STAVĚJTE Z CIHEL
STAVANIE Z TEHÁL
CZ
Staňte se stavitelem a budujte stavby ze skutečných hliněných cihel a dřeva. Objevujte svět zábavy a tvořivosti,
postupujte od základů až po dokončenou budovu. Skládejte cihly, řezejte a lepte materiály a pak svůj skvělý výtvor
ozdobte. Vytvořte vlastní jedinečnou budovu, využijte své nápady a hledejte vlastní řešení, nebo si vyberte z našeho
návodu a stavějte podle něj krok za krokem. V sadě najdete i papírové figurky, díky nimž můžete svoji budovu oživit
a hrát si. Pokud spojíte několik sad Brick Trick, můžete vytvořit malebnou vesničku, moderní město nebo
středověkou osadu.

SK
Staňte sa murárom a budujte stavby zo skutočných hlinených tehál a dreva. Objavte svet zábavy a nápadov – stavanie
od základov až po hotovú budovu. Skladajte tehly, režte materiál, lepte a ozdobte svoje vlastné úžasné budovy. Vytvorte
si svoju jedinečnú budovu pomocou vlastných nápadov a riešení alebo sa pozrite do návodu a postupujte podľa neho
krok za krokom. Balenie obsahuje aj papierové figúrky, ktoré oživia vaše hotové budovy. Skombinujte niekoľko súprav
Brick Trick a vytvorte tak malebnú dedinku, moderné mesto alebo stredovekú usadlosť.

ZLEPŠUJE MANUÁLNÍ
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STAVANIE Z TEHÁL
CZ

SK

STÁJ

STAJŇA

Postavte nádhernou stáj
ze skutečných cihel, dřeva
a ozdobných prvků, například
trávy, korku a křovin. Můžete využít
stavební plány dodané se sadou
nebo postavit jedinečnou stavbu
podle vlastní představivosti.Hrajte
si s papírovými figurkami
s venkovskou tématikou, které jsou
součástí sady. To ale není všechno!
Namočením do vody můžete
stavbu rozložit a začít
ze stejných cihel stavět znovu!
Krabice obsahuje: skutečné cihly,
lepidlo, dřevěná prkénka, ozdobné
prvky, papírové figurky, stojánek,
nálepku a návod.
Zábava v mnoha podobách!

Postavte nádhernú stajňu
zo skutočných tehál, dreva
a ozdobných predmetov, ako
napríklad tráva, korok alebo krík.
Pomôžte si stavebnými plánmi,
ktoré sú súčasťou balenia alebo
zapojte vlastnú fantáziu a vytvorte
jedinečnú stavbu.Hrajte sa
s papierovými figúrkami z vidieka,
ktoré nájdete v balení. Zábava
ešte nekončí! Rozpustite stavbu
vo vode a pokračujte v stavaní
s rovnakými tehlami. Balenie
obsahuje: skutočné tehly, lepidlo,
drevené dosky, ozdobné predmety,
papierové figúrky, stojan,
nálepky a návod.
Viacnásobná zábava!
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PSÍ BOUDA

PSIA BÚDA

Postavte boudu pro psa ze
skutečných cihel, dřeva a
ozdobných prvků. Můžete využít
stavební plány dodané se sadou
nebo postavit jedinečnou stavbu
podle vlastní představivosti.
Hrajte si s papírovými figurkami
s venkovskou tématikou, které
jsou součástí sady. To ale není
všechno! Namočením do vody
můžete stavbu rozložit a začít ze
stejných cihel stavět znovu!
Krabice obsahuje: skutečné
cihly, lepidlo, dřevěná prkénka,
ozdobné prvky, papírové figurky,
stojánek, nálepku a návod.
Zábava v mnoha podobách!

Postavte psiu búdu zo
skutočných tehál, dreva a
ozdobných predmetov. Pomôžte
si stavebnými plánmi, ktoré sú
súčasťou balenia alebo zapojte
vlastnú fantáziu a vytvorte
jedinečnú stavbu. Hrajte sa s
papierovými figúrkami
z vidieka, ktoré nájdete v balení.
Zábava ešte nekončí! Rozpustite
stavbu vo vode a pokračujte v
stavaní s rovnakými tehlami.
Balenie obsahuje: skutočné tehly,
lepidlo, drevené dosky, ozdobné
predmety, papierové figúrky,
stojan, nálepky a návod.
Viacnásobná zábava!
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STAVĚJTE Z CIHEL
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VĚŽ

VEŽA

Postavte nádhernou věž ze
skutečných cihel, dřeva
a ozdobných prvků, například
trávy a křovin. Můžete využít
stavební plány dodané se sadou
nebo postavit jedinečnou stavbu
podle vlastní představivosti.
Hrajte si s papírovými figurkami
se středověkou tématikou, které
jsou součástí sady. To ale není
všechno! Namočením do vody
můžete stavbu rozložit a začít
ze stejných cihel stavět znovu!
Krabice obsahuje: skutečné cihly,
lepidlo, dřevěná prkénka, ozdobné
prvky, papírové figurky, stojánek,
nálepku a návod.
Zábava v mnoha podobách!

Postavte nádhernú vežu zo
skutočných farebných tehál,
dreva a ozdobných predmetov,
ako napríklad tráva alebo krík.
Pomôžte si stavebnými plánmi,
ktoré sú súčasťou balenia alebo
zapojte vlastnú fantáziu
a vytvorte jedinečnú stavbu.
Hrajte sa s papierovými figúrkami
zo stredoveku, ktoré nájdete
v balení. Zábava ešte nekončí!
Rozpustite stavbu vo vode a
pokračujte v stavaní s rovnakými
tehlami. Balenie obsahuje:
skutočné tehly, lepidlo, drevené
dosky, ozdobné predmety,
papierové figúrky, stojan,
nálepky a návod.
Viacnásobná zábava!
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ZÁMEK

ZÁMOK

Postavte nádherný zámok
zo skutočných bielych tehál
a ozdobných predmetov, ako
napríklad tráva alebo krík.
Pomôžte si stavebnými plánmi,
ktoré sú súčasťou balenia alebo
zapojte vlastnú fantáziu a vytvorte
jedinečnú stavbu. Hrajte sa
s papierovými figúrkami zo stredoveku, ktoré nájdete v balení.
Zábava ešte nekončí! Rozpustite
stavbu vo vode a pokračujte
v stavaní s rovnakými tehlami.
Balenie obsahuje: skutočné
tehly, lepidlo, ozdobné predmety,
papierové figúrky, stojan,
nálepky a návod.
Viacnásobná zábava!
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Postavte nádherný zámek ze skutečných cihel, dřeva a ozdobných
prvků, například trávy a křovin.
Můžete využít stavební plány
dodané se sadou nebo postavit
jedinečnou stavbu podle
vlastní představivosti. Hrajte si
s papírovými figurkami se středověkou tématikou, které jsou
součástí sady. To ale není všechno!
Namočením do vody můžete
stavbu rozložit a dál stavět ze
stejných cihel! Krabice obsahuje:
skutečné cihly, lepidlo, ozdobné
prvky, papírové figurky, stojánek,
nálepku a návod.
Zábava v mnoha podobách!
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CHATA

CHALOUPKA

Postavte útulnú chatu zo
skutočných tehál, dreva a
ozdobných predmetov, ako
napríklad tráva alebo korok.
Pomôžte si stavebnými plánmi,
ktoré sú súčasťou balenia alebo
zapojte vlastnú fantáziu a vytvorte
jedinečnú stavbu. Hrajte sa s
papierovými figúrkami z vidieka,
ktoré nájdete v balení. Zábava
ešte nekončí! Rozpustite stavbu
vo vode a pokračujte v stavaní
s rovnakými tehlami. Balenie
obsahuje: skutočné tehly, lepidlo,
drevené dosky, ozdobné predmety,
papierové figúrky, stojan, nálepky
a návod.
Viacnásobná zábava!

