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húsvéti ajánló húsvéti ajánló

1| Ugribugri Bob
Cikkszám: 929230
Ugribugri Bob a répaágyás tetején 
ülve őrzi féltett répáit. Egész nap 
rágcsálná a ropogós répákat, de 
másnak nem szívesen ad belőle! 
Ha észreveszi, hogy valaki elcseni 
kedvenc ropogtatnivalóját, felhúzza 
a nyúlcipőt, és felugrik a levegőbe. 
Ám ha a nyuszi a földre huppan, 
bizony hoppon maradhatsz! 4+

Itt a tojás, hol a tojás? Izgalmas 
tojásvadászat, amely során a 
gyerekek biztosan megtalálják a 
csipogó hangot hallató, tojásba 
zárt kiscsibéket. A kezek-lábak 
megmozgatása után pedig a 
gyerkőcök a hangszálaikat is 
megtornáztathatják:  a tojásból 
előbújó kiscsibék dallamos 
csipogása közös éneklésre hívja 
a kis lurkókat. 2+

2| EGG-A-BOO tojásvadászat 
(2 darabos)
Cikkszám: 89591

3| EGG-A-BOO tojásvadászat 
(4 darabos)
Cikkszám: 89592

4| EGG-A-BOO tojásvadászat
Cikkszám: 89590

5| Tojás dekorstúdió
Cikkszám: 10111948
A Tojás dekorstúdióval egészen 
biztosan mókás és különleges lesz 
a húsvéti készülődés, főleg, ha 
a hagyományos tojásfestés már 
unalmasnak tűnik. Csíkos tojások? 
Szokatlan színkombinációk? 
Hajrá! A Tojás dekorstúdióval nincs 
maszatolás, nincs ecetszag, a 
dobozban található filcek pedig nem 
tartalmaznak káros anyagokat. 3+

1| DigiBirds: Éneklő 
madárkák 2 db-os szett
Cikkszám: 88611
A Digibirds madarak olyan interaktív 
madárkák, akik csipognak, ha 
megsimogatják őket, énekelnek, 
ha fütyülnek nekik, ráadásul 
ha beszélnek hozzájuk, még 
válaszolnak is. Ezenkívül mozgatják 
a fejüket és a csőrüket is. A 
Magictunes technológia segítségével 
varázslatosan összekapcsolhatók, 
így akár kórusban is képesek 
énekelni - több mint 30 dallamot. A 
csiptető segítségével a kis gazdáik 
akár a vállukra is tehetik őket. Ebben 
a szettben 2 db madárka található: 
egy jégmadár és egy páva. 3+

2| PeekaPets Kukucska nyuszi
Cikkszám: 88955
A Peekapets Kukucska Nyuszi 
egy pihe-puha plüssállat, aki 
nemcsak többféle édes funkcióval 
szórakoztatja a kicsiket, hanem 
éjszakai fényével nyugodt alvást 
biztosít a kicsik számára. A nyuszi 
a gyerekeket zenével és az örök 
kedvenc kukucskajátékkal köti le. 
6h+

3| Club Pets Betsy nyuszi
Cikkszám: 95861
Betsy nyuszi végtelenül ragaszkodó, 
és imádja a szeretgetést. Amint 
kimondják a nevét, az interaktív 
nyulacska tündéri tappancsain 
odaugrál ahhoz, aki megszólította. 
A félénk nyuszi a hangos zajoktól 
azonban megijed, és odébb ugrik. 
18h+
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1| Toomies Buszos tojáskaland szett
Cikkszám: E73098
A kaland részeként az apróságok 
most igazi városnéző túrán vehetnek 
részt, vagy elszállíthatják a kis 
csőrös barátaikat a reptérre vagy 
buszpályaudvarra. A szett tündéri 
hangokkal szórakoztatja a kicsiket. 
12h+

2| Toomies Vidám fagyiskocsik 
foglalkoztató -2-féle
Cikkszám: E73095
Számos meglepetést és 
nyalánkságot rejt ez a kis készlet 
az apróbbak figyelmének lekötése 
érdekében. 12h+

3| Toomies bújócskázó tojások
Cikkszám: E1581
A kicsiknek a vicces arcokhoz illő 
tojáshéjakat kell megkeresniük. 
A tojások alján különböző formák 
találhatóak, melyeket a megfelelő 
helyre kell illeszteni a speciális 
tojástartóban. 6h+

4| Toomies Vidám repülő 
foglalkoztató
Cikkszám: E73147
A három kis szárnyas kényelmes 
utazásra készül egy repülőn. 
Üléseiket vidám tojáskák alkotják, 
amelyek alatt remekül elbújhatnak, 
ha nyugalomra vágynak. 12h+

5| Toomies Kukucska 
tojáskák számokkal
Cikkszám: E73083
Nincs is jobb, mint egy vidám 
építkezős móka, pláne ha aranyos 
tojáskákat kell egymásra építeni. 
A rajtuk szereplő számok jelzik a 
helyes sorrendet. 6h+

6| Toomies Kukucska tojáskák
Cikkszám: E73080
Mi is lehetne jobb a bújócskánál, 
pláne ha a tündéri tojáska család 
is beszáll a mókába. A különböző 
színű és pofijú tojások egymásban 
rejtőztek el, hogy szórakoztassák a 
gyerekeket - akár pancsolás közben 
is. 6h+

7| Toomies Kukucska kiscsirkék
Cikkszám: E73081
Vajon melyik kiscsirkéket rejtik a 
tündéri ábrázattal ellátott tojások? 
Az apróságok beszállhatnak 
a bújócskába, és vidáman 
keresgélhetik a rejtőzködő kis pipiket 
a búvóhelyeiken. 6h+

8| Toomies Kukucska 
meglepetéstojáskák kanálon
Cikkszám: E73082
A színes tojások cuki kiscsirkékkel 
a belsejükben versenyeznek 
a kicsik kegyeiért. Az élénk és 
vidám színek lekötik az apróságok 
figyelmét, akik a formaillesztős játék 
közben a különböző érzésekkel is 
ismerkedhetnek. 6h+

1| Toomies Vidám 
szárnyasok kalandpark
Cikkszám: E73099
A tojásban ücsörgő kis csőrikék most 
felpattanhatnak az óriáskerékre 
vagy a vidám kisvasútra, de egy kis 
bújócskázásra is van lehetőségük. A 
számos színnel és formával találkozó 
gyerekek készségei folyamatosan 
fejlődnek a játék során. 12h+

2| Toomies Kukucska 
tojáskák emeletes busz
Cikkszám: E73220
A kukucska tojások és kiscsirkék 
már emeletes busszal is utazhatnak. 
A busznak négy emelete van, 
amelyek egymásba vagy egymásra 
illeszthetők. A játék a sorozat további 
tagjaival is kompatibilis. 12h+

3| Toomies Kukucska tojáskák 
2 az 1-ben traktor
Cikkszám: E73219
A kukucska tojások és kiscsirkék 
egy átalakítható, többféle játékra 
lehetőséget adó járgánnyal 
gyarapodtak, így sokáig lekötik a 
kicsik figyelmét. A 2 az 1-ben játék 
teherautóként vagy traktorként 
is funkcionálhat. A játék a sorozat 
további tagjaival is kompatibilis. 
12h+

4| Toomies Muffin 
válogató bébijáték
Cikkszám: E72546 
Az alapformák elsajátításában segít 
ez az édes és vidám csapat. 10h+

5| Toomies Füttyös csibék - 3-féle
Cikkszám: E72813
A Tomy Füttyös csibék nemcsak 
remek szórakozást nyújtanak, de 
a kicsik közben megtanulhatnak 
fújni is, hiszen a kis színes 
madarak hanggal jutalmazzák 
őket, amikor rájuk fújnak. A kedves 
hangok ösztönzik a piciket, hogy 
megszólaltassák a játékot. 18h+

6| Tomy húzható kacsák
Cikkszám: E4613
A dalolászó Tomy kiskacsák remek 
pajtijai lehetnek a babáknak. 12h+
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1| Cicciobello baba guruló házikóval
Cikkszám: CC012000/HU
Cicciobello új, saját házikóba 
költözött. Hogy milyen 
engedékenyek a szülei! Van saját 
szobája, fürdőszobája és ráadásul 
még egy nappalija is, ahol még tévét 
is nézhet. Ha pedig ezt is megunná, 
a kertben fára mászhat, és még egy 
kiskutyát is örökbe fogadhat. A tetőn 
pedig napozhat is, csak vigyázz, 
nehogy elcsússzon a lépcsőn! 
Cicciobello új kalandokkal vár, légy 
te is részese a mókának! 3+

2| Cicciobello baba Alvásidő
Cikkszám: CC032000/HU
Cicciobello sosem hagyná ki a 
délutáni szundit! Ahogy Cicciojack, 
Max, Katy és Rose sem. Ezeknek 
az aranyos kisbabáknak még nem 
sikerült lemondaniuk a cumiról, a 
pasztell színű body-juk azonban 
akármikor le- és felvehető. 
Nyomogasd meg bátran a baba 
pofiját, és figyeld az arckifejezését! 
Mi több, tanítsd meg ülni, állni, 
térdelni és kúszni. Mókás 
babakalandok Cicciobellóval és 
barátaival. 3+

3| Cicciobello baba 
Játsszunk együtt!
Cikkszám: CC000100/HU
Játssz együtt Cicciobellóval! Ez az 
édes kisbaba csak arra vár, hogy 
együtt mókázzatok. De előtte még 
sok tennivalód van: készítsd el a 
bébipapit, és etesd meg. Ha ügyes 
volt, és mind megette az ebédet, 
nyomogasd meg a pofiját, és figyeld 
az arckifejezéseit. Tedd tisztába, és 
indulhat a bohókás bolondozás! 3+

Dance with me

1| Unique Eyes bűvös szemű 
baba - kétféle ruhával
Cikkszám: MYM01000
Amy, Sophie és Rebecca szemei 
minden kislányt elbűvölnek, hiszen 
mindig követnek a tekintetükkel. 
A babák két teljes ruhaszettel 
érkeznek. 3+

2| Unique Eyes bűvös szemű baba
Cikkszám: MYM00000
A Unique Eyes bűvös szemű babát 
akárhonnan nézik is a lányok, 
találkozni fog a tekintetük. Amy-nek, 
Sophie-nak és Rebeccának nemcsak 
a szeme egyedülálló, hanem a stílusa 
is, így a három barátnő bármely 
divatrajongó kislány számára ideális 
ajándék lehet. 3+

3| Unique Eyes bűvös szemű 
baba szépségszalonnal
Cikkszám: MYM02000
A bűvös szemű babát a 
szépségszalonba is elkísérhetik 
a lányok. Kis fésülködőasztallal 
és rengeteg részletgazdag 
kiegészítővel merülhetnek bele a 
gyerekek a sminkelés és készülődés 
szerepjáték-világába. 3+

4| Molly Táncolj velem baba
Cikkszám: BD1921
Molly egy igazán különleges 
táncpartner, élmény vele minden 
egyes lépés. Sasszé és pukedli, 
forgás és spárga... Az apró 
balerinák imádni fogják Molly-t, 
ezt a különleges babát, akivel 
együtt táncolhatnak a kis rózsaszín 
tütüjükben a tükör előtt. Ő sosem 
lesz fáradt, legyen reggel vagy 
este, a gyerekekkel együtt gyakorol 
majd, méghozzá nem is akárhogy! A 
baba lábát és kezét az ifjú balerinák 
magukra köthetik, így ahogy 
mozdulnak, Molly követi őket, és 
együtt táncolhatnak. Öltözéke csupa 
rózsaszín, akárcsak az igazi balett-
táncosoknak, keze és lába puha 
anyagból készült. Ha a gyerekek 
megnyomják a pocakját, csodaszép 
zenét is hallhatnak, amelyre 
kitalálhatják a legújabb koreográfiát. 
Molly minden kis balettnövendéknek 
igazi társa lesz! 3+

5| Molly sétáló baba 33 cm
Cikkszám: BD1226
Molly egy aranyos, pöttyös ruhás, 
szőke hajú baba. A kislányok kézen 
fogva sétálhatnak és énekelhetnek 
vele, akárcsak egy igazi 
kisgyermekkel. Gondoskodhatnak 
róla, felöltöztethetik őt, sőt, még 
egy szőrmés kabátot és csizmát is 
feladhatnak rá, ha hideg van. Molly 
szőke, hullámos haja fésülhető, 
és egy fehér hajpántot visel. A 
mellkasát megnyomva Molly 
vidám énekkel teszi ragyogóvá kis 
barátnője napját. 3+
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A gyönyörű hercegnő babákkal a 
kislányok úgy érezhetik magukat, 
mintha egy tündérmesében lennének. 
A babák a meséhez hű ruhákban és 
kiegészítőkkel érkeznek. 3+

1| Hercegnő baba - 
Hamupipőke 25 cm
Cikkszám: GG02921

2| Hercegnő baba - Hókirálynő 25 cm
Cikkszám: GG02924E

3| Hercegnő baba - Aranyhaj
Cikkszám: GG02902

4| Hercegnő baba - Hókirálynő
Cikkszám: GG02904E

5| Jégvarázs 2 – Mini baba 
kristályban 7cm-es- 4-féle
Cikkszám: FRN73
A jégkristályba bújt mini babák 
hű társai lesznek a nagy sikerű 
Jégvarázs 2 mese rajongóinak. Csak 
rá kell fújni a babákra, hogy életre 
keljen a varázslat, és világítani 
kezdjenek. 3+

6| Elsa jégcipellő
Cikkszám: 36170
A lányok Elsa jeges hatású 
cipellőjében táncolhatnak az otthoni 
játék során vagy a farsangi bálon. 
1 méretben kapható. 4+

7| Jégvarázs 2 - Sétáló vetítő
Cikkszám: FRN68
A Sétáló vetítő viselőjét mindenhová 
bájos kis jégkristályok fogják kísérni, 
hiszen a cipőre rögzíthető kiegészítő 
lépten-nyomon apró mintákat vetít, 
ezzel elevenítve fel a Jégvarázs 2 
mese világát. 3+

8| Seasters – Sellőlányok készlet
Cikkszám: EAT01000/HU
A vízzel megtöltött tengeralatti 
világban kezdődhet is a móka! 
A hercegnő babát varázslatos 
buborékok kíséretében 
változtathatják át a gyerekek 
sellőlánnyá. A szett egy exkluzív 
babát és egy meglepetés karkötőt 
tartalmaz. 3+

9| Hörcsögcsúszka kezdő készlet
Cikkszám: YL120001
Nemcsak ezek a pufók kis hörcsögök 
imádják a változatos vidámparkot, 
hanem a gyerekek is! A gyerekek 
versenyezhetnek, hogy melyik 
tündéri kis rágcsáló száguld végig a 
csúszdaszövevényeken 
a leggyorsabban. Kanyargós 
utakból, liftből, futókerékből és 
sok más akadályból épül fel a 
Hörcsögcsúszka. 3+
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1| Szuper divat köröm - és 
tetováló stúdió
Cikkszám: 12560 
A Cra-Z-Art Szuper Divat köröm- 
és tetoválóstúdiója több mint 
250 különböző kiegészítőjével 
különleges megjelenést varázsol 
a legtrendibb csajoknak.  A 
készlet különböző strasszköveket, 
körömdíszítő és tetoválókellékeket 
tartalmaz. 8+

2| Fantasztikus varrógép szett
Cikkszám: 17524
A könnyen kezelhető, biztonságos 
kivitelű Fantasztikus Varrógéppel 
akár a gyerekek is könnyen 
elsajátíthatják a varrás alapjait. Ha 
már a gyerekek megismerkedtek 
az alap öltésekkel és technikákkal, 
akkor egyedi ruhadarabokat is 
készíthetnek maguknak. 8+

3| Márványos körmök
Cikkszám: 17958
A kislányok most már valódi trendi 
csajoknak érezhetik magukat, 
hiszen, ha a sziporkázó kristályos 
díszítés nem volna elég, ezzel az új 
készlettel már matricázhatják és 
márványozhatják is körmeiket. 8+ 

4| Unikornis dekorhomok készlet
Cikkszám: 17939
Az Unikornis dekorhomok készletben 
található eszközökkel a színes 
csillámhomok rétegzéséből 
gyönyörű, egyedi minták alakíthatók 
ki. Az összkép pedig a matricák 
segítségével lesz teljes. 6+

5| Illatos fürdőzselék készlet
Cikkszám: 17683
Ebben a készletben mindent 
megtalálnak a gyerekek ahhoz, hogy 
saját, színpompás zselészappanokat 
készítsenek egyszerűen és 
biztonságosan. 8+

6| Szivárványos szájfény szett
Cikkszám: 17804
A lányok saját, egyedi szájfényt 
készíthetnek a Cra-Z-Art szett 
segítségével. A csomagban minden 
megtalálható, ami csak szükséges: 
csillogó alap, színezők és aromák.
Minden darab garantáltan egyedi és 
megismételhetetlen lesz. 8+

7| Illatos fürdőbombák - többféle
Cikkszám: 17891
Igazi wellness a fürdőzés a csillámos 
pezsgőfürdőbombákkal! A vidám, 
nyárias formák felpezsdítő vagy épp 
relaxáló illatokkal párosulnak: lime, 
vattacukor, ananász, szőlőzselé, 
vanília és görögdinnye. 8+
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Melyik kislány ne szeretné 
kipróbálni a sminkelést? A Lukky 
gyermekkozmetikumokkal a 
kísérletezésnek semmi akadálya! 
A színpaletta különösen vonzó a 
kísérletező kistinik számára, hiszen 
a Lukky kozmetikumok elsősorban 
élénk színeket, neon árnyalatokat 
és sok-sok csillámot varázsolnak 
az arcra, körmökre és hajtincsekre. 
A bőrbarát, könnyen lemosható 
termékeknek köszönhetően a 
stílusukat kereső lányok bármikor 
új színkombinációkat próbálhatnak 
ki, a színes alkotásoknak pedig a 
sulira már nyoma sem marad. A 
cseppmentes tubusban érkező 
körömlakkok pedig nemcsak gyorsan 
száradnak, de egy mozdulattal 
lehúzhatók is.

