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DHF06 AGENTKI PRZYJACIÓŁKI AST.
Wkrocz do akcji z Agentkami Przyjaciółkami z serii „Barbie™: Tajne Agentki” 
i uratuj sytuację! Tajna agentka Teresa™ zamienia strój szefa kuchni w suknię 
koktajlową. Taca z drinkami i okulary przeciwsłoneczne idealnie uzupełniają 
szpiegowski wizerunek. Ale to nie wszystko! Przy pomocy małej dźwigni 
naprawdę wykonuje kopnięcia z półobrotu! Z kolei agentka Renee™ strój 
szpiega zamienia na niebieską suknię balową. Dodatkowo posiada plecak 
z wysuwaną linką wspinaczkową (nieusuwalny), dzięki której agentka może 
wspiąć się na 30 cm! Zbierz wszystkich bohaterów, aby móc wyruszyć na 
każdą tajną misję! Zestaw zawiera lalkę z serii „Barbie™: Tajne Agentki” wraz 
z ubrankami i akcesoriami (taca z drinkami lub plecak z wysuwaną linką). 
Lalki sprzedawane są osobno w zależności od dostępności. Lalki nie stoją 
samodzielnie.

0 887961 210286

wiek

3+

23,0 cm 32,5 cm 6,0 cm
szerokość wysokość głębokość

liczba sztuk

6

DHF17 BARBIE TAJNA AGENTKA
Wkrocz do akcji z lalką Barbie® z filmu „Barbie™: Tajne Agentki”. W nowym 
filmie Barbie zostaje zwerbowana jako tajna agentka! Na jej nowy, fantastyczny 
wizerunek składa się fioletowy kombinezon ze specjalnym paskiem i wysokimi 
butami, zdejmowany, różowy płaszcz i okulary słoneczne. Do zestawu dołączono 
szpiegowski gadżet, który po wpięciu w otwór w plecach lalki pozwala na 
wykonywanie imponujących akrobacji. Wystarczy przesunąć gadżet po 
powierzchni, a lalka Barbie® wykona gwiazdy! Przekręcenie gadżetu pozwoli 
na jeszcze bardziej popisowe ruchy, w tym obroty w przód i tył! Szkolące się 
na tajne agentki dziewczynki będą zachwycone, odtwarzając sceny z filmu lub 
wymyślając własne szpiegowskie przygody. W zestawie lalka Barbie® Tajna 
agentka z płaszczem, okularami słonecznymi i obrotowym szpiegowskim 
gadżetem. Lalka nie stoi samodzielnie.

0 887961 210262

23,0 cm 32,5 cm 6,0 cm
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35,5 cm 25,5 cm 10,0 cm

14,0 cm 32,5 cm 6,0 cm

0 887961 210194

0 887961 210217

DHF21 MOTOCYKL AGENTKI
Wkrocz do akcji z motocyklem tajnej agentki Barbie® z filmu „Barbie™: 
Tajne Agentki” i uratuj sytuację! W wykonaniu tajnych misji pomogą gadżety 
i robozwierzątko dołączone do zestawu. Ten sportowy motocykl ma różowe 
owiewki i chromowane elementy, a do tego wyposażono go w odczepiany 
boczny wózek do przewożenia dołączonego do zestawu robozwierzątka. 
Wystarczy umieścić słodkiego szczeniaczka z goglami w bocznym wózku, 
zapiąć pasy i ruszać w pościg! W skład zestawu wchodzi też różowy kask dla 
tajnej agentki Barbie® (lalka sprzedawana oddzielnie). Kandydatki na tajne 
agentki będą z radością odgrywać sceny akcji z filmu lub tworzyć nowe 
odjazdowe przygody. W skład zestawu wchodzi motocykl z odczepianym 
bocznym wózkiem, robozwierzątko i kask. Lalka sprzedawana oddzielnie.

DHF18 WŁAMYWACZKA 
Wkrocz do akcji z Włamywaczką z serii „Barbie™: Tajne Agentki”! Patricia 
planuje kolejny skok w swoim doskonale odwzorowanym stroju złodziejki. 
Jej smukły kostium został uzupełniony o szałową kamizelkę, wystrzałowe 
buty i przyciągający uwagę naszyjnik. Kocie uszy i maska pasują do wizerunku 
tajemniczej złodziejki, podczas gdy ogromny klejnot, który Włamywaczka 
może trzymać w dłoni, będzie dobrym materiałem dowodowym. Szkolące 
się na tajne agentki dziewczynki będą zachwycone, odtwarzając sceny z filmu 
lub wymyślając własne szpiegowskie przygody. Zestaw zawiera lalkę wraz 
z kamizelką, naszyjnikiem, butami, kocimi uszami, maską i klejnotem. Lalka 
nie stoi samodzielnie.
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DHF12 ZWIERZAKI AST.
Wkrocz do akcji ze Zwierzakami z serii „Barbie™: Tajne Agentki” i uratuj 
sytuację! W nowym filmie Barbie zostaje zwerbowana jako tajna agentka. 
W akcji pomagają jej urocze techboty: robotyczne zwierzątka! Wybierz 
kolorowego pieska, kotka, sówkę lub króliczka. Każdy robo-zwierzak został 
wyposażony w szpiegowskie gogle, a czasem także w słuchawki do tajnej 
komunikacji (nieusuwalne). Szkolące się na tajne agentki dziewczynki będą 
zachwycone, odtwarzając sceny z filmu lub wymyślając własne szpiegowskie 
przygody. Zestaw zawiera jedną figurkę zwierzaka. Wszystkie figurki 
sprzedawane są osobno zależnie od dostępności.

DHF19 KEN
Wkrocz do akcji z Kenem™ Wynalazcą z serii „Barbie™: Tajne Agentki” i uratuj 
sytuację! W nowym filmie przygodowym Barbie przy wsparciu Kena™ zostaje 
tajną agentką. Ken™ ma nowoczesny styl – nosi koszulę w graficzny wzór, 
czarne spodnie i białe tenisówki. Zegarek i nowoczesne okulary z mikrofonem 
stanowią doskonałe dodatki dla tego magika technologii. Zestaw zawiera 
lalkę Kena™ Wynalazcę wraz z ubrankami i akcesoriami w postaci zegarka 
i nowoczesnych okularów. Lalka nie stoi samodzielnie.

0 887961 210187

0 887961 210248
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10,0 cm 18,0 cm 4,0 cm

DHF09 MAŁE AGENTKI AST.
Wkrocz do akcji z uroczymi Małymi Agentkami z serii „Barbie™: Tajne 
Agentki” i uratuj sytuację! Siostra Barbie Chelsea™, i jej przyjaciółka szpiegują 
w przebraniach i z zabawnymi gadżetami. Ubrana w róż lalka Chelsea™ 
jest gotowa na misję dzięki doczepianemu pasemku włosów, tabletowi, 
słuchawkom do tajnej komunikacji oraz okularom przeciwsłonecznym. Ubrana 
w fiolety przyjaciółka Chelsea™ ma doczepiane pasemko włosów, kocie uszka, 
zabawną maskę i szpiegowskie okulary przeciwsłoneczne. Lalki sprzedawane 
są osobno w zależności od dostępności. Zestaw zawiera lalkę w stroju agentki 
z akcesoriami.
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25,5 cm 32,5 cm 7,0 cm

0 887961 234510

DKB62 MAGICZNE WARKOCZE KSIĘŻNICZKI
Barbie® z długimi lokami i łatwym w użyciu narzędziem do zaplatania 
i stylizowania włosów, jest gotowa na fantastyczne fryzury! Do zestawu 
dołączone są 4 długie, różowe i fioletowe doczepiane na klips pasemka. 
Wystarczy przypiąć dwa lub trzy pasemka do dołączonego urządzenia 
do stylizacji i nacisnąć przycisk, by błyskawicznie zapleść włosy w magiczne 
warkoczyki! Dołączona do zestawu szczotka, diadem i trzy spinki wspomogą 
kreatywność dziewczynek. Ozdobne dodatki i doczepiane włosy może 
nosić także dziewczynka! Barbie® ubrana w połyskującą różową sukienkę, 
duży naszyjnik, cieniowany top, asymetryczną, brokatową spódnicę oraz 
dopasowane do stroju buty jest gotowa na kolejne piękne fryzury. Zestaw 
zawiera lalkę Barbie wraz z ubrankami i akcesoriami, narzędzie do stylizacji 
włosów, szczotkę, diadem i trzy spinki do włosów. Lalka nie stoi samodzielnie.

liczba sztuk
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28,0 cm 32,5 cm 7,0 cm

0 887961 207668

DHC38 JEDNOROŻEC DŁUGOWŁOSY
Piękny Jednorożec Długowłosy z magicznej Krainy Długowłosych wyraża 
swoją wyjątkową osobowość poprzez finezyjne fyzury. Jego niezwykła długa, 
mięciutka grzywa mieni się kolorami tęczy i aż wprost czeka na stylizację. 
Również długi czerwony ogon można zapleć w magiczną fryzurę. Bladoróżowy 
jednorożec ma fioletowy róg oraz siodło i pięknie lśni brokatowymi 
drobinkami. Dzięki dołączonej szczotce oraz dwóm spinkom dziewczynki 
mogą dowolnie stylizować jego długą grzywę i ogon w niezwykłe uczesania. 
Kolory i elementy dekoracyjne mogą się różnić.
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DKB54 DŁUGOWŁOSE CHELSEA AST.
Barbie® znów olśniewa swoją fryzurą! Długowłosa Chelsea™ jest gotowa 
na nowe, fryzjerskie fantazje. W zestawie znajduje się szczotka do włosów 
i różowa opaska. Dodatkowe dwa klipsy do włosów pasują również do 
urządzenia do stylizacji z zestawu Barbie® Magiczne Warkocze Księżniczki 
(sprzedawanego osobno). Wystarczy użyć klipsów wraz z urządzeniem, 
by za pomocą jednego przycisku zapleść magiczny warkoczyk! Każda lalka 
Chelsea™ czeka na przygody w uroczym kolorowym topie, brokatowej 
spódnicy i słodkich butach. Zestaw zawiera długowłosą lalkę Chelsea™ wraz 
z ubrankami i akcesoriami oraz dwoma klipsami, szczotką i opaską. Lalki 
sprzedawane są osobno w zależności od dostępności.

0 887961 234541
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10,0 cm 18,0 cm 4,0 cm
szerokość wysokość głębokość

liczba sztuk

10

DKB56 DŁUGOWŁOSE KSIĘŻNICZKI AST.
Te wspaniałe lalki Barbie® z długimi, wielobarwnymi lokami są gotowe 
na fryzjerskie fantazje! Do każdej lalki dołączona jest szczotka oraz tiara. 
Dodatkowe dwa klipsy pasują do urządzenia do stylizacji z zestawu Barbie® 
Magiczne Warkocze Księżniczki (sprzedawanego osobno). Wystarczy 
przytwierdzić klipsy do urządzenia i po naciśnięciu przycisku każda mała 
stylistka wyczaruje wspaniałą fryzurę. Fryzjerskie możliwości Barbie® wydają 
się nieskończone. Każda z lalek jest ubrana w godny księżniczki gorset ze 
zdobieniem przy szyi, połyskującą spódnicę z nadrukiem i przesłodkie buty. 
Lalki są sprzedawane osobno w zależności od dostępności. Zestaw zawiera 
lalkę Barbie® wraz z ubrankami i akcesoriami, szczotkę, tiarę i dwa klipsy do 
włosów. Lalki nie stoją samodzielnie.

0 887961 234633

12,5 cm 32,5 cm 6,0 cm
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16,5 cm 20,5 cm 6,5 cm

23,0 cm 32,5 cm 6,0 cm

0 887961 234596

0 887961 207651

DKB50 ZWIERZAKI DŁUGOWŁOSE AST.
Długowłose zwierzaki z przepięknymi ogonami czekają na stylizację! Wszystkie 
zwierzątka mają odpinane ogony, które można przypiąć do innego zwierzaka 
z kolekcji. W zestawie znajduje się również szczotka do włosów. Na fryzjerskie 
zabiegi czeka różowy jednorożec, słodki biały piesek lub uroczy różowy 
króliczek. Szczotka dołączona do zestawu pozwoli na wyczarowanie nowej 
fryzury. Możliwości stylizacji włosów są nieograniczone. Zebranie wszystkich 
lalek i zwierzaków z serii Barbie® Kraina Długowłosych pozwoli na jeszcze 
ciekawszą zabawę (każda lalka sprzedawana osobno w zależności od 
dostępności). Zestaw zawiera zwierzaka z serii Barbie® Kraina Długowłosych 
z odczepianym ogonem i szczotką do włosów. Każdy zwierzak sprzedawany 
jest osobno w zależności od dostępności.

DHC40 TĘCZOWA SYRENKA 
Zanurkuj z Barbie® Tęczową Syrenką! Zanurz lalkę w wodzie, by zobaczyć,  
jak pięknie jej tęczowy ogon rozświetla się tęczowymi światełkami!  
Wystarczy nacisnąć przycisk na naszyjniku Barbie® i zanurzyć ją w wannie. 
Pokaz kolorowych światełek zacznie się w momencie zetknięcia lalki z wodą! 
Migotliwe światła działają także bez wody – by je włączyć, wystarczy nacisnąć 
przycisk w naszyjniku. Na strój magicznej syrenki składa się tęczowy ogon, 
top, perłowy pasek, różowe pasemka i diadem księżniczki. Z tą wspaniałą 
syrenką każda dziewczynka będzie chciała przeżyć piękną, podwodną 
przygodę. Zestaw zawiera lalkę Barbie® wraz z funkcją świecącego ogona. 
Lalka nie stoi ani nie pływa samodzielnie.



BA
RB

IE
®

10

wiek

3+

wiek

3+

wiek

3+

szerokość wysokość głębokość

szerokość wysokość głębokość

szerokość wysokość głębokość

liczba sztuk

6

liczba sztuk

6

liczba sztuk

6

0 887961 216868

12,5 cm 32,5 cm 6,0 cm

DHM49 KSIĘŻNICZKI AST.
Bajecznie kolorowe Księżniczki Barbie® są gotowe do władania swoimi 
królestwami. Styl każdej z Księżniczek jest inspirowany jej bajkowym 
królestwem: Krainą Tęczy, Krainą Klejnotów lub Krainą Słodkości. 
W asortymencie do wyboru prześliczne stroje w barwach tęczy, wysadzane 
różowymi klejnotami w kształcie serca bądź zdobione motywami słodyczy. 
Każda księżniczka posiada urocze buty oraz dopasowaną do stroju 
zdejmowaną ozdobę do włosów. Zestaw zawiera lalkę ze zdejmowaną 
spódnicą, butami i ozdobą do włosów. Każda lalka jest sprzedawana osobno 
w zależności od dostępności. Lalki nie stoją samodzielnie. 

0 887961 216820

12,5 cm 32,5 cm 6,0 cm

DHM50 WRÓŻKI AST.
Bajecznie kolorowe Wróżki Barbie® rozbudzą wyobraźnię! Wygląd każdej 
z wróżek jest inspirowany innym bajkowym królestwem: Krainą Tęczy, 
Krainą Klejnotów lub Krainą Słodkości. Dziewczynki mają więc do wyboru 
tęczowe motywy, błękitno-fioletowe kosztowności lub kreację zdobioną 
słodyczami. Do każdej lalki dołączone są urocze buty oraz odpinane pasemko 
włosów. Zestaw zawiera lalkę Barbie® Wróżkę ze skrzydełkami, spódnicę, 
buty i nakrycie głowy. Każda lalka jest sprzedawana osobno w zależności od 
dostępności. Lalki nie stoją samodzielnie.

0 887961 216967

12,5 cm 32,5 cm 6,0 cm

DHM45 SYRENKI AST.
Te barwne syrenki uwielbiają pluskać się w morzu. Pięknie zdobione ogony, 
subtelne detale i kolorowe pasemka we włosach rozbudzają wyobraźnię. 
Wygląd każdej z syrenek jest inspirowany innym bajkowym królestwem, 
Krainą Tęczy, Krainą Klejnotów lub Krainą Słodyczy. Kreacje uzupełnia tęczowy 
naszyjnik u syrenki tęczowej, wysadzany szlachetnymi kamieniami top 
syrenki błyszczącej i ogon ozdobiony motywem słodyczy. Każda lalka posiada 
również odpinane kolorowe pasemko. W zestawie lalka Barbie® Syrenka 
oraz odpinane pasemko. Każda lalka sprzedawana jest osobno. Lalki nie stoją 
samodzielnie.
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9,0 cm 32,5 cm 5,0 cm

0 887961 216929

DHC36 PAN MŁODY
Powiedz „Tak!” i stwórz najpiękniejsze wspomnienia z superprzystojnym 
Kenem™ Panem Młodym! Ken™ świetnie się przygotował na tę wyjątkową 
okazję. W czarno-białym smokingu z połyskującą marynarką wygląda 
niezwykle elegancko. Śnieżnobiała koszula, czarna mucha i pantofle 
uzupełniają klasyczną stylizację. Do świętowania tak ważnej okazji niezbędny 
jest przystojny i elegancki Ken™ Pan Młody. Zestaw zawiera lalkę Ken™ 
w ubrankach i z akcesoriami. Lalka nie stoi samodzielnie. 

DHM41 BALETNICE AST.
Te lalki Barbie® Baletnice są gotowe, by przetańczyć cały dzień! Każda z lalek 
ma na sobie przymocowany gorset z drobnymi zdobieniami i zdejmowane 
tutu z prześwitującej tkaniny. Pasujące do kreacji diademy oraz baletki 
z rajstopami uzupełniają strój primabaleriny. Tancerki mają włosy uczesane 
w kucyk i odpowiednio ustawione ręce. Zestaw zawiera lalkę, zdejmowane 
tutu i diadem. Każda sprzedawana jest osobno. Lalki nie tańczą i nie stoją 
samodzielnie.

0 887961 216790

14,0 cm 32,5 cm 6,0 cm

DHM57 BOHATERKI AST.
Dziewczynki będą uwielbiały odgrywać niezwykłe przygody i tworzyć 
fascynujące opowieści z tymi lalkami bohaterkami. Każda z nich ubrana jest 
w kompletny strój superbohaterki, na który składa się specjalny kostium 
z superbohaterskimi symbolami, superpas oraz kolorystycznie dobrane 
legginsy i buty. Każda lalka ma też specjalny makijaż przypominający maskę 
oraz rożnokolorowe włosy, dzięki którym mogą występować podczas swych 
misji incognito. Lalki sprzedawane oddzielnie w zależności od dostępności.
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DHC39 BAŚNIOWY ZESTAW
Dzięki tej lalce Barbie z dołączonymi strojami i akcesoriami dziewczynki mogą 
magicznie przeobrażać swoją bohaterkę, tworząc kolejne przygody ze świata 
fantazji! Dołączone dodatki pozwalają przemienić Barbie w księżniczkę, 
syrenkę, wróżkę... lub dowolnie mieszać stroje, tworząc zupełnie fantazyjne 
stylizacje! W zestawie lalka Barbie w tiarze, spódnicy księżniczki i gorsetem 
na wcisk, ogon syrenki, top syrenki, skrzydła wróżki, top wróżki, spódniczka 
wróżki oraz dwie pary butów. Lalka nie stoi samodzielnie. Kolory i elementy 
dekoracyjne mogą się różnić.

DHC37 URODZINY KSIĘŻNICZKI
Barbie® wie, jak sprawić, by urodziny były wyjątkowe! Ubrana w lśniącą 
różową suknię Barbie® jest gotowa na urodziny małej solenizantki! Jej 
doskonała suknia zwraca uwagę połyskliwym jasnoróżowym topem i jaskrawą 
spódnicą. Talię opasa różowa szarfa, a cała suknia połyskuje brokatem. 
Kreację uzupełniają pasujące dodatki –  różowe buty, duży, przyciągający 
wzrok naszyjnik i opaska na włosy. Doskonały prezent na urodziny dla każdej 
miłośniczki Barbie®! Lalka nie stoi samodzielnie. 

DHC35 PANNA MŁODA
Powiedz „Tak!” i stwórz najpiękniejsze ślubne wspomnienia dzięki przepięknej 
Barbie® Pannie Młodej. W klasycznej, ale nowoczesnej sukni Barbie® jest 
gotowa, by pójść do ołtarza i przeżyć swój magiczny ślub. Olśniewająca 
Panna Młoda ma na sobie gorset bez ramiączek i modną lawendową 
spódnicę w kwiecisty wzór. Okazały naszyjnik i dopasowana do stroju opaska 
z welonem doskonale wieńczą piękną kreację. W drodze do ołtarza Barbie® 
trzyma śliczny różowy bukiet, który po ceremonii rzuci swoim najlepszym 
przyjaciółkom! Lalka nie stoi samodzielnie.
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DKJ16 GIMNASTYCZKA ZE WSTĄŻKĄ AST. 
Wybierz się na trening z Barbie® Gimnastyczką, która naprawdę kręci swą 
wstążką w rytmicznym, tanecznym ruchu! Wystarczy pociągnąć za tasiemkę 
i patrzeć, jak Barbie® mistrzowsko kręci swoją błyszczącą szarfą! Każda lalka 
jest ubrana w sportowy strój gimnastyczki w wyjątkowym kolorze. Włosy 
spięte w koczek pasują do sportowego wizerunku. Dzięki tej lalce ciekawy 
świat gimnastyki stoi przed dziewczynkami otworem. Opakowanie zawiera 
lalkę Barbie® ubraną w sportowy strój, trzymającą szarfę do ćwiczeń. Każda 
lalka jest sprzedawana osobno w zależności od dostępności.

DKJ21 SIOSTRY AKROBATKI - ZESTAW 
Z Barbie® możesz być, kim chcesz! Ten zestaw pozwala dziewczynkom wcielić 
się w rolę trenerki gimnastyki i małej akrobatki. Barbie i jej siostra wybrały się 
na trening, aby poćwiczyć do mistrzostw! Pod czujnym okiem trenerki mała 
lalka naprawdę obraca się na drążku – wystarczy pokręcić korbką! Lalki mogą 
też poćwiczyć z hula-hoop i wstążką. Barbie® ubrana jest w krótkie rożowe 
szorty, top i bluzę, a jej siostra w różowy kostium. Realizmu dodają akcesoria 
takie jak złoty medal, gwizdek, torba, ręcznik, hul-hoop i inne. Zestaw zawiera 
akcesoria gimnastyczne i dwie lalki. Lalki nie stoją samodzielnie.
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DHB18 BĄDŹ KIM CHCESZ LALKI AST.
Spróbuj swoich sił w różnych profesjach z lalką Barbie®! Każda z lalek ubrana 
jest w charakterystyczny dla danego zawodu strój uzupełniony o dodatki, 
które urozmaicą zabawę. Do wyboru pilotka w czapce, łyżwiarka z trofeum, 
pielęgniarka ze stetoskopem, pani weterynarz ze szczeniaczkiem, strażaczka 
w hełmie strażackim i szefowa kuchni z patelnią. Zebranie ich wszystkich 
pozwoli na wcielenie się w dowolny zawód! Zestaw zawiera ubraną 
w odpowiedni strój lalkę oraz akcesoria tematyczne. Lalki sprzedawane 
osobno. Nie stoją samodzielnie.
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DGY66 MODNY KEN AST.
Lalki z serii Modny Ken™ zasługują na swoje miano dzięki modnemu 
i indywidualnemu stylowi. Ken™ to synonim eleganckiego gustu 
i różnorodnych strojów zawsze uzupełnionych o pasujące do całości buty. 
Jasne sportowe koszulki z graficznymi nadrukami, luźne spodnie i obuwie 
kompletują modny wizerunek. Zebranie wszystkich lalek z kolekcji i mieszanie 
dodatków pozwoli na jeszcze ciekawszą zabawę! Zestaw zawiera lalkę Modny 
Ken™ razem z ubrankami i butami. Każdy lalka jest sprzedawana osobno 
w zależności od dostępności. Lalki nie stoją samodzielnie.

12,5 cm 32,5 cm 6,0 cm

DGY54 LALKI FASHIONISTAS AST.
Barbie® Fashionistas™ to różnorodne lalki ubrane w aktualne trendy. 
Do wyboru są aż 4 typy sylwetki (oryginalna, wysoka, krągła i drobna), 
7 karnacji skóry, 22 kolory oczu oraz 24 fryzury, dzięki czemu możliwości zabawy 
są nieograniczone!  Od sportowych sukienek po zadziorne kreacje; od kropek 
po nadruki z grafiką; od bohochic po styl współczesnego rocka. Efekt podkreślą 
obcasy z paskami, baletki, sportowe adidasy lub stylowe botki. Niektóre lalki 
mają płaskie stopy, co urozmaica wybór obuwia. Efektowne grzywki i loki są 
również na czasie, a dodatkowy naszyjnik, modne okulary lub kolczyki dopełnią 
kreacji. W zestawie lalka Barbie® Fashionistas™ w ubrankach i z dodatkami. 
Sprzedawane oddzielnie. Lalki nie stoją samodzielnie. Płaskie buciki pasują 
na lalki z płaskimi stopami.

szerokość wysokość głębokość
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DHL81 MADE TO MOVE LALKI AST. 
Barbie® jest zawsze w ruchu, a teraz potrafi poruszać się na jeszcze więcej 
sposobów! Lalka Barbie® Made To Move™ może zrobić wszystko, co zechcesz. 
W łatwy sposób pozwala na odegranie rozmaitych scenek, ponieważ można ją 
poruszać i ustawiać w bardzo realistyczny sposób. Barbie® sprawdzi się w każdej 
sytuacji: jazda na rowerze, gra na gitarze, domowa gimnastyka, siedzenie ze 
skrzyżowanymi nogami, chodzenie po wybiegu dla modelek czy robienie sobie 
zdjęć. Każda lalka ma aż 22 punkty artykulacji: w szyi, w ramionach, w łokciach, 
w nadgarstkach, w torsie, w biodrach, w udach, w kolanach i w kostkach. Zapewnia 
to fantastyczną elastyczność i niewiarygodny wręcz zakres ruchów! Zawsze 
modne lalki Barbie® Made To Move™ mają na sobie nowoczesne stroje: czarne 
leginsy i kolorowe bluzki, które podkreślają ich dynamiczność. Nic już nie krępuje 
ani ruchów ani wyobraźni! W zestawie lalka Barbie® w ubrankach. Sprzedawane 
oddzielnie w zależności od dostępności. Lalki nie stoją samodzielnie.
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CFX92 SUKIENKI Z DODATKAMI AST.
Sukienki z dodatkami Barbie® (sprzedawane osobno) to kreacje na wyjątkowe 
okazje. Fantastyczne zestawy zawierają wytworne suknie, wyrafinowane 
płaszcze uzupełnione cudownymi butami i torbami. Stroje zaprojektowano 
według modnych wzorów i uszyto z pięknych tkanin, wieńcząc zjawiskowymi 
nadrukami i akcentami. Każdy zestaw sprzedawany jest osobno i zawiera 
sukienkę lub płaszcz, jedną parę butów i jedną torebkę. Ubranka pasują 
do większości lalek Barbie®. Lalki sprzedawane są osobno.

CFX73 UBRANKA TOP/DÓŁ AST.
Stylowe topy, spodnie i spódnice dla lalki Barbie® można łączyć na różne 
sposoby, aby tworzyć niesamowite zestawienia. W asortymencie znajdują 
się różne ubrania: bluzki, spódnice i spodnie o modnych krojach i kolorach. 
W zestawie jedno ubranko (top lub spódnica/spodnie); lalka sprzedawana 
oddzielnie. Ubranka pasują na większość lalek Barbie®. Sprzedawane 
oddzielnie w zależności od dostępności.

CFX30 DODATKI DO UBRANEK AST.
Asortyment modnych dodatków dla Barbie®. Jeden zestaw obejmuje dwie 
pary butów (jedną na wysokim, drugą na płaskim obcasie), jedną torebkę 
i trzy dodatkowe elementy jak naszyjnik, bransoletka i opaska na włosy lub 
okulary przeciwsłoneczne; lalka nie znajduje się w zestawie. Akcesoria pasują 
do większości lalek Barbie®. Płaskie buty pasują jedynie na lalki ze zginającymi 
się kostkami lub płaskimi stopami. Zestawy sprzedawane oddzielnie 
w zależności od dostępności.
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T7439 SZYKOWNA BARBIE AST.
Czy jesteś gotowa na wielką modę? Oto Szykowna Barbie® w romantycznym 
stylu. Zbierz kolekcję lalek w ślicznych sukienkach z wzorzystym nadrukiem. 
Każda ma dopasowany kolorystycznie naszyjnik oraz modne buciki na 
obcasach. To się nazywa styl! Lalki nie stoją samodzielnie. Sprzedawane 
oddzielnie.

0 887961 231434

25,5 cm 32,5 cm 6,0 cm

DJW57 MODOWE PRZEBIERANKI AST.
Z Modowymi przebierankami Barbie® możliwości zabawy modą nigdy się nie 
kończą! W zestawie z lalką Barbie® znaleźć można 10 różnych elementów 
garderoby, które zestawione na wiele sposobów pozwalają stworzyć aż 
20 różnych stylizacji! Zestaw zawiera lalkę Barbie® oraz 10 elementów 
garderoby: dwustronny top, spódnicę-pelerynę, baskinkę, parę spodni, 
dwustronną sukienkę, piękną falbanę, kokardę, torebkę, dwie pary butów 
i biżuterię w postaci bransoletki i pary kolczyków. Zebranie obu zestawów 
zagwarantuje jeszcze więcej możliwości zabawy! Każdy zestaw sprzedawany 
jest osobno. Lalki nie stoją samodzielnie.

na każdą okazję: ma na sobie stylową czarną bluzkę, różową spódniczkę 
z wstążką i piękne czarne buciki. W zestawie lalka Barbie® w ubrankach 
i z dodatkami, 36 kart z farbkami, paleta, łyżko-szczotka, grzebień i trzy 
gumki do włosów. Lalka nie stoi samodzielnie.
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DHL90 MIKS KOLORÓW ZESTAW 
Razem z lalką Barbie® Miks kolorów młode stylistki mogą farbować 
włosy Barbie® i tworzyć naprawdę unikalne kolorowe fryzury! Wystarczy 
wybrać arkusz z kolorową farbką, dodać wodę i wymieszać! Używając 
dołączonego przyrządu-łyżeczki dodaj trochę wody, a potem zamieszaj 
końcówką z pędzelkiem. Następnie pofarbuj pasemka włosów lalki 
Barbie® jednym lub wieloma kolorami w pasemka! Dołączonych 36 
kartoników z kolorami zapewnia 6 różnych barw: różowy, fioletowy, żółty, 
niebieski, truskawkowy blond i brązowy. Zmieszanie do dwóch kolorów 
naraz pozwoli uzyskać nowe, barwne kombinacje! Dołączone gumki 
do włosów umożliwią stworzenie fantastycznych uczesań z warkoczami, 
kucykami i upięciami. Wystarczy zmyć poprzedni kolor i przeczesać 
włosy dołączonym do zestawu grzebieniem. Lalka Barbie® jest gotowa 
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CFX65 SUKIENKI AST.
Ubierz lalkę Barbie® na dzień lub na wieczór w te fantastyczne ubranka 
zgodne z najnowszymi trendami! Urocze sukienki o prostym kroju zachwycają 
kolorami, wzorami i akcentami, które odpowiadają gustom dziewczynek. Masz 
do wyboru kilka nowoczesnych kreacji, co gwarantuje różnorodność i całą 
gamę możliwości. Zbierz wszystkie niesamowite ubranka lalki Barbie® i łącz 
je na różne sposoby, aby czerpać maksimum radości z zabawy w tworzenie 
opowieści! W zestawie jedno ubranko; lalka sprzedawana oddzielnie. 
Sukienki sprzedawane oddzielnie w zależności od dostępności.

DGY69 MODNY BAL AST.
Zawsze najlepiej ubrana Barbie® w dwóch różowych opcjach: blondwłosa 
w koronkowym topie i brokatową syrenią spódnicą z różowymi doczepianymi 
pasemkami lub brunetka w metalicznej różowej sukni z falbaną i zwężaną 
spódnicą. Stroje uzupełniono srebrzystą biżuterią, dopasowanymi do całości 
butami i torebką. Zestaw zawiera lalkę wraz z ubrankami i akcesoriami 
w postaci butów, jednej sztuki biżuterii i torebki. Każda sprzedawana jest 
osobno w zależności od dostępności. Lalki nie stoją samodzielnie.

T7580 CZARUJĄCA BARBIE AST.
Poznaj Czarującą Barbie® pełną blasku! Każda lalka ma sukienkę z lśniącymi 
akcentami i wspaniałe dodatki, które pozwolą jej wyglądać pięknie w każdej 
sytuacji. Każda kolekcja zalśni ich blaskiem. Lalki nie stoją samodzielnie. 
Sprzedawane oddzielnie.

T7584 LALKA Z PIERŚCIONKIEM AST.
Nadszedł czas na odlotowy styl! Barbie® założyła markową sukienkę 
o niesamowitym wzorze i prześlicznych kolorach! Śliczny gorset skrzy się 
od kontrastujących wykończeń, modna spódnica ma prosty krój w kolorowe 
pasy, a mała baskinka nadaje kreacji dziewczęcego blasku. Modne buty 
i naszyjnik idealnie wpisują się w szykowną kolorystykę. W zestawie 
pierścionek, który dziewczynka może założyć na paluszek! Sprzedawane 
oddzielnie. Lalki nie stoją samodzielnie.
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DGW35 MARZENIE BALETNICY
Przepiękna lalka Marzenie Baletnicy to hołd złożony pięknu sztuki baletu. 
Barbie jest gotowa dać czarujący występ na scenie i podbić serca całej 
widowni! Na tę okazję włożyła bladoróżową, delikatną spódniczkę tutu,  
trykot ozdobiony delikatnymi różanymi aplikacjami, białe rajstopy i różowe 
punety, a we włosy wpięła olśniewającą koronę. Delikatne ramiona lalki są 
ustawione tak, by Barbie mogła z gracją wykonać baletową figurę. Kolory 
i elementy dekoracyjne mogą się różnić. Lalka nie stoi samodzielnie.

DGW29 URODZINOWE ŻYCZENIA
Piękna lalka Urodzinowe życzenia to idealny prezent urodzinowy dla każdej 
małej solenizantki! Urocza Barbie specjalnie na tę okazję wystroiła się 
w delikatną różową suknię z błyszczącymi aplikacjami inspirowanymi konfetti 
i ma śliczną różową opaskę we włosach – i jest gotowa świętować z każdą 
małą księżniczką! Kolory i elementy dekoracyjne mogą się różnić. Lalka nie 
stoi samodzielnie.
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DHB47 HYDRA PERI I PEARL LALKA
Ta nowa postać z filmu „Monster High™: Podwodna straszyprzygoda”  
to podwójne kłopoty, ale i podwójna dawka morskiej zabawy! Córki Hydry, 
siostry bliźniaczki Peri i Pearl, mają dwie głowy i odmienne zdanie, ale tylko 
jedno ciało. Przynajmniej poczucie humoru mają wspólne, bo ich rozmowy 
są zawsze wyjątkowo zabawne! To dwugłowe stworzenie ma świecące 
w ciemności płetwy oraz pokryty łuskami ogon. Kolorowy top ma egzotyczny 
nadruk, a dodatki zapewniają bliźniaczkom podwójnie modny styl. Fanki 
filmu będą z radością odgrywać ulubione sceny lub tworzyć własne przygody. 
Zebranie wszystkich lalek z „Monster High™: Podwodna straszyprzygoda” 
pozwoli na pełne zanurzenie w zabawie! (lalki sprzedawane osobno 
w zależności od dostępności). W zestawie dwugłowa lalka Peri i Pearl 
Serpentine w ubrankach i z dodatkami. Lalka stoi samodzielnie.

DHB57 PODWODNE STRASZYCIÓŁKI AST.
Straszyciółki z Monster High™ z filmowej serii „Monster High™: Podwodna 
straszyprzygoda” teraz występują w podwodnej odsłonie! W asortymencie 
córka Frankensteina Frankie Stein™, córka Potwora morskiego Lagoona 
Blue™ oraz córka Kotołaka Toralei™. Każda z lalek ma wyjątkowy ogon, dzięki 
któremu może sama stać! Nadruki na ich modnych topach pasują do wzorów 
na ogonach, a dodatki w postaci misternych skrzydełek czy olśniewającej 
biżuterii podkreślają ich morski splendor. Ale to nie wszystko! Niektóre 
elementy naprawdę świecą w ciemności! Zebranie wszystkich lalek pozwoli 
odgrywać jeszcze więcej podmorskich przygód! Lalki stoją samodzielnie. 
W zestawie lalka w ubrankach wraz z dodatkami. Każda lalka jest sprzedawana 
oddzielnie w zależności od dostępności.
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CFC60 KLASYCZNE STRASZYCIÓŁKI AST.
Oryginalne straszyciółki do grobowej deski z Monster High® powracają 
w swoich kultowych strojach, aby świętować rocznicę pierwszego spotkania! 
Ich charakterystyczne stroje są tak samo powalające jak w dniu, kiedy 
rozpoczynały naukę w Straszyceum. Możesz wybrać szpontastyczną Clawdeen 
Wolf®, królewską Cleo de Nile®, wampistyczną Draculaurę® lub elektryzującą 
Frankie Stein®. Fani bezbłędnie rozpoznają charakterystyczny styl postaci 
z odcinków internetowych i filmów na DVD. Sprzedawane oddzielnie.  
Lalki nie stoją samodzielnie.

DHB50 UPIORKI Z GŁĘBIN AST.
Zanurz się w dobrej zabawie z tymi bohaterkami z filmu „Monster High™: 
Podwodna straszyprzygoda”. Lalki Posea Reef™ i Kala Mer’ri™ robią 
fantastyczne podmorskie wrażenie i świecą w ciemności! Posea Reef™, 
córka Posejdona, lubi dać się porwać nurtowi trendów i wybiera stroje, 
które są opływowe i modne. W jej ogonie z wodorostów, dzięki któremu 
lalka może sama stać, mieszkają świecące w ciemności morskie stworki! 
Lubiąca dyrygować innymi Kala Mer’ri™ nie zdradza, skąd pochodzi, ale jej 
macki oraz dwie pary rąk nie pozostawiają zbyt wiele wątpliwości co do jej 
straszydziedzictwa. Zbierz wszystkie lalki z serii (sprzedane oddzielnie),  
by móc odgrywać wszystkie podwodne przygody! W zestawie lalka 
w ubrankach wraz z dodatkami. Lalki stoją samodzielnie.  
Sprzedawane oddzielnie w zależności od dostępności.
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DNM27 PROJEKTUJ Z FRANKIE - ZESTAW
Ten zestaw ma wszystko, by zaprojektować własne, upiornie fantastyczne 
stroje dla Frankie! Wystarczy nałożyć ubranko na formę, wybrać szablon 
ze wzorami i udekorować je przy użyciu kolorowych flamastrów, tworząc 
niesłychane aplikacje! Strój można też ozdobić potwoczadowymi naklejkami. 
Dołączona lalka Frankie nie może się już doczekać, by przymierzyć nowe 
kreacje. W zestawie cztery ubranka, forma ubraniowa, trzy flamastry  
(różowy, niebieski i czarny), dwa szablony ze wzorami, arkusz naklejek,  
lalka w dodatkowym stroju, akcesoria oraz szczotka do stylizacji włosów.  
Lalka nie stoi samodzielnie.

