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NAGY ADVENTI KALENDÁRIUM NYEREMÉNYJÁTÉK
A részleteket keresd a következő oldalon!

Adventi kalendárium 
NYEREMÉNYJÁTÉK

Ilyen egyszerű:

Csatlakozz!

Keresd meg az aktuális kis ablakot a katalógusunk címlapján 
és nyisd ki! Ott találod az aznapi kérdést és a nyereményt is. 
Oldd meg a rejtvényt és ha megvan, irány az internet! Menj 
fel a www.mueller.co.hu oldalra. Ügyelj arra, hogy az „ü“ betű 
helyett „ue“-t írj. Máris ott vagy a Müller Drogéria honlapján.

Kattints a nyereményjáték képére 
és megnyílik a játék regisztrációs 
felülete.

Gyorsan írd be a megfejtést a megoldásnak 
kijelölt helyre, add meg a neved és a címed, 
kattints a „Küldés“ gombra és már kész is!

1 2 3

Vásárlásakor kapott blokkja a vásárlás 
végösszegéből* számított 3%-os kedvezmény 

kupont** tartalmaz. 
Érvényes: A bevásárlást követő 3 hónapon belül. 

Érvényes minden magyarországi Müller üzletben. *A kedvezmény az akciós termékekre is érvényes. **A kedvezmény nem vonatkozik az utalványokra. 

További remek akciókról 
Facebook oldalunkon is 
tájékozódhatsz: 

www.facebook.com/MullerMagyarorszag

A megfejtésedet természetesen postán is elküldheted nekünk. Ennek 7 napon belül meg kell érkeznie hozzánk. (Legkésőbbi 
beküldési dátum = az ajtón lévő dátum + 7 nap). A megfejtéssel együtt írd meg a teljes neved, címed és küldd el nekünk a: Müller 
Drogéria Magyarország Bt - 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 8/a címre. Ezen kívül megfejtésedet leadhatod közvetlenül a drogéria 
játékosztályán is. Mindenki részt vehet a játékban, aki szívesen játszik. Nem vehetnek részt a nyereményjátékban a Müller Drogéria 
munkatársai és azok hozzátartozói. Minden helyes megfejtést beküldő szerepel a sorsoláson. A nyeremények cseréje vagy készpénzre 
váltása nem lehetséges. Jogi út kizárva. A nyerteseket levélben értesítjük. A részvétel nem vásárláshoz kötött. 
Az üzleteinkről és választékunkról további információt találsz a következő oldalon: www.mueller.co.hu 
A katalógus érvényessége: 2018.11.05-től 2018.12.31-ig

  = Elemet tartalmaz

  = Elemet nem tartalmaz

valóra válnak...valóra válnak...valóra válnak...valóra válnak...valóra válnak...valóra válnak...
A gyermekálmok
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Láng és a szuperverdák

Láng és a szuperverdák: Mini járgányok
A mini járgányok készen állnak, hogy körül-
száguldjanak és -guruljanak Tengelyvárosban 
és azon túl! A szabadonfutó járművek törzse 
fém, szörnyjárgány kerekük van és fém 
tengelyük a nagy sebesség eléréséhez - 
tökéletesen eljátszhatók velük a Láng és a 
szuperverdák TV-film szélvész versenyei és 
látványos kaszkadőrjelenetei! Mindegyik 
jármű izgalmas és egyedi megjelenésű. 
Többféle, 1db.
2171298 (2)      2390.-   Ft /   1990.-   Ft 
Láng és a szuperverdák: 
Alap járgányok
Láng és barátai most teljesen új formában 
jelennek meg, versenyzésre kész, műanyag 
járgányként. A kicsi összegyűjtheti Tengelyváros 
lakóit: Lángot, Zeget, Csíkost és Zúzót. 
Többféle, 1db.
2180605 (6)      1890.-   Ft /   1590.-   Ft 
Láng és a szuperverdák: 
Motorizált járgányok
Láng és a szuperverdák most életre kelnek 
ezzel a motorizált terepjáró szuperverda válo-
gatással.  A gyerekek benyomhatják a motor-
háztetőn található gombot, hogy beindítsák 
a motort és mozgásba lendítsék a dolgokat. 
Mindegyik Motorizált járgányhoz tartozik egy 
saját rámpa is. A motorizált járgányszettek 
rámpái csatlakoztathatók egymáshoz a 
nagyobb kombinációs lehetőségért.
2246132 (2)      6990.-   Ft /   5590.-   Ft 
Láng és a szuperverdák: 
Tuning műhely játékszett
A gyerekek most segíthetnek Lángnak és a 
szuperverdáknak felkészülni a következő nagy 
kalandra a Tuning műhely játékszettel! Ez 
az egyedülálló összehajtható és hordozható 
játékszett tartalmazza Tengelyváros legnagyobb 
csalóját, Zúzót. A műhely, kényelmes fogantyú-
jának köszönhetően, könnyedén hordozható. 
A Tuning műhely játékszetthez két kerékszett, 
egy szerelő szerszám és egy rakéta kiegészítő 
darab tartozik, amit a gyerekek Zúzó hátuljához 
csatlakoztathatnak az extra turbó meghajtásért.
2246133 (9)      9490.-   Ft /   7590.-   Ft 
Láng és a szuperverdák: 
Cserélhető kerekű járgányok
A gyerekek most személyre szabhatják Láng és 
a szuperverdák járgányaikat a Cserélhető kerekű 
járgányok válogatással. A szett tartalmaz még 
egy tárolót, amibe belefér 4 kerék és a kiegé-
szítő darab, valamint használható tuningolóként 
és rámpaként is.
2246130 (8)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 
Láng és a szuperverdák: 
Vigyázz, kész, Láng! játékszett
A gyerekek most segíthetnek kedvenc szuper-
verdájuknak Monster Machine kalandja során 
a Vigyázz, kész, Láng! játékszettel! A további 
verdák és pályaszettek külön megvásárol-
hatók.
2246134 (6)      10990.-   Ft /   8790.-   Ft 
Láng és a szuperverdák: Robotok
Felkészülhetsz a legfrissebb kalandokra Tengely-
városban az Átváltozó Robotokkal! Tengelyváros 
hatalmas szuperverdái Robotokká változtak 
át. A forgatható karú, lábú és kerekű Robotok 
verdaként gurulnak, és robotként sétálnak! 
2415863 (3)      7790.-   Ft /   6190.-   Ft 
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Star Wars 

Epizód 8. - elektronikus fénykard
Keltsétek életre a StarWars galaxist, játsszatok 
el új űrkalandokat a fénykardokkal, melyek 
négy különböző színben (kék, piros, zöld, 
lila) kaphatóak. Fény- és hangeffektusokkal. 
Többféle, 1 db. 4 éves kortól.  
2163800 (8)      11890.-   Ft /   9490.-   Ft 
Kylo-Ren fénykard
Az elektronikus fénykarddal valódi harci élményt 
szerezhetsz. A fénykardhoz tartozik egy fénytőr 
(nem világít) is, melyet bármely Bladebuilders 
kard markolatához tudsz erősíteni.
2149201 (3)      15290.-   Ft /  12390.-  Ft 
Kylo-Ren fénykard
Gombnyomásra csúsztathatod ki a fénykard 
hosszú és két rövid pengéjét fény- és hangef-
fektusok kíséretében. 6 éves kortól.
2388197 (6)      18990.-   Ft /   15390.-   Ft 
Black Series Vintage figurák
Star Wars Vintage sorozat kollekció 10 cm-es 
figurákkal, új, részlethű megjelenéssel és 
csomagolással. Többféle, 1 db. 4 éves kortól. 
2334637 (6)      6190.-   Ft /   4990.-   Ft 
Mighty Muggs figurák
Ha megnyomod ennek a 10 cm-es figurának a 
fejét, akkor három különböző arckifejezés közül 
választhatsz! Gyűjtsd össze mindegyik szeretett 
karaktered! Többféle, 1 db. 6 éves kortól. 
2322862 (7)      4290.-   Ft /   3490.-   Ft 
Black Series figurák
Kb. 15 cm-es figurák mozgatható testrészek-
kel és a legapróbb részletekig kidolgozott 
megjelenéssel. Többféle, 1 db. 4 éves kortól. 
2356706 (1)      8490.-   Ft /   6890.-   Ft 
Force Link figurák
A közel 10 cm-es akciófigurákat a mozdulat-
vezérlésű Force Link karkötőnek (külön meg-
vásárolható) köszönhetően hangok kíséretében 
lehet életre kelteni. Többféle, 1 db. 4 éves kortól. 
2171382 (8)      3690.-   Ft /   2990.-   Ft 
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Transformers

Transformers 6 Energon Igniters Speed 
figura
Az Űrdongó c. filmhez kapcsolódó 8 cm-es 
Transformers figurát fergeteges gyorsasággal 
alakíthatjuk át robotból járművé. Csatlakoztasd 
az Energon Igniters magot (külön kapható) 
a járműhöz, és nyomd meg a felejthetetlen 
vezetési kalandokért. 6 éves kortól.
2388187 (7)      2990.-   Ft /   2390.-   Ft 
Transformers 6 Energon Igniters Power 
figura
A kb. 11 cm-es robot pár lépésben járművé 
alakítható. Az Energon Igniters mag (külön 
kapható) csatlakoztatásával aktiválhatod 
a vezetési akciót. 6 éves kortól.
2388420 (5)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 
Transformers 6 Energon Igniters Power 
Plus figura
A kb. 11 cm-es figura pár lépésben átalakít-
ható, rendelkezik Energon Igniters maggal, 
amely felszabadítja az energiát az Energon 
Igniters figurában. 6 éves kortól.
2388188 (4)      7190.-   Ft /   5790.-   Ft 
Transformers 6 Energon Igniters Nitro 
figura
Az Űrdongó c. filmhez kapcsolódó Transformers 
figurák mérete kb. 18 cm, könnyedén átalakít-
hatóak és Energon Igniters maggal rendelkez-
nek. Ez a mag minden Energon járműhöz 
csatlakoztatható és segítségével a vezetési 
kalandok aktiválhatóak. 6 éves kortól.
2388189 (1)      10290.-   Ft /   8190.-   Ft 
Transformers 6 Power Charge figura
Fordítsd el az erő kereket robot módba és 
Űrdongó fényekkel és 25 hanggal máris életre 
kel. Miután 17 lépésben átalakítottuk a robo-
tot járművé, előre és hátra gurításnál motor 
hangot ad. Részletgazdag megjelenéssel, 
kitolható karddal. Méret kb. 25 cm. 
6 éves kortól.
2388191 (4)      16990.-   Ft /   13690.-   Ft 
Transformers 6 Hero DJ figura
A 25 cm-es robot énekel, rappel és zenére 
mozog. Három dallal és három sebességfoko-
zattal. Nem átalakítható. 6 éves kortól. 
2388428 (1)      16990.-   Ft /   13690.-   Ft 
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Így neveld a sárkányod! /  Minecraft

Fogatlan - Orsó manőver
Egy az egyben hasonlít az eredetihez és 
tele van klassz meglepetésekkel! Valósághű 
szárnymozgások, akciódús nyíllövő mecha-
nizmus. Gyorsan mozgasd a levegőben – és 
megszólalnak a jellegzetes Fogatlan-hangok. 
A sárkány farkán található gomb aktiválja az 
orsó manővert. 4 éves kortól.
2170283 (9)      13690.-   Ft /   10890.-   Ft 
Dragon Blaster
A mindenre elszánt Dragon Blasterek minden 
ellenséget menekülésre késztetnek, akik 
keresztezik az útjukat. Az egyik lábát meghúzva 
nyilat lő ki a szájából! Tartalék nyilakkal. 
Többféle, 1 db. 4 éves kortól.
2178676 (1)      6890.-   Ft /   5490.-   Ft 
Sárkány és lovasa
Mire jutna a sárkány a lovasa nélkül? A legújabb 
válogatás tartalmazza a sorozatokból és 
filmekből jelenleg legnépszerűbb sárkány-lovas 
kombinációkat. Indulj új partok felfedezésére! 
Többféle, 1 db. 4 éves kortól.
314442 (8)      5490.-   Ft /   4490.-   Ft 
Plüss sárkányfigurák
Fogatlan és sárkánybarátai puha plüss figurák-
ként! A kiváló minőségnek és kidolgozásnak 
köszönhetően hűséges társakká válhatnak a 
sárkányok. Többféle, 1 db.
2015389 (2)      4190.-   Ft /   3390.-   Ft 

Ender sárkány
Ezzel a dekoratív, rendkívül részletgazdag figurával 
a rajongók eljátszhatják a Minecraft-világ izgalmas 
kalandjait. A kb. 40 cm-es Ender sárkány szája, szár-
nyai, farka és lábai is mozgathatóak. 5 éves kortól.
2175442 (5)      16990.-   Ft /   13690.-   Ft 
Steve lámákkal
Minecraft figura szett. 5 éves kortól.
2403284 (1)      8490.-   Ft /   6890.-   Ft 
Hardcore túlélő figuraszett
Steve és Alex figurák gyémánt felszereléssel, 
gyémánt karddal ill. további tartozékokkal: 
íj, nyílak, pajzs, kitinszárnyak, aranyalma, 
véggyöngy, lávával teli vödör, palack, répa és 
sült hús. 5 éves kortól.
2390611 (2)      6890.-   Ft /   5490.-   Ft 

Minecraft kártyajáték
Az, aki ebben a szórakoztató stratégiai játékban 
először ér el 18 pontot, az a győztes. A cél gyorsabb 
eléréséhez természetesen lehetőség van TNT fel-
használására is. 2-4 játékos számára. 8 éves kortól.
962262 (3)      5490.-   Ft /   4490.-   Ft 
Minecraft akciófigurák
Kb. 13 cm-es Minecraft figurák eredeti kidolgo-
zottságban és egyedi kellékekkel. Többféle, 1 db. 
6 éves kortól. 
627697 (3)      3390.-   Ft /   2790.-   Ft 
Idéző tojás
Nyisd fel az Idéző tojást és a benne található 
figurát állítsd a tojáshéjba. Többféle, 1 db. 
6 éves kortól.
2238092 (0)      2590.-   Ft /   2190.-   Ft 
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Trend

A Jurassic World az Universal Studios és az Amblin Entertainment Inc. 
tulajdona. Licensz az Universal Studioshoz tartozik. 
Minden jog fenntartva.

Járművek 8 cm-es, mozgatható figurával. 
3 éves kortól ajánlott.

Cat-car
2238997 (8)      5490.-   Ft /   4490.-   Ft 
Romeo’s Lab
2364702 (2)      5490.-   Ft /   4490.-   Ft 
Owl-Glider
2239000 (4)      5490.-   Ft /   4490.-   Ft 
Gekko-Mobile
2238998 (5)      5490.-   Ft /   4490.-   Ft 
Night Ninja Bus
2364682 (7)      5490.-   Ft /   4490.-   Ft 
Rival Racers versenypálya
Versenypálya hurkokkal és számos funkcióval. 
Cat és Ninja autóval. 3 éves kortól ajánlott.
2364683 (4)      23190.-   Ft /   18790.-   Ft 

Indoraptor
Az aljas Indominus Rex és a veszélyes Velo-
ciraptor keresztezéséből létrejött Indoraptor a 
leghátborzongatóbb a dinoszauruszok között. 
Éjfekete pikkelyei és tőrszerű karmokban 
végződő hosszú végtagjai vannak, pirosan 
világító szemei szinte izzanak. Mozgatható 
testrészekkel, fény- és hangeffektusokkal. 
4 éves kortól.
2371768 (8)      12590.-   Ft /   10290.-   Ft 
Jurassic World alap dínók
Mindegyik figura 5 ponton hajlítható, 
valósághű megjelenésű és dekorációjú. 
Többféle, 1db. 3 éves kortól ajánlott.
2238073 (9)      3390.-   Ft /   2790.-   Ft 
Jurassic World dínók hanggal
Ezt a dinoszaurusz akciófigura válogatást 
a film ihlette, és jellegzetessége, hogy a 
dínók gombnyomásra hangot adnak ki, és a 
fajukra jellemző támadómozdulatot hajtanak 
végre. Többféle, 1 db. 3 éves kortól.
2238065 (4)      6890.-   Ft /   5490.-   Ft 
T-Rex Bundle
Tyrannosaurus Rex és Monolophosaurus 
akciófigurák mozgatható testrészekkel és 
valósághű megjelenéssel. Gombnyomásra 
a T-Rex hatalmasat harap. Ezekkel a dino-
szauruszokkal újrajátszhatóak az izgalmas 
akciójelenetek. 4 éves kortól.
2229144 (8)      12590.-   Ft /   10290.-   Ft 

Mágikus bögre
Hőre színváltós bögre. 320 ml-es űrtartalom,
1 db.
2318583 (8)      4290.-   Ft /   3490.-   Ft 
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Sam, a tűzoltó

Sam Ponty Pandy játékszett
Két szintből álló készlet számos mozgatható 
résszel, forgatható platformmal, egy lifftel és egy 
golyópályával, mellyel a gyerekek eljátszhatják a 
városi és hegyi mentést. Hossza kb. 30 cm. 
Egy kisautó szintén a szett része. 3 éves kortól.
2364154 (9)      16990.-   Ft /   13690.-   Ft 
Sam, a tűzoltó Walkie Talkie
A kb. 15 cm nagyságú Walkie Talkie-k hatótá-
volsága környezettől függően legfeljebb 
200 méter. Az egyik Walkie Talkie-n Sam, a 
másikon Steele parancsnok látható. Frekvencia 
433 Mhz, zajszűrővel. 3 éves kortól.
2364150 (1)      9590.-   Ft /   7890.-   Ft 
Járműszett
Három részes Sam, a tűzoltó fém járműszett. 
Vagy Jupiter, Neptun és Mercury vagy 
Wallaby, Vénusz és Hydrus.
938397 (5)      5990.-   Ft /   4990.-   Ft 

Gyerek koffer
Ideális óvodába vagy utazáshoz.
2243966 (6)      5490.-   Ft /   4490.-   Ft 

 Bevetési tábla
A tábla segítségével le lehet követni az éppen 
zajló eseményeket: az óra alapján az esemény 
időpontját, a jelölő tűkkel a bevetés típusát 
illetve a rendelkezésre álló járműveket, a 
bevethető karaktereket és egy külön jelzővel 
a bevetés nehézségét. 3 éves kortól.
2380619 (1)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 

Wallaby II helikopter
Helikopter eredeti hang-, fényhatásokkal,
forgatható rotorral, csörlővel és Tom Thomas
figurával. 3 éves kortól.
2159531 (8)      12590.-   Ft /   10290.-   Ft 
Tűzoltóállomás figurával
A szétnyitható állomás hang- és fényjelzé-
sekkel teszi még izgalmasabbá a játékot. Sok 
tartozékkal. 3 éves kortól.
674279 (9)      19790.-   Ft /   15990.-   Ft 
4x4-es terepjáró
A terepjáró lehajtható ajtókkal és valódi 
rugózással rendelkezik. A fényszórók gomb-
nyomásra világítani kezdenek. Egy Sam 
figurával és sok kiegészítővel. 3 éves kortól.
2121742 (5)      8590.-   Ft /   6890.-   Ft 
Mercury quad
Sürgősségi jármű tűzoltó készülékkel, elsősegély 
dobozzal, fejszével és további tartozékokkal.
997120 (2)      3990.-   Ft /   3390.-   Ft 
Vénusz tűzoltóautó
Töltsd meg a tartályt vízzel és spriccelj a 
fecskendővel! 3 éves kortól.
673594 (4)      8590.-   Ft /   6890.-   Ft 
Jupiter tűzoltóautó
Jupiter tűzoltóautó (kb. 28 cm) kihúzható 
létrával, egy Sam, egy Elvis figurával és sok 
tartozékkal. 3 éves kortól.
2238990 (9)      13690.-   Ft /   11290.-   Ft 
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Mancs Őrjárat

A Spin Master részletgazdagon elké-
szített figurái, járművei és játékszettjei 
segítségével a sokak által kedvelt Mancs 
őrjárat epizódjai a gyerekszobában is 
átélhetők.

Megfigyelőtorony 
A kutyusok főhadiszállása rendelkezik felvonó-
val, csúszdával, fény- és hanghatásokkal. Chase 
rendőrkutya és járműve is részei a készletnek. 
3 éves kortól.
99995 (3)      20490.-   Ft /   16990.-   Ft 
Átalakítható repülő
Ez a jól felszerelt, egy mozdulattal átalakít-
ható jármű földön és levegőben is egyaránt 
alkalmazható, ha bevetésről van szó. 
A célkereszt és a lövedékek pedig garantálják 
a küldetés sikerességét. 3 éves kortól
2238717 (2)      9990.-   Ft /   8590.-   Ft 
Akciófigurák
A Mancs őrjárat hat főhőse részlethű
akciófiguraként, átalakítható-, hátrahúzható
vagy szaltó funkcióval. Többféle, 1 db. Kb 7 cm, 
3 éves kortól.
403728 (6)      2990.-   Ft /   2590.-   Ft 
Kamion 
Mint a TV-sorozatban, a bátor kutyakölykök
mindig biztonságosan célba érnek a Mancs
őrjárgánnyal. Felhajtható vezetőkabinnal,
lifttel és hanghatásokkal. A szett tartalmazza
Rydert és quad járgányát is. 3 éves kortól.
910382 (5)      25590.-   Ft /   20990.-   Ft 
 Átalakítható járművek
A tengeri bevetéshez a bátor kutyakölykök a 
Tengeri Őrjárat átalakítható járműveit hasz-
nálják, melyek vízen és a földön is egyaránt  
jól funkcionálnak. Többféle, 1 db. 3 éves kortól. 
2348170 (1)      5790.-   Ft /   4790.-   Ft 
Tengeri őrjárat 
A hősök készen állnak a tengeri bevetésre! A 
szettben található mentőövvel és szörfdeszká-
val a játékfigurák minden segítségre szorulót 
kimentenek az öbölből. Többféle, 1 db. 
3 éves kortól. 
2348152 (7)      3990.-   Ft /   3390.-   Ft 
Tengeralattjáró
Ha Rydernek merülnie kell, a kinyitható és 
forgatható szárnyú tengeralattjáróját hívja 
segítségül, mely fény-,és hangeffektekkel 
segíti a mentést. Ryan a búvárfelszerelése 
és a sea scooter segítségével gyorsan segít 
a bajba jutottakon. 3 éves kortól. 
2378987 (6)      20490.-   Ft /   16390.-   Ft 
Mentőhajó 
Ha a bajba jutottak a tenger közepéről hívják 
a hősöket, akkor Ryder kapitány a nagy 
mentőhajóval és a megfelelő eszközökkel 
együtt (pl. quad, daru, tintahal) szállítja 
a helyszínre a kutyakölyköket. Fény-, és 
hangeffekttel. 3 éves kortól. 
2348177 (0)      25590.-   Ft /   20990.-   Ft 
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Jégvarázs / Miraculous

Elza jégkirálynő
Egyszerűen csak add Elza kezébe Olafot vagy 
a jégkristályt, és a jégkirálynő varázslatos 
hangok kíséretében kék fénnyel világítja meg 
őket. 3 éves kortól.
2388474 (8)      11290.-   Ft /   9190.-   Ft 

Mikrofon
A hangrögzítési funkcióval felveheted és 
lejátszhatod vele saját hangodat. 3 éves kortól.
517006 (7)      5790.-   Ft /   4790.-   Ft 

Éneklő Elza
Ha megnyomod Elza baba varázslatos nyakékét, 
elénekli neked a Legyen hó c. népszerű dalát, és 
a lélegzetelállító ruhája, mint ezernyi hókristály, 
csillogni kezd - egyszerűen varázslatos! 
Kb. 33 cm magas. 3 éves kortól.
85255 (5)      12590.-   Ft /   10290.-   Ft 

Lámpa
Varázslatos LED-lámpa színváltó vagy fehér 
fénnyel. 3 éves kortól.
2187282 (2)      3390.-   Ft /   2790.-   Ft 

15 cm-es játékfigura
Minden Miraculous hős elérhető játékfiguraként, 
hogy a sorozat legjobb jeleneteit eljátszhassuk 
velük. A figurák 9 ponton mozgathatóak. 
Többféle, 1 db.
2152136 (2)      3990.-   Ft /   3390.-   Ft 
19 cm-es akció figurák
Ideálisak a Miraculous hősök kalandjainak el-
játszásához. Minden figura egyedi funkcióval 
rendelkezik. Többféle, 1 db.
2386371 (2)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 
26 cm-es játékfigura
Marinette, Katicabogár, Adrien és Fekete 
Macska játszani hívnak. Többféle, 1 db.
2152149 (2)      7490.-   Ft /   6190.-   Ft 
Katicabogár világító szárnyakkal
Ez a Katicabogár baba rendelkezik egy katica-
formájú hátizsákkal, amelyen ha megnyomod 
a gombot, a figura széttárja világító szárnyait, 
hogy újabb kalandok felé vehesse útját.
2386375 (0)      11890.-   Ft /   9590.-   Ft 
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Én kicsi pónim / Shimmer & Shine

Pinkie Pie, úszkáló sellőpóni
Pinkie Pie teljesen egyedül úszik és megele-
veníti Az én kicsi pónim című film kalandjait 
az otthoni fürdőkádban. A legjobb pedig az, 
hogy a víz alatt csillog és világít az uszonya. 
3 éves kortól.
2163827 (5)      8590.-   Ft /   6890.-   Ft 
Póni barátok
Minden póni a saját személyiségére jellemző 
speciális testtartással és egy hozzáillő 
kiegészítővel.  Többféle, 1db. 3 éves kortól.
2388447 (2)      2390.-   Ft /   1990.-   Ft 
Csillámparti hercegnők
Az áttetsző póni hercegnők, Celestia és 
Cadance, csillámmal és konfettivel. Minden 
pónihoz tartozik egy tiara és egy fésű. Többféle. 
1 db. 3 éves kortól.
2335076 (2)      3390.-   Ft /   2790.-   Ft 
Csillámló Celestia hercegnő 
Celestia hercegnő most készen áll, hogy új 
kalandokat fedezzetek fel. A póni szárnya csil-
log, a nap alakú gombot megnyomva pedig 
világítani kezd. 3 éves kortól ajánlott.
2236333 (6)      9990.-   Ft /   8190.-   Ft 

Shimmer és Shine szivárvány figurák
Az elbűvölő Shimmer és Shine figurák szivárvá-
nyos átváltozáson estek át, különleges hangef-
fektekkel téve még izgalmasabbá a játékot!
2239755 (3)      11190.-   Ft /   9590.-   Ft 
Shimmer és Shine figurák
A babákkal a dzsinnek varázslatos világába 
utazhatunk, a játéknak csak a fantázia 
szabhat határt. Többféle, 1 db.
2172809 (9)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 
Sellő babák
Rengeteg szórakozás fürdés közben a Shimmer 
and Shine sellő babákkal. A színváltós haj és a 
sellő megjelenés mindenkit elvarázsol. A baba 
mérete kb. 23 cm.
2172751 (1)      6190.-   Ft /   4990.-   Ft 
Shimmer és Shine tükörszoba játékszett
Ezek a játékszettek kiválóan alkalmasak mági-
kus dzsinn-kalandok eljátszására. Mindegyik 
külön megvásárolható, a készlet erejéig.
2172763 (4)      10190.-   Ft /   8190.-   Ft 
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LEGO

A nagy verseny napja 
Vigyázz... Kész... Rajt! Ma van a nagy verseny 
napja és mindegyik lány nagyon elszánt, 
hogy megnyerje a lenyűgöző autóversenyt! 
Irány az öltöző, hogy felkészülj, a kisállatokat 
pedig ültesd le a VIP teremben, Szedd össze 
a barátaidat, élvezzétek az ünnepséget és a 
korongvetők segítségével mutassatok be egy 
fantasztikus tűzijátékot! 7-12 éves korig.
2331409 (2)      18990.-   Ft /   15390.-   Ft 
Kreatív tuningüzlet
A tuningüzletben mindent megtalálsz, ami 
ahhoz kell, hogy a verdádat kicsit átalakítsd 
vagy elképesztő színekkel tedd egyedivé. 
Forgószínpad, tolóajtó, iroda, emelőpadló 
és sok-sok tuning-elem, amelyből 2 klassz, 
egyedi gokartot építhetsz. 6-12 éves korig.
2331405 (4)      12790.-   Ft /   10290.-   Ft 
Heartlake autósmozi és gyorsétterem
Menj Andrea autójával gyorsétterembe, egyél 
egy hamburgert sült krumplival, fizess a 
pénztárgépnél, utána pedig az autósmoziban 
nézz meg egy filmet. 6-12 éves korig.
2331390 (3)      8590.-   Ft /   6890.-   Ft 
Heartlake autómosó
Egy izgalmas, versennyel teli nap után irány 
az autómosó! Fordítsd el a piros gombot, hogy 
lassan átguruljon a versenyautó a nagy, forgó 
kefe alatt. Amikor már teljesen tiszta és száraz, 
tankold meg a benzinkúton, utána pedig vegyél 
egy kávét és egy croissant-t a pénztárnál.
7-12 éves korig.
2331396 (5)      10190.-   Ft /   8590.-   Ft 

