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Játssz velünk 
az adventi kalendárium
nyereményjátékban!

Artikel auch online bestellen unter www.mueller.de

Ilyen egyszerű:

Írd be a megfejtést a megfelelő mezőbe, 
add meg a részvételhez szükséges 
 adataid, majd kattints a „Részvétel“ 
gombra és már kész is! 
Fontos: az adott naphoz tartozó 
feladványra csak az adott napon tudsz 
válaszolni!

Keresd meg az aktuális kis ablakot a  megfelelő 
dátumhoz (december 1-től 24-ig) a katalógus 
 címlapján és nyisd ki! Alatta találod az 
aznapi  feladványt és a nyereményt is. Oldd 
meg  a  rejtvényt és ha megvan, irány az 
internet! Látogass el a www.mueller.co.hu/ 

aktualitasok/nyeremenyjatekok aloldalra. 
Ügyelj arra, hogy az „ü“ betű helyett  „ue“-t írj.

Írd be a megfejtést a megfelelő mezőbe, Kattints a nyereményjáték képére és 
megnyílik a játék regisztrációs felülete.
A regisztráció előtt kérjük olvasd el a 
játékszabályzatot, melyben minden 
fontos információt megtalálsz  a játékban 
való részvételről.

1 3

A megfejtésedet természetesen postán is elküldheted nekünk. Ennek 7 napon belül kell  megérkeznie hozzánk a 
 következő címre: Müller Drogéria Magyarország Bt. - 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 8/a. (Legkésőbbi beérkezési 
dátum= az ablakon lévő dátum + 7 nap.) A megfejtéssel együtt írd meg  teljes neved és címed is. A Müller üzletekben 
leadott  megfejtéseket nem tudjuk figyelembe venni. A nyeremények sorsolása minden esetben a legkésőbbi beérkezési 
dátumot  követő munkanapon történik. A nyertesek listáját adatvédelmi okokból nem tesszük közzé. A nyerteseket levél-
ben, postán keresztül értesítjük.  A  nyeremények cseréje, készpénzre vagy ajándékkártyára váltása nem lehetséges.  
A nyereményjátékhoz tartozó játékszabályzatot, a részvételi feltételeket a  következő oldalon találod: 
www.mueller.co.hu/aktualitasok/nyeremenyjatekok 
Üzleteinkről és választékunkról bővebb információt a www.mueller.co.hu oldalon találsz. A nyereményjáték időtartama: 
2019.12.01-12.24. A postán beérkezett 2019.12.24-i  megfejtéseket legkésőbb 2020.01.02-ig tudjuk elfogadni. A katalógus 
érvényesssége: 2019.11.04 - 12.31.

Ne maradj le aktuális 
 ajánlatainkról, kövesd  Te is 
Facebook oldalunkat:

facebook.com/MullerMagyarorszag
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360 FOKBAN FORGATHATÓ

HULL A HÓ

FÉNY- ÉS HANGHATÁS

L.O.L.

Téli vidéki ház
A Téli vidéki ház álomszép téli tájat varázsol a 
gyerekszobába. Műhó hull a tetőről, a kandalló 
meleg narancssárga színben világít. A L.O.L. 
Surprise család korcsolyázhat a jégpályán vagy 
forró fürdőt vehet a medencében. Felnyitható 
titkos tetőterasszal, a tetőtérből lélegzetelállító 
látvánnyal. A lépcső átalakítható vízicsúszdává. 
A sok, részletgazdag berendezési tárgy a menő 
L.O.L. Surprise stílust az otthonunkba hozza. 
A Téli vidéki ház a legmegfelelőbb találkahely 
a L.O.L. Surprise kollekciód számára, helyet 
biztosít a nagy L.O.L. Surprise O.M.G. babák 
számára is. 3 éves kortól.
2514964 (7)      94890.-   Ft /   76190.-   Ft 

2 az 1-ben lakókocsi
Elbűvölő lakókocsi az egész L.O.L. Surprise család 
számára. A lakókocsi több mint 50 meglepetést 
és egy exkluzív babát tartogat számodra. Csússz 
közvetlenül a hálószobából a megvilágított 
medencébe, rendezz bemutatót a kifutón vagy 
szépítsd magad a fürdőszobában. Grillezett kuko-
rica vagy vegetáriánus ételek -minden megvan 
a lakókocsiban egy grillpartihoz. Alakítsd a L.O.L. 
Surprise kirándulásodat kedved szerint! (Egy kis 
L.O.L. Surprise babát tartalmaz.) 3 éves kortól.
2514926 (5)      40490.-   Ft /   31590.-   Ft 

O.M.G téli diszkó babák
Baba kistestvérrel. A nagy testvérnek egyedülálló 
megjelenése, textil ruhadarabjai vannak, melyek 
tökéletesen illenek a pimasz L.O.L. Surprise stílushoz. 
Kb. 27 cm magas, 9 mozgatható ponttal és fésülhető 
hajjal. Több mint 20 meglepetéssel, mindkét 
babához hozzá illő ruhákkal és kiegészítőkkel. 
Többféle. 3 éves kortól.
2514953 (1)      13590.-   Ft /   11190.-   Ft 

O.M.G Chrystal Star baba
Collector baba.
2514958 (6)      18690.-   Ft /   15190.-   Ft 
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Jégvarázs

Jégvarázs 2: Anna baba

Anna hercegnő figura mesés ruhájában és 
cipellőjében.
2510394 (6)      5390.-   Ft /   4390.-   Ft 

Jégvarázs 2: Világító Anna divatbaba

Fénylő Anna divatbaba, melynek megjelenését 
a falevelek aranylása teszi tündöklővé.
2510387 (8)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 

Jégvarázs 2: Elza baba

Elza hercegnő figura mesés ruhájában és 
cipellőjében, jellegzetesen befont hajjal.
2510392 (2)      5390.-   Ft /   4390.-   Ft 

Jégvarázs 2: Világító Elza divatbaba

Fénylő Elza divatbaba, akinek a megjelenését 
a hópihék fénye teszi tündöklővé.
2510384 (7)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 

Jégvarázs 2: Nokk és Elza

A Jégvarázs II-ben Elza rátalál Nokkra, egy 
mágikus lóra, ami a Sötét Tengerben él. Elza 
és Nokk kapcsolata a film előrehaladtával 
egyre szorosabb lesz. Tökéletes ezen jelenetek 
felevenítéséhez.
2510386 (1)      12590.-   Ft /   10190.-   Ft 

Jégvarázs 2: Anna baba1
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Babák és fi
gu

rák nélkül.
Babák és fi

gu
rák nélkül.

kb.
1,5 m

Jégvarázs

Jégvarázs 2: Arendelle kastély
Arendelle kastély a legnagyobb Jégvarázs 
rajongóknak! A kastély 137 cm magas és 
122 cm hosszú, így életnagyságban játsz-
hatod újra kedvenc Jégvarázs jeleneteidet. 
Ráadásul rengeteg kiegészítővel és hangef-
fektekkel érkezik!
2510390 (8)      49290.-   Ft /   40490.-   Ft 

Jégvarázs 2: Meglepetés karakterek
Nézd meg mit rejt ez a jégvirág! Hisz kedvenc 
Jégvarázs szereplőd bújhat meg benne! 
Többféle, 1 db.
2510623 (7)      1690.-   Ft /   1390.-   Ft 

Jégvarázs 2: Játékkészlet
Exkluzív játékkészlet, mely a Jégvarázs II-ben 
található jeleneteket eleveníti fel. Csak 
nyisd ki a készletet, és máris eléd tárul ez a 
varázslatos világ! Többféle, 1 db.
2510399 (1)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 

Jégvarázs 2: Kastély játékkészlet 
Kis méretű, összecsukható kastély, melyet a 
Jégvarázs II inspirált.
2534658 (9)      9190.-   Ft /   7490.-   Ft 

Jégvarázs 2: Arendelle kastélyJégvarázs 2: Arendelle kastély1
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+++3VARÁZSLATOS 
KIEGÉSZÍTŐ

Trend

Ariel sellő uszonnyal
A kíváncsi hableány útnak indul, hogy új vilá-
got fedezzen fel. A vízérzékelőknek köszön-
hetően az uszonya elegáns úszómozdulatokat 
hajt végre, ha vízbe kerül. 3 éves kortól.
2236334 (3)      10190.-   Ft /   8490.-   Ft 

Tündöklő Aranyhaj
Aranyhaj kész tündökölni, hiszen ruhája 
tetőtől talpig csillámlik! A babához tiara és 
egy pár cipellő is tartozik.
579853 (7)      3990.-   Ft /   3390.-   Ft 

Tündöklő Hamupipőke
Hamupipőke kész tündökölni, hiszen ruhája 
tetőtől talpig csillámlik! A babához tiara és 
egy pár cipellő is tartozik.
579419 (5)      3990.-   Ft /   3390.-   Ft 

Szivárvány hajú Aranyhaj
Aranyhaj tele van meglepetéssel és kalanddal... 
és hajjal, sok hajjal. Most szivárvány színűre 
varázsolhatod csillámló haját. Ugyanis három 
színnel- kék, pink és lila-  tudsz színes melírt 
festeni a hajába. 2 hajcsat, egy fésű és egy 
élénk színű ruha még a baba tartozéka. 
2473682 (4)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 

Hatchimals Pixies
Új, varázslatos barátok a Hatchimal-ek számára: 
Minden csillogó tojásban egy aranyos Pixie baba 
és három titokzatos Pixie kiegészítő található. A 
Pixie-babáknak mágikus, mozgatható szárnyuk, 
mozgatható fejük és menő stílusuk van. Minden 
tojás 1 db Pixie-babát (a tojás színétől függően 
kétféle baba közül egyet) és egy puha ágyacskát 
vagy egy mobil táncparkettet rejt. 5 éves kortól. 
Többféle, 1 db.
2499732 (4)      3390.-   Ft /   2690.-   Ft 
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Én kicsi Pónim

Színváltós Pónik
A Ménes Hatos feladata, hogy szivárványt 
vigyen minden színtelen földre. Vizezd be őket, 
hogy a farkuk gyönyőrű színekben pompáz-
zon. Ezt elhalványulás után számtalanszor 
megismételheted. A pónik 7 cm-esek. 
8 éves kortól.
2510407 (3)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 

Szivárvány hercegnők
Celestia és Luna hercegnők kb. 15 cm-es pónik 
csillogó szárnyakkal, pompás, színes sörénnyel és 
fésűvel. 3 éves kortól. Többféle, 1 db.
2473697 (8)      3990.-   Ft /   3390.-   Ft 

Szépségjegy csapat
Minden meglepetéslufi egy My Little Pony 
Szépségjegy Csapat figurát rejt magában. Húzd 
meg a zsinórt, és máris konfetti hull a lufiból és 
egy aranyos, gyűjthető póni bukkan elő. Gyűjtsd 
össze mind a 24 különböző figurát! 3 éves kortól. 
Többféle, 1 db.
2406242 (8)      1290.-   Ft /   995.-   Ft 

Nevető Pinkie Pie
Mit szeret Pinkie Pie a parti szervezésnél is 
jobban? Hát, nevetni! Nevess Pinkie Pie-al, aki 
bolondos, őrült és egyszerűen ellenállhatatlan! 
Vakard, csiklandozd és simogasd és Pinkie Pie 
felkacag. Vigyázz, a nevetés ragályos! 
3 éves kortól.
2510405 (9)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 

Ménes
A My Little Pony Ménes kínálatában 
megtalálhatod a kedvenc My Little Pony - 
Varázslatos Barátság sorozat szereplőit! 7,5 cm-
es figurák. 3 éves kortól. Többféle, 1 db.
2510443 (1)      1990.-   Ft /   1690.-   Ft 

Úti játékszett
Egy My little Pony figura és tartozékok kistáskával. 
Kiváló játékszett utazáshoz. 3 éves kortól. 
Többféle, 1 db.
2510442 (4)      5390.-   Ft /   4390.-   Ft 

Vízen úszó Pónik
My Little Pony-k, melyek világítanak és úsznak 
a vízen. Igazi pancsoló pajtások! 3 éves kortól. 
Többféle, 1 db.
2510635 (0)      3990.-   Ft /   3390.-   Ft 

Csillámparti hercegnők
Az áttetsző póni hercegnők, Celestia és Cadance 
csillámmal és konfettivel. Minden pónihoz 
tartozik egy tiara és egy fésű. 3 éves kortól. 
Többféle, 1 db.
2335076 (2)      3390.-   Ft /   2690.-   Ft 
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Trend
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Közepes szett
Mindegyik közepes szett különleges témát és 
titkokat tár fel, picuri babákkal és kiegészítőkkel. 
Mindegyik kompakt közepes szett elég kicsi ah-
hoz, hogy magaddal vihesd bárhová, hatalmas 
Polly Pocket kalandokra. 4 éves kortól. Többféle.
2371560 (8)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 

Picuri szett
Mindegyik kompakt picuri játékszett 
felnyitásával különleges helyszín tárul eléd, két 
további titokra derül fény, három kiegészítővel 
és egy picuri figurával. Többféle, 1 szett.
2371548 (6)      1990.-   Ft /   1590.-   Ft 

Pollyville bevásárló központ
A Pollyville bevásárló központ a 6 emeletével 
és a sok kiegészítőjével nyújt fantáziadús 
játéklehetőséget a gyerekeknek. Vásárlás után 
a kanyargós rámpán keresztül hagyhatod el a 
központ parkolóját. 4 éves kortól.
2527220 (8)      14590.-   Ft /   11890.-   Ft 

Katicabogár és Fekete Macska szett
A két szuperhőssel játékosan utánozhatóak 
a sorozat történései. A két hűséges követő, 
Tikki és Plagg is megtalálható a szettben.
2214416 (4)      12590.-   Ft /   10190.-   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 

15 cm-es Katicabogár plüssjáték
A népszerű rajzfilmsorozat két kis huncut 
kedvence plüssfiguraként. A figurák külön 
kaphatóak.
2152154 (6)      3690.-   Ft /   2990.-   Ft 

Poupeflekta ajándék szett
Ha Marinette és Adrien kicserélik a 
talizmánjukat, akkor átváltoznak szuperhősökké.
2537480 (3)      12590.-   Ft /   10190.-   Ft 
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összekötnihúzni

hordani

     TANÍTS MEG REPÜLNI 

GONDOZZ
JÁTSSZ VELEM

ETESS 
MEG

Rózsaszín és 

fehér színben 

kapható.

GONDOZZ
GONDOZZ
GONDOZZ
GONDOZZ
GONDOZZ
GONDOZZ
GONDOZZ

Trend

Nevető Minnie
Plüss Minnie egér, eredeti hanggal. 
Gombnyomásra nevetni kezd. 18 hónapos kortól.
466090 (3)      7490.-   Ft /   5990.-   Ft 

Puha, plüssfigurák.

Minnie egér
61 cm.
2519316 (9)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 

Mickey egér 
61 cm.
100225 (6)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 

Minnie divatos öltözékben
25 cm.
2495613 (0)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 

Minnie
25 cm.
989371 (9)      3990.-   Ft /   3390.-   Ft 

Minnie láma
25 cm.
2495604 (8)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 

6 db-os csomag
2 nagy Twisty Petz és 4 Twisty bébi medállal. 
Karkötővé, nyaklánccá és gyűrűvé alakíthatóak. 
4 éves kortól.
2522565 (5)      6490.-   Ft /   5190.-   Ft 

3 db-os csomag
Három helyes Twisty Petz rejtőzik a csomagban, 
melyből egy meglepetés. Csinos nyaklánccá 
alakíthatóak. 4 éves kortól.
2441417 (3)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 

1 db-os csomag
Színesen csillogó karkötőt készíthetsz egyetlen 
mozdulattal a cuki Twisty Pets állatkákból! 
Ha pedig a kedves kis figurával játszanál, egy 
mozdulattal vissza is változtathatod. Többféle, 
1 db. 4 éves kortól.
2463988 (0)      1990.-   Ft /   1690.-   Ft 

Owleez
Ennek a bagolyfiókának szüksége van valakire, 
aki megtanítja repülni. Ha valaki megeteti, 
 megsimogatja és ápolja, akkor felkel, hogy 
megtegye első félénk próbálkozását, és 
keresztülrepüljön a szobán. A világító szemei 
megmutatják, hogy érzi magát, és hogy éppen 
táncolni vagy játszani van-e kedve. 6 éves kortól.
rózsaszín
2522599 (0)      19390.-   Ft /   15290.-   Ft 

fehér
2522594 (5)      19390.-   Ft /   15290.-   Ft 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

4

5

6

7

9

10

8490.–

6790.–

2-3

4990.–

3990.–

8



10

© Universal City Studios LLC és Amblin Entertainment minden jogot fenntart.
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Jurassic World

Indoraptor
Játszd újra a Jurassic World film második 
részében látott jeleneteket, vagy írd át a 
történetet az Indoraptor dínóval!
2238374 (7)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft  

Jurassic World dínó riválisok nagyméretű 
figurák 
A dínó riválisok epizódok által ihletett 
nagyméretű dinoszaurusz figurák, melyekkel 
élethűen eljátszhatod a csatajeleneteket. 
Többféle, 1 db. 4 éves kortól.
2460938 (8)      8490.-   Ft /   6790.-   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)      6390.-   Ft /   4990.-   Ft 

Indominus Rex
A film ihlette ezt az Indominus Rex akciófi-
gurát, melynek magassága 21 cm, hossza 
58 cm. Két nyomógombja mozgást illetve 
hangokat vált ki.
2527331 (1)      14890.-   Ft /   11890.-   Ft 

Blue dinoszarausz
A háta megnyomása aktiválja az élethű moz-
gásokat. Ide-oda mozog, forgatja a nyakát 
és a törzsét, nyitja és zárja az állkapcsát, 
filmhű hangeffektusokat hallat. Blue nyaka, 
válla, farka és lábai mozgathatóak, amelynek 
köszönhetően sokféle testtartást tud felvenni. 
Az élethű szemével és stilizált megjelenésével 
egyszerre aranyos és veszélyes. 4 éves kortól.
2527333 (5)      9690.-   Ft /   7790.-   Ft 

Az exkluzív Battle Damage szériából 
elérhetőek ezek az új dínó karakterek. 
Harcnyomokkal és „kinyíló sebekkel“ az 
ütközetek során. 4 éves kortól ajánlott.

Spinosaurus
2520108 (6)      14590.-   Ft /     11890.-   Ft  

Albertosaurus
2520113 (0)      9790.-   Ft /    7790.-   Ft  
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Akció, 
fény és 
hang

Akció, 
fény és 
hanghanghang

Igazi füs-
t öt okádó 
sárkány.

Fogatlan 
kibújik a 
tojásból!

Így neveld a sárkányod!

Sárkány & Viking
Mindegyik figura nagyon részletes kialakítással 
rendelkezik és pont úgy néz ki, mint a filmbeli 
karakter. A Hablaty figura sárkánypikkely 
vértezetben van és lángoló kardot hord, Fogatlan 
pedig menő mozdulatával készen áll a támadásra. 
Töltsd be a tűzgolyót a szájába és húzd hátra a bal 
hátsó lábát a tüzeléshez! 4 éves kortól. Többféle. 1 db.
2387628 (6)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 

Squeeze & Roar Fogatlan
Kiváló minőségű Fogatlan plüssfigura 
hanggal és akcióeffektekkel. Nyomd meg a 
hasán, és a barátságos Fogatlan máris dühös, 
vicsorgó sárkánnyá változik. 
Mérete: kb. 28 cm. 4 éves kortól. 
2525388 (7)      9890.-   Ft /   7790.-   Ft 

Interaktív Fogatlan
Interaktív Fogatlan, aki kikel a tojásból! 
Világító szemekkel, élethű mozgással és 
hangokkal. Fogatlannak szüksége van egy 
barátra, aki játszik vele és aki megtanítja 
repülni. A sok játék gondoskodik az izgalmas 
interakcióról. 4 éves kortól.
2525384 (9)      21390.-   Ft /   16990.-   Ft 

Prémium sárkány
Utazz a fellegekben és éld újra a kalandot az 
Így neveld a sárkányod 3-ból Fogatlannal! Ez a 
figura állítható lábakkal, világító szárnyakkal 
és fülrepesztő üvöltéssel rendelkezik. Hablaty 
sárkánya készen áll a repülésre - csak nyomd 
meg a gombot a hátán és kinyílnak szárnyai, és 
a fények és hangok aktiválódnak. Fogatlan 
részletes kidolgozással készült és pont úgy néz ki, 
mint a filmekben! 4 éves kortól. Többféle. 1 db.
2387622 (4)      9890.-   Ft /   7790.-   Ft  

Plüss sárkány tojásban
Keltsd ki a saját puha és ölelnivaló sárkányodat! 
A kedvenc sárkány karaktereid az Így neveld 
a sárkányod 3-ból most elérhetőek 10 cm-es 
plüssként. Kapj fel egy egyedi mintás, színes 
tojást és emeld le a tetejét, hogy megtaláld a 
bent rejtőző sárkányt! Mindegyik sárkánynak 
nagy, imádnivaló szeme és aranyos bébisárkány 
kinézete van. A tojás alját kényelmes fészekként 
lehet használni. Melyik sárkányt fogod kikelteni? 
Vár rád Fogatlan és a többiek. 4 éves kortól. 
Többféle. 1 db.
2387633 (0)      2990.-   Ft /   2390.-   Ft 

Tűzokádó Fogatlan
Izzítsd fel a harcmezőt a Tűzokádó Fogatlannal! 
Töltsd fel vízzel a Fogatlan hátán levő tartót! Nyomd 
meg a gombot a jobb füle mögött, hogy életre 
keltsd Fogatlant fényekkel és füsttel! 4 éves kortól.
2387630 (9)      12890.-   Ft /   10190.-   Ft 

Rejtélyes sárkányok 2-es csomag
Nyisd ki a Rejtélyes sárkányok 2-es csomagot 
és fedezd fel ki bújik meg bent! Az egyik figurát 
mutatja a csomagolás, a másik bent várja, 
hogy megtaláld. Gyűjtsd össze mind a négy 
varázslatos sárkányodút! Helyezz bele egy 
sárkányt és kapcsold be a beépített UV fényt, 
hogy kiderítsd, van-e rejtett biolumineszcens 
mintája! Használd új sárkányaid, hogy újra 
átéld a filmbeli jeleneteket! 4 éves kortól. 
Többféle. 1 csomag.
2452820 (7)      2690.-   Ft /   2190.-   Ft 
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A termékek színekben és kialakításban eltérhetnek a képtől.

Trend

Quadcrasher
A szett tartalmaz egy Quadcrasher-t és egy 
10 cm magas akciófigurát, melynek testrészei 
mozgathatóak valamint egy vadászfegyvert. 
A fény- és hanghatások és az akciófigurák 
számára kialakított ülések valósághűbbé 
teszik a Fortnite kalandokat. 8 éves kortól.
2529534 (4)      10690.-   Ft /   8490.-   Ft 

Kezdő túlélő csomag
A csomag tartalmaz egy részletgazdag, 
10 cm-es akciófigurát, valamint fegyvereket 
és kiegészítőket. 8 éves kortól.
2529508 (5)      5390.-   Ft /   4390.-   Ft 

Fekete lovag építő csomag
10 cm-es, mozgatható testrészekkel rendelkező 
lovag figura sok tartozékkal. 8 éves kortól.
2529531 (3)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 

Figura csomagok
10 cm-es akciófigurák mozgatható test-
részekkel és fantasztikus kiegészítőkkel. 
8 éves kortól.

