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Cozy CoupeCozy Coupe

 w fantastycz
nej odsłoni

e!
 w fantastycz

nej odsłoni
e!

Charakterys
tyczna 

Charakterys
tyczna 

nowojorska tak
sówka 

nowojorska tak
sówka 

zachwyci każdego
 

zachwyci każdego
 

kierowcę!kierowcę!

Zabawka interaktywna, 

Zabawka interaktywna, 
która świetnie stymuluje 

która świetnie stymuluje 
i zachęca do rozwoju. 

i zachęca do rozwoju. 
Zachwyci każdego 
Zachwyci każdego 

malucha i przygotuje go 

malucha i przygotuje go 
do stawiania pierwszych 

do stawiania pierwszych kroków!kroków!

Walizka zawiera: laleczkę

Walizka zawiera: laleczkę

i zwierzaczka

i zwierzaczka

z limitowanej edycji,

z limitowanej edycji,

6 kulek niespodzianek

6 kulek niespodzianek

i musujące serce

i musujące serce

do rozpuszczenia

do rozpuszczenia
w wodzie!

w wodzie!LATOLATO
GORĄCYCHGORĄCYCH
PROMOCJIPROMOCJI

L.O.L. SURPRISE
ZestawZestaw
Bubbly SurpriseBubbly Surprise

VTECH
KręcikulaKręcikula

LITTLE TIKES
Samochód/Jeździk Samochód/Jeździk 
Cozy Coupe TaxiCozy Coupe Taxi

1091099999szt.szt.

89899999szt.szt.

2292299999szt.szt.

TYLKO W WYSPIE 

TYLKO W WYSPIE SZKRABÓW!
SZKRABÓW!

TYLKO W WYSPIE 

TYLKO W WYSPIE SZKRABÓW!
SZKRABÓW!



LEGO DOTS
BransoletkaBransoletka
różne rodzaje

LEGO DOTS
41905 Tęczowy41905 Tęczowy
stojak na biżuterięstojak na biżuterię

LEGO DOTS
41904 Stojak 41904 Stojak 
na zdjęcia ze na zdjęcia ze 
zwierzakamizwierzakami

22229090
szt.szt.

59599999szt.szt.

59599999szt.szt.

Zaprojektuj własną, Zaprojektuj własną, 
niepowtarzalną bransoletkę! niepowtarzalną bransoletkę! 

Ćwicz  wyobraźnięĆwicz  wyobraźnię
i wyrażaj siebie.i wyrażaj siebie.

Dekoruj i projektuj Dekoruj i projektuj 
własne wzory! własne wzory! 

Kreatywna zabawa Kreatywna zabawa 
nigdy się nie kończy!nigdy się nie kończy!
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LEGO FRIENDS
Kostka do zabawy Kostka do zabawy 
w sklepw sklep
różne rodzaje

LEGO CITY
60225 Jazda60225 Jazda
próbna łazikiempróbna łazikiem

LEGO DUPLO
10915 Ciężarówka10915 Ciężarówka
z alfabetemz alfabetem

34349999szt.szt.

74749999szt.szt.

1091099999szt.szt.

LEGO CITY
60248 Helikopter 60248 Helikopter 
strażackistrażacki
leci na ratunekleci na ratunek99999999szt.szt.

Mnóstwo zabawy Mnóstwo zabawy 
w kompaktowej formie! Każdy w kompaktowej formie! Każdy 
zestaw zawiera kolekcjonerską zestaw zawiera kolekcjonerską 
minilaleczkę oraz akcesoria. minilaleczkę oraz akcesoria. 
Zbierz wszystkie i połącz we Zbierz wszystkie i połącz we 
własne miniaturowe centrum własne miniaturowe centrum 

handlowe.handlowe.

LEGO TECHNIC
42103 Dragster42103 Dragster

79799090szt.szt.
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Wybór strzałek należy Wybór strzałek należy 
do ciebie! Strzałki Elite do ciebie! Strzałki Elite 
i Mega w zestawie.i Mega w zestawie.
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NERF
B4620 Pistolet B4620 Pistolet 
Dual StrikeDual Strike

NERF
A0707 N-Strike A0707 N-Strike 
Jolt BlasterJolt Blaster

79799999szt.szt.

19199999szt.szt.

ASKATO
Robot na baterieRobot na baterie34349999szt.szt.

Dołącz do Psiego Patrolu Dołącz do Psiego Patrolu 
i wyrusz na ratunek i wyrusz na ratunek 

potrzebującym! W każdym potrzebującym! W każdym 
pojeździe zmieści się aż 6 pojeździe zmieści się aż 6 
figurek. Pojazdy z efektami figurek. Pojazdy z efektami 
świetlnymi i dźwiękowymi.świetlnymi i dźwiękowymi.

2092099999szt.szt.

PSI PATROL
Pojazd ratunkowyPojazd ratunkowy
różne rodzaje



AŻ 128 CMAŻ 128 CM
WYSOKOŚCI!WYSOKOŚCI!

Posiada funkcjePosiada funkcje
podnoszenia, opuszczaniapodnoszenia, opuszczania
i przesuwania w poziomie, i przesuwania w poziomie, 

a także światło ostrzegawcze!a także światło ostrzegawcze!

19199999szt.szt.

24249999szt.szt.

49499999szt.szt.

15159999
szt.szt.

79799999szt.szt.

ASKATO
Pojazd budowlany do skręcaniaPojazd budowlany do skręcania
różne rodzaje

ASKATO
Wiertarka na baterieWiertarka na baterie

ASKATO
Traktor z przyczepąTraktor z przyczepą
do skręcaniado skręcania
różne rodzaje

ASKATO
Zestaw narzędzi Zestaw narzędzi 
różne rodzaje

MADEJ
DźwigDźwig
sterowany pilotemsterowany pilotem

Wiertarko-wkrętarkaWiertarko-wkrętarka
na baterie, na baterie, 

z dodatkowymiz dodatkowymi
wkrętami i wiertłemwkrętami i wiertłem

34349999szt.szt.

ASKATO
Traktor z dwoma Traktor z dwoma 
przyczepamiprzyczepami
różne rodzaje
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Wyczaruj Wyczaruj 
oryginalną biżuterię oryginalną biżuterię 
z kryształkami!z kryształkami!

36369090szt.szt.

39399999szt.szt.

24249090szt.szt.

99999999szt.szt.

99999999szt.szt.

89899999szt.szt.

39399999szt.szt.

STNUX
Zestaw kreatywny Zestaw kreatywny 
Magic Crystals Magic Crystals 
BiżuteriaBiżuteria

MADEJ
MikrofonMikrofon
ze statywemze statywem

STNUX
Farbki i brokat do Farbki i brokat do 
włosów Hair Studiowłosów Hair Studio

VTECH
UkładankiUkładanki
Wesołej PandyWesołej Pandy

VTECH
PrzebojowaPrzebojowa
ZebraZebra

MADEJ
Interaktywny Słonik Interaktywny Słonik 
A Kuku 24cmA Kuku 24cm

LENA
Bączek Kubuś Bączek Kubuś 
Puchatek 19 cmPuchatek 19 cm

19199999szt.szt.

ART&PLAY
Masa plastyczna KulkolinaMasa plastyczna Kulkolina
6 kolorów: neonowe
lub standardowe

    Nie brudzi, nie przykleja     Nie brudzi, nie przykleja 
się do rąk ani do ubrania.się do rąk ani do ubrania.
Można nią oklejać dowolne Można nią oklejać dowolne 

powierzchnie, można powierzchnie, można 
mieszać kolory i tworzyć mieszać kolory i tworzyć 

nowe.nowe.
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999999szt.szt.62629999
szt.szt.

16169999szt.szt.

SIMBA
Skakanka Masza Skakanka Masza 
i Niedzwiedźi Niedzwiedź

L.O.L. SURPRISE
Figurka HairgoalsFigurka Hairgoals

SIMBA
Masza Wróżka Masza Wróżka 
z akcesoriamiz akcesoriami

ASKATO
Żelazko z dźwiękiemŻelazko z dźwiękiem
i światłem i światłem 

Jajko skrywa piękną, słodką Jajko skrywa piękną, słodką 
laleczkę oraz akcesoria.laleczkę oraz akcesoria.

Odkryj która laleczka jestOdkryj która laleczka jest
Tobie przeznaczona!Tobie przeznaczona!

Laleczka ma świecące włosyLaleczka ma świecące włosy
i piękne duże oczy.i piękne duże oczy.

W zestawieW zestawie
9 niespodzianek,9 niespodzianek,

w tym magiczna latarka, która w tym magiczna latarka, która 
sprawi, że Twoja laleczka sprawi, że Twoja laleczka 

zaświeci!zaświeci!

59599999szt.szt.

L.O.L. SURPRISE
Figurka Świecące Figurka Świecące 
zwierzątkozwierzątko

29299999szt.szt.

44449999szt.szt.

HATCHIMALS
Pixies Hatchimals Pixies Hatchimals 
Laleczka podstawowaLaleczka podstawowa
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ASKATO
Zestawy mebli Zestawy mebli 
kuchennychkuchennych
dla lalkidla lalki
1,2,3-modułowe

Mebelki kuchenne dla lalekMebelki kuchenne dla lalek
o wysokości 29 cm.o wysokości 29 cm.
W zestawach różneW zestawach różne
sprzęty kuchenne.sprzęty kuchenne.

Z dźwiękami i światłem!Z dźwiękami i światłem!

Lalka mówi Lalka mówi 
"mama”, "tata”, "mama”, "tata”, 

płacze, śmieje się,płacze, śmieje się,
wydaje odgłosy wydaje odgłosy 
towarzyszącetowarzyszące

jedzeniujedzeniu

69699999szt.szt.

69699999szt.szt.

29299999szt.szt.

99999999szt.szt.