Hamupipőke álomkastélya
Játszd el Hamupipőke és a Szőke herceg életét 
a kastélyukban! Fedezd fel az összes szobát és 
titkos búvóhelyet az álomkastélyban, a nagy 
étkezővel, a hercegnői ággyal, és az elforgatható 
táncparkettel. A szetthez egy ló és szekér is 
tartozik. 6-12 éves korig.
2211386 (3)      27290.-   Ft /   22190.-   Ft 
Aranyhaj utazó lakókocsija 
Csatlakozz Aranyhajhoz és legjobb barátjához 
és védelmezőjéhez, Cassandrához, miközben 
Caravan városából távozva új kalandok 
felfedezése felé tartanak. Segíts Maximusnak 
húzni a lakókocsit, majd pedig álljatok meg 
az erdőnél, hogy gyakoroljátok az íjászatot. 
6-12 éves korig.
2345674 (7)      12790.-   Ft /   10290.-   Ft 

Aira és a szélsárkány dala 
Egyesítsd erőidet Airával és Lumiával, és védjé-
tek meg a Szélsárkányt az árnyékdenevértől! A 
készletben egy 3-szintes zeneiskolát, léghajót 
kilövővel, 2 minifigurát, valamint madár és 
denevér figurákat találsz. 8-12 éves korig.
2223114 (7)      12790.-   Ft /   10290.-   Ft 
Emily és Noctura végső leszámolása 
Vegyél részt a Emily és Noctura végső 
leszámolásában, ragadd meg a Fény kardját és 
idézd meg az erejét! Mássz fel Lumia, a farkas 
hátára Emily Jones társaságában és induljatok 
Noctura gonosz denevér laboratóriumába, 
hogy megkeressétek őt! 
2345668 (6)      16990.-   Ft /   13690.-   Ft 
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LEGO

Heartlake City üdülő
Heartlake City üdülő a legjobb hely a kikap-
csolódáshoz és mókához. A hotelben találsz egy 
előcsarnokot, 2 szobát, éttermet, dzsúsz bárt 
és egy teraszt DJ pulttal. Vezesd a vasúti kocsit 
a vízi parkba, ahol öltözőt és 2 vízi csúszdát 
találsz, valamint a strandon vár rád egy jet ski és 
a vízisíelést is kipróbálhatod. 7-12 éves korig.
2345664 (8)      29990.-   Ft /   23890.-   Ft 
Barátság ház
A Barátság házban, amelyet a lányok egy régi 
tűzoltóállomásból alakítottak át főhadiszállássá, 
találsz konyhát, hálószobát, tetőn elhelyezett 
jacuzzit, előadói teraszt, tűzoltópóznát és sok 
minden mást. 6-12 éves korig.
2211368 (9)      23890.-   Ft /   20490.-   Ft 
Napsütötte katamarán
Tegyél egy rövid hajókirándulást a napozó-
terasszal, medencével, híddal, csúszdával és 
lakótérrel ellátott napsütötte katamaránon. 
Használd a jet skit, és vontasd a banánhajót, 
vagy fújd fel az úszógyűrűt, és játssz a barátságos 
delfinnel egész nap! 7-12 éves korig. 
2156110 (8)      23190.-   Ft /   18790.-   Ft 
Heartlake kórház 
Gyógyítsd meg Heartlake City betegeit és sérült-
jeit! Foglalkozz a Heartlake kórház betegeivel, 
ahol használhatsz egy mentőautót, helikoptert, 
várótermet, vizsgálót, röntgen-készüléket és 
egy gyerekszobát, valamint 3 minifigurát. 
7-12 éves korig.
2156113 (9)      29990.-   Ft /   23890.-   Ft 
Mia lakókocsija 
Verjetek tábort Mia luxus lakókocsija mel-
lett! Táborozz Miával és Stephanie-val ezzel 
a modern lakóautóval, amelyben konyha, 
fürdőszoba, alvóhely és kinyitható védőtető, 
valamint egy sportos sátor, dingi hajó és egy 
barátságos ló vár rád! 7-12 éves korig.
2211362 (7)      16990.-   Ft /   13690.-   Ft 
Mia lombháza
Mássz fel a lombházba, és segíts Miának 
berendezkedni! Mia lombháza egy földszinti 
tárolóból, egy padlásszobából és egy fatörzsből 
áll, de találsz rajta kötélpályát, mászóhálót, 
madárfészket, nyusziházat, gördeszkát és 
rengeteg mókás kiegészítőt. 6-12 éves korig.
2223140 (6)      8590.-   Ft /   6890.-   Ft 
Sífelvonó a havas üdülőhelyen
Tölts el egy napot a lejtőkön a Sífelvonó a havas 
üdülőhelyen készlettel, amelyben működő 
sífelvonót, síelési funkciót, hegytetőre épített 
éttermet, sziklamászó falat és felszerelés köl-
csönzésére való standot találsz! 8-12 éves korig.
2156126 (9)      20490.-   Ft /   16990.-   Ft 
Faház a havas üdülőhelyen
Szállj meg a faházban a havas üdülőhelyen 
a barátaiddal, és élvezzétek a melegvizes 
medencét, a motoros szánt, a konyhát, a tár-
salgót a kandallóval és az emeleten a kétágyas 
hálószobát a sminkasztallal! 7 - 12 éves korig.
2156123 (8)      12790.-   Ft /   10290.-   Ft 

1

2

3

4

5

6

7

8

2 3

5

6

7 8

4

LEGO, a LEGO logó, a LEGO FRIENDS logó és a minifi gurák a LEGO csoport védjegyei. © 2018 A LEGO csoport.

csolódáshoz és mókához. A hotelben találsz egy 

és egy teraszt DJ pulttal. Vezesd a vasúti kocsit 

29990.–

23890.–
1



14

Steffi  

Hawaii lakókocsi
A lakókocsi rengeteg játéklehetőséget kínál 
neked és Steffinek. Nappalival, zuhanyzóval, 
szörfdeszkával és sok kiegészítővel. Exkluzív 
új dizájn és 2 Steffi baba. 3 éves kortól.
246779 (5)      20490.-   Ft /   16690.-   Ft 
Téli álom
Steffi hófehér téli ruhában varázsol el. A ruha 
szőrmedíszítése, a gyöngyékszer és a gyö-
nyörű konty mesebeli hercegnővé varázsolja 
Steffit. 3 éves kortól.
41536 (1)      3390.-   Ft /   2790.-   Ft 
Steffi és Évi lovas kiránduláson
Élj át egy izgalmas lovas kirándulást Steffivel, 
Évivel és kedvenc lovaikkal. Sok kiegészítővel.
3 éves kortól.
698605 (6)      7990.-   Ft /   6490.-   Ft 
Steffi terepjáróban
A trendi terepjáróban Steffi különösen szívesen 
autózik át a gyerekszobán. Évi babát és egyéb 
kiegészítőket is tartalmaz.
819345 (2)      9590.-   Ft /   7890.-   Ft 
Jeep lószállító utánfutóval
Steffi, a profi lovas most minden útjára magával 
viheti kedvenc lovát, hiszen a tágas utánfutó-
ban elegendő hely van. Tartalma: ló és Steffi 
baba. 3 éves kortól.
210660 (1)      13990.-   Ft /   11290.-   Ft 

Évi Holiday bicikli
Teljesen mozgatható Évi rózsaszínű biciklivel, 
hozzá illő sisakkal és rózsaszínű hátitáskával, 
amelyben van hely az édes kutyus számára.
2364657 (5)      3390.-   Ft /   2790.-   Ft 
Évi Holiday lovas szett
A 25 részes játékszett tartalmaz egy teljesen 
mozgatható Évi babát, egy lovat, nyerget, ló-
csutakolót és sok más tartozékot. 3 éves kortól.
2364658 (2)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 
Évi Holiday lakókocsi
A szétnyitható lakókocsi ággyal, konyhával, 
fürdőszobával és medencével számos játékle-
hetőséget kínál. Sok tartozékkal. 3 éves kortól.
2364659 (9)      12590.-   Ft /   10290.-   Ft 
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DU KANNST ALLES seinBÁRKI LEHETSZ

Barbie

Barbie álomparipája
Barbie álomparipája a tapintás-, és 
hangérzékelővel igazán lenyűgözi a kislányokat. 
A paripa menet közben 360°-os fordulatot tud 
tenni, nyerít és eszik. Ezen kívül 3 féle zenét 
tud játszani, melyre táncol is. A lovas ruhába 
öltöztetett Barbie tartozék. 3 éves kortól.
2176747 (0)      39890.-   Ft /   32390.-   Ft 
Autó két Barbie babával
Barbie és barátnője készen állnak, hogy beülje-
nek a terepjáróba és a nehezen járható terepet 
felfedezzék. Az autó pink és ezüst színei, a 
türkizkék ülések tökéletesen passzolnak Barbie 
stílusához. 2 divatosan felöltöztetett Barbie 
babát és egyéb kelléket tartalmaz. 3 éves kortól.
2229115 (8)      12590.-   Ft /   10290.-   Ft 
Farmerlány traktorral
A piros traktor guruló kerekei és az ülésen lévő 
biztonsági csat által a Barbie baba a helyén 
marad. A tyúk a motorháztetőre csatlakoztat-
ható, így a háziállat is biztonságosan szállítható. 
3 éves kortól.
2371443 (4)      11990.-   Ft /   9590.-   Ft 
Barbie kiskutyákkal
Barbie most már a bűbájos kiskutyákat is 
sétáltatja. A kiskutyák oldalán levő gomb le-
nyomásával és a póráz meghúzásával a kölykök 
szaladni kezdenek, farkuk lenyomásával pedig 
pottyantanak egyet. Egyéb tartozékokkal. 
3 éves kortól. 
2083148 (6)      10490.-   Ft /   8590.-   Ft 
Állatorvos
A szett egy állatorvos babát tartalmaz a 
megfelelő kellékekkel, továbbá egy istállót és 
7 állat pácienst. 3 éves kortól. 
2121526 (1)      12990.-   Ft /   11290.-   Ft 
Made to Move babák
Ez a Barbie aztán tényleg mindent tud, a bi-
ciklizéstől kezdve a gitározáson és a gimnasztika 
gyakorlatokon keresztül a törökülésig. Jobban 
mozgatható, mint valaha. Többféle, 1db. 
3 éves kortól. 
2371416 (8)      7490.-   Ft /   6190.-   Ft 
Az álom lakóautó
Az álom lakóautó egyszerű járműből egy kb. 
60 cm hosszú játékszetté változik. A tetején 
lévő gombot megnyomva a nyitott oldalfalból 
medence keletkezik kihajtható vízicsúszdával, 
fürdőszobával és WC-vel, mosdókagylóval és 
zuhanyzóval. A hátsó részben két függőágy 
biztosít alvási lehetőséget. Az elülső ülések is 
kihajthatók. A játék kellékei tökéletessé teszik a 
kempingezés élményét. A baba nem tartozék. 
3 éves kortól.
2176744 (9)      35790.-   Ft /   28990.-   Ft 
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Enchantimals

A babák és állatbarátaik az Enchantima-
lek világából - az erdő mélyén megbúvó 
mesebeli helyről - érkeztek. Az erdő örzői 
különleges kapcsolatot ápolnak az általuk 
védelmezett állatokkal. 4 éves kortól

Őzlány
2371470 (0)      2890.-   Ft /   2390.-   Ft 
Tigrislány
2371481 (6)      2890.-   Ft /   2390.-   Ft 
Sünfiú
2237693 (0)      2890.-   Ft /   2390.-   Ft 
Borzlány
2176807 (1)      2890.-   Ft /   2390.-   Ft 
Farkaslány
2371489 (2)      2890.-   Ft /   2390.-   Ft 
Hattyúlány
2371476 (2)      2890.-   Ft /   2390.-   Ft 
Papagájlány
2237691 (6)      2890.-   Ft /   2390.-   Ft 
Tematikus csomag
Enchantimals babák kedvenc kisállat bará-
taikkal. Különböző.
2237711 (1)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 
Babák és kellékek
Nagy játékszettek, melyek passzolnak a 
megfelelő témákhoz.
2371510 (3)      6390.-   Ft /   5390.-   Ft 
Őz játékszett
Az őzlány elbűvölő háza, a számtalan kellék 
és berendezési tárgy fantáziadús játékra hív. 
2371537 (0)      15390.-   Ft /   12590.-   Ft 
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Babák

Baba etetőszék
Kiváló minőségű fa etetőszék babák számára. 
Állítható szék+asztal. 3 éves kortól
2380425 (8)      11990.-   Ft /   9590.-   Ft 

Laura éhes
Laurát a bűvös kanállal etetheted. A készlet 
tartalmazza a babát, a cumiját, a bűvös kanalat, 
egy bűvös cumisüveget és egy tányért. 38 cm. 
2 éves kortól.
621413 (5)      6290.-   Ft /   5190.-   Ft 
Laura világít a sötétben
Puha testű, lecsukódó szemű baba, aki cumizás 
közben elalszik. Hangot ad és eljátszik egy 
altatódalt. 38 cm. 3 éves kortól.
2344942 (8)      5990.-   Ft /   4790.-   Ft 
Bouncin baba anyához jön
Interaktív baba 360°-os mászófunkcióval. A 
beszédfelismerés mellett, a „Come To Mummy“ 
applikáció segítségével arcokat is felismer és 
reagál rájuk. 3 éves kortól.
2364647 (6)      19390.-   Ft /   15990.-   Ft 
Laura babanyelven beszél
A szeme lecsukódik, édes rugdalózót visel 
sapkával és 24 babahangot ad ki, mint például 
„Mama”, „Dada”, „Hihi” és még sok más. A kész-
let egy cumit és egy cumisüveget tartalmaz. 
2 éves kortól.
658394 (1)      7690.-   Ft /   6190.-   Ft 

Maxy Muffin Vintage
42 cm. Puha szövettesttel, menő ruhával és 
lezser farmerkabáttal. 3 éves kortól.
2318168 (7)      21990.-   Ft /   17990.-   Ft 
Maxy Muffin
42 cm. Baba puha anyagból készült testtel és 
lecsukódó szemmel. 3 éves kortól.
774226 (2)      22190.-   Ft /   17990.-   Ft 
Cookie Lady & Spots
48 cm. Puha testű baba pöttyös nadrággal, 
réklivel és csúcsos sapkával, valamint nyuszis 
alvókendővel és cumival. 3 éves kortól.
2289400 (7)      21990.-   Ft /   17690.-   Ft 
Maxy Aquini Vintage
42 cm. Fürdőbaba szőke hajjal és lecsukódó 
szemekkel. 3 éves kortól.
2318172 (4)      20390.-   Ft /   16390.-   Ft 
Muffin Strawberry Field
33 cm. Baba puha testtel, copffal és lecsukódó 
szemekkel. 3 éves kortól
2318191 (5)      16990.-   Ft /   13690.-   Ft 
Cosy Aquini Flowers
33 cm. A puha, golyócskákkal töltött szövet-
testnek köszönhetően a fürdőkádba is be le-
het vinni. A speciális töltet miatt a baba nem 
süllyed el, és a fürdés után villámgyorsan 
megszárad. Lecsukódó szemekkel. 
3 éves kortól.
2007724 (2)      17190.-   Ft /   13690.-   Ft 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10

6

11

7
8

9

1

2

5

5990.–

4790.–
3

19390.–

15990.–
4



18

Babák

Népviselet
Nadrággal, ingecskével és cipővel (baba nélkül).
2240343 (8)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 
Dirndl ruha
Kislányruha balerinacipővel és hajpánttal 
(baba nélkül).
2240339 (1)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 
Divat kollekció
Ruha, nadrág és sapka két különböző design-
ban (baba nélkül.) Többféle, 1 db.
2240346 (9)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 
Ruhaszett hideg napokra
Kabát, nadrág, sapka, sál és csizma (baba nélkül).
2164527 (3)      8590.-   Ft /   6890.-   Ft 
Szabadidő kollekció
Nadrág és kiskabát két különböző designban 
(baba nélkül). Többféle, 1 db.
2240359 (9)      4290.-   Ft /   3490.-   Ft 
Rain Fun zuhany
Zuhanykabin állítható zuhanyfejjel. 
(Baba nélkül.) 3 éves kortól.
2164510 (5)      16590.-   Ft /   13290.-   Ft 
Strand szett
Fürdőruha, úszógumi, karúszó és papucs 
(baba nélkül).
2370839 (6)      6290.-   Ft /   5190.-   Ft 
Fürdőkád
Fény- és hangeffektusokkal (baba nélkül).
2370844 (0)      13990.-   Ft /   11290.-   Ft 
Pizsama parti
Póló, nadrág, zokni és sapka. Tartozék párná-
val és fogkefével. (Baba nélkül.)
2370848 (8)      8590.-   Ft /   6890.-   Ft 
Vicces toalett
Vicces hanghatásokkal. 3 éves kortól.
2164514 (3)      6190.-   Ft /   4990.-   Ft 
City Scooter bukósisak
Állítható napellenzővel (baba nélkül).
2370852 (5)      4290.-   Ft /   3490.-   Ft 
Scooter Deluxe szett
Kiskabát, nadrág és cipő (baba nélkül).
2370855 (6)      6290.-   Ft /   5190.-   Ft 
City RC robogó
Távirányítós robogó fény- és hangfunkcióval, 
előre- és hátramenettel. (Baba nélkül.)
2370850 (1)      16590.-   Ft /   13290.-   Ft 
Fiú testvér
Csíkos pólóval, farmerhatású nadrággal, 
nadrágtartóval és szárnyakkal díszített cipővel.
2370825 (9)      20490.-   Ft /   16390.-   Ft 
City Trendszett Deluxe
Kiskabát, póló, szoknya és szandál (baba nélkül).
2240373 (5)      8590.-   Ft /   6890.-   Ft 
Farmer lány
Exkluzív ruházattal, úgy mint kertésznadrág, 
póló, sapka, edzőcipő és további kiegészítőkkel.
2370762 (7)      18990.-   Ft /   15390.-   Ft 
Babakocsi
Lehajtható fedéllel, állítható fogantyúval, 
tárolókosárral és táskával.
2370841 (9)      18790.-   Ft /   15390.-   Ft 

BABY born® interaktív babák. Mérete kb. 
43 cm. 3 éves kortól.

Barna szemű
2370821 (1)      16990.-   Ft /   13690.-   Ft 
Lány
2370819 (8)      16990.-   Ft /   13690.-   Ft 
Fiú
2370820 (4)      16990.-   Ft /   13690.-    Ft  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

3

1

9

2

4

7
10

5

8

18

19
20

11

12

14
15

6

16590.–

13290.–
13

18790.–

15390.–
17

15390.–
16

18990.–

Exkluzív ruházat



19

Babák

Veled akar lenni
A babád veled akar lenni. Puha anyaggal 
töltött baba, tartozékokkal. Mérete kb. 28 cm. 
2 éves kortól.
238411 ( 5)      5790.-   Ft /   4790.-   Ft  
Etetőszék-készlet
6 az 1-ben etetőszék készlet. Az ülőfelület 
hordozható és ringatásra is alkalmas. Tartal-
ma: egy négyfunkciós etetőszék szett, egy 
babahordozó és egy táska. 46 cm-es babák 
számára (babát nem tartalmaz). 
3 éves kortól.
719629 (4)      9990.-   Ft /   8590.-   Ft  
Divatos baba
A hajkefével és a hajcsatokkal szép frizurát 
készíthetsz babádnak. Babaméret: 38 cm. 3 
éves kortól.
2378557 (1)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 
Sminkelhető fej
Engedd szabadon a fantáziádat. Tartozékok: 
fésű, kefe, 6 hajcsavaró, 8 hajcsat, sminkek és 
matricák. 3 éves kortól.
470154 (5)      10290.-   Ft /   8590.-   Ft 
Az orvosnál
A babád az orvosnál van. A sztetoszkóppal 
hallgasd meg a szívverését. Vizsgáld meg 
vagy adj neki védőoltást. A cumisüvegből 
meg is etetheted. Méret: kb. 33 cm. 
3 éves kortól.
528641 (6)      5190.-   Ft /   4190.-   Ft 
A baba nagyon szereti az új ruhákat
Puha anyaggal töltött baba rugdalózóval és 
sapkával felöltöztetve, valamint egy második 
ruházattal, amely egy rugdalózóból, sapkából 
és zoknikból áll. A karok, lábak és fej műa-
nyagból készültek. Méret: kb. 20 cm. 
2 éves kortól ajánlott.
591985 (7)      4790.-   Ft /   3890.-   Ft 
Álmodj szépeket baba
Vedd a karjaid közé a babát és dédelgesd. 
Amikor fáradt, altasd el és becsukja a szemét. 
2 éves kortól ajánlott.
256089 (2)      3390.-   Ft /   2790.-   Ft 
Fürdő baba
Műanyagból készült baba fürdőköpennyel 
és fürdőbugyival. A fej, karok és a lábak 
mozgathatóak. Méret: kb. 28 cm. A készlet 
tartalmazza még a fürdőkádat, tányért, 
fürdőkacsát, cumisüveget.
2020716 (8)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 
Nagyon édes baba
Szeresd és játssz a babával! Műanyag baba 
bodyval és sapkával. A fej, karok és lábak 
mozgathatóak. Méret: kb. 20 cm. 
2 éves kortól ajánlott.
591711 (2)      2390.-   Ft /   1990.-   Ft 
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Babakiegészítők

BOSCH kávéfőző gép
A játék pontos mása a gyártó valódi kávéfőző-
jének. Vízzel feltölthető, de csak imitálja a 
forralást. Hangfunkcióval.
231663 (5)      10590.-   Ft /   8590.-   Ft 
BOSCH kenyérpirító
A pirítós hangjelzés kíséretében automati-
kusan felugrik.
989980 (3)      3890.-   Ft /   3190.-   Ft 
BOSCH habverő
Elemmel működő habverő, levehető 
keverőszárral.
989974 (2)      3390.-   Ft /   2790.-   Ft 
BOSCH vasaló
Vízbetöltési lehetőséggel és spriccelővel.
120811 (5)      3790.-   Ft /   3190.-   Ft 

Miele konyha
Két oldalról játszható konyha fény- és 
hangmodullal, jégkockakészítővel, kávéfőző 
géppel és sok kiegészítővel.
2381731 (9)      19990.-   Ft /   15990.-   Ft 

Modern lány!
Az elegáns babának ismét újabb modelljei 
kaphatók, különböző ruhákkal. Szívesen 
követi a divatot és trendi módon öltöz-
ködik. Segíts neki ebben. Méret: 45cm. 
A karja, lába, feje és szeme mozgatható. 

Szőke haj
2384127 (7)      11990.-   Ft /   10290.-   Ft 
Barna haj
2384135 (2)      11990.-   Ft /   10290.-   Ft 
Barna fürtös haj
2384115 (4)      11990.-   Ft /   10290.-   Ft 
Szőke fürtös haj
2161739 (3)      11990.-   Ft /   10290.-   Ft 
Szabadidő ruházat
2384152 (9)      4990.-   Ft /   4490.-   Ft 
Sztár ruházat
2384175 (8)      4990.-   Ft /   4490.-   Ft 
Ünnepi ruházat
2384160 (4)      4990.-   Ft /   4490.-   Ft 
Balerina ruházat
2384170 (3)      4990.-   Ft /   4490.-   Ft 
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Babakiegészítők

iCoo Babakocsi szett
A szett tartalmaz egy kombi babakocsit, egy 
biztonsági övvel ellátott, hordozható autós 
gyerekülést és egy állványt. A gyerekülést 
könnyedén a babakocsi vázára rögzíthetjük, így 
máris indulhatunk a babánkkal vásárolni. Ha 
a baba megéhezik, az ülést rászerelhetjük az 
állványra, és máris etetőszékként használhatjuk. 
Végül a babakocsi fekvő részét az álló keretre 
szerelve éjszakára ágyat készíthetünk. A játék 
elemeinek szövetbevonata kellemesen puha és 
mosható. Legfeljebb 41 cm nagyságú babákhoz.
2352125 (4)      22990.-   Ft /   18790.-   Ft 
iCoo Utazóágy
A babaanyuka a puha pelenkázó feltéten tisztába 
tudja tenni babáját a délutáni alvás után. Az ágy 
hálós oldalának köszönhetően bármikor rápil-
lanthat a babára, a két kerék segítségével pedig 
kényelmesen a lakás megfelelő pontjára tolhatja 
az ágyat. Játszóágyként is használható. Szállítása 
egyszerű: csukja össze az ágyat és csúsztassa 
bele a hozzá tartozó táskába. Legfeljebb 43 cm 
nagyságú babákhoz.
2352219 (0)     9990.-  Ft /   8490.-   Ft 

VARIO Ikerbabakocsi
Modern ikerbabakocsi két levehető és fekvő 
helyzetbe állítható sportüléssel. A sportülések 
menetirány szerint vagy menetiránynak háttal 
is rögzíthetőek, illetve a babák akár egymással 
szembe is ültethetőek. Az elöl lévő bolygókere-
keknek köszönhetően könnyedén bevehetőek 
vele a kanyarok. Az 55-84 cm magasságig állít-
ható tolókart a baba anyukájának testméretéhez 
lehet igazítani. A babakocsi lapalakúra össze-
csukható. Legfeljebb 50 cm nagyságú babákhoz. 
A babakocsi méretei: 71 x 47 x 79 cm.
2347597 (7)      27290.-   Ft /   22190.-   Ft 
Kombi babakocsi 3 az 1-ben 
EMOTION ALL IN
EMOTION ALL IN kombi babakocsi 3 funkcióval: 
a babakocsi vázához tartozik egy sport rész 
(ülő pozíciós), egy mózes (fekvő pozíciós) rész 
valamint egy hordozó, melyet babaülésként 
használhatunk az autóban. A sportülésbe 
3 pontos biztonsági övvel rögzíthetjük a babát, az 
ülés menetirány szerint és menetiránynak háttal 
is rögzíthető a vázhoz. Az elöl lévő bolygókere-
keknek köszönhetően könnyedén bevehetőek 
vele a kanyarok. Az 55-82 cm magasságig állít-
ható tolókart a baba anyukájának testméretéhez 
lehet igazítani. Legfeljebb 52 cm nagyságú 
babákhoz. A babakocsi méretei: 67 x 43 x 77 cm.
2158184 (7)      25590.-   Ft /   20490.-   Ft 
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Tefal French Touch Bubble Játékkonyha 
grillezővel
Tefal Studio Bubble konyha összeköti a fantázia-
dús szerepjátékot a valósághű funkciókkal. A 
konyha egyedülálló főzőlapja Bubble vizes funk-
cióval kápráztatja el a gyermekeket! A részletes 
és valósághű konyhában van páraelszívó, étkező, 
játékóra, sütő, hűtőszekrény és mosogatógép 
is. A hűtőszekrényben jégkockakészítő funkció 
is van, a mosogató pedig kivehető. A mágikus 
serpenyő egyszerűen lenyűgöző: ezzel a
serpenyővel a gyerekek a „varázspalacsintáikat” 
igazán könnyedén fordíthatják meg a levegőben, 
mint a profik. A különböző konyhai kiegészítők, 
evőeszközök, serpenyők tárolására elegendő hely 
áll rendelkezésre. Méret: 113,5 x 40 x 93 cm. 
3 éves kortól. 
2375040 (1)      38490.-   Ft /   30690.-   Ft 
Tefal Studio Bubble Játékkonyha
A teljesen körbejárható Studio Bubble extra 
nagy helyet biztosít az apró ínyencek számára 
a főzéshez, a sütéshez és a játékhoz. A konyha 
egyedülálló főzőlapja Bubble vizes funkcióval 
kápráztatja el a gyermekeket! Egyszerűen csak 
tölts vizet a fazékba, tedd a megfelelő lapra és 
gombnyomásra máris bugyborékol a víz. A rész-
letes és valósághű konyhában van páraelszívó, 
sütő, hűtőszekrény és mosogatógép is. Ezenkívül 
egy csapteleppel felszerelt hatalmas mosogató, 
valamint számos tároló rekesz is rendelkezésre 
áll az edények és a játék élelmiszerek számára. A 
mágikus serpenyő pedig egyszerűen lenyűgöző: 
ezzel a serpenyővel a gyerekek „varázspala-
csintáikat” olyan könnyedén fordíthatják meg 
a levegőben, mint a profik. Az átfogó konyhai 
eszközkínálatot a mechanikus hangot kiadó 
szódagép és a kávékapszulákkal ellátott ká-
végép teszi teljessé. Méret: 49,5 x 46,5 x 99 cm. 
3 éves kortól.
2168708 (2)      27290.-   Ft /   22190.-   Ft 
Baby Nurse Babaápoló szett
Pont olyan, mint egy háromszobás valódi ház. 
Nyisd ki a központot és fedezd fel a játékteret. 
A fürdető részleg levehető káddal van felsze-
relve, illetve öltöztető helyiséggé alakítható 
át. A szeretett babád ápolásához számos 
kiegészítő áll rendelkezésedre. Az etetőszékkel 
felszerelt étkezősarokban csapot, főzőlapot, 
mikrohullámú sütőt és tároló szekrényeket is 
találsz. Az altatórészben van egy babaágy, egy 
mozgatható és foszforeszkáló éjszakai fény 
valamint egy kiságyra szerelhető játék forgó. 
42 cm-es babákhoz (babát nem tartalmaz). 
Méret: 149 x 71 x 71 cm. 3 éves kortól.
2375027 (2)      38490.-   Ft /   30690.-   Ft 
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Kenyérpirító
Játék kenyérpirító elem nélküli működéssel, 
tekerhető gombbal, valódi visszaszámláló 
funkcióval és kenyérszelet kilökő mechaniz-
mussal. Két műanyag kenyérszelet a játék 
tartozéka.
2347681 (3)      2990.-   Ft /   2390.-   Ft 
Tálas mixer kivehető keverőlapáttal és 
keverőtállal.
A mixertest két nyomógomb segítségével 
mozgatható és könnyedén eltávolítható a 
talprészről.
2347583 (0)      3390.-   Ft /   2790.-   Ft 
Kézimixer
Funkciós, elektromos játék botmixer készlet, 
egyszerűen cserélhető kétféle előtétfejjel, 
praktikusan kialakított, kényelmes kapcsoló-
gombbal. A habosító előtét fedele menetesen 
zárható.
2347604 (2)      3990.-   Ft /   3190.-   Ft 
Mosógép
Játék mosógép valósághű hangokkal, forgó 
betekintőablakkal, nyitható-zárható dobbal, 
zárhanggal, kihúzható mosópor adagolóval 
és különböző funkciógombbal.
2347660 (8)      7490.-   Ft /   5990.-   Ft 
Automata kávéfőző
Automata játék kávéfőző valósághű 
hangokkal, változtatható megvilágított 
feliratokkal, vízkiengedő funkcióval, zárható 
víztartállyal, többféle funkciós gombbal, 
karral és kapcsolóval.
2347637 (0)      8990.-   Ft /   7190.-   Ft 
Porszívó
Játékporszívó valósághű hanggal és valódi 
szívóhatással, eltávolítható és szétszedhető 
műanyag porgyűjtővel, flexibilis gégecsővel.
2347560 (1)      6990.-   Ft /   5890.-   Ft 
Kávéfőző
Automata játék kávéfőző valósághű hangokkal, 
változtatható megvilágított feliratokkal, vízki-
engedő funkcióval, zárható víztartállyal, többfé-
le funkciós gombbal, karral és kapcsolóval.
2120483 (8)      8990.-   Ft /   7590.-   Ft 
Multifunkciós pénztárgép
Pénztárgép kényelmes gumi gombokkal 
rendelkező digitális számológép résszel, kulccsal 
nyitható kasszával, beépített vonalkódolvasóval, 
nyomógombbal működtethető futószalaggal, 
piros visszajelző fénnyel, kézikosárral, mérleg-
résszel és különböző játék élelmiszerekkel.
591500 (2)      9990.-   Ft /   7990.-   Ft 
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TM

Interaktív 
játékélmény

Plüss

Waggles, a sétáló tacskó
Waggles, a sétáló tacskó egy hihetetlenül édes, 
puha plüss, melynek különlegessége, hogy 
barátságosan mozgatja a fenekét sétálás közben! 
Csóválja a farkát, jókedvűen ugat  és a járása 
olyan, mint egy igazi sztáré. 3 éves kortól ajánlott. 
2346454 (4)      10290.-   Ft /   8590.-   Ft  

Fluffy, Cassy, Tessie és Destiny rendkívül 
aranyos kiskedvencek és imádnak sétálni! 
A pórázukon 3 db led villog. Ha sétálni vi-
szed őket, boldogan csóválják a farkukat és 
hangokat adnak ki. 4 éves kortól ajánlott. 