Havoc
2529498 (9)      4190.-   Ft /   3390.-   Ft 

Battle Hound
2529489 (7)      4390.-   Ft /   3490.-   Ft 

Skull Trooper
2529494 (1)      4390.-   Ft /   3490.-   Ft 

Toxic Trooper
2529506 (1)      4390.-   Ft /   3490.-   Ft 

Calamity
2529503 (0)      4390.-   Ft /   3490.-   Ft 

Dark Bomber
2529500 (9)      4390.-   Ft /   3490.-   Ft 

Ez a film ihlette válogatás Harry Pottert 
és barátait visszavarázsolja a Roxfortba. 
Méret kb. 23 cm. 6 éves kortól.

Harry Potter
2371588 (2)      6390.-   Ft /   4990.-   Ft 

Hermione Granger
2371593 (6)      6390.-   Ft /   4990.-   Ft 

Ron Weasley
2371600 (1)      6390.-   Ft /   4990.-   Ft 

Játszd el a Harry Potter világában játszódó 
varázslatos eseményeket a fantáziád  szerint. 
A megfilmesített történet alapján, Harry 
Potter és a kviddics élethű és precízen kidol-
gozott mása a hozzá szükséges kellékekkel.

Kviddics Harry Potter figura
2460806 (0)      6390.-   Ft /   4990.-   Ft 

Kviddics Draco Malfoy figura
2460811 (4)      6390.-   Ft /   4990.-   Ft 

Varázspálca
A mozgásérzékelők segítségével ismeri fel a 
Harry Potter világából ismert varázsigéket, és 
fényekkel illetve hangokkal jelzi, hogy helyes vagy 
helytelen a mozdulat. A varázspálcák az infravörös 
fénynek köszönhetően még több élményt 
nyújtanak, ha társaságban játszunk. Varázsige 
jegyzéket tartalmaz. Kb. 38 cm. 8 éves kortól. 
Többféle. 1 db.
2410038 (0)      9690.-   Ft /   7790.-   Ft 
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Transformers

Transformers Cyberverse 
Spark Armor Elite figurák
Játszd újra a Cyberverse csatákat az Elite Class 
Spark Armor figurákkal, melyeket a Spark 
Armor energizál. 6 éves kortól. Többféle, 1db.
2510363 (2)      9190.-   Ft /   7490.-   Ft 

Transformers Cyberverse 
Spark Armor harci figurák
Minden Elite Class Spark Armor figura 
kompatibilis más Elite Class figurákkal, így a 
gyerekek kicserélhetik és különböző módon 
tölthetik fel a figurákat. Fedezd fel új erejét 
minden  karakternek, miközben feleleveníted 
a Cyberverse kalandokat. 6 éves kortól. 
Többféle, 1 db.
2510358 (8)      5990.-   Ft /   4990.-   Ft 

Transformers Cyberverse 
Ark Power Optimus Prime
Alakítsd át a Transformers Cyberverse Action 
Attacker figurákat járműből robottá 11 lépésben 
és támadj! Kb. 30 cm magas figura. 6 éves kortól. 
Többféle, 1 db.
2510360 (1)      14990.-   Ft /   11890.-   Ft 

Transformers Cyberverse Harcosok
Alakítsd át és támadj az Action Attacker 
figurákkal! Mindegyik Cyberverse Harcos figura 
átalakítható pár egyszerű lépésben. Amikor 
járműből robottá alakítod a figurákat, az utolsó 
átalakító lépés aktiválja a harcos üzemmódot. 
6 éves kortól. Többféle, 1 db.
2388192 (1)      6790.-   Ft /   5390.-   Ft 

Transformers Cyberverse 
1 lépésben átalakítható figura
Éld át az átalakítás élményét egy lépésben! 
Alakítsd át kedvenc autóbotaidat vagy 
álcáidat! 6 éves kortól. Többféle, 1 db.
2388434 (2)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 

Transformers Cyberverse 
Action Attackers Ultra figurák
Alakítsd át és támadj az Action Attacker 
figurákkal. Alakítsd át a főbb karaktereket 
jármű módból robottá pár egyszerű lépésben. 
Az utolsó átalakító lépés automatikusan 
aktiválja az adott karakter jellegzetes támadó 
mozdulatát. 6 éves kortól. Többféle, 1 db.
2388194 (5)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 

Transformers Genesis Harcos 
Mester figurák
Kb. 14 cm magas figurák 1-3 kiegészítővel. 
Egyes fegyverkellékek nagyobb fegyverekké 
kombinálhatóak. 8 éves kortól. Többféle, 1 db.
2473667 (1)      6790.-   Ft /   5390.-   Ft 

Transformers Genesis Stúdió széria
Ezek a Voyager Class kiadású Transformerek 
a film inspirálta részletgazdag, prémium 
figurák. A figurák magassága egymáshoz 
mérve arányos, fantasztikus háttereinek 
köszönhetően kiállításra is alkalmasak. 8 éves 
kortól. Többféle, 1 db.
2486704 (7)      11890.-   Ft /   9490.-   Ft 
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Trend 

Avengers Thanos figura
Játszd újra, ahogy a lila Thanos a Földre lép és 
folytatja az Infinity kövek keresését, ezzel a 
30 cm-es Thanos figurával, melyet a Bosszúállók: 
Végjáték című film inspirált. Csatlakoztasd a Titán 
Hős Power FX-t (nem tartozék) az akciófigura 
karjához, hogy bekapcsoljanak a hangeffektek 
és idézd fel a Bosszúállók: Végjáték című filmben 
elhangzott legikonikusabb mondatokat. 
2473631 (2)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 

Avengers Hulk figura
Hulk csatlakozik Bosszúálló társaihoz a Titán 
Hős sorozatban! A 30 cm-es Hulk figura Titán 
Hős FX Erővel rendelkezik, mely energiát 
biztosít a karakternek! 
2505318 (0)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 

Avengers 15 cm-es figurák
Nyiss az új kalandokra a 15 cm-es Bosszúállók 
figurákkal! Minden figura az új filmhez 
kapcsolódó kiegészítővel kapható.
2473634 (3)      3990.-   Ft /   3390.-   Ft 

Avengers Titán Hősök
A Bosszúállók újra összefognak a Titán Hős 
sorozatban. A játék tartozéka a Titán Hős Power 
FX kompatibilitású hátizsák. A Bosszúállók most 
30 cm-es figurákként jelennek meg. 
2510448 (6)      5990.-   Ft /   4990.-   Ft 

Pókember figura
Pókember: Idegenben című film által 
ihletett, 15 cm-es figurák! Mindegyikhez jár 
valamilyen tartozék, így a gyerekek könnyen 
elképzelhetik, amint Pókember hősiesen védi 
a járókelőket a veszélyes gonosztevőktől. 
4 éves kortól. Többféle, 1 db.
2473658 (9)      3990.-   Ft /   3390.-   Ft 

Pókember filmbéli járgány
Pókember szinte száll a város felett, hálóján 
csüngve a pók inspirálta légijárműjéről. 
Aktiváld a menekülőnyílást, hogy Pókember 
a légijárműről lógva suhanhasson a hálóján 
és győzedelmeskedjen a gonosz felett! 
Mikor minden gonoszt legyőzött, húzd fel 
Pókembert a pilótafülkébe a hálóján. A 
gyerekek elhelyezhetik a 15 cm-es figurát 
a pilótafülkébe, utánozva a légijármű 
vezetését. 4 éves kortól.
2510426 (4)      10190.-   Ft  /  8490.-   Ft 
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Star Wars

Star Wars fénykard
Fénykardok kicsúsztatható pengével, 
hanghatásokkal, karaktereknek megfelelő 
színekben, mint zöld, kék vagy piros. Scanneld 
be a QR kódot, mely a kardon található, és az 
applikáció segítségével akár egyedivé teheted 
az avatárod, új tapasztalatokat szerezhetsz vagy 
megnézheted a bemutató videókat is. 
2510356 (4)      3990.-   Ft /   3390.-   Ft 

Star Wars 9. rész távirányítós Droide D-O
Távirányítású droid, amely gombnyomásra 
minden irányba mozgatható. 360 fokos fordulatra 
és a fej előre és oldalra mozgatására is képes. 
Hanghatásokkal, távirányítóval. 5 éves kortól.
2534641 (1)      20990.-   Ft /   16990.-   Ft 

Star Wars Galaxy of Adventures figurák
Vidd haza ezt a messzi messzi Galaxist és játszd 
újra a Csillagok Háborúja kalandokat ezekkel az 
akciófigurákkal. Kb. 13 cm-es figurák több mint 
10 ponton mozgatható testrészekkel, karakte-
rükre jellemző mozgással és egy tartozékkal. 4 
éves kortól. Többféle, 1 db.
2510607 (7)      3990.-   Ft /   3390.-   Ft 

Star Wars The Black Series figurák
A kb. 15 cm-es figurák mozgothatóak és 
legkisebb részletig kidolgozottak. Mindegyik 
figurához tartozik egy karakterspecifikus 
kiegészítő. 4 éves kortól. Többféle, 1 db.
2510355 (7)      7490.-   Ft /   5990.-   Ft 

Star Wars 9. rész Vintage figurák
A kb. 10 cm-es figurák 6 ponton mozgathatóak 
és karakterspecifikus kiegészítőket tartalmaznak. 
4 éves kortól. Többféle, 1 db.
2510353 (3)      5390.-   Ft /   4390.-   Ft 

Star Wars Resistance széria 
2 db 10 cm-es figurával
Kb. 10 cm-es figurák részletgazdag kiegészítővel 
a Star Wars Resistance szériából. 4 éves kortól. 
Többféle, 1 db.
2510430 (1)      5990.-   Ft /   4990.-   Ft 
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KOMPLETT KÉSZLET
 IZGALMAS CSATÁKHOZ
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A termékek színben és kialakításban eltérhetnek a képektől.

Trend

Bakugan, a közkedvelt harci játék, 
visszatért! Az akció, izgalom és a 
mágikus átalakulások világszer te 
teljesen elvarázsolják a gyerekeket.

Kezdő csomag
Minden előkészítve az első izgalmas csatához. 
A 2 Bakugan golyóval, 1 Bakugan Ultraval, 
6 BakuCores-szal és 6 kártyával kezdődhet a 
megmérettetés. 5 éves kortól. Többféle.
2525607 (9)      7790.-   Ft /   6190.-   Ft 

Harci Aréna
Kezdődhet a kihívás, harcra fel! Az összecsukható 
Harci Aréna tökéletesen alkalmas egy lebilincselő 
Bakugan csatához. 1 alaplabda, 2 Cores és 
2 kártya. 5 éves kortól.
2525617 (8)      9490.-   Ft /   7490.-   Ft 

Alaplabda, 1 db-os szett
A Bakugan labda lélegzetelállító átváltozása a 
mágneses BakuCore kártyáknak köszönhetően. 
Tartalom: 1 Bakugan labda, 2 BakuCore, 
1 karakterkártya. 5 éves kortól. Többféle.
2525333 (7)      2690.-   Ft /   2190.-   Ft 

Ultra labda, 1 db-os szett
A Bakugan Ultra labdák még izgalmasabb 
akcióról gondoskodnak. Tartalma: 1 db Ultra 
labda, 2 BakuCore, 1 karakterkártya. 
5 éves kortól. Többféle.
2525603 (1)      3990.-   Ft /   3190.-   Ft 

Csata szett
Az 5 db-os csomagban exkluzív ultra labdák 
rejlenek, melyek minden gyűjtemény kötelező 
elemei közé tartoznak. 3 alaplabdával, 2 ultra 
labdával, 10 Core-ral és 10 kártyával. 
5 éves kortól. Többféle.
2525610 (9)      12890.-   Ft /   10190.-   Ft 

Peppa családi háza
Nagy, sárga, szétnyitható játékház több mint 
15 tartozékkal. Tökéletes szett szerepjátékhoz. 
3 éves kortól.
2529599 (3)      11890.-   Ft /   9490.-   Ft 

Peppa élelmiszerboltja
Ha kinyitod Peppa boltját, Peppával és a 
bevásárlókocsijával körbejárhatod az üzletet.
2529598 (6)      6490.-   Ft /   5190.-   Ft 

Peppa ruhákkal
4 különböző ruhába öltöztetheted és 
matricákkal szépítheted Peppát. 2 éves kortól.
2529592 (4)      6490.-   Ft /   5190.-   Ft 

Peppa és családja
4 db-os figuraszett Peppával, Zsolival, Mama és 
Papa malaccal. A figurák teljesen mozgathatóak. 
3 éves kortól.
2529578 (8)      4390.-   Ft /   3490.-   Ft 
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Fény- és 
hang- 
effektek

2 az 
1-ben

Két 
exkluzív 
járgány-

nyal

2 az 
1-ben

Rámpával, 
katapulttal és 

emelő- 
padlóval

Fény- és 
hang- 
effektek

Mancs őrjárat

Megfigyelőtorony 
A kutyusok főhadiszállása rendelkezik 
felvonóval, csúszdával, fény- és hanghatások-
kal. Chase rendőrkutya és a járműve a készlet 
részei. 3 éves kortól.
99995 (3)      18390.-   Ft /   14590.-   Ft 

Alap járművek
A sorozat menő járgányai egyedi akció funkciókkal 
és levehető kutyafigurával. 3 éves kortól. 
Többféle, 1 db.
403735 (4)      5790.-   Ft /   4590.-   Ft 

Mancs őrjárgány
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)      24790.-   Ft /   19690.-   Ft 

Pálya Szett
Ezek a 2 az 1-ben járművek egy kézmozdulat-
tal mentési küldetés játékszetté alakíthatóak 
át, majd egyszerűen ismét vissza autóvá, 
hogy indulhassanak az újabb bevetésre. Ku-
tyafigurával, állatfigurákkal és lövedékekkel. 
3 éves kortól. Többféle. 1 db.
2463950 (7)      11890.-   Ft /   9490.-   Ft 

Átalakítható közepes kamion
Az átalakítható kamion csapatszállító jármű és 
játékszett az egyben! Nyisd fel, hogy használ-
hasd a rámpát, a katapultot és az emelőpadlót. 
7 jármű tárolására elegendő hellyel. A játékszett 
egy kézmozdulattal autóvá alakítható. Exkluzív 
Robo kutya járművet tartalmaz. 3 éves kortól.
2522485 (6)      16290.-   Ft /   12890.-   Ft 

Kisautók ajándékszett
Az ajándékszettben a Mancs Őrjárat mind a 
hat fő karaktere megtalálható fémjárgány-
ként, Marshall és Rubble exkluzív járgányait 
is beleértve. Méretarány: 1:55, anyaga 
öntöttvas. 3 éves kortól. Többféle.
2522539 (6)      10190.-   Ft /   8190.-   Ft 

Kalapácsos képkészítő
Készíts egyedi Mancs őrjárat képeket szögekkel és
kalapáccsal. A képeket egyszerű rajzszöggel 
és kalapáccsal rögzítheted a táblára, melyről 
később könnyedén eltávolíthatóak és újra 
felhasználhatóak. A készlet fejleszti a barkácsolási 
képességet. 4 éves kortól.
2365369 (6)      4390.-   Ft /   3390.-   Ft   
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Sam, a tűzoltó

Tűzoltóállomás
A sok tartozékkal rendelkező tűzoltóállomás 
a gyerekszobát kalandos Pontypandy várossá 
varázsolja. 2 emelettel, helikopter leszállópályá-
val, kilövő rámpával, közúti jelzőtáblákkal és egy 
Jupiter tűzoltóautóval. 3 éves kortól.
2510757 (9)      12590.-   Ft /   10190.-   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 má-
sikon Steele parancsnok látható. Frekvencia 
433 Mhz, zajelnyomás. 3 éves kortól.
2364150 (1)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 

Jupiter tűzoltóautó
A kis Jupitert most bármilyen veszélyes tűzesetnél 
bevetheted! Csak indítsd be, mire gurulni kezd és 
még mielőtt leesne az asztalról, irányt vált! Jupiter 
tűzoltóautó fénnyel, irányváltó funkcióval, hogy 
a kis tűzoltók minden kalandot eljátszhassanak. 
3 éves kortól.
2024908 (3)      5390.-   Ft /   4390.-   Ft 

Mega tűzoltóállomás XXL
Nagy tűzoltóállomás gyakorlótoronnyal, fordító 
koronggal, csúszórúddal, elemmel működő 
lifttel. Fénnyel, hanggal és sok tartozékkal. 
3 éves kortól.
2495667 (3)      27690.-   Ft /   21990.-   Ft 

Helikopter
Oltsd el az erdőtüzet Wallaby-val és Thomas-szal!  
Wallaby repülés közben világít, hangokat ad ki 
magából, a rotorja megforgatható és a darut is le 
tudod engedni. 3 éves kortól.
592593 (3)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 

Vénusz tűzoltóautó
Töltsd meg a tartályt vízzel és spriccelj a 
fecskendővel! 3 éves kortól.
673594 (4)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 

Hydrus
A kétéltű kisautó 6 keréken gurul és vízen is 
tud közlekedni. Sam figurával. 3 éves kortól.
2448701 (6)      7690.-  Ft / 6190.-    Ft 

Juno Jet Ski
Juno fennmarad a vízen, kiváló játék fürdéshez. 
Elvis figurával. 3 éves kortól.
2448698 (9)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 

Mercury hó quad
Hógolyó katapulttal és egy Sam figurával. 
3 éves kortól.
2472709 (9)      6390.-   Ft /   4990.-   Ft 

Jupiter tűzoltóautó
Jupiter tűzoltóautó (kb. 28 cm) emelőkosárral, 
egy Sam, egy Elvis figurával és sok tartozékokkal. 
3 éves kortól.
2238990 (9)      12790.-   Ft /   10190.-   Ft 
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Trend

Thomas motorizált mozdonyok
A Fisher-Price TrackMaster™ motorizált vonatok 
nagyobb sebességgel, nagyobb kalandokra 
viszik Thomast és barátait! Többféle, 1 db.
2171309 (5)      5190.-   Ft /   4390.-   Ft  

Thomas mozdonyok
A tologatható, fröccsöntött fém mozdonyok 
és járművek műanyag csatlakozókkal a többi 
TrackMaster™ mozdonyhoz csatlakoztathatóak. 
Tökéletesen használhatóak a TrackMaster™ 
mozdonyokkal, pályákkal és játékkészletekkel. 
Többféle, 1 db.
2561661 (3)      1790.-   Ft /   1490.-   Ft  

Thomas barlangomlás pályaszett
Thomas készen áll az ásásra, és új barátjával, 
Darcy-val jó csapatot alkotnak a munkához. 
Elfordíthatod az indítókart, hogy feljuttasd Thomast 
az aknalifttel. Amikor felér, Darcy tetejére esik! 
Darcy forgó ásó kiegészítője lebontja a sziklákat, és 
áthalad egy omló barlangon keresztül! 
2561663 (7)      23990.-   Ft /   19990.-   Ft  

Thomas a tengernél pályaszett
Mindig készen a kalandra, Thomas a vonatsíneken 
való versenyzéstől kezdve a tengeren való 
hajózásig mindent kipróbál. A motorizált Thomas 
el tudja húzni a himbálódzó játékhajót, meghajtva 
azt a „vizes” úton, egyik kikötőből a másikba.
2561664 (4)      14790.-   Ft /   12590.-   Ft 

Thomas pályaépítő doboz
A több mint 20 pályaelemmel és a pályaépítő 
doboz segítségével a gyerekek kibővíthetik a 
motorizált vasútjukat, vagy összekapcsolhatják 
más TrackMaster™ játékvonat készletekkel.
2561662 (0)      11990.-   Ft /   9990.-   Ft  

Színezd ki az egyes oldalakat, amin 
járművek képei szerepelnek, majd hagyd 
megszáradni, hogy a festék eltűnjön, így 
újra és úja festheted a lapot. A járműveket 
ábrázoló képeken elrejtettek tárgyakat, 
amiket a színezés után meg kell keresni. 
A vizes filctoll könnyen megfogható, így 
az apróságok számára sem okoz gondot a 
színezés. A termék többféle témakörben 
elérhető!

Járművek 2551090 (4)        1990.-   Ft /   1590.-   Ft 

Tündérek 2551115 (4)        1990.-   Ft /   1590.-   Ft 

Fa készségfejlesztő játék, Lakatok és zárak
Told el a reteszt, vagy nyisd ki a lakatot, majd 
tárd fel, hogy mi rejtőzik az ajtó mögött. 
Gyermeked megkereshet egy konkrét képet, 
vagy kis  pajtásával versenyezhet, ki nyitja ki 
előbb a lakatot vagy a reteszt. A játék kiválóan 
alkalmas a finommotoros készség fejlesztésére, 
a szem-kéz koordináció fejlesztésére, miközben 
a gyermek játszva ismeri meg a színeket, 
számokat, állatokat. 
2551132 (1)      8990.-   Ft /   7190.-   Ft  

Szétnyitható fa babaház
Élvezd az otthon nyújtotta örömöt távol az 
 otthonodtól ezzel a könnyen hordozható,  
 kinyitható babaházzal. Két, fából készült, 
 mozgatható kis babafigura él ebben a házban, 
melyhez 11 db, ugyancsak fából készült 
bútor is tartozik. A babaházat könnyen ki lehet 
nyitni, majd ha befejezted a játékot összecsukva 
 egyszerűen tudod tárolni.
2551127 (7)      24990.-   Ft /   19990.-   Ft  
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LEGO

A világ állatai
Ismertesd meg kisgyermekeddel az állatok és 
a természet világát! Vágjatok bele egy szafari 
kalandba az afrikai szavannán, és játsszátok el, 
hogy lefotózzátok az oroszlánokat és a zsiráfokat. 
Fedezzetek fel aranyos, erdei teremtményeket, 
miközben kenuval átszelitek az erdei folyót. 
Építsetek homokvárat a trópusi tengerparton 
vagy nézzetek bálnákat a Déli-sarkon... 
2 éves kortól.
2496774 (7)      29890.-   Ft /   23790.-   Ft 

Kalandok a farmon
Látogass el a kaland farmra a kisgyermekeddel, 
és segíts neki megetetni az összes barátságos
állatot! Fektessétek le az összes állatot a pajtában,
 utána pedig induljatok a házba egy gofrira és 
egy kellemes éjszakai alvásra! A csomagban 3 db 
DUPLO figura és 5 db állatfigura található. 
2-5 éves korosztálynak.
2222928 (1)      18990.-   Ft /   15290.-   Ft 

Trópusi sziget
A csomagban találtok egy emelő csigarendszert, 
mellyel felemelhetitek az elemózsiát a lombházban 
élő család számára, egy forgóhidat és egy indát, 
amin a kis majom himbálózhat. Sokoldalú DUPLO 
sziget játékkészlet számtalan színpompás LEGO® 
DUPLO® játék állattal, melyekhez egy gondozó, egy 
utazó és annak fia is társul. 2 éves kortól.
2496772 (3)      18990.-   Ft /   15290.-   Ft 

Póni istálló
Gondoskodj az istállóban a pónikról. 2-5 éves 
korosztálynak.
2222925 (0)      9790.-   Ft /   7790.-   Ft 

Pókember Electro ellen
Segítsetek Pókembernek kivetni a hálóját, hogy 
megakadályozza Electrót a bankrablásban, 
majd gyűjtsetek bizonyítékokat a játék 
fényképezőgéppel! 2 éves kortól.
2427624 (5)      6790.-   Ft /   5790.-   Ft 

Miki csónakja
Segítsetek együtt Miki egérnek irányítani a 
gőzhajót, és használjátok az emelőcsiga 
funkciót is, mellyel a kis evezős csónakban fel 
tudjátok húzni Minnie egeret a napernyőjével. 
A csomagban 2 DUPLO figurát találtok: Miki 
egeret és Minnie egeret. 2-5 éves korosztálynak.
2345605 (1)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 

Jégvarázs Kastély
Csatlakozz Disney Elsához, Annához és Olafhoz 
a Jégvarázs Kastélyban! A többszínű fénykocka 
egy gombnyomással bevilágítja a kastélyt, így 
gyermekeddel végtelen szórakozásban lehet 
részetek, miközben eljátsszátok a Jégvarázs 
című film jeleneteit vagy kitaláljátok saját 
történeteiteket Elsa varázslatos kastélyában. 
2 éves kortól.
2496778 (5)      16190.-   Ft /   12890.-   Ft 

Mickey hétvégi háza
Látogassatok el Mickey hétvégi házába, hogy 
végtelen és fantáziadús Disney játékban legyen 
részetek Mickey egérrel és barátaival! Ezt a 
könnyen megépíthető házat téli vagy nyári 
vakációhoz is átalakíthatjátok. 2 éves kortól.
2496776 (1)      16190.-   Ft /   12890.-   Ft 

1

2

3

4

5

6

7

8

2 3

5

8

7

4

LEGO, DUPLO, a LEGO logo és a minifi gurák a LEGO csoport tulajdonába tartoznak. © 2019 A LEGO csoport. © Disney.

