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Małe pudełka • Wielkie emocje • Proste zasady
Gry, które zmieszczą się w każdej walizce!

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

POLSKA, GOLA!

Najgłośniejsza na świecie 

gra piłkarska!

GRA NA EMOCJACH

Hit ostatnich lat!

Dostępny kolejny dodruk.

ZEUS

Zabawa, mitologia,

nauka matematyki!

PORA NA STWORA

Nowa gra autora

„Gry na emocjach”!
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Tor samochodowy Hot Wheels

Zaproś znajomych do zabawy na 

podwórku z zestawem Banzai do gry 

w piłkę. Nie możesz przegapić zabawy 

z nadmuchiwaną bramką i piłką. Trenuj 

strzelanie goli do przenośnej bramki 

przez całe lato. Wymiary bramki: 180 

x 120 x 132 cm. Średnica piłki: 40 cm. 

Trwała konstrukcja z PCW. Wiek: 5+.

Bezpieczna walka i świetna 

zabawa w jednym. Odbijaj się, 

podskakuj i wygraj rozgrywkę ze 

sparingpartnerem. Zestaw zawiera 

2 nadmuchiwane stroje wykonane 

z trwałego PCW. Wymiary: 63,5 x 

63,5 x 58 cm. Wiek: 4-12 lat. 

Pokonaj go i bądź pierwszy na mecie! 

Orzeźwiająca zabawa z przyjaciółmi 

w gorące dni to hit podwórka. 

Zróżnicowany tor przeszkód każdemu 

daje szansę pokazać swoje umiejętności. 

Pokonaj tor z opon, prześlizgnij się pod 

poprzeczką, przeskocz przeszkodę 

i wygraj wyścig. Wiek: 5+. 

Tor samochodowy Hot Wheels

Banzai Mega All-Star zestaw do gry w piłkę nożną

Banzai zderzany-odbijany

Banzai Wodny wyścig z przeszkodami

Wyłączny dystrybutor: NAVO ORBICO TOYS

Wyłączny dystrybutor: NAVO ORBICO TOYS

www.toys.navoorbico.pl

Pop to opatentowany system konstrukcji, który 

nie wymaga montażu. Produkt jest gotowy do 

użycia tuż po wyjęciu z opakowania. Latawiec 

jest wytrzymały dzięki nylonowi, z którego 

został w całości wykonany, łącznie z pięknym, 

ozdobionym ornamentami ogonem. Licencja 

Disneya – Zygzak McQueen. Wymiar: 59 x 56 cm. 

Wiek: 5+. 

Pop to opatentowany system konstrukcji, który 

nie wymaga montażu. Produkt jest gotowy do 

użycia tuż po wyjęciu z opakowania. Latawiec 

jest wytrzymały dzięki nylonowi, z którego 

został w całości wykonany, łącznie z pięknym, 

ozdobionym ornamentami ogonem. Licencja 

Disneya – Frozen. Wymiary: 59 x 56 cm. Wiek: 5+. 

24 latawce Eolo Ready to Fly w poręcznym 

displayu. Ready to Fly to system, który umożliwia 

zabawę tuż po szybkim montażu produktu. 

Latawiec jest wytrzymały dzięki zastosowaniu 

plastiku oraz konstrukcji z rurek wykonanych 

z włókna szklanego. Posiada wygodną rączkę 

i linkę 85 g. Licencja Marvela – 4 wzory. Wymiary 

latawca: 58,5 x 56 cm.

Latawiec Eolo Pop-up – nylon – Cars

Latawiec Eolo Pop-up – nylon – Disney Frozen

Latawiec Eolo Ready to Fly

Wyłączny dystrybutor: NAVO ORBICO TOYS

Wyłączny dystrybutor: NAVO ORBICO TOYS

Wyłączny dystrybutor: NAVO ORBICO TOYS

Wyłączny dystrybutor: NAVO ORBICO TOYS
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Tor samochodowy Hot Wheels

Nowe wydanie gry imprezowej, w której 

liczą się zręczność, spostrzegawczość 

i szybkość. Tutaj każdy stara się jak 

najszybciej pozbyć swoich kart. Aby tego 

dokonać, musi w odpowiednim momencie 

złapać totem. Jeśli się pomyli albo tego 

nie zrobi – będzie musiał wziąć karty od 

przeciwników.

Zanurkuj z pluskiem po zwycięstwo 

wszędzie tam, gdzie porwie cię fala 

przygody, dzięki zupełnie nowej, bardzo 

trwałej i wodoodpornej wersji ulubionej 

gry rodzinnej. „Dobble Plaża” to 30 

kart, na których widnieje po 6 symboli 

związanych z morzem i plażą. Na 2 

dowolnych kartach zawsze znajduje 

się dokładnie 1 wspólny symbol. Celem 

graczy jest jak najszybciej odnaleźć 

wspólny symbol i wygrać.

Dynamiczna i prosta karcianka, 

w której liczą się refl eks, szybkość reakcji 

i zapamiętywanie. Cała gra kręci się 

wokół… kupy, którą jakieś zwierzątko 

zrobiło na środku salonu. Należy jak 

najszybciej znaleźć kartę zwierzaka 

identyczną jak na stole, wyłożyć ją, 

a następnie zrzucić winę na kolejne 

zwierzątko. Aby wygrać, trzeba udowodnić 

niewinność 6 swoich zwierzaków, 

pozbywając się wszystkich kart. 

Wyostrz swoje zmysły oraz samurajski 

miecz i pokrój jak najwięcej 

wartościowych owoców. Zadaniem 

graczy jest zbieranie zestawów kart 

owoców. Wprowadzona do gry 

mechanika wymiany sprawia, że będą 

musieli na bieżąco decydować, czy 

wolą realizować własne cele, czy 

przeszkadzać przeciwnikom. 