DJR52 UPIORKI ŚWIATA AST.
Do Straszyceum przybywają nowe uczennice! Poznaj Batsy Claro™, córkę 
Białego Nietoperza-Wampira z Kościarryki, Isi Dawndancer™, córkę Rodu 
Jelenia z Boo Heksyku, oraz Kjersti Trollsøn™, córkę Trolla z Mrokwegii. 
Fanki serialu na pewno rozpoznają ich charakteryczne kreacje z webisodów 
Monster High™. Każda upiorka ma buunikalny strój nawiązujący do jej 
upiornego dziedzictwa oraz tematyczne akcesoria, dzięki czemu podbijają 
szkolne korytarze! Lalki sprzedawne oddzielnie w zależności od dostępności. 
Lalki nie stoją samodzielnie.

DKY17 LALKI PODSTAWOWE AST.
Klasyczne upiorki z Monster High™ są dumne ze swoich buunikalnych 
cech! Ruchome ramiona i kolana lalek zapewniają jeszcze więcej zabawy. 
Do wyboru wampistyczna Draculaura® w różowo-czarnych serduszkach; 
elektryzująca Frankie Stein™ w klasycznej kracie, Clawdeen Wolf™ 
w fioletach; oraz straszliwie piękna Gigi Grant™ w barwnej sukni o ciekawym 
kroju. Strój uzupełniają dopasowane buty. Draculaura™ ma też naszyjnik, 
Frankie Stein™ wyrazistą biżuterię, a Gigi Grant™ złote bransoletki. 
W zestawie ruchoma lalka w ubrankach wraz z dodatkami. Sprzedawane 
oddzielnie w zależności od dostępności.  
Lalki nie stoją i nie poruszają się samodzielnie.
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DJB94 WINYLOWE ZWIERZAKI AST.
Teraz ulubione zwierzaki z Monster High™ dołączą do swoich przyjaciół 
w nowej, winylowej formie! Te małe figurki są łatwo rozpoznawalne dzięki 
charakterystycznym detalom i dynamicznym pozom odzwierciedlającym  
ich unikalne osobowości. Wielkie oczy i ekspresyjny wyraz twarzy sprawiają, 
że są naprawdę urocze! W asortymencie: Watzit™ – szczeniak należący  
do Frankie Stein™, Hrabia Nietoperz Wspaniały Draculaury™, Crescent™ – 
słodki kociak Clawdeen Wolf™ i Sir Hukacz – mądra sowa Ghoulii Yelps™.  
Złap swojego ulubionego lub zbierz je wszystkie! Każda figurka  
sprzedawana osobno.

DGD12 MONSTAURY AST.
Głęboko w Katakumbach Straszyceum żyje tajemnicza rasa potworków: 
upiorystycznie szykowne czterokopytne Monstaury. Te pół potwory,  
pół centaury zachwycają wyjątkowymi kolorami, wzorami, grzywami 
i ogonami. Można je ustawiać w różnych pozach. Każda bohaterka posiada 
unikalne akcesorium. Poznaj Pyxis Prepstockings™, pół pegaza, pół cenaura, 
Frets Quartzmane™, pół gargulca, pół centaura, Aery Evenfall™, połączenie 
koszmaru sennego i centaura oraz Bay Tidechaser™, cenautro-konia 
morskiego. Wszystkie monstaury mają około 15 cm i zachwycają  
fantastycznym wyglądem. Sprzedawane oddzielnie.

CFC83 WINYLOWE FIGURKI AST.
Ulubione bohaterki Monster High™ są teraz dostępne w formie winylowych 
figurek, które będą idealnym uzupełnieniem każdej potwornej kolekcji! 
W ukształtowanych przy użyciu nowoczesnej technologii figurkach fani 
bez trudu rozpoznają znane postacie z serii. W dynamicznych pozach 
uchwycono ich wyjątkowe osobowości, a upiorne szczegóły uwydatniają 
ich straszydziedzictwo. Wybierz swoją ulubioną albo zbierz całą klasę! 
Sprzedawane oddzielnie w zależności od dostępności. Kolory i dekoracje 
mogą się różnić od pokazanych.



CFC83 WINYLOWE FIGURKI AST.
Ulubione bohaterki Monster High™ są teraz dostępne w formie winylowych 
figurek, które będą idealnym uzupełnieniem każdej potwornej kolekcji! 
W ukształtowanych przy użyciu nowoczesnej technologii figurkach fani 
bez trudu rozpoznają znane postacie z serii. W dynamicznych pozach 
uchwycono ich wyjątkowe osobowości, a upiorne szczegóły uwydatniają 
ich straszydziedzictwo. Wybierz swoją ulubioną albo zbierz całą klasę! 
Sprzedawane oddzielnie w zależności od dostępności. Kolory i dekoracje 
mogą się różnić od pokazanych.

DGD12 MONSTAURY AST.
Głęboko w Katakumbach Straszyceum żyje tajemnicza rasa potworków: 
upiorystycznie szykowne czterokopytne Monstaury. Te pół potwory, 
pół centaury zachwycają wyjątkowymi kolorami, wzorami, grzywami 
i ogonami. Można je ustawiać w różnych pozach. Każda bohaterka posiada 
unikalne akcesorium. Poznaj Pyxis Prepstockings™, pół pegaza, pół 
cenaura, Frets Quartzmane™, pół gargulca, pół centaura, Aery Evenfall™, 
połączenie koszmaru sennego i centaura oraz Bay Tidechaser™, cenautro-
konia morskiego. Wszystkie monstaury mają około 15 cm i zachwycają 
fantastycznym wyglądem. Sprzedawane oddzielnie.
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DRD51 MAŁE SMOKI
W Ever After High™ przyszły na świat małe smoczątka! Uczniowie baśnioceum 
uwielbiają się nimi opiekować i przygotowują je do Smoczych Igrzysk! 
W asortymencie znajdują się trzy różne figurki smoczątek w różnych kolorach: 
smok Holly O’Hair™, smok Raven Queen™ oraz smok Darling Charming™. 
Zbierz wszystkie! Figurki sprzedawane oddzielnie zależnie od dostępności.

DHF97 MIRA SHARDS LALKA
Weź udział w Smoczych Igrzyskach z Mirą Shards – Nastoletnią Złą Królową 
z Ever After High™! Ten czarny charakter z baśni o Królewnie Śnieżce próbuje 
wmieszać się w tłum uczennic i zrealizować swół złowieszczy plan, zakładając 
na siebie czarno-białą suknię z metalicznym nadrukiem, wielowarstwową 
spódniczkę oraz wspaniałe dodatki. Fanki mogą przeczytać więcej o jej 
niecnych planach w dołączonej opowieści. Lalki sprzedawane oddzielnie 
w zależności od dostępności. W zestawie lalka nastoletniej Złej Królowej 
w ubrankach wraz z dodatkami oraz książeczka. Lalka nie stoi samodzielnie.

DHF33 LALKI SMOCZE IGRZYSKA AST.
Dołącz do Smoczych Igrzysk z lalkami z Ever After High™ w zbrojach 
smoczych jeźdźców! Lalki Raven Queen™, Darling Charming™ i Holly 
O’Hair™ są ubrane w fantastyczne smocze stroje z metalowym osprzętem. 
Lalka Raven Queen świetnie prezentuje się w swoich klasycznych 
fioletach, jeździeckich butach i z akcesoriami przypominającymi elementy 
zbroi. Lalka Darling Charming™ ma swoją własną błyszczącą zbroję, 
a do tego bajkowy strój i dodatki. Z kolei lalka Holly O’Hair™ odznacza się 
metalicznymi nadrukami, wysokimi butami i odpowiednio dopasowanymi, 
przypominającymi zbroję dodatkami. Każda lalka ma też tarczę, której 
można użyć jako pierścionka! Fanki mogą przeczytać więcej o Smoczych 
Igrzyskach w dołączonej miniksiążeczce. Zebranie wszystkich lalek z kolekcji 
„Ever After High™: Smocze Igrzyska” pozwoli na stworzenie własnej 

epickiej opowieści! Sprzedawane oddzielnie w zależności od dostępności. 
W zestawie lalka w ubrankach wraz z dodatkami, miniopowieść oraz tarcza, 
której można użyć też jako pierścionka.  
Lalki nie stoją samodzielnie. 
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DHC36 BARBIE® GROOM DOLL
Oto prosta, pozornie oczywista, ale często przeoczana rada przy nauce 
samodzielnego korzystania z toalety: aby nauka była łatwiejsza, dziecko musi 
mieć nocniczek, który zapewni mu spokój, bezpieczeństwo i wygodę! Dzięki 
podłokietnikom i wygodnemu oparciu o regulowanej wysokości pomaga 
dziewczynkom pewnie wstawać i siadać. Śliczne różowe wykończenie i brak 
ochronnej osłony sprawia, że nocniczek jest idealny dla dziewczynek.
• Regulowane oparcie 
•  Podłokietniki  • Wbudowana osłona dla chłopców   
• Smukłe kształty i jednoczęściowy pojemnik pozwalają łatwo utrzymać nocniczek 
w czystości
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DMN83 PIERWSZY ROZDZIAŁ LALKI AST.
Czas odłożyć stare książki z baśniami na bok i otworzyć nowy rozdział  
w Ever After High™, gdzie nastoletni synowie i córki sławnych postaci z bajek 
decydują, czy iść w ślady rodziców. Na serię składają się 4 najpopularniejsze 
bohaterki Ever After High™: Raven Queen™ (córka niesławnej Złej Królowej) 
i Madeline Hatter™ (córka Szalonego Kapelusznika z Krainy Czarów), a także 
Apple White™ (córka Królewny Śnieżki) oraz Briar Beauty™ (córka Śpiącej 
Królewny). Lalki ubrane są w piękne stroje i wspaniałe dodatki w postaci 
butów, charakterystycznych ozdób na głowę i szałowych toreb. Do każdej lalki 
dołączona jest zakładka, na której opisano jej wyjątkowy charakter i historię. 
Zebranie wszystkich lalek z serii Ever After High™ umożliwi jeszcze ciekawszą 
zabawę. Każda lalka sprzedawana jest osobno. Lalki nie stoją samodzielnie.

DLB34 LALKI PODSTAWOWE AST.
W Ever After High™ nastoletni synowie i córki legendarnych bajkowych 
postaci uczą się, jak odmienić lub wypełnić swoje przeznaczenie. Apple 
White™ (córka Królewny Śnieżki), Raven Queen™ (córka Złej Królowej) 
i Ashlynn Ella™ (córka Kopciuszka) wyróżniają się fantastycznym wizerunkiem, 
na który składają się dopasowany gorset i zdejmowana spódnica 
w charakterystycznych dla bohaterek kolorach. Kreacje uzupełniają naszyjnik, 
ozdoba do włosów i para butów. Zestaw zawiera lalkę ubraną w zdejmowaną 
spódnicę oraz akcesoria. Każda lalka sprzedawana osobno w zależności  
od dostępności. Lalki nie stoją samodzielnie.
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DNB75 HOLLY BAJECZNE FRYZURY
Twórz piękne fryzury z lalką Holly O’Hair™, korzystając z trzech różnych 
przyrządów! Córka Roszpunki ma bardzo długie włosy, które świetnie nadają 
się do stylizacji. Dołączoną lokówką, karbownicą lub szczotką można stworzyć 
wyjątkowe fryzury. Nie wymaga podgrzewania! Fale, loki, proste lub upięte 
włosy nie stanowią problemu. By zacząć zabawę od nowa, wystarczy rozpuścić 
i przeczesać włosy lalki. W zestawie lalka Holly O’Hair™ ubrana w modny strój 
i dodatki oraz karbownica do włosów, lokówka, szczotka, dwa klipsy, dwie 
gumki, tiara oraz podstawka dla lalki. Lalka nie stoi samodzielnie.

DRM05 ROYALSI/REBELSI AST. 
Poznaj bajkowych uczniów Ever After High™! W tym asortymencie występują 
obok siebie zarówno pragnący podążać ścieżką swego baśniowego 
przeznaczenia Royalsi, jak i zbuntowani Rebelsi chcący napisać swoją własną 
opowieść: Farrah Goodfairy™, Bunny Blanc™, Rosabella Beauty™  
oraz Darling Charming™. Do każdej lalki dołączona jest podstawka, szczotka 
do włosów i zakładka, w której zapisano wyjątkową historię postaci. 
Sprzedawane oddzielnie w zależności od dostępności. Lalki nie stoją 
samodzielnie.
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CMN05 MODNA MIA Z AKCESORIAMI
Teraz fanki serialu „Mia i ja” mogą cieszyć się magią tej opowieści, przebierając 
własną lalkę Mię! W zestawie znajdują się dwa zamienne stroje nawiązujące 
do różnych przygód. Dziewczynki mogą ubrać Mię w jej zimowy strój z wysokimi 
kozakami lub w sukienkę z motylkami i urocze balerinki. Skrzydła lalki można 
dowolnie ustawiać, aby Mia mogła „polecieć” ku kolejnej przygodzie. Do lalki 
dołączony jest motylkowy pierścionek dla dziewczynki oraz „klejnoty” 
do ozdabiania. W zestawie 1 lalka Mia, 2 stroje, 6 klejnotów do włosów, 
1 pierścionek dla dziewczynki i 1 szczotka. Lalka nie stoi samodzielnie.

0 887961 160772

CMM63 MIA MAGICZNA SUKIENKA
W zaczarowanej krainie Centopii z filmu „Mia i ja” tytułowa Mia zmienia się 
w elfa! Teraz dziewczynki mogą odtwarzać magię tego filmu dzięki własnej lalce 
Mia i ja 2 w 1. Można w łatwy sposób zmienić strój lalki Mii, aby wyglądała jak elf! 
Jej długa różowa suknia balowa ozdobiona złotym brokatem i motywami motyli 
zmienia się w pelerynę. Pociągnij tasiemki z tyłu i zepnij je ciasno motylkowym 
zapięciem – w ten sposób odsłonisz jej charakterystyczną sukienkę rodem 
z Centopii! Prawdziwa magia kryje się w skrzydełkach, które można dowolnie 
ustawiać, aby wzbogacić zabawę! Mia ma także swoją charakterystyczną spinkę 
z motylem oraz lśniące klejnoty we włosach, które doskonale uzupełniają jej 
czarujący strój. W opakowaniu znajduje się 1 lalka Mia i 1 szczotka do włosów. 
Kolory i elementy dekoracyjne mogą się różnić. Lalka nie stoi samodzielnie.

liczba sztuk

50 746775 362010

14,0 cm 33,0 cm 5,0 cm

BJR47 LALKI AST. 
W serialu telewizyjnym „Mia i ja” Mia odwiedza świat o nazwie Centopia, 
gdzie zaprzyjaźnia się z Yuko, odważną wróżką. Obie wróżki są ubrane 
w swoje charakterystyczne stroje, które fanki serialu z łatwością rozpoznają! 
Ale prawdziwa magia kryje się w ich skrzydłach, które naprawdę się 
poruszają! W zestawie z lalkami znajduje się także pierścionek pasujący na 
dziewczęcy paluszek. Sprzedawane oddzielnie w zależności od dostępności. 
Lalki nie stoją samodzielnie.
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30,5 cm 28,0 cm 10,0 cm

0 746775 362072

liczba sztuk

3

36,0 cm 28,0 cm 8,0 cm

liczba sztuk

2

31,0 cm 28,0 cm 7,5 cm

0 746775 315870

BFW38 JEDNOROŻEC AST.
W serialu telewizyjnym „Mia i ja” Mia odwiedza świat o nazwie Centopia, 
w którym z normalnej dziewczynki przemienia się we wróżkę, która potrafi 
rozmawiać z jednorożcami. Poznaj wspaniałe, magiczne jednorożce 
o pięknych kolorach, rogach i ogonach. Dziewczynki mogą odtwarzać swe 
ukochane przygody Mii wraz z tymi pięknymi stworzeniami. Sprzedawane 
oddzielnie w zależności od dostępności.

BJR53 ONCHAO – ŚWIATŁA I DŹWIĘKI 
Onchao jest wyjątkowym jednorożcem w świecie Centopii, ponieważ 
ma magiczny złoty róg o mocy przywracania do życia. Dziewczynki mogą 
odtwarzać swe ulubione sceny tą zabawką ze specjalnymi, magicznymi 
funkcjami! Naciśnij róg, by usłyszeć piosenkę przewodnią z serialu 
„Mia i ja“ i aktywować wielokolorowy świetlny wzorek. Onchao ma też 
pokryte fioletowym brokatem ruchome skrzydła!

BFW45 ONCHAO
W magicznej krainie Centopii Mia zaprzyjaźnia się z Onchao, wyjątkowym 
jednorożcem o niezwykłych zdolnościach. Układaj jego piękną grzywę 
i ogon, używając do tego znajdujących się w zestawie ozdób do włosów. 
Jego charakterystyczny złoty róg, zielone oczy i fioletowe kopytka 
przypomną Ci ukochane serialowe sceny i pozwolą przeżywać magiczne 
przygody na nowo. 
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0 887961 214161

liczba sztuk

5

12,5 cm 19,0 cm 5,5 cm

DHJ82 MAGICZNA BRANSOLETKA
Teraz wszyscy fani serialu „Mia i ja” naprawdę mogą wcielić się w rolę 
Mii dzięki tej niezwykłej bransoletce na rękę! Po naciśnięciu przycisku 
bransoletka magicznie rozświetla się przy akompaniamencie muzyki 
z serialu. Bransoletka ma idealny rozmiar na rękę i w pełni oddaje 
charakterystyczny piękny wygląd biżuterii filmowej bohaterki,  
dzięki czemu pozwala przenieść się w świat przygód Centopii!

0 887961 081725

16,5 cm 28,0 cm 5,0 cm

CHJ99 MAŁA LALKA I JEDNOROŻEC AST.
Fanki mogą odtwarzać ulubione scenki z serialu „Mia i ja”, bawiąc się tymi dwoma 
zestawami. Wybierz Mię i Lyrię lub Yuko i Onchao. Mia i Yuko mają zachwycające 
skrzydła i są ubrane w czarujące baśniowe stroje w charakterystycznych dla siebie 
kolorach, a ich spódnice można zdejmować. Lyria zachwyca opadającą różową 
grzywą i ogonem oraz niepowtarzalnymi złotymi obręczami; Onchao oczarowuje 
żółtą grzywą i ogonem oraz wspaniałymi skrzydłami, które można ustawiać 
na różne sposoby! Przezroczyste rogi dodają specjalnego blasku tym pięknym 
jednorożcom! Sprzedawane oddzielnie. Lalki nie stoją samodzielnie.

16,5 cm 16,5 cm 5,0 cm

0 887961 055627

CFD62 MAŁE JEDNOROŻCE AST.
Kiedy Mia wkracza do zaczarowanej krainy Centopii, zaprzyjaźnia się tam 
z pięknymi i mądrymi jednorożcami. Dziewczynki mogą dołączyć do jej 
przygód, a także tworzyć własne dzięki temu wspaniałemu asortymentowi 
tych fantastycznych istot. Każdy wzorowany jest na innym serialowym 
jednorożcu, posiada własne wyjątkowe kolory i specjalne, błyszczące detale. 
Miękkie, barwne grzywy i ogony oraz piękne półprzezroczyste rogi sprawiają, 
że wyglądają naprawdę magicznie! Sprzedawane oddzielnie.
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6

15,0 cm 18,0 cm 4,5 cm

liczba sztuk

3

0 887961 193183

BHT05 BRANSOLETKA Z ZAWIESZKAMI AST.
Asortyment minifigurek i ślicznych bransoletek z zawieszkami dla dziewczynki 
inspirowanych popularnym serialem Dora i Przyjaciele.  Teraz dziewczynki 
mogą wcielić się w swoje ulubione bohaterki dzięki własnym magicznym 
bransoletkom z uroczymi zawieszkami! Każda bransoletka inspirowana jest 
inną bohaterką (której minifigurka dołączona jest do zestawu) i posiada 
unikalne zawieszki. Każdy zestaw zawiera bransoletkę, trzy zawieszki oraz 
jedną minifigurkę. Zestawy sprzedawane są oddzielnie w zależności od 
dostępności.

0 746775 346140

wiek

3+

wiek

3+

wiek

3+

12,0 cm 23,0 cm 7,0 cm

0 887961 049794

21,5 cm 33,0 cm 8,5 cm

DGJ44 KĄPIELOWA DORA 
Czas na kąpielową zabawę z Dorą i magiczną zmianę koloru! Ta piękna 
20-centymetrowa lalka Dory ubrana jest w uroczy różówy strój kąpielowy 
i wprost nie może się doczekać kolejnej kąpieli! Jej włosy zebrane są w wysoki 
kucyk, a pasemko zmienia kolor pod wpływem ciepłej i zimnej wody – 
z różowego w fioletowy! Dziewczynki będą uwielbiały odgrywać kolejne 
przygody Dory podczas kąpieli oraz obserować magiczną zmianę koloru.

CDR85 MAGICZNA PŁYWACZKA – SYRENKA DORA
Popłyń z Dorą ku nowej przygodzie – czas na magiczną kąpiel z kolorowymi 
światełkami i pływającą Dorą! Tym razem Dora występuje jako prześliczna 
syrenka, która uwielbia „podwodne” przygody w wannie. Wystarczy nakręcić 
jej ogon i nacisnąć przycisk w naszyjniku lalki – syrenka naprawdę popłynie po 
powierzchni wody, a jej ogon pięknie rozświetli się kolorowymi światełkami. 
Ten piękny pokaz zachwyci wszystkie miłośniczki serialu! Syrenka Dora ma 
na sobie różowy top z przyciskiem – żółtą muszelką, niebieski ogon święcacy 
na różne kolory oraz fioletową płetwę do nakręcania, a jej długie mięciutkie 
włosy można układać w różne fryzury.
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16,5 cm 33,0 cm 6,5 cm

BHT52  PLUSZOWA DORA
Miękka, 30-centymetrowa lalka Dora® to milutka przyjaciółka i towarzyszka 
przygód, do której zawsze można się przytulić! Dzięki dużej skali ma rozmiar 
idealny dla małuch rączek. Mięciutkie materiały sprawiają, że to także idealna 
przytulanka do zasypiania.

25,5 cm 33,0 cm 9,5 cm

0 887961 049893

CDR95 DORA NA DOBRANOC
Śliczna, mięciutka Dora na dobranoc będzie uroczą towarzyszką do zasypiania 
dla każdej małej miłośniczki przygód. Wykonana z miękkiego materiału Dora 
ubrana jest w fioletowo-różową piżamkę ze ślicznym podświetlanym pieskiem 
w centralnej części. Ale to nie wszystko! Wystarczy delikatnie uścisnąć lalkę, 
aby włączyć magiczne światełko, a także wypowiedzi i melodyjkę. Łagodne 
dźwięki uspokoją i pomogą zasnąć po dniu pełnym niezwykłych odkryć.  
Lalka mówi w języku angielskim.

0 746775 373535

liczba sztuk

6

12,0 cm 23,0 cm 6,5 cm

BLW44 DORA LALKA
Wyrusz wraz z Dorą na poszukiwanie nowych przygód! Ta duża 
20-centymetrowa lalka ma rozmiar idealny dla małych rączek i ubrana jest 
w swój charakterystyczny, uroczy strój znany z serialu „Dora i Przyjaciele”. 
Długie włosy Dory można układać w finezyjne fryzury, a na rączce ma swoją 
magiczną bransoletkę. Dzięki ruchomym ramionom i nogom lalkę można 
ustawiać w różnych pozach. Do zestawu dołączona jest także magiczna 
zawieszka.

0 746775 346492

liczba sztuk

6

12,0 cm 23,0 cm 7,0 cm

BHT40 DORA I PRZYJACIELE LALKI AST.
Odkrywaj świat razem z Dorą i przyjaciółmi! Każda lalka inspirowana jest 
inną serialową postacią i posiada unikalny wygląd, strój oraz długie włosy, 
które fanki serii mogą dowolnie stylizować. Lalki wykonane w dużej skali 
mają aż 20 cm i są w idealnym rozmiarze dla małych rączek, można je też 
ustawiać w różnych pozach dzięki ruchomym ramionom i nogom. Przygody są 
lepsze, gdy przeżywa się je z przyjaciółmi – więc warto zebrać wszystkie! Lalki 
sprzedawne oddzielnie w zależności od dostępności.
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0 887961 221596

0 887961 220032

DJC20 AUTOMAGNESIAKI AST.
Kolekcja pojazdów z nowej serii Hot Wheels® Automagnesiaki. Każdy 
samochód posiada magnes, dzięki któremu można rozdzielić go na dwie 
części, a następnie połączyć z powrotem ze sobą lub z połówkami innych 
pojazdów z serii Automagnesiaki, tworząc zupełnie nowe kombinacje! 
Kolekcja obejmuje różne pojazdy: stwory, klasyczne auta, wyścigówki  
czy pojazdy bojowe, a dzieci mogą tworzyć swoje wymarzone połączenia 
i posyłać je na szalone wyścigi na torze. Specjalne tory z serii Automagnesiaki 
(sprzedawane oddzielnie) pozwalają w pełni wykorzystać cechy tych pojazdów 
podczas pełnej emocji zabawy! Zbierz je wszystkie! Pojazdy sprzedawane 
oddzielnie w zależności od dostępności. 

DHY27 AUTOMAGNESIAKI WYCZYNOWY ZJAZD - ZESTAW
Wejdź do zupełnie nowego świata Hot Wheels® Automagnesiaki! W tym 
zestawie szalone, wirujące tarcze piły chcą rozkroić Twoje pojazdy na pół! 
Wystrzel pojazd, a piła rozetnie go na pół. Potem patrz, jak znowu łączy się 
w całość i baw się od nowa! Dwa osobne tory w kształcie półrynien pozwalają 
dzieciom kontrolować zabawę i przeżywać nowe przygody po dodaniu 
kolejnego pojazdu z serii Automagnesiaki, co umożliwia tworzenie na torze 
zupełnie nowych kombinacji pojazdów. Dodawaj połówki innych pojazdów 
z serii Automagnesiaki, aby tworzyć zaskakujące kombinacje. Po zakończeniu 
wyścigu Wyczynowy Zjazd zamienia się w wygodne, przenośne narzędzie 
do przechowywania pojazdów z serii Automagnesiaki. W zestawie znajduje 
się jeden pojazd z serii Automagnesiaki. Pozostałe pojazdy sprzedawane 
oddzielnie w zależności od dostępności. 

wiek

4+
liczba sztuk

10

12,5 cm 24,0 cm 3,0 cm

liczba sztuk

4
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45,5 cm 30,5 cm 7,0 cm
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TWÓRZ RÓŻNE
AUTOMAGNESIAKI!

ROZDZIELAJ

LUB ŁĄCZ

DJC31 AUTOMAGNESIAKI WYŚCIGOWY TOR 
Wejdź do zupełnie nowego świata Hot Wheels® Automagnesiaki! Wystrzel 
pojazd, a piła rozetnie go na pół. Potem patrz, jak znowu łączy się w całość 
i baw się od nowa! Możesz też urządzać zabawne wyścig dla rozdzielonych 
połówek! Dodawaj połówki innych pojazdów z serii Automagnesiaki, aby 
tworzyć nowe zaskakujące kombinacje pojazdów. W zestawie znajduje 
się jeden pojazd z serii Automagnesiaki. Pozostałe pojazdy sprzedawane 
oddzielnie w zależności od dostępności. 

szerokość wysokość głębokość

0 887961 222913

liczba sztuk

4
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30,5 cm 19,0 cm 7,0 cm
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0 887961 188356

DGD29 KOMPAKTOWY ZESTAW TORÓW 
Zbuduj swój własny, epicki świat torów Hot Wheels®! Ten imponujący 
zestaw stanowi świetny początek kolekcji dla każdego budowniczego torów! 
Odjazdowe elementy pozwalają na zbudowanie wielu różnych układów torów. 
Praktyczny uchwyt pozwoli stworzyć nachylone tory do rozpędzania autek 
lub po prostu ułatwi przechowywanie wszystkich części zestawu! Zestaw 
zawiera odcinki pomarańczowych torów, pętle, rampy, wyrzutnie oraz dwa 
90-stopniowe zakręty torów, a także wiele segmentów łączących i... jeszcze 
więcej! Odjazdowych elementów można użyć na kilka sposobów, a całość 
dowolnie przekonfigurowywać. Całość składa się do kompaktowych rozmiarów, 
co ułatwia przenoszenie i przechowywanie. Zawiera jeden samochodzik Hot 
Wheels®, dzięki czemu można rozpocząć zabawę zaraz po otwarciu pudełka. 
Niektóre samochodziki mogą nie pasować do niektórych torów Hot Wheels®. 
Sprzedawane osobno w zależności od dostępności.

liczba sztuk

6
wiek

4+

35,5 cm 30,5 cm 5,0 cm
szerokość wysokość głębokość
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0 887961 255928

DLF01 AKCESORIA DO ROZBUDOWY AST.
Zbuduj swój własny świat Hot Wheels® z dodatkowymi akcesoriami, 
które rozszerzą możliwości zabawy! Każdy element umożliwia wykonanie 
innej samochodowej sztuczki. Dzięki specjalnej klamrze dzieci mogą 
przytwierdzić tor do drzwi lub biurka i wykorzystać grawitację,  
by napędzić autka; rampa pozwoli na efektowne skoki; przyssawka umożliwi 
przytwierdzenie toru do szyb lub innych powierzchni, a uniwersalna wyrzutnia 
umożliwi wystrzelenie samochodziku na tor. Każdy element łączy się z innymi 
zestawami Hot Wheels®. Sprzedawane osobno w zależności od dostępności.

wiek

4+

18,0 cm 28,0 cm 5,0 cm
liczba sztuk
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0 746775 178710
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20,5 cm 19,0 cm 5,5 cm

0 746775 322427

X9295 ZESTAWY PODSTAWOWE AST.
Te ekscytujące tematyczne zestawy to hołd dla klasycznych motywów 
samochodowych. Każdy posiada inny motyw przewodni i zapewnia 
wspaniałe samochodowe emocje! Ale to nie wszystko... Zestawy składają 
się do wygodnej walizeczki, dzięki czemu możesz zabrać odjazdowe przygody 
w każde miejsce! W każdym zestawie znajduje się 1 pojazd Hot Wheels®. 
Zestawy sprzedawane oddzielnie w zależności od dostępności.

BGH94 ŚREDNIE ZESTAWY DO ZABAWY AST.
Każdy z tych niezwykłych zestawów ma inny odjazdowy motyw i ekscytującą 
funkcję! Dzieci mogą rozpocząć odjazdową akcję, ustawiając elementy 
na różne sposoby i bawiąc się inaczej za każdym razem – możliwości 
wymyślania nowych przygód są nieograniczone! Zestawy łączą z innymi 
zestawami i torami wyścigowymi Hot Wheels®, tworząc nowe miejsca i trasy 
do jazdy, przygód i akrobacji. Zabawki sprzedawane oddzielnie w zależności 
od dostępności.

BGK04 STARCIE Z REKINEM ZESTAW ZMIENIAJĄCY KOLOR 
Czy uda Ci się umknąć szczękom rekina? Przygotuj się na niezwykłą akcję 
pełną niespodzianek! Zjeżdżaj samochodem z samej góry na dół, ale uważaj 
na groźne szczęki! Nie daj się złapać i przemknij tuż przed nimi! Do dwóch 
zbiorników wlej ciepłą i zimną wodę — gdy samochód Color Shifters®  
do nich wjedzie, zmieni kolor!

0 746775 323455

liczba sztuk

4
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4+

38,0 cm 30,5 cm 6,5 cm
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31,0 cm 8,0 cm 4,5 cm
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CDM44 MAŁE ZESTAWY DO ZABAWY + SAMOCHODZIK AST.
Przygotuj się na mnóstwo zabawy z tymi zestawami Hot Wheels®. 
Każdy z nich zapewnia doskonałą zabawę w opowiadanie historii w scenerii 
miasta Hot Wheels® City, a ponadto ma w sobie jakąś „niespodziankę”. 
Łączy się z innymi zestawami torów Hot Wheels® (sprzedawanymi oddzielnie), 
pozwalając budować świat pełen zabawy. W każdym zestawie znajduje 
się jeden pojazd Hot Wheels®. Sprzedawane oddzielnie w zależności 
od dostępności.

BGH87 ZESTAW TORÓW AST.
Te zestawy pełne emocjonujących akcji zadowolą fanów Hot Wheels® 
i wszystkich miłośników samochodowych akrobacji. Wykonuj niebezpieczne 
skoki i pokonuj kolejne wyzwania oraz przeszkody! Tory możesz łączyć 
z innymi zestawami i torami Hot Wheels®! Sprzedawane oddzielnie.

DNN77 MAŁE TORY ZJAZDOWE AST.
Asortyment oferuje klasyczną zabawę Hot Wheels® z kultowymi 
samochodzikami, odjazdowymi pomarańczowymi torami i wyrzutnią.  
Wystrzel autka i puść je po torze w dół lub przed siebie, by rozpędzone 
wyskoczyły w powietrze lub pokonały superprzeszkodę! W asortymencie 
różne zestawy ze specjalnymi elementami do zabawy. Zestawy można łączyć 
z innymi torami Hot Wheels® (sprzedawane osobno), by zbudować wspaniałą 
wyścigową trasę. W każdym zestawie znajduje się jeden samochodzik  
Hot Wheels®. Niektóre samochody mogą nie pasować do niektórych torów 
Hot Wheels®. Sprzedawane osobno w zależności od dostępności. 

0 887961 035124

CCX79 TORY PODSTAWOWE
Zbuduj swój własny świat wyścigów Hot Wheels® i wystartuj w nowej 
przygodzie! Dzięki tym prostym, podstawowym torom możesz rozbudować 
swoje trasy o ponad metr, by lepiej rozpędzać się na długim, prostym 
odcinku! Klasyczne, pomarańczowe części toru zawierają nowe, udoskonalone 
łączniki. Zestaw przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia, nie zawiera 
pojazdów.

wiek

4+
liczba sztuk

16

4,0 cm 30,0 cm 2,5 cm
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szerokość wysokość głębokość
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liczba sztuk

12
wiek

3+0 074299 018060

11,0 cm 27,0 cm 4,0 cm

liczba sztuk

12
wiek

3+

11,0 cm 22,5 cm 4,0 cm

0 027084 425611

liczba sztuk

72
wiek

3+

11,0 cm 11,0 cm 3,5 cm

0 074299 057854

5785 MAŁY SAMOCHODZIK AST.
Asortyment małych metalowych samochodzików Hot Wheels® w skali 
1:64. Idealne do ścigania się i kolekcjonowania! Każdy posiada wyjątkowe 
malowanie, realistycznie odtworzone, ekscytujące detale i staranne 
wykończenie. Zbierz całą niezwykłą kolekcję! Sprzedawane oddzielnie 
w zależności od dostępności.

K5904 SAMOCHODZIKI TRZYPAK AST.
Potrójna radość z małych samochodzików Hot Wheels®. Oryginalne, 
niepowtarzalne, do zabawy i kolekcjonowania. Trzypak jest idealny jako 
upominek – i do ścigania się. Dostępne w kilku zestawach tematycznych. 
Kolory i wykończenia mogą się różnić. Niektóre samochodziki mogą nie 
pasować do wybranych zestawów Hot Wheels®.

1806 SAMOCHODZIKI PIĘCIOPAK AST.
Tematyczne zestawy łączą pięć niesamowitych samochodzików w skali 1:64 
w jednym opakowaniu. To prawdziwa, gotowa minikolekcja, idealna także 
jako upominek. Niektóre samochodziki mogą nie pasować do wybranych 
zestawów Hot Wheels®. Zestawy sprzedawane oddzielnie w zależności  
od dostępności.
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3+

24,0 cm 16,5 cm 5,0 cm

0 746775 307509

liczba sztuk

 16
wiek

3+

12,5 cm 16,5 cm 3,0 cm

0 746775 345716

liczba sztuk

 6
wiek

3+

45,5 cm 19,0 cm 4,0 cm

0 027084 257373

BDW51 CIĘŻARÓWKA + SAMOCHÓD AST.
Te imponujące ciężarówki Hot Wheels® zainspirują Cię do zabawy!  
W zestawie z każdą ciężarówką znajduje się otwierana naczepa i samochód 
sportowy, którym można się ścigać, a po wyścigu załadować do wnętrza! 
Zbierz całą kolekcję! Załaduj dowolny ładunek i ruszaj w drogę po nowe 
przygody! Kolory i elementy dekoracyjne mogą się różnić od pokazanych. 
Zabawki sprzedawane oddzielnie w zależności od dostępności.

BHR15 SAMOCHODZIK ZMIENIAJĄCY KOLOR AST.
Zbieraj wyjątkowe samodziki Hot Wheels® zmieniające kolor! To proste – 
ciepła woda zmienia kolor auta, a zimna woda przywraca poprzedni wygląd. 
Niektóre pojazdy podlegają nawet wielokolorowej przemianie! Spryskuj  
lub zanurzaj samochody Colour Shifters®, aby ulegały kolorowej 
transformacji! Zabawki sprzedawane oddzielnie w zależności od dostępności.

H7045 SAMOCHODZIKI DWUDZIESTOPAK
W tym megazestawie znajduje się aż dwadzieścia odjazdowych 
samochodzików w skali 1:64! To prawdziwa, gotowa minikolekcja, idealna 
także jako upominek. Każdy samochodzik oddany jest z najwyższą dbałością 
o szczegóły, posiada wyjątkową szatę graficzną i superrealistyczny wygląd. 

54886 SAMOCHODZIKI DZIESIĘCIOPAK
W tym odjazdowym zestawie znajduje się aż dziesięć odjazdowych 
samochodzików w skali 1:64! To prawdziwa, gotowa minikolekcja, idealna 
także jako upominek. Każdy samochodzik oddany jest z najwyższą dbałością 
o szczegóły, posiada wyjątkową szatę graficzną i superrealistyczny wygląd.

0 074299 548864

liczba sztuk

 6
wiek

3+

28,0 cm 21,0 cm 4,0 cm
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30,5 cm 25,5 cm 7,5 cm

wiek

3+
liczba sztuk

8

25,5 cm 16,5 cm 6,5 cm

liczba sztuk

 12 
wiek

3+

14,0 cm 17,5 cm 6,5 cm

0 887961 226867

0 746775 176150

0 746775 345228

DJK61 MONSTER JAM ZESTAW PRZENOŚNY
Teraz emocjonująca demolka Monster Jam® wraz z szybkością Hot Wheels® 
do dostania w przenośnym zestawie! Złóż go i zabierz ze sobą albo rozłóż, 
by uwolnić szaleństwo dobrej zabawy z Monster Jam®! Pędź dołączonym 
do zestawu wielkim samochodem Monster Jam® po torze lub ustawiaj 
przeszkody w postaci beczek lub zniszczalnego autobusu dla jeszcze większej 
frajdy z efektownych kraks! Zestaw zawiera ciężarówkę Monster Jam® w skali 
1:64.