29890.–

23790.–

1

8490.–

6790.–

6



21

LEGO

Tehervonat
A Told és Indul motorral elég egy enyhe 
lökés előre vagy hátra, és a vonat máris 
útnak indul. Kikötővel, hajóval, kávézóval, 
rakodóállomással, 2 db daruval, 3 db DUPLO 
figurával és egy állatfigurával. Még több 
játéklehetőséghez töltsétek le a kiegészítő 
alkalmazást. 2-5 éves korosztálynak.
2345589 (4)      38390.-   Ft /   30590.-   Ft 

Rendőrkapitányság
Segítsetek a rendőröknek száguldozni a 
villogó fényekkel és sziréna hanggal ellátott 
rendőrautóban, hogy elkapjátok a rendőr 
fánkjaival menekülő gazfickót! A csomagban 
3 db DUPLO figura található. 2 éves kortól.
2427618 (4)      9790.-   Ft /   7790.-   Ft 

Repülőtér
Segíts a kis pilótának felkészülni a felszállásra 
a DUPLO Repülőtéren! Az óvodáskorú gyer-
mekek könnyen megépítik a beszállókaput, a 
poggyászcsúszdát és a forgó repülésirányító 
tornyot. A csomagban 3 db DUPLO figura 
található. 2 éves kortól.
2222938 (0)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 

Tűzoltóállomás
Látogassatok el a könnyen megépíthető 
Tűzoltóállomásra, és segítsetek a tűzoltóknak 
eloltani a tábortüzet és felmászni a létrára, hogy 
megmentsék a toronyban lévő tűzoltó kutyát! Ha 
befut egy hívás, segíts gyermekednek beültetni a 
tűzoltókat a tűzoltóautóba, bekapcsolni a villogó 
fényeket és a szirénát, majd irány az újabb, 
vakmerő mentőakció! A csomagban 2 db DUPLO 
figurát és egy kutya figurát találtok. 2 éves kortól.
2427630 (6)      14990.-   Ft /   11890.-   Ft 

Tűzoltóautó
Segíts kis tűzoltódnak a helyszínre sietni a 
gyermekeknek szánt tűzoltóautóval, melynek 
villogó kék fénye és sziréna hangja van! A 
csomagban 2 db DUPLO figurát és egy cica 
figurát találtok. 2 éves kortól.
2427626 (9)      6390.-   Ft /   4990.-   Ft 

Teherautó és lánctalpas exkavátor
Mozgassátok hepehupás felületen a lánctalpas 
exkavátort és ássatok a nagy lapátjával! 2 db 
DUPLO építőmunkás figurát tartalmaz. 2-5 
éves korosztálynak.
2028007 (9)      6390.-   Ft /   4990.-   Ft 

Nagy építkezés
Tisztítsátok meg a területet a lánctalpas 
buldózerrel, mielőtt lebillentenétek az 
új építőanyagokat a teherautóról. Utána 
használjátok a daru karmait és beállítható 
karját az elemek egymásra helyezéséhez 
és építsétek fel az épületet! 3 db DUPLO 
építőmunkás figurát tartalmaz. 2-5 éves 
korosztálynak.
2028012 (3)      16990.-   Ft /   13590.-   Ft 
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Baba és kisgyermek

Billy Big Wheel
A távirányító segítségével úgy kormányozha-
tod az autót balra és jobbra, mintha egy igazi 
autót vezetnél. Gyorsulásnál a fényszórók 
bekapcsolnak és felbőg a motor. 2 éves kortól.
piros
249788 (4)      11190.-   Ft /   9190.-   Ft 

sárga
492547 (7)      11190.-   Ft  /  9190.-   Ft 

2 az 1-ben járássegítő
A játék segít a babának az első lépések biztonságos 
megtételében. Szerepjátékra ösztönöz, a számos 
játéklehetőségnek köszönhetően pedig fejleszti a 
koordinációs készséget. 9 hónapos kortól.
2507578 (6)      10590.-   Ft /   8490.-   Ft 

Flashy xilofon
2 az 1-ben xilofon: fém xilofon elektromos 
funkcióval. 1 éves kortól.
2507603 (5)      7690.-   Ft /   5990.-   Ft 

Mágikus pörgettyű
Csak le kell nyomni, hogy a pörgettyű és a benne 
található golyók aktiválódjanak. 6 hónapos kortól.
891344 (9)      6390.-   Ft /   4990.-   Ft 

2 az 1-ben torony
Toronyépítő játék 6 színes pohárral, 
golyópálya funkcióval. 6 hónapos kortól.
2507565 (6)      6390.-   Ft /   4990.-   Ft 

Tépőzáras darts
Találj célba és minden lámpa felvillan!
3 db tépőzáras labdával. 18 hónapos kortól.
2507583 (0)      6390.-  Ft /  4990.-   Ft 

Ugróiskola szőnyeg
Elektromos szőnyeg fényekkel, hangokkal 
és különböző nehézségi fokozatú játékkal. 
2 játékmód: ugróiskola + fitness mód „fitness 
kockával“, mely megmutatja, melyik gyakor-
latokat kell elvégezni. Színes fények jelzik, 
melyik négyzetbe kell ugrani. A játék fejleszti 
a motorikus képességeket. 2 éves kortól.
2161646 (4)      10590.-   Ft /   8490.-   Ft 

Kapu labdával
Fények és hangok jelzik, ha betaláltunk 
labdával a hálóba. 25 dallammal és hangef-
fektussal. 2 éves kortól.
703473 (2)       10590.- Ft /  8490.-   Ft 
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6

Tanuló okostelefon
Megtanítja a számokat, a számolást, a 
 köszönéseket és még sok minden mást. Ösztönzi 
a korai szerepjátékot és a fantáziát. Erősíti a 
szövegértési és kommunikációs készséget.
440669 (3)      4190.-   Ft /   3390.-   Ft 

Daloló mesekönyv
Megtanítja az első szavakat, betűket,  számokat, 
formákat és még sok mindent. A könnyen  
 lapozható oldalak segítenek a finommotoros 
 mozgás fejlesztésében.
440727 (0)      6990.-   Ft /   5590.-   Ft 

Tanuló Kutyás távirányító
Úgy néz ki, mint egy TV-távirányító, a valósághű 
szerepjáték kedvéért. Ha pedig a kicsi megnyomja a 
gombokat, a képernyő kivilágosodik, és számokat, 
az ABC betűit, ellentéteket, színeket és tanító 
dalokat, kifejezéseket hallhat.
2001289 (2)      5190.-   Ft /   4190.-   Ft 

Tanuló almácska
Ha a kicsi megnyomja a központi „magház“ 
gombot, új dalocskákat és vidám kifejezéseket 
hallhat, amelyek az egyes cikkeken szereplő 
gyümölcsökről, színekről és számokról szólnak!
2128179 (2)      5990.-   Ft /   4790.-   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!
2246137 (7)      7990.-   Ft /   6390.-   Ft 

Tanuló tablet
Mivel minden baba a saját ritmusában fejlődik, 
a Smart Stages™ technológiával lehetőségünk 
van kiválasztani azt a fokozatot, amely a 
legmegfelelőbb a gyermekünknek!
514419 (8)      7490.-   Ft /   5990.-   Ft 

Sütifaló kincsesbödön
A mosolygós sütifaló két üzemmódban hasz-
nálható. Segítségével a baba megtanulhatja a 
különböző formák neveit, valamint a számokat is.
836898 (0)      9290.-   Ft /   7390.-   Ft 

Tanuló laptop
Miközben az apró számítógépzseni  nyomogatja, 
forgatja és csúsztatja a különböző tevékenysé-
gekre lehetőséget nyújtó gombokat, izgalmas 
dalokat, hangokat és kifejezéseket hall, amelyek 
bevezetik a számok, színek, formák és egyebek 
világába!
2415870 (1)      8390.-   Ft /   6690.-   Ft 
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Összehajtható tengeri játszószőnyeg
Praktikus, vízi állat mintás játszószőnyeg 
két lehajtható játékívvel és négy elragadó 
tengerlakóval, amelyek bátorítják a babát, 
hogy megfogja, megbökje őket. 
Az összehajtott szőnyegben a játék minden 
része elcsomagolható. 0 hónapos kortól.
2526928 (4)      14990.-  Ft /  11890.-   Ft  

Mókakockák
A móka valóban a baba feje fölé tornyosul a 
Fisher-Price® Mókakockákkal. Mindegyik kocka 4 
oldalon kínál játékot a babának: ABC-k, 123-ak, 
kukucska és egy mókás tevékenység. A kék kocka 
attrakciója a forgódob, a pirosé a forgó kerék, 
belsejében gyöngyökkel, a sárga kockáé pedig a 
nyomkodós számlap. A kockák tetején található 
gomb megnyomásával kezdődhet is a mókázás. 
Vagy a baba egymásra is tornyozhatja őket, és 
a legfelső kocka „varázsgombját“ megnyomva, 
egyszerre aktiválhatja az összeset! Imádnivaló 
látvány, ahogy a vidámság a tetőfokára hág, 
megkoronázva a finommotoros készségek és 
szem-kéz koordináció fellendülésével!
2030849 (0)      6390.-   Ft /   4990.-   Ft 

Formaevő dobozka
A Formaevő dobozka a baba számára a jókedv 
tárháza. A tömzsi, színes tömbök segítségével a 
babák megismerhetik a színeket és a formákat, 
miközben megpróbálják kiválogatni, a dobozká-
ba pakolni és a nyílásokon átdugni a formákat. 
Ha kiüríti a dobozkát, a móka újraindul! A fogan-
tyúnak köszönhetően pedig bárhová egyszerűen 
elvihető a Formaevő dobozka! 6 hónapos kortól.
962850 (2)      4190.-   Ft /   3390.-   Ft 

Coffee-to-go szett
Játékélmény reggel! A kávéspohár rágóka és 
csörgő az egyben, teljesen tej- és koffeinmentes 
és tökéletes méretű a kis lurkó számára. A kis 
koránkelők a fánkot is „megcsörgethetik“ vagy 
követhetik az összegyűrhető újságban, mi történik 
a nagyvilágban. 3 hónapos kortól.
2526935 (2)      4190.-   Ft /   3390.-   Ft 

Napocskás foglalkoztató
A Fisher-Price Napocskás foglalkoztatóval igazán 
színpompás és gyakorlatias játékba csúszdázhatsz!  
Az élénk színű gyöngyök tökéletes méretűek ahhoz, 
hogy az apró kezek ütögessék, forgassák és a szi-
várványíveken keresztülcsúsztassák őket. A további 
varázslatos játék kedvéért a baba ütögetheti a 
csörgős forgót vagy megpörgetheti a kétoldalú 
napocskát, hogy izgalmas kattogó hangokat 
hallhasson! A kicsik problémamegoldó képessége 
fejlődik, miközben felfedezik, hogyan csúsztassanak 
egyszerre több gyöngyöt. 6 hónapos kortól.
2460568 (7)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 

Tanuló kutyusos járássegítő
Kutyus a növekvő baba tökéletes társa, izgalmas, 
aktív tevékenységeket kínálva az ülő apróságoknak, 
tonnányi bátorító kifejezést és támogatást kínálva 
az első apró lépések megtételéhez.
2246148 (3)      15590.-   Ft /   12490.-   Ft 

Ravasz rókakoma
Zenés tanuló mókázással foglalja le a kicsiket, 
miközben az ülő játékot kinőve ide-oda 
kúsznak-másznak!
2475616 (7)      16990.-   Ft /   13590.-   Ft 

1

2

3

4

5

6

7

2

4

5

7

6

4190.–

3390.–

3

14990.–

11890.–

1



25

Baba és kisgyermek

A baba érintésére Kutyus izgalmas dalocs- 
kákkal és kifejezésekkel válaszol, amelyek 
több mint 100 első szóval ismertetik meg a 
picit a testrészekkel, színekkel,  formákkal és 
egyebekkel kapcsolatban! És mivel minden 
baba a saját tempójában fejlődik, a Kutyus 
Intelligens fokozatok-technológiájának 
köszönhetően anyuka kiválaszthatja a kicsi 
számára legmegfelelőbb szintet.

Tanuló Kutyus
2246146 (9)      12990.-   Ft /   10390.-   Ft 

Tanuló Kutyushugi
2246142 (1)      12990.-   Ft /   10390.-   Ft 

Elza jégpalotája
A gyerekek most felfedezhetik Elza jégpalotáját 
Olaf, a vidám hóember és Elza, a jégkirálynő 
kíséretében. Nyomja meg és fordítsa el a 
gombokat, hogy aktiválódjon minden mágikus 
fény, téli hang és a „növekvő“ palota minden 
izgalmas funkciója. 18 hónapos kortól.
2526958 (1)      20390.-   Ft /   16290.-   Ft 

Kristoff szánja
Anna, Kristoff és Sven, a rénszarvas Kristoff szán-
jával, ami remekük siklik. 18 hónapos kortól.
2526959 (8)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 

Tűzoltóautó
Az aranyos, nevető arcú, stabil tűzoltóautó 
nagy, könnyen megragadható építőelemeket 
tartalmaz. Ideális 1-5 éves korosztály számára.
2537463 (6)      4190.-   Ft /   3390.-   Ft 

CAT betonkeverő autó
A kis építőmesterek hasznossá tehetik magukat 
ezzel a világító, sárga CAT betonkeverő autóval: 
tologathatják, kipakolhatják, az építőelemeket 
egymásra helyezhetik. Kifejezetten gyermekke-
zekhez alakítva. 9 részes. 12 hónapos kortól.
2526978 (9)      6390.-   Ft /   4990.-   Ft 

Billenős teherautó
Az építőelemek és a teherautó is kifejezetten 
apró kezek számára készült, könnyedén meg-
foghatóak és hatalmas élményt nyújtanak 
a kis építőmunkásoknak. (25 részes). Ideális 
1-5 éves korosztály számára.
2537458 (2)      11490.-   Ft /   9190.-   Ft 

Mega Construx doboz
A 480 építőelem előmozdítja a kreativitást és 
határtalan lehetőségeket kínál. Az élénk színű, 
klasszikus formájú építőelemekkel szabadjára 
engedhetik a gyerekek a fantáziájukat. Az ele-
mek a kereskedelmi forgalomban kapható többi 
építőelemmel kompatibilisek. 4 éves kortól.
2526964 (2)      7690.-   Ft /   5990.-   Ft 

Mega Construx doboz haladóknak
A 480 építőelem a kreativitást a tapasztalt 
kis építőmesterek számára egy teljesen új 
szintre emeli. A katonai színösszeállítás és a 
klasszikus formák próbára teszik a gyerekek 
képzelőerejét. Az elemek a kereskedelmi 
forgalomban kapható többi építőelemmel 
kompatibilisek. 8 éves kortól. 
2526969 (7)      7690.-   Ft /   5990.-   Ft 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7

2

4

3

1

5

6

8

9

7690.–

5990.–

8-9

33



26

Baba és kisgyermek

Telefon hanggal
Sok dalammal és csengőhanggal. 
9 hónapos kortól ajánlott. Többféle, 1 db.
106822 (1)      4190.-   Ft /   3390.-   Ft 

Az első zongorám
Ezen a strapabíró zongorán a kiegészítő 
zenekártyák segítségével megismerked-
hetnek a gyermekek az első dallamokkal. 
12 hónapos kortól.
810038 (2)      6390.-   Ft /   4990.-   Ft 

Többfunkciós hernyó
A hernyó mind a 6 végtagja forgatható izgalmas 
kattogó hang kíséretében. Az egyes elemek válto-
zatos funkciói, mint a tükör, csörgő, gumigyűrű, 
barázdák és a csúszka vizuális, tapintható és 
hangingereket biztosítanak a gyermekek számára, 
fejlesztik a finommotorikus képességeket, vala-
mint a kéz- és szemkoordinációt. 6 hónapos kortól.
621380 (0)      2990.-   Ft /   2390.-   Ft 

Húzható kutya
A hangjegy gombot megnyomva elugat 
11 dallamot, és menet közben csóválja a 
farkát. A gyermeket mozgásra ösztönzi. 
12 hónapos kortól.
2134805 (1)      4190.-   Ft /   3390.-   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 

Baba játékszett
A szett egy gyűrűpiramisból, színes válogató 
vödröcskékből és egy egymásra rakosgatható 
piramisból áll. 12 hónapos kortól.
2472562 (0)      4190.-   Ft /   3290.-   Ft 

Csikóhal
Tapadókorongokkal a fürdőkádra rögzíthető. 
A vízkerék feltöltésével kezdődhet a móka 
fürdés közben. 12 hónapos kortól.
2134810 (5)      4190.-   Ft /   3390.-   Ft 
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Csörgőlabda
Élénk színű labda harangocskával. Fejleszti a 
fogó reflexet. 3 hónapos kortól.
148452 (6)      2390.-   Ft /   1990.-   Ft 

Zenélő okostelefon
Ösztönzi a korai szerepjátékot. 40 dallammal, 
fénnyel és vidám hangokkal. 10 hónapos 
kortól.
520066 (5)      3390.-   Ft /   2690.-   Ft 

Musical-Fun mikrofon
Háttérzenével, hangeffektekkel, közönségtaps-
sal, éljenzéssel. A visszhangzó hanghatásokhoz 
rázd meg a mikrofont! 2 éves kortól.
2339168 (0)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 

Vidám hernyó
Távvezérlésű hernyó vidám dallamokkal és 
hangokkal, hangerőszabályozóval. 12 hónapos 
kortól.
2339163 (5)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 

Fürdőjáték szett
A négy elemből álló szett részei tetszés 
szerinti sorrendben összekapcsolhatóak. 
Többféle funkcióval. 3 hónapos kortól.
2456946 (0)      2390.-   Ft /   1990.-   Ft 

Csörgő-zenélő szett

Vidám dallamokkal, fény- és hanghatásokkal. 
3 hónapos kortól.
2339172 (7)  3990.- Ft /       3390.- Ft   

Virág vízijáték
Ha a legfelső virágra vizet öntesz, a lenti virágok 
forogni kezdenek. Tapadókorongos rögzítés 
fürdőkádhoz, csempéhez. 12 hónapos kortól.
2339176 (5)      3390.-   Ft /   2690.-   Ft 

Zenélő állatok
A vidám, színes állat ide-oda gurítva a ba-
bákat mozgásra motiválja. A sok dallamnak 
és a villogó fénynek köszönhetően a játék 
nagyon szórakoztató! 18 hónapos kortól. 
Többféle, 1 db.
486863 (7)      2690.-   Ft /   2390.-   Ft 

Babacsörgő
A könnyen megfogható csörgő mozgatható 
részei játékosan fejlesztik a baba finommoto-
rikus képességeit. 3 hónapos kortól.
2456945 (3)  2390.- Ft /       1990.- Ft   

Autó hangokkal
Vigyázz, kész, rajt! Ha megnyomod a sárga 
gombot, az autó nagy lendülettel elindul. 
18 hónapos kortól. Többféle, 1 db.
486848 (4)      2690.-   Ft /   2390.-   Ft 
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Készségfejlesztő faház
A gyerekek játszva tanulhatják meg a különböző 
színeket és formákat. 1 éves kortól.
354026 (8)      7690.-   Ft /   5990.-   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)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 

Világító és zenélő vonat
Kiváló minőségű, masszív, színes vonat két 
vagonnal és színes, különböző formájú elemek-
kel, melyek a kreativitást, a finommotorikát és 
a szem-kéz-koordinációt fejlesztik. 31 részes. 
Fény- és hanghatásokkal. Hossza 59 cm.
357867 (4)      10590.-   Ft /   8490.-   Ft 

Összeilleszthető kirakójáték, 20 darabos
A három oszlop és a színes, megfestett, 
összeilleszthető elemek fejlesztik a gyermek 
készségeit. 1 éves kortól.
405713 (0)      4190.-   Ft /   3390.-   Ft 

Húzogatható csiga
A zsinór meghúzásával körbeforog a teknős 
háza 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 talál-
ható 4 különböző nyilással. 1 éves kortól.
2174832 (5)      7690.-   Ft /   6190.-  Ft 

Formaválogatós játék
12 hónapos kortól.
42701 (2)      3390.-   Ft /   2690.-   Ft 

Klopfolópad
12 hónapos kortól.
42703 (6)      3390.-   Ft /   2690.-   Ft 

Húzható golyóvezető - fejlesztő játék
12 hónapos kortól.
42706 (7)      5990.-   Ft /   4990.-   Ft 

Golyóvezető - fejlesztő játék
12 hónapos kortól.
42704 (3)      3390.-   Ft /   2690.-   Ft 

Fa építőkockák
Vegyes színek. 100 db. 12 hónapos kortól.
42711 (1)      3390.-   Ft /   2690.-   Ft 

Színes, húzható vonat
12 hónapos kortól.
42696 (1)      5390.-   Ft /   4390.-   Ft 

Színes gyűrűpiramis
12 hónapos kortól.
42697 (8)      3990.-   Ft /   3390.-   Ft 
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Babaház 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)      24490.-   Ft /   19690.-   Ft 

Jó éjt - Csiga
A világító szemű plüss csiga a sötétben 
színes csillagokat vetít a szoba plafonjára. Tíz 
különböző dallammal és hanggal.
zöld
2374791 (3)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 

lila
2374783 (8)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 

Jó éjt - Egyszarvú
Plüssállat altatódallal és világítással.
2374799 (9)      9490.-   Ft /   7490.-   Ft 
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Lepke
Kb. 24 x 22 cm.
982266 (5)      3990.-   Ft /   3390.-   Ft 

Felhúzható zenélő plüss, lányoknak
Kb. 32 x 20 cm.
218434 (0)      4990.-   Ft /   4390.-   Ft 

Csörgő lányoknak
Kb. 14 x 9 cm.
2007626 (9)      1990.-   Ft /   1690.-   Ft 

Lány játékbaba
Kb. 30 cm.
967037 (2)      3390.-   Ft /   2690.-   Ft 

Szundikendő lányoknak
Kb. 25 x 25 cm.
967047 (1)      3390.-   Ft /   2690.-   Ft 

Macis szundikendő
Kb. 25 x 21 cm.
2033797 (1)      3390.-   Ft /   2690.-   Ft 

Macis plüsslabda
Kb. 12 cm.
2033798 (8)      2390.-   Ft /   1990.-   Ft 

Macis játékkendő
Kb. 16 x 16 cm.
2033795 (7)       1690.-   Ft 

Hableány szundikendő
Kb. 25 x 25 cm.
2399344 (0)  3390.- Ft /       2690.- Ft   

Hableány játékbaba
Kb. 30 cm.
2399348 (8)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 

Hableány plüsslabda
Csörgővel és felfedezésre váró elemekkel. Kb. 12 cm.
2399333 (4)  2390.- Ft /       1990.- Ft   

Vörös róka
Kb. 25 cm.
157227 (8)       3690.-   Ft 

Sivatagi róka
Kb. 25 cm.
157326 (8)       3690.-   Ft 

Yoohoo
Kb. 25 cm.
157347 (3)      3690.-   Ft 

Majom
Kb. 22 cm.
2157109 (1)         1690.-   Ft 

Panda
Kb. 13 cm.
2348061 (2)       2990.-   Ft 

Polip
Kb. 13 cm.
2471068 (8)      3690.-   Ft 

Flamingó
Kb. 17 cm.
2348051 (3)      2990.-   Ft 

Nyuszi
Kb. 19 cm.
2348071 (1)        3690.- Ft   

Egyszarvú
Kb. 20 cm.
2348076 (6)        3690.- Ft   

Tukán
Kb. 16 cm.
2467687 (8)        3690.- Ft   

Alpaka
Kb. 20 cm.
2471074 (9)         3690.-   Ft 
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A kicsik ölelgethetik, hozzábújhatnak és 
szeretgethetik a plüssöket. Ideális kisgyer-
mekek számára.