Postavte útulnou chaloupku
ze skutečných cihel, dřeva a
ozdobných prvků, například trávy
a korku. Můžete využít stavební
plány dodané se sadou nebo
postavit jedinečnou stavbu podle
vlastní představivosti. Hrajte si s
papírovými figurkami
s venkovskou tématikou, které
jsou součástí sady. To ale není
všechno! Namočením do vody
můžete stavbu rozložit a dál
stavět ze stejných cihel! Krabice
obsahuje: skutečné cihly, lepidlo,
dřevěná prkénka, ozdobné prvky,
papírové figurky, stojánek,
nálepku a návod.
Zábava v mnoha podobách!
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Postavte rytiersky hrad zo
skutočných farebných tehál,
dreva a ozdobných predmetov,
ako napríklad tráva alebo krík.
Pomôžte si stavebnými plánmi,
ktoré sú súčasťou balenia alebo
zapojte vlastnú fantáziu a vytvorte
jedinečnú stavbu. Hrajte sa s papierovými figúrkami zo stredoveku,
ktoré nájdete v balení. Zábava ešte
nekončí! Rozpustite stavbu vo vode
a pokračujte v stavaní s rovnakými
tehlami. Balenie obsahuje:
skutočné tehly, lepidlo, drevené
dosky, ozdobné predmety,
papierové figúrky, stojan, nálepky
a návod.
Viacnásobná zábava!
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HRAD

Postavte rytířský hrad ze
skutečných barevných cihel, dřeva
a ozdobných prvků, například
trávy a křovin. Můžete využít
stavební plány dodané se sadou
nebo postavit jedinečnou stavbu
podle vlastní představivosti.
Hrajte si s papírovými figurkami se
středověkou tématikou, které jsou
součástí sady.To ale není všechno!
Namočením do vody můžete
stavbu rozložit a dál stavět ze
stejných cihel! Krabice obsahuje:
skutečné cihly, lepidlo, dřevěná
prkénka, ozdobné prvky, papírové
figurky, stojánek, nálepku a návod.
Zábava v mnoha podobách!
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HASIČSKÁ STANICE

HASIČSKÁ STANICA

Postavte hasičskou stanici ze skutečných cihel, dřeva a ozdobných
prvků. Můžete využít stavební
plány dodané se sadou nebo
postavit jedinečnou stavbu podle
vlastní představivosti.
Hrajte si s papírovými figurkami
s městskou tématikou, které jsou
součástí sady. To ale není všechno!
Namočením do vody můžete stavbu rozložit a dál stavět ze stejných
cihel! Krabice obsahuje: skutečné
cihly, lepidlo, dřevěná prkénka,
ozdobné prvky, papírové figurky,
stojánek, nálepku a návod.
Zábava v mnoha podobách!

Postavte hasičskú stanicu zo skutočných tehál, dreva a ozdobných
predmetov. Pomôžte si stavebnými
plánmi, ktoré sú súčasťou balenia
alebo zapojte vlastnú fantáziu
a vytvorte jedinečnú stavbu.
Hrajte sa s papierovými figúrkami
z mesta, ktoré nájdete v balení.
Zábava ešte nekončí! Rozpustite
stavbu vo vode a pokračujte
v stavaní s rovnakými tehlami.
Balenie obsahuje: skutočné tehly,
lepidlo, drevené dosky, ozdobné
predmety, papierové figúrky,
stojan, nálepky a návod.
Viacnásobná zábava!
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PEVNOSŤ

Postavte majestátnu pevnosť
zo skutočných bielych tehál,
dreva a ozdobných predmetov, ako
napríklad tráva alebo krík.
Pomôžte si stavebnými plánmi,
ktoré sú súčasťou balenia alebo
zapojte vlastnú fantáziu a vytvorte
jedinečnú stavbu. Hrajte sa s papierovými figúrkami zo stredoveku,
ktoré nájdete v balení. Zábava ešte
nekončí! Rozpustite stavbu vo vode
a pokračujte v stavaní s rovnakými
tehlami. Balenie obsahuje: skutočné tehly, lepidlo, drevené dosky,
ozdobné predmety, papierové
figúrky, stojan, nálepky a návod.
Viacnásobná zábava!
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Postavte majestátní pevnost
ze skutečných cihel, dřeva a
ozdobných prvků, například trávy
a křovin.
Můžete využít stavební plány
dodané se sadou nebo postavit
jedinečnou stavbu podle vlastní
představivosti.
Hrajte si s papírovými figurkami
se středověkou tématikou, které
jsou součástí sady. To ale není
všechno! Namočením do vody
můžete stavbu rozložit a dál stavět
ze stejných cihel! Krabice obsahuje:
skutečné cihly, lepidlo, dřevěná
prkénka, ozdobné prvky, papírové
figurky, stojánek, nálepku a návod.
Zábava v mnoha podobách!
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STATEK

FARMA

Postavte velký statek ze skutečných cihel, dřeva a ozdobných
prvků. Můžete využít stavební
plány dodané se sadou nebo
postavit jedinečnou stavbu
podle vlastní představivosti.
Hrajte si s papírovými figurkami s
venkovskou tématikou, které jsou
součástí sady.To ale není všechno!
Namočením do vody můžete stavbu rozložit a dál stavět ze stejných
cihel! Krabice obsahuje: skutečné
cihly, lepidlo, dřevěná prkénka,
ozdobné prvky, papírové figurky,
stojánek, nálepku a návod.
Zábava v mnoha podobách!

Postavte veľkú farmu zo skutočných tehál, dreva a ozdobných
predmetov. Pomôžte si stavebnými
plánmi, ktoré sú súčasťou balenia
alebo zapojte vlastnú fantáziu
a vytvorte jedinečnú stavbu.
Hrajte sa s papierovými figúrkami
z vidieka, ktoré nájdete v balení.
Zábava ešte nekončí! Rozpustite
stavbu vo vode a pokračujte
v stavaní s rovnakými tehlami.
Balenie obsahuje: skutočné tehly,
lepidlo, drevené dosky, ozdobné
predmety, papierové figúrky,
stojan, nálepky a návod.
Viacnásobná zábava!