Tessie póni
2178419 (4)      10290.-   Ft /   8590.-   Ft 
Cassy cica 
2178414 (9)      10290.-   Ft /   8590.-   Ft 
Destiny egyszarvú
2178423 (1)      10290.-   Ft /   8590.-   Ft 
Fluffy kutya
2178410 (1)      10290.-   Ft /   8590.-   Ft 

Fingerling - Velociraptor 
Az érintésérzékelő szenzor segítségével fel-
bosszanthatod, de meg is nyugtathatod. Többféle. 
5 éves kortól ajánlott. 
2393973 (8)      8590.-   Ft /   7490.-   Ft 
Fingerling- Egyszarvú
Az interaktív Fingerling figurák reagálnak a 
hangokra, érintésre. Pislognak, forgatják a fejüket 
vagy hangot adnak ki. Imádja, ha hosszú szivár-
ványszínű sörényét és farkát fésülik! Többféle. 
5 éves kortól ajánlott. 
2317528 (0)      8490.-   Ft /   7490.-   Ft 
Fingerling - Csillámmajom
A majmocska azt is észleli, ha fejjel lefelé lógatod. 
Többféle. 5 éves kortól ajánlott
2317517 (4)      8490.-   Ft /   7490.-   Ft 

A Herzschlag babák olyan különleges 
játékbabák, amelyek olyan élethűek, 
hogy érezni lehet a légzésüket, hallani a 
szívverésüket, vidáman kacagnak és mind-
emellett számos tartozék jár hozzájuk. 
A babák kb. 42 cm magasak.

Luis
2393537 (2)      12590.-   Ft /   10290.-   Ft 
Emilia
2393550 (1)      12590.-   Ft /   10290.-   Ft 
Zoé, a mágikus egyszarvú
Zoé, a mágikus egyszarvú  bájos hangokat ad ki, 
ha megnyomod a jobb fülét. Bólogat, mozgatja a 
farkát, nyerít és futni kezd. Méret: kb. 39 cm.
2393555 (6)      27290.-   Ft /   23890.-   Ft 
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SEASON
SEASON

Funkcionális plüss

Rex, a dinoszaurusz
Rex bömböl és dzsungelhangokat ad ki 
magából, 35 hang- és mozgáskombinációval 
szórakoztatja el a gyerekeket. 4 éves kortól.
2388370 (3)      23190.-   Ft /   18790.-   Ft 
Cara, a puha kis cica
Amikor Cara-t kis üvegéből megetetik, 
szürcsölő hangokat hallat, majd becsukja 
szemeit és horkol. Mozgatható végtagokkal. 
4 éves kortól.
2388379 (6)      11990.-   Ft /   9590.-   Ft 
Zandi, a kis beteg
A játék hőmérővel Zandi lázát, a játék sztetosz-
kóppal pedig szívverését hallgathatjuk meg. 
Szívverés- és aranyos majomhangokkal. 
4 éves kortól.
2388172 (3)      14590.-   Ft /   11990.-   Ft 

A tojásból való kikelést követően tudhatjuk 
csak meg, hogy a HatchiBabies figuránk 
kisfiú vagy kislány. A születési anyaköny-
vi kivonat és az etetőszék mellett még 4 
interaktív kiegészítő rejtőzik a tojásban. 
A Hatchi babánkat csiklandozhatjuk, 
etethetjük, büfiztethetjük, álomba rin-
gathatjuk. Még beszélni is meg tud tanulni. 
5 éves kortól. Többféle.

Ponette
A kedves kis Ponette figurák félig madarak, 
félig pónik sörénnyel, patával és hihetetlen 
nagy szemekkel. Többféle, 1 db.
2348240 (1)      23890.-   Ft /   19390.-   Ft 
Cheetree
A Cheetree lenyűgöző keveréke a madárnak 
és a gepárdnak vadmacska farokkal, bárso-
nyos mancsokkal és hatalmas szemekkel. 
Többféle, 1 db.
2348247 (0)      23890.-   Ft /   19390.-   Ft 
Monkiwi
A Monkiwi-k félig majmok, félig madarak 
mókás hajjal, vicces, elálló fülekkel és 
majomfarokkal. Bónusz kiegészítőkkel. 
Többféle, 1 db.
2378986 (9)      23890.-   Ft /   19390.-   Ft 
CollEGGtibles 2 db-os szett
A szett tartalma 2 tojás, 2 figura, 1 fészek és 
1 áttekintő. 5 éves kortól. Többféle.
2348264 (7)      2390.-   Ft /   1990.-   Ft 
CollEGGtibles 4 db-os csomag
A szett tartalma 4 tojás, 4 figura, 1 exkluzív 
figura és 1 áttekintő. 5 éves kortól. Többféle.
2348270 (8)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 
CollEGGtibles vízesés
Játékszett varázslatos vízeséssel, mozgó 
fészkekkel, lebegő hintával és csillagos 
medencével. Ültesd a CollEGGTible figurádat 
a kivilágított vízesés csúszdába, és ő maga 
is világítani fog! 2 exkluzív karakterrel: 1 db 
tojásban, 1 db tojásból kibújva. 5 éves kortól.
2348311 (8)      6890.-   Ft /   5490.-   Ft 
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Plüss

A kicsik ölelgethetik, hozzábújhatnak és 
szeretgethetik. Ideális kisgyermekeink 
számára.

Egyszarvú
Fekvő, 30 cm, színes.
2135023 (8)      5190.-   Ft /   4490.-   Ft 
Egyszarvú
Fekvő, 30 cm, rózsaszín.
2135027 (6)      5190.-   Ft /   4490.-   Ft 
Kutya nyaksállal
Fekvő, 30 cm.
36597 (0)      3390.-   Ft /   2790.-   Ft 
Maci
Ülő, 25 cm.
651032 (9)      3290.-   Ft /   2790.-   Ft 
Maci
Ülő, 55 cm.
651028 (2)      4790.-   Ft /   3890.-   Ft 
Maci
100 cm.
678023 (4)      7890.-   Ft /   6890.-   Ft 
Kutya
Fekvő, 100 cm.
2002402 (4)      7890.-   Ft /   6390.-   Ft 
Maci
Puha, 33 cm.
2348087 (2)      6890.-   Ft /   5590.-   Ft 
Tigris
Fekvő, 20 cm, fehér.
2119251 (7)      3290.-   Ft /   2690.-   Ft 
Berni pásztor
Fekvő, 20 cm.
37041 (7)      3290.-   Ft /   2790.-   Ft 
Husky
Fekvő, 20 cm.
37043 (1)      3290.-   Ft /   2790.-   Ft 
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NICI Logo ist separat

Hauptversion

in Kombination mit 
Theodor-Illus

Minimal-Version
(NICI Logo separat)

FÉNYEKFÉNYEKFÉNYEKFÉNYEKFÉNYEKFÉNYEK
LED+

HANG-
SZÓRÓ

Pridruži se nam v

   deželi sanj!   deželi sanj!deželi sanj!

sladke 
sanje

zaprte 
oci

odprte 
ociv

v

Bluetooth hangszóró

fények

Vključno 
s knjigo

Plüss

Theodor & Friends
Dreamer, Theodor és Dalia láma kedves kis 
plüssjátékok és mókás elektronikus bará-
tok egyben. A testükben színes szivárvány 
LED-ek és egy bluetooth hangszóró van el-
helyezve. A hangszóró összecsatlakoztat-
ható okostelefonnal vagy tablettel, így a 
plüssök lejátsszák a kedvenc zenéinket, 
miközben a fények a ritmushoz igazodva 
villognak. A kis plüssállatokhoz ingye-
nesen letölthető egy applikáció, mely 
mókás hanggyűjteményével és hangrög-
zítő funkciójával garantálja az interaktív 
szórakozást!

Theodor unikornis
2365495 (2)      16990.-   Ft /   13690.-   Ft 
Cloud Dreamer
2365496 (9)      16990.-   Ft /   13690.-   Ft 
Dalia láma
2365501 (0)      16990.-   Ft /   13690.-   Ft 

Bagoly
18 cm.
2196508 (1)   AJÁNLAT         5490.-   Ft 
Lajhár
26 cm.
2026490 (1)   AJÁNLAT         9590.-   Ft 
Mókus
17 cm.
175048 (5)   AJÁNLAT         5790.-   Ft 
Kutya
28 cm.
2127561 (6)   AJÁNLAT         7490.-   Ft 
Colin maci
30 cm.
2238869 (8)   AJÁNLAT         6490.-   Ft 
Humphry maci
30 cm.
2238881 (0)   AJÁNLAT         6490.-   Ft 
Ausztrál juhászkutya
22 cm.
2329298 (7)   AJÁNLAT         8490.-   Ft 
Berni pásztorkutya
29 cm.
433707 (2)   AJÁNLAT         10890.-   Ft 
Tengerimalac
20 cm.
224126 (5)   AJÁNLAT         5790.-   Ft 
Cica
23 cm.
175033 (1)   AJÁNLAT         8190.-   Ft 
Sün
15 cm.
175138 (3)   AJÁNLAT         4790.-   Ft 
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Plüss

ChiChi Love Happy Family
Egy kisebb és egy nagyobb pihe-puha Chihua-
hua kutyus divatos, mancslenyomatos 
táskában. 5 éves kortól.
2238970 (1)      10290.-   Ft /   8590.-   Ft 
ChiChi Love Párizsban
A hajlítható végtagokkal sok különböző moz-
gást lehet végezni. A nyaklánc és a szívecske 
világít a sötétben. 5 éves kortól.
2159452 (6)      11490.-   Ft /   9190.-   Ft 
ChiChi Love gyümölcs-divat
Édes, dinnye alakú táskával. 5 éves kortól.
2159447 (2)      6390.-   Ft /   5190.-   Ft 
ChiChi Love kölyökkutya
A kábelvezérelt kölyökkutyák futnak, ugatnak 
és csóválják a farkukat. Többféle. 1 db. 
3 éves kortól. 
2238976 (3)      6390.-   Ft /   5190.-   Ft 
ChiChi Love Poshi
A kábelvezérelt Highland Terrier fut és ugat. 
Ruhával és pórázzal. 3 éves kortól.
2239030 (1)      11290.-   Ft /   9190.-   Ft 

Jó éjszakát - Csiga
Plüss csiga világító szemekkel, a sötétben 
színes csillagokat vetít a plafonra. 
10 különböző dallamot és hangot ad ki.
zöld
2374791 (3)      8590.-   Ft /   6890.-   Ft 
lila
2374783 (8)      8590.-   Ft /   6890.-   Ft 
Jó éjszakát - Egyszarvú
Plüssállat altatódallal és váltakozó fénnyel.
2374799 (9)      9590.-   Ft /   8590.-   Ft 
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Baba és kisgyermek

Lepke
Kb. 24 x 22 cm.
982266 (5)      3790.-   Ft /   3190.-   Ft 
Éjszakai babafény
Világít és a mindennapi élethez tartozó han-
gokat ad: eső, hajszárító, porszívó, szívverés 
és hullámok. Magától kikapcsol. 
2068121 (0)      3390.-   Ft /   2790.-   Ft 
Játékbaba, lány
Kb. 30 cm.
967037 (2)      4190.-   Ft /   3390.-   Ft 
Felhúzható zenélő plüss, lányos
Kb. 32 x 20 cm.
218434 (0)      5190.-   Ft /   4490.-   Ft 
Felhúzható zenélő plüss, fiús
Kb. 32 x 20 cm.
218437 (1)      5190.-   Ft /   4490.-   Ft 
Lányos csörgő
Kb. 14 x 9 cm.
2007626 (9)      1990.-   Ft /   1690.-   Ft 
Lányos szundikendő
Kb. 25 x 25 cm.
967047 (1)      3390.-   Ft /   2790.-   Ft 
Macis plüsslabda
Kb. 12 cm.
2033798 (8)      2390.-   Ft /   1990.-   Ft 
Macis játékkendő
Kb. 16 x 16 cm.
2033795 (7)      1690.-   Ft /   1390.-   Ft 
Macis plüss könyv
Kb. 13 x 13 cm.
2044735 (9)      2790.-   Ft /   2390.-   Ft 
Macis szundikendő
Kb. 25 x 21 cm.
2033797 (1)      3390.-   Ft /   2790.-   Ft 
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LEGO

Szelíd óriások állatkerti simogatója
A kisgyermekek nagy örömmel fogják megláto-
gatni és megetetni a 2 dinó bébit a Szelíd óriások 
állatkerti simogatójában, valamint eljátszani 
a Jurassic World jeleneteit Gray Mitchell LEGO® 
DUPLO® figurájával. 2-5 éves korig.
2345598 (6)      6390.-   Ft /   5190.-   Ft 
T-Rex torony
Segíts Owen Gradynek elfogni a kiszökött T-Rexet 
a Jurassic Worldben! Ez a könnyen megépíthető, 
nagy építőkockákat tartalmazó dinoszaurusz 
játék tökéletes arra, hogy végtelen sok dinoszau-
ruszos történetet játsszatok el. 2-5 éves korig.
2345601 (3)      8590.-   Ft /   6890.-   Ft 
Matuka fészere
Gyermeked nagy örömmel játssza majd el a 
videohívásokat Matuka dekorált ponyvatetős 
fészerében, a számítógépes dekorált elemmel 
és egy összeépíthető, vonóhorgos Matukával. 
2-5 éves korig.
2156077 (4)      6390.-   Ft /   5190.-   Ft 
Szelep kupa verseny
Versenyezz Villám McQueennel és Vihar 
Jacksonnal a Szelep kupáért! 2-5 éves korig.
2156078 (1)      10290.-   Ft /   8590.-   Ft 
Miki csónakja
Szálljon fel mindenki a klasszikus gőzhajó fe-
délzetére, amely egy ablakkal és egy működő 
emelőcsigával van ellátva, de van még itt egy 
ablakkal, székkel és ünnepi hangulatú fényde-
korációval ellátott móló, egy evezős csónak és 
2 LEGO® DUPLO® figura is. 2-5 éves korig.
2345605 (1)      9990.-   Ft /   8590.-   Ft 
Minnie születésnapi zsúrja
Vegyetek részt egy véget nem érő mulatságban 
a Disney szereplő, Minnie egér születésnapi zsúr-
ján, ahol egy bulihelyszínt, egy klassz, rózsaszín 
autót, megépíthető tortát, ajándékkal díszített 
kockákat, egy LEGO® DUPLO® figurát valamint egy 
cica figurát is találtok! 2-5 éves korig.
2345608 (2)      6390.-   Ft /   5190.-   Ft 
Nagy játszótéri elemtartó doboz
Az óvodáskorú gyermekek örömmel fogják 
felépíteni és megalkotni ezt a csodálatos 
kalandparkot ezeknek a vidám LEGO® DUPLO® 
elemeknek a felhasználásával, amelyek közt 
találtok egy forgó szélmalmot, hintát, csúsz-
dát, és egy rázós autóutat. 2-5 éves korig.
2223154 (3)      14690.-   Ft /   11990.-   Ft 
Első állatos dobozom
Építsetek egy színes állatvonatot a tömzsi 
LEGO® DUPLO® építőelemekből óvodáskorú 
gyermekeddel és élvezzétek órákon keresztül 
a vonatozást, miközben ismerkedtek a 
vadvilággal és fejlődnek gyermeked finom-
motoros képességei. 1½-3 éves korig.
2222908 (3)      8590.-   Ft /   6890.-   Ft 
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LEGO

Tehervonat
Szálljon fel mindenki a LEGO® DUPLO® Teher-
vonatra! A könnyen használható interaktív 
elemeken, a Told és Indul funkciókon, a 
fényeken és hangokon kívül egy kiegészítő 
alkalmazást is letölthettek, így digitális 
játékok is várnak rátok! 2-5 éves korig.
2345589 (4)      38490.-   Ft /   30690.-   Ft 
Vasúti híd és sínek
Egészítsétek ki új vagy már meglévő LEGO® 
DUPLO® vonat készleteiteket ezzel a vasúti 
híddal és az extra síndarabokkal, ráadásul egy 
munkás DUPLO figurát is találtok a szettben, 
illetve egy interaktív elemet, mely bármelyik 
kompatibilis DUPLO vonat kürtjét megszólal-
tatja. 2-5 éves korig.
2345580 (1)      8490.-   Ft /   6890.-   Ft 
Farmerek piaca
Tanuljátok meg, hogyan kell vásárolni a 
standnál, és közben megnézni az összes 
kínált terméket a LEGO® DUPLO® Farmerek 
piacán a 3 DUPLO figura és egy megépíthető 
autó segítségével! 2-5 éves korig.
2222919 (9)      6390.-   Ft /   5190.-   Ft 
Családi ház
Ismerjétek meg a mindennapi élethez tartozó 
tevékenységeket és az otthoni eseményeket 
a LEGO® DUPLO® Családi ház szettel, amelyben 
konyha, fürdőszoba, hálószoba, gyerekszoba, 
tetőterasz és autó, plusz 3 DUPLO figura 
található! 2-5 éves korig.
2072625 (6)      12790.-   Ft /   10290.-   Ft 
Nagy építkezés
Taroljátok le az építkezés területét, hozzatok 
építőanyagokat a billenőplatós teherautón, 
majd emeljétek fel a forgatható fülkés, 
állítható karú markolós daruval és építsétek 
meg saját házatokat! 2 - 5 éves korig.
2028012 (3)      16290.-   Ft /   13690.-   Ft 
Kalandok a farmon
 A LEGO® DUPLO® Kalandok a farmon szettet 
több különböző módon építhetik fel a kis 
farmerek ahhoz, hogy élvezhessék az állatok 
etetését, a traktorozást és a csúszdázást. 
2-5 éves korig.
2222928 (1)      18990.-   Ft /   15390.-   Ft 
Póni istálló
Az istálló könnyen megépíthető és 
többféleképpen átalakítható. A csomagban 
2 DUPLO figura, 2 pónifigura, egy istálló 
nyitható ajtóval, egy billenthető szénaetető 
és sok kiegészítő található. 2-5 éves korig.
2222925 (0)      10290.-   Ft /   8590.-   Ft 
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A Clemmy Baby cica- vagy tigrismotor 
szett 1db felhajtható tetejű, csomagteres 
járművet, továbbá 18 db építőkockát tar-
talmaz. A játék 6 hónapos kortól ajánlott.

Clemmy Baby Tigrismotor kockával
2103931 (7)      8990.-   Ft /   7190.-   Ft 
Clemmy Baby Cicamotor kockával
2103929 (4)      8990.-   Ft /   7190.-   Ft 
Clemmy Baby Székecske
Kedves kutyusos trónszék, melynek ülésére 
illeszthetők a nagyobb méretű Clemmy 
építőkockák, vagy az ülést felemelve el is 
rejthetők benne. 8 db puha, összenyomható 
építőkockával. 10 hónapos kortól ajánlott.
2017672 (3)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 
Clemmy Baby Aranyos kisállatok
Clemmy Puha, bébi építőjáték szett 10 db 
állatkölyökkel. Kutyus és cica formákkal, egyes 
és kettes elemekkel. A játékdoboz mérete: 
31 x 21 x 7 cm. A termék 6 hónapos kortól 
ajánlott.
2017670 (9)      5490.-   Ft /   4390.-   Ft 
Clemmy Puha Építőkockák 30db
Készségfejlesztő, könnyen egymásba illeszthető 
színes építőjáték 18 hónapos kortól.
324475 (3)      4490.-   Ft /   3590.-   Ft 

Klasszikus építő játékasztal
Építsd meg saját városod a hordozható 
Mega Bloks építő játékasztalon! Alkoss a 
kockákkal kedved szerint a benzinkutat, piaci 
standot, közlekedési lámpákat, zöldségeket 
és gyümölcsöket ábrázoló építőelemek 
felhasználásával! 
2059467 (1)     14990.-  Ft /  11990.-  Ft 
ABC betűvonat zenével és hangokkal
Beszállás! A dallamokat és hangokat adó 
vonat indulásra kész. A kicsi szélsebesen 
megtanulhatja az ABC-t ezzel a barátságos, 
A-tól Z-ig az ABC betűivel díszített építő-
kockákból felépített vonattal. 
2392769 (8)      6390.-   Ft /   5190.-   Ft 
Versenypálya szállítóautó
Ez a versenypálya szállítóautó egy szuper 
kamion, ami tartalmaz egy hangot adó, 
összeépíthető kisautót is. Nem csak egy 
autószállítót kapsz, hanem egy autópályát 
is, hiszen a hátulját le lehet nyitni és már 
száguldhat is le a versenyautó.
2392773 (5)      8590.-   Ft /  6890.-  Ft 
Deluxe építőzacskó
Ezzel az óriási készlettel minden gyerek és 
szülő álma valóra válik: 150 építőkockát 
tartalmaz, beleértve új formákat is, hogy vég-
telen kreativitásra és választási lehetőségeket 
kínáló játékra bátorítson.
984102 (4)      12790.-   Ft /   10290.-   Ft 
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A Toot-toot kisautók mindegyike külön 
játék is egyben, ugyanis önállóan énekel-
nek és beszélnek. Az ergonomikus forma 
kifejezetten a pici kezekhez lett tervezve 
és teljesen kompatibilisek egymással. Az 
autók reagálnak az érzékelő pontokon való 
áthaladáskor is, így fejlesztik a kicsik képes-
ségeit. A kiegészítő készletek segítségével a 
gyerekek létrehozhatják egyedi világukat, 
ami változatosságának csak a saját fantá-
ziájuk szabhat határt.

