
Modne zestawy Starmodel zawierają 

Modne zestawy Starmodel zawierają 
lakiery do paznokci, ozdoby do 

lakiery do paznokci, ozdoby do 
paznokci oraz  pierścionki.

paznokci oraz  pierścionki.
Zestawy Starmodel są bezpieczne 

Zestawy Starmodel są bezpieczne 
i delikatne dla skóry, nie zawierają 

i delikatne dla skóry, nie zawierają 
parabenów i nie są testowane na 

parabenów i nie są testowane na zwierzętach.
zwierzętach.

STARMODEL
Modny zestaw do Modny zestaw do 
stylizacji paznokci stylizacji paznokci 
2 rodzaje

36369090

2 zestawy 2 zestawy 
w cenie 1w cenie 1
2 zestawy 2 zestawy 
w cenie 1w cenie 1

POWIEW LETNICH PROMOCJIPOWIEW LETNICH PROMOCJIPOWIEW LETNICH PROMOCJIPOWIEW LETNICH PROMOCJI

oferta ważna do 07.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasówoferta ważna do 07.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasówoferta ważna do 07.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasówoferta ważna do 07.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów
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LEGO FRIENDS 
Kino w Heartlake CityKino w Heartlake City 
414481791799090

LEGO CITY 
Strażacki Strażacki 
helikopterhelikopter
ratunkowy ratunkowy 
60281

1091099090
LEGO CITY 
Skatepark Skatepark 
602901091099090

LEGO CLASSIC  
Kreatywne Kreatywne 
przezroczyste klocki przezroczyste klocki 
11013

1091099090
LEGO DUPLO   
Pudełko Pudełko 
z serduszkiem z serduszkiem 
10909

69699090

LEGO SPEED 
CHAMPIONS    
Ferrari F40 Ferrari F40 
Competizione Competizione 
75890

59599090



Dzięki zestawom LEGO VIDIYO Dzięki zestawom LEGO VIDIYO 
dzieci mogą wcielić  dzieci mogą wcielić  

się w reżyserów, producentów się w reżyserów, producentów 
i gwiazdy własnych teledysków! i gwiazdy własnych teledysków! 
Pozwól im rozwinąć kreatywność Pozwól im rozwinąć kreatywność 
przez nagrywanie teledysków przez nagrywanie teledysków 
pełnych muzyki, ciekawych pełnych muzyki, ciekawych 
postaci, piosenek, ruchów postaci, piosenek, ruchów 

tanecznych i zdumiewających tanecznych i zdumiewających 
efektów.efektów.

Figurki do kolekcjonowania Figurki do kolekcjonowania 
połączone z grą mobilną! połączone z grą mobilną! 

Wiele godzin zabawy Wiele godzin zabawy 
i edukacji w wirtualnym i edukacji w wirtualnym 

świecie budowanym z użyciem świecie budowanym z użyciem 
NANOBYTES!NANOBYTES!

ODLOTOWA ZABAWA ODLOTOWA ZABAWA 
W DWÓCH WYMIARACH!W DWÓCH WYMIARACH!

33

NANOBYTE  
Blister 5 elementów Blister 5 elementów 
w zestawie: 4 NanoBytes, 
szkatułka, ukryty NanoByte, 
naklejka i przewodnik  
po kolekcji

39399090

LEGO VIDIYO  
Beatbox Beatbox 
różne rodzaje74749090szt.szt.



Ulubione gry w wersji MINI - do zabrania Ulubione gry w wersji MINI - do zabrania 
na wakacje, wyprawę, na podwórko!na wakacje, wyprawę, na podwórko!

Emocjonujące gry zapewnią pasjonująceEmocjonujące gry zapewnią pasjonujące
rozgrywki w każdym miejscu!rozgrywki w każdym miejscu!