B

KG

C
6+

60957

B

356x248x74

A

XL

Postavte úžasný veterný mlyn
zo skutočných tehál, dreva
a ozdobných predmetov. Pomôžte
si stavebnými plánmi, ktoré sú
súčasťou balenia alebo zapojte
vlastnú fantáziu a vytvorte jedinečnú stavbu. Hrajte sa
s papierovými figúrkami
z vidieka, ktoré nájdete v balení.
Zábava ešte nekončí! Rozpustite
stavbu vo vode a pokračujte
v stavaní s rovnakými tehlami.
Balenie obsahuje: skutočné tehly,
lepidlo, drevené dosky, ozdobné
predmety, papierové figúrky,
stojan, nálepky a návod.
Viacnásobná zábava!
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Postavte větrný mlýn ze
skutečných cihel, dřeva a
ozdobných prvků. Můžete využít
stavební plány dodané se sadou
nebo postavit jedinečnou stavbu
podle vlastní představivosti. Hrajte
si s papírovými figurkami
s venkovskou tématikou, které jsou
součástí sady. To ale není všechno!
Namočením do vody můžete stavbu rozložit a dál stavět ze stejných
cihel! Krabice obsahuje: skutečné
cihly, lepidlo, dřevěná prkénka,
ozdobné prvky, papírové figurky,
stojánek, nálepku a návod.
Zábava v mnoha podobách!
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NÁDRAŽÍ

STANICA

Postavte nádraží ze skutečných
cihel a dřeva. Můžete využít
stavební plány dodané se sadou
nebo postavit jedinečnou stavbu
podle vlastní představivosti.
Hrajte si s papírovými figurkami
s městskou tématikou, které jsou
součástí sady. To ale není
všechno! Namočením do vody
můžete stavbu rozložit a dál
stavět ze stejných cihel! Krabice
obsahuje: skutečné cihly, lepidlo,
dřevěná prkénka, papírové
figurky, stojánek, nálepku
a návod.
Zábava v mnoha podobách!

Postavte vlakovú stanicu zo
skutočných tehál a dreva.
Pomôžte si stavebnými plánmi,
ktoré sú súčasťou balenia alebo
zapojte vlastnú fantáziu
a vytvorte jedinečnú stavbu.
Hrajte sa s papierovými figúrkami
z mesta, ktoré nájdete v balení.
Zábava ešte nekončí! Rozpustite
stavbu vo vode a pokračujte
v stavaní s rovnakými tehlami.
Balenie obsahuje: skutočné tehly,
lepidlo, drevené dosky, papierové
figúrky, stojan, nálepky a návod.
Viacnásobná zábava!
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PALÁC

Postavte obrovský palác
zo skutočných farebných tehál,
dreva a ozdobných predmetov,
ako napríklad tráva alebo krík.
Pomôžte si stavebnými plánmi,
ktoré sú súčasťou balenia alebo
zapojte vlastnú fantáziu
a vytvorte jedinečnú stavbu.
Hrajte sa s papierovými figúrkami
zo stredoveku, ktoré nájdete
v balení. Zábava ešte nekončí!
Rozpustite stavbu
vo vode a pokračujte v stavaní
s rovnakými tehlami. Balenie
obsahuje: skutočné tehly, lepidlo,
drevené dosky, ozdobné predmety, papierové figúrky, stojan,
nálepky a návod.
Viacnásobná zábava!
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Postavte obrovský palác ze skutečných barevných cihel, dřeva
a ozdobných prvků, například
trávy a křovin. Můžete využít
stavební plány dodané se sadou
nebo postavit jedinečnou stavbu
podle vlastní představivosti.
Hrajte si s papírovými figurkami
se středověkou tématikou, které
jsou součástí sady. To ale není
všechno! Namočením do vody
můžete stavbu rozložit a dál
stavět ze stejných cihel! Krabice
obsahuje: skutečné cihly, lepidlo,
dřevěná prkénka, ozdobné prvky,
papírové figurky, stojánek,
nálepku a návod.
Zábava v mnoha podobách!
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BRICK TRICK
CELÉ CIHLY

BRICK TRICK
CELÉ TEHLY

Staňte se stavitelem a pomocí těchto 40
cihliček zdokonalte své jedinečné stavby!
Brick Trick doplňující série hliněných cihel
je skvělým řešením pro ty, kteří chtějí
pokračovat v stavění a vybudovat si více
projektů ze série Brick Trick. Zapojte svou
fantazii a využijte vlastní nápady a řešení,
díky kterým získají vaše stavby unikátní
charakter! Balení obsahuje 40 celých
hliněných cihliček. Kromě toho můžete
využít i další doplňující sety s polovičními
cihličkami nebo střešními taškami.

200x140x60

3,10

383x149x209

5

900511

BRICK TRICK
POLOVIČNÍ CIHLY

BRICK TRICK
POLOVIČNÉ TEHLY

Staňte se stavitelem a pomocí těchto 40
cihliček zdokonalte své jedinečné stavby!
Brick Trick doplňující série hliněných cihel
je skvělým řešením pro ty, kteří chtějí
pokračovat v stavění a vybudovat si více
projektů ze série Brick Trick. Zapojte svou
fantazii a využijte vlastní nápady a řešení,
díky kterým získají vaše stavby unikátní
charakter! Balení obsahuje 40 polovičních
hliněných cihliček. Kromě toho můžete
využít i další doplňující sety s celými
cihličkami nebo střešními taškami.

610345 >

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRÍSLUŠENSTVO

SK

Staňte sa staviteľom a pomocou týchto
40 tehličiek zdokonaľte svoje jedinečné
stavby! Brick Trick doplňujúca séria
hlinených tehál je skvelým riešením pre
tých, ktorí chcú pokračovať v stavaní a
vybudovať si viac projektov zo série Brick
Trick. Zapojte svoju fantáziu a využite
vlastné nápady a riešenia, vďaka ktorým
získajú vaše stavby unikátny charakter!
Balenie obsahuje 40 polovičných
hlinených tehličiek. Okrem toho môžete
využiť aj ďalšie doplňujúce sety s celými
tehličkami alebo strešnými taškami.

B

KG

C

6+

61035

KG
6

CZ

A

NEW

Staňte sa staviteľom a pomocou týchto
40 tehličiek zdokonaľte svoje jedinečné
stavby! Brick Trick doplňujúca séria
hlinených tehál je skvelým riešením pre
tých, ktorí chcú pokračovať v stavaní a
vybudovať si viac projektov zo série Brick
Trick. Zapojte svoju fantáziu a využite
vlastné nápady a riešenia, vďaka ktorým
získajú vaše stavby unikátny charakter!
Balenie obsahuje 40 celých hlinených tehličiek. Okrem toho môžete využiť aj ďalšie
doplňujúce sety s polovičnými tehličkami
alebo strešnými taškami.

C

6+

61034

B

A

NEW

200x140x60

6

2,15

383x149x209

5

900511

610352 >

Brick Trick

9

STAVĚJTE Z CIHEL
61036

NEW

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRÍSLUŠENSTVO
CZ

SK

BRICK TRICK
STŘEŠNÍ TAŠKY

BRICK TRICK
STREŠNÉ TAŠKY

Staňte se stavitelem a pomocí těchto 40
cihliček zdokonalte své jedinečné stavby!
Brick Trick doplňující série hliněných cihel
je skvělým řešením pro ty, kteří chtějí
pokračovat v stavění a vybudovat si více
projektů ze série Brick Trick. Zapojte
svou fantazii a využijte vlastní nápady
a řešení, díky kterým získají vaše stavby
unikátní charakter! Balení obsahuje 40
hliněných střešních tašek. Kromě toho
můžete využít i další doplňující sety s
celými nebo polovičními cihličkami.

B

A

Staňte sa staviteľom a pomocou týchto
40 tehličiek zdokonaľte svoje jedinečné
stavby! Brick Trick doplňujúca séria
hlinených tehál je skvelým riešením pre
tých, ktorí chcú pokračovať v stavaní a
vybudovať si viac projektov zo série Brick
Trick. Zapojte svoju fantáziu a využite
vlastné nápady a riešenia, vďaka ktorým
získajú vaše stavby unikátny charakter!
Balenie obsahuje 40 hlinených strešných
tašiek. Okrem toho môžete využiť aj
ďalšie doplňujúce sety s celými alebo
polovičnými tehličkami.

KG

C

61037

NEW

5

900511

6+

610369 >

CZ

200x140x60

6

SK

PŘÍSLUŠENSTVÍ

BRICK TRICK
LEPIDLO

B

KG

C

1001

610376 >

6+

Brick Trick

PRÍSLUŠENSTVO

Je skvelým riešením pre tých,
ktorí chcú pokračovať v stavaní a
vybudovať si viac vlastných projektov zo série Brick Trick. Využijete
ho na spojenie jednotlivých tehál,
dosiek a ozdobných prvkov. Vďaka
lepidlu Brick Trick môžete tehličky
opakovane použiť. Ponorte
zlepené tehly na niekoľko minút
do vody (nie viac, ako 15 minút).
Oddeľte ich od seba, očistite od
zvyškov lepidla a nechajte dobre
vyschnúť. Potom sa môže zábava
začať odznova!

A

900511

283x149x209

BRICK TRICK
LEPIDLO

Je skvělým řešením pro ty, kteří
chtějí pokračovat v stavění a vybudovat si více vlastních projektů
ze série Brick Trick. Využijete ho na
spojení jednotlivých cihel, desek
a ozdobných prvků. Díky lepidlu
Brick Trick můžete cihličky opakovaně použít. Ponořte slepené
cihly na několik minut do vody (ne
více, než 15 minut). Oddělte je od
sebe, očistěte od zbytků lepidla
a nechte dobře vyschnout. Pak se
může zábava začít znovu!

5

2,90

30x100x30

3(3x12)

1,80

320x135x119

DŘEVĚNÉ HRAČKY
DREVENÉ HRAČKY
CZ

Série Dřevěné hračky obsahuje hračky určené pro děti od věku 6 měsíců. Jde o hračky navržené tak, aby sloužily
dětem ve všech fázích jejich vývoje. Série obsahuje celou řadu hraček různých kategorií, takže se v ní najde něco
pro každého. Představujeme vám méďu Béďu, našeho průvodce touto sérií. Je to postavička, která překlenuje
propast mezi generacemi. Méďa Béďa bere rodiče na sentimentální výlet do jejich dětství, kdy si hráli s dřevěnými
kostkami. A jejich děti zve do pestrobarevného světa zábavy.
Každá krabice obsahuje:
Průvodce médi Bédi a v něm: dopis od médi Bédi, nápady ke hře pro různé věkové skupiny, dětskou říkanku, rozvoj
motorických znalostí, poučné prvky, podpora tvořivosti, skupinové činnosti - socializace, bezpečné, certifikované
materiály, vyhovuje evropským standardům

SK

Séria Drevené hračky obsahuje hračky určené pre deti od veku 6 mesiacov. Ide o hračky navrhnuté tak, aby
slúžili deťom vo všetkých fázach ich vývoja. Séria obsahuje celú radu hračiek rôznych kategórií, takže sa v nej
nájde niečo pre každého. Predstavujeme vám medvedíka, nášho sprievodcu touto sériou. Je to postavička, ktorá
prekonáva priepasť medzi generáciami. Medvedík berie rodičov na sentimentálny výlet do ich detstva, kedy sa hrali
s drevenými kockami. A ich deti pozýva do pestrofarebného sveta zábavy.
Každá krabica obsahuje:
Sprievodcu medvedíka a v ňom: list od medvedíka, nápady na hru pre rôzne vekové skupiny, detskú riekanku,
rozvoj motorických zručností, poučné prvky, podporu tvorivosti, skupinové činnosti - socializácia, certifikované
materiály, vyhovuje európskym štandardom.

DŘEVĚNÉ HRAČKY
60932

1, 2, 3 COUNT WITH ME!
CZ
Nadčasové počítadlo vyrobené ze světlého, přírodního dřeva s barevnými kuličkami.
Ideální hračka pro děti na rozvoj motoriky, logického myšlení a soustředění, vhodná
pro výuku barev a počtů. Materiály použité při výrobě hračky mají požadované certifikáty a jsou natírány netoxickými barvami.

SK
Nadčasové počítadlo vyrobené zo svetlého, prírodného dreva s farebnými guľôčkami.
Ideálna hračka pre deti na rozvoj motoriky, logického myslenia a sústredenia, vhodná
na výučbu farieb a počtov. Materiály použité pri výrobe hračky majú požadované
certifikáty a sú natierané netoxickými farbami.

B

A

KG

C
5

900511

609325 >

18 mc+

255x125x332

8

8,5

500x340x530

60933

TICK TOCK TIME CLOCK
CZ
Barevné hodiny vyrobené ze světlého, přírodního dřeva jsou skvělou hračkou podporující vývoj dětí od 3 let. S touto hračkou se děti naučí rozeznávat barvy a tvary a natrénují
si vkládání jednotlivých tvarů do správných otvorů. Při hře děti uplatňují logické
myšlení a učí se soustředit na cíl. Materiály použité při výrobě hračky mají požadované
certifikáty a jsou natírány netoxickými barvami.

SK
Farebné hodiny vyrobené zo svetlého, prírodného dreva sú skvelou hračkou podporujúcou vývoj detí od 3 rokov. S touto hračkou sa deti naučia rozoznávať farby a tvary a
natrénujú si vkladanie jednotlivých tvarov do správnych otvorov. Pri hre deti uplatňujú
logické myslenie a učia sa sústrediť na cieľ. Materiály použité pri výrobe hračky majú
požadované certifikáty a sú natierané netoxickými farbami.

B

A

KG

C
5

1221

900511

609332 >

3+

225x225x30

Wooden toys

20

9

470x305x600

DREVENÉ HRAČKY
60934

REWARD BOARD
CZ
Barevná, víceprvková tabulka vyrobena ze světlého, přírodního dřeva, která je výbornou
pomůckou pro výuku barev a na rozšiřování slovní zásoby dětí. Tabulka může být zavěšena na
stěně. Obsahuje 60 magnetických prvků, pomocí kterých se děti učí plánovat a vykonávat své
pravidelné činnosti. Materiály použité při výrobě hračky mají požadované certifikáty a jsou
natírány netoxickými barvami.

SK
Farebná, viacprvková tabuľka vyrobená zo svetlého, prírodného dreva, ktorá je výbornou
pomôckou na výučbu farieb a na rozširovanie slovnej zásoby detí. Tabuľka môže byť zavesená
na stene. Obsahuje 60 magnetických prvkov, pomocou ktorých sa deti učia plánovať a vykonávať
svoje pravidelné činnosti. Materiály použité pri výrobe hračky majú požadované certifikáty a sú
natierané netoxickými farbami.

B

A

KG

C

3+

400x320x12

12

10

420x330x200

5

900511

609349 >

60935

JACK STACK
CZ
Veselá figurka vyrobena ze světlého, přírodního dřeva. Když jí zatřesete, hračka vydává příjemné
zvuky. Díky pestrému zbarvení je skvělým pomocníkem pro výuku barev a zároveň tato hračka
podporuje rozvoj motorických dovedností u dětí. Materiály použité při výrobě hračky mají
požadované certifikáty a jsou natírány netoxickými barvami.

SK
Veselá figúrka vyrobená zo svetlého, prírodného dreva. Keď ňou zatrasiete, hračka vydáva
príjemné zvuky. Vďaka pestrému sfarbeniu je skvelým pomocníkom na výučbu farieb a zároveň
táto hračka podporuje rozvoj motorických zručností u detí. Materiály použité pri výrobe hračky
majú požadované certifikáty a sú natierané netoxickými farbami.

B

A

KG

C

6 mc+

150x55x55

72

10,5

405x345x340

5

900511

609356 >

Wooden toys

13

DŘEVĚNÉ HRAČKY
60936

RATTLE AND ROLL
CZ
Zábavné chrastítko vyrobené ze světlého, přírodního dřeva. Když jím zatřesete, hračka
vydává příjemné zvuky. Díky pestrému zbarvení je skvělým pomocníkem pro výuku
barev a zároveň tato hračka podporuje rozvoj motorických dovedností u dětí. Materiály
použité při výrobě hračky mají požadované certifikáty a jsou natírány netoxickými
barvami.

SK
Zábavná hrkálka vyrobená zo svetlého, prírodného dreva. Keď ňou zatrasiete, hračka
vydáva príjemné zvuky. Vďaka pestrému sfarbeniu je skvelým pomocníkom na výučbu
farieb a zároveň táto hračka podporuje rozvoj motorických zručností u detí. Materiály
použité pri výrobe hračky majú požadované certifikáty a sú natierané netoxickými
farbami.

B

A

KG

C

60937

5

900511

609363 >

6 mc+

98x73x73

72

7,5

470x335x340

50 BLOCKS
CZ
Vzdělávací sada 50 kostek je vyrobena ze světlého, přírodního dřeva. Poskytuje dětem
neomezené možnosti pro vytváření vlastních staveb a povzbuzuje je ke skupinové hře. Děti
se učí rozeznávat barvy a tvary, logicky myslet a zároveň si zlepšují motorické dovednosti.
Materiály použité při výrobě hračky mají požadované certifikáty a jsou natírány netoxickými
barvami.

SK
Vzdelávací set 50 kociek, ktoré sú vyrobené zo svetlého, prírodného dreva. Poskytuje deťom
neobmedzené možnosti na vytvorenie vlastných stavieb a povzbudzuje ich k skupinovej
hre. Deti sa učia rozoznávať farby a tvary, logicky myslieť a zároveň si zlepšujú motorické
zručnosti. Materiály použité pri výrobe hračky majú požadované certifikáty a sú natierané
netoxickými farbami.

B

A

KG

C
5

1441

900511

609370 >

12 mc+

215x180

Wooden toys

8

9

375x375x450

DREVENÉ HRAČKY
60938

AUTO SAFARI
CZ
Nákladní autíčko se čtyřmi Safari zvířátky je vyrobeno ze světlého, přírodního dřeva. Pomocí této
hračky se děti učí rozeznávat barvy a trénovat své manuální dovednosti. Materiály použité při
výrobě hračky mají požadované certifikáty a jsou natírány netoxickými barvami.

SK
Nákladné autíčko so štyrmi Safari zvieratkami je vyrobené zo svetlého, prírodného dreva. Pomocou tejto hračky sa deti učia rozoznávať farby a trénovať svoje manuálne zručnosti. Materiály
použité pri výrobe hračky majú požadované certifikáty a sú natierané netoxickými farbami.

B

A

KG

C
18 mc+

12

275x115x95

9

405x310x470

5

900511

609387 >

60939

NOAH’S ARK
CZ
Noemova archa vyrobena ze světlého, přírodního dřeva je skvělou pomůckou pro výuku barev
a na procvičování motoriky. Hračka umožňuje aplikovat logické myšlení a schopnost soustředit
se na cíl. Obsahuje dřevěné figurky, se kterými se děti mohou hrát společně. Střechu archy
lze otevírat. Materiály použité při výrobě hračky mají požadované certifikáty a jsou natírány
netoxickými barvami.

SK
Noemova archa vyrobená zo svetlého, prírodného dreva je skvelou pomôckou na výučbu farieb
a na precvičovanie motoriky. Hračka umožňuje aplikovať logické myslenie a schopnosť sústrediť
sa na cieľ. Obsahuje drevené figúrky, s ktorými sa deti môžu hrať spoločne. Strecha archy sa
dá otvárať. Materiály použité pri výrobe hračky majú požadované certifikáty a sú natierané
netoxickými farbami.

B

A

KG

C
2+

265x160x150

12

12

520x285x485

Wooden toys
5

900511

609394 >

15

DŘEVĚNÉ HRAČKY
60940

FLIGHTLESS RIDERS
CZ
Roztomilí tučňáci vyrobení ze světlého, přírodního dřeva jsou skvělým společníkem při
prvních krůčcích dítěte. Ergonomický tvar hračky byl speciálně navržen pro malé dětské
ručky. Hračka povzbuzuje děti k fyzické aktivitě. Je vybavena šňůrkou a kolečky, takže je vždy
připravena k tažení a děti si s ní užijí spoustu zábavy během procházky. Materiály použité při
výrobě hračky mají požadované certifikáty a jsou natírány netoxickými barvami.

SK
Roztomilé tučniaky vyrobené zo svetlého, prírodného dreva sú skvelým spoločníkom pri
prvých krôčikoch dieťaťa. Ergonomický tvar hračky bol špeciálne navrhnutý pre malé detské
rúčky. Hračka povzbudzuje deti k fyzickej aktivite. Je vybavená šnúrkou a kolieskami, takže
je vždy pripravená na ťahanie a deti si s ňou užijú veľa zábavy počas prechádzky. Materiály
použité pri výrobe hračky majú požadované certifikáty a sú natierané netoxickými farbami.