V-tech Toot-toot kisautók - tűzoltó autó
2202071 (0)      3390.-   Ft /   2790.-   Ft 
V-tech Toot-toot kisautók - rendőr autó
2202076 (5)      3390.-   Ft /   2790.-   Ft 
V-tech Toot-toot kisautók - kisautó
2202995 (9)      3390.-   Ft /   2790.-   Ft 
V-tech Toot-toot kisautók - vontató
2202986 (7)      3390.-   Ft /   2790.-   Ft 
V-tech Toot-toot kisautók - betonkeverő
2419838 (7)     3390.-  Ft /  2790.-  Ft    
V-tech Toot-toot kisautók - buldózer
2419840 (0)      3390.-  Ft /  2790.-  Ft 
V-Tech Toot-toot Kisautók - 3db vészhely-
zeti autó (Tűzoltó, Mentő, Rendőr)
2419841 (7)      10290.-  Ft /  8290.-  Ft 
V-Tech Toot-Toot - Hangoskönyv - Egy 
tűzoltóautó sikeres napja
A fejlesztőkönyv egy bátor tűzoltóautó kaland-
jait mutatja be egy átlagos napján. 5 illusztrált 
oldalt tartalmaz, mely kalandra hívja olvasóját. 
A tűzoltók feladatai és munkája kerül ismer-
tetésre a színes oldalakon. Fejleszti a gyermekek 
érzékeit: látás, hallás és tapintás. A világító arc 
megnyomásával vidám történetek, dalok és 
kifejezések kerülnek lejátszásra. Mozgatható 
kerekeket és egy zenegombot is tartalmaz, 
mellyel további vidám dalokkal és dallamokkal 
ismerkedhetünk meg!
2419847 (9)      6890.-  Ft /  5590.-  Ft    
V-Tech Toot-Toot - Nagy Autómentő
2419851 (6)      11290.-  Ft /  8990.-  Ft    
V-Tech Toot-Toot - Nagy tűzoltóautó
2419845 (5)      12390.-  Ft /  9990.-  Ft 
V-tech Toot-Toot - Tűzoltóállomás
2419849 (3)     17490.-  Ft /  13990.-  Ft 
VTECH Toot-Toot Kisautók - Óriás 
Versenypálya
A Toot-Toot Kisautók sorozat eddigi legnagyob 
pályaszettje! A zászló meghúzásával a verseny-
autó elindítható a szuper pályák egyikén. 
3 pályaváltozat: 360 fokos Hurok, Spirális és 
Rámpás pálya, 2 fajta játékmód: játék és zene. 
Interaktív boxutcával és 8 féle SmartPoint 
helyszínnel. A szetthez tartozik egy Toot-Toot 
Kisautók Versenyautó is, mely reagál a 
SmartPoint helyekre.
2419852 (3)      27990.-  Ft /  22390.-  Ft 
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Tanuló zenelejátszó
A három színes gomb egyikének megnyomásá-
val a Tanuló zenelejátszó életre kel különböző 
fények, dalok és kifejezések segítségével, amik 
megtanítják a kicsiknek az ABC-t, a formákat, a 
színeket és a számokat.
2246138 (4)      4390.-   Ft /   3590.-   Ft 
Tanuló hangulatkréták
A Fisher-Price Tanuló hangulatkréták vidám 
dalokkal és interaktív, gyakorlatias játékokkal 
segítenek felfedezni az érzelmeket, színeket, 
számsorrendet, sorszámozást és még sok mást!
2128184 (6)      3990.-   Ft /   3390.-   Ft 
Tanuló mikrofon
Akár hangosan énekel, és felveszi a saját hangját, 
akár együtt énekel a Kutyus vidám tanulódalocs-
káival, a kicsi szenzációs koncertet csaphat ezzel 
a menő mikrofonnal. 
2128183 (9)      3990.-   Ft /   3390.-   Ft 
Tanuló okostelefon
Megtanítja a számokat, a számolást, a köszö-
néseket és még sok minden mást. Ösztönzi 
a korai szerepjátékot és a fantáziát, erősíti a 
szövegértési és kommunikációs készséget.
440669 (3)      3990.-   Ft /   3390.-   Ft 
Tanuló almácska
Ha a kicsi megnyomja a központi „magház“ 
gombot, új dalocskákat és vidám kifejezéseket 
hallhat, amelyek az egyes cikkeken szereplő 
gyümölcsről, színekről és számokról szólnak!
2128179 (2)      4990.-   Ft /   4190.-   Ft 
Sütifaló kincsesbödön
A mosolygós sütifaló két üzemmódban 
használható. Segítségével a baba megtanul-
hatja a különböző formák neveit, valamint az 
számokat is. Sőt, a megfelelő módban bájos 
dalocskák csendülnek fel.
836898 (0)      8990.-   Ft /   7190.-   Ft 
Daloló mesekönyv
Megtanítja az első szavakat, betűket, számokat, 
formákat és még sok mindent. A könnyen lapoz-
ható oldalak segítenek a finommotoros mozgás 
fejlesztésében. A felső fogantyú segítségével 
könnyen hordozható.
440727 (0)      6690.-   Ft /   5690.-   Ft 
Éneklő csigabiga
Ez a cuki csiga telis-tele van billegő, rakosgatós 
mókával! Ha a baba meglöki a csigát, a kis 
játszópajtás színekről, számokról és formákról 
szóló vidám dalokat énekel! A fejlődésé a főszerep: 
finommotoros képességek, problémamegoldás és 
érzékelés fejlesztése.
2246137 (7)      7790.-   Ft /   6290.-   Ft 
Tanuló tablet
Mivel minden baba a saját ritmusában fejlődik, 
a Smart Stages™ technológiával lehetőségünk 
van kiválasztani azt a fokozatot, amely a legjobb 
a gyermekünknek! Számos, a fejlődéséhez 
alkalmas dal, kifejezés és hang található meg 
benne a játék három különböző szintjén. A 
baba megnyomhatja a 28 „alkalmazás“ gomb 
egyikét, hogy elindítsa a hangokat és a zenét 
– és elkezdheti a betűk, első szavak, állatok és 
még sok minden más tanulását.
514419 (8)      7290.-   Ft /   6190.-   Ft 
Tanuló laptop
Ez a játék laptop remekül lefoglalja a babát 
a rengeteg interaktív játékával! A gyermek 
izgalmas dalokat, hangokat és kifejezéseket 
hall, amelyek bevezetik a számok, színek, és 
formák világába! 
2415870 (1)      8190.-   Ft /   6990.-   Ft 
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Tanuló Kutyus
A baba érintésére Kutyus izgalmas dalocskákkal és 
kifejezésekkel válaszol. Több mint 100 első szóval 
ismertetik meg a picit a testrészekkel, színekkel, 
formákkal és egyebekkel kapcsolatban! Mivel 
minden baba a saját tempójában fejlődik, Kutyus 
Intelligens fokozatok-technológiájának köszön-
hetően anyuka kiválaszthatja a kicsi számára 
legmegfelelőbb szintet.
2246146 (9)      11990.-   Ft /   9590.-   Ft 
Tanuló Kutyushugi
2246142 (1)      11990.-   Ft /   9590.-   Ft 
Tanuló kutyusos járássegítő
Kutyus a növekvő baba tökéletes társa, 
izgalmas, aktív tevékenységeket kínálva az 
apróságoknak. 
2246148 (3)      13990.-   Ft /   11190.-   Ft 
Mini Beatbo és Beatbelle
A hordozható, kézben tartható Mini Beatbo 
és Beatbelle fejleszti a picik finommotoros és 
gondolkodási képességét, miközben velük 
együtt táncikálnak!
2180596 (7)      3990.-   Ft /   3390.-   Ft 
BeatBo vonat
Amikor az apró kalauz megnyomja a világító 
kéményt, hogy a motorizált vonat elpöfögjön, 
izgalmas zenét és kifejezéseket hallhat, amelyek 
bevezetik az ABC, színek, formák, alakzatok 
világába! 
2415875 (6)      15690.-   Ft /   13290.-   Ft 
BeatBo robot
Ki szeret mozogni? BeatBo! Kezdődhet is a 
táncmulatság, ha gyermeke megnyomja BeatBo 
pociját vagy a lábán lévő gombok egyikét, ami-
vel vidám dalokat, megtanulható tartalmakat és 
táncmozdulatokat csal elő. A futurisztikus barát 
arra is képes, hogy felvegye a mama vagy a baba 
egy kifejezését, és belekeverje a kedvenc dalába. 
2180592 (9)      16990.-   Ft /   14390.-   Ft 

Billy Big Wheel
Az autó távirányítója olyan, mint egy valódi 
kormány. Fordítsd jobbra vagy balra és a 
kocsi abba az irányba megy. Gyorsuláskor a 
fényszórók kigyulladnak. 2 éves kortól.
piros
249788 (4)      11290.-   Ft /   9190.-   Ft 
sárga
492547 (7)      11290.-   Ft /   9190.-   Ft 
Bowling 2 az 1-ben
A bowling szett 6 színes bábuból áll. Minden 
bábu ketté szedhető, és egymásba rakható. 
Ösztönzően hat a gyermek kreativitására. 
18 hónapos kortól. 
702881 (6)      6390.-   Ft /   5190.-   Ft 
2 az 1-ben járássegítő
Gyermekét vidám dallamokkal és sok játékos 
kiegészítővel ösztönzi a járásra. 9 hónapos kortól.
443317 (0)      12790.-   Ft /   10290.-   Ft 
Baby Bear plüss maci
Különböző fényhatásokkal és nyugtató dalla-
mokkal segít álomba ringatni a kicsiket.
rózsaszín
2002624 (0)      9190.-   Ft /   7890.-   Ft 
kék
2002628 (8)      9190.-   Ft /   7890.-   Ft 
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Húzható kutya
A hangjegy gomb lenyomásával 11 dalt énekel 
és járás közben csóválja a farkát. A gyermeket 
mozgásra ösztönzi. 12 hónapos kortól.
2134805 (1)      4290.-   Ft /   3490.-   Ft 
Fürdő víziló
Mókás vízimalmokkal és teknősbékával. 
Tapadókoronggal ellátva. 1 éves kortól. 
2344947 (3)      4290.-   Ft /   3490.-   Ft 
Állatos zongora
Az állatos gombokkal előcsalogathatjuk az 
állatok hangját, a zongorarésszel pedig a 
hagyományos zenélésre nyílik lehetőség. A 
játék vidám dalokat is tartalmaz, de felvehe-
ted vele saját dallamaidat is, amiket később 
lejátszhatsz. 3 éves kortól.
684259 (8)      7190.-   Ft /   5790.-   Ft 
Az első zongorám
Színes, strapabíró zongora 6 db hangjegyes 
kártyával, melyek segítségével megismerked-
hetnek a gyermekek az első dallamokkal. 
12 hónapos kortól.
810038 (2)      6390.-   Ft /   5190.-   Ft 

Bébi golyópálya torony
Könnyedén összeszerelhető 4-szintes golyópálya 
3db különböző színű csörgős golyóval.
447672 (6)      2990.-   Ft /   2390.-   Ft 
Állatos fürdőjáték
Ennél a fürdőjátéknál 4db csempére tapaszt-
ható mókás víziállat - csikóhal, béka, rák, 
fóka - biztosítja a babák számára a felhőtlen 
szórakozást fürdés közben is. Mind a négy 
állat különböző módon engedi át magán a 
vizet. A figurák egyenként is használhatóak, 
de - a megfelelő sorrendben - egymás alá 
helyezve őket igazi mozgó vízi-lánc hozható 
létre. A készlet tartalma egy mintás kiöntő, 
valamint egy praktikus tároló háló is, mely 
két kagyló formájú tapadókorong segítségé-
vel szintén a csempére tapasztható.
209391 (8)      3990.-   Ft /   3190.-   Ft 
Bébi autós spirálpálya
Egyszerűen összeszerelhető spirál gyorsítópálya, 
mely fejleszti a gyermek szem-kéz koordiná-
cióját. A készletben egy darab piros, csörgős 
kisautó van.
598461 (9)      3690.-   Ft /   2990.-   Ft 
Tologatható csiga-biga formabedobóval
Vidám, tologatható csigabiga formaválogatós 
labdával, két részből álló praktikus tolókarral 
és csúszásgátló gumisávval a hátsó kereke-
ken. A csiga tolásakor (húzásakor) a labda 
elkezd forogni a csiga hátán. A formaválo-
gatós labdához 5 különböző színű és alakú 
forma tartozik.
658916 (5)      4890.-   Ft /   3890.-   Ft 
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Fa építőkockák
Vegyes színek. 100 db. 12 hónapos kortól.
42711 (1)      3390.-   Ft /   2790.-   Ft 
Húzható golyóvezető - fejlesztő játék
12 hónapos kortól.
42706 (7)      6190.-   Ft /   4990.-   Ft 
Formaválogatós játék
12 hónapos kortól.
42701 (2)      5790.-   Ft /   4790.-   Ft 
Húzható vonat
12 hónapos kortól.
42696 (1)      5490.-   Ft /   4490.-   Ft 
Színes gyűrűpiramis
12 hónapos kortól.
42697 (8)      3990.-   Ft /   3390.-   Ft 
Golyóvezető - fejlesztő játék
12 hónapos kortól.
42704 (3)      3390.-   Ft /   2790.-   Ft 
Klopfolópad
12 hónapos kortól.
42703 (6)      3390.-   Ft /   2790.-   Ft 

Babaház, komplett, bútorokkal és 
figurákkal
Rózsaszín álom a leendő villatulajdonos 
kislányoknak, akik eljátszhatják a mindennapok 
történéseit. A babaházban négy nagy, 
bútorozott szoba, napozóterasz és egy kert van, 
tökéletes otthon a játékbabáknak. A babaház 
75 részből áll, köztük 4 játékfigurával, mind 
a négy oldalról hozzáférhető és ultramodern 
bútorokkal berendezett. Mérete 75 x 50 x 55 cm. 
Többféle. 3 éves kortól.
369500 (5)      25590.-   Ft /   20490.-   Ft 
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Kreatív játékok

Készségfejlesztő faház
A gyerekek játszva tanulhatják meg a külön-
böző színeket és formákat. 1 éves kortól.
354026 (8)      7890.-   Ft /   6490.-   Ft 
Autóverseny pálya
Az autóverseny pálya négy emeletével csodás 
elfoglaltságot nyújt a gyermekeknek. Az autók 
cikk-cakkban gurulnak szintről szintre. 1 éves kortól.
566051 (3)      8590.-   Ft /   6890.-   Ft 
Összeilleszthető kirakójáték, 20 darabos
A három oszlop és a színes, megfestett, 
összeilleszthető elemek fejlesztik a gyermek 
készségeit. 1 éves kortól.
405713 (0)      3890.-   Ft /   3390.-   Ft 
Constructor 100 darabos nagy mozdony
Négy különböző modellt, mint mozdonyt, 
repülőt, vontatóautót vagy robotot lehet 
építeni az elemekből. 4 éves kortól.
82740 (9)      6390.-   Ft /   5190.-   Ft 
Constructor MAXI tűzoltóautó
A 13 részes készletből egy tűzoltóautót lehet 
összecsavarozni. 2 éves kortól.
2031994 (6)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 
Constructor MAXI teherautó
Extra nagy építőelemekkel a négy kerekes 
szórakozásért! 14 darabos. 2 éves kortól.
2381657 (2)      5790.-   Ft /   4790.-   Ft 
Constructor építőjáték-doboz akkus 
csavarhúzóval
A 228 darabos szettből 5 modell csavarozható 
össze:  helikopter,  katonai repülőgép, hajó, 
halászhajó és egy hidroplán. Az építés segíti 
és fejleszti a térbeli gondolkodást és a finom-
motorikus készségeket. 6 éves kortól.
2177289 (4)      12590.-   Ft /   10290.-   Ft 
Favonat
Két vasúti kocsi, mozdony és 4 fa építőelem, 
kb. 42 cm hosszú. 1 éves kortól.
99719 (5)      6390.-   Ft /   5190.-   Ft 
Fa járássegítő babafoglalkoztatóval
Stabil, fából készült járássegítő. Többféle 
szortírozós, forgatható, beillesztős játékkal, 
állítható fékkel. 1 éves kortól.
2381654 (1)      18790.-   Ft /   15390.-   Ft  
Húzogatható csiga
A zsinór meghúzásával körbeforog a csigaház 
és a benne levő formák ide-oda röpködnek. Ha 
a házat levesszük, akkor azzal önmagában is 
lehet játszani. Az egyik oldalán egy motorikus 
képességfejlesztő játék található 4 különböző 
nyílással. 1 éves kortól.
2174832 (5)      7490.-   Ft /   6190.-   Ft 
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Álló tábla
Ezt a stabil, kétoldalas álló táblát órával, szá-
moló kerettel és krétatartóval minden gyermek 
szeretni fogja. A tábla nemcsak tökéletes játék, 
de nagyszerű eszköz is, melynek köszönhetően a 
gyermeke játszva tanulhat. Mágneses betűkkel 
is használható. Mérete 62 x 41 x 113 cm. 
708913 (8)      12790.-   Ft /   10290.-   Ft 
Felakasztható tábla 
Ez a bükkfából készült kétoldalas tábla ki-
válóan alkalmas arra, hogy gyermeke játszva 
tanulhasson meg írni, számolni és rajzolni! 
Alkalmas mágneses betűkhöz és számokhoz 
is. Krétatartóval. Mérete 60 x 46 cm.
252379 (8)      6390.-   Ft /   5190.-   Ft 

Többfunkciós tábla 
Ez a kétoldalú író- és kreatív tábla a méretének 
köszönhetően kicsiknek és nagyoknak is 
egyaránt alkalmas. A tábla fém kerete 
garantálja a strapabíróságot és a stabilitást. A 
tábla mágneses, fehér felületén használhatjuk 
a mágnesbetűket és a táblafilcet, míg a másik 
felére krétával lehet írni. A nagy felületek 
alkalmasak rajz-, számolási- és írásgyakorlatok 
elvégzésére. A széles tartópolc lehajtható, így 
a táblát helytakarékosan lehet tárolni. 
A táblához egy fekete táblafilc, egy mágneses 
ABC csomag és egy színes krétakészlet tarto-
zik. Mérete: 63 x 63 x 125 cm. 3 éves kortól.
819174 (8)      25590.-   Ft /   20490.-   Ft 

Mágikus és maszatmentes rajzélmény! A Co-
lor Wonder egy innovatív, kreatív és tiszta 
rajzolási megoldás. A Crayola legújabb Color 
Wonder termékeivel maszatmentesen al-
kothatsz, hiszen a Color Wonder filcek sehol 
máshol nem hagynak nyomot, csakis a Co-
lor Wonder kifestőlapokon. A filcekben lévő 
speciális anyag színe csak a kifestő lapokon 
jelenik meg, máshol átlátszó marad. Nincs 
többé maszatolás a bőrön, bútoron, ruhán, 
kizárólag csak a speciális lapokon látszanak 
meg. A szett egy 18 oldalas kifestőkönyvet 
és 5 színes Color Wonder filcet tartalmaz. 

Jégvarázs
2155754 (5)      3790.-   Ft /   3190.-   Ft 
Sam, a tűzoltó
2183294 (9)      3790.-   Ft /   3190.-   Ft 
Pizsihősök
2346401 (8)      3790.-   Ft /   3190.-   Ft 
Mancs Őrjárat
2155757 (6)      3790.-   Ft /   3190.-   Ft 
Color Wonder - Világító Nyomdavarázs 
A Crayola Color Wonder Világító Nyomda-
varázsával a kicsik kedvükre nyomdázhatnak 
maszatmentesen. A csomagban található 
nyomdák tengeri állatkákat mintáznak. Válaszd 
ki kedvenc alakzatodat, majd nyomd a világító 
nyomdát a papírra és máris megjelennek a 
varázslatos alakzatok. A szett tartalma: 12 lap, 
3 mini filctoll és 10 nyomdaminta. 3 éves kortól.
2178439 (2)      10190.-   Ft /   8190.-   Ft 
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Bunchems bogáncs játék - Mega Pack
Kis és nagy, csodás színű Bunchems bogáncsokat 
valamint 30 kiegészítőt tartalmaz, hogy mindig 
újat alkothass! 4 éves kortól 
2015141 (6)      10290.-   Ft /   8190.-   Ft 
Bunchems bogáncs játék - utazó szett 
Tökéletes otthonra vagy utazáshoz. A koffer 
belső  felülete kiválóan alkalmas arra, hogy 
kreatív Bunchems alkotásokat készíthess 
rajta. 4 éves kortól
2015137 (9)      6190.-   Ft /   4990.-   Ft 
Bunchems Bunch‘n‘ Build
Az átalakítható formáknak köszönhetően a 
Bunchems bogáncsok most még gyorsabban 
és még nagyobbra építhetők! A tapadós 
bogáncsokat tapaszd össze és az üresen ma-
radt részeket pótold a kiegészítő kellékekkel: 
ajtókkal vagy ablakokkal. 
2348146 (6)      10290.-   Ft /   8190.-   Ft 

Kinetikus homok összecsukható dobozzal 
Nyisd ki a dobozt és tetszésed szerint már 
formázhatod is kezeddel a legszebb homokvárat! 
Tartozék: 5 db forma és 2 db formázóeszköz. 3 
éves kortól 
2348140 (4)      11990.-   Ft /   9590.-   Ft 
Kinetikus homok 3-as csillámló szett
Mágikus kinetikus homokszett csillámló 
pasztellszínekben. 3 éves kortól
2396220 (0)      2790.-   Ft /   2290.-   Ft 

FLO MEE Unikornis szett
Építsd meg a saját unikornisod! A szett 7 
különböző FLO MEE színt, modellező eszközt, 
3D-s csillogós szemeket és egy használati 
útmutatót tartalmaz.
2396223 (1)      4190.-   Ft /   3390.-   Ft 
FLO MEE Dinoszaurusz szett
Készítsd el saját, egyedi dínódat! A szett 4 
különböző FLO MEE színt, modellező eszközt, 
3D-s csillogós szemeket és egy használati 
útmutatót tartalmaz. 
2396227 (9)      4190.-   Ft /   3390.-   Ft 

Öntsd össze a port, a csillámokat, a kon-
fettit és adj hozzá vizet, keverd össze és 
kész is a tökéletes slime! Rakj bele meglepi 
figurákat az elképesztő végeredményért! 

Slime - csináld magad! lányos 1 db
2419793 (9)      1190.-   Ft /   995.-   Ft 
Slime - csináld magad! fiús 1 db
2419795 (3)      1190.-   Ft /   995.-   Ft 
Slime - csináld magad! lányos 3 db
2419797 (7)      2890.-   Ft /   2390.-   Ft 
Slime - csináld magad! fiús 3 db
2419800 (4)      2890.-   Ft /   2390.-   Ft 
Slime - csináld magad! Slime gyár lányos
2419803 (5)      7490.-   Ft /   5990.-   Ft 
Slime - csináld magad! Slime gyár fiús
2419805 (9)      7490.-   Ft /   5990.-   Ft 
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Kezdőkészlet
800 gyöngy tizenkét színben, valamint négy 
sablon 15 motívumhoz. 4 éves kortól.
109259 (2)      6390.-   Ft /   5190.-   Ft 
Szivárvány szett
Két barkácstálcával, egy barkácsasztallal és 
8 kis tárolóval, melyekben 40-40 gyöngy fér 
el. 600 gyönggyel és nagyon sok tartozékkal. 
4 éves kortól.
109526 (5)      8490.-   Ft /   6890.-   Ft 
Művészbőrönd
Több mint 1200 gyöngy és csillogó gyöngy, 
mindegyik nyolc színben, egy gyönyörű 
kofferben. A szivárványtollal és a hat sablonnal 
a gyerekek 18 színes gyöngykreációt hozhatnak 
létre. 4 éves kortól.
109553 (1)      12790.-   Ft /   10290.-   Ft 
Ékszerkészlet
A színes Aquabeads gyöngyökkel egyszerűen 
készíthetsz gyönyörű alkotásokat! Készíts szuper 
gyűrűket az egyik sablont kiválasztva. A speciális 
domború elrendező tálcán rakosgasd helyükre az 
ékszer gyöngyöket, spricceld le a mintádat vízzel, 
és a gyöngyök varázslatosan összetapadnak! 4 
éves kortól.
109576 (0)      5490.-   Ft /   4490.-   Ft 

XXL Color mágikus festőtábla
Fess - töröld - újra festhetsz. Foltok nélkül, 
kedved szerint. 3 éves kortól.
907861 (1)      5190.-   Ft /   4490.-   Ft 
Kis gyurmaműhely
A lágy gyurmából egészen egyszerűen gyúr-
hatsz saját formákat és figurákat. Formákkal 
és egy préssel. 3 éves kortól.
654606 (9)      3390.-   Ft /   2790.-   Ft 
Pizza szett
Elindíthatod saját pizzasütődet. A színes, 
puha gyurmából és a sok formácskából tarka 
és eredeti pizzákat formálhatsz. 3 éves kortól. 
202269 (7)      3990.-   Ft /   3390.-   Ft 
Fagylaltgép
Nagyon finomnak látszik! A színes, puha 
gyurmából a fagylaltgép segítségével 
fantasztikus fagylaltkreációkat varázsolhatsz. 
3 éves kortól.
200726 (7)      3390.-   Ft /   2790.-   Ft 
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Barátság karkötő szett
Különböző színű fonalakkal és gyöngyökkel
készítheted el karkötődet. 6 éves kortól.
329593 (9)      4490.-   Ft /   3590.-   Ft 
Csillám vázák
Csillámló hatás áttetsző lakkozással. A készlet 
tartalmaz három díszítendő vázát, csillám 
festékeket, ékköveket, ecsetet, kontúrfestéket 
valamint sablonokat. 8 éves kortól.
949984 (3)      4490.-   Ft /   3590.-   Ft 
Kabalák
Készítsd el magadnak mind a 8 féle csillogó 
medált! A teljes készlet tartalmaz: 740 fém 
színű gyöngyöt, egy fekete zsinórt és nyolc
kulcskarikát. 8 éves kortól.
148902 (6)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 
Gyémántüzlet
Káprázatos karkötők, nyakláncok és gyűrűk 
készíthetőek a készlet segítségével. Tartalmaz 
10 000 káprázatos műanyag gyöngyöt , egy 
rugalmas fonalat és egy barkácsállomást. 
8 éves kortól.
585969 (6)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 
Fém ékszerek
Készíts magadnak saját ékszert! A készlet 
tartalmaz 6 láncot, 6 különböző medált, 
800 színes, felragasztható követ, csipeszt, 
ragasztót továbbá egy gravírozó tollat. 
8 éves kortól.
2389836 (3)      9190.-   Ft /   7490.-   Ft 
Miley kötőkészlet 3 az 1-ben
Teljes készlet sál, hajpánt és kézmelegítő 
kötéséhez. Tartalmaz egy jó minőségű 
kötőpadot, kötőgyűrűt, kötőtűt, műanyag tűt 
és két különböző színű, teljes fonalgombolya-
got. 8 éves kortól.
933208 (9)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 
Hajkréta
5 különböző színű hajkrétát tartalmaz, a haj 
könnyű és egyszerű színezéséhez. Kimosható. 
6 éves kortól.
2044867 (7)      7890.-   Ft /   6290.-   Ft 
Scrapbook - emlékkönyv
Divat, barátok, utazás és még sok más. Fotók, 
újságkivágások, mondások és vázlatok behe-
lyezéséhez. A készlet tartalmaz egy albumot 
zárral és 20 előnyomtatott témát, 22 matrica-
lapot, fotósarkokat, 5 gémkapcsot és anyagot 
egy kulcsos karkötőhöz. 8 éves kortól.
2047034 (0)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 
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Unikornisok csillámos gyurmakészlet
A szettben található gumi figurákkal a 
gyurmázás egyszerűbb, mint valaha! Tedd 
a csillámos gyurmát a figurákra, egyengesd 
el a felületükön és szinte kész is! Díszítsd az 
unikornisokat a gumiból készült sörénnyel, 
farokkal, szárnyakkal és a kis szemekkel. 
3 éves kortól.
2379015 (5)      3990.-   Ft /   3390.-   Ft 
Csillám karkötők
Ezzel a készlettel saját karkötőt tervezhetsz
és készíthetsz. A készlet tartalma: díszek,
cérna, háló és zsenília, gyöngyök, csillámpor
és ékkövek. Használati útmutatóval. 
6 éves kortól.
2168765 (5)      2790.-   Ft /   2290.-   Ft 
Csillámpillangók öntése 
Ezzel a készlettel felfedezheted a kreativitás
új útjait, és gipszből csillogó pillangókat
önthetsz. 5 éves kortól.
197612 (0)      3490.-   Ft /   2790.-   Ft 
Illatgyertyák öntése 
Tedd a viaszt a mikróba, amíg a viasz folyé-
konnyá nem válik, majd öntsd a szilikon-
formákba. Állítsd a kanócot a viaszba, majd 
várj, míg a viasz megdermed. Légy kreatív 
és készíts te is egyedi illatgyertyákat kedved 
szerint! 5 éves kortól.
497445 (1)      3790.-   Ft /   3190.-   Ft 
Ujjfesték
A klasszikus ujjfesték kiválóan fed és könnyen 
eltávolítható a bőrről és a textíliákból. 
3 éves kortól.
291265 (3)      2990.-   Ft /   2390.-   Ft 

A divatos táskán található motívumok 
kiszínezhetők a csomagban található fil-
cekkel. A táskákat csillogó flitterek díszí-
tik. Simítsd meg a táska flitteres részét 
és nézd, hogyan változnak a színek és a 
feliratok! 6 éves kortól

Flitteres, szív alakú táska
Mérete: 18 cm. 
2364666 (7)      3990.-   Ft /   3390.-   Ft 
Flitteres kistáska
Mérete: 18 x 18 cm, két csattal.
2364667 (4)      5590.-   Ft /   4490.-   Ft 
Flitteres nagy kézitáska
Mérete: 21 x 19, állítható vállpánttal.
2364668 (1)      6390.-   Ft /   5190.-   Ft 
Flitteres, kör alakú táska
Mérete: 16 cm, trendi felhőkarcolós mintával.
2364665 (0)      3990.-   Ft /   3390.-   Ft 
Flitteres hátitáska
Mérete: 24 x 26 cm, ideális kellék utazáshoz 
és iskolához.
2364669 (8)      7890.-   Ft /   6490.-   Ft 
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Kreatív műhely
Ezzel a műhellyel egyedi karkötőket, nyaklánco-
kat és kis figurákat tervezhetsz, vagy a körmeidet 
varázsolhatod szebbé. A vágószerszámmal méret-
re vághatod a rudacskákat, a lyukasztóval lyukat 
vághatsz rá és a befűzőszerszámmal pillanatok 
alatt felfűzheted őket, mint a gyöngyöt. A tároló 
és válogatóhelyen mindent áttekinthetsz és 
tárolhatod a kész műveidet. 24 stix 3 méretben, 
trendi dizájnnal, két cérnaorsóval. 6 éves kortól.
2178609 (9)      12790.-   Ft /   10290.-   Ft 

Radír stúdió
Ezzel a stúdióval elkészítheted saját ter-
vezésű radírjaidat. A modellező massza 
összegyúrás után formába kerül, ahol tet-
szés szerint lehet díszíteni, majd a sütőben 
kiszárítható. 6 éves kortól.  