1| LUKKY Csillámos 
testzselé - 6-féle
Cikkszám: T11924/T11925/T11926/
T11927/T11928/T15395

2| LUKKY Lehúzható 
körömlakk - 2-féle
Cikkszám: T11171/ T11175 
Szortiment (24-féle)
Cikkszám: T11200

3| LUKKY Lehúzható körömlakk 
konfettis - 3-féle
Cikkszám: T16749/T16752/T16756/

4| LUKKY Színváltó ajakrúzs - 2-féle
Cikkszám: T11940/T11939

5| LUKKY Csillámos 
ajakrúzs - 6-féle
Cikkszám: T15384/T15385/T15386
T16762/T15387/T16763

6| LUKKY Ajakbalzsam - 3-féle
Cikkszám: T11936/T11938/T11937

7| LUKKY Csillogó 
ajakbalzsam - 5-féle
Cikkszám: T16140/T16142/T16138
T16139/T16141

8| LUKKY Szempillafesték - 3-féle
Cikkszám: T16734/T16735/T16736

9| LUKKY Szájfény - 2-féle
Cikkszám: T11944/T11947

10| LUKKY Krémes 
szemhéjfesték csillámmal
Cikkszám: T16128 /T16127/T16126

11| LUKKY Hajkréta - 3-féle
Cikkszám: T11919/T11913/T11917

12| LUKKY Hajszínező neon 
színekben - 7-féle
Cikkszám: T11932/T11930/T11931
T11933/T11934/T11935/ T15394

13| LUKKY Hajszínező 
csillámmal - 4-féle
Cikkszám: T16156/T16157/T16158/
T16159

14| LUKKY Géles szemhéjfesték 
csillámmal - 2-féle
Cikkszám: T15392/T15393

1| LUKKY Csillámos 
manikűrkészlet rózsaszín
Cikkszám: T20719
Igazán csajos, rózsaszínen 
csillogó körmök, gyermekbarát 
kozmetikumokkal. Tartalom: 
körömlakk, csillámpor, 1 ív 
körömmatrica, körömreszelő, ecset, 
kanál. 5+

2| LUKKY Szépség- és tetoválószett
Cikkszám: T20723
Most lemosható tetoválás, szájfény 
és szemhéjfesték formájában 
élhetik át a ragyogást a lányok. 
Tartalom: szájfény, csillámos krémes 
szeméjfesték applikátorral, 1 ív 
flittermatrica, 1 ív csillámos tetováló 
matrica, fésű. 5+

3| LUKKY Unikornis szépségszett
Cikkszám: T20720
Az unikornisok ragyogása egy 
gyermekbarát sminkkészletbe zárva.  
Tartalom: körömlakk, csillámos 
szemhéjfesték applikátorral, epres 
szájfény, 2 ív körömflitter, 2 db 
csillámzselé testre, hajra és arcra, 
körömreszelő. 5+

4| LUKKY Manikűrkészlet 
szemhéjfestékkel
Cikkszám: T20726
Ha készek a körmök, akár a 
szemhéjjak is kaphatnak egy kis 
csillogást. Meleg vízzel 5 perc alatt 
bármilyen minta eltávolítható.  5+

5| LUKKY Csillámos szépségszett
Cikkszám: T20724
Első sminkkészletnek is kiváló 
ez a Lukky szett. Tartalom: 
körömlakk, csillámos szemhéjzselé 
applikátorral, színváltós rúzs, 2 ív 
körömflitter. 5+

6| LUKKY Manikűr-, smink- 
és hajszínezőkészlet
Cikkszám: T20727
Ezzel a Lukky készlettel egy teljesen 
új stílust próbálhatnak ki a lányok. 
Tartalom: szájfény, csillámos 
szemhéjzselé applikátorral, 
hajkréta, körömflitter, körömmatrica, 
műanyag gyűrű. 5+

7| LUKKY Szépségszett 
neszesszerrel
Cikkszám: T20725
Ezzel a stílusos neszesszerben a 
Lukky kozmetikumok most bárhová 
elkísérhetik a lányokat. Tartalom: 2 
db körömlakk, 2 db színváltós rúzs, 
sminkneszesszer. 5+

8| LUKKY Nagy csillámos 
szépségszett
Cikkszám: T20722
A lányok bátran kísérletezhetnek 
ezzel a sminkkészlettel. Tartalom: 
körömlakk, 15 színű csillámos 
szemhéjfesték applikátorral, 
csillámzselé testre, hajra és arcra, 
2 ív körömflitter, 1 ív körömmatrica, 
ecset, applikátor. 5+

9| LUKKY Csillámos 
manikűrkészlet lila
Cikkszám: T20735
Tartalom: körömlakk, csillámpor, 1 ív 
körömmatrica, körömreszelő, ecset, 
kanál. 5+
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interaKtív KedvenceK interaKtív KedvenceK

1| Praline interaktív plüss őzike
Cikkszám: MTM04000/HU
Ez a csodás kis interaktív őzike 
ideális társ a kiskedvencre 
vágyó gyerekeknek, hiszen ő 
is gondoskodásra vágyik, akár 
egy valódi állatka. A váratlan 
hangoktól megijed, ilyenkor egy kis 
szeretgetéssel lehet megnyugtatni. 
Az etetésről sem szabad 
megfeledkezni. 3+

2| Toffee interaktív plüsspóni
Cikkszám: MTM03000/HU
Toffee-ról, a cuki kis interaktív 
plüsspóniról ugyanúgy gondoskodni 
kell, akár egy valódi paciról. Imádja, 
ha lecsutakolják, a kedvenc eledele 
a bébirépa. A bájos lovacska reagál a 
hangokra és az érintésre, ha nem kap 
elég figyelmet, elalszik. 3+

A házikedvencekre vágyó gyerekek a 
Pityergő kiskutyákkal kipróbálhatják, 
hogy milyen egy kiskutyáról 
gondoskodni. A cuki plüssállatkákat 
cumisüveggel etethetik meg a 
gazdik. Ezután a kutyusok valódi 
könnycseppeket ejtenek. De semmi 
gond! A gyerekek a kutyusokat 
könnyen megvigasztalhatják. Sőt, az 
állatorvosi szettek segítségével még 
azt is kideríthetik, hogy betegség-e a 
pityergés oka.

3| Pityergő kiskutya 
állatorvosi szett fekete
Cikkszám: MTC01100

4| Pityergő kiskutya fekete
Cikkszám: MTC06200

5| Pityergő kiskutya állatorvosi 
deluxe szett (fekete)
Cikkszám: MTM09000/HU

6| Pityergő kiskutya 
szortiment - szürke/barna
Cikkszám: MTM10100/HU

7| Squeakee - Lufikutya
Cikkszám:  12300
Squeakee a legkülönlegesebb testű 
interaktív kutyus, aki tanítható, 
etethető és leszidható. Sőt, még 
az is lehet, hogy be is pisil…Reagál 
a simogatásra, mancsrázásra, 
és hangeffektekkel további 
interakciókra is képes. 5+

1| MINI WALKIEZ sétáló 
kiskutya szortiment
Cikkszám: 99814
Pihe-puha, szupercuki és mindig 
sétálni szeretne! A Mini Walkiez 
kiskutyák bármikor kaphatók egy 
kiadós sétára a parkban, a kertben, 
vagy bárhol máshol. Csak szólni 
kell neki, és már el is indul! Reagál 
a hangokra és imádja, ha ölelgetik. 
A kutyushoz természetesen 
póráz is tartozik. Kis méretének 
köszönhetően ez az eb szinte bárhol 
elfér, így aztán minden adott, hogy 
nagyszerű társa legyen a kicsiknek. 
1+

2| MINI WALKIEZ sétáló 
kiskutya - Dalmata
Cikkszám: 99838

3| MINI WALKIEZ sétáló 
kiskutya - Beagle
Cikkszám: 99852

4| MINI WALKIEZ sétáló 
kiskutya - Uszkár
Cikkszám: 99845

5| Club Petz: Artie, a jegesmedve
Cikkszám: 86074
Artie egy pihe-puha interaktív plüss 
jegesmaci, aki hamar megfázik. 
Ha a gyerekek megnyomják Artie 
bal lábát, aranyos hangokkal 
szórakoztatja őket. Ha még egyszer 
megnyomják a lábát, vacogni 
kezd. De semmi gond, a gazdája a 
hátát simogatva felmelegítheti. A 
csomagban található játékfagyival 
meg is lehet etetni, de ha túl sokat 
eszik belőle, ismét átfázhat. 12h+

6| BluBlu a bébidelfin
Cikkszám: 92068
Akár egy bébidelfinből is lehet házi 
kedvenc! BluBlu LED szemei igazán 
kifejezőek, így a gyerekek mindig 
tudják, hogy a pihe-puha plüssdelfin 
épp halacskára, simogatásra vagy 
játékra vágyik. 16-féle érzelem 
kifejezésére képes, így könnyedén 
kiderül, hogy mikor álmos, éhes, 
fél vagy boldog. Az érintésekre 
és hangokra százféle reakcióval 
képes válaszolni. Így ha kis gazdája 
megfelelően viselte gondját, 
biztosan kimutatja boldogságát! 
18h+

7| Luna mesélő plüss unikornis
Cikkszám: BD2003
Az álomszép csillogó szemű plüss, 
Luna, három tündérmesével 
szórakoztatja a hallgatóságot. 
Mesélés közben szarva mágikusan 
világít, és óriási szempillái alatt 
elbűvölően pislog. Hamupipőke, 
Aranyhaj és A kis hableány című 
meséket magyar nyelven meséli el a 
kicsiknek. 2+
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fém játéKautóK fiús játéKOK

1| Lazer M.A.D. First Ops 
X sugárvető készlet
Cikkszám: 86870
A First Ops X lézeres játékkészlettel 
igazi taktikai csatákra kerülhet sor. 
Az alap sugárvető a külön kapható 
kiegészítőkkel kibővíthető, így akár 
50 méter távolságra is ellőhetnek 
a játékosok. A szettben M.A.D. 
Célpont, valamint Basic Blaster 
fegyver kapott helyet. 8+

2| Lazer M.A.D. 15M kiegészítő
Cikkszám: 86850 
15 méteres hatótávolságú toldó Lazer 
M.A.D. készletekhez. 8+

3| Lazer M.A.D. 20M kiegészítő 
Cikkszám: 86847 
20 méteres hatótávolságú toldó 
Lazer M.A.D. készletekhez. 8+

4| Lazer M.A.D.: Battle Ops 
X sugárvető készlet
Cikkszám: 86871
Lézeres játékkészlet, mellyel igazi 
taktikai csatákra kerülhet sor. Az 
alap sugárvető a külön kapható 
kiegészítőkkel kibővíthető, így 
akár 50 m távolságra is eltalálhat a 
játékos. A szettben 2 db sugárvető, 
2 db célpont, 2 db célpont csiptető 
kapott helyet. 8+

A szuper kiegészítőként funkcionáló 
praktikus, világító LEGO® kulcstartók 
a jól ismert filmhősök trendi 
megjelenésével büszkélkedhetnek. 
A LED lámpa jól jön minden váratlan 
helyzetben. 6+

5| LEGO® Mandalorian: Boba 
Fett kulcstartó lámpa
Cikkszám: LGL-KE188H

6| LEGO® Star Wars™: 
Rohamosztagos kulcstartó lámpa
Cikkszám: LGL-KE12H

7| LEGO® The Mandalorian™ 
A gyermek kulcstartó lámpa
Cikkszám: LGL-KE179

8| LEGO® Star Wars™ 
R2-D2 kulcstartó
Cikkszám: LGL-KE21H

9| LEGO® Star Wars™ Yoda 
világító kulcstartó
Cikkszám: LGL-KE11H

10| LEGO®  Star Wars™ 
Rohamosztagos kulcstartó lámpa
Cikkszám: LGL-KE12H

A Welly valósághű járműparkja igazi 
rajongóknak készült, legyenek azok 
a járgányokat imádó apróságok 
vagy gyermeklelkű gyűjtők. A 
részletgazdag kisautók, motorok és 
kamionok ismert márkák apró másai. 
A fém kivitel nemcsak eleganciát, 
hanem tartósságot is biztosít a színes 
járműveknek. 

1| Welly Fém versenyautó 
szortiment 1:60
Cikkszám: 52020-36WD-MH-20

2| Welly Fém versenyautó 
szortiment 1:60
Cikkszám: 52020-12B-2MH-20

3| Welly Fém autó szortiment 1:60
Cikkszám: 52020G-W21-MH

4| Welly Fém autó szortiment 1:34
Cikkszám: 49720F-24CWD-MH-20-B

5| Welly Fém katonai 
jármű szortiment 1:60
Cikkszám: 95210-36WD-MH-20

6| Welly Fém hátrahúzós 
katonai jármű szortiment 1:34
Cikkszám: 99190F-24CWD-MH-20

7| Welly Fém autó szortiment 1:34
Cikkszám: 49720F-24CWD-MH-20-D

8| Welly Fém motor szortiment 1:18
Cikkszám: 19660-24PWD-MH-20

9| Welly Fém autó 
szortiment 1:34-1:39
Cikkszám: 49720F-24CWD-MH-20-C

10| Welly Fém autó szortiment 1:43
Cikkszám: 44000-24CWD-MH-20

11| Welly Fém kamion 
szortiment 1:64
Cikkszám: 68900S-F-12GWD-MH-20
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vicces játéKOK játéKOK fiúKnaK és lánYOKnaK

1| Összenyomható űrlény - többféle
Cikkszám: SV14669
A stresszoldó, ruganyos űrlény 
fejét megnyomva kiugrik zöld, 
csillogós folyadékkal töltött agya. 
Akasztójának köszönhetően 
tökéletes kulcsokon, táskán és sok 
minden másra felakasztva is. 3+

2| Ragacsos nyújtható 
kakilabda - többféle
Cikkszám: SV14875
A labda felülete puha és ragacsos. 
Belseje formázható, tökéletes 
alternatíva a hagyományos 
stresszlabda helyettesítésére. 
Bármilyen lapos felületre 
feltapasztható, így garantált 
szórakozást nyújthat a gyerekek 
számára. 3+

3| Nyújtható kígyó 70 cm - többféle
Cikkszám: SV13595
70 cm-es nyújtható kígyó. 3+

4| Nyúlós MorCica - többféle
Cikkszám: SV21228
Ezek a cicák nem véletlenül 
morcosak, hiszen folyton 
nyomkodják őket. De nem kell őket 
sajnálni, pont erre lett teremtve ez 
a gyerekeknek és felnőtteknek is 
ideális stresszlevezető cicasereg. 3+

5| Nyomkodható banán 
Cikkszám: SV15501
A stresszűző banánt bátran lehet 
nyomkodni, mert a játék végén 
mindig visszanyeri a formáját. 3+

6| Éhes cápa
Cikkszám: SV13429
A stresszoldó gumicápa nem 
csak  feszültség levezetésére 
tökéletes, hanem szórakoztató is. 
Összenyomva mozog a szájában az 
emberi láb. 3+

7| Nyomkodható mókus
Cikkszám: SV21212
A nyúlékony, strapabíró anyagból 
készült mókus csak akkor bújik elő, 
ha megnyomják a farönköt. 3+

8| Nyújtható Malac
Cikkszám: SV21213
A vicces kis malackát bátran 
lehet húzni és nyúzni,  végül úgyis 
visszanyeri eredeti formáját. 3+

9| Push Poppers Dinó - többféle
Cikkszám: SV21232
A puha szilikonból készült 
stresszoldó játék pöttyeit öröm 
benyomni, és nincs megállás, ha 
egyszer rákattan az ember! 3+