X9017 MONSTER JAM DWUPAK AST. 
Te dwupaki to hołd dla odjazdowej rywalizacji na arenie Monster 
Jam®! Stań do pojedynku dzięki tym autentycznym, licencjonowanym 
superterenówkom Hot Wheels® wykonanym w skali 1:64. Kto wygra, 
a kto zostanie zniszczony? Odlewane nadwozie przytwierdzone do czterech 
przeogromnych kół oznacza zaciętą, niepowstrzymaną akcję. Samochody 
wykonano z dbałością o detale: są więc klatki bezpieczeństwa, chromowane 
koła i realistyczne odpryski błota. Zdominuj trasy z szaleństwem Monster Jam®! 
W zestawie dwa pojazdy Monster Jam®. Mogą nie pasować do niektórych 
zestawów Hot Wheels®.

BHP37 MONSTER JAM SUPERTERENÓWKA AST.
Jedź po przygody i ruszaj do akcji superterenówkami na wielkich kołach! 
Superterenówki zachwycają kultowymi detalami i mają ogromne, 
„miażdżące” koła niczym największe gwiazdy Monster Jam! To pojazdy, 
które pokonają wszystkie przeszkody! Każdy samochód sprzedawany 
oddzielnie, zależnie od dostępności.
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20,0 cm 16,5 cm 6,5 cm

0 887961 228892
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11,0 cm 16,5 cm 3,5 cm

0 887961 227116

BDM71 MARVEL SAMOCHODZIKI BOHATEROWIE AST.
Złoczyńcy i bohaterowie z pasjonującego, pełnego akcji świata Marvela zostali 
przedstawieni jako pojazdy Hot Wheels® w skali 1:64. W tym asortymencie 
każdy produkt ma niepowtarzalne ozdoby i detale charakterystyczne dla 
oryginalnej postaci. Asortyment obejmuje 12 wyjątkowych pojazdów. Zbierz 
je wszystkie! Sprzedawane oddzielnie w zależności od dostępności.

DJP11 BATMAN VS SUPERMAN PIĘCIOPAK
Pięciopak wyjątkowych metalowych samochodzików inspirowanych światem 
Batmana. Każde autko nawiązuje do innej postaci z uniwersum Mrocznego 
Rycerza. W pięciopaku znajduje się unikalny samochodzik Batman oraz jego 
najzacieklejsi przeciwnicy: Mr. Freeze, Killer Croc, Joker i Człowiek-Zagadka. 

DJP09 BATMAN VS SUPERMAN DWUPAK
Ruszaj do akcji dzięki temu dwupakowi małych metalowych samochodzików 
Hot Wheels® inspirowanych filmem „Batman Vs Superman: Świt 
sprawiedliwości”. Autka mają niezwykłe detale i każde nawiązuje do innego 
superbohatera. To prawdziwa gratka dla każdego fana uniwersum DC. 
Sprzedawane oddzielnie w zależności od dostępności.

DJL47 BATMAN VS SUPERMAN SAMOCHODZIKI AST.
Asortyment małych metalowych samochodzików Hot Wheels® inspirowanych 
filmem „Batman Vs Superman: Świt sprawiedliwości”. Każdy samochodzik 
ma zapierające dech w piersiach detale i odwołuje się do innego 
superbohaterskiego motywu. To prawdziwa gratka dla wszystkich fanów 
uniwersum DC. Sprzedawane oddzielnie w zależności od dostępności.
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 12

11,0 cm 16,5 cm 3,5 cm

0 887961 226973

DJL12 GRAN TURISMO SAMOCHÓD AST.
Zbierz kolekcjonerskie modele Hot Wheels® w skali 1:64 inspirowane 
popularną grą komputerową Gran Turismo produkcji Polyphony Digital 
na PlayStation. Na zebranie czeka osiem oryginalnych, luksusowych 
modeli wykonanych przy zachowaniu najmniejszych detali: Nissan Skyline, 
Jaguar X1220, Ford GT LM, Pagani Huayra, ’05 Dodge Viper, Aston Martin 
One-77, Lamborghini Gallardo Superleggera i Lamborghini Aventador. 
Niektóre samochody mogą nie pasować do niektórych torów Hot Wheels®. 
Sprzedawane osobno w zależności od dostępności. 

liczba sztuk

12 
wiek

3+

11,0 cm 16,5 cm 3,5 cm

0 887961 227109

DJL38 UEFA SAMOCHÓD AST.
Słynne drużyny piłkarskie zagrają w postaci aut Hot Wheels® w skali 1:64! 
Rusz do wyścigu o zwycięski puchar na torze, w domu lub gdziekolwiek 
zechcesz! Te sportowe samochody Hot Wheels® inspirowane grą realistycznie 
odwzorowują barwy tegorocznych, rywalizujących ze sobą drużyn. Kolekcja 
na cześć największych potęg europejskiego footballu obejmuje osiem 
aut. Wybierz jedno lub zbierz wszystkie, by skompletować drużynę! 
Niektóre samochody mogą nie pasować do niektórych torów Hot Wheels®. 
Sprzedawane osobno w zależności od dostępności. 

0 887961 228199

11,0 cm 16,5 cm 3,5 cm
liczba sztuk

12
wiek

3+

DJM79 BMW SAMOCHÓD AST.
Założony w 1916 roku koncern BMW to fenomen niemieckiej inżynierii,  
który nadal produkuje najlepsze w swym rodzaju auta. Hot Wheels® uczciło 
pamięć najbardziej niezapomnianych i luksusowych modeli BMW! Do wyboru 
jest aż 8 pojazdów w skali 1:64, w których odwzorowano realistycznie detale 
oraz charakterystyczne cechy marki: BMW M1, ‚92 BMW M3, BMW E36 
M3 Race, ‚68-73 BMW 2002, BMW M3 GTR, BMW K1300R, ‚06 BMW Z4M 
Coupe Motorsport oraz BMW M3 Coupe. Wybierz swój ulubiony lub zbierz 
wszystkie! Niektóre mogą nie pasować do niektórych torów Hot Wheels®. 
Sprzedawane osobno w zależności od dostępności. 

liczba sztuk

 12 
wiek

3+

12,5 cm 16,5 cm 3,0 cm

0 887961 281941

DML69 THE BEATLES SAMOCHÓD AST.
„Żółta łódź podwodna”, kultowy film oparty na piosence Johna Lenona 
i Paula McCartneya, po raz pierwszy w historii zaprezentowany został 
w szybkiej wersji Hot Wheels®! Tą unikalną kolekcją sześciu oryginalnych 
pojazdów w skali 1:64 Hot Wheels® składa hołd klasyce animacji i Beatlesom! 
Sześć prawdziwie brytyjskich pojazdów inspirowanych stylem „Żółtej 
łodzi podwodnej”, pop-artem i sztuką 1968 roku! Zbierz je wszystkie! 
Niektóre samochody mogą nie pasować do niektórych torów Hot Wheels®. 
Sprzedawane osobno w zależności od dostępności. 
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CGW35 SAMOCHODZIK BOHATER AST.
Samochodziki Hot Wheels® Star Wars™ odzwierciedlają ulubionych 
bohaterów świata Gwiezdnych Wojen. Każdy z wykonanych w skali 
1:64 pojazdów został zaprojektowany, aby jak najlepiej oddać „Moc” 
postaci znanych ze świata Gwiezdnych Wojen i ekscytować wyścigami 
samochodzików. Wyślij je z prędkością światła na tory zestawów Hot Wheels® 
Star Wars™ (sprzedawane oddzielnie). Zbierz całą kolekcję bohaterów  
Hot Wheels® Star Wars™ ! Pojazdy sprzedawane oddzielnie w zależności  
od dostępności.

DJL03 SAMOCHODZIK STAR WARS AST.
Kiedy Hot Wheels® i Gwiezdne Wojny łączą swoje moce, zabawa 
wchodzi na wyższy bieg! To obowiązkowa kolekcja dla fanów tych dwóch 
międzygalaktycznych supermarek. W asortymencie znajdują się metalowe 
samochodziki w skali 1:64 inspirowane motywami z uniwersum Gwiezdnych 
Wojen. Doskonałe do samodzielnej zabawy lub wysłania ich z prędkością 
światła na tory Hot Wheels® (sprzedawane osobno). Zebranie ich wszystkich 
pozwoli na stworzenie prawdziwie galaktycznej kolekcji. Sprzedawane osobno 
w zależności od dostępności. Niektóre samochody mogą nie pasować  
do innych zestawów Hot Wheels®.

CGX02 SAMOCHODZIKI BOHATEROWIE DWUPAK AST.
Samochodziki Hot Wheels® Star Wars™ odzwierciedlają ulubionych 
bohaterów świata Gwiezdnych Wojen, a dwupak to podwójna radość 
z zabawy. Każdy z wykonanych w skali 1:64 pojazdów został zaprojektowany, 
aby jak najlepiej oddać „Moc” postaci znanych ze świata Gwiezdnych Wojen 
i ekscytować wyścigami samochodzików. Wyślij je z prędkością światła  
na tory zestawów Hot Wheels® Star Wars™ (sprzedawane oddzielnie).  
Zbierz całą kolekcję bohaterów Hot Wheels® Star Wars™ ! Pojazdy 
sprzedawane oddzielnie w zależności od dostępności.

0 887961 073911

0 887961 226966
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0 887961 074314
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0 887961 073935

CGW52 STATEK KOSMICZNY AST.
Dwie ulubione marki dla chłopców – Hot Wheels® i Gwiezdne Wojny – 
połączyły moce! Przełącz się na hipernapęd razem z najbardziej znanymi 
statkami kosmicznymi ze świata Gwiezdnych Wojen. Miłośnicy serii pokochają 
odtwarzanie najbardziej podniosłych starć i zaciętych pojedynków z tymi 
realistycznie wykonanymi pojazdami. Załóż nawigatora lotów na palec, 
podnieś rękę i wyślij swoje statki na „lot” wokół pokoju – zupełnie jak 
w nadprzestrzeni! Nawigator lotów służy również jako podstawka, aby statek 
mógł dumnie prezentować się jako część Twojej kolekcji. Statki kosmiczne 
mogą być używane z zestawami Hot Wheels® Star Wars™ (sprzedawanymi 
oddzielnie). Sprzedawane oddzielnie w zależności od dostępności.

liczba sztuk

12
wiek

4+

16,0 cm 16,5 cm 5,5 cm

DJP17 SAMOCHODZIKI BOHATEROWIE PIĘCIOPAK
Dwie ulubione przez chłopców marki – Hot Wheels® i Gwiezdne Wojny™ 
– łączą swoje moce! Wkrocz do akcji z bohaterami Ruchu Oporu z tego 
kosmicznego pięciopaku Hot Wheels® inspirowanego kultowymi postaciami 
z filmu „Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy”! W zestawie autka 
Chewbacca™, Han Solo™, Rey™, Poe Dameron™ i Maz™ (postać dostępna 
wyłącznie w tym pięciopaku)! Fani serii pokochają odgrywanie epickich scen 
z filmu przy pomocy aż 5 pojazdów! Zawiera 5 samochodzików Hot Wheels® 
Gwiezdne Wojny™ inspirowanych wyglądem postaci z filmu.

0 887961 228885

liczba sztuk
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23,0 cm 11,5 cm 8,5 cm
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CHB13 ZESTAW TORÓW AST.
Ścigaj się z prędkością światła! Dwie ulubione przez chłopców marki –  
Hot Wheels® i Gwiezdne Wojny – łączą swoje moce! Dzieci będą  
z zachwytem odtwarzać epickie bitwy między Jasną i Ciemną Stroną Mocy  
na tych ekscytujących torach, które wystawią ich zręczność i refleks 
na próbę. Każdy zestaw zawiera wyjątkowy samochodzik inspirowany 
jednym z bohaterów Gwiezdnych Wojen, gotowy do odtworzenia na torze 
legendarnych scen z filmów „Gwiezdne Wojny”! Niektóre samochody  
mogą nie pasować do niektórych torów Hot Wheels®.  
Zestawy sprzedawane osobno w zależności od dostępności. 

0 887961 076172

liczba sztuk
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45,5 cm 25,5 cm 5,5 cm
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0 887961 069631

CGN33 ZESTAW DO ZABAWY AST.
Dwie ulubione marki dla chłopców – Hot Wheels® i Star Wars™ – połączyły 
siły! Dzieci będą z zachwytem odtwarzać epickie bitwy między Jasną 
i Ciemną Stroną Mocy w tych niesamowitych zestawach, które przetestują 
ich sprawność i refleks. Każdy zestaw z dołączonym statkiem kosmicznym 
Hot Wheels® Gwiezdne Wojny zapewnia odlotowe emocje, bo pozwala 
odtwarzać ulubione sceny z legendarnych filmów z cyklu „Gwiezdne Wojny” 
oraz z serialu Star Wars: Rebelianci. Sprzedawane oddzielnie w zależności 
od dostępności. Do każdego zestawu dołączony jest statek kosmiczny.

25,5 cm 25,5 cm 7,0 cm

0 887961 074277

liczba sztuk

4
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30,0 cm 16,5 cm 6,0 cm

CGW90 STATEK KOSMICZNY DWUPAK AST.
Dwie ulubione marki chłopców – Hot Wheels® i Gwiezdne Wojny – połączyły 
swoje siły! Uruchom hipernapęd razem z najbardziej znanymi statkami 
kosmicznymi ze świata Gwiezdnych Wojen. Dzieci pokochają odtwarzanie 
najbardziej podniosłych starć i zaciętych pojedynków z dwupakami statków 
kosmicznych. Załóż Nawigatora lotów, podnieś rękę i wyślij swoje statki na 
„lot” wokół pokoju – zupełnie jak w nadprzestrzeni! Nawigator lotów służy 
również jako podstawka, aby statek mógł dumnie prezentować się jako część 
Twojej kolekcji. Zestawy sprzedawane oddzielnie w zależności od dostępności.

liczba sztuk

4
wiek

4+
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DJH50 POJAZD WYKRYWACZ METALU
Duża ciężarówka z działającym wykrywaczem metalu od Matchbox® z każdego 
dziecka zrobi prawdziwego odkrywcę! Uruchom wykrywacz, obniżając antenę 
do podłoża, która wyemituje specjalne sygnały dźwiękowe. Teraz wystarczy 
przejechać pojazdem po dywanie w domu lub piasku/ziemi na zewnątrz, 
aby rozpocząć poszukiwania! Wykrywacz zmienia sygnał, jeśli natrafi na 
metal, a dziecko może wówczas wykopać skarb, używając naczepy, która 
posłuży jednocześnie za łopatkę i sitko. Po odsianiu zostaje już tylko moneta, 
kluczyk lub inny wspaniały skarb! Zabawa w poszukiwanie skarbów w domu 
lub na zewnątrz rozbudzi wyobraźnię i będzie wspaniałą przygodą!
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28,0 cm 19,0 cm 4,5 cm
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11,0 cm 11,0 cm 4,0 cm
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34307 DZIESIĘCIOPAK AST.
W każdym opakowaniu znajduje się aż dziesięć resoraków w skali 1:64.  
Mają doskonale odtworzone detale i mogą stanowić początek nowej, 
niezwykłej kolekcji, są też fantastycznym pomysłem na prezent!  
Wszystkie przyciągają wzrok i prezentują się naprawdę zjawiskowo.  
Zestawy sprzedawane oddzielnie w zależności od dostępności.

C1817 PIĘCIOPAK AST.
W każdym opakowaniu znajduje się pięć resoraków połączonych wspólnym 
motywem. Mają doskonale odtworzone detale i mogą stanowić początek 
nowej, niezwykłej kolekcji, są też fantastycznym pomysłem na prezent! 
Wszystkie przyciągają wzrok i prezentują się naprawdę zjawiskowo.  
Zestawy sprzedawane oddzielnie w zależności od dostępności.

C3713 TRZYPAK AST.
Trzy kolorowe resoraki Matchbox® idealne do ścigania się i jako prezent! 
Wybierz swój ulubiony samochodowy styl i rozpocznij niezwykłą przygodę!  
To będzie wspaniały początek odjazdowej kolekcji – na pewno docenisz 
staranne wykończenia, ciekawe wzornictwo i tematyczne motywy.  
Zestawy sprzedawane oddzielnie w zależności od dostępności.

C0859 MAŁE SAMOCHODZIKI AST.
Zbierz kolekcję klasycznych, współczesnych resoraków! Od eleganckich 
sedanów do lśniących ścigaczy przemierzających autostrady – wybór jest 
wielki. Zostań miejskim bohaterem dzięki samochodom akcji (auta policyjne, 
strażackie, budowlane), w kolekcji znajdują się także pojazdy rolnicze 
oraz przygodowe! Zbierz wszystkie! Sprzedawane oddzielnie w zależności  
od dostępności.
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W8739 CIĘŻARÓWKI Z PRZYSPIESZENIEM AST.
Pojazdy w skali 1:43 z napędem na 4 koła. Napęd wykorzystujący koło 
zamachowe pozwala pojazdom poruszać się nawet w bardzo trudnym terenie. 
Wzory odwołujące się do bohaterów, służb mundurowych i wielkich przygód 
zachęcają dziecko do skompletowania całej kolekcji pojazdów! Sprzedawane 
osobno w zależności od dostępności.

CCW10 ROZKŁADANE CIĘŻARÓWKI AST.
Z drogi! Nadjeżdżają rozkładane pojazdy Matchbox™! Główne cechy 
produktu: - pojazdy po rozłożeniu stają się jeszcze większe, - migające 
światełka i realistyczne dźwięki, - wytrzymałe koła, - różne funkcje 
w zależności od modelu, jak np. przechylana skrzynia ładunkowa wywrotki.  
Zbierz wszystkie rozkładane pojazdy i baw się bez końca. Sprzedawane 
oddzielnie w zależności od dostępności. Kolory i elementy dekoracyjne  
mogą się różnić od przedstawionych na opakowaniu.

68982 SAMOLOTY MATCHBOX AST.
Kolekcja samolotów i helikopterów, które wyglądają jak prawdziwe dzięki 
dokładnym wykończeniom i wiernie odtworzonym detalom! Stwórz 
fantastyczną kolekcję i zacznij zabawę wysokich lotów! To także wspaniały 
prezent dla każdego miłośnika podniebnych maszyn. Zbierz wszystkie! 
Sprzedawane oddzielnie w zależności od dostępności.

CHB92 SAMOCHODZIK + SAMOLOT AST.
Każda misja wymaga odpowiedniego pojazdu. Stań na czele zabawy na lądzie 
i w powietrzu z tymi dwupakami Matchbox®. Każdy zestaw obejmuje samolot 
Skybusters® oraz samochód Matchbox®. Pakiety tematyczne obejmują 
pojazdy budowlane, badawcze, ratownicze i miejskie. Mając do dyspozycji 
dwa różne sposoby zabawy, dzieci mogą realizować swoje misje ratunkowe 
w przestworzach i na lądzie, odkrywając zupełnie nowe wymiary zabawy! 
Zbierz je wszystkie, aby skompletować świat pełen przygód. W opakowaniu  
1 samolot i 1 samochód. Sprzedawane oddzielnie w zależności od dostępności.



©2016 Mattel. Wszystkie prawa zastrzeżone. © Disney.
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W1938 AUTA AST.
Kolekcja samochodów z filmów „Auta” – zabawki wyglądają jak żywe! 
Każdy samochodzik to filmowy bohater o niepowtarzalnej osobowości. 
Ścigaj się i zbierz całą kolekcję. Auta z metalowym nadwoziami w skali 1:55. 
Sprzedawane oddzielnie w zależności od dostępności.

DJC57 WYCZYNOWA SUPERPĘTLA ZESTAW
Fani filmu Auta pokochają kaskaderskie popisy na tym wyczynowym torze! 
Wystrzel auto i poczuj się jak w swoim ulubionym filmie, obserwując 
kaskaderskie popisy pojazdów: loty w powietrzu, skoki nad rzędem 
samochodów oraz przejazdy po pętli w kierunku Koła Zwycięzców!  
Złoty Tłok obwieści Twoje zwycięstwo! Po zakończeniu wyścigu odstaw auta 
do wbudowanego w zestaw garażu i zabierz cały zestaw ze sobą! W zestawie 
jeden plastikowy pojazd Zygzak McQueen w skali 1:55. Tor łączy się z innymi 
zestawami z tej samej serii. Inne samochody i zestawy są sprzedawane 
oddzielnie.
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14,0 cm 16,5 cm 4,0 cm
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Y0506 AUTA DWUPAK AST.
Nadjeżdżają wszystkie ulubione samochody z filmów „Auta”, a dwupaki  
to podwójna radość! W każdym dwupaku spotyka się dwóch bohaterów 
z niezapomnianych scen z filmu, a dodatkową atrakcją jest opakowanie 
z dekoracją przedstawiająca wybraną scenę. Baw się w odtwarzanie 
ulubionych scen! Każdy zestaw sprzedawany jest oddzielnie, zależnie  
od dostępności.

liczba sztuk
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21,5 cm 16,5 cm 5,5 cm

0 887961 111156

CKD15 SAMOCHODZIK ZMIENIAJĄCY KOLOR AST.
Teraz wykonane w skali 1:55 samochody z filmów „Auta” naprawdę zmieniają 
kolory! Wystarczy użyć zimnej lub ciepłej wody. Ty zdecyduj, czy chcesz 
zmienić barwę całego samochodu czy tylko jakiś konkretny element.  
Dzieci mogą z łatwością zmieniać kolor autka, oblewając je ciepłą lub zimną 
wodą. By powrócić do poprzedniego koloru, wystarczy zanurzyć samochodzik 
w ciepłej wodzie. Autka sprzedawane oddzielnie w zależności od dostępności.

liczba sztuk

10
wiek

3+

14,0 cm 21,5 cm 4,5 cm
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DGL03 BĄBELKOWY TOMEK
Bąbelkowy Tomek zaprasza wszystkie maluchy do aktywnej zabawy 
ruchowej. Niebieska lokomotywa nr 1 w dużej skali ma poręczny uchwyt, 
dzięki któremu mały fan Tomka może bez problemu pchać zabawkę przed 
sobą... i obserwować, jak bańki mydlane wydobywają się z komina pociągu! 
Wystarczy wlać płyn do baniek do specjalnego zbiorniczka i pokierować 
Tomkiem, aby rozpocząć wesołą zabawę pełną bąbelków. W zestawie 
Bąbelkowy Tomek z uchwytem oraz płyn do baniek.

W2190 MÓJ PIERWSZY PRZYJACIEL AST.
Lokomotywki i pojazdy „Mój pierwszy przyjaciel” mają małe rozmiary 
i idealnie dopasowują się do rączek najmniejszych dzieci! Urządzaj wyścigi 
i bierz udział w radosnej zabawie! Zbierz całą kolekcję! Sprzedawane 
oddzielnie w zależności od dostępności.

BCX71 MÓJ PIERWSZY TOMEK
Zaprzyjaźnij się z Tomkiem w dużej skali! Lokomotywa wydaje dźwięk 
gwizdka i można ją pchać i ciągnąć! Jej rozmiar jest idealny do wspaniałej 
zabawy dla małych dzieci, zachęca także do raczkowania! W komplecie jeden 
z nieznośnych wagonów, aby przygody z Tomkiem były ciekawsze!

liczba sztuk
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26,5 cm 25,5 cm 12,5 cm
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DGK99 LOKOMOTYWKI „POCIĄGNIJ I JEDŹ” AST.
Te małe lokomotywki w rozmiarze idealnym dla małych rączek to idealny 
prezent dla każdego małego miłośnika pociągów. Wystarczy, że maluch 
pociągnie pojazd do tyłu na płaskiej powierzchni i puści go, a lokomotywka 
sama pojedzie do przodu! To świetna zabawa wspomagająca rozwój 
zręczności i rozumienie ciągu przyczynowo-skutkowego. Podczas jazdy 
chmurka pary nad kominem pociągu zabawnie podnosi się i opada. 
W asortymencie lokomotywa Tomek, Kuba i Piotruś.  
Sprzedawane oddzielnie w zależności od dostępności.

DRH82 MUZYCZNY TOMEK
Tomek zaprasza wszystkie maluchy w muzyczną podróż! Muzyczny Tomek 
ma idealny rozmiar, by małe rączki z łatwością go chwyciły, i oferuje wiele 
ciekawych dźwięków, które rozpalą wyobraźnię maluszka. Wystarczy nacisnąć 
jego chmurkę pary, przyciski na kopułce, gwizdek lub zakręcić obrotowym 
wałeczkiem, by usłyszeć różnorodne odgłosy i dźwięki różnych instrumentów. 
Z kolei gdy dziecko poprowadzi Tomka po płaskiej powierzchni, zostanie 
nagrodzone znajomą melodyjką z serialu! Zabawa rozwija zręczność, 
rozumienie związku przyczynowo-skutkowego oraz stymuluje zmysły. 
Zabawka wymaga 3 baterii typu AA.

BCX80 MÓJ PIERWSZY TOR
Umieść Tomka na rampie i puść go, podnosząc równocześnie szlaban. 
Tomek zjedzie w dół na zakręcony odcinek toru. Przestawiaj znaki semaforów 
z czerwonego na zielony, aby dawać sygnały Tomkowi! Superzabawa 
dla najmłodszych fanów lokomotywki z wyspy Sodor.
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DGL17 PŁYWAJĄCY TOMEK DO WANNY
Pływający Tomek do wanny zapewni mnóstwo radosnej kąpielowej zabawy 
każdemu maluszkowi! Wystarczy umieścić Tomka w wodzie i pociągnąć 
do góry jego chmurkę pary, a lokomotywka naprawdę popłynie  
po powierzchni wody! Mali miłośnicy niebieskiej lokomotywki będą  
uwielbiali odtwarzać magiczną zabawę i odtwarzać przygody z wyspy  
Sodor podczas każdej kąpieli, przy okazji ćwicząc swą zręczność!

DGL05 TOMEK KREDKI DO KĄPIELI
Teraz każdy maluszek może stać się artystą razem z sympatyczną 
lokomotywką z wyspy Sodor! Tomek z kredkami do kąpieli to wspaniała 
zabawka wspierająca artystyczne zdolności dziecka i pozwalająca mu na 
rozwój własnej ekspresji. Wystarczy wyjąć chmurkę pary i umieścić w niej 
kredkę, a następnie włożyć ją z powrotem do otworu w lokomotywie.  
Gdy maluch chwyci Tomka i będzie „jeździć” nim po ścianach wanny, 
pociąg zacznie „magicznie” rysować! Kredkami można też rysować osobno, 
umieszczając je po prostu w chmurce. W zestawie cztery różnokolorowe 
kredki, które można wygodnie przechowywać z tyłu Tomka.

20,5 cm 16,5 cm 8,0 cm
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T0929 MAŁA LOKOMOTYWKA AST.
Kolekcja lubianych małych lokomotywek i innych pojazdów z filmu  
„Tomek i przyjaciele”. Małe lokomotywy i wagoniki są poręczne i dziecko 
może je wszędzie zabrać. Pojazdy łączą się ze sobą za pomocą magnetycznych 
sprzęgów. Idealne do zabawy przenośnymi zestawami kolejek Take-n-Play™. 
Sprzedawane oddzielnie.

R8852 DUŻA LOKOMOTYWKA AST.
Asortyment dużych lokomotyw z bajki „Tomek i Przyjaciele”. Parowozy mają 
mocne metalowe nadwozia, a każdy z nich ciągnie swój ulubiony wagonik 
z węglem! Lokomotywy łączą się z wagonikami na magnesy. Doskonałe 
uzupełnienie zestawów przenośnych Take-n-Play™„Tomek i Przyjaciele”.  
Zbierz wszystkie! Sprzedawane oddzielnie.
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DGK90 TOMEK I WIEŻA CIŚNIEŃ ZESTAW
Przed Tomkiem bardzo ważne zadanie: musi dostarczyć wodę do Centrum 
Ratunkowego! Wieża ciśnień ma specjalną ruchomą rurkę, którą można 
obracać, aby „wlać wodę” do Tomka. Wielki zestaw w kształcie ósemki 
pozwala też urządzać wyścigi! Przenośny zestaw zawiera dwa elementy,  
które umożliwiają łączenie go z innymi zestawami do zabawy z serii  
Take-n-Play™. Tor w kształcie ósemki można łatwo złożyć, a wygodna  
rączka ułatwia jego przenoszenie.

liczba sztuk
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25,5 cm 19,0 cm 7,5 cm

0 887961 194975

DGK89 PRZYGODA W DŻUNGLI ZESTAW
Tomek wyrusza na niezwykłą wyprawę w poszukiwaniu legendarnego, 
zaginionego szmaragdu! Teraz maluch może pomóc Tomkowi podczas jego 
wyprawy w poszukiwaniu tego wartościowego klejnotu. Ten dwustronny 
zestaw do zabawy pozwala odgrywać mnóstwo niezwykłych przygód 
dzięki specjalnym elementom takim jak tunele i przejazdy, podnoszony tor, 
złowieszcza pułapka czy ruchoma szczęka i łapa goryla.

liczba sztuk
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DGK91 PRZENOŚNE STACYJKI AST.
Asortyment rozkładanych stacyjek w kształcie walizeczki-sześcianu. 
Wystarczy nacisnąć uchwyt na górze, aby stacyjka rozłożyła się na płasko, 
od razu umożliwiając odgrywanie przygód z wyspy Sodor. A gdy zabawa 
będzie skończona, wystarczy złożyć ścianki, aby zestaw łatwo przechowywać 
lub przenosić! Można też otworzyć jedną ściankę, aby stworzyć garaż, 
lub dwie, by zrobić tunel. Rozłożone zestawy łączą się, tworząc jeszcze 
większą powierzchnię do zabawy. W każdym zestawie znajduje się jedna 
lokomotywka, którą można przechowywać w środku. Zestawy sprzedawane 
oddzielnie zależnie od dostępności.

wiek

3+
liczba sztuk

4

11,0 cm 16,0 cm 13,5 cm

szerokość wysokość głębokość
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CDN10 KOLEJOWA WALIZECZKA
Wspaniały prezent dla wszystkich kolekcjonerów lokomotywek z wyspy  
Sodor! Kolejowa walizeczka to produkt 2 w 1. Po pierwsze, to wspaniałe 
miejsce na przechowywanie kolekcji lokomotywek na specjalnych 
wbudowanych półeczkach. Dzięki drzwiczkom zestaw można bezpiecznie 
zamknąć i wygodnie przenosić. To praktyczne rozwiązanie pomoże nie tylko 
uniknąć bałaganu w pokoju, ale jest także niezwykle wygodne w podróży. 
Ale to nie wszystko! Po drugie, drzwiczki mają wbudowany tor, dzięki czemu 
po ich otworzeniu walizeczka przemienia się w gotowy kolejowy zestaw 
do zabawy, po którym mogą śmigać lokomotywki! Zamknięta niebieska 
walizeczka ma sympatyczny kształt i wygląd Tomka i pomieści wiele 
lokomotywek.

CDN00 SPIRALNY TOR AST.
Jedź swoją ulubioną lokomotywą po spiralnym torze! W każdym zestawie 
znajduje się spiralna pętla torów, po której Twoje lokomotywy mogą mknąć 
w dół. Zbierz je wszystkie i ustaw jeden na drugim, aby cieszyć się godzinami 
zabawy w zjazdy po spirali. Wszystkie trzy zestawy można połączyć,  
aby stworzyć wyższą spiralną pętlę! Tory i lokomotywy można schować  
do dołączonego pojemnika z uchwytem i łatwo przenosić. Każdy zestaw 
zawiera lokomotywę. Asortyment obejmuje Wieżę Spiralnych Torów  
z Tomkiem, Wieżę Spiralnych Torów z Piotrusiem oraz Wieżę Spiralnych  
Torów z Dieslem. Sprzedawane oddzielnie.

12,0 cm 16,5 cm 12,0 cm
liczba sztuk

4
wiek

3+

liczba sztuk

3
wiek

3+

30,0 cm 27,5 cm 5,5 cm
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21,5 cm 14,0 cm 5,0 cm

0 887961 125689

liczba sztuk

9
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3+

35,5 cm 9,0 cm 4,5 cm

0 746775 384258

liczba sztuk

6
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25,5 cm 15,5 cm 5,0 cm

0 746775 384203

liczba sztuk

8
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25,5 cm 15,5 cm 5,0 cm

0 746775 384197

CKW29 MAŁE LOKOMOTYWY NAPĘD AST. 
Dzięki lokomotywkom z napędem z serii TrackMaster™ od Fisher-Price® 
można poznawać wyspę Sodor w całkiem nowy sposób! Innowacyjna 
konstrukcja sprawia, że nowe lokomotywy TrackMaster™ jadą szybciej  
i wspinają się wyżej, dzięki czemu Tomek i jego przyjaciele rozwijają większe 
prędkości, wjeżdżają na wyższe wzniesienia i przeżywają wspanialsze 
przygody! Przesuń przełącznik i zobacz, jak wyruszają w kolejną ekscytującą 
podróż! Zbieraj lokomotywki i buduj swój świat Tomek i Przyjaciele 
TrackMaster™! Sprzedawane oddzielnie.

BMK93 FILMOWE LOKOMOTYWKI AST.
Te filmowe lokomotywki z napędem TrackMaster™ od Fisher-Price®  
są inspirowane nowymi bohaterami z filmu DVD Tomek i Przyjaciele pt. 
„Opowieść o odwadze“. Innowacyjna konstrukcja sprawia, że lokomotywy 
TrackMaster™ jadą szybciej i wspinają się wyżej, dzięki czemu Tomek i jego 
przyjaciele rozwijają większe prędkości, wjeżdżają na wyższe wzniesienia  
i przeżywają wspanialsze przygody! Przesuń przełącznik i zobacz,  
jak wyruszają w kolejną ekscytującą podróż! Sprzedawane oddzielnie.

BMK88 LOKOMOTYWKI BOHATEROWIE AST.
Z lokomotywkami z napędem TrackMaster™ poczujesz się, jakbyś był  
na wyspie Sodor! Lokomotywki mają większą moc, osiągi i jeżdżą szybciej  
o 30%! Każda przedstawia innego bohatera z wyspy Sodor. Włącz napęd 
i patrz, jak lokomotywy jadą po kolejną ekscytującą przygodę! Każda 
lokomotywa sprzedawana jest oddzielnie. Zbierz całą kolekcję! 

BMK87 LOKOMOTYWKI PODSTAWOWE AST.
Podstawowe lokomotywki z napędem TrackMaster™ od Fisher-Price® 
teraz mają większą prędkość, moc i osiągi! Przygody na Wyspie Sodor będą 
ekscytujące jak nigdy wcześniej. Tomek i Przyjaciele mkną jak burza, pokonują 
większe wzniesienia i przeżywają ciekawsze przygody! Pstryknij przełącznik 
i zobacz, jak pędzą w kolejną ekscytującą podróż! Sprzedawane oddzielnie.
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DFM49 ZESTAW STARTOWY
Maluch może naprawdę wczuć się w rolę maszynisty, kierując Tomkiem  
w tym Zestawie startowym! To wspaniały sposób na rozpoczęcie swojej 
przygody z zabawkami Tomek i Przyjaciele TrackMaster™ lub świetny dodatek 
do już posiadanych zestawów. Owalny tor posiada stacyjkę z dźwignią, 
dzięki której można zatrzymywać lub wypuszczać Tomka na tor! Podczas 
przełączania dźwigni zmienia się światełko sygnalizacyjne z czerwonego  
na zielone. Maluchy będą uwielbiały zatrzymywać i puszczać Tomka! Mogą  
też otworzyć drzwiczki z lewej strony, by zobaczyć Grubego Zawiadowcę!  
W zestawie lokomotywka Tomek z napędem.

CCP28 PRZYGODA NA OKRĄGŁO ZESTAW
Zestaw Przygoda na okrągło to wspaniały sposób na rozpoczęcie swojej 
przygody z zabawkami Tomek i Przyjaciele TrackMaster™ lub świetny dodatek 
do już posiadanych zestawów. Z dołączonych zakrzywionych elementów 
można zbudować kompletny okrągły tor, po którym napędzane lokomotywki 
mogą jeździć bez końca! A gdy mały maszynista będzie chciał zmienić kurs 
pociągu, może przekonfigurować części tak, aby stworzyć zygzakowaty tor,  
lub dołączyć go innych zestawów! W zestawie lokomotywka Tomek  
z napędem.

DFM51 PRZYGODA NA KLIFIE ZESTAW
Ten kompletny zestaw torów zabierze każdego miłośnika niebieskiej 
lokomotywki z wyspy Sodor na ekscytującą przygodę! Tym razem Tomek 
przemierza długi tor z zakrętem i pokonuje niebezpieczny, podniesiony 
odcinek toru, który prowadzi wprost na wysoki klif! Tam lokomotywka  
musi wykonać niebezpieczny manewr zawrócenia – Tomek sam obraca  
się o pełne 360 stopni! Przy okazji „podnosi” kamienie, odkrywając niezwykłe 
niespodzianki! Dzięki napędzanej lokomotywce zabawę można powtarzać  
bez końca. W zestawie jedna lokomotywka Tomek z napędem.

liczba sztuk

4
wiek

3+

liczba sztuk

4
wiek

3+

17,5 cm 28,0 cm 6,0 cm

liczba sztuk

4
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3+

35,5 cm 26,5 cm 7,5 cm

33,0 cm 24,0 cm 6,5 cm
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DFM64 MAŁE ZESTAWY RATUNKOWE AST.
Małe zestawy ratunkowe to wspaniałe gotowe zestawy do zabawy  
dla wszystkich małych miłośników Tomka i Przyjaciół. Teraz mogą wcielić się 
w rolę swoich ulubionych bohaterów i wyruszyć wraz z nimi na ratunkowe 
misje! Każdy zestaw nawiązuje do innej przygody z wyspy Sodor i zawiera 
jeden pojazd, ładunek do przenoszenia i tor, którym można dołączyć  
go do innych zestawów TrackMaster™. Każdy zestaw sprzedawany  
oddzielnie w zależności od dostępności.

CDB57 ZESTAW BUDOWNICZEGO TORÓW
Ten zestaw 2 w 1 z serii TrackMaster™ od Fisher-Price® zapewnia wiele 
sposobów zabawy, ponieważ pozwala stworzyć dwa układy torów!  
Zbuduj tę kolejkę ze świata Tomka i Przyjaciół na dwa sposoby, potem puść 
Tomka z napędem na dwie różne trasy — po płaskim torze i przez tunel 
lub przez most i po podniesionym torze. W zestawie znajduje się tunel 
z zawiasami, który można zmienić w most oraz przegubowe elementy toru, 
które można położyć płasko lub zablokować w podniesionej pozycji.  
To doskonały początek przygody z Tomkiem i Przyjaciółmi lub doskonały 
dodatek do świata TrackMaster™! 

