


STAVĚJTE Z CIHEL  
STAVANIE Z TEHÁL

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

Staňte sa murárom a budujte stavby zo skutočných hlinených tehál a dreva.  Objavte svet zábavy a nápadov – stavanie 
od základov až po hotovú budovu. Skladajte tehly, režte materiál, lepte a ozdobte svoje vlastné úžasné budovy. Vytvorte 
si svoju jedinečnú budovu pomocou vlastných nápadov a riešení alebo sa pozrite do návodu a postupujte podľa neho 
krok za krokom. Balenie obsahuje aj papierové figúrky, ktoré oživia vaše hotové budovy. Skombinujte niekoľko súprav 
Brick Trick a vytvorte tak malebnú dedinku, moderné mesto alebo stredovekú usadlosť. 
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Rozvíjí 
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Rozvíja 
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Podporuje 
soustředění
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ZLEPŠUJE MANUÁLNÍ 
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60948

6+ 280x210x70 4,886 434x221x290

STAJŇA
Postavte nádhernú stajňu 
zo skutočných tehál, dreva 
a ozdobných predmetov, ako 
napríklad tráva, korok alebo krík. 
Pomôžte si stavebnými plánmi, 
ktoré sú súčasťou balenia alebo 
zapojte vlastnú fantáziu a vytvorte 
jedinečnú stavbu.Hrajte sa 
s papierovými fi gúrkami z vidieka, 
ktoré nájdete v balení. Zábava 
ešte nekončí! Rozpustite stavbu 
vo vode a pokračujte v stavaní 
s rovnakými tehlami. Balenie 
obsahuje: skutočné tehly, lepidlo, 
drevené dosky, ozdobné predmety, 
papierové fi gúrky, stojan, 
nálepky a návod.
Viacnásobná zábava!
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STÁJ
Postavte nádhernou stáj 
ze skutečných cihel, dřeva 
a ozdobných prvků, například 
trávy, korku a křovin. Můžete využít 
stavební plány dodané se sadou 
nebo postavit jedinečnou stavbu 
podle vlastní představivosti.Hrajte 
si s papírovými fi gurkami 
s venkovskou tématikou, které jsou 
součástí sady. To ale není všechno! 
Namočením do vody můžete 
stavbu rozložit a začít 
ze stejných cihel stavět znovu! 
Krabice obsahuje: skutečné cihly, 
lepidlo, dřevěná prkénka, ozdobné 
prvky, papírové fi gurky, stojánek, 
nálepku a návod. 
Zábava v mnoha podobách!

60949

3Brick Trick
6+ 280x210x70 4,886 434x221x290

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

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

5 900511 609493 >
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60951

6+ 318x227x72 7,366 445x240x330

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

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

ZÁMEK
Postavte nádherný zámek ze sku-
tečných cihel, dřeva a ozdobných 
prvků, například trávy a křovin. 
Můžete využít stavební plány 
dodané se sadou nebo postavit 
jedinečnou stavbu podle 
vlastní představivosti. Hrajte si 
s papírovými fi gurkami se stře-
dověkou tématikou, které jsou 
součástí sady. To ale není všechno! 
Namočením do vody můžete 
stavbu rozložit a dál stavět ze 
stejných cihel! Krabice obsahuje: 
skutečné cihly, lepidlo, ozdobné 
prvky, papírové fi gurky, stojánek, 
nálepku a návod. 
Zábava v mnoha podobách!

ZÁMOK
Postavte nádherný zámok 
zo skutočných bielych tehál 
a ozdobných predmetov, ako 
napríklad tráva alebo krík. 
Pomôžte si stavebnými plánmi, 
ktoré sú súčasťou balenia alebo 
zapojte vlastnú fantáziu a vytvorte 
jedinečnú stavbu. Hrajte sa 
s papierovými fi gúrkami zo stre-
doveku, ktoré nájdete v balení.
Zábava ešte nekončí! Rozpustite 
stavbu vo vode a pokračujte 
v stavaní s rovnakými tehlami.
Balenie obsahuje: skutočné 
tehly, lepidlo, ozdobné predmety, 
papierové fi gúrky, stojan, 
nálepky a návod. 
Viacnásobná zábava!

5 900511 609509 >
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6+ 318x227x72 8,156 445x240x330

6+ 318x227x72 7,566 445x240x330

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

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

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

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

5 900511 609523 >

5 900511 609530 >
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60954

6+ 355x247x72 7,985 375x255x370

60955

6 Brick Trick
6+ 355x247x72 8,665 376x259x368

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

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

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

PEVNOSŤ
Postavte majestátnu pevnosť 
zo skutočných bielych tehál, 
dreva a ozdobných predmetov, ako 
napríklad tráva alebo krík. 
Pomôžte si stavebnými plánmi, 
ktoré sú súčasťou balenia alebo 
zapojte vlastnú fantáziu a vytvorte 
jedinečnú stavbu. Hrajte sa s papie-
rovými fi gúrkami zo stredoveku, 
ktoré nájdete v balení. Zábava ešte 
nekončí! Rozpustite stavbu vo vode 
a pokračujte v stavaní s rovnakými 
tehlami. Balenie obsahuje: sku-
točné tehly, lepidlo, drevené dosky, 
ozdobné predmety, papierové 
fi gúrky, stojan, nálepky a návod.
Viacnásobná zábava!

5 900511 609547 >
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6+ 356x248x74 7,45 376x259x368

6+ 395x265x90 7,24 373x280x410

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

VETERNÝ MLYN
Postavte úžasný veterný mlyn 
zo skutočných tehál, dreva 
a ozdobných predmetov. Pomôžte 
si stavebnými plánmi, ktoré sú 
súčasťou balenia alebo zapojte 
vlastnú fantáziu a vytvorte jedi-
nečnú stavbu. Hrajte sa 
s papierovými fi gúrkami 
z vidieka, ktoré nájdete v balení.
Zábava ešte nekončí! Rozpustite 
stavbu vo vode a pokračujte 
v stavaní s rovnakými tehlami.
Balenie obsahuje: skutočné tehly, 
lepidlo, drevené dosky, ozdobné 
predmety, papierové fi gúrky, 
stojan, nálepky a návod.
Viacnásobná zábava!

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

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

5 900511 609561 >

5 900511 609578 >
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60958

6+ 395x265x90 7,94 373x280x410

60959

6+ 396x266x89 8,134 375x276x447

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

STANICA
Postavte vlakovú stanicu zo 
skutočných tehál a dreva.
Pomôžte si stavebnými plánmi, 
ktoré sú súčasťou balenia alebo 
zapojte vlastnú fantáziu 
a vytvorte jedinečnú stavbu.
Hrajte sa s papierovými fi gúrkami 
z mesta, ktoré nájdete v balení.
Zábava ešte nekončí! Rozpustite 
stavbu vo vode a pokračujte 
v stavaní s rovnakými tehlami.
Balenie obsahuje: skutočné tehly, 
lepidlo, drevené dosky, papierové 
fi gúrky, stojan, nálepky a návod.
Viacnásobná zábava!
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PALÁC
Postavte obrovský palác ze sku-
tečných barevných cihel, dřeva 
a ozdobných prvků, například 
trávy a křovin. Můžete využít 
stavební plány dodané se sadou 
nebo postavit jedinečnou stavbu 
podle vlastní představivosti.
Hrajte si s papírovými fi gurkami 
se středověkou tématikou, které 
jsou součástí sady. To ale není 
všechno! Namočením do vody 
můžete stavbu rozložit a dál 
stavět ze stejných cihel! Krabice 
obsahuje: skutečné cihly, lepidlo, 
dřevěná prkénka, ozdobné prvky, 
papírové fi gurky, stojánek, 
nálepku a návod. 
Zábava v mnoha podobách!

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

5 900511 609585 >



99Brick Trick

KG

A B

C

STAVANIE Z TEHÁL

KG

A B

C

5 900511 610352 >

61034
CZ SK

61035

SK

CZ SK

NEW

NEW
6+ 200x140x60 3,106 383x149x209

6+ 200x140x60 2,156 383x149x209

5 900511 610345 >

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

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

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

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

PRÍSLUŠENSTVO
PŘÍSLUŠENSTVÍ 

PRÍSLUŠENSTVO
PŘÍSLUŠENSTVÍ 
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CZ SKSK

61036

61037
CZ SKSK

NEW

NEW
6+ 200x140x60 2,906 283x149x209

6+ 30x100x30 1,803( 3x12) 320x135x119

5 900511 610369 >

5 900511 610376 >

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

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

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

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

PRÍSLUŠENSTVO
PŘÍSLUŠENSTVÍ 

PRÍSLUŠENSTVOPŘÍSLUŠENSTVÍ 



DŘEVĚNÉ HRAČKY  
DREVENÉ HRAČKY

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

SK Séria Drevené hračky obsahuje hračky určené pre deti od veku 6 mesiacov. Ide o hračky navrhnuté tak, aby 
slúžili deťom vo všetkých fázach ich vývoja. Séria obsahuje celú radu hračiek rôznych kategórií, takže sa v nej 
nájde niečo pre každého. Predstavujeme vám medvedíka, nášho sprievodcu touto sériou. Je to postavička, ktorá 
prekonáva priepasť medzi generáciami. Medvedík berie rodičov na sentimentálny výlet do ich detstva, kedy sa hrali  
s drevenými kockami. A ich deti pozýva do pestrofarebného sveta zábavy. 
Každá krabica obsahuje:
Sprievodcu medvedíka a v ňom: list od medvedíka, nápady na hru pre rôzne vekové skupiny, detskú riekanku, 
rozvoj motorických zručností, poučné prvky, podporu tvorivosti, skupinové činnosti - socializácia, certifikované 
materiály, vyhovuje európskym štandardom.
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Nadčasové počítadlo vyrobené zo svetlého, prírodného dreva s farebnými guľôčkami. 
Ideálna hračka pre deti na rozvoj motoriky, logického myslenia a sústredenia, vhodná 
na výučbu farieb a počtov. Materiály použité pri výrobe hračky majú požadované 
certifi káty a sú natierané netoxickými farbami.

Nadčasové počítadlo vyrobené ze světlého, přírodního dřeva s barevnými kuličkami. 
Ideální hračka pro děti na rozvoj motoriky, logického myšlení a soustředění, vhodná 
pro výuku barev a počtů. Materiály použité při výrobě hračky mají požadované certi-
fi káty a jsou natírány netoxickými barvami.

60932

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

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

60933
5 900511 609325 >

5 900511 609332 >

18 m c + 255x125x332 8,58 500x340x530

3+ 225x225x30 920 470x305x600

1, 2, 3 COUNT WITH ME!