Sport
Tartalom: sportos modellező forma, gyurma 
és eszközök.  
2380302 (2)      4190.-   Ft /   3390.-   Ft 
Gyümölcsök
Tartalom: gyümölcsös modellező forma, 
gyurma, eszközök, piaci stand tárolódoboz. 
2380365 (7)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 
Pékség
Tartalom: pékség modellező forma, gyurma, 
eszközök, pékség tárolódoboz. 
2380368 (8)      6390.-   Ft /   5190.-   Ft 

Gel-a-Peel kreatív divat állomás
Gyönyörű pólókat vagy szövettáskákat alkot-
hatsz: rögzítsd az anyagot, vidd fel a zselét és 
a mintasablonon kend el, vedd el a sablont 
majd hagyd száradni és kész. A szett tartal-
maz 40 divatos mintát és sablont, 5 tubus 
zselét, 7 féle formázóhegyet, 2 gumispaklit 
és egyéb kiegészítőket az ékszerkészítéshez. 
6 éves kortól.   
2189205 (9)      12590.-   Ft /   10290.-   Ft 
Gel-a-Peel Boho
Ez a szett 3 tubus divatos színű szilikon 
zselét, mintasablonokat és ékszerkészítéshez 
szükséges egyéb kiegészítőket tartalmaz.
2402102 (9)      6390.-   Ft /   5190.-   Ft 
Gel-a-Peel bolyhos
A Geel-a-Peel szett 3 tubus színes szilikon 
zselét, a hozzávaló bolyhosító púdert, 
5 formázóhegyet, 16 különböző mintát, a 3D 
elemekhez tartozó sablont és gumispaklit, 
átlátszó rajzlapot, egy spaklit a tisztításhoz 
valamint fülbevaló és karkötő készítéséhez 
szükséges kiegészítőket tartalmaz. 
6 éves kortól. 
2233587 (6)      6390.-   Ft /   5190.-   Ft 
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Fagyikészítő szett
A fagylalt ínyencek csodálatos fagyos alkotáso-
kat képzelhetnek és készíthetnek, egyszerre 
akár kettőt is! Fagyitölcsérekkel, fagy-
laltkelyhekkel és 8 doboz Play-Doh gyurmával, 
köztük két doboz Play-Doh Plusz gyurmával. 
3 éves kortól.
2388362 (8)      13690.-   Ft /   10890.-   Ft 
Tésztagyár
A Play-Doh tésztakészítő géppel a legkülön-
félébb formájú és színű tésztagyurmák készít-
hetőek el. 5 doboz gyurmával. 3 éves kortól.
2136349 (8)      6890.-   Ft /   5490.-   Ft 
Kenyérpirító
A készlet segítségével kenyereket formáz-
hatunk és piríthatunk, szendvicseket készít-
hetünk szalonnával, zölségekkel és még sok 
minden mással. 3 éves kortól.
2388347 (5)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 
Sütőkészlet
Ezzel a sütőkészlettel igazán kreatív gyurma-
sütemények készülhetnek. Mit szólnál egy 
macitortához, egy csillagsütihez vagy egy 
emeletes tortához? 5 doboz gyurmával. 
3 éves kortól.
2160497 (3)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 
Konyhai segéd
Őrült muffinokért és színes fánkokért keresd a 
konyhai segédet levehető edénnyel, 2 bé-
lyegzővel és számos egyéb kiegészítővel. 
4 doboz gyurmával és 1 doboz Play-Doh 
Plus gyurmával. 3 éves kortól.
2236330 (5)      7490.-   Ft /   6190.-   Ft 
Szupermarket
A Play-Doh Szupermarketben a legjobb 
hozzávalók várnak arra, hogy felfedezzék, 
megformázzák és megvegyék őket. 7 doboz, 
összesen 280 g gyurmával. 3 éves kortól.
2388354 (3)      7890.-   Ft /   6490.-   Ft 
Kreatív szett
A nagy kreatív szett 45 szuper formát és 
formázó eszközt, továbbá 20 doboz gyurmát 
tartalmaz. 3 éves kortól.
2395450 (2)      10290.-   Ft /   8190.-   Ft 
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Végtelen  
 kreativitás

Izgalmas 
 akció

Korlátlan 
épités

KEZDŐKÉSZLET KIEGÉSZÍTŐK

Kreatív játékok

A GraviTrax interaktív pályarendszerrel 
megtervezheted és megépítheted saját 
golyópályádat. Kedvedre kísérletezhetsz 
a gravitációval különféle panelek, szintek, 
sínek és elemek segítségével. 8 éves kortól.

GraviTrax kezdőkészlet
2159919 (4)      14990.-   Ft /   11990.-   Ft 
Gauss-ágyú kiegészítő
2159923 (1)      3390.-   Ft /   2790.-   Ft 
Katapult kiegészítő
2346649 (4)      3390.-   Ft /   2790.-   Ft 
Trax kiegészítő
2159924 (8)      6390.-   Ft /   5190.-   Ft 
Trambulin kiegészítő
2346650 (0)      3390.-   Ft /   2790.-   Ft 
Építő kiegészítő
2159925 (5)      6390.-   Ft /   5190.-   Ft 

String it Midi: Dinoszaruszok
Alkoss a színes műanyag szegekből és a színes 
fonalakból egyedi műalkotást. Egyszerűen nyomd 
a szegeket a mintába és a színes fonalakkal kösd 
össze őket. 5 éves kortól.
2346353 (0)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 
String it Maxi: 3D-s csillag
Készítsd el a saját csillagod. Feszítsd a színes 
fonalakat a csillagra tetszés szerint, majd írj 
rá kedvedre. A csillagok és a rajta levő írás 
éjszaka is világít. 8 éves kortól.
2346366 (0)      10290.-   Ft /   8590.-   Ft 
Mágikus gyöngyvarázs: Egyszarvú
Mágikus, saját készítésű gyöngyékszer igazi 
egyszarvú rajongók számára. Készíts szivár-
vány stílusú csillogó karkötőket vagy fűzz 
saját készítésű lánckollekciót. 5 éves kortól.
2159897 (5)      8190.-   Ft /   6890.-   Ft 
Spirál Design készítő
Ez az eszköz tudja, hogyan kell tökéletes spirált 
rajzolni! A rajzolókar 3 fogaskereket tartalmaz, 
2 fogaskereket a manuális rajzoláshoz, 3 
ceruzát, kör alakú papírt és egy sablont, mely a 
papíradagolást segíti. 6 éves kortól.
2346367 (7)      14990.-   Ft /   11990.-   Ft 
Xoomy Maxi 
A nagyítólámpa segítségével az illusztrációkat 
200%-ig tetszőleges méretre nagyíthatjuk. 
A mellékelt motívumokkal díszített lapokra 
általunk megalkotott mesehősöket, mesebeli 
lényeket rajzolhatunk. 7 éves kortól.
3293 (3)      14990.-   Ft /   11990.-   Ft 
Lovas festőasztal
A forgatható és állítható magasságú rajztábla 
segítségével a festmény minden része köny-
nyen és optimálisan kifesthető. 7 éves kortól.
2346347 (9)      11990.-   Ft /   10290.-   Ft 
4S Vision
A különálló kartonelemek egymásba 
illeszthetőek és egy lenyűgöző 3D-s képet 
alkotnak, melyek változnak, ha más-más 
szemszögből nézzük őket. 12 éves kortól.

Bosszúállók: Végtelen háború 
2346344 (8)      6390.-   Ft /   5190.-   Ft 
Vadmacskák
2346346 (2)      6390.-   Ft /   5190.-   Ft 
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Kreatív játékok

ARCADE Neo 2.0
Hordozható játékkonzol 220 akció, fejtörő, 
memória, sport és autóverseny kategóriájú 
integrált játékkal. A színes, nagyfelbontású 
2,7‘‘-os TFT kijelző, valamint a háttérvilágítás-
sal rendelkező érintőgombok gondoskodnak 
az élvezetről. USB töltőkábellel. 6 éves kortól.
2009273 (3)      15390.-   Ft /   12290.-   Ft 
Sakkszámítógép
A valaha készült egyik legerősebb sakk-
számítógép a világbajnok „Chess Genius“ 
szoftverrel és 2000 ELO feletti játéknehéz-
séggel. Hálózati adapterre is köthető (nem 
tartozék). 6 éves kortól.
2047134 (7)      29990.-   Ft /   23890.-   Ft 

Mechanikus Műhely - Daruk és Csigák
Végezzünk izgalmas fizikai kísérleteket mi-
közben a legmenőbb teherautókat és darukat 
építjük meg. A szettből 20 modell építhető 
meg. A játék észrevétlenül is bevezeti a 
gyerekeket a mechanika rejtelmeibe.
2419813 (4)      11990.-   Ft /   9590.-   Ft 
Mio a Robot 2.0
Építsd meg saját programozható, működőképes 
robotodat, Mio-t! Egyszerű programozási fela-
datok, vicces kísérletek végezhetők el a robottal. 
Többféle, cserélgethető karral: fémdetektor kar, 
filctolltartó kar, markolós kar. 8 éves kortól.
2419811 (0)      11990.-   Ft /   9590.-   Ft 
Silverlit MacroBot robot
MacroBot akár 12 különféle parancsra is 
reagál,vezeték nélküli távirányítójával vagy 
az ingyenesen letölthető telefonos APP-on 
keresztül (Android/iOS) távolról is könnyedén 
irányítható. Programozása egyszerű és szóra-
koztató. Robothang felvételére és lejátszására 
is alkalmas. A robot 3 rövid felvétel tárolására 
alkalmas. Beszerelt mozgásérzékelőjének 
köszönhetően könnyedén észleli és kikerüli 
az akadályokat.
2227002 (3)      17990.-   Ft /   14390.-   Ft 
Robomancs, az okoskutya
Az élethű robotkutya minden szóbeli utasítás-
ra hallgat és különféle trükkök tanulására is 
képes! Hűséges üzemmódban elnevezhetjük 
kedvencünket. Helyezzük az okos csontot a ku-
tyus szájába és tanítsunk be neki 12 különféle 
szóbeli utasítást saját nyelvünkön. Barátságos 
üzemmódban: a kutyus 12 különféle (angol 
nyelvű) szóbeli utasításnak engedelmeskedik.
2236644 (3)      17990.-   Ft /   15290.-   Ft 
Mechanikus Műhely - Autó
A Clementoni Tudomány és Játék sorozatának 
legújabb tagja a Mechanikus Műhely. Több 
mint 250 alkatrészt tartalmazó készlet, mellyel 
akár 50 különféle nehézségi szintű modell is 
megépíthető. Az összeépíthető autóba motor 
és kormánykerék is szerelhető. 8 éves kortól 
javasoljuk.
2202861 (7)      11990.-   Ft /   9590.-   Ft 
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Kísérletező készletek

A kémia világa
A gyerekek egyszerű és világos kísérletekkel 
megismerhetik a kémia titokzatos világát. 
Számtalan kémiai kísérletet végezhetnek, mi-
közben érdekes kémiai reakciókat figyelhetnek 
meg. 9 éves kortól.
2114570 (4)      7990.-   Ft /   6390.-   Ft 
Elektromosság
A gyerekek biztonságos kísérleteket végezhet-
nek az elektromossággal! Megismerkedhetnek 
az alapvető elektromos kötésekkel, áramkörök-
kel és kísérletezhetnek velük! 8 éves kortól.
2114580 (3)      7990.-   Ft /   6390.-   Ft 
Fizika
Ezzel a készlettel a gyerekek megtehetik az első 
lépést a fizika titokzatos világában! Száguldó 
modelleket építhetnek. Megtudhatják azt, hogy 
csigák segítségével hogyan duplázhatják meg 
az erejüket. A készletben található alkatrészek-
kel munkagépet, erőmérőt és erőátviteli gépet 
építhetnek. 8 éves kortól.
2202048 (2)      7490.-   Ft /   5990.-   Ft 
Kémiai labor 
A készlettel a gyerekek egyszerű kísérleteket 
végezhetnek a hétköznapokból, számtalan 
dologra választ kaphatnak és sok érdekes dolgot 
felfedezhetnek. A biztonságos kísérletek során 
megismerkedhetnek a kristályokkal, festékek-
kel, gázokkal, savakkal. 8 éves kortól ajánlott.
2202052 (9)      10990.-   Ft /   8790.-   Ft 
Kristályalkotás
A gyerekek a készletben található eszközökkel 
és kémiai anyagokkal káprázatos kristályokat 
tenyészthetnek, csillogó geódákat alkothatnak, 
gipszfigurákat készíthetnek, amiknek a felületére 
kristályokat tenyészthetnek. 10 éves kortól 
ajánlott.
2114587 (2)      7990.-   Ft /   6390.-   Ft 
Mikroszkóp
Professzionális mikroszkóp 12-18-szoros 
nagyító lencsével, a mikroszkóp képének 
nagyítása 96-tól 750-szeres. Változtatható 
megvilágítás tükörrel, vagy saját beépített 
lámpával és különböző színszűrőkkel. 
8 éves kortól.
2114584 (1)      11990.-   Ft /   9590.-   Ft 
Természet törvényei
Ez a kísérletező készlet játékos módon ad magya-
rázatot a különböző természeti jelenségekre, 
felébreszti a gyerekek kíváncsiságát, ami további 
kísérletezésre és megfigyelésre ösztönzi őket. 
5 éves kortól ajánlott.
2419818 (9)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 
Mágnesesség
Napjainkban a mágnesek a hétköznapoktól az 
ipari technológiáig fontos szerepet játszanak. 
Ez a kísérletező készlet játékos módon, számos 
érdekes kísérlettel ismerteti meg a mágneseket 
és bepillantást nyújt a mágnesesség törvényeibe. 
8 éves kortól ajánlott.
2419820 (2)      8190.-   Ft /   6590.-   Ft 
Test
A gyerekek sok dolgot megtudhatnak az emberi 
testről ezeknek a kísérleteknek a segítségével! 
Az öt érzék tanulmányozása során megértik, 
hogyan működnek az érzékszerveink. A test 
külsejének tanulmányozása során rengeteg 
érdekességet tudhatnak meg a test belső 
felépítéséről is. 5 éves kortól.
2419821 (9)       8490.-   Ft /   6790.-   Ft 
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Zene

CD-lejátszó mikrofonnal
Két mikrofonnal az együtténekléshez. 
Elemmel és külső adapterrel használható 
(nem tartalmazza).
piros-sárga
285264 (5)      11990.-   Ft /   9590.-   Ft 
rózsaszín
285268 (3)      11990.-   Ft /   9590.-   Ft 
Akusztikus gitárkészlet
A készlet tartalma: akusztikus gitár kb. 80 cm, 
elektronikus hangolóeszköz, tartalék húrok, 
1 daloskönyv, 2 pengető, gitártáska és vállpánt. 
Menzúra (skálahossz) hossza körülbelül 53 cm. 
144869 (6)      12590.-   Ft /   10290.-   Ft 
Rádió és zenelejátszó
Kiváló minőségű, egyszerűen kezelhető 
hangrendszer, automatikus hangolású rádió, 
hangformátum: MP3/WMA, mikrofon felvétel 
és karaoke funkció, USB-csatlakozó, SD/MMC 
kártyahely, fejhallgató-csatlakozó, line in kábel-
lel, bemenet 6 V DC, 4 x 1,5 V „AA” elemmel 
működik. 3 éves kortól.
piros-kék
910733 (5)      8590.-   Ft /   6890.-   Ft 
rózsaszín
2364232 (4)      8590.-   Ft /   6890.-   Ft 

Fa gitár
Hat húros, hangolható, fa gitár pengetővel. 
Élethű hangzás. Hossza 55 cm. 3 éves kortól.
rózsaszín, matricákkal
2036659 (9)      7490.-   Ft /   6190.-   Ft 
klasszikus
2170348 (5)      7490.-   Ft /   6190.-   Ft 
Elektromos rock gitár
Elektromos gitár hat, hangolható fém húrral, 
élethű hangzással és hevederrel. Mérete: 70 x 
7,5 x 25,5 cm. 3 éves kortól.
2170350 (8)      9590.-   Ft /   7890.-   Ft 
Színpadi mikrofon
2 mikrofon állítható magasságú állvánnyal és 
fényeffektusokkal. Magassága legfeljebb 90 cm. 
3 éves kortól.
2375061 (6)      8590.-   Ft /   6890.-   Ft 
Állványos mikrofon
Csatlakozóval zenelejátszóhoz. Mérete kb. 23 x 
23 x 73 cm. 3 éves kortól.
2370826 (6)      6190.-   Ft /   4990.-   Ft 
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© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

© Volkswagen

Puzzle

Ravensburger 3D Puzzle: A műanyagból ké-
szült puzzle darabok tökéletesen egymásba
illeszkednek és egy stabil 3D-s kirakót 
formálnak. A siker garantált a számozott 
részeknek és az illusztrált utasításoknak 
köszönhetően. Kiegészítő tartozékokat 
tartalmaz az élethű megjelenésért.

Bolygók
522 darabos.
2352788 (1)      18990.-   Ft /   15390.-   Ft 
USA Tornacipő
108 darabos.
2015801 (9)      6390.-   Ft /   5190.-   Ft 
Buckingham Palota
216 darabos.
2352800 (0)      9490.-   Ft /   7890.-   Ft 
Porsche 911 R
108 darabos.
2352794 (2)      10290.-   Ft /   8590.-   Ft 
VW Busz T1
162 darabos.
2242829 (5)      10590.-   Ft /   8590.-   Ft 
Big Ben éjszaka 
216 darabos.
403844 (3)      10690.-   Ft /   8590.-   Ft 
Eiffel-torony éjszaka
216 darabos.
593498 (0)      10690.-   Ft /   8590.-   Ft 
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Puzzle

Renato Casaro: Forgatási szünet
1.000 darabos
383940 (9)      4390.-   Ft /   3790.-   Ft 
Thomas Kinkade: 
Disney álom kollekció 
2.000 darabos.
2383387 (6)      8890.-   Ft /   7190.-   Ft 
Thomas Kinkade:
Disney - A szépség és a szörnyeteg 
1.000 darabos, puzzle szőnyeggel együtt.
2383384 (5)      8590.-   Ft /   6890.-   Ft 
Mark Gray: Mossman Gorge – 
Queensland, Ausztrália.
1.000 darabos, panoráma kirakó.
119020 (5)      4390.-   Ft /   3790.-   Ft 
Mark Gray: Sivatagi tölgy 
naplementekor, Északi terület, Ausztrália
1.000 darabos, panoráma kirakó.
119051 (9)      4390.-   Ft /   3790.-   Ft 

Sarki fény panoráma
1.000 darabos exkluzív kirakó.
2383714 (0)      4490.-   Ft /   3790.-   Ft 
Királypingvin panoráma
1.000 darabos.
2383715 (7)      4490.-   Ft /   3790.-   Ft 
Zen panoráma
1.000 darabos.
2383717 (1)      4490.-   Ft /   3790.-   Ft 
Paradise Palms panoráma
1.000 darabos.
2383718 (8)      4490.-   Ft /   3790.-   Ft 

A CubicFun 3D puzzle játékai 3 éves kortól 
kezdve, a család minden tagja számára 
kitűnő szórakozást nyújtanak. A 3D puzz-
le nagyszerű készségfejlesztő, amelynek 
révén fejlődik a gyermek térlátása, logi-
kai érzéke és kézügyessége. A 3D puzzle 
összeállításához a kezünkön kívül nincs is 
másra szükségünk, mert a kirakós játék da-
rabjai könnyedén egymáshoz illeszthetőek, 
így ollóra, egyéb szerszámokra, de még 
ragasztóra sem lesz szükségünk. A puzzle 
darabok kiváló minőségű kartonpapírból 
és polisztirol habból készülnek.

3D puzzle Parlament
509188 (1)      3990.-   Ft /   3390.-   Ft 
3D puzzle Szent István Bazilika
2053426 (4)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 

3D puzzle városképek: 

London
2419619 (2)      4190.-   Ft /   3390.-   Ft 
New York
2419631 (4)      4190.-   Ft /   3390.-   Ft 
Párizs
2419625 (3)      4190.-   Ft /   3390.-   Ft 
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Társasjátékok

Guess Who - Találd ki!
Találd ki, hogy játékostársad melyik személyt 
választotta! 2 játékos számára. 4 éves kortól.
144210 (6)      2990.-   Ft /   2490.-   Ft 
Négyet egy sorba
Alkoss először sort 4 korongból – függőlegesen, 
vízszintesen vagy átlósan – ügyelve közben a 
másik játékos lépéseire. Klasszikus stratégiai 
játék. 2 játékos számára. 6 éves kortól.
737246 (9)      2390.-   Ft /   1990.-   Ft 
Pizza Twist
Nyakatekert helyzetek a pizzaszőnyegen. Ehhez 
a játékhoz mozgékonyság és egyensúlyérzék 
szükséges. Aki utolsóként marad a szőnyegen, 
az a nyertes. Szórakoztató akciójáték. 2 vagy 
több játékos számára. 4 éves kortól.
144373 (8)      2390.-   Ft /   1990.-   Ft 
Torpedó
Nyerő stratégiával a tengeri győzelemért A 21. 
század legjobb haditengerészeti egységei 
a legmodernebb fegyverekkel és átgondolt 
stratégiával harcolnak a hatalomért. Stratégiai 
játék 2 fő részére. 6 éves kortól.
62448 (0)      3990.-   Ft /   3390.-   Ft 
Horgászjáték
Horgászatra fel! Szórakoztató ügyességi játék. 
2 játékos számára. 3 éves kortól.
466698 (1)      4790.-   Ft /   3990.-   Ft 
350 játék gyűjteménye
A klasszikus, társas- és kockajátékok széles 
választékát tartalmazza. 350 játék lehetőség. 
6 éves kortól.
927780 (9)      3990.-   Ft /   3390.-   Ft 
Almafa
Távolítsd el egymás után az ágakat a fatörzs-
ről anélkül, hogy az almák lehullanának 
az ágakról. A legkevesebb almát begyűjtő 
játékos lesz a győztes. Szórakoztató ügyességi 
játék. 2-4 játékos számára. 4 éves kortól.
206303 (4)      2790.-   Ft /   2290.-   Ft 
Vicces fóka
Kapd el a „repülő halakat”. A legtöbb halat fogó 
játékos lesz a győztes. Szórakoztató ügyességi 
játék. 1-2 játékos számára. 4 éves kortól.
206156 (6)      5190.-   Ft /   4190.-   Ft 

1

2

3

4

5

6

7

8

1
2

3

5 6

7

8

3990.–

3390.–
4



53

Társasjátékok

Kutyavilág
Ismerd meg jobban négylábú barátaink életét, 
próbáld ki milyen lenne kutyaként élni a 
városban! Jelöld meg a villanyoszlopokat, és 
küzdj meg a többi kutyával! Szerezd meg az 
élelmedet, ahol tudod! Bújj el a gyepmester 
elől! Akkor leszel a győztes, ha elsőként sikerül 
3 csontot elrejtened.
2419835 (6)      12490.-   Ft /   9990.-   Ft 
Mátyás
A XV. század derekán minden adottsággal 
rendelkezett az ország, hogy erős, meghatározó 
hatalommá váljék Európában. Az ifjú Mátyás 
hatalomra került. Használjuk megfelelően a 
lehetőségeinket és forrásainkat, hogy az elrabolt 
Szent Koronát visszaszerezve Mátyást egy gaz-
dag és virágzó ország királyává koronázhassuk!
2419837 (0)      10390.-   Ft /   8390.-   Ft 
Túl az óperencián
Indulj vándorútra a mesebeli erdőn keresztül! 
Jó tett helyébe jót várj! Meglásd, ha segítesz 
a bajbajutott mesehősökön, ők is segítenek 
neked. Szerezd meg a várkastély kulcsait és a 
kardokat, hogy kiszabadíthasd a királylányt! 
Az izgalmas, fordulatos családi társasjáték a 
magyar népmesék világába repíti a játékosokat.
672873 (1)      5990.-   Ft /   4790.-   Ft 

A Keller & Mayer „Játékos fejlesztés“ 
sorozata vidám szórakozás az egész család 
számára. A Pásztóhy Panka kedves állat-
figuráival illusztrált játékok bevezetést 
jelentenek az óvodás korosztálynak 
a társasjátékok világába.

Kukacvadászat
2226954 (6)      3990.-   Ft /   3190.-   Ft 
Mókuskaland
387249 (9)      3990.-   Ft /   3190.-   Ft 
Süniálom
2101122 (1)      3990.-   Ft /   3190.-   Ft 

BIG-BOBBY-CAR - A játék
Vicces autóverseny játék gyerekeknek. A négy 
BOBBY-CAR elindul a játéktáblán, és a dobó-
kocka színes szimbólumai határozzák meg, hogy 
milyen messzire lehet húzni őket. Ki a legjobb 
sofőr? 2-4 játékos számára. 3 éves kortól.
410811 (5)      5790.-   Ft /   4790.-   Ft 
Itt a kukac hol a kukac?
Vicces, dobókockás megfigyelős játék, amelyben 
már a kicsi gyerekek is megtanulhatják a távolsá-
gok, az eltérő hosszúságok és a sebesség helyes 
becslését. 2-4 játékos számára. 4 éves kortól.
714240 (6)      6390.-   Ft /   5190.-   Ft 
Spinderella
A Spinderella egy háromdimenziós játék, egye-
dülálló kötél- és bábumozgatással. 3 kocka és az 
aktív játékos határozza meg, hogy mi mozogjon. 
6 éves kortól.
932372 (8)      9790.-   Ft /   7890.-   Ft 
Menara
A Menara egy látványos építőjáték, amelynél 
minden hiba magasabbra teszi az épületet. 
Együttműködésre és ügyességre van szükség, 
hogy az épület ne dőljön össze. 1-4 játékos 
számára. 8 éves kortól.
2385688 (2)      8590.-   Ft /   6890.-   Ft 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

6
5

43

2

1

8

10

9



54

Társasjátékok

Locs-pocs Pingvin 
Segítség, a jéghegy imbolyog!  A pingvineket
sötétben is felállíthatod a világító jéghegyen.
A nyertes az, aki először lehozza az összes
pingvinét az ingadozó jéghegyről. 1-5 játékos 
számára. 4 éves kortól.
2159905 (7)      8590.-   Ft /   6890.-   Ft 
Lotti Karotti
Indul az őrült nyúlfutam! 2-4 játékos számára.
4 éves kortól.
158766 (1)      6390.-   Ft /   5190.-   Ft 
Csótánycsapda
Elszabadultak a csótányok! Gyorsan irányítsátok 
őket evőeszközök segítségével a csapdáitokba. A 
kocka jelzi, hogy mely evőeszközt fordíthatjátok 
el. Ki nyeri ezt a gyors vadászatot? 2-4 játékos 
számára. 5 éves kortól.
164964 (2)      10590.-   Ft /   8590.-   Ft 
Break Free
Ügynökök titkos küldetésen. A cél a következő: 
szabaduljatok meg minél előbb a bilincsektől! 
Vajon melyik ügynök lesz az, akinek legelőször 
sikerül? 2-4 játékos számára. 6 éves kortól
2346331 (8)      10290.-   Ft /   8590.-   Ft 
A furfangos labirintus
Kincsek, kísértetek és mindenféle lények 
rejtőznek itt. Ebben a labirintusban mindig 
történik valami. Elcsúsznak a folyosók, 
átalakulnak a falak. 2-4 játékos számára. 
7 éves kortól.
600557 (3)      8590.-   Ft /   6890.-   Ft 
Make ‚n‘ Break
Az új Make ‚n‘ Break játékban együtt építhet-
tek és szerezhettek pontokat, de továbbra is 
csak egy győztes lehet! 2-5 játékos számára. 
8 éves kortól.
2159913 (2)      10590.-   Ft /   8590.-   Ft 
Cool Runnings
Ebben a játékban a bábuk igazi jégkockák, 
melyek igazán különleges játékélményt 
nyújtanak. A játékostársak akadálykártyáikkal 
megnehezíthetik a célhoz való eljutást. 
2-4 játékos számára. 8 éves kortól.
2346392 (9)      9590.-   Ft /   7890.-   Ft 
Blöff - Jubileumkiadás 
A Blöff társasjátékkal 25 éve dobunk, tippelünk 
és blöffölünk. A limitált jubileumi kiadásban egy 
narancssárga színű szuperkocka is megtalálható, 
amely duplán számít! 2-6 játékos számára. 
10 éves kortól. 
2346333 (2)      11990.-   Ft /   10290.-   Ft 
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Monopoly - Trónok Harca
Magyar nyelvű, limitált kiadás. A Trónok Harca 
Monopoly hangulatos, igényes kivitelezésű 
játék, könnyen megtanulható szabályokkal. A 
játékban a filmsorozatból ismerős birtokokat 
vásárolhatsz, építkezhetsz és üzletelhetsz 
a többiekkel. Befolyásodat udvari intrikák, 
titkos paktumok gyengíthetik, vagyonod 
gyarapításával pedig egyre közelebb kerülhetsz 
a győzelemhez. 7 éves kortól.
2019403 (1)      15990.-   Ft /   12790.-   Ft 
Cluedo - Trónok Harca
Magyar nyelvű, limitált kiadás. A Trónok Harca 
Cluedo-ban két kinyomozható rejtély van a 
hozzájuk tartozó szereplőkkel, fegyverekkel 
és helyszínekkel. A tábla egyik oldalán a Vörös 
Erődöt, a másik oldalán Meereen városát 
láthatjátok. Ki kell derítenetek, hogy KI, HOL és 
MIVEL követte el a gyilkosságot, mielőtt túl késő 
lenne! 18 éves kortól.
2322633 (3)      15990.-   Ft /   13590.-   Ft 

Scrabble Junior - Tanuljunk angolul!
Az olvasni tudók szórakozva tanulhatják 
meg az angol szavak betűzését, és bővíthetik 
szókincsüket a Scrabble Tanuljunk angolul! 
játékkal.  Ha készen állsz, hogy bemutasd a 
tudásodat, letöltheted a kiegészítő applikációt, 
hogy elsajátíthasd a tökéletes kiejtést is.
2415834 (3)      5790.-   Ft /   4890.-   Ft 
Scrabble Original 70. születésnapi 
limitált kiadás
Megünnepelheted a szavak szeretetét és a nyelv 
állandó fejlődését a klasszikus nyelvszeretők 
kedvenc játékának ezzel a csodálatos kiadásával. 
10 éves kortól. 
2415848 (0)      13990.-   Ft /   11190.-   Ft 
Scrabble Junior
Most a gyerekek a Scrabble® játékot teljes 
egészében kiélvezhetik a saját szintjükön. 
A kisebb gyerekek azzal kezdhetik a mókát, 
hogy a betűket egy képeket tartalmazó táblán 
rakják össze, a nagyobbak pedig élvezhetik, 
hogy teljesen egyedül rakják össze a szavakat. 
6 éves kortól.
57752 (6)      6490.-   Ft /   5190.-   Ft 
Scrabble Original
A Scrabble® a világ első számú szójátéka! A 
játék során keresztrejtvényszerűen kell szavakat 
kirakni a Scrabble® játéktábláján, amelyben 
minden egyes betűlapocskának van valamilyen 
pontértéke. A játék célja a legmagasabb 
pontszám elérése. 10 éves kortól.
57742 (7)      7490.-   Ft /   5990.-   Ft 