Maci
Ülő, 55 cm.
651028 (2)             4990.-   Ft 

Maci
Fiú, 100 cm.
678023 (4)      7790.-   Ft /   6790.-   Ft 

Maci
Ülő, 25 cm.
651032 (9)             3390.-   Ft 

Maci
Puha, 33 cm.
2348087 (2)             6790.-   Ft 

Husky
Fekvő, 20 cm.
37043 (1)             3390.-   Ft 

Kutya kendővel a nyakán
Fekvő, 30 cm.
36597 (0)             3390.-   Ft 

Tigris
Fekvő, 20 cm, fehér.
2119251 (7)             3390.-   Ft 

Berni pásztor
Fekvő, 20 cm.
37041 (7)             3390.-   Ft 

Kutya
Ölelnivaló plüsskutya. Kb. 35 cm. 
37036 (3)  4390.- Ft

Maci
Plüss maci orrán szívecskével. Kb. 24 cm.
643308 (6)        2690.- Ft   

Egyszarvú
Plüss egyszarvú. Kb. 30 cm.
2348002 (5)        5790.- Ft   

A nagyszemű plüssállatok mindig téged 
néznek, mindegy, hogy melyik oldalról 
szemléled őket. Csillogó szemeikkel oda- 
vonzzák a tekintetet. A feltűnő szempillák-
kal pedig igazán különleges a pillantásuk.

Cica
Ülő, rózsaszín/színes, 20 cm.
2145034 (1)             4790.-   Ft  

Egyszarvú
Ülő, sötét rózsaszín, 15 cm.
2144973 (4)             2690.-   Ft 

Egyszarvú
Ülő, rózsaszín, 15 cm.
2144975 (8)             2690.-   Ft 

Nyuszi
Ülő, lila, 15 cm.
2144982 (6)             2690.-   Ft 

Nyuszi
Ülő, rózsaszín/színes, 15 cm.
2144986 (4)             2690.-   Ft 
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Cubby, a kíváncsi maci
Készülj fel arra, hogy imádni fogod ezt az 
eleven mackót! Cubby, a kíváncsi mackó több, 
mint 100 hangkombinációt ad ki és rendkívül 
interaktív, hisz reagál a hangra és érintésre. 
Hálás, ha gondoskodsz róla: megeteted vagy 
megfésülöd. A játék tartozéka egy cumisüveg, 
mézescsupor és kefe a bundája kifésülésére. 
4 éves kortól.
2510402 (8)      27190.-   Ft /   21990.-   Ft 

Simba, a bömbölő oroszlán
Az édes oroszlánkölyök a Disney Oroszlánkirály 
című meséből, közös bömbölésre és játékra hívja 
a gyerekeket, és várja, hogy megetessék. Mindig 
kész egy hatalmas ölelésre! 4 éves kortól.
2510440 (0)      42490.-   Ft /   33990.-   Ft 

Hektor, a házörző
Hektor közös kiabálásra, nagy ölelésre invitálja 
a gyerekeket. Örzőmódban reagál a mozgásokra 
és élénken ugatni kezd. 4 éves kortól.
2510404 (2)      14990.-   Ft /   11890.-   Ft 

Rex, a dinoszaurusz
Rex bömböl és dzsungelhangokat ad ki, 35 
hang- és mozgáskombinációval szórakoztatja 
el a gyerekeket. 4 éves kortól.
2388370 (3)      20990.-   Ft /   16990.-   Ft 

Kami cica
Kami örül, ha pórázon sétáltatják és 
finomságokkal etetik. Utána - upsz, sajnos a 
földre piszkít. 9 jutalomfalattal, pórázzal és 
macskapiszok gyűjtő tasakkal. 4 éves kortól.
2136293 (4)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 
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Világító pórázzal

Fény- és hangeffek-tekkel

Csóválják a 

farkukat!

Sétálni is
 

tud!

Mozgatja a fenekét és csóválja a farkát!

Funkcionális plüss

Mimi és Waggles puha plüssök. Különle-
gességük, hogy barátságosan mozgatják a 
feneküket sétálás közben. Csóválják a farku-
kat, ugatnak, illetve nyávognak, és hihetet-
len édes a járásuk. Kb. 23 cm. 3 éves kortól.

Mimi cica
2529637 (2)      11890.-   Ft /   9490.-   Ft 

Waggles tacskó
2346454 (4)      11890.-   Ft /   9490.-   Ft 

Fluffy, Cassy és Destiny rendkívül aranyos 
kiskedvencek és imádnak sétálni. Pórázu-
kon 3 db led villog. Ha sétálni viszed őket, 
boldogan csóválják farkukat és hangokat 
adnak ki. Kb. 22 cm. 4 éves kortól.

Destiny egyszarvú
2178423 (1)      10890.-   Ft /   8490.-   Ft 

Fluffy kutya
2178410 (1)      10890.-   Ft /   8490.-   Ft 

Cassy cica
2178414 (9)      10890.-   Ft /   8490.-   Ft 

Szivárvány egyszarvú
Szivárvány egy nagyon különleges egy-
szarvú. Szivárványszínű sörénye, színes farka 
és világító szarva van! Ha megsimogatod 
Szivárvány hátát, az egyszarvú csodálatos 
színekben kezd pompázni. Nyerít és mágikus 
egyszarvú hangokat ad ki. 
Kb. 24 cm. 3 éves kortól.
2117106(2)  8490.- Ft /       6790.- Ft   

Pipi Max Beagle
Az egyetlen plüsskutya, amely fut, ugat, iszik 
és pisilni tud. Itatótállal és kábeles vezérléssel. 
Kb. 21 cm magas. Az elemeket nem tartalmazza. 
3 éves kortól.
86968 (3)      16990.-   Ft /   13590.-   Ft 

Pomsies Cicus
Viselhető virtuális kis kedvenc, amely reagál 
az érintésre és a hangra. 50 reakció! Rezegve 
dorombol, beépített érintés érzékelő és több 
mint 20 szuper cicahang! Csikizd, ölelgesd, 
táncolj vele! Csavard és tekerd a farkincáját, 
hogy a legdivatosabb kiegészítőt rátehesd 
a hátizsákodra, a csuklódra, a hajadra vagy 
ahová csak kedved tartja! Többféle. 1 db.
2551171 (0)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 
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Pozíció 1 - 3

Babakiegészítők

Big Box 27 részes
Játék élelmiszer választék kiváló minőségű 
fából: gyümölcsök, zöldségek, kenyér, 
édességek, stb. 
2053735 (7)      11890.-   Ft /   9490.-   Ft 

Szeletelhető játék élelmiszerek
11 részes szett fából.
2053743 (2)      6390.-   Ft /   4990.-   Ft 

50 részes főző szett
A nagy választék minden recepthez alapa-
nyaggal szolgál.
2389792 (2)      9790.-   Ft /   7790.-   Ft 

Bevásárlókosár
Robusztus kosár erős anyagból, teletöltve 
ismert márkájú, játék termékekkel.
2327765 (6)      4190.-   Ft /   3390.-   Ft 

Mikrohullámú sütő
Játék mikrohullámú sütő hanggal, visszaszámláló 
digitális kijelzővel, belső világítással,  forgótányérral, 
műanyag mini pizzával.
2527459 (2)      6690.-   Ft /   5390.-   Ft 

Multifunkciós pénztárgép
Pénztárgép kényelmes gumi gombokkal 
rendelkező digitális számológép résszel, kulccsal 
nyitható kasszával, beépített vonalkódolvasóval, 
nyomógombbal működtethető futószalaggal, 
piros visszajelző fénnyel, kézikosárral,  
mérlegrésszel és különböző játék  élelmiszerekkel.
591500 (2)      9990.-   Ft /   7990.-   Ft 

Automata kávéfőző
Automata játék kávéfőző valósághű hangokkal, 
változtatható megvilágított feliratokkal, 
 vízkiengedő funkcióval, zárható víztartállyal, 
többféle funkciógombbal és kapcsolóval.
2347637 (0)      8990.-   Ft /   7190.-   Ft 

Sweet Home mosógép
Játék mosógép valósághű hangokkal, forgó 
betekintőablakkal, nyitható-zárható dobbal, 
zárhanggal, kihúzható mosópor adagolóval 
és különböző funkciógombbal.
2347660 (8)      7490.-   Ft /   5990.-   Ft 

Porszívó
Játék porszívó valósághű hanggal és valódi 
szívóhatással, eltávolítható és szétszedhető 
műanyag porgyűjtővel, rugalmas gégecsővel.
2347560 (1)      6990.-   Ft /   5590.-   Ft 
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Zene

Fa gitár
Hat húros, hangolható fa gitár pengetővel. 
Élethű hangzás. Hossza: 55 cm. 3 éves kortól.
rózsaszín
2514086 (6)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 

klasszikus
2515007 (0)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 

Elektromos rock gitár
Hat, hangolható fém húrral, hevederrel és 
élethű hangzással. Mérete: 70 x 7,5 x 25,5 cm. 
5 éves kortól.
2170350 (8)      10190.-   Ft /   8190.-   Ft 

DJ keverőpult
2 scratch pad fényeffektusokkal, mikrofon 
hangeffektusokkal, 7 dallam, 6 zenei frázis, 4 
dobhang, hangerőszabályozó, csatlakozó aljzat 
fejhallgatóhoz. Méret: kb. 54 x 23 x 22 cm. 
5 éves kortól.
2504390 (7)      16990.-   Ft /   13590.-   Ft 

Színpadi mikrofon
2 mikrofon állítható magasságú állvánnyal és 
fényeffektusokkal. Magassága legfeljebb 90 cm. 
3 éves kortól.
2375061 (6)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 

CD-lejátszó
Két mikrofonnal. Adapter funkció.
multicolor
2448523 (4)      11890.-   Ft /   9490.-   Ft 

pink
2448691 (0)      11890.-   Ft /   9490.-   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. 
Az elemeket tartalmazza.
144869 (6)      12590.-   Ft /   10190.-   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, bemenet 6 V DC, 4 x 1,5 „AA“ elemmel 
működik. 3 éves kortól.
piros-kék
910733 (5)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 

rózsaszín
2364232 (4)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 

Kazettás magnó
Gyermekek által is kezelhető kazettás magnó 
két mikrofonnal a közös énekléshez. Felvétel és 
lejátszás funkció, beépített hangerőszabályozó, 
automatikus leállás funkció.
285259 (1)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 
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Kreatív játékok

12

A Color Wonder egy innovatív, kreatív és tiszta 
rajzolási megoldás. A filcekben lévő speciális 
anyag színe csak a kifestő lapokon jelenik meg, 
máshol átlátszó marad. A szett egy 18 oldalas 
kifestőkönyvet és 5 színes Color Wonder filcet 
tartalmaz, melyek stílusban illenek egymáshoz. 
3 éves kortól.

Jégvarázs 2.
2155754 (5)      3890.-   Ft /   2990.-   Ft 

Mancs Őrjárat
2155757 (6)      3890.-   Ft /   2990.-   Ft 

Mancs Őrjárat - Mini Kids kifestő matricákkal
Kifejezetten az egészen kicsi művészek számára. 
Mancs Őrjárat mintás 32 kifestő oldallal és 4 ív, 
összesen több mint 50 matricával. 12 hónapos 
kortól.
2529650 (1)      2190.-   Ft /   1790.-   Ft 

Jégvarázs 2. - Kifestő és foglalkoztató
Színezd ki a rajzokat a filctollak segítségével, 
majd oldd meg a feladatokat! Jégvarázs kifestő 
és foglalkoztató 32 oldallal és 7 db színes, 
vékony hegyű, mini filctollal. 3 éves kortól.
2529647 (1)      2690.-   Ft /   2190.-   Ft 

Jégvarázs 2. - Kifestő és matricás füzet
A szett tartalmaz egy 32 oldalas kifestő füzetet 
és 4 ív matricát Jégvarázs mintával. 3 éves kortól.
2346441 (4)      1690.-   Ft /   1390.-   Ft 

Ablakfestő filc
A 8 db ragyogó színű ablakfestő filctoll 
bármilyen üvegfelületre fog, festéke gyorsan 
szárad és könnyen lemosható. 3 éves kortól.
645639 (9)      2190.-   Ft /   1790.-   Ft 

Ultra Clean filctoll
8 db vastag filctoll lemosható, ruhából kimosható 
tintával. Erős, ragyogó színek rajzoláshoz és 
satírozáshoz egyaránt.
2529653 (2)      1690.-   Ft /   1390.-   Ft 

Ultra Clean zsírkréta
8 db-os ki- és lemosható, élénk színű zsírkréta 
készlet. 3 éves kortól. 
2379011 (7)      1390.-   Ft /   1090.-   Ft 

A fehér, műanyag figurákat a Crayola speciális 
filctollaival kedved szerint díszítheted! A filctoll 
vízzel és a játékhoz tartozó kefével eltávolítható 
a játékról.

Washimals Kimosható állatkák - Kád szett
A színesre pingált állatkák alig várjak a pancsolást! 
2551200 (7)      9990.-   Ft /   7990.-   Ft 

Washimals Kimosható állatkák - Kutyusok
Pöttyös kutyus? Vagy inkább egy szivárványos 
ebet rajzolnál? Színezd ki őket, ahányszor csak 
szeretnéd!  
2551202 (1)      3990.-   Ft /   3190.-   Ft 

Washimals Kimosható állatkák - Cicák
Kockás kiscica? Vagy inkább egy csíkos cirmost 
rajzolnál? Színezd ki őket, ahányszor csak szeretnéd! 
2551205 (2)      3990.-   Ft /   3190.-   Ft 

Washimals Kimosható állatkák - 
Állatorvosi szett
Az egyedi, tarka kisállatokra nem árt, ha ránéz 
az állatorvos! Dekoráld őket kedved szerint, és 
kezdd újra a rajzolást, ha újdonságra vágysz! 
2551209 (0)      7990.-   Ft /   6390.-   Ft 

Washimals Kimosható állatkák-Kozmetikai 
szalon
Újrarajzolható elbűvölő állatfigurák, amiket 
könnyedén megmosdatva elölről kezdheted 
az alkotást! 
2551210 (6)      7990.-   Ft /   6390.-   Ft 
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Kreatív játékok

Förtelmesen jó szórakozás! Trutyizásra fel! 
Nyomkodd, gyúrd és keverd kedvedre! Ké-
szítsd el a saját undi trutyidat vagy szuper 
slimy labdádat! Keverj egyedi színű, fénylő, 
csillogó, nyúlós slimyt!

Cra-Z Színváltós Slime készítő készlet
2502331 (2)      4790.-   Ft /   3790.-   Ft 

Cra-Z Slime Nyomilabda készítő készlet
2502327 (5)      11590.-   Ft /   9290.-   Ft 

Cra-Z Tábla Slime készlet
2502354 (1)      7390.-   Ft /   5890.-   Ft 

Cra-Z Unikornis Slime készítő készlet
2502341 (1)      4790.-   Ft /   3790.-   Ft 

Cra-Z Szivárvány Slime készítő készlet
2502346 (6)      4790.-   Ft /   3790.-   Ft 

Tybo utántöltő készlet
Kifogytál az alapanyagokból? Egy kiválóan 
felszerelt utántöltő készlettel ismét bele-
vetheted magad a batikolás rejtelmeibe!
2551169 (7)      3390.-   Ft /   2690.-   Ft 

Tybo dizájn stúdió batikoló készlet
A könnyen használható Dizájn Stúdióval 
gyerekjáték a batikolás: illeszd a maszat-
mentes gömböt a talapzatba, és locsold bele 
a festéket, miközben jobbra-balra forgatod! 
Keverj varázslatos, egyedi színeket, és variáld 
a mintákat, ahogy csak szeretnéd! 
2551163 (5)      7990.-   Ft /   6390.-   Ft 

Tybo kézi batikoló készlet
A Tybo-nak köszönhetően végre belekóstol-
hatsz, milyen is maszatmentesen batikolni! 
A jól zárható műanyag gömbből egy csepp 
festék sem szökik meg. Találd ki, milyen 
egyedi, tarka mintát viselnél szívesen, és 
alkosd meg!
2551166 (6)      5990.-   Ft /   4790.-   Ft 
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LEGO

Mia háza
Ismerd meg Miát és családját a gyönyörű LEGO® 
Friends erdei házukban! Segíts Miának gondozni 
Metzie-t, a lovat, majd nyergeld fel és vágtázz 
vele! De a nyuszit se felejtsd el megetetni répával! 
A házban Mia apja, Angus épp turmixot készít 
a konyhában, míg anyukája, Ann megteríti az 
asztalt egy családi ebédhez. 6 éves kortól.
2427786 (0)      23490.-   Ft /   18690.-   Ft 

Stephanie díjugrató pályája
Nyergeld fel a lovakat a díjugrató mutatványhoz 
Stephanie-val és Zackkel! 6 éves kortól.
2427780 (8)      12790.-   Ft /   10190.-   Ft 

Hamupipőke hintója
Menj a bálba egy lovas hintón Hamupipőkével, a 
Disney hercegnővel és élvezd a mókás macska-
egér játékot az aranyos LEGO® állatfigurákkal a 
kicsi kastélyban! 4 éves kortól.
2427793 (8)      6390.-   Ft /   4990.-   Ft 

Hamupipőke álomkastélya
Játszd el a Disney hercegnő, Hamupipőke és a 
Szőke herceg életét a kastélyukban! Segíts nekik 
együtt vacsorázni  a nagy ebédlőben, mielőtt 
elindulnak az erkélyen lévő, elforgatható 
táncparkettre! 6 éves kortól.
2211386 (3)      25490.-   Ft /   20390.-   Ft 

Elvarázsolt lombház
Építsd meg a Disney „Jégvarázs 2.“ című film 
mágikus lombházát, és élj át varázslatos 
erdei kalandokat kedvenc Disney figuráiddal. 
6 éves kortól.
2496852 (2)      16990.-   Ft /   13590.-   Ft 

Elsa varázslatos jégpalotája
Csússz be Anna szánján a jégpalotába, majd 
segíts Elsának, hogy erejét felhasználva kinyissa 
az ajtókat és feltárja az elcsúsztatható ajtókat, 
hogy ünnepélyesen bevonuljatok a kastélyba! 
5 éves kortól.
2534536 (0)      21290.-   Ft /   16990.-   Ft 

Arendelle kastély
Élj át csodálatos napokat Arendelle kastélyában 
kedvenc játékfiguráiddal a Disney „Jégvarázs 
2.“ című filmből. Kísérd el Annát és Elsát a 
piacra kenyeret és halat vásárolni. 5 éves kortól.
2496858 (4)      25490.-   Ft /   20390.-   Ft 

Elsa ékszeres doboza
Készítsd el saját Disney „Jégvarázs 2.“ ékszeres 
dobozodat. 6 éves kortól.
2496860 (7)      12790.-   Ft /   10190.-   Ft 
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LEGO

Heartlake City üdülő
Csússz le az óceánba vezető csúszdán a 
LEGO® Friends Heartlake City üdülőjének vízi 
parkjában, és kerüld ki a vízzel teli vödröt, 
amikor megbillen! Szörfözz vagy pattanj fel 
a jetskire és húzd magad mögött Andreát 
vízisível, hogy egy csodálatos látvány táruljon 
eléd a partról! 7 éves kortól.
2345664 (8)      29890.-   Ft /   23790.-   Ft 

Mentőhajó
Siess a bálna segítségére Miával a mentőhajón! 
7 éves kortól.
2496850 (8)      29890.-   Ft /   23790.-   Ft 

Világítótorony mentőközpont
Csatlakozz a két LEGO® Friends barátnőhöz, Miához 
és Emmához a Világítótorony mentőközpontban, 
és segíts kiszabadítani a bajba jutott állatokat! 
6 éves kortól.
2496847 (8)      18990.-   Ft /   15290.-   Ft 

Barátság ház
A lányok Heartlake City-ből elfoglalták a régi 
tűzoltóállomást és felülmúlhatatlan LEGO® Friends 
főhadiszállást alakítottak ki benne. Lazíts a tetőn 
lévő jacuzziban, legyél kreatív Emma kézműves 
szobájában, vagy élvezd Andrea előadói teraszát! 
Itt van a régi tűzoltó sziréna — a lányok egy új 
feladatot találtak neki! Készíts pattogatott 
kukoricát a konyhában és fordítsd el a hálószobai 
TV-t, hogy előbukkanjon a titkos küldetés 
képernyője! Az eligazítás után csússz le a 
tűzoltópóznán és gyorsan indulj útnak Olivia 
kerékpárján! 6 éves kortól.
2211368 (9)      23490.-   Ft /   18690.-   Ft 

Andrea medencés partija
A zeneőrült LEGO® Friends Andrea tudja, hogyan 
kell igazán klassz LEGO® Friends bulit rendezni. 
6 éves kortól.
2496837 (9)      16990.-   Ft /   13590.-   Ft 

Mia lakókocsija
Autózz vidékre Miával és Stephanie-val egy 
kalandos kempingezésre! 7 éves kortól.
2211362 (7)      18690.-   Ft /   15290.-   Ft 

Tengerparti Vidámpark
Készülj fel az egész napos mókára a Tengerparti 
Vidámparkban! Ülj fel a körhintára, de előbb nézd 
át a táskádat, hogy semmit se veszíts el! Mérd meg 
a bátor LEGO® Friends Emma magasságát, mielőtt 
kipróbálja a csontvázakkal, denevérekkel és ijesztő 
pókokkal teli kísértethajót. A sellőnek öltözött 
Chloe bőrébe bújva sikíts a fényképezőgépbe! 
8 éves kortól.
2496839 (3)      40490.-   Ft /   32290.-   Ft 

Mókás Polip Körhinta
Irány a kikötő, és ülj fel egy körre a Mókás 
Polipra! A csápjai végén 4 tengeri lény formájú 
kocsit találsz. 7 éves kortól.
2496835 (5)      12790.-   Ft /   10190.-   Ft 
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31 cm

Enchantimals

A babák és állatka barátaik az Enchantimals 
világából származnak - egy mesebeli helyről, 
amely mélyen az erdőben rejtőzik. Varázslatos
világ az otthonuk, amelynek minden apró 
szeglete kacagtató élményeket és sok-sok 
kalandot tartogat! A barátság erejével itt 
bármi megtörténhet! 4 éves kortól.