TICK TOCK TIME CLOCK

CZ

CZ

SKSK

SKSK
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60934

60935
5 900511 609349 >

5 900511 609356 >

3+ 400x320x12 1012 420x330x200

6 m c + 150x55x55 10,572 405x345x340

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

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

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

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

REWARD BOARD

JACK STACK
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60936

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

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

60937
6 m c + 98x73x73 7,572 470x335x340

12 m c + 215x180 98 375x375x450

5 900511 609363 >

5 900511 609370 >

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

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

RATTLE AND ROLL 

50 BLOCKS

CZ

CZ

SKSK

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

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

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

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

2+ 265x160x150 1212 520x285x485

5 900511 609387 >

5 900511 609394 >

AUTO SAFARI

NOAH’S ARK

18 m c + 275x115x95 912 405x310x470

60938

60939
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Roztomilí tučňáci vyrobení ze světlého, přírodního dřeva jsou skvělým společníkem při 
prvních krůčcích dítěte. Ergonomický tvar hračky byl speciálně navržen pro malé dětské 
ručky. Hračka povzbuzuje děti k fyzické aktivitě. Je vybavena šňůrkou a kolečky, takže je vždy 
připravena k tažení a děti si s ní užijí spoustu zábavy během procházky. Materiály použité při 
výrobě hračky mají požadované certifi káty a jsou natírány netoxickými barvami.

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

60940

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

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

60941
12 m c + 265x140x70 1212 440x320x310

2+ 210x210x210 11,56 425x425x430

5 900511 609400 >

5 900511 609417 >

FLIGHTLESS RIDERS

GREAT CRATE

CZ

CZ

SKSK

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

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

60942

60943
12 m c + 225x125x105 8,512 475x360x395

12 m c + 153x157x56 724 350x320x335

5 900511 609424 >

5 900511 609431 >

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

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

RAP TAP TAP

ZENA THE ZEBRA

CZ

CZ

SKSK

SKSK



Wooden toys for years…
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10 v 1

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

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

KG
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223x156
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A B

C
m

3

167x156 400x270x60 6/4,56 kg 378x278x410 0,043 0,043

NEW

NEW90354

90353

CZ SKSK
5 900511 903539 >

Kouzelný svět poníků Kúzelný svet poníkov

CZ SKSK
5 900511 903546 >

Dobrodružství Enchantimals Dobrodružstvá Enchantimals
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10 v 1

NEW

NEW

NEW

90355

90356

90357

CZ SKSK
5 900511 903553 >

Tým Paw Patrol Tím Paw Patrol

CZ SKSK
5 900511 903560 >

Samův záchranný tým Samov záchranný tím

CZ SKSK
5 900511 903577 >

Odvážní PJ Masks Odvážni PJ Masks
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90358 NEW
10 v 1 / PUZZLE S HLEDÁNÍM PŘEDMĚTŮ

CZ SKSK
5 900511 903584 >

Prasátko Peppa Pig s přáteli Prasiatko Peppa Pig s priateľmi

KG

A

223x156

B

A B

C
m

3

167x156 400x270x60 6/4,56 kg 378x278x410 0,043 0,043

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

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

15533

Na návštěvě v opeře
5 900511 155334 > CZ SKSK Návšteva opery
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PUZZLE S HĽADANÍM PREDMETOV

15534

Na návštěvě ve městě

5 900511 155341 >

CZ SKSK

CZ SKSK

CZ SKSK

Návšteva mesta

15535

15536

Na návštěvě v hřebčíně 

5 900511 155358 >

Na návštěvě v přístavu

5 900511 155365 >

Návšteva farmy

Návšteva prístavu.
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15538
5 900511 155372 >

Na návštěvě na staveništi

5 900511 155389 >

15537

CZ SKSK

CZ SKSK

PUZZLE S HLEDÁNÍM PŘEDMĚTŮ

Na návštěvě na hasičské stanici Návšteva hasičskej stanice

Návšteva staveniska
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14271

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

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

5 900511 142716 >

PUZZLE S OTVÁRATEĽNÝMI OKIENKAMI

CZ SKSKPuzzle Flip-Flap – Na statku Flip – Flap Puzzle – Na farme



26 PUZZLE

14272

14273

14274

Puzzle Flip-Flap – Ve vesmíru

Puzzle Flip-Flap – Vozidla

5 900511 142730 >

Puzzle Flip-Flap – Svět prasátka Peppy
5 900511 142747 >
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5 900511 142723 >

CZ SKSK

CZ SKSK

CZ SKSK Flip – Flap Puzzle – Vesmír

Flip – Flap Puzzle – Vozidlá

Flip – Flap Puzzle – Svet Prasiatka Peppy

PUZZLE S OTEVÍRACÍMI OKÉNKY
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15521

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

VZDĚLÁVACÍ / EDUKAČNÉ

5 900511 155211 >

15522

5 900511 155228 >

Mapa Evropy

Mapa Európy

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

CZ

SKSK



28 PUZZLE

5 900511 155235 >

Mapa světa

5 900511 155242 >

Mapa sveta 

15523

15524

CZ

SKSK

VZDĚLÁVACÍ / EDUKAČNÉ



2929PUZZLES

VZDĚLÁVACÍ / EDUKAČNÉ
15525

15526
5 900511 155259 >

Mapa Česka

5 900511 155266 >

Mapa Slovenska 

CZ

SKSK
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60985

60986

90721

CZ

SKSK

5 900511 609868 >

PODLOŽKA NA SKLÁDÁNÍ PUZZLE 
(500 - 3000 dílků)

PODLOŽKA NA SKLADANIE PUZZLE 
(500 - 3000 dielikov)

CZ

SKSK

5 900511 907216 >

Lepidlo na puzzle

Lepidlo na puzzle

CZ

SKSK

5 900511 609851 >

PODLOŽKA NA SKLÁDÁNÍ PUZZLE 
(500 - 1500 dílků)

PODLOŽKA NA SKLADANIE PUZZLE 
(500 – 1500 dielikov) 

PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVOPŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO

5 900511

90816

5 900511 908169 >

CZ

SKSK

TŘÍDIČ NA PUZZLE

TRIEDIČ NA PUZZLE

NEW
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3232 Trefl Baby

KG

A B

C

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

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

STOHOVACÍ KOSTKY / STOHOVACIE KOCKY

Stohovací kostky „Statek“

Stohovací kostky „Les“

Kocky „Farma“

Kocky „Les“

1+  150x135x140 4,8 315x285x3008

1+  150x135x140 4,8 315x285x3008

CZ

SKSK

CZ

SKSK

60468

60664
5 900511 604689 >

5 900511 606645 >
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0+  125x190x70 2,4 390x290x19012

SKSK

KARTY NA KROUŽKU / KARTY NA KRÚŽKU

01532

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

0+  125x190x70 2,4 390x290x19012

5 900511 015324 >

01528CZ
CO JEZDÍ, LÉTÁ A PLAVE je sada obrázkových karet upevněných na kroužku a dopl-
něných knížkou s nápady na hry.  Karty si můžete vzít kamkoli s sebou. Díky kroužku 
se karty snadno drží a vaše dítě je bude mít vždy při ruce. 
Produkt obsahuje:
– 16 barevných oboustranných obrázkových karet na kroužku,
– inspira� vní brožuru s nápady a radami pro rodiče.
• 26 obrázků 

5 900511 015287 >

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

01533

5 900511 015331 >0+  125x190x70 2,4 390x290x19012

SKSK
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01592

01619
0+  125x190x70 2,4 390x290x19012

0+  125x190x70 2,4 390x290x19012

5 900511 015928 >

5 900511 016192 >

7 oboustranných obrázkových 
karet na prak� ckém kroužku.

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

CZ SKSK

7 obojstranných ilustrovaných 
kariet na prak� ckom krúžku.

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

7 oboustranných obrázkových 
karet na prak� ckém kroužku.

Díky kontrastním obrázkům
vaše dítě lépe vidí.

CZ SKSK

7 obojstranných ilustrovaných 
kariet na prak� ckom krúžku.

Vďaka pro� kladom na karte 
uvidí vaše dieťa viac.

KARTY NA KROUŽKU / KARTY NA KRÚŽKU

01673

7 oboustranných obrázkových 
karet na prak� ckém kroužku.

CZ

5 900511 016734 >

NEW
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0+  125x190x70 2,4 390x290x19012

SKSK

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

Každý produkt obsahuje:
– 12 velkých puzzle dílků,
– dřevěnou fi gurku.

SK OBROVSKÉ PUZZLE – prvé puzzle s veľkými dielikmi 
určené na skladanie na zemi. Po zložení puzzle sa na nich 
môže dieťa hrať s drevenou fi gúrkou. Policajtka Alex ťa 
prevedie mestom. Koník Hektor ťa zavedie na farmu a 
ľadový medveď zase pozná všetkých obyvateľov zoo. Šofér 
kamiónu Paľko ťa rád privíta na stavenisku.
OBROVSKÉ PUZZLE – štyri súpravy, ktoré spolu vytvoria 
farebný Giga svet! 

Každý výrobok obsahuje:
- 12 veľkých dielikov,
- drevenú fi gúrku.

OBŘÍ PUZZLE/OBROVSKÉ PUZZLE

KG

A

B

A B

C
m

3

600x400 400x270x60 6/4,2 kg 378x278x410 0,043 8

5 900511 907537 >

Obří puzzle „Venkov“

CZ

SKSK
Obrovské puzzle „Vidiek“

90753
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Obrovské puzzle „Mesto“

90754

90755

5 900511 907551 >

Obří puzzle „Staveniště“

5 900511 907544 >

Obří puzzle „Město“

CZ

SKSK

CZ

SKSK
Obrovské puzzle „Stavenisko“

OBŘÍ PUZZLE/OBROVSKÉ PUZZLE

90756

Obří puzzle „ZOO“

5 900511 907568 >

CZ

SKSK
Obrovské puzzle „ZOO“
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01536

5 900511 015362 >

01535
Na čučoriedky! 
je prvou stolovou hrou pre malé deti, kamarátov a rodičov. Lesné zvieratká 
sa práve vrátili zo zberu čučoriedok. Buďte prví, kto prinesie plný košík 
čučoriedok do zajačikovej chalúpky! Víťaz dostane chutný čučoriedkový koláč 
a ostatní – chutné ceny útechy! 
Výrobok obsahuje:
– hraciu dosku,
– model zajačikovho domu, 
– 4 drevené fi gúrky a veľkú kocku,
– žetóny a fi gúrku zajačika,
– pokyny a tipy pre rodičov.

