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Nr art. 16455  ZESTAW KLOCKÓW
200 el. + KOSZ NA ZABAWKI

Zestaw klocków  200 el. + kosz na zabawki
Duży zestaw klocków razem z pojemnym koszem do ich 

przechowywania w kształcie niebieskiego potworka.
Zestaw pozwala na długie godziny zabawy, maluszek może

budować pokaźne budowle jak zamki czy wieże.
Wymiary opakowania: D43,5 × S13 × W67 cm

12m+

200ELEMENTÓW

+  KOSZ 
NA ZABAWKI

op. zb. 4

4

R



Nr art. 16450  RÓWNOWAŻNIA
60 el.

Równoważnia 60 el.
Świetna zabawa klockami w połączeniu z równoważnią.

Zestaw 60 el.klocków do zbudowania dwóch wież i torów
pochyłych do przemieszczania się kolorowych kulek.

Wymiary opakowania: D31,6 × S10,3 × W50,5 cm

12m+

60ELEMENTÓW

op. zb. 6

5
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Nr art. 16470
POCIĄG Z LITERKAMI I CYFERKAMI
70 el.

Pociąg z literkami i cyferkami 70 el.
Fantastyczny pociąg z lokomotywą i wagonikami

oraz dworcem kolejowym i  ciekawymi postaciami.
Zestaw zawiera 70 różnokolorowych klocków z literkami

oraz cyferkami. Zabawa i nauka w jednym.
Wymiary opakowania: D54  × S10,3 × W35 cm 

12m+

70CZĘŚCI

op. zb. 6

6
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Nr art. 14481
SKŁADANY STOLIK
Z KLOCKAMI
50 el., zielony

Składany stolik z klockami 20 el. zielony                                
Składany stoliczek do budowania różnych budowli przez 

najmłodszych konstruktorów. Stolik posiada otwierany blat,
pod którym znajdują się klocki. Stolik można łatwo złożyć 
i przeneść. Duże i wygodne klocki idealnie nadają się dla 

najmłodszych „konstruktorów”.
Wymiary opakowania: D55 × S10 × W38,8 cm 

12m+

Składany stolik z klockami 50 el. zielony  z obrotowym klockiem
Składany stoliczek do budowania różnych budowli przez małych 

budowniczych. Stolik posiada otwierany blat, pod którym znajdują się 
klocki. Blat jest łatwo zamykany, aby klocki z niego nie wypadły. Dzięki 

obrotowym kostkom dziecko siedząc w jednym miejscu, może budować 
swoją konstrukcję z każdej strony. Zabawkę można łatwo złożyć i zabrać

ze sobą w podróż.
Wymiary opakowania: D65,5 × S28 × W47,5 cm

12m+

Nr art. 14480
SKŁADANY STOLIK Z KOLCKAMI
20 el., zielony 20CZĘŚCI

50CZĘŚCI

op. zb. 6

op. zb. 6

7
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13CZĘŚCI

Nr art. 15458
CHODZIK Z KLOCKAMI
70 el., zielony

Chodzik z klockami 13 el. zielony                                               
Chodzik na kółkach 3w1 z klockami i piłeczkami. Służy jako 
oparcie, gdy dziecko zaczyna stawiać pierwsze kroki, dając 

mu poczucie bezpieczeństwa. Ponadto uczy orientacji 
w kolorach i kształtach. Piłeczki po wrzuceniu w specjalne 
otwory turlają się po zjeżdżalniach. Na stoliku w kształcie 

koła można budować, a pod nim znajdują się klocki. Z przodu 
chodzika znajdują się dwa obracające się koła zębate.                                                                                              

Wymiary produktu: D39 × S43 × W45 cm

12m+

op. zb. 4

8
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13CZĘŚCI

Nr art. 15459
CHODZIK Z KLOCKAMI
70 el., różowy

Chodzik z klockami 13 el. różowy
Chodzik na kółkach 3w1 z klockami i piłeczkami. Służy jako 
oparcie, gdy dziecko zaczyna stawiać pierwsze kroki, dając 

mu poczucie bezpieczeństwa. Ponadto uczy orientacji 
w kolorach i kształtach. Piłeczki po wrzuceniu w specjalne 
otwory turlają się po zjeżdżalniach. Na stoliku w kształcie 

koła można budować, a pod nim znajdują się klocki. Z przodu 
chodzika znajdują się dwa obracające się koła zębate.                                                                                              

Wymiary produktu: D39 × S43  W45 cm

12m+

op. zb. 4

9

R



Nr art. 16451
STATEK PIRACKI
30 el.

Statek piracki 30 el.
Świetny statek piracki dla fanów morskiej przygody. Zestaw 

sklada się z 30 el. Statek posiada ruchomą armatę, obrotową 
platformę do zwalczania choroby morskiej, otwierany luk 
statku do przechowywania swoich skarbów, ruchomy ster 

statku, bocianie gniazdo do wypatrywania wrogich okrętów. 
W zestawie znajdziemy również figurkę pirata oraz klocki 
z naklejkami morskich zwierząt. Statek posiada kółeczka 
do szybszego poruszania się i uciekania przed wrogami.

Wymiary opakowania: D43,5 × S12,5 × W66 cm 

12m+12m+

op. zb. 4

10
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Nr art. 16475
SAMOCHÓD BUDOWLANY Z KLOCKÓW
25 el.

Nr art. 16476
ŚMIECIARKA Z KLOCKÓW
25 el.

Samochód budowlany z klocków 25 el.
Samochód do samodzielnego zbudowania, składający się z 25 el. Ciągnik plus naczepa.

W zestawie znajdziemy figurkę kierowcy oraz kocki z akcesoriami budowlanymi.
Wymiary opakowania: D31 × S12,4 × W 10 cm  

12m+

Śmieciarka z klocków 25 el.
Samochód do samodzielnego zbudowania, składający się z 25 el.

Ciągnik plus naczepa. W zestawie znajdziemy figurkę kierowcy śmieciarki
oraz kocki z naklejkami dotyczącymi recyklingu.

Wymiary opakowania: D31 × S12,4 × W 10 cm 

12m+

op. zb. 12

op. zb. 12

12

R



Nr art. 16477
STRAŻ POŻARNA Z KLOCKÓW
25 el.

Nr art. 16478
POMOC DROGOWA
25 el.

Nr art. 16477
STRAŻ POŻARNA Z KLOCKÓW
25 el.

Straż Pożarna z klocków 25 el.
Samochód do samodzielnego zbudowania, składający się z 25 el.

Ciągnik plus naczepa. W zestawie znajdziemy figurkę kierowcy straży 
pożarnej oraz kocki z naklejkami akcesoriów strażackich.

Wymiary opakowania: D31 × S12,4 × W 10 cm  

12m+

Pomoc drogowa z klocków 25 el.
Samochód do samodzielnego zbudowania, składający się z 25 el.

Ciągnik plus naczepa. W zestawie znajdziemy figurkę kierowcy
pomocy drogowej oraz kocki z naklejkami.

Wymiary opakowania: D31 × S12,4 × W 10 cm

12m+

op. zb. 12

op. zb. 12

13
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Nr art. 16479
ZESTAW DWÓCH 
SAMOCHODÓW 
BUDOWLANYCH
60 el.

Nr art. 16480
WIELKI ZESTAW CITY TRUCK
200 el.

Wielki zestaw City Truck 200 el.
Świetny zestaw składający się łącznie z 200 elementów. W zestawie znajdziemy

sześć róznych samochodów jakie jeźdżą po miastach tj. straż pożarna, śmieciarka, 
samochody budowlane czy pomoc drogowa oraz wiele

dodatkowych klocków, które pozwolą maluszkowi
zbudować wspaniałe miasto.

Wymiary opakowania:
D43,5 × S12,5 × W66 cm 

12m+

BUDOWLANYCH
60 el.

Zestaw dwóch samochodów budowlanych 60 el.
Dwa samochody do samodzielnego zbudowania, 

składające się z 60 el. Ciągnik plus naczepa. W zestawie 
znajdziemy figurki kierowców pomocy drogowej 

oraz klocki z róznymi naklejkami.
Wymiary opakowania: D54 × S10,3 × W35 cm

12m+

op. zb. 10

op. zb. 4

60CZĘŚCI

200CZĘŚCI

14
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Nr art. 13452
NIEDŹWIADEK
Z KLOCKAMI
pomarańczowy, 25 el.

Nr art. 5063
MUCHOMOREK 
Z KLOCKAMI
zielony, 15 el.

Nr art. 13453
NIEDŹWIADEK
Z KLOCKAMI
różowy, 25 el.

Nr art. 13454
MUCHOMOREK 
Z KLOCKAMI
różowy, 15 el.

Niedźwiadek z klockami 25 el. pomarańczowy
Wykonany z wysokiej jakości tworzywa niedźwiadek 

w zestawie z klockami. Na główce niedźwiadka jest miejsce 
do układania klocków. Maluszek znajdzie klocki po otworzeniu 

jego brzuszka. W zestawie znajdują sie różnokolorowe 
klocki, które pomagają rozwijać zdolności manualne oraz 

wyobraźnię. Klocki są kolorowe, trwałe i lekkie.
Wymiary produktu: D26 x S19 x W30

12m+

Niedźwiadek z klockami 25 el. różowy
Wykonany z wysokiej jakości tworzywa niedźwiadek 

w zestawie z klockami. Na główce niedźwiadka jest miejsce 
do układania klocków. Maluszek znajdzie klocki po otworzeniu 

jego brzuszka. W zestawie znajdują sie różnokolorowe 
klocki, które pomagają rozwijać zdolności manualne oraz 

wyobraźnię. Klocki są kolorowe, trwałe i lekkie.
Wymiary produktu: D26 x S19 x W30

12m+

Muchomorek z klockami 15 el. zielony
Wesoły kolorowy grzybek z klockami. Muchomorek ma na 

kapeluszu miejsce, do którego należy dopasować kolorowe klocki. 
Wszystkie klocki można schować do środka grzybka, maluszek 

znajdzie je za ślicznymi drzwiami w kształcie uśmiechniętej buźki.
Wymiary produktu: D25 × S25 × W30 cm

12m+

Muchomorek z klockami 15 el. różowy
Wesoły kolorowy grzybek z klockami. Muchomorek ma na 

kapeluszu miejsce, do którego należy dopasować kolorowe klocki. 
Wszystkie klocki można schować do środka grzybka, maluszek 

znajdzie je za ślicznymi drzwiami w kształcie uśmiechniętej buźki.
Wymiary produktu: D25 × S25 × W30 cm

12m+

op. zb. 6

op. zb. 6

op. zb. 6

op. zb. 6

15
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Nr art. 5051
WÓZEK Z KLOCKAMI
15 el.

Nr art. 13456
WÓZEK MARKETOWY
Z KLOCKAMI
30 el.

Wózek z klockami 15 el.
Zestaw klocków z wózkiem do ich 

przewożenia. Cechy produktu: 
15 kolorowych klocków oraz wózek 
w kształcie niedźwiadka na kółkach 
do transportu klocków. Może służyć 

również jako chodzik.
Wymiary produktu:

D29,5 × S23 × W56 cm 

12m+

Wózek marketowy z klockami 30 el.
Fantastyczny wózek marketowy

z koszyczkiem do przewożenia różnych 
rozmaitości, idealnie nadaje się do zabawy 

w sklep zarówno dla dziewczynki jak 
i chłopczyka. W zestawie z wózkiem 

30 kolorowych klocków. Koszyk wyposażony 
w pałąk do przesuwania i szerokie koła.
Wymiary produktu: D33 × S27 × W54 cm 

12m+

op. zb. 4

op. zb. 4

16
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Nr art. 16465
KLOCKI W PUDEŁKU
zielone, 35 el.

Nr art. 16467
KLOCKI W PUDEŁKU
zielone, 90 el.

Nr art. 16466
KLOCKI W PUDEŁKU
różowe, 35 el.

Nr art. 16468
KLOCKI W PUDEŁKU
różowe, 90 el.

Klocki w pudełku 35 el. zielone
Zestaw 35 klocków zamkniętych w wiaderku. Dziecko może 

zacząć naukę budowania od wieczka opakowania. Pomagają 
w rozwoju zdolności poznawczych każdej małej pociechy. 

Łatwe do chwytania i układania klocki, wspomagają rozwój 
zdolności manualnych. Pobudzają fantazję i kreatywność. 

Nadają się do mycia. Mogą służyć jako uzupełnienie do innych 
zabawek z linii Molto Blocks.

Wymiary opakowania:D40 × S20,6 × W23 cm 

12m+

Klocki w pudełku 90 el. zielone
Zestaw 35 klocków zamkniętych w wiaderku. Dziecko może 

zacząć naukę budowania od wieczka opakowania. Pomagają 
w rozwoju zdolności poznawczych każdej małej pociechy. 

Łatwe do chwytania i układania klocki, wspomagają rozwój 
zdolności manualnych. Pobudzają fantazję i kreatywność. 

Nadają się do mycia. Mogą służyć jako uzupełnienie do innych 
zabawek z linii Molto Blocks.

Wymiary opakowania:D40 × S20,6 × W23 cm 

12m+

Klocki w pudełku 35 el. różowe
Zestaw 35 klocków zamkniętych w wiaderku. Dziecko może 

zacząć naukę budowania od wieczka opakowania. Pomagają 
w rozwoju zdolności poznawczych każdej małej pociechy. 

Łatwe do chwytania i układania klocki, wspomagają rozwój 
zdolności manualnych. Pobudzają fantazję i kreatywność. 

Nadają się do mycia. Mogą służyć jako uzupełnienie do innych 
zabawek z linii Molto Blocks.

Wymiary opakowania:D40 × S20,6 × W23 cm 

12m+

Klocki w pudełku 90 el. różowe
Zestaw 35 klocków zamkniętych w wiaderku. Dziecko może 

zacząć naukę budowania od wieczka opakowania. Pomagają 
w rozwoju zdolności poznawczych każdej małej pociechy. 

Łatwe do chwytania i układania klocki, wspomagają rozwój 
zdolności manualnych. Pobudzają fantazję i kreatywność. 

Nadają się do mycia. Mogą służyć jako uzupełnienie do innych 
zabawek z linii Molto Blocks.

Wymiary opakowania:D40 × S20,6 × W23 cm 

12m+

op. zb. 6

op. zb. 4

op. zb. 6

op. zb. 4
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Nr art. 12701
NOCNICZEK NIEDŹWIADEK
różowy/niebieski

Nr art. 16705
NOCNICZEK ŻÓŁWIK
zielony

Nr art. 16706
 NOCNICZEK ŻÓŁWIK
różowy

Nocniczek Żółwik 4w1 Zielony/Różowy
Nocniczek, który może być używany w czterech trybach 

w zależności od wieku dziecka. Na początku pełni 
funkcję nocniczka, który ukryty jest pod otwieraną 

klapą. Nastepnie może służyć jako nakładka 
na sedes ułatwiająca dziecku korzystanie 

z toalety. Nocniczek pełni równiez funkcję 
taboretu i jednocześnie może pełnić funkcję 

pojemnika na zabawki. Wkład nocniczka 
jest łatwy do czyszczenia. Całość 
spakowana w ładny kartonik. 