A kedvenc karaktereiddel felépítheted 
az Enchantimals világát és elmesélheted 
saját elbűvölõ történeteidet.

Fox baba
2520051 (5)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 

Bunny baba
2520047 (8)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 

Deer baba
2520057 (7)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 

Dzsungelhajó
Az Enchantimals Dzsungelhajó készen áll az 
indulásra! Egyszerűen told meg és a kaland 
kezdetét veszi! A levehető tartozékok, úgy mint 
egy lámpás, egy teleszkóp és két mentőöv, 
életre keltik a gyerekek fantáziáját. A szett 
tartalmazza Merit Monkey babát és Compass 
nevű majom barátnőjét. 4 éves kortól.
2527165 (2)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 

Patter Peacock baba és Flap pávája
2460747 (6)      2990.-   Ft /   2390.-   Ft 

Tamika Tree baba és Burst békája
2527156 (0)      2990.-   Ft /   2390.-   Ft 

Danessa Deer és Sprint szarvasa
2460752 (0)      2990.-   Ft /   2390.-   Ft 

Bree Bunny baba és Twist nyuszija
2460741 (4)      2990.-   Ft /   2390.-   Ft 

Larissa Lemur és Ringlet makija
2527160 (7)      2990.-   Ft /   2390.-   Ft 

Fanci Flamingo baba és Swash flamingója
2527152 (2)      2990.-   Ft /   2390.-   Ft 

Hixby sünfiú és Pointer sünije
2237693 (0)      2990.-   Ft /   2390.-   Ft 

Dzsungel kávézó játékszett
Peeki Parrot papagáj lány és Shenny papagája 
szeretnek Enchantimals barátaiknak frissítő trópusi 
italokat felszolgálni a Dzsungel kávézóban. A közel 
60 cm magas, 7 játszó területtel, több mint 20 
levehető bútordarabbal és egyéb tartozékokkal 
rendelkező nagy, színekben gazdag kávézó 
játékszett határtalan lehetőségeket kínál a kis 
felfedezőknek. Még egy működőképes felvonót is 
tartalmaz. 4 éves kortól.
2527170 (6)      13990.-   Ft /   11190.-   Ft 

Enchantimals babák nagy állatkákkal 
Az Enchantimals babák igazán szeretni való 
karakterek, akik különleges kapcsolatban áll-
nak az állatkáikkal - mindig együtt vannak, és 
hasonlítanak is egymásra.  Ráadásul ezek az 
állatkák elég nagyok ahhoz, hogy a hátukra 
ülhessenek! Mindegyik 15 cm-es baba élénk 
színű, bohókás mintájú szoknyát és cipőt 
visel. Kiegészítőkkel, mint fejdísz és nyaklánc. 
4 éves kortól. Többféle, 1 db.
2237711 (1)      5390.-   Ft /   4390.-   Ft 
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Pozíció 3 - 5

Trend

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)      20390.-   Ft /   16290.-   Ft 

Téli álom
Steffi hófehér téli ruhában varázsol el. A 
ruha szőrmedíszítése, a gyöngyékszer és 
a  gyönyörű konty mesebeli hercegnővé 
varázsolja Steffit. 3 éves kortól.
41536 (1)      3390.-   Ft /   2690.-   Ft 

Aranyhajú Steffi egyszarvúval
Készíts frizurát Steffi gyönyörű hosszú hajából 
a fésű és csatok segítségével. Az egyszarvú 
sörényét is feldíszítheted a kefe és a színes 
hajcsatok segítségével. Ha pedig hozzáérsz 
az egyszarvú nyergéhez, az állat szarva 
világítani kezd. 3 éves kortól.
2415493 (2)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 

Steffi terepjáróban
A trendi terepjáróban Steffi különösen szívesen 
autózik át a gyerekszobán. Steffi babát, Évi 
babát és egyéb kiegészítőket is tartalmaz.
819345 (2)      10190.-   Ft /   8490.-   Ft 

Jeep lószállító utánfutóval
Steffi a profi lovas most minden útjára 
magával viheti kedvenc lovát, hiszen a tágas 
utánfutóban elegendő hely van. Tartalma: 
ló és Steffi baba. 3 éves kortól.
2518865 (3)      14890.-   Ft /   11890.-   Ft 

Évi kisállatokkal
Évi örömmel gondoskodik az édes kiskutyákról. 
A készlet tartalmaz egy kutyaszőnyeget, 
itatótálat és két édes nyuszit is két szintes 
ketreccel. 3 éves kortól.
2150719 (9)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 

Évi Holiday lakókocsi
A szétnyitható lakókocsi ággyal, konyhával, 
fürdőszobával és medencével számos 
 játéklehetőséget kínál. Sok tartozékkal.  
3 éves kortól.
2364659 (9)      12790.-   Ft /   10190.-   Ft 

Évi az új Beetle-jével
Párizs, Madrid vagy Milánó, Évi új autójával 
nincs akadály. Évit az utazásra kutyája 
is elkíséri. Ha megéheznének, Évi piknik 
 kosarában akad harapnivaló. 3 éves kortól.
774290 (3)      3790.-   Ft /   2990.-   Ft 
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Barbie

Mágikus egyszarvú
A Mágikus egyszarvú és Barbie hercegnő 
fantáziadús játékra ösztönzik a gyerekeket 
fény- és hanghatásaikkal, melyek érintésre 
könnyedén aktiválódnak. 3 éves kortól.
2527142 (3)      19690.-   Ft /   15590.-   Ft 

Szivárványhercegnő 
A Barbie Dreamtopia szivárványhercegnő ezút-
tal többrétegű, csillámló, nyomott mintás bő 
szoknyában tündököl!  Szivárványszínek alul, 
áttetsző fehér filigrán minta felül, „csipkés“ fűző 
és fodros vállak kölcsönöznek Barbie-nak mesés 
kinézetet.  A ragyogó eseményekre hercegnői 
kiegészítőkből válogathat: nyakláncokból, 
tiarákból és egy csillagvégű varázspálcából; a 
hajkefe pedig mókássá teszi a hajformázást. 
3 éves kortól.
2460720 (9)      7990.-   Ft /   6390.-   Ft 

Sellő játékszett
Varázslatos játékszett bölcsőben ringatózó 
sellőbabával, kagylószékkel, csúszdával és 
további kiegészítőkkel. A szettel a gyerekek 
eljátszhatják, hogyan gondoskodik sellő 
Barbie sellő gyermekéről és sellő babájáról. 
3 éves kortól.
2527137 (9)      12290.-   Ft /   9890.-   Ft 

Tündér
A Barbie tündéreket Tündérmese birodalmuk 
ihlette – választhatsz a szivárvány-, a 
drágakő- vagy a cukorkaviseletű közül. 
3 éves kortól.
2460710 (0)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 

Hablegény Ken 
Ken baba készen áll, hogy hablegényként me-
rüljön el a fantasztikus mókában színpompás 
sellőuszonyával és levehető nyakláncával. 
Csuklópántjai igazán illenek a vizek varázslatos 
világához. Az úszó sellőmozgást pedig a moz-
gatható csípőjének segítségével lehet imitálni. 
2459402 (8)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 

Chelsea sellő babák
Színpompás csobbanásban lehet részed ezekkel a 
Barbie Dreamtopia kisméretű sellőbabákkal.  Mind-
egyik egy kivehető fésűt rejteget az uszonyában a 
vidám meglepetés kedvéért! Tartalma: 15 cm-es 
Barbie Dreamtopia sellőbaba levehető hajdísszel. 
Többféle, 1 db. 3 éves kortól.
2237441 (7)      3390.-   Ft /   2690.-   Ft 

Úszó varázssellő
A Barbie Dreamtopia úszó varázssellő a mozgó 
sellőuszonynak köszönhetően segít elmerülni 
Dreamtopia képzeletbeli mesevilágában. Egy 
gombnyomás segítségével aktiválódik is az 
úszó mozgás, melyet csodálatos fényjáték kísér 
Barbie uszonyán, amikor valódi vízbe csobban 
vagy éppen kijön a vízből. A baba nem tud 
magától úszni. 3 éves kortól.
2460716 (2)      9790.-   Ft /   7790.-   Ft 
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Barbie

Az álom lakóautó
Az álom lakóautó egy egyszerű járműből egy kb. 
60 cm hosszú játékszetté alakítható. A tetején 
lévő gombot megnyomva a nyitott oldalfalból 
medence keletkezik kihajtható vízi csúszdával, 
fürdőszobával és WC-vel, mosdókagylóval és 
zuhanyzóval. A hátsó részben két függőágy 
biztosít alvási lehetőségét. Az elülső ülések is 
kihajthatók. A játék kellékei tökéletessé teszik a 
kempingezés élményét. A baba nem tartozék. 
3 éves kortól.
2176744 (9)      35690.-   Ft /   28890.-   Ft 

Barbie repülőgép
Utazz el Barbie-val és barátaival egy álomszép 
szigetre ezzel a rózsaszín repülőgéppel. Az 
utasok csomagjai kényelmesen elférnek az 
ülések fölött található tárolókban. A hosszú 
út alatt senki sem marad éhes vagy szomjas, 
hiszen a zsúrkocsin előre elkészített finomsá-
gok várják az utasokat. A szett tartalmaz egy 
pilóta Barbie babát is csomaggal és további 
tartozékokat. (További babát nem tartalmaz.) 
3 éves kortól. 
2527133 (1)      33990.-   Ft /   27190.-   Ft 

Utazó Chelsea baba
Chelsea baba útitársa a kutyusa, akihez tartozik egy 
fogantyúval és kerekekkel ellátott hordozó, hogy 
magukkal vihessék az útra. Chelsea hátizsákjába 
bepakolhatod az utazáshoz szükséges kellékeket 
- mobiltelefon, plüssmaci, rózsaszín fejhallgató és 
rózsaszín napszemüveg -, aztán indulhattok is. 
3 éves kortól. 
2460687 (5)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 

Utazó Daisy baba
Daisy állandó útitársa a cicája, pánttal ellátott 
gitárja és lila, nyitható-zárható bőröndje 
a kihúzható fogantyúval, akár egy igazi 
poggyász! 3 éves kortól. 
2460697 (4)      9790.-   Ft /   7790.-   Ft 

Utazó Barbie baba
Barbie állandó útitársa a kutyusa és rózsaszín, 
nyitható-zárható bőröndje - kihúzható 
fogantyúval, akár az igazi! Ráadásul az utazószett 
tartalmaz matricákat, amelyekkel kidíszítheted a 
bőröndöt, és dokumentálhatod az utazásait. Meg 
is töltheted a bőröndöt és a rózsaszín hátizsákot 
olyan, az utazáshoz nélkülözhetetlen kellékekkel, 
mint a mobiltelefon, szemmaszk, nyakpárna és 
fejhallgató. Megérkezéskor felfrissítheted Barbie 
babát egy fogkefe és fogkrém segítségével, 
amelyek beleillenek a sminktáskájába. Aztán 
ráadhatod a napszemüvegét, és indulhattok 
megörökíteni a látnivalókat a fényképezőgépével.
2467108 (8)      9790.-   Ft /   7790.-   Ft 

Utazó Ken baba
Ken baba készen áll a napfényes kalandokra ezzel 
a szettel, amely öt utazós témájú kiegészítőt 
tartalmaz: hátizsákot, napszemüveget, magazint, 
vizes palackot és naptejet. 3 éves kortól.
2460666 (0)      6390.-   Ft /   4990.-   Ft 

Barbie és Ken kalandos útjaik során megis-
merkednek az álomszép sellőlányokkal és 
delfinjeikkel. 3 éves kortól.

Sellő Teresa
2527128 (7)      6390.-   Ft /   4990.-  Ft

Sellő Barbie
2527124 (9)      6390.-   Ft /   4990.-   Ft 
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Bab‡k

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 készlet egy cumit és egy cumisüveget 
is tartalmaz. 2 éves kortól.
658394 (1)      7190.-   Ft /   5790.-   Ft 

Laura éhes
Laurát a bűvös kanállal etetheted. A készlet 
tartalmazza a babát, a cumiját, egy bűvös 
kanalat, egy bűvös cumisüveget és egy 
tányért. 38 cm. 2 éves kortól
621413 (5)      6290.-   Ft /   4990.-   Ft 

Újszülött baba káddal
A kék gomb megnyomásával víz pumpálható 
a kádból a zuhanyrózsába, hogy minden 
babaanyuka alaposan megmosdathassa a 
babáját. 30 cm-es babával. 3 éves kortól.
2518861 (5)     8490.-  Ft /   6790.-   Ft 

Baba fürdőszobában
30 cm-es baba sok tartozékkal, úgy mint bili, 
cumi, cumisüveg és mosdókagyló, melyből vi-
zet lehet pumpálni. A baba tud inni és pisilni 
és elem nélkül működik. 3 éves kortól.
2032200 (7)      7690.-   Ft /   5990.-   Ft 

Elisabeth Roses Garden baba
46 cm. Álló baba rózsamintás nyári ruhával, 
kötött kardigánnal és tornacipővel. 
4 éves kortól.
2482370 (8)      23390.-   Ft /   18690.-   Ft 

Jessica „Flamingo Love“ baba
46 cm. Álló baba farmernadrággal, flamingó 
mintás blúzzal, csillogó cipővel és táskával. 
4 éves kortól.
2482371 (5)      23390.-   Ft /   18690.-   Ft 

Hannah hercegnő baba
50 cm. Álló baba szőke hajjal, csillogó ruhával 
és balerina cipővel. Tartozék váltás ruhával. 
3 éves kortól.
918986 (7)  33990.- Ft /      30590.- Ft   

Maxi Aquini baba
42 cm. Fürdőbaba barna hajjal és lecsukódó 
szemekkel. 3 éves kortól.
2482353 (1)      20390.-   Ft /   16290.-   Ft 

Muffin „Wild Cat“ baba
33 cm. Farmer kertésznadrággal és virágos 
blúzzal. 3 éves kortól.
2482360 (9)      16990.-   Ft /   13590.-   Ft 

Mia egyszarvú baba
27 cm. Mozgatható testrészekkel és csillogó 
egyszarvú öltözettel. 3 éves kortól.
2446734 (6)      13590.-   Ft /   11190.-   Ft 

Aquini „Flamingo Love“ baba
33 cm. Flamingós felsővel, farmernadrággal 
és műanyag klumpával. 3 éves kortól.
2482352 (4)      16990.-   Ft /   13590.-   Ft 
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Bab‡k

Jégkirálynő szett
Csillogó ruha korcsolyával (baba nélkül).
2511260 (3)      5390.-   Ft /   4390.-   Ft 

Téli overál
Ezüst téli overál sapkával és csizmával (baba nélkül).
2511277 (1)      9790.-   Ft /   7790.-   Ft 

Candy Girl
Exkluzív ruhával! Stílusos ruha trendi, pom-
ponos kötött kardigánnal, sapkával és további 
tartozékokkal.
2511340 (2)      18990.-   Ft /   15290.-   Ft 

Csillogó kabát
Puha kabát nadrággal, csizmával és sapkával 
(baba nélkül).
2511282 (5)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 

Pizsama parti
Pizsama póló, nadrág, zokni és sapka. Tarto-
zék párnával és fogkefével (baba nélkül).
2370848 (8)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 

Mosdókagyló
Mosdókagyló szekrénnyel és kivilágított tü-
körrel, fény- és hanghatásokkal. Pancsikolás 
gombnyomásra. Elektromos fogkefével, 
törölközővel és pohárral. 3 éves kortól.
2511287 (0)      12290.-   Ft /   9890.-   Ft 

Fürdőkád
Fény- és hangeffektusokkal, zuhanyrózsával 
és gumikacsával (baba nélkül).
2370844 (0)      13990.-   Ft /   11190.-   Ft 

Rugdalózó
Puha rugdalózó vidám mintával 
(baba nélkül).
2129685 (7)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 

Kapucnis fürdőlepedő
Egy fürdető kendő, két szivacs és egy kapucnis 
fürdőlepedő.
2438809 (2)      3390.-   Ft /   2690.-   Ft 

Vicces toalett
Vicces hanghatásokkal. 3 éves kortól.
2164514 (3)      6390.-   Ft /   4990.-   Ft 

A BABY born® Soft Touch baba teste puhább 
és könnyebben mozgatható lett, hogy 
az élethű funkciókat még egyszerűbben 
működtethessük - elem nélkül. Méret 
kb. 43 cm. 3 éves kortól. 

Színes bőrű lánybaba 
2370821 (1)      18690.-   Ft /   14990.-   Ft 

Fiú 2370820 (4)      18690.-   Ft /   14990.-   Ft 

Lány 2370819 (8)      18690.-   Ft /   14990.-   Ft 

Sport babakocsi
Babakocsi 3 kerékkel, behajtható napfénytetővel, 
tárolókosárral. Kényelmesen és könnyedén 
kormányozható. Legfeljebb 45 cm-es babákhoz 
(baba nélkül). 3 éves kortól.
2511318 (1)      11490.-   Ft /   9190.-   Ft 

Babahordozó
Állítható babahordozó puha szövetborítással.
2240353 (7)      6390.-   Ft /   4990.-   Ft 

Hálózsák
Cipzárral és tépőzárral (baba nélkül).
2240358 (2)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 

Baldachinos kiságy
Ágyneművel, hanghatásokkal és Bruno 
macival (baba nélkül).
2511256 (6)      16990.-   Ft /   13590.-   Ft 

Pelenkázó táska
Pelenkázó alátéttel, pelenkával, hintőporos 
dobozzal és csörgővel.
2240345 (2)      6390.-   Ft /   4990.-   Ft 
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Pizsama
Puha pizsama pólóval és szürke nadrággal 
(baba nélkül).
2511211 (5)      4190.-   Ft /   3390.-   Ft 

Babaágy
Rózsaszín ágy altatódal funkcióval, csillogó 
csillag mintás baldachinnal (baba nélkül).
2164491 (7)      16990.-   Ft /   13590.-   Ft 

Baby Annabell
A baba érintésre, mozgásra élethű hangokkal 
reagál, mint például nevet, ásít, valódi 
könnyekkel sír. Újdonság a baba csiklandós. 
43 cm. 3 éves kortól.
2511191 (0)      21290.-   Ft /   16990.-   Ft 

Babahinta
Egy hangulatos kis fészek, amelyben a babát 
jobbra-balra lehet hintáztatni. (Baba nélkül.)
2367798 (2)      12290.-   Ft /   9890.-   Ft 

Hálózsák
A hálózsák világít a sötétben. (Baba nélkül.)
2370781 (8)      4190.-   Ft /   3390.-   Ft 

Éjjeli tündér
Egy tündérszerű alvós ruha pólóval, nadrág-
gal és maszkkal (baba nélkül).
2438608 (1)      4190.-   Ft /   3390.-   Ft 

Babakocsi
Kényelmes babakocsi hosszú kirándulások-
hoz. Pelenkázó táskával, lehajtható tetővel és 
állítható tolókarral.
2511224 (5)      18690.-   Ft /   14990.-   Ft 

Sophia baba
Puha szövettest, kiváló minőségű, fésülhető 
haj. Méret 43 cm. 2 éves kortól.
2226933 (1)      12790.-   Ft /   10190.-   Ft 

Kockás kabát
A stílusos kockás kabát prémes csizmával, 
sállal és sapkával megfelelő öltözet a hideg 
napokon (Baba nélkül.)
2511221 (4)      7990.-   Ft /   6490.-   Ft 

Babaruha
Rugdalózó sapkával és cipővel (baba nélkül).
2438671 (5)      5390.-   Ft /   4390.-   Ft 

Annabell első babám
Puha szövettest, természetes arc lecsukódó 
szemekkel. 36 cm. 1 éves kortól.
2237581 (0)      7990.-   Ft /   6490.-   Ft 

Etető szett
Tányérral, kanállal, itatópohárral és ujjas 
előkével (nadrág és baba nélkül).
2511203 (0)      4190.-   Ft /   3390.-   Ft 

Etetőszék
Rózsaszín etetőszék fény- és hanghatásokkal, 
tartozékokkal. 3 éves kortól. (Baba nélkül.)
2511200 (9)      11490.-   Ft /   9190.-   Ft 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2

5

1

10

8

12

11

9

6

21290.–

16990.–

3

12290.–

9890.–

4

11490.–

9190.–

13

18690.–

14990.–

7



47

Bab‡k

Etetőszék készlet
A készlet tartalma: egy négyfunkciós etetőszék, 
egy babahordozó és egy táska. Az ülőfelület 
hordozható és ringatásra is alkalmas. 46 cm-es 
babák számára (babát nem tartalmaz). 
3 éves kortól.
719629 (4)  9990.- Ft /       8590.- Ft   

Sminkelhető babafej
Engedd szabadjára a fantáziádat. Tartozékok: 
fésű, hajkefe, 6 hajcsavaró, 8 hajcsat, arcfesték 
és matrica. 3 éves kortól.
470154 (5)      10190.-   Ft /   8490.-   Ft 

Divatos baba
A hajkefével és a hajcsatokkal szép frizurát 
készíthetsz babádnak. Babaméret: 38 cm. 
3 éves kortól.
2378557 (1)  8490.- Ft /    6790.- Ft   

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   

Az orvosnál
A babád az orvosnál van. Hallgasd meg szte-
toszkóppal a szívverését, adj neki védőoltást! 
Cumisüvegből meg is etetheted. Mérete 
kb. 33 cm. 3 éves kortól.
528641 (6)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 

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

Hálóruha
2456770 (1)      4990.-   Ft /   4390.-   Ft 

Iskolai öltözet
2456781 (7)      4990.-   Ft /   4390.-  Ft

Fekete-szürke ruha
2456788 (6)      4990.-   Ft /   4390.-   Ft 

Virágos ruha
2456800 (5)  4990.- Ft /       4390.- Ft   

Szőke baba hosszú pulcsival
2161739 (3)      11890.-   Ft /   10190.-   Ft 

Szőke baba rózsaszín ruhával
2456763 (3)      11890.-   Ft /   10190.-   Ft 

Barna hajú baba kék-rózsaszín ruhával
2456755 (8)      11890.-   Ft /   10190.-   Ft 