5 900511 015355 >

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

2 ½  + 280x280x62 6,5 497x290x2908

2 1/ 2 + 280x280x62 6,22 497x290x2908

PRVNÍ HRY/PRVÉ HRY

SKSK

SKSK

90649

POLOVIČKY – Povolania a dopravné prostriedky 
je súprava skladačky a knižky pre malé deti. Príbehy v knižke pomôžu vášmu 
dieťaťu spoznať rôzne dopravné prostriedky a povolania. Po prečítaní knižky sa 
môžete naďalej baviť skladaním veľkej dvojdielnej skladačky puzzle.
Policajné auto alebo traktor? Pozrime sa, kto na čom jazdí.

Výrobok obsahuje:
– 6 veľkých dvojdielnych skladačiek puzzle,
– inšpiratívnu brožúrku s obrázkami pre deti a radami pre rodičov.

5 900511 906493 >

Trefl Baby

90649

>1 1/ 2 + 215x215x45 6,3 422x286x23012

SKSK
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Trefl Baby

90650

POLOVIČKY - Zvieratá sveta
je súprava skladačky a knižky pre malé deti.Príbehy v knižke pomôžu vášmu 
dieťaťu spoznať základné farby a príslušné predmety. Po prečítaní knihy sa môžete 
naďalej baviť skladaním veľkej skladačky puzzle. 
Spoznáte, kto nosí oranžový šál a kto má zeleného motýlika?

Výrobok obsahuje:
– 6 veľkých dvojdielnych skladačiek puzzle, 
– inšpiratívnu brožúrku s obrázkami pre deti a radami pre rodičov.

5 900511 906509 > 1 1/ 2 + 215x215x45 6,3 422x286x23012

SKSK

PRVNÍ HRY/PRVÉ HRY

90651

PANDA VANDA 
je súprava skladačky a knižky pre malé deti.
Príbehy v knižke pomôžu vášmu dieťaťu spoznať základné tvary a predmety. Po 
prečítaní knižky sa môžete naďalej baviť skladaním skladačky puzzle a hľadaním 
chýbajúcich tvarov. Je balón okrúhly a plachta trojuholníková? Poďme sa na to 
pozrieť s pandou Vandou a jej kamarátmi!

Výrobok obsahuje:
– 6 veľkých dielikov puzzle s rôznymi tvarmi,
– inšpiratívnu brožúrku s obrázkami pre deti a radami pre rodičov.

5 900511 906516 >

90652

SLONÍK TONÍK 
je súprava skladačky a knižky pre malé deti.
Príbehy v knižke pomôžu vášmu dieťaťu spoznať základné farby a príslušné 
predmety. Po prečítaní knihy sa môžete naďalej baviť skladaním veľkej skladačky 
puzzle. Spoznáte, kto nosí oranžový šál a kto má zeleného motýlika?

Výrobok obsahuje:
– 6 veľkých dvojdielnych skladačiek puzzle, 
– inšpiratívnu brožúrku s obrázkami pre deti a radami pre rodičov.

5 900511 906523 > 1 1/ 2 + 215x215x45 5,1 422x286x23012

1 1/ 2 + 215x215x45 6 422x286x23012

SKSK

SKSK
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CZ

SKSK

MATALAKI - Nakrm mě!
Vítejte ve světě hladových zvířátek! Skákejte, točte se a cvičte a hoďte 
svému zvířeti pytel dobrot. Zvládnete to i po otočce, s roztaženýma 
nohama nebo s jedním okem zakrytým? Při krmení zvířátek na vás čeká 
spousta zábavných úkolů.

MATALAKI - Nakŕm ma!
Vitajte vo svete hladných zvieratiek! Skáčte, točte sa, cvičte a nakŕmte 
svoje zvieratko vrecúškom. Po otočke, s naširoko roztiahnutými nohami 
či s jedným zakrytým okom? Pri kŕmení zvieratiek na vás čaká množstvo 
zábavných úloh.

61046
CZ

61048

SKSK

5 900511 610468 >

5 900511 610482 >

5+  500x270x65 8,5 515x405x2906

NEW

NEW

MATALAKI - Chyť mě!
Vítejte ve světě spokojených příšerek! Skákejte, točte se a cvičte a 
pokuste se strefi t vylosovanou příšerku pytlem. Zvládnete hodit mezi 
nohama, se zakrytým okem nebo třeba za zády? Příšery připravily mnoho 
úkolů, aby vám házení ztížily.

MATALAKI - Chyť ma!
Vitajte vo svete šťastných príšeriek! Skáčte, točte sa, cvičte a triafajte 
určenú príšerku vrecúškom. Popod pravú nohu, so zakrytým okom či 
spoza chrbta? Príšerky si pre vás pripravili množstvo úloh, aby vám 
hádzanie trošku sťažili.

5+  500x270x65 8,5 515x405x2906

61049 CZ

SKSK

GIGA ŠIPKY
Šipky jsou jednou z nejoblíbenějších her na světě. Je to zábavná a zároveň 
bezpečná hra pro nejmenší hráče, kterou si může vyzkoušet každý, kdo chce 
trávit čas aktivně - bez ohledu na věk! Giga šipky si můžete zahrát doma nebo 
venku. Je čas na zábavu! Součástí sady je i návod na 3 různé hry.

GIGA  ŠÍPKY
Šípky sú jednou z najobľúbenejších hier na svete. Je to zábavná a zároveň 
bezpečná hra pre najmenších hráčov, ktorú si môže vyskúšať každý, kto chce 
tráviť čas aktívne - bez ohľadu na vek! Giga šípky si môžete zahrať doma 
alebo vonku. Je čas na zábavu! Súčasťou sady je aj návod na 3 rôzne hry.

5 900511 610499 > 4+ 325x240x75 4,5 495x340x2456

NEW
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01195

5 900511 011951 >

CZ SKSKČ  
jsou vzdělávací skládačka, která 
dokonale uvádí děti do světa čísel. Cvičí 
základní matematické dovednosti,
orientaci v prostoru, třídění, skládání a 
jednoduché součty. Je také dokonalým 
úvodem do světa zvířat, počtů a 
matematických množin. Ke hře jsou 
připojeny scénáře a návrhy her k 
využití rodiči.

Č  
sú vzdelávacia skladačka, ktorá 
dokonale uvádza deti do sveta čísiel. 
Cvičí základné matematické zručnosti, 
orientáciu v priestore, triedenie, 
skladanie a jednoduché súčty. Je tiež 
dokonalým úvodom do sveta zvierat, 
počtov a matematických množín.
K hre sú pripojené scenáre a návrhy hier 
na využitie rodičmi.

1-43+ 287x192x39 5,58 400x305x25012

01193

5 900511 011937 > 1-43+ 287x192x39 5,22 400x305x25012

A  
je veselá hra s přiřazováním
písmenek k obrázkům. Rozvíjí slovní 
zásobu u nejmenších dětí, učí tvorbu 
správných odpovědí a rozeznávání 
předmětů a jejich spojování s názvy. Ve 
hře je využita speciálně vybraná slovní 
zásoba, která souvisí s nejbližším 
okolím dítěte a také psaná písmena 
(velké a malé písmeno), která poskytují 
dobrý vzor pro budoucí první třídy 
základní školy. 

A  
je veselá hra s priraďovaním
písmeniek k obrázkom. Rozvíja slovnú 
zásobu u najmenších detí, učí tvorbu 
správnych odpovedí a rozoznávanie 
predmetov a ich spájanie s výrazmi. 
V hre je využitá špeciálne vybraná 
slovná zásoba, ktorá súvisí s najbližším 
okolím dieťaťa a tiež písané písmená 
(veľké a malé písmeno), ktoré poskytu-
jú dobrý vzor pre budúce prvé triedy 
základnej školy. 

CZ SKSK

01197

5 900511 011975 > 1-42+ 287x192x39 5,22 400x305x25012

P   
jsou hra, v níž má dítě za úkol přiřadit k 
sobě dvojice protikladů. Hra pomáhá v 
utřídění znalostí o světě, který dítě ob-
klopuje. Ke hře jsou připojeny scénáře a 
návrhy her k využití rodiči.

P   
sú hra, v ktorej má dieťa za úlohu 
priradiť k sebe dvojice protikladov. 
Hra pomáha v utriedení znalostí o 
svete, ktorý dieťa obklopuje. K hre sú 
pripojené scenáre a návrhy hier na 
využitie rodičmi.

CZ SKSK

MALÝ OBJEVITEL 



4343Spoločenské hry

 
jsou vzdělávací skládačka, která 
pomáhá příjemným způsobem poznat 
fungování hodin a učí přiřadit různé 
činnosti příslušným částem dne. Ve 
hře byly použity obrázky představující 
typický den předškoláka (tedy činnosti, 
které děti znají), což výrazně usnadňuje 
učení. Hra rozvíjí schopnost plánování 
a stanovení posloupnosti událostí. 
Je to také skvělý trénink základních 
matematických schopností, orientace v 
prostoru, skládání a třídění.

01199

5 900511 011999 >

 
sú vzdelávacia skladačka, ktorá 
pomáha príjemným spôsobom poznať 
fungovanie hodín a učí priradiť rôzne 
činnosti k príslušným častiam dňa. 
V hre boli použité obrázky pred-
stavujúce typický deň predškoláka 
(teda činnosti, ktoré deti poznajú), čo 
výrazne uľahčuje učenie. Hra
rozvíja schopnosť plánovania a 
stanovenia postupnosti udalostí. 
Je to tiež skvelý tréning základných 
matematických schopností, orientácie 
v priestore, skladania a triedenia.

1-44+ 287x192x39 5,1 400x305x25012

CZ SKSK

01203

5 900511 012033 >

 
jsou hra, jejímž úkolem je systema-
tizovat znalosti o ročních obdobích. 
Svět venku se neustále mění – každé 
roční období vypadá jinak. Ke hře 
jsou připojeny scénáře a návrhy her k 
využití rodiči.

 
sú hra, ktorej úlohou je systematizovať 
znalosti o ročných obdobiach. Svet 
vonku sa neustále mení – každé ročné 
obdobie vyzerá inak. K hre sú pripojené 
scenáre a návrhy hier na využitie 
rodičmi.

1-42+ 287x192x39 5,1 400x305x25012

CZ SKSK

5 900511 012019 >

P  
jsou vzdělávací skládačka, díky níž se 
děti seznámí s prací lidí na různých
pozicích a s pracovními nástroji. Hra 
obohacuje slovní zásobu spojenou 
s povoláními, cvičí schopnosti 
komunikace na dané téma, probouzí 
zájem o poznání a také rozvíjí vizuální 
paměť a manuální schopnosti. Výrobek 
poskytuje mnoho nápadů na hru - dítě 
má možnost hrát si samo, ve skupině 
vrstevníků nebo s dospělým. 