To gra w luźny sposób nawiązująca 

do koncepcji popularnego mahjonga 

– zadaniem graczy będzie pozyskiwanie 

kamieni o różnych kolorach i wartościach, 

a następnie jak najefektywniejsze 

budowanie z nich własnego zamku. 

Uczestnicy będą musieli mądrze planować 

swoje ruchy, dążyć do skutecznych 

kombinacji oraz tak wykorzystywać 

specjalne zdolności i cele, by zdobyć jak 

najwięcej punktów. 

Sympatyczna gra 

w zapamiętywanie stosu kart. 

Uczestnicy muszą uważnie 

przyglądać się pojawiającym się 

zwierzętom, zapamiętując ich 

rodzaje i kolory. Po zagraniu 5 

kart na stole pojawia się pytanie 

sprawdzające naszą pamięć, na 

które odpowiadamy za pomocą 

specjalnej karty do głosowania. 

Tor samochodowy Hot Wheels

„Jungle Speed Plaża”

„Dobble Plaża”

„Kto to zrobił?”

„Fruit Ninja: Combo Party”

„Zamek Smoków” 

„Tropico”

Wydawca: REBEL

Wydawca: REBEL

Wydawca: REBEL

Wydawca: REBEL

Wydawca: REBEL

Wydawca: REBEL www.rebel.pl
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Tor samochodowy Hot Wheels

8-elementowy zestaw w pastelowych 

kolorach zawiera praktyczny wózek 

z kółkami, 2-litrowe kwadratowe 

wiaderko z sitkiem, konewkę, foremki 

w kształcie rozgwiazdy i muszli, grabki 

oraz łopatkę. Grafi ka na wiaderku 

została wykonana w technologii IML. 

Do wyboru trzy pojazdy 

budowlane: wywrotka, 

walec i ładowarka. Wierne 

odwzorowanie prawdziwych 

pojazdów oraz ruchome 

elementy uatrakcyjniają 

zabawę. W zestawie z Tech 

Truckiem są łopatka, grabki 

i foremka. 

Kolorowe, zabawne foremki mają kształty morskich 

stworzeń: kraba, ośmiornicy, muszli i rozgwiazdy. 

Tor samochodowy Hot Wheels

Wózek księżniczki 

Tech Truck auta budowlane z akcesoriami do piasku 

Foremki morskie 4 szt. 

Producent: WADER-WOŹNIAK

Producent: WADER-WOŹNIAK

Producent: WADER-WOŹNIAK

www.wader.toys

Zestaw z kwadratowym, 

transparentnym wiaderkiem, 

2 foremkami, łopatką, 

grabkami i konewką. 

W komplecie również 

transparentne wiaderko, 

przez które dzieci jak 

w akwarium mogą oglądać 

kamyki i inne swoje „skarby”. 

W zestawie: konewka 

0,5 l, duże wiaderko 

o pojemności 3,4 l, 

3 foremki z obrazkami, 

2 foremki morskie, 

łopatka, grabki 

i sitko. Na wiaderku 

kolorowy obrazek IML 

przedstawiający małe 

syrenki i morskie motywy.

Obowiązkowy zestaw wakacyjny maluchów. 

W jego skład wchodzą: praktyczny wózek 

na kółkach z pojemnikiem, łopatka, grabki, 

2 foremki oraz młynek.

Komplet do piasku Akwarium 7 el.

Komplet do piasku z IML 10 el. pink 

Wózek plażowicza

Producent: WADER-WOŹNIAK

Producent: WADER-WOŹNIAK

Producent: WADER-WOŹNIAK
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Tor samochodowy Hot Wheels

Precyzyjnie wykonane, ręcznie 

malowane fi gurki kolekcjonerskie. Świat 

oszalał na punkcie jednorożców, które 

zachwycają swoim wdziękiem, tak że 

trudno się im oprzeć. 

Strażnicy Drzewa Marzeń to 

seria kolorowych maskotek do 

kolekcjonowania. Mają delikatne 

futerko oraz duże oczy i uszy, 

którymi poruszają. Każdy pluszak 

to inna osobowość oraz charakter, 

z którym mogą się utożsamiać nie 

tylko dzieci, ale też dorośli.

Zestaw z serii Czas Rodziny, 

z 2 lalkami oraz skuterem. 

Ruszaj w drogę na kolorowym 

skuterze w podróż pełną 

niezapomnianych przygód 

i spełniaj swoje marzenia. 

Wyraziste kolory i wyjątkowy styl 

skutera zainspirują dziewczynkę 

do odgrywania różnych 

scenariuszy podczas zabawy.

Kto z nas nie próbował 

puszczać baniek 

mydlanych? Obserwowanie 

i tworzenie małych, dużych 

i gigantycznych baniek to 

świetna zabawa nie tylko 

dla dzieci. Lato to najlepsza 

pora, by całą rodziną wyjść przed dom i zorganizować zawody o to, komu 

uda się zrobić największą i najpiękniejszą bańkę. Wybierz swoją emotę 

i puszczaj piękne bańki!

Jazda na deskorolce to 

więcej niż tylko sposób 

spędzania wolnego czasu 

– to również styl życia, który 

opiera się na swobodzie 

i wolności. Jest ona 

podstawowym elementem 

wyposażenia każdego 

pasjonata skateboardingu. 

Wyposażone w świecące kółka deskorolki z serii Graffi  ti zachwycają 

wzorami i kolorystyką.

Zabawka dla najmłodszych 

fanów czworonogów. 

Przyjazny piesek szybko 

zadomowi się w pokoju 

dziecka, stając się 

ulubionym kompanem 

zabaw. Zwierzak posiada 

specjalny mechanizm 

jezdny, który można zdjąć, oraz 

długą smycz, dzięki której można go 

wyprowadzać na spacer.