12m+

POJEMNIK TRENAŻER STOŁEK

KRZESEŁKO

4w1

op. zb. 10

op. zb. 4

op. zb. 4
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Duża
pojemność

Łatwe
do umycia

W komplecie
mocowanie
ścienne

Nr art. 16703
NOCNICZEK/PISUAR 2w1
różowy, pomarańczowy, zielony, żółty, 
niebieski, czerwony

Nocniczek/pisuar 2w1 różówy, pomarańczowy, 
zielony, żółty, niebieski, czerwony

Nocniczek, który jednocześnie może być pisuarem 
dla  małych chłopców. Wkładka nocniczka występuje 

w różnych kolorach. Posiada dużą pojemność oraz jest 
łatwa w utrzymaniu czystości. W zestawie znajdziemy 

również wspornik, który przyczepiamy do ściany 
i umieszczamy na nim nocniczek. W jednym momencie 

staję się on pisuarem. Nocniczek może być używany 
zarówno na podłodze jak i na ścianie.  

12m+

2w1

op. zb. 4

19
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Nr art. 256
 BIEDRONKA 
DO CIĄGNIĘCIA

Nr art. 5221
 SORTER FARMA
niebieska

Nr art. 6005
 MAGICZNY ŚLIMAK 
DO CIĄGNIĘCIA

Nr art. 13504
  SORTER FARMA
różowa

Biedronka do ciągnięcia
Piękna Biedroneczka, którą pokocha każde dziecko. 

Biedronka wyposażona w kółka. Ciągnięta za sznurek 
dzwoni dzwoneczkiem oraz porusza skrzydełkami. 

Nie wymaga baterii.
Wymiary produktu: D23,5 × S15,5 × W 20 cm 

12m+

Magiczny ślimak do ciągnięcia
Bardzo kolorowy ślimak do ciągnięcia, któremu w trakcie jazdy 

świecą czułki i gra ładną melodyjkę. W muszli ślimaka znajduję się 
sorter. Dziecko może dopasować figurki -zwierzątka do otworów 

w muszli ślimaka i wrzucić je do środka. Muszla jest otwierana 
więc figurki można wrzucać do środka wielokrotnie.

Wymiary produktu: D33,4 × S11,4 × W34,4 

12m+

Sorter farma niebieska/różowa
Każdy kształt klocka ma przypisany otwór w daszku. Po włożeniu kształtnych figurek do środka 
dziecko może je odzyskać, otwierając drzwiczki umieszczone z przodu domku lub po otwarciu 
daszka. W drugiej części daszku znajdują sie okiennice, pod którymi kryją się różne zwierzątka. 

Farma posiada rączkę w kształcie główki kotka, która ułatwia jej przenoszenie.
Wymiary produktu: D26 x S26,5 x W 22 cm  

12m+

op. zb. 6

op. zb. 6

op. zb. 6

op. zb. 6
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Nr art. 13503
  AKTYWNY 
MUCHOMOREK 6w1
różowy

Nr art. 13502
  AKTYWNY MIŚ
różowy

Nr art. 13501
  AKTYWNY MIŚ
zielony

Nr art. 13502

Nr art. 6503  
AKTYWNY 
MUCHOMOREK 6w1
zielony

Aktywny muchomorek 6w1 zielony/różowy
Grzybek Krasnoludka – sorter na klocki przyciągnie uwagę dziecka 

na długi czas! Doskonale stymuluje rozwój zmysłów młodych 
odkrywców. Sześć różnych funkcji. Klocki z funkcją światła i dźwięku. 

Pokrętła i puzzle rozświetlają i uruchamiają melodię. Kapelusz 
grzybka posiada otwory w kształcie klocków, które maluszek 

może potem wyciągnąć przez drzwiczki.
Wymiary produktu: D25 × S25 × W39 cm

12m+

Aktywny miś zielony/różowy
Miś z Molto to zabawka edukacyjna z mnóstwem ciekawych działań 

i zabawy dla najmłodszych: muzyka, światła, wesołe dźwięki oraz 
odkrywanie, kształtów i kolorów. Przez otwierane uszka maluszek 
wrzuca piłeczki, które wyciąga po otworzeniu brzuszka misia. Miś 

zawiera 5 puzzli z muzyką i światłem, które znajdują się w jego 
brzuszku. Zabawka wymaga użycia baterii.

Wymiary produktu: D26,4 × S19,5 × W37,2 cm 

12m+

op. zb. 6

op. zb. 6

op. zb. 6

op. zb. 6
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Aktywny muchomor 10w1
Aktywny muchomorek to interaktywny stół, zjeżdżalnia dla piłek 

oraz układanie i dopasowywanie klocków w jednym. Grzybek 
edukacyjny wprowadzi twoje dziecko w świat dźwięków i muzyki, 
pomoże rozwijać zdolności manualne. Zabawka stymuluje zmysł 

dotyku, wzroku oraz słuchu. Grzybek to również nauka literek 
i cyferek. Nauka muzyki poprzez fortepian. Muchomorek gwarantuje 

dziecku 10 różnych aktywności m.in. skaczące piłki, obrotowe 
motyle, możliwość ukrywania i poszukiwania klocków itd.

Zestaw zawiera również 8 klocków i 3 piłki.
Wymiary: D48,2 × S40,2 × W19,6 cm

12m+

Nr art. 11526  
AKTYWNY 
MUCHOMOR 10w1

op. zb. 3
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Mini market MOLTO + koszyk 14 el.
Mini market to fantastyczna zabawka dla 

każdego Malca uwielbiającego „zabawę w sklep”! 
Znajdzie on tutaj warzywniak i sekcją mrożonek. 

Supermarket wyposażony jest w wagę oraz skaner. 
W zestawie znajdziemy 14 różnych elementów 

tj. produkty świeże, mrożonki i akcesoria.
Wymiary produktu: D59 × S28 × W79 cm

3+ Nr art. 16180  
MINI MARKET MOLTO + KOSZYK
14 el.14

elementów

op. zb. 5

79 cm
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Przytulanka Gusy Luz Batman lub Superman
Przytulanka Gusy Luz, o której marzy każde dziecko, 

rozświetla mrok pokoju ciepłym światłem. W dzień pełni 
funkcję zabawki, pierwszego super bohatera Twojego 

maluszka. W nocy, gdy maluszek będzie przytulał 
swojego bohatera przytulanka będzie świecić ciepłym 

światłem. Wymiary opakowania: D13 × S10 × W30

12m+

Miękka przytulanka Lampka Gusy Luz 
zielona/różowa

Przytulanka Gusy Luz, o której marzy każde 
dziecko, rozświetla mrok w pokoju ciepłym 
światłem. Przytulanka Gusy na noc i dzień. 

Posiada „dwie twarze”: buźkę z zamkniętymi 
oczkami, gdy dziecko idzie spać i buźkę 

z otwartymi oczkami, gdy dziecko się bawi. 
Gusy po przytuleniu przez maluszka świeci.                                         

Wymiary opakowania: D13 × S10 × W30

12m+

Miękka przytulanka Lampka Gusy Luz 

Przytulanka Gusy Luz, o której marzy każde 
dziecko, rozświetla mrok w pokoju ciepłym 
światłem. Przytulanka Gusy na noc i dzień. 

Posiada „dwie twarze”: buźkę z zamkniętymi 
oczkami, gdy dziecko idzie spać i buźkę 

z otwartymi oczkami, gdy dziecko się bawi. 
Gusy po przytuleniu przez maluszka świeci.                                         

Wymiary opakowania: D13 × S10 × W30

Nr art. 385/385P  
MIĘKKA 
PRZYTULANKA 
LAMPKA GUSY LUZ
zielona/różowa

Nr art. 15868  
PRZYTULANKA GUSY LUZ 
BATMAN

Nr art. 15869  
PRZYTULANKA
GUSY LUZ SUPERMAN

op. zb. 12

op. zb. 12

op. zb. 12
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Przytulanka Gusy Luz Batman lub Superman 
+ plecaczek szkolny

EDYCJA LIMITOWANA
Przytulanka Gusy Luz, o której marzy każde dziecko, 
rozświetla mrok pokoju ciepłym światłem. W dzień 
pełni funkcję zabawki, pierwszego super bohatera 
Twojego  maluszka. W nocy, gdy maluszek będzie 

przytulał  swojego bohatera przytulanka będzie 
świecić ciepłym światłem. W zestawie plecaczek 

szkolny dla Twojego maluszka z Batmanem 
lub Supermenem.

Wymiary opakowania: D13 × S10 × W30

12m+

Nr art. 15873  
PRZYTULANKA GUSY 
LUZ SUPERMAN
+ PLECAK SZKOLNY

Nr art. 15872  
PRZYTULANKA GUSY 
LUZ BATMAN
+ PLECAK SZKOLNY

+plecak

+plecak

op. zb. 6

op. zb. 6
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Walizka na kółkach
Słonik 3w1

niebieska, różowa, zielona
Fantastyczny pomysł na spakowanie podręcznego bagażu 
na wakacyjny wyjazd naszego maluszka. Walizka jest tak 

skonstruowana, iż spełnia standard bagażu podręcznego. 
większości linii lotniczych. Wykonana z bardzo wysokiej jakości 
materiałów. Walizka posiada rączkę do łatwego przenoszenia. 

Pełni jednocześnie funkcję odpychacza, dzięki zamontowanym 
kółkom. Dodatkowo posiada mocny regulowany 

pasek, za który rodzic może ciągnąć 
walizkę z siedzącym na niej maluszkiem. 

Pojemność: 25 l., max. obiążenie: 25 kg.
Wymiary walizki: D47,5 × S24 × W32 cm

3+
47,5 cm

24 cm

32 cm

Walizka na kółkach
Słonik 3w1

niebieska, różowa, zielona
Fantastyczny pomysł na spakowanie podręcznego bagażu 

WALIZKA

Nr art. 9535
WALIZKA NA KÓŁKACH 
SŁONIK 3w1
mix kolorów

Nr art. 9536
WALIZKA NA KÓŁKACH 
SŁONIK 3w1
mix kolorów

PRZEGRODA 
Z KIESZENIĄ NA 

ZAMEK BŁYSKAWICZNY
ELASTYCZNE TAŚMY 
MOCUJĄCE

BOCZNA
KIESZEŃ 
NA DROBIAZGI

op. zb. 3

op. zb. 3

SPEŁNIA 
WYMOGI BAGAŻU 
PODRĘCZNEGO 
W SAMOLOCIE
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49,5 cm
24 cm

34 cm

JEŹDZIK

PRZEGRODA 
Z KIESZENIĄ

NA ZAMEK 
BŁYSKAWICZNY

ELASTYCZNE
TAŚMY
MOCUJĄCE

BOCZNA
KIESZEŃ 

NA DROBIAZGI

JEŹDZIKJEŹDZIK

Walizka na kółkach
Moto 3w1

niebieska, różowa, zielona
Fantastyczny pomysł na spakowanie podręcznego bagażu 
na wakacyjny wyjazd naszego maluszka. Walizka jest tak 

skonstruowana, iż spełnia standard bagażu podręcznego. 
większości linii lotniczych. Wykonana z bardzo wysokiej jakości 

materiałów. Walizka posiada rączkę do łatwego przenoszenia. Pełni 
jednocześnie funkcję odpychacza, dzięki zamontowanym kółkom. 

Dodatkowo posiada mocny regulowany pasek, za który rodzic 
może ciągnąć walizkę z siedzącym na niej maluszkiem.

Pojemność: 25 l., max. obiążenie: 25 kg.
Wymiary walizki: D47,5 × S24 × W32 cm

3+

Nr art. 10540
WALIZKA
NA KÓŁKACH
MOTO 3w1
mix kolorów

Nr art. 10541
WALIZKA
NA KÓŁKACH
MOTO 3w1
mix kolorów

op. zb. 3

op. zb. 3
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Nr art. 16218
ROWEREK TRÓJKOŁOWY 
URBAN TRIKE 5w1 EVOLUTIVE
różowy

Rowerek trójkołowy Urban Trike 5w1 Evolutive niebieski/różowy
Wyjątkowy, wieloetapowy rowerek, który „rośnie” z Twoim dzieckiem już od 10 miesią-
ca życia! Rowerek posiada pasy bezpieczeństwa. Wyprofilowane siedzisko. Regulowa-

ny uchwyt do sterowania rowerkiem. Duże, szerokie, gumowe ciche koła, które idealnie 
tłumią drgania oraz gwarantują cichą i przyjemną jazdę. Demontowany podnóżek na 
stopy dla dzieci 10 miesięcznych. Blokada pedałów i przedniego koła. Antypoślizgowe 
pedały. Lekka, stabilna, metalowa konstrukcja. Z tyłu rowerka dodatkowe miejsce na 

drobne zabawki. Demontowana obręcz rowerka.
Wymiary opakowania: D43 × S28 × W57

10m+

Nr art. 16216
ROWEREK TRÓJKOŁOWY 
URBAN TRIKE 5w1 EVOLUTIVE
zielony

różowy ca życia! Rowerek posiada pasy bezpieczeństwa. Wyprofilowane siedzisko. Regulowa-
ny uchwyt do sterowania rowerkiem. Duże, szerokie, gumowe ciche koła, które idealnie 

tłumią drgania oraz gwarantują cichą i przyjemną jazdę. Demontowany podnóżek na 
stopy dla dzieci 10 miesięcznych. Blokada pedałów i przedniego koła. Antypoślizgowe 
pedały. Lekka, stabilna, metalowa konstrukcja. Z tyłu rowerka dodatkowe miejsce na 

drobne zabawki. Demontowana obręcz rowerka.
Wymiary opakowania: D43 × S28 × W57

Podpórki pod stopy 
10 miesięcznego dziecka

uchwyty na zabawki 
i wiaderko

przycisk
wolnego biegu 

+15m+10m +12m +18m +24m

98 cm

Wymiary opakowania: D43 × S28 × W57

10m+

Nr art. 16216
ROWEREK TRÓJKOŁOWY 
URBAN TRIKE 5w1 EVOLUTIVE
zielony

Wymiary opakowania: D43 × S28 × W57

98 cm

op. zb. 1

op. zb. 1
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Nr art. 16219
ROWEREK TRÓJKOŁOWY 
URBAN TRIKE 3w1 BASIC
różowy

Nr art. 16217
ROWEREK TRÓJKOŁOWY 
URBAN TRIKE 3w1 BASIC
zielony

Pasy
bezpieczeństa

uchwyty na zabawki 
i wiaderko

przycisk
wolnego biegu 

+15m +18m +24m

Rowerek trójkołowy Urban Trike 3w1 BASIC zielony/różowy
Wyjątkowy, wieloetapowy rowerek, który „rośnie” z Twoim dzieckiem już od 15 mie-
siąca życia! Rowerek posiada pasy bezpieczeństwa. Wyprofilowane siedzisko. Regu-
lowany uchwyt do sterowania rowerkiem. Duże, szerokie, gumowe ciche koła, które 
idealnie tłumią drgania oraz gwarantują cichą i przyjemną jazdę. Blokada pedałów 
i przedniego koła. Antypoślizgowe pedały. Lekka, stabilna, metalowa konstrukcja. 

Z tyłu rowerka dodatkowe miejsce na drobne zabawki.
Wymiary opakowania: D46 × S25 × W56 cm 

15m+

98 cm

op. zb. 1

op. zb. 1
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Rowerek trójkołowy Special Comfort 5w1
360 stopni, zielony

Wyjątkowy, wieloetapowy rowerek, który „rośnie” z Twoim dzieckiem już od 10 
miesiąca życia! Wyjątkowym atutem tego modelu jest kółko 360º, dzięki któremu 
rowerek wykonuje obrót 360 st w miejscu. Na przednie koło mozna założyć dwa 

dodatkowe kółka boczne dzięki czemu prowadzenie rowerka staje się proste 
i wygodne. Rowerek posiada również 5-punktowe pasy bezpieczeństwa i wygodne 
wyprofilowane siedzisko. Regulowana w pionie i poziomie parasolka. Regulowane 

uchwyty do sterowania rowerkiem z dużą 
torbą. Duże, szerokie gumowe 

ciche koła, które idealnie 
tłumią drgania oraz 

gwarantują cichą 
i przyjemną 

jazdę. Blokada pedałów, kierownicy i przedniego koła. 
Antypoślizgowe pedały. Podnożek na stópki maluszka.