P  
sú vzdelávacia skladačka, vďaka 
ktorej sa deti zoznámia s prácou ľudí 
na rôznych pozíciách a s pracovnými 
nástrojmi. Hra obohacuje slovnú zásobu 
spojenú s povolaniami, cvičí schopnosti 
komunikácie na danú tému, prebúdza 
sa v nich záujem o poznanie a tiež 
rozvíja vizuálnu pamäť a manuálne 
schopnosti.Výrobok poskytuje veľa 
nápadov na hru - dieťa má možnosť hrať 
sa samo, v skupine vrstovníkov alebo s 
opatrovníkom. 

1-43+ 287x192x39 5,1 400x305x25012

CZ SKSK
01201

MALÝ OBJAVOVATEĽ
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01299

5 900511 012996 >

   
je vzdělávací hra, 
která trénuje schopnost rozlišovat barvy a tvary. Souprava výtečně rozvíjí zrakovou 
analýzu, trénuje abstraktní myšlení a schopnost soustředění.Ke hře jsou připojeny 
scénáře a herní tipy pro rodiče.

  
je edukačná hra, pomocou ktorej si deti precvičujú rozlišovanie farieb a tvarov. Dokon-
ale rozvíja zrakovú analýzu, podporuje abstraktné myslenie a sústredenie. Súčasťou 
hry sú scenáre a príklady hier určené rodičom.

1-43+ 287x192x39 5,1 400x305x25012

CZ

SKSK

CZ

SKSK

01300

5 900511 013009 >

C   ? 
je vzdělávací skládačka, díky níž se dítě učí přiřazovat předmět k místu, ve kterém 
by se měl nacházet. Nenásilným způsobem uvádí dítě do světa předmětů z jednoho 
tematického okruhu, trénuje schopnost vyjadřování se na dané téma, rozvíjí verbální 
schopnosti, rozšiřuje a upevňuje slovní zásobu, trénuje manuální zručnost, cvičí 
schopnost soustředění a logického myšlení. Hraní stimuluje poznávací zvědavost a 
rozvíjí fantazii. Ke hře jsou připojeny scénáře a herní tipy pro rodiče.

Č   ? 
je edukačná skladačka, vďaka ktorej sa dieťa učí ukladať predmety na miesto, kam 
patria. Dieťa sa zaujímavou formou zoznamuje so svetom predmetov z jednej tem-
atickej oblasti, trénuje si schopnosť rozprávať o určitej téme, rozvíja svoje verbálne 
schopnosti, rozširuje si a upevňuje slovnú zásobu, trénuje manuálne zručnosti, 
precvičuje sústredenie a logické myslenie. Hra podporuje zvedavosť a rozvíja predsta-
vivosť. Súčasťou hry sú scenáre a príklady hier určené rodičom.

1-43+ 287x192x39 5,1 400x305x25012

MALÝ OBJEVITEL 
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01301

,   
je vzdělávací hra spočívající v sestavování obrázkových historek podle pořadí 
událostí. Skládačky pomáhají nenásilným způsobem všímat si příčinně-násled-
kových vztahů. Děti při hraní rozvíjejí vyprávěčské a jazykové schopnosti, učí se 
pojmenovávat emoce a pocity. Hra podporuje vývoj procesů analýzy, syntézy a 
dedukce. Hraní rozvíjí schopnost plánování, učí všímat si chronologie událostí a 
cvičí všímavost. Ke hře jsou připojeny scénáře a návrhy her, které mohou rodiče 
využít.

K  ,   
je edukačná hra spočívajúca v ukladaní obrázkových príbehov s dodržaním sledu 
udalostí. Hra napomáha zaujímavým spôsobom rozpoznávať príčinnodôsledkové 
vzťahy. Deti hravou formou rozvíjajú svoje jazykové a rečnícke schopnosti, učia 
sa pomenúvať svoje emócie a pocity. Hra podporuje proces analýzy, syntézy a 
vyvodzovania záverov, rozvíja plánovacie schopnosti, učí deti vnímať chronolog-
ickú postupnosť udalostí a precvičuje ich pozornosť.Súčasťou hry sú scenáre a 
príklady hier určené rodičom.

1-43+ 287x192x39 5,1 400x305x25012

CZ

SKSK

5 900511 013016 >

01302

5 900511 013023 >

 
Hra na asociace je unikátní didaktická skládačka pro předškoláky - díky ní se 
učí pojmenovávat a klasifi kovat předměty a jevy. Při této veselé hře, spočívající 
ve spojování dílků puzzle, dítě poznává svět, který jej obklopuje. Ke hře jsou 
připojeny scénáře a herní tipy pro rodiče.

  
je didaktická skladačka určená pre predškolákov –učí deti nazývať a klasifi kovať 
predmety a javy. Počas veselého skladania puzzle spoznáva dieťa okolitý svet. 
Súčasťou hry sú scenáre a príklady hier určené rodičom.

1-43+ 287x192x39 5,1 400x305x25012

CZ

SKSK

MALÝ OBJAVOVATEĽ
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01634

01633

5 900511 016338 >

Z
je didaktická hra 
s puzzle pro předškolní děti. Vašim dětem přátelským způsobem představuje svět 
zvířat. Při této veselé hře dítě skládá dílky puzzle a učí se o zvířatech, o tom, kde žijí a 
čím se krmí. Děti si cvičí paměť, rozvíjejí představivost,procvičují mluvení a rozšiřují 
slovní zásobu. Tato hra pomáhá utvářet a rozvíjet zájem o přírodu.

Z  
je didaktická hra s puzzle pre predškolákov, ktorá zábavnou formou uvedie deti do 
sveta zvierat. V tejto hre hľadajú deti súvisiace páry skladačky a učia sao zvieratách, 
ich domovoch a vlastnostiach. Deti si precvičujú pamäť, vylepšujú predstavivosť, 
precvičujú si slovnú obratnosť a rozširujú slovnú zásobu. Táto hra pomáha utvárať a 
rozvíjať záujem o prírodu.

1-43+ 287x192x39 5,46 400x305x25012

5 900511 016345 >

V  
je vzdělávací hra s puzzle určená pro děti. V této hře se děti učí o různých vozidlech a o 
tom, k čemu slouží a kdo je řídí. Zábavným způsobem se tak učí názvy různých druhů 
dopravních prostředků, jejich vlastnosti a řidiče. Hry popsané v návodu přinesou 
vašim dětem zábavnou a zajímavou formu rozvoje. Při hraní si děti zlepšují slovní 
zásobu, procvičují mluvení o určitých tématech, podporují kognitivní zvědavost a 
rozvíjejí vizuální paměť a manuální zručnost.

V  
je náučná hra s puzzle navrhnutá pre deti. Pomocou tejto hry deti spoznajú rôzne 
vozidlá, naučia sa, na čo sa používajú a kto ich obsluhuje. Počas zábavnej hry sa 
naučia názvy rôznych dopravných prostriedkov, ich vlastnosti a názvy šoférov. Herné 
scenáre zahrnuté v návode poskytnú zaujímavú a rozvojovú zábavu. Počas hrania 
si deti vylepšia slovnú zásobu, precvičia si rozprávanie na určitú tému, potrénujú si 
kognitívnu zvedavosť a precvičia si tiež vizuálnu pamäť a zručnosť.

1-43+ 287x192x39 5,46 400x305x25012

CZ

SKSK

CZ

SKSK

MALÝ OBJEVITEL 
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01630

5 900511 016307 >

Č       
je sada vzdělávacích her, která dětem přátelským způsobem před-
stavuje svět čísel, množin a tvarů. Účastníci hry si procvičují základní 
matematické dovednosti. Při hraní si děti rozvíjejí porozumění 
číslům pomocí obrázků a přiřazování čísel k množinám prvků. Dále si 
cvičí rozpoznávání tvarů.

Č     
je súprava náučných hier, ktorá zábavnou formou uvedie deti do 
sveta čísiel, množín a počtov. Účastníci si precvičia základné matem-
atické schopnosti. Počas hrania si dieťa vyvinie schopnosť pochopiť 
koncept čísiel pomocou obrázkov a priradiť určité čísla k určitým 
prvkom a precvičí si schopnosť odlišovať čísla.

1-44+ 400x270x60 5,1 378x278x4106

CZ

SKSK

01644

5 900511 016444 >

P    
je sada vzdělávacích her, které dětem přátelským způsobem 
představují svět písmen a slov. Hráči si rozvíjejí verbální schopnosti, 
rozšiřují slovní zásobu, učí se hledat správné odpovědi, poznávat 
předměty a přiřazovat k nim názvy. Hra děti učí poznávat písmena a 
vytvářet z nich slova.

1-44+ 400x270x60 5,1 378x278x4106

CZ

P    
je súprava náučných hier, ktoré zábavnou formou uvedú deti 
do sveta písmen a slov. Hráči si rozvinú slovnú obratnosť, 
rozšíria si slovnú zásobu, naučia sa hľadať správne odpovede 
a ako rozpoznať predmety a priradiť k nim názvy. Hra naučí 
deti rozpoznávať písmená a tvoriť z nich slová.

01629

5 900511 016291 >1-44+ 400x270x60 5,1 378x278x4106

SKSK

MALÝ OBJEVITEL VELKÁ SADA
MALÝ OBJAVOVATEĽ VEĽKÁ SADA. 
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Z  
Sada 16 vzdělávacích desek a deskových her pro děti. Hra vzbudí zvě-
davost dětí a umožní jim poznat různé zvířecí druhy. Při hře si dítě bude 
rozvíjet vnímání a představivost a bude si procvičovat logické myšlení.

Z  
Sada 16 výukových kariet a stolných hier pre deti. Táto hra vzbudí záujem 
detí a umožní im objavovať rôzne druhy zvierat. Hraním sa dieťaťu 
zlepšuje vnímanie, predstavivosť a precvičí si logické myslenie.

01446

01447
1-44+ 332x229x57 3,18 363x244x3486

1-44+ 332x229x57 3,18 363x244x3486

CZ

SKSK

 
Sada 16 vzdělávacích desek a deskových her pro děti. Hra vzbudí 
zvědavost dětí a umožní jim odhalit tajemství venkovského dvora. Při 
hře si dítě bude rozvíjet vnímání a představivost a bude si procvičovat 
logické myšlení.