10| Push Poppers 
Unikornis - többféle
Cikkszám: SV21231

11| Nagy kifordítható 
hangulatpolip - többféle
Cikkszám: SV21190
Ez a szilikon tapintású polip képes 
változtatni a hangulatát - és a 
hangulatával együtt a színét is. 3+
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1| Azúrkék nyomok: 
Plüsskutya hátizsák 30cm
Cikkszám: BC7006
Az Azúrkék nyomok kedvenc 
kutyusa a kicsik hű társa lesz az 
oviban, iskolában vagy akár az 
utazások során is. A 30 cm-es 
puha hátizsákban minden fontos 
dolog elfér, amire az apróságoknak 
szüksége lehet. 3+

2| Azúrkék nyomok: Plüsskutya 
akasztós pénztárca
Cikkszám: BC7004
Az ovisok nagyon szeretnek Azúrral 
kalandozni, most pedig akár 
magukkal is vihetik őket egy cuki, 
cipzáras pénztárca formájában - kis 
kedvencükkel egészen biztosan 
bátrabban indulnak el az óvodába 
vagy a boltba. A szuperpuha kutyus 
pocakjába belefér a zsebpénz vagy 
néhány kincs, ami a séta során jön 
szembe. 3+ 

3| Peppa malac plüss hátizsák 2-féle
Cikkszám: PP7006
Ebbe a Peppa alakú, kb. 30 cm-es 
táskába pont belefér az alvós, plusz 
minden más, ami csak kellhet az 
óvodába. A táska ráadásul puha 
plüssből készült, így ölelgetni is 
lehet a kis barátot. 2+

4| Peppa Malac - Kacagó-
horkantó Peppa
Cikkszám: 07516
A plüss Peppa malac viccesen 
mozgatja az orrát, miközben kacag 
és horkant. 3+

5| Peppa malac: Plüss 
pénztárca  5-féle
Cikkszám: PP7004
Plüss pénztárca a Peppa malac 
kedves szereplőivel. A figurák  13–16 
cm közöttiek, akasztójuk révén pedig 
a táskára is felcsatolhatók. 3+  

6| Peppa malac ceruzadísz
Cikkszám: PP2010
Ceruzadísz a Peppa malac kedves 
szereplőivel. A ceruzadísszel móká-
sabb lesz a rajzolás vagy 
a tanulás. 3+

7| Peppa malac mágneses rajztábla
Cikkszám: 07218
A legkisebb gyermekek is kiélhetik 
kreativitásukat ezzel a kedvenc 
mesehősükkel díszített mágneses 
rajztáblán. A mágikus karral 
törölhetőek is az alkotások, így ha új 
ihletet kap a kis művész, bármikor 
újrakezdheti az alkotást! A csomag 
a mágneses rajztáblán kívül 3 darab 
nyomdát és egy táblához való tollat 
tartalmaz. 3+

8| Dinómorfer szortiment
Cikkszám: 2110B
Gyűjtsétek össze mind a hatféle, 
különböző színű és fajtájú 
Dínómorfert és rakjátok össze az 
óriás robotlényt! 4+

9| Számmorfer szortiment
Cikkszám: GXE2811D
Morphers számok 0-9-ig. A 
számok átalakíthatók, az összeset 
összegyűjtve pedig egy nagy robottá 
alakítható. 4+
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mOnchhichi mániásOKnaK jOhnnY traKtOr játéKszetteK KicsiKneK

1| Monchhichi Kauri háza szett
Cikkszám: 81553
Kauri háza a Monchhichik egyik 
leghangulatosabb kuckója. A 
készlet egy kétszintes házat és egy 
Monchhichi Kauri figurát tartalmaz. 3+

2| Monchhichi luxusvilla szett
Cikkszám: 81520
A Monchhichik fényűző 
luxusvillájában pazar az élet! A 
csillogó-villogó, káprázatos ház 
elég nagy ahhoz, hogy a figurák 
világraszóló bulit csapjanak! 3+

3| Monchhichi távirányítós autó
Cikkszám: 81519 
A piros Monchhichi autócsodát 
távirányítóval bármerre irányíthatják 
a kis kalandozók. A csomagolás egy 
piros autót és egy Willow majom 
figurát tartalmaz. 3+

4| Monchhichi autó szett
Cikkszám: 81513
A szélsebes sportautó nemcsak 
gyorsaságával, de makulátlan 
fényezésével is a Monchhichik 
legvagányabb járgánya! A szett egy 
piros autót és egy Willow majom 
figurát tartalmaz. 3+

5| Monchhichi figurák szortiment
Cikkszám: 81550

6| Bebichhichi lány barna - 15 cm
Cikkszám: 235550

7| Monchhichi - Kauri fiú - 20 cm
Cikkszám: 229673

8| Monchhichi - Pukkanós 
cukorka lány figura - 20 cm
Cikkszám: 233885

9| Monchhichi - Hanae - 20 cm
Cikkszám: 229666

10| Bebichhichi – 
Cseresznyevirág bébi – 15 cm
Cikkszám: 242443

11| Monchhichi - Willow - 20 cm
Cikkszám: 229680

12| Monchhichi - lány figura 
fehér előkével - 20 cm
Cikkszám: 255550

13| Monchhichi - Unikornis 
pulcsis lány - 20 cm
Cikkszám: 243846
 

1| Tomy: Távirányítós Johnny traktor
Cikkszám: 42946
Ez a könnyedén, két gombbal 
irányítható távirányítós Johnny 
traktor előremenet és fordulás 
funkcióval is rendelkezik, így téve 
még életszerűbbé a traktorozás 
élményét. 18h+

2| Tomy: Guruló Johnny traktor
Cikkszám: 42925
A Tomy guruló Johnny traktorával a 
kicsik is bepillantást nyerhetnek a 
gazdálkodás világába. Csak nyomjuk 
le a traktor tetejét, és figyeljük, 
hogyan gurul! Végeláthatatlan móka 
barátságos zöld-sárga traktorral. 
18h+

3| Tomy: John Deer farm szett
Cikkszám: 47207 
A gyerekek elszállíthatják a 
traktort a mezőre, hogy el tudja 
látni a munkáját a tanyán. A szett 
egy emelhető rámpás teherautót, 
valamint egy szállítható traktort 
tartalmaz. A járműveknek szeme 
és szája is van, a szállító autó pedig 
fény- és hanghatásokkal is bír! 
Mindkét autó kerekei szabadon 
gurulnak, a trailer tetején lévő 
gombokat megnyomva pedig a 
járgány duda- és motorhangot ad ki, 
szirénája világít. 18h+

4| Tomy: Formaválogatós 
Johnny traktor
Cikkszám: 46654
A színek, formák és számok 
tanulása még sosem volt ennyire 
izgalmas! Csak illesszük a formákat 
a megfelelő kerékbe, lökjük meg a 
kis traktort, és fügyeljük, hogyan 
potyognak ki a behelyezett formák! 
Az aranoys fejlesztő játék nemcsak 
a kognitív képességeket, hanem az 
érzékszervi tanulást is fejleszti. 18h+

5| Tomy: építs Johnny traktort!
Cikkszám: 46655
Ez a 13 alkatrészből és 
csavarozógépből álló készlet 
lehetővé teszi, hogy a kicsik saját 
maguk építsék meg saját John 
Deere játéktraktorjukat. Mi több, a 
csavarozóval újra és újra elemeire 
szedhetik szét és rakhatják össze 
hatalmas kerekeken guruló 
barátjukat. 18h+

6| Tomy: John Deer traktor 
fény- és hanghatásokkal
Cikkszám: 46656
A kisfiúk kedvenc járműve, a 
népszerű John Deere traktor készen 
áll az akadályok leküzdésére. 
Extra nagy méretű gumiabroncsai 
átmennek a kidőlt fán, vagy akár 
egy sziklatömbön is! A srácok 
guríthatják, tologathatják vagy 
versenyt is rendezhetnek vele, sőt, a 
járgány fény- és hanghatásokat is ad, 
ha megnyomják a traktor tetején lévő 
gombokat. Dudál, járómotor-hangot 
ad ki, és világítanak a lámpái. 3+
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tOmY - tOOmies játéKOK tOmY - tOOmies játéKOK

1| Ricky Zoom - Zúgó Ricky 
fény- és hanghatásokkal 
Cikkszám: T20036
A száguldó Ricky Zoom figura 
működő világítással akcióhangokkal 
teszi még izgalmasabbá a játékot. 3+

2| Ricky Zoom tekerős kilövő 
figurával szortiment
Cikkszám: T20058
A Ricky Zoom figurák kilövővel 
is kaphatók. A tekerős kilövő 
segítségével csak néhány mozdulat 
elindítani a kétkerekű figurákat. 3+

3| Ricky Zoom figura 
szortiment (4 féle)
Cikkszám: T20020
Megérkeztek a Ricky Zoom sorozat 
főszereplői! A rajzfilm száguldó 
kétkerekűi figura formában. 
A figurák első kereke kanyarodik, 
a vázak pedig kompatibilisek a 
kiegészítőkkel. Az 5-féle figura 
külön-külön kapható. 3+

4| Ricky Zoom kilövő készlet 
2 szuperhős stílusú figurával
Cikkszám: T20095
A Ricky Zoom figurák 
kilövőállomással is kaphatók. 
A kilövő gombnyomásra indítja a 
figurákat. A karakterek szuperhős 
stílusúak. 3+

1| Toomies DC tologatható Batmotor
Cikkszám: E73260
Batman legkisebb rajongói motorral 
is száguldhatnak az első kalandok 
felé. A vidám alakot öltött szuperhős 
motorjához hozzáilleszthető Robin 
járgánya. 12h+

2| Toomies DC Batmobil
Cikkszám: E73262
A Batman-rajongást nem lehet 
elég korán kezdeni. A legkisebbek 
is megismerkedhetnek a hőssel 
és hű társával, Robinnal a babák 
számára tervezett Batmobillal. A játék 
többféleképpen összeszerelhető, 
így külön-külön és együtt is 
száguldozhatnak a vidám figurák. 12h+

3| Tomy Építhető húzható 
Ankyloszaurusz
Cikkszám: E73410
A Jurassic World dinóvilága 
inspirálta izgalmas tologatós-húzós 
játék a legkisebb felfedezőknek.  
A gyerekek rápakolhatják a 
különböző méretű karikákat és a 
bébi dinót tartalmazó tojást a mama 
Ankyloszaurusz hátára, majd sétára 
indulatnak velük. A zsinóron húzva 
a dinó mozgatja a farkát, ha pedig 
megrázzák, morog. 12h+

4| Toomies Dinó járgány
Cikkszám: E73251
A kis dinoszaurusz a legmenőbb 
terepjárót kapta az anyukájától, aki 
büszkén gurul a dinójárgány után. A 
gyerekek sosem fogják megunni ezt 
a tologatható játékszettet. 12h+

5| Toomies Dinó mentőosztag
Cikkszám: E73253
Ha baj van, a dinó mentőosztag 
máris ott terem! A két részből 
álló tologatható játékban két 
dinoszaurusz kapott helyet. 
Az utánfutó oldalán formák is 
találhatók, így a színes játék 
a gyerekek formafelismerő 
képességét is fejleszti. 12h+

6| Toomies Tologatható T-Rex 
Cikkszám: E73254
Ezzel a mókás játékkal az első 
lépések hamar szaladássá alakulnak, 
miközben a koordináció is egyre 
könnyebbé válik az apróságoknak. 
A tologatható dinó játék maga 
előtt görget egy kereket, amellyel 
összegyűjtheti a csomagban 
található színes kis labdákat. 12h+

7| Toomies Dinó tojások
Cikkszám: E73252
A keltetőben színes kis tojások 
lapulnak, amelyekből apró kis 
dinoszauruszbébik bújnak elő. A 
keltető nyomásra forog, a tojások 
pedig kipotyognak belőle, így a 
játék a színek és a mozgás együttes 
erejével köti le a legkisebbek 
figyelmét. 12h+
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1| Toomies Buborékkészítő 
konyha szett fürdőjáték
Cikkszám: E73264
A kísérletező kedvű gyerekek 
kedvenc fürdőjátéka lesz a falra 
rögzíthető buborékkészítő konyha. 
A színes sütővel, mosogatóval és 
egyéb kiegészítőkkel a pancsolós 
szerepjátékoknak csak a gyerekek 
képzelete szabhat határt. 18h+

2| Toomies  vízimentők 
szett fürdőjáték
Cikkszám: E73307
Fürdésidő? Semmi vész, hiszen 
ez a pancsoló vízimentő csapat 
biztosítja az önfeledt játékot az 
apróságok számára. Töltsétek 
meg vízzel a propellert, húzzátok 
hátra a kosarat, hogy körbe-körbe 
spricceljen a víz! A pilótakutyus 
mellett a csónakos mentőosztag is 
készen áll a bevetésre. Csak fel kell 
húzni a járgányt, és a vakmerő kutyus 
magától elevez a kád vadvizein. 12h+

3| Toomies mentőhelikopter 
fürdőjáték
Cikkszám: E73305
A vizet spriccelő helikopteres 
mentőkutyus és delfin barátja 
ideális szerepjátékot biztosítanak 
a pancsoláshoz. Ha a propeller 
megtelt vízzel, a kosár meghúzásával 
a pancsoló apróságok minizáport 
varázsolhatnak a fürdőkádba. 12h+

4| Toomies 7 az 1-ben 
polipocska fürdőjáték
Cikkszám: E73104
 A kis polipocska elindul kalandozni 
a gyerekekkel pancsolás közben. 
A fürdés nem lesz unalmas többé, 
hiszen a színek és formák nemcsak 
lekötik a gyerekek figyelmét, de 
számos mókázási lehetőséget is 
csempésznek a fürdőkádba. 18h+

5| Toomies Pancsoló polipok 
Cikkszám: E72820
A barátságos tekintetű Pancsoló 
Polippal nincs több sírás-rívás, csak 
végtelen móka és kacagás!
12h+

6| Toomies Polip pajtik fürdőjáték
Cikkszám: E2756
A polipmamán színes kicsinyei  
utaznak, akik vizet spriccelnek és 
feltapadnak a csempére. A változatos 
színű és fogású lények segítik a 
számokkal való ismerkedést. 12h+

1| Toomies Daloló 
delfinek fürdőjáték
Cikkszám: T6528
A szolmizáló delfinek kedves 
kórusukkal szórakoztatják a babákat 
fürdés közben. Fejlesztve hallást 
és hangfelismerését, a színes 
delfinek már egy éves kortól vidám 
játszópajtásai lesznek a babáknak. 
A megfelelő úszógumiban lévő 
delfineket megpaskolva az állatkák 
a szolmizációs skála különböző 
hangjain szólalnak meg. 12h+

2| Toomies Ficánkoló 
Delfinpajti fürdőjáték
Cikkszám: E72359
A Tomy Ficánkoló Delfinpajti remek 
társa lehet egy kisbabának, hogy 
az esti fürdetés még élvezetesebb 
legyen. 9h+

3| Toomies Teknős pajtik
Cikkszám: E72097 
A kedves teknősön kicsinyei 
utaznak, akik tapadókorongjukkal 
feltapaszthatók a fürdőszoba 
csempéire, és spriccelni is tudnak. 
A teknős páncélja levehető, lábaival 
formaválasztó játék is játszható. 
12h+

4| Toomies éneklő, úszó teknős
Cikkszám: E2712
A teknős könnyedén úszik a víz 
tetején, csak a hátán lévő gombot 
kell felhúzni. A vidám állatka 
mozgással és hanghatásokkal köti le 
a babák figyelmét pancsolás közben. 
12h+

5| Toomies Rakétaszökőkút 
fürdőjáték
Cikkszám: E72357
A Tomy Rakétaszökőkút fürdőjáték 
lenyűgöző pancsoló móka. Merítsük 
a víz alá a rakétát, hogy megteljen 
vízzel. Ekkor a kis narancssárga 
tengeri csillag lebegni kezd. 12h+

6| Toomies Kalózhajó fürdőjáték
Cikkszám: E71602
A Tomy Kalózhajó fürdőjátékával a 
gyerekek igazi kalóznak érezhetik 
magukat - legyen szó fürdőkádról 
vagy medencéről. A hajó ágyúja és 
a polip is vizet spriccel, ráadásul a 
csomagban egy kis kalózfigura is 
helyet kapott, aki az árbockosárból 
figyelheti az eseményeket. 
A kalózhajóhoz tartozik egy 
mentőcsónak is, így a kis kalóz a 
csúszdán lecsúszva könnyen a vízre 
juthat vele! 18h+
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lamaze játéKOK BaBáKnaK lamaze játéKOK BaBáKnaK

1| Lamaze Hernyós 
foglalkoztató könyv
Cikkszám: L27463
A harmonikához hasonló könyv 
egyik oldalán színpompás rajzok, 
a míg a másikon nyugtató hatású, 
fekete-fehér ábrák hatnak a kicsik 
érzékszerveire. A kis hernyó 
ráadásul egy hozzácsatolt rágókával 
is kedveskedik a piciknek. 6h+

2| Lamaze Kukucska elefánt
Cikkszám: L27467
Ez a kiselefánt tündéri füleivel 
egyhamar mosolyt csal a kicsik 
arcára, és játék közben észrevétlenül 
fejleszti a babák hallását és taktilis 
érzékelését. 3h+

3| Lamaze Zsiráf csörgő
Cikkszám: L27471
Bohókás hangokat hallató plüss 
zsiráfbarátunk rendkívül mosolygós, 
így percek alatt formálhat örök 
barátságot játszótársával. 12h+

4| Lamaze Szövet bébijáték 
Cikkszám: L27249
A színes, állatkás szövetkocka 
oldalán lyukak találhatók, amelyekbe 
a picik beilleszthetik a készletben 
található párnácskákat. 9h+

A babakocsira vagy hordozóra 
rögzíthető puha könyvecskék lekötik 
a babák figyelmét utazás közben. A 
színek, a minták és a textúrák pedig 
fejlesztik az érzékszerveiket.