Tor samochodowy Hot Wheels

Pyzaty jednorożec 

BBW Dreamstars 

Lalka na skuterze

Bańki uśmiechy

Deskorolka Graffi  ti 

Piesek na smyczy

Dystrybutor: PIEROT

Dystrybutor: PIEROT

Dystrybutor: PIEROT

Dystrybutor: PIEROT

Dystrybutor: PIEROT

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

Pojazd w skali 1:16. Główne cechy: zasięg do 

15 m, prędkość ok. 2,5 km/h, czas zabawy 

ok. 20 min, funkcja auto off  (automatyczne 

wyłączenie po 50 sek. bezczynności), 

możliwość wyłączenia wszystkich dźwięków. 

Zdalnie sterowane funkcje: jazda do 

przodu i wstecz, skręty w lewo/prawo, 

stop, sygnalizacja świetlno-dźwiękowa, 

manipulowanie wysięgnikiem i czerpakiem, 

obrót korpusu z kabiną. Wiek: 6+. 

Zabawka edukacyjna, 

której głównymi cechami 

są: przeszklona kabina 

(nietłukące się tworzywo), 

ruchoma maska silnika, 

otwierane drzwi kabiny, 

otwierana maska silnika, 

napęd gąsienicowy, 

innowacyjny układ 

kierowniczy, regulowany sprzęg przyczepowy. Wiek: 4+. 

Pojazd w skali 1:16. Główne 

cechy: prędkość ok. 2,2 

km/h, czas zabawy ok. 20 

min. Zdalnie sterowane 

funkcje: jazda do przodu 

i wstecz, skręty w lewo/

prawo, stop, sygnalizacja 

świetlno-dźwiękowa, 

kiprowanie przyczepy. Wiek: 6+. 

Tor samochodowy Hot Wheels

Zdalnie sterowana koparka RTR 

Traktor gąsienicowy John Deere 

Zdalnie sterowany traktor z przyczepą

Producent: DOUBLE EAGLE/Dystrybutor: ATA

Producent: DOUBLE EAGLE/Dystrybutor: ATA

Producent: BRUDER/Dystrybutor: ATA

Pojazd w skali 1:16. Główne 

cechy: ruchomy i odczepiany 

heder, ruchoma rura 

wyrzutnika, skrętna tylna oś, 

otwierane klapy zbiornika 

na zboże, ruchome schodki, 

wózek do transportu hedera, 

przedłużona kierownica 

ułatwiająca manewrowanie, 

opony z bieżnikiem. Wiek: 4+. 

Model w skali 1:16. 

Główne cechy: 

przeszklona kabina 

(nietłukące się tworzywo), 

otwierane drzwi 

miękkie, gumowe opony 

z bieżnikiem, ruchome 

ramię z łyżką, ruchoma 

szufl a, wysuwane 

podpory, przedłużona kierownica ułatwiająca manewrowanie pojazdem. 

Wiek: 4+. 

Straż pożarna (seria Profi ) 

w skali 1:16. 

Wymiary: 47 x 17,5 x 24,2 

cm. Główne cechy: 

odchylana kabina, składane 

lusterka, ruchoma drabina, 

funkcjonalna pompa 

z cysterną, składane 

podpory stabilizacyjne, 

opony z bieżnikiem, moduł 

sygnalizacyjny. Wiek: 4+.

Kombajn zbożowy 

Koparkoładowarka JCB 5CX eco 

MAN straż pożarna 

Producent: BRUDER/Dystrybutor: ATA

Producent: BRUDER/Dystrybutor: ATA

Producent: BRUDER/Dystrybutor: ATA

www.zabawki-modele.pl
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Tor samochodowy Hot Wheels

Nowoczesny dom z 5 pokojami 

do urządzania, schodami, balkonem, 

tarasem oraz grillem. Wyposażony 

w dzwonek i światło zewnętrzne. 

W zestawie 2 fi gurki mieszkańców 

domu oraz wszystko, co niezbędne 

do przygotowania grilla. Zestaw można 

dowolnie uzupełniać o urządzone 

pokoje oraz przyjęcie ogrodowe. 

W sprzedaży od lipca br. Wiek: 4-10 lat.

Uzupełnienie zestawu Nowoczesny 

dom. Pod świecącymi lampionami 

mieści się bufet. Na rozgrzanym 

grillu przygotujemy smaczny 

poczęstunek. W zestawie wiele 

wiernie odwzorowanych detali oraz 

sympatyczna rodzinka. Wiek: 4-10 lat.

Utrzymany w różowej kolorystyce 

pokój dziecięcy to uzupełnienie 

zestawu Nowoczesny dom. 

Znajdziemy tu m.in. piętrowe 

łóżeczko w kształcie zamku 

księżniczki, różowe biurko oraz 

regały. Wiek: 4-10 lat.

Salon w zestawie z kanapą, 

TV oraz sprzętem hi-fi . Ozdobą 

pokoju jest zmieniająca kolory 

lampka. Wiek: 4-10 lat.

Łazienka wyposażona 

w prysznic i podwójną 

umywalkę. Zestaw zaskakuje 

różnorodnością 

i odwzorowaniem detali. 

Są w nim nawet szczoteczki 

do zębów. Wiek: 4-10 lat.

Supernowocześnie 

urządzona kuchnia, 

z elementami do dowolnej 

aranżacji, jest niezbędna 

w każdym domu. Zestaw 

zawiera wszystkie urządzenia 

kuchenne oraz sympatyczną 

rodzinkę. Wiek: 4-10 lat.