 
Sada 16 výukových kariet a stolných hier pre deti. Táto hra vzbudí záujem 
detí a umožní im objavovať tajomstvá vidieckeho dvora. Hraním sa 
dieťaťu zlepšuje vnímanie, predstavivosť a precvičí si logické myslenie.

CZ

SKSK

5 900511 014471 >

5 900511 014464 >

MALÝ OBJEVITEL S MAGICKÝM PEREM 
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01635

5 900511 016352 >

E  E
Ve hře Enjoy English se malí objevitelé učí
základní anglickou slovní zásobu. Pomocí 
tematických karet se děti učí a upevňují 
důležitá slovíčka. Prostřednictvím her se slovy 
a hádanek, které v této sadě najdete, mohou 
děti učinit první krůčky v učení cizího jazyka.

E  E
Pomocou hry Enjoy English sa môžu malí 
objavovatelia naučiť základnú anglickú 
slovnú zásobu. Tematické karty umožňujú 
deťom naučiť sa a zapamätať si kľúčové 
slová. Vďaka slovným hrám a hádankám
v tejto súprave môžu deti vykonať prvé 
kroky v učení sa nového cudzieho jazyka.

1-45+ 332x229x57 3,18 363x244x3486

CZ SKSK

MALÝ OBJAVOVATEĽ S MAGICKÝM PEROM

01449

  
Sada 16 vzdělávacích desek a deskových her 
pro děti. Hra vzbudí kognitivní zvědavost 
dětí a povzbudí je, aby prozkoumávali své 
nejbližší okolí. Při hře si dítě bude rozvíjet 
vnímání a představivost a bude si procvičovat 
logické myšlení.

  
Sada 16 výukových kariet a stolných hier 
pre deti.Táto hra vzbudí zvedavosť detí 
za poznávaním a vyzve ich na výskum 
najbližšieho okolia. Hraním sa dieťaťu 
zlepšuje vnímanie, predstavivosť a precvičí 
si logické myslenie.

1-44+ 332x229x57 3,18 363x244x3486 5 900511 014495 >

CZ SKSK

01448

5 900511 014488 >

D    
Domov a školky jsou dvě místa, která malí 
badatelé znají nejlépe. Pojďme se toho o 
těchto místech společně dozvědět
víc! Hra vzbudí kognitivní zvědavost dětí a 
povzbudí je, aby prozkoumávali své nejbližší 
okolí. 

Při hře si dítě bude rozvíjet vnímání a předsta-
vivost a bude si procvičovat logické myšlení.

D     
Domov a škôlka sú dve miesta, ktoré malí 
bádatelia verne poznajú. Zistime spoločne 
viac o týchto miestach! Táto hra vzbudí 
zvedavosť detí za poznávaním a vyzve ich 
na výskum najbližšieho okolia.

Hraním sa dieťaťu zlepšuje vnímanie, 
predstavivosť a precvičí si logické myslenie

1-44+ 332x229x57 3,18 363x244x3486

CZ SKSK
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01268
CZ

SKSK

  
Vítejte v Ledovém království! Musíme rychle hrát, abychom porazili věčnou zimu. 
Zkompletuj sadu karet a zazvoň na zvonek! Chceš-li vyhrát musíš zkompletovat 
všechny své sady karet s postavami z fi lmu „Ledové království”. Soupeři tě nenechají 
vyhrát snadno. Boom Boom – bláznivá hra se zvonkem, kde hrají všichni současně! 
Kdo bude vítězem?

  
Vitajte v Ľadovom kráľovstve! Musíte sa pohybovať rýchlo, aby ste premohli večnú 
zimu! Skompletizuj sadu kariet a zazvoň! Ak chceš vyhrať hru, musíš zozbierať všetky 
sady kariet s postavami z fi lmu „Ľadové kráľovstvo”. Tvoji súperi ťa nenechajú vyhrať 
ľahko. Boom Boom – bláznivá hra so zvončekom, kde všetci hrajú súčasne! Kto sa 
stane víťazom?

2-46+ 260x260x80 4,98 495x265x36565 900511 012682 >
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EGO 
Zjisti, jak dobře znáš své přátele. Vytáhni 
si jednu z více než 400 originálních otázek 
a přečti ji nahlas. Aniž bys ji někomu uka-
zoval, žetonem označ správnou odpověď. 
Zbývající hráči pak budou hádat a snažit se 
zjistit tvou odpověď. Podle toho, jak moc 
si věří, mohou vsadit tolik žetonů, kolik 
chtějí. Vítězí hráč, který nejlépe uhodne 
odpovědi ostatních hráčů. 

EGO 
Vyskúšajte si, ako dobre poznáte svojich 
priateľov. Vytiahnite si jednu zo 400 originálnych 
otázok a prečítajte ju nahlas. Správnu odpoveď 
označte žetónom bez toho, aby ste ju povedali 
alebo ukázali ostatným. Ostatní hráči budú po-
tom hádať a skúšať odhaliť vašu odpoveď. Podľa 
ich sebavedomia si môžu staviť toľko žetónov, 
koľko len chcú. Hráč, ktorý úhadne najviac 
odpovedí ostatných hráčov, vyhráva.

5 900511 014426 > 5 900511 014433 >

2-614+ 260x260x80 5,7 495x265x2656
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FRONTA
 Postav se i s rodinou do fronty před 
obchodem a zažij skutečné frontové 
vzrušení! Fronta je desková hra, 
znázorňující realitu každodenního života 
v posledních letech komunistické vlády. 
Máte odvahu čelit realitě osmdesátých 
let dvacátého století?

RAD
Postavte sa so svojou rodinou do 
radu pred obchodom a zažite to pravé 
napätie počas čakania! Hra „Rad“ 
je stolová hra zobrazujúca realitu 
každodenného života v posledných 
rokoch komunistickej vlády. Máte od-
vahu postaviť sa tvárou v tvár realite 
80-tych rokov?

CZ SKSK
01432 01433

5 900511 014327 > 5 900511 014334 >

2-512+ 367x252x60   7,98 377x262x3826

5 900511
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Hra, ktorá vás prinúti rýchlo premýšľať 
a rýchlo hovoriť! Cieľom hry je správne 
odpovedať na čo najviac otázok. Hráč 
musí uviesť tri správne odpovede 
skôr, ako sa guľôčky dostanú na dno 
časomiery.

  
Hra, která vás naučí rychle myslet 
i mluvit! V této hře je vaším cílem 
správně odpovědět na co nejvíce 
otázek. Na každou otázku je třeba říci 
tři správné odpovědi dříve, než kuličky 
dosáhnou dna časomíry.

CZ

SKSK

01472
Cílem hry je dostat co nejméně 
trestných bodů během stohování židlí. Hru začíná nejmladší hráč - vybere si barvu 
židlí, se kterými bude hrát a jednu z nich položí na stůl. Další hráč si vybere svoji barvu 
židlí a položí jednu z nich na židli prvního hráče tak, aby se ani jedna noha jeho židle 
nedotýkala stolu.

Cieľom hry je dostať čo najmenej trestných bodov v priebehu ukladania stoličiek. Hru 
začína najmladší hráč - vyberie si farbu stoličiek, s ktorými bude hrať a jednu z nich 
položí na stôl. Ďalší hráč si vyberie svoju farbu stoličiek a položí jednu z nich na 
stoličku prvého hráča tak, aby sa ani jedna noha jeho stoličky nedotýkala stola.

1-35+ 260x145x100 2,26 410x295x2658 5 900511 014723 >

01491
CZ

SKSK

  C  
Vítejte zpět ve světě Aut! Blesk McQueen ještě neřekl své poslední slovo a vrací se na 
závodní dráhu.Vezměte si balíček karet a zazvoňte na zvonek! Abyste vyhráli, musíte nas-
bírat všechny sady karet s postavami z fi lmu „Auta 3“. Soupeři vám však vítězství nedají 
zdarma. Boom Boom – bláznivá hra se zvonkem, v níž všichni hrají současně.

  C  
Vitajte späť vo svete Áut! Blesk McQueen sa nevzdáva a je znovu na pretekárskej dráhe. 
Vytvorte z kariet balíček a zazvoňte! Hru vyhráte tak, že nazbierate sadu kariet s postavami 
z fi lmu „Autá 3“. Vaši súperi vám však víťazstvo neuľahčia.. Boom Boom – bláznivá hra so 
zvončekom, v ktorej všetci hrajú naraz!

2-46+ 260x260x80 4,98 495x265x3656 5 900511 014914 >
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CZ SKSK
01494 01495
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01607

01598

01597

CZ SKSK
 

Thomas a jeho přátelé stojí před 
nesmírně významným úkolem - musí 
odvézt velmi důležitý náklad. Nejprve 
ale budou naše odvážné lokomotivy 
muset postavit vlastní železnici, po 
níž se dostanou do depa uprostřed 
hrací plochy.

 
Thomas a jeho priatelia stoja pred 
vážnou úlohou - musia odviezť veľmi 
dôležitý náklad. Najprv si však odvážne 
lokomotívy musia postaviť vlastné 
koľajnice, po ktorých sa dostanú do 
hlavného depa.

CZ SKSK

CZ SKSK

 D
Oslavte ovocný den s prasátkem 
Peppa a jejími přáteli. Budete mít 
příležitost připravit si vlastní koktejl 
ze tří náhodných nebo vámi vybraných 
druhů ovoce. Tento na první pohled 
jednoduchý úkol však vyžaduje vaši 
ostražitost a také trochu štěstí.

 D
Oslávte ovocný deň s prasiatkom Peppa 
a jej priateľmi. Budete mať príležitosť 
pripraviť si vlastný kokteil z troch 
náhodných alebo vami vybraných 
druhov ovocia. Táto na prvý pohľad 
jednoduchá úloha však vyžaduje vašu 
ostražitosť a aj trochu šťastia.

P  C  
Vítejte ve světě princezen Disney! 
Vaším cílem je získat všechny karty 
s dobrodružstvími Sněhurky, Ariel, 
Krásky, Popelky a Lociky. proveďte 
Roztočte šipku, proveďte příslušnou 
činnost, sbírejte karty a vykládejte je. 
Hráč, který první získá všechny čtyři 
správné karty, vyhrává.

P  C  
Vitajte vo svete princezien Disney! 
Vašou úlohou je pozbierať karty 
znázorňujúce príbehy Snehulienky, 
Ariel, Belly, Popolušky a Rapunzel. 
Roztočte šípku, vykonajte správnu 
úlohu, zoberte si karty a ukážte ich... 
Vyhráva hráč, ktorý ako prvý pozbiera 
všetky štyri karty!