Lato z komarami. Wyślij Lato z komarami. Wyślij 
komary na wakacje! Niech komary na wakacje! Niech 
kąpią się w Bałtyku lub kąpią się w Bałtyku lub 

zbierają grzyby, byle tylko nie zbierają grzyby, byle tylko nie 
bzyczały już nad uchem.bzyczały już nad uchem.

Criss Cross. Planuj Criss Cross. Planuj 
i rozmieszczaj symbole, aby i rozmieszczaj symbole, aby 
było najwięcej tych samych było najwięcej tych samych 

w linii. Dwa poziomy trudności w linii. Dwa poziomy trudności 
pozwolą dostosować grę do pozwolą dostosować grę do 

wieku i umiejętności graczy. Gra wieku i umiejętności graczy. Gra 
posiada też tryb rozgrywki dla posiada też tryb rozgrywki dla 

jednego gracza.jednego gracza.
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EGMONT 
Gry do plecaka Gry do plecaka 
różne rodzaje

EGMONT 
Gry karciane Gry karciane 
różne rodzaje

29299090

26269090szt.szt.

szt.szt.



Nie możesz zasnąć? Nie Nie możesz zasnąć? Nie 
bój się potworów! Zagraj bój się potworów! Zagraj 
w naszą grę i wygoń je w naszą grę i wygoń je 
do szafy! Gra wyróżniona do szafy! Gra wyróżniona 

w konkursie "Świat w konkursie "Świat 
Przyjazny Dziecku”Przyjazny Dziecku”

Emocjonujące gry zapewnią pasjonująceEmocjonujące gry zapewnią pasjonujące
rozgrywki w każdym miejscu!rozgrywki w każdym miejscu!
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GRANNA 
Gry planszowe Gry planszowe 
różne rodzaje

31319090
MUDUKO 
Gry edukacyjne dla najmłodszychGry edukacyjne dla najmłodszych
różne rodzaje

11119090szt.szt.
szt.szt.

Bujanie w obłokach nigdy Bujanie w obłokach nigdy 
nie było tak przyjemne! nie było tak przyjemne! 
To szybka, rodzinna To szybka, rodzinna 
gra, w której liczy się gra, w której liczy się 
zręczność i wyobraźnia.zręczność i wyobraźnia.

MUDUKO 
Gra ChmuryGra Chmury

29299090



Zestawy, które Zestawy, które 
rozbudzą rozbudzą 
w dziecku w dziecku 

ciekawość świata ciekawość świata 
i naukowe pasje!i naukowe pasje!

66

PIATNIK  
Tik Tak Bum Junior  Tik Tak Bum Junior  
nowe wydanienowe wydanie

79799090
PIATNIK  
Gra HoneycombsGra Honeycombs

71719090

4M 
Zestaw edukacyjny Zestaw edukacyjny 
różne rodzaje

39399090

Poznaj zasady Poznaj zasady 
segregacji śmieci segregacji śmieci 
dzięki zabawie!dzięki zabawie!

JAWA  
Gra Akcja SegregacjaGra Akcja Segregacja

36369090

MUDUKO 
Gra Granie w pranieGra Granie w pranie

54549090
szt.szt.



Aktywator Aktywator 
mocy Magiczny mocy Magiczny 

projektorprojektor

Magiczny Magiczny 
lodowy rękawlodowy rękaw

Zestaw Stwórz Zestaw Stwórz 
magiczne obłokimagiczne obłoki

HOT HIT 
Sprzęt AGD z akcesoriami Sprzęt AGD z akcesoriami 
i dźwiękiemi dźwiękiem 
różne rodzaje

24249090

DANTE 
Magiczne zestawy Frozen II Magiczne zestawy Frozen II 
różne rodzaje

59599090
77

ASKATO  
Meble kuchenneMeble kuchenne
pojedyncze mixpojedyncze mix  
2 wzory

999090

szt.szt.

szt.szt.

szt.szt.
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MALOWANY LAS 
Drewniany warsztat Drewniany warsztat 
mechanika z narzędziamimechanika z narzędziami
i klockamii klockami