Tor samochodowy Hot Wheels

Nowoczesny dom

Przyjęcie w ogrodzie

Kolorowy pokój dziecięcy

Łazienka

Salon

Duża rodzinna kuchnia

Producent: PLAYMOBIL

Producent: PLAYMOBIL

Producent: PLAYMOBIL

Producent: PLAYMOBIL

Producent: PLAYMOBIL

Producent: PLAYMOBIL www.playmobil.pl
9269

9272 

9266
9270

9267

9268
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Tor samochodowy Hot Wheels

Zestaw składa się z oszlifowanych 

deseczek, kolorowych śrubek, 

kół z tworzywa oraz narzędzi do 

wielokrotnego skręcania i rozkręcania. 

Wysoka jakość i estetyka wykonania. 

Rozwija motorykę małą, cierpliwość, 

uważność i koncentrację. Po złożeniu 

konstrukcja pozostaje trwała i nadaje 

się do zabawy. Wiek: 4+.

Jedna z najpopularniejszych gier 

planszowych w Polsce, sprzedana 

w setkach tysięcy egzemplarzy. Myśl, 

kojarz, rzucaj i pozbądź się gorącego 

ziemniaka, nim upłynie czas. 660 

pozornie prostych pytań, na które 

odpowiedzi pod presją czasu nie 

są wcale tak oczywiste. Reklama TV. 

Liczba Graczy: 2-8. Wiek: 8+.

Model do samodzielnego montażu. 

Z ponad tysiąca kolorowych 

części można zbudować nie tylko 

ogromną ciężarówkę z naczepą, 

ale także 9 innych pojazdów, takich 

jak: samolot, helikopter, spychacz 

i dźwig. Dzięki swoim gabarytom 

model główny po złożeniu może 

służyć do przewozu mniejszych 

pojazdów z serii. Wiek: 8+.

Mały Konstruktor Junior – Wyścigówka 

Gra „Gorący ziemniak” 

Mały Konstruktor – Premium Truck 

Producent: ALEXANDER

Wydawca: ALEXANDER

Producent: ALEXANDER

www.alexander.com.pl

Dynamiczna gra planszowa, w której 

każdy ma równe szanse, niezależnie 

od wieku, wiedzy i umiejętności. 

Zadanie polega na jak najszybszym 

wyrzuceniu kombinacji emotikonek 

określonych na karcie – liczą się bystre 

oko i sprawne dłonie. Gra pełna jest 

emocji i dobrej zabawy. Reklama TV. 

Liczba graczy: 2-5. Wiek: 7+.

Zadziorna gra planszowa, dzięki której 

sprawdzisz, czy twoje wyobrażenie 

o sobie pokrywa się z tym, jak widzą 

cię inni. Idealna zabawa zarówno 

w gronie bliskich znajomych, jak i na 

przełamanie pierwszych lodów podczas 

imprezy. Reklama TV. 

Liczba graczy: 3-8. Wiek: 12+.

Zabawna rodzinna planszówka, w której 

zadanie graczy polega na pokazywaniu 

haseł podanych na kartach 

w taki sposób, aby rozśmieszyć rywali. 

Wszystkie chwyty są dozwolone – można 

śpiewać, skakać, odgrywać scenki 

i używać rekwizytów. Salwy śmiechu 

gwarantowane. Reklama TV. Liczba 

graczy: 3-12. Wiek: 8+.

Gra „E-Motionz” 

Gra „Gdybyś był…”

Gra „Nie śmiej się!” 

Wydawca: ALEXANDER

Wydawca: ALEXANDER

Wydawca: ALEXANDER
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Tor samochodowy Hot Wheels

Wybierzcie się na spacer z Trefl ikami 

i weźcie udział w leśnej przygodzie. 

Przemierzcie krętą trasę, góry i pagórki 

w poszukiwaniu pysznych grzybów. 

Wygra ten, kto zbierze ich najwięcej. 

Uważajcie jednak na przeszkody, które 

możecie napotkać na trasie swojej 

wędrówki przez las. W zależności od 

wybranego wariantu, gra umożliwia 

zabawę zarówno młodszym, jak i nieco 

starszym dzieciom.

Zdecydowanie najszybsza gra 

słowna. Podejmij wyzwanie 

i wykorzystaj wszystkie swoje 

litery, tworząc z nich krzyżówkę. 

Zrób to, zanim wyprzedzą 

cię rywale. Nie potrzebujesz 

kartki, ołówka, a nawet planszy. 

Najważniejsze jest jednak to, 

że nie musisz czekać na swoją 

kolejkę. Dynamiczna, szybka i szalona zabawa. Zabierz ze sobą banana, 

gdziekolwiek się wybierasz!

Kostka posiada 6 kolorowych 

ścianek do zabawy. Pianinko 

uczy cyferek, kolorów i odgłosów 

zwierząt, kolorowa książeczka 

z przewracanymi stronami 

wygrywa piosenki rymowanki, 

a ruchoma strzałka na tarczy 

zegara obraca się, ucząc nazw 

zwierząt i przedmiotów. Zabawka 

posiada kolorowe koraliki i zębatki oraz inne ruchome elementy, które 

zapewniają rozwój motoryczny małych rączek.

Zamykany szpitalik Misia Zdzisia 

z kolorową grafi ką. Zawiera 

wygodną rączkę, dzięki czemu jest 

łatwy do przenoszenia i dziecko 

może go wszędzie ze sobą zabrać. 

W zestawie fi gurki Misia Zdzisia, 

pielęgniarki Asi Pasi i żyrafy 

Agatki, mebelki oraz wyposażenie 

szpitalne. Podczas zabawy maluch 

doskonali umiejętności manualne, odgrywa role życia codziennego oraz 

poznaje kolory.

Zbuduj olbrzymi pałac, wykorzystując 

prawdziwe wielobarwne cegły, drewno 

i elementy dekoracyjne, takie jak trawa 

oraz krzewy. Baw się dołączonymi 

pionkami prosto z epoki średniowiecza. 