2-44+ 245x245x53 5,32 330x250x2506

2-44+ 245x245x53 5,32 330x250x2506

2-44+ 245x245x53 5,32 330x250x25065 900511 015980 >

5 900511 016079 >

5 900511 015973 >
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01608
CZ SKSK

 I
Vítejte v ledovém světě! Spolu s Elsou, 
Annou, Olafem a Kristoff em na vás 
čeká velmi důležitá úloha. Musíte najít 
kouzelné ledové krystaly. Kdo jich 
najde víc?

 I
Vitajte v ľadovom svete! Spolu s Elsou, 
Annou, Olafom a Kristoff om na vás 
čaká veľmi dôležitá úloha. Musíte 
nájsť kúzelné ľadové kryštály. Kto ich 
nájde viac?

2-44+ 245x245x53 5,32 330x250x2506 5 900511 016086 >
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01609  
Mickey a závodníci se připravují na 
další závod. Naši hrdinové se cestou 
setkají s nečekanými překážkami a 
aby závod dokončili, neobejdou se bez 
pomoci mechanika.

  
Mickey a pretekári sa pripravujú na 
ďalšie preteky! Počas nich narazia naši 
hrdinovia na nečakané prekážky a na 
to, aby preteky dokončili, sa nezaobídu 
bez pomoci mechanika.

CZ SKSK

2-44+ 245x245x53 5,32 330x250x2506 5 900511 016093 >
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CZ SKSK
01625Š  

Šťavnatý citrón... strieka vodu!
Pripravte sa a hádajte, či váš citrón vy-
strekne alebo nie. Začíname! Vymeňte 
citróny a potom znovu...ČO TERAZ? 
Vystrekne váš citrón...ÁNO alebo NIE? 
Uhádnite...! Nepomýľte sa....! Ale nie... 
snáď ste sa nepomýlili? Ha ha!

46+ 265x265x70   3,36 280x225x550 6

Š   
Šťavnatý citron... stříká vodu! Připravte se 
a hádejte, jestli váš citron vystříkne, nebo 
ne. Pusťte se do hry! Vyměňte citrony 
a pak ještě jednou... A teď hádejte, 
vystříkne váš citron? ANO nebo NE? 
Nespleťte se...! Ale ne... snad jste se 
nespletli? Ha ha!

5 900511 016253 >
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 01734   T   
Vitajte späť vo svete Toy Story! Woody 
a Buzz Lightyear sa vydávajú na cestu, 
aby našli Woodyho lásku Bo Peep. Vy-
tvorte z kariet balíček a zazvoňte! Hru 
vyhráte tak, že nazbierate kompletnú 
sériu kariet s postavami z fi lmu „Toy 
Story 4”.

  T   
Vítejte zpět ve světě Toy Story! Woody 
a Buzz Lightyear se vydávají na cestu, 
aby našli Woodyho lásku Bo Peep. 
Vytvořte z karet balíček a zazvoňte na 
zvonek! Abyste vyhráli, musíte nasbírat 
kompletní sérii karet s postavami z 
fi lmu "Toy Story 4".

CZ SKSK

2-46+ 260x260x80 4,98 495x265x36565 900511 017342 >
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01684

Barbie a její přátelé navštívili Sladké 
království – prošli se lízátkovou zahra-
dou, skákali na trampolíně
ze sušenek a pozorovali mraky z 
cukrové vaty a skvěle se bavili. 
Obyvatelé Sladkého království 
navrhli, aby si zpestřili den hraním 
se na chytačku. Šikovně pohybujte 
papírovými fi gurkami po hrací desce a 
nedotkněte se přitom ostatních. Která z 
postav vyhraje?

Barbie a jej kamaráti spoločne 
navštívili Sladké kráľovstvo – lízanková 
záhrada, sušienková trampolína
a oblaky z cukrovej vaty im isto zaručia 
mnoho zábavy! Obyvatelia Sladkého 
kráľovstva navrhli, aby si spestrili 
deň hraním sa na chytačku. Pohybujte 
obratne papierovými fi gúrkami po 
hracej doske tak, aby ste nestretli 
ostatných. Ktorá postava vyhrá?

 
Bree a Twist, Patter a Flap, Sage a Caper 
a tiež Felicity a Flick sa vydávajú na 
dobrodružstvo do lesa. Pridajte sa k 
nim! Zahrajte si hru, v ktorej musíte byť 
všímaví a zároveň bystrí. A budete tiež 
potrebovať trochu šťastia! Vitajte vo 
farebnom svete Enchantimals!

 
Bree a Twist, Patter a Flap, Sage a Caper 
i Felicity a Flick se vydávají na lesní 
dobrodružství. Pojďte s nimi! Zahrajte 
si hru, která prověří vaši všímavost a 
chytrost. A možná se vám bude hodit 
i trocha štěstí. Zveme vás do pestro-
barevného světa Enchantimals.

CZ SKSK

CZ SKSK

2-45+ 245x245x53 5,32 330x250x2506

2-44+ 245x245x53 5,32 330x250x25065 900511 016840 >
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01736

2-44+ 260x260x40 7,36 495x265x36512 5 900511 017366 >

01743C
Všetci okrem chameleóna poznajú 
„tajomstvo“. Ale kto je chameleón? 
Hráči musia opísať „tajomstvo“ jedným 
slovom, aby mohli odhaliť chameleóna. 
Ak bude slovo príliš nápadné, chame-
león splynie s hráčmi. Ak bude nejasné, 
stanete sa podozrivým vy. Začnite 
s bláznivými debatami, fámami a 
obviňovaniami. Buďte však opatrní – ak 
obviníte nesprávneho hráča, chameleón 
vám unikne.

C
Všichni kromě chameleona znají 
„tajemství“. Kdo je ale chameleon? Aby 
ho chytili, musí hráči své „tajemství“ 
jediným slovem popsat. Pokud bude 
slovo příliš zřejmé, chameleon ho 
pochopí a unikne. Jenže když bude moc 
nejasné, vzbudí v ostatních podezření. 
Bláznivé debaty, mystifi kace a uka-
zování prstem mohou začít! Buďte ale 
opatrní: pokud vyberete nesprávného 
hráče, chameleon unikne.

CZ SKSK

3-810+ 260x260x80 3,9 495x265x2656 5 900511 017434 >

CZ SKSK
   

Zatímco si ptáčci v zeleném háji zpívají, 
vyráží houbaři do lesů. Kdo bude v 
tomto houbovém závodě tím nejbystře-
jším sběračem? Les je totiž obrovský a 
je v něm jen pár hub! Kdo jich dokáže 
nasbírat nejvíce? To ukáže jen čas, tak 
se do toho pusťme!

Z     
Vtáčiky čvirikajú v zelenom háji a 
zberači hríbov sa vydávajú do lesa. 
Kto bude v týchto hríbových pretekoch 
najprefíkanejším zberačom? Hríbov 
je málo a les je obrovský! Kto bude 
najúspešnejším zberačom hríbov? To sa 
ukáže. Poďme na to!

01744NEWCZ SKSK
C  
Jak pořádně oživit starý dobrý kvíz? Jed-
noduše. Zkuste ještě před začátkem hry 
dát všem do ruky odpovědi – barvy. Na 
začátku si všichni vezměte 11 barevných 
karet. Pomocí nich pak odpovídejte na 
naše mazané otázky a sledujte, jak vám 
přibývají body.

C  
Ako vylepšiť starý dobrý kvíz? Jednodu-
cho. Z odpovedí urobte farby a rozdajte 
ich všetkým ešte pred začiatkom hry. 
Začínate s 11 farebnými kartami v 
rukách. Zahrajte správnu kartu ako 
odpoveď na naše prefíkané otázky a už 
len sledujte, ako sa vám hrnú body.

2-2012+ 260x260x80 5,58 495x265x2656 5 900511 017441 >
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 01762

5 900511 017625 >
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2-54+ 245x245x53 2,58 330x250x2506

 P
Ach, New York... Tentokrát hrdinové 
fi lmu Tajný život mazlíčků míří do ulic 
této americké metropole, aby našli své 
ztracené předměty. Pomozte Maxovi 
najít jeho oblíbený míček, Gidget její 
korunku, kočce Kouli její myšku na 
hraní a králíkovi Snížkovi herní ovladač. 
První, kdo najde všechny své ztracené 
předměty, vyhrává!

 P
Ach, New York... Tentokrát sa 
naši hrdinovia z fi lmu Tajný 
život maznáčikov vydávajú do ulíc 
americkej metropoly, aby našli 
svoje stratené predmety. Pomôžte 
Maxovi nájsť jeho obľúbenú loptu, 
Gidget pomôžte nájsť korunu, Chloe 
hľadá myš a Snowball nevie nájsť 
svoj gamepad. Hráč, ktorý ako prvý 
pozbiera všetky stratené predmety, 
vyhráva hru!

CZ SKSK

01746 NEW

NEW
5 900511 017465 >
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1-34+ 245x245x53 2,88 332x255x2576

Je čas na skvělé dobrodružství! Pozvi sé 
přátele, koně jsou již připraveny - běžte 
vstříc větru a dobrodružství! Skákání 
přes překážky není ledajakou výzvou! 
Ten, kdo na svém koni přeskočí nejvíce 
překážek, se stane vítězem! Počítá se 
chytrost a odvaha, ale také logické 
myšlení. Přejeme hodně úspěchů!

Je čas zažiť úžasné dobrodružstvo! 
Pozvi svojich priateľov, kone sú už 
pripravené - bežte v ústrety vetru a 
dobrodružstvu! Parkúrové jazdectvo, 
to je naozaj niečo! Zvíťazí ten, kto 
na svojom koni preskočí najviac 
prekážok. Šikovnosť a odvaha sú 
dôležité, no nezabúdajte tiež logicky 
rozmýšľať. Prajeme veľa úspechov!

CZ SKSK

01745 NEW

5 900511 017458 >
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2-45+ 245x245x53 2,98 332x256x2566

  
Vítejte na makové louce, kde na včelku 
Máju a její přátele každý den čekají 
neuvěřitelná dobrodružství. Tentokrát 
se včelí královna rozhodla uspořádat 
závod, ve kterém úkolem účastníků 
bude nasbírat čtyři druhy pylu a co 
nejrychleji se s ním dostat do úlu. Na 
odvážlivce čekají výjimečné ceny - 
plásty lahodného medu! Připravit se, 
pozor, start!