DFM55 ZESTAW TORÓW AST.
Rozszerzaj swój świat TrackMaster™ o nowe przygody! Dzięki tym zestawom 
różnorodnych torów można zbudować niezwykłe kolejowe trasy. Szeroki 
asortyment pozwala wybierać spośród torów prostych, zakrętów, skrzyżowań, 
łączników i innych. W każdym zestawie znajduje się kilka elementów.  
Idealne do budowy nowych torów lub do przyłączania do już posiadanych 
zestawów. Każdy zestaw sprzedawany oddzielnie w zależności od dostępności.

liczba sztuk
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33,0 cm 24,0 cm 5,0 cm
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32,0 cm 25,5 cm 5,5 cm
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17,0 cm 30,5 cm 4,5 cm
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liczba sztuk

3
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0 +

11,3 cm 42,0 cm 53,5 cm

CJJ79 LEŻACZEK – PRZYJACIELE Z LASU TROPIKALNEGO
Ten prześliczny leżaczek zapewnia dziecku ukojenie i zabawę, a ponadto 
zachwyca nowoczesną konstrukcją! Uwagę zwraca mięciutkie, wygodne 
i nadające się do prania w pralce obszycie w kolorach tropikalnego lasu. 
Funkcja kojących wibracji pomoże uspokoić i utulić maluszka do snu, a dwójka 
przyjacielskich zwierzątek na wyjmowanym pałąku zachęci dziecko, aby 
poprzez zabawę ćwiczyło sprawność manualną i koordynację.
• 2 w 1!
• Kojące wibracje
• Regulowany, trzypunktowy pas bezpieczeństwa
• Nowoczesna, antypoślizgowa konstrukcja
• Zdejmowany pałąk z zabawkami

liczba sztuk

3
wiek

0 +

51,0 cm 44,0 cm 14,5 cm

CMR20 SKŁADANY LEŻACZEK Z WIBRACJAMI
Wesoły, składany leżaczek Fisher-Price®. Leżaczek kołysze się łagodnie 
w rytm naturalnych ruchów dziecka, przywodząc na myśl kojące kołysanie 
w ramionach mamy lub taty.
• Uspokajające wibracje 
• Składa się na płasko, co ułatwia przechowywanie i transport 
• Zdejmowany pałąk z dwoma zabawkami, które zachęcą dziecko do sięgania 
i chwytania (rozwijając sprawność ruchową) oraz trącania (rozwijając 
koordynację oko-ręka) 
• Miękkie, wyściełane poszycie siedziska nadaje się do prania w pralce
• Regulowany trzypunktowy pas bezpieczeństwa 
• Antypoślizgowe stopki

59,5 cm 43,0 cm 14,0 cm
liczba sztuk

2
wiek

0 +

CMR10 FOTELIK-BUJACZEK „OD NIEMOWLAKA 
DO PRZEDSZKOLAKA” 
Przenośny bujaczek Fisher-Price® dla noworodków i starszych dzieci. Łatwa regulacja 
pozwala używać go jako bujaczka dla noworodka, leżaczka z odczepianym pałąkiem 
na zabawki, a także jako stabilnego siedziska dla starszego dziecka,
• Składa się, ułatwiając przenoszenie i przechowywanie
• Rrozkładana podpórka zamienia bujaczek w stabilne siedzisko 
• Odczepiany pałąk z dwiema zabawkami 
• Oparcie pleców można ustawiać w trzech pozycjach 
• Zdejmowane poszycie siedziska można prać w pralce
• Funkcja wibracji 
• Dla dzieci do 18 kg

liczba sztuk

2
wiek

0 +

47,0 cm 45,5 cm 16,0 cm

DGY01 ROGALIK DO KARMIENIA 4 W 1 
Rogalik do karmienia to najlepsze rozwiązanie dla świeżo upieczonych mam! 
Wysoka z jednej strony (doskonała pozycja do karmienia noworodków, 
niemowląt i małych dzieci), a niska z drugiej (aby zapewnić większym dzieciom 
wystarczające podparcie), ma też zdejmowany pałąk z trzema przyczepianymi 
zabawkami. Rogalik może służyć do zabawy w pozycji na pleckach, na brzuszku 
oraz na siedząco! Pokrycie z miękkiej tkaniny ma boczną kieszonkę, aby 
najważniejsze rzeczy zawsze były pod ręką, oraz można prać je w pralce. 
Uchwyt umożliwia przenoszenie poduszki w jednej ręce!
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liczba sztuk

1

59,5 cm 61,0 cm 19,0 cm

CHM91 SKOCZEK „WESOŁA DŻUNGLA”
Skoczek Fisher-Price® Wesoła dżungla. Na dziecko bawiące się w tym skoczku czeka 
całe mnóstwo nowych odkryć w towarzystwie przyjaciół z Lasu Tropikalnego. 
• Siedzisko obraca się o 360 stopni
•  Solidna, wolnostojąca stalowa rama zapewnia dziecku bezpieczeństwo, a skoczek 

nie musi opierać się o framugę drzwi
• Regulowana wysokość – 3 poziomy 
• Miękkie pokrycie sprężyn chroni małe paluszki 
• Mnóstwo kolorowych i rozwijających zmysły zabawek
• Poszycie siedziska można prać w pralce i suszyć w suszarce
• Składana rama umożliwia łatwy montaż i przechowywanie

20,5 cm 71,0 cm 44,5 cm
liczba sztuk

10 746775 309206

BFH07 HUŚTAWKA-FOTELIK-BUJACZEK 3 W 1
Oto trzy produkty w jednym: huśtawka, fotelik oraz bujaczek. Docenisz 
wielofunkcyjność produktu, jego staranne wykończenie i ciekawą kolorostykę. 
Bez trudu możesz wyjąć go z ramy i używać oddzielnie w funkcji fotelika 
i bujaczka. Blokada pozwala ustawić leżaczek w pozycji „do snu” lub 
„do karmienia”. Nośność fotelika (bez ramy) to 18 kg. Nośność huśtawki 
to 9 kg. Spełnia wymagania norm europejskich.
• Produkt 3 w 1
• 6 prędkości bujania z technologią SmartSwing Technology
• 10 piosenek 
• 2 efekty dźwiękowe z regulacją głośności
• Wyjmowany pałąk z zabawkami. 

liczba sztuk

3

56,0 cm 42,5 cm 12,0 cm

0 746775 308957

BFB12 FOTELIK „SIADAJ ZE MNĄ”
Komfort i zabawa w jednym! To urocze, mięciutko wyściełane siedzisko nie 
tylko zapewnia dziecku bezpieczne i wygodne miejsce do zabawy, ale także 
pomaga maluchowi utrzymać właściwą pozycję podczas siadania. Dwie 
przyczepiane zabawki (w tym gryzaczek) z przodu gwarantują dziecku ciekawą 
zabawę rozwijającą zręczność. Kolorowy pokrowiec można prać w pralce, 
a całość można łatwo złożyć, przechowywać i przenosić.

Produkt przeznaczony wyłącznie dla 
dzieci, które potrafią prosto trzymać 
główkę bez pomocy oraz nie potrafią 
chodzić lub same wyjść z produktu.

Produkt przeznaczony wyłącznie dla 
dzieci, które potrafią prosto trzymać 
główkę bez pomocy oraz nie potrafią 
chodzić lub same wyjść z produktu.
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67,5 cm 53,5 cm 7,0 cm

liczba sztuk
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68,5 cm 45,5 cm 7,0 cm

0 887961 007732

DFP69 MUZYCZNA MATA ZABAW
Reagująca na kopnięcia i naciskanie interaktywna mata muzyczna z 30 
minutami radosnej muzyki rozwija zdolności motoryczne i zmysły dziecka. 
Idealna do zabawy na pleckach i brzuszku: 3 instrumenty-przyciski na macie 
zachęcają malucha do aktywności (naciskania lub uderzania stópkami 
w matę). Gdy malec podrośnie, można usunąć łuki, by umożliwić mu 
zabawę na siedząco! Do maty lub łuków przyczepić można 4 zabawne 
zawieszki: marakasa-grzechotkę, klekoczący tamburyn, nutkę-gryzaczek 
i dzwoniącą trąbkę. Mata wyposażona w ruchome lusterko umożliwiające 
samopoznawanie. Można prać w pralce. 

CBJ65 MEGA MATA – PRZYGODA NA PLAŻY
Mega Mata – Przygoda na plaży to fantastyczny prezent dla Twojego 
maluszka. 5 kolorowych zabawek zaprasza do aktywności i odkrywania – trzy 
z nich możesz przyczepić na dowolnym zaczepie! Zabawa z muszelką, krabem, 
rozgwiazdą-lusterkiem oraz rybką-gryzakiem i muszelkami-klekotami będzie 
niezwykłą przygodą. To mnóstwo przestrzeni dla radosnej zabawy – mata ma 
długość niemal 1,5 m!

liczba sztuk

2
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66,0 cm 43,0 cm 9,0 cm

0 887961 178159

Akcesoria  
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DFP07 MATA WESOŁY SAMOCHODZIK 3 W 1
Ta mata edukacyjna posłuży maluchowi od niemowlęctwa aż po czas 
stawiania pierwszych kroczków. Gdy dziecko leży, będzie bawić się 
zawieszanymi, stymulującymi zmysły zabawkami oraz świecącą i wydającą 
dźwięki kierownicą. Zabawki klekoczą, grzechoczą i brzęczą! Gdy malec leży 
na brzuszku, wystarczy obniżyć kierownicę, by mógł ją uruchamiać i słuchać 
dźwięków. Gdy dziecko potrafi już siadać, ustawienie obręczy pod kątem 45 
stopni pozwoli stworzyć samochodową „deskę rozdzielczą”. Mata umożliwia 
zabawę na pleckach, brzuszku i na siedząco. Użycie klaksonu powoduje 
uruchomienie 30 minut muzyki, światełek i dźwięków. Mata wyposażona jest 
w 8 odczepianych zabawek: klekoczące krążki w kształcie kluczy, zabawnego 
hipcia, dźwięczącą mięciutką kostkę do gry, lwa-grzechotkę, gryzaczek w 
kształcie tukana, odświeżacz powietrza w kształcie skunksa (o zapachu wanilii) 
i świecącą wydającą dźwięki kierownicę (z lusterkiem w środku). Zabawka 
rozwija zdolności motoryczne dziecka, a kolory, dźwięki, światełka i faktury 
stymulują zmysły i zachęcają do ćwiczeń. Matę można prać w pralce.
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CHP85 MATA GIMNASTYCZNA 3 W 1 
Przenośna mata gimnastyczna z zabawkami, odgłosami i muzyką! Pięć 
przyczepianych zabawek oraz śliczny przenośny lew z wesołymi odgłosami 
i dwoma trybami muzyki zapewniają dziecku mnóstwo aktywizującej zabawy 
na wygodnej, wyściełanej macie gimnastycznej z dwoma miękkimi łukami nad 
głową. W trybie długiego odtwarzania muzyka gra do 10 minut. Aktywizujące 
zabawki można wieszać na różne sposoby! Pomaga dziecku rozwijać 
sprawność manualną, sprawność ruchową całego ciała, umiejętność myślenia, 
rozwiązywania problemów i nie tylko. Muzyka, wesołe odgłosy i żywe kolory 
pomagają stymulować zmysły maluszka.

liczba sztuk

4

liczba sztuk

2
wiek

0 +0 887961 062557

11,0 cm 43,0 cm 66,5 cm

liczba sztuk

3
wiek

0 +0 746775 381790

68,5 cm 45,5cm 7,5 cm

CCB70 PRZYRZĄD GIMNASTYCZNY 3 W 1
Przekształcana mata gimnastyczna ze światłami, dźwiękami i muzyką, która 
zawiera ponad 12 aktywizujących elementów i zabawek, w tym urocze 
zwierzątka, zaprojektowana z uwzględnieniem trzech etapów zabawy 
zmieniających się z wiekiem dziecka – od dzidziusia do tuptusia! 3 etapy 
zabawy: zabawa na leżąco, na siedząco, na stojąco; 2 tryby muzyki: długie 
odtwarzanie – do 20 minut muzyki; krótkie odtwarzanie uruchamiane przez 
dziecko.  Matę można tak przekształcić, aby na drugim etapie bawić się 
we wkładanie i wyjmowanie piłeczek do zebry i żyrafki! Pomaga dziecku 
rozwijać sprawność ruchową całego ciała.

BMH49 MATA GIMNASTYCZNA Z PIANINKIEM
To wspaniały prezent dla Twego dziecka, by rozwijało się zdrowo 
i radośnie!Klasyczna mata gimnastyczna została wzbogacona o grające 
pianinko i „rośnie” razem z dzieckiem! Najmłodszy maluszek bawi się, leżąc 
na wznak i nóżkami uderzając w klawisze pianinka. Gdy przyczepisz zabawki 
do materacyka, może bawić się i ćwiczyć na brzuszku! Starsze dziecko naciska 
klawisze rączkami, aktywując dźwięki i ciesząc się „skomponowanymi” 
przez siebie „melodiami”. A gdy maluch nauczy się chodzić, złapie pianinko 
za wygodny uchwyt i będzie nosić ze sobą!

53,5 cm 40,5 cm 6,5 cm
wiek

0 +0 887961 086157

Akcesoria  
dla niemowląt
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liczba sztuk

2

40,5cm 33,0 cm 8,5 cm

0 746775 313258

wiek

0 +

BFR22 KARUZELKA STOJACZEK 2 W 1
Ta karuzelka 2 w 1, którą z łatwością możesz przymocować do łóżeczka, 
uspokoi maluszka i pomoże mu zasnąć. Na karuzeli, przy dźwiękach muzyki 
klasycznej i kołysanek, kręcą się urocze zwierzątka. Karuzelę możesz też łatwo 
odłączyć od łóżeczka i – przymocowaną na specjalnej podstawie – postawić 
na podłodze! Samodzielnie siedzące dziecko będzie uruchamiać melodyjki, 
kręcąc kulką. Muzyka może być odtwarzana do 20 minut!

liczba sztuk

40 887961 045444

35,5 cm 28,0 cm 6,5 cm

CDM84 KARUZELKA – LEŚNI PRZYJACIELE
Karuzelka 3 w 1 z napędem i 3 obracającymi uroczymi zwierzątkami. 20 
minut uspokajającej muzyki utula maluszka, a karuzelka powoli zatrzymuje 
się, redukując stymulację wizualną przed drzemką lub snem. Zdejmowane 
zwierzątka można przyczepić do daszka wózka. Po odczepieniu sówka staje się 
samodzielną grającą zabawką, która, gdy znajduje się w ruchu, automatycznie 
przełącza się do trybu uruchamiania przez dziecko i gra krótkie, zabawne 
melodyjki.

liczba sztuk

2

39,5 cm 28,0 cm 10,0 cm

0 887961 046076

CDN41 KARUZELA Z MISIAMI
Kojące widoki, gwiezdny pokaz światełek, muzyka, biały szum i odgłosy 
przyrody! Karuzela z misiami i projektorem 3 w 1 rośnie wraz z dzieckiem – 
od łóżeczkowej karuzelki z napędem wyświetlającej gwiezdny pokaz światełek 
i wyposażonej w trzy kojące tryby dźwięku po uspokajacz, który można 
postawić na blacie, lub karuzelkę przyczepianą do spacerówki! Misie delikatnie 
„płyną” nad głową dziecka, a na ścianie i suficie wyświetlany jest subtelny 
gwiezdny pokaz światełek otaczający dziecko kojącymi widokami. Dzięki 
pilotowi projekcję i dźwięki możesz włączyć bez przeszkadzania dziecku.

0 887961 086324

liczba sztuk

4

35,5 cm 28,0 cm 6,5 cm

CHR11 KARUZELKA - PRZYJACIELE Z LASU TROPIKALNEGO
Łóżeczkowa karuzelka z pozytywką 3 w 1 z napędem i czterema uroczymi 
zwierzątkami (troje przyjaciół z lasu tropikalnego na karuzelce oraz grający 
ptaszek!) wycisza i zabawia dziecko przed drzemką lub nocnym spoczynkiem. 
Kiedy dziecko wyrośnie z karuzelki do łóżeczka, można ją przystosować 
do użytku w spacerówce, a ptaszek może wtedy pełnić rolę przenośnej 
grającej zabawki. Przyczep karuzelkę do daszka wózka, aby ulubione 
zwierzątka towarzyszyły dziecku podczas spacerów. Grający ptaszek przyda się 
do uspokajania i wyciszania dziecka poza domem jako znany element rytuału 
zasypiania.

Akcesoria  
dla niemowląt
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liczba sztuk

2

liczba sztuk

4

44,0 cm 28,0 cm 5,6 cm

0 887961 079241

CHG19 MIĘKKI USPOKAJACZ DO ŁÓŻECZKA „KRAINA 
ŚWIATEŁEK”
Miękki uspokajacz do łóżeczka ma ponad 65 cm, dwa różne tryby projekcji 
światełek, 30 minut dźwięków (muzyki, białego szumu lub odgłosów 
przyrody) oraz uroczych podświetlanych zwierzęcych przyjaciół! Wszystko po 
to, by cieszyć i uspokoić malucha oraz przygotować go do słodkiej drzemki! 
Światełka „w magiczny sposób” ujawniają zwierzęcych przyjaciół, a po 
5 minutach powoli ustają, pomagając zasnąć maluszkowi. Łatwo dostępny 
panel kontrolny oprawiony uroczą tkaniną będzie pasował do dziecięcego 
pokoju. Pasuje do większości łóżeczek.

liczba sztuk

30 746775 311018

19,5 cm 24,0 cm 8,0 cm

BFL51 PRZENOŚNY USPOKAJACZ Z PROJEKTOREM
Przenośny uspokajacz z projektorem, który pomoże maluszkowi zasnąć. 3 tryby 
użytkowania: projektor do łóżeczka, na szafkę nocną oraz na spacer/w podróż. 
Odtwarza do 30 minut kojącej muzyki i wyświetla gwiezdny pokaz światełek. 
• Do wyboru 2 tryby odtwarzania muzyki i włączania światełek;  
• Uspokajacz ma wbudowane lusterko;  
• Łatwy do zamocowania w łóżeczku;  
• Regulacja głośności, przycisk włączania;  
•  Rozwija u maluszka zmysł słuchu i postrzegania, zapewnia komfort 

i poczucie bezpieczeństwa; 
• Wymaga 4 baterii AA. 

28,0 cm 16,5 cm 17,0 cm

0 887961 070187

CGN86 USPOKAJACZ HIPCIO Z PROJEKTOREM
Ten pluszowy hipopotamek z projektorem chętnie położy się na komodzie 
lub blacie stołu, aby pomóc uspokoić dziecko, wypełnić pokój gwiezdnym 
pokazem światełek i odgrywać przez 30 minut kojące kołysanki, odgłosy 
przyrody lub szum biały! Dziecko w mgnieniu oka odpłynie do krainy 
kolorowych snów!

liczba sztuk

4

42,0 cm 28,0 cm 5,0 cm

0 887961 033731

CCW02 PIANINKO „BAW SIĘ I KOP” DO ŁÓŻECZKA
Wspaniała zabawka do łóżeczka rozwijająca koordynację ruchową maluszka. 
Dziecko wyciąga się na pleckach i kopie w zabawne pianinko i zostaje 
nagrodzone dźwiękami i światełkami. Żywe kolory stymulują zmysły, 
a przyjazne zwierzątka pozwalają mu poczuć się komfortowo. Gdy maluch 
podrośnie, pianinko można zdjąć do zabawy na podłodze. Dwa tryby zabawy: 
muzyki, w którym odtwarzana jest ciągła melodia, oraz pojedynczych 
dźwięków aktywowanych przez dziecko. Posiada wyłącznik.

Akcesoria  
dla niemowląt
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2
wiek

0 +
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liczba sztuk

2

17,0 cm 28,0 cm 8,5 cm

0 887961 178500

DFP20 MIŚ-MOTYLEK PRZYTULANKA
Miękki i uroczy przyjaciel wykonany z pluszowego materiału z satynowymi 
skrzydełkami ma 30 minut uspokajającej muzyki i dźwięków oraz 10 minut 
kojących wibracji. Zabawka uruchamiana jest przez dziecko i ma 4 tryby 
dźwiękowe: Szum biały; Odgłosy natury; Bicie serca; Łono matki. Pomaga 
rozwijać zręczność, stymuluje zmysły, zapewnia poczucie bezpieczeństwa. 
Wymaga 4 baterii typu AA.

16,5 cm 20,5 cm 7,0 cm

0 887961 046137

CDN55 PRZYTULNA SÓWKA
Doskonała towarzyszka zasypiania dla Twojego maluszka! Ta kojąca, milutka 
sówka świeci, wydaje odgłosy pohukiwania i odtwarza ponad 15 minut 
wyciszającej muzyki – wystarczy ją lekko ścisnąć. Sówka reaguje na delikatny 
uścisk dziecka muzyką i odgłosami, dzięki czemu poznaje ono związek 
przyczynowo-skutkowy, a jej stopki są gryzaczkami. 

Akcesoria  
dla niemowląt

wiek

6m+0 746775 309787

liczba sztuk

4

14,0 cm 24,0 cm 12,0 cm

BFH65 ŚWIECĄCA ŻYRAFKA PRZYTULANKA
Ta Żyrafka to idealny przyjaciel do zasypiania dla dziecka! Miękka i milutka 
Żyrafka reaguje na delikatne przytulanie lub uścisk uspokajającą melodią 
kołysanek (do 15 minut!) i łagodnym światłem. Następnie muzyka stopniowo 
ucicha... światełka przygasają... słodkich snów.
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liczba sztuk

40 746775 348618

25,5 cm 24,0 cm 4,5 cm

BHW59 KOLOROWA KARUZELKA DO WÓZKA
Kolorowa, przenośna karuzelka do wózka. Wystarczy przymocować ją do daszka 
wózeczka, by dziecko mogło trącać zabawki rączką i cieszyć się odgłosami dwóch 
miękkich biedroneczek i ślicznego kwiatka. Przyjazne małpki huśtają się w rytm 
ruchów spacerówki. 
• Zajmuje dziecko w domu i na spacerze; 
• Zachęcające do zabawy wiszące biedronki i kwiatek, 
• Małpki kołyszą się w rytm ruchów wózka; 
• Brzęczące dźwięki; 
• Łatwe mocowanie; 
• Stymuluje zmysły i rozwija zdolności motoryczne.

liczba sztuk

2

33,0 cm 28,0 cm 8,5 cm

0 887961 048810

CDR52 USPOKAJAJĄCA PODUSZECZKA MALUSZKA
Wibrująca poduszeczka półksiężyc pomoże uspokoić i wyciszyć maleństwo, 
gdy opiera się ono o poduszeczkę. Dodatkowo urocza muzyka oraz 
przytwierdzone do poduszki zabawki stymulują zmysły maluszka. Poduszka 
w kształcie rogalika zapewni także dziecku podparcie podczas siedzenia oraz 
karmienia. Nadaje się do prania w pralce po usunięciu części elektronicznych. 
• Komfortowa, miła w dotyku poduszeczka;  
•  Podtrzymuje dziecko w wygodnej pozycji podczas zabawy na brzuszku 

lub siedzenia;
• Doczepiane zabawki;  
• Do 5 minut muzyki i uspokajających wibracji.

Akcesoria  
dla niemowląt
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10,0 cm 20,5 cm 10,0 cm
liczba sztuk

3
wiek

6m+0 746775 210106

Y3544 KUBEK NIEKAPEK PODRÓŻNY ZE SŁOMKĄ NIEBIESKI
Ten wspaniały kubek niekapek ze słomką i elastycznymi uchwytami 2 w 1 pasuje 
do standardowych uchwytów na kubki stosowanych w wózeczkach spacerowych 
i samochodach. Dwustronne uchwyty można łatwo wyciągnąć i „schować”, 
dzięki czemu kubeczek jest wygodny do trzymania zarówno dla młodszych, jak 
i starszych dzieci. Kubeczki mają sprawdzoną szczelność i nie przeciekają, nie 
posiadają też odłączanej części z zaworkiem, dzięki czemu łatwo je wyczyścić. 
Kubeczek wykonany jest z materiału niezawierającego bisfenolu A i można go myć 
w zmywarce. W opakowaniu znajduje się 1 kubeczek o pojemności 295 ml. 

liczba sztuk

3
wiek

6m+

10,0 cm 20,5 cm 10,0 cm

0 746775 210069

Y3540 KUBEK NIEKAPEK PODRÓŻNY MIĘKKI USTNIK
Ten funkcjonalny kubek niekapek z miękkim ustnikiem i elastycznymi 
uchwytami 2 w 1 pasuje do standardowych gniazd na kubki montowanych 
w wózeczkach spacerowych i samochodach. Uchwyty można łatwo wyciągnąć 
i „schować”, dzięki czemu kubeczek jest wygodny do trzymania zarówno dla 
młodszych, jak i starszych dzieci. Kubeczki mają sprawdzoną szczelność i nie 
przeciekają, nie posiadają też odłączanej części z zaworkiem, dzięki czemu 
łatwo je wyczyścić. Wykonany jest z materiału niezawierającego bisfenolu 
A i można go myć w zmywarce. W opakowaniu znajduje się 1 kubeczek 
o pojemności 236 ml. 

0 746775 209988

12,5 cm 18,0 cm 10,0 cm
liczba sztuk

3
wiek

6m+

Y3532 KUBEK NIEKAPEK 3 W 1
Kubek niekapek 3 w 1 to jedyny taki niekapek, który „rośnie wraz z dzieckiem” 
dzięki ustnikowi, który można ustawić na 3 sposoby. Ustawienia ustnika 
odpowiadają etapom rozwoju dziecka. Na pierwszym etapie dziecko korzysta 
z miękkiego ustnika o małym wypływie. Na kolejnym etapie dziecko używa 
ustnika z ogranicznikiem wypływu: wypływ zwiększa się wraz z rozwojem 
dziecka. Na ostatnim etapie można korzystać z kubeczka jak ze zwykłego 
„otwartego” kubka dla dorosłych. Kubeczek wykonany jest z materiału 
niezawierającego bisfenolu A i można go myć w zmywarce.  
Pojemność 236 ml.

wiek

4m+0 746775 269784

liczba sztuk

3

12,5 cm 18,0 cm 10,0 cm

BBM86 MÓJ PIERWSZY KUBECZEK
Mój pierwszy kubeczek to pierwszy kubek niekapek z wycentrowanym ustnikiem 
z miękkiego silikonu i obrotowym zaworkiem, który ułatwia dziecku przejście 
od picia z butelki do picia z kubeczka. Centralne usytuowanie ustnika sprawia, 
że używanie kubeczka jest dla dziecka wygodniejsze. Unikatowy obrotowy 
zaworek o zakresie 360 stopni pozwala wygodnie korzystać z kubeczka niezależnie 
od wzajemnego usytuowania uchwytów i położenia ustnika – picie jest równie 
wygodne niezależnie od tego, jak dziecko chwyci kubeczek. Materiał kubeczka 
nie zawiera bisfenolu A i można go myć w zmywarce.  
Pojemność 147 ml.

Akcesoria  
do karmienia
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10,0 cm 20,5 cm 10,0 cm
liczba sztuk

3
wiek

6m+0 746775 210083

Y3542 KUBECZEK ZE SŁOMKĄ
Kubeczek-niekapek ze słomką, idealny w domu, podróży i na spacerze. 
Ma regulowane uchwyty, dzięki którym dziecko może wygodnie go trzymać. 
Kubek pasuje do większości uchwytów na kubki w samochodach i wózkach. 
Ma wbudowany zaworek i nie przecieka. Nie zawiera Bisfenolu A (BPA)! 
Można go myć w zmywarce.

10,0 cm 20,5 cm 10,0 cm
liczba sztuk

3
wiek

18m+0 746775 210021

Y3536 KOLOROWE KUBECZKI Z PODSTAWKĄ
Zestaw kubeczków dla malucha, z podstawką, która pomaga nauczyć 
dziecko, jak używać kubka dla dorosłych, by nic nie rozlewać. Podstawka 
wskazuje maluszkowi miejsce, w którym trzeba postawić kubeczek. Miękki, 
„przyczepny” materiał sprawia, że podstawka leży nieruchomo na dowolnej 
płaskiej powierzchni, np. na stole lub wysokim krzesełku do karmienia. 
Kolorowe kubeczki zachęcają do ponawiania ćwiczeń. Podstawkę i kubeczki 
wykonano z materiału niezawierającego bisfenolu A i można je myć 
w zmywarce. W opakowaniu 4 kolorowe kubeczki i podstawka.

wiek

6m+
liczba sztuk

3

10,0 cm 20,5 cm 10,0 cm

0 746775 210090

Y3543 KUBEK NIEKAPEK PODRÓŻNY ZE SŁOMKĄ RÓŻOWY
Ten wspaniały kubek niekapek ze słomką i elastycznymi uchwytami 2 w 1 
pasuje do standardowych uchwytów na kubki stosowanych w wózeczkach 
spacerowych i samochodach. Dwustronne uchwyty można łatwo wyciągnąć 
i „schować”, dzięki czemu kubeczek jest wygodny do trzymania zarówno dla 
młodszych, jak i starszych dzieci.  Kubeczki mają sprawdzoną szczelność i nie 
przeciekają, nie posiadają też odłączanej części z zaworkiem, dzięki czemu 
łatwo je wyczyścić. Kubeczek wykonany jest z materiału niezawierającego 
bisfenolu A i można go myć w zmywarce. W opakowaniu znajduje się 
1 kubeczek o pojemności 295 ml. 
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liczba sztuk

4
wiek

9m+

15,0 cm 20,5 cm 2,0 cm

Y3508 ŁYŻECZKI WARZYWKA
Zestaw praktycznych, łatwych do chwytania i utrzymania łyżeczek 
w kształcie kolorowych warzyw. Miękkie uchwyty zapewniają wygodę 
trzymania i pewniejszy uchwyt, co ma znaczenie, gdy dziecko dopiero 
uczy się jeść sztućcami. Głębokie końcówki ułatwiają nabieranie jedzenia. 
Łyżeczki wykonano z materiału niezawierającego bisfenolu A i można je 
myć w zmywarce. Dostępne jako czteropak – w opakowaniu znajdują się 
cztery sztuki.

liczba sztuk

4

15,0 cm 20,5 cm 2,5 cm
wiek

4m+0 746775 209766

Y3510 ELASTYCZNE ŁYŻECZKI
Elastyczne Łyżeczki to niezwykłe łyżeczki, które mogą się zginać, przez 
co dziecku łatwiej jest je utrzymać w rączce, a nauka samodzielnego jedzenia 
staje się łatwiejsza. Ułatwiają też karmienie maluszka mamie! Długi uchwyt 
łyżeczki umożliwia mamie wygarnięcie całej zawartości słoiczka – aż do dna. 
Miękki materiał jest przyjemny w dotyku i ułatwia dziecku chwytanie. 
Łyżeczki wykonano z materiału niezawierającego bisfenolu A i można je myć 
w zmywarce. Dostępne jako dwupak – w opakowaniu znajdują się dwie sztuki.

liczba sztuk

4
wiek

12m+

10,0 cm 23,0 cm 2,0 cm

0 746775 209735

Y3507 PODRÓŻNE SZTUĆCE
Podróżne sztućce to jedyny tak przyjazny i wygodny zestaw sztućców! 
Widelec i łyżeczka zapewniają wygodę i pełną funkcjonalność – są higieniczne 
i czyste, a po użyciu można je schować w specjalnych pokrywkach i wrzucić 
do torby bez obaw, że coś się zabrudzi. Pokrywki mogą służyć dziecku 
także jako wygodne uchwyty ułatwiające posługiwanie się sztućcami. 
Sztućce wykonano z materiału niezawierającego bisfenolu A i można je 
myć w zmywarce. Podróżne przybory z tego zestawu są idealne zarówno 
dla chłopca, jak i dziewczynki.

Akcesoria  
do karmienia



79

FI
SH

ER
-P
RI
CE

®

szerokość wysokość głębokość

szerokość wysokość głębokość
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do karmienia

liczba sztuk

2

0 746775 263089

liczba sztuk

4
wiek

6m+

19,5 cm 24,0 cm 5,5 cm

Y9842 GRYZACZEK MROŻONY LIZACZEK
Jedyny w swoim rodzaju gryzaczek wypełniany kostkami lodu lub mrożonymi 
smakołykami, który ukoi ból ząbkowania i pomoże uspokoić dziecko! 
Wykonany jest z trwałego miękkiego silikonu idealnego dla wrażliwych 
dziąseł. Gryzaczek wraz z tacką można przechowywać w zamrażalce – 
w pokrywie jest specjalne miejsce na gryzaczek. W tacce można przygotować 
osiem odpowiednio ukształtowanych kostek z wody lub owocowego puree, 
które służą jako wkłady gryzaczka. Przed użyciem wystarczy odkręcić osłonę 
gryzaczka i włożyć do niej wkład z tacki. Wszystkie elementy można myć 
w zmywarce. Nie zawiera Bisfenolu A.

32,5 cm 30,5 cm 10,0 cm

0 746775 209834

wiek

6m+

szerokość wysokość głębokość

Y3517 ZESTAW PREZENTOWY
Zestaw startowy prezentowy to jedyny taki komplet, który zawiera nie tylko 
naczynia i sztućce niezbędne do karmienia małego dziecka, ale także wszystko, 
czego potrzebuje każda mama, aby akcesoria przechowywać i myć. Pojemnik 
do przechowywania jest zaprojektowany w taki sposób, aby pasował do typowych 
szafek kuchennych – można go też postawić na blacie. Specjalne otwory 
umożliwiają wygodne osuszanie naczyń. W zestawie znajduje się wyjmowany 
koszyk do zmywarki, a także komplet potrzebnych przyborów: 2 kubeczki niekapki, 
1 talerzyk, 1 miseczka, 4 łyżki. To idealny startowy zestaw prezentowy!

liczba sztuk

4
wiek

6m+

23,0 cm 24,0 cm 5,0cm

0 746775 234089

Y6537 PODRÓŻNY POJEMNICZEK
Podróżny pojemniczek ma wszystko, czego potrzebujesz, by nakarmić 
dziecko w domu lub w podróży. To jedyny taki zestaw, który ma dwa 
oddzielne segmenty do przechowywania jedzenia i schowek na sztućce, 
a także pokrywkę, która pełni funkcję talerzyka. Pokrywka po zatrzaśnięciu 
utrzymuje posiłek wewnątrz w higienicznych warunkach, a po zjedzeniu 
rozwiązuje problem resztek i odpadków, które można zostawić w środku. 
Zestaw zawiera także łyżeczkę i kubeczek, do którego można włożyć łyżkę, 
gdy nie jest używana.
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wiek

12m+0 887961 075700

liczba sztuk

2

25,5 cm 37,0 cm 35,0 cm

CGY50 KOMFORTOWY NOCNICZEK (RÓŻOWY)
Oto prosta, pozornie oczywista, ale często przeoczana rada przy nauce 
samodzielnego korzystania z toalety: aby nauka była łatwiejsza, dziecko musi 
mieć nocniczek, który zapewni mu spokój, bezpieczeństwo i wygodę! Dzięki 
podłokietnikom i wygodnemu oparciu o regulowanej wysokości pomaga 
dziewczynkom pewnie wstawać i siadać. Śliczne różowe wykończenie i brak 
ochronnej osłony sprawia, że nocniczek jest idealny dla dziewczynek.
• Regulowane oparcie
• Podłokietniki
• Wbudowana osłona dla chłopców
•  Smukłe kształty i jednoczęściowy pojemnik pozwalają łatwo utrzymać 

nocniczek w czystości

0 887961 043143

wiek

12m+
liczba sztuk

2

25,5 cm 37,0 cm 35,0 cm

CBV06 KOMFORTOWY NOCNICZEK ZIELONY
Oto prosta, pozornie oczywista, ale często przeoczana rada przy nauce 
samodzielnego korzystania z toalety: aby nauka była łatwiejsza, dziecko 
musi mieć nocniczek, który zapewni mu spokój, bezpieczeństwo i wygodę! 
Komfortowy nocniczek jest zaprojektowany tak, by dzięki podłokietnikom 
i wygodnemu oparciu o regulowanej wysokości pomagać maluszkom pewnie 
wstawać i siadać.
• Regulowane oparcie
• Podłokietniki
• Wbudowana osłona dla chłopców
•  Smukłe kształty i jednoczęściowy pojemnik pozwalają łatwo utrzymać 

nocniczek w czystości

liczba sztuk

2
wiek

12m+

37,5 cm 30,5 cm 19,0 cm

0 746775 030421

liczba sztuk

2

W1330 ŚPIEWAJĄCY NOCNICZEK
Śpiewający Nocniczek naśladuje prawdziwą toaletę (wygląd, efekty 
dźwiękowe) i przyspiesza naukę samodzielnego załatwiania swych potrzeb! 
• Dziecko jest nagradzane zdaniami i piosenkami po polsku! 
• W pełni funkcjonalny nocniczek oraz nakładka na prawdziwy sedes 
• Ochronna nakładka ułatwia naukę korzystania z toalety chłopcom 
Nocniczek „mówi” i „śpiewa” po polsku!

Akcesoria  
dla niemowląt

szerokość wysokość głębokość
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dla niemowląt

0 887961 086348

liczba sztuk

2

48,5 cm 25,5cm 66,0 cm
wiek

0 +

CHR13 WANIENKA 3 W 1
Wanienka, która „rośnie” razem z Twoim dzieckiem, jest jedyną wanienką, 
jakiej dla niego potrzebujesz! Dzięki trzem etapom użycia wanienka ma 
idealny kształt i rozmiar dla dziecka w każdej fazie rozwoju. 
•  Na etapie 1. miękka mata delikatnie podtrzymuje noworodka, by dostarczyć 

odpowiednią dla niego ilość wody.
•  Na etapie 2. matę można łatwo regulować, aby zapewnić maluszkowi 

oparcie i zapobiec wpadnięciu do wody. 
•  Na etapie 3., gdy szkrab jest już na tyle duży, że może sam bawić się 

w wanience, wykorzystaj matę jako podręczną torbę na jego kąpielowe 
zabawki!

wiek

12m+
liczba sztuk

20 746775 308681

34,5 cm 34,5 cm 21,0 cm

BDY85 NOCNICZEK TOMEK I PRZYJACIELE
Nocniczek „Tomek i Przyjaciele” naukę korzystania z toalety uczyni świetną 
zabawą. 3 sposoby użytkowania pozwalają produktowi „rosnąć razem 
z dzieckiem”. Na początku nauki nocniczek nagradza sukces zabawnymi 
odgłosami pociągu i muzyczką. Nocnik ma wyjmowany pojemnik, dzięki 
czemu mycie go jest proste. Wbudowana osłonka ułatwia naukę korzystania 
z nocniczka chłopcom. Gdy dziecko jest gotowe, można zamontować nakładkę 
z nocniczka na zwykłej muszli, a podstawę zamienić w stabilny podnóżek. 
Nakładka ma wbudowane uchwyty zapewniające komfort i bezpieczeństwo. 
Podnóżek utrzyma wagę do  90 kg. Wymaga 3 baterii AA.

0 887961 266627

wiek

12m+
liczba sztuk

2

20,0 cm 34,0 cm 34,5 cm

DLT00 NOCNICZEK KRÓLEWSKI
Królewski Nocniczek do samodzielnej nauki korzystania z toalety to czysta 
zabawa! Na początku nauki nocniczek nagradza malucha jedną z czterech 
„królewskich” melodyjek. Starsze dzieci mogą używać go jako solidnego 
podnóżka, który ułatwi im wejście na toaletę lub sięgnięcie umywalki. 
Uchwyty po bokach pozwalają poczuć się komfortowo i bezpiecznie, osłonka 
ułatwia naukę korzystania z toalety chłopcom, a wyjmowany pojemnik 
sprawia, że czyszczenie nocniczka jest banalnie proste. Można odłączyć 
nakładkę i przytwierdzić ją do toalety (pasuje do większości muszli). 