5| Lamaze Első könyvem bébijáték 
Cikkszám: LC27126

6| Lamaze Mesélő koala  
Cikkszám: L27432

7| Lamaze keverd és 
párosítsd hernyó
Cikkszám: L27244
A picik most új hangokat, színeket 
és anyagokat ismerhetnek meg a 
Lamaze hernyó segítségével, mely 
egy puha plüss és egy színpárosító 
játék is egyben. 6h+

A bohókás és cuki játékok minden 
csöppséget elvarázsolnak! A puha, 
színes plüssök lekötik a kicsik 
figyelmét, legyenek akár a járókában, 
vagy a babakocsiban! A Lamaze 
Szereld fel játékok fejlesztik a babák 
tapintását, látását és érzékelését. A 
rágóka rész segíti a babákat a fogzás 
nehézségeiben. A játékok könnyen 
felakaszthatóak babahordozóra, 
babakocsira vagy kiságyra is.

1| Lamaze Horace kalóz bébijáték
Cikkszám: LC27562

2| Lamaze A barátom, 
Emily bébijáték
Cikkszám: LC27026

3| Lamaze Jacques páva bébijáték
Cikkszám: L27013

4| Lamaze PupSqueak, 
a kölyökkutya
Cikkszám: LC27023

5| Lamaze Rezgős Sárkánybébi
Cikkszám: L27565

6| Lamaze Salty Sam polip pajti
Cikkszám: L27514

7| Lamaze Varázscsomó formákkal
Cikkszám: LC27128

8| Lamaze Varázsszárny plüss póni
Cikkszám: LC27561

9| Lamaze Szentjánosbogár csörgő
Cikkszám: L27636
Vidám, színes csörgő, rágókás 
szárnyakkal. Nélkülözhetetlen társ 
a fogzás ideje alatt. 0h+

10| Lamaze Tavaszi 
boka- és csuklócsörgő
Cikkszám: L27634
A Lamaze Tavaszi boka- és 
csuklócsörgő születéstől ajánlott 
bébijáték szett, amely izgalmas és 
szórakoztató formában fejleszti az 
apróságok készségeit. 0h+

2.1.

3.

4.

5. 6.

7.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.
5.

6.



38 39

tOmY aquadOOdle játéKOK iq legO írószereK

A Tomy Aquadoodle rajzszőnyegen 
vízzel megtöltött speciális tollal 
rajzolhatnak a kicsik. A felület színe 
a rajzolás hatására megváltozik, 
ám amikor a víz felszárad, a rajz 
eltűnik, és elölről lehet kezdeni az 
alkotást. Nincsenek színes foltok, 
sem maszatos kezek. A speciális toll 
bármikor újratölthető vízzel.

1| Aquadoodle  
- 2 db-os toll készlet
Cikkszám: E72392

2| Aquadoodle toll
Cikkszám: E72391

3| Aquadoodle 
 - Klasszikus rajzszőnyeg
Cikkszám: T72370

4| Aquadoodle  
- Rózsaszín rajzkészlet
Cikkszám: T72371

5| Aquadoodle Pro - Az én  
ABC-m: Betűk és számok
Cikkszám: E72866

6| Aquadoodle  
- Állatos rajz szőnyeg
Cikkszám: E73267

7| Aquadoodle  
- Járműves rajzszőnyeg
Cikkszám: E73268

8| Aquadoodle  
- Szivárványos színek
Cikkszám: E72772 

9| Aquadoodle  
- Rajzoló suli
Cikkszám: E72865

10| Aquadoodle  
- Disney hercegnős  
rajzszőnyeg
Cikkszám: E73077

1| LEGO® Zseléstoll 3 db-os készlet
Cikkszám: 51513
A piros, kék, és fekete színű 0,7 
mm vastagságú írószerek készek 
megihletni a kreatív elmét! 6+

2| LEGO® Zseléstoll figurával fekete
Cikkszám: 52601
A figurával ellátott kis csomagban 
egy szuper zseléstoll rejtőzik, mely 
a LEGO® varázsát csempészi az 
írószerek világába. 6+

3| LEGO® Zseléstoll figurával piros
Cikkszám: 52602

4| LEGO® Zseléstoll figurával kék
Cikkszám: 52600

5| LEGO Mechanikus 
ceruza figurával
Cikkszám: 52603
A kis figurával ellátható mechanikus 
ceruza biztosan elnyeri majd a 
LEGO® rajongó gyerekek tetszését, 
akik a menő írószert magukkal 
vihetik, hogy kicsit feldobják a sulis 
hétköznapjaikat. 6+

6| LEGO® Építhető vonalzó figurával
Cikkszám: 52558
Szumma-szummárum, a kis figura 
csak extra az amúgy is menő, 
építhető LEGO® vonalzó mellé. 6+

7| LEGO® Szövegkiemelő 
3 db-os készlet
Cikkszám: 51685
Ezekkel a mesés szövegkiemelőkkel 
a LEGO® rajongók kiemelhetik 
a lényeget, úgy, hogy ők is 
kiemelkednek a szürke iskolai 
hétköznapokból. 6+

8| LEGO® Filctoll készlet 12 db-os
Cikkszám: 51644
12 db-os, 1 mm vonalvastagságú, 
2x4-es LEGO® elemmel díszített 
színes filctoll készletért meg fognak 
őrülni a gyerekek. 6+

9| LEGO® 12 darabos 
ceruzakészlet ceruzadísszel
Cikkszám: 52064
LEGO® színes ceruza szett 2 db 
LEGO® elemmel, melyre bármely 
LEGO® figura rögzíthető. A készlet 
a többi LEGO® írószer készlettel 
is összeépíthető. A szett 12 db 
különböző színű ceruzát tartalmaz. 
6+

10| LEGO® Ceruza 
írószerkészlet figurával
Cikkszám: 52053
Nincs is jobb egy menő írókészletnél, 
kivéve ha az LEGO® figurával 
és különféle kiegészítőkkel van 
tarkítva. A szettben 1 db topper, 4 db 
ceruza, 1 db hegyező és 1 db radír 
várja az iskolásokat. 6+

11| LEGO® Zseléstoll 
12 db-os készlet
Cikkszám: 51639
Ezzel a 12 db-os LEGO® készlettel, 
az alkotások átköltöznek a 
rajzlapokra és füzetekbe. 6+
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plus plus ÉpítŐJÁtÉKOK plus plus ÉpítŐJÁtÉKOK

Érezd magad otthon a Plus-Plus 
világában, ahol a tündérmesék 
valósággá válnak. Ezt a világot te 
alakítod: szárnyalj tündérekkel, 
barátkozz unikornisokkal és vegyülj 
el a flamingók rózsaszín fellegében. 
Építsd meg saját tündérmesédet, 
és merülj el a mesék világában. A 
szivárványkastély új úrnőjére vár, aki 
lovaskocsin haladva, hőlégballonból 
integetve csodálhatja a világot, 
amelyet megalkotott magának.

1| Plus-Plus Szivárványkastély 
- 760 db
Cikkszám: 3775

2| Plus-Plus Pasztell tündérmese 
3 az 1-ben - 220 db
Cikkszám: 3769

3| Plus-Plus Pasztell szivárvány 
hőlégballon - 360 db
Cikkszám: 3794

4| Plus-Plus Pasztellszínű 
lovaskocsi - 170 db
Cikkszám: 3793

5| Plus-Plus Flamingó 
- 100 db-os henger
Cikkszám: 4242

6| Plus-Plus Tündér - 100 
db-os henger
Cikkszám: 4241

7| Plus-Plus Unikornis 
- 100 db-os henger
Cikkszám: 4109

8| Figurák készletben 
Cikkszám: 7407
12 db-os szortiment kínálóban

Üdvözlünk a Plus-Plus világában, ahol 
a mese és a valóság kéz-a-kézben 
jár. Itt minden gyermek szárnyalni 
engedheti fantáziáját: ezt a világot 
te alakítod. Dinók, robotok és a 
legvagányabb járgányok várják azt, 
hogy megépítsd őket. Építsd utakat, 
hogy járműveid még gyorsabban 
haladhassanak, de ha a felhők közé 
kívánkoznál, arra is van megoldás: a 
Plus-Plus repcsikkel határ a csillagos 
ég! A biztonság azonban mindennél 
fontosabb: élvezd ki Plus-Plus-
világod minden cseppjét, tudva azt, 
hogy egy szuperhős és a legbuzgóbb 
rendőrcsapat őrzi álmaidat.

1| Plus-Plus Rendőrállomás 
 760 db
Cikkszám: 3762

2| Plus-Plus Repcsik - 170 db
Cikkszám: 3724

3| Plus-Plus Útépítés 
220 db 3 az 1-ben
Cikkszám: 3768

4| Plus-Plus Robotok - 170 db
Cikkszám: 3828

5| Plus-Plus Építs járműveket
Cikkszám: 7016

6| Plus-Plus Szuperhős 
- 100 db-os henger
Cikkszám: 4106

7| Plus Plus Robot - 100 
db-os henger
Cikkszám: 4105

8| Plus-Plus Építs dinókat
Cikkszám: 3918

9| Plus-Plus Űrmozaik 
puzzle számokkal 550 db
Cikkszám: 3912
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A Crayola ezúttal a rajzoláson és festésen túl a ruhatervezés világába kalauzolja el a divat iránt érdeklődőket. Rajzkészletek, 
matricamozaikos alkotófüztek és divattervező készletek várják, hogy a csini ruhákért és nem mindennapi párosításokért rajongó 

lányok elárasszák őket trendi ötleteikkel. A kis alkotók a művészet és filmsztárok ihlette pompázatos ruhakölteményekkel és matricák 
százaiból készült összeállításokkal engedhetnek szabad utat a bennük rejlő kreativitásnak. Mi több, a falak sem maradhatnak 
egyedi dekoráció nélkül, hiszen a homokfestő készlettel varázslatos posztereket tölthetnek meg élettel és élékszínű homokkal.

Crayola Creations: 
Unikornis festő készlet
04-1153

Crayola Creations: 
Számos matricamozaik 
alkotófüzet
04-6229

Crayola Creations: 
Állati divat matricás 

rajzkészlet
04-1173

Crayola Creations: 
Matricás divattervező 
készlet
26285

Crayola Creations: 
Művészet a divatban 

rajzkészlet
26200

A legcsajosabb kreációk a Crayola Creations-től!

Varázslat! A Crayola Color Wonder termékekkel a gyerekek maszatmentesen alkothatnak, ugyanis ezek a filctollak 
sehol máshol nem hagynak nyomot, csakis a Color Wonder kifestőlapokon. A filcekben megnyilvánuló kreativitás így 

nem vándorol át sem a bútorokra, sem a kanapéra, de még a kicsik ruhái és kezecskéi is tiszták maradnak.

Kezdődhet az alkotás a különleges Crayola Maszatmentes kifestőkkel!

Crayola Creations: Kis 
divattervező rajzkészlet

04-0476

Crayola Colour Wonder: 
Disney-hercegnők színező

75-2813

Crayola Color Wonder 
Őskor színező készlet
75-7158

Crayola Colour Wonder: 
Disney-hercegnők színező
12785

Crayola Colour Wonder: 
Meseország színező
75-2816

Crayola Colour Wonder: 
Maszatmentes filctoll 10 db

75-2570

Crayola Colour Wonder: 
Verdák színező
12787

Crayola Creations: Kristályos 
képkeretkészítő szett
04-2916

Crayola Creations: 
Malacpersely-
készítő szett
04-2917
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1| Crayola: Festékszóró szett
Cikkszám: 25-7494
A Crayola Festékszóró szettjével a 
gyerekek könnyedén felfedezhetik 
kreatív énjüket, és olyan alkotásokat 
hozhatnak létre, amelyeknek 
mindenki a csodájára jár. A 
filctollakkal rajzolni is lehet, na de 
sokkal érdekesebb betenni a filcet 
a festékszóróba, és úgy alkotni, 
mint egy igazi graffiti művész. A 
festékszóróba nem kell elem, így 
bárhol elő lehet kapni, elegendő 
felpumpálni a szerkezetet, és 
a nyomásnak köszönhetően 
már kezdődhet is az alkotás. A 
szettben sablonok is találhatók, 
így a különböző minták egyszerűen 
felfújhatók a papírra. A festékszóró 
Crayola Maxi filctollakkal 
kompatibilis. 7+  

2| Crayola: Kifesthető unikornis
Cikkszám: 93020
A Crayola unikornist különböző 
ékszerekkel tudod feldíszíteni, és 
kedvedre ki is festheted! 4+

3| Crayola: Dinós világító 
rajztábla sablonnal
Cikkszám: 74-7497
A Crayola Dinós világító 
rajztáblájával nem kell aggódni, 
hogy nem sikerül úgy a T-Rex 
vagy a Triceratopsz, ahogyan azt 
a lurkók megálmodták, hiszen a 
dobozban a rajztábla mellett 10 
sablon is rejlik, amelyek segítségével 
tökéletes dinókat ábrázoló rajzok 
születhetnek. 3+

4| Crayola: Colour n 
Style Friends - Jade
Cikkszám: 918937.005
Szín és stílus újra és újra! A 
különleges filctollakat használva 
csodás mintájú ruhákat és színes 
hajakat készíthetnek el a lányok. 
Az egyedi alkotásokat bármikor 
megismételhetik, hiszen vízzel 
egyszerűen lemoshatók. 5+

5| Crayola: Mókás matricázó szett
Cikkszám: 04-6801
Melyik gyerkőc ne szeretné a 
matricákat? A Crayola: Mókás 
matricázó szett rengeteg izgalmas 
pillanatot ígér a gyerekek számára! A 
kis alkotók kiszínezhetik a kifestőket, 
vagy valamit fejből is rajzolhatnak, az 
elkészült alkotásokat pedig tovább 
dekorálhatják a saját vagy az előre 
elkészített matricáikkal. 4+

6| Crayola: Szivacsfestő készlet
Cikkszám: 04-0572
Órákon át tartó kreatív elfoglaltság 
várja a gyerekeket a Crayola: 
Szivacsfestő készlettel! A csomag 
4 tégely különböző színű festéket, 
9 különböző formájú szivacsot 
(pl. nyuszi, pillangó, kismadár), 
szivacsos festőhengert és ecsetet is 
tartalmaz, hogy a kis művészeknek 
minden a rendelkezésükre álljon a 
nyomdázó technika alkalmazásához. 
4+

1| Crayola Silly Scents 
Illatos matricakészítő
Cikkszám: 74-7261
Matricák, matricák, matricák! 
Matricából sosem elég, nem igaz? 
És ha még illatos is, az... az maga 
a matricamennyország. Ezzel a 
készlettel a gyerekek csodálatos 
matricákat készíthetnek - méghozzá 
olyanokat, amilyeneket ők akarnak.
A kívánt rajzot rá kell helyezni az 
öntapadós lapra, majd betenni a 
matricakészítő gépbe a gumilap alá. 
Ezt követően egy mozdulat, és már 
kész is vannak a szuperegyedi, na 
meg szuperillatos matricák. 6+

2| Crayola Silly Scents 
illatos gyurma 32 db CDU
Cikkszám: A1-2154
A Crayola Silly Scents illatos gyurmái 
könnyen formálható, puha, élénk 
színű gyurmák, amelyekből a 
gyerekek kedvükre alkothatnak. A 
gyurmák 5 különböző színben és 
illatban érhetők el. 3+

3| Crayola Silly Scents Illatos 
mini gyurma szortiment
Cikkszám: A1-2596
A Crayola Silly Scents mini 
gyurmakészletei könnyen 
formálható, puha, élénk színű, és 
ami a legjobb, illatos gyurmákat 
tartalmaznak, amelyekből a 
gyerekek kedvükre alkothatnak 
különböző állatokat, figurákat. 
A szettekben a 3 különböző 
színű gyurma mellett tematikus 
formázóeszközök is találhatók. 3+

4| Crayola Silly Scents illatos 
gyurma 4 db dobozban
Cikkszám: A1-2150
Ebben a készletben 4 tégely 
különböző színű (narancssárga, lila, 
citromsárga, kék) és illatú (narancs, 
szőlő, citrom, áfonya) gyurma 
található. 3+

5| Crayola Silly & Stinky 
Scents illatos foglalkoztató
Cikkszám: 04-0642
Ebben a szettben összesen 38 db - a 
Crayolától már megszokott - magas 
minőségű írószer található, plusz 20 
darab színezhető karakterkártya. 3+

6| Crayola Silly Scents Csavarós 
illatos zsírkréta 21db
Cikkszám: 52-9621
Élénk színű, illatos, csavarható 
végű pasztellkréta 21 darabos 
kiszerelésben. 3+

7| Crayola Metál festék 6 db-os
Cikkszám: 54-5000
A Crayola lemosható, színes metál 
festékek praktikus tégelyben 
érkeznek a gyerekekhez és ezáltal 
megismerkedhetnek a festés 
művészetével. Ecsettel, szivaccsal, 
és nyomdával kis használható. 5+

8| Crayola Slime-készítő szett
Cikkszám: 25-2160
A Crayola Slime-készítő szettjével a 
lurkók összeállíthatják saját, egyedi 
intelligens gyurmájukat - hiszen 
nemcsak a trutyizás, hanem az 
alkotás is szórakozás! 5+
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1| Crayola aszfaltkréta 48db-os
Cikkszám: 51-2048

2| Crayola aszfalt kréta 16db-os
Cikkszám: 51-4008

3| Crayola Disney Hercegnők 
kifestő+matricák
Cikkszám: 04-0202

4| Crayola Jégvarázs 
színező és foglalkoztató
Cikkszám: 04-5900

5| Crayola: Lemostható 
minifilctoll-készlet tartóban
Cikkszám: 04-5227

6| Crayola: Pip-Squeaks kimosható 
filctoll készlet - 14 db-os
Cikkszám: 58-8343

7| Crayola Sokszínű Világ 
Országok színező
Cikkszám: 25-0717

8| Crayola Sokszínű Világ 
Bőrszínű zsírkréta 24db
Cikkszám: 52-0114

9| Crayola A világ színei 
24-féle bőrszínű filc
Cikkszám: 58-7804

10| Crayola Pasztell 
színes ceruza 12 db
Cikkszám: 68-3366

11| Crayola Pasztell vékony-
vastag filctoll 12db
Cikkszám: 58-7515

12| Ragasztó csillámos, 
lemosható 9 db-os
Cikkszám: 69-3527

13| Crayola: Ablakfestő filctoll - 8 db
Cikkszám: 58-8165

14| Crayola Festőstift 6db
Cikkszám: 54-1070

15| Crayola Fémes színű filctoll 6db
Cikkszám: 58-8828

1| Crayola Mini Kids: Color 
Pops irka-firka szőnyeg
Cikkszám: 81-8132
Elég leteríteni az Irka-firka 
szőnyeget a padlóra, és már 
kezdődhet is a rajzolás. A hatalmas 
rajzfelületen rengeteg, élénk 
színű rajz elfér. Ha mégis sikerült 
kitölteni a teret, elég csak letörölni a 
rajzfelületet, hogy kezdődjön újra a 
rajzolás! 3+

2| Crayola Mini Kids Műanyag 
olló készlet 3db 
Cikkszám: 81-8119
A biztonságos, tompa végű, élénk 
színű ollókkal a kisebb gyerekek is 
kézműveskedhetnek. 3+

3| Crayola Mini Kids: 
Cseppmentes festőkészlet
Cikkszám: 81-1483
A szettben 5 darab különböző 
színű, vízbázisú festék és színezők 
találhatók. 3+

4| Crayola Mini Kids:  Színező 
és matricázó készlet
Cikkszám: 10570
A Crayola Színező és matricázó 
készletben geometriai és állatos 
mintás, újraragasztható matricák, 
kimosható színű filcek, kifestők, 
marokkréták és rajzlaptömb 
található. 1+ 

5| Crayola Mini Kids: Radírozható 
kifestőtábla kiegészítőkkel
Cikkszám: 98-2000
A radírozható Crayola zsírkréták 
fantasztikus előnye, hogy egy-egy 
rajzot többször is megalkothatsz, 
kedvednek megfelelően, és bármikor 
kiradírozhatod, ha valami nem 
tetszik. 1+

6| Crayola Mini Kids: Zenélő 
képsatírozó tábla kicsiknek
Cikkszám: 81-1306
Ez a varázslatos tábla egészen 
elvarázsolja majd a kicsiket, ugyanis 
amíg rajzolnak rá, a tábla zenél. Elég 
csak beilleszteni az egyik satírozó 
táblát, és máris indulhat a móka. 2+

7| Crayola Mini Kids: Colour Pop! 
Irka-Firka szőnyeg utántöltő filctoll
Cikkszám: 81-2007

8| Crayola Mini Kids: Kimosható 
filctoll kicsiknek 8db
Cikkszám: 8324

9| Crayola Mini Kids: Vastag 
állatos színes ceruza 8db
Cikkszám: 81-0008

10| Crayola Mini Kids: Állatkornis 
kifestő és filctollCikkszám: 
25-1045

11| Crayola Mini Kids: 
foglalkoztató 8 zsírkrétával
Cikkszám: 25-2727

12| Crayola Mini Kids: Járgányok 
matricás foglalkoztató
Cikkszám: 25-6938
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1| Rázd és Sztorizz!
Cikkszám: 4522120
Hagyjátok, hogy a hangok felrázzák 
a képzeleteteket ebben a sztorizós 
családi és partijátékban! Csak 
rázzátok meg a rumbatök bábut újra 
és újra, és a hangokat szőjétek bele a 
közös történetetekbe. Több mint 150 
hang kisebbeknek és nagyobbaknak, 
két külön játékmódba válogatva. 4+

2| Szó Csata interaktív társasjáték
Cikkszám: 4521113
1 téma, 1 betű - a helyes válaszok 
száma pedig szinte végtelen. A 
virtuális kvízmester számolja a 
pontokat és vezeti a köröket, így a 
játékosoknak csak a megfejtéseken 
kell gondolkodniuk. A játékmester 
a kérdések nehézségi szintjét a 
játékosokhoz igazítja, így a fiatalabbak 
sem kerülnek hátrányba. 7+

3|  Interaktív myMap – Az 
én Világtérképem
Cikkszám: 4519005 
Ismerd meg a világot: a Föld 78 
országáról számtalan érdekes 
tényt tudhatsz meg, miközben 
úgy szórakozol, mint egy igazi 
társassal! Saját magadat is kihívások 
elé állíthatod, de az alapoktól 
haladva barátaiddal együtt is igazi 
felfedezőkké válhattok! 6+

4| Száj - társasjáték
Cikkszám: 4519104 
A játék lényege, hogy a soron 
következő játékosnak meg kell 
hallgatnia, hogy mit súg a száj, majd 
hangok utánzásával kell rávezetni a 
többieket a megfejtésre. 8+

5| Szuper Mágikus Jinn
Cikkszám: 1117070 
Szuper Mágikus Jinn, az aranyos 
köntösbe bújtatott, hangfelismerős 
figura, mindig kapható egy barkóba 
játékra. 5+

6| Jóbarátok interaktív társasjáték
Cikkszám: 4521114
Minden idők egyik legnépszerűbb 
sorozatának interaktív kvízjátéka. 
Csak az igazi rajzongók nyerhetnek, 
mert a virtuális játékmester még 
a részletekbe is belekérdez. Ha 
hibázol, ne aggódj, mert van néhány 
mókás feladat is, amivel behozhatod 
a lemaradást. 14+

1| Igaz vagy hamis társasjáték
Cikkszám: 45572
Igaz vagy hamis? társasjáték, az 
1000 elképesztő állítás és tény 
játéka. Az interaktív társasjáték 
az egész családnak szórakoztató 
élményt nyújt. A több mint 1000 
kérdésnek köszönhetően a 
játékosoknak mindig izgalmas 
vetélkedésben lehet részük! 8+

2| Igaz vagy hamis Junior
Cikkszám: 4518098 
Izgalmas kívzshow már a kicsiknek 
is! 1000 elképesztő állítás. Vajon 
melyik igaz és melyik hamis? 
Izgalmas ki mit tud az egész 
családnak. A játékot maximum 5 
játékos játszhatja. 5+

3| Harry Potter igaz vagy hamis
Cikkszám: 4520111
A Harry Potter Igaz vagy Hamis 
társasjátékkal a varázslóvilág 
szerelmesei most egymással 
versenyezve tehetik próbára 
ismereteiket. A négy Roxfort 
Ház közül választhatnak a 
játékosok, hogy ezek színeiben 
válaszolhassanak 1000 kérdést. 8+

4| Tornádó riadó
Cikkszám: 88221
Ki lesz az a bátor hős, aki megmenti 
a bárányokat a tornádó elől? A cél 
az, hogy négy bárány közül kettőt 
sikeresen a karám mögé helyezz, ám 
ez az út korántsem zökkenőmentes: 
a tornádó elől menekülve az ijedt 
bárányoknak kerítéseket és egyéb 
akadályokat kell megkerülniük, de 
akár a titkos föld alatti alagúton át is 
megtehetik a karámig vezető utat. 
Ám akkor sincs minden veszve, ha a 
tornádó felkapja a báránykát, mert 
ha elég bátrak vagyunk, még mindig 
van lehetőségünk megmenteni. 6+

5| Kamu Detektor
Cikkszám: 96967 
Vajon mennyire ismered a 
családtagjaid, barátaid? Minden 
fordulóban helyezd az ujjad a 
hazugságvizsgálóra, és így válaszolj 
a kérdésekre! A szerkezet jelezni 
fogja, hogy igazat vagy valótlant 
válaszoltál. Ha hazugságon kapott, 
elveszítesz egy életet! Az a játékos 
nyer, akinek marad élete. 8+

6| Bari Pakli
Cikkszám: FUNLTD-01
A Bari Paklit bárhová magatokkal 
vihetitek, ráadásul játszhatjátok 
ketten, vagy akár az egész osztállyal 
is. A dobozban 52 kártyát találtok, 
amelyek által sokkal jobban 
megismeritek egymást, miközben jól 
is szórakoztok.10+

7| Hakni Pakli
Cikkszám: FUNLTD-02
Vajon ki lesz a HakniKirály? A 
dobozban 52 őrült feladatot találtok, 
ami feldobja bármelyik bulit, 
legyetek bárhol. Szükség lesz a 
kreativitásotokra, a humorotokra – 
meg nem árt egy toll és pár cetli sem. 
Felkészültetek az óriási röhögésekre 
és a fergeteges partira? 10+
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1| Finnyás Cicus
Cikkszám: 927477
Ebben a mókás és könnyű játékban 
a gyerekek megtapasztalják, hogy 
milyen nehéz megetetni azt, aki 
válogatós. A Finnyás Cicus ugyanis 
folyton ételért könyörög, és ha túl 
sok zöldséget kap a játékosoktól, jó 
messzire elhajítja a tányérját. 2-4 
játékos, 4+

2| Falánk Szörny
Cikkszám: 927340
Vajon kinek sikerül több játékot 
megmentenie a Falánk Szörnytől? 
Ebben a mókás, könnyen tanulható 
társasban sosem lehet tudni, hogy 
mikor dühödik fel a szörny és szalad 
el a zsákmánnyal. 2-4 játékos. 4+

3| Fel ne ébreszd aput társasjáték
Cikkszám: 920860
A játékban úgy kell eljutni a 
starttól a célig, hogy a lehető 
legkevesebb zajos mezőt érintjük, 
ezek ugyanis bármelyik pillanatban 
felébreszthetik aput; akkor pedig 
irány vissza a kiinduló pontra. 4+

4| Pufi Röfi
Cikkszám: 30707
A kicsik is be tudnak kapcsolódni 
a társasjátékozásba Pufi Röfi 
mókás társaságában. A mohó 
malacka egymás után nyeli el a 
hamburgereket, de vigyázat, az egyik 
játékosnál már nem bírja tovább a 
pocakja, és kidurran! 3+

5| Kroki Golf
Cikkszám: 920859
A minigolf még sosem volt ilyen 
mókás, mint Krokival! A gyerekek 
egyre ügyesebben céloznak majd, 
hogy betaláljanak Kroki szájába, 
aki aztán a farkával dobja el nekik a 
labdát újra. 3+

6| Und Guszti
Cikkszám: 919882
Meghökkentő és szórakoztató turka-
móka egy különleges, hatalmas 
nagy szemű, puha játékfejben. A 
játékszett 15 db „undi” tárgyat és 
24 db játékkártyát tartalmaz. Aki 
megtalálja a megfelelő undiságot, az 
nyeri a játékot! 4+

2.
1.

3.

4.
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1| Sequence Junior
Cikkszám: 919221
A méltán népszerű Sequence 
társasjátékba már a kisebb gyerekek 
is beszállhatnak, hiszen most cuki 
állatkák szállták meg a játéktáblát. 3+

2| Sequence
Cikkszám: 375008
Amilyen egyszerűek a szabályok, 
annyira megdolgoztatja az 
agytekervényeket az új köntösbe 
öltözött Sequence társasjáték. Az 
amőba és a francia kártya kreatív 
kereszteződéséből létrejött 
táblás játékban a játékosok öt 
zsetonból álló sorozatok kirakására 
törekszenek. 7+

3| Sequence Harry Potter
Cikkszám: 920924
A közkedvelt társasjáték most új, 
varázslatos köntösben! Miután a 
Sequence a családok kedvencévé 
vált, most a varázsvilág rajongóit is 
meghódítja. 7+

A Matchify egy párosító kártyajáték, 
amely próbára teszi a figyelmet és 
az általános tudást. A játék célja, 
hogy 2 különböző kártyalapon 
megtaláljuk a tárgyak párját, és 
fejünkben kapcsolatokat alakítsunk ki 
a kártyákon látható tárgyak között. 

4| Matchify - Párosíts 
kártyajáték: Eredeti
Cikkszám: MATCH9000A

5| Matchify- Párosíts 
kártyajáték: Utazó
Cikkszám: MATCH9000B

6| Matchify- Párosíts 
kártyajáték: Foglalkozások
Cikkszám: MATCH9000E

7| Matchify- Párosíts 
kártyajáték: Miből készült
Cikkszám: MATCH9000D

8| Matchify Card Game: Among us
Cikkszám: MATCH9000G
Az Among us  gyanús legénységi 
tagjait most nem a fedélzeten, hanem 
a Matchify kártyalapjain kell lefülelni. 
Azok a gyanús alakok, akiknek 
egyezik a fejfedője. 5+

9| A #Fejjellefelékihívás játék
Cikkszám: VNG070
A #Fejjellefelékihívás játék vidám 
családi játék, amely partikon is 
bátran bevethető. A játékosok 
együtt nevethetnek, amikor 
megtapasztalják, hogy az egyszerű 
feladatok is milyen komoly kihívást 
jelentenek, amikor feje tetejére áll 
a világ. 8+

10| A #Fejjellefelékihívás 
játék a szabadban
Cikkszám: VNG071
A népszerű partijáték,  A 
#Fejjellefelékihívás játék most a 
szabadba csábítja a családot és a 
barátokat.  8+
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1| Maradj otthon társasjáték
Cikkszám: 707224
A #maradjotthon egyszerű és pörgős 
partijáték, amely kiváló szórakozást 
jelent minden korosztály számára. 8+

2| Oltakozz okosan!
Cikkszám: 707279
Az Oltakozz okosan! egy pörgős 
partijáték, amely remek szórakozást 
kínál minden korosztálynak. 8+

3| Magyar népmesék - A társasjáték
Cikkszám: 707033
A Magyar népmesék rajzfilmsorozat 
rajongói most nyakukba vehetik ezt 
a fantasztikus világot, és kedvükre 
barangolhatnak benne. Legyél te 
a főszereplő ebben a varázslatos 
kalandban! 5+

4| Magyar népmesék 
-  A memóriajáték
Cikkszám: 707149
A különleges memóriajáték 4-féle 
új, furfangos játékmódot tartalmaz, 
így minden korosztály saját igényére 
szabhatja a játékmenetet. 4+

5| Magyar népmesék - 
Hetedhét mese kiegészítő
Cikkszám: 707064
Gyűjts össze minél többet a király 
udvarából szerteszét szaladt 
nyulakból, vágd le a csúf vasorrú 
bába gonosz ördögkatonáit, vezesd 
a ravasz róka után az oktondi 
farkast! A nagysikerű Magyar 
népmesék társasjáték várva várt 
első kiegészítője megérkezett – tedd 
próbára te is magad a magyar 
népmesék világában a Hetedhét 
mese kiegészítővel! 4+

6| Magyar népmesék -  
A kártyajáték, V. jubileumi kiadás
Cikkszám: 707040L
Ebben a különleges kiadásban extra 
lapok is szerepelnek, amelyek a 
normál verzióban nem érhetőek 
el. 5+

7| Egy ropi naplója – 10 
másodperces kihívás
Cikkszám: 919805 
A játék során rövid kihívásokat kell 
teljesíteni. Vannak könnyebbek és 
nehezebbek, de mindegyikre csupán 
10 másodperc áll rendelkezésre! 
A főként ügyességi feladatok 
teljesítése közben elsősorban nem a 
győzelem, hanem a közös nevetés a 
fontos. 8+

8| Egy ropi naplója – Flúgos 
Forgatás kártyajáték
Cikkszám: 919881
A kártyajátékban a lefordított 
lapokat felforgatva felvehetjük, 
vagy lent hagyhatjuk azokat. A cél, 
hogy a miénk legyen a leghosszabb 
kártyasorozat - de vigyázat, a két 
azonos szín vagy karakter megtöri 
a láncot. Gyorsaság, figyelem és jó 
memória teszi a Flúgos Forgatás 
győztesét. 6+

8.