ARTYK
Lalka Natalia Lalka Natalia 
bobas z wózkiembobas z wózkiem

STEFFI
Lalka SteffiLalka Steffi
na skuterzena skuterze

STEFFI
Lalka SteffiLalka Steffi
w ciążyw ciąży

ARTYK
Słodki bobas z Słodki bobas z 
wózkiemwózkiem
i łóżeczkiemi łóżeczkiem

22229999
szt.szt.odod69699999szt.szt.

STEFFI
Mama z dzieckiemMama z dzieckiem
i akcesoriamii akcesoriami88



Współpracujcie, Współpracujcie, 
aby ochronić waszą aby ochronić waszą 
szkołę przed atakiem szkołę przed atakiem 
zombie! Ta gra rośnie zombie! Ta gra rośnie 

wraz z wami...wraz z wami...
i zombiakami!i zombiakami!

Pierwsza gra o dziwnych Pierwsza gra o dziwnych 
losach Kopciuszka! Pomóż losach Kopciuszka! Pomóż 
Kopciuszkowi wybraćsię na Kopciuszkowi wybraćsię na 
wielki bal. Odszukaj - w wielki bal. Odszukaj - w 
odpowiedniej kolejności - odpowiedniej kolejności - 
wszystko, co niezbędne, wszystko, co niezbędne, 
by mógł zadziałać czar.by mógł zadziałać czar.

34349999szt.szt.

49499090szt.szt.

29299999szt.szt.

69699090szt.szt.

GRANNA
Gra KopciuszekGra Kopciuszek

JAWA
EdukacyjneEdukacyjne
gry planszowegry planszowe

KIDZ LABS
HodowlaHodowla
kryształów - Geodykryształów - GeodyFOXGAMES

Gra ZombieGra Zombie
Kidz EwolucjaKidz Ewolucja

CRAZY SCIENCE
Zestaw edukacyjny Zestaw edukacyjny 
Laboratorium duchówLaboratorium duchów

Wykonaj slime, któryWykonaj slime, który
świeci w ciemnościświeci w ciemności

oraz inne paranormalne oraz inne paranormalne 
eksperymenty: ducheksperymenty: duch
w butelce, duch-glut, w butelce, duch-glut, 
nocna ektoplazma!nocna ektoplazma!

59599999szt.szt.

NASZA
KSIĘGARNIA
Gra ZamekGra Zamek

59599999szt.szt.
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39399999szt.szt.

TREFL
Gra Rodzina TreflikówGra Rodzina Treflików
różne rodzaje

TematyczneTematyczne
wersje bestsellerowej wersje bestsellerowej 

gry towarzyskiej gry towarzyskiej 
5 sekund!5 sekund!

Puzzle z Puzzle z 
ulubionymi ulubionymi 

bohateriami bajek!bohateriami bajek!

17179999
szt.szt.

TREFL
Puzzle MaxiPuzzle Maxi
24 elementy24 elementy
różne rodzaje

19199999szt.szt.

CARTAMUNDI
Gra karcianaGra karciana
Kraina Lodu 2Kraina Lodu 2
różne rodzaje

39399999szt.szt.

TREFL
Gra 5 sekund - Gra 5 sekund - 
DodatkiDodatki
Podróże lub Sport
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54549999szt.szt.

1491499999szt.szt. 1491499999szt.szt.1091099999szt.szt.

VionaViona

PasażPasaż
handlowyhandlowy  

Samolot Samolot 
wakacyjnywakacyjny

Przenośna Przenośna 
restauracja restauracja 
ImbisImbis

RosaleeRosalee ClareClare StarleenStarleen EdwinaEdwina

TYLKO W WYSPIE TYLKO W WYSPIE 
SZKRABÓW!SZKRABÓW!TYLKO W WYSPIE TYLKO W WYSPIE 
SZKRABÓW!SZKRABÓW!



miejsce na pieczątkę sklepu

59599999szt.szt. 1291299999szt.szt.

1391399999szt.szt.

Samolot wodnySamolot wodny
do rzucaniado rzucania

Łódź Łódź 
ratowniczaratownicza
straży pożarnejstraży pożarnej

70170 70170 
Ghostbusters Ecto-1AGhostbusters Ecto-1A1491499999szt.szt.

PrzenośnaPrzenośna
tawerna piratówtawerna piratów

WyścigówkaWyścigówka
RC Rock’n’RollRC Rock’n’Roll99999999szt.szt.

Doskonały zestawDoskonały zestaw
do zabawy nado zabawy na

świeżym powietrzu. świeżym powietrzu. 
Lata i unosi się na Lata i unosi się na 

wodzie!wodzie!

Steruj za pomocąSteruj za pomocą
pilota, smartfonu lubpilota, smartfonu lub

tabletu! Pojazd posiadatabletu! Pojazd posiada
świecące reflektory!świecące reflektory!

TYLKO W WYSPIE TYLKO W WYSPIE 
SZKRABÓW!SZKRABÓW!TYLKO W WYSPIE TYLKO W WYSPIE 
SZKRABÓW!SZKRABÓW!