Metalowa konstrukcja. Wyprofilowany fotelik.
Wymiary produktu: D87 × S48,5 × W 98 cm

10m+

Obrót 360

FUNKCJA 
CICHEGO 

KOŁA

Nr art. 13214
ROWEREK TRÓJKOŁOWY 
SPECIAL COMFORT 5w1 360°
zielony

98 cm

op. zb. 2
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regulowana
parasolka

w pionie i poziomie

Rowerek trójkołowy Deluxe Edition 6w1
Czerwony

Wyjątkowy, wieloetapowy rowerek, który „rośnie” z Twoim dzieckiem już od 10 miesiąca 
życia! Rowerek posiada 5-punktowe pasy bezpieczeństwa z nakładkami przeciwuciskowymi. 

Wyprofilowany, kubełkowy fotelik, ze zdejmowanym miękkim pokrowcem. Regulowana 
w pionie i poziomie parasolka. Regulowane uchwyty do sterowania rowerkiem, z dużą 
odpinaną torbą. Duże, szerokie gumowe ciche koła, które idealnie tłumią drgania oraz 
gwarantują cichą i przyjemną jazdę. Blokada pedałów, kierownicy i przedniego koła. 

Antypoślizgowe pedały. Podnożek na stópki maluszka. Lekka, stabilna, metalowa 
konstrukcja. Z tyłu rowerka dodatkowe miejsce na drobne zabawki.

Wymiary produktu: D87 x S48,5 x W 98 cm 

10m+

Nr art. 12211
ROWEREK TRÓJKOŁOWY 
DELUXE EDITION 6w1
czerwony

98 cm

konstrukcja. Z tyłu rowerka dodatkowe miejsce na drobne zabawki.konstrukcja. Z tyłu rowerka dodatkowe miejsce na drobne zabawki.
Wymiary produktu: D87 x S48,5 x W 98 cm Wymiary produktu: D87 x S48,5 x W 98 cm 

10m+10m+

Podpórki pod stopy 
10 miesięcznego

dziecka

uchwyty na zabawki 
i wiaderko

przycisk
wolnego biegu 

przycisk odsprzegający 
kierownicę

op. zb. 2

31

R



Rowerek trójkołowy
Urban Trike 5w1 Denim

Wyjątkowy, wieloetapowy rowerek, który „rośnie” 
z Twoim dzieckiem już od 10 miesiąca życia! 

Rowerek posiada 5-punktowe pasy bezpieczeństwa 
z nakładkami przeciwuciskowymi. Wyprofilowany, 

kubełkowy fotelik. Regulowana w pionie i poziomie 
parasolka. Regulowane uchwyty do sterowania 

rowerkiem z dużą odpinaną torbą. Duże, szerokie 
gumowe ciche koła, które idealnie tłumią drgania 
oraz gwarantują cichą i przyjemną jazdę. Blokada 

pedałów, kierownicy i przedniego koła. Antypoślizgowe 
pedały. Podnożek na stópki maluszka. Lekka, stabilna, 

metalowa konstrukcja. Z tyłu rowerka dodatkowe 
miejsce na drobne zabawki.                                                                           

Wymiary produktu: D87× S48,5 × W 98 cm

10m+

Nr art. 12214
ROWEREK TRÓJKOŁOWY 
URBAN TRIKE 5w1 
denim

Podpórki pod stopy 
10 miesięcznego dziecka

uchwyty na zabawki 
i wiaderko

przycisk
wolnego biegu 

przycisk odsprzegający 
kierownicę

op. zb. 2
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Nr art. 13213
ROWEREK TRÓJKOŁOWY 
URBAN TRIKE 5w1 
różowy

Podpórki pod stopy 
10 miesięcznego dziecka

uchwyty na zabawki 
i wiaderko

przycisk
wolnego biegu 

przycisk odsprzegający 
kierownicę

Rowerek trójkołowy Urban Trike 5w1 Różówy

Wyjątkowy, wieloetapowy rowerek, który „rośnie” 
z Twoim dzieckiem już od 10 miesiąca życia! Rowerek 

posiada 5-punktowe pasy bezpieczeństwa z nakładkami 
przeciwuciskowymi. Wyprofilowany, kubełkowy fotelik. 
Regulowane uchwyty do sterowania rowerkiem z dużą 

odpinaną torbą..Duże, szerokie gumowe ciche koła, 
które idealnie tłumią drgania oraz gwarantują cichą 

i przyjemną jazdę. Blokada pedałów, kierownicy 
i przedniego koła. Antypoślizgowe pedały. Podnożek na 
stópki maluszka. Lekka, stabilna, metalowa konstrukcja. 
Z tyłu rowerka dodatkowe miejsce na drobne zabawki.

Wymiary produktu: D87 × S48,5 × W 98 cm

10m+

op. zb. 2
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Jeździk chodzik JEEP 4x4 4w1
Z uchwytem dla rodzica i płozami do bujania                           

Jeżdzik, który rośnie razem z dzieckiem. W I wersji dla 
najmłodszych jeździk jest bujakiem, posiada obręcz 

zabezpieczającą przed wypadnięciem dziecka oraz płozy. 
W II wersji posiada uchwyt dla rodzica oraz płozy, które są 

podnóżkiem na stópki maluszka, tak aby można 
było z dzieckiem spokojnie spacerować. 
W III wersji po zdemonotowaniu uchwytu 

oraz płóz jeździk staję się chodzikiem 
dla maluszka. W wersji IV jeep staję 

się odpychaczem z mnóstwem 
różnych aktywności. W kierownicy 
jest elekt. klakson. Kierownica jest 
skrętna. Autko posiada otwierany 

wlew paliwa. Pod siedziskiem 
znajduje się praktyczny schowek 

na zabawki. Dodatkową atrakcją jest 
hak holowniczy zamontowany

na przednim zderzaku.
Wymiary produktu:

D92 × S50 × W50 cm

10m+

Nr art. 13238
JEŹDZIK/CHODZIK
JEEP 4×4 4w1

na zabawki. Dodatkową atrakcją jest na zabawki. Dodatkową atrakcją jest 
hak holowniczy zamontowanyhak holowniczy zamontowany

na przednim zderzaku.na przednim zderzaku.
Wymiary produktu:Wymiary produktu:Wymiary produktu:Wymiary produktu:

D92 × S50 × W50 cmD92 × S50 × W50 cm

10m+10m+

4 w 1

op. zb. 2
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ELEKTRYCZNY KLAKSON

OTWIERANY WLEW 
PALIWA

HAK

OTWIERANE SIEDZISKO
POJEMNIK NA ZABAWKI

3 w 1

OTWIERANY WLEW 

OTWIERANE SIEDZISKO
POJEMNIK NA ZABAWKI

3 3 ww 1 1

Nr art. 13237
JEŹDZIK CHODZIK
JEEP 4×4 3w1
z uchwytem dla rodzica

Jeździk chodzik JEEP 4x4 3w1
z uchwytem dla rodzica                                                           

Jeżdzik, chodzik i pchacz w jednym, który rośnie 
razem z dzieckiem. Wykonany z wysokiej jakości 
tworzywa. W pierwszej wersji dla najmłodszych 

jeździk posiada uchwyt dla rodzica oraz podnóżki 
na stópki maluszka, tak aby można było 

z maluszkiem spokojnie spacerować. W drugiej 
wersji po zdemonotowaniu uchwytu jeździk staję się 
chodzikiem dla maluszka. W wersji trzeciej, dla dzieci 
starszych, jeep staję się odpychaczem z mnóstwem 

różnych aktywności. W kierownicy jest elekt. klakson. 
Kierownica jest skrętna. Autko posiada otwierany 

wlew paliwa. Pod siedziskiem znajduję się praktyczny 
schowek na zabawki. Dodatkową atrakcją jest hak 
holowniczy zamontowany na przednim zderzaku.                                

Wymiary produktu: D89 × S50 × W50 cm

10m+

op. zb. 2
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Nr art. 15208
MINI QUAD – ODPYCHACZ
czerwony

Mini Quad – odpychacz czerwony
Fantastyczny quad z oponami przystosowanymi 

do każdej powierzchni. Wykonany z wysokiej jakości 
trwałych materiałów. Posiada skrętną kierownicę oraz 
koła ułatwiające dynamikę i ruch. Quadem maluszek 

może poruszać się również po plaży.
 Wymiary produktu: D49 × S28 × W54 cm 

3+

op. zb. 2

54 cm

54 cm

R
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Nr art. 15209
MINI QUAD – ODPYCHACZ
Batman

Nr art. 15210
MINI QUAD – ODPYCHACZ
Superman

Mini Quad – odpychacz BATMAN lub SUPERMAN
Fantastyczny quad z oponami przystosowanymi 

do każdej powierzchni. Wykonany z wysokiej jakości 
trwałych materiałów. Posiada skrętną kierownicę oraz 
koła ułatwiające dynamikę i ruch. Quadem maluszek 
może poruszać się również po plaży. Na licencji ulu-

bionych bohaterów.
Wymiary produktu: D49 × S28 × W54 cm

3+

op. zb. 2

op. zb. 2

54 cm

54 cm
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Nr art. 14863
MOLTO CROSS PREMIUM
Batman

Molto Cross PREMIUM Batman
Świetny odpychacz dla maluchów, które uwielbiają motory. Odpychacz posiada 
szerokie koła, dzięki którym jest stabilny i stoi prosto, gdy nie ma na nim dziecka. 

Dzieci, dzięki Molto Cross, szybko opanują jazdę na dwóch kółkach oraz umiejętność 
utrzymywania równowagi. Skrętna kierownica. Dzięki bardzo dobrej jakości mate-
riałów oraz szerokim oponom motorek nadaje się do jazdy na każdej nawierzchni, 

nawet po plaży, dlatego można się dobrze na nim bawić w każdych warunkach. 
Wysokość od ziemi do siedziska: 33 cm
Wymiary produktu: D73 × S32 × W47 cm 

18m+

riałów oraz szerokim oponom motorek nadaje się do jazdy na każdej nawierzchni, 
nawet po plaży, dlatego można się dobrze na nim bawić w każdych warunkach. 

18m+

Świetny odpychacz dla maluchów, które uwielbiają motory. Odpychacz posiada Świetny odpychacz dla maluchów, które uwielbiają motory. Odpychacz posiada 
szerokie koła, dzięki którym jest stabilny i stoi prosto, gdy nie ma na nim dziecka. szerokie koła, dzięki którym jest stabilny i stoi prosto, gdy nie ma na nim dziecka. 

Nr art. 16230
MOLTO CROSS ULTIMATE
Batman

Molto Cross ULTIMATE Batman
Świetny odpychacz dla maluchów, które 

uwielbiają motory. Odpychacz posiada szerokie 
koła, dzięki którym jest stabilny i stoi prosto, 

gdy nie ma na nim dziecka. Dzieci, dzięki 
Molto Cross, szybko opanują jazdę na 

dwóch kółkach oraz umiejętność 
utrzymywania równowagi. Skrętna 

kierownica. Dzięki bardzo dobrej 
jakości materiałów oraz szerokim 

oponom motorek nadaje się do jazdy 
na każdej nawierzchni, nawet po plaży, 

dlatego można się dobrze na nim bawić 
w każdych warunkach. 

Wysokość od ziemi do siedziska: 34 cm                                 
Wymiary produktu: D69 × S38 × W51 cm

18m+

op. zb. 3

op. zb. 3

47 cm

51 cm
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Nr art. 14862
MOLTO CROSS PREMIUM
Superman

Nr art. 16221
MOLTO CROSS PREMIUM
FC Barcelona

Molto Cross PREMIUM
Superman/FC Barcelona

Świetny odpychacz dla maluchów, które uwielbiają motory. Odpychacz 
posiada szerokie koła, dzięki którym jest stabilny i stoi prosto, gdy nie 

ma na nim dziecka. Na licencji Supermana i FC Barcelony. Dzieci, dzięki 
Molto Cross, szybko opanują jazdę na dwóch kółkach oraz umiejętność 

utrzymywania równowagi. Skrętna kierownica. Dzięki bardzo dobrej 
jakości materiałów oraz szerokim oponom motorek nadaje się do jazdy 

na każdej nawierzchni, nawet po plaży, dlatego można się dobrze 
na nim bawić w każdych warunkach.

Wysokość od ziemi do siedziska: 33 cm
Wymiary produktu: D73 × S32 × W47 cm

18m+

jakości materiałów oraz szerokim oponom motorek nadaje się do jazdy 

op. zb. 3

op. zb. 3

47 cm

47 cm
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Nr art. 14206
MOLTO CROSS ADVANCED
Czerwony, niebieski, 
pomarańczowy

Molto Cross ADVANCED
Czerwony, Niebieski, Pomarańczowy

Świetny odpychacz dla maluchów, które uwielbiają motory. Odpychacz 
posiada szerokie koła, dzięki którym jest stabilny i stoi prosto, gdy nie ma 

na nim dziecka. Dzieci, dzięki Molto Cross, szybko opanują jazdę na dwóch 
kółkach oraz umiejętność utrzymywania równowagi. Skrętna kierownica. 
Dzięki bardzo dobrej jakości materiałów oraz szerokim oponom motorek 

nadaje się do jazdy na każdej nawierzchni, nawet po plaży, dlatego można 
się dobrze na nim bawić w każdych warunkach.

Wysokość od ziemi do siedziska: 40 cm
Wymiary produktu: D91,5 × S37 × W63 cm

3+

op. zb. 2

63 cm
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Nr art. 10242
MOLTO CROSS XTREME
Czerwony

Nr art. 10243
MOLTO CROSS XTREME
Różowy

Molto Cross XTREME
Różowy, czerwony

Świetny odpychacz dla maluchów, które uwielbiają motory. Odpychacz posiada szerokie koła, 
dzięki którym jest stabilny i stoi prosto, gdy nie ma na nim dziecka. Dzieci, dzięki Molto Cross, 

szybko opanują jazdę na dwóch kółkach oraz umiejętność utrzymywania równowagi. Skrętna 
kierownica. Dzięki bardzo dobrej jakości materiałów oraz szerokim oponom motorek nadaje 
się do jazdy na każdej nawierzchni, nawet po plaży, dlatego można się dobrze na nim 

bawić w każdych warunkach. 
Wysokość od ziemi do siedziska: 36 cm
Wymiary produktu: D72 × S38 × W54 cm

18m+

op. zb. 3

op. zb. 3

54 cm

54 cm
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Nr art. 8230
MOLTO CROSS 
ULTIMATE
Niebieski

Nr art. 8231
MOLTO CROSS 
ULTIMATE
Różowy

Molto Cross ULTIMATE
Niebieski, różowy

Świetny odpychacz dla maluchów, które uwielbiają 
motory. Odpychacz posiada szerokie koła, dzięki 
którym jest stabilny i stoi prosto, gdy nie ma na 
nim dziecka. Dzieci, dzięki Molto Cross, szybko 

opanują jazdę na dwóch kółkach oraz umiejętność 
utrzymywania równowagi. Skrętna kierownica. 
Dzięki bardzo dobrej jakości materiałów oraz 

szerokim oponom motorek nadaje się do jazdy na  
każdej nawierzchni, nawet po plaży, dlatego można 

się dobrze na nim bawić w każdych warunkach. 
Wysokość od ziemi do siedziska: 34 cm

Wymiary produktu:
D69 × S38 × W51 cm  

18m+

op. zb. 3

op. zb. 3

51 cm

51 cm
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Nr art. 6205
MOLTO CROSS 
EVOLUTION
Pomarańczowy

Nr art. 6206
MOLTO CROSS 
EVOLUTION
Różowy

Molto Cross EVOLUTION
Pomarańczowy, różowy

Świetny odpychacz dla maluchów, które uwielbiają motory. Odpychacz posiada szerokie 
koła, dzięki którym jest stabilny i stoi prosto, gdy nie ma na nim dziecka. Dzieci, dzięki Mol-
to Cross, szybko opanują jazdę na dwóch kółkach oraz umiejętność utrzymywania równo-
wagi. Skrętna kierownica. Dzięki bardzo dobrej jakości materiałów oraz szerokim oponom 

motorek nadaje się do jazdy na każdej nawierzchni, nawet po plaży, dlatego można się 
dobrze na nim bawić w każdych warunkach. 