0 027084 922318

wiek

12m+

35,5 cm 35,5 cm 21,0 cm

T6211 NOCNIK KACZUSZKA
Nocniczek w kształcie zabawnej kaczuszki wspomaga naukę samodzielnego 
załatwiania się. Za każdym razem, gdy dziecko załatwi się z powodzeniem 
do nocniczka, usłyszy muzyczną nagrodę w postaci melodyjki. Kształt 
sympatycznego zwierzątka sprawia, że dziecko chętnie „zaprzyjaźni się” 
z nocniczkiem i oswoi z nowymi wymaganiami. Nocniczek ma stabilną szeroką 
podstawę, deskę i pokrywę jak prawdziwy sedes, oraz wyjmowany pojemnik. 
Opróżnianie go przebiega higienicznie, a czyszczenie jest łatwe. W komplecie 
jest specjalna osłona dla chłopców zapobiegająca wylewaniu się moczu 
(konstrukcja osłony nie utrudnia zamknięcia klapy). Nocniczek może też służyć 
jako podnóżek, ułatwiający dziecku np. umycie rąk w umywalce.

liczba sztuk

2



82

FI
SH

ER
-P
RI
CE

®

szerokość wysokość głębokość

szerokość wysokość głębokość

szerokość wysokość głębokość

Pierwsze 
zabawki

wiek

3m+

wiek

3m+

liczba sztuk

2

21,5 cm 28,0 cm 10,0 cm

0 887961 070217

CGN89 LEW Z ZABAWKAMI
Lew z zabawkami od Fisher-Price® ma łapki pełne wesołej zabawy 
dla Twojego maluszka! Lusterko sprzyja poznawaniu własnej buzi, 
interesujące powierzchnie stymulują zmysł dotyku, piłeczka-grzechotka 
wzmacnia rozwój słuchu, a gryzaczek pomaga ukoić małe dziąsełka! Dziecko 
może bez trudu ściskać i tulić tego pluszowego lewka o milutkiej buzi 
i miękkim futerku z tkaniny. To doskonały przyjaciel do zabaw w domu 
i na spacerku!

liczba sztuk

2

28,0 cm 23,2 cm 10,3 cm

0 887961 045963

CDN56 LISEK Z ZABAWKAMI
Lisek z zabawkami od Fisher-Price® ma łapki pełne wesołej zabawy 
dla Twojego maluszka! Lusterko sprzyja poznawaniu własnej buzi, 
interesujące powierzchnie stymulują zmysł dotyku, orzeszek-dzwoneczek 
wzmacnia rozwój słuchu, a gryzaczek-listek pomaga ukoić małe dziąsełka! 
Dziecko może bez trudu ściskać i tulić tego pluszowego liska o milutkiej 
buzi i miękkim futerku z tkaniny. To doskonały przyjaciel do zabaw w domu 
i na spacerku!

wiek

0 +0 887961 178524

liczba sztuk

3

30,5 cm 20,5 cm 8,0 cm

DFP25 SPACEROWI PRZYJACIELE ZESTAW ZAWIESZEK
Przesłodkiego lwa, krokodylka i słonika w łatwy sposób zamocować 
do spacerówki. Zwierzątka mają lusterka i wydają grzechoczące lub 
klekoczące dźwięki, by zająć uwagę malucha. W zestawie znajdują się 
dodatkowe ogniwa, do których można przypiąć więcej zabawek, oraz stylowa, 
materiałowa torba do ich przechowywania.  
•  Trzy urocze zabawki aktywizujące: lew z lusterkiem, krokodyl-grzechotka 

i brzęczący słonik; 
• Połącz ze sobą zabawki i zamontuj je w spacerówce;  
• Torba do przechowywania i zabawy we wkładanie i wyjmowanie;  
• 3 dodatkowe zaczepy na inne zabawki;  
• Rozwija zręczność i stymuluje zmysły.
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Zabawki  
do kąpieli

liczba sztuk

6
wiek

12m+0 027084 006124

38,6 cm 16,5 cm 11,0 cm

B0662 PRZYJACIELE Z WANNY
Zabawni przyjaciele zachęcą Twoje dziecko do kąpieli! Nalewanie, 
przelewanie, wylewanie, rozpryskiwanie – z kolorowymi morskimi 
zwierzątkami to świetna zabawa! Przyjaciele są zawsze gotowi do wodnych 
harców – dzięki przyssawkom czekają na kolejną kąpiel, przyklejeni do brzegu 
wanny! 

0 887961 037296

liczba sztuk

2

20,5 cm 11,5 cm 27,5 cm
wiek

6-36m

CDC04 ŁÓDECZKI DO WANNY
Baw się w kąpieli w pryskanie wodą i łączenie elementów na różne sposoby!  
Sześcioelementowa zabawka do kąpieli składa się z trzech kolorowych 
pływających łódeczek, które można łączyć ze sobą, oraz z trzech uroczych 
tryskających wodą zwierzątek, które również unoszą się na wodzie! Liczby 
w każdej z pływających łódeczek wprowadzają dziecko w świat liczb 
i liczenia. Dziecko może łączyć łódeczki w dowolnej kolejności – każdy sposób 
na zabawę jest dobry!

liczba sztuk

2
wiek

6m+

14,5 cm 21,0 cm 11,5 cm

0 746775 309886

BFH74 ZWIERZAKI DO KĄPIELI
Twoje dziecko będzie zachwycone zwierzątkami do kąpieli! Hipopotam i lew 
mają żywe kolory, zabawne detale i będą wspaniałymi towarzyszami zabaw 
w wodzie. Gdy dziecko potrąci rączką górne zwierzątko, na jego miejscu 
pojawi się drugie, a maluszka nagrodzi dźwięk grzechotki!

wiek

3m+
liczba sztuk

12

16,0 cm 13,5 cm 5,0 cm

0 074299 756764

75676 KĄPIELOWA KACZUSZKA
Nieważne, jak długo malec będzie próbował zatopić, obrócić czy zanurzyć 
kaczuszkę w wodzie – śliczna zabawka i tak wróci na powierzchnię. 
W przezroczystej kuli wypełnionej płynem i kolorowymi koralikami znajduje 
się żółciutka kaczuszka. Kulkę można również toczyć po podłodze!
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0 887961 168259

wiek

6m+
liczba sztuk

4

30,5 cm 24,0 cm 6,0 cm

0 887961 168686

liczba sztuk

4
wiek

6m+

33,0m 20,5 cm 7,0 cm

CMY23 KĄPIELOWY SŁONIK Z PRZYJACIÓŁMI
Maluch pokocha pluskanie się w wannie z psikawkami w kształcie tygryska, 
małpki i zebry! Przyjaciele z Lasu Tropikalnego mają rozmiar idealnie 
dopasowany do małych rączek, a słonik-sitko zachęca do wciągającej zabawy 
w przelewanie wody! Słonik-sitko świetnie nadaje się też do przechowywania 
zabawek po kąpieli. Ściskanie, przelewanie i cedzenie wody rozwija zdolności 
motoryczne i koordynację oko-ręka. Zabawka wprowadza malucha w 
zagadnienie związku przyczynowo-skutkowego. Żywe kolory i zabawne 
zwierzątka stymulują zmysły malucha.

CMY27 KĄPIELOWE LUSTERECZKO-RYBKA
3 zabawki w 1: dwa kolorowe pojemniczki z dziurkami do nalewania, 
przelewania i cedzenia wody; śliczny krab-psikawka w rozmiarze idealnym 
do trzymania i ściskania przez małe rączki i lusterko z kształcie rybki 
zachęcające do przeglądania się i poznawania swej buzi. Lusterko ma 
przyssawkę, dzięki której zabawkę można łatwo przytwierdzić do ścianki 
wanny. Rybka zamienia się po kąpieli w półeczkę na pozostałe elementy 
zestawu. Maluszek będzie gotowy na kąpiel w każdej chwili, jeśli w wannie 
będzie na niego czekała taka ilość zabawy! Zabawka rozwija zręczność 
i stymuluje zmysły.

wiek

6m+

wiek

6m+

liczba sztuk

5

24,5 cm 21,0 cm 5,5 cm

0 887961 168372

CMY31 KĄPIELOWY MOTYL-KSIĄŻECZKA
Dzięki kąpielowemu motylkowi-książeczce zarówno kąpiel, jak i proces 
uczenia się będzie o wiele przyjemniejszy! Dzięki dwóm przewracanym 
stronom z cyferkami maluch rozwinie swoje zdolności motoryczne i nauczy się 
liczyć od 1 do 4! Motylka można przyczepić do wanny za pomocą przyssawki, 
by przewracanie stron stało się jeszcze łatwiejsze. Do książeczki przyczepiony 
jest ptaszek-psikawka. Z Kąpielowym Motylkiem-Książeczką od Fisher-Price® 
kąpiel to najlepsza zabawa. Zabawka rozwija zręczność i stymuluje zmysły.

liczba sztuk

32

7,5 cm 6,5 cm 6,0 cm

0 887961 201475

DGR68 KĄPIELOWI PRZYJACIELE Z LASU TROPIKALNEGO
Kąpielowi Przyjaciele z Lasu Tropikalnego  sprawią, że każda kąpiel zmieni 
się we wspaniałą zabawę. Mają rozmiar idealnie dopasowany do rączek 
maluszka. Żywe kolory i ciekawe faktury zachęcają dziecko do odkryć 
i stymulują rozwijające się zmysły. Do zabawy w wodzie można zaprosić 
zebrę, małpkę, lwa lub słonika. By zabawa była jeszcze wspanialsza, zbierz 
wszystkich Kąpielowych Przyjaciół z Lasu Tropikalnego od Fisher-Price®. 
Każdy sprzedawany osobno w zależności od dostępności. 
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6

liczba sztuk

6

Pierwsze 
zabawki

wiek

3m+

wiek

3m+

wiek

3m+0 887961 178883

14,5 cm 11,0 cm 3,5 cm

DFP50 MUZYCZNY TELEFONIK ZAWIESZKA
Muzyczny telefonik można przypiąć do wózka, by maluszek zawsze był 
„w kontakcie” z najlepszą zabawą! Po naciśnięciu przycisków, brzdąc usłyszy 
realistyczne odgłosy i muzyczkę. Telefonik ma nawet lusterko do „robienia selfies”, 
dzięki czemu maluch może poznawać własną buzię. Zabawka rozwija sprawność 
motoryczną i stymuluje zmysły. Łatwa do zamocowania do wózka lub torby na 
pieluszki i zabrania w drogę.

0 887961 179170

30,5 cm 20,5 cm 5,0 cm

DFP75 LEW I PRZYJACIELE – ZAWIESZKI
Te urocze zabawki aktywizujące dotrzymają maleństwu towarzystwa w czasie 
spacerów. Za pomocą zaczepów przypnij 3 zwierzątka do wózka lub torby 
na pieluchy. Słodki lew brzęczy, a do jego nóg można przyłączyć inne zabawki; 
gąsienica ma 3 klekoczące krążki, a biedronka wyposażona jest w lusterko. 
• 3 zabawne zwierzątka do przyczepienia: brzęczący lew, lusterko-biedronka 
i grzechocząca gąsienica; 
• Zabawki zachęcają do sięgania i aktywnej zabawy; 
• 3 odczepiane zaczepy; 
• Zabawka ćwiczy i rozwija umiejętności motoryczne dziecka; 
• Żywe kolory i dźwięki wzmacniają ważne zmysły takie jak wzrok i słuch.

0 027084 582413

liczba sztuk

4

23,0 cm 16,5 cm 3,0 cm

M4042 MUZYCZNE ZWIERZAKI Z FARMY – ZAWIESZKA 
NA WÓZEK
Zestaw gryzaczków do zawieszenia. Żółty kurczaczek, niebieski konik i różowa 
świnka przypięte są do kolorowej tarczy z miękkiego materiału, mającej 
kształt stodoły z krówką. Gdy dziecko pociągnie za środkowy gryzaczek 
w kształcie konika, usłyszy melodyjkę lub efekty dźwiękowe. Kółeczko 
na górze służy do mocowania zabawki w różnych miejscach, np. w foteliku, 
wózku lub zestawie gimnastycznym. Ten kolorowy zestaw zabawi dziecko nie 
tylko w domu, ale także na spacerze lub w podróży.  
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4
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6-36m
liczba sztuk

20 887961 168068

16,5 cm 16,5 cm 11,0 cm

CDN46 KULECZKA-SÓWECZKA
Zabawa w trącanie dzwoniącej Kuleczki-Sóweczki dostarczy dziecku mnóstwo 
radości! Trzy kolorowe piłeczki mieszczą się idealnie w brzuszku sowy 
i świetnie nadają się do zabawy we wkładanie i wyjmowanie. Atłasowe 
skrzydełka stymulują zmysły, a aktywna zabawa pomaga w rozwoju 
sprawności manualnej.

CMY54 CHICHOTKI „A KUKU” AST.
Pluszowe chichoczące zwierzaczki do zabawy w „a kuku”! Miękki przyjaciel 
reaguje na uściski dziecka, „bawiąc się” łapkami w „a kuku”, wydając śmieszne 
odgłosy i chichocząc! Żywe kolory i wzory zachęcają do przytulania. Warto 
zebrać wszystkie, by zabawa była jeszcze weselsza! W asortymencie chichotek 
lew, słonik i zebra. Mięciutkie pluszaki wzmacniają poczucie bezpieczeństwa 
oraz stymulują zmysły i rozwój zręczności. Sprzedawane oddzielnie 
w zależności od dostępności.

CMY08 TELEFONIK DLA GADUŁKI
Nowy, ulepszony Telefonik dla Gadułki! Ta klasyczna zabawka ma teraz 
nowoczesny wygląd, ale zachowuje swój uroczy klasyczny charakter. Telefon 
ma słodką buźkę, tarczę do wykręcania numerów, dźwięki imitujące dzwonek 
telefonu i ruszające się oczy! Dzięki sznurkowi Telefonik dla Gadułki nigdy 
się nie zgubi i można zabrać go na spacer. Telefonik zachęca do zabawy 
w odgrywanie ról, a wykręcanie numerów oswaja dziecko z cyferkami i uczy 
liczyć od 1 do 9. Żywe kolory, ruchome części i dźwięki stymulują zmysły 
malucha i zdolności motoryczne.

Pierwsze 
zabawki
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40 746775 371548

25,0 cm 20,5 cm 5,5 cm

liczba sztuk

4
wiek

3m+

16,0 cm 20,5 cm 14,0 cm

0 746775 371531

liczba sztuk

4

13,5 cm 20,5 cm 6,0 cm

0 746775 371494

wiek

3m+

liczba sztuk

4
wiek

3m+

16,5 cm 20,0 cm 6,0 cm

0 887961 180244

BLT38 KSYLOFON
Ten ksylofon, na którym może zacząć grać nawet noworodek, ma grające 
podświetlane klawisze i reaguje na ruch. Najmłodsze dzieci mogą uruchamiać 
efekty dźwiękowe i muzykę, potrącając zabawkę! Pianinko kołysze się 
zabawnie na wypukłej podstawie. Urocze światełka towarzyszą radosnej 
zabawie i „tańczą” w rytm muzyki!

BLT37 TAMBURYN
Tamburyn z lusterkiem i kolorowymi, grzechoczącymi bębenkami ma wypukłą 
podstawkę, na której się kiwa. Wysokiej jakości lusterko zapewnia wspaniałe 
efekty świetlne i skrywa koraliki, które grzechoczą przy poruszaniu zabawki!

BLT33 MARAKASY
Zestaw dwóch grzechotek-marakasów w rozmiarze idealnym dla malutkich 
rączek! Przez przezroczyste elementy widać grzechoczące wewnątrz kolorowe 
koraliki! Miękkie końce z kolorowego materiału stymulują zmysł dotyku. 
Maluszek pokocha muzyczną zabawę!

DFP21 GITARA MALUSZKA
Z Gitarą Maluszka mały rockman zostanie gwiazdą! Gdy brzdąc leży 
na brzuszku, wystarczy położyć ją w jego zasięgu, by mógł z łatwością nią 
zakręcić i uruchomić melodyjki. Gdy maluszek podrośnie, może bawić się 
pionowo ustawioną gitarką, wciskając jej struny! Dodatkowo gitarka jest 
wyposażona w duże lusterko z barwnymi koralikami w środku, by maluch 
mógł się przeglądać i poznawać swoją buzię. Zabawka posiada również 
kręcące się kołeczki do „strojenia” i regulację głośności. Pomaga stymulować 
zmysły i rozwijać zręczność. 
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CBL16 ZAWIESZKI (LEW-LUSTERKO, ŻABKA GRYZACZEK) 
AST. (2)
Te urocze zawieszki staną się przyjaciółmi Twojego maluszka i zabawią 
go na długie godziny. Uroczy lew „trzyma” lustereczko, dzięki któremu 
maluch może poznawać swoje odbicie, a niebieska żabka-gryzaczek zabawi 
kolorowymi krążkami oraz ukoi ból dziąseł podczas ząbkowania!  
Sprzedawane oddzielnie.

DMB35 WESOŁE ZWIERZAKI ZESTAW PREZENTOWY
Zestaw prezetowy z trzema uroczymi zabawkami: Wesołymi słonikami, 
Motylkiem oraz Gąsieniczką. Pociągnięcie za słonika-grzechotkę 
przymocowanego do pluszowej mamy-słonika wywoła jego zabawne 
„podrygi”! Potrząśnięcie uśmiechniętym motylkiem aktywuje wesoły chichot! 
Gąsienica-grzechotka podryguje i dźwięczy przymocowana przyssawką 
do podłogi! Zwierzątka mają wbudowane gryzaczki (uszy i skrzydełka), 
a dodatkowo w zestawie jest jeszcze gryzaczek-liść. Zabawki pomagają 
rozwijać zmysły, zdolności motoryczne i koordynację oko-ręka.

CDN53 WESOŁE SŁONIKI
Milutki pluszowy słonik-mama przyczepiony jest do słoniątka-grzechotki 
z listkiem i uszkami-gryzaczkami!  Wystarczy pociągnąć słoniątko lub listek, 
by zacząć zabawę – słonik zostanie zabawnie przyciągnięty do mamy 
„wibrującym” ruchem! Gryzaczek-liść pomaga ukoić ból podczas ząbkowania. 
Zabawne odgłosy, ruch i różnorodne faktury stymulują zmysły dziecka. 
Zabawka idealna w domu i podróży.

Pierwsze 
zabawki
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14,0 cm 18,0 cm 4,0 cm

0 887961 071313

0 027084 837940

14,0 cm 17,5 cm 5,0 cm

CGR95 SŁONIK GRYZACZEK
Cudowny słonik-gryzaczek o powierzchni miłej w dotyku i ciekawych fakturach 
pomaga ukoić dziąsełka dziecka podczas ząbkowania. Słonik ma dwoje 
dużych uszu-gryzaczków oraz łatwy do chwytania i trzymania pierścień. 
Na pierścieniu znajdują się dodatkowe gryzaczki w kształcie orzeszków!

CGR93 GRZECHOTKA MAŁPKA
Słodka małpka-grzechotka ma brzuszek wypełniony kolorowymi koralikami, 
które przy potrząśnięciu wydają grzechoczące dźwięki! Zakręcony ogon to 
idealny uchwyt, który może służyć także jako zawieszka do daszka wózka! 
Małpka to idealny kumpel na spacery – zajmie i zabawi malucha! Chwytanie 
i potrząsanie grzechotką pomaga dziecku rozwijać zdolności motoryczne oraz 
stymuluje zmysły.

CGR32 GRZECHOTKA LEW
Sympatyczny lew z klekoczącymi krążkami zabawi dziecko w domu 
i na spacerze. Łatwa do trzymania rączka i klekoczące odgłosy zachęcają 
dziecko do zabawy, rozwijając przy okazji jego sprawność motoryczną oraz 
stymulując zmysły. Wspaniały sposób na zajęcie maluszka na spacerze lub 
w podróży.

R6449 GRYZACZKI AST.
Każdy z gryzaczków w kształcie zwierzątka lub zabawnego przedmiotu 
ma powierzchnię idealną do gryzienia i intrygujące faktury do odkrywania. 
Łatwe do chwytania, trzymania i potrząsania. Niektóre wydają zabawne 
grzechoczące lub klekoczące dźwięki, gdy maluch nimi potrząśnie. Każdy 
sprzedawany osobno w zależności od dostępności.
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CGR92 SUWACZEK ŻYRAFKA
Urocza żyrafa z małym żyrafiątkiem przyniosą maluszkowi wiele radości! By małe 
żyrafiątko dostało całusa od mamy, można przesuwać je w górę i w dół. Przy 
poruszaniu wydaje klekoczące dźwięki, które skupiają uwagę dziecka. Zabawkę 
łatwo chwycić w dłoń i zabrać w drogę. Żyrafka z suwakiem pomaga dziecku 
rozwijać zdolności motoryczne. Uchwyt jest zaprojektowany tak, by idealnie 
pasował do małych rączek. Zabawka idealna na spacery czy podróż. 

CCG04 ZAWIESZKI – KSIĄŻECZKI (TYGRYSEK, MAŁPKA) 
AST. (2)
Książeczki-zawieszki zabiorą Twojego maluszka w radosną krainę zabawy 
i pierwszych spotkań z książkami! Do pluszowego przyjaciela miło jest się 
przytulić, a mięciutką „stronę” można przewracać. Bogactwo kolorów zapewni 
stymulację wzrokową! Małpka i Tygrysek będą uroczymi towarzyszami 
i w dzień, i na dobranoc! Sprzedawane oddzielnie.

CGR96 GRZECHOTKA PANDA
Panda z 5 klekoczącymi krążkami świetnie sprawdzi się zarówno w domu, 
jak i w podróży. Łatwy do trzymania uchwyt i klekoczące kolorowe krążki 
wydające zabawne odgłosy przy potrząsaniu sprawiają, że zabawka świetnie 
sprawdzi się na spacerze, zajmując malucha.

Pierwsze 
zabawki
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DFP52 MUZYCZNE KLUCZYKI-GRYZACZKI
Trzy barwne kluczyki zawieszone na kółku dostarczą maluszkowi wiele zabawy! 
Do  wyboru kluczyk-gryzaczek, klekotka o ciekawej fakturze oraz kluczyk dźwiękowy, 
który po naciśnięciu wydaje śmieszne odgłosy i odgrywa muzyczkę. Kluczyki łatwo 
przyczepić do wózka, by zajmowały uwagę malucha podczas spaceru. Żywe kolory, 
dźwięki, muzyka i ciekawe faktury stymulują zmysły dziecka. Zabawka pomaga 
rozwijać zręczność.

R6447 GRZECHOTKI AST.
Asortyment najciekawszych grzechotek i gryzaczków od Fisher-Price®. Każdy 
produkt został stworzony z najwyższej jakości materiałów i posiada specjalną 
konstrukcję, dzięki czemu idealnie nadaje się do rozwijającej zabawy. Dzięki 
żywym kolorom, różnorodnym elementom i ciekawym teksturom grzechotki 
stymulują zmysły dziecka i rozwijają zręczność. Sprzedawane oddzielnie 
w zależności od dostępności.

H9463 GRZECHOTKA MOTYLEK
Motylek ma duże skrzydełka z czarno-białym wzorkiem, który stymuluje 
wzrok dziecka. Szeleszczące skrzydełka, miękkie czułki oraz klekoczące krążki 
zachęcą Twego maluszka do aktywnej zabawy i stymulują zmysły, dostarczając 
przy tym mnóstwo radości!
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CMY38 UKŁADANKA ZE ZWIERZĄTKAMI
Poręczne figurki zwierzątek to fragmenty układanki. Małe rączki z łatwością 
mogą je chwycić, trzymać i dopasować do tablicy z obrazkami! Dodatkowo 
zwierzaczki mogą same stać, co pozwala na zabawę w odgrywanie ról! 
Układanka ze zwierzątkami Fisher-Price® dzięki swojej funkcjonalności 
zapewnia podwójną zabawę. Zabawa rozwija koordynację oko-ręka 
i zręczność, a żywe kolory i przestrzenne fragmenty układanki stymulują 
wzrok i dotyk. W zestawie tablica-układanka oraz 6 zwierzątek-puzzli, 
którymi można bawić się jak oddzielnymi zabawkami.

wiek

6-36m0 887961 168679

liczba sztuk

4

28,0 cm 24,0 cm 5,5 cm

CMY39 PANEL MAŁEGO ODKRYWCY
Panel Małego Odkrywcy od Fisher-Price® ma wiele intrygujących elementów 
i dostarczy rozwijającej zabawy. Maluch może przesuwać klekoczące 
koraliki, kręcić wałeczkiem i motylkiem, przekręcać krążek i bawić się 
suwaczkiem. Panel jest także wyposażony w lusterko zachęcające malucha 
do samopoznawania. Aktywizująca zabawka pomoże dziecku rozwijać 
zręczność. Sprawdza się świetnie także w podróży. Żywe kolory, wzory 
i faktury stymulują najważniejsze zmysły dziecka.

liczba sztuk

4
wiek

6m+

15,0 cm 10,5 cm 17,0 cm

0 887961 063721

CGG86 KLIKAJĄCE ZWIERZAKI AST.
Te urocze zwierzaki to przyjaciele najlepszej zabawy i towarzysze 
w odkrywaniu świata! Każdy Klikający zwierzak ma ruchome nogi i głowę, 
która wydaje śmieszne „klikające” dźwięki, gdy dziecko je obraca. Elementy 
są idealnie dopasowane do małych rączek. Żywe kolory, ciekawe faktury 
i zabawne dźwięki stymulują zmysł wzroku, słuchu i dotyku. Zabawki rozwijają 
zręczność i wprowadzają w związek przyczynowo-skutkowy. W asortymencie 
3 zwierzaki: Klikający Lew, Słoń i  Zebra. Każdy sprzedawany osobno 
w zależności od dostępności.

wiek

6m+
liczba sztuk

4

20,0 cm 28,0 cm 12,0 cm

0 075380 010505

71050 PIRAMIDKA Z KÓŁEK
Maluszek układa kolorowe kółeczka jedno na drugim i uczy się porządkować 
przedmioty według wielkości. Gdy uderzy w podstawkę, piramidka będzie się 
zabawnie kiwać! Żywe kolory, wirujące koraliki i ciekawe kształty stymulują 
zmysły i zapewnią radosną, edukacyjną zabawę!

Pierwsze 
zabawki
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CDC48 ROZKOŁYSANY KROKODYL
Ten wesoły krokodyl jest gotowy na świetną zabawę w układanie 
4 elementów jeden na drugim lub jeden w drugim! Ustawianie łuków w wieżę 
lub wkładanie jednego łuku w drugi pomaga dziecku rozwijać sprawność 
manualną i koordynację oko-ręka. Dziecko może trącać zabawkę, aby zaczęła 
się kołysać, odkrywając w ten sposób, że jego działania dają ciekawe efekty! 
Krokodyl zapewnia mnóstwo zabawy, a przy okazji może pomóc w nauce 
kolorów. 

0 746775 237974

liczba sztuk

4
wiek

6m+

11,0 cm 20,5 cm 5,0 cm

Y6979 TELEFONIK Z KLAPKĄ
Telefonik z klapką wygląda jak... prawdziwy! Gdy Twoje dziecko otworzy 
klapkę, usłyszy zabawny dźwięk, a na ekranie powita je inne spośród trzech 
zwierzątek! Wciskaj przyciski, by usłyszeć dzwonki i efekty dźwiękowe! Każdy 
maluszek będzie z radością dzwonić do zwierzątek!

liczba sztuk

2
wiek

6-36m

18,0 cm 21,5 cm 13,0 cm

0 746775 053383

W4472 OKRĄGŁE KUBECZKI DO USTAWIANIA
Ta zabawka rozwinie zdolności manualne Twojego malucha! Z dziesięciu 
okrągłych kubeczków-foremek można ułożyć wieżę lub kolorowe kule. 
Kubeczki różnią się kolorem i wielkością, dzięki czemu dziecko uczy się 
rozpoznawać różnice między nimi! Kuleczkę z dzwoneczkiem można ustawić 
na szczycie wieży.

wiek

18m+
0 074299 756016

liczba sztuk

12

8,5 cm 16,0 cm  16,0 cm

75601 KUBECZKI DO UKŁADANIA
Kolorowe kubeczki można układać na wiele sposobów – według kolorów 
lub według wielkości. Każdy ma wizerunek zwierzątka na spodzie. Idealne 
do aktywnej zabawy na podłodze, w piaskownicy i w wodzie!
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liczba sztuk

20 746775 031084

52,5 cm 32,5 cm 13,0 cm

W1392 MUZYCZNY DINOZAUR Z PIŁECZKAMI
Muzyczny dinozaur z piłeczkami to mnóstwo zabawy! Piłeczki podskakują 
albo toczą się po ogonie dinozaura i wypadają mu przez paszczę! Kręcąc 
obrotowym wałeczkiem, dziecko uruchamia zabawną melodyjkę lub dźwięki, 
dzięki czemu zaczyna dostrzegać relacje między przyczyną i skutkiem. 
Chwytanie, upuszczanie i podnoszenie piłeczek to świetny sposób na 
rozwijanie zdolności motorycznych i trening zręczności! W zestawie 
6 kolorowych piłeczek. Wymaga 3 baterii C.

wiek

12m+
liczba sztuk

40 027084 279276

19,5 cm 16,5 cm 12,5 cm

H9447 MAŁY SNOOPY
Każdy maluszek pokocha małego Snoopy’ego. Pieska można wyprowadzać 
na spacer, ciągnąc na sznureczku – i bawić się wesoło! Snoopy kręci łebkiem, 
macha uszkami i porusza łapkami! To będzie wspaniała i pożyteczna nauka 
przygotowująca do opieki nad zwierzątkami – a do tego rozwija sprawność 
fizyczną dziecka!

wiek

6m+
liczba sztuk

40 887961 166156

20,5 cm 24,0 cm 5,5 cm

CMV93 SAMOCHODZIK ODKRYWCY
Autko wydaje zabawne mechaniczne dźwięki i zajmuje uwagę wieloma 
aktywizującymi elementami, pobudzającymi rozwój motoryczny dziecka. 
Drzwiczki samochodu otwierają się i zamykają, dźwignie i klapki odkrywają  
obrazki ukrywających się zwierzęcych przyjaciół, poruszające się kolorowe 
krążki wesoło klekoczą, kółka się kręcą, ptaszek jeździ na suwaczku także 
wydając dźwięki – a to jeszcze nie wszystkie możliwości! Zabawa rozwija 
zręczność oraz stymuluje zmysły.

Pierwsze 
zabawki
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Pierwsze 
zabawki

0 075380 741218

wiek

6m+

20,0 cm 21,5 cm 10,5 cm
liczba sztuk

3

74121 AKTYWNE KLOCKI
Każde dziecko pokocha te trzy wesołe edukacyjne klocki z ruchomymi 
elementami, dźwiękami i literkami! Zabawa w naciskanie, łączenie, obracanie 
i przesuwanie rozwinie sprawność manualną Twojego maluszka i zajmie go 
na długie godziny. Gdy połączy klocki, te zadziałają przy pomocy jednego 
magicznego dotknięcia!

0 746775 309947

liczba sztuk

2

16,5 cm 16,5 cm 12,5 cm
wiek

6-36m

BFH80 AKTYWNA KOSTKA
5 ścianek aktywnej kostki to 5 możliwości wspaniałej zabawy! Aktywna 
kostka jest rozmiarowo idealnie dostosowana do rączki dziecka. Na każdej 
ściance dziecko może odkryć różne elementy:  drzwiczki do zabawy 
w „a kuku”, piszczącego lwa, kręcący się wałeczek i motylka do przesuwania. 
Zabawka pomaga rozwijać zdolności motoryczne i stymuluje zmysły.

wiek

6-36m0 887961 030730

liczba sztuk

4

55,5 cm 41,0 cm 13,0 cm

CCP66 WESOŁY STOLICZEK ŻYRAFY
Przyjazna Żyrafka utrzymuje blacik pełen obrazków ze zwierzątkami 
i dźwięków i bawiąc, uczy! Aktywna zabawa uczy kształtów i kolorów oraz 
aktywuje światełka i muzykę! Dziecko może bawić się zabawnymi koralikami 
stanowiącymi grzywę żyrafki lub wkładać do Żyrafki trzy kolorowe piłeczki, 
aby rozpocząć wesołą zabawę w puszczanie piłeczek w dół po szyi żyrafki! 
Nogi stoliczka można odłączać, by mniejsze dziecko mogło bawić się 
na siedząco.
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liczba sztuk

20 887961 037807

11,5 cm 20,5 cm 9,0 cm
wiek

6-36m

CDC52 KLOCKI ODKRYWCY
Pięć klocków, które można ustawić jeden na drugim lub wkładać jeden 
w drugi! Na każdym z klocków o 5 ściankach dziecko znajdzie żywe kolory, 
interesujące faktury, urocze zwierzątka, liczby i dobrze znane przedmioty. 
Dziecko może ustawiać klocki jeden na drugim, wkładać jeden w drugi lub 
układać jeden obok drugiego, aby stworzyć kolorową scenkę! 

liczba sztuk

4

10,0 cm 16,5 cm 20,5 cm

0 887961 037500

CDC22 MOTYLEK SORTER KSZTAŁTÓW
Sześć solidnych kolorowych klocków o różnych kształtach doskonale wpłynie 
na sprawność małych rączek! Temu wesołemu motylkowi towarzyszy 
sześć kolorowych klocków o różnych kształtach do zabawy we wkładanie 
i wyjmowanie oraz w sortowanie! Nawet malutkie dziecko potrafi zdjąć 
pokrywę, aby bawić się we wkładanie i wyjmowanie. Kiedy dziecko podrośnie, 
wkładanie klocków przez odpowiednie otwory w pokrywie pomoże mu 
rozwijać zręczność oraz koordynację wzrokowo-manualną. To także świetny 
sposób na wprowadzanie dziecka w świat kształtów i kolorów! 

wiek

6m+

wiek

6m+
liczba sztuk

4

26,2 cm 22,2 cm 11,7 cm

0 075380 719224

71922 KLOCKI GRAJĄCY ŚLIMAK
Dzieci będą uwielbiały „karmić” ślimaka klockami! W zestawie jest 10 
klocków, które maluch może wkładać do środka przez otwory o różnych 
kształtach lub układać w wieżę. Zabawka uczy rozpoznawania kształtów 
i nagradza aktywną zabawę dźwiękami!

Pierwsze 
zabawki

14,0 cm 21,5 cm 14,0 cm
liczba sztuk

4
wiek

6m+0 027084 436754

K7167 PIERWSZE KLOCKI MALUCHA 
Maluszek wkłada 10 klocków w 5 różnych kształtach do kolorowego 
pojemnika przez odpowiednie otwory i dzięki radosnej zabawie ćwiczy 
koordynację wzrokowo-manualną, pokonując kolejne etapy trudności! 
Wygodny uchwyt pozwala łatwo przenosić zabawkę, a wieczko jest łatwe 
do otwarcia.
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Pierwsze 
zabawki

liczba sztuk

2

16,5 cm 16,5 cm 12,5 cm

wiek

6-36m

CGN63 RUCHOME KLOCKI ZEBRA
Ta wesoła zebra radośnie macha łapkami, gdy dziecko wrzuca ruchome klocki 
przez otwór na górze i obserwuje, jak spadają na sam dół! Dziecko nigdy nie 
wie, przez którą stopkę klocki wypadną, dzięki czemu z ochotą bawi się raz 
za razem! Dziecko może też ustawiać klocki na głowie zebry lub po prostu 
turlać je, bawiąc się obrotowymi buźkami. Jedna zebra, a tyle sposobów 
na zapewnienie dziecku zabawy!

27,5 cm 33,0 cm 10,0 cm

0 887961 069938

28,0 cm 20,5 cm 20,5 cm

0 887961 037418

CDC13 RUCHOME KLOCKI – ZESTAW
Proszę wsiadać, wyruszamy na kolejową przygodę z Ruchomymi Klockami! 
Kolejowe Miasteczko wzbogaca świat zabawy dziecka o układanie wieży, 
toczenie i jeżdżenie pociągiem w kółko! Dziecko może pociągnąć dźwignię, 
aby wypuścić pociąg na tor prowadzący przez tunel. Dwa ruchome klocki 
mogą podróżować w wagonikach pociągu – zobacz, jak ich buźki kręcą się 
podczas podróży! Starsze dzieci mogą również układać wieżę z klocków 
na tunelu. Ciuch-ciuch-ciuch, nadjeżdża pociąg! 

liczba sztuk

2
wiek

6-36m

wiek

6m+
liczba sztuk

3

11,5 cm 28,0 cm 7,0 cm

0 887961 009378

CBL33 RUCHOME KLOCKI AST. (2)
Oto klocki z niesamowitą niespodzianką – uśmiechniętymi buźkami, które 
kręcą się wewnątrz nich! W każdym z Ruchomych Klocków znajduje się 
obrotowa kuleczka, która nadaje nowy wymiar zabawy tradycyjnym klockom. 
Dziecko układa Ruchome Klocki wyjątkowo łatwo, bo nie dość, że idealnie 
pasują jeden na drugim, to jeszcze się kręcą! Uśmiechnięte kuleczki zakręcą 
się, gdy dziecko potoczy klocki. Każdy zestaw zawiera cztery klocki; zestawy 
różnią się kolorystyką i są sprzedawane oddzielnie.

wiek

6-36m0 887961 050134

CDV89 RUCHOME KLOCKI – POJAZDY AST. (3)
Urocze i solidnie skonstruowane pojazdy z ruchomymi klockami to zabawki, 
które dziecko może łatwo chwytać i popychać! Kiedy dziecko kładzie ruchomy 
klocek na siedzeniu kierowcy i popycha pojazd, w środku kręcą się śmieszne 
buźki! Każda zabawka posiada dodatkową wesołą cechę jak grzechoczące 
koraliki. W asortymencie autko, wóz strażacki i samolocik. Sprzedawane 
oddzielnie.

liczba sztuk

3
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liczba sztuk

2

wiek

6m+
liczba sztuk

30 746775 252748

30,0 cm 35,5 cm 14,0 cm

Y8651 SŁONIK Z PIŁECZKAMI
Z trąbki uroczego słonika wyskakują trzy kolorowe piłeczki! Słonik na kołach 
i z wygodnym uchwytem zachęca dziecko do chodzenia, a wyskakujące 
piłeczki sprawiają mnóstwo radości! To znakomity powód, by wstać i iść! 

liczba sztuk

3
wiek

6m+

25,5 cm 20,5 cm 12,5 cm

0 746775 252755

Y8652 JEŻDŻĄCY ŻÓŁWIK ZE SZNURKIEM
Jeżdżący Żółwik zachęci maluszka do poruszania się i rozwinie koordynację 
ruchową dziecka! Maluch może bawić się nim na dwa sposoby: 1) gdy siedzi 
2) gdy stoi i chodzi samodzielnie. Mały przyjaciel zabawnie kiwa główką 
i ma okrągłą, kręcącą się skorupę. Można też zabrać go na spacer i ciągnąć 
na sznureczku! Wytłoczone na skorupie detale zachęcają dziecko do nauki 
kształtów, kolorów i liczb.

wiek

6-36m

49,5 cm 33,0 cm 15,0 cm

0 887961 058512

CFM97 RUCHOME KLOCKI – PRZYCZEPKA
Tą przyczepką można bawić się na wiele sposobów! Najmłodsze dzieci 
mogą bawić się na siedząco: na klikającym kółku można ustawiać ruchome 
klocki, a drzwiczki do zabawy w a-kuku umożliwiają przerzucanie klocków 
na rozkołysaną pochylnię. Kiedy dziecko już raczkuje, mama może opuścić 
tylną klapę. Klocki zjadą z pochylni, zachęcając do ruchu! Po naciśnięciu 
dźwigni klocki zaczną się huśtać na pochylni przy dźwiękach i muzyce! 
Gdy maluszek będzie gotowy do zabawy na stojąco, wystarczy rozłożyć 
uchwyt. Muzyczka oraz kołyszące się klocki zachęcą dziecko do chodzenia! 
W zestawie 4 ruchome klocki.