Ale to nie koniec zabawy! Rozpuść 

konstrukcję w wodzie i buduj dalej, 

wykorzystując ponownie te same 

cegły. W zestawie: prawdziwe cegły, 

klej, drewniane deseczki, elementy 

dekoracyjne, pionki, podstawka, naklejka i instrukcja.

Puzzlo-pianki to duże, 

miękkie, kolorowe 

puzzle, z których 

można budować fi gury 

przestrzenne, np. kostkę 

lub pudełko. Mogą 

również posłużyć jako 

podkładka przy innych 

zabawach. 

Tor samochodowy Hot Wheels

Gra „Grzybobranie z Rodziną Trefl ików”

Gra „Bananagrams”

Kostka aktywności VTech 

Misiowy szpitalik

Brick Trick – Pałac XL

Układanka-puzzlopianka Frozen

Wydawca: TREFL

Wydawca: TREFL

Dystrybutor: TREFL

Producent: TREFL

Producent: TREFL

Producent: TREFL www.trefl .com.pl 
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Tor samochodowy Hot Wheels

Możesz umieścić zabawki 

w zasięgu rąk dziecka, aby 

stymulować i wspierać jego rozwój. 

Przesuwany łącznik pałąków 

umożliwia dostosowanie ich 

ułożenia do potrzeb rozwojowych 

dziecka. Maluszek będzie mógł 

leżeć na brzuszku, mieć zabawki 

zawsze blisko rączek, a także 

bawić się z tobą na macie. 

Wiek: 0+. 

Zaprojektowany w taki sposób, aby 

z łatwością można było złożyć go do 

kompaktowych rozmiarów i przechowywać 

w dowolnym miejscu. Rośnie razem 

z dzieckiem, dopasowując się do kolejnych 

etapów jego rozwoju. Został wyposażony 

w technologię Touch Steering™, 

umożliwiającą delikatne manewrowanie 

rowerkiem. Wiek: 6 m+. 

Specjalnie zaprojektowany czujnik 

monitoruje sen dziecka – gdy przebudzi się 

w nocy, wówczas pozytywka automatycznie 

włącza delikatne światełko i muzykę. 

Projekcja świetlnych gwiazdek i muzyka 

pomagają uspokoić maluszka i pozwalają 

mu szybko zasnąć. Wbudowany odtwarzacz 

MP3 z ładowalną baterią USB odtwarza 

ulubione utwory lub wybiera spośród 17 

gotowych kołysanek lub 5 opcji białego 

szumu. Wiek: 0+. 

Tor samochodowy Hot Wheels

Gimnastyka dla bobasa z pałąkami

Smart Trike składany rowerek Folding Trike 700 8 w 1

Projektor/pozytywka z sensorem płaczu – Jeż 

Dystrybutor: MARKO

Dystrybutor: MARKO

Dystrybutor: MARKO

www.marko-baby.pl

Zabawka, która pomoże maluszkowi 

w nauce alfabetu oraz liczenia od 

1 do 10. Różnokolorowa, wykonana 

z miękkiego, przyjemnego w dotyku 

materiału, nadaje się do zabaw 

sportowych oraz sprawdzi się jako 

przytulanka. Wiek: 6 m+. 

W skład zestawu wchodzą pacynka 

i 34 karty z żywnością. Rodzice mogą 

pokazywać maluchowi, jak pacynce 

smakują różne rodzaje pokarmów 

i jaka jest ich wartość odżywcza. Do 

zabawki dołączona jest piramida 

żywności, która uczy dziecko 

prawidłowego porcjowania żywności. 

Wiek: 18 m+. 

Pierwsza na świecie bezpieczna i funkcjonalna 

walizeczka, na której dziecko może 

jeździć. Spełnia wszystkie normy dotyczące 

samolotowego bagażu podręcznego. Posiada 

bezpieczne zamknięcie. Lekka i wytrzymała, 

wykonana z wysokiej jakości plastiku. Wygodne 

siedzisko – daje odpocząć zmęczonym 

nogom. Uchwyty „rogi” zwiększają stabilność 

i umożliwiają sterowanie walizeczką. Pas do 

ciągnięcia. Pojemność: 18 litrów. Wiek: 3+. 

Mówiąca Piłka 2 w 1

Training2s Zdrowe odżywianie

Jeżdżąca walizeczka – Kotek Cassie + naklejki

Dystrybutor: MARKO

Dystrybutor: MARKO

Dystrybutor: MARKO
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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, że 

jesteście dla siebie stworzeni. Przed 

wami dziesiątki zadań i wyzwań, 

którym będziecie musieli stawić 

czoła. 

Godzina piąta minut trzydzieści, a w kolejce 

dzikie tłumy… Myślałeś, że przed bladym 

świtem to właśnie ty pierwszy powitasz 

panią w rejestracji? Nic z tych rzeczy! 

Weź udział w zabawie, w której twoja 

spostrzegawczość jest tak samo ważna, jak 

planowanie. Rywalizacja będzie zawzięta, 

a pacjenci, mimo podeszłego wieku, 

nie ułatwią zadania. Wizyta u lekarza to 

prawdziwa walka, w której zwyciężyć mogą 

tylko najsprytniejsi. 

Przenikliwa gra planszowa, dzięki 

której okaże się, co rzeczywiście wiecie 

o sobie nawzajem. Czekają na Was 

setki rozmaitych pytań i testów, które 

zbliżą was do siebie jeszcze bardziej. 

Emocjonująca i wciągająca rozgrywka 

pozwala na przyjemną rywalizację, 

zapewniając pełną śmiechu zabawę 

oraz możliwość lepszego poznania 

swojej drugiej połówki. 