Wysokość od ziemi do siedziska: 34 cm
Wymiary produktu: D70 x S40,5 x W50 cm

18m+

op. zb. 3

op. zb. 3

50 cm

50 cm
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Nr art. 12222
MOLTO CROSS 
PREMIUM
Różowy

Nr art. 12221
MOLTO CROSS 
PREMIUM
Czerwony

Molto Cross PREMIUM
Czerwony, różowy

Świetny odpychacz dla maluchów, które uwielbiają motory. Odpychacz posiada szerokie koła, 
dzięki którym jest stabilny i stoi prosto, gdy nie ma na nim dziecka. Dzieci, dzięki Molto Cross, 

szybko opanują jazdę na dwóch kółkach oraz umiejętność utrzymywania równowagi. Skrętna 
kierownica. Dzięki bardzo dobrej jakości materiałów oraz szerokim oponom motorek 

nadaje się do jazdy na każdej nawierzchni, nawet po plaży, dlatego można się dobrze 
na nim bawić w każdych warunkach. 

Wysokość od ziemi do siedziska: 33 cm
Wymiary produktu: D73 x S32 x W47 cm 

18m+

op. zb. 3

op. zb. 3

47 cm

47 cm44
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Nr art. 6228
MOLTO CROSS
Niebieski

Molto Cross
Niebieski

Świetny odpychacz dla maluchów, które uwielbiają motory. 
Odpychacz posiada szerokie koła, dzięki którym jest stabilny i stoi 

prosto, gdy nie ma na nim dziecka. Dzieci, dzięki Molto Cross, 
szybko opanują jazdę na dwóch kółkach oraz umiejętność utrzy-
mywania równowagi. Skrętna kierownica. Dzięki bardzo dobrej 
jakości materiałów oraz szerokim oponom motorek nadaje się 

do jazdy na każdej nawierzchni, nawet po plaży, dlatego można 
się dobrze na nim bawić w każdych warunkach. 

Wysokość od ziemi do siedziska: 30 cm
Wymiary produktu: D63,5 × S35 × W46,5 cm

18m+

op. zb. 3

46,5 cm

R
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Realistyczny

dźwięk

i światło

21
elementów

Nr art. 15168
KUCHNIA MASTER 
ELECTRONIC XXL 21 el.
światło, dźwięk
czerwona

Kuchnia Master Electronic XXL 21 el.
światło, dźwięk, czerwona

Olbrzymia kuchnia dla małego kucharza, zawiera wiele realistycznych 
funkcji, realistycznych dźwięków towarzyszących podczas gotowania, 

urządzeń oraz akcesoria. Kuchnia trzysegmentowa: lodówka 
z maszynką do robienia lodu i podawania wody, piekarnik oraz 
piec do pizzy, zmywarka, express do kawy, zlew. Wyposażona 
jest również w płytę dwupalnikową, Ponadto posiada wiele 

przydatnych półek na wszelkie naczynia. W zestawie znajduje się 
21 akcesoriów: garnki, różnej wielkości talerze, filiżanki. Kuchnia 
posiada również okap oraz dwie lampki nad blatem na którym 

mały kucharz przygotuje swoje pierwsze posiłki.                                                                              
Wymiary produktu: D150 × S34 × W102 cm

3+

op. zb. 1

R
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Realistyczny

dźwięk

i światło
Realistyczny

dźwięk

i światło

13
elementów

12
elementów

Nr art. 15169
KUCHNIA MASTER 
ELECTRONIC XL 13 el.
światło, dźwięk,
czerwona

Kuchnia Master Electronic XL 13 el.
światło, dźwięk, czerwona

Kuchnia dla małego kucharza, zawiera 
wiele realistycznych funkcji, reali-

stycznych dźwięków towarzyszących 
podczas gotowania, urządzeń oraz 

akcesoria. Kuchnia dwusegmentowa: 
lodówka z maszynką do robienia lodu 

i podawania wody, piekarnik oraz 
piec do pizzy, express do kawy, zlew. 

Wyposażona jest również w płytę 
dwupalnikową, Ponadto posiada 

wiele przydatnych półek na wszelkie 
naczynia. W zestawie znajduje się 13 
akcesoriów: garnki, różnej wielkości 

talerze, filiżanki. Kuchnia posiada 
również okap oraz dwie lampki nad 

blatem na którym mały kucharz przy-
gotuje swoje pierwsze posiłki.

Wymiary produktu:
D114 × S34 × W102 cm 

3+

Kuchnia Master Electronic XL 13 el.
światło, zielono-biała, czerwona

Kuchnia dla małego kucharza, zawiera 
wiele realistycznych dźwięków towarzy-
szących podczas gotowania, urządzeń 
oraz akcesoria. Kuchnia dwusegmen-
towa: lodówka z maszynką do robie-
nia lodu i podawania wody, piekarnik 
oraz piec do pizzy, express do kawy, 

zlew. Wyposażona jest również w płytę 
dwupalnikową, Ponadto posiada wiele 

przydatnych półek na wszelkie naczynia. 
W zestawie znajduje się 13 akcesoriów: 
garnki, różnej wielkości talerze, filiżanki. 

Kuchnia posiada również okap oraz dwie 
lampki nad blatem na którym mały ku-
charz przygotuje swoje pierwsze posiłki.

Wymiary produktu: D114 x S34 x W102 cm 

3+

Nr art. 15166
KUCHNIA MASTER
ELECTRONIC XL 13 el.
światło, zielono-biała, czerwona

Wymiary produktu: D114 x S34 x W102 cm Wymiary produktu: D114 x S34 x W102 cm 

3+

Realistyczny

dźwięk
dźwięk

i światło

elementów

114 cm

114 cm

op. zb. 1

op. zb. 1
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Nr art. 15166



19
elementów

Kuchnia Master Electronic De Luxe 19 el.
światło, dźwięk, czerwona

Nowy „design” kuchni oraz niezwykle bogate 
wyposażenie, to propozycje, których żaden 
mały kucharz nie może przegapić! Kuchnia 

posiada dwa blaty do przyrządzania potraw 
przez dzieci, dzięki dodatkowemu modułowi 
w kształcie słupka. Kuchnia posiada: pralkę, 

piekarnik, płytę dwupalnikową, lodówkę. 
Dodatkowo mamy do dyspozycji zlew 

z kranem, półeczki, wielki okap i zestaw 
garnków wraz z naczyniami. Od okapu odchodzi pałąk, na którym 

znajdują się trzy lampki dające prawdziwe światło, padające na 
blat. Świetna zabawa na długie godziny.

Wymiary produktu: D117 × S35 × W110 cm

3+

Światło

Nr art. 7150
KUCHNIA MASTER 
ELECTRONIC DE LUXE 19 el.
światło, dźwięk,
czerwona

110 cm

op. zb. 1

48
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Nr art. 15162
KUCHNIA KITCHEN
STUDIO
Czerwona

Kuchnia Kitchen Studio 14 el.
Czerwona

Ekskluzywna i niepowtarzalna kuchnia w zestawie z bogatymi 
akcesoriami to spełnienie marzeń każdego małego kucharza. Kuchnia 

posiada okap z zegarkiem, lodówkę z podajnikiem wody, pralkę 
oraz zlewozmywak z kranem, a także kuchenkę mikrofalową , płytę 

grzewczą z pokrętłami. W zestawie 14 akcesoriów.
Wymiary produktu: D77 x S27 x W97 cm

3+

zamrażarka
z kostkarkąpiekarnikpralka

14elementów
97 cm

op. zb. 1
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Nr art. 15153
KUCHNIA MINI ELECTRONIC 12 el.
światło, zielona

op. zb. 1

50

R

Kuchnia Mini Electronic
12 el. światło, zielona

Ekskluzywny i niepowtarzalny kącik kuchenny w zestawie 
z bogatymi akcesoriami to spełnienie marzeń każdego małego 

kucharza. Kuchnia posiada piekarnik, pralkę, zlewozmywak 
z kranem, płytę grzewczą z pokrętłami oraz okap z dwoma 

lampkami, które dają prawdziwe światło. Z boku kuchni znajduję 
się rozkładana deska do prasowania, a nad nią oświetlenie 

halogenowe. Kuchnia posiada również dwie półki na artykuły 
spożywcze i inne akcesoria. W zestawie z kuchnią 12 akcesoriów.

Wymiary produktu: D80 × S28 × W82 cm

3+

12elementów

ŚWIATŁO

82 cm



Nr art. 13154
KUCHNIA MOLTO MINI 12 el.
czerwona

op. zb. 1

51
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Kuchnia Molto Mini 12 el.
Czerwona

Zestaw kuchni z bogatymi akcesoriami to spełnienie marzeń każdego 
małego kucharza. Wersja kuchni dla młodszych dzieci. Kuchnia 
posiada piekarnik, pralkę oraz zlewozmywak z kranem. Ekspres 

do kawy oraz płytę grzewczą z pokrętłami. Okap z atrapą zegarka 
elektronicznego. W zestawie z 12 akcesoriami.

Wymiary produktu: D57 x S28 x W82 cm

3+

12elementów

82 cm



Moja Pierwsza Kuchnia 12 el.
różowa, zielona, czerwona

Moja pierwsza kuchnia to 
rewelacyjna propozycja 

dla każdego dziecka, które 
zapragnie naśladować 

zajęcia dorosłych.  Dzięki 
niej dziecko w bezpieczny 

i ciekawy sposób może 
bawić się w małych kucharzy. 
Ciekawy design, a także żywa 

kolorystyka, sprawiają, że 
dzieci będą uwielbiały zabawę 

tą kuchnią. W zestawie piekarnik, 
pralka, okap, ekspress do kawy, zlew 

z kranem, a także płyta grzewcza i deska 
do prasowania. Dodatkowo 12 akcesoriów 

do gotowania.
Wymiary produktu: D65 × S27 × W68 cm 

3+

Nr art. 14156  
MOJA PIERWSZA KUCHNIA

12 el.
różowa, zielona, czerwona

3+

12elementów

65 cm

op. zb. 4
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Mini market MOLTO+koszyk 14 el.
Mini market to fantastyczna zabawka dla 

każdego Malca uwielbiającego „zabawę w sklep”! 
Znajdzie on tutaj warzywniak i sekcją mrożonek. 

Supermarket wyposażony jest w wagę oraz skaner. 
W zestawie znajdziemy 14 różnych elementów 

tj. produkty świeże, mrożonki i akcesoria.
Wymiary produktu: D59 × S28 × W79 cm

3+
Nr art. 16180  
MINI MARKET MOLTO+KOSZYK
14 el.

14
elementów

103 cm

op. zb. 5
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20elementów

Duży Supermarket MOLTO 20 el.
Zestaw Supermarket to fantastyczna zabawka dla 
każdego Malca uwielbiającego „zabawę w sklep”! 
Znajdzie on tutaj profesjonalnie i kompleksowo 

wyposażone stanowisko kasowe wprost z wielkiego 
supermarketu, z warzywniakiem i sekcją mrożonek. 

Supermarket wyposażony jest w wagę, kasę fiskalną, 
skaner, który wydaje dźwięki po przesunięciu po 
nim produktu oraz ekspres do kawy dla klientów 
zmęczonych zakupami. W zestawie znajdują się 
również rozmaite artykuły (20 sztuk) oferowane 
do sprzedaży oraz wózek na zakupy na kółkach 

(38x28x54 cm).
Wymiary produktu: D68 x S36 x W103 cm 

3+

SKANER

Nr art. 12186  
DUŻY SUPERMARKET 
MOLTO 20 el.

op. zb. 2

103 cm

54
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Siatka z zakupami na śniadanie                                               
Uroczy, kolorowy zestaw śniadaniowy pozwoli 

dziecku przyrządzić posiłek dla lalek lub urządzić 
piknik w ogródku. W siatce znaleźć można 

kubeczki, talerzyki, łyżeczki oraz mnóstwo zakupów 
spożywczych, z których można przyrządzić pyszne 

śniadanie tj. parówki, jajka, chlebek. Całość 
zapakowana w siatkę z rączką. Dzieci, poprzez naśladowanie zachowania 
dorosłych, uczą się otaczającego ich świata oraz panujących w nim zasad. 

Zabawki imitujące przedmioty dnia codziennego, pozwalają na bezpieczną 
naukę poprzez zabawę. Wielkość: 48 cm 

12m+

Siatka z owocami i warzywami                                           
Plastikowa siatka zawiera wiele warzyw 
i owoców, świetnie posłużą wszystkim 
dzieciom podczas zabawy w dom czy 
sklep. Znajdują się tu takie smakołyki 

jak: pomarańcza, truskawka, pomidor, 
cytryna, winogrono, arbuz, banan, ananas, 

bakłażan, marchewka, papryka, cebula, 
ogórek i wiele innych. Warzywa i owoce 

wykonane są bardzo realistycznie.
12m+

Zestaw obiadowy 45 el. dla 6 osób
 Zestaw obiadowy zrobi wrażenie na każdej małej pani domu, która 

zabierze się ochoczo do przygotowywania obiadu. W zestawie znajdują 
się garnki, rondelek i patelnia, są również talerzyki oraz sztućce 

do podawania posiłków. W zestawie znajduje się również czajnik oraz 
mini gofrownica i przekąski dla gości. Zestaw dla 6 osób. 

Wymiary opakowania: D4 × S7 × W29 cm
12m+

wykonane są bardzo realistycznie. zabierze się ochoczo do przygotowywania obiadu. W zestawie znajdują 
się garnki, rondelek i patelnia, są również talerzyki oraz sztućce 

do podawania posiłków. W zestawie znajduje się również czajnik oraz 
mini gofrownica i przekąski dla gości. Zestaw dla 6 osób. 

Wymiary opakowania: D4 × S7 × W29 cm

Nr art. 13155  
WÓZEK MARKETOWY 
Z ZAKUPAMI
14 el.