CZ   
Vitajte na makovej lúke! Práve tu 
zažije včielka Maja spolu s priateľmi 
fantastické dobrodružstvá každý deň. 
Tentokrát sa včelia kráľovná rozhodla, 
že usporiada súťaž, ktorej cieľom 
bude zozbierať všetky štyri druhy peľu 
a čo najrýchlejšie s nimi prísť do úľa. 
Na odvážlivcov čakajú úžasné 
ceny - plásty výborného medu! 
Pripraviť sa, pozor, štart!

SKSK
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CZ

SKSK

TOVÁRNA NA PARFUMY, MÝDLA 
A ŠAMPONY 
Naučte se dělat fantastické parfémy a voňavé, 
barevné mýdla. Pečujte o své vlasy tím, že 
vytvoříte svůj vlastní šampon a vlasovou masku. 
Relaxujte pomocí vlastní vonné koupelové soli a 
masážních olejů.

60776

TOVÁ E  A PA , DLÁ A 
ŠAMPÓNY 
Naučte sa robiť fantastické parfumy a voňavé, 
farebné mydlá. Starajte sa o svoje vlasy tým, že 
vytvoríte svoj vlastný šampón a vlasovú masku. 
Relaxujte pomocou vlastnej vonnej kúpeľovej 
soli a masážnych olejov.

60774
5 900511 607765 >

5 900511 607741 >

KG

A B

C

8+ 430x350x85 2,383 365x275x440

CZ

SKSK

KG

A B

C

V O A PA É  
Naučte se způsoby výroby parfémů a vytvořte 
si vlastní kompozice vůní. Sníte o tom, že byste 
si vytvořili vůni do koupele, voňavé záložky 
a obrázky? Zajímáte se o techniku chroma-
tografi e? V tom případě je tato sada určena vám.

60543

PA É IA 
Naučte sa spôsoby výroby parfumov a vytvorte 
si svoje vlastné vône. Snívate o výrobe perličk-
ového kúpeľa, voňavých záložiek a obrázkov? 
Zaujíma vás technológia chromatografi e? V tom 
prípade je táto sada určená presne pre vás.

60536
5 900511 605433 >

5 900511 605365 >
8+ 380x290x80 4,966 305x395x505
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CZ

SKSK

KG

A B

C

T DIO PA 
Objevte historii koupelového rituálu. Zjistěte, 
kdy a kde byly založeny první lázně. Pomocí 
přísad v soupravě si vyrobte vlastní masážní 
oleje, masti a koupelové soli. Pozvěte si do svých 
lázní hosty a dopřejte jim, aby se cítili úžasně.

60545

MOJE PRVÉ KÚPELE 
Objavte históriu kúpeľných rituálov. Zistite, 
kedy a kde boli založené prvé kúpele. Pomocou 
priložených prísad si môžete vytvoriť vlastné 
masážne oleje, peelingy a soli do kúpeľov. 
Pozvite do svojich kúpeľov hostí a ponúknite im 
senzačný zážitok.

60538
5 900511 605457 >

5 900511 605389 >
8+ 380x290x80 5,56 305x395x505

CZ

SKSK

KG

A B

C

V O A LIZ  
Přečtěte si přiloženou brožurku a zjistěte, co 
jsou to atomy a molekuly, a jaké jsou vlastnosti 
polymeru. Tyto vědomosti potom využijte k vyt-
voření barevných červů, bláznivé koule, domácí 
plastelíny a celé rodiny kluzkých slimáků! 
Objevte v sobě šílené vědce a stvořte úžasný svět 
kluzkých příšer!

60544

A IKA LIZ  
Prečítajte si priloženú brožúrku a dozviete sa, 
čo sú atómy a molekuly a aké vlastnosti má 
polymér. Pomocou týchto poznatkov potom 
vytvorte farebné červíky, bláznivú loptu, domácu 
plastelínu a celú rodinku klzkých slimákov! Ob-
javte v sebe bláznivého vedca a vytvorte úžasný 
svet klzkých príšer!

60537

5 900511 605440 >

5 900511 605372 >

8+ 380x290x80 6,886 305x395x505
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KG

A B

C

CZ

SKSK

VOD Í LA O ATO  
Naučte se několik fascinujících triků, které 
můžete provádět s trochou vody. Ohromte své 
blízké hrou na vodní činely. Své publikum jistě 
ohromíte s hrnkem, ze kterého se nic nevylije, 
vyfukováním bublin nebo vodní fontánou.

60546

ČÍ E A O VODE
Naučte sa zopár fascinujúcich trikov, ktoré 
môžete predviesť pomocou vody. Urobte na 
svojich blízkych dojem tým, že im zahráte na 
vodné činely. Určite uchvátite svoje obecenstvo 
pohárom, z ktorého sa nič nevyleje, bublinovou 
fl autou alebo vodnou fontánou.

60539

5 900511 605464 >

5 900511 605396 > 6+ 235x220x65 2,126 240x250x425

CZ

SKSK

60684

EXPLOZÍVNA VEDA 
Zistite, ako urobiť fantastickú raketu 
z chemickej reakcie a ako vytvoriť šumivé bomby. 
Vytvorte zábavnú výbušnú tašku a veľa ďalších 
zábavných experimentov s touto hračkou.

5 900511 606843 >

5 900511 606812 >

KG

A B

C

8+ 380x290x80 4,66 305x395x505

60681

V Š Á V DA 
Zjistěte, jak udělat fantastickou raketu 
z chemické reakce a jak vytvořit šumivé bomby. 
Vytvořte zábavnou výbušnou tašku a mnoho 
dalších zábavných experimentů 
s touto hračkou.
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KG

A B

C

DOMÁCÍ MÝDLÁRNA 
Vytvářejte barevná a voňavá mýdla ve tvaru 
hvězdy nebo růže. Potom je používejte při 
koupeli nebo je darujte někomu blízkému. Ručně 
vyráběná mýdla jsou jedinečná a speciální. 
Z přiložené výukové brožury se dozvíte, odkud 
mýdlo pochází a jak se vyrábí.

CZ 60547

DLÁ E  
Vytvorte farebné a voňavé mydlá v tvare hviezdy 
alebo ruže. Môžete ich použiť do kúpeľa alebo 
darovať niekomu blízkemu. Ručne vyrobené 
mydlá sú jedinečné a mimoriadne. V priloženej 
vzdelávacej brožúrke sa dozviete, odkiaľ mydlo 
pochádza a ako sa vyrába.

SKSK 60540
5 900511 605471 >

5 900511 605402 >

8+ 235x220x65 1,986 240x250x425

5 900511 605488 >

CZ

SKSK

KG

A B

C

V O A VÍČEK 
Vyrábějte barevné a voňavé svíčky ve tvaru růže 
nebo hvězdy, nebo své staré pastelky proměňte 
v barevné svíčky! Objevte historii svíčky a jejího 
složení, a pro své nejlepší kamarády vyrobte 
narozeninové svíčky. Jedinečnou dekorací vašeho 
bytu určitě bude svíčka s kostkami ledu.

60548

VIEČKA E  
Vytvorte farebné a voňavé sviečky v tvare 
hviezdy alebo ruže alebo vyrobte farebné sviečky 
zo starých pasteliek! Objavte históriu sviečok 
a ich prísad a vytvorte narodeninovú sviečku 
pre svojho najlepšieho kamaráta. Sviečka s 
kockami ľadu bude určite jedinečnou ozdobou 
vášho domu.

60541

5 900511 605419 >8+ 235x220x65 2,126 240x250x425

60538
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CZ

SKSK

KG

A B

C

MALÝ C E IK 
Překvapte někoho blízkého tím, že mu pošlete 
barevné a tajné zprávy, nebo jim ukažte, jak 
nafouknout balónek bez foukání. Zkoumejte 
přírodní látky a vlastnosti a veškeré změny mezi 
nimi. Zjistěte, co je to povrchové napětí, osmóza 
a co znamená pH látek. Objevte nové vlastnosti 
obyčejných věcí!

60549

C E ICKÉ LA O AT I  
Prekvapte svojich blízkych a pošlite im tajné 
farebné správy alebo im ukážte, ako nafúkať 
balón bez toho, aby ste doňho fúkali. Skúmajte 
podstatu a vlastnosti látok a všetky zmeny, ktoré 
medzi nimi nastávajú. Zistite, čo je povrchové 
napätie, osmóza a pH látok. Objavte nové 
vlastnosti jednoduchých vecí!

60542

5 900511 605495 >

5 900511 605426 >

8+ 235x220x65 26 240x250x425

CZ

SKSK

MOJE PRVNÍ ZAHRÁDKA 
Zjistěte, jak vytvořit automatický zavlažovací 
systém a jaké faktory ovlivňují růst rostliny. 
Zjistěte, jak změřit strom chytře, stejně jako zjis-
tit jeho věk. Můžete se dozvědět, proč odříznuta 
mrkev začne znovu růst po vložení do vody.

60682

MOJA PRVÁ ZÁHRADKA 
Zistite, ako vybudovať automatický zavlažovací 
systém a ktoré faktory ovplyvňujú rast rastlín. 
Zistite, ako zmerať strom šikovným spôsobom, 
ako aj zistiť  jeho vek. Môžete sa dozvedieť, prečo 
odrezaná mrkva začne znovu rásť po umiestnení 
do vody.

60679
5 900511 606829 >

5 900511 606799 >
KG

A B

C

6+ 235x220x65 1,826 240x250x425
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CZ
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KG

A B

C

60892

VEDECKÉ E PE I E T  
Ak máte záujem o vynálezy, táto sada je pre vás! 
Staňte sa vynálezcom a bavte sa objavovaním 
mimoriadnych experimentov slávnych vedcov. 
Zistite, ako vytvoriť elektromagnet a vlastný 
telegraf.

60893
5 900511 608922 >

5 900511 608939 >
8+ 235x220x65 1,56 240x250x425

V DA O V ÁLEZEC  
Pokud máte zájem o vynálezy, tato sada 
je pro vás! Staňte se vynálezcem a bavte 
se objevováním mimořádných experimentů 
slavných vědců. Zjistěte, jak vytvořit 
elektromagnet a vlastní telegraf.

KG

A B

C

V DA O K TALEC  
Představte si, že jste vědec a vytvoříte své vlastní 
fantastické krystaly. Zjistěte, jak vytvořit úžasné 
krystaly ve tvaru hvězdy, zábavné krystalické 
vejce a krásný náhrdelník z krystalů!

60683

VEDA O KRYŠTÁLOCH 
Predstavte si, že ste vedec a vytvorte si svoje 
vlastné fantastické kryštály. Zistite, ako vytvoriť 
úžasné kryštály v tvare hviezdy, zábavné 
kryštalické vajcia a krásny náhrdelník z kryštálov!

60680

5 900511 606836 >

5 900511 606805 >

8+ 235x220x65 2,36 240x250x425

CZ

SKSK
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CZ

SKSK

E PE I E TÁL Í LA O ATO  
K C  
Poznejte, jak napsat a objevit fantastické 
barevné tajné zprávy pomocí jídla. Zjistěte, jak 
zapnout led pomocí citronů a nechte vypuknout 
sopku jako chemickou raketu.

60895

TOVÁ E  A E PE I E T  V K C I 
Spoznajte, ako napísať a objaviť fantastické 
farebné tajné správy pomocou jedla. Zistite, 
ako zapnúť ľad pomocou citrónov a nechajte 
vypuknúť sopku ako chemickú raketu.

60899

5 900511 608953 >

KG

A B

C

8+ 235x220x65 1,746 240x250x425

5 900511 608991 >

KG

A B

C KG

A B

C

CZ

SKSK

5 900511 609004 >

60896

TOVÁ E  A ŽE 
Zistite, ako vyrobiť farebné rúže a lesky na pery. 
Naučte sa, ako recyklovať rúž a vytvoriť svoj 
vlastný! Spoznajte, ako udržať vaše pery zdravé.

60900
5 900511 608960 >

8+ 235x220x65 1,66 240x250x425

V DA ZVA Á T K  
Zjistěte, jak vyrobit barevné rtěnky a lesky na rty. 
Naučte se, jak recyklovat rtěnku a vytvořit svoji 
vlastní! Poznejte, jak udržet vaše rty zdravé.
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NECHUTNÁ VEDA
Vstúpte do sveta nechutnej vedy. Objavte výnimočné javy v ľudskom 
tele, bez ktorých by naše telo nebolo schopné zdravo fungovať. 
Zistite, aké reakcie prebiehajú v žalúdku a prečo telo vydáva rozličné 
zvuky. Spoznajte viaceré typy sekrétov a vyrobte si úžasné kanal-
izačné príšerky. Pomocou 11 experimentov obsiahnutých v tejto sade 
sa naučíte veľa nového. 

EC T Á V DA
Vstupte do světa nechutné vědy. Objevte výjimečné jevy v lidském 
těle, bez kterých by naše tělo nebylo schopno zdravě fungovat. 
Zjistěte, jaké reakce probíhají v žaludku a proč tělo vydává různé 
zvuky. Poznejte více typů sekretů a vyrobte si úžasné kanalizační 
příšerky. Pomocí 11 experimentů obsažených v této sadě se naučíte 
mnoho nového.

61041

61042

CZ

SKSK

KG

A B

C

8+ 230x220x65 2,55 400x240x2406

NEW

NEW
5 900511 610413 >

5 900511 610420 >

CZ
TOVÁRNA NA PARFÉMY 
Spusťte vědecké dobrodružství začínající mini sadami! Zjistěte, jaké 
jsou vůně a historie parfémů. Pokud máte zájem o získání parfémů 
z aromatických výrobků, Výroba parfémů - mini sada je ideálním 
řešením pro vás.

60702

SKSK
PA É IA 
Spustite vedecké dobrodružstvo začínajúce mini sadami! Zistite, aké 
sú vône a história parfumov. Ak máte záujem o získanie parfumov z 
aromatických výrobkov, Parfuméria - mini sada je ideálnym riešením 
pre vás.

60699
5 900511 607024 >

5 900511 606997 >
KG

A B

C

8+ 110x160x55 0,989 162x190x355
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AZ AVÁ TOVÁ E  
Spustite vedecké dobrodružstvo začínajúce mini sadami! Naučíte sa 
vytvoriť zábavnú a viskóznu hmotu. Spoznajte výrobu slizu s mini 
sadou Mazľavá továreň.

5 900511 607048 >

5 900511 607017 >

KG

A B

C

8+ 110x160x55 29 162x190x355

TOVÁ A A LIZ 
Spusťte vědecké dobrodružství začínající mini sadami! Naučíte se vytvořit 
zábavnou a viskózní hmotu. Poznejte výrobu slizu s mini sadou Továrna 
na sliz.

CZ60704

SKSK60701

TOVÁRNA NA MÝDLO 
Spusťte vědecké dobrodružství začínající mini sadami! Zjistěte, jaký je původ mýdel. 
Připravte barevné, voňavé mýdla ve tvaru hvězdy, které můžete darovat příteli 
nebo členu rodinu. Ručně vyrobené mýdla jsou jedinečné a během přípravy zažijete 
množství zábavy.

TOVÁ E  A DLO 
Spustite vedecké dobrodružstvo začínajúce mini sadami! Zistite, aký je pôvod mydiel. 
Pripravte farebné, voňavé mydlá v tvare hviezdy, ktoré môžete darovať priateľovi 
alebo členovi rodiny. Ručne vyrobené mydlá sú jedinečné a počas prípravy zažijete 
množstvo zábavy.

5 900511 607031 >

5 900511 607000 >

KG

A B

C

8+ 110x160x55 1,679 162x190x355

CZ

SKSK

60703

60700



RODINA TREFLÍKŮ
RODINA TREFLÍKOV

CZ

SKSK
Poľský animovaný seriál z dielne štúdia Trefl  predstavuje rodinku zelených postavičiek – Trefl íkov. Ocko, mama, ich 4-ročný syn Trefl ík a 6-ročná dcéra 
Trefl inka vedú zdanlivo bežný život, až kým sa neobjaví malý strýko s magickými schopnosťami, ktorý je neviditeľný pre všetkých, okrem detí. Trefl ík 
a Trefl inka zažijú so strýkom veľa nových dobrodružstiev. Kúzelná osôbka oboznamuje deti s dôležitými hodnotami, ako sú priateľstvo, rešpekt, 
čestnosť, tolerancia. Súčasťou rodiny je aj babka a dedko a občas Trefl íkov navštívia ich susedia a kamaráti z okolia. Veselé postavičky s nevšednými 
príbehmi ponúkajú malým divákom zaručenú zábavu, spev a smiech a zároveň predstavujú deťom silné rodinné hodnoty.

Polský animovaný seriál z dílny studia Trefl  představuje rodinku zelených postaviček - Trefl íků. Táta, máma, jejich 4-letý syn Trefl ík a 6-letá dcera 
Trefl inka vedou zdánlivě běžný život, dokud se neobjeví malý strýček s magickými schopnostmi, který je neviditelný pro všechny, kromě dětí. Trefl ík 
a Trefl inka zažijí se strýčkem mnoho nových dobrodružství. Kouzelná osůbka seznamuje děti s důležitými hodnotami, jako jsou přátelství, respekt, 
čestnost, tolerance. Součástí rodiny je i babička a dědeček a občas Trefl íky navštíví jejich sousedé a kamarádi z okolí. Veselé postavičky s nevšedními 
příběhy nabízejí malým divákům zaručenou zábavu, zpěv a smích a zároveň představují dětem silné rodinné hodnoty.
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KG

A B

C
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C

KG

A B

C

A

B m
3

KG

A B

C

A

B m
3

14254

17308

08479

20 122x122x92-197 5,1120 380x240x10525 90x90x108x58

96x266x44 8 5,898 378x278x410600x400 0.043

212x141x38 8 4,2420 400x295x223330x220 0.043

CZ

SKSK

KA T  ČE  PET   ODI A T E LÍK  

KA T  ČIE  PETE   ODI A T E LÍKOV    

CZ

SKSK

P ZZLE  A I T E LÍCI  PO T ÉT ODI   O OTE    

P ZZLE  A I T E LÍCI  PO T ÉT ODI   O OTO       

CZ

SKSK

P ZZLE  T E LÍCI  A TOP    

P ZZLE  T E LÍCI  A TOPE      

5 900511 084795 >

5 900511 142549 >

5 900511 173086 >
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KG

A B

C
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3

KG

A B

C

A

B m
3

KG

A B

C

A

B m
3

17329

18238

34318

212x141x38 8 4,2420 400x295x223330x220 0.043

212x141x38 8 3,3120 400x295x223270x200 0.026

282x282x60 6 4,908 497x290x290285x205 0.041

CZ

SKSK

P ZZLE  T E LÍCI  VZPO Í K  

P ZZLE  T E LÍCI  PO IE K

CZ

SKSK

P ZZLE  T E LÍCI  VE EL  DE  

P ZZLE  T E LÍCI  VE EL  DE

CZ

SKSK

P ZZLE V  T E LÍCI  P ÍP AVA A ÁL     

P ZZLE V  T E LÍCI  P ÍP AVA A ÁL      

5 900511 182385 >

5 900511 343182 >

5 900511 173291 >
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KG

A B

C

A

B m
3

B

C

KG

A B

C

A

B m
3

B

C

KG

A B

C

A

B m
3

54152

56017

34838

282x282x60 6 4,908 497x290x290285x205 0.041

108x78x41 4 9,63144 685x335x268220x160 0.061 24 327x226x130,3

108x78x41 4 9,63144 685x335x268220x160 0.061 24 327x226x130,3

CZ

SKSK

P ZZLE V  T E LÍCI  ZÁ AVK  T E LÍK  

P ZZLE V  T E LÍCI  ZÁ AVK  T E LÍKOV   

CZ

SKSK

P ZZLE  I I T E LÍCI  POLEČ É C VÍLE   

P ZZLE  I I T E LÍCI  POLOČ É C VÍLE      

CZ

SKSK

P ZZLE  I I A I T E LÍCI  DE  PL  DOJ     

P ZZLE  I I A I T E LÍCI  DE  PL  DOJ OV        

5 900511 348385 >

5 900511 541526 >
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Počet kusů v kartonu / hmotnost celého 
kartonu / Počet kusov v kart ne /  
hmotnosť celého kart na

Rozměry krabice v milimetrech  /  
Rozmery krabice (v milimetroch)

Rozměry vyskládaných puzzle v milime-
trech  / Rozmery vyskladaných puzzle  
(v milimetroch)

AK POU VAT  KATALO  / AKO POU VA   KATAL

Rozměry kartonu v milimetrech  /  
Rozmery kart na v milimetroch

Objem kartonu v metrech krychlových  / 
Objem kart na v metroch kubických

Počet kartonů na paletě - jedno patro/  
Počet kart nov na palete - jedno 
poschodie

A - length/ délka/ d žka , B -  idth/ šířka/ šírka ,  -  height/ výška 

 More details on our ebsite: .tre .com  
Více se dozvíte na našem ebu: .tre .com  

Viac sa dozviete na našej eb stránke: .tre .com 
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CTW TOYS CZ S.R.O.  
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tel. +420 774 408 997
sales@ctwtoys.cz

Address for correspondence:
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