Gazdálkodj okosan társasjáték
A közkedvelt és ismert Gazdálkodj okosan új 
pénzes változata. 8 éves kortól.
675994 (0)      3990.-   Ft /   3190.-   Ft 
Honfoglaló társasjáték
Egy izgalmas játék, ahol a győzelemhez 
szükséged van a tudásodra, egy jó stratégiára 
és a szerencsére. 1200 kérdés 8 témában. 
9 éves kortól.
50990 (9)      9490.-   Ft /   7590.-   Ft 

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2

5 6

4

7
8

3



56

Társasjátékok

Szuper Mágikus Jinn
Gondolj egy állatra, sportra, foglalkozásra, 
ruhadarabra, zöldségre vagy gyümölcsre és a 
Jinn kitalálja! Csak nyomd meg az orrát, válassz 
egy témát, gondolj valamire, és válaszolj a 
kérdéseire! A játék a klasszikus barchobán 
alapul. 5 éves kortól.
2202051 (2)      9990.-   Ft /   7990.-   Ft 
Igaz vagy hamis társasjáték
Az interaktív társasjáték az egész családnak 
szórakoztató élményt nyújt. A több mint 1000 
kérdésének köszönhetően (köztük Magyar-
országra és a magyar kultúrára vonatkozóakkal 
is) mindig izgalmas játékban lehet részetek! 
8 éves kortól.
515495 (1)      9990.-   Ft /   7990.-   Ft 
Igaz vagy Hamis? Junior
Izgalmas kvízshow már a kicsiknek is! 1000 
elképesztő állítás. Vajon melyik igaz és melyik 
hamis? Izgalmas ki mit tud az egész családnak. 
5 éves kortól.
2419814 (1)      9290.-   Ft /   7490.-   Ft 
Nevezd meg!
Mennyire vagy járatos a pop és a kultúra világá-
ban? Most kiderül! Szórakoztató társasjáték 
családoknak, baráti társaságoknak 400 
feladvánnyal, 5 témakörben. A közismert nem-
zetközi slágerek garantálják a jó alaphangulatot!
2419816 (5)      10890.-   Ft /   8790.-   Ft 
Turbó Doki
Egy szórakoztató családi társasjáték 500 témával, 
határtalan móka! Hallgasd meg a témát és 
találj valamit, ami hozzá illik. Majd nyomd meg 
a fejét, hogy a kör tovább folytatódhasson a 
következő játékossal. Turbó Doki türelmetlen! 
Ha unatkozik, a válaszadásban soron következő 
játékos elveszti a kört és egy nullát kap. 
8 éves kortól.
2081468 (7)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 
Breki buli társasjáték
Figyelj Brekire, és tedd, amit mond! Lehet, 
hogy repülőgépet kell utánoznod, a kedvenc 
állatodat, egy lábon kell ugrálnod, vagy egy 
csomó más utasítást kell végrehajtanod! Breki 
több mint 50 mókás átmozgató testgyarkorlatot 
tud! A 6 forduló után a legtöbb pecséttel 
rendelkező játékos lesz a győztes! 4-6 évesek 
részére ajánlott. 3 db R6 (AA) elemmel működik 
(tartozék). A játék magyar nyelvű.
2202042 (0)      7490.-   Ft /   5990.-   Ft 
Undi Guszti társasjáték
Meghökkentő, szórakoztató turka-móka, egy 
hatalmas, nagyszemű puha játék fej körül. 
A játékszett 15 db „undi” tárgyat és 24 db 
játékkártyát tartalmaz. 3 éves kortól.
513457 (1)      9990.-   Ft /   7990.-   Ft 
Jancsi és Juliska társasjáték
Az izgalmas társasjátékban a gyerekek maguk 
vehetik le a házikóról a cukorkákat, amelyeket 
a játék során gyűjteniük kell. Ha rossz cukorkát 
választanak, akkor a házikóból előugrik a bo- 
szorkány és vissza kell tenniük. 4 éves kortól.
845263 (4)      9490.-   Ft /   7590.-   Ft 
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Mistakos
A játék mottója: harc a székekért. Tegyél le egy 
széket az asztalra, és a következő játékosnak 
már úgy kell rátennie egy másikat, hogy nem 
érhet az asztalhoz. 5 éves kortól.
2081434 (2)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 
Star Wars VIII. - Konfliktus
A konfliktus egyre csak növekszik az Első Rend 
és az Ellenállás között. A sötét erők napról 
napra erősebbé válnak, és csökken az esély a 
rend helyreállítására. Vajon képesek lesztek 
megállítani az Első Rend vezetőit, mielőtt túl 
késő lenne? A társasjátékban nem egymás 
ellen játszotok, hanem egymás mellett, 
csapatként összedolgozva, hogy együtt, közös 
erővel megállítsátok a gonosz erő terjedését 
a galaxisban. 
2419855 (4)      7690.-   Ft /   6190.-   Ft 
Irány a kincses sziget! - Pierrot
Négy kalózhajó verseng egymással, hogy 
eljusson a kincses szigetre, de nem feltétlenül 
az nyer, aki először ér oda! A játék lényege, 
hogy különböző feladatokat oldjunk meg az 
út során és az összegyűjtött pontok száma 
határozza meg a győztest! Pierrot számos nagy 
sikerű játék tervezője. 8 éves kortól.
2136090 (9)      10990.-   Ft /   8790.-   Ft 
Ki a Jani? Buli alapozó társas
Jani egy nagyszerű, laza srác, aki, bármit is hoz 
az élet, megbirkózik vele. Lehet, hogy néha pi-
cit ügyetlen, de mindig minden szituációból jól 
jön ki. A Na, ki a Jani? egy nagyszerű partijáték, 
amiben a feladat csak annyi, hogy a lehető 
legtöbb kifejezést kell előadni 45 másodperc 
alatt. Megszemélyesíthettek sportolókat, film-
hősöket és különböző foglalkozású embereket. 
Jani felfújt magassága: 150 cm.
2226987 (4)      8990.-   Ft /   7190.-   Ft 

Escape Room kiegészítő játék Virtuális 
valóság  „Tengeralattjáró“
2420485 (9)      14990.-   Ft /   11990.-   Ft 
Escape Room  kiegészítő játék 
„A rejtélyes gyilkos“
2420462 (0)      6990.-   Ft /   5590.-   Ft 
Escape Room kiegészítő játék 
„Az űrállomás“
2420476 (7)      6990.-   Ft /   5590.-   Ft 
Escape Room  kiegészítő játék 
„Isten hozott a  vidámparkban“
2420464 (4)      6990.-   Ft /   5590.-   Ft 
Escape Room
Az alapmenekülő játékban egyszerre 2-5 fő 
keresheti a menekülés útvonalát. 16 éves 
kortól ajánlott, játékidő kb. 60 perc. 4 különálló 
játékot tartalmaz időmérő dekóderrel.
2206171 (3)      17990.-   Ft /   14490.-   Ft 
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Activity Irkafirka
Egy házat lerajzolni igazán nem nehéz. De mi 
történik akkor, ha nem látod azt, amit rajzolsz? 
A feladványokat ugyanis a homlokodra 
erősített rajztáblára kell lerajzolnod! Mindenki 
látja, hogy mit csinálsz, csak épp te nem látod! 
3-10 játékos részére, 8 éves kortól.
2085732 (5)      5990.-   Ft /   4790.-   Ft 
Activity Junior
Az Activity játékcsalád gyermekeknek készült 
változata, 8 éves kortól. 4-12 játékos részére, 
8 éves kortól.
647675 (5)      5990.-   Ft /   4790.-   Ft 
Activity Original 
Eszeveszett magyarázás, őrült mutogatás, 
eszelős rajzolás. Kezek-lábak és nevetőizmok 
garantáltan nem maradnak nyugton! 
3-6 játékos részére, 12 éves kortól.
651461 (7)      7990.-   Ft /   6390.-   Ft 
Rejtély a babaházban
A Rejtély a babaházban egy dedukciós, nyomo-
zós játék. Annak ellenére, hogy a játék színterét 
egy babaház adja, ez a játék kifejezetten a 
nagyobb korosztálynak szól. 3-8 játékos részére, 
8 éves kortól.
2232924 (0)      7990.-   Ft /   6390.-   Ft 
Blanko
A játék célja a lehető legnagyobb 
pontértékkel minél több szó megalkotása, 
összekapcsolása és a Blankó feliratú mezők 
elfoglalása a játéktáblán 
2-4 játékos részére, 8 éves kortól.
2419824 (0)      4890.-   Ft /   3890.-   Ft 
Merlin
A játékosok a Kerekasztal Lovagjainak 
szerepébe bújnak, küldetéseket teljesítenek, 
befolyást szereznek, építenek és elkergetik az 
árulókat. 2-4 játékos részére, 14 éves kortól.
2419826 (4)      12990.-   Ft /   10390.-   Ft 
Mercado
A kereskedők kegyeiért folyik a versengés, aki 
először fizeti meg egy termék vételárát, az meg-
kapja az értékes árut és a vele járó pontokat. 
De  ez nem is olyan egyszerű, mert egyesek 
hamis pénzt húznak ki a zsákjukból. 2-4 játékos 
részére, 10 éves kortól.
2419828 (8)      8990.-   Ft /   7190.-   Ft 
Century - Fűszerút
Ebben a játékban a játékosok a saját karavánjai-
kat irányítják, szerencsét és gazdagságot keres-
ve, a keleti tájakon át a Földközi-tengerhez. 
2-5 játékos részére, 8 éves kortól.
2419831 (8)      9990.-   Ft /   7990.-   Ft 
Catan Inca
A klasszikus Catan játék legújabb, 
Dél-Amerikában játszódó, önálló variánsa. 
Az új játék mechanizmus segítségével a 
természet visszaveheti az uralmat a már 
elfoglalt mezők felett, így mindenkinek újra 
kell gondolnia az eddig működő stratégiáját. 
2-4 játék részére, 12 éves kortól..
2419832 (5)      11690.-   Ft /   9390.-   Ft 
Tick...Tack...Bumm Family
Vidám szó- és ügyességi játék az egész 
családnak. Az időmérő kíméletlenül ketyeg, 
és akinél lejár, annál robban a bomba! 
4-16 játékos részére, 12 éves kortól ajánlott.
2419834 (9)      5590.-   Ft /   4490.-   Ft 
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Dobble
55 kártya, mindegyiken 8 rajz - de bármelyik 
két kártyát vesszük ki a pakliból, lesz egyetlen 
rajz, ami közös rajtuk! Nincs két egyforma lap, 
nincs két egyforma parti. Ki tudja leggyor-
sabban kimondani a közös rajz nevét? A világ 
egyik legnépszerűbb partijátéka, gyerekek és 
felnőttek körében egyaránt. 
746177 (4)      4590.-   Ft /   3690.-   Ft 
Észvesztő útvesztő
Építs fel egy labirintust! Hogy mennyire jól sike-
rült, majd akkor derül ki, amikor tálcát cserélsz 
az ellenfeleddel - a játékot ugyanis az nyeri, aki 
hamarabb végiggurítja a golyót a másik által 
készített labirintuson! 
2419734 (2)      8990.-   Ft /   7190.-   Ft 
Álmodj velem!
Vajon ki tudod találni, mi a kártyán szereplő 
kép, ha csak egy-egy szónyi utalást hallasz róla? 
Nehéz feladat, főleg, ha a segítők között nem 
csak tündérek, de mumusok is vannak… Ki tu-
dod szűrni, ki akadályoz, és mi az a szó? Hányat 
tudsz kitalálni egy homokórányi idő alatt?
2419737 (3)      9990.-   Ft /   7990.-   Ft 
Fedőnevek
Két csapat, két kémfőnök, 25 szó. Vajon melyik 
csapatot tudja rávezetni a kémfőnöke a saját 8 
fedőnevére előbb? Nem könnyű feladat: nehéz 
úgy utalni a fedőnevekre, hogy a másik csapat 
fedőneveit ne fűzzük a mienkéhez. Egy könnyed 
partijáték, ami a gondolkodást szórakoztatóvá 
teszi! A játékhoz most ajándék extra kártyacso-
magot adunk!
2123369 (2)      5990.-   Ft /   4790.-   Ft 
Szamuráj szellem
Csak a hét szamuráj tudja megvédeni a falut a 
banditáktól! Bújjatok a szamurájok bőrébe, és 
döntsétek el: harcoltok a következő támadóval, 
vagy különleges képességetekkel segíteni akar-
tok egy társatoknak - így viszont beengedtek 
egy banditát, aki elpusztít egy dolgot. Izgalmas 
kooperatív játék!
2419739 (7)      5390.-   Ft /   4390.-   Ft 
Timeline Star Wars
Emlékszel azokra a jelenetekre a Star Wars-ból, 
amikor leszőröstalpúzták Han-t vagy 
letörpézték Luke-ot? Ha nem, az sem baj: elég, 
ha a már lerakott kártyákhoz viszonyítasz. 
Rakjátok össze a sztorit a kezetekben lévő kár-
tyákból és éljétek újra a film ikonikus jeleneteit 
- aki a legügyesebben tippel, az szabadul meg 
a leghamarabb a kártyáitól!
2419742 (7)      4390.-   Ft /   3590.-   Ft 
Cortex Challenge
Egy partijáték, ami garantáltan megmozgatja 
az agyad minden részét: válaszd ki a hiányzó 
elemet, párosíts, találj ki labirintusokból, 
tapints ki valósághű felületű lapokat – és 
ezzel a kihívásoknak még nincs vége! Nyolcféle 
feladatban kell bizonyítsd, hogy neked jár az 
agyad a leggyorsabban!
2202045 (1)      4290.-   Ft /   3490.-   Ft 
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Társasjátékok

Fantasztikus társasjátékok egy maroknyi 
dobozban. Az ingyenesen letölthető IOS 
és Android Shuffle applikáció még izgal-
masabbá teszi a játékot.

Shuffle - Monopoly Deal
174862 (8)      2290.-   Ft /   1890.-   Ft 
Shuffle - Találd ki?
174870 (3)      2290.-   Ft /   1890.-   Ft 
Shuffle - My Little Pony
174888 (8)      2290.-   Ft /   1890.-   Ft 
Shuffle - Star Wars Classic
2227251 (5)      2290.-   Ft /   1890.-   Ft 
Shuffle - Trivial Pursuit
2173971 (2)      2290.-   Ft /   1890.-   Ft 
Shuffle - Disney Hercegnők dupla dominó
2419808 (0)      2290.-   Ft /   1890.-   Ft 
Shuffle - Mancs őrjárat 
2227248 (5)      2290.-   Ft /   1890.-   Ft 

Remek agytorna és szórakozás egy vagy 
akár több játékos részére! A BrainBox játék 
lényege, hogy 10 másodperc alatt minél 
több részletet meg kell figyelni a kihúzott 
kártyán szereplő képről.

BrainBox - Környezetismeret
965446 (4)      4490.-   Ft /   3590.-   Ft 
BrainBox - Matematika
965452 (5)      4490.-   Ft /   3590.-   Ft 
BrainBox - Világtörténelem
387338 (0)      4490.-   Ft /   3590.-   Ft 
BrainBox - Tudományos ismeretek
2419810 (3)      4490.-   Ft /   3590.-   Ft 
BrainBox - Magyarország
2048246 (6)      4490.-   Ft /   3590.-   Ft 
BrainBox - ABC
2117122 (2)      4490.-   Ft /   3590.-   Ft 
BrainBox - Közlekedés
2117132 (1)      4490.-   Ft /   3590.-   Ft 
BrainBox - Ragadozók
2117149 (9)      4490.-   Ft /   3590.-   Ft 
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Társasjátékok

Darts tábla Toledo-301
43 játék 320 játék variációval. LCD kijelző 
2 krikett kijelzővel. Tartalmaz továbbá 6 nyilat 
és 20 hegyet. 1-8 játékos számára. 14 éves 
kortól. Elemmel vagy hálózati adapterrel is 
működtethető.
2027739 (0)      12590.-   Ft /   10290.-   Ft 
Csocsó asztal
Felépítése az összecsukható mechanizmusnak 
köszönhetően gyerekjáték. Nem szükséges hozzá 
sem csavar sem szerszám, másodpercek alatt 
felépíthető. Az asztallap mérete 46 x 82 cm, az 
asztal magassága 62,8 cm. 2 az 1-ben: helyezd 
asztalra a játékot vagy állítsd a saját lábaira, és 
használd játékasztalként!
2271250 (9)      16990.-   Ft /   13690.-   Ft 

Multifunkcionális játékasztal 10 az 1-ben
Állítható magasságú lábakkal, összeszerelési 
útmutatóval, tartozékokkal és az egyes 
játékokhoz használati útmutatóval. A csomag 
az alábbi játékokat tartalmazza:
Csocsó: pályaméret: 107 x 61,2 x 81,5 cm. 
22 focibábuval és 3 labdával. Két kézi 
gólszámlálóval.
Billiárdasztal: méret: 102,5 x 56,9 cm. Két 
dákóval, hossza kb. 90 cm, egy billiárdgolyó 
szettel, egy háromszöggel és két krétával.
Dáma: játékfigurákkal.
Backgammon: egy készlet játékkővel és 
kockákkal.
Black Jack: egy pakli kártyával.
Sakk: játékfigurákkal.
Asztali tenisz: három labdával, egy hálóval és 
két ütővel.
Asztali hoki: egy korongkészlettel és két 6,8 cm 
átmérőjű ütővel.
Bowling: 10 bábuval és egy golyóval.
388929 (9)      54490.-   Ft /   43890.-   Ft 
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Playmobil

Lucky hálószobája
Berendezés Lucky kényelmes otthonához 
sminkasztallal, kincsesládával és kincsekkel. 
4 éves kortól.
2335136 (3)      8590.-   Ft /   6890.-   Ft 
Lucky otthona
Lucky vidékre költözött, Miraderoban él 
édesapjával Jimmel, Cora nénikéjével és Spirit 
nevű lovával. Berendezett konyhával és titkos 
búvóhellyel. 4 éves kortól.
2335125 (7)      27290.-   Ft /   22190.-   Ft 
Jim apa lovaskocsival
Egy tökéletes kirándulás a vadonban. Lovakkal, 
mosómedvékkel, tábortűzzel és kemping 
tartozékokkal. 4 éves kortól.
2335145 (5)      10290.-   Ft /   8590.-   Ft 
Maricela 
Miradero polgármesterének lánya. 4 éves kortól.
2335192 (9)      1290.-   Ft /   995.-   Ft 
„Lucky & Spirit“ ló box
Lucky és vad musztángja, Spirit. Kombinálható 
a Playmobil 9479 és 9480 számú szettekkel.
2335158 (5)      6390.-   Ft /   5190.-   Ft 
„Abigail & Boomerang“ ló box
Abigail és hűséges lova, Boomerang. Kom-
binálható a Playmobil 9478 és 9479 számú 
szettekkel.
2335181 (3)      6390.-   Ft /   5190.-   Ft 
„Pru & Chica Linda“ ló box
Pru és díjnyertes lova, Chica Linda. Kom-
binálható a Playmobil 9478 és 9480 számú 
szettekkel.
2335170 (7)      6390.-   Ft /   5190.-   Ft 
Modern lakóház
Öt szobás lakóház ajtócsengővel és külső 
világítással. 2 x 1,5 V mikroelem (AAA) 
szükséges hozzá. 4-10 éves korig.
2149137 (5)      29990.-   Ft /   23890.-   Ft 
Házavató parti
Színes lámpafüzérrel. 3 x 1,5V mikroelem 
(AAA) szükséges hozzá. 4-10 éves korig.
2149159 (7)      9390.-   Ft /   7490.-   Ft 
Varázslatos tündérerdő
Virág alakú lámpákkal, amelyek világítanak 
sötétedés után. 4-10 éves korig.
2103577 (7)      16990.-   Ft /   13690.-   Ft 
Romantikus tündérhajó
A csomag tartalma: csodás tündérhajó, 
2 tündérfigura, egy tündérkirálynő, óriás 
pillangó, lámpa, tündérpálca. 4-10 éves korig.
2103578 (4)      9890.-   Ft /   7990.-   Ft 
Esküvői ruha szalon
Segíts a menyasszonynak felkészülni a nagy 
napra, tedd varázslatossá megjelenését a 
kinyitható ruha szalon ruháival és kiegészítői-
vel. Sok tartozékkal. 4-10 éves korig.
2103846 (4)      17990.-   Ft /   14390.-   Ft 
Esküvői limuzin
A limuzin feldíszíthető a virágfüzérrel, teteje 
levehető. 4-10 éves korig.
2103849 (5)      11590.-   Ft /   9290.-   Ft 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

11

12

8

9

13

10

1

4

7

2

5

3

6

DreamWorks Spirit Riding Free © 2018 DreamWorks Animation LLC. Minden jog fenntarva.



63

Playmobil

Fafej és Kőfej Töff és Böff sárkánnyal
Levehető nyereggel, viking csónakkal és to-
vábbi tartozékokkal. A bárány felhasználható 
a Playmobil 9461 báránycsúzlijához. 
4 éves kortól.
2334672 (7)      18790.-   Ft /   15390.-   Ft 
Halvér és Bütyök
Levehető nyereggel, étkező hellyel, tábortűz-
zel és további tartozékokkal. A bárány felhasz-
nálható a Playmobil 9461 báránycsúzlijához. 
4 éves kortól.
2334687 (1)      10990.-   Ft /   8990.-   Ft 
Takonypóc és Kampó
Levehető nyereggel, működőképes hajítógép-
pel és további tartozékokkal. A bárány felhasz-
nálható a Playmobil 9461 báránycsúzlijához. 
4 éves kortól.
2334679 (6)      10690.-   Ft /   8590.-   Ft 
Bélhangos báránycsúzlival
Emelvény zsákmánygyűjtő kosarakkal és bárá-
nyokkal a sárkányversenyhez. 4 éves kortól.
2334696 (3)      8590.-   Ft /   6890.-   Ft 
Hibbant-sziget
Hablaty és Pléhpofa figurákkal. A fáklyafény-
hez 1 db 1,5 V-os AAA elem, a viking szobor 
fényéhez 2db 1,5 V-os AAA elem szükséges. 
4 éves kortól.
2149052 (1)      33990.-   Ft /   26990.-   Ft 
Hablaty és Fogatlan
Led fénnyel és kilövő funkcióval. A fény 
modulhoz 1 db 1,5V-os mikroelem (AAA) 
szükséges. 4 éves kortól.
2149087 (3)      10690.-   Ft /   8590.-   Ft 
Asztrid és Viharbogár
Levehető nyereggel. 4 éves kortól.
2149089 (7)      9390.-   Ft /   7490.-   Ft 
T.E.C. Ügynök robotpáncélja
Transzformációs funkcióval. A figurát be lehet 
ültetni a nyitható pilótafülkébe. 
6-12 éves korig.
2149111 (5)      5790.-   Ft /   4690.-   Ft 
Kémek harci járgánya
Agent tábornok és Jet Girl harci járművükkel. 
6-12 éves korig.
2149129 (0)      21290.-   Ft /   16990.-   Ft 
Ecto-1 bevetési jármű
A szellemirtók járőrkocsija fénnyel és eredeti 
szirénahanggal. Winston Zeddemore és Janine 
Melnitz figurával szellemirtó-öltözetben. 
A fény- és hangeffektek működéséhez 3 x 1,2V 
mikroelem (AAA) szükséges. 6 éves kortól.
2103894 (5)      16990.-   Ft /   13690.-   Ft 
Slimer hot dog standdal
A falánk Slimer a hot dog standnál eszi tele
magát. Hot dogos kocsival, biciklivel és egyéb
kiegészítőkkel. 6 éves kortól.
2104260 (7)      5690.-   Ft /   4590.-   Ft 
Porsche 911 GT3 Cup
A jármű teteje leszedhető és nyitott sportautó-
vá alakítható. Kétféle gumiabronccsal, amelyek 
az időjárásnak megfelelően cserélhetőek, 
illetve a győzteseknek járó dobogóval. A 
fényeffekthez 3 x 1,5 mikroelem (AAA) 
szükséges, melyet a csomag nem tartalmaz. 
4 éves kortól.
2103695 (8)      14690.-   Ft /   11990.-   Ft 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

9
8

10
11

1

4

7

2

3

6

5

DreamWorks Dragons (c) 2018 DreamWorks Animation LLC. Minden jog fenntartva.



64

LEGO

T-Rex kitörés
Segíts Claire-nek és a tudósnak vigyázni a 
kis dinoszauruszra és a tojásokra! Amíg az 
őr elvonja az óriási dinoszaurusz figyelmét 
egy hot-doggal, pakold be a tojásokat a 
teherautóba, nyisd ki a kaput és száguldjatok 
el biztonságos helyre! 4 éves kortól.
2345620 (4)      16190.-   Ft /   12990.-   Ft 
Pteranodon szökés
Menekülj el a Jurassic-szigetről, mielőtt 
megtámadnak a pteranadonok. 4-7 éves korig.
2345611 (2)      7690.-   Ft /   6190.-   Ft 
Raptormentő teherautó
Mentsd meg a raptort, mielőtt kitör a vulkán. 
4-7 éves korig.
2345615 (0)      9790.-   Ft /   7890.-   Ft 
Mia biopiaca
Segíts Miának, nyissátok ki bio büfékocsiját, 
és várjátok a vendégeket! Parkolj le Heartlake 
City főterén, készíts elő mindent, aztán 
nyisd ki a kocsi oldalát, és kezdj el árusítani! 
Csinálj finom turmixot a friss gyümölcsökből 
és zöldségekből az első vevődnek! Csak 
vigyázz, nehogy Twister megegye az összes 
sárgarépát! 4 éves kortól.
2222973 (1)      6390.-   Ft /   5190.-   Ft 
Hegyi rendőrségi hajsza
Riadó! Egy bűnöző feltörte a rendőrkapitány-
ság széfjét, és ellopta a benne levő pénzt! 
Fogd a sisakod és a bilincset, aztán pattanj be 
a helikopterbe és indulj a bűnöző keresésére! 
Csapj le rá fentről, dobd le a láncot, akaszd 
bele a quadba és állítsd meg a tettest! 
4 éves kortól.
2222964 (9)      6390.-   Ft /   5190.-   Ft 
Központi Repülőtér
Helyezd el a poggyászt a szállítószalagon, 
kint pedig nézd meg, hogyan pakolják fel 
a teherszállító repülőre a csomagokat! A 
pilóta már elfoglalta helyét az utasszállító 
repülőgép fülkéjében és nemsokára el is indul 
a géped! Ideje belevágni egy igazi vakációba! 
4 éves kortól.
2345623 (5)      16990.-   Ft /   13690.-   Ft 
A Florida 500 döntő futam
Versenyezz a legjobbakkal a Disney•Pixar Verdák 
3 Florida 500-as viadalán, amelyen találsz egy 
csapatfőnöki pultot, Start/Cél kapuívet, eredmény-
hirdető pódiumot és 5 könnyen megépíthető 
LEGO® Juniors autót! 4-7 éves korig.
2156066 (8)      16990.-   Ft /   13690.-   Ft 
Mennydörgés Völgyének őrült nyolcas
versenye
Rakd fel a Disney•Pixar Villám McQueenjét 
és Cruz Ramirezét Piró pótkocsijára, és irány 
a versenypálya! Állítsd fel Guidot a csapat 
központi standja mellett, hogy segítsen 
az autókat készenlétbe helyezni a verseny 
kezdete előtt! Állítsd egymás mellé Villámot, 
Cruzt és Vihar Jacksont a startvonalra, majd 
figyeld, hogyan indulnak útnak! Guido és Piró 
ott lesznek, hogy szurkoljanak Villámnak és 
Cruznak. 4 éves kortól.
2156061 (3)      12790.-   Ft /   10290.-   Ft 
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LEGO