Nr art. 331  
SIATKA 
Z ZAKUPAMI 
NA PIERWSZE 
ŚNIADANIE

Nr art. 341  
SIATKA Z OWOCAMI 
I WARZYWAMI

Nr art. 5752  
ZESTAW OBIADOWY
45 el. dla 6 osób

Nr art. 5703  
ZESTAW KAWOWY
16 el. dla 4 osób

Zestaw kawowy 16 el. dla 4 osób
W zestawie kawowym znajdują się kubeczki, 

talerzyki oraz łyżeczki. W zestawie
znajduje się również dzbanek na kawę

oraz cukiernica. Zestaw dla 4 osób.
12m+

op. zb. 25

op. zb. 12

op. zb. 20

op. zb. 4

op. zb. 10
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Nr art. 13155  
WÓZEK MARKETOWY 

Wózek Marketowy na kółkach z zakupami
Wykonany z wysokiej jakości tworzywa wózek 

marketowy na kółkach. Wózek wyposażony 
w liczne akcesoria spożywcze. Możemy zabierać 

go ze sobą na każde zakupy, dzięki niemu maluch 
ma zajęcie a my w spokoju możemy robić zakupy.                                                                                                            

Wymiary produktu: D33 x S27,5 x W57 cm
18m+



MOLTO Parking XXL 7 poziomów
Solidne wykonanie i żywa kolorystyka przyciągają uwagę nawet najbardziej 

wymagającego dziecka. Każdy z nas, i duży i mały, uwielbia zabawę samochodzikami. 
Garaż posiada stabilną konstrukcję, a jednocześnie jest bardzo łatwy w montażu. Zbuduj 

własny, niepowtarzalny parking, przygotuj z wielką starannością każdy z 7 poziomów, 
umieść stację benzynową, auto Service oraz myjnie samochodową. Garaż wyposażony 

w ruchomą windą dla autek, podnoszoną i opuszczaną za pomocą pokrętła. Połącz 
wszystkie elementy i baw się wiele godzin.

GARAŻ NIE ZAWIERA SAMOCHODZIKÓW
Wymiary produktu: D65 × S51 × W93 cm 

3+

Nr art. 15419  
MOLTO PARKING XXL
7 poziomów

93 cm

op. zb. 3
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MOLTO Parking XL 6 poziomów

GARAŻ NIE ZAWIERA
SAMOCHODZIKÓW

Wymiary produktu:
D65 × S51 × W83 cm

3+

MOLTO Parking 5 poziomów

GARAŻ NIE ZAWIERA
SAMOCHODZIKÓW

Wymiary produktu:
D65 × S51 × W73 cm

3+

Nr art. 15418  
MOLTO PARKING XL
6 poziomów

Nr art. 15417  
MOLTO PARKING
5 poziomów

83 cm

73 cm

op. zb. 3

op. zb. 3
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Nr art. 11411  
MOLTO PARKING 
Z HELIKOPTEREM
5 poziomów

MOLTO Parking z helikopterem 5 poziomów
Wspaniała zabawka dla najmłodszych mechaników samochodowych, 

rozwijająca kreatywność dziecka. Solidne wykonanie i żywa kolorystyka 
dodatkowo przyciągają uwagę. Garaż posiada stabilną konstrukcję, 

a jednocześnie jest łatwy w montażu. Zestaw posiada wiele
zastosowań, ruchomych elementów, zjeżdżalni, podnośnik 

samochodowy, auto Service, myjnię., dystrybutor paliwa. Samochody 
swobodnie przejeżdżają po całej trasie. Garaż wyposażony 
w automatyczną windą dla autek. Na ostatnim poziomie

znajduje się lądowisko dla helikoptera.
Helikopter w zestawie.

Wymiary produktu: D45 × S50 × W72 cm

3+

72 cm

op. zb. 4
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MOLTO Parking z helikopterem
4 poziomy

Helikopter w zestawie.
Wymiary produktu:
D45 × S50 × W61 cm

3+

61 cm

MOLTO Parking z helikopterem
4 poziomy

Helikopter w zestawie.
Wymiary produktu:
D45 × S50 × W61 cm

3+

61 cm

Nr art. 11409  
MOLTO PARKING 
Z HELIKOPTEREM
3 poziomy

Nr art. 11410  
MOLTO PARKING 
Z HELIKOPTEREM
4 poziomy

MOLTO Parking z helikopterem
3 poziomy

Helikopter w zestawie.
Wymiary produktu:
D45 × S50 × W50 cm

3+

50 cm

AUTOMATYCZNA
WINDA

HELIKOPTER
W ZESTAWIE

op. zb. 4

op. zb. 4
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ELEKTRONICZNE
ŚWIATŁO I DŹWIĘK

60

R

Nr art. 5474  
ELECTRONIC PARKING
5 poziomów,
światło i dźwięk

75 cm

MOLTO Electronic Parking 5 poziomów
światło, dźwięk

Duży rewelacyjny garaż. Stacja benzynowa z dźwiękiem i światłem 
to zestaw, który z pewnością spodoba się każdemu chłopcu. 

Stabilna konstrukcja zapewnia świetną zabawę, a jednocześnie 
jest bardzo bezpieczny i łatwy w montażu. Garaż posiada 5 

poziomowy parking, myjnię, stację paliw, windę oraz platformę, 
dzięki której szybko i bezpiecznie można opuścić pojazd bez 
konieczności użycia ramp bocznych. Parking posiada czujnik 

światła i dźwięku, który
uruchamia się gdy autko wjeżdża lub wyjeżdża z parkingu.

GARAŻ NIE ZAWIERA SAMOCHODZIKÓW

Wymiary produktu: D57 × S56 × W75 cm

3+

op. zb. 4



MOLTO Electronic Parking 4 poziomy
światło, dźwięk

Duży rewelacyjny garaż. Stacja benzynowa z dźwiękiem i światłem to zestaw, który 
z pewnością spodoba się każdemu chłopcu. Stabilna konstrukcja zapewnia świetną 

zabawę, a jednocześnie jest bardzo bezpieczny i łatwy w montażu. Garaż posiada 
5 poziomowy parking, myjnię, stację paliw, windę oraz platformę, dzięki której 

szybko i bezpiecznie można opuścić pojazd bez konieczności użycia ramp bocznych. 
Parking posiada czujnik światła i dźwięku, który uruchamia się gdy autko wjeżdża lub 

wyjeżdża z parkingu.

GARAŻ NIE ZAWIERA SAMOCHODZIKÓW

Wymiary produktu: D57 × S56 × W61 cm 

3+ 61
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Nr art. 5472  
ELECTRONIC PARKING
5 poziomów,
światło i dźwięk

61 cm

op. zb. 4



Molto Garaż 5 poziomowy
Duży, stabilny garaż zapewni moc wrażeń i niezapomnianą 

radość każdemu dziecku! W zestawie liczne akcesoria: winda, 
stacja benzynowa, myjnia samochodowa, podnośnik naprawczy 

dla samochodów, zjazdy dla autek. Garaż bez autek. Łatwy 
w montażu. W czerwono czarno szarych barwach.

GARAŻ NIE ZAWIERA SAMOCHODZIKÓW
Wymiary produktu: D60,5 × S47 × W71 cm

3+

Duży, stabilny garaż zapewni moc wrażeń i niezapomnianą 
radość każdemu dziecku! W zestawie liczne akcesoria: winda, 

stacja benzynowa, myjnia samochodowa, podnośnik naprawczy 
dla samochodów, zjazdy dla autek. Garaż bez autek. Łatwy 

w montażu. W czerwono czarno szarych barwach.
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Nr art. 5417  
MOLTO GARAŻ
5 poziomów

71 cm

op. zb. 2



Molto Garaż 4 poziomowy + tor + 2 autka
Kompleksowy parking rozmieszczony na 
4 poziomach, zawierający jednocześnie 

myjnię samochodową, dystrybutor paliwa, 
oraz windę dla samochodów. Dodatkowym 

niezwykłym atutem tego wielkiego zestawu jest 
to, że zawiera w komplecie 2 autka oraz drogę 

dojazdową do garażu.  Użyj wyobraźni, baw 
się sam lub z przyjaciółmi. Opisywany zestaw 
to propozycja dla niezwykle wymagających, 

młodych konstruktorów.
Wymiary produktu: D51,8 x S20,6 x W56,5 cm

3+

2 autkaw zestawie

63
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Nr art. 5413  
MOLTO GARAŻ
4 poziomy,
+ tor + 2 autka

56,5 cm
op. zb. 2



MOLTO Garaż 6 poziomowy
Duży, stabilny garaż zapewni moc wrażeń i niezapomnianą radość każdemu 

dziecku! W zestawie liczne akcesoria: winda, stacja benzynowa, myjnia 
samochodowa, podnośnik naprawczy dla samochodów, zjazdy dla autek. Garaż 
wyposażony w ruchomą windą dla autek, podnoszoną i opuszczaną za pomocą 
pokrętła. Wykonany w niebiesko żółtych kolorach. Stabilny i łatwy w montażu. 

GARAŻ NIE ZAWIERA SAMOCHODZIKÓW
Wymiary produktu: D58 × S44,5 × W84 cm

3+

84 cm
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Nr art. 5414  
MOLTO GARAŻ
6 poziomów

op. zb. 2



MOLTO Garaż 7 poziomowy
Duży , stabilny garaż zapewni moc wrażeń i niezapomnianą radość każdemu dziecku! 

W zestawie liczne akcesoria: winda, stacja benzynowa, myjnia samochodowa, podnośnik 
naprawczy dla samochodów, zjazdy dla autek. Garaż wyposażony w ruchomą windą dla 

autek, podnoszoną i opuszczaną za pomocą pokrętła. Wykonany w niebiesko żółtych 
kolorach. Stabilny i łatwy w montażu. 

GARAŻ NIE ZAWIERA SAMOCHODZIKÓW
Wymiary produktu: D58 × S44,5 × W94

3+

94 cm

W zestawie liczne akcesoria: winda, stacja benzynowa, myjnia samochodowa, podnośnik 
naprawczy dla samochodów, zjazdy dla autek. Garaż wyposażony w ruchomą windą dla 

autek, podnoszoną i opuszczaną za pomocą pokrętła. Wykonany w niebiesko żółtych 

Wymiary produktu: D58 × S44,5 × W94
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Nr art. 541 5
MOLTO GARAŻ
7 poziomów

op. zb. 2



MOLTO Parking 3 poziomowy + tor + 5 autek
Trzypoziomowy parking zapewni każdemu dziecku długie godziny 
wciągającej zabawy. Na jednym z pięter garażu znajduje się stacja 

benzynowa oraz myjnia samochodowa. Aby wyjechać na górę 
można użyć ramp lub skorzystać z windy. Na 3 poziomach jest 
mnóstwo miejsca do parkowania samochodzików. W zestawie 

znajduje się 5 autek. Do parkingu dołączony jest tor z wiaduktem,  
który może również służyć również jako tor wyścigowy.

Wysokość: 56 cm

3+

5
autek

w zestawie

56 cm
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Nr art. 13426  
MOLTO PARKING
3 poziomowy,
+ tor + 5 autek

op. zb. 4



Mata do zabawy duża MIASTO 124 × 60 cm
w zestawie 5 autek + 24 znaki drogowe

Mata idealna dla chłopca – jak i dziewczynki 
– którzy uwielbiają bawić się autkami. Można 
jeździć po uliczkach, parkować itd. mnóstwo 
zabawy. Do maty w komplecie dołączone są 
24 znaki drogowe oraz 5 kolorowych autek, 
dzięki którym maluchy mogą zapoznać się 

z podstawami ruchu drogowego.
Całość spakowana w display podłogowy.

Mata do zabawy mała MIASTO
62 × 62 cm, 2 autka + 12 znaków drogowych

Mata idealna dla chłopca – jak i dziewczynki – którzy 
uwielbiają bawić się autkami. Można jeździć po 

uliczkach, parkować itd... mnóstwo zabawy.
Do maty w komplecie dołączonych jest

12 znaków drogowych oraz 2 kolorowe autka,
dzięki którym maluchy mogą zapoznać się

z podstawami ruchu drogowego.
Całość spakowana w display.

3+

73 cm

124 × 60 cm

62 × 62 cm

Możliwość łączenia mat
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Nr art. 13663  
MATA DO ZABAWY MAŁA MIASTO
62 × 62 cm, 2 autka, + 12 znaków 
drogowych

Nr art.  10651  
MATA DO ZABAWY DUŻA MIASTO
124x60 cm, 5 autek
+ 24 znaki drogowe

op. zb. 12

op. zb. 12



w

Tablica kredowa lub magnetyczna 2w1
Zestaw edukacyjny dla każdego malucha. Super zestaw – tablica 

magnetyczna i suchościeralna lub do pisania kredą, składana w biurko 
w  zestawie z krzesełkiem. Biurko daje jeszcze większe możliwości, ponieważ jest łatwo 

zmywalne – można się na nim bawić i rysować. Bardzo łatwy sposób 
przekształcenia tablicy w biurko. Kolorystycznie dobrana półeczka, 

umieszczona pod tablicą pomaga w utrzymaniu porządku na 
stanowisku pracy malucha oraz sprawia, że wszystkie 

niezbędne elementy są pod ręką. Do każdej tablicy 
dołączone są niezbędne akcesoria, odpowiednio 

zestaw kolorowej kredy lub magnetyczne literki 
i markery suchościeralne. 

Wymiary produktu: S50,6 × W90 cm

3+

Możliwość zmiany 
tablic w biurko

W zestawie
z krzesełkiem

16
AKCESORIÓW

28
AKCESORIÓW
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Nr art. 11071  
TABLICA KREDOWA 2w1
w zestawie 16 el.

Nr art. 11073  
TABLICA MAGNETYCZNA 
2w1
w zestawie 28 el.

magnetyczna i suchościeralna lub do pisania kredą, składana w biurko 
w  zestawie z krzesełkiem. Biurko daje jeszcze większe możliwości, ponieważ jest łatwo 

AKCESORIÓWAKCESORIÓW

Tablica
kredowa

Tablica
magnetyczna

90 cm

90 cm

op. zb. 3

op. zb. 3



Tablica na sztalugach DUAL STUDIO
34 el. w zestawie

Wspaniała rozkładana dwustronna tablica szkolna dla 
dzieci na plastikowych sztalugach, doskonała do zabawy 

w małego nauczyciela. Po jednej stronie malujemy specjalnym 
pisakiem do tablic suchościeralnych, a po drugiej stronie 

kredą. Możliwość zawieszenia tablicy na ścianie. W zestawie 
komplet pisaków oraz kolorowej kredy. 