7.

1| Egri csillagok
Cikkszám: 707309
Lépjünk az egri várvédők szerepébe 
az 1552-es ostrom során! A játékosok 
alakítják a Gárdonyi regény fő 
karaktereit, és vissza kell verniük az 
ismétlődő török rohamokat. Vajon 
sikerül az ostrom utolsó napjáig 
kitartani? 12+

2| Kereszt és Félhold
Cikkszám: 707262
A keresztény és muzulmán 
seregek  évszázadokig tartó véres 
küzdelmének állít emléket Pierrot 
társasjátéka. A 2 vagy 4 parancsnok 
kártya és erőkocka lehelyezésével 
titkosan adhatunk utasításokat a 
korabeli seregeknek. 14+

3| Újrajátszott Trianon
Cikkszám: 707286
Írjuk újra a történelmet, és védjük 
meg a történelmi Magyarország 
minél nagyobb területét a száz évvel 
ezelőtti kataklizmában! 14+

4| Hexpanse
Cikkszám: 707101
Itt egy új magyar fejlesztésű, 
taktikai sci-fi társasjáték, amely 
már a Kickstarteren keresztül 
meghódította a világot! Vezesd 
győzelemre sereged, szerezd meg 
az irányítást a Naprendszer felett 
a négy frakció valamelyikével - a 
kompromisszum nem opció, csak egy 
győzhet! 12+

5| Halloween
Cikkszám: 707293
Izgalmas édességgyűjtögetés veszi 
kezdetét a rejtélyes kastélyban, 
amelyben ijesztő lényekkel is 
találkozhatunk. A családi és 
partijátékot akciólapokkal és vicces 
kihívásokkal is tudjuk színesíteni. 8+

6| Castle of Mind 
2-személyes társasjáték
Cikkszám: 53600
A Castle of Mind egy izgalmas, táblás 
fejlesztő játék, amely gyerekeknek 
és felnőtteknek is izgalmas kihívást 
jelent. A piros bábuk feladata, hogy 
egymást akadályozva eljussanak 
a vár közepére, és győzelmet 
arassanak. 8+

7| Castle of Mind - Sárkány 
társasjáték
Cikkszám: 536048
A játék során lovagok és varázslatos 
lények csatáznak egymással négy 
királyság zászlaja alatt. 6+

8| Castle of Mind for 
Kids társasjáték
Cikkszám: 536031
A már jól ismert, díjnyertes Castle of 
Mind társasjáték kisebb gyerekeknek 
készült változata. 3+

9| Honfoglaló társas
Cikkszám: 60008 
Stratégia, tudás és szerencse: erre 
lesz szükség az izgalmas Honfoglaló 
társasjáték során, melyben 1200 
kérdés vár megfejtésre, 8 témában. 
9+
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1| Screwball Scramble 
- Dilis golyófutam
Cikkszám: T7070
A színes pálya megannyi akadályt 
rejt a golyók számára, amelyeken 
a játékosok különböző gombok 
segítségével tudják átgördíteni a 
fém golyóbisokat. A gombnyomás 
erőssége mellet az időzítés is fontos, 
miközben a játékosok versenyeznek 
egymással vagy az idővel. 5+

2| Screwball Scramble - 
Dilis golyófutam 2.
Cikkszám: T73109
A Dilis golyófutam játék 2. része. 
A két pálya összeköthető egy 
óriáslabirintussá. 5+ 

3| Ki vagyok én? Társasjáték
Cikkszám: 61153
Jól ismert játék, mely garantáltan 
mókás időtöltést nyújt az egész 
család számára. 4+

4| Éhes dinók
Cikkszám: 61165
A klasszikus golyófaló társas most 
dinó figurákkal örvendezteti meg a 
gyerekeket. A dinó farkincáját minél 
gyorsabban lenyomva kell befalni 
minél több golyót a győzelemhez. 4+

5| Torpedó társasjáték
Cikkszám: 61148
A klasszikus stratégiai játékban 
jól irányzott lövésekkel kell 
elsüllyeszteni az ellenfél flottáját, 
miközben a saját hajókat taktikusan 
kell elhelyezni, hogy minél kevesebb 
találat érje azokat. 4+

6| Találj ki! Ki van a kártyámon? 
Cikkszám: 61002 
A taktikus gondolkodást, 
logikus következtetést, a külső 
tulajdonságokat és a megfigyelést 
szórakozva gyakorolják a gyerekek, 
miközben kérdésről kérdésre keresik 
a megfelelő személyt. 4+

7| Kígyók és létrák
Cikkszám: 61151
Az izgalmas pályán a játékosok 
bármikor lecsúszhatnak egy kigyó 
farkán, vagy ha létrára lelnek, akkor 
fel is mászhatnak rajta. Az nyer, aki 
először célba ér. 4+

8| 4 a nyerő
Cikkszám: 61136
Nem a szerencse, csakis a logikus 
gondolkodás vezethet győzelemre 
az ötödölő könnyített , zsetonos 
verziójában, a 4 a nyerőben. 4+

9| Akasztófa társasjáték
Cikkszám: 61146
Az akasztófa társasjáték új, 
modernebb változata élethűbbé teszi 
a játékot, a gyerekek nagy örömére. 
4+

10| Sakk és Dámajáték
Cikkszám: GM27011 
A közismert stratégiai játékkal 
minden korosztály jól szórakozhat. 4+

1| Tapintásfejlesztő 
illesztőjáték – Állatok
Cikkszám: IT20188
Ezzel a játékkészlettel a gyerekek 
játékosan ismerkedhetnek 
meg a különböző állatokkal és 
kültakarójukkal. 1+

2| Fa mini kirakós – Állatok 
és kicsinyeik
Cikkszám: MU54358
A fából készült mini kirakós játékkal 
a gyerekek játékosan nyerhetnek 
betekintést az állatok és kicsinyeik 
világába, illetve a színekkel és a 
formákkal is megismerkedhetnek. 2+

3| Taktilis fejlesztő 
illesztőjáték kicsiknek
Cikkszám: MU53573
A Taktilis fejlesztő illesztőjátékával a 
gyerekek játékosan ismerkedhetnek 
meg az állatokkal és kicsinyeikkel. 2+

4| Memóriafejlesztő 
kártyajáték kicsiknek
Cikkszám: MU23905
A kártyákkal a legkisebbek mókásan 
ismerkedhetnek meg az őket 
körülvevő tárgyakkal, állatokkal és 
növényekkel. 2+

5| Formaválogató 
illesztőjáték kicsiknek
Cikkszám: MU54969
Ez a szuper játékszett fejleszti 
a legkisebbek azonosító-
megkülönböztető, megfigyelő- és 
koncentrációs készségét azáltal. 2+

6| Mi történik, ha? 
logikai illesztőjáték
Cikkszám: MU51395
A szettel a gyerekek játékosan, 
tapasztalatszerzés útján 
ismerkedhetnek meg az ok-okozati 
viszony fogalmával. 3+

7| Logikai illesztőjáték – Számok
Cikkszám: MU54907
Ezzel a játékkészlettel a gyerekek 
játékosan ismerkedhetnek meg a 
számokkal és sorrendjükkel. 3+

8| KoncentRáció játék
Cikkszám: MU24773
A Headu KoncentRáció társasjátékkal 
a gyerekek játékosan fejlődhetnek a 
logikai gondolkodás, a koncentráció, 
a reakciógyorsaság és egyéb kognitív 
készségek területén. 5+

9| Első szavaim
Cikkszám: EN20959
Ezzel a játékkészlettel a gyerekek 
játékosan ismerkedhetnek meg az 
állatokkal és a nevük betűivel. 3+

10| Állatos bábkártyák
Cikkszám: MU51265
A kártyákkal a  gyerekek 
szórakoztató módon ismerkedhetnek 
meg az állatokkal és részeikkel, úgy, 
hogy közben izgalmas történeteket 
játszhatnak el velük. 3+

11| Memóriafejlesztő játék – Színek
Cikkszám: MU51289
A játékkal az óvodáskorú gyerekek 
játékosan, tapasztalatszerzés 
útján ismerkedhetnek meg a 
kombinációval, a sorrendiség 
fontosságával, valamint a színekkel 
és méretekkel. 3+

2.1.

3. 4. 5.

6. 7.

8. 9. 10. 10. 11.

2.1. 3.

4. 5.

6. 7. 8.

9.



62 63

falK járgánYOK Wader Kültéri játéKOK
1| Óriás munkagép - 100 
kg teherbírás
Cikkszám: 66005
100 kg teherbírású, 60 cm hosszú 
Wader markológép. Tartós, ellenáll 
az időjárás viszontagságainak. 2+

2| Dömper billencs - 35 cm
Cikkszám: 32051
Nagy mennyiségű homokot lehet 
felpakolni erre a 38 cm hosszú 
dömperre, majd a billencsnek 
köszönhetően le is lehet borítani. 2+

3| City Truck kukásautó
Cikkszám: 32607
Valósághű játék járműrajongóknak. 
A kukásautó számos mozgatható 
alkatrésszel rendelkezik - pl. 
található rajta szemeteskuka és lift, 
hogy be lehessen borítani a szemetet 
a járműbe. 2+

4| Óriás dömper - 150 kb teherbírás
Cikkszám: 65005
A vonóhoroghoz (külön kapható) 
utánfutó is csatlakoztatható. A 
mozgatható elemek révén a gyerekek 
könnyedén megérthetik a jármű 
működését. Teherbírása: 150 kg. 2+

5| Farmer kézikocsi - 60 
kg teherbírás
Cikkszám: 10915
Kiváló minőségű kézikocsi, amely 
60 kg-ig terhelhető, hogy beleférjen 
minden játék. 3+
Mérete: 31 x 25 x 95 cm

6| Óriás homokozó talicska - piros
Cikkszám: 74802
A szabadtéri játékok biztos befutója 
ez a műanyag talicska, amit a 
gyermek könnyen és egyszerűen 
tologathat kedvére. A játék kül- és 
beltéren egyaránt használható.
Mérete: 70 cm Több színben 
elérhető. 3+

7| Multifunkciós homokozó asztalka
Cikkszám: 72000
Az asztal 3 részből tevődik össze, 
mind a három rész mély, így vizet, 
homokot és játékot lehet benne 
tárolni. A csomagolás tartalmaz 
egy vízimalmot, egy gereblyét, 
egy lapátot, egy formát és egy 
locsolókannát is tartalmaz, így még 
szuperebb lehet a játék. Az asztal 
méretei: 59 x 59 x 49 cm. 1+

8|  Hosszú szárú lapát és 
gereblye fa nyéllel
Cikkszám: 72302
A Wader 39 cm hosszú gereblyéje 
vagy lapátja elengedhetetlen 
szerszám a gyerekek számára. 
A játékok nyele fából készült a 
tartósság érdekében. A lapát és a 
gereblye feje műanyag. 3+

9| Mancs őrjárat: 
Homokozószett, 5 részes
Cikkszám: 81141

10| Kis hableány: 
Homokozókészlet, 5 részes
Cikkszám: 77541 

1|  Falk: Baby Claas lábbal 
hajtós traktor utánfutóval és 
kiegészítőkkel - világoszöld
Cikkszám: 212C
A lábbal hajtós Baby Claas 
traktor biztosan lenyűgözi majd 
a munkagépek szerelemeseit. 
A járgány lecsatlakoztatható 
utánfutóval, gereblyével és lapáttal 
rendelkezik. Kültéren és beltéren 
egyaránt használható. A traktor 
erős, strapabíró műanyagból 
készült, dudával és funkcionális 
kürttel van felszerelve. Maximális 
terhelhetősége: 30 kg. 1+

2| Falk: Lábbal hajtós JCB 
traktor utánfutóval és 
kiegészítőkkel - sárga
Cikkszám: 215C
A lábbal hajtós Baby Claas traktor 
sárga változata. 1+

3| Falk: Super Charger pótkocsival 
és nyitható motorháztetővel
Cikkszám: 2030AB
A nyitható motorháztető lehetővé 
teszi, hogy a kis ezermester 
ellenőrizze a motor állapotát. A 
pótkocsi könnyen illeszthető az 
oldallapokkal, melyek lehetővé 
teszik a homok, a levelek, a föld 
és a kövek szállítását a kert egyik 
végéből a másikba. Kertészként 
és gazdálkodóként is a gyermek 
önállóságát és képzelőerejét 
fejleszti. 2+

4| Falk: Strada Early Years 
robogó, fehér-zöld
Cikkszám: 800S
Dizájnos, széles kerekekkel ellátott 
lábbal hajtós kismotor. Első kereke 
kormányozható, plusz a kormányon 
még egy duda is található, ha netán 
útban lenne valaki...  
A játék jó minőségű, strapabíró 
műanyagból készült, széles 
kerekeinek köszönhetően kiváló 
stabilitással rendelkezik. Maximális 
terhelhetőség: 30 kg. 1+

5| Falk: Strada Early Years 
robogó, kék-sárga
Cikkszám: 801S
A Strada Early Years robogó fehér-
zöld változata. 1+

6| Falk Kubota lánctalpas kotró 
nyitható üléssel és sisakkal
Cikkszám: 122
A kotrógép 360°-ban elforgatható 
fülkéjével, 8 kerekes alvázzal, 
működő üléssel és teljesen csuklós 
mechanikus lapátjával olyan, mint az 
igazi! Ez az igazi miniatűr építőgép 
több órányi játékot garantál: 
medenceásás, kiskert felásása...  
A lehetőségeknek csak a képzelet 
szab határt. 3+
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1|  Memóriajáték - többféle
Cikkszámok: 02264, 02265, 02266, 02267
Mancs őrjárat, Bing és egyéb 
memoriajáték kicsiknek. 2+

2| Trefl: Good Boy! társasjáték
Cikkszám: 02288
Játékos kutyusok szabadultak 
be a kertbe a világ minden 
tájáról! Gyűjtsetek játékokat és 
jutalomfalatokat, majd játsszatok 
a blökikkel, de vigyázat, mert a 
komisz macska még a legjobb mókát 
is képes elrontani! A játékot az a 
játékos nyeri meg, aki a kutyusok 
legjobb barátjává válik. 6+

3| Trefl: UpTown társasjáték
Cikkszám: 02278
A város virágzik. Az épületek felfelé 
kapaszkodnak, az utcák pedig 
egyre népesebbek és zajosabbak. 
A város legnagyobb fejlesztőinek 
képviselőjeként egy szokatlan 
versenyen vehetünk részt. Ki tervezi 
meg a legjobb, legrangosabb utcát? 
Az kap majd szerződést a teljes 
külváros megépítésére. 10+

4| Trefl: K-val könnyebb társasjáték
Cikkszám: 02331
A K-val könnyebb egy őrült 
partijáték, amelyben titkos 
jelszavakat kell kitaláltatni a 
játékostársakkal. Kizárólag K 
betűvel kezdődő szavakkal szabad 
segítséget adni! Kreatívitás 
mesterfokon! 10+

5| Trefl: Black Friday társasjáték
Cikkszám: 02299
Vegyél részt egy őrületes 
leárazásban! Vadászd le az összes 
jó ajánlatot, mielőtt a többi vásárló 
megelőzne! Barangolj az üzlet 
folyosóin, és vásárold meg a hőn 
áhított árukat a többiek előtt! De ne 
feledd, csak azokat a termékeket 
viheted a pénztárhoz, amelyek 
elférnek a bevásárlókocsiban! 
A feladatod, hogy a lehető 
leggyorsabban végezz mind a 7 
bevásárlólistáddal. 10+

6| Trefl: Vabang! Társasjáték
Cikkszám: 02384
Mi a közös a két kifejezésben? 
Kérdésekkel közelebb kerülhetünk 
hozzá! Mindenki kitalál egyet, és 
hallgassuk meg a válaszokat! Lepd 
meg az ellenfeleidet, és légy az 
első, aki megnyomja a gombot! Az 
a játékos győz, aki elsőként szerez 
meg 10 kártyát.10+

1| Trefl: Velvet Soft Touch, 
500 darabos puzzle 
Cikkszám: 37419, 37420, 37421, 37422
A Velvet Soft Touch kirakók 
bársonyosan puha darabokból 
állnak össze. Kivételes, saját egyedi 
stílusukban alkotó művészek 
alkotásai rakhatók ki. 8+

2| Trefl: Glitter in a box, 
70 darabos puzzle
Cikkszám: 53016, 53017
Gyerekeknek készült, 70 darabos 
kirakó finom arany csillámmal. A 
csomagolást praktikus fogantyúval 
látták el. A kép mérete: 410 x 275 mm
4+ 