„Gierki Małżeńskie”

„Grunt to zdrowie”

„Znamy się” 

Wydawca: MDR

Wydawca: MDR

Wydawca: MDR

www.mdrgry.pl
www.paolareina.pl

Niezwykły projekt, który dzięki współpracy 

brytyjskich psychologów daje dzieciom 

możliwość otwarcia się na świat emocji. 

Lalki nie bez powodu nie posiadają 

namalowanej mimiki – dziecko musi ją 

sobie wyobrazić. Wysokość: 32 cm. 

Laleczka o europejskim typie 

urody wykonana w całości 

z najlepszego, pachnącego 

karmelem winylu. Idealnie 

nadaje się do zabawy, 

czesania, przebierania, a także 

do kąpieli. Wysokość: 32 cm.

Bobas w uroczej sukieneczce 

wykonany z najlepszego, 

pachnącego karmelem 

winylu. Pięknie podkreślone 

rzeźbienia na główce 

imitujące włoski, fałdki na 

skórze, a także mimika 

bobaska. Lalka posiada 

materacyk w kształcie kwiatka. 

Wysokość: 45 cm.

Lalka Gorjuss Santoro Dreaming 

Hiszpańska lalka Dasha

Hiszpańska lalka Bobas

Wyłączny importer: FHU MARIO

Wyłączny importer: FHU MARIO

Wyłączny importer: FHU MARIO
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Tor samochodowy Hot Wheels

Latający Muzodysk to innowacyjne połączenie latającego dysku 

z wytrzymałym głośnikiem Bluetooth. Można go używać jako frisbee 

i jednocześnie odtwarzać z niego ulubioną muzykę. By cieszyć się doskonałej 

jakości dźwiękiem, wystarczy połączyć się z Muzodyskiem za pomocą 

smartfona, tabletu lub laptopa. Wodoodporny Muzodysk dostępny jest 

w dwóch kolorach: niebieskim i pomarańczowym. 

Zabawka uwielbiana przez maluchy i ich rodziców. Dzięki przesuniętemu 

środkowi ciężkości piłka zachowuje się w nieprzewidywalny sposób, co nie 

tylko wprawia dzieci w zdziwienie, ale też uczy obserwacji. Najważniejsze 

jest jednak to, że Piłka Zmyłka dostarcza dużo dobrej zabawy. 

W ofercie 6 różnych piłek, każda z dwiema buźkami. 

Tor samochodowy Hot Wheels

Disc Jock-E – Odlotowy Muzodysk

Piłka Zmyłka

Dystrybutor: EPEE POLSKA

Dystrybutor: EPEE POLSKA

www.epee.pl

Dyskopiłka od kilku lat wiedzie prym wśród zabawek outdoorowych 

na polskim rynku. Dysk zamieniający się w trakcie lotu w piłkę stał się hitem 

zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Latające Dyskopiłki wyróżniają się 

aerodynamicznym kształtem oraz ciekawym, kolorowym designem. 

Ponadto, dzięki zastosowaniu elastycznego tworzywa, łatwo je złapać 

i utrzymać w dłoni. 

Rozkręć swój Neon Show i stań do walki w świetlnym pojedynku. Zabawka 

umożliwia wykonywanie niezliczonych tricków. Wystarczy wyłączyć światła, 

uruchomić ją i zacząć wykręcać sztuczki. Podczas szybkiego obracania 

się światła LED będą tworzyć w powietrzu niezwykłe kształty. Neon Show 

rozwija kreatywność i zachęca do zabaw zręcznościowych. Produkt jest 

dostępny w 4 kolorach. pny w 4 kolorach. 

Latające Dyskopiłki

Neon Show

Dystrybutor: EPEE POLSKA

Dystrybutor: EPEE POLSKA
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Tor samochodowy Hot Wheels

Jedna z najpopularniejszych gier 

quizowych na świecie. Zebrano w niej 

zabawne, ciekawe, niezwykłe pytania 

z różnych dziedzin. Jednak nie musisz 

być ekspertem w każdej z nich. 

Wygrasz, jeśli właściwie obstawisz 

odpowiedzi, a w odpowiednim 

momencie zaryzykujesz. 

Do gry dołączonych jest 6 par 

czerwonych okularów. Sprawiają 

one, że gracze nie widzą tuszu, 

którym rysowane są zagadki. 

Piękna, nietypowa kostka decyduje, 

czy okulary zakłada rysujący, 

odgadujący, czy wszyscy gracze. 

Gra kooperacyjna z serii „Rodzinka 

wygrywa”. Rodzinka Grywalskich 

wybrała się do parku dinozaurów. 

Lecz co to? Dinozaury rozbiegły 

się po parku, a w radiu właśnie 

zapowiedziano deszcz meteorytów. 

Pomóżcie dinozaurom wrócić do 

ich wybiegów, zanim rozpęta się 

kosmiczna burza. 

Gra imprezowa, przy której 

świetnie będą się bawić i młodsi, 

i starsi. Występują w niej różne 

postaci oraz obiekty związane 

z polską kulturą i historią. Jednak 

aby wygrać, nie trzeba ich 

znać – o zwycięstwie decydują 

pamięć i refl eks. 

Gra ma proste zasady, ponieważ jest 

pojedynkiem piątek piłkarskich, ale 

doskonale oddaje specyfi kę meczu. 

Przejął piłkę! Kiwa obrońcę! Podanie! 

Wrzutka na pole karne! Goool! Sprawdź 

się jako trener piłkarskiej drużyny. 

Rozegraj emocjonujące spotkanie 

i doprowadź swoją drużynę do 

zwycięstwa. 

Światowy bestseller, który 

zdobył popularność dzięki 

bardzo prostym zasadom 

i błyskawicznej rozgrywce. 