Rendőrkapitányság
Juttasd vissza a gonosztevőket a rács mögé, 
ahonnan kitörtek! Nézd meg a rendőrkapi-
tányságot, amelyben egy robbanó cellafalat, 
rendőrségi helikoptert, üldöző autót és mo-
torkerékpárt találsz, mellettük a gonosztevők 
teherautóját, 7 minifigurát és egy rendőrkutya 
figurát fedezhetsz fel. 6 éves kortól.
2072704 (8)      31990.-   Ft /   25590.-   Ft 
Tűzoltóállomás
Bizonyítsd be, hogy a tűzoltók hőse vagy és 
segíts nekik megakadályozni, hogy a hot dog 
árus boltja leégjen! A szett tartalmaz egy tűz-
oltóautót, egy helikoptert, egy bevetési autót, 
6 minifigurát és egy kutyát. 6 éves kortól.
498656 (0)      31990.-   Ft /   25590.-   Ft 
Kórház
Segíts a városlakóknak a moduláris LEGO® City 
Kórházban, amelyben egy műtőt, egy világító, 
elemes funkcióval ellátott röntgenszobát, 
mentőautót, helikoptert, 11 minifigurát 
valamint egy csontváz és egy kisbaba figurát is 
találsz. 6 éves kortól.
2345677 (8)      25590.-   Ft /   20490.-   Ft 
Dzsungel kutatási terület
Keresd meg az eltűnt repülőgépet a dzsun-
gelben.  A készletben 4 jármű, 7 minifigura, 
valamint leopárd, krokodil, kígyó, béka és 
2 pók figura található. 8 éves kortól.
2156168 (9)      33990.-   Ft /   27290.-   Ft 
Hegyi rendőrkapitányság
Vedd üldözőbe a bűnözőket, és zárd be őket 
újra a hegyi rendőrkapitányságon. A készlet 
része egy 2 szintes kapitányság hálóvetővel 
és börtöncellával, amelyből meg lehet szökni, 
4 jármű, 7 minifigura és egy hegyioroszlán 
figura. 6 éves kortól.
2211407 (5)      25590.-   Ft /   20490.-   Ft 
Hegyi letartóztatás
Repülj oda, és lepd meg a bűnözőket a 
búvóhelyükön. Szolgáltass igazságot a hegyi 
letartóztatás készlettel, amelyhez tartozik 
egy 2 szintes búvóhely, fürdőkád, rendőrségi 
helikopter hálókilövővel, zsinórral ellátott 
csörlővel, a bűnözők járműve 4 minifigurával 
és 1 medve figurával. 5 éves kortól.
2211402 (0)      16990.-   Ft /   13690.-   Ft 
Nehéz bányafúró
Kormányozd a nehéz fúrót a barlangba, és kezdj 
el ásni! Fúrj bele a sziklába a bányabarlangban, 
és találd meg az aranyat! 5 éves kortól.
2223130 (7)      12790.-   Ft /   10290.-   Ft 
Bányaszakértői terület
Az izgalmas szett része egy nagy, felemelhető 
karral ellátott őrlő/zúzógép, amelyben 
elhelyezhetsz egy minifigurát, egy homlok-
rakodó felemelhető lapáttal és egy dömper, 
billenthető platóval. Tartalmaz továbbá egy 
nagy bányarendszert aranyrög elemekkel, 
robbantás funkcióval, 2 csillével és egy mozgó 
labort. 7 éves kortól. 
2222911 (3)      29990.-   Ft /   23890.-   Ft 
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LEGO

Sárkányverem
Lépj be a Sárkányverembe, ahol egy trónt, 
kapunyitó funkciót, kettős rakétakilövővel 
felszerelt őrtornyot és egy csapóajtó funk-
cióval ellátott börtönt is találsz, valamint vár 
rád egy sárkány és 9 minifigura is. 
9 éves kortól.
2345725 (6)      46290.-   Ft /   36990.-   Ft 
Dieselnaut
Állj ellen a Sárkányvadászok Dieselnaut 
támadásának. Győzd le a Sárkányvadászok 
Dieselnaut tankját, amely rugós kilövőkkel, 
daru funkcióval, börtönnel és egy rejtett fegy-
verállvánnyal van felszerelve, és szerezd meg 
tőlük a teljes Sárkánypáncélt. A készletben 
7 LEGO® NINJAGO® minifigurát találsz. 
9 éves kortól.
2345722 (5)      33990.-   Ft /   27290.-   Ft 
Firstbourne
Segíts Kai-nak és Cole-nak megmenteni 
Firstbourne-t – a sárkányok anyját – a 
Sárkányvadászoktól. 9 éves kortól.
2345718 (8)      23490.-   Ft /   18790.-   Ft 
Viharkeltő
Vajon le tudod győzni a Sárkányvadászokat 
a Sárkánycsont Pengével, hogy megszerezd 
tőlük az értékes Sárkány Mellvértet? 
8 éves kortól.
2345714 (0)      12790.-   Ft /   10290.-   Ft 
A Feltámadás temploma
Lépj be a Feltámadás templomába! Jó-gonosz 
transzformáló funkcióval, Lord Garmadon 
feltámasztó kamrájával, pók börtönnel, 
csapóajtóval, 3 Oni maszkkal és 
7 minifigurával. 8 éves kortól.
2223027 (0)      23490.-   Ft /   18790.-   Ft 
Nindzsa éjjeli lopakodó
Lőj menet közben Lloyd Nindzsa éjjeli 
lopakodójával. 9 éves kortól.
2223016 (4)      12790.-   Ft /   10290.-   Ft 
Killow Szamuráj X ellen
Leszámolás a nagy erejű Killow ellen Szamuráj 
X-szel és Jay-jel. 8 éves kortól.
2223023 (2)      16990.-   Ft /   13690.-   Ft 

A sors adománya
Építsd meg ezt a ragyogó hajót a díszes 
vitorlákkal, rejtett fegyverekkel, fürdőszobá-
val, Wu hálószobájával. Ismerd meg a végső 
fegyvert – a lézer mutatót – és gyakorold a 
nindzsa mozdulatokat Wu dódzsójában. 
9 éves kortól.
2156229 (7)      57490.-   Ft /   47290.-   Ft 
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LEGO

Kalandok az alapköveknél
Ragadd meg fáklyádat és vaskardodat és 
csatlakozz Alexhez és Steve-hez a földalatti 
veszélyes küldetésük során! 8 éves kortól.
2345791 (1)      29990.-   Ft /   23890.-   Ft 
Az Alvilág kapu
Markold meg a gyémánt kardod, ugorj fel a 
csillére, és kelj át az Alvilág Portálon! 
8 éves kortól.
2223113 (0)      16990.-   Ft /   13690.-   Ft 
Csonthadsereg támadás
Készülj fel a csontvázak érkezésére! 8 éves kortól.
2345789 (8)      16990.-   Ft /   13690.-   Ft 
Farmház
Építs egy nagyszerű vízparti farmot! 8 éves kortól.
2223120 (8)      20490.-   Ft /   16990.-   Ft 

App szabályozású Batmobil
Fergeteges akciókban lehet részed az App 
vezérlésű Batmobillal. Két duplakilövővel, 
felnyitható pilótafülkével és egy Batman 
minifigurával. 8 éves kortól.
2345703 (4)      33990.-   Ft /   27290.-   Ft 

Denevér űrhajó
Válassz ki egy ruhát, és indulj el a Holdra a 
Denevér űrhajón a három levehető hordo-
zórakéta segítségével. 4 korongvetőt, egy 
nyitható hátsó rekeszt és egy holdjárót is 
tartalmaz a készlet. Denevérkajakkal és 6 
minifigurával. 
8 éves kortól.
2222953 (3)      25590.-   Ft /   20490.-   Ft 

Porsche 911 RSR és 911 Turbo 3.0
Indulj a pályára egy akciódús versenyre a 
LEGO® Speed Champions Porsche autókkal! 
7 éves kortól.
2222978 (6)      12790.-   Ft /   10290.-   Ft 

Thanos: Végső ütközet
Csatlakozz Vasemberhez, Űrlordhoz és 
Gamorához Thanos ellen és szerezd meg a 
Végtelen kesztyűt. Vár rád Az Őrzők hajója, 
egy űrrobogó, 3 minifigura és egy nagy 
figura. 8 éves kortól.
2223060 (7)      27290.-   Ft /   22190.-   Ft 

1

2

3

4

5

6

7

8

2

3

5

7 8

4

A LEGO logó és a minifi gurák a LEGO csoport tulajdona © 2018. A LEGO csoport © 2018 MARVELA LEGO logó a LEGO csoport tulajdona © 2018. A LEGO csoport

A LEGO logó és a minifi gurák a LEGO csoport tulajdonába tartoznak © 2018. A LEGO csoport THE LEGO® BATMAN MOVIE © és ™ DC Comics Warner Bros Entertainment Inc és a LEGO csoport tulajdona, minden jog fenntartva.( s18).

A LEGO logó és a minifi gurák a LEGO csoport © 2018. tulajdonába tartoznak.© 2018 A LEGO csoport 2018 Mojang AB és Mojang Synergies AB MINECRAFT a védjegye, vagy regisztrált védjegye a Mojang Synergies AB-nak.

Applikációval irányított Batmobil.

A Porsche AG licensze alatt.

 23890.-   Ft 

29990.–

23890.–
1

25590.–

20490.–
6



68

LEGO

Kessel Millennium Falcon™
Kerüld el Quay Tolsite-ot a LEGO® Star Wars 
Kessel Millennium Falcon fedélzetén, amelyen 
2 rugós kilövőt, menekülő járművet, részle-
tesen kidolgozott belsőt, 6 minifigurát és egy 
DD-BD droidot találsz. 9 éves kortól.
2223147 (5)      55190.-   Ft /   43890.-   Ft 
X-wing Starfighter™
Erősítsd meg flottádat az X-wing Starfighter-rel. 
8 éves kortól.
2345717 (1)      33990.-   Ft /   27290.-   Ft 
Birodalmi TIE Vadász™
Segíts Han Solónak és Tobias Beckettnek 
elkerülni a Birodalmi TIE Vadászt. 
9 éves kortól.
2223142 (0)      23490.-   Ft /   18790.-   Ft 
Első Rendi Csillagromboló™
Csatlakozz Snoke legfelsőbb vezetőhöz, ahogy 
az Első rendi csillagromboló fedélzetéről 
uralkodik a galaxis fölött! Lőj a korongvetők-
kel, hogy legyőzd az ellenséges hajókat, majd 
nyisd fel a paneleket, és játssz odabent! 
5 minifigurával és 2 droiddal. 9 éves kortól.
2156290 (7)      49990.-   Ft /   40490.-   Ft 
Imperial Conveyex Transport™
Szerezd meg a LEGO® Star Wars „Imperial 
Conveyex Transport“ értékes rakományát! 
A szett része egy lánctalpas mozdony, egy 
lecsatolható tehervagon felnyitható oldalfa-
lakkal, Coaxium rakomány és 5 minifigura. 
8 éves kortól.
2345785 (0)      29990.-   Ft /   23890.-   Ft 
BB-8™
Forgasd el a vezérlőtárcsát, hogy pörögjön 
a feje, forgass el egy másikat, míg kinyílik 
a fedél, és nézd, ahogy a hegesztőpisztoly 
kiugrik, mint a filmben! 10 éves kortól.
2156284 (6)      33990.-   Ft /   27290.-   Ft 
Első rendi nehéz támadó lépegető™
Ragadd meg az Első rendi nehéz támadó 
lépegetőt, és dübörögj a csatába Poe, Rey és 
az Ellenállási oldal szövetségesei ellen! Lőj a 
fejen elhelyezett rugós kilövővel, és célozz a 
gyorstüzelő korongvetővel is! 5 minifigurával. 
9  éves kortól.
2156288 (4)      46290.-   Ft /   36990.-   Ft 
Homokfutó bányagép
Kísérd a dzsavákat a hatalmas Homokfutó 
bányagép fedélzetére, amely felnyitható 
pilótafülkével, lenyitható rámpával, levehető 
oldalfalakkal, részletgazdag belső térrel és 
kormányozható lánctalppal rendelkezik. 
4 minifigurával és 2 droiddal. 9  éves kortól.
2345721 (8)      43890.-   Ft /   36990.-   Ft 
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Volvo kerekes rakodógép - ZEUX
Futurisztikus 2 az 1-ben modell összkerék-
kormányzással, működőképes gémmel és 
kanállal valamint állítható ellensúllyal. A 
szetthez tartozik egy drón is. 10 éves kortól.
2345729 (4)      38190.-   Ft /   30690.-   Ft 
Daru egyenetlen terepen
LEGO® Technic Daru motorizált funkciókkal, 
kitámasztó lábakkal, csörlővel és további, az 
eredetihez hasonló részlettekkel, továbbá 
manuális funkcióval. 11 éves kortól.
2345742 (3)      77890.-   Ft /   64290.-   Ft 
6x6-os terepjáró vontató
Használd a távirányítót a kormányzáshoz, 
az előre-hátra váltáshoz, a támasztékok 
kitolásához, elfordításhoz, a darugém fel-le 
mozgatásához, a csörlő felemeléséhez vagy 
leengedéséhez! Strapabíró gallytörőrács 
lánccal és horoggal, mozgatható fényszórókkal 
és egy részletesen kidolgozott vezetőfülkével, 
nyitható ajtókkal. 11 éves kortól.
2156150 (4)      84690.-   Ft /   67690.-   Ft 
Erdei munkagép
Fedezd fel az innovatív LEGO® Technic Erdei 
munkagépet. Motorizált pneumatikus 
rendszerrel és csuklós kormányzással. 
10 éves kortól.
2345738 (6)      43890.-   Ft /   36990.-   Ft 
Nagy teherbírású villástargonca
Éld át a nagy teherbírású targonca erejét és 
sokoldalúságát! 9 éves kortól.
2345727 (0)      16990.-   Ft /   13690.-   Ft 
Mack Anthem
Ismerd meg az innovatív kialakítású Mack 
Anthem pótkocsis teherautót ezzel a LEGO® 
Technic másolattal, amelyen számos eredeti 
részletet és funkciót találsz. Megépítheted 
belőle a jellegzetes Mack LR szemétszállító 
jármű másolatát is. 11 éves kortól.
2211445 (7)      49990.-   Ft /   40490.-   Ft 
Rally autó
Építsd meg saját LEGO® Technic Rally 
autódat nagy hátsó spoilerrel, 6-küllős nagy 
piros keréktárcsákkal felszerelt alacsony 
profil abroncsokkal, bukókerettel ellátott, 
részletesen kidolgozott pilótafülkével, mozgó 
dugattyús V6-os motorral, működő kormány-
zással és felfüggesztéssel. 10 éves kortól.
2211443 (3)      33990.-   Ft /   27290.-   Ft 
Távirányítós, hernyótalpas versenyjármű
Ragadd meg a távirányítót és vezesd 
neki ezt a szuper-robusztus járművet az 
akadályoknak, perdülj, fordulj előre- vagy 
hátramenetben! Átalakítható távirányítós 
terepjáró teherautóvá is. 9 éves kortól.
2072739 (0)      25590.-   Ft /   20490.-   Ft 
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Schleich

Lovarda 
Az új lovarda elkészült. Zöld ajtajaival és 
rózsaszín ablakaival  hihetetlenül fest. Lissi 
és a többi lány már alig várja! A lovak már a 
nagy boxokban vannak. Szalmabálájuk és ta-
karmányuk már van, de nagyon szeretnének 
futkározni is.
2053179 (9)      29990.-   Ft /   23890.-   Ft 
Lovas box
A gondozó kivezeti Arab kancáját és a 
kiscsikót az istállóból, mikor észrevesz egy 
apró sérülést a kanca lábán, melyet kötéssel 
lát el, hogy a lovak élvezhessék a jó időt a 
szabadban.
2167333 (7)      11890.-   Ft /   9590.-   Ft 
Pick-up lószállítóval
Betty csodálatos ajándékot kapott, egy fríz 
kancát, Bella-t. A ló érzi, hogy ma valami 
igazán különleges dolog fog történni vele és 
igaza van, hiszen új istállóba kerül. Mikor már 
a lószállítóban van, Betty beszáll a Pick up-ba 
és elindulnak Bella új otthona felé. 
2053180 (5)      17190.-   Ft /   13690.-   Ft 
Lakóautó titkos baráti összejövetelekhez
Ruccanj ki a többiekkel egy szép erdei 
tisztásra, hogy együtt rakhassatok tábortüzet 
élvezve a természetet és a lovak társaságát. 
Ráadásul nem csak praktikus, de kényelme-
sen, stílusosan van berendezve a kocsi, amit 
át is alakíthatsz kedvedre.
2206204 (8)      16990.-   Ft /   13690.-   Ft 
Lovas box
Lusitano már alig várja, hogy kipróbálhassa 
új helyét! Rakd össze a csinos istállót, hogy 
méltó otthona legyen ennek a szép pacinak!
2167331 (3)      7490.-   Ft /   6190.-   Ft 
Hannah elsősegély szettje
Viseld gondját ennek a két gyönyörű pacinak! 
Segíts Hannának és etesd őket finom almával, 
ha pedig betegek lennének, csak nyúlj az 
elsősegély táskába és minden szükséges 
felszerelést megtalálsz.
2206316 (8)      4390.-   Ft /   3790.-   Ft 
Sarah kis állatai ápoló szettel
Sarah, a kedves lovászlány oda van az 
állatokért, mindig nagyon odafigyel rájuk, 
hogy mindenki jól érezze magát. Most Te is 
gondozhatod a kutyust, a csikót és ezt a szép 
kancát, hogy örömteli legyen a napjuk.
2206229 (1)      6190.-   Ft /   4990.-   Ft 
Lisa lovas gyakorló szettje
Lisa rajong a lovas ugratásokért, ezért ideje 
nagy részét azzal tölti, hogy betanítja ked-
venc lovait. Ebben a készletben megtalálod az 
ugratás elsajátításához szükséges kellékeket 
és 3 szépséges lovat is. Kezdődjék a verseny!
2206231 (4)      8490.-   Ft /   6890.-   Ft 
Mobil állatorvosi rendelő 
Most Tied lehet ez a komplett, kitűnően 
felszerelt mobil állatorvosi rendelő. Ha 
valamelyik farmon gond van, csak pattanj be 
az autóba és máris mehetsz a pácienshez. A 
korszerű kellékek segítségedre lesznek, hogy 
gyorsan és biztosan végezhesd a munkádat.
2167336 (8)      12590.-   Ft /   10290.-   Ft 
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Modellépítés

3D lézervágással készült fém modellek. 
A nemesfémből készült építőelemek, 
amelyeket az USA-ban fejlesztettek, egy 
új trendet visznek a modellépítésbe. 
Ragasztó nélkül, pusztán összepattintás-
sal vagy hajlítással kicsi műalkotásokat 
teremthetsz.

Star Wars R2-D2
358572 (6)      4790.-   Ft /   3990.-   Ft 
Star Wars Millennium Falcon
359035 (5)      4790.-   Ft /   3990.-   Ft 
Fekete Gyöngy kalózhajó
878953 (2)      4190.-   Ft /   3390.-   Ft 
Ford Mustang 1965
358167 (4)      4190.-   Ft /   3390.-   Ft 
Eiffel-torony
878939 (6)      2790.-   Ft /   2390.-   Ft 
Tigris páncélos
879056 (9)      4190.-   Ft /   3390.-   Ft 
Elektromos Lead gitár
645459 (3)      2690.-   Ft /   2390.-   Ft 
Titanic
357351 (8)      4190.-   Ft /   3390.-   Ft 
Szolár forgókorong
Szolárcellák gondoskodnak arról, hogy a 
modelled mozgásba lendüljön.
879077 (4)      3390.-   Ft /   2790.-   Ft 

VW T1 Samba busz modellkészlet
A Samba busz minden modern kisbusz ősapja, 
és a mai napig abszolút kultikus. A modell 
különösen a részletgazdag belső kialakításával 
és a többrészes motorjával tűnik ki. Az 
építőkészlethez alapszínek, ragasztó és ecset 
is tartozik. Hossza 18 cm. 173 különálló darab. 
Méretarány: 1:24. 14 éves kortól.
2019824 (4)      12790.-   Ft /   10290.-   Ft 
BMW i8 modellkészlet
A BMW i8 egy plug-in hibrid autó. A BMW Vi-
sion EfficientDynamics tanulmányautójaként 
a 2009-es IAA nemzetközi autókiállításon 
mutatták be először a nyilvánosságnak. 
Építőkészlet 1:24 méretaránnyal. Az alapszí-
nek mellett ragasztót és ecsetet is tartalmaz. 
8 éves kortól.
945147 (6)      10990.-   Ft /   8890.-   Ft 
Airbus A320 Airberlin
Az Európán belüli repülések közkedvelt 
középtávú utasszállító repülője az Airbus 
A320. Az építőkészlethez alapszínek, ragasztó 
és ecset is tartozik. Hossza kb. 26 cm. 60 
különálló darab. Méretarány: 1:144.
209283 (6)      7690.-   Ft /   6190.-   Ft 
Fekete Gyöngy kalózhajó
A híres Fekete Gyöngy, eredeti nevén Black 
Pearl, egy vitorlás hajó, amely minden 
Karib-tenger kalózai filmben jelen van. 
Easy-click-system (könnyen összepattintható) 
építőelemekkel. Hossza kb. 26 cm. 112 
különálló darab. Méretarány: 1:150.
2167358 (0)      10190.-   Ft /   8190.-   Ft 
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NERF

Nerf N-Strike Elite Delta Trooper
A készlet tartalmaz az alapfegyveren kívül 
egy csatlakoztatható puskatust és egy 
csőhosz szabbítót is. Így már négy különböző 
fegyver szerelhető össze. A 12 lövedékes 
tölténytárból a szivacslövedékeket a fegyver 
akár 27 méteres távolságra is kilövi. 
8 éves kortól.
2388392 (5)      14490.-   Ft /   11590.-   Ft 
Nerf N-Strike Elite Disruptor
A 6 darab lövedék tárolására alkalmas 
forgótárnak köszönhetően egymás után 6 
lövedéket is kilőhetsz, a „Slam-Fire“ tüzelés 
móddal pedig még gyorsabban eltalálhatod a 
célpontodat. 6 Elite lövedékkel. 8 éves kortól.
2125929 (6)      6890.-   Ft /   5490.-   Ft 
Nerf N-Strike Elite Surgefire
Forgótáras kilövő 15 Elite lövedékkel. Válassz, 
hogy egyenként szeretnéd kilőni őket vagy 
gyorstüzelő módban mind a 15-öt. Akár 
27 méteres távolságra is ellőhetünk vele. 
8 éves kortól.
2232926 (4)      11890.-   Ft /   9590.-   Ft 
Nerf N-Strike Elite Stryfe
A félautomata Stryfe 6 darab lövedéket 
valamint egy hozzá illő tárat tartalmaz. 
A szereléksíneknek köszönhetően további 
N-Strike tartozékokkal is kiegészítheted 
kedvenc fegyvered. Lőtávolság kb. 27 méter. 
8 éves kortól.
918450 (3)      10290.-   Ft /   8190.-   Ft 
Nerf N-Strike Elite Infinus
A teljesen motorizált fegyver beszippantja és 
automatikusan visszatölti a lövedéket a 30-as 
forgótárba. A gyorstüzelő gombbal az éppen 
betöltött lövedékek azonnal újra kilőhetőek 
tárazás nélkül. Tartalmaz egy 30 lövedékes 
forgótárat és 30 darab Elite lövedéket. 
8 éves kortól.
2388384 (0)      27290.-   Ft /   21790.-   Ft 
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+

FEGYVEREKFEGYVEREK

LÖVEDÉKEK

MINDEN 
FEGYVERHEZ 
KOMPATIBILIS

Akció

Pulse pisztoly
Akár 27 méterre is ellő. 8 db szivacsos 
lőszerrel.
2223563 (3)      2390.-   Ft /   1990.-   Ft 
Clip Blaster pisztoly
Akár 17 méterre is ellő. 10 db szivacsos 
lőszerrel.
2142055 (9)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 
Ultimate töltény doboz
Utántöltő 200 db szivacsos lőszerrel.
2223558 (9)      5490.-   Ft /   4490.-   Ft 
Turbo Advance
40 db-os tárral rendelkezik és akár 24 méterre 
is ellő. 96 db szivacsos lőszerrel.
2223566 (4)      12590.-   Ft /   10290.-   Ft 

BOSCH láncfűrészkészlet
Láncfűrészkészlet gyerekeknek valósághű 
funkciókkal.
Sisakkal, munkakesztyűvel, védőszemüveggel
és fülvédővel. 3 éves kortól.
2167684 (0)      12790.-   Ft /   10290.-   Ft 
BOSCH szerszámos láda
Elemmel működő akkus csavarhúzóval, ka-
lapáccsal, kézi fűrésszel, csavarhúzóval, 2 léccel, 
4 csavaranyával és 2 szöggel. 3 éves kortól.
2167726 (7)      10190.-   Ft /   8590.-   Ft 
BOSCH munkapad sisakkal és Ixolino 
akkus csavarhúzóval
A 86 db-os szerszám- és tartozékkészlettel ez 
a munkapad igazi sláger a kis mesteremberek 
számára. A készlet része egy Bosch szerelő si-
sak és az új Bosch Ixolino II jobb-balmenettel. 
Méretek: kb. 67 x 38 x 102 cm. 3 éves kortól.
2381886 (6)      18990.-   Ft /   15390.-   Ft 
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Verdák

 Aréna versenyautó játékszett
Ha túljutsz minden akadályon, leereszkedik 
egy rámpa a Szelep kupához. A játékszett sok 
helyet kínál a mini versenyautók tárolásához 
és könnyen szállítható. 1 db mikroautóval. 
4 éves kortól.
2371744 (2)      11490.-   Ft /   9190.-  Ft
Kaszkadőrbajnok Villám McQueen
A bajnokot helyezd az indítóba, húzd fel, majd 
lődd ki! Villám McQueen három lenyűgöző 
mutatványt mutat be: hátsó két keréken vagy 
az oldalára billenve gurul vagy nagyon bevadul. 
4 éves kortól.
2371740 (4)      9790.-   Ft /   7890.-   Ft 
Átalakuló Mack kamion szett
Az átalakítható játékszettel kétféleképpen 
is játszhatsz: használhatod a kamiont 
verdák szállítására, vagy átalakíthatod 
kaszkadőr kiképző központtá, ahol az autók 
gyakorolhatják az ugratásokat. A vezetőfülke 
megnyomásával a verdák kilőnek az égbe-
szökő rámpán. 4 éves kortól.
2083178 (3)      10290.-   Ft /   8190.-  Ft
Felhúzhatós autó
Ha megnyomod a lökhárítót, felhúzod az 
autót és már száguldhat is. 4 éves kortól. 
Többféle. 1 db.
2159208 (9)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 
Mack mikroautó szállító kamion
A kamion oldalfala lenyitható és akár 15 mikro-
autó be- és kipakolható. A szett része 1 db Mack 
kamion és 1 db Villám McQueen mikroautó. 
4 éves kortól.
2237743 (2)      6390.-   Ft /   5190.-   Ft 
Mack színváltó állomása
Mack, a vidám és hűséges kamion Villám 
McQueen-t szállítja versenyről versenyre. A 
lenyűgözően nagy trailer tetején két víztartály 
van. Tölts a két víztartály közül az egyikbe hideg, 
a másikba meleg vizet, majd merítsd a víz alá 
Villám McQueen-t, és ő meg fogja változtatni a 
színét! 4 éves kortól.
570117 (9)      6890.-   Ft /   5790.-   Ft 
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Játékautók

Trackbuilder Super Stunt Box
Ez a szett elengedhetetlen része a Hot Wheels 
pályák látványos világának, de a meglévő 
pályák kiegészítéseként is használható. 
Számos darabból álló szett, melynek része 
egy narancssárga pálya, különböző összekötő 
elemek, stb. Az újszerű pályadarabok fejlesz-
tik a kreativitást és a kísérletezési kedvet, és 
szinte végtelen számú egyedi pálya építhető 
fel belőlük.
2237531 (5)      11190.-   Ft /   9190.-   Ft 
Super Score Speedway
A 2 indítónak, 2 huroknak és a 3 célszintnek 
köszönhetően garantált a játékélmény. Egy 
Hot Wheels járművet tartalmaz. 4 éves kortól. 
2030737 (0)      16990.-   Ft /   13690.-   Ft 
Versenypálya 5 autóval
Ez a versenypálya tele van hurkokkal, szűk 
kanyarokkal és kb. 1,80 m hosszú. 5 éves 
kortól.
462392 (2)      13690.-   Ft /   11290.-   Ft 
Crash Trackset
Izgalmas Hot Wheels akciók mindazok számára, 
akik szeretik a fej-fej melletti versenyeket. A két 
gyorsítónak köszönhetően a Hot Wheels autók 
elérik a végsebességüket. Kinek sikerül a 
mutatvány és hajt át először a célegyenesen? 
1 vagy 2 játékos számára. 2 db Hot Wheels 
autóval 1:64-es méretarányban.
2371703 (9)      18790.-   Ft /   14990.-   Ft 

Jubileumi bőrönd
Fém gyűjtő bőrönd vagány kivitelben 50 db 
Hot Wheels autó tárolásához (autók nélkül).
2381739 (5)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 