3| Trefl Prime: 1000 darabos puzzle
Cikkszám: 10702, 10703, 10704
Minőségi anyagokból, a 
legvastagabb kartonpapír 
felhasználásával, egyedi formákkal 
és különleges vágási módszerrel 
készült 1000 darabos kirakók. 
Egyedi kollázst készíthetünk a 
különböző képekből, valamint 
könnyedén mozgatható az egész 
puzzle. Környezetbarát anyagokból 
készül. 8+

4| Trefl: Crazy Shapes, 
600 darabos puzzle
Cikkszám: 11110, 11112, 11113
A termékcsalád különlegessége az 
egyenes él hiányában és az egyedi 
puzzle darabokban rejlik. Igazi 
kihívást jelent. 8+

5| Trefl Prime: 9000 darabos puzzle
Cikkszám: 21020, 21021
Az igazi kihívást keresőknek ajánlott. 
A kirakó minőségi anyagokból, 
a legvastagabb kartonpapírból, 
egyedi formákkal és vágási 
módszerrel készül. Egyedi kollázs 
készíthető belőlük, valamint könnyen 
mozgatható. 12+

6| Trefl Prime: 13500 darabos puzzle
Cikkszám: 81024, 81025
Az igazi kihívást keresőknek ajánlott. 
A kirakó minőségi anyagokból, 
a legvastagabb kartonpapírból, 
egyedi formákkal és vágási 
módszerrel készül. Egyedi kollázs 
készíthető belőlük, valamint könnyen 
mozgatható. 12+
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1|  Fisher-Price labdázó Dinópajti
Cikkszám: HNR51
Miközben a kicsik a dinót tologatják, 
nézhetik, ahogy a színes "tojások" 
pattognak és bukdácsolnak a dinó 
hátán. A játék oldalán lévő gombok 
aktiválják az intelligens fokozatokat. 
12h+

2| Fisher-Price 3 az 1-ben 
nőj velem pici poci Corgi 
Cikkszám: HJW10
A kedves kis plüss barát segíti a 
babát, amikor a hátáról a hasára 
fordul, amikor kitámaszt, elkezd 
felülni, vagy szórakoztatják utazás 
közben. 0h+

3| Fisher-Price kacagj és 
fejlődj bébi kontroller 
Cikkszám: HNN39
Ez az interaktív bébi kontoller a 
legkisebbekre szabott funkciókkal és 
kinézettel rendelkezik. 9h+

4| Fisher-Price 2 az 1-ben 
tanuló okostelefon
Cikkszám: HNL43
Ez az interaktív játéktelefon két 
tanulási móddal rendelkezik: ha a 
pici felfelé csúsztatja az ujját, az 
alkalmazás gombok jelennek meg, ha 
pedig felfelé, akkor a számgombok, 
amelyek segítségével aktiválhatja a 
fényeket, dalokat és hangokat. 9h+

5| Fisher-Price Linkimals 
Bölcs Bagoly
Cikkszám: HJN60
Ha a kicsik megnyomják a gombokat 
a bagoly pocakján, és ide-oda 
ringatják, színekkel és több mint 
90 dallal, hanggal és kifejezéssel 
szórakoztathatja őket. 18h+

6| Fisher-Price Linkimals 
Lomha Lajhár 
Cikkszám: GNK85
A Linkimals lomha lajhár izgalmas 
fényekkel, zenével, dalokkal és 
táncmozdulatokkal mozgatja meg és 
tanítja a kicsiket. 9h+

7| Fisher-Price Linkimals 
játékos Panda
Cikkszám: GWL93
A Linkimals pandája egy igazi 
tanulópajtás, aki érdekes fényekkel, 
dalokkal és mondókákkal 
szórakoztatja a babákat. 9h+

8| Fisher-Price Linkimals 
vidám formák Süni
Cikkszám: GNK83
A picik tologathatják, simizhetik, 
pörgethetik a sünit, vagy 
megnyomhatják a a nagy méretű, 
felvillanó gombokat és dalokat 
hallgathatnak színekről, formákról 
és számokról. 9h+

9| Fisher-Price Linkimals csodás 
színek és fények Láma (2023)
Cikkszám: HNM93
A Linkimals csodás színek és 
fények láma fejlesztő játékokkal 
és interaktív szórakoztató, tanító 
funkciókkal várja a babákat. 9h+

A MUFFIK szenzoros ortopédiai 
szőnyegek színes kirakósai amellett, 
hogy mókás kiegészítői lehetnek a 
lakásnak, elhozzák a természetes 
és egészséges terepet a talpaknak. 
Anélkül járhatsz köveken, füvön, 
vagy akár sárkánytojásokon, hogy el 
kellene viselned az időjárás okozta 
forróságot, nedvességet vagy éppen 
a hideget. A mezítláb való járásnál 
nincs természetesebb és hatékonyabb 
módja a tartásjavításnak, amivel 
egyben még energikusabbá is 
válhattok, mindig készen a játékra és 
a kalandokra!

1|  Muffik: Szenzoros ortopédiai 
mini puzzle szőnyeg szett - 20 db-os
Cikkszám: MFK-051
Tartalom: 20 db mini puzzle elem: 
2 db puha mini tengeri csillag, 2 db 
puha mini kemény tengeri csillag, 2 
db puha mini dínó tojás, 2 db kemény 
mini dínó tojás, 2 db puha mini csiga, 
2 db kemény mini csiga, 2 db puha 
mini fű, 2 db kemény mini fű, 2 db 
puha mini rét, 2db kemény mini rét.

2| Muffik: Szenzoros ortopédiai 
szőnyeg szett - 5 db, színes
Cikkszám: MFK-022-1
Tartalom: 1 db lila kemény csiga, 1 
db kék kemény fatörzs, 1 db sárga 
kemény sündisznó, 1 db zöld örvény, 
1 db pink örvény.

3| Muffik: Baba szett - Szenzoros 
szőnyegdarabok - 6 db-os
Cikkszám: MFK-023-1
Tartalom: 1 db puha muffik,1 db puha 
tengerparti kagyló, 1 db puha dínó 
tojás, 1 db puha mező, 1 db puha fű, 
1 db kagyló.

4| Muffik: Szenzoros ortopédiai 
szőnyeg alapkészlet - 8 
db-os, színes 
Cikkszám: MFK-020-1
Tartalom: 1 db kék puha fű, 1 db zöld 
kemény toboz, 1 db pink kemény 
örvény, 1 db piros kemény tüske, 1 
db lila kemény kagylók, 1 db narancs 
puha dinótojás, 1 db bézs kemény 
dió, 1 db szürke kemény kavics.

5| Muffik: Szenzoros ortopédiai 
szőnyeg szett - 13
Cikkszám: MFK-026-1
Tartalom: 1 db puha fű, 1 db puha 
dinó tojás, 1 db kemény kavics, 1 
db kemény muffik, 1 db kemény 
tengerparti kagyló, 1 db puha 
tengerpart, 1 db dió, 1 db erdő, 1 db 
fatörzs, 1 db süni, és 3 db kemény 
twister.
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1| Jégvarázs - Hóvarázs Color 
Reveal meglepetés baba 
Cikkszám: HMB83
Belül egy rejtélyes Anna vagy Elsa 
Color Reveal baba és öt kiegészítő 
rejtőzik, egy kiskedvenc a filmből 
és négy további meglepetés is. Ha 
a hengert feltöltjük vízzel, majd 
behelyezzük és körbeforgatjuk a 
babát, megtörténik a varázslat. A víz 
eltűnik, és játék hóvá alakul, a baba 
pedig megmutatja igazi arcát. 3+

2| Disney hercegnők - Color 
Reveal meglepetés mini baba
Cikkszám: HMB69
Belül egy rejtélyes Color Reveal baba 
és öt kiegészítő - egy kiskedvenc a 
filmből és négy további meglepetés 
- rejtőzik. Ha kiürítjük a hengert, 
megtöltjük meleg vízzel, majd 
behelyezzük és körbeforgatjuk a 
babát, fény derül a titokra! 3+

3| Barbie® tündöklő 
szivárványbalerina - szőke
Cikkszám: HLC25
A tündöklő szivárványbalerina baba 
varázslatos fényei még csillogóbbá 
teszik a baba megjelenését, és 
még csodálatosabbá a történeket. 
Végtagjai sok helyen mozgathatók, 
hogy a legszebb táncmozdulatokat 
is végrehajthassa a spicctől az 
ugrásokig. 3+

4| Barbie® Cutie Reveal 
meglepetés baba (4. Sorozat) 
Cikkszám: HKP97
Megérkezett a Barbie Cutie Reveal 
új sorozata vadonatúj babákkal, akik 
egész alakos állatkás jelmezt kaptak. 
A negyedik sorozatban egy tigris, 
egy elefánt, egy majmocska és egy 
kedves tukán várja, hogy a gyerekek 
új kedvenc puha plüsse lehessen. 
A puha jelmezből egy stílusos baba 
bukkan elő csodás részletekkel. 
Hideg és meleg víz hatására 
megváltozik a baba kinézete. 3+

5| Első Barbie® babám
Cikkszám: HLL18
Az Első Barbie Babám sorozat 
kifejezetten ovisoknak készült. 
A babák magasabbak, és puhább 
műanyagból készülnek.  A Barbie 
babák nemcsak remek játszótársak, 
hanem a képzelőerőt is fejlesztik, 
hiszen minden babázás alkalmával 
egy új szerepjátékba csöppennek a 
gyerekek. 3+

6| My garden baby édi-bébi 
gondoskodás - rózsaszín katica 
Cikkszám: HMX27
A Rózsaszín Katica névre 
keresztelt tünemény imádnivaló, 
pöttyös szárnyakat és rózsaszín 
hajat növesztett, finom, édes 
virágillata pedig ölelésre csábít.  
A csomagolásból etetőszék 
hajtogatható, amibe a picik 
beleültethetik a babát, majd 
megetethetik a vízzel feltöltött 
cumisüveg segítségével. 3+
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1|  Hot Wheels® 2 az 1-ben 
Ultimate szállító
Cikkszám: GVG37
Az új Hot Wheels 2 az 1-ben 
Ultimate szállító tele van kisautós 
meglepetésekkel. A kamionra több 
mint 20 kisautó felfér, amelyek a kis 
ablakokon keresztül látszanak is. Ha 
viszont a szállító rámpák kinyílnak, 
egy csaknem 2 méter hosszú, 
kétsávos versenypálya bontakozik 
ki. 4+

2| Hot Wheels® Monster Trucks 
Color Reveal autó sárkészítővel 
Cikkszám: HJF39
Ebben a sorozatban minden tároló 
belsejében egy 1:64-es méretarányú 
Hot Wheels Color Shifters Monster 
Trucks-ot találsz, amelyet speciális 
Color Reveal bevonat fed, és egy 
rácsatolható víztartály is tartozik 
hozzá. Ha megtöltöd a tartót vízzel, 
és megforgatod benne a járgányt, a 
víz színe megváltozik, és láthatóvá 
válik a járgány valódi külseje. De 
a kaland itt nem ér véget! Meleg 
víz hatására újra visszaváltozik, 
így a mutatvány megismételhető. 
A hatalmas vízicsatákhoz elég 
felcsatolni a víztartályt, és lehet 
permetezni a többi autót. 4+

3| Hot Wheels® Monster 
Trucks live aréna - döntő 
Cikkszám: HNB96
A Live Aréna Döntőben készlet 
a Monster Trucks Bone Shaker 
karaktert kelti életre, de úgy, hogy 
abba még a föld is beleremeg, ha 
egy Monster Trucks kisautóval 
ráhajtasz. A készlet 5 akció területtel 
rendelkezik a végtelen zúzások 
végrehajtásához. A pályaszett egy 
Hot Wheels Monster Trucks kisautót 
és három összezúzható járgányt is 
tartalmaz. 4+

4| Hot Wheels® Monster Trucks 
távirányítós terepmászó Tiger Shark
Cikkszám: HGV87
A távirányítós terepmászó Tiger 
Shark-ot nem csak a mérete, de a 
képességei is kiemelik a fenevadak 
világából Egy igazi csúcsragadozó, 
amely áthajt mindenen. 4+

5| Matchbox Nagy 
Pályaszett - Autómosó
Cikkszám: HNJ54
A Matchbox nagy pályaszettekkel a 
gyerekek valódi autós kalandokra 
indulhatnak, és ha az utazás során 
a jármű koszos lesz, az autómosó 
pályaszettel lemoshatják. A 
készletben található kisautóval 
átélhetik, ahogy az egyes funkciók 
megelevenednek és működésbe 
lépnek. A Matchbox-szal a kalandot 
te vezeted! 3+



70 71
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1| Gabi Babaháza
Cikkszám: 6060414
Macskalandra fel! Gabi Babaházában 
a gyerekek izgalmas, szerepjátékkal 
töltött kalandokban merülhetnek 
el a Netflix sikersorozatából ismert 
Gabival és hű pajtásával, Pandival. 
Ez a több mint 61 cm magas, 
cica formájú babaház tele van a 
sorozatból ismert, felfedezésre 
váró részletekkel és funkciókkal, 
és a hat fantasztikus szoba mellett 
egy cicalift is helyet kapott benne. A 
cicatornyos építmény ráadásul egyéb 
meglepetéseket, köztük számos 
hangeffektust is tartalmaz. A készlet 
egy 9 cm-es Gabi figurát és Pandy 
cicust, illetve egyéb kiegészítőket is 
tartalmaz. 3+

2| Gabi Babaháza - Deluxe 
szobák szortiment
Cikkszám: 6060478
Ezzel a Gabi Babaháza deluxe 
játékszettel a gyerekek felfedezhetik 
a sorozatból ismert cicakuckó 
legizgalmasabb részleteit. A 
készletek egy-egy gyűjthető 
cicafigurát, a sorozatból ismert 
aranyos bútordarabokat, illetve két  
Dollhouse Delivery-t tartalmaznak, 
két további meglepetés 
kiegészítővel. 3+

3| Gabi Babaháza - Carlita 
és Pandy piknik szett
Cikkszám: 6062145
A gyerekek bármikor belevághatnak 
egy piknik-macskalandba a 
Gabi Babaháza: Carlita és Pandy 
játékszettel. Carlita, a sorozatból 
ismert cicautó, nemcsak a gondtalan 
utazásról, de a felhőtlen mókáról is 
gondoskodik. 3+

4| Gabi Babaháza - Meglepetés 
figurák szortiment
Cikkszám: 6060455
A Gabi Babaháza 
meglepetésfigurákkal a népszerű 
Netflix-sorozat kis rajongói 
összegyűjthetik kedvenc 
karaktereiket. Mindegyik figura egy 
7,6 cm magas kapszulában érkezik, 
de hogy ki rejlik a házikóban, az 
legyen meglepetés! 3+

5| Gabi Babaháza - Kitty 
Tündérkert faháza
Cikkszám: 6061583
A sorozatból ismert, varázslatos 
Vattacukorfa ihlette ezt a csodás 
játszóházat, amely fényekkel, 
átalakuló lombkoronával, titkos 
szobával, indás kötélpályával, 
hintával, gyűjthető figurákkal, 
kiegészítőkkel és bútordarabokkal 
is rendelkezik, hogy a gyerekek 
teljesen elmerülhessenek a 
kalandokban. A gyerekek Kitty 
Fairyvel és a 9 cm-es Gabi babával 
fedezhetik fel a kétszintes faházat, 
a fa lombkoronáját és a mögötte 
rejtőző játszóteret. 3+

1| Hatchimals Gyűjthető tojás - 
Szivárvány család szortiment
Cikkszám: 6064441
A Hatchimals Rainbowcation 
termékcsaládjával új izgalmas utazás 
vár a gyerekekre. Minden csomagban 
egy Big Kid, egy Baby, egy pici takaró 
és egy újrafelhasználható tojás 
található. 5+

2| Hatchimals Otthonok szortiment
Cikkszám: 6064442
Minden egyes Hatchimals családnak 
saját, egyedi megjelenése 
van, amelyet a kedvenc ünnepi 
tevékenységük ihletett. 5+

3| Hatchimals: Rainbowcation 
Playdate játékszett szortiment
Cikkszám: 6064443
A gyerekekre igazi családi kaland vár 
a Hatchimals Playdate játékszettel. 
A készlet egy egyedi kétoldalas 
keltetővel felszerelt tojást, 3 
gyerek figurát, egy bébi figurát és 2 
kiegészítőt tartalmaz. 5+

4| Hatchimals Szivárványos kisbusz
Cikkszám: 6064457
Ebben a játékszettben egy Mom 
figura és három tojás található. 
A tojások kikeltetése után a 
Hatchimals-gazdik felfedezhetik a 
tojásokban rejlő négy aranyos uszkár 
kutyust. A lakóautó ezután egy nagy 
játéktérré alakul át, amely számos 
meglepetést tartogat! 5+

5| Hatchimals Tojástartó 
- Farkas család
Cikkszám: 6064444
A Hatchimals CollEGGtibles 
Family Carton csomaggal a lányok 
a teljes vidám Farkas családot 
összegyűjthetik. 5+

6| Hatchimals Tojástartó 
- Láma család
Cikkszám: 6064445
Ez a gyönyörűen kidolgozott 
Hatchimals tojástartó doboz 10 db 
láma figurát, két játékkiegészítőt és 
egy titkos vízi parki játékkészletet 
tartalmaz. 5+

7| Cool Maker - Divat stúdió
Cikkszám: 6063925
Az innovatív varrógép előre 
feltekert cérnával és intelligens 
öltésérzékelővel rendelkezik, így 
a kis tervezőknek csak a minták 
és formák kiválasztására kell 
koncentrálniuk. 8+

8| Cool Maker - Manikűr szalon
Cikkszám: 6061175
Ezzel az otthoni manikűr készlettel 
a lányok a stílusukhoz leginkább illő 
körömdizájnokat készíthetnek és 
formázhatnak! 8+

9| Cool Maker - Tetováló szalon
Cikkszám: 6061176
A Tetováló szalon szettel sok 
kis tetkóművész álma válik 
valóra. A lányok ugyanis egyedi 
csillámtetkókkal tehetik még 
egyedibbé kinézetüket. 8+
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Az ikonikus Rubik-kocka különböző 
változatai között mindenki megtalálja 
a számára ideális kihívást. A színes, 
tekergethető kockák egészen biztos, 
hogy az agytekervényeket is edzésben 
tartják.