Mało skomplikowane reguły 

gry i aż 400 niepowtarzalnych 

zadań. Dwa poziomy trudności 

łamigłówek umożliwiają 

dostosowanie rozgrywki do wieku 

i doświadczenia graczy. 

Tor samochodowy Hot Wheels

„Ryzyk Fizyk”

„Inspektor Tusz” 

„Park dinozaurów” 

„Polska Luxtorpeda”

„Goool!” 

„Ubongo”

Wydawca: EGMONT POLSKA

Wydawca: EGMONT POLSKA

Wydawca: EGMONT POLSKA

Wydawca: EGMONT POLSKA

Wydawca: EGMONT POLSKA

Wydawca: EGMONT POLSKA www.wydawnictwoegmont.pl
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Domek umieszczony 

na 70-centymetrowych 

palach, z 2 oknami 

z przesuwanymi żaluzjami, 

drzwiczkami, drabinką 

do wchodzenia, werandą 

i zjeżdżalnią o długości 

150 cm. Wytrzymała 

i stabilna konstrukcja. 

Wysokość: 197 cm. 

Wiek: 3+.

Laleczka Evi 

z 2 szczeniaczkami. 

W zestawie plac zabaw 

wyposażony w huśtawkę, 

zjeżdżalnię i windę dla 

piesków. 

Wiek: 3+.

Auto posiada napęd 

cierny, światło 

i dźwięk, otwierany 

bagażnik i ruchome 

elementy. 

Kolor: srebrny. 

Długość: 33 cm.

Wiek: 3+.

Domek na palach

Evi na placu zabaw dla szczeniaków

AS Policja Street Force

Dystrybutor: SIMBA TOYS POSKA

Dystrybutor: SIMBA TOYS POSKA

www.simba.com.pl

Domek na palach 7600810800

Gra zręcznościowa do 

żonglowania, która ćwiczy 

koordynację wzrokowo-

-ruchową. Zabawa 

polega na wyrzucaniu 

piłki poprzez nadanie 

jej odpowiedniego 

kierunku lotu. Umożliwia 

to jej złapanie i ponowne wyrzucenie. Zapewnia mnóstwo zabawy zarówno 

w domu, jak i na zewnątrz. Wiek: 6+.

Walka na śnieżki przez cały rok! 

Proszek zamienia wodę w śnieg. 

Opakowanie wystarcza 

do przygotowania 60 śnieżnych 

kulek. Zawartość: 4 x 20 g proszku 

+ instrukcja obsługi. 

Wiek: 3+.

Zestaw składa się 

z lalki Steffi   w ciąży, Kevina 

i małej Evi. Do kompletu 

dołączony jest wózek- 

-spacerówka dla Evi oraz wiele 

dodatkowych akcesoriów. 

Wiek: 3+.

Pindaloo

Glibbi SnoBall

Rodzina Steffi  

Dystrybutor: SIMBA TOYS POSKA

Dystrybutor: SIMBA TOYS POSKA

Dystrybutor: SIMBA TOYS POSKA

Dystrybutor: SIMBA TOYS POSKA
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Tor samochodowy Hot Wheels

Do korytka na dwóch szerokich 

nogach możemy wlać wodę. W jego 

wnętrzu znajdują się korytarze wodne 

oraz liczne ruchome elementy. 

Wyposażone jest w dwa młynki 

– jeden napędza wodę, drugi 

posiada lejek, przez który nalewamy 

wodę na obracające się dzięki temu 

koło wodne.

Statek sprawdzi się 

zarówno nad wodą, jak 

i podczas kąpieli w wannie. 

Nie tak łatwo go zatopić. 

Na dziobie jest miejsce, 

gdzie można przywiązać 

sznurek i dzięki temu 

ciągnąć łódź. Dodatkowo 

na pokładzie znajduje się 

szalupa ratunkowa. 

Śmigłowiec ma ruchome śmigła i koła. 

Na burcie jest napis „Policja 997”. 

W zestawie fi gurka pilota. 

Posiada bęben, w którym można 

mieszać przeróżne składniki. Kręcenie 

korbą sprawia, że bęben się obraca. 

Dzięki specjalnemu uchwytowi można 

go przechylać, co ułatwia opróżnianie. 

Zabawka posiada dwa szerokie koła. 

Wysokość: 23,7 cm. 

Zawiera duże wiaderko-

-zamek z nalepką, duże 

sito-zamek, łopatkę nr 5, 

grabki nr 5 oraz foremki 

(krab nr 1 + muszla 

nr 1 + konik morski 

+ rozgwiazda nr 1). 

Wymiary wiaderka: 21,5 

x 20,5 x 19 cm. Wiek: 1+. 

Wiernie odwzorowany 

model Volvo z burtami 

i przyczepą. Wyposażony 

w szerokie koła połączone 

metalowymi osiami. 

Ich struktura nie jest 

gładka, co ułatwia 

jazdę po nierównych 

powierzchniach. 

Platforma oraz dołączona przyczepa wyposażone są w otwierane burty. 

Kabina kierowcy jest oszklona. 

Tor samochodowy Hot Wheels

Zestaw wodny świat nr 3

Statek Czajka

Śmigłowiec policyjny Alfa

Betoniarka mini

Zestaw do piasku nr 592

Volvo – samochód z burtami i przyczepą

Producent: POLESIE

Producent: POLESIE

Producent: POLESIE

Producent: POLESIE

Producent: POLESIE

Producent: POLESIE www.polesie-toys.com
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Pomaluj paznokcie i zerwij 

bez pilników i zmywaczy. 

Bo-Po to niebrudzący, 

nietoksyczny, antyalergiczny 

lakier do paznokci na bazie 

wody, który szybko wysycha. 

Dodatkowo w zestawie 

błyszczyk zmieniający kolor. 