Pierwsze 
zabawki

0 027084 517590

42,0 cm 33,0 cm 5,0 cm
liczba sztuk

4
wiek

3 +

L6556 MAŁY DOKTOR
Przedszkolaki uwielbiają bawić się w lekarza, a teraz odkryją tę zabawę 
na nowo! Ulepszony zestaw medyczny zawiera lekarską torbę z miękkiego 
materiału i komplet medycznych przyrządów w żywych kolorach. Przez 
stetoskop można usłyszeć bicie serca! W zestawie: stetoskop, przyrząd 
do pomiaru ciśnienia z „działającą” pompą, otoskop do badania ucha, 
termometr, strzykawka, opatrunek i torba lekarska. 
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Pierwsze 
zabawki

liczba sztuk

2
wiek

6-36m
0 887961 232493

36,0 cm 33,0 cm 14,0 cm

DJX24 BEBO – TAŃCZ I ŚPIEWAJ ZE MNĄ!
Naciśnij brzuszek robocika lub dowolny przycisk na jego stopach, aby włączyć 
wesołe piosenki, treści edukacyjne i taneczne ruchy! Ten futurystyczny 
przyjaciel umożliwia nagranie zdania przez mamę lub dziecko, by następnie 
zaśpiewać je po swojemu! To wspaniała zabawka, która jak żadna przedtem 
zachęca do aktywności, poruszania się i nauki! Dzięki trzem trybom zabawy 
– taniec i ruch, nauka i gry oraz tworzenie własnej piosenki – zabawka 
„rośnie” wraz z dzieckiem, stając się wesołym towarzyszem zabaw na całe 
lata! W dodatku przez cały czas uczy dziecko literek, kolorów, liczenia, muzyki, 
zależności między przyczyną i skutkiem i nie tylko! Zawartość edukacyjna 
w języku polskim.

wiek

6-36m
liczba sztuk

30 887961 037395

7,5 cm 28,0 cm 26,5 cm

CDC11 MUZYCZNE CENTRUM ZABAW
Mnóstwo interaktywnych, aktywizujących elementów i trzy poziomy 
zabawy, dostosowane do różnych etapów rozwoju. Dziecko uruchamia 
muzykę, wesołe odgłosy i kolorowe światełka, bawiąc się interaktywnymi 
elementami! Trzy poziomy pozwalają dostosować zabawę do wieku dziecka – 
od poziomu pierwszego „Odkrywanie”, przez poziom drugi „ Muzykowanie”, 
po poziom trzeci „Gra”. Dziecko może kręcić, obracać i przesuwać tarcze, 
klapki i wałeczki, aby uzyskać wesołe nagrody w postaci światełek, muzyki czy 
zabawnych odgłosów stukotania i terkotania.

liczba sztuk

20 887961 058505

wiek

6-36m

17,0 cm 28,0 cm 16,5 cm

CFN02 MUZYCZNY BĘBENEK 2 W 1 
Muzyczny Bębenek 2 w 1 do turlania „rośnie” wraz z dzieckiem i oferuje trzy 
sposoby wesołej zabawy. Podczas zabawy na siedząco maluch może bawić 
się w dwóch różnych trybach. W pierwszym trybie dziecko może uderzać 
w bębenek, aby uruchomić taniec światełek i za każdym razem usłyszeć 
inny rytm! W trybie muzykowania dziecko może dodawać wesołe dźwięki, 
aby tworzyć własną „muzykę”. Gdy niemowlak będzie gotów do raczkowania, 
może gonić toczący się bębenek, a muzyka i światełka będą nagrodą 
za raczkowanie. Są tu też duże, klekoczące koraliki i kolorowa piłeczka 
do uderzania i obracania.
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wiek

6-36m
liczba sztuk

4

11,0 cm 20,5 cm 5,0 cm

0 887961 261004

liczba sztuk

4
wiek

6m+0 887961 260236

26,5 cm 24,0 cm 6,5 cm

DLK06 PIANINKO SZCZENIACZKA
Jak rozbudzić w maluszku miłość do nauki i muzyki? Pianinko Szczeniaczka 
ma rozmiar idealny dla małego kompozytora i pozwala dziecku uczyć 
się w ramach muzycznej zabawy. Zabawka posiada 2 tryby działania! 
Możemy wybrać tryb nauki lub muzyki, przerzucając stronę interaktywnej 
książeczki. W trybie nauki dziecko za naciskanie klawiszy nagradzane jest 
wypowiadanymi na głos kolorami, cyferkami i kształtami. W trybie muzyki 
młodzi kompozytorzy tworzą własne melodie, a także słuchają klasycznych 
utworów lub piosenek edukacyjnych. Zawartość edukacyjna w języku polskim.

DLK71 INTERAKTYWNY PILOT AST.
Twój maluch pokocha zabawę tym interaktywnym pilotem z serii „Ucz się 
i śmiej”.  Zabawka ma realistyczny wygląd przypominający prawdziwy pilot 
do telewizora, podświetlany ekran, dźwięki oraz mnóstwo edukacyjnych 
wypowiedzi i piosenek. Uczy liczb, literek, przeciwieństw, kolorów i nie 
tylko. Światełka, wesoła muzyka i wyraziste kolory przykuwają uwagę 
malucha i stymulują zmysły. Układ przycisków usprawnia manualnie 
dziecko i wspomaga rozwój jego najważniejszych zmysłów. W asortymencie 
Interaktywny Pilot Szczeniaczka i Siostrzyczki. Sprzedawane oddzielnie. 
Zawartość edukacyjna w języku polskim.

liczba sztuk

2
wiek

6m+

46,5 cm 40,5 cm 10,5 cm

0 887961 319965

DPL53 INTERAKTYWNY CHODZIK ZEBRA
Interaktywny Chodzik Zebra od Fisher-Price® pomoże maluchowi w nauce 
pierwszych słów i zachęci do stawiania pierwszych kroków! Zebra oferuje 
całe mnóstwo sposobów na zajęcie rączek siedzącego malucha. Dziecko 
może przerzucać stronę książeczki lub naciskać podświetlane przyciski, aby 
wraz z nowymi przyjaciółmi-zwierzątkami poznawać alfabet i liczby dzięki 
radosnym wypowiedziom i piosenkom. Natomiast wygodny uchwyt i solidna 
podstawa na 4 kółkach dodadzą mu pewności podczas pierwszych spacerów. 
Wesołe komunikaty i melodie zapewniają odpowiednią motywację do ruchu. 
Piosenki i teksty w języku polskim.
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6m+
liczba sztuk

50 887961 107173

23,0 cm 28,0 cm 5,0 cm

CJW42 KSIĄŻKA Z WIERSZYKAMI
Pora poczytać wraz z przyjaciółmi z serii „Ucz się i śmiej”! Dziecko przewraca 
kolorowe strony pełne kształtów oraz kolorów i poznaje 6 rymowanek 
do wspólnego śpiewania! Łatwe do przewracania strony pomagają w rozwoju 
sprawności manualnej, a interaktywna zabawa zapoznaje dziecko ze 
związkiem przyczynowo-skutkowym. Książeczka pomaga w nauce prostych 
słówek, liczb, kształtów i kolorów. Wygodny uchwyt pomaga łatwo przenosić 
książeczkę, a trzy podświetlane przyciski zachęcają dziecko do zapoznania się 
z interaktywną treścią. Zawartość edukacyjna w języku polskim.

wiek

6m+
liczba sztuk

5

18,5 cm 19,0 cm 5,0 cm

0 887961 107418

CJW67 KSIĄŻECZKA LICZYMY ZE SZCZENIACZKIEM
Ulubieni bohaterowie z serii „Ucz się i śmiej” pomagają dziecku w nauce 
liczenia! „Liczymy ze Szczeniaczkiem” to książeczka, która pomoże dzieciom 
w nauce liczenia od 1 do 10! Dziecko przewraca strony, aby usłyszeć zdania 
o dniu Szczeniaczka wraz z zachętą do liczenia różnych przedmiotów. W trakcie 
zabawy dziecko może nacisnąć przycisk, aby zobaczyć, jak słoneczko świeci 
i „tańczy” w rytm melodii. Łatwe do przewracania strony pomagają w rozwoju 
sprawności manualnej, a interaktywna zabawa zapoznaje dziecko ze związkiem 
przyczynowo-skutkowym. Zawartość edukacyjna w języku polskim.

wiek

6m+
liczba sztuk

50 887961 039894

11,0 cm 20,5 cm 4,5 cm

CDF65 SMARTFONIK MALUCHA
Ten smartfonik to pierwszy telefon malucha – zaprojektowany specjalnie 
dla najmłodszych! Smartfonik ma nowoczesny wygląd i 12 przypominających 
ekranowe aplikacje przycisków – po ich naciśnięciu maluch może słuchać 
wesołych piosenek i wypowiedzi, ucząc się między innymi cyferek, liczenia, 
powitań i nie tylko. Zabawa stymuluje rozwój koordynacji wzrokowo-
manaulnej, a także wspiera umiejętności komunikacyjne dziecka. Światełka 
tańczą w rytm muzyki, a przesuwany suwak aktywuje jeszcze więcej 
dźwięków! Zawartość edukacyjna w języku polskim.

wiek

6m+
liczba sztuk

2

27,0 cm 28,0 cm 17,5 cm

0 027084 373370

K0428 GARNUSZEK NA KLOCUSZEK
Garnuszek potrafi zająć malucha na długie, wypełnione edukacyjną zabawą 
godziny! Łączy w sobie najlepsze cechy zabawek manualnych i rozwijających 
zdolność myślenia, ucząc liczb i rozpoznawania kształtów. Dziecko wybiera 
i wkłada do odpowiednich otworów klocki, a Garnuszek w nagrodę śmieje 
się i mówi, jaki mają kształt i jakie znajdują się na nich cyfry! Zawartość 
edukacyjna w języku polskim.



103

FI
SH

ER
-P
RI
CE

®

™

POZIOMY
NAUKIP

oziom 3

Poz
io

m
 2

Poziom 1

™

POZIOMY
NAUKIP

oziom 3

Poz
io

m
 2

Poziom 1

™

POZIOMY
NAUKIP

oziom 3

Poz
io

m
 2

Poziom 1

szerokość wysokość głębokość

szerokość wysokość głębokość

szerokość wysokość głębokość

liczba sztuk

2
wiek

12m+0 887961 039870

52,5 cm 40,0 cm 18,0 cm

CDF63 EDUKACYJNY FOTELIK MALUCHA
Innowacyjny fotelik „Poziomy nauki” to własny fotelik dla malucha i wspaniała 
interaktywna zabawka, która zawiera ponad 50 piosenek do wspólnego 
śpiewania, melodii, zwrotów i wyrażeń! „Inteligentne” siedzisko rozpoznaje, 
kiedy maluch siada i wstaje, aktywując komunikaty i powiedzonka. Funkcje 
i wypowiedzi uruchamiane są także po naciśnięciu przycisków na pilocie lub 
przewracaniu stron kolorowej książeczki. Dzięki technologii „Poziomy nauki” treści 
dostosowują się do wieku maluszka. Uczy literek, cyferek, liczenia, przeciwieństw, 
kolorów, kształtów i nie tylko. Zawartość edukacyjna w języku polskim.

wiek

12m+
liczba sztuk

2

57,0 cm 33,0 cm 25,5 cm

0 887961 217643

DHN31 SKUTER MALUCHA
Skuter „Ucz się i śmiej!” z technologią „Poziomy nauki” pomaga w rozwoju 
sprawności ruchowej. Podczas „jazdy” dziecko jest nagradzane uroczymi 
komunikatami, efektami dźwiękowymi i piosenkami. Kiedy dziecko naciśnie 
działający klakson, w nagrodę posłucha kolejnych piosenek i efektów 
dźwiękowych. Naciskając przyciski na desce rozdzielczej, może poznawać 
liczby, kształty, kolory i nie tylko! Jest tu nawet klikający kluczyk, który 
zachęca dziecko do zabawy w odgrywanie ról! Skuter z trzema poziomami 
zabawy zmieniającymi się wraz z wiekiem dziecka zapewnia maluszkowi 
zabawę non-stop przez cały okres poniemowlęcy! W skuterze zastosowano 
technologię „Poziomy nauki”, która jest nowym, ekscytującym sposobem 
zmiany treści edukacyjnych w miarę rozwoju dziecka. Ponieważ każde dziecko 
rozwija się w swoim własnym tempie, technologia „Poziomy nauki” umożliwia 
dostosowanie edukacyjnej treści zabawki do aktualnego etapu rozwoju 
maluszka! Zabawka zapewnia wiele piosenek, wypowiedzi i dźwięków 
odpowiednich do wieku i umiejętności dziecka na trzech poziomach zabawy 
– wystarczy, że przesuniesz odpowiedni przełącznik. Zawartość edukacyjna 
w języku polskim.

wiek

6m+
liczba sztuk

2

52,5 cm 27,5 cm 15,0 cm

0 887961 040890

CDG78 EDUKACYJNY POCIĄG SZCZENIACZKA
Ten pociąg to mnóstwo interaktywnej zabawy i ponad 50 piosenek, zwrotów, 
wypowiedzi i dźwięków. Maluszek może naciskać podświetlany komin i pięć 
przycisków w różnych kształtach, aby aktywować dźwięki, piosenki i uczyć 
się cyferek, liczenia, alfabetu, kolorów, kształtów, powitań i przeciwieństw. 
Dzięki technologii „Poziomy nauki” treści dostosowują się do wieku maluszka. 
Pociąg posiada wyłączany napęd. Chwytanie trzech  grzechoczących figurek 
rozwinie zręczność dziecka – podobnie jak zabawa obrotowym wałeczkiem, 
przesuwaną biedronką czy ruchomymi krążkami. Zawartość edukacyjna 
w języku polskim.
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CJV64 SZCZENIACZEK UCZNIACZEK 
Jest to ten sam dobrze znany miękki i miły przyjaciel, który odpowiada na dotyk dziec-
ka śmiesznymi tekstami i piosenkami, ale teraz wyposażony w technologię „Poziomy 
nauki”, dzięki której interaktywne treści zmieniają się z wiekiem malucha! Ponieważ 
każde dziecko rozwija się w swoim własnym tempie, technologia „Poziomy nauki” 
umożliwia dostosowanie edukacyjnej treści zabawki do aktualnego etapu rozwoju 
maluszka. Zabawka oferuje wiele piosenek, wypowiedzi i dźwięków odpowiednich 
dla wieku i umiejętności dziecka na trzech poziomach zabawy. Świecące serduszko 
Szczeniaczka migocze w rytm muzyki! Zawartość edukacyjna w języku polskim.
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6-36m0 887961 106251

28,0 cm 33,0 cm 15,0 cm

liczba sztuk

6

24,0 cm 33,0 cm 6,0 cm
liczba sztuk

4
wiek

6 m+0 887961 040951

CDG84 LAPTOP MALUCHA
Teraz także maluszek może mieć swojego własnego laptopa, który zajmie 
go na długie godziny dzięki interaktywnej zabawie i wspaniałej edukacyjnej 
zawartości. Laptop ma nowoczesny wygląd, wygodny uchwyt do przenoszenia 
i odtwarza ponad 30 piosenek, dźwięków, wyrażeń i zwrotów! Dzięki technologii 
„Poziomy nauki” treści dostosowują się do wieku maluszka – wystarczy wybrać 
odpowiedni poziom dla etapu rozwoju dziecka. Laptop uczy literek, cyferek, 
liczenia, przeciwieństw, kolorów i kształtów, a na podświetlanym ekraniku LED 
pojawiają się różne kształty i wzory. Zawartość edukacyjna w j. polskim.

wiek

12m+

28,0 cm 20,5 cm 4,0 cm

0 887961 217568

DHN29 TABLET MALUCHA
Całkiem jak prawdziwy, ale zabawniejszy! Realistyczny tablet z płaskim 
ekranem zachęca do radosnej zabawy. Tablet z 28 łatwymi do naciskania 
przyciskami „aplikacji” (w tym 26 z literkami alfabetu) pomaga w nauce 
literek od A do Ż oraz nazw przedmiotów, a także odgrywa śmieszne odgłosy, 
melodyjki i sześć piosenek do wspólnego śpiewania! Wielobarwne światełka 
świecą i „tańczą” w rytm muzyki! Dzięki technologii „Poziomy Nauki” 
edukacyjne treści można dostosować do wieku i umiejętności maluszka. 
Zawartość edukacyjna w języku polskim.
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0 887961 109023

CJY94 SIOSTRZYCZKA SZCZENIACZKA
Jest to ta sama miękka i miła przyjaciółka, która odpowiada na dotyk dziecka 
śmiesznymi tekstami i piosenkami, ale teraz wyposażona w technologię „Poziomy 
nauki”, dzięki której interaktywne treści zmieniają się z wiekiem dziecka! Ponieważ 
każde dziecko rozwija się w swoim własnym tempie, technologia „Poziomy 
nauki” umożliwia dostosowanie edukacyjnej treści zabawki do aktualnego etapu 
rozwoju maluszka. Zabawka oferuje wiele odpowiednich dla wieku i umiejętności 
dziecka piosenek, wypowiedzi i dźwięków na trzech poziomach zabawy. Świecące 
serduszko Siostrzyczki migocze w rytm muzyki! Zawartość edukacyjna w języku 
polskim.

24,5 cm 28,0 cm 12,5 cm
wiek

6m+0 887961 073652

liczba sztuk

2

CGV89 WYWROTKA SZCZENIACZKA
Wywrotka Szczeniaczka to mnóstwo radosnej zabawy dla malucha – 
wystarczy, że dziecko popchnie wywrotkę lub naciśnie jeden z trzech 
przycisków o różnych kształtach, aby aktywować piosenki i powiedzonka. 
Dzięki technologii „Poziomy nauki” treści dostosowują się do wieku maluszka 
– wystarczy przesunąć przełącznik, aby maluch mógł słuchać piosenek, 
zwrotów i wyrażeń odpowiednich dla jego etapu rozwoju. Wywrotka 
wspomaga rozwój zręczności i zachęca do raczkowania. W zestawie znajdują 
się 3 klocki o różnych kształtach, a także grzechocząca figurka Szczeniaczka. 
Zawartość edukacyjna w języku polskim.
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6m+

28,0 cm 40,5 cm 13,5 cm

DLK62 AUTKO SZCZENIACZKA – PCHACZEK 
Edukacyjna zabawka 2 w 1! Samochodzik może być samodzielną zabawką 
lub, po doczepieniu uchwytu, towarzyszyć dziecku w trakcie spacerów. Autko 
posiada technologię „Poziomy nauki”, dzięki czemu gwarantuje zabawę 
dostosowaną do wieku dziecka. Przełącznikiem umieszczonym z tyłu autka 
możemy wybrać jeden z trzech poziomów nauki, a trzy podświetlane przyciski 
w różnych kształtach z przodu autka uruchamiają piosenki, wierszyki i 
komunikaty dostosowane do wybranego poziomu. Uczy liczb, literek, kolorów, 
kształtów i nie tylko. Zawartość edukacyjna w języku polskim.

10,5 cm 12,5 cm 7,5 cm
wiek

6-36m0 887961 218367

DHT74 SZCZENIACZKOWE AUTKA AST.
Asortyment trzech Wyścigowych Autek Szczeniaczka i jego przyjaciół 
– Siostrzyczki oraz Małpki – z dźwiękami, wypowiedziami i piosenkami 
po polsku! Każde Wyścigowe Autko ma inny kolor i „kierowcę”, a także 
ekscytujące dźwięki, wypowiedzi i piosenki! Samochodziki mają rozmiar 
idealny dla małych rączek, a co więcej, reagują z Wyścigowym Torem 
Szczeniaczka – wystarczy umieścić autko na platformie, a Tor rozpozna 
je, odtwarzając odpowiednie dźwięki, piosenki i komunikaty! Zbierz całą 
kolekcję, aby wyścigowa i edukacyjna zabawa nie miała końca. Zawartość 
edukacyjna w języku polskim.

liczba sztuk

9
wiek

6-36m

9,0 cm 14,0 cm 5,0 cm

0 887961 172133

DFH39 GRZECHOCZĄCE FIGURKI AST. (3)
Tym razem ulubieni bohaterowie malucha z serii „Ucz się i śmiej” są dostępni 
jako poręczne figurki-grzechotki! Figurki mają idealny rozmiar, aby dziecko 
mogło trzymać je w rączce i potrząsać nimi. W asortymencie znajduje 
się Szczeniaczek Uczniaczek, Małpka oraz Żabka. Figurki są sprzedawane 
oddzielnie.
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12m+

32,5 cm 24,0 cm 17,0 cm

0 887961 217544

DHN26 WARSZTACIK SZCZENIACZKA
Szczeniaczek jest gotowy podrasować samochód Małpki (oraz zasób wiedzy 
i sprawność ruchową dziecka)! Dziecko może postawić autko na górnym 
stanowisku oraz pociągnąć klucz, aby zrzucić w dół samochód przy 
akompaniamencie wesołych odgłosów i piosenek! Małpka spada w dół, 
by wyjechać przez drzwi „naprawiona” i gotowa do zatankowania i mycia! 
Dziecko może też naciskać Szczeniaczka lub kręcić wałeczkiem, aby uruchamiać 
piosenki, dźwięki i komunikaty, które uczą liczb, liczenia, kształtów i kolorów. 
Kolorowe koraliki, przesuwany znak dzień/noc oraz autko pomogą rozwijać 
zręczność i wyobraźnię dziecka! Zawartość edukacyjna w języku polskim.

liczba sztuk

3
wiek

6m+

18,0 cm 28,0 cm 7,5 cm

0 746775 377274

BMC25 WESOŁA MAŁPKA
Wesoła Małpka to urocza przytulanka, która zapozna Twoje dziecko 
z przeciwieństwami! Kiedy maluszek naciśnie brzuszek Małpki, usłyszy wesołe 
piosenki o liczeniu, kolorach i nie tylko! Gdy dziecko odwróci Małpkę do góry 
nogami, ta będzie uczyć malucha przeciwieństw! Dziecko będzie uwielbiało te 
małpie figle! Teksty i piosenki w języku polskim.

liczba sztuk

3
wiek

6m+

21,5 cm 28,0 cm 7,5 cm

0 746775 377625

BMC60 SZCZENIACZEK I SIOSTRZYCZKA NA DOBRANOC AST.
Szczeniaczek i Siostrzyczka na dobranoc to idealne przytulanki dla Twojego 
dziecka, które przyzwyczają go do codziennego, słodkiego rytuału zasypiania. 
Gdy dziecko przytuli mięciutkiego przyjaciela, ten będzie odtwarzał 
edukacyjne piosenki oraz wesołe powiedzonka! Serduszko pieska zaświeci 
się i będzie pulsować w rytm muzyki. Gdy przyjdzie pora na sen, przytulanka 
dotrzyma dziecku towarzystwa i zaśpiewa urocze kołysanki. Teksty i piosenki 
w języku polskim. Sprzedawane oddzielnie.
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35,5 cm 24,0 cm 10,0 cm

0 887961 030266

liczba sztuk

3
wiek

6m+

35,5 cm 24,0 cm 7,5 cm

0 887961 040036

CCK35 ŚPIEWAJĄCY ZESTAW MAŁEGO LEKARZA
Ten zestaw to doskonałe połączenie radosnej zabawy i edukacji! Zabawka 
zachwyca uroczymi dźwiękami i piosenkami, które nie tylko oswajają 
z wizytami lekarskimi, ale także uczą malucha alfabetu, nazw części ciała, 
liczenia, przeciwieństw, pozdrowień oraz tego, jak dbać o zdrowie. W zestawie 
znajduje się przyrząd do pomiaru ciśnienia, otoskop, stetoskop i edukacyjna 
karta. Najmłodsi pokochają zabawę w „lekarza i pacjenta”! Zawartość 
edukacyjna w języku polskim.

CDF81 ŚPIEWAJĄCA TORBA NA ZAKUPY
Idziemy na zakupy! Realistyczne akcesoria takie jak zabawne warzywka, 
ruchome jajeczka czy koraliki winogron rozwijają koordynację wzrokowo-
manualną, a także zachęcają do zabawy w naśladowanie i odgrywanie ról oraz 
pobudzają wyobraźnię. Gdy maluch naciśnie jabłuszko, zostanie nagrodzony 
edukacyjnymi piosenkami i wyrażeniami uczącymi kolorów, liczenia, nazw 
owoców i warzyw, a także... recyklingu! Wszystkie elementy zestawu mieszczą 
się w torbie. Teksty i piosenki w języku polskim.

wiek

6-36m
liczba sztuk

40 887961 252880

28,0 cm 24,0 cm 4,5 cm

DLB27 PUZZLE MALUCHA AST.
Edukacyjne puzzle z dźwiękami, wypowiedziami i piosenkami. Gdy maluszek 
włoży zwierzątko w odpowiednie miejsce, usłyszy piosenkę o tym zwierzątku 
oraz odgłos, jaki ono wydaje!  Puzzle pomagają dziecku nauczyć się nazw 
zwierząt i ich odgłosów, a także kolorów. W asortymencie Puzzle Wesoła 
Farma uczące literek oraz Wesołe Zoo uczące liczb - warto więc zebrać 
oba zestawy! Dopasowywanie puzzli rozwija koordynację oko-ręka oraz 
umiejętności myślenia, rozwiązywania problemów i wyobraźnię. Żywe kolory 
stymulują zmysły. Piosenki i teksty w języku polskim. Sprzedawane oddzielnie 
w zależności od dostępności
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34,5 cm 28,0 cm 15,0 cm

0 746775 319854

BGC67 REMIZA STRAŻACKA
Alarm! Pali się! Eddie z Little People® musi działać błyskawicznie! Twój 
mały strażak może poprowadzić go przez drzwi, następnie pomóc wejść 
po drabinie i w końcu obrócić uchwyt, aby Eddie wskoczył do oczekującego 
wozu strażackiego. Będzie pędził co sił, aby jak najszybciej wkroczyć do akcji! 
Po ugaszeniu pożaru wystarczy podnieść bramkę, aby wpuścić Eddiego i wóz 
z powrotem do remizy. Ten wspaniały zestaw rozbudzi chęć kreatywnej 
zabawy, podczas której malec będzie sobie wyobrażał, jak to jest być 
prawdziwym strażakiem!  

14,0 cm 16,5 cm 7,5 cm

0 887961 052336

0 746775 350239

25,5 cm 20,5 cm 13,5 cm
liczba sztuk

3

liczba sztuk

4
wiek

12m+

wiek

12m+

BHY19 ŚREDNIE POJAZDY AST.
Do kolekcji Little People® dołączają nowe, ekscytujące pojazdy 
z interaktywnymi dźwiękowymi funkcjami! W kolekcji są teraz: terenówka, 
wywrotka i helikopter, a w komplecie z pojazdami znajdziesz figurki! Zabierz 
swoich nowych przyjaciół na przejażdżkę nowymi pojazdami, a one będą 
odpowiadać melodyjkami i efektami dźwiękowymi!

CDY06 MAŁE POJAZDY AST.
Mała zabawkowa taksówka i samochód listonosza zawiozą dziecko wprost 
do świata wyobraźni! Pojazdami Little People® mali podróżnicy zmierzają 
bezpośrednio w stronę doskonałej zabawy! Włóż zabawkowy bagaż 
do pojazdu, pojedź do następnego przystanku, wypakuj bagaż z pomocą 
figurki Little People® i już możesz rozpocząć kolejną przygodę.  
Sprzedawane oddzielnie.
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liczba sztuk

2
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35,0 cm 20,5 cm 14,5 cm

0 887961 303506

DNP12 WESOŁY WÓZ STRAŻACKI
Ten wóz strażacki Little People® pędzi na pomoc, wioząc ze sobą mnóstwo 
praktycznych i edukacyjnych zabaw, które pozwolą rozpalić dziecięcą 
wyobraźnię! Popchnięty do przodu wóz strażacki zacznie grać i wydawać 
odgłosy. Przechylenie drabiny lub naciśnięcie fotela kierowcy pozwoli 
usłyszeć jeszcze więcej radosnych strażackich komunikatów i dźwięków. 
Zestaw zawiera Wesoły Wóz Strażacki Little People®, 2 figurki strażaków 
i 1 figurkę pieska. Zawartość edukacyjna w języku polskim.

liczba sztuk

3
wiek

12m+0 887961 009286

35,0 cm 20,0 cm 18,5 cm

CBL28 WESOŁY SAMOLOT
Poznajcie Wesoły Samolot w nowej wersji. Zachwyca realistycznymi 
dźwiękami oraz powiedzonkami i specjalną piosenką w języku polskim! Proszę 
zapiąć pasy, czas na start! Zawartość edukacyjna w języku polskim.

liczba sztuk

3
wiek

12m+

35,5 cm 20,5 cm 15,5 cm

0 887961 012095

CBL55 WESOŁY AUTOBUS SZKOLNY
Wesoły Autobus Szkolny w nowej odsłonie już czeka, aby zawieźć małych 
bohaterów do szkoły! Zabawi maluszka ciekawymi dźwiękami, komunikatami 
i piosenkami w języku polskim. 
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DHC36 BARBIE® GROOM DOLL
Oto prosta, pozornie oczywista, ale często przeoczana rada przy nauce 
samodzielnego korzystania z toalety: aby nauka była łatwiejsza, dziecko musi 
mieć nocniczek, który zapewni mu spokój, bezpieczeństwo i wygodę! Dzięki 
podłokietnikom i wygodnemu oparciu o regulowanej wysokości pomaga 
dziewczynkom pewnie wstawać i siadać. Śliczne różowe wykończenie i brak 
ochronnej osłony sprawia, że nocniczek jest idealny dla dziewczynek.
• Regulowane oparcie 
•  Podłokietniki  • Wbudowana osłona dla chłopców   
• Smukłe kształty i jednoczęściowy pojemnik pozwalają łatwo utrzymać nocniczek 
w czystości

1 000000 000009

wiek

0 +

29,0 cm 34,5 cm 10,0 cm
szerokość wysokość głębokość

szerokość wysokość głębokość

szerokość wysokość głębokość

liczba sztuk
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liczba sztuk

3
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20,5 cm 20,0 cm 7,5 cm

0 746775 248895

Y8202 TRAKTOR Z PRZYCZEPĄ
Baw się z Kobym, jego traktorem i odłączaną przyczepą z dwoma skrzynkami! 
Skrzynki z kukurydzą i jabłkami kryją wesołe niespodzianki! Załaduj je na 
przyczepę i ruszaj na Wesołą Farmę Little People® (sprzedawana oddzielnie). 
Dzięki łącznikowi w kształcie płotka możesz połączyć zestaw z innymi i stworzyć 
jeszcze większy świat wesołych zabaw.

41,5 cm 28,0 cm 13,5 cm
liczba sztuk

2
wiek

12m+0 746775 211455

Y3679 TROPIKALNE ZOO
Tropikalne Zoo to wspaniałe miejsce na radosną zabawę! Ustawiaj zwierzaki 
w różnych miejscach, huśtaj je na huśtawce lub niech zjadą po zjeżdżalni! 
Tropikalni przyjaciele lubią też bawić się w chowanego: szukaj dla nich 
ciekawych kryjówek! Gdy będą zmęczone, Tessa je nakarmi, a Ty ułożysz je 
do snu w drzewku. W zestawie figurka Tessy i zwierzątek.
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CYP67 KLOCKI 60 ELEMENTÓW TORBA FIRST BUILDERS 
AST.
Zestawy dużych ekologicznych toreb z 60 kolorowymi klockami. Dostępne 
różne wersje kolorystyczne. Sprzedawane oddzielnie.
Te wspaniałe zestawy 60 kolorowych klocków zapakowane w ekologiczną 
(bez PVC), zapinaną na suwak torbę to idealny prezent dla każdego malucha. 
Duże i wygodne klocki świetnie nadają się do wesołej konstrukcyjnej zabawy 
pełnej wyobraźni. Kompatybilne z innymi klockami i zestawami Mega Bloks 
First Builders.

• Praktyczna, ekologiczna torba zamykana na suwak 
• 60 dużych klocków Mega Bloks First Builders
• Rozmiar klocka doskonale dopasowany do małych rączek dziecka 

• Stymuluje wyobraźnię i rozwija umiejętności manualne 
• Produkt idealny dla dzieci w wieku 1-5 lat 
• Trwałe klocki o wysokiej jakości

wiek

12m+

szerokość wysokość głębokość

liczba sztuk

6

wiek

12m+

29,0 cm 34,5 cm 10,0 cm
szerokość wysokość głębokość

liczba sztuk

6

wiek
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29,0 cm 34,5 cm 10,0 cm
szerokość wysokość głębokość

liczba sztuk

60 065541 084179

0 065541 084162

0 065541 084155

29,0 cm 34,5 cm 10,0 cm

DCH54 KLOCKI 60 ELEMENTÓW TORBA RÓŻOWA FIRST 
BUILDERS
Ten wspaniały zestaw 60 kolorowych klocków zapakowany w ekologiczną (wolna 
od PVC), zapinaną na suwak torbę to idealny prezent dla każdego malucha. Duże 
i wygodne klocki świetnie nadają się do wesołej konstrukcyjnej zabawy pełnej 
wyobraźni. Ze względu na różową kolorystykę idealnie nadaje jako prezent dla 
dziewczynek. Kompatybilne z innymi klockami i zestawami Mega Bloks First Builders.
• Praktyczna, ekologiczna torba zamykana na suwak 
• 60 dużych klocków Mega Bloks First Builders
• Rozmiar klocka doskonale dopasowany do małych rączek dziecka 
• Stymuluje wyobraźnię i rozwija umiejętności manualne 
• Trwałe klocki o wysokiej jakości

DCH55 KLOCKI 60 ELEMENTÓW TORBA NIEBIESKA FIRST 
BUILDERS
Ten wspaniały zestaw 60 kolorowych klocków zapakowany w ekologiczną (wolna 
od PVC), zapinaną na suwak torbę to idealny prezent dla każdego malucha. Duże 
i wygodne klocki świetnie nadają się do wesołej konstrukcyjnej zabawy pełnej 
wyobraźni. Kompatybilne z innymi klockami i zestawami Mega Bloks First Builders.
• Praktyczna, ekologiczna torba zamykana na suwak 
• 60 dużych klocków Mega Bloks First Builders
• Rozmiar klocka doskonale dopasowany do małych rączek dziecka 
• Stymuluje wyobraźnię i rozwija umiejętności manualne 
• Trwałe klocki o wysokiej jakości
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DCH62 KLOCKI 80 ELEMENTÓW TORBA RÓŻOWA FIRST 
BUILDERS
Ten wspaniały zestaw 80 kolorowych klocków zapakowany w ekologiczną 
(wolna od PVC), zapinaną na suwak torbę to idealny prezent dla każdego 
malucha. Duże i wygodne klocki świetnie nadają się do wesołej konstrukcyjnej 
zabawy pełnej wyobraźni. Ze względu na różową kolorystykę idealnie nadaje 
się jako prezent dla dziewczynek. Kompatybilne z innymi klockami i zestawami 
Mega Bloks First Builders.

• Praktyczna, ekologiczna torba zamykana na suwak 
• 80 dużych klocków Mega Bloks First Builders
• Rozmiar klocka doskonale dopasowany do małych rączek dziecka 
• Stymuluje wyobraźnię i rozwija umiejętności manualne 
• Produkt idealny dla dzieci w wieku 1-5 lat 
• Trwałe klocki o wysokiej jakości

DCH63 KLOCKI 80 ELEMENTÓW TORBA NIEBIESKA 
FIRST BUILDERS
Ten wspaniały zestaw 80 kolorowych klocków zapakowany w ekologiczną (bez 
PVC), zapinaną na suwak torbę to idealny prezent dla każdego malucha. Duże 
i wygodne klocki świetnie nadają się do wesołej konstrukcyjnej zabawy pełnej 
wyobraźni. Kompatybilne z innymi klockami i zestawami Mega Bloks First 
Builders.

• Praktyczna, ekologiczna torba zamykana na suwak 
• 80 dużych klocków Mega Bloks First Builders
• Rozmiar klocka doskonale dopasowany do małych rączek dziecka 
• Stymuluje wyobraźnię i rozwija umiejętności manualne 
• Produkt idealny dla dzieci w wieku 1-5 lat 
• Trwałe klocki o wysokiej jakości

0 065541 083288

0 065541 083271

liczba sztuk

4

liczba sztuk

4

30,5 cm 35,5 cm 15,0 cm

30,5 cm 35,5 cm 15,0 cm

30,5 cm 35,5 cm 15,0 cm
liczba sztuk

40 065541 083264

CYP72 KLOCKI 80 ELEMENTÓW TORBA FIRST BUILDERS 
AST. 
Asortyment dużych 80-elementowych toreb z klockami Mega Bloks w różnej 
szacie kolorystycznej.
Te wspaniałe zestawy 80 kolorowych klocków zapakowanych w ekologiczną 
(wolna od PVC), zapinaną na suwak torbę to idealny prezent dla każdego 
malucha. Duże i wygodne klocki świetnie nadają się do wesołej konstrukcyjnej 
zabawy pełnej wyobraźni. Kompatybilne z innymi klockami i zestawami Mega 
Bloks First Builders.

• Praktyczna, ekologiczna torba zamykana na suwak 
• 80 dużych klocków Mega Bloks First Builders
• Rozmiar klocka doskonale dopasowany do małych rączek dziecka 
• Stymuluje wyobraźnię i rozwija umiejętności manualne 
• Produkt idealny dla dzieci w wieku 1-5 lat 
• Trwałe klocki o wysokiej jakości
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CNM42 STOLIK Z KLOCKAMI NIEBIESKI FIRST BUILDERS
Dziecko uczy się poprzez odkrywanie. Dzięki temu wspaniałemu stolikowi 
z klockami, który stanowi solidną podstawę do budowania, dziecko może 
tworzyć wspaniałe konstrukcje według swoich własnych pomysłów. 
Duże i wygodne klocki mają rozmiar i kształt idealny dla najmłodszych 
„konstruktorów”. Z klocków i elementów wchodzących w skład zestawu 
maluchy mogą zbudować między innymi miasteczko z ulicami, po których 
porusza się miejskie autko. W samym stoliku znajduje się miejsce do 
przechowywania klocków po skończonej zabawie. Co więcej, nóżki stolika 
można odłączyć w celu zabawy na podłodze lub łatwego transportowania 
i przechowywania. W zestawie znajduje się 25 elementów.

• Duży funkcjonalny stolik z miejscem na klocki i chowanymi nóżkami
• Zabawka łatwa do przechowywania lub do zabrania w podróż
• Arkusz z naklejkami do samodzielnej dekoracji klocków
• Rozmiar klocka doskonale dopasowany do małych rączek dziecka
• Kompatybilne z innymi klockami i zestawami First Builders 

BCG47 LEŻACZEK – PRZYJACIELE Z LASU TROPIKALNEGO
TXxxxxx
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61,0 cm 40,5 cm 13,0 cm

liczba sztuk

20 065541 804432

CXP12 LIL’ PRINCESS STOLIK Z KLOCKAMI FIRST BUILDERS
Zestaw zawiera klocki oraz różowo-zielony stolik, stanowiący podstawę, 
na której mogą powstawać pierwsze budowle maluszka. Duże i wygodne 
klocki idealnie nadają się dla najmłodszych „konstruktorek”, czerpiących 
inspirację z otaczającej rzeczywistości i świata bajek. Z klocków i elementów 
wchodzących w skład zestawu dziewczynki mogą zbudować między innymi 
zamek z ogrodem, a następnie zabrać tam na przejażdżkę dołączoną figurkę 
uroczej księżniczki-wróżki na pięknym jednorożcu ze skrzydłami. W blacie 
stolika znajduje się miejsce do przechowywania klocków. Dodatkowym 
atutem zabawki jest możliwość schowania nóżek stolika i zabudowanie 
blatu kolorowymi płytami znajdującymi się w zestawie, co na pewno ułatwi 
przechowywanie zestawu. Łącznie 30 elementów. 

liczba sztuk

20 065541 383883

61,0 cm 40,5 cm 13,0 cm
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CNG23 POJAZD – ZBIERACZ KLOCKÓW
To wspaniały wielki wózek, który zapewnia nie tylko mnóstwo zabawy 
w budowanie i jeżdżenie, ale także zbiera klocki! W zestawie znajduje się 
20 klocków First Builders w rozmiarze idealnym dla małych rączek. Wszystkie 
mogą być przechowywane wewnątrz pojazdu. Wózek ma też wyjmowaną 
rączkę, dzięki której maluszek łatwo będzie ciągnął za sobą pojazd, a wraz 
z nim swoje konstrukcje. Co więcej, stanowi ona równocześnie platformę 
do budowania! Najbardziej ekscytującą funkcją jest jednak to, że pojazd 
samodzielnie zbiera klocki, które spotka na swojej drodze, i umieszcza je 
w specjalnym obrotowym bębnie – zupełnie tak, jakby sprzątał!  
Zabawka idealna dla dzieci w wieku od 1 do 5 lat.

CNG22 WĘDRUJĄCA GĄSIENICZKA FIRST BUILDERS
Czas na odkrywanie z Wędrującą Gąsieczniką pełną dźwięków i innych 
ciekawych elementów! Wesoła gąsieniczka posiada obrotowe kółeczka oraz 
sznureczek, dzięki czemu zabawkę można bez problemu ciągnąć za sobą. 
Gdy maluszek weźmie sznureczek i „zaprosi” gąsieniczkę na spacer, zabawka 
odwdzięczy się uroczą melodyjką oraz zabawnym kołysaniem się jej platform 
do budowania! W zestawie 7 kolorowych klocków z różnymi nadrukami, które 
można układać na platformach, a także zabawna pszczółka do przyczepienia z 
tyłu lub przodu gąsieniczki.

• Wesołe melodyjki i kołyszące się platformy
• Kółeczka i sznureczek – zabawka idealna do ciągnięcia
• Stymuluje wyobraźnię i rozwija umiejętności manualne 
• Produkt idealny dla dzieci w wieku 1-5 lat 
• Trwałe klocki o wysokiej jakości
• Kompatybilna z innymi zestawami First Builders

liczba sztuk

2

liczba sztuk

2
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45,5cm 32,5 cm 30,5 cm

40,5 cm 29,0 cm 13,5 cm

0 065541 380912

0 887961 069280
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0 887961 251241

liczba sztuk

3

25,5 cm 29,0 cm 9,5 cm

DKX85 MAŁE ZESTAWY DO ZABAWY FIRST BUILDERS AST.
Asortyment dwóch zestawów do wspaniałej konstrukcyjnej zabawy. 
Każdy z nich zawiera kolorowe klocki, figurkę oraz specjalne elementy 
(w tym obrotowe platformy), dzięki którym można zbudować kompletny 
tematyczny zestaw do zabawy. W asortymencie znajduje się Piernikowy 
plac zabaw (z 2 figurkami, zjeżdżalnią, obrotową karuzelką i otwieranymi 
drzwiczkami i oknem) oraz Warsztacik samochodowy (z autkiem, torem, 
obrotową platformą i ruchomą bramą wyjazdową). Zestawy zapakowane 
są w praktyczne pudełka z wiekiem w postaci platfom do budowania. 
Sprzedawne oddzielnie w zależności od dostępności.

liczba sztuk

20 887961 251036

25,5 cm 29,0 cm 10,0 cm

DKX58 ĆWICZYMY ABC! FIRST BUILDERS
Z tymi klockami nauka alfabetu to bułka z masłem! Zestaw zawiera 40 
kolorowych klocków z naklejkami z literami alfabetu, dzięki czemu maluch 
sam może ozdabiać klocki, poznając przy tym literki. Duże i wygodne klocki 
świetnie nadają się do konstrukcyjnej zabawy, a do tego pomogą w nauce 
literek i alfabetu. Rozmiar klocka doskonale dopasowany do małych rączek 
dziecka Kompatybilne z innymi zestawami Mega Bloks
• Praktyczna, ekologiczna torba zamykana na suwak
• 40 dużych klocków Mega Bloks i naklejki z literkami do naklejenia
• Stymuluje wyobraźnię i rozwija umiejętności manualne

0 887961 250985

liczba sztuk

2

38,0 cm 29,0 cm 12,5 cm

DKX60 POCIĄG EDUKACYJNY 1-2-3! FIRST BUILDERS 
Czas na edukacyjną zabawę z pociągiem 123! Maluszek znajdzie w zestawie 
mnóstwo kolorowych klocków, trzy podwozia z kółeczkami oraz arkusz 
z naklejkami z cyferkami. Zbudowanie wesołego pociągu to nie tylko wspaniała 
zabawa, ale także zachęta do poznawania cyferek od 0 do 9, a także kształtów 
i kolorów! Dzięki temu, że klocki są naprawdę duże, dziecko już od pierwszego 
roku życia w łatwy i szybki sposób może tworzyć z nich budowle. Pokrywa 
przemienia się w trzy platformy do budowania, a opakowanie pozwala 
na wygodne przchowywanie zestawu. Klocki idealne dla dzieci w wieku 1-5 lat.

•  50 elementów: klocki, podwozia z kołami, platformy do budowy i arkusz 
z naklejkami do ozdabiania

• Wieko opakowania przemienia się w platformy do budowania
• Rozmiar klocka doskonale dopasowany do małych rączek dziecka 
• Stymuluje wyobraźnię i rozwija umiejętności manualne
• Praktyczne opakowanie ułatwia przechowywanie klocków
• Kompatybilne z innymi klockami i zestawami First Builders
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20,5 cm 25,5 cm 10,0 cm
liczba sztuk
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CNH08 KLOCKI 20 ELEMENTÓW TORBA AST.
Asortyment 20-elementowych tematycznych toreb z klockami do budowania. 
Każdy zestaw nawiązuje do innego motywu (cyferek, zwierzątek, pojazdów) 
i posiada specjalnie modelowane klocki w różnych kształtach. Duże klocki 
mają rozmiar idealny dla małych rączek i łatwo z nich budować. Całość 
zapakowana jest w ekologiczną torbę (bez PVC), która może służyć także 
do przechowywania klocków po skończonej zabawie. Idealne dla dzieci 
w wieku 1–5 lat.

0 065541 383890

45,5 cm 29,0 cm 20,5 cm 

CNM43 150 ELEMENTÓW TORBA DELUXE
Czas na kreatywne budowanie bez ograniczeń! To możliwe z tym ogromnym 
zestawem Mega Bloks First Builders. Torba klocków zawiera aż 150 
elementów, które pozwalają budować i burzyć bez końca. Dziecko może 
skonstruować wysokie wieże, niezdobyte zamki lub cokolwiek, co mu 
przyjdzie do głowy. Dzięki temu, że klocki są duże, nawet niecierpliwa 
pociecha szybko zobaczy rezultat swojej pracy. Całość zapakowana jest 
w ekologiczną torbę (bez PVC), która może służyć także do przechowywania 
klocków po skończonej zabawie.  Idealne dla dzieci w wieku 1–5 lat.

34,0 cm 26,5 cm 20,5 cm

0 065541 804654

CND67 POJAZD BETONIARKA MIKE + KLOCKI FIRST 
BUILDERS
Wesoła betoniarka dla wszystkich małych budowniczych! W zestawie znajdują 
się kolorowe klocki do kreatywnej zabawy w budowanie, które można 
przechowywać w przezroczystym bębnie betoniarki. Gdy dziecko zakręci 
bębnem, klocki będą się zabawnie obracać! Idealne dla dzieci w wieku 1-5 lat.

liczba sztuk

4

24,0 cm 18,0 cm 16,5 cm

0 065541 804227

CND37 POJAZD MIX FIRST BUILDERS AST.
Maluchy pokochają odjazdową zabawę w budowanie z tymi dużymi 
pojazdami z klockami od Mega Bloks! W asortyment tych klasycznych 
pojazdów Mega Bloks wchodzi m.in. Kabriolet Katie, Wóz policyjny Peter oraz 
Wóz strażacki Freddie. Każdy z pojazdów posiada w zestawie klocki, które 
można przechowywać w środku pojazdu lub ustawić na górze zabawki, a także 
figurkę sympatycznego kierowcy. Idealne dla dzieci w wieku od 1 do 5 lat. 
Sprzedawane osobno w zależności od dostępności.
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DHC36 BARBIE® GROOM DOLL
Xxxxxxxx

1 000000 000009

wiek

12m+

29,0 cm 34,5 cm 10,0 cm
szerokość wysokość głębokość

szerokość wysokość głębokość

szerokość wysokość głębokość

liczba sztuk

6

liczba sztuk

6

35,0 cm 20,5 cm 9,0 cm

0 065541 106581

liczba sztuk

2
wiek

2+

CYM77 KLOCKI TOMEK I PRZYJACIELE POCIĄG 123 
JUNIOR BUILDERS
Maluszki mogą wkroczyć w świat Tomka i liczb dzięki edukacyjnemu 
zestawowi klocków opartych na znanej i lubianej serii Tomek i Przyjaciele. 
Dzieci mogą zbudować z kolorowych klocków z liczbami pociąg z wagonami 
oraz bramkę, ucząc się liczenia od 1 do 10! Zestaw składa się z 35 elementów.  

• Do zbudowania ciuchcia Tomek, 3 wagony z liczbami od 1 do 10 i bramka
• Kompatybilne z klockami z linii Mega Bloks Junior Builders oraz Tomek 
i Przyjaciele

wiek

2+0 065541 382732

18,5 cm 15,0 cm 4,5 cm

CNJ04 KLOCKI TOMEK I PRZYJACIELE CIUCHCIA JUNIOR 
BUILDERS AST.
Asortyment wesołych lokomotywek do zbudowania. Każdy zestaw zawiera 
części, z których można zbudować ciuchcię na kółeczkach, oraz element 
otoczenia nawiązujący do świata Tomka i Przyjaciół.  
Sprzedawane osobno w zależności od dostępności.
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szerokość wysokość głębokość

szerokość wysokość głębokość

liczba sztuk

6

liczba sztuk

6
wiek

6+0 887961 288469

15,0 cm 20,5 cm 4,5 cm

DMV29 MINIONKI MAŁE ZESTAWY AST.
W asortymencie znajdują się trzy zabawne minizestawy do zbudowania: 
Wstrząsofotel, Paczkomania i Zminiaturyzowany statek. Każdy zestaw zawiera 
figurkę do złożenia oraz klocki, z których można zbudować śmieszną scenkę 
nawiązującą do przygód Minionków. Specjalne elementy na pewno wywołają 
uśmiech u miłośników serii. Kompatybilne z innymi zestawami Mega Bloks 
Minionki. Idealne dla dzieci powyżej 6. roku życia.
Sprzedawane osobno w zależności od dostępności.

0 887961 288452

10,0 cm 12,0 cm 4,5 cm
wiek

5+

DMV20 MINIONKI MINIZESTAWY AST.
W asortymencie znajdują się dwa zabawne minizestawy do zbudowania: 
Kopiarka i Galaretka owocowa. Każdy zestaw zawiera figurkę do złożenia 
oraz klocki, z których można zbudować śmieszną scenkę nawiązującą 
do przygód Minionków. Specjalne elementy takie jak wystrzałowy „wydruk” 
czy kołyszący się Minionek na pewno wywołają uśmiech u miłośników serii. 
Kompatybilne z innymi zestawami Mega Bloks Minionki. Idealne dla dzieci 
powyżej 5. roku życia.
Sprzedawane osobno w zależności od dostępności.

0 887961 250442

liczba sztuk

24
wiek

5+

10,0 cm 12,5 cm 1,5 cm

DKW82 MINIONKI FIGURKI SASZETKA SERIA V AST.
Asortyment tajemniczych figurek niesfornych Minionków! W każdym 
opakowaniu znajduje sie inny Minionek, więc otwieraniu zestawu zawsze 
towarzyszy element zaskoczenia! Wspaniałe do kolekcjonowania. Ich 
akcesoria są wymienne, dzięki czemu można stworzyć naprawdę szaloną 
kolekcję!
•  Klocki w rozmiarze mikro – standardowy rozmiar kompatybilny z klockami 

innych producentów
•  Klocki z serii Minionki – połącz z innymi zestawami, zbuduj ich świat i stwórz 

szaloną kolekcję
•  Minionki (ang. Despicable Me) to seria bardzo popularnych i lubianych 

przez całe rodziny, filmów animowanych w reżyserii Pierre’a Coffina i Chrisa 
Renauda. Universal Pictures wyprodukował już trzy części: Jak ukraść księżyc 
(2010), Minionki Rozrabiają (2013), Minionki (2015).
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liczba sztuk

6

15,0 cm 20,5 cm 4,5 cm
wiek

5+0 065541 380349

CNF65 SPONGEBOB RAJDOWCY FIGURKI + POJAZD AST.
Śmigaj razem ze SpongeBobem i jego przyjaciółmi! Oto asortyment dobrze 
znanych i lubianych bohaterów z Bikini Dolnego w zestawie z niezwykłym 
pojazdem do zbudowania! Mali konstruktorzy na pewno chętnie zbudują 
pojazd, by nastpęnie udać się nim na zwiarowaną przygodę! Warto zebrać 
wszystkie zestawy, by urządzić szalony wyścig! Każdy zestaw zawiera 
jedną figurkę i pojazd. Zestawy sprzedawane są oddzielnie w zależności 
od dostępności.  Idealne dla dzieci powyżej 5. roku życia.

wiek

5+

10,0 cm 12,0 cm 4,5 cm
liczba sztuk

60 065541 380318

CNF62 SPONGEBOB MINIZESTAWY AST.
Asortyment minizestawów Spongeboba. Każdy zawiera specjalny zestaw 
klocków oraz figurkę filmowego bohatera, z których można zbudować 
zabawną scenkę i odtwarzać wesołe przygody niesfornych bohaterów. 
Zabawne elementy i detale na pewno spodobają się dzieciom i wywołają 
na ich twarzach szeroki uśmiech. Kompatybilne z innymi zestawami Mega 
Bloks Spongebob. Idealne dla dzieci powyżej 5. roku życia.
Sprzedawane osobno w zależności od dostępności.

wiek

5+0 065541 383364

liczba sztuk

24

10,0 cm 12,5 cm 1,5 cm

CNJ86 SPONGEBOB FIGURKI SASZETKA SERIA 3 AST.
Asortyment saszetek z różnymi figurkami z serialu Spongebob. 
W asortymencie znajdują się ulubieni bohaterowie z serii, z których można 
stworzyć wspaniałą, zwariowaną kolekcję! Każda figurka posiada unikalne 
akcesorium oraz mały klocek, na którym można ją ustawić. Dziecko nigdy 
nie wie, jaka figurka znajduje się w saszetce, więc za każdym razem czeka 
je wesoła niespodzianka! Kompatybilne z innymi zestawami Mega Bloks 
Spongebob. Idealne dla dzieci powyżej 5. roku życia.
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DRY36 PIERDZIOSZEK GRA
Raz, dwa, trzy… Zagraj w karty, nie zrób prrr… Naciśnij Pana Pierdzioszka 
tyle razy, ile wskazuje cyfra na wyłożonej przez Ciebie karcie. Z każdym 
naciśnięciem rośnie w nim ciśnienie! Odpadasz, jeśli to przez Ciebie zrobi 
prrr… Wygrywa gracz, który najdłużej utrzyma się w grze! Ta wspaniała 
gra dla dzieci zapewni mnóstwo emocji i dobrej zabawy! W zestawie Pan 
Pierdzioszek z dźwiękami, zasady gry, 56 kart. Wymaga baterii.

CBJ83 BOUNCE-OFF
Bounce Off to zabawna i emocjonująca gra towarzyska. Odwróć kartę, odsłoń 
pokazany na niej wzór i spróbuj jak najszybciej ułożyć go na specjalnej planszy 
z otworami, odbijając specjalne piłeczki i starając się trafić w odpowiednie 
miejsca. Gracz, który pierwszy ułoży wymagany wzór w swoim kolorze, 
wygrywa!  
W zestawie 16 piłeczek, 4 podstawki na piłeczki, 1 plansza z otworami,  
9 kart ze wzorami, instrukcja.

0 887961 007886

wiek

7+

27,0 cm 27,0 cm 5,5 cm
liczba sztuk

4

liczba sztuk

4
wiek

5+0 887961 348866

20,0 cm 26,5 cm 5,0 cm
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szerokość wysokość głębokość

szerokość wysokość głębokość

szerokość wysokość głębokość

liczba sztuk

4

liczba sztuk

4

0 027084 596533

40,0 cm 26,5 cm 8,0 cm

5 011363 525630

27,0 cm 27,0 cm 11,5 cm

wiek

5+
liczba sztuk

60 746775 363840

26,5 cm 26,5 cm 4,0 cm

BJV44 BLOKUS
Zagraj z całą rodziną w grę Blokus™! Poznanie jej zasad zajmuje mniej niż 
minutę, a radość z główkowania nie kończy się nigdy! Gracze dostają zestawy 
21 elementów – czerwonych, niebieskich, zielonych albo żółtych – które 
kolejno układają na planszy. Obowiązuje jedna zasada: każdy z klocków musi 
dotykać innego klocka tego samego koloru, ale stykać się mogą tylko rogami! 
Celem gry jest umieszczenie jak największej liczby elementów na planszy.  
Gra kończy się, gdy na planszy nie można umieścić już żadnego klocka, 
a wygrywa gracz z najmniejszą ilością pozostałych elementów.

M5754 SKACZĄCE ŻABKI
Dzieci będą się śmiały, a żaby skakały! Kto dłużej utrzyma się na obracającym 
się drzewie? Gracze umieszczają żabki na gałęziach drzewa za pomocą 
specjalnych wyrzutni. Jedne żabki zostają na drzewie, a inne spadają. Trzeba 
jeszcze przetrwać wielkie „BUM!”, podczas którego żabki spadają. Wygrywa 
gracz, który ma na drzewku najwięcej żabek! Zabawie towarzyszą wesołe 
efekty dźwiękowe dżungli! Gra Skaczące Żabki to wielka radość dla dzieci 
i całej rodziny. Liczba graczy: 2–4. 

52563 SPADAJĄCE MAŁPKI
Wspaniała gra rozwijająca zręczność oraz koncentrację dzieci w wieku 
od 5 lat. Gracze wkładają różnokolorowe patyczki w pień palmy, a następnie 
wrzucają do środka palmy małpki, które zahaczają się o patyczki ogonami. 
Gracz rzuca kostką do gry z kolorowymi polami – kolor wylosowany kostką 
wyznacza kolor patyczka, który należy wyciągnąć z palmy. Cała sztuka 
polega na tym, aby przy tym nie spadła żadna małpka! Spadające małpki to 
gwarancja miło spędzonego czasu dla całej rodziny. Liczba graczy: 2-4.  
Wiek: od 5 lat.
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5 011363 524565

9,5 cm 15,0 cm 2,0 cm
wiek

3+
liczba sztuk

12

52456 UNO JUNIOR DISPLAY
UNO® Junior to łatwa i kolorowa gra karciana dla dzieci. Karty są przyjazne 
dla najmłodszch graczy i mają obrazki z 11 zwierzątami. Do wyboru 2 poziomy 
gry: 
• Poziom 1 to łatwa gra dla młodszych dzieci;  
• Poziom 2 wprowadza karty akcyjne. 
To świetny sposób na zabawę z kolorami, obrazkami i liczbami! 
W zestawie 56 kart i instrukcja.

liczba sztuk

120 887961 100808

9,5 cm 14,5 cm 2,0 cm

CJM70 KARTY UNO KRAINA LODU
Dołącz do Anny, Elsy i ich przyjaciół w tej specjalnej edycji gry UNO® Kraina 
lodu! Podstawą są reguły klasycznej gry UNO™, ale 4 dodatkowe karty i nowa 
zasada specjalna dają możliwość przeżycia zupełnie nowych zwrotów akcji! 
Teraz możesz uwolnić swą lodową magię po zagraniu należącą do Elsy kartą 
„Mam tę moc”! Ale to nie wszystko! Poczujcie moc i napiszcie swoje WŁASNE 
reguły gry na dzikich kartach „Zadanie specjalne”, dzięki czemu zabawa 
nabierze nowego tempa! I pamiętaj, aby krzyknąć „UNO”, zanim wyłożysz 
ostatnią kartę! W zestawie 112 kart i instrukcja.

liczba sztuk

12
wiek

7+

9,5 cm 15,0 cm 2,0 cm

0 746775 036720

W2085 KARTY UNO®
Gra karciana, składająca się ze 108 kart w 4 różnych kolorach oraz kart akcji. 
Celem gry jest jak najszybsze pozbycie się kart w każdej rundzie i zdobycie 
punktów za karty, które zostały w rękach innych graczy. Zwycięża gracz, 
który jako pierwszy zdobędzie 500 punktów. Po wyłożeniu przedostatniej 
karty gracz musi krzyknąć „UNO”, tzn. „jeden”. Jeśli nie krzyknie i zostanie 
„przyłapany”, będzie musiał wziąć kolejne karty!  
Liczba graczy: 2–10. 
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37,0 cm 27,0 cm 4,5 cm

0 746775 260927

Y9616 SCRABBLE™ ORIGINAL
Podstawowa, najbardziej popularna wersja gry, w której LICZY SIĘ KAŻDE 
SŁOWO!™ Klasyczna gra w Scrabble™ polega na wymyślaniu powiązanych ze 
sobą słów i układaniu ich na planszy w sposób przypominający krzyżówkę. 
Słowa układa się z płytek z literami o różnej wartości punktowej, a wygrywa 
ten, kto za ułożone słowa zdobędzie najwięcej punktów. Prawdziwym 
wyzwaniem jest układanie słów na tych polach planszy, na których można 
dostać premię i uzyskać najwyższą punktację! Liczba graczy: 2–4.

szerokość wysokość głębokość

szerokość wysokość głębokość

szerokość wysokość głębokość

szerokość wysokość głębokość

liczba sztuk

6

liczba sztuk

6

liczba sztuk

6

wiek

6+0 746775 262006

37,0 cm 26,5 cm 4,5 cm

Y9735 SCRABBLE™ JUNIOR
Dwie wspaniałe gry słowne w jednej – dla młodszych graczy! W tej wersji  
gra w Scrabble™ nie jest już za trudna dla dzieci i pomaga im zwiększyć zasób 
słownictwa, nauczyć się nowych słów i nabrać sprawności w posługiwaniu się 
językiem. W pierwszej grze, „Słowa i obrazki”, dzieci łączą litery na planszy, 
a obrazki pomagają im wymyślać słowa. W drugiej, „Kolory i litery”, starsze 
dzieci same układają słowa i próbują zestawić literki na kolorowych 
premiowych polach. 
Liczba graczy: 2–4. 

18,5 cm 18,5 cm 4,0 cm
wiek

8+0 887961 104783

wiek

8+

26,5 cm 26,5 cm 6,5 cm

0 887961 102215

CJT17 SCRABBLE™ PODRÓŻNE
Ta miniwersja gry Scrabble™ będzie wspaniałym towarzyszem podróży – 
w samochodzie, pociągu, samolocie… ale także na górskim szczycie lub 
słonecznej plaży!  Wszystkie elementy zestawu są małe i praktyczne, dzięki 
czemu gra jest kompaktowa, bardzo lekka i łatwo ją przenosić. Dzięki 
praktycznej planszy ze specjalnymi kratkami, na których można ustawiać 
płytki, słowa układa się łatwiej i wygodniej. Dajcie się porwać przygodzie – tej 
intelektualnej też! Liczba graczy: 2–4.

CJN65 SCRABBLE™ FLIP
SCRABBLE™ FLIP to niesamowicie wciągająca gra, w której rzucacie krążkami, 
celujecie w litery i tworzycie słowa, aby wygrać! Ta wersja Scrabble™ – najpo-
pularniejszej gry słownej na świecie – wzbogaca rozgrywkę o elementy refleksu 
i zręczności, dzięki czemu zabawa jest pełna akcji i zachwyci najmłodszych! Gracze 
mogą za pomocą specjalnej wyrzutni wycelować i wystrzelić swój krążek na 
planszę, starając się trafić w konkretną literę lub do środkowej wieży. Środkowa 
wieża działa jak blank – jeśli krążek w niej wyląduje, gracz może wybrać dowolną 
literę. Pierwsza osoba, która ułoży z zakrytych liter słowo i wykrzyknie je, wygrywa 
rundę i zabiera krążki. Liczy się spostrzegawczość i refleks! Zwycięża osoba, która 
ułoży najwięcej słów i zgarnie najwięcej krążków!  Zestaw zawiera: 1 planszę do 
gry, 50 krążków, 4 wyrzutnie, 1 wieżę środkową oraz instrukcję. Kolory i elementy 
dekoracyjne mogą się różnić.
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6
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16,5 cm 16,5 cm 4,0 cm

0 887961 074468

CGX24 MINECRAFT TRZYPAK AST.
„Zbuduj” swoją własną kolekcję figurek Minecraft! W każdym opakowaniu 
znajdują się aż trzy minifigurki, które wyglądają, jakby były wprost 
przeniesione z kultowej gry. Nawiązanie do 8-bitowego stylu gier, dokładne 
wykończenia i detale sprawią mnóstwo frajdy fanom Minecrafta, którzy bez 
trudu rozpoznają kanoniczne motywy. Można wybierać spośród kilku różnych 
zestawów. To wspaniała okazja do zbudowania świata Minecrafta we własnym 
pokoju! W opakowaniu znajdują się 3 figurki. Kolory i elementy dekoracyjne 
mogą się różnić.

0 887961 097320

wiek

6+
liczba sztuk

36

5,0 cm 5,0 cm 5,0 cm

CJH36 MINECRAFT FIGURKA AST.
„Zbuduj” swoją własną kolekcję figurek Minecraft! W każdym „blokowym” 
opakowaniu znajduje się jedna minifigurka czekająca na odkrycie – nigdy nie 
wiadomo, która znajduje się w środku! Nawiązanie do 8-bitowego stylu gier, 
dokładne wykończenia i detale sprawią mnóstwo frajdy fanom Minecrafta, 
którzy bez trudu rozpoznają kanoniczne motywy. Szczegóły sprawiają, 
że figurki wyglądają, jakby były wprost przeniesione z tej kultowej gry! 
To wspaniała okazja do zbudowania świata Minecrafta we własnym pokoju. 
W opakowaniu znajduje się 1 figurka.  
Kolory i elementy dekoracyjne mogą się różnić.
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ZABAWKI DLA DZIEWCZYNEK

DHF17 BARBIE TAJNA AGENTKA 4
DHF06	 AGENTKI	PRZYJACIÓŁKI	AST.	 4
DHF21 MOTOCYKL AGENTKI 5
DHF18	 WŁAMYWACZKA		 5
DHF09	 MAŁE	AGENTKI	AST.	 6
DHF12	 ZWIERZAKI	AST.	 6
DHF19 KEN 6
DKB62	 MAGICZNE	WARKOCZE	KSIĘŻNICZKI	 7
DHC38	 JEDNOROŻEC	DŁUGOWŁOSY	 7
DKB56	 DŁUGOWŁOSE	KSIĘŻNICZKI	AST.	 8
DKB54	 DŁUGOWŁOSE	CHELSEA	AST.	 8
DKB50	 ZWIERZAKI	DŁUGOWŁOSE	AST.	 9
DHC40	 TĘCZOWA	SYRENKA		 9
DHM45	SYRENKI	AST.	 10
DHM50	WRÓŻKI	AST.	 10
DHM49	KSIĘŻNICZKI	AST.	 10
DHM57	BOHATERKI	AST.	 11
DHM41	BALETNICE	AST.	 11
DHC36	 PAN	MŁODY	 11
DHC35	 PANNA	MŁODA	 12
DHC37	 URODZINY	KSIĘŻNICZKI	 12
DHC39	 BAŚNIOWY	ZESTAW	 12
DKJ16	 GIMNASTYCZKA	ZE	WSTĄŻKĄ	AST.		 13
DKJ21 SIOSTRY AKROBATKI ZESTAW  13
DHB18	 BĄDŹ	KIM	CHCESZ	LALKI	AST.	 14
DHL81	 MADE	TO	MOVE	LALKI	AST.		 15
DGY54	 LALKI	FASHIONISTAS	AST.	 15
DGY66	 MODNY	KEN	AST.	 15
CFX30	 DODATKI	DO	UBRANEK	AST.	 16
CFX73	 UBRANKA	TOP/DÓŁ	AST.	 16
CFX92	 SUKIENKI	Z	DODATKAMI	AST.	 16
DHL90 MIKS KOLORÓW ZESTAW  17
DJW57	MODOWE	PRZEBIERANKI	AST.	 17
T7439	 SZYKOWNA	BARBIE	AST.	 17
T7584	 LALKA	Z	PIERŚCIONKIEM	AST.	 18
T7580	 CZARUJĄCA	BARBIE	AST.	 18
DGY69	 MODNY	BAL	AST.	 18
CFX65	 SUKIENKI	AST.	 18
DGW29	URODZINOWE	ŻYCZENIA	 19
DGW35 MARZENIE BALETNICY 19
DHB57	 PODWODNE	STRASZYCIÓŁKI	AST.	 21
DHB47 HYDRA PERI I PEARL LALKA 21
DHB50	 UPIORKI	Z	GŁĘBIN	AST.	 22
CFC60	 KLASYCZNE	STRASZYCIÓŁKI	AST.	 22
DKY17	 LALKI	PODSTAWOWE	AST.	 23
DJR52	 UPIORKI	ŚWIATA	AST.	 23
DNM27 PROJEKTUJ Z FRANKIE ZESTAW 23
DGD12	 MONSTAURY	AST.	 24

CFC83	 WINYLOWE	FIGURKI	AST.	 24
DJB94	 WINYLOWE	ZWIERZAKI	AST.	 24
DGD12	 MONSTAURY	AST.	 25
CFC83	 WINYLOWE	FIGURKI	AST.	 25
DHF33	 LALKI	SMOCZE	IGRZYSKA	AST.	 26
DHF97 MIRA SHARDS LALKA 26
DRD51	 MAŁE	SMOKI	 26
DMN83	PIERWSZY	ROZDZIAŁ	LALKI	AST.	 27
DLB34	 LALKI	PODSTAWOWE	AST.	 27
DRM05	ROYALSI/REBELSI	AST.		 28
DNB75 HOLLY BAJECZNE FRYZURY 28
BJR47	 LALKI	AST.		 30
CMM63 MIA MAGICZNA SUKIENKA 30
CMN05 MODNA MIA Z AKCESORIAMI 30
BFW45 ONCHAO 31
BJR53	 ONCHAO	–	ŚWIATŁA	I	DŹWIĘKI		 31
BFW38	JEDNOROŻEC	AST.	 31
CFD62	 MAŁE	JEDNOROŻCE	AST.	 32
CHJ99	 MAŁA	LALKA	I	JEDNOROŻEC	AST.	 32
DHJ82 MAGICZNA BRANSOLETKA 32
CDR85	 MAGICZNA	PŁYWACZKA	–	SYRENKA	DORA	 34
DGJ44		KĄPIELOWA	DORA		 34
BHT05	 BRANSOLETKA	Z	ZAWIESZKAMI	AST.	 34
BHT40	 DORA	I	PRZYJACIELE	LALKI	AST.	 35
BLW44 DORA LALKA 35
CDR95 DORA NA DOBRANOC 35
BHT52 PLUSZOWA DORA 35

ZABAWKI DLA CHŁOPCÓW

DJC20	 AUTOMAGNESIAKI	AST.	 37
DHY27 AUTOMAGNESIAKI WYCZYNOWY ZJAZD - ZESTAW 37
DJC31	 AUTOMAGNESIAKI	WYŚCIGOWY	TOR		 38
DGD29 KOMPAKTOWY ZESTAW TORÓW  39
BGH94	 ŚREDNIE	ZESTAWY	DO	ZABAWY	AST.	 40
X9295	 ZESTAWY	PODSTAWOWE	AST.	 40
BGK04	 STARCIE	Z	REKINEM	ZESTAW	ZMIENIAJĄCY	KOLOR		 40
DLF01	 AKCESORIA	DO	ROZBUDOWY	AST.	 40
CCX79 TORY PODSTAWOWE 41
BGH87	 ZESTAW	TORÓW	AST.	 41
DNN77	MAŁE	TORY	ZJAZDOWE	AST.	 41
CDM44	MAŁE	ZESTAWY	DO	ZABAWY	+	SAMOCHODZIK	AST.	 41
5785	 MAŁY	SAMOCHODZIK	AST.	 42
K5904	 SAMOCHODZIKI	TRZYPAK	AST.	 42
1806	 SAMOCHODZIKI	PIĘCIOPAK	AST.	 42
54886	 SAMOCHODZIKI	DZIESIĘCIOPAK	 43
H7045 SAMOCHODZIKI DWUDZIESTOPAK 43
BHR15	 SAMOCHODZIK	ZMIENIAJĄCY	KOLOR	AST.	 43
BDW51	CIĘŻARÓWKA	+	SAMOCHÓD	AST.	 43
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BHP37	 MONSTER	JAM	SUPERTERENÓWKA	AST.	 44
X9017	 MONSTER	JAM	DWUPAK	AST.		 44
DJK61	 MONSTER	JAM	ZESTAW	PRZENOŚNY	 44
DJL47	 BATMAN	VS	SUPERMAN	SAMOCHODZIKI	AST.	 45
DJP09 BATMAN VS SUPERMAN DWUPAK 45
DJP11	 BATMAN	VS	SUPERMAN	PIĘCIOPAK	 45
BDM71	MARVEL	SAMOCHODZIKI	BOHATEROWIE	AST.	 45
DJL12	 GRAN	TURISMO	SAMOCHÓD	AST.	 46
DJL38	 UEFA	SAMOCHÓD	AST.	 46
DJM79	BMW	SAMOCHÓD	AST.	 46
DML69	 THE	BEATLES	SAMOCHÓD	AST.	 46
DJL03	 SAMOCHODZIK	STAR	WARS	AST.	 47
CGW35	SAMOCHODZIK	BOHATER	AST.	 47
CGX02	 SAMOCHODZIKI	BOHATEROWIE	DWUPAK	AST.	 47
CGW52	STATEK	KOSMICZNY	AST.	 48
DJP17	 SAMOCHODZIKI	BOHATEROWIE	PIĘCIOPAK	 48
CHB13	 ZESTAW	TORÓW	AST.	 48
CGN33	 ZESTAW	DO	ZABAWY	AST.	 49
CGW90	STATEK	KOSMICZNY	DWUPAK	AST.	 49
DJH50 POJAZD WYKRYWACZ METALU 51
C0859	 MAŁE	SAMOCHODZIKI	AST.	 52
C3713	 TRZYPAK	AST.	 52
C1817	 PIĘCIOPAK	AST.	 52
34307	 DZIESIĘCIOPAK	AST.	 52
CHB92	 SAMOCHODZIK	+	SAMOLOT	AST.	 53
68982	 SAMOLOTY	MATCHBOX	AST.	 53
CCW10	ROZKŁADANE	CIĘŻARÓWKI	AST.	 53
W8739	CIĘŻARÓWKI	Z	PRZYSPIESZENIEM	AST.	 53
DJC57	 WYCZYNOWA	SUPERPĘTLA	ZESTAW	 55
W1938	AUTA	AST.	 55
Y0506	 AUTA	DWUPAK	AST.	 56
CKD15	 SAMOCHODZIK	ZMIENIAJĄCY	KOLOR	AST.	 56
DGL03	 BĄBELKOWY	TOMEK	 58
BCX71 MÓJ PIERWSZY TOMEK 58
W2190	MÓJ	PIERWSZY	PRZYJACIEL	AST.	 58
DGK99	 LOKOMOTYWKI	„POCIĄGNIJ	I	JEDŹ”	AST.	 59
DRH82 MUZYCZNY TOMEK 59
BCX80 MÓJ PIERWSZY TOR 59
DGL17	 PŁYWAJĄCY	TOMEK	DO	WANNY	 60
DGL05	 TOMEK	KREDKI	DO	KĄPIELI	 60
T0929	 MAŁA	LOKOMOTYWKA	AST.	 61
R8852	 DUŻA	LOKOMOTYWKA	AST.	 61
DGK89	 PRZYGODA	W	DŻUNGLI	ZESTAW	 62
DGK91	 PRZENOŚNE	STACYJKI	AST.	 62
DGK90	 TOMEK	I	WIEŻA	CIŚNIEŃ	ZESTAW	 62
CDN10 KOLEJOWA WALIZECZKA 63
CDN00	 SPIRALNY	TOR	AST.	 63
BMK87	LOKOMOTYWKI	PODSTAWOWE	AST.	 64
BMK88	LOKOMOTYWKI	BOHATEROWIE	AST.	 64
BMK93	FILMOWE	LOKOMOTYWKI	AST.	 64
CKW29	MAŁE	LOKOMOTYWY	NAPĘD	AST.		 64
DFM51 PRZYGODA NA KLIFIE ZESTAW 65
CCP28	 PRZYGODA	NA	OKRĄGŁO	ZESTAW	 65
DFM49 ZESTAW STARTOWY 65

DFM55	ZESTAW	TORÓW	AST.	 66
DFM64	MAŁE	ZESTAWY	RATUNKOWE	AST.	 66
CDB57 ZESTAW BUDOWNICZEGO TORÓW 66

ZABAWKI DLA DZIECI I NIEMOWLĄT

DGY01 ROGALIK DO KARMIENIA 4 W 1  68
CMR10  FOTELIK-BUJACZEK „OD NIEMOWLAKA 

DO	PRZEDSZKOLAKA”		 68
CMR20	SKŁADANY	LEŻACZEK	WIBRACJAMI	 68
CJJ79	 LEŻACZEK	–	PRZYJACIELE	Z	LASU	TROPIKALNEGO	 68
BFH07	 HUŚTAWKA-FOTELIK-BUJACZEK	3	W	1	 69
CHM91	SKOCZEK	„WESOŁA	DŻUNGLA”	 69
DFP07	 MATA	WESOŁY	SAMOCHODZIK	3	W	1	 70
CBJ65	 MEGA	MATA	–	PRZYGODA	NA	PLAŻY	 70
DFP69 MUZYCZNA MATA ZABAW 70
CHP85 MATA GIMNASTYCZNA 3 W 1  71
BMH49 MATA GIMNASTYCZNA Z PIANINKIEM 71
CCB70	 PRZYRZĄD	GIMNASTYCZNY	3	W	1	 71
CHR11 KARUZELKA - PRZYJACIELE Z LASU TROPIKALNEGO 72
CDN41 KARUZELA Z MISIAMI 72
CDM84	KARUZELKA	–	LEŚNI	PRZYJACIELE	 72
BFR22 KARUZELKA STOJACZEK 2 W 1 72
CCW02	PIANINKO	„BAW	SIĘ	I	KOP”	DO	ŁÓŻECZKA	 73
CGN86 USPOKAJACZ HIPCIO Z PROJEKTOREM 73
BFL51	 PRZENOŚNY	USPOKAJACZ	Z	PROJEKTOREM	 73
CHG19	 	MIĘKKI	USPOKAJACZ	DO	ŁÓŻECZKA	„KRAINA	

ŚWIATEŁEK”	 73
CDN55 PRZYTULNA SÓWKA 74
BFH65	 ŚWIECĄCA	ŻYRAFKA	PRZYTULANKA	 74
DFP20	 MIŚ-MOTYLEK	PRZYTULANKA	 74
CDR52	 USPOKAJAJĄCA	PODUSZECZKA	MALUSZKA	 75
BHW59 KOLOROWA KARUZELKA DO WÓZKA 75
BBM86 MÓJ PIERWSZY KUBECZEK 76
Y3532 KUBEK NIEKAPEK 3 W 1 76
Y3540	 KUBEK	NIEKAPEK	PODRÓŻNY	MIĘKKI	USTNIK	 76
Y3544	 KUBEK	NIEKAPEK	PODRÓŻNY	ZE	SŁOMKĄ	NIEBIESKI	 76
Y3543	 KUBEK	NIEKAPEK	PODRÓŻNY	ZE	SŁOMKĄ	RÓŻOWY	 77
Y3542	 KUBECZEK	ZE	SŁOMKĄ	 77
Y3536	 KOLOROWE	KUBECZKI	Z	PODSTAWKĄ	 77
Y3507	 PODRÓŻNE	SZTUĆCE	 78
Y3510	 ELASTYCZNE	ŁYŻECZKI	 78
Y3508	 ŁYŻECZKI	WARZYWKA	 78
Y6537	 PODRÓŻNY	POJEMNICZEK	 79
Y3517 ZESTAW PREZENTOWY 79
Y9842	 GRYZACZEK	MROŻONY	LIZACZEK	 79
W1330	ŚPIEWAJĄCY	NOCNICZEK	 80
CBV06 KOMFORTOWY NOCNICZEK ZIELONY 80
CGY50	 KOMFORTOWY	NOCNICZEK	(RÓŻOWY)	 80
T6211 NOCNIK KACZUSZKA 81
DLT00 NOCNICZEK KRÓLEWSKI 81
BDY85 NOCNICZEK TOMEK I PRZYJACIELE 81
CHR13 WANIENKA 3 W 1 81
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CDN56 LISEK Z ZABAWKAMI 82
CGN89 LEW Z ZABAWKAMI 82
DFP25 SPACEROWI PRZYJACIELE ZESTAW ZAWIESZEK 82
75676	 KĄPIELOWA	KACZUSZKA	 83
BFH74	 ZWIERZAKI	DO	KĄPIELI	 83
CDC04	 ŁÓDECZKI	DO	WANNY	 83
B0662 PRZYJACIELE Z WANNY 83
DGR68	 KĄPIELOWI	PRZYJACIELE	Z	LASU	TROPIKALNEGO	 84
CMY31	KĄPIELOWY	MOTYL-KSIĄŻECZKA	 84
CMY27	KĄPIELOWE	LUSTERECZKO-RYBKA	 84
CMY23	KĄPIELOWY	SŁONIK	Z	PRZYJACIÓŁMI	 84
M4042  MUZYCZNE ZWIERZAKI Z FARMY –  

ZAWIESZKA NA WÓZEK 85
DFP75 LEW I PRZYJACIELE – ZAWIESZKI 85
DFP50 MUZYCZNY TELEFONIK ZAWIESZKA 85
CMY08	TELEFONIK	DLA	GADUŁKI	 86
CMY54	CHICHOTKI	„A	KUKU”	AST.	 86
CDN46 KULECZKA-SÓWECZKA 86
DFP21 GITARA MALUSZKA 87
BLT33 MARAKASY 87
BLT37 TAMBURYN 87
BLT38 KSYLOFON 87
CDN53	 WESOŁE	SŁONIKI	 88
DMB35	WESOŁE	ZWIERZAKI	ZESTAW	PREZENTOWY	 88
CBL16	 	ZAWIESZKI	(LEW-LUSTERKO,	ŻABKA	GRYZACZEK)	 

AST.	(2)	 88
R6449	 GRYZACZKI	AST.	 89
CGR32 GRZECHOTKA LEW 89
CGR93	 GRZECHOTKA	MAŁPKA	 89
CGR95	 SŁONIK	GRYZACZEK	 89
CGR96 GRZECHOTKA PANDA 90
CCG04	 	ZAWIESZKI	–	KSIĄŻECZKI	(TYGRYSEK,	MAŁPKA)	 

AST.	(2)	 90
CGR92	 SUWACZEK	ŻYRAFKA	 90
H9463 GRZECHOTKA MOTYLEK 91
R6447	 GRZECHOTKI	AST.	 91
DFP52 MUZYCZNE KLUCZYKI-GRYZACZKI 91
71050	 PIRAMIDKA	Z	KÓŁEK	 92
CGG86	 KLIKAJĄCE	ZWIERZAKI	AST.	 92
CMY39	PANEL	MAŁEGO	ODKRYWCY	 92
CMY38	UKŁADANKA	ZE	ZWIERZĄTKAMI	 92
75601	 KUBECZKI	DO	UKŁADANIA	 93
W4472	OKRĄGŁE	KUBECZKI	DO	USTAWIANIA	 93
Y6979	 TELEFONIK	Z	KLAPKĄ	 93
CDC48	 ROZKOŁYSANY	KROKODYL	 93
CMV93 SAMOCHODZIK ODKRYWCY 94
H9447	 MAŁY	SNOOPY	 94
W1392	MUZYCZNY	DINOZAUR	Z	PIŁECZKAMI	 94
CCP66	 WESOŁY	STOLICZEK	ŻYRAFY	 95
BFH80 AKTYWNA KOSTKA 95
74121 AKTYWNE KLOCKI 95
71922	 KLOCKI	GRAJĄCY	ŚLIMAK	 96
CDC22	 MOTYLEK	SORTER	KSZTAŁTÓW	 96
CDC52 KLOCKI ODKRYWCY 96

K7167 PIERWSZE KLOCKI MALUCHA  96
CDV89	 RUCHOME	KLOCKI	–	POJAZDY	AST.	(3)	 97
CBL33	 RUCHOME	KLOCKI	AST.	(2)	 97
CDC13 RUCHOME KLOCKI – ZESTAW 97
CGN63 RUCHOME KLOCKI ZEBRA 97
CFM97 RUCHOME KLOCKI – PRZYCZEPKA 98
Y8652	 JEŻDŻĄCY	ŻÓŁWIK	ZE	SZNURKIEM	 98
Y8651	 SŁONIK	Z	PIŁECZKAMI	 98
L6556	 MAŁY	DOKTOR	 98
DJX24	 BEBO	–	TAŃCZ	I	ŚPIEWAJ	ZE	MNĄ!	 99
CDC11 MUZYCZNE CENTRUM ZABAW 99
CFN02	 MUZYCZNY	BĘBENEK	2	W	1		 99
DLK71	 INTERAKTYWNY	PILOT	AST.	 101
DLK06 PIANINKO SZCZENIACZKA 101
DPL53 INTERAKTYWNY CHODZIK ZEBRA 101
CDF65 SMARTFONIK MALUCHA 102
K0428 GARNUSZEK NA KLOCUSZEK 102
CJW42	KSIĄŻKA	Z	WIERSZYKAMI	 102
CJW67	KSIĄŻECZKA	LICZYMY	ZE	SZCZENIACZKIEM	 102
DHN31 SKUTER MALUCHA 103
CDF63 EDUKACYJNY FOTELIK MALUCHA 103
CDG78	 EDUKACYJNY	POCIĄG	SZCZENIACZKA	 103
CJV64 SZCZENIACZEK UCZNIACZEK  104
DHN29 TABLET MALUCHA 104
CDG84 LAPTOP MALUCHA 104
CJY94 SIOSTRZYCZKA SZCZENIACZKA 105
CGV89 WYWROTKA SZCZENIACZKA 105
DLK62 AUTKO SZCZENIACZKA – PCHACZEK  106
DFH39	 GRZECHOCZĄCE	FIGURKI	AST.	(3)	 106
DHT74	 SZCZENIACZKOWE	AUTKA	AST.	 106
BMC25	WESOŁA	MAŁPKA	 107
BMC60	SZCZENIACZEK	I	SIOSTRZYCZKA	NA	DOBRANOC	AST.	107
DHN26 WARSZTACIK SZCZENIACZKA 107
DLB27	 PUZZLE	MALUCHA	AST.	 108
CDF81	 ŚPIEWAJĄCA	TORBA	NA	ZAKUPY	 108
CCK35	 ŚPIEWAJĄCY	ZESTAW	MAŁEGO	LEKARZA	 108
CDY06	 MAŁE	POJAZDY	AST.	 110
BHY19	 ŚREDNIE	POJAZDY	AST.	 110
BGC67	 REMIZA	STRAŻACKA	 110
DNP12	 WESOŁY	WÓZ	STRAŻACKI	 111
CBL55	 WESOŁY	AUTOBUS	SZKOLNY	 111
CBL28	 WESOŁY	SAMOLOT	 111
Y3679 TROPIKALNE ZOO 112
Y8202	 TRAKTOR	Z	PRZYCZEPĄ	 112

KLOCKI MEGA BLOKS

CYP67	 KLOCKI	60	ELEMENTÓW	TORBA	FIRST	BUILDERS	AST.	114
DCH55  KLOCKI 60 ELEMENTÓW TORBA NIEBIESKA  

FIRST BUILDERS 114
DCH54	 	KLOCKI	60	ELEMENTÓW	TORBA	RÓŻOWA	 

FIRST BUILDERS 114
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CYP72  KLOCKI 80 ELEMENTÓW TORBA  
FIRST	BUILDERS	AST.		 115

DCH63  KLOCKI 80 ELEMENTÓW TORBA NIEBIESKA  
FIRST BUILDERS 115

DCH62	 	KLOCKI	80	ELEMENTÓW	TORBA	RÓŻOWA	 
FIRST BUILDERS 115

CNM42 STOLIK Z KLOCKAMI NIEBIESKI FIRST BUILDERS 116
CXP12 LIL’ PRINCESS STOLIK Z KLOCKAMI FIRST BUILDERS 116
CNG23 POJAZD – ZBIERACZ KLOCKÓW 117
CNG22	 WĘDRUJĄCA	GĄSIENICZKA	FIRST	BUILDERS	 117
DKX60	 POCIĄG	EDUKACYJNY	1-2-3!	FIRST	BUILDERS		 118
DKX58	 ĆWICZYMY	ABC!	FIRST	BUILDERS	 118
DKX85	 MAŁE	ZESTAWY	DO	ZABAWY	FIRST	BUILDERS	AST.	 118
CND37	 POJAZD	MIX	FIRST	BUILDERS	AST.	 119
CND67	 	POJAZD	BETONIARKA	MIKE	+	KLOCKI	 

FIRST BUILDERS 119
CNM43 150 ELEMENTÓW TORBA DELUXE 119
CNH08	 KLOCKI	20	ELEMENTÓW	TORBA	AST.	 119
CNJ04  KLOCKI TOMEK I PRZYJACIELE CIUCHCIA  

JUNIOR	BUILDERS	AST.	 120
CYM77	 	KLOCKI	TOMEK	I	PRZYJACIELE	POCIĄG	123	 

JUNIOR BUILDERS 120
DKW82	MINIONKI	FIGURKI	SASZETKA	SERIA	V	AST.	 121

DMV20	MINIONKI	MINIZESTAWY	AST.	 121
DMV29	MINIONKI	MAŁE	ZESTAWY	AST.	 121
CNJ86	 SPONGEBOB	FIGURKI	SASZETKA	SERIA	3	AST.	 122
CNF62	 SPONGEBOB	MINIZESTAWY	AST.	 122
CNF65	 SPONGEBOB	RAJDOWCY	FIGURKI	+	POJAZD	AST.	 122

GRY

DRY36 PIERDZIOSZEK GRA 124
CBJ83 BOUNCE-OFF 124
52563	 SPADAJĄCE	MAŁPKI	 125
M5754	 SKACZĄCE	ŻABKI	 125
BJV44 BLOKUS 125
W2085 KARTY UNO® 126
CJM70 KARTY UNO KRAINA LODU 126
52456 UNO JUNIOR DISPLAY 126
Y9616 SCRABBLE™ ORIGINAL 127
Y9735 SCRABBLE™ JUNIOR 127
CJN65 SCRABBLE™ FLIP 127
CJT17	 SCRABBLE™	PODRÓŻNE	 127
CJH36	 MINECRAFT	FIGURKA	AST.	 128
CGX24	 MINECRAFT	TRZYPAK	AST.	 128
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INDEKS WG NUMERÓW PRODUKTÓW
1806	 SAMOCHODZIKI	PIĘCIOPAK	AST.	 42
5785	 MAŁY	SAMOCHODZIK	AST.	 42
34307	 DZIESIĘCIOPAK	AST.	 52
52456 UNO JUNIOR DISPLAY 126
52563	 SPADAJĄCE	MAŁPKI	 125
54886	 SAMOCHODZIKI	DZIESIĘCIOPAK	 43
68982	 SAMOLOTY	MATCHBOX	AST.	 53
71050	 PIRAMIDKA	Z	KÓŁEK	 92
71922	 KLOCKI	GRAJĄCY	ŚLIMAK	 96
74121 AKTYWNE KLOCKI 95
75601	 KUBECZKI	DO	UKŁADANIA	 93
75676	 KĄPIELOWA	KACZUSZKA	 83
B0662 PRZYJACIELE Z WANNY 83
BBM86 MÓJ PIERWSZY KUBECZEK 76
BCX71 MÓJ PIERWSZY TOMEK 58
BCX80 MÓJ PIERWSZY TOR 59
BDM71	MARVEL	SAMOCHODZIKI	BOHATEROWIE	AST.	 45
BDW51	CIĘŻARÓWKA	+	SAMOCHÓD	AST.	 43
BDY85 NOCNICZEK TOMEK I PRZYJACIELE 81
BFH07	 HUŚTAWKA-FOTELIK-BUJACZEK	3	W	1	 69
BFH65	 ŚWIECĄCA	ŻYRAFKA	PRZYTULANKA	 74
BFH74	 ZWIERZAKI	DO	KĄPIELI	 83
BFH80 AKTYWNA KOSTKA 95
BFL51	 PRZENOŚNY	USPOKAJACZ	Z	PROJEKTOREM	 73
BFR22 KARUZELKA STOJACZEK 2 W 1 72
BFW38	JEDNOROŻEC	AST.	 31
BFW45 ONCHAO 31
BGC67	 REMIZA	STRAŻACKA	 110
BGH87	 ZESTAW	TORÓW	AST.	 41
BGH94	 ŚREDNIE	ZESTAWY	DO	ZABAWY	AST.	 40
BGK04	 STARCIE	Z	REKINEM	ZESTAW	ZMIENIAJĄCY	KOLOR		 40
BHP37	 MONSTER	JAM	SUPERTERENÓWKA	AST.	 44
BHR15	 SAMOCHODZIK	ZMIENIAJĄCY	KOLOR	AST.	 43
BHT05	 BRANSOLETKA	Z	ZAWIESZKAMI	AST.	 34
BHT40	 DORA	I	PRZYJACIELE	LALKI	AST.	 35
BHT52 PLUSZOWA DORA 35
BHW59 KOLOROWA KARUZELKA DO WÓZKA 75
BHY19	 ŚREDNIE	POJAZDY	AST.	 110
BJR47	 LALKI	AST.		 30
BJR53	 ONCHAO	–	ŚWIATŁA	I	DŹWIĘKI		 31
BJV44 BLOKUS 125
BLT33 MARAKASY 87
BLT37 TAMBURYN 87
BLT38 KSYLOFON 87
BLW44 DORA LALKA 35
BMC25	WESOŁA	MAŁPKA	 107
BMC60	SZCZENIACZEK	I	SIOSTRZYCZKA	NA	DOBRANOC	AST.	107
BMH49 MATA GIMNASTYCZNA Z PIANINKIEM 71
BMK87	LOKOMOTYWKI	PODSTAWOWE	AST.	 64
BMK88	LOKOMOTYWKI	BOHATEROWIE	AST.	 64

BMK93	FILMOWE	LOKOMOTYWKI	AST.	 64
C0859	 MAŁE	SAMOCHODZIKI	AST.	 52
C1817	 PIĘCIOPAK	AST.	 52
C3713	 TRZYPAK	AST.	 52
CBJ65	 MEGA	MATA	–	PRZYGODA	NA	PLAŻY	 70
CBJ83 BOUNCE-OFF 124
CBL16	 	ZAWIESZKI	(LEW-LUSTERKO,	ŻABKA	GRYZACZEK)	 

AST.	(2)	 88
CBL28	 WESOŁY	SAMOLOT	 111
CBL33	 RUCHOME	KLOCKI	AST.	(2)	 97
CBL55	 WESOŁY	AUTOBUS	SZKOLNY	 111
CBV06 KOMFORTOWY NOCNICZEK ZIELONY 80
CCB70	 PRZYRZĄD	GIMNASTYCZNY	3	W	1	 71
CCG04	 	ZAWIESZKI	–	KSIĄŻECZKI	(TYGRYSEK,	MAŁPKA)	 

AST.	(2)	 90
CCK35	 ŚPIEWAJĄCY	ZESTAW	MAŁEGO	LEKARZA	 108
CCP28	 PRZYGODA	NA	OKRĄGŁO	ZESTAW	 65
CCP66	 WESOŁY	STOLICZEK	ŻYRAFY	 95
CCW02	PIANINKO	„BAW	SIĘ	I	KOP”	DO	ŁÓŻECZKA	 73
CCW10	ROZKŁADANE	CIĘŻARÓWKI	AST.	 53
CCX79 TORY PODSTAWOWE 41
CDB57 ZESTAW BUDOWNICZEGO TORÓW 66
CDC04	 ŁÓDECZKI	DO	WANNY	 83
CDC11 MUZYCZNE CENTRUM ZABAW 99
CDC13 RUCHOME KLOCKI – ZESTAW 97
CDC22	 MOTYLEK	SORTER	KSZTAŁTÓW	 96
CDC48	 ROZKOŁYSANY	KROKODYL	 93
CDC52 KLOCKI ODKRYWCY 96
CDF63 EDUKACYJNY FOTELIK MALUCHA 103
CDF65 SMARTFONIK MALUCHA 102
CDF81	 ŚPIEWAJĄCA	TORBA	NA	ZAKUPY	 108
CDG78	 EDUKACYJNY	POCIĄG	SZCZENIACZKA	 103
CDG84 LAPTOP MALUCHA 104
CDM44	MAŁE	ZESTAWY	DO	ZABAWY	+	SAMOCHODZIK	AST.	 41
CDM84	KARUZELKA	–	LEŚNI	PRZYJACIELE	 72
CDN00	 SPIRALNY	TOR	AST.	 63
CDN10 KOLEJOWA WALIZECZKA 63
CDN41 KARUZELA Z MISIAMI 72
CDN46 KULECZKA-SÓWECZKA 86
CDN53	 WESOŁE	SŁONIKI	 88
CDN55 PRZYTULNA SÓWKA 74
CDN56 LISEK Z ZABAWKAMI 82
CDR52	 USPOKAJAJĄCA	PODUSZECZKA	MALUSZKA	 75
CDR85	 MAGICZNA	PŁYWACZKA	–	SYRENKA	DORA	 34
CDR95 DORA NA DOBRANOC 35
CDV89	 RUCHOME	KLOCKI	–	POJAZDY	AST.	(3)	 97
CDY06	 MAŁE	POJAZDY	AST.	 110
CFC60	 KLASYCZNE	STRASZYCIÓŁKI	AST.	 22
CFC83	 WINYLOWE	FIGURKI	AST.	 24
CFC83	 WINYLOWE	FIGURKI	AST.	 25
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CFD62	 MAŁE	JEDNOROŻCE	AST.	 32
CFM97 RUCHOME KLOCKI – PRZYCZEPKA 98
CFN02	 MUZYCZNY	BĘBENEK	2	W	1		 99
CFX30	 DODATKI	DO	UBRANEK	AST.	 16
CFX65	 SUKIENKI	AST.	 18
CFX73	 UBRANKA	TOP/DÓŁ	AST.	 16
CFX92	 SUKIENKI	Z	DODATKAMI	AST.	 16
CGG86	 KLIKAJĄCE	ZWIERZAKI	AST.	 92
CGN33	 ZESTAW	DO	ZABAWY	AST.	 49
CGN63 RUCHOME KLOCKI ZEBRA 97
CGN86 USPOKAJACZ HIPCIO Z PROJEKTOREM 73
CGN89 LEW Z ZABAWKAMI 82
CGR32 GRZECHOTKA LEW 89
CGR92	 SUWACZEK	ŻYRAFKA	 90
CGR93	 GRZECHOTKA	MAŁPKA	 89
CGR95	 SŁONIK	GRYZACZEK	 89
CGR96 GRZECHOTKA PANDA 90
CGV89 WYWROTKA SZCZENIACZKA 105
CGW35	SAMOCHODZIK	BOHATER	AST.	 47
CGW52	STATEK	KOSMICZNY	AST.	 48
CGW90	STATEK	KOSMICZNY	DWUPAK	AST.	 49
CGX02	 SAMOCHODZIKI	BOHATEROWIE	DWUPAK	AST.	 47
CGX24	 MINECRAFT	TRZYPAK	AST.	 128
CGY50	 KOMFORTOWY	NOCNICZEK	(RÓŻOWY)	 80
CHB13	 ZESTAW	TORÓW	AST.	 48
CHB92	 SAMOCHODZIK	+	SAMOLOT	AST.	 53
CHG19	 	MIĘKKI	USPOKAJACZ	DO	ŁÓŻECZKA	 

„KRAINA	ŚWIATEŁEK”	 73
CHJ99	 MAŁA	LALKA	I	JEDNOROŻEC	AST.	 32
CHM91	SKOCZEK	„WESOŁA	DŻUNGLA”	 69
CHP85 MATA GIMNASTYCZNA 3 W 1  71
CHR11 KARUZELKA - PRZYJACIELE Z LASU TROPIKALNEGO 72
CHR13 WANIENKA 3 W 1 81
CJH36	 MINECRAFT	FIGURKA	AST.	 128
CJJ79	 LEŻACZEK	–	PRZYJACIELE	Z	LASU	TROPIKALNEGO	 68
CJM70 KARTY UNO KRAINA LODU 126
CJN65 SCRABBLE™ FLIP 127
CJT17	 SCRABBLE™	PODRÓŻNE	 127
CJV64 SZCZENIACZEK UCZNIACZEK  104
CJW42	KSIĄŻKA	Z	WIERSZYKAMI	 102
CJW67	KSIĄŻECZKA	LICZYMY	ZE	SZCZENIACZKIEM	 102
CJY94 SIOSTRZYCZKA SZCZENIACZKA 105
CKD15	 SAMOCHODZIK	ZMIENIAJĄCY	KOLOR	AST.	 56
CKW29	MAŁE	LOKOMOTYWY	NAPĘD	AST.		 64
CMM63 MIA MAGICZNA SUKIENKA 30
CMN05 MODNA MIA Z AKCESORIAMI 30
CMR10  FOTELIK-BUJACZEK „OD NIEMOWLAKA 

DO	PRZEDSZKOLAKA”		 68
CMR20	SKŁADANY	LEŻACZEK	WIBRACJAMI	 68
CMV93 SAMOCHODZIK ODKRYWCY 94
CMY08	TELEFONIK	DLA	GADUŁKI	 86
CMY23	KĄPIELOWY	SŁONIK	Z	PRZYJACIÓŁMI	 84
CMY27	KĄPIELOWE	LUSTERECZKO-RYBKA	 84
CMY31	KĄPIELOWY	MOTYL-KSIĄŻECZKA	 84

CMY38	UKŁADANKA	ZE	ZWIERZĄTKAMI	 92
CMY39	PANEL	MAŁEGO	ODKRYWCY	 92
CMY54	CHICHOTKI	„A	KUKU”	AST.	 86
CND37	 POJAZD	MIX	FIRST	BUILDERS	AST.	 119
CND67	 	POJAZD	BETONIARKA	MIKE	+	KLOCKI	 

FIRST BUILDERS 119
CNF62	 SPONGEBOB	MINIZESTAWY	AST.	 122
CNF65	 SPONGEBOB	RAJDOWCY	FIGURKI	+	POJAZD	AST.	 122
CNG22	 WĘDRUJĄCA	GĄSIENICZKA	FIRST	BUILDERS	 117
CNG23 POJAZD – ZBIERACZ KLOCKÓW 117
CNH08	 KLOCKI	20	ELEMENTÓW	TORBA	AST.	 119
CNJ04  KLOCKI TOMEK I PRZYJACIELE CIUCHCIA  

JUNIOR	BUILDERS	AST.	 120
CNJ86	 SPONGEBOB	FIGURKI	SASZETKA	SERIA	3	AST.	 122
CNM42 STOLIK Z KLOCKAMI NIEBIESKI FIRST BUILDERS 116
CNM43 150 ELEMENTÓW TORBA DELUXE 119
CXP12 LIL’ PRINCESS STOLIK Z KLOCKAMI FIRST BUILDERS 116
CYM77	 	KLOCKI	TOMEK	I	PRZYJACIELE	POCIĄG	123	 

JUNIOR BUILDERS 120
CYP67	 KLOCKI	60	ELEMENTÓW	TORBA	FIRST	BUILDERS	AST.	114
CYP72	 KLOCKI	80	ELEMENTÓW	TORBA	FIRST	BUILDERS	AST.		115
DCH54	 	KLOCKI	60	ELEMENTÓW	TORBA	RÓŻOWA	 

FIRST BUILDERS 114
DCH55  KLOCKI 60 ELEMENTÓW TORBA NIEBIESKA  

FIRST BUILDERS 114
DCH62	 	KLOCKI	80	ELEMENTÓW	TORBA	RÓŻOWA	 

FIRST BUILDERS 115
DCH63  KLOCKI 80 ELEMENTÓW TORBA NIEBIESKA  

FIRST BUILDERS 115
DFH39	 GRZECHOCZĄCE	FIGURKI	AST.	(3)	 106
DFM49 ZESTAW STARTOWY 65
DFM51 PRZYGODA NA KLIFIE ZESTAW 65
DFM55	ZESTAW	TORÓW	AST.	 66
DFM64	MAŁE	ZESTAWY	RATUNKOWE	AST.	 66
DFP07	 MATA	WESOŁY	SAMOCHODZIK	3	W	1	 70
DFP20	 MIŚ-MOTYLEK	PRZYTULANKA	 74
DFP21 GITARA MALUSZKA 87
DFP25 SPACEROWI PRZYJACIELE ZESTAW ZAWIESZEK 82
DFP50 MUZYCZNY TELEFONIK ZAWIESZKA 85
DFP52 MUZYCZNE KLUCZYKI-GRYZACZKI 91
DFP69 MUZYCZNA MATA ZABAW 70
DFP75 LEW I PRZYJACIELE – ZAWIESZKI 85
DGD12	 MONSTAURY	AST.	 24
DGD12	 MONSTAURY	AST.	 25
DGD29 KOMPAKTOWY ZESTAW TORÓW  39
DGJ44		KĄPIELOWA	DORA		 34
DGK89	 PRZYGODA	W	DŻUNGLI	ZESTAW	 62
DGK90	 TOMEK	I	WIEŻA	CIŚNIEŃ	ZESTAW	 62
DGK91	 PRZENOŚNE	STACYJKI	AST.	 62
DGK99	 LOKOMOTYWKI	„POCIĄGNIJ	I	JEDŹ”	AST.	 59
DGL03	 BĄBELKOWY	TOMEK	 58
DGL05	 TOMEK	KREDKI	DO	KĄPIELI	 60
DGL17	 PŁYWAJĄCY	TOMEK	DO	WANNY	 60
DGR68	 KĄPIELOWI	PRZYJACIELE	Z	LASU	TROPIKALNEGO	 84
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DGW29	URODZINOWE	ŻYCZENIA	 19
DGW35 MARZENIE BALETNICY 19
DGY01 ROGALIK DO KARMIENIA 4 W 1  68
DGY54	 LALKI	FASHIONISTAS	AST.	 15
DGY66	 MODNY	KEN	AST.	 15
DGY69	 MODNY	BAL	AST.	 18
DHB18	 BĄDŹ	KIM	CHCESZ	LALKI	AST.	 14
DHB47 HYDRA PERI I PEARL LALKA 21
DHB50	 UPIORKI	Z	GŁĘBIN	AST.	 22
DHB57	 PODWODNE	STRASZYCIÓŁKI	AST.	 21
DHC35	 PANNA	MŁODA	 12
DHC36	 PAN	MŁODY	 11
DHC37	 URODZINY	KSIĘŻNICZKI	 12
DHC38	 JEDNOROŻEC	DŁUGOWŁOSY	 7
DHC39	 BAŚNIOWY	ZESTAW	 12
DHC40	 TĘCZOWA	SYRENKA		 9
DHF06	 AGENTKI	PRZYJACIÓŁKI	AST.	 4
DHF09	 MAŁE	AGENTKI	AST.	 6
DHF12	 ZWIERZAKI	AST.	 6
DHF17 BARBIE TAJNA AGENTKA 4
DHF18	 WŁAMYWACZKA		 5
DHF19 KEN 6
DHF21 MOTOCYKL AGENTKI 5
DHF33	 LALKI	SMOCZE	IGRZYSKA	AST.	 26
DHF97 MIRA SHARDS LALKA 26
DHJ82 MAGICZNA BRANSOLETKA 32
DHL81	 MADE	TO	MOVE	LALKI	AST.		 15
DHL90 MIKS KOLORÓW ZESTAW  17
DHM41	BALETNICE	AST.	 11
DHM45	SYRENKI	AST.	 10
DHM49	KSIĘŻNICZKI	AST.	 10
DHM50	WRÓŻKI	AST.	 10
DHM57	BOHATERKI	AST.	 11
DHN26 WARSZTACIK SZCZENIACZKA 107
DHN29 TABLET MALUCHA 104
DHN31 SKUTER MALUCHA 103
DHT74	 SZCZENIACZKOWE	AUTKA	AST.	 106
DHY27 AUTOMAGNESIAKI WYCZYNOWY ZJAZD - ZESTAW 37
DJB94	 WINYLOWE	ZWIERZAKI	AST.	 24
DJC20	 AUTOMAGNESIAKI	AST.	 37
DJC31	 AUTOMAGNESIAKI	WYŚCIGOWY	TOR		 38
DJC57	 WYCZYNOWA	SUPERPĘTLA	ZESTAW	 55
DJH50 POJAZD WYKRYWACZ METALU 51
DJK61	 MONSTER	JAM	ZESTAW	PRZENOŚNY	 44
DJL03	 SAMOCHODZIK	STAR	WARS	AST.	 47
DJL12	 GRAN	TURISMO	SAMOCHÓD	AST.	 46
DJL38	 UEFA	SAMOCHÓD	AST.	 46
DJL47	 BATMAN	VS	SUPERMAN	SAMOCHODZIKI	AST.	 45
DJM79	BMW	SAMOCHÓD	AST.	 46
DJP09 BATMAN VS SUPERMAN DWUPAK 45
DJP11	 BATMAN	VS	SUPERMAN	PIĘCIOPAK	 45
DJP17	 SAMOCHODZIKI	BOHATEROWIE	PIĘCIOPAK	 48
DJR52	 UPIORKI	ŚWIATA	AST.	 23
DJW57	MODOWE	PRZEBIERANKI	AST.	 17

DJX24	 BEBO	–	TAŃCZ	I	ŚPIEWAJ	ZE	MNĄ!	 99
DKB50	 ZWIERZAKI	DŁUGOWŁOSE	AST.	 9
DKB54	 DŁUGOWŁOSE	CHELSEA	AST.	 8
DKB56	 DŁUGOWŁOSE	KSIĘŻNICZKI	AST.	 8
DKB62	 MAGICZNE	WARKOCZE	KSIĘŻNICZKI	 7
DKJ16	 GIMNASTYCZKA	ZE	WSTĄŻKĄ	AST.		 13
DKJ21 SIOSTRY AKROBATKI ZESTAW  13
DKW82	MINIONKI	FIGURKI	SASZETKA	SERIA	V	AST.	 121
DKX58	 ĆWICZYMY	ABC!	FIRST	BUILDERS	 118
DKX60	 POCIĄG	EDUKACYJNY	1-2-3!	FIRST	BUILDERS		 118
DKX85	 MAŁE	ZESTAWY	DO	ZABAWY	FIRST	BUILDERS	AST.	 118
DKY17	 LALKI	PODSTAWOWE	AST.	 23
DLB27	 PUZZLE	MALUCHA	AST.	 108
DLB34	 LALKI	PODSTAWOWE	AST.	 27
DLF01	 AKCESORIA	DO	ROZBUDOWY	AST.	 40
DLK06 PIANINKO SZCZENIACZKA 101
DLK62 AUTKO SZCZENIACZKA – PCHACZEK  106
DLK71	 INTERAKTYWNY	PILOT	AST.	 101
DLT00 NOCNICZEK KRÓLEWSKI 81
DMB35	WESOŁE	ZWIERZAKI	ZESTAW	PREZENTOWY	 88
DML69	 THE	BEATLES	SAMOCHÓD	AST.	 46
DMN83	PIERWSZY	ROZDZIAŁ	LALKI	AST.	 27
DMV20	MINIONKI	MINIZESTAWY	AST.	 121
DMV29	MINIONKI	MAŁE	ZESTAWY	AST.	 121
DNB75 HOLLY BAJECZNE FRYZURY 28
DNM27 PROJEKTUJ Z FRANKIE ZESTAW 23
DNN77	MAŁE	TORY	ZJAZDOWE	AST.	 41
DNP12	 WESOŁY	WÓZ	STRAŻACKI	 111
DPL53 INTERAKTYWNY CHODZIK ZEBRA 101
DRD51	 MAŁE	SMOKI	 26
DRH82 MUZYCZNY TOMEK 59
DRM05	ROYALSI/REBELSI	AST.		 28
DRY36 PIERDZIOSZEK GRA 124
H7045 SAMOCHODZIKI DWUDZIESTOPAK 43
H9447	 MAŁY	SNOOPY	 94
H9463 GRZECHOTKA MOTYLEK 91
K0428 GARNUSZEK NA KLOCUSZEK 102
K5904	 SAMOCHODZIKI	TRZYPAK	AST.	 42
K7167 PIERWSZE KLOCKI MALUCHA  96
L6556	 MAŁY	DOKTOR	 98
M4042  MUZYCZNE ZWIERZAKI Z FARMY –  

ZAWIESZKA NA WÓZEK 85
M5754	 SKACZĄCE	ŻABKI	 125
R6447	 GRZECHOTKI	AST.	 91
R6449	 GRYZACZKI	AST.	 89
R8852	 DUŻA	LOKOMOTYWKA	AST.	 61
T0929	 MAŁA	LOKOMOTYWKA	AST.	 61
T6211 NOCNIK KACZUSZKA 81
T7439	 SZYKOWNA	BARBIE	AST.	 17
T7580	 CZARUJĄCA	BARBIE	AST.	 18
T7584	 LALKA	Z	PIERŚCIONKIEM	AST.	 18
W1330	ŚPIEWAJĄCY	NOCNICZEK	 80
W1392	MUZYCZNY	DINOZAUR	Z	PIŁECZKAMI	 94
W1938	AUTA	AST.	 55



136

W2085 KARTY UNO® 126
W2190	MÓJ	PIERWSZY	PRZYJACIEL	AST.	 58
W4472	OKRĄGŁE	KUBECZKI	DO	USTAWIANIA	 93
W8739	CIĘŻARÓWKI	Z	PRZYSPIESZENIEM	AST.	 53
X9017	 MONSTER	JAM	DWUPAK	AST.		 44
X9295	 ZESTAWY	PODSTAWOWE	AST.	 40
Y0506	 AUTA	DWUPAK	AST.	 56
Y3507	 PODRÓŻNE	SZTUĆCE	 78
Y3508	 ŁYŻECZKI	WARZYWKA	 78
Y3510	 ELASTYCZNE	ŁYŻECZKI	 78
Y3517 ZESTAW PREZENTOWY 79
Y3532 KUBEK NIEKAPEK 3 W 1 76
Y3536	 KOLOROWE	KUBECZKI	Z	PODSTAWKĄ	 77
Y3540	 KUBEK	NIEKAPEK	PODRÓŻNY	MIĘKKI	USTNIK	 76
Y3542	 KUBECZEK	ZE	SŁOMKĄ	 77
Y3543	 KUBEK	NIEKAPEK	PODRÓŻNY	ZE	SŁOMKĄ	RÓŻOWY	 77
Y3544	 KUBEK	NIEKAPEK	PODRÓŻNY	ZE	SŁOMKĄ	NIEBIESKI	 76
Y3679 TROPIKALNE ZOO 112
Y6537	 PODRÓŻNY	POJEMNICZEK	 79
Y6979	 TELEFONIK	Z	KLAPKĄ	 93
Y8202	 TRAKTOR	Z	PRZYCZEPĄ	 112
Y8651	 SŁONIK	Z	PIŁECZKAMI	 98
Y8652	 JEŻDŻĄCY	ŻÓŁWIK	ZE	SZNURKIEM	 98
Y9616 SCRABBLE™ ORIGINAL 127
Y9735 SCRABBLE™ JUNIOR 127
Y9842	 GRYZACZEK	MROŻONY	LIZACZEK	 79
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Mattel Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do pomyłek i błędów w druku.
Wyroby mogą się różnić od przedstawionych na fotografiach. 
Zmianie mogą ulec:

– numery produktów i asortymentów
– nazwy produktów i asortymentów
– specyfikacje produktów i asortymentów

© 2016 Mattel, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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