Barna hajú baba kék ruhával
2456750 (3)      11890.-   Ft /   10190.-   Ft 

Szőke baba rózsaszín pulcsival
2456742 (8)      11890.-   Ft /   10190.-   Ft 
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iCoo Manhattan 4 az 1-ben játék 
babakocsi
Az iCoo Manhattan 4 az 1-ben egy luxus-
kategóriás játék babakocsi. A visszafogott 
megjelenés, a mózeskosár és autósülés 
klasszikus vonalvezetése időtlen kedvenccé 
teszi. A Manhattan kombinált babakocsit 
többféleképpen is használhatod: a mózeskosár 
felrögzítésével egy sétához a parkban vagy 
autósüléssel városi kocsikázáshoz, de a keret 
nélkül hordozóként vagy ágyként is funkcionál. 
Így a baba egész nap veled lehet. A fogantyú 
magassága állítható, a babaanyuka magas-
ságához igazítható. Autós utazáshoz a keret 
könnyedén összecsukható. A baba kellékei 
a nagy babakocsi kosárban kényelmesen 
elférnek. Az elöl lévő bolygókerekeknek 
köszönhetően 360 fokban könnyedén 
kormányozható. A kocsi szövete kellemesen 
puha és mosható. Legfeljebb 46 cm nagyságú 
babákhoz.
2352163 (6)      27190.-   Ft /   21990.-   Ft 

iCoo játék utazóágy
A babaanyuka a puha pelenkázó feltéten 
tisztába tudja tenni babáját a délutáni alvás 
után. Az ágy hálós oldalának köszönhetően 
bármikor rápillanthat a babára, a két kerék 
segítségével pedig kényelmesen a lakás 
megfelelő pontjára tolhatja az ágyat. 
Játszóágyként is használható. Szállítása 
egyszerű: csukd össze az ágyat és csúsztasd 
bele a hozzá tartozó táskába. Legfeljebb 43 
cm nagyságú babákhoz.
2352219 (0)      10190.-   Ft /   8490.-   Ft 

Road Star kombi babakocsi
Szuper kombi babakocsi állítható magasságú 
tolókarral (57-92 cm magasság között), 
panorámaablakos tetővel, tároló rekesszel, alul 
hálós tárolóval, modern pelenkázótáskával, 
melyben van pelenkázó alátét. Négyféle 
felhasználási lehetőség: fekvős vagy sportba-
bakocsi, hordozható puha mózeskosár, amely 
szétnyitva pelenkázó alátétként is használható. 
Legfeljebb 52 cm hosszú babákhoz. Termék 
mérete: 85 x 47 x 82 cm. (Baba nélkül.)
2505925 (0)  25490.- Ft /    20390.- Ft

3 az 1-ben multifunkciós babakocsi
Ez a kombi babakocsi 3 funkcióval (3 az 
1-ben) rendelkezik: a babakocsik vázához 
tartozik egy sportrész (ülő pozíciós), egy mózes 
(fekvő pozíciós), valamint egy hordozó, melyet 
babaülésként használhatunk az autóban. Ezek 
a kiegészítők tetszés szerint cserélhetők a kocsi 
vázán, attól függően, hogy éppen melyiket 
szeretnénk használni. A sportkocsifeltét 3 pontos 
biztonsági övvel ellátott, a baba menetiránnyal 
megegyező vagy ellentétes irányban is 
utaztatható. A bolygókerekeknek köszönhetően 
a kanyarok könnyedén bevehetőek. A tolókar 
magassága állítható kb. 55 és 82 cm között. 
Legfeljebb 52 cm hosszú babához alkalmas. 
Termék mérete: 67 x 43 x 77 cm. (Baba nélkül.)
2505931 (1)  25490.- Ft /         20390.- Ft
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Tefal Studio Bubble Játékkonyha
A teljesen körbejárható Studio Bubble extra nagy 
helyet biztosít az apró ínyencek számára a főzéshez, 
sütéshez és 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 részletes és valósághű 
konyhában van páraelszívó, sütő, hűtőszekrény és 
mosogatógép is. Ezenkívül rendelkezésre áll egy 
csapteleppel felszerelt hatalmas mosogató 
valamint számos tároló rekesz az edények és 
játék élelmiszerek számára. Az átfogó konyhai 
eszközkínálatot a mechanikus hangot kiadó   
szódagép és a kávékapszulákkal ellátott kávégép 
teszi teljessé. Méret: 49,5 x 46,5 x 99 cm. 
3 éves kortól.
2168708 (2)      23490.-   Ft /   18690.-   Ft 

Tefal Evo játékkonyha
A Tefal Evo a Smoby-tól olyan játékkonyha, 
ami szinte együtt nő a gyermekkel. Az állítható 
magasságú munkafelületnek köszönhetően a 
konyha könnyedén a gyermek magasságához 
igazítható. A stabil gyermekkonyha részei: 
sütő kivehető ráccsal, hűtőszekrény kivehető 
polcokkal, főzőlap Bubble vizes funkcióval, 
csaptelep, páraelszívó, beépített kávégép és 
étkezőasztal. Tartozék egy mágikus serpenyő is, 
mellyel a gyerekek levegőbe dobva fordíthatják 
meg „varázs palacsintáikat“, akár csak a profik. A 
konyha mérete: 118 x 44 x 101 cm. 3 éves kortól.
2527794 (4)      38390.-   Ft /   30590.-   Ft 

Barbie ruhakoffer
Ruhaakasztóval, vállfákkal.
2510293 (2)  6790.- Ft /       5790.- Ft   

Vileda takarítókocsi
Vödörrel, kézi seprűvel, lapáttal, nagy seprűvel, 
felmosóval és tisztítószerrel. 3 éves kortól.
606196 (8)      9790.-   Ft /   7790.-   Ft 

BOSCH kávéfőző gép
A játék pontos mása a gyártó valódi 
 kávéfőzőjének. Vízzel feltölthető, de csak 
imitálja a forralást. Hangfunkcióval.
231663 (5)      10590.-   Ft /   8490.-   Ft 

BOSCH kenyérpirító
A pirítós hangjelzés kíséretében 
 automatikusan felugrik.
989980 (3)      3390.-   Ft /   2690.-   Ft 

BOSCH habverő
Elemmel működő habverő, levehető keverőszárral.
989974 (2)      3390.-   Ft /   2690.-   Ft 

BOSCH vasaló
Vízbetöltési lehetőséggel és spriccelővel.
120811 (5)      3390.-   Ft /   2690.-   Ft 

Miele porszívó
Valósághű hanggal, felszívja a hozzá csomagolt 
hungarocell golyócskákat.
898893 (5)      12790.-   Ft /   10190.-   Ft 
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Aquabeads - eredeti japán tervezésű 
játék, amelyben a gyerekek gyöngyökkel 
készíthetnek saját alkotásokat. Amint 
elkészült a kép, csak meg kell spriccelni 
a gyöngyöket vízzel, és máris elkezdenek 
megkötni.

Szafari Mega doboz
Több mint 3000 db gyöngy és több mint 30 db 
különböző sablon nagy tároló dobozban. 
4 éves kortól.
2474928 (2)      9290.-   Ft /   7390.-   Ft 

Láma szett
Új színes és vidám Aquabeads készlet. A 
mozgatható gyöngylámák vidám hangulatot 
varázsolnak a gyerekszobába. Több mint 2000 db 
gyöngy, mintasablonok és két lámához csuklók, 
hogy mozgatni lehessen őket.
2536931 (1)  6390.- Ft /       4990.- Ft   

Kezdő szett
840 db gyöngy 16-féle színben, praktikus 
dobozban. A doboz tetejében található az 
elrendező tálca. Az alkotások most még 
gyorsabban elkészülhetnek, mert egy extra 
tálca áll rendelkezésre szárításhoz. 4 éves kortól.
2478816 (8)      6390.-   Ft /   4990.-   Ft 

Szivárvány szett
Két barkácstálcával, egy barkácsasztallal és 
8 kis tárolóval, melyekben 40-40 db gyöngy 
fér el. 600 db gyönggyel és nagyon sok 
tartozékkal. 4 éves kortól.
109526 (5)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 

Vasalható gyöngyök alaplappal
A doboz körülbelül 16.000 db vasalható gyöngy 
fantáziadús keverékét tartalmazza. A gyerekek 
számtalan színes figurát tudnak kirakni a 
gyöngyök és a 3 különböző alakzatot formáló 
alaplap (négyzet, hatszög, elefánt) segítségével. 
5 éves kortól.
2047286 (3)      7790.-   Ft /   6190.-   Ft 

Gyöngy készlet
A tárolódoboz kb. 6000 db vasalható gyöngyöt, 
3 alaplapot (papagáj, póni és hatszög) és 
kiegészítőket tartalmaz. A doboz 18 rekeszében 
a gyöngyöket szétválogatva lehet tárolni. 
5 éves kortól.
2379032 (2)      6790.-   Ft /   5390.-   Ft 

Maxi gyöngykészlet
Ajándékcsomag körülbelül 900 db vasalható 
gyönggyel, alaplappal valamint kiegészítőkkel. 
3 éves kortól.
449049 (4)      5590.-   Ft /   4390.-   Ft 

Maxi dínós gyöngykészlet
A doboz kb. 600 db gyöngyöt, dinoszauruszos 
alaplapot és további kiegészítőket tartalmaz. 
3 éves kortól.
2343256 (7)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 
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Barátság karkötő szett
13 különböző színű fonalból és színes 
gyöngyökből készíthetsz karkötőt. 6 éves kortól.
329593 (9)      4390.-   Ft /   3490.-   Ft 

Csillámló vázák
Csillámló hatás áttetsző lakkozással. A készlet 
három díszítendő vázát, csillám festékeket, 
ékköveket, ecsetet, kontúrfestéket valamint 
sablonokat tartalmaz. 8 éves kortól.
949984 (3)      4390.-   Ft /   3490.-   Ft 

Gyémánt üzlet
Káprázatos karkötők, nyakláncok és gyűrűk
készíthetőek a készlet segítségével. A készlet 
10.000 káprázatos műanyaggyöngyöt, egy 
rugalmas fonalat és egy barkácsfelületet 
tartalmaz. 8 éves kortól.
585969 (6)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 

Mani-Pedi körömstúdió
4 az 1-ben szett. Tartalma: körömformázó 
5 fejjel, körömnyomtató 48 mintával, szikrázó 
körömdíszítő kövek, körömszárító és kifesthető 
tárolótáska. Szépítsd körmeidet kedved szerint 
vagy a design útmutató 10 féle mintájának 
egyike alapján.
2413195 (7)      14990.-   Ft /   11890.-   Ft 

Illatgyertyák öntése 
Tedd a viaszt a mikróba, amíg a viasz folyékonnyá 
nem válik, majd öntsd a szilikonformákba. 
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)      3890.-   Ft /   2990.-   Ft 

Csillámpillangók öntése 
Ezzel a készlettel új szárnyakra kaphat a 
kreativitásod. Gipszből csillogó pillangókat 
önthetsz. 5 éves kortól.
197612 (0)      2990.-   Ft /   2390.-   Ft 

Csillámkarkötők
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)      2490.-   Ft /   1990.-   Ft 

Fürdőgolyó készítő
Készíts magadnak csodálatosan illatozó 
fürdőgolyókat a szett segítségével. Kövesd 
az útmutatót lépésről lépésre! Kombináld 
a fürdőgolyókeveréket az elbűvölő illatú 
színező oldattal, majd a készlethez tartozó 
formák segítségével alakítsd golyó formára. 
8 éves kortól.
2527374 (8)      6490.-   Ft /   5190.-   Ft 
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A Supermag mágneses építőjátékok 
két fő alkotóeleme a mágneses pálcák 
és a rozsdamentes acélgolyók, melyek 
segítségével könnyedén építhetőek egy-
szerű vagy akár bonyolult térbeli alakzatok 
is. Az új műanyag panelek és a kétféle 
hosszúságban rendelkezésre álló mág-
neses rudak egészen új, kreatív modellek 
megépítéséhez is lehetőséget adnak.

Glow 48 részes
Sötétben világító mágneses rudakkal.
2380219 (3)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 

Trendy 48 részes
Műanyag panelekkel trendi színekben.
2380238 (4)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 

Wheels 81 részes
Megépítheted saját járművedet, a fantáziádnak 
semmi sem szab határt. Kétféle méretű 
mágneses rúddal, műanyag panelekkel és 
speciális elemekkel.
2519509 (5)      14990.-   Ft /   11890.-   Ft 

Primary 72 részes
A Supermag sorozat új tagja műanyag elemekkel 
az egyszerűbb és határok nélküli építéshez.
2519511 (8)      10590.-   Ft /   8490.-   Ft 

Boomtrix kezdő szett
A Boomtrix kezdő szettel lélegzetelállító 
trükköket hajthatsz végre. Állítsd fel elképzelésed 
szerint a golyópálya rendszert és mutasd meg 
mire vagy képes. Tartozékok: 1 kicsi indítótorony, 
kis labdatároló, 1 célkarika, 1 mutatványos gyűrű, 
5 trambulin, 2 akadály, 5 fémgolyó. 
2551184 (0)   8990.- Ft /         7190.- Ft    

Boomtrix Multiball szett
A Boomtrix multiball szettel lélegzetelállító 
trükköket hajthatsz végre. Állítsd fel 
elképzelésed szerint a golyópálya rendszert 
és mutasd meg mire vagy képes. Tartozékok: 
1 indítótorony, labdatároló, 1 célkarika, 1 
mutatványos gyűrű, 3 mutatványos fal, 6 
trambulin, 3 láb, 8 fémgolyó 
2551190 (1)   11990.- Ft /        9590.- Ft

Boomtrix bemutató szett
A Boomtrix bemutató szettel lélegzetelállító 
trükköket hajthatsz végre. Állítsd fel elképzelésed 
szerint a golyópálya rendszert és mutasd meg 
mire vagy képes. Tartozékok: 1 nagy indító torony, 
1 labdatároló, pályahosszabbító, 1 tüzes célkarika, 
1 mutatványos gyűrű, 7 trambulin, 4 láb, 
12 fémgolyó.
2551187 (1)   13990.- Ft /         11190.- Ft    

Boomtrix trambulin kiegészítő
A trambulin kiegészítővel még több lélegzetelállító 
trükkre lehetsz képes. Egészítsd ki meglévő 
Boomtrix golyópálya rendszeredet és nyűgözz 
le mindenkit. A készlet tartalma 10 golyó, 
4 trambulin, 2 trambulin tartó láb.
2551177 (2)      4490.- Ft /      3590.-   Ft 

Boomtrix mutatványos kiegészítő
A mutatványos pályakiegészítővel még több 
lélegzetelállító trükkre lehetsz képes. Egészítsd 
ki meglévő Boomtrix golyópálya rendszeredet 
és nyűgözz le mindenkit. A készlet tartalma 
1 kaszkadőr gyűrű, 1 kaszkadőrgyűrű állvány, 
1 időzítő gomb és 3 kártya.
2551179 (6)        4490.- Ft /     3590.- Ft    
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Varázssütő
A varázssütővel az apró gyurmapékek egy varázsló 
bőrébe bújhatnak. Fényekkel és hangokkal.
2160503 (1)      7690.-   Ft /   5990.-   Ft 

Konyhai segéd készlet
Trendi muffinokért és más sütikért keressétek 
a Konyhai segédet! Ezzel a készlettel megannyi 
kombináció lehetséges, próbáljátok ki őket!
2236330 (5)      5990.-   Ft /   4990.-   Ft 

Pizza készlet
Csak rád vár ez a pizza parti! Vágd ki a pizza 
tésztát és helyezd a sütőbe, aztán engedd 
szabadjára a képzeleted a feltéteket illetően!  
A sajtreszelő Play-Doh gyurmát reszel majd 
a pizzádra! A szett rengeteg kiegészítőt 
tartalmaz, mellyel pepperonit, bolondos zöld-
ségeket és sok más mókás feltétet készíthetsz. 
Amikor kész, vágd fel a szeletelővel a pizzád! 
A szett továbbá tartalmaz 5 tégely Play-Doh 
gyurmát, instrukciókat és 3 kreatív kártyát, 
melyek lépésről lépésre mutatják be, hogy 
tudsz különböző pizza kreációkat elkészíteni.
2510412 (7)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 

Popcorn parti készlet 
Nincs megállás, megy a gyurmázás! Ez a Play-Doh 
pattogatott kukorica-készítő 3 éves és annál 
idősebb gyerekeknek készült, és mindent tartalmaz, 
ami a kreatív Play-Doh pattogatott kukorica 
készítéséhez szükséges. A géppel kis, közepes és 
nagy vödörben készíthettek gyurma pattogatott 
kukoricát. Ezután keverjetek hozzá bolondos 
nasikat! A nyomdákkal és öntőformákkal kekszeket, 
cukorkákat és egyéb finomságokat formázhattok. 
Ne feledkezzetek meg az öntetről vagy a vajról 
sem – ezeket a fecskendővel tudjátok elkészíteni. Ez 
a Play-Doh pattogatottkukorica-készítő játékkészlet 
6 tégely Play-Doh gyurmát tartalmaz: kicsi, 28 g-os 
és normál, 56 g-os kiszerelésben. A 2 útmutató 
kártya részletesen bemutatja 4 alkotás elkészítését. 
Vegyétek fel ezt a Play-Doh játékkészletet a mozis 
esték kellékei közé a gyerekek szórakoztatására, 
vagy rendezzetek Play-Doh pattogatott kukoricás 
bulit egy havas vagy esős napon, vagy bármikor, 
amikor kreatívnak érzitek magatokat!
2510410 (3)      5590.-   Ft /   4390.-   Ft 

XXL Color mágikus festőtábla
Fess - törölj - fess újra. Foltok nélkül, kedved 
szerint. 3 éves kortól.
907861 (1)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 

Egyszarvú szett
Az egyszarvúddal villámot, virágokat és 
csillagokat formázhatsz. Töltsd meg az egyszarvú 
lecsavarható fejét különböző színű gyurmával, 
forgasd meg a farkát, és az egyszarvú máris 
tarkabarka sörényt növeszt!
2465129 (5)      3390.-   Ft /   2690.-   Ft 

Pizza készítő szett
Elindíthatod saját pizzasütödédet. A színes, 
puha gyurmából és a sok formácskából tarka 
és egyedi pizzákat formázhatsz. 3 éves kortól. 
202269 (7)      3990.-   Ft /   3390.-   Ft 

Fagylaltgép
Nagyon finomnak látszik! A színes, puha 
gyurmából a fagylaltgép segítségével újra és újra 
fantasztikus fagylaltkreációkat varázsolhatsz. 
3 éves kortól.
200726 (7)      3390.-   Ft /   2690.-   Ft 
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Végtelen  
   kreativitás

Izgalmas  
               akció

Korlátlan építés

I n t e r a k t í v  p á l y a r e n d s z e r

ÚJ

ÚJ ÚJ ÚJ

KEZDŐ KÉSZLET KIEGÉSZÍTŐK

Ismerd meg játékosan a gravitációt!

Kreatív játékok

GO GLAM körömstúdió
Menő körömdesign divatos mintákkal, most 
egyszerűbben mint valaha. Nyomtató, kozmetikai 
táska, 5 patron, 2 körömlakk, 1 színtelen lakk. 
8 éves kortól.
2519267 (4)      9490.- Ft /      7490.-  Ft

GO GLAM utántöltő
Még több szín és aranyos minta a stílusos 
körmökért. 8 éves kortól. Többféle.
2519268 (1)     2390.- Ft /  1890.-  Ft

KumiKreator 2 az 1-ben
Nemcsak szép barátságkarkötőket készíthetsz 
ezzel a készlettel, hanem nyakláncokat is! 60 
tekercs fonallal 5 különböző színben, minta 
sablonokkal és csatlakozókkal. 8 éves kortól.
2519261 (2)      10890.- Ft /   8490.-  Ft 

KumiKreator utántöltő
Nagy színválaszték stílusos mintákhoz! 
Fonalak és tartozékok 5 karkötő és 1 nyaklánc 
elkészítéséhez. 8 éves kortól. Többféle.
2348135 (0)      4390.- Ft /   3490.-  Ft

A GraviTra x golyópályarends zer 
építőelemekből és sínekből különféle 
elrendezésű pályák építhetők. A számos 
kiegészítő készletnek köszönhetően a 
szabad tervezés és építés egyre érdekesebb 
és izgalmasabb lesz! Több lehetőség - több 
szórakozás! 8 éves kortól.

GraviTrax kezdőkészlet
2159919 (4)      14990.- Ft /   11890.-  Ft

Kötélpálya kiegészítő
2501003 (9)      3390.- Ft / 2690.-  Ft

Jumper kiegészítő
2501006 (0)      3390.- Ft /   2690.-  Ft

Transzfer kiegészítő
2501005 (3)     3390.- Ft /   2690.-  Ft

Trambulin kiegészítő
2346650 (0)       3390.- Ft /  2690.- Ft

Hidak kiegészítő
2501007 (7)       5390.-  Ft /     4390.- Ft 
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Készíts saját egyedi Fényvarázst! Töltsd 
meg a nagy műanyag üvegcsét vízzel, 
helyezd be a keverőbe, önts bele egy 
 csomag csillámot és két csomag  konfettit. 
Bontsd ki a meglepetés  figurákat és 
helyezz el benne egy vagy több darabot. 
Már csak a varázsport kell hozzáadnod és 
a tetőt ráhelyezve jól összeráznod, hogy a 
 Fényvarázs palackod elkészüljön! Hogy még 
egyedibb legyen, díszítsd fel az üvegcsét a 
 készletben lévő matricákkal. A színváltós 
LED lámpa  aktiválásához és a  fényvarázsban 
 elhelyezett csillámok,  konfettik és a 
meglepetés figura  összekeveréséhez 
rázd fel jól az üvegcsét. Nézz bele a 
 fényvarázsodba, és gyönyörködj a fények 
varázslatos  játékában! A Fényvarázs stúdió 
készletben 3 db különböző színű üvegcse 
található. Két kicsi és egy nagy fényvarázs 
készíthető.

Fényvarázs stúdió
2551146 (8)      9990.-   Ft /   7990.-   Ft 

Fényvarázs 1 db-os
2551142 (0)      1690.-   Ft /   1390.-   Ft 

Fényvarázs 3 db-os, többféle, 1 db
2551145 (1)      4490.-   Ft /   3590.-   Ft 

Alkos d me g s aját Var á z slatos 
 Kristálykertedet! Ebben a készletben 
 mindent megtalálsz, csak egy kevés  vizet 
kell még hozzáadnod és a leírásban szereplő 
lépéseket követned, hogy saját  kristálykert  
terráriumot készíthess!  Távolítsd el a 
 kupolát és önts az alapjába varázsport és
vizet, majd helyezd vissza a kupola  alját, 
amiben a kert megépülhet. Állítsd a 
kristálykert közepébe a varázsfádat, 
szórj köré csillámhomokot, helyezd el a 
 különböző köveket, majd végül a figurát. 
Terráriumod elkészült, és most már 
nézheted, ahogyan fejlődik a fád! 
Ehhez hagyd nyitva a kristálykert  kupoláját, 
amíg a fa teljesen virágba nem borul.  
 Helyezd a kristálykerted egy olyan  helyre, 
ahol nyugodtan tudnak növekedni az 
ágakon a kristályok. Ha a fa már teljesen 
kifejlődött – kb. 6 órát kell várnod erre, 
helyezd lassan rá a kupola tetejét, és 
óvatosan tedd a kristálykertet olyan 
helyre, ahol mindenki gyönyörködhet 
 benne!A Varázslatos kristálykert mini 
készlet többféle formában kapható. 
Alkothatsz kristálykertet: Szivárvány, 
Sivatag, Erdő, Tenger, Kristály és Űr 
 témában is!