1| Rubik 3x3 Verseny kocka
Cikkszám: 6063164

2| Rubik 3x3 kulcstartó
Cikkszám: 6064001

3| Rubik kocka 2x2 Mini
Cikkszám: 6063963

4| Rubik kocka 3x3
Cikkszám: 6063968

5| Rubik kocka 4x4 Mester
Cikkszám: 6064639

6| Rubik kocka 5x5 Profi
Cikkszám: 6063978

7| Rubik társasjáték
Cikkszám: 6063268
A Rubik logikai társasjátékban a 
játékosok három játékszint – könnyű, 
közepes vagy nehéz – közül 
választhatnak. A játékosoknak 
a különböző nehézségi fokú 
kártyákon szereplő alakzatokat 
kell kirakniuk a változatos alakú 
Rubik kocka darabokból. Az nyer, 
aki a leggyorsabban jön rá, melyik 
formákat kell használni. Izgalmas, 
agypörgető párbaj, két játékos 
számára. 8+

8| Rubik Connector kígyó
Cikkszám: 6064893
A Rubik-kígyó egy olyan játék, amely 
12 sötét és 12 világos színű, azonos 
alakú éket tartalmaz. A prizma alakú 
ékek rugós csavarokkal vannak 
összekötve, és elforgathatók, de 
nem választhatók szét. A Rubik 
Kígyó prizmáinak elforgatásával 
a játékosok olyan formákat és 
alakzatokat alakíthatnak ki, mint 
az egyenes vonal, a labda, a kutya, 
a kacsa, a téglalap, a kígyó és még 
sok más. Csak egy kis kreativitás és 
logikus gondolkodás kell hozzá! 8+

9| Rubik verseny társasjáték
Cikkszám: 6063981
A Rubik Race egy gyors iramú 
társasjáték, ahol az agy és az 
ujjak versenyeznek egymással. 
A játékosoknak fel kell rázniuk a 
scrambler-t, és el kell csúsztatniuk 
a csempéket, úgy, hogy a 3x3-as 
központ megegyezzen a mintával.
Bár könnyen hangzik, a Rubik 
Race társasjátékban ügyességre, 
gyorsaságra és kézügyességre is 
szükség van. 7+

1| Futóhomok Társasjáték
Cikkszám: 6065695
Amikor a futóhomok lezúdul, a 
kalandorok fel tudnak majd állni? Az 
utolsó, aki talpon marad, megnyeri 
a játékot. Kockadobás, pálcahúzás 
és reménykedés: a figurának nem 
szabad beleesnie a futóhomokba. 
A Spin Master új, gyerekeknek 
szóló társasjátéka egyetlen más 
játékra sem hasonlít, hiszen 
ebben az ikonikus Kinetic Sand is 
megtalálható. 4+
2| | Hedbanz Adulting
Cikkszám: 6060703
Bemutatkozik a Hedbanz Adulting, 
a fergeteges bulitársas felnőttek 
részére. A '90-es és 2000-es 
évek közkedvelt témáival, 7 új 
kártyakategóriával és mutogatós 
feladatokkal. 14+
3| Hedbanz társasjáték
Cikkszám: 6059496
A mókás, beszélgetős játékban a 
játékosok azt találgatják, hogy kik 
is lehetnek ők. A vicces fejpántokra 
került kártyák csak a többieknek 
mutatják a kitalálandó megoldást. 
Eldöntendő kérdésekkel nyomoz 
mindenki a győzelemért ebben a 
pörgős családi társasban. 8+
4| Hedbanz Harry Potter
Cikkszám: 6061024
Ebben a találgatós játékban a muglik 
is Harry Potter-szereplők bőrébe 
bújhatnak, csak azt kell kitalálni, 
hogy kiébe. 7+
5| Hedbanz Junior
Cikkszám: 6060917
A legendás játékot ezúttal 
kifejezetten a gyermekekhez 
igazították. A kis lurkók állatok 
bőrébe bújhatnak, és eldöntendő 
kérdések alapján kell eldönteniük, 
hogy vajon egy édes kiscica vagy 
egy félelmetes ragadozó lakozik a 
homlokukon. 5+
6| Hedbanz Junior társasjáték: 
Mancs őrjárat
Cikkszám: 6062546
Ki vagyok én? Chase? Vagy Rubble? 
Vagy a vicces Marshall? Esetleg 
Tyúkica vagy Goodway polgármester 
asszony? Gyors, pörgős kitalálósdi 
az egész családnak. 4+
7| UpWords
Cikkszám: 6060696
Ebben a halmozós szójátékban a 
játékosok betűlapkákat helyeznek 
a játékmezőre, hogy új szavakat 
hozzanak létre, vagy egymás 
tetejére pakolják a betűket, hogy 
megváltoztassák a már kirakott 
szavak jelentését. 8+
8| Jumanji  társasjáték 
Cikkszám: 6062310
Cserkésző oroszlánok, rohamozó 
orrszarvúk, fogat csattogtató 
krokodilok és más veszélyes lények 
– a Jumanji vad világában mindig 
csak egy kockadobásra vannak a 
játékosoktól! 8+
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Mancs ŐRJÁRat szetteK És plÜssöK harrY pOtter játéKOK

1| Mancs őrjárat - Kaland 
öböl torony
Cikkszám: 6065500
Az 50,8 cm magas kilátótorony 
tökéletes kilátópont, ahonnan a bátor 
kutyusok időben észreveszik, ha 
baj közeleg! A készlet a sorozatból 
ismert kilátótornyot, Chase 
járőrkocsiját és 2 Chase-figurát 
tartalmaz: egy szolgálaton kívüli és 
egy hős ruhába bújtatott Chase-t. A 
kilátótoronyhoz tartozó lift emelhető 
és forgatható, így Chase teljesen 
átalakulhat, mire a kilátótorony 
tetejébe ér. Mentőakciókra fel! 3+

2| Mancs Őrjárat - Aqua 
Pups Bálna jármű
Cikkszám: 6065308
A Mancs őrjárat Aqua Pups 
bálnafigyelő járőrhajójában minden 
megvan, ami egy képzeletbeli 
tengeri mentőakcióhoz szükséges 
lehet.  A működő kerekekkel, 
Chase akciófigurával és Chase 
mentőjárművével ellátott 
járőrhajóval  izgalmas kalandok 
várnak a bátor mentőcsapatra. 3+

3| Mancs őrjárat  - Aqua 
Pups hősök szortiment
Cikkszám: 6065411
Készülj fel izgalmas 
mentőkalandokra a nyílt tengeren 
kedvenc tappancsos hőseiddel és 
új vízi barátaikkal, akik izgalmas 
mentőakciókra indulnak a Mancs 
őrjárat Aqua Pups játékkal. 3+

4| Mancs őrjárat  - Aqua Pups 
figura járművel szortiment
Cikkszám: 6065229
A gyűjthető Aqua Pups figurákkal 
és játékjárművekkel a gyerekek 
rengeteg  mancsos kalandot 
játszhatnak újra, és persze újakat is 
kitalálhatnak. A járművek izgalmas 
átalakulási lehetőséget rejtenek a 
még látványosabb akciókért. 3+

5| Mancs Őrjárat - Aqua 
Pups alap plüssök
Cikkszám: 6066804
A Mancs őrjárat Aqua Pup Chase 
plüssjátékkal izgalmas mentőakciók 
várják a tappancsos hősök rajongóit. 
A 20,3 cm magas plüsskölykök 
bevetésre készen állnak: 
egyenruhában, sisakban, Mancs 
őrjájrat jelvénnyel a mellkasukon 
várják, hogy rajtolhassanak. 3+

6| Mancs őrjárat - Mini 
figura szortiment
Cikkszám: 6066746
Ezekkel a gyűjthető Mancs 
őrjárat figurákkal a gyerekek 
megalkothatják saját kutyusztikus 
mentőkalandjaikat. Vajon kit rejt a 
doboz? Lehet Chase, Marshall, Skye, 
Rubble, Rocky, Zuma, Everest vagy 
akár Tracker is - meglepetés, hogy ki 
van benne. 3+

1| Wizarding World 3" figurák és 
játékszett- Roxfort Expressz
Cikkszám: 6064928
A játékszett segítségével a gyerekek 
Harry és Hermione mellett élhetik 
át első roxfortos utazásukat! A 
bőröndöktől roskadó kocsin pedig a 
kis varázslók kiskedvencei is velük 
tartanak: Hedvig és Csámpás. 6+

2| Wizarding World - Harry 
Potter 8" figurák szortiment
Cikkszám: 6061835
Ezekkel a 20cm-es Harry 
Potter figurákkal a varázsvilág 
imádói számtalan varázslóvilági 
kalandot élhetnek át. A figurák 
öt ponton mozgathatók, aranyos 
arcvonásaikkal pedig mosolyt 
csalnak a gyerekek arcára. 5+

3| Wizarding World 3" figurák 
és játékszett - Mézesfalás
Cikkszám: 6064867
Kirándulásaik során a Harry Potter 
rajongók nem hagyhatják ki a 
Mézesfalás édességboltot sem. A 
boltot ráadásul két figura, Neville 
Longbottom és Luna Lovegood, 
társaságában fedezhetik fel. 6+

4| Wizarding World 3" figurák 
és játékszett - Jóslástan
Cikkszám: 6064868
Ezúttal a gyerekek Harry-vel együtt 
vehetnek részt Sybill Trelawney 
professzor jóslástan óráján, ahol 
valódi roxfortos diáknak érezhetik 
magukat! 6+

5| Wizarding World 3" figurák 
és játékszett - Három Seprű
Cikkszám: 6064869
Ezzel az egyedülálló játékkészlettel  
a gyerekek Ron és Hermione mellett 
fedezhetik fel a közkedvelt hely 
részleteit. 6+

6| Wizarding World Állatos 
táskák - Hedwig
Cikkszám: 6066127
Ez az interaktív hóbagoly táska 
tele van stílusos funkciókkal, 
amelyek életre keltik Hedviget, 
Harry hóbaglyát. Hedvig reagál az 
érintésre, pislog, és több mint 30 
varázslatos hanggal és reakcióval 
rendelkezik. 6+ 

7| Állatos táskák - Gepárd övtáska
Cikkszám: 6066544
Ez az interaktív táska reagál az 
érintésre, többszínű, világító 
gepárdfoltokkal és több mint 30 
izgalmas hanggal és fényhatással 
rendelkezik. 6+

8| Állatos táskák - Metál 
csillogás szortiment
Cikkszám: 6065582
Ezek a Purse Pets táskák szuper 
fényes, rózsaszín, dombornyomott 
monogramos anyaggal, 
aranycsillámos fülekkel, pop-art 
ihletésű szemekkel és állítható 
fémes pánttal rendelkezik. A 
csillámos táska vállon vagy 
keresztben is hordható. 6+
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tech decK szetteK Batman és BaKugan szetteK

1| Tech Deck - X-Connect 
pálya elemek szortiment
Cikkszám: 6061840
Az X-Connect Park Creator 
rámpakészletek mindent 
tartalmaznak, amire a gördeszkázás 
iránt érdeklődőknek szükségük 
lehet egy fantasztikus, egyedi park 
megépítéséhez, ahol tökéletesíthetik 
ujjgördeszkázós képességeiket. A 
különböző trükkök elsajátításához 
különböző kombinációk állíthatók 
fel medencével, funbox-szal, 
panelekkel, lejtőkkel és rámpákkal. 
A mellékelt exkluzív ujjgördeszkával 
azonnal indulhat az őrült cselezés, 
a park ráadásul további X-Connect-
kompatibilis rámpákkal is 
kombinálható. 6+

A Tech Deck igazi nagy 
durranást hozott a gördeszkák 
szerelmeseinek. Az exkluzív 
ujjgördeszkákon a világ legnagyobb 
gördeszkagyártóinak valódi grafikái 
szerepelnek, a deszkázás művészete 
pedig a menő, részletesen 
kidolgozott rámpaparkban 
sajátítható el. 

2| Tech Deck - 96mm gördeszka
Cikkszám: 6028846

3| Tech Deck - 4-es csomag
Cikkszám: 6028815

4| Tech Deck - VS.
Cikkszám: 6061574

5| Tech Deck - Akció sport csomag
Cikkszám: 6065457

6| Tech Deck - BMX szortiment
Cikkszám: 6028602
A Tech Deck - BMX-széria 
kialakítását és grafikáját tekintve 
a BMX-ipar vezető márkáinak 
replikája. Valósághű részleteivel 
csúcsteljesítményt biztosít, amellyel 
fantasztikus trükkök és mutatványok 
sajátíthatók el. 6+

™

1|  Világító és hangot adó 
Batman akciófigura 30cm
Cikkszám: 6064833
Ez a Batman harcos figura több 
ponton mozgatható testtel, 
mellkasán világító Batman-jellel, 
valamint kilőhető batarangokkal 
és pajzzsal is rendelkezik. A figura 
több mint 15 hangeffektussal teszi 
még valósághűbbé a karaktert, és 
izgalmasabbá a játékot. 6+

2| I Batmobile
Cikkszám: 6064761
A Batmobil autentikus képregény 
stílusú kidolgozással kelti  életre 
a Batman kalandokat! A Batmobil 
kompatibilis bármely 30 cm-es 
figurával. 6+

3| Batman 30cm-es  
figurák szortiment
Cikkszám: 6055697
A figurák megjelenése 
részletgazdag, öltözékük 
valósághűen tükrözi a képregényes 
külsőt, végtagjai 11 ponton 
mozgathatóak, és textil köpenyükkel 
csak még élethűbbé teszik 
karakterüket. 6+

4| Batman 10 cm-es figurák
Cikkszám: 6055946
A DC akciófigurák a képregények 
alapján, részletgazdag kidolgozást 
és festést kaptak. Végtagjaik 
mozgathatóak és különböző 
pózokba állíthatóak. A csomag 3 db 
meglepetés kiegészítőt tartalmaz. 6+

5| Bakugan Legends kollekció
Cikkszám: 6065913
A Bakugan Legends S5 kollekció 
csomagjaiban minden megvan, ami 
egy szenzációs csatához kell. A 
csomagok összesen 4 db Bakugant, 
karakter- és képességkártyákat és 
kapukártyákat is tartalmaz. 6+

6| Bakugan Core szortiment
Cikkszám: 6066093
Megérkeztek a Bakugan Legends 
S5 Bakugan széria legújabb, 
nehézpáncélzatú harcosai. Az új és 
visszatérő karakterek mindegyike 
fantasztikus részletekkel 
rendelkezik, ezáltal téve még 
élvezetesebbé a játékot. 6+

7| Bakugan Nova
Cikkszám: 6065724
Az új, Nova Bakugan Legends 
harcosokkal a harc is új szintre 
emelhető! Csak át kell gurítani a 
golyókat a (külön megvásárolható) 
BakuCore-on, és máris átalakulnak 
a Baku-Action segítségével. A 
kapukártya használatával pedig 
bónuszok szerezhetők. 6+

8| Bakugan Baku Tin csomag
Cikkszám: 6066256
Kezdődhet a csata a Bakugan 
Baku Tin csomagjaival, amelyek 
garantáltan félelmet ébresztenek 
majd az ellenségben. A karakterek 
a doboz fedelén görgethetők és 
aktiválhatók. 6+
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Az Y Velo futóbringa a család minden gyerekének lehetőséget ad, 
hogy a számára legmegfelelőbb módon fejlessze egyensúlyérzékét, 
mozgáskoordinációját 1,5–5 éves kor között. Az Y-Volution arra 
törekszik, hogy minden életkorban igazán egyedi gurulási, haladási, 
hajtási élményt adjon a gyerekeknek.

Y Velo Balance Bike Futóbringa
Cikkszám: 101054
3–6 éves korig

Y Velo Junior Balance Bike
Cikkszám: 101047, 101050
1,5 éves kortól 

Y Velo Flippa Futóbringa kék
Cikkszám: 100612
2 éves kortól 
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