2392399090

MALOWANY LAS 
Drewniany sorter Edukacyjny Drewniany sorter Edukacyjny 
DomekDomek

36369090

MALOWANY LAS 
Drewniana kostka edukacyjna Drewniana kostka edukacyjna 
PastelPastel

79799090



HOT HIT 
Zestaw zabawek do wody Zestaw zabawek do wody 
różne rodzaje

39399090
Zabierz przyjaciela Zabierz przyjaciela 

na spacerek!na spacerek!
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Zestaw zawiera stetoskop, Zestaw zawiera stetoskop, 
termometr, strzykawkę, termometr, strzykawkę, 
maść, syrop, tabletki, maść, syrop, tabletki, 
pudełko. Wszystko pudełko. Wszystko 

zamknięte w poręcznej zamknięte w poręcznej 
walizce.walizce.

IWOOD 
Zabawki drewniane do ciągnięcia Zabawki drewniane do ciągnięcia 
różne rodzaje

39399090

IWOOD 
Drewniany zestaw lekarza Drewniany zestaw lekarza 
w walizcew walizce

42429090

szt.szt.
szt.szt.



Wóz strażacki posiada Wóz strażacki posiada 
obrotową armatkę obrotową armatkę 
wodną z regulacją wodną z regulacją 

wysokości o zasięgu wysokości o zasięgu 
do 8 metrów! Zbiornik do 8 metrów! Zbiornik 
na wodę ma pojemność na wodę ma pojemność 

aż 1,5 litrów!aż 1,5 litrów!

Jeździk i gra Jeździk i gra 
edukacyjna w jednym! edukacyjna w jednym! 
Gra na podstawie Gra na podstawie 

pedagogiki Montessori, pedagogiki Montessori, 
uczy dziecko uczy dziecko 

niezależności, porządku niezależności, porządku 
i samodyscypliny.i samodyscypliny.
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LENA  
Bączek Kubuś Puchatek  Bączek Kubuś Puchatek  
19 cm

34349090

AS COMPANY 
Hulajnoga 3-kołowa Hulajnoga 3-kołowa 
różne modele

LENA 
Zestaw do piasku - Zestaw do piasku - 
Naczynia kuchenneNaczynia kuchenne 
14 elementów

29299090

99999090

LENA 
Straż Pożarna  Straż Pożarna  
64 cm

1091099090

LISCIANI 
Jeździk Montessori Moje Jeździk Montessori Moje 
pierwsze odkryciapierwsze odkrycia

69699090
szt.szt.



LENA 
Straż Pożarna  Straż Pożarna  
64 cm

7020170201
Stacja benzynowaStacja benzynowa

7020270202
Warsztat samochodowyWarsztat samochodowy

7019970199
Pomoc drogowaPomoc drogowa

91289128
Pojazd Pojazd 

ratownictwa górskiegoratownictwa górskiego7017770177
Volkswagen GarbusVolkswagen Garbus

7017670176
Volkswagen T1 Camping BusVolkswagen T1 Camping Bus

7020070200
ŚmieciarkaŚmieciarka

89899090

1791799090

1791799090

1491499090

1491499090

1791799090

2292299090

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

1111



miejsce na pieczątkę sklepu

7005070050
Samochód ratowniczy Samochód ratowniczy 

ze światłem i dźwiękiemze światłem i dźwiękiem

60206020
Składany domek Składany domek 

letniskowyletniskowy
42284228

Pick-up z quadem Pick-up z quadem 
wyścigowymwyścigowym

7026870268
Młyn wodny z karuzeląMłyn wodny z karuzelą

1191199090

1191199090

1291299090

89899090

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

DO OGRODUDO OGRODUDO OGRODUDO OGRODU
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Wszystkie lokalizacje sklepów 
znajdziesz na www.wyspaszkrabow.pl 

Odwiedź nas na Facebooku 