Varázslatos kristálykert közepes szett, 
többféle, 1 db
2551154 (3)      3990.-   Ft /   3190.-   Ft 

Varázslatos kristálykert mini szett, 
többféle, 1 db
2551151 (2)      2290.-   Ft /   1790.-   Ft 

Varázslatos kristálykert nagy szett, 
többféle, 1 db
2551155 (0)      5290.-   Ft /   4190.-   Ft 

Varázslatos kristálykert stúdió
2551159 (8)      9990.-   Ft /   7990.-   Ft 
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Mágikus gyöngyvarázs: Egyszarvú
Mágikus, saját készítésű gyöngyékszer egyszarvú 
rajongók számára. Készíts szivárvány stílusú 
csillogó karkötőket vagy fűzz saját készítésű 
lánckollekciót. 5 éves kortól.
2159897 (5)      6790.-   Ft /   5390.-   Ft 

Barátság karkötő készítő szett
Barátság karkötő készítése egyszerűen. Díszítsd 
csillogó virágokkal és színes gyöngyökkel, hogy 
igazán különleges legyen a végeredmény. 
6 éves kortól.
719375 (0)      4190.-   Ft /   3390.-   Ft 

Blazelets Style Studio
Készíts karkötőket mágikus porból és vízből! 
A praktikus koffert műhelyként és tárolóként 
is használhatod. 6 éves kortól.
2494413 (7)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 

Spirál Design készítő
Ez az eszköz tudja, hogyan kell tökéletes spirált 
rajzolni! 4 ceruzával tud egyszerre rajzolni, de 
te is szebbnél szebb motívumokat rajzolhatsz 
saját kezűleg a fogaskerekekkel. 6 éves kortól.
2346367 (7)       14990.-   Ft /    11890.-   Ft  

Lovas festőasztal

Forgatható festőasztal minden lókedvelőnek. 
A forgatható és állítható magasságú rajztábla 
segítségével a számok alapján a festmény 
minden része könnyen és optimálisan 
kifesthető. 7 éves kortól.
2346347 (9)      11890.-   Ft /   10190.-   Ft 

Xoomy Maxi 
A kis illusztrátorok 250 motívum közül 
választhatnak. A nagyítólámpa segítségével 
az illusztrációkat 200%-ig tetszőleges méretre 
nagyíthatjuk. A mellékelt motívumokkal díszített 
lapokra általunk megalkotott mesehősöket, 
mesebeli lényeket és más egyéb fantasztikus 
elemeket rajzolhatunk. 7 éves kortól.
 3293 (3)      16990.-   Ft /   13590.-   Ft 

A Ravensburger String-It-tel egy 
háromdimenziós műanyag formából 
saját, személyes alkotást készíthetsz. 
8 éves kortól.

String it Maxi: 3D-s csillag
Készítsd el a saját csillagod. A String It 
háromdimenziós csillagából egy egyedi és 
színes alkotást tudsz elkészíteni. Feszítsd a 
színes fonalakat a csillagra, majd írj rá tetszés 
szerint. A csillagok és a rajta levő írás éjszaka 
is világít. 8 éves kortól.
2346366 (0)      10190.-   Ft /   8490.-   Ft 

String it Maxi: 3D-s szív
Készíts saját 3D szívet és „Love“ feliratú táblát.
2517708 (4)      10190.-   Ft /   8490.-   Ft 
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DE Ravensburger

Puzzle

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

Kóbor Grimbusz Harry Potter
216 darabos.

2521546 (5)      10190.-   Ft /   8190.-   Ft 

London busz
216 darabos.

2521558 (8)      10190.-   Ft /   8190.-   Ft 

VW Busz T1
162 darabos.

2159893 (7)      10190.-   Ft /   8190.-   Ft 

Bolygók
522 darabos.

2352788 (1)      16990.-   Ft /   13590.-   Ft 

Porsche GT3 Cup
108 darabos.

2521540 (3)      10190.-   Ft /   8190.-   Ft 

Allianz Arena éjszaka
216 darabos.

2521578 (6)      20390.-   Ft /   16990.-   Ft 

Big Ben éjszaka
216 darabos.

403844 (3)      10190.-   Ft /   8190.-   Ft 

Eiffel-torony éjszaka
216 darabos.

593498 (0)      10190.-   Ft /   8190.-   Ft 
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Fedezd fel a puzzle 
       világát 3D-ben!
Fedezd fel a puzzle Fedezd fel a puzzle 
       világát 3D-ben!       világát 3D-ben!

44 cm

Fedezd fel a puzzle Fedezd fel a puzzle 
       világát 3D-ben!

80 cm80 cm
47  

cm

Puzzle / Kísérletező készletek
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Fiataloknak és időseknek egyaránt 
élmény az építés a Revell 3D kirakóval, 
 mellyel világhíres épületek, legendás 
hajók építhetőek. A precízen vágott 
puzzle   darabok könnyedén egymáshoz 
illeszthetőek, nem szükséges hozzájuk 
ragasztó vagy szerszám.

Neuschwanstein kastély
2505403 (3)      5990.-   Ft /   4990.-   Ft 

Titanic
2505384 (5)      11890.-   Ft /   9490.-   Ft 

Eiffel-torony
2505389 (0)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 

Elképesztő találmányok
A Tudományos Kísérletek készlet két kisebb 
készletet tartalmaz. Az egyikkel megépíthetjük 
saját Volta-elemünket, és érdekes kísérleteket 
végezhetünk, a mellékelt memória játékkal 
pedig játékos formában megismerhetünk számos 
híres tudóst. A másik készletből saját iránytűt 
építhetünk, és megismerkedhetünk az alapvető 
tájékozódási ismeretekkel. 8 éves kortól.
2083004 (5)      6790.-   Ft /   5390.-   Ft 

Vidám kémia
A készlet 170 egyszerű és biztonságosan 
elvégezhető kísérletet mutat be. A kémia 
játékos megismerése mókás feladatokon 
keresztül. 8 éves kortól.
2083005 (2)      9890.-   Ft /   7890.-   Ft 

Alkoss Kristályokat
A készlettel különleges formájú kristályokat 
hozhatunk létre az érdekes kísérletek során. 
8 éves kortól.
2083002 (1)      6790.-   Ft /   5390.-   Ft 

Első üvegházam
A részletes útmutató segítségével mókás 
kísérleteket végezhetünk, így a növények részeiről, 
a fotoszintézisről és életciklusaikról szerezhetünk 
alapvető ismereteket. 8 éves kortól.
2083001 (4)      6790.-   Ft /   5390.-   Ft 

Mágnesesség
Napjainkban a mágnesek a hétköznapoktól az ipari 
technológiáig fontos szerepet játszanak. Ez a kísérle-
tező készlet játékos módon, számos érdekes kísérlet-
tel ismerteti meg a mágneseket és bepillantást nyújt 
a mágnesesség törvényeibe. 8 éves kortól.
2419820 (2)      8990.-   Ft /   7190.-   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 

Elektromosság
A gyerekek biztonságos kísérleteket végezhetnek 
az elektromossággal! Megismerkedhetnek az 
alapvető elektromos kötésekkel, áramkörökkel és 
kísérletezhetnek velük! 8 éves kortól.
2114580 (3)      7990.-   Ft /   6390.-   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.
2114587 (2)      7990.-   Ft /   6390.-   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 /   2690.-   Ft 

Négyet egy sorba
Elsőként alkoss 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)    1690.-   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)      3390.-   Ft /   2990.-   Ft 

Horgászjáték
Horgászatra fel! Szórakoztató ügyességi játék. 
2 játékos számára. 3 éves kortól.
2460041 (5)     4790.-   Ft /    3990.-   Ft 

350 játékos gyűjtemény
A klasszikus, társas- és kockajátékok széles 
választékát tartalmazza. 350 játék lehetőség. 
6 éves kortól.
927780 (9)      3990.-   Ft /   3390.-   Ft 

TipTower
Vidám ügyességi játék 2 vagy több játékos 
számára. A játékosok egyesével egy-egy hasábot 
húznak ki a toronyból, majd azt a torony tetejére 
helyezik. Vajon kinél dől őssze? Az izgalom és 
szórakozás garantált. 5 éves kortól.
617865 (9)      2690.-   Ft /   2390.-   Ft 

Sakk
A királyok játéka! Sakktábla szétnyitható 
játékmezővel, mely a játékfigurák tárolására 
is szolgál. Részletes útmutatóval. A játéktábla 
mérete kb. 27 x 27 cm. 8 éves kortól.
373030 (0)      6790.-   Ft /   5390.-   Ft 
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Szeretem az Ovit – Elveszett játékok
Ez az óvodás és kisiskolás korosztálynak szánt 
szórakoztató társasjáték játékosan fejleszti a 
megfigyelőképességet, a memóriát és a taktikus 
gondolkodást.
2166079 (5)      2990.-   Ft /   2390.-   Ft 

Mosómaci almája
A mosómedvék beszöktek a városba. Ott 
csatangolnak, játszanak éjszakánként, és mindent 
megtesznek, hogy hozzájussanak kedvenc 
csemegéjükhöz, az almához. Legyen a te macid 
a legügyesebb!
2447466 (5)      3390.-   Ft /   2690.-   Ft 

Pitypang és Lili – Segíts a kutyusoknak
Szegény kutyusok bánatosan ücsörögnek a 
menhely ketreceiben. Segíts rajtuk, hogy mielőbb 
új otthonra találjanak! Pitypang és Lili, Pásztohy 
Panka kedves mesefigurái, ezúttal egy vidám 
kártyajátékban kelnek életre.
2101118 (4)      3490.-   Ft /   2790.-   Ft 

Mátyás
Építsünk fel együtt egy erős, biztos lábakon álló 
Magyarországot, hogy visszavásárolhassuk a 
Szent Koronát és királlyá koronázhassuk Mátyást. 
Valós történelmi tényekre épülő kooperációs 
családi játék, ahol csak akkor érhetünk el sikert, 
ha mindannyian együtt, egymást segítve 
haladunk a cél felé.
2419837 (0)      10390.-   Ft /   8290.-   Ft 

Kutyavilág
Ismerd meg jobban négylábú barátaink életét, 
próbáld ki milyen lenne kutyaként élni a városban! 
Szerezd meg az élelmedet, ahol tudod, és küzdj 
meg a többi kutyával!
2419835 (6)      12990.-   Ft /   10390.-   Ft 

Parlamentary
A játékosok egy-egy politikuskártyákból álló 
pártot menedzselnek. A cél minél népszerűbbé 
válni, és a ciklus végén megnyerni a választásokat. 
Szavaztass meg törvényeket! Szerezz befolyást 
cégeknél! Állítsd magad mellé a sajtót, hogy 
sikeresen járathasd le ellenfeleidet! Köss alkalmi 
szövetségeket, vagy csak húzd meg magad a 
parlament büféjében a választásokig! Taktikai 
party-játék 2-6 játékos számára.
2557181 (3)      10990.-   Ft /   8990.-   Ft 

Eye Eye Captain
Sirálypiszok a fedélzeten! A matrózoknak 
gyorsan össze kell gyűjteniük a halmocskákat 
mielőtt az elveszett üvegszem átgurulna 
rajtuk. 2-4 játékos számára. 4 éves kortól.
2521426 (0)      11890.-   Ft /   9490.-   Ft 

Lotti Karotti
Indul az őrült nyúlfutam! 2-4 játékos számára.
4 éves kortól.
158766 (1)      6290.-   Ft /   4990.-   Ft 

Csótánycsapda
Elszabadultak a csótányok! Gyorsan irányítsátok 
őket evőeszközök segítségével a csapdáitokba. 
2-4 játékos számára. 5 éves kortól.
164964 (2)      10190.-   Ft /   8490.-   Ft 

3D labirintus
Ebben az egyedülálló labirintusban egész 
tornyok mozdulnak el: told el őket okosan, 
fuss fel majd le a lépcsőn, előzd meg a 
játékostársaidat és gyűjtsd be te elsőként a 
kincseket. 2-4 játékos számára. 8 éves kortól.
2521463 (5)      10190.-   Ft /   8490.-   Ft 
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Pictionary Air
Bemutatjuk a Pictionary Air-t, mely 
különleges módon eleveníti meg a klasszikus 
rajzolós családi játékot. A levegőbe rajzolva 
nem lesz könnyű dolgod, míg a többiek egy 
okos eszköz képernyőjén keresztül próbálják 
kitalálni, hogy mit rajzoltál. 
2557178 (3)     8990.-   Ft   /  7190.-   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.
57742 (7)      7990.-   Ft /   6390.-   Ft 

Junior Scrabble
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 nagyobb gyerekek 
pedig élvezhetik, hogy teljesen egyedül 
rakják össze a szavakat. Segít a gyerekeknek 
a szókincsük fejlesztésében és a helyesírásuk 
javításában.
57752 (6)      6490.-   Ft /   5190.-   Ft 

Monopoly Teljes Körű Bankolás
Az ingatlankereskedő játék, ami banki 
akciókkal bővült! A Monopoly - elektronikus 
bankkártyás kiadás a Monopoly felújított 
változata, ahol már a banknak is komoly 
szerep jut!
2082024 (4)     14990.-    Ft  /  12490.-   Ft 

Monopoly Junior
Az újragondolt Monopoly Junior a klasszikus 
Monopoly élményét nyújtja a fiatalabb 
korosztálynak. A Monopoly Junior új változata 
a történetmesélés által leköti a gyerekeket, és 
életre kelti a bábukat gyermeki formájukban.
623619 (9)     7490.-    Ft  /  5990.-   Ft 

Monopoly Szélhámosok Kiadás
Legyen ez az eddigiektől teljesen eltérő 
Monopoly játék, az átjátszott éjszakák és az 
összejövetelek kedvence. Tanulva azokból 
az ikonikus (mégis kimondatlan) Monopoly 
pillanatokból, amikor a szabályok meghaj-
líthatók, a pénz kölcsönvehető és vicces 
üzletek köttetnek.
2460043 (9)      9990.-   Ft /   8490.-   Ft 

Monopoly Budapest
Top Látnivalók: Budapest Monopoly 
társasjáték. Vegyetek részt egy nagyszerű 
budapesti kiránduláson, ahol a különböző 
látnivalókat nem csak megnézni lehet, 
hanem megszerezni is!
2513730 (9)      14990.-   Ft  / 9990.-    Ft 
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Csapj bele társasjáték
A játék lényege, hogy az adott témában a 
leggyorsabban pacsit adó játékos sorolhatja fel 
a megfejtéseit. De nem elég gyorsnak lenni - a 
feladványok nehezebbek, mint hinnéd - ráadásul 
ha elfelejted a záró-pacsit, mindent elveszíthetsz!
2551160 (4)   6490.-  Ft /       5190.-  Ft  

Falánk Cápa társasjáték
Legyél te a legügyesebb horgász, és ments 
meg minél több halacskát – de vigyázz, ha a 
cápa rádharap, mindet elveszíted! 
2551214 (4)   7990.-  Ft /       6390.-  Ft  

Memo mester társasjáték
Milyen hangokat hallasz? Jegyezd meg a 
 témaköröket, és sorold fel őket hibátlanul! A 
Memo Mester szigorúan figyeli, hogy betartod-e 
a szabályt. Aki hibázik, búcsúzik a játéktól!
2551193 (2)   8990.-  Ft /      7190.-  Ft 

Az Én világtérképem
Tanulj játsszva: az én Világtérképemmel 
körbejárhatod a Földet - kevesebb, mint 80 nap 
alatt! Az országokról számtalan érdekességet és 
tényt tudhatsz meg, tudásodat pedig kvízekkel 
tesztelheted.
2551196 (3)   12990.-  Ft /       10390.-  Ft  

Igaz vagy hamis társasjáték
Ebben a különleges társasjátékban átélheted a 
kvízshow-k izgalmát válaszadás közben. A játék 
egy-egy egyszerű állítást mond a világról és a 
játékosoknak kell kitalálniuk, hogy az állítás igaz 
vagy hamis. Közben figyelj az időre is! 2-5 játékos 
részére. 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? Ki mit tud az egész családnak. Max. 5 
játékos számára. 5 éves kortól.
2419814 (1)      9290.-   Ft /   7390.-   Ft 

Szuper Mágikus Jinn
Praktikus utazós játék, mellyel a gyerekek egy 
igazi barkochba játékba kezdhetnek, mely során 
eldöntendő kérdéseket kell megválaszolniuk 
különböző témákban. Gondolj egy állatra, egy 
sportágra, egy foglalkozásra, egy ruhadarabra, 
egy zöldségre vagy épp egy gyümölcsre és a 
Szuper Mágikus Jinn azonnal elkezdi a kérdezős-
ködést. 5 éves kortól.
2202051 (2)      9990.-   Ft /   7990.-   Ft 

Kamudetektor
Vajon mennyire ismered a családtagjaid, 
barátaid? Minden fordulóban helyezd az ujjad a 
hazugságvizsgálóra és így válaszolj a kérdésekre! 
A szerkezet jelezni fogja, hogy igazat vagy 
valótlant válaszoltál. Ha hazugságon kapott, 
elveszítesz egy életet! Az a játékos nyer, akinek 
marad élete. 8 éves kortól.
2447866 (3)      9990.-   Ft /   7990.-   Ft 

A száj társasjáték
Őrülten vicces játék, amit a száddal játszol! A 
játék lényege, hogy a soron következő játékos-
nak meg kell hallgatnia, hogy mit súg a száj, 
majd 1 perc áll rendelkezésére, hogy hangok 
utánzásával rávezesse a többieket a megfejtésre. 
Nincs beszéd, nincs kézmozdulat! Csak a hangod!
2502304 (6)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 

Nevezd meg!
Mennyire vagy járatos a popkultúra világában? 
Szórakoztató társasjáték családoknak vagy baráti 
társaságoknak 400 feladvánnyal 5 témakörben. 
A közismert nemzetközi slágerek garantálják a jó 
alaphangulatot! 8 éves kortól.
2419816 (5)      10890.-   Ft /   8690.-   Ft 
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Tick Tack Bumm Láncreakció
A Tick… Tack… Bumm! Láncreakció a 
„Tick… Tack… Bumm!” vidám parti játék 
legújabb változata. A játékosok szóláncokat 
alkotnak adott kategóriákhoz, és nemcsak 
egymással, hanem az idővel is versenyeznek. 
Fontos a gyorsaság és a jó kommunikációs 
készség. 12 éves kortól, 2 játékos részére.
2557166 (0)   5990.-   Ft /      4790.-   Ft 

Activity Junior 
Az Activity® Junior az általános iskolás 
korosztálynak készült. A játékban a gyerekeknek 
fogalmakat kell szavakkal körbeírni, elmutogatni, 
vagy lerajzolni úgy, hogy csapattársaik meg tudják 
fejteni! Az Activity® Junior  feladványai a gyerekek 
szókincséhez vannak igazítva. A társasjáték 330 
szókártyát tartalmaz 990 kifejezéssel. 4-12 fő 
részére, 8 éves kortól.
647675 (5)   6490.-   Ft /      5190.-   Ft 

Activity óvodásoknak
Az Activity® Óvodásoknak szóló társasjátéka 
kiváló a kommunikáció, a rajzkészség és a 
mozgáskoordináció játékos fejlesztésére. 
Változtatható a játékidő, variálható a játékfelület. 
A feladatkártyákon kedves és barátságos rajzok 
mutatják a feladatokat a gyerekeknek. 
3-16 játékos részére, 4 éves kortól.
2557168 (4)   5990.- Ft /         4790.- Ft    

Activity Multi Challenge
Az Activity® Multi Challenge hihetetlenül 
szórakoztató, mert a 10 új előadásmód és az 
idő elleni küzdelem elképesztően felpörgeti a 
játékot! 3-8 játékos részére, 12 éves kortól.
2557169 (1)   8490.- Ft /         6790.- Ft    

Copenhagen
A Nyhavn (Új kikötő) híres a víz mellett álló 
színes házakról. A játékosok feladata az új házak 
homlokzatainak megépítése, a céljuk pedig az, hogy 
az elsőként szerezzenek 12 pontot, vagy a legtöbb 
pontot érjék el, amikor feltűnik a játékvége kártya. 
8 éves kortól, 2-4 játékos részére.
2557172 (1)   11990.- Ft /         9990.- Ft    

Hadara
A Hadara stratégiai játék gazdag illusztrációval 
teli, így remek játékélményt nyújt. A Hadara 
szó jelentése arabul civilizáció, kultúra, ebből 
kifolyólag a társasjáték a Föld kultúráinak és 
országainak fejlődésének a világába kalauzolja 
el a játékosokat. A játék során a civilizáció építő 
szerepekbe bújó játékosok három korszakon át 
tapasztalják meg, hogyan alakul át a világ egy 
kis településből egy egészen magasan fejlett 
kultúrává. Vajon kinek sikerül elsőként egy új, 
virágzó és magasan fejlett kultúrát létrehozni? 
2-5 játékos részére, 10 éves kortól.
2557173 (8)   12490.-  Ft /        10490.- Ft    

Skylands
A Skylands világa széthullott, és már csak repülő 
szigetrészekből áll. A lakosokra vár az a feladat, 
hogy a töredékekből felépítsék a Skylands 
világát. 2-4 játékos részére, 8 éves kortól.
2557174 (5)   10990.- Ft /         8990.- Ft    

Smart 10
Egy kérdés - 10 lehetséges válasz. De melyik 
válaszok helyesek? Amint elolvastátok a kérdést, 
elkezdhetitek a helyes válaszok keresését! 
Tippeltek vagy inkább passzoltok? Ez a kérdés 
az állandó társatok lesz ebben a forradalmi 
kvízjátékban, mert a válaszadással az aktuális 
fordulóban összegyűjtött pontjaitokat teszitek 
kockára. Jó megérzés és szerteágazó ismeretek 
vezetnek a győzelemhez! 
2557177 (6)   8490.- Ft /         6790.- Ft    
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Cortex Challenge - IQ party
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 végük!
2202045 (1)      4390.-   Ft /   3490.-   Ft 

Cortex 2
Egy partijáték, ami garantáltan megmozgatja 
az agyad minden részét... De ez itt valami új: a 
Cortex 2! Nyolc újabb feladványtípus, amely még 
nagyobb kihívás elé állítja az agyatokat: analízis, 
megfigyelés, multitasking, kombináció…
2478366 (8)      4390.-   Ft /   3490.-   Ft 

Cortex Kids
Könnyedebb feladatok, új kihívások – itt a nagy 
sikerű partijáték gyerekeknek készült verziója!
2335256 (8)      4390.-   Ft /   3490.-   Ft 

Dobble
A Dobble egy pofonegyszerű, ám annál 
élvezetesebb kártyajáték jellegzetes, kerek 
lapokkal, ahol nincs más dolgod, mint az 
éppen felcsapott kártyák nyolc-nyolc ábrája 
közül megtalálni az egyetlen párt! Nincs két 
egyforma lap, nincs két egyforma parti, van 
viszont végtelen kombináció, így a lapok 
megtanulhatatlanok. Az egyszerű és kifejező, 
piktogramszerű képeknek köszönhetően már az 
ovisok is remekül elboldogulnak vele!
746177 (4)      4590.-   Ft /   3690.-   Ft 

Dixit
A Dixit az a társasjáték, melyben a legfontosabb 
erény a képzelőerő! Mindegyik kártya egyedi 
illusztrációval ellátott. A kezdőjátékos választ 
egyet a kezében tartott, gyönyörűen illusztrált 
kártyák közül, és mond róla valamit: egy szót, 
egy mondatot vagy akár egy egész kis mesét, 
mindegy, a lényeg, hogy ne legyen túlságosan 
egyértelmű az utalás. Ezt követően a többi 
játékos is választ egy lapot a sajátjai közül, majd 
összekeverik őket, és megpróbálják kitalálni, 
vajon melyik lehetett az eredeti.
657058 (3)      9490.-   Ft /   7590.-   Ft 

Fedőnevek
Elsöprő sikerű asszociációs kártyajáték a titkos 
ügynökök szupertitkos világában! A játékosok két 
csapatot alkotnak, melyek 1-1 tagja, a kémfőnökök 
birtokában vannak a megoldókártyának, a többiek 
csak az előttük kiterített 25 szókártyát látják. A 
kémfőnökök feladata, hogy rávezessék társaikat, 
mely lapok tartoznak hozzájuk, méghozzá 
úgy, hogy egy-egy szóval megpróbálnak minél 
több kártyára utalni egyszerre anélkül, hogy 
megneveznék őket. 
2123369 (2)      6190.-   Ft /   4990.-   Ft 

Fedőnevek képekkel
A Fedőnevek képekkel című asszociációs 
partijátékban a kémfőnöknek és csapatának a 
vizuális fantáziájukat kell használniuk. Olyan 
fantáziadús, több tárgyat összeolvasztó képek 
szerepelnek a kártyákon, amelyek nem csak a 
lehetőségek számát növelik, de hihetetlenül 
mókásak is. 
2252206 (1)      6190.-   Ft /   4990.-   Ft 

Csak egy
Csak egy szót írhatsz le - de az legyen egyedi! 
Egy kooperatív partijáték, amelyben csak a 
csapatotokon múlik, hány titkos szót tudtok 
kitalálni!
2549680 (2)     7990.-  Ft /  6990.-  Ft 
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Új!