Kolorystycznie dobrana półeczka, 
umieszczona pod tablicą pomaga 

w utrzymaniu porządku na stanowisku 
zabawy oraz sprawia, że wszystkie 

niezbędne elementy są zawsze pod ręką.                                                                                     
Wymiary produktu: D54 × S50,5 × W110 cm 

3+

DUAL STUDIODUAL STUDIODUAL STUDIODUAL STUDIODUAL STUDIODUAL STUDIODUAL STUDIODUAL STUDIODUAL STUDIODUAL STUDIODUAL STUDIODUAL STUDIO

+24
AKCESORIA

Podwójna
Tablica Możliwość

powieszenia
tablicy na ścianie
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Nr art. 14050  
TABLICA NA SZTALUGACH 
DUAL STUDIO
34 el. w zestawie

op. zb. 3



UCHWYTY
DO PRZYMOCOWYWANIA

KARTEK

W ZESTAWIE
8 KOLOROWANEK 
ORAZ KREDKI

8elementów

Moja pierwsza tablica 8 el.
Tablica jest utrzymana w ślicznej 

kolorystyce i wykonana z najwyższej 
jakości materiałów. Teraz mały 
artysta będzie mógł się oddać 

radosnej sztuce tworzenia 
własnych dzieł. Zabawka składa 

się z klasycznej tablicy, po 
której maluszek może rysować 

zmywalnymi flamastrami. Dzięki 
specjalnemu klipsowi w kształcie 

oczek do tablicy można też 
przymocować kartki papieru lub 
dołączone do zabawki szablony 

kolorowanek. Tablica zawiera 
praktyczną  półeczkę na akcesoria, 

tak aby na stanowisku małego 
rysownika panował porządek.                                                                 

Wymiary produktu
D58 × S33 × W75 cm 

18m+

75 cm
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Nr art. 52194  
MOJA PIERWSZA 
TABLICA
w zestawie 8 el.

op. zb. 3



12elementów

Tablica magnetyczna dwustronna
COMPACT 2w1 12 el. metalowa

Metalowa tablica dwustronna z dużą powierzchnią 
do rysowania. Wygoda dla każdego malucha! IDEALNA 

NA PREZENT Fantastyczna zabawa połączona 
z nauką! Ta niezwykle stabilna dwustronna tablica, daje 

mnóstwo radości w trakcie zabawy, inspiruje dzieci i rozwija 
w nich kreatywność. Z jednej strony na tablicy można 

rysować kredą, na drugiej zmywalnymi markerami. Tablica 
wyposażona jest w kieszeń  na przybory do rysowania, 

w której znajdziemy 10 przyborów do pisania.
Wymiary produktu: D53 × S49 × W120 cm

3+

Metalowa tablica dwustronna z dużą powierzchnią 
do rysowania. Wygoda dla każdego malucha! IDEALNA 

z nauką! Ta niezwykle stabilna dwustronna tablica, daje 
mnóstwo radości w trakcie zabawy, inspiruje dzieci i rozwija 

w nich kreatywność. Z jednej strony na tablicy można 
rysować kredą, na drugiej zmywalnymi markerami. Tablica 

wyposażona jest w kieszeń  na przybory do rysowania, 

120 cm
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Nr art. 52214  
TABLICA MAGENTYCZNA
DWUSTRONNA COMPACT 2w1
w zestawie 12 el.

op. zb. 2



Tablica magnetyczna COMBY 2w1
w zestawie 64 el.

Tablica magnetyczna marki Chicos zapewni dziecku zabawę na dwa 
sposoby: może służyć jako magnetyczna tablica na  literki i cyferki oraz 

do rysowania specjalnymi zmywalnymi markerami lub jako tablica 
do pisania kredą. Jest łatwa do utrzymania w czystości, składania 

i rozkładania w zależności od potrzeb. Fantastyczny komplet, w którym 
znajdują się: przybory do rysowania, zestaw magnetycznych literek 

i cyferek, gąbka do ścierania, podręczna tacka na przybory, materiałowe 
kieszenie na papier i magnesy. Regulacja wysokości tablicy.

Wymiary produktu: D62,5 × S60 × W120 cm

3+

64
elementy

Nr art. 52112  
TABLICA MAGNETYCZNA
COMBY 2w1
w zestawie 64 el.

w

120 cm

op. zb. 2

72



Tablica magnetyczna artystyczna 2w1
w zestawie 96 el.

Tablica magnetyczna marki Chicos zapewni dziecku zabawę 
na dwa sposoby: może służyć jako magnetyczna tablica na 
magnesowe literki i cyferki oraz do rysowania specjalnym 

markerem lub jako tablica do pisania kredą. Jest łatwa 
do utrzymania w czystości, składana i rozkładana w zależności 

od potrzeb. Fantastyczny komplet, w którym znajdują się: 
przybory do rysowania, zestaw magnetycznych literek i cyferek, 
gąbka do ścierania, podręczna tacka na przybory. Dodatkową 

atrakcją jest zawieszany duży przybornik na kredki, pisaki, farby 
do malowania i pędzelek po stronie tablicy kredowej, na której 
istnieje również  możliwość zawieszania kartek do rysowania. 

Możliwość rozszerzenia części magnetycznej. Regulacja 
wysokość tablicy.

Wymiary produktu: D62,5 × S60 × W120 cm

3+

Nr art. 52172  
TABLICA ARTYSTYCZNA  2w1
w zestawie 96 el., metalowa

do utrzymania w czystości, składana i rozkładana w zależności 

przybory do rysowania, zestaw magnetycznych literek i cyferek, 
gąbka do ścierania, podręczna tacka na przybory. Dodatkową 

atrakcją jest zawieszany duży przybornik na kredki, pisaki, farby 
do malowania i pędzelek po stronie tablicy kredowej, na której 
istnieje również  możliwość zawieszania kartek do rysowania. 

96elementów

REGULOWANA
WYSOKOŚĆ

TABLICY
MAGNETYCZNEJ

w
120 cm

op. zb. 2
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Vehicles

Jeździk Pirat różowy/niebieski
Wielofunkcyjny  jeździk samochód to doskonała propozycja 
dla Dzieci, które uczą się chodzić i dzieci, które chętnie będą 

przemieszczały się, jeżdżąc na tym wyjątkowym pięknym 
autku. Stabilny i bardzo bezpieczny – gwarantuje pełną 

satysfakcję podczas użytkowania. Skrętna kierownica jest 
połączona z przednimi kołami. Zabawka „rośnie” razem 

z dzieckiem, a staranne wykonanie zapewnia komfort jazdy. 
Konstrukcja jeździka pozwala na dopasowanie zabawki na 
2 możliwe warianty. Pierwszy wariant (od 10-go miesiąca) 
jest idealny do nauki chodzenia, dziecko stawia pierwsze 

kroki wspierając się na uchwycie. Druga opcja przeznaczona 
dla dziecka powyżej 12-go miesiąca, dziecko odpychając 
się nogami z pewnością będzie się prawidłowo rozwijało 

i świetnie bawiło. Dodatkowo pod siedziskiem znajduje się 
schowek przeznaczony na dziecięce drobiazgi.

Wymiary produktu: D54,5 × S26 × W38,5 cm

10m+10m+

Nr art. 35255  
JEŹDZIK PIRAT
niebieski

Nr art. 35265  
JEŹDZIK PIRAT
różowy

w

op. zb. 3

op. zb. 3
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Jeździk z przyczepką City Walker
w zestawie ze znakami drogowymi 14 el.

Wspaniały jeździk CITY WALKER w czerwonym kolorze będzie 
znakomitym pomysłem na prezent dla ciekawskiego świata 

malucha!  Jeździk prócz frajdy i radości z zabawy, dostarcza 
dziecku niezbędnej, codziennej dawki ruchu. Wyjątkowo solidna 

konstrukcja, dbałość o najdrobniejsze detale, ergonomiczne 
siedzisko i skrętna kierownica sprawiają, że jazda na naszym jeździku 

będzie niezapomnianym wrażeniem i fantastycznym doświadczeniem dla 
każdego dziecka. Jeździk z każdej możliwej strony posiada znaki drogowe, 

dzięki którym maluch pozna zasady jakie panują na drogach. Dzięki 
zapinanej przyczepce dziecko może spakować znaki drogowe dołączone 
do zestawu lub inne zabawki. Do zestawu dołączone jest również prawo 

jazdy, co jeszcze bardziej zachęci maluszka do zabawy.
Wymiary produktu: D93 x S31 x W33,5 cm

10m+

Nr art. 35284  
JEŹDZIK Z PRZYCZEPKĄ CITY WALKER
14 elementów

Wymiary produktu: D93 x S31 x W33,5 cm

10m+

NAUKA

PRZEPISÓW

RUCHU DROGOWEGO

W ZABAWNY

SPOSÓB

14elementów

93 cm

op. zb. 1
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Nr art. 35284  
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Moje pierwsze CENTRUM MEDYCZNE 11 el.
Pierwszy zestaw lekarza to świetny początek dla wszystkich 

maluszków, które marzą by zostać lekarzem lub pielęgniarką. 
Zestaw zawiera wiele akcesoriów, które są niezbędne w pracy 

lekarza. Zestaw ten na pewno spodoba się wszystkim dzieciom, 
lubiącym się bawić w lekarza. Twoje dziecko nauczy się troski, 

delikatności i opieki nad chorymi pacjentami jednocześnie 
świetnie się bawiąc.  Zestaw posiada półeczki, atrapę EKG,  

lekarstwa, okulary, stetoskop, strzykawki, pęsetę, nożyczki, telefon 
ratunkowy, młoteczek, w sumie 11 różnych elementów. Zestaw 
zawiera wszystko, aby maluszek mógł wczuć się w rolę lekarza.

Wymiary produktu: D54 × S31 × W57,5 cm 

3+

11elementów

Nr art. 84504  
MOJE PIERWSZE
CENTRUM MEDYCZNE
11 elementów

op. zb. 4

76



Moja pierwsza toaletka 12 el.                                                                                                       
Pierwsza toaletka dla małej księżniczki w pięknym różowo-fioletowym 

kolorze. W toaletce znajdziemy 12 różnych akcesoriów tj.: suszarka, 
szczotka, lusterko z rączką, ozdoby do włosów, flakoniki do perfum itp. 

Mała księżniczka może również uczesać swoje włoski przy lusterku. 
Wszystkie akcesoria znajdą swoje miejsce na ślicznej półeczce.

Wymiary produktu: D54 x S29,5 x W58 cm

3+

Nr art. 84202  
MOJE PIERWSZA
TOALETKA
12 elementów

12elementów

op. zb. 4

77
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op. zb. 4

Mój pierwszy Supermarket 15 el.
Supermarket  jest fantastycznym zestawem 

dla każdego malucha, który lubi bawić 
się w sklep. Składa się z profesjonalnego 

i kompleksowo wyposażonego stanowiska 
dla kasjera, przy którym znajduje się kasa  

i waga z odważnikami. W zestawie również 
znajdują się półeczki do eksponowania 

towarów na sprzedaż, 16 akcesoriów 
(np. owoce, warzywa,  produkty gotowe).                                    
Wymiary produktu: D54 × S32 × W58 cm 

3+

15elementów

Nr art. 84102  
MÓJ PIERWSZY
SUPERMARKET
15 elementów

78



Moja Pierwsza Kuchnia 17 el.
Kuchnia z serii My First to idealne rozwiązanie dla maluszków, którzy od najmłodszych 

lat uczą się poprzez naśladowanie dorosłych. Kuchnia posiada otwierany piekarnik, 
zlew, płytę grzewczą oraz blat, na którym możemy przyrządzić pyszne śniadanie. 
W zestawie z kuchnią znajdziemy 17 dodatkowych akcesoriów tj. patelnie, garnki, 

solniczkę, pieprzniczkę,  deskę do krojenia, sztućce, talerzyki czy telefon komórkowy.
Wymiary produktu: D54 × S31 × W57,5 cm

3+

Nr art. 84002  
MOJA PIERWSZA KUCHNIA
12 elementów

17elementów

Kuchnia z serii My First to idealne rozwiązanie dla maluszków, którzy od najmłodszych 
lat uczą się poprzez naśladowanie dorosłych. Kuchnia posiada otwierany piekarnik, 

solniczkę, pieprzniczkę,  deskę do krojenia, sztućce, talerzyki czy telefon komórkowy.

op. zb. 4

79
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Nr art. 84224  
MÓJ PIERWSZY KĄCIK
OPIEKUNKI DO LALEK
8 elementów

op. zb. 4

80

Mój pierwszy kącik opiekunki do lalek 8 el.
Zestaw do pielęgnacji lalek. Edukacyjno-

interaktywna zabawka dla dziewczynek. Zestaw 
ten na pewno spodoba się dziewczynkom, dla 

których ważna jest opieka nad najbliższymi. 
Twoje dziecko nauczy się troski i delikatności 

jednocześnie świetnie się bawiąc. Zestaw posiada 
półeczki, kosmetyki do pielęgnacji i inne ciekawe 
akcesoria. Centrum noworodka wywoła uśmiech 

na twarzy każdej małej opiekunki i zapewni jej 
zabawę na długie godziny. W zestawie znajdziemy 
8 różnych akcesoriów do pielęgnacji niemowlaka.

ZESTAW NIE ZAWIERA LALKI
D54 × S31 × W57,5 cm

3+

8elementów



Nr art. 84234  
MÓJ PIERWSZY SALON 
PIĘKNOŚCI DLA ZWIERZĄT
13 elementów

op. zb. 4

81

Mój pierwszy salon piękności dla zwierząt 13 el.
Dla wszystkich wielbicielek uroczych piesków wyjątkowe centrum 

urody. Każda dziewczynka może teraz zamienić się w psią 
kosmetyczkę, fryzjerkę, czy masażystkę. W salonie SPA pieski 

znajdą profesjonalną obsługę, najwyższej jakości psie kosmetyki, 
będą mogły się zrelaksować i wypocząć pod okiem fachowców.  

Centrum urody posiada 3 przestrzenie odnowy biologicznej: strefę 
wodną – SPA, strefę odpoczynku i strefę urody. Tutaj  pani kąpie 

swoją psinę, „polewając” przyjemnym, ciepłym strumieniem wody, 
następnie mała psinka jest „suszona” suszarką  – fryzjerka ma 

do dyspozycji grzebień i szczotkę. Efekty pracy stylistki, piesek może 
podziwiać w lustereczku. 13 akcesoriów w zestawie.

ZESTAW NIE ZAWIERA MASKOTKI
Wymiary produktu: D54 × S29,5 × W58 cm

3+

13
elementów
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Nr art. 87395  
TOALETKA 2w1 WILD PINK 
Z KREDKAMI DO MAKIJAŻU

op. zb. 3

82

El
em

entów

Książeczka z szablonami

kredki do makijażu

8282

El
em

entów

Książeczka z

kredki do makijażu

Toaletka 2w1 Wild Pink z kredkami do makijażu
Toaletka wraz z szablonami do robienia makijażu w jednym. Bajecznie 

różowa toaletka dla małej królewny, która ma wszystkie niezbędne 
akcesoria do wystrojenia się zarówno na bal jak i na urodziny do koleżanki. 

Gdy dziewczynka usiądzie na małym  różowym stołeczku będzie miała 
wszystko pod ręką. Na stoliczku  znajdzie się miejsce na zabawkową suszarkę 
wydającą realistyczny  odgłos, szczotkę, perfumy, kosmetyki. Toaletka zawiera 
zestaw czterech szablonów, które pozwalają na cztery różne charakteryzacje 

buziek, kolorowe kredki do makijażu twarzy oraz książeczkę  z inspiracjami oraz 
instrukcjami jak krok po kroku wykonać dany element. Dzięki temu dzieci mogą 

przenieść się w świat fantazji Wild Pink.
Wymiary produktu: D56 × S51 × W85 cm

3+

85 cm



85 cm

Nr art. 87396  
TOALETKA CORRALINE
12 elementów

op. zb. 3

83

Toaletka Corraline 12 el.
Śliczna niebieska toaletka dla małej królewny, która ma 

wszystkie niezbędne akcesoria do wystrojenia się zarówno 
na bal jak i na urodziny do koleżanki. Gdy dziewczynka 
usiądzie na małym  niebieskim stołeczku będzie miała 
wszystko pod ręką. Na stoliczku  znajdzie się miejsce 

na zabawkową suszarkę wydającą realistyczny  odgłos, 
szczotkę, perfumy, kosmetyki. Toaletka wykonana jest 

w morskim stylu, ozdobiona konikami morskimi niczym 
w  rafie koralowej, na styl bajki „Gdzie jest Dory”.

Wymiary produktu: D51 × S56 × W85 cm

3+

12
elementów



Nr art. 84153  
WÓZEK MARKETOWY 2w1
18 elementów

op. zb. 3

84

WÓZEK MARKETOWY 2w1

18elementów

Wózek marketowy 2w1 w zestawie 18 el. 
Wieloprzedmiotowy zestaw przyda się w każdym domowym 

sklepiku spożywczym lub kuchni. Każde małe dziecko uwielbia 
robić z mamą, tatą zakupy lub pomagać w kuchni. Czasami 

brakuje nam pomysłu co można dziecku dać do zabawy, aby 
mogło bezpiecznie bawić się w gotowanie lub robienie zakupów. 

Ten 18 elementowy zestaw zachwyci każdego maluszka. 
Wózek na trzech stabilnych kółkach można w łatwy sposób 

przekształcić w koszyk na zakupy.  Wózek posiada dodatkową 
półkę na dole, gdzie również można poukładać zakupy. Z przodu 

wózka jest miejsce na zabranie ze sobą na zakupy bobasa. 
Zestaw zawiera 18 różnych produktów spożywczych. Wykonany 

w ślicznej czerwono-białej kolorystyce.
Wymiary produktu: D49 × S30 × W52 cm 

3+

w
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Nr art. 84156  
WÓZEK MARKETOWY 2w1 
CORRALINE
18 elementów

op. zb. 3

85

Wózek marketowy 2w1 CORRALINE 18 el.
Wieloprzedmiotowy zestaw przyda się 

w każdym domowym sklepiku spożywczym 
lub kuchni. Każde małe dziecko uwielbia robić 
z mamą, tatą zakupy lub pomagać w kuchni. 

Czasami brakuje nam pomysłu co można 
dziecku dać do zabawy, aby mogło bezpiecznie 

bawić się w gotowanie lub robienie zakupów. 
Ten 18 elementowy zestaw zachwyci każdego 
maluszka. Wózek na trzech stabilnych kółkach 
można w łatwy sposób przekształcić w koszyk 
na zakupy.  Wózek posiada dodatkową półkę 

na dole, gdzie również można poukładać 
zakupy. Z przodu wózka jest miejsce na 

zabranie ze sobą na zakupy bobasa. Zestaw 
zawiera 18 różnych produktów spożywczych. 
Wykonany w ślicznej niebieskiej kolorystyce 

jak bajce „Gdzie jest Dory”.
Wymiary produktu: D49 × S30 × W52 cm 

3+

w
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14elementów

Mój pierwszy koszyk na zakupy 14 el.
Prześliczny, kolorowy koszyk wypełniony po 

brzegi owocami i warzywami znakomicie 
wzbogaci każdą dziecięcą zabawę. 

Dzięki temu dodatkowi zabawa w sklep 
nabierze większych rumieńców. Koszyk 

i jego zawartość bardzo dobrze sprawdzi 
się również podczas organizowania 

przepysznego menu w dziecięcej kuchni. 
Wszystkie owoce i warzywa wykonane 

zostały z pięknie polakierowanych 
materiałów najwyższej jakości.  Zestaw 

składa się z 14 elementów.
Wymiary produktu:
D36 × S27 × W34 cm

3+  

Nr art. 84154  
MÓJ PIERWSZY KOSZYK 
NA ZAKUPY
14 elementów

Role Play Girls

op. zb. 4
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Nr art. 84104  
SUPERMARKET
ELECTRONIC DE LUXE
28 elementów

8787

Supermarket Electronic De Luxe 28 el.
Wspaniały Supermarket  De Luxe doskonale imituje 

profesjonalne i bardzo nowoczesne stanowisko 
kasowe. Zabawka będzie wymarzonym prezentem 

dla malucha. Dzieci uwielbiają zabawę w sklep, 
a ten zestaw zajmie je na wiele godzin. W komplecie 

oprócz mnóstwa produktów do sprzedaży, 
tj. owoców, warzyw, napoi, słodyczy i wielu innych 

towarów znajdziemy również czytnik kodów 
kreskowych z dźwiękami, kasa elektroniczna 

z dźwiękiem, elektroniczny czytnik kart płatniczych 
z dźwiękiem. Market może być otwarty lub 

zamknięty, dzięki wymiennemu napisowi. Mnóstwo 
półeczek na towary. W zestawie znajduje się 

również koszyk na zakupy. Zestaw zawiera 28 sztuk 
produktów, 2 karty płatnicze, koszyk.

Wymiary produktu:
D75,3 × S50 × W91 cm

3+

28elementów
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ZLEW, DUŻY
PIEKARNIK

88

w

26elementów

Kuchnia i grill 2w1 Cook Home
Zestaw do zabawy 2w1. Pozwala dziecku bawić się w gotowanie w kuchni 

i w grillowanie w ogrodzie. Kuchnia zawiera piekarnik z płytą grzewczą, 
nad którą zawieszony jest okap, duży zlew z nowoczesnym kranem 

i pojemnik do przechowywania warzyw i owoców. Kuchnię w prosty sposób 
można przekształcić w grilla, który pięknie będzie się komponował obok 

prawdziwego grilla w ogrodzie. Zestaw zawiera 26 akcesoriów tj. warzywa, 
owoce a także przybory do gotowania i telefon komórkowy. Kuchnia 
wyposażona jest w dwa kółka, dzięki którym w łatwy sposób można 

ją przetransportować na ogród jak i w domu.
Wymiary produktu: D76 x S37 x W100 cm

3+ 

KUCHNIA I GRILL
W JEDNYM

Nr art. 85003  
KUCHNIA I GRILL 2w1
COOK HOME
26 elementów

100 cm

op. zb. 1
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26elementów

Kuchnia i grill 2w1 Cook Home
Zestaw do zabawy 2w1. Pozwala dziecku bawić się w gotowanie w kuchni 

i w grillowanie w ogrodzie. Kuchnia zawiera piekarnik z płytą grzewczą, 
nad którą zawieszony jest okap, duży zlew z nowoczesnym kranem 

i pojemnik do przechowywania warzyw i owoców. Kuchnię w prosty sposób 
można przekształcić w grilla, który pięknie będzie się komponował obok 

prawdziwego grilla w ogrodzie. Zestaw zawiera 26 akcesoriów tj. warzywa, 
owoce a także przybory do gotowania i telefon komórkowy. Kuchnia 
wyposażona jest w dwa kółka, dzięki którym w łatwy sposób można 

ją przetransportować na ogród jak i w domu.
Wymiary produktu: D76 × S37 × W100 cm

3+ 

Nr art. 85006  
KUCHNIA I GRILL 2w1
COOK HOME
26 elementów

26elementów

Kuchnia i grill 2w1 Cook Home
Zestaw do zabawy 2w1. Pozwala dziecku bawić się w gotowanie w kuchni 

26 elementów

KUCHNIA
I GRILL W JEDNYM

w
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op. zb. 1
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KUCHNIA I GRILL
W JEDNYM

Kuchnia i grill 2w1 DE LUXE Cook’Home 26 el.
Zestaw do zabawy 2 w 1.Pozwala dziecku bawić się 

w gotowanie w kuchni i w grillowanie w ogrodzie. Ta 
luksusowa kuchnia zawiera piekarnik z płytą grzewczą, 
nad którą zawieszony jest okap, zlew z nowoczesnym 

kranem i pojemnik do przechowywania warzyw 
i owoców. Wersja De luxe dodatkowo wzbogacona jest 

o lodówkę oraz kuchenkę mikrofalową. Kuchnię 
w prosty sposób można przekształcić w grilla, 
który pięknie będzie się komponował obok 

prawdziwego grilla w ogrodzie. Zestaw 
zawiera 26 akcesoriów tj. warzywa, 

owoce a także przybory do gotowania 
i telefon komórkowy. Kuchnia 

wyposażona jest w dwa kółka, 
dzięki którym w łatwy sposób 

można ją przetransportować na 
ogród jak i w domu.
Wymiary produktu:

D104 × S37 × W100 cm

3+

DUŻY
ROZMIAR

 104 cm

w

26elementów

Nr art. 85013  
KUCHNIA I GRILL 2w1
DE LUXE COOK’HOME
26 elementów

KUCHNIA I GRILL

1

op. zb. 1

100 cm
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Kuchnia i grill 2w1 deLUXE
Electronic Cook’Home 31 el.

Zestaw do zabawy 2 w 1.Pozwala dziecku bawić się 
w gotowanie w kuchni i w grillowanie w ogrodzie. Ta 

luksusowa kuchnia zawiera piekarnik z płytą grzewczą, nad 
którą zawieszony jest okap, zlew z nowoczesnym kranem 

i pojemnik do przechowywania warzyw i owoców. Wersja De 
luxe dodatkowo wzbogacona jest o lodówkę oraz kuchenkę 

mikrofalową.  W wersji electronic kuchenka mikrofalowa, 
piekarnik oraz płyta grzewcza wydają realistyczne odgłosy, 

a piekarniku dodatkowo jest światło. Kuchnię w prosty 
sposób można przekształcić w grilla, który pięknie będzie się 

komponował obok prawdziwego grilla w ogrodzie. Zestaw 
zawiera 31 akcesoriów tj. warzywa, owoce a także przybory 
do gotowania i telefon komórkowy. Kuchnia wyposażona 
jest w dwa kółka, dzięki którym w łatwy sposób można ją 

przetransportować na ogród jak i w domu.
Wymiary produktu: D104 x S37 x W100 cm

3+

DUŻY
ROZMIAR

 104 cm

Nr art. 85015  
KUCHNIA I GRILL 2w1
DE LUXE ELECTRONIC 
COOK’HOME
31 elementów

w1
DE LUXE ELECTRONIC 

31elementów

w KUCHNIA I GRILL
W JEDNYM

op. zb. 1   



op. zb. 1

92

op. zb. 

LASAGNE
TRICOLORE

MAKARON
Z SOSEM

PIZZA
PEPPERONI

LODY
TROPIKALNE

Nr art. 85025  
KUCHNIA COOKING
SCHOOL – MASTER CHEF
75 elementów75 elementów

Kuchnia COOKING SCHOOL
– Master Chef 75 el.

Kuchnia do NAUKI GOTOWANIA niczym 
z programu Master Chef dla najmłodszych.  

Kolorowa i atrakcyjna kuchnia dla najmłodszych 
członków rodziny.  Rozwija wyobraźnię oraz uczy 

sprawności, szybkości i czystości w kuchni. Kuchnia 
oferuje naukę i zabawę w jednym. Twoja pociecha 

poczuje się jak w programie Master Chef.  W zestawie 
znajduje się 75 akcesoriów, z których dziecko może stworzyć 4 różne 

potrawy – pizzę peperoni, makaron z pieczarkami, lasagne oraz lody 
tropikalne. Do kuchni dołączone są przepisy do stworzenia pięknych potraw, 

jak na prawdziwego szefa kuchni przystało.  Stanowisko pracy wygląda tak 
samo jak w programie Master Chef, znajdziemy tutaj zlew z kranem, płytę 
grzewczą, piekarnik oraz dużą powierzchnię do przygotowywania potraw.

Wymiary produktu: D97 × S33 × W53 cm

3+

78elementów

pe
queño

 97 cm
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Nr art. 85026  
KUCHNIA COOKING
SCHOOL – MASTER CHEF
75 elementów

Kuchnia COOKING SCHOOL
– Master Chef 75 el. ELECTRONIC

Kuchnia do NAUKI GOTOWANIA niczym z programu 
Master Chef dla najmłodszych.  Kolorowa 

i atrakcyjna kuchnia dla najmłodszych członków 
rodziny.  Rozwija wyobraźnię oraz uczy sprawności, 

szybkości i czystości w kuchni. Kuchnia 
oferuje naukę i zabawę w jednym. Twoja 

pociecha poczuje się jak w programie 
Master Chef.  W zestawie znajduje się 

75 akcesoriów, z których dziecko może 
stworzyć 4 różne potrawy – pizzę peperoni, 
makaron z pieczarkami, lasagne oraz lody 

tropikalne. Do kuchni dołączone są przepisy 
do stworzenia pięknych potraw, jak na 

prawdziwego szefa kuchni przystało.  Stanowisko 
pracy wygląda tak samo jak w programie Master 

Chef, znajdziemy tutaj zlew z kranem, płytę 
grzewczą, piekarnik oraz dużą powierzchnię 

do przygotowywania potraw. Wersja elektroniczna.
Wymiary produktu: D97 × S33 × W53 cm

3+

78elementów

ILUSTROWANA
KSIĄŻKA

KUCHARSKA

53 cm
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Nr art. 83006  
PIZZERIA
40 elementów

PIZZERIA 40 el.
Świetna pizzeria dla małych kucharzy i miłośników 

pieczenia pizzy. 40 elementowy zestaw pozwoli 
dziecku na stworzenie własnej pizzy. Pizzeria 

wykonana w czerwono-czarnym kolorze. W zestawie 
znajdziemy: akcesoria do robienia pizzy, miseczki 
na dodatki, produkty do zrobienia pizzy (ciasto, 
salami, pomidory, pieczarki, ser itp.), kartonik 

do spakowania pizzy na wynos. Pizzę pieczemy 
w specjalnym piecu i gdy jest gotowa wyciągamy ją 
na tackę. Można zrobić różne rodzaje pizzy według 

życzenia kupującego.
Wymiary produktu: D50 × S32 × W40 cm

3+

40elementów

op. zb. 4



Role Play Girls

40 cm
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Nr art. 83016  
CUKIERNIA
39 elementów

CUKIERNIA 39 el.
Śliczna cukiernia w pięknym różowym kolorze. W cukierni 

znajdziemy wszystkie niezbędne akcesoria. Możemy 
zaproponować naszym klientom smaczny tort czekoladowy, 
babeczki z kremem, pierniczki w różnych kształtach. Pyszne 

ciasta i ciasteczka możemy zapakować w śliczne różowe 
pudełeczko.

Wymiary produktu: D50 × S32 × W40 cm 

3+

39elementów

op. zb. 4



Role Play Boys
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Przenośny warsztat  
– walizka 46 el. + 2 autka

Stół warsztatowy 
z narzędziami to zestaw, który 
z pewnością zadowoli każdego 

małego majsterkowicza! 
W zestawie z warsztatem dzieci 

znajdą wiele akcesoriów – śrubki, 
nakrętki, wkrętaki, z których mały mechanik 
skręci dwa pojazdy. Zabawka zajmuje niewiele miejsca 

i jest łatwa w montażu  i demontażu. Całość składana jest 
w formie walizki, którą łatwo przenosić dzięki załączonej 

rączce. Bogactwo elementów, solidne wykonanie i dbałość 
o szczegóły to dodatkowe atuty tego znakomitego 

kompletu małego majsterkowicza. Twoje dziecko poczuje 
się jak prawdziwy mechanik prowadzący swój wspaniały 

warsztat bawiąc się tym niezwykłym zestawem.
Wymiary produktu: D44 × S29,5 × W58 cm 

3+

46elementów

Nr art. 12002  
PRZENOŚNY WARSZTAT 
– WALIZKA
46 elementów

9696

Przenośny warsztat  
– walizka 46 el. + 2 autka

Stół warsztatowy 
z narzędziami to zestaw, który 
z pewnością zadowoli każdego 

małego majsterkowicza! 
W zestawie z warsztatem dzieci 

znajdą wiele akcesoriów – śrubki, 
nakrętki, wkrętaki, z których mały mechanik 
skręci dwa pojazdy. Zabawka zajmuje niewiele miejsca 

i jest łatwa w montażu  i demontażu. Całość składana jest 
w formie walizki, którą łatwo przenosić dzięki załączonej 

rączce. Bogactwo elementów, solidne wykonanie i dbałość 
o szczegóły to dodatkowe atuty tego znakomitego 

kompletu małego majsterkowicza. Twoje dziecko poczuje 
się jak prawdziwy mechanik prowadzący swój wspaniały 

warsztat bawiąc się tym niezwykłym zestawem.
Wymiary produktu: D44 × S29,5 × W58 cm 

op. zb. 2
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53elementy

Przenośny warsztat budowlany z kaskiem 53 El.
Stół warsztatowy z narzędziami to zestaw, 

który z pewnością zadowoli każdego małego 
majsterkowicza! Zestaw śrub, nakrętek oraz 

listew i klocków z otworami. Wszystkie elementy 
wykonane z kolorowego tworzywa łatwe w montażu, 
konstrukcje maszyn oraz zwierząt. Dobry do ćwiczeń 
usprawniających manipulowanie i twórcze myślenie. 

Zabawka zajmuje niewiele miejsca i jest łatwa 
w montażu i demontażu. Całość składana jest w formie 
walizki, którą łatwo przenosić dzięki załączonej rączce. 

W zestawie z kaskiem dla budowniczego. Bogactwo 
elementów, solidne wykonanie i dbałość o szczegóły to 
dodatkowe atuty tego znakomitego kompletu narzędzi. 

Twoje dziecko poczuje się jak prawdziwy mechanik 
prowadzący swój wspaniały warsztat bawiąc się tym 

niezwykłym zestawem narzędzi.
Wymiary produktu: D44 x S29,5 x W58 cm

3+

Nr art. 12062  
PRZENOŚNY WARSZTAT 
BUDOWLANY Z KASKIEM
53 elementy

op. zb. 2



Outdoor/Sports
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Moje pierwsze kręgle
Zestaw kręgli dla naszych 

najmłodszych dzieci. Pozwólmy 
naszym dzieciom zmierzyć się w tej 
ekscytującej i niezwykłej grze w kręgle. 
Bowling to cudowna zabawa dla Twojego  

malucha. Po zbiciu danego kręgla automatycznie 
pojawiają sie zdobyte punkty, nad zbitym kręglem. 

Bardzo łatwy mechanizm dźwigni pozwala na 
wysunięcie wszystkich kręgli i rozpoczęcie gry 
od nowa lub kolejki kolejnego gracza. Rozwija 
koordynację ruchową dziecka, koncentrację, 

precyzję oraz kreatywność i wyobraźnię, maluchy 
poznają jednocześnie zależność: przyczyna 

– skutek. Doskonała jakość, wspaniała kolorystyka 
oraz wartości edukacyjne produktów  odpowiadają 
oczekiwaniom rodziców, a dzieciom pozwalają na 

rozwijającą, ekscytującą i pełną wrażeń zabawę 
w domu i na podwórku.

Wymiary produktu: D44 ×S42 × W37 cm

18m+

Nr art. 75603
MOJE PIERWSZE KRĘGLE
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op. zb. 4



Lotto/Bingo
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Elektroniczna gra Bingo
Gra Bingo – znana i lubiana od stuleci loterIa liczbowa 

z prawdziwą maszyną do losowania. Ta niezwykła 
gra familijna powoli wszystkim uczestnikom przeżyć 
wielkie emocje!!!  Wygrywa ten z graczy, który jako 

pierwszy zakryje pięć liczb na jednej linii swojej karty. 
Wspaniała mini maszyna losująca Bingo wykonana 
z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Niezwykle 
prosta w użytkowaniu, wystarczy nacisnąć przycisk, 

aby uruchomić losowanie. Kompaktowa konstrukcja 
umożliwiająca zabranie maszyny wszędzie ze sobą 

Doskonale sprawdza się na imprezach .Gra, w której 
każdy chce wygrywać  Świetny prezent dla fana 

gier losowych i nie tylko. Zestaw zawiera: 90 kulek 
z numerkami, 24 karty oraz żetony do przykrywania 

cyferek. Zabawka zasilana bateriami.
Wymiary produktu: D37 × S22,5 × W10,5 cm

3+

aby uruchomić losowanie. Kompaktowa konstrukcja 
umożliwiająca zabranie maszyny wszędzie ze sobą 

Doskonale sprawdza się na imprezach .Gra, w której 
każdy chce wygrywać  Świetny prezent dla fana 

gier losowych i nie tylko. Zestaw zawiera: 90 kulek 
z numerkami, 24 karty oraz żetony do przykrywania 

cyferek. Zabawka zasilana bateriami.
Wymiary produktu: D37 × S22,5 × W10,5 cm

3+

Nr art. 22302  
ELEKTRONICZNA
GRA BINGO

op. zb. 4
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Nr art. 89505
DOMEK Z KRAINY LODU

op. zb. 1



Domek z krainy lodu
Niespotykany  lodowy domek  będzie fantastycznym 

miejscem do zabawy dla Twoich dzieci. Dzięki optymalnym 
rozmiarom będzie świetną atrakcją zarówno w ogrodzie jak 

i w dziecinnym pokoju. Domek wykonany jest z wysokiej 
jakości tworzywa w lodowych kolorach. Domek posiada dwa 
otwierane okna z okiennicami na zewnątrz, otwierane drzwi 

oraz skrzynkę na listy. 
Dach domku jest przezroczysty, dzięki czemu możemy 

zobaczyć co dzieje się na zewnątrz, jak również zerknąć do 
wewnątrz domku. Domek posiada bardzo dużą powierzchnię 

do zabawy i posiada bardzo wysoką jakość wykonania!
Wymiary produktu: D103 × S84 × W104 cm

2+
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jakości tworzywa w lodowych kolorach. Domek posiada dwa 
otwierane okna z okiennicami na zewnątrz, otwierane drzwi 

wewnątrz domku. Domek posiada bardzo dużą powierzchnię 
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TWORZENIE LALECZKI FOFUCHAS
ODBYWA SIĘ W TRZECH PROSTYCH KROKACH

ZŁÓŻ
W CAŁOŚĆ
ELEMENTY
KORPUSU
LALKI

ZAPROJEKTUJ
SWOJĄ
FOFUCHAS
WEDŁUG
DOŁĄCZONYCH
SZABLONÓW
I WŁASNEJ
WYOBRAŹNI

UDEKORUJ
SWOJĄ
FOFUCHAS
JAK TYLKO
ZECHCESZ

102

TWORZENIE LALECZKI FOFUCHAS
ODBYWA SIĘ W TRZECH PROSTYCH KROKACH

1

Nr art. 16362
LALKA FOFUCHAS – Katie

Nr art. 16364
LALKA FOFUCHAS – Pixie

Nr art. 16363
LALKA FOFUCHAS – Chloe

Nr art. 16365
LALKA FOFUCHAS – Moon

30 cm

30 cm

30 cm

30 cm

op. zb. 6

op. zb. 6

op. zb. 6

op. zb. 6



  składany korpus z tworzywa sztucznego,
 5 arkuszy pianki EVA,
  samoprzylepna taśma dwustronna,
 szablony,
  naklejki do ozdobienia twarzy lalki,
 instrukcja obrazkowa

6+

+1

6

33,5 × 29,5 × 7,2 cm

KAŻDY
ZESTAW

ZAWIERA
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Nr art. 16864
LALKA FOFUCHAS – Emma

Nr art. 16456
ZESTAW DWÓCH LALEK 
FOFUCHAS
– Anna i Elsa (FROZEN)

Nr art. 16457
ZESTAW DWÓCH LALEK 
FOFUCHAS
– Książę i Księżniczka

30 cm

30 cm
30 cm

op. zb. 6

op. zb. 4

op. zb. 4



MultiGO to linia 
samochodów ciężarowych 
z poręcznym systemem 

„bayonet“, który umożliwia małym 
dzieciom wymianę rozszerzeń

i innych akcesoriów.Samochody MultiGO przeznaczone są dla dzieci 
od 2 do 6 roku życia. Zabawki wykonane są na terenie 
UE z wysokiej jakości materiałów, głównie ABS. Pojazd 
nie posiada małych elementów.

Dzieci ze względu na swoją ciekawość świata, bardzo często szybką nudzą się swoją do-
tychczasową zabawką, pozostawiają ją i nie bawią się nią ponownie. Zaczynają poszu-
kiwać nowych bodźców,  które zaspokoją ich potrzebę poznawania świata. Nowa linia 
produktów MultiGO przynosi rozwiązanie tego problemu – oryginalną ciężarówkę zapro-
jektowaną tak, aby rozwijała kreatywność dziecka i zaspokajała jego potrzeby poznawa-

nia świata bez pytania o nowe zabawki.

104



Wymień
&jedź

Bazą zabawek MultiGO stanowi nadwozie 
auta, z wymiennymi rozszerzeniami. Połączenie 
między nadwoziem a rozszerzeniem jest 
stabilne i bezpieczne. Śmieciarka  może na 
chwilę zmienić się w cysternę lub wywrotkę.

Istnieje również możliwość 
podłączenia kilku przyczep 

z różnymi rozszerzeniami. Ciągnik 
Zetor posiada wymienne ostrze. 

Przez  otwarty dach można 
umieścić w aucie figurkę kierowcy.

dodatkowa
ekspozycja
w displayach
podłogowych
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Nr art. 27011
IGRACEK MULTIGO WYWROTKA 1+2

Nr art. 27013
IGRACEK MULTIGO
ŚMIECIARKA 1+2

Nr art. 27015
IGRACEK MULTIGO
TRAKTOR 1+2

Nr art. 27014
IGRACEK MULTIGO
PLATFROMA Z KLOCKAMI  1+2

Nr art. 27012
IGRACEK MULTIGO
CYSTERNA 1+2

Zestawy podstawowe 1+2
Pojazdy z dodatkową naczepą, którą można 

wymienić w łatwy i szybki sposób dzięki 
poręcznemu systemowi „bayonet”.

 Wymiary produktu: D22 × S11,5 ×- W14,5 cm
Wiek:2+

IGRACEK MULTIGO WYWROTKA 1+2

Nr art. 27014
IGRACEK MULTIGO
PLATFROMA Z KLOCKAMI  1+2
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op. zb. 8

op. zb. 8

op. zb. 8

op. zb. 8

op. zb. 8



Nr art. 27051
IGRACEK MULTIGO
WYWROTKA 1+2 ECO BOX

Nr art. 27052
IGRACEK MULTIGO
CYSTERNA 1+2 ECO BOX

Nr art. 27054
IGRACEK MULTIGO
PLATFROMA Z KLOCKAMI  1+2 ECO BOX

Nr art. 27053
IGRACEK MULTIGO
ŚMIECIARKA 1+2 ECO BOX

Nr art. 27055
IGRACEK MULTIGO
TRAKTOR 1+2 ECO BOX

 Zestawy podstawowe 1+2 ECO BOX
Pojazd z dodatkową naczepą, którą można wymienić w łatwy i szybki sposób 

„bayonet” w ekonomicznym opakowaniu.
Wymiary produktu: D22 × S11,5 × W14,5 cm   

   Wiek:2+
Wymiary produktu: D22 × S11,5 × W14,5 cm 

   Wiek:2+

PLATFROMA Z KLOCKAMI  1+2 ECO BOX
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op. zb. 8

op. zb. 8

op. zb. 8

op. zb. 8

op. zb. 8



Nr art. 27111
IGRACEK MULTIGO
PRZYCZEPA

Nr art. 27114
IGRACEK MULTIGO
WYWROTKA

Nr art. 27116
IGRACEK MULTIGO
CYSTERNA NA MLEKO

Nr art. 27118
IGRACEK MULTIGO
POJEMNIK NA ŚMIECI

WYMIENNE
ROZSZERZENIA

Nr art. 27112
IGRACEK MULTIGO
SKRZYNIA
ŁADUNKOWA

108

op. zb. 12

op. zb. 12
op. zb. 12

op. zb. 12

op. zb. 12



Nr art. 27120
IGRACEK MULTIGO
PRZYCZEPA
POCZTA/POLICJA

Nr art. 27121
IGRACEK MULTIGO
PRZYCZEPA
STRAŻAKA/MECHANIKA

Nr art. 27150
IGRACEK MULTIGO
ZESTAW 2 KOGUTÓW

Nr art. 27123
IGRACEK MULTIGO
PLATFORMA BUDOWLANA

Wymienne rozszerzenia wchodzące w skład serii Igracek MultiGO, które dzięki unikalnemu systemowi 
„bayonet” można w prosty sposób doczepić do innego pojazdu MultiGO  

   Wiek:2+

Nr art. 27126
IGRACEK MULTIGO
KLOCKI 18 szt.
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op. zb. 12

op. zb. 12 op. zb. 18

op. zb. 12

op. zb. 12



Nr art. 27311
IGRACEK MULTIGO
zestaw BIG CITY

Nr art. 27312
IGRACEK MULTIGO
zestaw FARMA

Nr art. 28014
IGRACEK MULTIGO
ZNAKI DROGOWE
23 szt. Nr art. 28016

IGRACEK MULTIGO
ZESTAW
dwustronnych dróg
8 szt.

DUŻY ZESTAW

AKCESORIA DODATKOWE

IGRACEK MultiGO zestaw BIG CITY
Duży zestaw pojazdów miejskich, dzięki któremu Twoje 

dziecko będzie mogło stworzyć własne miasto. W zestawie 
znajdziemy:

 2 pojazdy: wywrotkę i cysternę z mlekiem
 przyczepę z akcesoriami strażaka/mechanika

 trzy figurki  zestaw 2 kogutów
 akcesoria drogowe

Wymiary opakowania: D55 × S12 × W29 cm
Wiek: 2+

IGRACEK MultiGO ZNAKI DROGOWE 23 szt.
Zestaw znaków drogowych wykonanych z wysokiej jakości 

kartonu. Idealne dla najmłodszych uczestników ruchu 
drogowego. Sygnalizacja świetlna posiada dodatkowe 

kartoniki, które umożliwiają pozostawienie widocznego 
tylko jednego koloru światła.

Wiek: 2+

IGRACEK MultiGO
zestaw dwustronnych dróg 8 szt.

Zestaw ośmiu dwustronnych dróg łączonych ze sobą 
na zasadzie puzzli. Zestaw zawiera zarówno drogi proste 

z przejściem dla pieszych, jak również bez przejścia oraz łuki 
z trawą. Wykonane z wysokiej jakości materiałów. Idealne 

do stworzenia miasta przez naszego malucha w połączeniu 
ze znakami drogowymi.

Wiek: 2+

IGRACEK MultiGO zestaw FARMA
Duży zestaw pojazdów rolniczych, dzięki któremu

Twoje dziecko będzie mogło stworzyć własną farmę.
W zestawie znajdziemy:

 traktor ze zdejmowanym ostrzem
 ciężarówkę z przyczepą dla zwierząt
 przyczepę z cysterną  trzy figurki

Wymiary opakowania: D55 × S12 × W29 cm
Wiek: 2+

tylko jednego koloru światła.
Wiek: 2+

op. zb. 6

op. zb. 6

op. zb. 6

op. zb. 6

drogowego. Sygnalizacja świetlna posiada dodatkowe 
kartoniki, które umożliwiają pozostawienie widocznego 

tylko jednego koloru światła.

drogowego. Sygnalizacja świetlna posiada dodatkowe Wiek: 2+drogowego. Sygnalizacja świetlna posiada dodatkowe 
kartoniki, które umożliwiają pozostawienie widocznego 

Wiek: 2+
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Nr art. 27411
IGRACEK MULTIGO
figurka KIEROWCY

Nr art. 27412
IGRACEK MULTIGO
figurka TRAKTORZYSTY

Nr art. 27413
IGRACEK MULTIGO
figurka BUDOWNICZEGO

Nr art. 27414
IGRACEK MULTIGO
figurka KIEROWCY
ŚMIECIARKI

Nr art. 27415
IGRACEK MULTIGO
figurka POMOCNIKA
KIEROWCY

FIGURKI

op. zb. 24

op. zb. 24

op. zb. 24

op. zb. 24

op. zb. 24
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