1

2

3

4

5

2

1

3

5

4



76

Játékautók

Scania tűzoltóautó
A tűzoltóautó nyitható ajtókkal, behajtható 
tükrökkel és egy beépített víztartállyal 
rendelkezik, amelyhez egy teljesen 
működőképes fecskendő tartozik. A mentőko-
saras tolólétra kihúzható. Fénnyel és hanggal.
698543 (1)      23190.-   Ft /   18790.-   Ft 
Vontató teherautó személyautóval
Teherautó leválasztható rakodófelülettel 
és elfordítható emelődaruval, csörlővel és 
rakodóeszközökkel. A terepjárót tartalmazza.
727636 (1)      11990.-   Ft /   9590.-   Ft 
MB Sprinter mentőautó
A kivehető hordággyal és mentőorvossal 
ellátott Sprinterrel jöhet a bevetés. A kabin-
ablakok törhetetlen műanyagból készültek 
és az ajtók nyithatók. Fénnyel és hanggal.
2155464 (3)      14690.-   Ft /   11990.-   Ft 
Jeep Rubicon rendőrségi jármű figurával
A Jeepnek törhetetlen műanyag ablakai vannak. 
Minden ajtó és a motorháztető is nyitható. 
Rendőr figurával. Fénnyel és hanggal.
625149 (9)      12590.-   Ft /   10290.-   Ft 
Claas Jaguar 980
Az impozáns kukorica aratógép hat forgó 
vágótárcsával van felszerelve. A kidobó ív 
minden irányba mozgatható. Az ajtó és 
a motorháztető nyitható, így betekintést 
nyerhetünk a részletesen kidolgozott vezető-
fülkébe. Méretarány 1:16. 4 éves kortól. 
2242176 (0)      16990.-   Ft /   13690.-   Ft 
John Deere 7930 traktor homlokrakodó-
val és pótkocsival
Hatalmas traktor teljesen működőképes, 
levehető homlokrakodóval és nagy tandem 
utánfutóval, levehető oldalfalakkal és 
nyitható motorháztetővel.
121375 (1)      12590.-   Ft /   10290.-   Ft 
Fendt 1050 Vario traktor szerelővel
Ebben a modellben már újonnan kifejlesztett 
tengelyek vannak, levehető kerekekkel. 
A mellékelt szerszámokkal és az emelővel a 
javításokat is részletekbe menően 
el lehet játszani.
2055323 (4)      16990.-   Ft /   13690.-   Ft 
Claas Xerion 5000
Az igazi géphez hasonlóan a modell mind a 
négy kereke kormányozható. Vontatóhorog-
gal és 180 fokkal elfordítható vezetőfülkével.
876112 (5)      12590.-   Ft /   10290.-   Ft 
Ducati Desert motorkerékpár vezetővel
A designelemek, mint a drótküllős kerék, ki-
pufogó vagy a motorcross elemek részlethűen 
kerültek kialakításra. Egyidejűleg a kerék is 
kormányozható, és a hátsó tengely rugós. 
Méretarány 1:16. 4 éves kortól.
2242169 (2)      6190.-   Ft /   4990.-   Ft 
RAM 2500 Power Wagon
A pickup nagy rakodóterében raklapokat és 
szalmabálákat lehet elhelyezni. A törhetetlen 
ablakú 4-ajtós fülke sok élvezetes játékra 
ad lehetőséget.
2155470 (4)      9190.-   Ft /   7490.-   Ft 
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Játékautók

MB-Arocs építőipari teherautó, daruval
Mercedes-Benz Arocs építőipari teherautó 
daruval, markolóval, palettával. A raklapvillát 
markolókanálra lehet cserélni. A daru karja 
360 fokban elfordítható, kinyújtható és minden 
pozícióban rögzíthető. Az ajtók nyithatók, és az 
oldalfalak mindhárom oldalról lehajthatók.
253406 (0)      16990.-   Ft /   13690.-   Ft 
Scania daruskocsi
SCANIA R-sorozat Liebherr daruskocsi, fény- és 
hanghatásokkal. A daruszerkezet 360 fokkal 
elforgatható, a kar magassága állítható és akár 
1,3 méterre kinyújtható. A stabilitást a homokkal 
vagy kaviccsal feltölthető ellensúly biztosítja.
816315 (8)      23190.-   Ft /   18790.-   Ft 
CAT lánctalpas kotrógép
Levehető lapáttal és nyitható motorháztető-
vel. A markolókar teljesen működőképes. 
Lánctalpai mozgathatóak, hogy többféle 
talajon is helyt álljon.
765530 (2)      14690.-   Ft /   11990.-   Ft 
Volvo A60H dömper
Az egyik legerősebb dömper, és mint nagy-
testvérénél, terepjáró képességének és nagy 
kerekeinek köszönhetően semmi sem állhat a 
masszív csuklósdömper útjába. 
Méretarány: 1:16, 3 éves kortól.
2242158 (6)      18990.-   Ft /   15390.-   Ft 
MB Sprinter sofőrrel
Nyitható ajtókkal, törésálló műanyag kabin-
elemekkel, billenthető platóval, levehető 
vonóhoroggal és nyitható emelőhátfallal. 
Méretarány: 1:16, 4 éves kortól. 
2242165 (4)      12590.-   Ft /   10290.-   Ft 

Manitou MHT10230 teleszkópos rakodó
A Manitou legújabb modellje. A mozgatható, 
raklapvillás rakodókar teleszkóposan 
kinyújtható. Tartozékok: vonóhorog és raklap. 
Méretarány: 1:50.
2008444 (8)      6890.-   Ft /   5490.-   Ft 
SAR teherszállító helikopter
A csörlővel és hevederrel felszerelt SAR 
helikopter segít a bajba jutottakon vagy 
speciális rakományt szállít. Az oldalajtók és 
a csomagtér ajtaja nyitható. A helikopter 
rotorja forgatható, a futómű pedig kihúzható.
2293784 (1)      10290.-   Ft /   8190.-   Ft 
Volvo EC 290 hidraulikus markoló
A gépház és a markolókar 360 fokban elforgat-
ható. Méretarány: 1:50.
902108 (2)      6790.-   Ft /   5490.-   Ft 
Autószállító
Kéttengelyes multifunkcionális platóval és két 
személyautóval. Méretarány: 1:50.
428663 (9)      13690.-   Ft /   10890.-   Ft 
MB Travegoo utazóbusz
Nyitható ajtókkal és csomagtérajtókkal. 
Méretarány: 1:50. 
2136273 (6)      9590.-   Ft /   7890.-   Ft 
RAM 1500 kompresszoros utánfutóval
V8-as motorral ellátott pickup, vonóhoroggal, 
rákapcsolható kompresszorral és egyéb 
kiegészítőkkel.
2293816 (9)      7890.-   Ft /   6490.-   Ft 
Autómentő
Leválasztható rakodófelület csörlővel. 
Méretarány: 1:50
703488 (6)      6890.-   Ft /   5490.-   Ft 
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Játékautók

VW T1 „Samba” busz
A teljes szabadság érzése 1:25 méretaránnyal. 
A motorháztető és az ajtók nyithatók.
157847 (8)      6890.-   Ft /   5490.-   Ft 
Lamborghini Urus
Az olaszok SUV-ja, amely 2017-ben jelent 
meg. Nálunk 1:24 méretarányban.
2379731 (4)      6490.-   Ft /   5490.-   Ft 
Audi R8 matt fekete
Az ingolstadti álomautó nyitható motorház-
tetővel és ajtókkal.
2159103 (7)      6490.-   Ft /   5490.-   Ft 
Ford Mustang GT ´67
Amerikai erő 1:24 méretarányban. A motor-
háztető és az ajtók nyithatóak.
115300 (2)      8590.-   Ft /   6890.-   Ft 
Bugatti Chiron
A Veyron utódja 1:24 méretarányban, 
nyitható ajtókkal.
2117859 (7)      6490.-   Ft /   5490.-   Ft 
BMW M4 GTS
Eredetiben mindössze 700 példányban 
legyártott M4 GTS szuper modell. Nálunk 1:24 
méretarányban.
2379677 (5)      6490.-   Ft /   5490.-   Ft 
Bugatti Chiron 42
Az 1500 lóerős versenyautóval egy teszt-
vezetésen 42 másodperc alatt 0-ról elérték 
a 400 km/h sebességet és állóra fékezték. 
VILÁGREKORD.
2379679 (9)      6490.-   Ft /   5490.-   Ft 
Lamborghini Aventador
Olasz elegancia 1:24 méretaránnyal. A 
motorháztető és az ajtók nyithatók.
716221 (3)      6890.-   Ft /   5490.-   Ft 

Vigyázz, kész, rajt! Erő, hatékonyság, 
teljesítmény. Az autóink minden követel-
ménynek megfelelnek. Nyitható ajtókkal, 
motorház- és csomagtértetővel. Fény- és 
hangeffektusokkal. 

Modellautó
Visszahúzás funkció. Ford, Mercedes-Benz,
Porsche, Lamborghini, BMW, Audi.
979596 (9)      3990.-   Ft /   3390.-   Ft 
Audi R8
Méretarány 1:24.
2157845 (8)      6890.-   Ft /   5790.-   Ft 
Range Rover
Méretarány 1:26.
2345667 (9)      6890.-   Ft /   5790.-   Ft 
BMW X6
Méretarány 1:26.
979609 (6)      6890.-   Ft /   5790.-   Ft 
Porsche Carrera GT
Méretarány 1:24.
2024947 (2)      6890.-   Ft /   5790.-   Ft 
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Játékautók

Rendőrségi helikopter
64 cm hosszú rendőrségi helikopter fénnyel, 
hanggal és elektromos csörlővel. Bábuval és 
kiegészítőkkel.
124198 (3)      12590.-   Ft /   10290.-   Ft 
Óriás exkavátor
A Dickie teljes funkciós távirányítós exkavátor 
egy nagyméretű kotrógép, melynek nagy 
hasznát veszed az építkezős játék során. 
Munka közben hangot ad és világít. A kabin 
és a kanál mozgatható, mint az eredetinél. 
Kb. 70 cm hosszú. Javasolt életkor: 3-5 éves 
korosztály. 
106868 (9)      12590.-   Ft /   10290.-   Ft 
Óriás daru
A 120 cm magas daru magassága távirányító-
val állítható, 350 fokban elfordítható és a 
futómacska előre-hátra mozgatható.
314276 (9)      8590.-   Ft /   6890.-   Ft 
MAN Metz tűzoltóautó
A kb. 50 cm hosszú tűzoltó kábeles távvezér-
lővel minden irányba manőverezhető. Ezen 
felül a tűzoltóautón kék villogó, sziréna és 
vízágyú is van.
106881 (8)      12590.-   Ft /   10290.-   Ft 

Fény-és hanghatással, mikrofonnal. 
Nyitható ajtókkal, autókkal vagy helikop-
terrel. Rendőr- vagy tűzoltóállomásként 
kapható. Többféle.

SOS Tűzoltóállomás
2224891 (6)      9590.-   Ft /   7890.-   Ft 
SOS Rendőrállomás
2224890 (9)      9590.-   Ft /   7890.-   Ft 
Dino City parkolóház
A Dino City parkolóház 5 emelettel, fény- és 
hanghatásokkal, daruval, lifttel és kilö-
vőrámpával van felszerelve. A szett tartalmaz 
5 Die-Cast járművet is.
2328875 (1)      29590.-   Ft /   23890.-   Ft 

Creatix Lufthansa repülőtér
Három emeletes, Lufthansa licensszel rendel-
kező játékszett. Egy irányítótorony hang- és 
fényhatásokkal valamint 5 Die-Cast jármű is a 
szett része. 5 éves kortól.
2364180 (8)      12590.-   Ft /   10290.-   Ft 
Carry Car autótároló rendőrautó
A Carry Car felnyitható autótárolóban 24 db 
7,5 cm-es játékautónak van hely. 12 jármű a 
startrámpának köszönhetően direkt indítható. 
Fény- és hanghatásokkal. Kb. 45 cm hosszú. 
Kisautókat nem tartalmaz. 3 éves kortól.
2364216 (4)      10590.-   Ft /   8590.-   Ft 
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3+

Gyönyörü
díszítöelemek

Egyszerü
összeépítés és szétszedés

Könnyü
kezelés

3 éves kortól

Autópályák

Fergeteges élmény egy szempillantás 
alatt! Éles kanyarok, hidak, alagutak és
hurkok. Kezdődhet az autós üldözés. Turbó 
játékélmény 1:43 méretarányban. A verseny-
pályákat egyedileg lehet felépíteni.

Versenypálya 2.3
Járművek: AMG Mercedes-Benz fényhatások-
kal. Pályaméret 96 x 48 cm. 6 éves kortól.
2241272 (0)      8490.-   Ft /   6890.-   Ft 
Versenypálya 4.6
Járművek: piros és sárga Ford Mustang, 
fényhatásokkal. Versenypálya két hurokkal. 
Pályaméret 153 x 56 cm. 6 éves kortól.
2002545 (8)      12590.-   Ft /   10290.-   Ft 

Mickey Racer 20063012
Kanyargó száguldás Mickey egérrel és Donald 
kacsával. A kb. 2,4 méter hosszú, elemmel 
működő pálya már 3 éves kortól féktelen 
játékélményt biztosít.
2171030 (8)      11990.-   Ft /   9590.-   Ft 
First Mario Kart
Versenyezz Marioval és Yoshival. A kb. 
2,4 m hosszú, elemmel működő pálya a 
legkisebbeket is autóversenyzővé varázsolja. 
3 éves kortól.
2103621 (7)      9190.-   Ft /   7490.-   Ft 

1

2

3

4

1

2

3 4



81

RC-modellek

Manti-Z
Állat vagy gép? A Mantiz látványos 
megjelenése, élethű mozgása és világító, 
rovarszem formájú lámpája egy imádkozó 
sáskára hasonlít. 2,4 Ghz, hossza kb. 28 cm. 
8 éves kortól.
2364141 (9)      16990.-   Ft /   13690.-   Ft 
G-Wolf
A G-Wolf több mint 100 kaszkadőr mutat-
ványra képes. A stabilizációs rendszernek 
köszönhetően akár egy tengelyen is tud men-
ni, egy vagy két keréken haladni és szaltózni. 
2 csatornás, 2,4 Ghz-es távirányító, akár 10 
km/h végsebesség. Hossza kb. 23 cm, 
a menetidő kb. 15 perc. 8 éves kortól.
2364137 (2)      16990.-   Ft /   13690.-   Ft 
RC terepjáró rendőrautó
Fény- és hanghatásokkal, valamint egy ütésálló 
lökhárítóval felszerelt rendőrautó, amely 
minden ütközést lendülettel vesz. 
Maximális sebesség: 10 km/h.
106787 (3)      9190.-   Ft /   7490.-   Ft 
Autópálya rendőrség
Ez elől a 27 MHz-es rendőrségi Audi 
A8-as elől egy bűnöző sem menekülhet. 
Finomkormányzási beállításokkal, első-és 
hátsó lámpával, kék fénnyel és szirénával. 
Maximális sebesség: 8 km/h.
314228 (8)      10190.-   Ft /   8190.-  Ft
RC Toxic Flash, RTR
Egy száguldó autó az akadályokkal teli 
pályákhoz. Az autó maximálisan biztosított, 
ütésálló lökhárítóval és karosszériával, amely 
kisebb behatásoknak is ellenáll. A nagy 
teljesítményű gumiabroncsokkal és jó felfüg-
gesztéssel felszerelt jármű akár 12 km/h-ás 
sebességre is képes. Méretarány: 1:24. 2,4 
GHz, kb. 22 cm hosszú. 6 éves kortól.
2364134 (1)      8590.-   Ft /   6890.-   Ft 
RC Monster Flippy
Monster Flippy mutatványos funkciói 
izgalmas szórakozást ígérnek. Maximális 
sebesség: 10 km/h, méretarány: 1:14.
2156947 (0)      16990.-   Ft /   13690.-   Ft 
King of the Road
Az 1:16 méretarányú terepjáró első fényszó-
róval és új, 2-csatornás rádiós távvezérlővel 
van felszerelve. Végsebessége kb. 10 km/h.
2043413 (7)      10190.-   Ft /   8190.-   Ft 
Lazer Swift
A Lazer Swift kétcsatornás, 40 MHz-es 
távvezérlővel használható. A végsebessége 
akár 8 km/h is lehet. Méretarány: 1:16. 
Hossza 26 cm.
923499 (4)      8590.-   Ft /   6890.-   Ft 
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360° FOKOS STUNT AKCIÓ

RC-modellek

Ford F-150 Raptor
Minél nehezebb a terep és minél nagyobb a 
forgalom, annál jobban tudja ez a 2,4 GHz-es 
Pickup kihasználni elsöprő fölényét. Ma-
ximális sebesség: kb. 18 km/h. Teljes készlet 
7,4 V-os lítium-ion akkumulátorral és töltővel. 
Akár 40 perces játékidő.
2043332 (1)      29590.-   Ft /   23890.-   Ft 
Watergun 2.0
Dinamikus terepjáró finomkormányzási 
irányítással és akár 5 m hatótávolságú, működő 
vízágyúval. A 2,4 Ghz-es távirányítású, 1:14 
méretarányú jármű akár 18 km/h sebességre is 
képes gyorsulni. A teljes készlet tartalmazza a 
6,4 V LiFePo akkut és töltőkészüléket is. Akár 
40 perc játékidő.
2380208 (7)      30590.-   Ft /   25490.-   Ft 
Mercedes X-Class
Az erőteljes terepjáró 12 km/h sebességre 
képes. Az 1:16-os jármű minden funkciót 
tartalmazó irányítása precíz kormányzást 
biztosít. A teljes készlet tartalmazza a 6,4 V 
LiFePo akkut és töltőkészüléket is. Akár 20 
perc játékidő.
2380210 (0)      23790.-   Ft /   19990.-   Ft 
Green Wheeler
A levegős kerekekkel és differenciálművel fel-
szerelt autó összes felfüggesztése rugós. 2,4 
Ghz-es távirányitás, 12km/h max. sebesség és 
20 perc játékidő. 6 éves kortól.
2224972 (2)      13590.-   Ft /   9990.-   Ft 
Speed Phantom 2
Erős, 2,4 GHz-es vezérlésű terepjáró, 1:16-os 
méretarány, pompás felnik. Maximális 
sebesség: kb 20 km/h. Teljes készlet 7,4 V-os 
lítium-ion akkumulátorral és töltővel. 
Akár 40 perces játékidő.
2043326 (0)      20990.-   Ft /   16990.-   Ft 
Red Bull Buggy NX2
Akár 50 km/h végsebesség és rengeteg erő a 
szédületes akcióhoz. 360° digitális proporci-
onális vezérlés, 2.4 GHz-es távirányító, diffe-
renciálmű, olajnyomásos lengéscsillapítók, 
1:18 méretarány. Összetéveszthetetlen 
Red Bull színekben. Teljes készlet 7,4 V-os 
lítium-ion akkumulátorral és töltővel. 
Akár 15 perces játékidő.
2043345 (1)      33990.-   Ft /   27290.-   Ft 
Ford F-150 Raptor
A piros-fekete láng motívum megmutatja az 
ellenfeleknek, hogy egy igazi terepjárónak 
hogyan is kell kinéznie. A kb. 27 cm hosszú 
jármű akár 10 km/h sebességre is képes 
terepen. 2,4 Ghz-es távirányitás, 1:18 méret-
arány. 6 éves kortól.
2172270 (7)      15390.-   Ft /   11890.-   Ft 
Turnator - világít a sötétben
Most világítós változatban is. 360°-os fordulási 
lehetőséggel és 2,4 GHz-es távvezérléssel. 
A két tengely egymástól függetlenül vezérel-
hető, a maximális vezetési élmény garantált. 
Maximális sebesség: kb. 20 km/h. Teljes 
készlet 7,4 V-os lítium-ion akkumulátorral 
és töltővel. Akár 20 perces játékidő.
2172251 (6)      29590.-   Ft /   23890.-   Ft 
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RC-modellek

Rexx helikopter
Eloxált festésű fémvázzal és farokrotorral. A 
gyro rendszernek köszönhetően stabil repülési 
tulajdonságokkal rendelkezik. Cserélhető 
akku. Hossza: 45 cm, Rotorátmérő: 36 cm.
2167301 (6)      16990.-   Ft /   13690.-   Ft 
Glowee 2.0 helikopter
Látványos fényeffektusok a LEDeknek és a 
speciális lakknak köszönhetően. Elektronikus 
gyro rendszer gondoskodik a stabil repülésről. 
3CH-Ghz-es távirányító. 8 éves kortól ajánlott.
2137349 (7)      10190.-   Ft /   8590.-   Ft 
Froxxic zöld
Kicsi infra quadrokopter beltéri használatra. 
Közvetlenül a távirányítón lehet tölteni. 
6 tengelyes gyro rendszer a stabil repüléshez, 
Flip funkció, Headless mód, LED világítás.
2137346 (6)      6790.-   Ft /   5790.-   Ft 
Quadrocopter Go Stunt
Modern 6 tengelyes giroszkóppal egyszerű 
a fel,- és leszállás. Sebesség fokozatokkal 
és Headless funkcióval még könnyebb az 
irányítás. A 4 csatonás 4Ghz-es távirányítónak 
köszönhetően precíz az irányítás. Szaltó 
funcióval.
2244747 (0)  13590.-  Ft /  11490.-  Ft 
Policecopter
A rotorvédő burkolat nem csak felfog minden 
külső behatást, hanem még LED-ekkel is fel 
van szerelve. Sebességfokozatokkal, Headless 
és szaltó funkciókkal. 4 csatornás 4 Ghz-es 
távirányító, LiPo akkuval.
2377622 (7)  13590.-  Ft /  11490.-  Ft 
Stunt Car Morph Monster
A Stunt car másodpercek alatt képes lapos 
versenyautóvá vagy off-road Monster Truck 
terepjáróvá alakulni. Ghz-es távirányítás és 
csuklós összkerék-meghajtás.
2377623 (4)      16990.-   Ft /   13990.-   Ft 
Bull Scout Offroad
Egyszerű és villámgyors élmény. A hatalmas, 
profilos kerekek nagyon jól haladnak akár 
nehéz terepen is, az erőteljes motor szolgálja 
a lendületes haladást. A könnyen kezelhető 
távirányítónak köszönhetően a 1:10-es buggy 
kalandtúrája mindig élvezetes. Csúcssebesség: 
kb. 10km/h, Menetidő: kb. 30 perc.
2137359 (6)      11990.-   Ft /   9590.-   Ft 
Dust Racer
Ready-to-Run verseny quad erőteljes elektro-
motorral és rádiófrekvenciás távirányítóval. 
A gyárilag előre beállított futómű a legjobb 
útfekvést biztosítja, az első kerekek rugósak. 
Csúcssebesség: kb. 10 km/h. Menetidő: 
kb.30 perc. 
2377624 (1) 6890.-  Ft /  5390.-  Ft 
Eye of the Storm
Az 1:18-as méretarányú készlettel saját 
magad tudsz összerakni egy terepjárót. A 
pontos kormányzásnak és a két csatornás 
távirányítónak köszönhetően minden terepen 
könnyen irányítható.
2377625 (8) 9990.-  Ft /  8290.-  Ft 
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KÍVÁNSÁGLISTÁM

Fogd a listát, jegyezd fel a 
kívánságaidat miközben a Müller 
Játékkatalógust lapozgatod, 
majd add oda a szüleidnek!

Így könnyen viszontláthatod 
a fa alatt azt, amire vágysz!

Így használd:

Az elemmel működő termékek 
ára az elemet nem tartalmazza, 
kivéve, ha ezt külön jelezzük a 
termék leírásában.

Ne feledkezzen 
meg az elemekről!

A kívánságlista tulajdonosa:

.................................................................................................................................................................

Amire a legjobban vágyom: 

Köszönöm!
Kedves Vásárlóink, az esetleges nyomtatási hibákért elnézést kérünk. A termékek vásárlása csak háztartási mennyiségben lehetséges. A termékek ren-
delkezésre állása nem garantált. Amennyiben valamely termék nem áll rendelkezésre, megrendeljük Önnek. Az árak Forintban értendők. Ajánlataink 
a készlet erejéig érvényesek. Technikai okokból nem minden üzletünkben kapható a katalógusban szereplő összes termék. Az akciók más kedvez-
ményekkel és kuponakciókkal nem összevonhatók. 
Müller Drogéria Magyarország Bt. - Központi Iroda - 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 8/a, info@mueller.co.hu
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Halbseitige Anzeigen

 
 

 
 

Maße 
halbseitige Anzeige mit Textspalte 

 
Höhe: 122,5 mm (ohne Beschnitt) 
Breite: 137 mm (ohne Beschnitt)

Hawaii Camper
Der Camper bietet jede Menge Abwechslung
für dich und St Mit Wohnbereich, Dusche,
Surfbrett und viel Zubehör. Exklusiv im neuen
Design und inklusive 2 St Puppen.
Ab 3 Jahren.
246779/5  € 59.99  € 49.99 

Winterdream
Der Camper bietet jede Menge Abwechslung
für dich und St Mit Wohnbereich, Dusche,
Surfbrett und viel Zubehör. Exklusiv im neuen
Design und inklusive 2 St Puppen.
Ab 3 Jahren.
246779/5  € 59.99  € 49.99                                                

St Evi auf Pfer
Der Camper bietet jede Menge Abwechslung
für dich und St Mit Wohnbereich, Dusche,
Surfbrett und viel Zubehör. Exklusiv im neuen
Design und inklusive 2 St Puppen.
Ab 3 Jahren.
246779/5  € 59.99  € 49.99 
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St Evi auf Pfer
Der Camper bietet jede Menge Abwechslung
für dich und St Mit Wohnbereich, Dusche,
Surfbrett und viel Zubehör. Exklusiv im neuen
Design und inklusive 2 St Puppen.
Ab 3 Jahren.
246779/5  € 59.99  € 49.99 
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190 x 76 cm190 x 76 cm

RC-modellek 

Fury Cross
Kettő az egyben terepjáró. Vedd át az irányítást 
a 4 kerék meghajtás felett és lődd ki a Mini Flip 
autót a tetőből. Ugyanazzal a távirányítóval 
tudod mindkettőt irányítani. 2,4 GHz, benti és 
kinti használatra. Terepjáró méretaránya: 1:12.
2382943 (5)      16990.-   Ft /   13690.-   Ft 
Mini Fold
Ez az autó őrületes sebességre, elképesztő, 360° 
fokos fordulásokra képes és kétkerekezésre is 
alkalmas. A gumik minden talajnak megfelelnek, 
ezért mindenhol garantált az élmény. Tud pörög-
niforogni, ugratni és egyéb más mutatványra is 
képes. Sebesség kb. 7 km/h, hatótávolság 
kb.15 m. 5 éves kortól ajánlott.   
2136332 (0)      10190.-   Ft /   8190.-   Ft 

A 360 Cross minden akadályt leküzd 360 fok 
ban, ultrasebességgel. Villámként gyorsul 
a távirányító segítségével. Az ultra tartós 
kerekek minden egyenetlenséget elnyel-
nek. Sebesség: kb. 12 km/h, hatótávolság: 
kb. 20 m. 

360 Cross Pink
2382941 (1)      7490.-   Ft /   6190.-   Ft 
360 Cross különböző színekben
2073150 (2)      7490.-   Ft /   6190.-   Ft 

Végre bátran válogathatnak a gyermekek a 
Märklin My World termékeiből. Egyszerűen 
csak el kell indítani és kezdődhet is a móka. 
3 éves kortól ajánlott. 

ICE kezdőkészlet
Modern nagysebességű vonat mágnesesen 
kapcsolódó vagonokkal. A tartozékként 
megtalálható törésálló sínek és az infravörös 
kábelmentes távirányító gondoskodnak a 
játékélményről. 
2134730 (6)      25890.-   Ft /   22190.-   Ft 
Mezőgazdasági vonat kezdőkészlet 
Elemmel működő tehervonat, amelyhez 
mágnesesen kapcsolódnak az egyes vagonok. 
Az integrált elemtartó miatt a mozdony és a 
szerkocsi egy fix egységet alkot. A vonat előre 
és hátra 3 sebességfokozattal tud haladni, 
miközben fényszórói világítanak, ill. 3 féle 
hangeffektust tud megszólaltatni. A vonat 
vízalapú gőzfejlesztővel van felszerelve, 
így a kéményen keresztül élethűen füstöl a 
mozdony. Szerelvény hossza: kb. 57 cm
2134732 (0)      35790.-   Ft /   30690.-   Ft 
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Carrera

Police Check
Játékélmény Turbó Power-rel 1:43-as 
méretarányban. Már kezdődhet is az üldözés a 
hurkokkal, kör számlálóval, döntött kanyarral, ke-
reszteződéssel és célegyenessel tarkított pályán. 
Az alvázvilágítással rendelkező Lamborghini 
Huracán-t üldözi a kékfénnyel villogó Mercedes 
AMG GT Coupé. Pályaméret: 262 x 154 cm. 
Pályahossz: 8,4 m. 6 éves kortól ajánlott. 
2380185 (1)      29590.-   Ft /   23890.-   Ft 
Speed Stars autópálya
Az 5,3 méter hosszú versenypályán egy felüljáró 
rész, egy parabola kanyar és egy izgalmas hurok 
teszi emlékezetessé a két autó versengését. 
A részletgazdagon kidolgozott kisautók a 
szobába varázsolják a benzingőzzel átitatott 
versenypályák hangulatát és remek szórakozást 
garantálnak. A kocsik erős villanymotorral 
rendelkeznek, így a győzelem csupán rajtatok és 
a vezetéstechnikátokon múlik.
2380179 (0)      23690.-   Ft /   18990.-   Ft 

DTM Flash By
Digitális autópályarendszer 1:43-as méreta-
rányban. Előzési lehetőség az állítható 
váltóknak köszönhetően, vezetési élmény akár 3 
autóval egyszerre. Tartalmaz egy BMW M4 DTM 
„M.Wittmann“-t és egy A5 DTM „M.Molina“-t, 
egy dupla sávváltót, hurkot és 2 távirányítót. 
Pályaméret: 195 x 75 cm. Pályahossz: 5,6 m. 
6 éves kortól ajánlott.
2172239 (4)      50690.-   Ft /   40490.-   Ft 
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www.mueller.co.hu
Az üzletek listáját és a választékunkkal 
kapcsolatos további információkat keresse 
honlapunkon:


