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BABY

Stacking Cubes

5

EN STACKING CUBES is a set of 10 stacking cubes of different sizes that can be 
used to build a tower or any other structure you choose. Beautiful and unique  
illustrations help children learn the numbers from 1 to 10, get to know about life on 
the farm or meet the inhabitants of the forest and discover their favourite delica-
cies.  Explore the places they live in and tracks they leave on the forest paths.
Each set includes:
- 10 colorful stacking cubes (‘Farm’ and ‘Forest’)
- the booklet with ideas for play

Language versions: PL EN CZ SK HU

PL STACKING CUBES. KOSTKI DO UKŁADANIA - to zestaw 10 kolorowych kostek 
różnej wielkości, z których można zbudować wieże lub układać na wiele różnych  
sposobów. Dzięki wyjątkowym ilustracjom maluchy poznają życie na wsi i uczą się 
liczyć od 1 do 10, poznają mieszkańców lasu, ich ulubione smakołyki i tropy, jakie 
zostawiają na leśnych ścieżkach. Każdy zestaw zawiera:
- 10 kolorowych kostek tematycznych (“Farma”, “Las”)
- książeczkę z pomysłami na zabawy

5 900511 604689 >

Kostki do układania. Farma
Stacking Cubes. Farm

Кубики-пирамида. Ферма

5 900511 606645 >

Kostki do układania. Las
Stacking Cubes. Forest

Кубики-пирамида. Лес

60468

60664

RU КУБИКИ-ПАРАМИДА. Набор кубиков из картона состоит из 10 цветных 
кубиков разных размеров,из которых можно построить башню или любую 
другую фигуру. Красивые и уникальные иллюстрации помогают детям узнать 
цифры от 1 до 10, узнать о жизни на ферме или встретиться с жителями леса 
и открыть для себя их любимые деликатесы. Исследуйте места, в которых 
живут животные,и следы, которые они оставляют на лесных дорожках. 
Каждый набор содержит:
- 10 красочных кубиков («Ферма» и «Лес»)
- буклет с идеями для игры

KG

A

B

A B

C

x 150x135x140 315x285x300 0,027 68 / 5,05 kg

m
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BABY

Baby Puzzle

6

BABY
PUZZLE

PL Duże układanki z grubego kartonu dla najmłodszych. Żywe kolory i przyjazne kształty 
zachęcają maluchy do zabawy.

EN Big and thick puzzles for toddlers. Bright colors and friendly shapes encourage children 
to play!

RU Крупные детали из толстого картона для самых маленьких. Яркие цвета и приятные 
формы побуждают малышей к игре!

36085

36081*

Bing i przyjaciele
Bing and friends
Бинг и друзья

Radosne zwierzątka
Cheerful animals
Весёлые животные

5 900511 360851 >

5 900511 360813 >

KG

A

B

A B

C

x 270x187x62 390x195x272 0,020 126 / 2,88 kg

Multilanguage version
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*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Offer subject to availability / Продажа до окончания складских запасов



BABY

Baby Puzzle

7

36079 36078

Sorter kolorów
Colour sorter

Сортер цветов

Sorter kształtów
Shape sorter

Сортер форм
5 900511 360790 > 5 900511 360783 >

Multilanguage version

36076

36074

Warzywa i owoce
Vegetables and fruits

Фрукты и овощи
5 900511 360769 >

Zwierzątka
Little animals

Маленькие животные
5 900511 360745 >



BABY

Baby Puzzle

8

Pojazdy i zawody
Professions and vehicles
Профессии и транспортные средства

Zwierzątka leśne
Little forest animals
Маленькие лесные животные

5 900511 360714 >

5 900511 360776 >

Pojazdy - transport
Vehicles - transport
Машины - транспорт

Zwierzątka na wsi
Little animals on the farm
Маленькие животные на ферме

Zwierzątka na safari
Little animals on safari
Маленькие животные сафари

Pojazdy na budowie
Vehicles at the construction site
Транспортные средства на строительной площадке

5 900511 360752 > 5 900511 360707 >

5 900511 360738 >

36072 36077

36073 36071 

36075 36070

5 900511 360721 >



BABY

Układanki Puzzlopianki

9

Produkt dostępny od 4 października 2019.
Product available from October 4, 2019.

Продукт доступен с 4 октября 2019.
5 900511 611373 >

PL UKŁADANKI PUZZLOPIANKI to duże, miękkie, kolorowe puzzle, z 
których można budować figury przestrzenne, np. kostkę lub pudełko. 
Mogą również posłużyć jako podkładka przy innych zabawach. 
Układanka uczy spostrzegawczości, rozpoznawania kolorów i kształtów, 
budowania figur przestrzennych. Puzzlopianki można łatwo myć.

EN FOAM-PUZZLE are large, soft, colorful puzzles which you can build 
into 3D figures such as a cube or a box. They can also be used as a floor 
mat to play. Foam-puzzles help to develop children perceptiveness, 
recognition of colors and shapes and ability to build figures. Foam-
puzzles can be easily washed.

RU FOAM-PUZZLE - это большие мягкие разноцветные пазлы, 
из которых можно строить разные пространственные фигуры, 
нп. кубик или коробку. Их можно использовать также в других 
играх как напольный коврик. Пазлы учат наблюдательности, 
распознавания цветов, форм, создания объёмных фигур. Мягкие 
пазлы можно легко мыть.

61136

Układanka Puzzlopianka Unicorn              
Unicorn Foam Puzzle    

Мягкие пазлы Единорог                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      
                                                                                

5 900511 611366 >

© Disney

Language versions: PL EN CZ SK HU RO

KG

A

B

A B

C

600x1180 320x130x320 660x330x520 0,113 38 / 2,4 kg

m
3

61137



BABY

Foam Puzzle

10

Układanka Puzzlopianka Minnie
Minnie Foam Puzzle
Мягкие пазлы Минни

Układanka Puzzlopianka Cars 3
Cars 3 Foam Puzzle
Мягкие пазлы Тачки 35 900511 360738 >5 900511 607215 >

5 900511 602975 >

60296

60297

60721

Układanka Puzzlopianka Kubuś
Winnie the Pooh Foam Puzzle
Мягкие пазлы Винни

5 900511 602968 >

© Disney

© Disney/Pixar

© Disney



BABY

Układanki Puzzlopianki

11

60916

61006

60398

61038

61005

60399

Układanka Puzzlopianka Super Wings
Super Wings Foam Puzzle

Мягкие пазлы Super Wings

Układanka Puzzlopianka Rodzina Treflików
The Treflik Family Foam Puzzle

Мягкие пазлы Семья Трефликов

Układanka Puzzlopianka Fisher Price
Fisher Price Foam Puzzle

Мягкие пазлы Фишер прайс

5 900511 610383 >

5 900511 610055 >

5 900511 603996 >

Układanka Puzzlopianka Frozen
Frozen Foam Puzzle

Мягкие пазлы Холодное Сердце

Układanka-puzzlopianka Paw Patrol
Paw Patrol Foam Puzzle

Мягкие пазлы Щенячий Патруль

Układanka Puzzlopianka Peppa Pig
Peppa Pig Foam Puzzle

Мягкие пазлы Свинка Пеппа

5 900511 609165 >

5 900511 610062 >

5 900511 603989 >

© Disney

© 2018 Spin Master. All Rights Reserved.

© ABD Ltd/Ent. One UK Ltd 2003. © 2014 Mattel.

© FunnyFlux / Alpha

© Studio Trefl SA



BABY

Educational Foam Puzzle 

12

EN Educational foam puzzle Cars fun
• teaches types of cars, shapes and road safety rules
• “Cars Fun” foam puzzle can be linked to the “City Fun” foam   
puzzle – together, they form a graphically consistent, colourful 
118cm x118cm play mat.

5 900511 606966 >

5 900511 607543 >

60696

60754

PL UKŁADANKI PUZZLOPIANKI EDUKACYJNE to zabawka, która rośnie razem z dzieckiem!  
Do każdego produktu dołączone są pomysłowe scenariusze zabaw dla dzieci już od 0+. 
Puzzlopianki uczą kolorów, kształtów, literek, zasad ruchu drogowego a nawet rozpoznawania 
emocji! Zabawka doskonale sprawdzi się jako mata do zabaw i nauki raczkowania dla 
najmłodszych. Starsze dzieci mogą składać puzzle, budować domek, pudełko, kostkę, wymyślać 
własne historie na podstawie przepięknych grafik i wykonywać ćwiczenia edukacyjne na 
podstawie załączonych scenariuszy! Nasze puzzlopianki są bardzo kolorowe, miękkie i wygodne  
w użytkowaniu. Są bezpieczne nawet dla dzieci 0+. Nie zawierają  formamidu, BPA i ftalanów. 

EN EDUCATIONAL FOAM PUZZLES – a toy that grows with your kid! Each item comes with 
thoughtful playing scenarios for children aged 0+. Foam Puzzles teach colours, shapes, letters, 
road safety rules and emotions! The toy can be used as a playing mat or a place to learn crawling. 
Older kids can put the pieces together, build a house, box, or cube, make up their own stories 
based on beautiful pictures and do educational exercises from the scenarios that come with the 
set! Our Foam Puzzles are colourful, soft and easy to play with. Suitable even for children aged 
0+. The product does not contain formamide, BPA, phthalates.

RU РАЗВИВАЮЩИЕ МЯГКИЕ ПАЗЛЫ это игрушка, которая растет вместе с ребёнком!
Каждый артикул содержит сценарии игры для детей, даже для возраста 0+. Мягкие 
пазлы учат различать цвета, формы, буквы, правила дорожного движения и даже эмоции! 
Младенцы будут с удовольствием ползать по этим цветным пазлам, а дети постарше 
могут использовать эту игрушку в качестве напольного коврика для своих игр. Дети более 
старшего возраста могут складывать пазлы в виде плоской картинки, а также построить 
из пазлов объёмную фигуру: домик, коробку, кубик, придумать собственные истории на 
основе прекрасных изображений и выполнять задания из приложенных сценариев! Пазлы 
очень красочные, мягкие и удобные в использовании. Безопасны даже для детей 0+. Не 
содержат формамида, фенола, фталатов.

RU Развивающие мягкие пазлы ранспортные редства
• правила дорожного движения
• пазлы транспортные стредства Город сочетаются с 

пазлами Город, создавая целостное изображение и 
цветной коврик для игры размером 118 см х 118 см.

PL Edukacyjna Układanka Puzzlopianka Środki Transportu
• uczy rozpoznawania środków transportu,  
kształtów oraz zasad ruchu drogowego 
• puzzlopianka „Środki Transportu” łączy się  
z puzzlopianką „Miasto”, tworząc spójną graficznie, kolorową 
matę do zabawy o wymiarze 118 cm x 118 cm

PL Edukacyjna Układanka Puzzlopianka Miasto 
• uczy rozpoznawania kształtów oraz zasad ruchu drogowego 
• puzzlopianka „Miasto” łączy się  
z puzzlopianką „ZOO”, tworząc spójną  
graficznie, kolorową matę do zabawy  
o wymiarze 118 cm x 118 cm

EN Educational foam puzzle City fun 
• teaches shapes and road safety rules 
• “City Fun” foam puzzle can be linked to the “Zoo Fun” foam 
puzzle – together, they form a graphically consistent, colourful 
118cm x118cm play mat.

RU Развивающие мягкие пазлы Город 
• правила дорожного движения 
• пазлы Город сочетаются с пазлами Зоопарк, создавая 
целостное изображение и цветной коврик для игры 
размером 118 см х 118 см.

KG

A

B

A B

C

600x1180 320x130x320 660x330x520 0,113 38 / 2,4 kg

Language versions: PL EN CZ SK HU RO

m
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BABY

Układanki Puzzlopianki Edukacyjne

13

EN Educational foam puzzle Forest fun 
• teaches colours 
• “Forest Fun” foam puzzle can be linked to the  
“Zoo Fun” foam puzzle – together, they form  
a graphically consistent, colourful 118cm x118cm 
play mat.

60695

60698

60697

5 900511 606959 >

5 900511 606980 >

PL Edukacyjna Układanka Puzzlopianka Las      
• uczy rozpoznawania kolorów  
• puzzlopianka „Las” łączy się z puzzlopianką „Zoo”, 
tworząc spójną graficznie, kolorową matę do zabawy o 
wymiarze 118 cm x 118 cm

RU Развивающие мягкие пазлы Лес  
• правила дорожного движения 
• пазлы Лес сочетаются с пазлами Зоопарк, создавая 
целостное изображение и цветной коврик для игры 
размером 118 см х 118 см

PL Edukacyjna Układanka Puzzlopianka Zoo     
• uczy literek 
• puzzlopianka „ZOO” łączy się z puzzlopianką „Las”, 
tworząc spójną graficznie, kolorową matę do zabawy  
o wymiarze 118 cm x 118 cm

EN Educational foam puzzle Zoo fun 
• teaches letters 
• “ZOO Fun” foam puzzle can be linked to the “Forest Fun” 
foam puzzle – together, they form a graphically consistent, 
colourful 118cm x118cm play mat.

PL Edukacyjna Układanka Puzzlopianka Farma       
• uczy rozpoznawania emocji  
• puzzlopianka „Farma” łączy się z puzzlopianką „Las”, 
tworząc spójną graficznie, kolorową matę  
do zabawy o wymiarze 118 cm x 118 cm   

EN Educational foam puzzle Farm fun 
• teaches emotions 
• “Farm Fun” foam puzzle can be linked  
to the “Forest Fun” foam puzzle – together, they form a 
graphically consistent, colourful 118cm x118cm play mat.

RU Развивающие мягкие пазлы Ферма 
• распознавание эмоций 
• пазлы Ферма сочетаются с пазлами Лес, создавая 
целостное изображение и цветной коврик для игры 
размером 118 см х 118 см

RU Развивающие мягкие пазлы Зоопарк    
• буквы латинского алфавита 
• пазлы Зоопарк сочетаются с пазлами Лес, создавая 
целостное изображение и цветной коврик для игры 
размером 118 см х 118 см

5 900511 606973 >



PUZZLES

Shaped Puzzle 

14

5 900511 313062 > 5 900511 313116 >

Wieś
Village
Деревня

Jednorożce, lamy i leniwce
Unicorns, llamas and sloths
Единороги, ламы и ленивцы

KG

A

B

A B

C

370x288 370x288x7 378x298x100 0,011 824/7,9

31306*                          31311*

PL RAMKOWE UKŁADANKI KSZTAŁTOWE to duże, tematyczne 
puzzle dla najmłodszych dzieci. Dzięki otworom znajdującym się 
na odwrocie planszy, z łatwością można wyjąć każdy element                           
i zobaczyć co się pod nim kryje. 

Karton zbiorczy pełni funkcję dwóch ekspozytorów.

EN FRAME SHAPED PUZZLES are designed for the 
youngest children. Thanks to the holes on the back 
of the jigsaw board, children can easily remove each 
element and check what is hidden underneath. 

Outer carton can also function as two displays.

RU ПАЗЛЫ РАМКА-ВКЛАДЫШ это крупные 
тематические пазлы для маленьких детей. 
Благодаря отверстиям, которые находятся                    
с обратной стороны, можно легко вынять 
каждый элемент и посмотреть, что скрывается 
под ним. 

Упаковочный ящик выполняет функцию двух 
экспозиторов.

*Projekt graficzny może ulec zmianie / Final graphic project may slightly vary / Графический проект может измениться



Układanki Kształtowe

PUZZLE 15

5 900511 313079 > 5 900511 313086 >

5 900511 313048 >

5 900511 313055 >

Las
Forest
Лес

Zwierzątka egzotyczne
Exotic animals
Экзотические животные

Cyferki
Numbers
Цифры

Zwierzęta na wsi
Animals on the farm
Животные на ферме

31308*

31304*

31305*

31307*

5 900511 313109 >

Kosmos
Space
Космос

31310*

5 900511 313093 >

Podwodny świat
Uderwater world
Подводный мир

31309*

*Projekt graficzny może ulec zmianie / Final graphic project may slightly vary / Графический проект может измениться



PUZZLES

Frame / Ramkowe

16

Farma 
Farm 
Ферма

Ogród 
Garden 
Сад

W wesołym miasteczku
In the amusement park
В парке аттракционов

Na wsi 
In the countryside 
В деревне

5 900511 312164 >

5 900511 312188 >

5 900511 312768 >

5 900511 311310 >

Melodia przyjaźni
Friendship melody
Мелодия дружбы

Las tropikalny 
Tropical forest 
Тропический лес

Walka o zwycięstwo
Fight for the victory
Вперед, к победе!

Wyprawa po skarb
Treasure hunting 
В поисках сокровища

5 900511 312782 >

5 900511 312195 >

5 900511 312775 >

5 900511 312096 >

31278

31219*

31277

31209

31231

31217*

31216*

31218*

31280

31204 31131

31279

31276

Tomek i Felek
Thomas and Flynn
Томас и Флинн

Safari 
Сафари

Zabawa kucyków
Pony play
Веселые пони

Podwieczorek u Zosi 
Teatime 
Полдник у Софии

Trzy uśmiechnęte księzniczki
Three smiling princesses

Три счастливые принцессы

5 900511 312317 >

5 900511 312171 >

5 900511 312805 >

5 900511 312041 >

5 900511 312799 >
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A

B

A B

C

258x159 330x228x4 340x243x90 0,007 1020 / 4,07 kg

m
3

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Offer subject to availability / Продажа до окончания складских запасов



PUZZLE

15 MAXI

17

Farma 
Farm 
Ферма

Ogród 
Garden 
Сад

W wesołym miasteczku
In the amusement park
В парке аттракционов

Na wsi 
In the countryside 
В деревне

5 900511 142761 > 5 900511 142778 > 5 900511 142785 >

5 900511 142808 > 5 900511 142792 >

5 900511 142822 > 5 900511 142839 >

14282 14283

14276 14277 14278

14280 14279

Peppa w ogrodzie
Peppa in the garden

Пеппа в саду

Pędzące lokomotywy
Speeding locomotives
Паровозики спешат

5 900511 142754 >

14275

Zwierzęta na wsi
Animals on the farm

Животные на ферме

Zwierzęta w lesie
Animals in the forest

Животные в лесу

Podwodny świat
Underwater world
Подводный мир

Pociąg z cyferkami
Train with numbers
Поезд с  цифрами

Zwierzątka i ich domki
Animals’ houses

Животные и их домики

Pojazdy miejskie
Vehicles in the city

Транспорт в городе

KG

A

B

A B

C

600x400 396x266x44 378x278x410 0,043 88 / 5,89 kg

© ABD Ltd/Ent. One UK Ltd 2003.
© 2018 Gullane (Thomas) Limited
© 2018 HIT Entertainment Limited

5 900511 142860 >

14286*

Piknik z przyjaciółmi
Picnic with friends

Пикник с друзьями

© 2018 Mattel

m
3

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Offer subject to availability / Продажа до окончания складских запасов



PUZZLES

24 Maxi

18

5 900511 142921 > 5 900511 142914 > 5 900511 142365 >

5 900511 142983 > 5 900511 142655 >

5 900511 142341 >

14298 14265

14292 14291 14236

14234*

Wakacje Minnie
Minnie’s holiday
Каникулы Минни

Rozmarzona Śnieżka
Dreaming
Мечтающая Белоснежка

Produkt dostępny od 4 października 2019.
Product available from October 4, 2019.
Продукт доступен с 4 октября 2019.

Czas na sport!
Time for playing sports!
Время для спорта!

W świetle gwiazd                                                            
In the starlight
В звездном мерцании

Piknik na plaży
Beach picnic
Пикник на пляже

© Disney © Disney © Disney

© Disney © Disney

KG

A

B

A B

C

600x400 396x266x44 378x278x410 0,043 88 / 5,89 kg

m
3

© Disney

5 900511 142945 >

14294

Magia wspomnień
The magic of memories
Магия воспоминаний

© Disney

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Offer subject to availability / Продажа до окончания складских запасов



PUZZLE

24 Maxi

19

5 900511 142952 >

14295

W pogoni za przygodą
Adventure pursuit

В погоне за приключениями

© Disney/Pixar

5 900511 142402 > 5 900511 143010 > 5 900511 142938 >

5 900511 141573 > 5 900511 142990 > 5 900511 142624 >

5 900511 142501 > 5 900511 142648 > 5 900511 142891 >

5 900511 142662 > 5 900511 142709 >

14250 14264 14289

14240* 14301 14293

14157 14299 14262

14266 14270

Mistrz
Champ

Чемпион

Niech wygra najlepszy
Let the best driver win

Пусть победит сильнейший

Nieustraszony Spider-Man
Fearless Spider-Man

Бесстрашный Человек-Паук

Dzielni strażnicy
Brave guards

Бравые охранники

Masza i Niedźwiedź
Masha and Bear

Маша и Медведь

Świnka Peppa na wakacjach
Peppa’s  holidays

Свинка Пеппа на каникулах

Uczta 
Feast
Пир

Pidżamersi - transformacja
PJ Masks - transformation

Геори в масках -  трансформация

Ukryci bohaterowie
Hidden heroes
Тайные герои

Smak przygody
Taste of adventure

Вкус приключений

Kolorowy świat Zosi
Sofia’s colorful world

Разноцветный мир Софии

© ABD Ltd/Ent. One UK Ltd 2003. © 2019 Frog Box/Entertainment One UK Limited. © 2017 Frog Box/Entertainment One UK Limited.

© Disney © ABD Ltd/Ent. One UK Ltd 2003.

© Disney/Pixar © Disney/Pixar © MARVEL

© Disney © Disney

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Offer subject to availability / Продажа до окончания складских запасов



PUZZLES

24 Maxi

20

5 900511 142464 >

14246

Damy radę!
We’ll make it!
Всё построим!

© 2016 Hit Entertainment Limited and Keith Chapman.

5 900511 143065 >

5 900511 142440 >

5 900511 143072 > 5 900511 142877 >

5 900511 142679 > 5 900511 142426 >

5 900511 142693 > 5 900511 142907 > 5 900511 142310 >

5 900511 142969 >

14269 14290 14231*

14296                                                      

14306 14307 14287

14244 14267 14242*

Szczęśliwe kucyki
Happy ponies 
Счастливые пони 

Dzielny Strażak Sam 
Brave Fireman Sam
Храбрый пожарный Сэм

Wesołe pupile
Happy pets
Счастливые домашние животные

Wesołe lokomotywy 
Happy engines 
Весёлые локомотивы

Zwycięzcy
Winners
Победители

Zabawa w parku
Fun in the park
Веселье в парке

Nieustraszona księżniczka 
Fearless princess
Бесстрашная принцесса

Bohaterska Skye
Heroic Skye 
Героическая Скай

Gotowe, do stratu, start!
Ready, steady, go!
На старт, внимание, марш! 

Wesoła drużyna 
Fun team
Весёлая команда

5 900511 142976 >

14297

W świecie Pszczółki Mai
Maya’s world
В мире пчёлки Майи

© Studio 100 Animation                                                                                                
® Studio 100

The Secret Life of Pets 2 and related characters are trademarks 
and copyrights of Universal Studios. Licensed by Universal 

Studios. All Rights Reserved.

© 2018 Hasbro. All Rights Reserved.
© 2019 Prism Art & Design Limited                                            
© 2019 HIT Entertainment Limited

© 2015 Gullane (Thomas) Limited                                            
© 2015 HIT Entertainment Limited

© 2016 Viacom International Inc. All Rights Reserved. © 2016 Viacom International Inc. All Rights Reserved. 

  © 2019 Spin Master. All Rights Reserved. © 2018 Spin Master. All Rights Reserved.

© 2018 Viacom International Inc. All Rights Reserved. 

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Offer subject to availability / Продажа до окончания складских запасов

© 2019 Acamar Films Ltd.



PUZZLE

24 Maxi

21

© FunnyFlux / Alpha © 2018 Wissper Ltd.

5 900511 143027 >

5 900511 142631 >5 900511 142525 >

14252     14263

14302

Świat pełen przyjaźni
A world full of friendship

Мир полный дружбы

Wesołe samoloty
Happy planes

Весёлые самолеты

Słodki jednorożec
Sweet unicorn

Милый единорог

© Studio Trefl SA

5 900511 142846 >5 900511 142549 >

14254* 14284*

W świecie dinozaurów
Into the dinosaur world

В мире динозавров

Portret rodzinny z Robobotem
Family portrait with Robobot

Семейный портрет с Роботом

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Offer subject to availability / Продажа до окончания складских запасов



PUZZLES

MiniMAXI

22

5 900511 560046 >

5 900511 560220 >

56004

56022

W świecie Księżniczek
In the Princesses world
В мире принцесс

Produkt dostępny od 4 października 2019.
Product available from October 4, 2019.
Продукт доступен с 4 октября 2019.

©
 D

isn
ey

©
 D

isn
ey

KG

A

B

A B

C

220x160 108x78x41 685x335x268 0,061 4144 / 9,63 kg

B

C

24 327x226x130,3

m
3



PUZZLE

MiniMAXI

23

©
 D

isn
ey

5 900511 560053 >

Ulubione zajęcia Minnie
Minnies favourite activities
Любимое занятие Минни

56005

5 900511 560060 >

Wyścigi terenowe
Roadster races

Внедорожные гонки

© Disney© Disney/Pixar

© 2017 Frog Box/Entertainment One UK Limited.

56011

56012 56006

5 900511 560114 >

5 900511 560121 >

Pidżamersi i ich pojazdy
PJ Masks and their vehicles

Герои в масках и их машины

Nowi zwycięzcy
New winners

Новые победители



PUZZLES

MiniMAXI

24

56000

56018 56002

5 900511 560008 >

5 900511 560183 > 5 900511 560022 >

Zabawy Świnki Peppy
Peppa’s fun
Забавы Свинки Пеппы

Pojazdy ratunkowe
Emergency vehicles
Машины спасателей

Bob i maszyny
Bob and the machines
Боб и машины

© ABD Ltd/Ent. One UK Ltd 2003.

© 2017 Hit Entertainment Limited and Keith Chapman.

© 2018 Mattel.

© 2018 Spin Master. All Rights Reserved.

5 900511 560169 >

Wymarzony zawód Barbie
Barbie’s dream job
Любимая профессия Барби

56016*

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Offer subject to availability / Продажа до окончания складских запасов



PUZZLE

MiniMAXI

25

5 900511 560190 > 5 900511 560022 >

5600256019 56013

Wesoły dzień kucyków
Happy day of ponies
Счастливый день пони

Tomek podróżnik
Thomas the traveler
Томас путешественник

Wóz strażacki, śmieciarka, 
koparka, radiowóz policyjny
Fire truck, a garbage truck, 
an excavator, a police car
Пожарная машина, 
мусоровоз, экскаватор, 
полицейская машина

5 900511 560206 > 5 900511 560190 >

5601956020

5 900511 560138 >

56013© 2019 Gullane (Thomas) Limited
© 2019 HIT Entertainment Limited

© 2017 Prism Art & Design Limited                                                           
© 2017 HIT Entertainment Limited

© 2019 Hasbro. All Rights Reserved.

56001

5 900511 560015 >

Zawsze na służbie
Always on duty

Всегда на службе



PUZZLES

Mini 54

26

0,061 460x390x345

KG

A

B

A B

C

200x130 90x66x36 240 / 11 kg 4

B

C
m

3

5 900511 541731 >

Produkt dostępny od 4 października 2019.
Product available from October 4, 2019.
Продукт доступен с 4 октября 2019.
                          

Nowy display dostępny od sierpnia 2019
New display available from August 2019

Новый дисплей доступен с августа 2019

5 900511 541410 >

Kraina Lodu 
Frozen 
Холодное сердце

54141

54173

© Disney

© Disney

0,069 590x391x301

40 m
3 B

C

272x189x192

332x192x148



PUZZLE

Mini 54

27*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Offer subject to availability / Продажа до окончания складских запасов

5 900511 541502 >

W Krainie Lodu
In the Frozen land

Холодное сердце

54150*

© Disney

54145

5 900511 541458 >

W bajkowym świecie
In the fairyland

В сказочном мире

© Disney

54175

5 900511 541755 >

Przygody w świecie księżniczek
Princess World adventures 

Приключения в мире принцесс

© Disney



PUZZLES

Mini 54

28

© Disney

54105 54160

Magiczny świat Księżniczki Zosi
Princess Sofia’s magical world
Волшебный мир принцессы Софии

Minnie i Daisy na wakacjach 
Minnie & Daisy on holidays
Минни и Дейзи на каникулах

Jaki to zawód?
What are you?
Какая профессия

5413054161 54149

5 900511 541618 > 5 900511 541304 > 5 900511 541496 >

© Disney © Disney © Disney

5 900511 541052 >

Księżniczki   
Princesses 
Принцессы

54105*

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Offer subject to availability / Продажа до окончания складских запасов



PUZZLE

Mini 54

29

54105 54160

Lato w Stumilowym lesie
Summer in Hundred Acre Wood

Лето в Дремучем лесу

Portret zwycięzcy
Portrait of the winner

Портрет победителя   

Wesoły świat zabawek
Cheerful toy’s world

Веселый мир игрушек

Auta 2
Cars 2 

Тачки 2

5416054106 54097*

5 900511 541069 > 5 900511 541601 > 5 900511 540970 >

54165

5 900511 541656 >

© Disney © Disney/Pixar © Disney/Pixar

© Disney/Pixar

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Offer subject to availability / Продажа до окончания складских запасов



PUZZLES

Mini 54

30

5 900511 541014 > 5 900511 541663 >

5416654101*

54164

5 900511 541649 >

5 900511 541403 >

54140*

Spider-Man 
Чeловек-паук

Bohaterowie
Heroes
Герои

Drużyna Avengers 
Avengers Team 
Команда Мстителей

Czas na Spider-Mana
Time for Spider-Man
Время Человека-паука

© MARVEL

© MARVEL © MARVEL        © MARVEL

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Offer subject to availability / Продажа до окончания складских запасов



PUZZLE

Mini 54

31

5 900511 541694 >

Wesoły dzień Świnki Peppy
Happy day of Peppa Pig

Весёлый день свинки Пеппы

5 900511 541687 >

Przygody Pidżamersów
PJ Masks adventures

Приключения героев в масках

54168

54169

© 2019 Frog Box/Entertainment One UK Limited.

© ABD Ltd/Ent. One UK Ltd 2003.

5 900511 541748 >

Produkt dostępny od 4 października 2019.
Product available from October 4, 2019.

Продукт доступен с 4 октября 2019.
5 900511 541625 >

The Last Jedi - Dwie strony mocy
The Last Jedi – Two sides of the Force

Последний Джедай – две стороны Силы

54174 54162*

© & ™ Lucasfilm Ltd.© & ™ Lucasfilm Ltd.

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Offer subject to availability / Продажа до окончания складских запасов



PUZZLES

Mini 54

32

5 900511 541489 > 5 900511 541632 >

5416354148

54167

5 900511 541670 >

5 900511 541281 >

54128*  

Przygody Tomka
Thomas adventures
Приключения Томаса

Psia misja
Doggy mission
Отважные псы на задании

Kucyki Pony
My Little Pony
Мой маленький пони

Wesoły dzień Enchantimals
Happy day of Enchantimals
Счастливый день Энчантималс

© 2019 Mattel.

© 2018 Spin Master. All Rights Reserved. © 2014 Hasbro. All Rights Reserved.
© 2016 Gullane (Thomas) Limited

© 2016 HIT Entertainment Limited

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Offer subject to availability / Продажа до окончания складских запасов



PUZZLE

Mini 54

33

5 900511 541519 >

Czas na przemianę!
Time to transform! 

Время перевоплощения!

5 900511 541816 >

Wesoły świat Treflików
Trefliks cheerful world

Весёлый мир Трефликов

54181

54151

© 2017 & ™ ZAG. All Rights Reserved

5 900511 541717 >

Czas na nową przygodę
Time for a new adventure

Время для нового приключения
5 900511 541526 >

Wspólnie spędzony czas
Time spent together

Совместное времяпрепровождение

54171 54152*

DreamWorks Spirit Riding Free © 2019 DreamWorks Animation 
LLC. All Rights Reserved.

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Offer subject to availability / Продажа до окончания складских запасов

© Studio Trefl SA

© Studio Trefl SA



PUZZLES

Mini 54

34

54118*

5 900511 541182 >

Słodkie pupile 
Cute pets 
Любимые питомцы

54172

5 900511 541724 >

Urocze pupile
Lovely pets
Милые домашние животные

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Offer subject to availability / Продажа до окончания складских запасов



Flip – Flap Puzzle to duże, tematyczne 
układanki z otwieranymi okienkami. 
Otwórz je i sprawdź co się pod nimi 
kryje – zapraszamy do zabawy pełnej 
niespodzianek! 

PL

Multi language version

EN
The Flip – Flap Puzzles are big 
themati c puzzles with windows 
that open. Open them and 
discover what is behind them 
– join us for fun which is full of 
surprises! 

RU
Пазлы флип-флап – это 
большие тематические 
пазлы с открывающимися 
окошками. Открой окошко        
и узнай, что за ним спрятано. 
Давай весело проведем 
время и узнаем много 
нового! 

5 900511 143089 >

14308

Paw Patrol ona wakacjach
Paw Patrol on vacati on

Щенячий патруль на каникулах

PUZZLE

Flip-Flap Puzzle

5 900511 142747 >

14274

Świat Świnki Peppy
World of Peppa Pig

Мир Свинки Пеппы

© ABD Ltd/Ent. One UK Ltd 2003.

© 2019 Spin Master. All Rights Reserved.

KG

A

B

A B

C

580x400 332x229x57 365x240x350 0,030 96 / 4,08 kg

m
3

35



5 900511 142723 >

5 900511 142716 >

14272

14271

Kosmos
Space
Космос

Na farmie
On the farm
На ферме

PUZZLES36    

Flip   Flap Puzzle

5 900511 142730 >

14273

Pojazdy
Vehicles
Машины



PUZZLE 35

PUZZLE OBSERWACYJNE – układaj puzzle i ćwicz 
spostrzegawczość! Znajdź na plakacie elementy z ramki – zobacz, 
ile ciekawych rzeczy się tam znajduje. W układaniu pomoże Ci 
plakat 1:1, dołączony do każdego wzoru.

PL EN RU

Multi language version

OBSERVATION PUZZLES – put puzzles together and practi ce 
percepti on! Find the pieces from the frame on the poster – check 
out how many interesti ng things you can see there. While putti  ng 
pieces together you can use the 1:1 poster included with each 
patt ern.

ПАЗЛЫ НА НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ: собирай пазлы 
и тренируй свое восприятие! Найди фрагменты из 
рамки на плакате – смотри сколько интересных 
вещей там находится. Соединять фрагменты 
тебе поможет плакат 1:1, который есть в каждом 
комплекте.

15534

15537

15535

15538

15536

15533

PUZZLE

Puzzle Obserwacyjne

37

5 900511 155341 >

5 900511 155372 >

5 900511 155358 >

5 900511 155389 >

5 900511 155365 >

5 900511 155334 >

Odwiedzamy port
Visit the port 

Экскурсия в порт

Odwiedzamy operę
Visit the opera

Посещение оперы

Odwiedzamy stadninę koni
Visit the stud farm

Экскурсия на ферму для лошадей

Odwiedzamy plac budowy
Visit the constructi on site

Экскурсия на стройку

Odwiedzamy miasteczko
Visit the town 

Поездка в город

Odwiedzamy remizę strażacką
Visit the fi re stati on

Экскурсия в пожарную часть

PUZZLE OBSERWACYJNE – układaj puzzle i ćwicz 
spostrzegawczość! Znajdź na plakacie elementy z ramki – zobacz, 
ile ciekawych rzeczy się tam znajduje. W układaniu pomoże Ci 

PL EN

OBSERVATION PUZZLES – put puzzles together and practi ce 
percepti on! Find the pieces from the frame on the poster – check 
out how many interesti ng things you can see there. While putti  ng 
pieces together you can use the 1:1 poster included with each 

KG

A

B

A B

C

480x340 332x229x57 365x240x350 0,030 96 / 3,18 kg

m
3



PUZZLES38

Educational Puzzle

„Trefl iki poznają…” to edukacyjne układanki dla 
najmłodszych dzieci. Razem z bohaterami serialu „Rodzina 
Trefl ików” dzieci poznają alfabet, zwierzęta świata oraz 
cyferki od 1 do 10.

PL RUEN

«Трефлики изучают ...» - это развивающие пазлы для самых 
маленьких детей. Вместе с героями сериала «Семья Трефликов» 
дети будут изучают алфавит, животных мира и цифры от 1 до 10.

Educati onal puzzles „Trefl ik learn about…”  are educati onal 
puzzles for the youngest children. Main characters of the series 
- Trefl ik and Trefl inka help children to learn about alphabet, 
animals of the world and numbers from 1 to 10.

KG

A

B

A B

C

600x400 332x229x57 365x240x350 0,030 96 / 3,56 kg

m
3

5 900511 155532 >

5 900511 155525 >

5 900511 155549 >

15553 15554

Trefl iki poznają alfabet 
Trefl iks learn about lett ers 
Трефлики изучают буквы

Trefl iki poznają cyferki 
Trefl iks learn about numbers
Трефлики изучают цифры

Trefl iki poznają zwierzęta świata  
Trefl iks learn about animals of the world
Трефлики изучают животных мира

© Studio Trefl  SA © Studio Trefl  SA

© Studio Trefl  SA

15552



EDUKACYJNE PUZZLE to kolekcja, która zwróci uwagę zarówno 
dzieci, jak i ich rodziców. Prezentowane puzzle w przyjazny sposób 
łączą zabawę z nauką oraz pobudzają wyobraźnię i ciekawość 
świata. Układanki zostały specjalnie dostosowane do możliwości 
poznawczych dzieci w różnym wieku. 

PL

RU

EN

РАЗВИВАЮЩИЕ ПАЗЛЫ привлекут внимание не только детей, но и 
их родителей. Пазлы гармонично объединят игру с учёбой, развивают 
воображение и любознательность. Картинки подобраны специально с 
учётом познавательным способностей детей разного возраста.

EDUCATIONAL PUZZLES will att ract not only kids, but also their 
parents. The jigsaw puzzles combine both fun and educati on, they 
sti mulate imaginati on and curiosity. Puzzles are adapted to cogniti ve 
abiliti es of children in various age.

5 900511 155013 >

5 900511 155266 >

5 900511 155044 >

5 900511 155259 >

15501*PL

SK

HU

CZ15526*

15504*

15525*

Mapa Slovenska

Mapa Polski

Mapa Česka

Magyarország térkép

PUZZLE 39PUZZLE 39

Puzzle Edukacyjne

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Off er subject to availability / Продажа до окончания складских запасов



PUZZLES40

Educational Puzzle

5 900511 155396 >

5 900511 155280 >5 900511 155105 >5 900511 155082 >

5 900511 155204 >

5 900511 155433 > 5 900511 155327 >

5 900511 155129 >

RO UA

HU

DE

RUDEPL

PL 15539*

15528*15508* 15510*

15520*

15543*

15512*

15532*

Erdei ábécé

Моё телоMein KörperMoje ciało

Leśny Alfabet

Deutschlandkarte

Карта УкраїниHarta României 

5 900511 155129 >

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Off er subject to availability / Продажа до окончания складских запасов



5 900511 155075 >

5 900511 155020 >

5 900511 155037 >

5 900511 155099 >

5 900511 155051 >

5 900511 155068 >

5 900511 155112 >

5 900511 155136 >

5 900511 155143 >

5 900511 155242 >

5 900511 155211 >

5 900511 155303 >

5 900511 155297 >

5 900511 155310 >

5 900511 155174 >

5 900511 155235 >

5 900511 155181 >

5 900511 155198 >

5 900511 155273 >

5 900511 155228 >

15507*

15502*

15503*

15509*

15505*

15506*

15511*

15513*

15514*

15524*

15521*

15530*

15529*

15531*

15517*

15523*

15518*

15519*

15527*

15522*

Układ Słoneczny

Mapa Świata

Mapa Europy

Naprendszer

Világatlasz

Európa térkép

Das Sonnensystem

Weltkarte

Europakarte

Mapa Sveta

Mapa Evropy

Карта Європи

Mapa Světa

Eiropas Karte

Euroopa Kaart

Карта Мира

Mapa Európy

Солнечная система 

Карта Світу

Europos Žemėlapis

PUZZLE 41PUZZLE 41PUZZLE 41

PL

PL

UA

RU

PL

LT

SK

RU

HU

HU

CZ

HU

LV

EE

DE

DE

SK

DE

CZ

UA

Puzzle Edukacyjne

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Off er subject to availability / Продажа до окончания складских запасов



PUZZLES42

90617*

Siostry 
Sisters
Сёстры

© Disney

5 900511 906172 >

KG

A

B

A B

C

275x205 282x282x60 497x290x290 0,041 68 / 4,5 kg

m
32 in 1 + Memos

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Off er subject to availability / Продажа до окончания складских запасов



90603*

90815

Zakochana Śnieżka
Snow White in love

Влюблённая Белоснежка

Niezwykły świat księżniczek
Unusual Princesses world

Необычный мир принцесс

PUZZLE 43PUZZLE 43PUZZLE

2 w 1 + Memos

43

© Disney

© Disney

5 900511 906035 >

5 900511 908152 >

90814

Produkt dostępny od 4 października 2019.
Product available from October 4, 2019.

Продукт доступен с 4 октября 2019.

© Disney

5 900511 908145 >

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Off er subject to availability / Продажа до окончания складских запасов



90600

90706

Dzień Peppy
Peepa’s day
День Пеппы

Wyścig nowej generacji
Next generati on race
Гонки нового поколения

© ABD Ltd/Ent. One UK Ltd 2003.

© Disney/Pixar

5 900511 906004 >

5 900511 907063 >

PUZZLES44 *Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Off er subject to availability / Продажа до окончания складских запасов

2 in 1 + Memos
90605*

Hobby Minnie
Minnie’s hobby
Хобби Мини

© Disney

5 900511 906059 >



Nocni wojownicy
Night warriors

Ночные воины

Psi Patrol na ratunek
Paw Patrol to the rescue 

Щенячий патруль спешит на помощь

PUZZLE 45PUZZLE 45PUZZLE

2 w 1 + Memos

45

© 2017 Frog Box/Entertainment One UK Limited.

© 2019 Spin Master. All Rights Reserved.

5 900511 907100 >

5 900511 907902 >

90790

90710

90601

Przyjaźń to magia
Friendship is magic
Дружба это магия

© 2016 Hasbro. All Rights Reserved.

5 900511 906011 >



PUZZLES46

2 in 1 + Memos

90602*

Strażacy w akcji
Firefi ghters in acti on
Пожарные в действии

Tomek i przyjaciele
Thomas and friends
Томас и его друзья

©
 2
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5 900511 907919 >

5 900511 906028 >

90791

© 2019 Prism Art & Design Limited                                            

© 2019 HIT Entertainment Limited

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Off er subject to availability / Продажа до окончания складских запасов



PUZZLE 47PUZZLE 47PUZZLE

3 w 1

47

KG

A

B

A B

C

200x195 282x282x60 497x290x290 0,041 68 / 3,65 kg

m
3

Produkt dostępny od 4 października 2019.
Product available from October 4, 2019.

Продукт доступен с 4 октября 2019.

Zimowa magia 
Winter magic

Зимнее волшебство

5 900511 348477 >

5 900511 348323 >

© Disney

© Disney

34847

34832

NEW



PUZZLES48

3 in 1

Zosia i jej przyjaciele 
Sofia and her friends 
София и её друзья

5 900511 348149 >

© Disney

34814

5 900511 348330 >

© DisneyZaczarowany świat księżniczek
The enchanted world of princesses
Заколдованный мир принцесс

34833

5 900511 348422 >

Roszpunka, Aurora i Arielka
Rapunzel, Aurora and Ariel 
Рапунцель, Аврора и Ариэль

© Disney

34842



PUZZLE 49PUZZLE 49PUZZLE

3 w 1

49

90355

5 900511 348460 >

Myszka Miki z przyjaciółmi
Mickey Mouse with friends

Микки Маус с друзьями

© Disney

34846

5 900511 348484 >

Przygotowania do wyścigu
Preparati ons for the race

Подготовка к гонке

© Disney/Pixar

34848

Legendy wyścigu
Racing legends

Легенды гонки
5 900511 348200 >

© Disney/Pixar

34820*

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Off er subject to availability / Продажа до окончания складских запасов



PUZZLES50

3 in 1

Gotowi do działania
Ready to action
Готов к действию

Wesoły dzień Peppy
Peppa's happy day
Счастливый день Пеппы

5 900511 348491 >

5 900511 348408 >

© 2019 Frog Box/Entertainment One UK Limited.

© ABD Ltd/Ent. One UK Ltd 2003.

34849

34840

5 900511 348415 >

© MARVELPajęcza siła
Spider force
Сила паука

34841

NEW



PUZZLE 51PUZZLE 51PUZZLE

3 w 1

51

Zabawy w szkole 
Playing at school 

Игры в школе

5 900511 348354 >

5 900511 348132 >

5 900511 348392 >

Marshall, Rubble i Chase
Marshall, Rubble and Chase

Маршал, Руби и Чейс

© 2018 Spin Master. All Rights Reserved.

© 2018 Viacom International Inc. All Rights Reserved. 

© ABD Ltd/Ent. One UK Ltd 2003.

Rycerka Nella i jej świat 
Nella the Princess Knight and her world  

Нелла, отважная принцесса, и ее королевство  

34839

34835

34813*

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Offer subject to availability / Продажа до окончания складских запасов



PUZZLES52

3 in 1

Magia przyjaźni
The magic of friendship 
Магия дружбы

Strażak Sam w akcji
Fireman Sam in action
Пожарный Сэм в действии

5 900511 348446 >

5 900511 348231 >

© 2017 Hasbro. All Rights Reserved.

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

34823*

34844

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Offer subject to availability / Продажа до окончания складских запасов

5 900511 348439 >

© 2019 Hasbro. All Rights Reserved.Radosne dni kucyków
Ponies’ happy days 
Счастливые дни пони

34843



PUZZLE 53PUZZLE 53PUZZLE

3 w 1

53

Tomek rusza do akcji
Thomas goes into action

Томас, вперёд!

5 900511 341454 >

5 900511 348217 >

5 900511 348347 >

Wspólne podróże
Collective journey

Путешествуем вместе

© 2018 Wissper Ltd.

SCOOBY-DOO and all related characters and elements © & ™ Hanna-Barbera. (s13)

© 2016 Gullane (Thomas) Limited
© 2016 HIT Entertainment Limited

Uwaga! Duchy! 
Look out! Ghosts! 

Внимание! Привидения!

34834

34145

34821



PUZZLES54

3 in 1

Słodkie kotki 
Sweet kitt ens 
Котята

5 900511 348095 >

34809

5 900511 348453 >

Pieski w kąpieli
Dogs in the bath
Щенки купаются

34845 NEW



PUZZLE 55PUZZLE 55PUZZLE

3 w 1

55

Pojazdy interwencyjne i zawody 
Intervention vehicles and professions

Спасатели и их машины

Niezwykły świat dinozaurów
The extraordinary world of dinosaurs

Необычный мир динозавров
5 900511 348378 >

5 900511 348361 >

34836*

34837

5 900511 348385 >

© Studio Trefl SA Zabawy Treflików 
Treflik’s fun

Игры Трефликов

34838*

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Offer subject to availability / Продажа до окончания складских запасов



PUZZLES56

KG

A

B

A B

C

285x205 282x282x60 497x290x290 0,041 68 / 4,90 kg

m
3

Radosny dzień księżniczek
Happy day of princesses
Радостный день принцесс

© Disney

© DisneyMinnie z przyjaciółmi
Minnie with friends
Минни с друзьями

5 900511 343090 >

5 900511 343151 >

34309

34315

4 in 1

34325

5 900511 343250 >

Świąteczny czas
Christmas ti me
Время Рождества

© Disney

© Disney

NEW

34261

Zabawy w parku
Playing in the park
Игры в парке5 900511 342611 >



PUZZLE 57PUZZLE 57PUZZLE

4 w 1

57

5 900511 342109 >

5 900511 342949 >

5 900511 343236 >

34837

34837

34323

34210*

© Disney

© Disney

© Disney

Produkt dostępny od 4 października 2019.
Product available from October 4, 2019.

Продукт доступен с 4 октября 2019.

Kraina Lodu 
Frozen 

Холодное сердце

34294

Zimowe szaleństwo
Winter frenzy

Зимнее безумие

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Offer subject to availability / Продажа до окончания складских запасов

NEW



PUZZLES58

© Disney

W świecie księżniczki Zosi
Sofi a’s world
В мире принцессы Софии

34314

4 in 1

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Off er subject to availability / Продажа до окончания складских запасов

34277*

34326

5 900511 342772 >

5 900511 343267 >

© & ™ Lucasfi lm Ltd.

© & ™ Lucasfi lm Ltd.

Gotowi do starcia 
Ready for batt le 
Готов к битве

Produkt dostępny od 4 października 2019.
Product available from October 4, 2019.
Продукт доступен с 4 октября 2019.

5 900511 343144 >

NEW



PUZZLE 59PUZZLE 59PUZZLE

4 w 1

59
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Gotowi do wyścigu
Ready to race
Готов к гонке

Wyruszmy w podróż
Let’s go on a journey

Отправляемся в путешествие

5 900511 343175 >

Król Lew i przyjaciele
The Lion King and friends

Король Лев и друзья

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Off er subject to availability / Продажа до окончания складских запасов

5 900511 341072 >

34320

34107*

34317

5 900511 342765 >

34276



PUZZLES60

4 in 1

34293

5 900511 343106 >

© MARVEL © MARVELNieustraszeni Avengersi
Fearless Avengers
Бесстрашные мстители

34310

5 900511 342932 >

W sieci Spider-Mana                                                                         
In Spider-Man’s web                                                                    
В сети Человека-паука

5 900511 343113 >

5 900511 343069 >

34306*

Strażak Sam na ratunek
Fireman Sam to the rescue
Пожарный Сэм спешит на помощь

© 2019 Prism Art & Design Limited 

© 2019 HIT Entertainment Limited

© Disney/PixarNiesamowita rodzinka
Incredible family
Суперсемейка

34311

© Disney/PixarEkipa zabawkowa
Toy team
Команда игрушек

5 900511 343120 >

34312

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Off er subject to availability / Продажа до окончания складских запасов

5 900511 342703 >

© 2016 Hit Entertainment Limited and Keith Chapman.Pracowity dzień
Busy day
Рабочий день

34270



PUZZLE 61PUZZLE 61PUZZLE

4 w 1

61

34335

© 2019 Acamar Films Ltd.

5 900511 343359 >

Wesoły dzień Binga
Bing's happy day

Счастливый день Бинга

34291

5 900511 342918 >

©
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Kotboy i drużyna
Catboy and the team

Кэтбой и команда

34299*

5 900511 342994 >

© 2018 Frog Box/Entertainment One UK Limited. Drużyna Pidżamersów
PJ Masks team 

Команда героев в масках 

NEW

5 900511 343168 >

© ABD Ltd/Ent. One UK Ltd 2003. Wspomnienia z wakacji
Holiday reccolecti on

Воспоминания

34316

5 900511 343076 >

34307

Zawsze na czas
Always on ti me 

Всегда вовремя 
5 900511 342673 >

34267

Blaze i jego przyjaciele
Blaze and friends

Блейз и его друзья

© 2016 Viacom Internati onal Inc. All Rights Reserved. © 2018 Spin Master. All Rights Reserved.

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Off er subject to availability / Продажа до окончания складских запасов



PUZZLES62

4 in 1

5 900511 342659 >

5 900511 341539 >

34153

34265

© 2016 Viacom International Inc. All Rights Reserved. 

© 2013 Hasbro. All Rights Reserved.

Dora i przyjaciele
Dora and Friends
Дора и друзья

Wakacje kucyków 
Ponies’ holiday 
Каникулы пони

34295

5 900511 342956 >

Miłe wspomnienia
Nice memories
Приятные воспоминания

© 2018 Hasbro. All Rights Reserved.

5 900511 343052 >

34305

Zabawa z pupilami
Fun with pupiles
Веселые игры с питомцами

© 2018 Mattel.

5 900511 343137 >

Akademia Transformersów
Transformers Academy
Академия Трансформеров

34313 NEW

© 2019 Hasbro. All Rights Reserved.

34287

5 900511 342871 >

Czas na transformację
Transformation time
Время трансформации

© 2017 Hasbro. All Rights Reserved.



PUZZLE 63PUZZLE 63PUZZLE

4 w 1

63

5 900511 343014 >

© 2018 Matt el. Kariera Barbie
Barbie’s career

Карьера Барби

34301*

5 900511 343335 >

5 900511 343342 >

© 2019 Matt el

DreamWorks Spirit Riding Free 

© 2019 DreamWorks Animati on LLC. All Rights Reserved.

W świecie Barbie
Barbie's world
В мире Барби

Popołudniowa przejażdżka
Aft ernoon ride

Дневная поездка

34333

34334

NEW

NEW

5 900511 343007 >

© 2018 Gullane (Thomas) Limited  

© 2018 HIT Entertainment Limited
Podróże po świecie

Journey around the world
Путешествие вокруг света

34300

5 900511 343298 >

34329

Leśne przygody Maszy
Masha's forest adventures

Лесные приключения Маши

© Animaccord LTD, 2008 - 2019 www.mashabear.com  

5 900511 343205 >

Przygody Pszczółki Mai
Maya the Bee adventures

Приключения пчёлки Майи

© Studio 100 Animati on                                                                                                
® Studio 100

34320 NEW

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Off er subject to availability / Продажа до окончания складских запасов



PUZZLES64

4 in 1

The Secret Life of Pets 2 and related characters are trademarks 
and copyrights of Universal Studios. Licensed by Universal Studios. 

All Rights Reserved.

5 900511 342796 >

Przyjaźń i przygoda
Friendship and adventure
Дружба и приключения

© 2017 & ™ ZAG. All Rights Reserved

34320

34279

5 900511 343199 >

Sekretne życie zwierząt
Secret life of pets
Тайная жизнь домашних 
животных

34319

34321

34330

34280

NEW

NEW

5 900511 343212 >

5 900511 343304 >

Kocie zabawy
Cat's fun
Кошачьи забавы

Magiczny świat jednorożców
The magical world of unicorns
Волшебный мир единорогов

5 900511 342802 >

Odlotowa paczka
Awesome team
Крутая компания

© FunnyFlux / Alpha

34320

5 900511 343229 >

Lamy na wakacjach
Llamas on vacati on 
Ламы на каникулах

34322 NEW



PUZZLE 65PUZZLE 65PUZZLE

4 w 1

65

5 900511 343182 >

Przygotowania do balu
Preparati ons for the ball

Подготовка к балу

©
 S

tu
di

o 
Tr

efl
  S

A

34318

5 900511 342987 >

5 900511 342499 >

34298

34249

Dinozaury 
Dinosaurs 

Динозавры

Duże maszyny budowlane 
Large constructi on machines

Большие строительные машины



PUZZLES66

90353

Magiczny świat kucyków
Ponies magical world
Волшебный мир Пони

© 2019 Hasbro. All Rights Reserved.

5 900511 903539 >

KG

AA

BB

A B

C

167x156223x156 400x270x60 378x278x410 0,043 86 / 4,56 kg

m
310 in 1



PUZZLE 67PUZZLE 67PUZZLE

10 w 1

67

90355

90354

Ekipa Psiego Patrolu
Paw Patrol team

Команда Щенячий Патруль

Przygody Enchantimals
Enchantimals adventures

Волшебный мир Энчантималс

© 2019 Spin Master. All Rights Reserved.

© 2019 Mattel.

5 900511 903553 >

5 900511 903546 >



PUZZLES68

10 in 1

90357

Dzielni Pidżamersi
Brave PJ Masks
Храбрые герои в масках

© 2019 Frog Box/Entertainment One UK Limited.

5 900511 903577 >

90356

Ekipa ratunkowa Sama
Sam's rescue team
Спасательная команда Сэма

© 2019 Prism Art & Design Limited                                            

© 2019 HIT Entertainment Limited

5 900511 903560 >



90358

Świnka Peppa z przyjaciółmi
Peppa Pig with friends
Свинка Пеппа с друзьями

© ABD Ltd/Ent. One UK Ltd 2003.

©
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5 900511 903584 >

10 w 1

PUZZLE 69PUZZLE 69PUZZLE 69



5 900511 751147 >

Arielka wśród rybek 
Ariel between fi shes
Ариэль среди рыб

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Off er subject to availability / Продажа до окончания складских запасов *Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Off er subject to availability / Продажа до окончания складских запасов

© Disney

PUZZLES70

Puzzle Plus
KG

A

B

A B

C

330x220 332x229x37 470x245x350 0,040 712 / 3,9 kg

PUZZLE PLUS MAGICZNY MAZAK 
Puzzle z mazakiem suchościeralnym. 
Połącz kropki i ćwicz szlaczki.

PUZZLE PLUS NAKLEJKI  
Puzzle z naklejkami wielokrotnego 
użytku do udekorowania układanki.

PUZZLE PLUS MAGIC MARKER 
- draw and erase. Puzzle with erasable marker. 
Connect the dots and prac� ce the pa� erns.

PUZZLE PLUS RE-USABLE STICKERS.
A puzzle with re-usable s� ckers 
to decorate it.

PL

PL

EN

EN

ПАЗЛЫ ПЛЮС ВОЛШЕБНЫЙ МАРКЕР 
Пазлы со специальным маркером. 
Соедини точки, сотри и нарисуй ещё раз.

МНОГОРАЗОВЫЕ НАКЛЕЙКИ PUZZLE PLUS.
Пазлы в комплекте с многоразовыми 
наклейками для украшения.

RU

RU

Mul� language version

m
3

75114*



75111*75112*

75116*75117*

PUZZLE 3PUZZLE 3PUZZLE 71

75113*75110*

Puzzle Plus

5 900511 751161 >5 900511 751178 >

5 900511 751123 >

5 900511 751109 >

Kucyki i ptasie drzewo 
Ponies and the bird tree
Пони и птичье дерево 

Świnka Peppa na zakupach 
Peppa’s shopping

Покупки Свинки Пеппы

W poszukiwaniu pantofelka 
Looking for a slipper 

В поисках туфельки 

Ekscytujący wyścig 
Exciting race 

Захватывающая гонка 

© ABD Ltd/Ent. One UK Ltd 2003. © 2016 Hasbro. All Rights Reserved.

5 900511 751116 >

Urodziny Anny 
Anna’s birthday

День рождения Aнны

Zosia i jednorożec 
Sofia and unicorn 

София и единорог

© Disney © Disney

5 900511 751130 >

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Offer subject to availability / Продажа до окончания складских запасов

© Disney/Pixar © Disney



30

PUZZLES72

KG

A

B

A B

C
m

3

270x200 212x141x38 400x295x223 0,026 820 / 3,31 kg

5 900511 182521 >

5 900511 182255 >

5 900511 181968 >

5 900511 182248 >

5 900511 182538 >

Przyjaciele na zawsze
Friends forever
Друзья навсегда

Produkt dostępny od 4 października 2019.
Product available from October 4, 2019.
Продукт доступен с 4 октября 2019.

Zosia w ogrodzie
Sofi a in the garden
София в саду

Uwolnij magię 
Unleash the magic
Высвободи магию

Pachnące róże
Roses
Ароматные розы

© Disney

© Disney© Disney

© Disney© Disney

18224

18253

18252

18225

18196*

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Off er subject to availability / Продажа до окончания складских запасов



PUZZLE

30

73

5 900511 182439 >

5 900511 182422 >

5 900511 182330 >

5 900511 181722 >

5 900511 182118 > 5 900511 182422 >

5 900511 182064 >

5 900511 182057 >

5 900511 182170 >

5 900511 182156 >

© Disney

© Disney

© Disney/Pixar

© Disney

© Disney

© Disney/Pixar

© Disney/Pixar

© MARVEL

© Disney/Pixar

Gotowi do zabawy
Ready to play

Готовы играть

Spider-Man i Miguel
Spider-Man and Miguel

Человек-паук и Мигель

Zwycięska drużyna
Champion team

Команда чемпионов

Roszpunka, Merida, Arielka i Śnieżka
Rapunzel, Merida, Ariel and Snow White

Рапунцель, Мерида, Ариэль и Белоснежка

Tort urodzinowy
Birthday cake

Торт на день рождения

Złomek i Zygzak w Europie
Mater and Lightning McQueen in Europe

Мэтр и Молния МакКуин в Европе

Bajkowe księżniczki
Fairytale princesses

Сказочные принцессы

Najlepsze przyjaciółki
Best friends

Лучшие друзья

Zygzak McQueen
Lightening McQueen

Молния МакКуин

18205

18217

18215

18172*

18211

18206*

18243

18242

18233

5 900511 182347 >

Zaczarowana melodia
Enchanted melody

Зачарованная мелодия

© Disney 18234

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Off er subject to availability / Продажа до окончания складских запасов

5 900511 182101 >

Wesoło naprzód
Happily forward
Весело вперёд

© Disney 18210

© Disney
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5 900511 181951 >

5 900511 182293 >

5 900511 182545 >

5 900511 182637 >

Wizyta w kurniku
Visiting hen-house
Визит в курятнике

Kąpiel Prosiaczka
Piglet is taking a bath
Ванна Пятачка

Dzielna drużyna
Brave team
Храбрая команда

Super ekipa
Great team
Отличная команда

Leśna wyprawa
Forest expedition
Лесная экспедиция

Wspólne wypieki
Common baking
Готовим вместе

© 2019 Frog Box/Entertainment One UK Limited.

© ABD Ltd/Ent. One UK Ltd 2003.

© 2019 Acamar Films Ltd.

© ABD Ltd/Ent. One UK Ltd 2003.

© Disney

© 2017 Frog Box/Entertainment One UK Limited.

18254

18245

18263

18195*

18198

18229

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Offer subject to availability / Продажа до окончания складских запасов

5 900511 181982 > 5 900511 182453 >



PUZZLE
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5 900511 182415 >

5 900511 182378 >

5 900511 182507 >

5 900511 182262 >

5 900511 182316 >

5 900511 182361 >

5 900511 182309 >

5 900511 182385 >

5 900511 182392 >

5 900511 182446 >

5 900511 182149 >

5 900511 182323 >

© 2018 Spin Master. All Rights Reserved.

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

© 2017 Hit Entertainment Limited and Keith Chapman.

© 2018 Wissper Ltd.

© 2018 Viacom International Inc. All Rights Reserved. 

© 2018 Mattel.

© 2017 Gullane (Thomas) Limited                                            
© 2017 HIT Entertainment Limited

© Studio Trefl SA

© 2019 Hasbro. All Rights Reserved.

© 2018 Mattel.

DreamWorks Spirit Riding Free © 2019 DreamWorks 
Animation LLC. All Rights Reserved.

© FunnyFlux / Alpha     

Razem lepiej
Better together
Лучше вместе

Wspólne gotowanie
Cooking together
Готовим вместе

Duch wolności
Spirit of freedom

Дух свободы

Przyjaciele przed hangarem
Friends in front of the hangar

Друзья перед ангаром

Beztroska zabawa
Carefree fun

Беззаботная забава

Magiczny świat Enchantimals
The magical world of Enchantimals

Волшебный мир Энчантималс

Wyścig na torach                                                        
Railway race                                                                    

Гонки по рельсам

Wesoły dzień 
Happy day 

Весёлый день

Ryder i przyjaciele
Ryder and friends

Райдер и его друзья

Gotowi by pomagać
Ready to help

Готовы помогать

Nowe wyzwanie
New challenge

Новое задание

Niezwykły świat Wissper
Extraordinary world of Wissper

Невероятный мир Висспер

18239

18244

18214

18232

18231

18236

18230

18238*

18241

18237*

18250

18226

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Offer subject to availability / Продажа до окончания складских запасов
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60
KG

A

B

A B

C
m

3

330x220 212x141x38 400x295x223 0,026 820 / 4,24 kg

5 900511 173222 >5 900511 173116 > 5 900511 173253 >

Waleczny Spider-Man          
The brave Spider-Man        
Храбрый человек-паук

Stworzeni do zabawy
Made for playing
Созданы для забавы

Rajd z przyjaciółmi
Rally with friends
Рейд с друзьями

© Disney© MARVEL © Disney/Pixar17311 17322 17325
5 900511 173147 >5 900511 173338 > 5 900511 172751 >

© Disney © Disney© Disney

Niespodzianka dla Elsy
Surprise for Elsa
Сюрприз для Эльзы

Produkt dostępny od 4 października 2019.
Product available from October 4, 2019.
Продукт доступен с 4 октября 2019.

Przyjaciele z Krainy Lodu
Friends from the Frozen Land
Друзья из Холодного сердца

17333 17275*17314

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Off er subject to availability / Продажа до окончания складских запасов
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5 900511 173277 >5 900511 173345 > 5 900511 172973 >

Legendarny wyścig
Legendary race

Легендарная гонка

Wyścig
Race

Гонки

Zygzak McQueen z przyjaciółmi
Lightning McQueen with friends

Молния Маккуин с друзьями

© Disney/Pixar© Disney/Pixar © Disney/Pixar17334 17327 17297*

5 900511 173154 >

5 900511 172256 >

5 900511 173130 >

5 900511 173260 >

5 900511 172836 > 5 900511 171983 > 5 900511 172645 >

5 900511 172850 >

5 900511 173246 >

© Disney © Disney © Disney

© Disney© Disney

© 2019 Frog Box/Entertainment One UK Limited. © ABD Ltd/Ent. One UK Ltd 2003.

© Disney

© Disney

Zaproszenie na bal
Invitation to the ball

Приглашение на бал

Zakupowe szaleństwa Minnie
Crazy shopping with Minnie

Покупки Минни

Przygody księżniczki Zosi
Princes Sofia’s adventures

Приключения принцессы Софии

Wakacyjna zabawa
Holiday fun

Любимые каникулы

Arielka i jej przyjaciele
Ariel and her friends
Ариель и её друзья

Piknik z Donaldem
Picknic with Donald

Пикник с Дональдом

Małe co nieco
A little something

Вини Пух с мёдом

Miki i Minnie w ogrodzie
Mickey and Minnie in the garden

Микки и Минни в саду

Nocny wyścig
Night race

Ночные гонки

17283* 17198* 17264*

17285

17324

17313

17326

17315

17225

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Offer subject to availability / Продажа до окончания складских запасов
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60

5 900511 173215 >

5 900511 173376 >

5 900511 172959 >

5 900511 173109 >

5 900511 173420 >

5 900511 173000 >

5 900511 173239 >

5 900511 173314 >

5 900511 173055 >

5 900511 173307 >

5 900511 173185 >

W rytmie Binga
In the rythm of Bing
В ритме Бинга

Bob i Wendy
Bob and Wendy
Боб и Венди

Tęczowa przyjaźń
Rainbow friendship
Радужная дружба

Smak przyjaźni
Taste of friendship
Вкус дружбы 

Co za drużyna!
What a team!
Что за команда!

Kwiatek dla Mai
Flower for Maya
Цветок для пчёлки Майи

Popołudnie z przyjaciółmi
Afternoon with friends
Пикник с друзьями

Gotowi do akcji
Ready to action
На старт!

Wesoły dzień Maszy
Masha’s happy day
Счастливый день Маши

Barbie i przyjaciółki
Barbie and friends
Барби и друзья

Wissper, mała czarodziejka
Wissper - a little enchantress
Висспер - юная волшебница

© 2018 Spin Master. All Rights Reserved.

© 2016 Mattel.

© 2018 Wissper Ltd.

© 2019 Acamar Films Ltd.

© 2017 Hit Entertainment Limited and Keith Chapman. © Animaccord LTD, 2008-2019 www.mashabear.com

© 2019 Hasbro. All Rights Reserved.

DreamWorks Spirit Riding Free © 2019 DreamWorks 
Animation LLC. All Rights Reserved.

© 2017 Viacom International Inc. All Rights Reserved.

© Studio 100 Animation                                                                                                
® Studio 100

© 2018 Mattel.

17342

17300

17323

17331

17321

17337

17295*

17310

17305

17330

17318

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Offer subject to availability / Продажа до окончания складских запасов

5 900511 173123 >

© ABD Ltd/Ent. One UK Ltd 2003.

Świnka Peppa na balu
Peppa Pig at the ball
Свинка Пеппа на балу

17312



PUZZLE
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5 900511 173291 >

Wspomnienia Treflika
Treflik’s memories

Воспоминания Трефлика

© Studio Trefl SA 17329

5 900511 173079 >

5 900511 173321 > 5 900511 173192 >

5 900511 173208 >

5 900511 173086 >

5 900511 172874 >

© Studio Trefl SA

SCOOBY-DOO and all related characters 
and elements © & ™ Hanna-Barbera. (s15)

© FunnyFlux / Alpha

Lot dookoła świata
Flight around the world

Полет вокруг света

Wędrówka dinozaurów
Dinosaur’s migration 

Странствующие динозавры

Na tropie
On the trail

По следу

Nurkowanie 
Diving 

Дайвинг Скуби-Ду

Koci świat
Cat’s world

Кошачий мир

Wesoła farma 
Cheerful farm

Весёлая ферма

17308*

17287

17332

1732017307

17319

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Offer subject to availability / Продажа до окончания складских запасов



100

PUZZLES80

KG

A

B

A B

C
m

3

410x275 287x192x39 400x250x305 0,030 912 / 4,15 kg

5 900511 163667 >

© Disney

Produkt dostępny od 4 października 2019.
Product available from October 4, 2019.
Продукт доступен с 4 октября 2019.

16366

5 900511 162738 >

5 900511 162554 >

Anna i Elsa
Anna and Elsa
Анна и Эльза Na ratunek Annie

To Anne’s rescue
Спасение Анны

© Disney

© Disney16255

16273*

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Off er subject to availability / Продажа до окончания складских запасов
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5 900511 161861 >

5 900511 162981 >

5 900511 163650 >

5 900511 163599 >

5 900511 163391 >

5 900511 163445 >

5 900511 163537 >

5 900511 163568 >

5 900511 162509 >

5 900511 163216 >

5 900511 162493 >

© Disney

© Disney

© Disney

© Disney

© Disney

© Disney/Pixar

© Disney

© Disney

© Disney © Disney

© Disney

Przygotowania do balu
Set up for a gala

Подготовка к балу

Vaiana i przyjaciele
Vaiana and Friends

Ваяная и друзья

Magia świąt
Magic of Christmas

Праздничное волшебство

Przygody Simby
Simba’s adventures

Приключения Симбы

Magia księżniczek
Princesses charm

Очаровательные принцессы

W królestwie przygód
Kingdom of adventures

В королевстве приключений

Myszka Miki na boisku
Mickey Mouse on the field

Микки Маус на поле

Bawmy się!
Let’s play!

Давай играть!

Zabawa w chowanego
Hide and seek

Прятки

Magia Avaloru
The magic of Avalor

Магия Авалора

Na rolkach
Rollerskating
На роликах

16250

16321

16249*

16339

16344

16353

16356

16186

16298

16365

16359

5 900511 163407 >

Kraina przyjaźni
The land of friendship
Мир лучших друзей

Na ratunek Annie
To Anne’s rescue
Спасение Анны

© Disney 16340*

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Offer subject to availability / Продажа до окончания складских запасов
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5 900511 163377 >

5 900511 163346 >

5 900511 162721 >

5 900511 163018 >

5 900511 163131 >

5 900511 163360 >

5 900511 163506 >

5 900511 163513 >

5 900511 163476 >

5 900511 163681 >

5 900511 163674 >

Piston Cup
Кубок Поршня

Walka dobra ze złem
Battle between good and evil
Битва между добром и злом

Iniemamocni
The Incredibles 
Суперсемейка 

Bohaterska drużyna
Heroes team
Команда героев

Do góry nogami
Upside down
Вверх ногами

Skye w akcji
Skye in action
Скай в действии

Produkt dostępny od 4 października 2019.
Product available from October 4, 2019.
Продукт доступен с 4 октября 2019.

Bohaterowie wyścigu
Race heroes
Герои гонок

Pidżamersi w akcji
PJ Masks in action
Герои в масках в действии

Do ataku!
Let’s attack!
В атаку!

Gotowi na wyścig 
Ready for the race
Готов к гонке

© Disney/Pixar

© 2017 Frog Box/Entertainment One UK Limited.

© MARVEL

© 2016 Viacom International Inc. All Rights Reserved.

© Disney/Pixar

© & ™ Lucasfilm Ltd.© & ™ Lucasfilm Ltd.

© Disney/Pixar

© 2018 Spin Master. All Rights Reserved.© 2019 Spin Master. All Rights Reserved.

© MARVEL

16313

16336*

16350

16351

16337

16334

16272

16301

16347

16368

16367

5 900511 163582 >

© Disney/Pixar

Ekstremalny wyścig
Extreme race
Экстремальная гонка

16358

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Offer subject to availability / Продажа до окончания складских запасов
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5 900511 163438 >

5 900511 163551 >

5 900511 163483 >

5 900511 163575 >

5 900511 163155 >

5 900511 163544 >

5 900511 163629 >

5 900511 162288 >

5 900511 163384 >

© 2013 Hasbro. All Rights Reserved. © 2017 Hasbro. All Rights Reserved.

© 2018 Hasbro. All Rights Reserved.

© 2017 Mattel.© 2019 Mattel.

© 2018 Hasbro. All Rights Reserved.

© 2018 Hasbro. All Rights Reserved.

© 2018 Mattel.

Tęczowa kraina
Rainbow landscape

Прогулка по радуге

Bumblebee - transformacja
Bumblebee - transformation
Бамблби - трансформация

Zabawa z przyjaciółmi
Fun with friends

Веселимся вместе

Słodkie zwierzątka
Sweet pets

Сладкие домашние животные 

Drużyna Autobotów
Autobots team

Команда Автоботов

Pojazdy Strażaka Sama
Sam’s vehicles

Машины пожарного Сэма

Podążaj za marzeniami
Follow your dreams

Следуй за мечтами

Przyjaciółki
Friends

Подружки

Zabawa w parku
Playing in the park

Игры в парке

16362

16228

16338*

16357

16315

16354

16343

16355*

16348

5 900511 163100 > 5 900511 163612 >5 900511 163858 >

Możesz być, kim chcesz
You can be what you want

Можешь быть тем, кем хочешь

Wakacje Barbie 
Barbie’s holiday 

Каникулы Барби

Pszczółka Maja i przyjaciele
Maya the Bee and friends

Пчёлка Майя и друзья

16310*16385 16361

DreamWorks Spirit Riding Free © 2019 DreamWorks 
Animation LLC. All Rights Reserved.

The Secret Life of Pets 2 and related characters 
are trademarks and copyrights of Universal Studios. 
Licensed by Universal Studios. All Rights Reserved.

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

© Studio 100 Animation                                                                                                
® Studio 100

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Offer subject to availability / Продажа до окончания складских запасов
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5 900511 162646 >

5 900511 163353 >

5 900511 163889 >

5 900511 163230 >

5 900511 163490 >

5 900511 163704 >

Sekretny ogród 
Secret garden 
Таинственный сад

Masza i przyjaciele
Masha and friends
Маша и друзья

Całusy
Hugs & kisses
Поцелуи

Wissper i przyjaciele
Wissper and friends
Висспер и ее друзья

Trefliki i Wujcio
Trefliks and Uncle
Трефлики и Дядя

Przygody Ladybug i Cat Noir  
The adventures of Ladybug and Cat Noir
Путешествие Леди Баг и Супер Кота

© 2018 Wissper Ltd.

© 2017 & ™ ZAG. All Rights Reserved

16264

16335

16349

16370

16388

16323

5 900511 163643 >

5 900511 163865 >

5 900511 163636 >

5 900511 162776 >

W kryształowym świecie jednorożców
Into the crystal world of unicorns 
В хрустальном мире единорогов

Piękny jednorożec
Beautiful unicorn
Красивый единорог

Wesołe lamy
Happy llamas
Счастливые ламы

Świat dinozaurów
Dinosaur’s land
Мир динозавров

16364

16386

16363

16277

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Offer subject to availability / Продажа до окончания складских запасов

© Studio Trefl SA

© Animaccord LTD, 2008-2019 www.mashabear.com
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3

410x275 287x192x39 400x250x305 0,030 912 / 4,15 kg

5 900511 153743 > 5 900511 153446 >

5 900511 153279 >

5 900511 153170 >

© Disney

© Disney

© Disney © Disney

Produkt dostępny od 4 października 2019.
Product available from October 4, 2019.

Продукт доступен с 4 октября 2019.

Zimowe przygody
Wintery adventures

Зимние приключения

Odpoczynek przed balem
Resti ng before the ball
Отдых перед балом

Jazda na łyżwach
Ice skati ng

На коньках

15317

15327

15374 15344*

5 900511 151947 >

© Disney

Warkocz Roszpunki
Rapunzel’s Braid
Коса Рапунцель

15194

5 900511 153583 >

5 900511 153644 >

© Disney

© Disney

Przygody księżniczek
Princesses adventures

Приключения принцесс

Księżniczki i przyjaciele
Princesses and friends
Принцессы и друзья

15358

15364

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Off er subject to availability / Продажа до окончания складских запасов
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5 900511 153378 >

5 900511 153408 >

5 900511 153286 >

5 900511 153750 >

5 900511 153392 >

5 900511 153538 >

5 900511 153347 >

5 900511 153576 >

5 900511 153736 >

5 900511 153682 >

5 900511 153675 >

5 900511 153569 >

Podlewanie kwiatków
Watering the flowers
Поливание цветов

Produkt dostępny od 4 października 2019.
Product available from October 4, 2019.
Продукт доступен с 4 октября 2019.

Przyspieszenie
Accelerate
Ускорение

Pidżamersi kontra złoczyńcy
PJ Masks vs villains
Герои в масках против злодеев

Farmer Miki
Mickey the farmer
Микки фермер

Ostateczna walka
The final battle
Финальная битва

W świecie zabawek
In the world of toys
В мире игрушек

Zwycięski wyścig
Winning the race
Победная гонка

Vaiana na fali
Vaiana on a wave
Ваяна на волне

Spider-Man na ratunek
Spider-Man to the rescue
Человек-паук спешит на помощь

Dzień z przyjaciółką
Day with best friend 
День с подружкой

Gotowi by ratować świat
Ready to save the world
Готовы спасти мир

© Disney/Pixar

© MARVEL

© Disney

© MARVEL

©  Disney

© Disney/Pixar

© Disney

© & ™ Lucasfilm Ltd.© & ™ Lucasfilm Ltd.

© Disney © Disney/Pixar

© 2017 Frog Box/Entertainment One UK Limited.

15328

15375

15334

15357

15367

15356

15337

15340*

15373

15368

15339

15353

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Offer subject to availability / Продажа до окончания складских запасов



PUZZLE

160

87

DreamWorks Spirit Riding Free © 2019 DreamWorks 
Animati on LLC. All Rights Reserved.

5 900511 153118 >

5 900511 153316 >

5 900511 153729 >

5 900511 153613 >

5 900511 153651 >

5 900511 153606 >

5 900511 153453 >

5 900511 153712 >

5 900511 153705 >

5 900511 153262 >

© 2016 Hasbro. All Rights Reserved.

© 2019 Hasbro. All Rights Reserved.

© 2017 & ™ ZAG. All Rights Reserved

© 2016 Hasbro. All Rights Reserved.

© 2018 Matt el.

Na balu
At the ball

На балу

Popołudniowy spacer
The aft ernoon walk
Дневная прогулка

Galopujące jednorożce
Galloping unicorns

Скачущие единороги

Bree, Danessa i Felicyty w ogrodzie
Bree, Danessa and Felicy in the garden

Бри, Данесса и Фелисити в саду

Kucyki na zakupach
Ponies while shopping 

Шопинг Пони

Walczące tyranozaury
Fighti ng tyrannosaurs

Борьба тиранозавров

Zaufaj sobie
Trust yourself

Поверь в себя

Urocze kotki
Lovely kitt ens

Милые котята

Trzy przyjaciółki
Three girlfriends

Три подружки

Razem weselej
Let’s have fun together

Вместе веселее

15326

15365

15360

15345

15371

15370

15311

15331

15372

15361

5 900511 153620 >

© 2018 Matt el.

Modna Barbie
Fashionable Barbie

Модная Барби

15362*

5 900511 153637 >

© 2018 Spin Master. All Rights Reserved.

Gotowi do pomocy
Always ready to help

Идём на помощь

15363

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Off er subject to availability / Продажа до окончания складских запасов
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KG
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C
m

3

480x340 332x229x37 470x245x350 0,040 712 / 5,28 kg

5 900511 132496 > 5 900511 132076 >

Moc sióstr
Power of sisters
Сила сестёр

Produkt dostępny od 4 października 2019.
Product available from October 4, 2019.
Продукт доступен с 4 октября 2019.

© Disney © Disney1320713249

5 900511 132045 > 5 900511 132243 >

Taniec w świetle księżyca
Dancing in the moonlight
Танец в лунном свете

Marzenie o miłości
The dream of love
Мечта о любви

© Disney© Disney 1322413204



PUZZLE

200

89

5 900511 132519 >

5 900511 132083 >

5 900511 132359 >

5 900511 132328 >

Produkt dostępny od 4 października 2019.
Product available from October 4, 2019.

Продукт доступен с 4 октября 2019.

Droga do zwycięstwa
Road to victory
Путь к победе

Wyprawa w góry
The expediti on to the mountains

Экспедиция в горы

Urodzony bohater
Born to be a superhero
Прирожденный герой

© Disney/Pixar

© MARVEL © & ™ Lucasfi lm Ltd.

© Disney/Pixar

13251

1320813232

13235

5 900511 132236 >

5 900511 132472 >

Spotkanie w lesie
Meeti ng in the forest

Встреча в лесу

Kocie fi gle
Feline pranks

Кошачьи шалости

© Disney 13223

  13247

5 900511 132489 >

5 900511 132267 >

© 2017 & ™ ZAG. All Rights Reserved

Piękne konie
Beauti ful horses
Красивые кони

Marinett e i Adrien
Marinett e and Adrien
Маринетт и Адриан

13226

13248



260

PUZZLES90

KG

A

B

A B

C
m

3

600x400 396x266x44 378x278x410 0,043 88 / 5,41 kg

5 900511 132502 >

Produkt dostępny od 4 października 2019.
Product available from October 4, 2019.
Продукт доступен с 4 октября 2019.

© Disney13250

5 900511 132427 >5 900511 132380 >

5 900511 131956 >

© Disney

© Disney © Disney

Spotkanie księżniczek
Princesses meeti ng
Все принцессы вместе

Magiczne wspomnienia
Magic memories
Волшебные воспоминания

Miłość w Krainie Lodu
Love in the Frozen Land
Любовь в Холодном сердце

13195

13238* 13242

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Off er subject to availability / Продажа до окончания складских запасов



PUZZLE

260

91

5 900511 131239 >

5 900511 132151 >

5 900511 132403 >

5 900511 132526 >

5 900511 132397 >

5 900511 132144 >

5 900511 132434 >

5 900511 132410 >

5 900511 132274 >

5 900511 132182 >

© MARVEL

© Disney/Pixar

© 2018 Hasbro. All Rights Reserved.© 2017 & ™ ZAG. All Rights Reserved

© Disney/Pixar

© & ™ Lucasfilm Ltd.

Auta w Porto Corso
Cars in Porto Corso

Автомобили в Порто- Корсо

Kocia przyjaźń
Feline friendship 

Кошачья дружба

Jednorożce
Unicorns

Единороги

Produkt dostępny od 4 października 2019.
Product available from October 4, 2019.

Продукт доступен с 4 октября 2019.

Gala zwycięzców
Champion gala

Парад чемпионов

Dinozaury
Dinosaurs

Динозавры

Bumblebee
Бамблби

Kotki
Kittens
Котята

Worldwide 
(excluding North America)

Only Europe, 
North America, Asia

Pokaż swoje prawdziwe oblicze
Show your true colours

Покажи свое настоящее Я

Spider-man w akcji
Spider-man in action

Человек-паук в действии

13218

13239

13214

13243*

13241

13227

13123*

13215

13240

13252

5 900511 132229 >

© & ™ Lucasfilm Ltd.

Siły Rebeliantów
Rebel forces

Отряды повстанцев

13222*

5 900511 131413 >

© Disney

Spacer przed balem
A walk before the ball

Прогулка перед балом

13141*

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Offer subject to availability / Продажа до окончания складских запасов



PUZZLES92

Home Gallery

5 900511 750065 >5 900511 750041 >5 900511 750027 >5 900511 750058 >

5 900511 750034 >5 900511 750003 >

Wieża Eiffla pośród kwiatów
The Eiff el Tower among flowers
Эйфелева башня среди цветов

Skradający się tygrys
Creeping tiger
Затаившийся тигр

Górskie jezioro
Mountain’s lake
Горное озеро

PL
Dowolnie komponuj wzory

i stwórz wyjątkową domową
galerię.

EN
Compose and mix images

in order to create your 
personalized gallery.

RU
Cоставляй и комбинируй

свои композиции из
собранных пазлов и создай

уникальную домашнюю
галерею.

Tętent kopyt
Hoofbeats
Tопот копыт

Kwiaty w rozkwicie
Flowers in bloom
Расцветающие цветы

Wygrzewająca się jaszczurka
Basking lizard
Греющаяся ящерица

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Off er subject to availability / Продажа до окончания складских запасов

KG

A

B

A B

C
m

3

160x480 97x264x43 414x276x214 0,024 618 / 4,21 kg75000* 75003*

75002* 75004* 75006*75005*



PUZZLE

Panorama 500

93

© Disney

Marilyn Monroe™; Photo by Sam Shaw © 2019 Sam Shaw Inc.

ELVIS™ and ELVIS PRESLEY™ are trademarks of ABG EPE IP LLC Rights of Publicity and Persona Rights: Elvis Presley Enterprises,
LLC © 2019 ABG EPE IP LLC elvis.com

5 900511 295092 >

5 900511 295108 >

5 900511 295115 >

Marilyn Monroe - kolaż
Marilyn Monroe - collage

Мэрилин Монро - коллаж

Elvis Presley - kolaż
Elvis Presley - collage

Элвис Пресли - коллаж

Legendarna Myszka Miki
The legendary Mickey Mouse

Легендарный Микки Маус

29509

29510

29511

KG

A

B

A B

C
m

3

660x237 396x134x44 378x278x410 0,043 816 / 6,38 kg

Only Bulgaria, Croati a, Czech 
Republic, Estonia, Hungary, 

Latvia, Lithuania, Poland, 
Romania, Slovakia and Slovenia

Only Bulgaria, Croati a, Czech 
Republic, Estonia, Hungary, 

Latvia, Lithuania, Poland, 
Romania, Slovakia and Slovenia



Panorama 500

PUZZLES94

5 900511 295016 >

5 900511 295030 >

5 900511 295009 >

Puszysta ekipa
Fluffy team
Пушистая команда

Piazza Navona, Rzym
Piazza Navona, Rome
Пьяцца Навона, Рим

Akropol, Ateny
Acropolis, Athens
Акрополис, Афины

Archipelag Lofoty, Norwegia
Lofoten Archipelago, Norway
Лофотенский архипелаг, 
Норвегия

29501

29504

29503

29500

5 900511 295047 >



PUZZLE

Panorama 500

95

5 900511 295061 >

Kotor, Czarnogóra
Kotor, Montenegro

Котор, Черногория

29506

Big Ben i Pałac Westminsterski, 
Londyn

Big Ben and Palace 
of Westminster, London

Биг-Бен 
и Вестминстерский дворец, 

Лондон

Porto, Portugalia
Porto, Portugal

Порто, Португалия

Podróż do Włoch
Traveling to Italy

Архитектура Италии

5 900511 295078 >

5 900511 295023 >

5 900511 295054 >

29507

29502

29505



PUZZLES96

500

5 900511 373295 > 5 900511 373301 >

Słoneczny Londyn
Sunny day in London
Солнечный Лондон

Romantyczny Paryż
Romantic Paris
Романтический Париж

37329 37330

KG

A

B

A B

C
m

3

480x340 396x266x44 378x278x410 0,043 88 / 4,45 kg



PUZZLE

500

97

5 900511 373318 >

5 900511 373332 >

5 900511 372618 >

5 900511 372922 >

5 900511 371451 >

5 900511 371642 >

Widok na Nowy Jork
View of New York

Вид на Нью-Йорк

Stary Most w Mostarze, Bośnia i Hercegowina
Old Bridge in Mostar, Bosnia and Herzegovina

Старый мост в Мостаре, Босния и Герцеговина

Pełnia księżyca nad Manhattanem
Full moon over the Manhattan

Полная луна над Манхэттеном

Fontanna di Trevi, Rzym
Fontanna di Trevi, Rome

Фонтан Треви, Рим

Positano, Wybrzeże Amalfickie, Włochy
Positano, Italy

 Позитано, Амальфитанское побережье Италии

Taj Mahal
Тадж Махал

37331

37333

37261

37292

37145

37164



PUZZLES98

500

5 900511 372908 >

5 900511 372601 >

5 900511 372595 >

5 900511 371932 >

5 900511 372588 >

Jezioro Como, Włochy
Lake Como, Italy
Озеро Комо, Италия

Zabytkowe sanktuarium Machu Picchu
Historic Sanctuary of Machu Picchu
Старинное святилище Мачу-Пикчу

Bled, Słowenia
Bled, Slovenia
Блед, Словения

Jezioro Chiemsee, Bawaria
Chiemsee Lake, Bavaria
Озеро Кимзее, Бавария

Staw Czarnego Smoka
Black Dragon Pool, Lijiang, China
Бассейн Черного Дракона, Лицзян, Китай

37290

37260

37259

37193

37258



PUZZLE

500

99

5 900511 371178 >

5 900511 372892 >

5 900511 371208 >

5 900511 371840 >

5 900511 371420 >

Widok na Tatry
Tatra Mountains

Вид на Татры

Białe konie w galopie
Galloping white horses

Скачущие белые лошади

Żaglowiec na tle Chicago
Sailing towards Chicago

Парусник на фоне Чикаго

Piękno galopu
The beauty of gallop

Красота галопа

Panda
Giant Panda

Панда

37117

37289

37120

37184

37142

5 900511 372885 >

Zielony parasol
Green umbrella
Зеленый зонт

37288

Only Europe



PUZZLES100

500

37259 37258

5 900511 373349 >

5 900511 372717 >

5 900511 373325 >

5 900511 373356 >

5 900511 372724 >

5 900511 371925 >

Słodkie donaty
Sweet donuts
Сладкие подарки

Śpiące kotki
Sleeping kittens
Спящие котята

Dziki lampart
Wild leopard
Дикий леопард

Ulubione słodycze
Favorite sweets
Любимые сладости

Pora na lody
Ice cream time!
Время для мороженого

Tygrys
Tiger
Тигр

37334

37271

37332

37335

37272

37192



PUZZLE

500

101

5 900511 373288 > 5 900511 373264 >

5 900511 373509 >

5 900511 373493 >

Kolorowe ptaki
Colourful birds

Цветные птицы

Kotki w ogrodzie
Kittens in the garden

Кошки в саду

Rodzina tygrysów
Family of tigers
Семья тигров  

Wilcza natura
Lupine nature

Волчья натура

37328 37326

37350

37349

Only EMEA, Russia, South and North America

Worldwide (excluding USA and Canada)

Only Europe, Africa, Asia Only EMEA, Russian Federati on Countries

NEW

NEW



PUZZLES102

500

37258

5 900511 373516 >

5 900511 373523 >

Mała baletnica
Little ballerina
Маленькая балерина

Poranek na wsi
Morning in the countryside
Утро в деревне

37351

37352

5 900511 372946 > 5 900511 372915 >

Mona Lisa i kot Mruczek
Mona Lisa and a purring kitt y
Мона Лиза и мурлыкающий кот

W centrum uwagi
In the center of att enti on
В центре внимания

37294 37291

Only Europe, Middle East, North America

Worldwide (excluding USA and Canada)

Worldwide (excluding USA and Canada)

5 900511 372939 >

Słoneczniki
Sunfl owers
Подсолнухи

37293

NEW

NEW



PUZZLE

500

103

5 900511 373257 >

5 900511 373752 >

5 900511 373271 >

Górska sielanka
Mountain idyll

Горная идиллия

Ostatni Jedi
The last Jedi

Последний Джедай

Produkt dostępny od 4 października 2019
Product available from October 4, 2019

Продукт доступен с 4 октября 2019

Leśne zacisze
Woodland seclusion

Уединение в лесу

37325

37273*

37375**

37327

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Off er subject to availability / Продажа до окончания складских запасов

5 900511 372731 >

5 900511 373363 >

Moc Autobota
The power of Autobot
Мощность автобота

37336*

© & ™ Lucasfi lm Ltd.

© & ™ Lucasfi lm Ltd. © 2018 Hasbro. © 2018 Paramount Pictures Corporati on. All Rights Reserved.

Only EMEA

NEW

**Projekt w przygotowaniu / Under development / Проект в разработке



PL
Crazy Shapes to najbardziej szalona seria puzzli
na świecie, w której:
- puzzle mają zwariowany, niestandardowy kształt
- nie ma żadnych prostych linii
- krawędź obrazu jest zakręcona i nieregularna

EN
Crazy Shapes is the world’s craziest series
of puzzles in which:
- puzzle pieces have crazy, original shapes
- there are no straight lines
- the picture edge is wacky and irregular

RU
Crazy Shapes - это самая безумная серия пазлов
в мире, в которой:
- пазлы имеют неопределенную, нестандартную форму
- нет ни одной прямой линии
- край картины закрученный и нетрадиционный

KG

A

B

A B

C
m

3

680x480 400x270x60 378x278x410 0,043 86 / 4,98 kg 



PUZZLE

Crazy Shapes

105

5 900511 111125 >5 900511 111118 >

5 900511 111101 >5 900511 111132 >

5 900511 111149 >5 900511 111156 >

11114

11110

11112

11115

11113

11111

Niebo nad Paryżem
Sky over Paris

Небеса над Парижем

Tropikalna wyspa 
Tropical island

Тропический остров

Galop wśród fal
Gallop among the waves

Галоп среди волн

Zorza nad Islandią
Aurora over Iceland

Северное сияние над Исландией

Oko w oko z tygrysem
Facing a tiger

Лицом к лицу с тигром

Kolorowe balony
Colourful balloons

Цветные воздушные шары



Panorama 1000

PUZZLES106

5 900511 290462 >

5 900511 290455 >

5 900511 290479 >

Słodkie przysmaki
Sweet delights
Сладкие деликатесы

Kolorowe babeczki
Colourful cupcakes
Красочные кексы

Dołącz do Uniwersum Marvela
Join the Marvel Universe
Присоединяйтесь к Вселенной 
Марвел

29046

29045

29047

© MARVEL

KG

A

B

A B

C
m

3

970x340 400x135x67 345x275x405 0,038 810 / 7,05 kg



PUZZLE

Panorama 1000

107

5 900511 290295 >

5 900511 290370 >

5 900511 290301 >

5 900511 290332 >

Widok z katedry Notre-Dame
View from the Cathedral 
of Notre-Dame de Paris

Вид с собора Нотр-Дам

Canal Grande, Wenecja
Canal Grande, Venice

Гранд-канал, Венеция

Koloseum o poranku
Colosseum at dawn

Колизей утром

Manhattan
Манхеттен

29029

29037

29030

29033



Panorama 1000

PUZZLES108

5 900511 290271 >

5 900511 290356 >

Miami o zmroku
Miami aft er dark
Майами в сумерки

Nad jeziorem Schliersee
By the Schliersee lake
На берегу озера Шлирзе

29027

29035

5 900511 290349 >

5 900511 290387 >

Groningen, Holandia
Groningen, Netherlands
Гронинген, Нидерланды

Passo di Giau, Dolomity
Passo di Giau, Dolomites
Пассо ди Гиау, Доломиты

29034

29038



PUZZLE

1000

109

KG

A

B

A B

C
m

3

683x480 400x270x60 378x278x410 0,043 86 / 4,90 kg

5 900511 105834 >

Zamki świata
Castles of the world

Замки мира
5 900511 105841 >

10584

Latarnie morskie
Lighthouses

Маяки

10583NEW NEW

Only EMEA Only EMEA 



PUZZLES

1000

110

5 900511 104431 > 5 900511 102062 >

5 900511 105858 >

5 900511 104455 >

10443

10585

10445

10206

Forum Romanum 
Roman forum
Римский форум

Port Jackson, Sydney
Порт Джексон, Сидней

Włoskie wakacje
Italian holiday
Итальянские каникулы

Bajkowe Santorini
Fairytale Santorini
Сказочный Санторини

5 900511 104042 >

5 900511 104684 >

10404

10468

Londyn
London
Лондон

Koloseum w promieniach słońca
Sun-drenched Colosseum
Колизей в лучах солнца

NEW

Only EMEA



PUZZLE

1000

111

5 900511 104059 >

5 900511 104493 >

5 900511 104301 >

5 900511 102222 >

5 900511 104974 >

5 900511 104356 >

10430

10222

10497

1043510405

10449

Zamek w Schwerinie
Schwerin Palace

Замок в Шверине

Nowy Jork
New York

Нью-Йорк

Rio de Janeiro
Рио-де-Жанейро

Most Świętego Anioła
The Holy Angel Bridge
Мост святого ангела

Zamek Lichtenstein, Niemcy
Lichtenstein Castle, Germany

Замок Лихтенштейн, Германия

Zachód słońca nad Santorini
Sunset over Santorini

Закат над Санторини



PUZZLES

1000

112

5 900511 103953 >

5 900511 103939 >

5 900511 103946 >

5 900511 104417 >

10393

10395

10441

10394

Londyn o świcie
London at dawn
Лондон на рассвете

Nowy Jork o świcie
New York at dawn
Нью-Йорк на рассвете

Paryż o świcie
Paris at daw
Париж на рассвете

Wieża w Pizie
Pisa Tower 
Пизанская башня

5 900511 104370 >5 900511 104615 >

1043710461

Pałac Sanphet Prasat
Sanphet Prasat Palace
Санпхет Прасат дворец

Plaża Samudra, Indie
Samudra Beach, India
Пляж Самудра, Индия



PUZZLE

1000

113

5 900511 104424 > 5 900511 104479 >

5 900511 104462 >

10442

10446

10447

Afrykańskie słonie
African elephants

Африканские слоны

Śpiący lew
Sleeping lion
Спящий лев

Galopujące konie
Galloping horses

Кони в галопе

5 900511 104639 >

5 900511 100808 >

5 900511 104363 >

1046310436

10080

Mapa fizyczna świata
Physical map of the world
Физическая карта мира

Titanic
Титаник

Latarnia morska w Melagavi
The Melagavi lighthouse, Greece

Маяк в Мелагави, Греция

Only Europe, North America, Asia



PUZZLES

1000

114

5 900511 104981 >

5 900511 105414 >

5 900511 104486 >

5 900511 104622 >

5 900511 105292 >

10498

10541

10448

10462

10529

208 kotów
208 cats
208 кошек

Elvis Presley - wiecznie młody
Elvis Presley - Forever young
Элвис Пресли - вечно молодой

Wesoły kotek
Cheerful kitt en
Веселый котенок

Zabawne psie portrety
Funny dog portraits
Смешные портреты собак

Fotografi e Marilyn Monroe
Photographs of Marilyn Monroe
Фотографии Мэрилин Монро

M
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Only Bulgaria, Croati a, Czech Republic, 
Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, 

Poland, Romania, Slovakia and Slovenia

Only Bulgaria, Croati a, Czech Republic, 
Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, 

Poland, Romania, Slovakia and Slovenia



PUZZLE

1000

115

5 900511 104660 >5 900511 105261 >

1046610526

Niebieski bukiet
The blue bouquet 

Букет фиалок 

Kwiaty o poranku
Flowers in the morning

Утренние цветы

5 900511 104080 >

5 900511 104707 >

5 900511 104097 >

5 900511 104691 >

10470

10408

10469

10409

Baśniowa Kraina 
Fairytale land 

Сказочная страна

Przyprawy - kolaż
Spices - collage

Специи - коллаж

Wiosna w Paryżu 
Spring in Paris 

Весна в Париже

Cukierki - kolaż
Candy - collage 

Конфеты - коллаж

Only Europe, Canada, Saudi Arabia

Only USA, EMEA, Russian Federati on Countries



PUZZLES

1000

116

5 900511 105551 >

5 900511 105582 >

5 900511 104677 >

5 900511 105568 >

5 900511 105575 >

10555

10558

10467

10528

10556

10557

Kocie spotkanie
Feline meeti ng
Кошачья встреча

Wilcza rodzina
Lupine family
Семья волков

Central Park, New York
Центральный парк, Нью-Йорк

Psy w ogrodzie
Dogs in the garden
Собаки в саду

Ulica Londynu
London street
Лондонская улица

5 900511 105285 >

Drapieżny tygrys
Grasping ti ger 
Хищный тигр

NEW

NEW NEW

NEW

Worldwide (excluding North America)Worldwide (excluding USA and Canada)

Only USA, EMEA, Russian Federati on Countries

Worldwide (excluding USA and Canada)

Only EMEA, Russia, South America

Only EMEA, Russia, South America



PUZZLE

1000

117

5 900511 104608 >

5 900511 105247 >

5 900511 105254 >

5 900511 105230 >

10524

1052710460

10523

10525

Słoneczny bulwar
Sunny embankment

Солнечный бульвар

Popołudnie w Wenecji - Canal Grande
The aft ernoon in Venice - Canal Grande

Полдень в Венеции - Гранд-канал

Kolory Paryża
Colours of Paris
Цвета Парижа

Kolory Londynu
Colours of London

Цвета Лондона

Kolory Nowego Jorku
Colours of New York

Цвета Нью-Йорка

5 900511 105278 >

Only USA, EMEA, Russian Federati on Countries

Only EMEA 

Only EMEA 

Only EMEA 

Only EMEA, USA



PUZZLES

1000

118

5 900511 105827 >

5 900511 102970 >5 900511 103557 >

5 900511 104967 >

10582

10496

10355 10297

Spokojna przystań
Peaceful haven
Мирное убежище

Uroczy zakątek
Charming nook
Уютный уголок

Wiktoriański dom
Victorian cott age
Викторианский дом

Bajkowa kraina
Fairyland
Сказочные земли

NEW

Only EMEA, Canada, South America Only EMEA, Canada, South America

Only EMEA, Russia, South America

Only Europe, Africa, Asia



PUZZLE

1000

119

5 900511 104448 >

5 900511 105544 >

5 900511 104950 >5 900511 104394 >

5 900511 105537 >

10444*10553**

10554

Moc jest z Tobą
The Force is with you

С тобой Сила

Świąteczny rynek
Christmas Town Square

Рождественская городская площадь

Produkt dostępny od 4 października 2019
Product available from October 4, 2019

Продукт доступен с 4 октября 2019
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1049510439

Czas prezentów
A ti me of gift s

Время подарков

Zimowy krajobraz
Winter landscape
Зимний пейзаж

NEW

NEW

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu / Off er subject to availability / Продажа до окончания складских запасов

**Projekt w przygotowaniu / Under development / Проект в разработке

Only Europe, Middle East, Canada

Worldwide (excluding North America, 
Australia and New Zeland)

Worldwide (excluding USA, Canada, 
Belgium, Netherlands, Luxembourg)



PUZZLES

Art Collection

120

PL
Art Collecti on to wyjątkowa seria puzzli przedstawiająca 
największe dzieła światowego malarstwa. 
Zgromadź wszystkie obrazy z kolekcji – stwórz własną 
galerię sztuki.

EN
Art Collecti on is an extraordinary puzzle series presenti ng 
the greatest works of the worldwide painti ng. 
Gather all the painti ngs – create your own art gallery.

RU
Art Collecti on это исключительная серия пазлов, 
представляющая шедевры мировой живописи. 
Соберите в своей коллекции все картины – создайте 
собственную художественную галерею.

KG

A

B

A B

C
m

3

683x480 400x270x60 378x278x410 0,043 86 / 4,90 kg



PUZZLE

Art Collection

121

5 900511 105605 >

5 900511 105223 >

5 900511 105216 >

5 900511 105599 >

5 900511 105421 >

5 900511 104998 >

10521

10542

10560

10499

10522

10559

Gwiaździsta noc
The Starry Night

Звездная ночь

Mona Lisa
Мона Лиза

Wielka fala w Kanagawie
The Great Wave of Kanagawa

Большая волна в Канагаве

Pocałunek
The Kiss

Поцелуй

Dziewczyna z perłą
Girl with a pearl earring
Девушка с жемчугом

Śniadanie wioślarzy
Luncheon of the Boati ng Party

Завтрак гребцов

Vincent van Gogh

Leonardo da Vinci

Hokusai Katsushika

Gustav Klimt

Johannes Vermeer

Pierre-Auguste Renoir



Neon Color Puzzle

122 PUZZLES

PL
Neon Color Line to seria produktów,
która zaskakuje kolorem i nowoczesnym designem!
Do produkcji każdego wzoru użyliśmy specjalnej farby,
aby uzyskać intensywny, neonowy efekt.

EN
Neon Color Line is a product series 
that surprises with color and a modern design!
We used a special paint during the production of every motif 
to obtain an intense, neon effect.

RU
Neon Color Line – это серия продуктов, 
которая удивляет цветом и современным дизайном!
Для производства каждого рисунка мы использовали 
специальную краску, чтобы получить интенсивный 
неоновый эффект.

KG

A

B

A B

C
m

3

683x480 400x270x60 378x278x410 0,043 86 / 4,90 kg
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Neon Color Line

5 900511 105810 >

5 900511 105797 >

5 900511 105803 >

5 900511 105780 >

10579

10581

10578

10580

Super koty
Super cats

Супер кошки

Neonowe miasto
Neon city

Неоновый город

Słodki tydzień
Sweet week

Сладкая неделя

Odlotowe psy
Far out dogs

Отпадные псы

NEW

NEW

NEW

NEW



PUZZLES

1500

124

5 900511 261479 >5 900511 261462 >

2614726146

Park Güell, Barcelona
Парк Гуэль, Барселона

Toledo, Hiszpania
Toledo, Spain
Толедо, Испания

KG

A

B

A B

C
m

3

850x580 400x270x60 378x278x410 0,043 86 / 6,37 kg



PUZZLE

1500

125

5 900511 261417 >

5 900511 261400 >

5 900511 261325 >

5 900511 261196 >

5 900511 261370 >

26140

26141

26137

26119

26132 26133

Wat Pa Phu Kon, Tajlandia
Wat Pa Phu Kon, Thailand

Ват Па Фу Кон, Таиландия

Tower Bridge nad Tamizą
The Tower Bridge over the Thames river

Тауэрский мост через Темзу

Góra Fudżi
Mount Fuji

Гора Фудзи

Alpy Bawarskie
Bawarian Alps

Баварские Альпы

Santorini, Grecja
Santorini, Greece

Санторини, Греция

Widok na miasteczko Manarola
View of Manarola

Вид города Манарола

5 900511 261332 >



PUZZLES

1500

126

5 900511 261486 >

5 900511 261592 >

5 900511 261561 >

5 900511 261301 > 5 900511 261394 >

5 900511 261455 >

26159

26156

26145

26148

26130 26139

Dwa tygrysy
Two ti gers
Два тигра

Urok Paryża
Charming Paris
Очаровательный Париж

Kocie sprawy - kolaż
Just cat things - collage
Просто кошки - коллаж

Trzy dzikie konie
Three wild horses
Три дикие лошади

Stary Port w Saint Tropez
Old Port in Saint Tropez
Старый порт в Сен-Тропе

Portret lwa
Lion’s portrait
Портрет льва

NEW

NEW

Only EMEA Worldwide (excluding USA and Canada)



PUZZLE

1500

127

5 900511 261202 >5 900511 261578 >

5 900511 261448 >

5 900511 261363 >5 900511 261585 >

5 900511 261493 >

26144

2612026157

26158

26149

26136

Martwa natura z kwiatami
Sti ll life with fl owers

Натюрморт с цветами

Kwiaty w wazonach
Flowers in vases

Цветы в вазах

Mykonos o zachodzie słońca
Mykonos at sunset

Закат на острове Миконос

Chatka nad jeziorem
Cott age by the lake

Коттедж на берегу озера

Na złotych brzegach
On golden shores

На золотых берегах

Kanał Amsterdamski
Amsterdam Canal

Амстердамский канал

NEW

NEW

Worldwide (excluding United States)

Worldwide (excluding USA and Canada)

Only EMEA, Russia, South America

Only USA, EMEA, Russian Federati on Countries



PUZZLES

2000

128

5 900511 270976 >5 900511 270969 >

2709727096

Golden Gate, San Francisco
Золотые Ворота, Сан-Франциско

Kryształowe jezioro
Crystal lake
Хрустальное озеро

KG

A

B

A B

C
m

3

961x682 400x270x60 378x278x410 0,043 86 / 7,60 kg



PUZZLE

2000

129

5 900511 270945 >

5 900511 270846 > 5 900511 270754 >

5 900511 270853 >5 900511 270860 >

27084

27094 27092

27086 27085

27075

Światła Dubaju
Lights of Dubai

Огни Дубая

Tygrysie Gniazdo, Bhutan
Tiger’s Nest, Bhutan

Гнездо тигра, Бутан

Doha, Katar
Doha, Qatar
Доха, Катар

Petronas Twin Towers
Башни близнецы Петронас

Wenecja, Włochy
Venice, Italy

Венеция, Италия

Vernazza o zmroku
Vernazza at dusk

Верназза в сумерках

5 900511 270921 >



PUZZLES

2000

130

5 900511 270501 >

5 900511 271058 >

5 900511 270884 >

5 900511 270891 >

5 900511 271072 >

5 900511 270914 >

27088

27050

27105

27091

27089

27107

Zamek Neuschwanstein, Bawaria
The Neuschwanstein Castle, Bavaria
Замок Нойшванштайн, Бавария

Widok na Barcelonę
Vista of Barcelona
Вид на Барселону

Bajkowe Chiang Mai
Fairytale Chiang Mai
Сказочный Ченг Май

Alpy latem
Alps in the summer
Альпы летом

Zatoka San Francisco
San Francisco Bay
Залив Сан-Франциско

Wodospad Haifoss, Islandia
Háifoss Waterfall, Iceland
Водопад Хауифосс, Исландия

NEWNEW

Only Europe, Asia, North America

Worldwide (excluding USA and Canada) Worldwide (excluding USA and Canada)



PUZZLE

2000

131

5 900511 270938 >

5 900511 270952 >

5 900511 270983 >5 900511 271041 >

5 900511 271065 >

5 900511 270990 >

27095

27093

27104

27106

27099

27098

Słodkie popołudnie
Sweet afternoon

Сладкий день

Mapa Ziemi, 1630
A New Land and Water Map of the Entire Earth, 1630 

Карта новых земель и морей, 1630 

Galopujące stado koni
Galloping herd of horses

Скачущее стадо лошадей

Las tropikalny
Tropical forest

Тропический лес

Sielskie życie
Rural life

Сельская жизнь

Polityczna mapa świata
Political map of the world

Политическая карта мира

NEW

NEW

Worldwide (excluding USA and Canada)

Only EMEA, Russia, South America

Only EMEA



3000

132 PUZZLES

5 900511 330656 > 5 900511 330595 >

33065 33059

Magia Paryża - kolaż
Magic of Paris - collage
Магия Парижа - коллаж

Balony nad Kapadocją
Balloons over Cappadocia
Воздушные шары над Каппадокией

KG

A

B

A B

C
m

3

1160x850 396x266x89 378x278x410 0,043 84 / 8,08 kg
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3000

5 900511 330250 >

5 900511 330601 >

5 900511 330526 >

5 900511 330328 >

33052

33031

3303233060

33025

33067

Zimowy Zamek Neuschwanstein, Niemcy
Wintry Neuschwanstein Castle, Germany

Зимний замок Нойшванштайн, Германия

Sawanna
Savannah 
Саванна 

Zachód Słońca w Bangkoku
Sunset in Bangkok
Закат в Бангкоке

Rynek w Heppenheim, Niemcy
Market Square, Heppenheim, Germany

Рыночная площадь, Хеппенхайм, Германия

Staroleśniański Staw, Tatry, Słowacja
Starolesnianski Pond, Tatras, Slovakia

Пруд в Татрах, Словакия

Dachy Jerozolimy
The roofs of Jerusalem

Крыши Иерусалима

5 900511 330311 > 5 900511 330670 >



3000

134 PUZZLES

5 900511 330335 >

5 900511 330724 >

33033

33072

Wesołe miasteczko
Funfair
Парк с атракционами

Życie na wyspie
Island Life
Островная жизнь

NEW

Only EMEA, Russia, South America
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4000

5 900511 450064 >

4500745006

Wielka mapa fi zyczna świata
Large physical map of the world

Большая физическая карта мира

Nowy Jork - kolaż
New York - collage

Нью-Йорк - коллаж

KG

A

B

A B

C
m

3

1360x960 396x266x89 378x278x410 0,043 84 / 8,98 kg

5 900511 450071 >



4000

136 PUZZLES

5 900511 450057 >

5 900511 450088 >

45005

45008

Popołudniowa sielanka
Aft ernoon idyll
Дневная идиллия

Biurko odkrywców
Explorers Desk
Стол исследователей

NEW

Worldwide (excluding Japan)

Worldwide (excluding USA and Canada)
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6000

5 900511 650013 >

Uliczka Paryża
Street of Paris

Улица в Париже

KG

A

B

A B

C
m

3

1360x960 396x266x89 378x278x410 0,043 84 / 8,98 kg

5 900511 650051 >

6500165005

Łapiąc sny
Catching Dreams
Пойманные сны

NEW

Only EMEA, Russia, South America



6000

138 PUZZLES

5 900511 650037 >

5 900511 650006 >

Romantyczna kolacja
Romanti c supper
Романтический ужин

Sklepienie Kaplicy Sykstyńskiej
Sisti ne Chapel ceiling
Сикстинская капелла

65003

65000

Worldwide (excluding United States, Canada)
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Accessories

5 900511 907216 >

5 900511 908169 >

Klej do puzzli i środek zabezpieczający
Puzzle Glue & Conserver
Клей/лак для пазлов

Sorter do puzzli
Puzzle sorter
Сортировщик паззлов

90721

90816

EN
Glue in a tube for easy and clean 
applicati on is a conserver and puzzle 
glue in one. Puzzles glued with it can 
be easily moved, put or hung while the 
protecti ve coati ng preserves them from 
impuriti es. Spread the glue evenly 
on the whole surface with the image. 
Leave to dry.
Ready!

Language versions: PL  EN  CZ  SK  HU

Language versions: PL  CZ  SK  HU  RU  UA  EE  SE  EN  DE  FR

PL
Klej w tubce z gąbką do łatwej i czystej 
aplikacji. To środek konserwujący i klej 
do puzzli w jednym. Połączone za jego 
pomocą puzzle można z łatwością 
przenieść, postawić lub powiesić 
a ochronna powłoka zabezpiecza je przed 
zanieczyszczeniami. Rozprowadź klej 
równomiernie na całej powierzchni 
z obrazkiem. Zostaw do wyschnięcia.
Gotowe!

PL
Mata, która pozwala układać i przechowywać nieukończone 
układanki puzzlowe. Ramki na macie pasują do puzzli 500, 1000, 
1500, 2000 i 3000 elementów. W skład produktu wchodzi: tuba, 
mata do układania puzzli, 3 rzepy. 

EN
The mat allows to compose and store jigsaw puzzles. The frames 
on the mat match puzzle consisti ng of 500, 1000, 1500, 2000, 
3000 elements. The product consists of: the Tuba, puzzle mat, 
3 Velcro fastenings.

RU
Коврик для сборки пазлов и хранения картинки, собранной 
не до конца. Нанесенные на коврик рамки рассчитаны 
на пазлы из 500, 1000, 1500, 2000 и 3000 элементов. 
В комплект входит коврик, тубус и 3 липучки.

RU
6 КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И СОРТИРОВКИ ПАЗЛОВ
� Простая сортировка – сортируйте детали пазлов по цвету.
� Эффективная организация – объедините контейнеры, чтобы сэкономить 
   место и организовать пространство для сборки пазлов.
� Удобное хранение и переноска – адаптированная коробка позволяет легко 
   хранить и переносить контейнеры с рассортированными паззлами.
� Идеальное оформление – матовая антибликовая поверхность внутри 
   каждого контейнера гасит светоотражение.

PL
6 POJEMNIKÓW DO PRZECHOWYWANIA I SORTOWANIA PUZZLI
� Łatwe sortowanie – posegreguj elementy puzzli według ich koloru. 
� Sprawna organizacja – połącz pojemniki by zaoszczędzić miejsce i zorganizować 

przestrzeń do układania.
� Wygodne przechowywanie i przenoszenie – dopasowane pudełko umożliwi 
   łatwe przechowywanie i przenoszenie pojemników z posortowanymi puzzlami. 
� Idealne wykończenie – matowa powierzchnia antyrefl eksyjna wewnątrz 
   każdego pojemnika niweluje odbicie światła.

EN
6 STORAGE AND SORTING TRAYS
� Easy sorti ng – sort puzzle pieces by their colour.
� Effi  cient organisati on – stack trays together to save space 
   and organise your work area.
� Convenient storage and transportati on – perfectly fi tt ed box will allow you 
   to store and transport the trays with your sorted puzzles inside.
� Perfect fi nish – matt e and anti -refl ecti ve surface inside each tray 
   eliminates refl ecti ons.

RU
Клей в тюбике с губкой
для удобного и чистого нанесения. 
Клей надёжно скрепляет пазлы, 
благодаря чему картинку можно
с лёгкостью перенести, поставить 
или повесить, а защитное покрытие 
предохраняет от загрязнений. 
Равномерно распределите клей 
на лицевой поверхности. 
Оставьте до высыхания.
Готово!

Language versions: PL  EN  DE  CZ  ES  EE  FR  GR  HU  IT  LT  LV  PT  SK  RU  TR  UA  AR  BG  HR  DA  SR  SV  RO

Sorter do puzzli
Puzzle sorter
Сортировщик паззлов
 PL  CZ  SK  HU  RU  UA  EE  SE  EN  DE  FR

5 900511 609851 >

60986 60985

5 900511 609868 >

Mata do układania puzzli (500-3000 elementów)
Puzzle mat (500-3000 pieces)
Коврик для пазлов (500-3000 элементов)

Mata do układania puzzli (500-1500 elementów)
Puzzle mat (500-1500 pieces)
Коврик для пазлов (500-1500 элементов)

NEW
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A

B

A B

C

KG

m3
CBMLiczba opakowań jednostkowych w kartonie / waga kartonu zbiorczego

Number of units in the outer carton / weight of the outer carton
Количество единичных коробок в ящике / Вес ящика

Rozmiar jednostkowego opakowania (w mm)
Size of the unit box (in millimeters)
Размер единичной коробки (в миллиметрах)

Rozmiar planszy po ułożeniu puzzli (w mm)
Size of assembled puzzles (in millimeters)
Размер собранной из пазлов картинки (в миллиметрах)

JAK POSŁUGIWAĆ SIĘ KATALOGIEM / HOW TO USE OUR CATALOGUE / 
 КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАШИМ КАТАЛОГОМ

Rozmiar kartonu zbiorczego (w mm)
The size of the outer carton (in millimetres)
Размеры ящика (в миллиметрах)

Objętość kartonu zbiorczego (w m³)
Volume of the outer carton (in cubic meters)
Объём ящика (в кубических метрах)

Liczba kartonów na warstwie palety
Number of the outer cartons per single layer of a pallet
Количество ящиков на одном слое палеты

A - długość / length / длина, B - szerokość / width / ширина, C - wysokość / height / высота
Więcej informacji na stronie www.trefl.com / More details on our website: www.trefl.com / 

Более подробная информация на сайте: www.trefl.com

KG
A

B

m3

AxB AxBxC AxBxC CBM

A B

C

x

x

600x1180

580x400

370x288

258x159

600x400

220x160

200x130

275x205

200x195

285x205

 

480x340

330x220 

600x400

270x200

330x220

410x275

480x340

600x400

160x480

660x237

480x340

680x480

970x340

683x480

850x580

961x682

1160x850

1360x960

x

x

x

x

Kostki do układania / Stacking Cubes

Baby Puzzle

Puzzlopianki / Foam-Puzzle / Мягкие пазлы

Puzzle z okienkiem / Flip-Flap Puzzle

Ramkowe układanki kształtowe

Ramkowe / Frame / Рамочные (15)

Maxi 15 / Maxi 24

miniMAXI (20)

Mini (54)

Puzzle (30, 48) + Memos (24)

3 in 1 (20,36,50)

4 in 1 (35,48,54,70)  

10 in 1 (20,35,48)

Puzzle Obserwacyjne / Observation Puzzle

Puzzle Plus

Edukacyjne / Educational / Развивающие

30

60

100 / 160

200

260

300 Home Gallery

Panorama (500)

500

Crazy Shapes (600)

Panorama (1000)

1000 / Art Collection / Neon Color Line

1500

2000

3000

4000 / 6000

Sorter do puzzli / Puzzle Sorter

Klej / Puzzle Glue

Roll & Store 500-3000

Roll & Store 500-1500

150x135x140

270x187x62

320x130x320

332x229x57

370x288x7

330x228x4

396x266x44

108x78x41

90x66x36

282x282x60

282x282x60

282x282x60

400x270x60

332x229x57

332x229x37

332x229x57

212x141x38

212x141x38

287x192x39

332x229x37

396x266x44

97x264x43

396x134x44

396x266x44

400x270x60

400x135x67

400x270x60

400x270x60

400x270x60

396x266x89

396x266x89

200x200x102

54x145x35

550x222x110

390x155x82

8 / 5,05 kg

6 / 2,88 kg

8 / 2,4 kg

6 / 4,08 kg

24 / 7,9 kg

20 / 4,07 kg

8 / 5,89 kg

144 / 9,63 kg

240 / 11 kg

8 / 4,5 kg 

8 / 3,65 kg

8 / 4,90 kg

6 / 4,56 kg

6 / 3,18 kg

12 / 3,9 kg

6 / 3,56 kg

20 / 3,31 kg

20 / 4,24 kg

12 / 4,15 kg

12 / 5,28 kg

8 / 5,41 kg 

18 / 4,21 kg

16 / 6,38 kg

8 / 4,45 kg

6 / 4,98 kg

10 / 7,05 kg

 6 / 4,90 kg 

6 / 6,37 kg

6 / 7,60 kg

4 / 8,08 kg

4 / 8,98 kg

6 / 4,38 kg

36 / 4,25 kg

10 / 10,3 kg

10 / 6,5 kg

315x285x300

390x195x272

660x330x520

365x240x350

378x298x100

340x243x90

378x278x410

685x335x268

460x390x345

590x391x301

497x290x290

497x290x290

497x290x290

378x278x410

365x240x350

470x245x350

365x240x350

400x295x223

400x295x223

400x250x305

470x245x350

378x278x410 

414x276x214  

378x278x410

378x278x410

 378x278x410

345x275x405

 378x278x410

378x278x410

378x278x410

378x278x410

378x278x410

413x320x217

335x335x178

565x465x570

425x325x420
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0,061

0,069

0,041
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0,043

0,024

0,043

0,043

0,043

0,038

0,043

0,043

0,043

0,043

0,043

0,028

0,020

0,071
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5+ 500x270x65 8,56 515x405x290

3+ 500x270x65 8,56 515x405x290 5 900511 610475 >

515x405x290

A B

NEW61047

61045

5 900511 610451 >

Witajcie w świecie łakomych zwierzaków! 
Skaczcie, kręćcie się i gimnastykujcie, aby poczęstować 
woreczkiem wybranego pupila. 
Po obrocie, z rozkroku, a może z zasłoniętym okiem? 
Podczas próby nakarmienia leśnych głodomorków 
czeka na Was wiele zabawnych zadań!

Welcome to the world of hungry animals! 
Jump, twist and exercise to treat your animal to a bag. 
After a spin, with legs wide astride or maybe with 
one eye covered? There are a lot of entertaining tasks 
waiting for you when you try to feed the animals!

MATALAKI ZWIERZAKI
PL

Witajcie w świecie wesołych potworków! 
Skaczcie, kręćcie się i gimnastykujcie, po czym 
trafcie woreczkiem w wylosowanego stwora. 
Pod prawą nogą, z zasłoniętym okiem, a może 
zza pleców? Potworki przygotowały wiele zadań, 
aby utrudnić Wam oddanie celnych rzutów!

Welcome to the world of happy monsters! 
Jump, twist and exercise to hit the drawn 
monster with a bag. Under your right leg, with 
your eye covered or maybe from behind your 
back? The monsters prepared many tasks to 
make it diffi  cult for you to throw!

MATALAKI POTWORKI
PL

NEW

5 900511 610468 >

5 900511 610482 >

Gry ruchowe przeznaczone dla 
dowolnej liczby uczestników, 
w których losujesz zadanie, 
rzucasz woreczkiem do celu

 i zdobywasz punkty.

EN

EN

LANGUAGE VERSION: PL EN CZ SK HU RO
PL

EN CZ SK HU 
RO PL

LANGUAGE VERSION: PL EN CZ SK HU RO
PL

EN CZ SK HU 
RO PL

A physical movement games 
for any number of players, 
in which you draw a task, 

throw a bag at a target and 
get points!

PL EN

MATALAKI CATCH ME!

MATALAKI FEED ME! 

131
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C

4+ 325x240x75 4,56 495x340x2455 900511 610499 >

NEW61049

Rzutki to jedna z najpopularniejszych gier 
na świecie. Łącząc zabawę i bezpieczeństwo 
najmłodszych, przygotowaliśmy wersję, w którą 
grać mogą wszyscy – niezależnie od wieku! 
Duże lotki o gładkim zakończeniu i prosta 
tarcza pozwalają na zabawę każdemu, kto chce 
aktywnie spędzić czas. W „Giga rzutki” można grać 
zarówno w domu, jak i na świeżym powietrzu. 
Czas na zabawę! Zestaw zawiera instrukcję do 3 
rozgrywek.

GIGA RZUTKI

PL
PL

LANGUAGE VERSION: PL 

144

NEW

NEW
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Witajcie w świecie łakomych zwierzaków! 
Skaczcie, kręćcie się i gimnastykujcie, aby poczęstować 
woreczkiem wybranego pupila. 
Po obrocie, z rozkroku, a może z zasłoniętym okiem? 
Podczas próby nakarmienia leśnych głodomorków 
czeka na Was wiele zabawnych zadań!

Welcome to the world of hungry animals! 
Jump, twist and exercise to treat your animal to a bag. 
After a spin, with legs wide astride or maybe with 
one eye covered? There are a lot of entertaining tasks 
waiting for you when you try to feed the animals!

MATALAKI ZWIERZAKI
PL

Witajcie w świecie wesołych potworków! 
Skaczcie, kręćcie się i gimnastykujcie, po czym 
trafcie woreczkiem w wylosowanego stwora. 
Pod prawą nogą, z zasłoniętym okiem, a może 
zza pleców? Potworki przygotowały wiele zadań, 
aby utrudnić Wam oddanie celnych rzutów!

Welcome to the world of happy monsters! 
Jump, twist and exercise to hit the drawn 
monster with a bag. Under your right leg, with 
your eye covered or maybe from behind your 
back? The monsters prepared many tasks to 
make it diffi  cult for you to throw!

MATALAKI POTWORKI
PL
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Gry ruchowe przeznaczone dla 
dowolnej liczby uczestników, 
w których losujesz zadanie, 
rzucasz woreczkiem do celu

 i zdobywasz punkty.
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A physical movement games 
for any number of players, 
in which you draw a task, 

throw a bag at a target and 
get points!

PL EN

MATALAKI CATCH ME!

MATALAKI FEED ME! 
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NEW61049

Rzutki to jedna z najpopularniejszych gier 
na świecie. Łącząc zabawę i bezpieczeństwo 
najmłodszych, przygotowaliśmy wersję, w którą 
grać mogą wszyscy – niezależnie od wieku! 
Duże lotki o gładkim zakończeniu i prosta 
tarcza pozwalają na zabawę każdemu, kto chce 
aktywnie spędzić czas. W „Giga rzutki” można grać 
zarówno w domu, jak i na świeżym powietrzu. 
Czas na zabawę! Zestaw zawiera instrukcję do 3 
rozgrywek.

GIGA RZUTKI

PL
PL

LANGUAGE VERSION: PL 
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Baby146

7 dwustronnych kart obrazkowych na 
poręcznym klipsie.

7 double-sided illustrated cards 
on a handy clip. 

7 двухсторонних иллюстрированных 
карт на удобном клипе

PL EN RU

5 900511 016192 >

KG

A B

C

5 900511 015928 >

01592   
MULTILANGUAGE

KG

A B

C

3m+  125x185x70 2,4 390x290x19012

KG

A B

C

1 +  125x185x70 2,4 390x290x190121 +  125x185x70 2,4 390x290x19012

5 900511 016734 >

01673*
MULTILANGUAGEMULTILANGUAGE

KG

A B

C

5 900511 015911 >

1 +  125x185x70 2,4 390x290x19012

01591*
PL

01619

Baby Cards

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu. Offer subject to availability.

© 2018 Matt el
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Książeczki

ISBN 978-83-948083-4-1

9 7 8 8 3 9 4 8 0 8 3 4 1

ISBN 978-83-948083-5-8

9 7 8 8 3 9 4 8 0 8 3 5 8

22004*

22005*

MOJE CIAŁO

Gdzie masz uszy, a gdzie ręce? 
Poznaj z nami jeszcze więcej!

W zestawie:
- pięknie ilustrowana książeczka harmonijka 
  z rymowanym tekstem
- plansza do gry na rewersie
- karty zadań
- układanka
- książeczka z inspiracjami zabaw

PL

MY BODY

Where are your ears and where are your hands? 
Learn even more with us!

Set includes:
- beautifully illustrated little concertinaed 
  book with rhyming text
- game board on the reverse side
- quest cards
- puzzle
- a little book with inspiration for playing

EN

BEE, BEE! HAU, HAU!

Czy wiesz kto bzyczy, kto meczy, a kto wyje? A jaki 
odgłos w dziupli się kryje?

W zestawie:
- pięknie ilustrowana książeczka harmonijka 
  z rymowanym tekstem
- plansza do gry na rewersie
- puzzle
- książeczka z inspiracjami zabaw

PL

BAA, BAA! WOOF, WOOF!

Do you know what buzzes, what bleats 
and what howls? And what sound
comes out of the hollow?

Set includes:
- beautifully illustrated little concertinaed    
   book with  rhyming text
- game board on the reverse side
- puzzle
- a little book with inspiration for playing

EN

1 +  205x186x45 3,42 327x325x20512

1 +  205x186x45 3,42 327x325x20512

PL

PL

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu. Offer subject to availability.

ISBN 978-83-948083-2-7

9 7 8 8 3 9 4 8 0 8 3 2 7

22002*

22003*

EMOCJE. O LISA ZŁOŚCIACH 
U BOBRA W GOŚCIACH

Poznajcie Lisa i Bobra, dwóch przyjaciół, którzy 
pokłócili się grając w karty. Czy ta historia ma 
szczęśliwe zakończenie? Sprawdźcie sami!

W zestawie:

- pięknie ilustrowana książeczka harmonijka 
  z rymowanym tekstem
- plansza do gry i zabaw na rewersie
- żetony do gry 
- klocki „minidomino”
- książeczka z inspiracjami zabaw

PL

EMOTIONS. WHEN FOX’S VISIT TURNS 
INTO ARGUMENT

Meet two friends, Fox and Beaver, who fell out while 
playing cards. Is this story going to have a happy 
ending? Find  out for yourself!

Set includes:

- beautifully illustrated little concertinaed book with 
rhyming text
- game board for playing on the reverse side
- game tokens
- “mini domino” bricks
- a little book with inspiration for playing

EN

PORA DO PRZEDSZKOLA

Dowiedz się, jak mama lwica 
przekonała swoje maluchy do 
pójścia do przedszkola.

W zestawie:

- pięknie ilustrowana książeczka harmonijka 
  z rymowanym tekstem
- gra planszowa na rewersie
- karty zadań
- Zegar Adaptacyjny Przedszkolaka
- książeczka z inspiracjami zabaw 

PL

PRESCHOOL TIME

Find out how lion mum encouraged 
her babies to go to preschool.

Set includes:

- beautifully illustrated little concertinaed book 
  with rhyming text
- board game on the reverse side
- quest cards
- Preschooler’s Adaptation Clock
- a little book with inspiration for playing

EN

ISBN 978-83-948083-3-4

9 7 8 8 3 9 4 8 0 8 3 3 4

2 ,5+  205x186x45 3,42 327x325x20512

2 ,5 +  205x186x45 3,42 327x325x20512

PL

PL
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ISBN 978-83-948083-1-0

9 7 8 8 3 9 4 8 0 8 3 1 0

Books / Albums

KUPA, SIKU JUŻ W NOCNIKU

Poznajcie Nocnikową Wróżkę, która pomogła 
maluchowi pożegnać się z pieluszką i spełniła 
marzenie Kupy i Siku o zwariowanych podróżach 
po długiej, zakręconej rurze.

W zestawie:

- pięknie ilustrowana książeczka harmonijka 
  z rymowanym tekstem 
- gra loteryjka na rewersie
- żetony do gry 
- książeczka z inspiracjami zabaw

PL

POO AND PEE NOW IN POTTY

Meet the Potty Fairy who helped the toddler to say 
goodbye to nappies and made Poo and Pee’s dream 
come true about crazy travels on the long and 
twisted pipe.

Set includes:

- beautifully illustrated little concertinaed book
   with rhyming text 
- lottery game on the reverse side
- game tokens
- a little book with inspiration for playing

EN22001*

2 +  205x186x45 3,42 327x325x20512

90642 *

90641 *

ISBN 978-83-948083-0-3

9 7 8 8 3 9 4 8 0 8 3 0 3

PL

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu. Offer subject to availability.

22000*
PL GRYZIO. O ZĄBKA MIŁOŚCI 

DO SŁODKOŚCI

Poznajcie Gryzia. To niesforny ząbek, który 
postanowił zadbać o zdrowie.

W zestawie:

- pięknie ilustrowana książeczka harmonijka 
  z rymowanym tekstem
- plansza do gry i zabaw na rewersie
- żetony i puzzle 
- książeczka z inspiracjami zabaw

PL

BITESY. THE TOOTH, THAT LOVES SWEETS

Meet Bitesy. He is a naughty little tooth who has 
decided to take care 
of his health.

Set includes:

- beautifully illustrated little concertinaed book with 
rhyming text
- game board for playing on the reverse side
- tokens and puzzles - a little book with inspiration for 
playing

EN

2 +  205x186x45 3,42 327x325x20512

KARTY WSPOMNIEŃ to pamiątkowy album, w którym 
rodzice mogą zapisać najważniejsze chwile i ciekawe 
wydarzenia z pierwszego roku życia swojego dziecka. 

Dostępny jest w 2 wzorach: dla chłopca oraz dla dziewczynki. 
Album idealnie sprawdzi się jako:
• Prezent dla rodziców
• Podarunek dla bliskich, np. babci, dziadka
• Pamiątka do zachowania na lata

Każdy zestaw zawiera:
• Prezentowe pudełko
• 30 pięknie ilustrowanych kart z podpowiedziami,   
   do zapisywania najważniejszych momentów życia   
   malucha
• Karty na dedykację od mamy i od taty
• 3 karty na dowolne zapiski

PL

MEMORY CARDS is a memory album designed 
for parents to collect and store the most important 
moments and interesting events of the fi rst year of their child. 

Available in 2 patterns: for boys and a girls. 
Album is perfect as:
• A present for the parents
• A gift for the relatives, e.g. a grandma or grandpa
• A memento to keep for many years

Each set includes:
• Gift box
• 30 beautifully illustrated cards with hints to help 
   record the most important moments of the toddler’s life
• Dedication cards from mum and dad
• 3 cards for any notes

EN

0+  165x80x110 2,9 332x250x1206

5 900511 906424 >

PL

Baby

5 900511 906417 >

PL

KARTY WSPOMNIEŃ
DLA CHŁOPCZYKA
 

PL

MEMORY CARDS
FOR A BOY

 

EN

KARTY WSPOMNIEŃ
DLA DZIEWCZYNKI

PL

MEMORY CARDS
FOR A GIRL

EN
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MEMORY CARDS is a memory album designed 
for parents to collect and store the most important 
moments and interesting events of the first year of their child. 

Available in 2 patterns: for boys and a girls. 
Album is perfect as:
• A present for the parents
• A gift for the relatives, e.g. a grandma or grandpa
• A memento to keep for many years

Each set includes:
• Gift box
• 30 beautifully illustrated cards with hints to help 
   record the most important moments of the toddler’s life
• Dedication cards from mum and dad
• 3 cards for any notes

FIGLE-MIGLE W OCEANIE to pierwsza gra dla maluchów 
z wieloma pomysłami na zabawę, które zachęcą dzieci 
do główkowania.  
Mali odkrywcy wypłyną w podróż po oceanie, gdzie poznają 
mieszkające w nim stworzenia, będą szukać podobieństw, 
ścigać się, bawić się w berka z rekinem i słuchać wesołych 
wierszyków.
Zapraszamy na pokład! Ahoj, przygodo!

Produkt zawiera:
- 12 dużych elementów zwierząt (6 par),
- dwustronną planszę do gry,
- drewnianą fi gurkę marynarza oraz drewnianą kostkę,
- książeczkę z różnymi wariantami gry, gotowymi scenariuszami 

wesołych zabaw oraz poradami dla rodziców.

SPLASHY-SPLASH IN THE OCEAN is the fi rst game for 
toddlers with a lot of play ideas that encourage children to think 
outside the box.  Our little explorers dive into the ocean, where 
they meet underwater creatures, look for similarities, race, play 
tag with a shark and listen to funny rhymes.
Come aboard! We’re going on an adventure!

The product contains:
- 12 large animal pieces (6 pairs),
- two-sided game board,
- wooden fi gure of a sailor and a wooden dice,
- a set of ready-to-use scenarios, funny game variants 

and tips for parents

PL

EN

FIGLE-MIGLE W OCEANIE

SPLASHY-SPLASH 
IN THE OCEAN 

PL

EN

01381*

5 900511 013818 >

2+ 280x280x62 7,02 497x290x2908

Pierwsze  gry / First games

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu. Offer subject to availability.

Pierwsze  gry / First games

NA JAGODY! 

BERRY PICKING!

PL

01382
NA JAGODY! to pierwsza gra planszowa dla maluchów. 
Kto pierwszy dostarczy koszyk jagód do chatki królika – zwycięża, 
a w nagrodę dostaje pyszne ciasto z jagodami!

Produkt zawiera:
- planszę do gry,
- domek królika,
- cztery drewniane fi gurki oraz drewnianą kostkę,
- książeczkę z różnymi wariantami gry, gotowymi scenariuszami 

wesołych zabaw oraz poradami dla rodziców.

BERRY PICKING! is a fi rst board game for the younger 
children. Be the fi rst to bring a basketful of berries to the 
rabbit’s cottage and win a delicious berry cake!

The product contains:
- game board,
- rabbit’s cottage,
- four wooden fi gures and a wooden dice,
- a set of ready-to-use scenarios, funny game 

variants and tips for parents.

PL

EN

5 900511 013818 >

2 ½ + 280x280x62 6,5 497x290x2908

EN
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LANGUAGE VERSIONS: PL EN CZ SK HU RO LT LV EE UA RU BG HR 
RS SI SE DK FI GR TR

412X305X212 12 4,3200X200X473+ 1-4

412X305X212 12 4,3200X200X473+ 1-4

412X305X212 12 4,3200X200X473+ 1-4

5 900511 016109 >

5 900511 015997 >

5 900511 016000 >
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LANGUAGE VERSION: PL

LANGUAGE VERSION: PL
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5 900511 000764 >

00076*

01622

5 900511 016222 >

400X305X250 12 4,9287X192X396+ 2

400X305X250 12 4,9287X192X396+ 2

400X305X250 12 4,9287X192X396+ 2

5 900511 016819 >

01681

LANGUAGE VERSION: PL

PL

Classic

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu. Offer subject to availability.

LANGUAGE VERSION: PL
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400X305X250 12 4,9287X192X396+ 2-4

400X305X250 12 4,9287X192X396+ 2-4

400X305X250 12 4,9287X192X395+ 2-4
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LANGUAGE VERSION: PL

LANGUAGE VERSION: PL

5 900511 016826 >

5 900511 016215 >

5 900511 016796 >

01682

01621

01679

LANGUAGE VERSION: PL

PL

PL

PL

Klasyczne
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KG

A B

C

KG

A B

C

KG

A B

C

3+ 2-4 260X260X80

260X260X80

260X260X80

495X265X265

495X265X265

495X265X2652-65+

2-65+

PL
KALEJDOSKOP - 30 GIER
Zestaw popularnych gier 
przygotowany z myślą 
o grze z najmłodszymi. 
W komplecie instrukcja 
30 gier  i mnóstwo 
akcesoriów niezbędnych do 
fantastycznej zabawy, m.in. 
w pchełki, chińczyka czy 
domino.

PL
KALEJDOSKOP - 50 GIER
Rodzinny zestaw gier 
towarzyskich w wielu 
wariantach. W zestawie 
instrukcja 50 gier i komplet 
akcesoriów niezbędnych do 
emocjonującej rozgrywki 
m.in. w szachy, młynek czy 
tryktrak.

PL
RODZINA TREFLIKÓW - 
KALEJDOSKOP 25 GIER
Ulubione gry dzieci 
i dorosłych w Treflikowej 
odsłonie! Zawartość tej 
wyjątkowej edycji została 
przygotowana z myślą 
o wspólnych chwilach, 
spędzanych w rodzinnym 
gronie.

 6 5,16

 6 5,34

 6 5,7

LANGUAGE VERSION: PL

LANGUAGE VERSION: PL

LANGUAGE VERSION: PL

5 900511 007459 >

5 900511 007466 >

5 900511 016789 >

00745

00746

01678

PL

PL

PL
©
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Edukacyjne

KG

A B

C

KG

A B

C

KG

A B

C

KG

A B

C

PL
MAGIC PEN - ŚWINKA PEPPA
Ekscytująca gra, osadzona w świecie serialu „Peppa 
Pig”. Razem z Peppą, Georgem i ich przyjaciółmi 
wykonacie proste działania matematyczne, będziecie 
ćwiczyć spostrzegawczość i podstawy logicznego 
myślenia, a wszystko to dzięki grze planszowej 
i 32 kartom z zagadkami.

PL
MAGIC PEN - CARS
Ekscytująca gra, osadzona w świecie filmów z serii 
„Auta”.  Razem z Zygzakiem McQueenem i innymi 
bohaterami wykonacie proste działania matematyczne, 
będziecie ćwiczyć spostrzegawczość i podstawy 
logicznego myślenia, a wszystko to dzięki grze 
planszowej i 32 kartom z zagadkami.

PL
MAGIC PEN - DISNEY
Zapraszamy do świata bohaterów Disneya!  
Razem z bohaterami serii „Auta”,  „Mickey i Raźni Rajdowcy” 
oraz innych popularnych filmów wykonacie proste
działania matematyczne, będziecie ćwiczyć spostrzegawczość 
i podstawy logicznego myślenia, a wszystko to dzięki grze 
planszowej i 32 kartom z zagadkami. 

PL
MAGIC PEN - KSIĘŻNICZKI
Zapraszamy do świata Księżniczek Disneya! 
Razem z bohaterkami popularnych filmów wykonacie 
proste działania matematyczne, będziecie ćwiczyć 
spostrzegawczość i podstawy logicznego myślenia, 
a wszystko to dzięki grze planszowej i 32 kartom 
z zagadkami. 
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5 900511 016147 >

01614

5 900511 016154 >

01615

5 900511 016048 >

01604

5 900511 016031 >

01603PL

PL

PL

PL

1-4

1-4

1-4

1-4

LANGUAGE VERSION: PL

LANGUAGE VERSION: PL

LANGUAGE VERSION: PL

LANGUAGE VERSION: PL

363X244X348

363X244X348

363X244X348

363X244X348

 6 3,18

 6 3,18

 6 3,18

 6 3,18

332X229X57

332X229X57

332X229X57

332X229X57

5+

5+

5+

5+

GRY Z SERII MAGIC PEN ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE NA ULUBIONYCH LICENCJACH WASZYCH DZIECI!
To fascynujące gry, które zapewnią Twojemu Dziecku niezapomnianą zabawę! Gry składają się z 16 dwustronnych 
plansz oraz czerwonego magicznego pisaka na baterie. W zestawie znajdziecie również grę planszową!
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Educational

01798

5 900511 017984 >

01799

5 900511 017991 >

PL

PL PL
LITERKOWO
Literkowo to wesoła zabawa w dopasowywanie literek 
i wyrazów do obrazków w nowej, innowacyjnej formule. 
W ciekawy i angażujący sposób rozwija słownictwo 
u najmłodszych dzieci, uczy rozpoznawania liter
 i kojarzenia ich z nazwami przedmiotów, pomaga 
także rozwijać umiejętność budowania poprawnych 
odpowiedzi. W grze wykorzystano słownictwo związane 
z otoczeniem i zainteresowaniami dzieci, zilustrowane 
w kolorowy i czytelny dla nich sposób, a także litery 
pisane (duże i małe litery), dające dobry wzorzec 
w przyszłej edukacji wczesnoszkolnej.

PL
CYFERKOWO
Cyferkowo to wesoła zabawa, która doskonale oswaja 
dzieci ze światem liczb. W ciekawy i angażujący sposób 
ćwiczy podstawowe umiejętności matematyczne, 
klasyfikowanie, układanie ciągów logicznych. Jest także 
doskonałym wprowadzeniem do świata zwierząt, liczb 
i zbiorów matematycznych. 

400X305X250

400X305X250

 12 5,58

 12 5,58

287X192X39

287X192X39

1-4

1-4

4+

4+

LANGUAGE VERSION: PL

LANGUAGE VERSION: PL

NEW

NEW

Mały Odkrywca
Seria Mały Odkrywca to gry edukacyjne dla dzieci
w wieku od 2 do 6 lat. Wszystkie pozycje zostały
opracowane przez zespół specjalistów. Każda
z gier została przygotowana, by wspomagać rozwój
poznawczy i intelektualny dziecka. Nasze produkty
to połączenie zabawy z elementami edukacyjnymi,
a jednocześnie twórcze pomysły na spędzenie czasu
z dzieckiem. Z serią Mały Odkrywca dziecko ma
możliwość zabawy w pojedynkę, jak również w grupie
rówieśników lub z rodzicami.
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88
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99

1111 1212

77

1111

3333

5 900511 018004 >

5 900511 018011 >

01800

01801

PL

PLPL
CO TU PASUJE?
Co tu pasuje? to zestaw edukacyjnych układanek 
dla przedszkolaków, które ćwiczą spostrzegawczość 
i rozwijają umiejętność opowiadania. Gra pomaga 
kształtować i rozwijać zainteresowanie otaczającym 
światem poprzez użycie ośmiu dobrze znanych dzieciom 
scenerii. Układanki, dzięki czytelnym ilustracjom, są 
odpowiednie nawet dla dzieci dopiero rozpoczynających 
naukę przedszkolną.

PL
GODZINY I MINUTY
Godziny i minuty to wesoła zabawa, która pozwala dzieciom 
poznać działanie zegara oraz uczy przyporządkowywać 
różne czynności odpowiednim porom dnia i dniom 
tygodnia. W grze wykorzystano ilustracje nawiązujące 
do codziennych aktywności dzieci, aby łatwiej im było 
przyswoić koncepcję czasu i jego upływu. Dzięki dołączonym 
rekwizytom dzieci mogą uczyć się planowania i określania 
kolejności zdarzeń. W ciekawy i angażujący sposób gra 
ćwiczy podstawowe umiejętności klasyfikowania, układania 
ciągów logicznych i wyciągania wniosków. Dziecko rozwija 
słownictwo i ćwiczy koncentrację uwagi.

400X305X250

400X305X250

 12 5,58

 12 5,58

287X192X39

287X192X39

1-4

1-8

4+

3+

LANGUAGE VERSION: PL

LANGUAGE VERSION: PL

The

 Little ExplorerThe

 Little ExplorerThe

 Little ExplorerThe

 Little ExplorerThe

 Little ExplorerThe

 Little Explorer
The Little Explorer
The Little Explorer is a series of educational games
for children from age 2 to 6 years old. All games have
been developed by a team of specialists. Each of the
games has been prepared to help children’s cognitive
and intellectual developement. Our products combine
fun with educational elements, and they are also an
opportunity to spend quality time with children. The
product gives children lots od ideas for great fun – they
can play alone, with a group of friends or with an adult.

NEW

NEW
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A B
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KG

A B

C

3+

3+

1-4

1-4

1-4

1-4

287X192X39

287X192X39

287X192X39

287X192X39

400X305X250

400X305X250

400X305X250

400X305X250

5 900511 017403 >

5 900511 017397 >

5 900511 017380 >

5 900511 017373 >

01740

01739

01738

01737

 12 5,46

 12 5,46

 12 5,464+

 12 5,464+

PL
NASZE OPOWIEŚCI
Nasze opowieści to dydaktyczna układanka dla 
przedszkolaków, która pobudza wyobraźnię i rozwija 
umiejętność opowiadania. Dzieci tworzą historie 
na podstawie wylosowanych elementów, ćwiczą 
kreatywność, znajdują nowe zastosowania dla 
posiadanego słownictwa.

PL
ZDROWE SMAKI
Zdrowe smaki to dydaktyczna układanka dla 
przedszkolaków, która w przyjazny sposób zapoznaje dzieci 
z zasadami zdrowego żywienia. Dzieci poznają proces 
produkcji popularnych produktów spożywczych, uczą 
się właściwych nawyków żywieniowych, trenują pamięć, 
pobudzają wyobraźnię oraz poszerzają swój zasób słów.

LANGUAGE VERSION: PL

PL
CIAŁO CZŁOWIEKA
Ciało człowieka to zabawa w skojarzenia związane 
z organizmem i jego fizjologią. Dzieci poznają 
wewnętrzną budowę człowieka, pobudzają wyobraźnię 
oraz poszerzają swój zasób słów. 

PL
EKOLOGIA
Ekologia to dydaktyczna układanka dla przedszkolaków, 
która w przyjazny sposób zapoznaje dzieci z tematem 
ochrony środowiska. Dzieci uczą się właściwych postaw 
i dbałości o środowisko naturalne, trenują pamięć, 
pobudzają wyobraźnię oraz poszerzają swój zasób słów. 

PL

PL

PL

PL

LANGUAGE VERSION: PL

LANGUAGE VERSION: PL

LANGUAGE VERSION: PL
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3+

1-4

1-4

1-4

1-4

287X192X39

287X192X39

287X192X39

287X192X39

400X305X250

400X305X250

400X305X250

400X305X250

 12 5,48

 12 5,48

 12 5,48

 12 5,48

3+

3+

3+

5 900511 016123 >

PL
POJAZDY / VEHICLES
Pojazdy to układanka edukacyjna stworzona z myślą 
o najmłodszych. Dzięki niej dzieci poznają różne pojazdy, 
dowiadują się, do czego służą i kto nimi kieruje.

PL
ZWIERZĘTA / ANIMALS
Zwierzęta to dydaktyczna układanka dla 
przedszkolaków, która w przyjazny sposób wprowadza 
dziecko w świat zwierząt. Podczas wesołej zabawy, 
polegającej na łączeniu puzzlowych elementów, dziecko 
poznaje zwierzęta, ich domy, a także ich smakołyki.

PL
ENGLISH ABC
English ABC to edukacyjna loteryjka dla najmłodszych, 
dzięki której poznają oni podstawowe słowa w języku 
angielskim. Propozycje zabaw językowych dołączone do
gry ułatwiają przyswojenie i utrwalenie nowych słów.

5 900511 015966 >

01596*

5 900511 015959 >

5 900511 016338 >

5 900511 016345 >

5 900511 016369 >

5 900511 016376 >

01595*

01633

01634

01636

01637

5 900511 016130 >

01613*

01612*PL
POZNAJ KSZTAŁTY
Poznaj kształty to edukacyjna gra, skierowana do 
najmłodszych graczy. Zadaniem dzieci jest dopasowanie 
przedmiotów codziennego użytku o różnych kształtach 
do odpowiednich planszetek, przez co gra rozwija 
umiejętność rozróżniania kształtów.

LANGUAGE VERSIONS: PL CZ SK HU RO

LANGUAGE VERSIONS: PL CZ SK HU RO

LANGUAGE VERSION: PL

LANGUAGE VERSION: PL

PL

PL

CZ
SK

CZ
SK

HU
RO

HU
RO

PL

PL

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu. Offer subject to availability.
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3+

1-4

1-4

1-4

1-4

287X192X39

287X192X39

287X192X39

287X192X39

400X305X250

400X305X250

400X305X250

400X305X250

Games

2+

5 900511 010589 >

5 900511 013023 >

5 900511 011029 >

5 900511 011838 >

5 900511 010619 >

5 900511 011975 >

5 900511 011982 >

5 900511 011050 >

5 900511 011852 >

5 900511 011272 >

5 900511 013009 >

5 900511 011241 >

5 900511 014600 >

01058*

01302

01102

01183

01061*

01197

01198

01105

01185

01127*

01300

01124

01460

 12 5,46

 12 5,22

 12 5,13+

 12 5,584+

PL
SKOJARZENIA / ASSOCIATIONS
Skojarzenia to wyjątkowa układanka dydaktyczna dla 
przedszkolaków, która uczy nazywania i klasyfikowania 
przedmiotów oraz zjawisk. Podczas wesołej zabawy, 
polegającej na łączeniu puzzlowych elementów, dziecko 
poznaje otaczający je świat. 

PL
PRZECIWIEŃSTWA / OPPOSITES
Przeciwieństwa to emocjonująca gra, w której dziecko 
ma za zadanie dopasować pary przeciwieństw. 
Dostarczając wielu pomysłów na zabawę, pomaga 
w porządkowaniu wiedzy o otaczającym je świecie. 

LANGUAGE VERSIONS: PL HU

PL
CO I GDZIE? / WHAT & WHERE?
Co i gdzie? to pomysłowa gra dla dzieci, która uczy 
dopasowywania przedmiotów do miejsca, w którym 
powinny się znajdować. W przyjazny sposób wprowadza 
dziecko w świat przedmiotów z jednego zbioru 
tematycznego oraz trenuje umiejętność wypowiadania 
się na określony temat. 

PL
TWORZYMY SŁOWA / WORDS
Tworzymy słowa to wyjątkowa układanka edukacyjna 
dla dzieci, która w przyjazny sposób wprowadza 
dziecko w świat liter i słów. Dziecko rozwija dzięki niej 
umiejętności werbalne – poszerza i utrwala zasób 
słownictwa, ćwiczy łączenie podpisu z ilustracją. 

PL

CZ
SK

RU
UA

DE

PL

CZ
SK

HU
RO

RU
UA

DE

PL

CZ
SK

PL

HU

LANGUAGE VERSIONS: PL CZ SK

LANGUAGE VERSIONS: PL CZ SK HU RO RU UA DE

LANGUAGE VERSIONS: PL CZ SK RU UA DE

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu. Offer subject to availability.
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1-4

1-4

1-4

1-4

287X192X39

287X192X39

287X192X39

287X192X39

400X305X250

400X305X250

400X305X250

400X305X2504+

 12 5,22

 12 5,1

 12 5,58

 12 5,1

3+

4+

3+

5 900511 010572 >5 900511 015874 >

5 900511 011937 >5 900511 011012 >

5 900511 011944 >5 900511 011821 >

EN
THE CLOCK
Clock is a perfect educational game that helps your 
children become familiar with the clock and shows them 
how to link different activities with the right time of the 
day. By playing this game children also develop verbal 
skills, practice concentration and improve their motor 
skills.

EN
NUMBERS
Numbers is a perfect educational games helping your 
children take their first steps into the world of numbers. 
It trains basic mathematical skills, orientation in space, 
classifying, arranging and working out simple addition.

EN
COUNTING
Counting is a set of educational puzzles and games for 
children which introduces, in a friendly way, the world 
of numbers and basic mathematical operations. While 
playing, a child develops logical thinking, exercises 
perception and visual memory.

5 900511 013313 >

5 900511 013306 >

5 900511 011036 >

5 900511 012477 >

5 900511 011951 >

5 900511 011999 >

5 900511 011845 >

5 900511 011883 >

5 900511 011968 >

5 900511 012002 >

01331

01330

01103

01247

01195

01199

01184

01188

01196

01200

5 900511 013320 >

01332

01057*01587

0119301101

0119401182

PL
ABECADŁO / ABC
Abecadło to wesoła zabawa w dopasowywanie literek 
do obrazków. Rozwija słownictwo u najmłodszych 
dzieci, uczy budowania poprawnych odpowiedzi oraz 
rozpoznawania przedmiotów i kojarzenia ich z nazwą.

LANGUAGE VERSIONS: EN CZ SK HU RO RU UA DE

LANGUAGE VERSIONS: EN CZ SK HU RO RU UA DE

LANGUAGE VERSION: EN

LANGUAGE VERSIONS: PL CZ SK HU RO RU DE

EN

EN

RU
UA

RU
UA

CZ
SK

CZ
SK

DE

DE

HU
RO

HU
RO

EN

PLRO

CZ
SK

RU

HUDE

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu. Offer subject to availability.



162 Games

Educational

KG

A B

C

KG

A B

C

KG

A B

C

KG

A B

C

3+

1-4

1-4

1-4

1-4

287X192X39

287X192X39

287X192X39

287X192X39

400X305X250

400X305X250

400X305X250

400X305X250

3+

5 900511 013016 >

5 900511 014617 >

5 900511 012545 >

5 900511 012019 >

5 900511 012026 >

5 900511 012538 >

5 900511 012996 >

5 900511 012033 > 5 900511 011869 >

5 900511 011067 >

5 900511 012040 >

5 900511 011876 >

5 900511 011043 >

01301

01461

01254

01201

01202

01253

01299

01203 01186

01106

01204

01187

01104

 12 5,1

 12 5,1

 12 5,12+

 12 5,13+

EN
AND THEN THE STORY GOES...
And then the story goes… is a funny game of creating 
picture stories in the right order of events. These puzzles 
help to recognize cause and eff ect relationships, 
develop storytelling and language skills, encourage for 
calling of emotions and feelings.

EN
PROFFESIONS
Proffesions is an interesting game that helps children 
get to know different professions and their tools. During 
play children develop vocabulary, visual memory and 
manual skills.

LANGUAGE VERSIONS: CZ SK RU UA DE

EN
SEASONS
Seasons is a colorful game that helps your children to 
systematise their knowledge of the seasons of the year, 
while the world around us is changing all the
 time..

EN
COLOURS AND SHAPES
Colours and shapes is a great educational game that 
trains the children’s ability to distinguish colours and 
shapes. It helps develop their visual analysis as well as 
trains abstract thinking and concentratration.

CZ
SK

HU

RU
UA

CZ
SK

HU
RO

RU
UA

CZ
SK

CZ
SK

DE

RU
UA

HU
RO

DE

RU
UA LANGUAGE VERSIONS: CZ SK HU RO RU UA DE

LANGUAGE VERSIONS: CZ SK HU RO RU UA

LANGUAGE VERSIONS: CZ SK HU RU UA
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1-4

1-4

1-4

1-4

363X244X348

363X244X348

363X244X348

363X244X348

332X229X57

332X229X57

332X229X57

332X229X57

 6 3,09

 6 3,09

 6 3,09

 6 3,09

5+

6+

4+

4+

5 900511 016055 >

5 900511 013580 >

5 900511 013597 >

5 900511 016352 >

5 900511 014464 >

5 900511 014471 >

5 900511 016383 >

5 900511 014501 >

5 900511 014518 >

PL
ZWIERZĘTA ŚWIATA / THE ANIMALS OF ALL THE WORLD
Zestaw 16 plansz edukacyjnych oraz gra planszowa 
dla dzieci. Zapraszamy na wyprawę po rozmaitych 
zakątkach świata w poszukiwaniu ich mieszkańców! 
Gra rozbudzi w Małych Odkrywcach ciekawość świata 
oraz pozwoli im poznać i odkryć różne gatunki zwierząt.

PL
NA WSI / IN THE COUNTRYSIDE
Zestaw 16 plansz edukacyjnych oraz gra planszowa dla 
dzieci. Zapraszamy na wycieczkę do wiejskiej zagrody! 
Gra rozbudzi w Małych Odkrywcach ciekawość świata 
i pozwoli im odkryć tajemnice wiejskiego podwórka.

PL
POLSKA
Zapraszamy na wyprawę po różnych zakątkach naszego 
kraju, w czasie której zdobędziecie wiele interesujących 
informacji na temat Polski. Gra rozbudza ciekawość 
i pozwoli lepiej poznać naszą Ojczyznę. Zestaw 16 
dwustronnych plansz edukacyjnych oraz gra planszowa 
dla dzieci.

5 900511 016062 >

01606

01605

01358

01359

01635

01446

01447

01638

01450

01451

PL
ENJOY ENGLISH
Enjoy English to gra, dzięki której Mali Odkrywcy poznają 
podstawowe słownictwo angielskie. Gry i zabawy 
językowe zawarte w zestawie pomogą dzieciom stawiać 
pierwsze kroki w nauce języka obcego. Zestaw 16 
dwustronnych plansz edukacyjnych oraz gra planszowa 
dla dzieci.

LANGUAGE VERSIONS: PL CZ SK HU RO

LANGUAGE VERSION: PL

LANGUAGE VERSIONS: PL CZ SK HU

LANGUAGE VERSIONS: PL CZ SK HU

PL

PL

PL

PL

CZ
SK

CZ
SK

CZ
SK

HU
RO

HU

HU

MAŁY ODKRYWCA I MAGICZNY OŁÓWEK TO SERIA GIER STYMULUJĄCA ROZWÓJ TWOJEGO DZIECKA.
Zadania obejmują treści edukacyjne dopasowane do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 
Dziecko w trakcie grania rozwija spostrzegawczość, wyobraźnię i logiczne myślenie.
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Educational

KG

A B

C

KG

A B

C

KG

A B

C

KG

A B

C

5 900511 016307 >

5 900511 016314 >

5 900511 011296 >

5 900511 016321 >

5 900511 016444 >

5 900511 016291 >

5 900511 013603 >

5 900511 013610 >

5 900511 014488 >

5 900511 014495 >

5 900511 014525 >

5 900511 014532 >

01630

01631

01129*

01632

01644

01629

01360

01361

01448

01449

01452

01453

EN
NUMBERS AND OPERATIONS
Set of educational games introducing a child into the 
world of numbers, sets and figures in a friendly way. 
While playing, a child develops the ability to understand 
the concept of numbers using pictures and to assign 
specific numbers to the sets of elements, and practises 
differentiating figures. 

PL
LITERY I SŁOWA / LETTERS AND WORDS
Zbiór gier edukacyjnych, które w przyjazny sposób 
wprowadzają dziecko w świat liter i słów. Dziecko 
rozwija swoje umiejętności werbalne, rozszerza zasób 
słów, uczy się budowania poprawnych odpowiedzi oraz 
rozpoznawania przedmiotów i kojarzenia ich z nazwą. 

PL
ŚWIAT WOKÓŁ NAS / THE WORLD AROUND US
Zestaw 16 plansz edukacyjnych oraz gra planszowa 
dla dzieci. Świat wokół nas jest naprawdę fascynujący. 
Zapraszamy Małych Odkrywców na wyprawę! 
Gra rozbudzi w dzieciach ciekawość poznawczą i zachęci 
do eksplorowania najbliższego otoczenia. 

PL
W DOMU I PRZEDSZKOLU / AT HOME AND IN THE 
PRESCHOOL 
Zestaw 16 plansz edukacyjnych oraz gra planszowa dla 
dzieci. Dom i przedszkole to świat Małych Odkrywców. 
Gra rozbudzi w dzieciach ciekawość poznawczą i zachęci 
do eksplorowania najbliższego otoczenia. 

CZ
SK

HU

PL

HU

CZ

SK

PL

PL

CZ
SK

CZ
SK

HU

HU

1-4

1-4

1-4

1-4

363X244X348

363X244X348

378X278X410

378X278X410

332X229X57

332X229X57

400X270X60

400X270X60

 6 3,18

 6 3,18

 6 5,1

 6 5,1

4+

4+

4+

4+

LANGUAGE VERSIONS: PL CZ SK HU

LANGUAGE VERSIONS: PL CZ SK HU

LANGUAGE VERSIONS: PL CZ SK HU

LANGUAGE VERSIONS: CZ SK HU

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu. Offer subject to availability.
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KG

A B
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KG

A B

C

KG

A B

C

KG

A B
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1-4

2-4

2-10

2-4

330X250X250

330X250X250

330X250X250

330X250X250

245X245X53

245X245X53

245X245X53

245X245X53

 6 3,54

 6 3,54

 6 3,54

 6 3,54

5+

5+

7+

6+

5 900511 017304 >

5 900511 017328 >

5 900511 017335 >

PL
PRZYGODY Z PRZYRODĄ
Zapraszamy na podróż po Europie celem odkrywania 
tajemnic fauny i flory. Przygody z Przyrodą to gra 
edukacyjna, w której gracze, odpowiadając na pytania 
i zbierając odznaki umiejętności, będą mogli lepiej 
poznać świat roślin i zwierząt Starego Kontynentu.  

PL
DO YOU SPEAK ENGLISH?
Wesoła gra skojarzeń, w trakcie której dzieci poznają 
słówka, zwroty i … dowiedzą się czegoś o swoich 
rodzicach i przyjaciołach. Co zabralibyście ze sobą 
na bezludną wyspę? Czego nigdy byście nie zjedli? 
To tylko niektóre z pytań, z jakimi gracze będą musieli 
się zmierzyć. 

PL
MATLANTYDA
Matlantyda to gra edukacyjna oferująca dwa 
warianty rozgrywki – podstawowy, przeznaczony 
dla dzieci młodszych, w którym rozgrywka bazuje 
na dodawaniu i odejmowaniu, oraz zaawansowany, 
w którym zadaniem graczy będzie stworzenie działania 
z wykorzystaniem dzielenia i mnożenia.

5 900511 017311 >

01731

01730

01732

01733

PL
SYLABY
Sylaby to zestaw gier i zabaw wspomagających naukę 
czytania. Dwie talie odpowiednio skonstruowanych 
kart, dwie plansze oraz zestaw reguł do sześciu 
zróżnicowanych gier pozwalają dobrać odpowiednią 
zabawę do liczby graczy oraz poziomu ich umiejętności.

LANGUAGE VERSION: PL

LANGUAGE VERSION: PL

LANGUAGE VERSION: PL

LANGUAGE VERSION: PL

PL

PL

PL

PL
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363X244X348332X229X572-68+

2-4

2-4

400X305X250

400X305X250

287X192X39

287X192X39

6+

6+

PL
ENGLISH: PLAY AND LEARN
Wybierz się na wycieczkę 
do Wielkiej Brytanii. 
W pudełku znajdziecie 
zestaw elementów 
do pięciu różnych gier 
o zróżnicowanym poziomie 
trudności. „Magiczna 
folia” pomoże Wam przy 
sprawdzaniu poprawnych 
odpowiedzi na kartach 
do gry. 

PL
EUROPA
Gra, w której sprawdzisz swoją wiedzę na temat naszego 
kontynentu. Dzięki niej poznasz flagi, stolice i języki 
państw europejskich, a także najważniejsze budowle 
poszczególnych z nich. Pięć emocjonujących wariantów 
rozgrywki to doskonałe połączenie zabawy i nauki.

PL
MISTRZ WIEDZY
Gra edukacyjna łącząca naukę i zabawę! W pudełku 
znajdziecie 300 pytań o zróżnicowanym stopniu 
trudności dotyczących różnych dziedzin. Pytania 
podzielone są na 4 kategorie: „Przyroda”, „Nauka”, 
„Historia i wynalazki”, „Kultura i sztuka”. Trzy warianty 
rozgrywki gwarantują dobrą zabawę dla całej rodziny.

 6 4,8

 12 5,58

 12 4,74

LANGUAGE VERSIONS: PL CZ SK HU

LANGUAGE VERSION: PL

LANGUAGE VERSION: PL

5 900511 010497 >

5 900511 012705 >

5 900511 012699 >

01049*

01270*

01269*

PL
CZ
SK

HU

PL

PL

Educational

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu. Offer subject to availability.
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400X305X250

400X305X250

 12 5,1

 12 5,1

3+

4+

287X192X39

287X192X39

1-4

2-4

LANGUAGE VERSION: PL

LANGUAGE VERSION: PL

PL
TREFLIKI POZNAJĄ… 
WARZYWA I OWOCE
„Trefliki poznają: Warzywa 
i owoce” to gra edukacyjna, 
która w zabawny 
sposób pomaga poznać 
warzywa i owoce . Ćwiczy 
zdolności poznawcze, 
spostrzegawczość i logiczne 
myślenie. Pomaga również 
rozwijać słownictwo 
i ćwiczy koncentrację.

PL
TREFLIKI POZNAJĄ… 
PORY ROKU
„Trefliki poznają: Pory roku” 
to gra edukacyjna, która 
w zabawny sposób pomaga 
prześledzić jak zmieniają 
się pory roku i jak wygląda 
każda z nich. Ćwiczy zdolności 
poznawcze, spostrzegawczość 
i logiczne myślenie. Pomaga 
również rozwijać słownictwo 
i umiejętność opowiadania.   

SERIAL „RODZINA TREFLIKÓW” to skierowana do 
najmłodszych widzów polska produkcja filmowa 
w reżyserii Marka Skrobeckiego, współtwórcy 
nagrodzonego Oscarem filmu animowanego 
„Piotruś i wilk”.
Jest to opowieść o zabawnych i niezwykłych historiach 
 z życia Treflika, jego siostry Treflinki, ich rodziców 
i przyjaciół. 
Serial wyróżnia się na tle innych bajek. To animowany 
musical  z wpadającymi w ucho piosenkami, 
zrealizowany techniką lalkową. 
Głosu postaciom w serialu użyczyli artyści: Jarosław 
Boberek, Joanna Jabłczyńska, Krystyna Tkacz czy Cezary 
Kwieciński.  Piosenkę tytułową śpiewa Natalia Kukulska. 

01840*

5 900511 018400 >

01839*

5 900511 018394 >
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PL
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Jest to opowieść o zabawnych i niezwykłych historiach 
 z życia Treflika, jego siostry Treflinki, ich rodziców 

Serial wyróżnia się na tle innych bajek. To animowany 

*Projekt graficzny może ulec zmianie. Final graphic project may slightly vary.
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5 900511 015614 >

5 900511 015867 >

5 900511 017410 >

5 900511 017427 >

01561

01586

01741

01742

PL
NA TROPIE SKARBU
Pewnego dnia Treflik i Treflinka znajdują tajemniczą 
mapę skarbów. Zapowiada się dzień pełen przygód. 
Wędrujcie wraz z bohaterami po mapie i zdobywajcie 
potrzebne podczas takiej wyprawy sprzęty. Kto pierwszy 
dotrze do mety z pełnym ekwipunkiem, wygrywa!

PL
GRZYBOBRANIE Z RODZINĄ TREFLIKÓW
Zapraszamy na grzybobranie z rodziną Treflików. 
Kto z Was okaże się sprytniejszy w wyścigu po grzybki? 
Las w krainie Treflików jest naprawdę ogromny, 
a grzybków jest niewiele. Kto z Was zdobędzie 
ich najwięcej?

PL
NA ZAKUPY
Zapraszamy na wspólne zakupy z Rodziną Treflików! 
 Przed graczami nie lada wyzwanie – muszą pomóc 
Treflikowi, Treflince i ich rodzicom w zakupach. W tym 
celu gracze dzielą pomiędzy siebie listy z potrzebnymi 
produktami  i ruszają do sklepów. Kto pierwszy zakupi 
wszystkie przedmioty ze swojej listy, zostanie zwycięzcą.

PL
POCZTA. ZABAWA W LISTONOSZA
Treflik wraz z siostrą, Gondusiem i Małym Wujciem 
postanowili spędzić dzień na zabawie w listonosza. 
W tym celu własnoręcznie przygotowali przesyłki 
z niespodziankami, aby dostarczyć je rodzinie 
i przyjaciołom. Kto pierwszy dostarczy wszystkie 
przesyłki, zostanie zwycięzcą. 

PL

PL

PL

PL

2-4

2-4

2-4

2-4

495X265X265

495X265X265

495X265X265

495X265X265

260X260X40

260X260X40

260X260X40

260X260X40

12 7,36

12 7,36

12 7,36

12 7,36

5+

5+

4+

3+

LANGUAGE VERSION: PL

LANGUAGE VERSION: PL

LANGUAGE VERSION: PL

LANGUAGE VERSION: PL

©
 S

tu
di

o 
Tr

ef
l S

A
©

 S
tu

di
o 

Tr
ef

l S
A

©
 S

tu
di

o 
Tr

ef
l S

A
©

 S
tu

di
o 

Tr
ef

l S
A



169Gry

KG

A B

C

KG

A B

C

KG

A B

C

KG

A B

C

©
 D

is
ne

y
©

 D
is

ne
y

©
 D

is
ne

y
©

 D
is

ne
y

Planszowe

2-4

2-4

2-5

2-4

330X250X250

330X250X250

495X265X265

495X265X265

245X245X53

245X245X53

260X260X80

260X260X80

6 5,32

6 3,54

6 4,8

6 4,95

3+

4+

5+

6+

5 900511 017533 >

5 900511 017557 >

5 900511 017540 >

PL
BOOM BOOM FROZEN 2
Skompletuj stosik kart 
i zadzwoń dzwonkiem! 
Musisz ułożyć wszystkie 
swoje zestawy kart 
z bohaterami filmu 
„Kraina Lodu II”.

EN
BOOM BOOM FROZEN 2
Gather a stack of cards and 
ring the bell! To win the 
game you need to gather 
all your sets of cards with 
characters from the movie 
„Frozen II”.

PL
FOREST SPIRIT
Pomóż swoim ulubionym 
bohaterom filmu „Kraina 
Lodu II” znaleźć lodowe 
kryształki i bezpiecznie 
donieść je do lodowego 
zamku. 

EN
FOREST SPIRIT
Help your favourite 
characters from “Frozen II” 
movie find ice crystals and 
safely bring them to the ice 
castle.

PL
CHIŃCZYK / WĘŻE I DRABINY
Zaprowadź jako pierwszy wszystkie 
swoje pionki do bazy. Kto będzie 
miał więcej szczęścia w rzutach 
kostką? Wybierzcie swoje pionki 
i ruszajcie do wielkiego wyścigu. 
Kto pierwszy dotrze do mety?

EN
LUDO / SNAKES & LADDERS
Be the first to bring all your game 
pieces to the “home area”. Who 
will be the luckiest in rolling the 
dice? Choose your game pieces and 
get ready for a big race. Who will 
be the first to cross the finish line?

5 900511 017564 >

01756*

01753*

01755*

01754*

PL
FROZEN MEMORIES
Dołączcie do świata 
bohaterów filmu „Kraina 
Lodu II”, wykażcie się 
spostrzegawczością 
i sprawdźcie jak dobra jest 
Wasza pamięć!

EN
FROZEN MEMORIES
Join the world of the 
characters from the movie 
„Frozen II”, show your 
perceptiveness and check 
how good your memory is!

LANGUAGE VERSIONS: PL EN CZ SK HU RO BG HR SI SE LT LV EE 
FI RU UA TR

LANGUAGE VERSIONS: PL EN CZ SK HU RO LT LV EE RU UA FI SE 
BG DK NO HR

LANGUAGE VERSIONS: PL EN CZ SK HU RO BG HR SI SE LT LV EE 
FI RU UA TR

LANGUAGE VERSIONS: PL EN CZ SK HU RO RU UA LT LV EE SE FI 
DK HR RS SI BG
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*Ostateczna grafika dostępna od 4 października 2019. Final graphics available from October 4, 2019.

NEW

NEW

NEW

NEW



170 Games

KG

A B

C

KG

A B

C

KG

A B

C

KG

A B

C

Board

5 900511 017465 >

5 900511 017458 >

5 900511 017823 >

5 900511 017847 >

01746

01745

01782*

01784

PL
HOP & FLOP
Wspaniałą przygodę czas zacząć! Zbierz swoich przyjaciół, 
Wasze rumaki są już gotowe – biegnijcie więc na spotkanie 
wiatru i przygody! Zawody w skokach przez przeszkody 
to nie byle jakie wyzwanie! Ten, kto przeskoczy na swoim 
koniu najwięcej przeszkód, zostaje zwycięzcą! Liczy się 
spryt i odwaga, ale również logiczne myślenie. 

PL
RACE FOR HONEY
Witajcie na makowej łące, gdzie na pszczółkę Maje i jej 
przyjaciół codziennie czekają niesamowite przygody. 
Tym razem królowa pszczół postanowiła zorganizować 
zawody, w których zadaniem uczestników bedzie 
zebranie czterech rodzajów pyłku i jak najszybsze dotarcie 
z nim do ula. Na śmiałków czekają wyjątkowe nagrody.

PL
GOOD DAY TO YOU
Pomóz Maszy i jej przyjaciołom znaleźć poukrywane 
przedmioty i posprzątać pokój zanim Niedzwiedź 
przyjdzie z wizytą!

PL
STAR WARS
Gracze wcielają się w członków Ruchu Oporu mających 
odeprzeć atak oddziałów Najwyższego Porządku. Gracze 
zmuszeni są współpracować ze sobą, aby pokonać 
wroga. Tylko wspólny wysiłek może przynieść pokój 
galaktyce!

PL  
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RO  

LT 
LV 
EE 
RS 
HR 

SI 
BG

PL 
CZ 

SK 
HU 

RO

PL 
EN 
DE 

CZ 
SK 
HU 

RO 
HR

PL
CZ
SK
EE
LT

LV
RU
SI
HU
BG

HR
RO

2-4

2-4

2-4

1-3

330X250X250

330X250X250

330X250X250

330X250X250

245X245X53

245X245X53

245X245X53

245X245X53

 6 5,32

 6 5,32

 6 5,32

 6 5,32

6+

3+

5+

4+

LANGUAGE VERSIONS: PL EN DE CZ SK HU RO HR

LANGUAGE VERSIONS: PL CZ SK EE LT LV RU SI HU BG HR RO

LANGUAGE VERSIONS: PL CZ SK HU RO

LANGUAGE VERSIONS: PL CZ SK HU RO LT LV EE RS HR SI BG
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*Ostateczna grafika dostępna od 4 października 2019. Final graphics available from October 4, 2019.
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2-5

2-4

2-4

2-4

330X250X250

330X250X250

330X250X250

330X250X250

245X245X53

245X245X53

245X245X53

245X245X53

 6 5,32

 6 3,54

 6 3,54

 6 3,54

4+

5+

4+

4+

5 900511 017625 >

5 900511 016840 >

5 900511 016079 >

PL
THOMAS & FRIENDS: RACE ON!
Na Tomka i przyjaciół czeka odpowiedzialne zadanie – 
do przewiezienia jest bardzo ważny ładunek. Najpierw 
jednak dzielne lokomotywy będą musiały stworzyć 
własną sieć linii kolejowych, po których dojadą do 
centralnego hangaru.

PL
MAGICAL FOREST
Bohaterowie Enchantimals wybierają się na leśną 
przygodę. Wyruszcie razem z nimi! Zagrajcie w grę, 
w której wykorzystacie swoją spostrzegawczość 
i przenikliwy umysł. Będzie Wam również potrzebne 
trochę szczęścia! Zapraszamy do kolorowego świata 
Enchantimals!

PL
BARBIE SWEETVILLE
Barbie wraz z przyjaciółkami wybrały się w odwiedziny 
do Krainy Słodkości. Aby umilić gościom ten piękny 
dzień, mieszkańcy Krainy Słodkości zaproponowali 
grę w ganianego. Umiejętnie przesuwaj pionki na 
planszy i unikaj spotkania z innymi postaciami. Której 
z bohaterek uda się wygrać zabawę?

5 900511 016741 >

01674

01762

01684

01607*

PL
UPTOWN PETS
Ach, ten Nowy Jork... Tym razem bohaterowie filmu 
Sekretne życie zwierzaków domowych wyruszają
na ulice amerykańskiej metropolii w poszukiwaniu 
zagubionych przedmiotów. Pomóżcie Maksowi odnaleźć 
jego ulubioną piłkę, Bridget – koronę, Chloe – myszkę, 
a Tuptusiowi – gamepada. Kto pierwszy zgromadzi 
wszystkie swoje zagubione rzeczy, zostanie zwycięzcą!

LANGUAGE VERSIONS: PL CZ SK HU RO RU LT LV EE

LANGUAGE VERSIONS: PL CZ SK HU RO BG HR RS GR RU UA

LANGUAGE VERSIONS: PL CZ SK HU RO LT LV EE UA RU

LANGUAGE VERSIONS: PL EN SK CZ HU RO BG HR RS SI AR

PL 
CZ 
SK 

HU 
RO 
RU 

LT 
LV 
EE

PL 
CZ 
SK 
HU 

RO 
BG 
HR 
RS 

GR 
RU 
UA

PL 
CZ 
SK 
HU 

RO 
LT 
LV 
EE 

UA 
RU

PL 
EN 
SK 
CZ 

HU 
RO 
BG 
HR 

RS 
SI 
AR

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu. Offer subject to availability.
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172 Games

KG

A B

C

KG

A B

C

KG

A B

C

KG

A B

C

Board

5 900511 016093 >

5 900511 015980 >

5 900511 016086 >

5 900511 015973 >

01609*

01598

01608

01597

PL
READY TO RIDE!
Miki i raźni rajdowcy przystępują do kolejnego 
wyścigu! Po drodze na naszych bohaterów czekać będą 
niespodziewane przeszkody, a do ukończenia wyścigu 
niezbędna będzie raźna pomoc.

PL
PRINCESS COLLECTION
Waszym zadaniem jest zebranie kolekcji kart 
prezentujących przygody Księżniczek. Porusz strzałką 
losującą, wykonaj odpowiednią akcję, zbieraj i wykładaj 
karty… Kto pierwszy zgromadzi kolekcję czterech kart, 
wygrywa grę!

PL
FRUIT DAY
Dołącz do Świnki Peppy i jej przyjaciół i wspólnie świętujcie 
Owocowy Dzień. Będziecie mieli okazję stworzyć swój 
własny napój z trzech losowych lub wybranych owoców. 
To na pozór łatwe zadanie wymagać będzie jednak od Was 
spostrzegawczości i odrobiny szczęścia. 

PL
MAGIC ICE
Witajcie w Krainie Lodu! Wraz z Elsą, Anną, Olafem oraz 
Kristoffem staniecie przed ważnym zadaniem! Musicie 
znaleźć kryształki magicznego lodu. Komu z Was uda się 
zebrać ich najwięcej?

PL 
EN 
CZ 
SK 
HU 
RO 

BG 
HR 
SI 
SE 
LT 
LV 

EE 
FI 
RU 
UA 
TR

PL 
EN 
CZ 
SK 
HU 
RO 

BG 
HR 
SI 
DK 
SE 
RS 

LT 
LV 
EE 
FI 
RU 
UA

PL 
EN 
CZ 
SK 
HU 
RO 

BG 
HR 
SI 
SE 
LT 
LV 

EE 
FI 
RU 
UA 
TR

PL 
EN 
CZ 
SK 
HU 
BG 

HR 
SI 
DK 
SE 
RS 
LT 

LV 
EE 
FI 
RU 
NO 
UA

2-4

2-4

2-4

2-5

330X250X250

330X250X250

330X250X250

330X250X250

245X245X53

245X245X53

245X245X53

245X245X53

 6 5,32

 6 5,32

 6 5,32

 6 5,32

4+

4+

4+

4+

LANGUAGE VERSIONS: PL EN CZ SK HU RO BG HR SI SE LT LV EE 
FI RU UA TR

LANGUAGE VERSIONS: PL EN CZ SK HU BG HR SI DK SE RS LT LV 
EE FI RU NO UA

LANGUAGE VERSIONS: PL EN CZ SK HU RO BG HR SI DK SE RS LT 
LV EE FI RU UA

LANGUAGE VERSIONS: PL EN CZ SK HU RO BG HR SI SE LT LV EE 
FI RU UA TR

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu. Offer subject to availability.
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KG

A B

C

KG

A B

C

KG

A B

C

KG

A B

C

Planszowe

2-4

2-4

2-4

2-4

378X248X410

378X248X410

378X248X410

378X248X410

396X266X44

396X266X44

396X266X44

396X266X44

 8 4,78

 8 4,78

 8 4,62

 8 6,06

4+

4+

4+

4+

5 900511 014907 >

5 900511 014808 >

5 900511 014167 >

PL
READY FOR ACTION
Na Strażaka Sama zawsze można liczyć! Pomoże swoim 
przyjaciołom w każdej trudnej sytuacji. Czy tym razem 
uda mu się ugasić pożar? Ruszaj do akcji!

PL
COMIC RACE
Blaze i jego przyjaciele biorą udział w komiksowym 
wyścigu. Żeby dotrzeć do mety będą musieli szybko 
jechać i zbierać  żetony przyspieszenia. Na pierwszego 
gracza na mecie czeka Mega puchar! 

PL
SNOW ADVENTURE
Anna wyrusza na wielkie poszukiwania siostry. 
Towarzyszą jej Kristoff, jego lojalny renifer Sven 
oraz zabawny bałwan Olaf. Czy uda im się dotrzeć 
do lodowego zamku Elsy, czy sroga zima pokrzyżuje 
im plany?

5 900511 012927 >

01292

01490*

01480*

01416*

PL
PISTON CUP
Zadaniem graczy jest jak najszybsze przebycie 
toru. W trakcie rajdu na zawodników czekać będą 
niespodziewane przeszkody, a nadmierna szybkość 
może się skończyć wizytą w pit stopie. Kto tym razem 
pierwszy dotrze na metę?

LANGUAGE VERSIONS: PL EN CZ SK HU RO RU UA LT LV EE SE DK 
FI NO HR RS BG

LANGUAGE VERSIONS: PL EN CZ SK HU RO RU UA

LANGUAGE VERSIONS: PL CZ SK HU RO UA

LANGUAGE VERSIONS: PL CZ SK HU RO

PL 
EN 
CZ 
SK 
HU 
RO 

RU 
UA 
LT 
LV 
EE 
SE 

DK 
FI 
NO 
HR 
RS 
BG

PL 
EN 
CZ 

SK 
HU 
RO 

RU 
UA

PL 
CZ 

SK 
HU 

RO 
UA

PL 
CZ 

SK 
HU 

RO

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu. Offer subject to availability.
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KG

A B

C

KG

A B

C

2-4

2-4

260X260X80

260X260X80

495X265X265

495X265X265

©
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©
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Pi
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6+

6+  6 4,98

 6 4,98

5 900511 014914 >

5 900511 017342 >

LANGUAGE VERSIONS: PL EN CZ SK HU RO RU UA EE LT LV SE DK 
HR RS

LANGUAGE VERSIONS: PL EN CZ SK RU UA RO HU LT LV EE SE DK 
HR RS

PL
BOOM BOOM AUTA 3
Bohaterowie nowego filmu 
Auta 3 zapraszają do gry 
w Boom Boom! Zbierz 
komplet kart i zadzwoń 
dzwonkiem! Żeby zostać 
zwycięzcą, musisz ułożyć 
wszystkie swoje zestawy 
kart z bohaterami filmu. 

EN
BOOM BOOM CARS 3
Characters of the new movie 
Cars 3 invites you to play 
Boom Boom! Complete the 
stack of cards and ring the 
bell! To win the game you 
need to gather all your sets 
of cards with characters 
from movie.

PL
BOOM BOOM TOY STORY 4
Witajcie ponownie 
w świecie Toy Story! 
Skompletuj stosik kart 
i zadzwoń dzwonkiem! 
Musisz ułożyć wszystkie 
swoje zestawy kart 
z bohaterami filmu „Toy 
story 4” – żeby zostać 
zwycięzcą.

EN
BOOM BOOM TOY STORY 4
Welcome to the world of Toy 
Story 4! Complete the stack 
of cards and ring the bell! To 
win the game you need to 
gather all your sets of cards 
with characters from the 
movie “Toy Story 4”.

PL 
EN 
CZ 
SK 
HU 

RO 
RU 
UA 
EE 
LT 

LV 
SE 
DK 
HR 
RS

PL 
EN 
CZ 
SK 
RU 

UA 
RO 
HU 
LT 
LV 

EE 
SE 
DK 
HR 
RS

01491

01734

Board
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A B

C

KG

A B

C

KG

A B

C

3+

2-4

2-4

2-4

2-4

260X260X80

260X260X80

260X260X80

 6 4,5

495X265X265

495X265X265

495X265X265

B

01675**

5 900511 016758 >

01489**

5 900511 014891 >

5 900511 014884 >

01488

382X302X302295X295X60  6 14,58+

 6 5,695+

 6 5,695+

LANGUAGE VERSION: HU

LANGUAGE VERSIONS: PL CZ SK HU RO

LANGUAGE VERSIONS: PL BG RS GR HR

EN
TREASURE ISLAND
A few pirate ships set out to sea to be the first to reach 
Treasure Island, based on the indications of an old map. 
The real winner will be the one who scores best in the 
various challenges on the way. Pierrot is designer of 
several successful games (in Hungary).

PL
FULL SPEED
W Full Speed gracze wcielają się w postacie z  filmu Auta 3 
i przystępują do walki o zwycięstwo w rajdzie. Po drodze 
czekać ich będą niespodziewane przeszkody i nieoczekiwane 
zwroty akcji. 

EN
FULL SPEED
In Full Speed the players become the protagonists from 
“Cars 3” and compete for rally victory. En route they will 
have to face unexpected obstacles and sudden twins. 

PL
BARBIE RAINBOW ADVENTURE
Podobno na końcu tęczy zawsze znajduje się skarb. 
Czy pomożecie Barbie i jej przyjaciółkom go odnaleźć? 
Kto pierwszy dotrze na sam szczyt tęczowej planszy 
i odnajdzie Magiczny Kryształ, zwycięży grę! 

EN
BARBIE RAINBOW ADVENTURE
The legend has it that treasure lies at the end of the 
rainbow. Can you help Barbie and her friends find it? The 
first one to reach the top of the rainbow board and find 
the Magical Crystal is the winner!
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*Spot dostępny na życzenie klienta. TV spot avaliable on client request.

**Oferta ważna do wyczerpania asortymentu. Offer subject to availability.
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KG

A B

C

KG

A B

C

2-4

260X260X80

260X260X80

495X265X265

495X265X265

1-35+

5+  6 4,98

 6 4,98

5 900511 017670 >

5 900511 017755 >

5 900511 017496 >

5 900511 017618 >

5 900511 018417 >

LANGUAGE VERSIONS: PL CZ SK HU RO

LANGUAGE VERSIONS: PL CZ SK HU RO LT LV EE UA RU FI SE

PL
SZALONE GARY
Chcesz zrobić koledze 
niewinnego psikusa 
i nakłonić go do zjedzenia 
kawałka cytryny? Niewinny 
dowcip, czy złośliwy żart  – 
w tej grze wszystko jest 
możliwe! Napełnij garnuszki 
swojego przeciwnika małymi 
kęskami jedzenia i stań do 
gry. Zgadniesz czy nie – 
co w twoim garnku kryje się?

EN
FOOD PRANK!
Nothing is off-limits in this 
game – including food! Whether 
you want to make a cute and 
harmless joke, or cause some 
serious trauma – with this crazy 
game you can make the best food 
pranks ever! If you guess what’s 
in your pot – you are the winner!

PL
SPRYTNA OŚMIORNICA
Podejmij wyzwanie Sprytnej 
Ośmiornicy! Każdy 
z graczy nakłada na palce 
u dłoni 3 macki ośmiornicy. 
Posługując się nimi musi 
odtworzyć układ kubeczków  
przedstawiony na karcie. 
Ten, kto najlepiej posługuje 
się mackami i zdobędzie 
najwięcej punktów – wygrywa!

EN
OCTOPUS PARTY
Funny and crazy dexterity 
game! Put 3 tentacles on the 
fingers of one hand. Prepare 
your set of cups. Whoever 
will set the cups first - wins!

PL

CZ 
SK 
HU 

RO

PL

CZ 
SK 

HU 
RO

LT 
LV 
EE 
UA 

RU 
FI 
SE

01767

01775

01749

01761

01841

DexterityDexterity

LANGUAGE VERSIONS: PL CZ SK HU RO

5+

LANGUAGE VERSIONS: PL CZ SK HU ROLANGUAGE VERSIONS: PL CZ SK HU RO

NEW

NEW
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KG

A B

C

KG

A B

C

Zręcznościowe

5 900511 016246 >

01624PL

5 900511 016239 >

5 900511 016253 >

01623

01625

PL

PL
CZ
SK

LANGUAGE VERSIONS: PL CZ SK

280X225X550 6 3,36265X265X7046+

466X280X285270X270X70  6 1,772-35+

LANGUAGE VERSION: PL

PL
GŁODNE KROKODYLE
Głodne krokodyle to 
zwariowana i zabawna gra 
zręcznościowa, w której 
zamienicie się w krokodyle 
głodomory. Załóżcie 
maski i przygotujcie 
się na krokodylą ucztę. 
Złapcie wszystkie rybki, 
a w szczególności tę złotą!

PL
SOCZYSTE CYTRYNKI
Soczyste cytrynki to 
przezabawna gra wymagająca 
bystrego oka! Uważnie 
przyglądaj się cytrynkom, 
które szybko zmieniają 
swoje miejsce, a kiedy timer 
przestanie wydawać dźwięki, 
zgadnij, czy Twoja cytrynka 
psika, czy nie! Zgadnij albo 
zmoknij - dosłownie! 

EN
LOADED LEMONS
Loaded Lemons is a game 
that requires an observant 
eye and gives lots of fun! 
Pay close attention to 
place-swapping lemons, 
and when the timer stops 
making sounds, guess 
whether your lemon squirts 
or not! Guess or get wet! 
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KG

A B

C

KG

A B

C

497X290X290282X282X601-4

410X295X265260X145X1001-35+

5+  8 5,3

 8 2,26

5 900511 018271 >

5 900511 018264 >

5 900511 018448 >

5 900511 018455 >

LANGUAGE VERSION: PL

LANGUAGE VERSIONS: PL CZ SK HU RO LT LV EE UA RU FI SE

PL
MISTAKOS WYŻSZY 
SZCZEBEL! - EXTRA
Czteroosobowa gra 
Mistakos w zupełnie nowej 
odsłonie! Zdobądź jak 
najmniejszą liczbę punktów 
karnych lub jak najszybciej 
pozbądź się drabin 
w danym kolorze w trakcie 
ustawiania z nich wspólnej 
konstrukcji. Dobra zabawa 
gwarantowana – teraz także 
w większym gronie!

EN
MISTAKOS HIGHER 
LEVEL!  - EXTRA
A two variant 4 – player dexterity 
game! The object is to earn as 
few penalty points as possible 
or get rid of ladders in the same 
colour as quickly as possible 
while adding them to the stack.

PL
MISTAKOS WYŻSZY 
SZCZEBEL!
Teraz znana i lubiana gra 
Mistakos w zupełnie nowej 
odsłonie! Wybierz drabinę 
w swoim kolorze i ustaw ja 
na poprzedniej tak, żeby nie 
spadła na stół. Uwaga, różne 
kształty drabin sprawiają, że 
nie jest to proste zadanie - 
wchodzisz na wyższy szczebel 
rozgrywki!

EN
MISTAKOS HIGHER LEVEL!
Choose a ladder in your colour 
and stack it on another. Take  
caution not to drop any on the 
table! It`s great dexterity game 
for the players of any age!

PL

PL

PL 
CZ 
SK 

HU 
RO

LT 
LV 
EE 
UA 

RU 
FI 
SE

01827*

01826*

01844*

01845*

Dexterity

018455 >

LT 
LV 
EE 
UA 

RU 
FI 
SE

*Projekt graficzny może ulec zmianie. Final graphic project may slightly vary.

NEW

NEW

Zachęcamy do łączenia drabin z krzesełkami 
z podstawowej wersji gry Mistakos!

PL
MISTAKOS WYŻSZY 
SZCZEBEL!
Teraz znana i lubiana gra 
Mistakos w zupełnie nowej 
odsłonie! Wybierz drabinę 
w swoim kolorze i ustaw ja 
na poprzedniej tak, żeby nie 
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KG

A B

C

KG

A B

C

Zręcznościowe

497X290X290282X282X601-4

410X295X265260X145X100

5 900511 013672 >

5 900511 016451 >

5 900511 016390 >

5 900511 014723 >

5 900511 014938 >

5 900511 018080 >

01367

01645

01639

01472

01493

01808

PL

PL

EN

PL 
CZ 
SK 

HU 
RO

RU 
UA 
EE 
LT 

LV 
FI 
SE

LT 
LV 
EE 
RU 

UA 
SE 
FI

PL
MISTAKOS EXTRA
Czas na zwariowane 
meblowanie! Celem gry jest 
zdobycie jak najmniejszej 
liczby punktów karnych lub 
jak najszybsze pozbycie się 
krzesełek w danym kolorze 
w trakcie ustawiania z nich 
wspólnego stosu. Dobra zabawa 
gwarantowana – teraz także 
w większym gronie!

EN
MISTAKOS EXTRA
It’s crazy furnishing time!
The object is to earn as few 
penalty points as possible or 
get rid of chairs in the same 
colour as quickly as possible 
while adding them to the 
stack.Great fun guaranteed, 
now for even more players!

PL
MISTAKOS - WALKA 
O STOŁKI
Czas na zwariowane 
meblowanie! Wybierz 
krzesło w swoim kolorze 
i ustaw je na poprzednim 
tak, żeby nie spadło na 
stół. Kto pierwszy skusi 
i dostanie punkty karne? 
Świetna zręcznościowa 
zabawa dla graczy 
w każdym wieku!

EN
MISTAKOS
It’s crazy furnishing time! 
Choose a chair in your color 
and stack it on another. 
Take caution not to drop 
any on the table. Whoever 
does, gets penalty points. 
It’s great dexterity game for 
the players of any age.

1-35+

5+  8 5,3

 8 2,26

LANGUAGE VERSION: PL EN LT LV EE RU UA SE FI

LANGUAGE VERSIONS: PL CZ SK HU RO RU UA EE LT LV FI SE

LT 
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KG

A B

C

KG

A B

C

550X405X280

550X405X280

395X266X90

395X266X90

2

2

5+

5+

 6 7,92

 6 7,92

5 900511 010732 >

5 900511 013658 >

LANGUAGE VERSION: PL

LANGUAGE VERSION: PL

PL
KAPSLE FOOTBALL
Gra dla każdego fana piłki 
nożnej. Strzelaj bramki 
i baw się doskonale 
w gronie przyjaciół 
i rodziny. Celuj dokładnie, 
obserwuj sytuację na boisku 
i zachowaj czujność przy 
bramce. 

EN
CAPS FOOTBALL
Caps Football is a game 
for every football fan out 
there. Score goals and have 
fun with your friends and 
family. Aim precisely, watch 
the situation on the pitch 
and stay alert at your goal. 
Enjoy the game and become 
the champion! 

PL
KAPSLE FOOTBALL PZPN
Gra dla każdego fana piłki nożnej. Strzelaj bramki 
i baw się doskonale w gronie przyjaciół i rodziny. Celuj 
dokładnie, obserwuj sytuację na boisku i zachowaj 
czujność przy bramce.

PL

PL
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Dexterity

LANGUAGE VERSION: PL

i baw się doskonale w gronie przyjaciół i rodziny. Celuj 
dokładnie, obserwuj sytuację na boisku i zachowaj 
czujność przy bramce.
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*Spot dostępny na życzenie klienta. TV spot avaliable on client request.
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Rodzinne

495X265X265260X260X80

5 900511 017120 >

01712PLPL
LOGO
Marki, logotypy, produkty. 
Codziennie widzicie je 
w sklepach, codziennie 
dokonujecie między nimi 
wyboru. W grze LOGO 
sprawdzicie swoją wiedzę 
i dowiecie się zaskakujących 
ciekawostek o ulubionych 
produktach. Proste 
zasady i mnóstwo zabawy 
z markami, które znacie 
i kochacie – to właśnie gra 
LOGO.

Gra quizowa dla całej 
rodziny. Odpowiedz na 
pytanie, przesuń pionek 
do przodu, bądź pierwszy 
na mecie – to wszystkie 
zasady!

2+12+  6 5,58

LANGUAGE VERSION: PL
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 6 5,58
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5 900511 017830 >

LANGUAGE VERSIONS: PL CZ SK RO

LANGUAGE VERSION: PL

PL
MYŚL KOLOREM!
COLOUR BRAIN JUNIOR
Co powiecie na zwariowaną 
grę z kolorami w roli 
głównej? Świat dzieci 
jest światem kolorów. 
Bohaterowie bajek, 
zabawki, otoczenie pełne 
smaków, tajemniczych 
urządzeń, świateł i cieni - 
to wszystko w dziecięcych 
oczach kipi feerią barw.

Myśl Kolorem Junior, to 
pobudzająca wyobraźnię 
zabawa - nie tylko dla 
najmłodszych!

PL
MYŚL KOLOREM! 
COLOUR BRAIN 
Colour Brain. Myśl kolorem 
to nietypowa gra quizowa, 
w której zadaniem graczy 
jest udzielanie odpowiedzi 
na pytania za pomocą 
posiadanych w ręce 11 
kart kolorów. Przeczytajcie 
uważnie pytanie i starajcie 
się dopasować do niego 
właściwe kolory. Ten, kto 
jako pierwszy zdobędzie 10 
punktów – wygrywa grę!

PL

PL

CZ
SK

RO

01763

01668

01744

01783

Family

LANGUAGE VERSION: PL
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Rodzinne

497X290X290282X282X602-4

495X265X265260X260X80

5 900511 014235 >

5 900511 009880 >

5 900511 017366 >

01423*

00988

01736

PL

PL

CZ
SK

PL
GRZYBOBRANIE 
W ZIELONYM GAJU
Kto z was okaże się 
sprytniejszy w wyścigu po 
grzybki? Na przestrzennej 
planszy ustawione są 
grzybki jadalne i trujące. 
Gracze zbierają grzyby do 
koszyczków. Na planszy 
znajdują się pola specjalne, 
które przyspieszają lub 
zwalniają rozgrywkę. Kto 
uzbiera najwięcej grzybków 
jadalnych – zostaje królem 
grzybobrania!

PL
POLSKA
Zapraszamy w podróż 
po Polsce! Odwiedzaj 
historyczne miejsca 
i poznawaj ważne 
wydarzenia z dziejów 
naszego kraju. Odkrywasz 
historię Polski w czasie 
emocjonującej gry, w której 
nikt nie sprawdza Twojej 
wiedzy!

2-68+

4+  8 5,3

 6 5,84

LANGUAGE VERSION: PL

LANGUAGE VERSION: PL

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu. Offer subject to availability.
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380X290X290

325X220X150

270X270X60

205X130X53
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1+

7+

12+

 6 2,65

 6 2,04

5 900511 018097 >

5 900511 018103 >

LANGUAGE VERSION: PL

LANGUAGE VERSION: PL

PL
LUDZIE KONTRA KAMIENIE
Pobierz kartę, odczytaj 
pytanie, potrząśnij 
pudełkiem! Kto udzielił 
prawidłowej odpowiedzi: 
Ty czy kamienie? 

Ta szybka gra quizowa 
pomoże znaleźć odpowiedź 
na pytanie:
Czy jesteś mądrzejszy niż 
pudełko kamieni?

PL
WYRAŹ TO!
Wyraź to! to rodzinna 
gra drużynowa, w której 
zadaniem graczy jest 
odgadnięcie nazw emocji, 
nastrojów i stanów 
prezentowanych przez 
aktywnego gracza. 
Odgadnięcie hasła ułatwia 
członkom drużyny jedna 
podpowiedź – litera, 
na jaką rozpoczyna się 
prezentowany wyraz.
Chwyć ramkę, wystartuj 
klepsydrę i zaprezentuj 
pozostałym graczom jak 
najwięcej wyrazów twarzy!

PL

PL

01809

01810

Family / Party

LANGUAGE VERSION: PL

NEW

NEW
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495X265X265260X260X803-8

340X270X260249X249X52

5 900511 016697 >

5 900511 016673 >

5 900511 017434 >

01669

01667

01743

PL

PL

CZ
SK

PL
KAMELEON
Wszyscy gracze poza 
Kameleonem znają sekretne 
słowo. Używając jednego 
skrupulatnie dobranego 
wyrazu, starają się opisać je 
tak, aby Kameleon nie był 
w stanie go namierzyć. Ale 
kto jest Kameleonem? 
Czas na pełną podejrzeń 
i domysłów debatę, której 
celem jest wskazanie 
Leona Kameleona. 
Rzucajcie oskarżenia, 
podważajcie odpowiedzi 
innych i zaciekle brońcie 
swoich – ale ostrożnie, 
Kameleon łatwo wtapia 
się w tłum i może pozostać 
niezauważony.

PL
TRAF W 10
Traf w 10 to 100 kart, 200 
pytań, 2000 możliwych 
odpowiedzi i niezmierzone 
pokłady dobrej zabawy. 
Na każde pytanie jest 
10 odpowiedzi, a gracze 
szybko starają się zdobyć 
jak najwięcej punktów.
Jeśli odpowiedź jest 
prawidłowa, gracz 
otrzymuje znacznik 
odpowiedzi. Ale jeśli w porę 
nie spasuje i udzieli błędnej 
odpowiedzi, wówczas 
traci wszystkie punkty 
zgromadzone w tej rundzie.

2-812+

10+  6 3,9

 6 4,4

LANGUAGE VERSIONS: PL CZ SK

LANGUAGE VERSION: PL
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378X278X410

378X278X410

400X270X60

400X270X60

2-6

2-6

8+

8+

 6 6,9

 6 6,9

5 900511 016857 >

5 900511 015119 >

LANGUAGE VERSION: PL

LANGUAGE VERSION: PL

PL
ANTY-MONOPOLY POLSKA
Klasyczna wersja gry 
osadzona w polskich 
realiach!
Tym razem rywalizacja 
pomiędzy Przedsiębiorcami 
a Monopolistami rozegra 
się na mapie Polski. Podbój 
polskiego rynku czas zacząć!

PL
ANTY-MONOPOLY
Rozgrywka w Anty-Monopoly 
oddaje współczesne realia, 
w których mali i średni 
przedsiębiorcy działają 
na rynku razem z wielkimi 
monopolistami. Tu sami 
decydujecie, czy chcecie 
rozegrać partię jako 
przedsiębiorca, czy monopolista.

EN
ANTY-MONOPOLY
In the real business world, 
competitors and monopolists 
work hard to make  money, but 
they go about it in different 
ways. Competitors sell their 
goods at the market price to 
make a profit. Monopolists 
prefer to wipe out their 
competitors so that they can fix 
prices above competitive levels 
and make excessive profits.

PL

PL

01685

01511

Party

©
20

17
 U

ni
ve

rs
ity

 G
am

es
 C

or
p.

©
20

17
 U

ni
ve

rs
ity

 G
am

es
 C

or
p.



187Gry

KG

A B

C

KG

A B

C

KG

A B

C
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315X251X172

315X251X172

220X80X70

220X80X70

1-8

1-8

3-8

01558

01568

5 900511 015584 >

5 900511 015683 >

01525

5 900511 015256 >

5 900511 015263 >

01526

 12 5

 12 5

7+

7+

 6 4,0614+

LANGUAGE VERSION: PL

LANGUAGE VERSION: PL

LANGUAGE VERSIONS: PL HU

PL
BANANAGRAMS PARTY
Bananagrams Party to imprezowa wersja szybkiej gry 
słownej, która dzięki płytkom specjalnym wprowadza 
sporo zamieszania do rozgrywki. Kradzież liter, zamiana 
miejscami, a nawet niszczenie krzyżówek innych 
graczy, to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekają na Was 
w trakcie rozgrywki.

PL
BANANAGRAMS
Zdecydowanie najszybsza gra słowna!
Podejmij wyzwanie i wykorzystaj wszystkie swoje 
litery, tworząc z nich krzyżówkę. Ale uważaj, zrób to, 
zanim wyprzedzą Cię Twoi rywale. Dynamiczna, szybka 
i szalona zabawa. 

Zabierz ze sobą banana - gdziekolwiek się wybierasz!

PL
KIM JEST JANUSZ?
Kim jest Janusz? to rewelacyjna gra 
towarzyska, w której rzeczywistych 
rozmiarów Janusz będzie Waszym 
najlepszym kumplem! Waszym zadaniem 
będzie przedstawienie wspólnie z Januszem 
jak największej liczby haseł w czasie 45 sekund. 
Zadaniem pozostałych graczy będzie jak najszybsze 
odgadnięcie tego, co pokazujecie. Gracz bądź drużyna 
z największą liczbą punktów po 4 rundzie wygrywa grę! 
A Janusz?  Janusz jest zawsze zwycięzcą!

Towarzyskie
PL

HU

PL

PL

5 900511 015683

01525PL
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LANGUAGE VERSIONS: PL UA

495X265X265 6 4,5260X260X803-66+

PL
5 SEKUND JUNIOR
Gra, w której szybko myślisz i szybko mówisz w wersji 
dla dzieci! Z pewnością bez trudu jesteś w stanie 
wymienić 3 smaki dżemu – ale czy dasz radę to zrobić 
pod presją czasu? Masz 5 sekund, a pozostali gracze 
tylko czekają na Twoje potknięcie! Na żółtej stronie 
kart znajdują się pytania dla młodszych dzieci, a na 
czerwonej dla starszych. 5 sekund – szalona i zabawna 
gra teraz w wersji junior!

EN
5 SECOND RULE JR.
A children’s version of the game that makes you 
think and speak quickly! You can surely name three  
different flavours of jam, but can you do so under time 
pressure? Watch out! You have only 5 seconds, and the 
other players are waiting for you to slip! On the yellow 
side of the card are the questions for younger children 
and on the red side of the card for older children. 
5 Seconds Rule – a crazy and enjoyable game now also 
for children!

5 900511 017786 >

5 900511 018066 >

5 900511 018073 >

5 900511 018110 >

5 900511 017793 >

5 900511 018127 >

01778*

01806

01807

01811

01779*

01812

PL

CZ

SK

UA

PL

UA

PL
5 SEKUND
Gra, w której szybko myślisz i szybko mówisz! 
Z pewnością bez trudu jesteś w stanie wymienić 3 rasy 
psów – ale czy dasz radę to zrobić pod presją czasu? 
Masz 5 sekund, żeby przybliżyć się do zwycięstwa – 
pozostali gracze tylko czekają na Twoje potknięcie! 
To świetna zabawa, gdy gracze próbują dojść do mety 
w możliwie najszybszym tempie. 
Znajdź 5 sekund dla rodziny i przyjaciół!

EN
5 SECOND RULE
It should be easy to name 3 breeds of dog - but can you 
do it under the pressure of 5 seconds twisting down and 
with the other players starting, waiting for you to get 
flustered? It’s all in good fun as players seek to reach 
the finish first in this fast paced frenized fun family 
game!

Gry 5 Sekund oraz 
5 Sekund Junior zawierają 
po 100 nowych pytań!

495X265X265 6 4,5260X260X803-68+

LANGUAGE VERSIONS: PL CZ SK UA

Party
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LANGUAGE VERSIONS: PL UA

czerwonej dla starszych. 5 sekund – szalona i zabawna 
gra teraz w wersji junior!

EN
5 SECOND RULE JR.
A children’s version of the game that makes you 
think and speak quickly! You can surely name three  
different flavours of jam, but can you do so under time 
pressure? Watch out! You have only 5 seconds, and the 
other players are waiting for you to slip! On the yellow 
side of the card are the questions for younger children 
and on the red side of the card for older children. 
5 Seconds Rule – a crazy and enjoyable game now also 
for children!

NEW

NEW

*Dostępne od września 2019.  Available from September 2019.
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LANGUAGE VERSION: PL

8+ 3-6 260X260X80  6 4,5 495X265X265

PL
5 SEKUND EDYCJA SPECJALNA
Edycja specjalna to kolejna odsłona szalonej i zabawnej 
gry dla rodziny i przyjaciół. Wszystkie pytania zostały 
stworzone przez graczy, dla graczy! Dodatkowa pula 
pustych kart pozwoli Wam urozmaicić rozgrywkę 
własnymi pytaniami. Postarajcie się, aby były 
zaskakujące, zabawne i oryginalne.

EN
5 SECONDS RULE SPECIAL EDITION
Special Edition is a new version of the crazy fun game 
for family and friends. All questions were prepared by 
players, for players! Additional blank cards will let you 
diversify the game with your own questions. Make sure 
they’re surprising, funny and original.

PL
5 SEKUND JUNIOR EDYCJA SPECJALNA
Edycja specjalna to kolejna odsłona szalonej i zabawnej 
gry 5 sekund junior. W tej wersji gry pytania zostały 
stworzone przez graczy, dla graczy! Dodatkowa pula 
pustych kart pozwoli Wam urozmaicić rozgrywkę 
własnymi pytaniami. Postarajcie się, aby były 
zaskakujące, zabawne i oryginalne.

EN
5 SECOND RULE JR. SPECIAL EDITION
Special Edition is a new version of the crazy fun game 
5 Second Rule Jr. The questions in this edition were 
prepared by players, for players! Additional blank cards 
will let you diversify the game with your own questions. 
Make sure they’re surprising, funny and original.

LANGUAGE VERSION: PL

6+ 3-6 260X260X80  6 4,5 495X265X265

5 900511 017816 >

5 900511 017809 >

*01781

*01780

PL

PL
5 Sekund - znana i lubiana 
wersja gry rodzinnej 
w nowej odsłonie graficznej!

Towarzyskie

NEW

NEW

*Dostępne od września 2019.  Available from September 2019.
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5 900511 015591 >

5 900511 018431 >

5 900511 014754 >

5 900511 018424 >

5 900511 016468 >

01559

01843*

01475

01842

01646

PL
5 SEKUND BEZ CENZURY
Nowa, pikantna wersja gry 5 Sekund –  tylko dla 
dorosłych! W grze 5 sekund bez cenzury pytania zostały 
przygotowane z myślą o graczach 18+, a odpowiedzi na nie  
obejdą się bez dwuznacznych aluzji. Z pozoru łatwe wydaje 
się wymienienie trzech zastosowań dla Twojego języka – 
ale czy potrafisz zrobić to w 5 sekund, gdy właśnie plącze 
Ci się język? Po prostu wyrzuć to z siebie… albo lepiej nie!

EN
5 SECONDS RULE SPECIAL EDITION
Special Edition is a new version of the crazy fun game 
for family and friends. All questions were prepared by 
players, for players! Additional blank cards will let you 
diversify the game with your own questions. Make sure 
they’re surprising, funny and original.

EN
5 SECOND RULE JR.
A children’s version of the game that makes you 
think and speak quickly! You can surely name three  different 
flavours of jam, but can you do so under time pressure? Watch out! 
You have only 5 seconds, and the other players are waiting for you 
to slip! On the yellow side of the card are the questions for younger 
children and on the red side of the card for older children. 
5 Seconds Rule – a crazy and enjoyable game now also for children!

EN
5 SECOND RULE
It should be easy to name 3 breeds of dog - but can you 
do it under the pressure of 5 seconds twisting down and 
with the other players starting, waiting for you to get 
flustered? It’s all in good fun as players seek to reach 
the finish first in this fast paced frenized fun family 
game!

PL

LT

RO

FI

RO

3-6

3-6

3-6

3+

495X265X265

495X265X265

495X265X265

310X240X195

260X260X80

260X260X80

260X260X80

183X110X50

 6 5,4

 6 5,4

 6 5,4

 12 2,84

8+

6+

8+

18+

LANGUAGE VERSION: RO

LANGUAGE VERSIONS: RO FI

LANGUAGE VERSION: LT

LANGUAGE VERSION: PL
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*Projekt graficzny może ulec zmianie. Final graphic project may slightly vary.
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495X265X265

495X265X265

495X265X265

260X260X80

200X200X73

260X260X80

2-6

2-6

2-4

01298

01442

01443

01764

01518

5 900511 012989 >

5 900511 014426 >

5 900511 014433 >

5 900511 017649 >

5 900511 015188 >

01777

5 900511 017779 >

5 900511 014310 >

01431

 6 4,06

 6 4,06

 6 4,06

14+

12+

8+

LANGUAGE VERSIONS: PL CZ SK HU RU

LANGUAGE VERSION: PL

LANGUAGE VERSION: PL

PL
EGO FAMILY
Sprawdź, czy dobrze znasz swoją rodzinę!
Popularna gra towarzyska w rodzinnej odsłonie. 
Wyciągnij kartę z jednym z 330 niebanalnych pytań 
i wybierz odpowiedź. Pozostali gracze spróbują 
odgadnąć Twój wybór. Gracz, który najlepiej zna 
swoją rodzinę i zdobędzie najwięcej punktów, zostaje 
zwycięzcą.

PL
EGO EMOCJE
Nowa odsłona towarzyskiej gry EGO, w której zadaniem 
graczy jest określenie ich podejścia do różnych, często 
nieoczywistych i zaskakujących tematów. Pobierz kartę 
i przeczytaj zamieszczony na niej tekst. Teraz zastanów 
się, jakie emocje wzbudza w Tobie wylosowane hasło 
i wybierz odpowiedni żeton obrazujący pozytywną, 
neutralną lub negatywną emocję. Zadaniem 
pozostałych uczestników zabawy jest odgadnięcie 
Twojego wyboru.

PL
EGO
Sprawdź, czy dobrze znasz swoich przyjaciół. 
Wylosuj jedno z ponad  400 niebanalnych pytań 
i odczytaj je na głos. W tajemnicy zaznacz żetonem 
swoją odpowiedź. Pozostali gracze spróbują odgadnąć 
Twój wybór. W zależności, jak bardzo są pewni 
odpowiedzi, obstawiają odpowiednią liczbę żetonów. 
Gracz, który najlepiej rozpracuje swoich przeciwników 
zostaje zwycięzcą. 

Towarzyskie
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*Spot dostępny na życzenie klienta. TV spot avaliable on client request.

NEW
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5 900511 012286 >

5 900511 014334 >

5 900511 013740 >

5 900511 012309 >5 900511 014327 > 5 900511 012453 >

5 900511 002393 >

5 900511 016833 >

5 900511 010169 >

01228*

01433*

01374*

01230*01432* 01245*

00239

01683

01016

PL
KOLEJKA
Kolejka jest grą planszową opowiadającą o realiach 
życia codziennego w latach schyłkowego komunizmu 
w Polsce. Zadanie graczy wydaje się proste – muszą 
wysłać swoją rodzinę do sklepów na planszy i kupić 
wszystkie towary z listy zakupów. Problem polega 
jednak na tym, że półki w pięciu osiedlowych sklepach 
są puste. 

PL
KALAMBURY
W tej grze obowiązują proste zasady zabawy! Ważne 
jest poczucie humoru i spontaniczność! Rysujesz albo 
pokazujesz, a później sam zgadujesz. Znakomita gra 
na długie wieczory w doborowym towarzystwie.

PL
KALAMBURY DE LUXE
Znana i lubiana gra Kalambury w nowej, wyjątkowej 
odsłonie. Ponad osiemset haseł do pokazywania 
lub rysowania! Razem ze swoją drużyną zanurz się 
w meandry popkultury, które spowodują salwy śmiechu! 
Świetna zabawa w gronie znajomych gwarantowana!

PL
KALAMBURY. PODRÓŻ PO POLSCE
Całkowicie nowa odsłona gry Kalambury! 
Tym razem gracze zmierzą się z hasłami dotyczącymi 
polskich realiów, m.in. popkultury, historii, geografii 
i show-biznesu. Świetna zabawa zarówno w gronie 
rodziny jak i przyjaciół gwarantowana! 

PL

SK

EN

HUCZ RO

PL

PL

PL

3+

4+

4+

2-5

495X265X265

495X265X265

400X305X250

377X262X382

260X260X80

260X260X80

288X193X41

367X252X60

6 6,2

6 6,2

12 7,6

6 7,98

8+

8+

6+

12+

LANGUAGE VERSION: PL

LANGUAGE VERSION: PL

LANGUAGE VERSION: PL

LANGUAGE VERSIONS: PL EN CZ SK HU RO

*Oferta ważna do wyczerpania asortymentu. Offer subject to availability.
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5 900511 084740 >
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