B

A

KG

C

60941

5

900511

609400 >

12 mc+

265x140x70

12

12

440x320x310

GREAT CRATE
CZ
Barevná, všestranná kostka vyrobená ze světlého, přírodního dřeva nabízí různé hry na
jednotlivých jejích stranách: zrcátko, hodiny, počítadlo, mini bludiště a propletené drátky
s barevnými korálky. Je to ideální hračka na zlepšování manuálních dovedností, trénování
barev a na rozvoj kreativity a logického myšlení. Materiály použité při výrobě hračky mají
požadované certifikáty a jsou natírány netoxickými barvami.

SK
Farebná, všestranná kocka vyrobená zo svetlého, prírodného dreva ponúka rôzne hry na jednotlivých jej stranách: zrkadielko, hodiny, počítadlo, mini bludisko a poprepletané drôtiky s
farebnými korálikmi. Je to ideálna hračka na zlepšovanie manuálnych zručností, trénovanie
farieb a na rozvoj kreativity a logického myslenia. Materiály použité pri výrobe hračky majú
požadované certifikáty a sú natierané netoxickými farbami.

B

A

KG

C
5

1661

900511

609417 >

2+

210x210x210

Wooden toys

6

11,5

425x425x430

DREVENÉ HRAČKY
60942

RAP TAP TAP
CZ
Stabilní deska vyrobena ze světlého, přírodního dřeva, jejíž součástí je kladívko a 6
barevných kolíků. Hračka pomáhá trénovat obratnost, přesnost a koncentraci, děti se
učí rozeznávat barvy a seřazovat je do párů. Materiály použité při výrobě hračky mají
požadované certifikáty a jsou natírány netoxickými barvami.

SK
Stabilná doska vyrobená zo svetlého, prírodného dreva, ktorej súčasťou je kladivko a 6
farebných kolíkov. Hračka pomáha trénovať obratnosť, presnosť a koncentráciu, deti
sa učia rozoznávať farby a zoraďovať ich do párov. Materiály použité pri výrobe hračky
majú požadované certifikáty a sú natierané netoxickými farbami.

B

A

KG

C

12 mc+

225x125x105

12

8,5

475x360x395

5

900511

609424 >

60943

ZENA THE ZEBRA
CZ
Veselá zebra vyrobena ze světlého, přírodního dřeva je skvělým společníkem při
prvních krůčcích dítěte. Ergonomický tvar hračky byl speciálně navržen pro malé
dětské ručky. Hračka povzbuzuje děti k fyzické aktivitě. Je vybavena šňůrkou a
kolečky, takže je vždy připravena k tažení a děti si s ní užijí spoustu zábavy během
procházky. Materiály použité při výrobě hračky mají požadované certifikáty a jsou
natírány netoxickými barvami.

SK
Veselá zebra vyrobená zo svetlého, prírodného dreva je skvelým spoločníkom
pri prvých krôčikoch dieťaťa. Ergonomický tvar hračky bol špeciálne navrhnutý
pre malé detské rúčky. Hračka povzbudzuje deti k fyzickej aktivite. Je vybavená
šnúrkou a kolieskami, takže je vždy pripravená na ťahanie a deti si s ňou užijú veľa
zábavy počas prechádzky. Materiály použité pri výrobe hračky majú požadované
certifikáty a sú natierané netoxickými farbami.

B

A

KG

C

12 mc+

153x157x56

24

7

350x320x335

5

900511

609431 >

Wooden toys

17

Wooden toys for years…

PUZZLE

10 v 1

CZ

„Mega Pack” je sada 10 individuálních puzzle s obrázky oblíbených
dětských hrdinů.

SK

„Mega Pack” je sada 10 individuálnych puzzle s obrázkami obľúbených
detských hrdinov.
A

A

B

B

223x156
167x156

m

KG

400x270x60

6/4,56 kg

378x278x410

SK

Kúzelný svet poníkov

SK

Dobrodružstvá Enchantimals

NEW

© 2019 Hasbro. All Rights Reserved

90353

3

C

CZ
5

900511

Kouzelný svět poníků

903539 >

NEW

© 2018 Ma�el

90354

CZ
5

900511

Dobrodružství Enchantimals

903546 >

20

PUZZLE

0,043

0,043

10 v 1
90355

NEW

90356

NEW

90357

© 2019 Spin Master
All Rights Reserved

NEW

CZ
900511

SK

Tím Paw Patrol

903553 >

© 2019 Prism Art & Design Limited
© 2019 HIT Entertaiment Limited

5

Tým Paw Patrol

CZ
900511

SK

Samov záchranný tím

903560 >

© 2019 Frog Box
Entertainment One UK Limited.

5

Samův záchranný tým

CZ
5

900511

Odvážní PJ Masks

SK

Odvážni PJ Masks

903577 >

PUZZLES
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10 v 1 / PUZZLE S HLEDÁNÍM PŘEDMĚTŮ

NEW

© ABD Ltd/Ent. One UK Ltd 2003.

90358

CZ
5

900511

Prasátko Peppa Pig s přáteli

Prasiatko Peppa Pig s priateľmi

SK

903584 >

CZ

Puzzle s hledáním předmětů
(vícejazyčné) – skládejte puzzle a
procvičujte si vnímavost. Najděte
na plakátu předměty nakreslené na
rámu – podívejte, kolik zajímavých
věcí tam je.

SK

Puzzle s hľadaním
predmetov (viacjazyčné) –
skladajte puzzle a precvičujte
si postreh! Nájdite predmety z
rámčeka na obrázku – pozrite sa,
koľko zaujímavých vecí na ňom
môžete vidieť.
A

A

B

B

223x156
167x156

3

C

400x270x60

6/4,56 kg

15533

5

900511

155334 >

22

CZ

Na návštěvě v opeře

SK

PUZZLE

m

KG

Návšteva opery

378x278x410

0,043

0,043

PUZZLE S HĽADANÍM PREDMETOV
15534

CZ
5

900511

Na návštěvě ve městě

SK

Návšteva mesta

155341 >

15535

CZ
5

900511

Na návštěvě v hřebčíně

SK

Návšteva farmy

155358 >

15536

CZ
5

900511

Na návštěvě v přístavu

SK

Návšteva prístavu.

155365 >

PUZZLES
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PUZZLE S HLEDÁNÍM PŘEDMĚTŮ
15537

5

900511

CZ

Na návštěvě na hasičské stanici

SK

Návšteva hasičskej stanice

CZ

Na návštěvě na staveništi

SK

Návšteva staveniska

155372 >

15538

5

900511

155389 >

24

PUZZLE

PUZZLE S OTVÁRATEĽNÝMI OKIENKAMI

CZ

Puzzle Flip-Flap (vícejazyčné) jsou velké
tématické puzzle s otevíracími okénky. Otevřete
okénka a podívejte se, co se za nimi skrývá – čeká
vás zábava a spousta překvapení!

SK

Flip – Flap Puzzle (viacjazyčné)sú veľké
tematické puzzle s otvárateľnými okienkami.
Otvorte ich a objavte, čo sa za nimi skrýva – čaká
vás zábava a veľa prekvapení!

14271

CZ
5

900511

Puzzle Flip-Flap – Na statku

SK

Flip – Flap Puzzle – Na farme

142716 >

PUZZLES

25

PUZZLE S OTEVÍRACÍMI OKÉNKY
14272

5

900511

CZ

Puzzle Flip-Flap – Ve vesmíru

SK

CZ

Puzzle Flip-Flap – Vozidla

SK

CZ

Puzzle Flip-Flap – Svět prasátka Peppy

SK

Flip – Flap Puzzle – Vesmír

142723 >

14273

900511

Flip – Flap Puzzle – Vozidlá

142730 >

© ABD Ltd/Ent. One UK Ltd 2003.

5

14274

5

900511

142747 >

26

PUZZLE

Flip – Flap Puzzle – Svet Prasiatka Peppy

VZDĚLÁVACÍ / EDUKAČNÉ
CZ

VZDĚLÁVACÍ PUZZLE se zalíbí nejen dětem, ale
i jejich rodičům. Tyto skládací puzzle jsou zábavné
a zároveň poučné. Podporují představivost
a zvědavost. Puzzle jsou přizpůsobeny kognitivním
schopnostem dětí různého věku.

SK

EDUKAČNÉ PUZZLE sa zapáčia nielen deťom, ale
aj ich rodičom. Tieto puzzle sú nielen zábavné, ale aj
poučné, podporujú predstavivosť a zvedavosť. Puzzle sú
prispôsobené kognitívnym schopnostiam detí rôzneho
veku.

15521
CZ
5

Mapa Evropy

900511

155211 >

15522
SK
5

PUZZLES

Mapa Európy

900511

155228 >

27

VZDĚLÁVACÍ / EDUKAČNÉ
15523

5

900511

CZ

Mapa světa

SK

Mapa sveta

155235 >

15524

5

900511

155242 >

28

PUZZLE

VZDĚLÁVACÍ / EDUKAČNÉ
15525
CZ

5

Mapa Česka

900511

155259 >

15526
SK

5

Mapa Slovenska

900511

155266 >

PUZZLES

29

PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO
CZ

60985

5

900511

900511

30

NEW

5

900511

900511

CZ

PODLOŽKA NA SKLÁDÁNÍ PUZZLE
(500 - 3000 dílků)

SK

PODLOŽKA NA SKLADANIE PUZZLE
(500 - 3000 dielikov)

CZ

Lepidlo na puzzle

SK

Lepidlo na puzzle

CZ

TŘÍDIČ NA PUZZLE

SK

TRIEDIČ NA PUZZLE

907216 >

PUZZLE
5

PODLOŽKA NA SKLADANIE PUZZLE
(500 – 1500 dielikov)

609868 >

90721

90816

SK

609851 >

60986

5

PODLOŽKA NA SKLÁDÁNÍ PUZZLE
(500 - 1500 dílků)

908169 >

STOHOVACÍ KOSTKY / STOHOVACIE KOCKY
CZ

SK

STOHOVACIE KOCKY je súprava 10
kociek na hranie rôznych veľkostí, z ktorých
môžete postaviť vežu alebo akúkoľvek
inú stavbu, ktorá vám napadne. Nádherné
a jedinečné ilustrácie pomáhajú deťom s
učením čísiel od 1 do 10, zoznamujú ich
so životom na farme alebo im predstavujú
obyvateľov lesa a ich najobľúbenejšie
pochúťky. Preskúmajte miesta kde žijú
a stopy, ktoré zanechávajú na lesných
cestičkách.
A
Každá súprava obsahuje:
- 10 farebných kociek na hranie („Farma“
a „Les“)
- knihu s nápadmi na hry

60468

B

STOHOVACÍ KOSTKY jsou sadou
10 kostek různých velikostí zasouvacích do
sebe, z nichž lze postavit věž nebo jakoukoli
jinou stavbu. Krásné a jedinečné ilustrace
pomáhají dětem učit se čísla od 1 do 10,
poznávat život na statku nebo se seznámit
s obyvateli lesa a zjistit, co mají rádi k jídlu.
Prozkoumejte místa, kde tato zvířata žijí.
Naučte se, jaké stopy po sobě na lesních
stezkách zanechávají.
Každá sada obsahuje:
- 10 barevných kostek zasouvacích do sebe
(„Statek“ a „Les“)
- leták s nápady ke hraní

KG

C

CZ
Stohovací kostky „Statek“

SK
Kocky „Farma“

B

A

KG

C
5

60664

900511

604689 >

1+

150x135x140

8

4,8

8

4,8

315x285x300

CZ
Stohovací kostky „Les“

SK
Kocky „Les“

B

A

KG

C
5

3223

900511

606645 >

1+

Trefl Baby

150x135x140

315x285x300

KARTY NA KROUŽKU / KARTY NA KRÚŽKU
01528

CZ
CO JEZDÍ, LÉTÁ A PLAVE je sada obrázkových karet upevněných na kroužku a doplněných knížkou s nápady na hry. Karty si můžete vzít kamkoli s sebou. Díky kroužku
se karty snadno drží a vaše dítě je bude mít vždy při ruce.
Produkt obsahuje:
– 16 barevných oboustranných obrázkových karet na kroužku,
– inspira�vní brožuru s nápady a radami pro rodiče.
• 26 obrázků

B

A

KG

C

0+

125x190x70

12

2,4

390x290x190

5

900511

015287 >

SK

01532

KDE ŽIJEŠ? je séria ilustrovaných kariet spojená krúžkom a doplnená knižkou s
nápadmi na hry. Karty si môžete zobrať kamkoľvek so sebou – vďaka prak�ckému
krúžku sa jednoducho držia i malým deťom.
Výrobok obsahuje:
– 16 farebných obojstranných ilustrovaných kariet na krúžku,
– inšpira�vnu brožúrku s nápadmi a radami pre rodičov.
• 25 obrázkov

B

A

KG

C

0+

125x190x70

12

2,4

390x290x190

5

900511

015324 >

01533

SK
ČO JAZDÍ, LIETA A PLÁVA je séria ilustrovaných kariet spojená krúžkom a doplnená
knižkou s nápadmi na hry. Karty si môžete zobrať kamkoľvek na výlet – vďaka prak�ckému krúžku sa jednoducho držia i malým deťom.
Výrobok obsahuje:
– 16 farebných obojstranných ilustrovaných kariet na krúžku,
– inšpira�vnu brožúrku s nápadmi a radami pre rodičov.
• 26 obrázkov

BB

A
A

KG
KG

C
C

0+

125x190x70

12

2,4

390x290x190

5

900511

015331 >

Trefl Baby
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KARTY NA KROUŽKU / KARTY NA KRÚŽKU
01592

SK

CZ
7 oboustranných obrázkových
karet na prak�ckém kroužku.

7 obojstranných ilustrovaných
kariet na prak�ckom krúžku.

Díky kontrastním obrázkům
vaše dítě lépe vidí.

Vďaka pro�kladom na karte
uvidí vaše dieťa viac.

B

A

KG

C
5

900511

015928 >

0+

125x190x70

12

2,4

390x290x190

01619
SK

CZ
7 oboustranných obrázkových
karet na prak�ckém kroužku.

7 obojstranných ilustrovaných
kariet na prak�ckom krúžku.

Hrajte si s kartami, prohlížejte
si obrázky – podívejte se, koho
můžete potkat na venkově.

Hrajte sa s kartami, prezerajte
si obrázky – zis�te koho môžete
stretnúť na vidieku.

B

A

KG

C

01673

NEW

5

900511

016192 >

0+

12

B

KG

C

3443

900511

390x290x190

7 obojstranných ilustrovaných
kariet na prak�ckom krúžku.

A

5

2,4

SK

CZ
7 oboustranných obrázkových
karet na prak�ckém kroužku.

© 2019 Ma�el

125x190x70

016734 >

0+

Trefl Baby

125x190x70

12

2,4

390x290x190

OBŘÍ PUZZLE/OBROVSKÉ PUZZLE

CZ

SK

OBŘÍ PUZZLE – první puzzle s velkými dílky určené
k sestavování na zemi. Po složení puzzle si na něm děti
mohou hrát s dřevěnou figurkou. Policistka Alex vás
provede po městě. Kůň Hektor vás vezme na návštěvu na
statek. A lední medvěd vám představí všechny obyvatele
ZOO. Řidič nákladního auta Greg vás pozve na prohlídku
staveniště.
OBŘÍ PUZZLE – čtyři sady, které dohromady tvoří
pestrobarevný obří svět.

OBROVSKÉ PUZZLE – prvé puzzle s veľkými dielikmi
určené na skladanie na zemi. Po zložení puzzle sa na nich
môže dieťa hrať s drevenou figúrkou. Policajtka Alex ťa
prevedie mestom. Koník Hektor ťa zavedie na farmu a
ľadový medveď zase pozná všetkých obyvateľov zoo. Šofér
kamiónu Paľko ťa rád privíta na stavenisku.
OBROVSKÉ PUZZLE – štyri súpravy, ktoré spolu vytvoria
farebný Giga svet!
Každý výrobok obsahuje:
- 12 veľkých dielikov,
- drevenú figúrku.

Každý produkt obsahuje:
– 12 velkých puzzle dílků,
– dřevěnou figurku.
A

A

B

B

600x400

3

C

400x270x60

m

KG

6/4,2 kg

378x278x410

0,043

8

90753
CZ
Obří puzzle „Venkov“

SK
Obrovské puzzle „Vidiek“

5

Trefl Baby

900511

907537 >

35

OBŘÍ PUZZLE/OBROVSKÉ PUZZLE
90754
CZ
Obří puzzle „Město“

SK
Obrovské puzzle „Mesto“

5

900511

907544 >

90755
CZ
Obří puzzle „Staveniště“

SK
Obrovské puzzle „Stavenisko“

5

900511

907551 >

90756
CZ
Obří puzzle „ZOO“

SK
Obrovské puzzle „ZOO“

5

900511

907568 >

3663

Trefl Baby

PRVNÍ HRY/PRVÉ HRY
01535

SK
Na čučoriedky!
je prvou stolovou hrou pre malé deti, kamarátov a rodičov. Lesné zvieratká
sa práve vrátili zo zberu čučoriedok. Buďte prví, kto prinesie plný košík
čučoriedok do zajačikovej chalúpky! Víťaz dostane chutný čučoriedkový koláč
a ostatní – chutné ceny útechy!
Výrobok obsahuje:
– hraciu dosku,
– model zajačikovho domu,
– 4 drevené figúrky a veľkú kocku,
– žetóny a figúrku zajačika,
– pokyny a tipy pre rodičov.

B

A

KG

C

2½+

280x280x62

8

6,5

497x290x290

5

900511

015355 >

SK

01536

Safari Bim! Bam!
je prvou hrou pre deti, ktorá podporuje hudobný a pohybový vývoj. Hru sa môžu
hrať nielen doma s rodičmi, ale aj s veľkou skupinou detí v jasliach alebo škôlke.
Deti napodobňujú rôzne zvieratá savany a učia sa hrať na xylofóne (zvonkohre). Kto
uhádne ako prvý, aký zvuk vydáva lev, ako sa pohybuje hroch a kde sa schovala myš?

B

A

KG

C

2 1/2 +

280x280x62

8

6,22

497x290x290

5

900511

015362 >

90649

SK
POLOVIČKY – Povolania a dopravné prostriedky
je súprava skladačky a knižky pre malé deti. Príbehy v knižke pomôžu vášmu
dieťaťu spoznať rôzne dopravné prostriedky a povolania. Po prečítaní knižky sa
môžete naďalej baviť skladaním veľkej dvojdielnej skladačky puzzle.
Policajné auto alebo traktor? Pozrime sa, kto na čom jazdí.
Výrobok obsahuje:
– 6 veľkých dvojdielnych skladačiek puzzle,
– inšpiratívnu brožúrku s obrázkami pre deti a radami pre rodičov.

BB

A
A

KG
KG

C
C

1 1/2 +

215x215x45

12

6,3

422x286x230

5

900511

906493 >

Trefl Baby
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PRVNÍ HRY/PRVÉ HRY
90650

SK
POLOVIČKY - Zvieratá sveta
je súprava skladačky a knižky pre malé deti.Príbehy v knižke pomôžu vášmu
dieťaťu spoznať základné farby a príslušné predmety. Po prečítaní knihy sa môžete
naďalej baviť skladaním veľkej skladačky puzzle.
Spoznáte, kto nosí oranžový šál a kto má zeleného motýlika?
Výrobok obsahuje:
– 6 veľkých dvojdielnych skladačiek puzzle,
– inšpiratívnu brožúrku s obrázkami pre deti a radami pre rodičov.

B

A

KG

C
5

900511

90651

906509 >

1 1/2 +

12

215x215x45

6,3

422x286x230

SK
PANDA VANDA
je súprava skladačky a knižky pre malé deti.
Príbehy v knižke pomôžu vášmu dieťaťu spoznať základné tvary a predmety. Po
prečítaní knižky sa môžete naďalej baviť skladaním skladačky puzzle a hľadaním
chýbajúcich tvarov. Je balón okrúhly a plachta trojuholníková? Poďme sa na to
pozrieť s pandou Vandou a jej kamarátmi!
Výrobok obsahuje:
– 6 veľkých dielikov puzzle s rôznymi tvarmi,
– inšpiratívnu brožúrku s obrázkami pre deti a radami pre rodičov.

B

A

KG

C
5

900511

90652

906516 >

1 1/2 +

12

215x215x45

6

422x286x230

SK
SLONÍK TONÍK
je súprava skladačky a knižky pre malé deti.
Príbehy v knižke pomôžu vášmu dieťaťu spoznať základné farby a príslušné
predmety. Po prečítaní knihy sa môžete naďalej baviť skladaním veľkej skladačky
puzzle. Spoznáte, kto nosí oranžový šál a kto má zeleného motýlika?
Výrobok obsahuje:
– 6 veľkých dvojdielnych skladačiek puzzle,
– inšpiratívnu brožúrku s obrázkami pre deti a radami pre rodičov.

B

A

KG

C
5

3883

900511

906523 >

1 1/2 +

Trefl Baby

215x215x45

12

5,1

422x286x230