Wiek: 3+. 

Każdy domek Happy Places 

można rozbudować o basen 

z tarasem. Zbierz pozostałe 

mebelki Petkins i laleczki 

Shoppies – stwórz w ten sposób 

własne Happy Places. Wiek: 5+. 

Dwie fi gurki niespodzianki wraz 

z kolorowym pokoikiem z 2 oknami. 

Każdy pokoik jest klockiem, który 

można łączyć z innymi, tworząc 

własne kolorowe budynki i zamki. 

Ponad 100 fi gurek do zebrania. 

Wiek: 5+. 

Zestaw z lalką Shoppies oraz 

2 słodkimi Petkinsami. Do zebrania 

5 różnych kompletów. Zbierz wszystkie 

mebelki i akcesoria Petkins, które 

zamieszkają z laleczką Shoppies 

w domku – stwórz w ten sposób własne 

Happy Places. Wiek: 5+. 

Dwa pachnące pluszaki zapakowane 

w oryginalne opakowania niespodzianki. 

Dodatkowo w zestawie: zabawne bileciki 

z wiadomością, naklejki, przywieszki 

i smycze. Wszystkie Pikmi Pops mają 

sznureczki, dzięki którym można je 

zawieszać w dowolnym miejscu. Ponad 

45 pluszy do zebrania w 12 różnych 

zapachach. Wiek: 5+.

Miniaturowe metalowe 

autka do zabawy dla 

dziewczynek, które mają 

swoje imiona. W nowej serii 

znajdziemy też trzykołowe 

pojazdy do zabawy. 

Dodatkowo w zestawie jest 

mały Shopkins. Wiek: 5+. 

Tor samochodowy Hot Wheels

Lakiery Bo-Po z błyszczykiem 

Shopkins Happy Places – zestaw z basenem i tarasem 

Shopkins Seria 8 World Vacation

Happy Places Seria 2

Pikmi Pops 2-pak

Shopkins Cutie Cars Seria 2

Dystrybutor: FORMATEX

Dystrybutor: FORMATEX

Dystrybutor: FORMATEX

Dystrybutor: FORMATEX

Dystrybutor: FORMATEX

Dystrybutor: FORMATEXwww.formatextoys.pl
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Model stadionu PGE Narodowego 

dla kolekcjonerów architektury 

i fanów piłki nożnej. To tutaj nasza 

kadra narodowa rozgrywa wszystkie 

najważniejsze mecze. W 2012 roku 

na stadionie odbyła się inauguracja 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. 

97 elementów wykonanych 

zostało ze specjalnego materiału 

przypominającego piankę. Wielkość 

budowli po złożeniu: 41 x 34 x 9 cm. Wiek: 8+. 

Zestaw dla młodych naukowców do 

przeprowadzenia ciekawych doświadczeń 

z wodą i lodem. Idealny na upalne dni. 

Zabawne eksperymenty w prosty sposób 

przybliżą dzieciom prawa fi zyki i chemii. 

W komplecie: naczynia, niebieski barwnik, 

foremki do lodu, baloniki i miseczki oraz 

ilustrowany podręcznik zawierający 

ciekawostki naukowe. Wiek: 7+. 

Nowa kolekcjonerska edycja gry 

karcianej z wizerunkami piłkarzy oraz 

reprezentacji narodowych, które wezmą 

udział w zbliżających się mistrzostwach 

świata w Rosji. W skład kolekcji wchodzi 

460 kart, w tym karty specjalne oraz karty 

limitowane. Blister zawiera 30 kart oraz kartę 

limitowaną. 

Oryginalny jednolinkowy 

latawiec wykonany z poliestru 

ripstop przedstawia 

drapieżnego ptaka – sowę 

mszarną. Produkt posiada 

wsporniki z włókna szklanego 

oraz uchwyt do nawijania 

linki. Wymiary latawca: 

50 x 105 cm. Długość/

maksymalne obciążenie linki: 50 m/12 kg. Wiek: 8+.

Klasyczny, jednolinkowy latawiec wykonany 

z poliestru ripstop przedstawia SpongeBoba 

Kanciastoportego. Produkt posiada 

wsporniki z włókna szklanego oraz uchwyt 

do nawijania linki. Latawiec przeznaczony 

jest do zabawy przy słabym i umiarkowanym 

wietrze 2-4 Bf. Wymiary: 70 x 60 cm. 

Długość/maksymalne obciążenie linki: 

50 m/12 kg. Wiek: 8+.

Przenieś się do świata 

bohaterów fi lmu 

„Batman i Robin 3”. 

Z tym zestawem jest 

to możliwe. Wiernie 

odwzorowane fi gurki 

Batmana i Robina 

zostały wykonane 

z bezpieczniej gumy, dzięki czemu z łatwością można im wyginać ręce i nogi. 

Pojazd Batmana posiada realistyczny wygląd. Skala 1:24. Wymiary pojazdu: 

33 x 10 x 5 cm. Produkt na licencji DC Comics. Wiek: 3+.

Tor samochodowy Hot Wheels

Stadion PGE Narodowy

I’m a Genius – 20 eksperymentów z wodą i lodem

Panini FIFA World Cup Russia 2018 Adrenalyn XL – blister z kartami

Latawiec Sowa Mszarna

Latawiec SpongeBob

Batmobil Batman i Robin 3 + 2 minifi gurki

Producent: CUBIC FUN/Dystrybutor: DANTE

Producent: LISCIANI/Dystrybutor: DANTE

Producent: PANINI/Dystrybutor: DANTE

Producent: BROOKITE/Dystrybutor: DANTE

Wydawca: BROOKITE/Dystrybutor: DANTE

Producent: NJ CROCE/Dystrybutor: DANTE www.dante.com.pl