Új!

Új!

Társasjátékok

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 - Egyszer volt hol nem volt
2557185 (1)   4490.- Ft /        3590.- Ft

  BrainBox - Az időutazó
2557187 (5)   4490.- Ft /        3590.- Ft   

BrainBox - Ellentétek
2557182 (0)    4490.- Ft /        3590.- Ft

BrainBox - Magyarország
2048246 (6)      4490.-   Ft /   3590.-   Ft 

BrainBox - Családi társasjáték
Készen állsz egy valódi BrainBox kihívásra? Emeld 
fel a játék fedelét, hogy előtűnjön a játéktábla, 
majd a bábuddal haladva szerezz be egy kártyát 
minden témakörből, ideértve a Történelem, 
a Természettudomány, az Ételek és italok, a 
Művészet és irodalom, a Zsákbamacska, a Sport, 
a Nevezetes helyek és a Szórakozás tematikát. Ha 
minden kategóriából megszereztél egy kártyát, 
nyertél!
2227222 (5)      9490.-   Ft /   7590.-   Ft 

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

Shuffle - Trivial Pursuit
2173971 (2)      2290.-   Ft /   1790.-   Ft 

Shuffle - Monopoly Deal
174862 (8)      2290.-   Ft /   1790.-   Ft 

Shuffle - Star Wars Classic
2227251 (5)      2290.-   Ft /   1790.-   Ft 

Shuffle - Találd ki?
174870 (3)      2290.-   Ft /   1790.-   Ft 

Színes, lebilincselő kártyajáték, tökéletes 
családi játék délutánokra, ebédidőben a 
kollégákkal, iskolai szünetekben és bulikon! 
A játék célja, hogy a lehető leggyorsabban 
megszabaduljunk a lapjainktól.

Color Addict - Legyél Te is színfüggő! 
színes kártyajáték
2490958 (7)      2490.-   Ft /   1990.-   Ft 

Color Addict - Gyümölcsös! Gyümölcs 
függő kártyajáték
2557189 (9)   2490.- Ft /         1990.- Ft    
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Toy Place

Teleszkóp 30 mm
Strapabíró teleszkóp átlós tükörrel és 
állvánnyal. 20-szoros, 30-szoros és 40-szeres 
nagyítás. Kb. 35 cm magas. 8 éves kortól.
248802 (8)      5990.-   Ft /   4990.-   Ft 

Távcső (kék)
30 mm-es lencseátmérő, 4-szeres nagyítás. 
Hordozható táskával. 
8 éves kortól.
248539 (3)      4390.-   Ft /   3490.-   Ft 

Darts tábla Toledo-301
43 játék 320 játék variációval. LCD kijelző 
2 krikett kijelzővel. Tartozék 6 nyíllal és 
20 heggyel. 1-8 játékos számára. 14 éves 
kortól. Elemmel vagy hálózati adapterrel is 
működtethető.
2027739 (0)      12590.-   Ft /   10190.-   Ft 

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

Versenypálya 2.3
Járművek: AMG Mercedes-Benz 
fényhatásokkal. Pályaméret 96 x 48 cm. 
6 éves kortól.
2241272 (0)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 

Versenypálya 4.6
Járművek: Audi DTM fényhatásokkal. 
Versenypálya két hurokkal. Pályaméret 
153 x 56 cm. 6 éves kortól.
2454127 (5)      12590.-   Ft /   10190.-   Ft 
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Társasjátékok

Csocsó asztal
Felállítása az összecsukható mechanizmusnak 
köszönhetően gyerekjáték. Nem szükséges 
hozzá sem csavar, sem szerszám, másod-
percek alatt felállítható. 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 /   13590.-   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. 
Black Jack: egy pakli kártyával. 
Sakk: játékfigurákkal. 
Backgammon: bábukészlettel és dobókockával. 
Shuffle Board: korongkészlettel és két ütővel. 
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)       53990.-   Ft /   43190.-   Ft 
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Playmobil

Tűzoltóautó fecskendővel
Csörlővel és nagy teljesítményű vízágyúval. 
Működő villogó fénnyel és szirénával. 
4 éves kortól.
2334777 (9)   14590.- Ft /         11690.- Ft    

Létrás tűzoltóegység
Villogó és szirénázó tűzoltóautó. A létra 
kihúzható, a kocsiba 4 figurát ültethetsz. 
4 éves kortól.
2334710 (6)      23490.-   Ft /   18690.-   Ft 

Marsjáró
Marsjáró különböző eszközökkel, hogy a Mars
felszínét feltérképezhesd. Mintavevő kar 
cserélhető feltétekkel, fúró és működő fegyver. 
Fény- és hangmodullal. 6 éves kortól.
2335077 (9)   13590.- Ft /         10990.- Ft    

Marskutatók bázisa
2 űrhajóssal, robottal, lehajtható rámpával, mű-
ködő rakétakilövővel, fény- és hangeffektekkel. 
Rengeteg kiegészítővel a laborhoz. 6 éves kortól.
2335054 (0)      25490.-   Ft /   20390.-   Ft 

Speciális Egység kamionja
Duplatengelyes kamion levehető tetővel és 
4 figurával, melyek a járműbe helyezhetőek. 
Működő fény- és hangeffektekkel. 5 éves kortól.
2223866 (5)      16990.-   Ft /   13590.-   Ft 

Lánctalpas hókotró
A tökéletes sípálya elkészítéséhez. 4 éves kortól.
2335308 (4)      6790.-   Ft /   5790.-   Ft 

PLAYMOBIL: A FILM Del büfékocsija
Rengeteg kiegészítővel, mint például 
buritókkal, altatószérummal, mágikus 
szénával, vonóhoroggal. 5 éves kortól.
2502230 (8)      13890.-   Ft /   11190.-   Ft 

PLAYMOBIL: A FILM Porsche Mission E
Rex Dasher titkos ügynök okos, sármos és 
elegáns, a fehér Porsche Mission E-ben pedig 
mindig turbó gyors. Ez előnyt jelenthet Marla 
kisöccse, Charlie keresése során. Tartalmaz RC 
vezérlést és további menő extrákat. 5 éves kortól.
2502241 (4)      23490.-   Ft /   18690.-   Ft 

Fogatlan és Hablaty kis sárkánnyal
Hablaty szárnyas repülőruhában. Fogatlan 
nyilakat lő a szájából. 4 éves kortól.
2452400 (1)       12790.-   Ft /   10190.-   Ft 

Fényfúria és kis sárkány gyerekekkel
Fényfúria egy fekete bébi sárkánnyal, két viking 
gyerekkel és sok kiegészítővel. 4 éves kortól.
2452403 (2)      11890.-   Ft /   9490.-   Ft 
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Hordozható családi ház
Modern bútorokkal berendezett konyhával, 
kényelmes nappalival, fürdőszobával, 
hálószobával. Praktikus fogantyúval, hogy 
mindenhová magaddal vihesd! 4 éves kortól.
24082 (6)      10190.-   Ft /   8490.-   Ft 

Nagy lovarda 
A nagy lovardában sok a tennivaló. Az istálló-
kat ki kell takarítani, a lovakról gondoskodni 
kell. Ez igazi öröm a lóbarátok számára. 5 
éves kortól.
2149011 (8)      25490.-   Ft /   20390.-   Ft 

„Tappancs“ állathotel
Itt minden házi kiskedvencről, akár kutya, macska 
vagy rágcsáló, a legjobban gondoskodnak. Állatos 
matricákkal, melyekkel az állathotelt díszítheted. 
4 éves kortól.
2223759 (0)      18990.-   Ft /   15290.-   Ft 

Cicapanzió
Rengeteg játékkal és mászófával, ahol a cicák 
elbújhatnak. 4 éves kortól.
2223763 (7)   7490.- Ft /         5990.- Ft    

Hatalmas játszótér
Kilátótoronnyal és csúszdával, hintával, 
játszótéri lovacskával. 4 éves kortól.
2223865 (8)   10190.- Ft /         8490.- Ft    

Berendezett iskola
Két osztályteremmel, irodával, lépcsőházzal 
és mosdókkal, felvonóval. 5 éves kortól.
2334580 (5)      33990.-   Ft /   27190.-   Ft 

Tornaterem
Többféle sportághoz megfelelő kellékekkel, 
eredményjelzővel és kültéri mászófallal. 
5 éves kortól.
2334608 (6)   16290.- Ft /         13790.- Ft    

Porsche Macan GTS
Lószállító utánfutóval és rengeteg részletgazdag 
aprósággal. A fényszórók és a műszerfal is világít. 
Fényhatásokkal kívül és belül, levehető tetővel.
2223805 (4)      18990.-   Ft /   15290.-   Ft 

Lucky, Prudi és Abigél istállója
Prudi édesapjának farmján a pajtában gyűlnek 
össze a jóbarátok. A rengeteg tartozék között 
matricákat is találsz. 4 éves kortól.
2452664 (7)      18990.-   Ft /   15290.-   Ft 

Lovaglókör Luckyval & Javier-el
Javier segítségével Lucky ügyes trükköket 
tanul. 4 éves kortól.
2452665 (4)      6390.-   Ft /   4990.-   Ft 
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matricákkal, melyekkel az állathotelt díszítheted. 
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LEGO

Belvárosi tűzoltóság
A LEGO® City építőmunkások véletlenül 
felborítottak egy lámpaoszlopot, amitől 
kigyulladt a belvárosi munkaterület. Kapcsold be 
a fényeket és a szirénát a létrás tűzoltóautón, és 
siess a helyszínre! Megbízható tűzoltó baltáddal 
vágd át magad a falak között, hogy a R.O.S.-T3 
 távirányítású jármű el tudja oltani a lángokat. 
Húzd ki a létrát, majd a vízszivattyúval oltsd el az 
égő épület tetején lévő lángokat!  6 éves kortól.
2427828 (7)      29890.-   Ft /   23790.-   Ft 

Tűzoltóállomás
Mutasd meg gyermekednek, milyen egy 
tevékeny nap egy tűzoltóállomáson. 5 éves 
kortól.
2427827 (0)      18990.-   Ft /   15290.-   Ft 

Légi rendőrségi légibázis
Tartsd biztonságban LEGO® City-t a Légi 
rendőrségi légibázissal! 6 éves kortól.
2427823 (2)      25490.-   Ft /   20390.-   Ft 

Légi rendőrségi gyémántrablás
Mássz be a páncélozott rendőrségi 
szállítójármű vezetőfülkéjébe, és szállítsd át 
a városon az értékes gyémántot! Mi volt ez 
a zaj? Valaki van a tetőn, és el akarja lopni a 
rakományt! Állítsd meg a bűnözőket, mielőtt 
elmenekülnek helikopterükkel! 6 éves kortól.
2427822 (5)      16990.-   Ft /   13590.-   Ft 

Tűzoltó repülő
Egy elsöprő futótűz vette kezdetét a közeli 
erdőben. Pattanj be a repülőgépbe, hogy 
legyőzd a lángokat a magasból, míg a 
 szárazföldi sürgősségi tűzoltóautó a helyszínre 
siet. 6 éves kortól.
2427829 (4)      12790.-   Ft /   10190.-   Ft 

Rendőrkapitányság
A gonosztevők megpróbálják kiszabadítani 
társukat a fogdából. Nyújtsd ki a kosaras 
emelőt és tömd be a dinamitot a szellőzőbe, 
majd menj távolabbra, mielőtt robban! 
Nyújtsd ki a bontóvasat, hogy a gonosztevő 
bele tudjon kapaszkodni, majd tűnjetek 
el onnan! Segíts a rendőrségnek üldözni a 
gonosztevők teherautóját az üldöző autóval, 
motorkerékpárral és helikopterrel és vigyétek 
őket vissza börtönbe! 6 éves kortól.
2072704 (8)      33990.-   Ft /   27190.-   Ft 

LEGO® City Kórház
Bújj bele az orvosi köpenyedbe és kezdj neki a 
napi vizitnek! Üdvözöld a legújabb kis városlakót 
a szülőszobában, mielőtt lemennél a röntgenbe 
megvizsgálni az egyik betegedet. Ezután menj 
be a látásvizsgáló terembe, hogy ellenőrizd, 
biztosan meg tudod-e különböztetni a B-t a 
D-től! Várj csak, ez nem a sziréna hangja? Most 
nincs idő leülni egy kávéra, hiszen a mentősök 
már hozzák is az új beteget! 6 éves kortól.
2345677 (8)      23490.-   Ft /   18690.-   Ft 

Hegyi Rendőrkapitányság
Kapd el a gengsztereket, mielőtt kiszabadítják 
bűntársaikat a börtönből! 6 éves kortól.
2211407 (5)      25490.-   Ft /   20390.-   Ft 
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LEGO

Kalózos hullámvasút
Vegyél egy jegyet a jegypénztárnál és készülj 
a kalandra a LEGO® Creator 3 az 1-ben Kalózos 
hullámvasút készlettel! Mássz be a cápakocsiba 
és kapaszkodj erősen, amikor elindul, utána bukj 
le, hogy kikerüld a koponyákat, dőlj be, miközben 
az elsüllyedt hajóroncs fölött   száguldasz a 
kanyarban! 9-14 éves korosztálynak.
2345642 (6)      23490.-   Ft /   18690.-   Ft 

Vásári körhinta
Élvezd a vásári mókát a LEGO® Creator 3 az 
1-ben Vásári körhinta játékkészlettel! 8 éves 
kortól.
2496809 (6)      16990.-   Ft /   13590.-   Ft 

Ikerrotoros helikopter
Ezzel a LEGO® Creator 3 az 1-ben szettel 
építhetsz ikerrotoros helikoptert, melyet 
aztán átépíthetsz sugárhajtású repülővé vagy 
légpárnás játék járművé. 9 éves kortól.
2496811 (9)      16990.-   Ft /   13590.-   Ft 

Űrsikló szállító
Vágj bele a földöntúli kalandokba a LEGO®  Creator 
3 az 1-ben Űrsikló szállító szettel! Alakítsd át a 
szettet vagány Helikopter szállítóvá, vagy indulj 
vakációra egy Lakókocsis autóval! 7 éves kortól.
2427719 (8)      7690.-   Ft /   5990.-   Ft 

Kunyhó a vadonban
Ebből a LEGO® Creator 3 az 1-ben szettből 
a gyerekek építhetnek játék faházat, titkos 
búvóhellyel ellátott madárlest vagy belvízi 
hajót. 7 éves kortól.
2501374 (0)      10190.-   Ft /   8490.-   Ft 

Folyóparti lakóhajó
Szállj fel a móka és kaland fedélzetére a 
Folyóparti lakóhajón ezzel a LEGO® Creator 
3 az 1-ben szettel! Alakítsd át a szettet, és 
szállj fel a Hidroplán fedélzetére, vagy élvezd 
a vízparti kalandokat a Halászfaluban! 
7 éves kortól.
2427726 (6)      10190.-   Ft /   8490.-   Ft 

Városi kisállat kereskedés és kávézó
Nyiss egy boltot a Városi kisállat kereskedés és 
 kávézó játékkészlettel! Készíts croissant-okat 
a felső szinten lévő konyhában, és szolgáld 
fel az éhes vásárlóknak a kávézó kinti és 
benti ülőhelyein! Gondoskodj az akváriumról, a 
tukánmadárról, az aranyos kutyáról és a huncut 
kisegérről a szomszédos kisállat kereskedésben, 
majd lazíts egy kicsit a középső szinten található 
lakásban. Ha pedig egy kis változásra vágysz, 
alakítsd át ezt a 3 az 1-ben készletet többszintes 
bankká vagy egy forgalmas, villamossal ellátott 
piac utcává! 9 éves kortól.
2496807 (2)      23490.-   Ft /   18690.-   Ft 

Téli tűzoltóállomás
Pattanj fel a szánra és irány a havas LEGO® 
Creator Expert Téli falusi tűzoltóállomás, ahol 
az ünnepi készülődés már teljes gőzzel folyik! 
A fagyönggyel díszített épület előtt a tűzoltók 
épp a jégpályát töltik fel vízzel a fényes 
tűzoltóautó segítségével. 12 éves kortól.
2496813 (3)      29890.-   Ft /   23790.-   Ft 
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Tüzes Agyar
Csatlakozz Kai TS-hez a NINJAGO® világban egy 
izgalmas nindzsa küzdelemre a Serpentine 
varázslónő, Aspheera hatalmas tűzokádó 
kígyója, Tüzes Fog ellen! 8 éves kortól.
2496920 (8)      14990.-   Ft /   11890.-   Ft 

A föld adománya
Csatlakozz a NINJAGO® nindzsa akciófiguráihoz, 
Wuhoz, Kai-hoz, Jay-hez, Nyához és Cole TS-hez 
lenyűgöző, felfegyverzett mobil parancsnoki 
 központjukban — A föld adományában! 
Vezesd át a nindzsa teherautót a homokos 
Végzet sivatagán, és pörgesd meg azokat a 
suriken pengéket! Robbanj be az Aspheera és a 
Tűzviperák elleni csatába, majd tüzelj az ágyúval 
és a rugós kilövővel! Vedd le a repülőt és indíts 
korongvető támadást! Vedd magadhoz a Föld 
adományának fegyvereit, majd száguldj el a 
quad bike-kal! Győzd le Aspheerát, és szerezd 
vissza a nagy erejű Tiltott Spinjitzu Tekercset! 
7 éves kortól.
2496926 (0)      38390.-   Ft /   30590.-   Ft 

Zöld nindzsa mechanikus sárkány
Ülj fel a Zöld Nindzsa mechanikus sárkányra, 
és indulj csatába a Zöld Nindzsa gonosz apja, 
Garmadon ellen! 8 éves kortól.
2156215 (0)      16990.-   Ft /   15290.-   Ft 

A Spinjitzu monostora
Eddz Wu, Jay, Nya, Zane, Cole, Lloyd és Kai 
társaságában a Spinjitzu monostorban! Gyakorold 
nindzsa képességeidet a csatatéri, a kardforgató és 
a „gyümölcsvágó” Spinjitzu gyakorló területeken! 
Ezután tanulj a NINJAGO® történelméről Wu falakon 
található képeivel! 9 éves kortól.
2427851 (5)      25490.-   Ft /   20390.-   Ft 

Katana 4x4
Vágj át NINJAGO® Végzet sivatagán Kai Katana 
4×4 nindzsa járművében! Tüzelj a rugós 
kilövőkkel Char és a Tűzviperák irányába! 
8 éves kortól.
2496922 (2)      16990.-   Ft /   13590.-   Ft 

Cole földfúrója
Szállj szembe a Kőhadsereggel Cole LEGO 
NINJAGO® földfúrójának segítségével! 
8 éves kortól.
2427850 (8)      16990.-   Ft /   13590.-   Ft 

A Cserbenhagyott Császár Kastélya
Csatlakozz a LEGO® NINJAGO® hősökhöz, Lloyd 
TS, Cole és Akita csapatához, majd készülj egy 
dermesztő csatára a Cserbenhagyott Császár 
kastélyában! 9 éves kortól.
2496928 (4)      29890.-   Ft /   23790.-   Ft 

Lloyd mechanikus titánja
Lépj be a LEGO® NINJAGO® Soha-birodalmába 
Lloyd hatalmas mechanikus titánja és Zane TS 
társaságában! Szállj szembe Vex tábornok Hóvihar 
szamuráj seregével! De jól vigyázz — Vexnél van 
a nagy erejű fegyver, a Tiltott Spinjitzu Tekercs. 
9 éves kortól.
2496924 (6)      23490.-   Ft /   18690.-   Ft 
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Carnotaurus – Menekülés a guruló 
gömbben
Fedezékbe! A dolgok kezdenek felforrósodni Isla 
Nublaron, hiszen kitörtek a sziget vulkánjai és egy 
vérszomjas Carnotaurus is közeleg. Taposs a gázra 
a teherautóban, hogy segíts Owennek, Franklinnek 
és Claire-nek megmenekülni a lávakövek és a 
tomboló ragadozó elől! 7 éves kortól.
2345774 (4)      25490.-   Ft /   20390.-   Ft 

Baryonyx bonyodalom: A kincsvadászat
Állítsd meg Danny Nedermeyer és Sinjin 
Prescott veszélyes kincsvadászatát a LEGO® 
Jurassic World világában! 7 éves kortól.
2496966 (6)      18990.-   Ft /   15290.-   Ft 

Triceratops tombolás
Menj egy kört a LEGO® Jurassic World Forgó 
tojás játékkal Simon Masrani és Allison Miles 
társaságában! De vigyázz — egy áramkimaradás 
során a hatalmas triceratops áttörte a kerítést és 
megszökött! 7 éves kortól.
2496968 (0)      18990.-   Ft /   15290.-   Ft 

Dilophosaurus támadás az előörs ellen
Hárítsd el a dinótámadást! A dilophosaurus 
átküzdi magát az őrök védelmén, akiknek csak 
egyetlen esélyük van arra, hogy nyugtatót lőjenek 
rá és megmentsék az életüket. 7 éves kortól.
2345782 (9)      16990.-   Ft /   13590.-   Ft 

Roxforti nagyterem
Rendezz egy lakomát a nagyteremben, szervezd 
meg a beosztási ceremóniát, majd húzd elő 
a varázspálcádat és állj ki egy párbajra Draco 
Malfoy™ ellen! Mássz fel a mozgó lépcsőkön, 
hogy felfedezd a nagy lépcsőtornyot, sajátítsd el a 
bájitalkészítés művészetét a tanteremben, fedezd 
fel Edevis tükrének váltakozó tükörképeit és segíts 
Harrynek, Hermionének és Ronnak megküzdeni 
a gonosz Baziliszkusszal, hogy végül legyőzzétek 
Voldemort nagyurat! 9 éves kortól.
2345759 (1)      33990.-   Ft /   27190.-   Ft 

Beauxbatons hintó
Élj át varázslatos kalandokat a földön és 
a levegőben ezzel a szárnyas lovak húzta 
Beauxbatons hintóval. 8 éves kortól.
2496960 (4)      14990.-   Ft /   11890.-   Ft 

Kóbor Grimbusz
Ezzel a klassz játékkészlettel eljátszhatod a 
Harry Potter és az azkabani fogoly jeleneteit. 
8 éves kortól.
2496958 (1)      12790.-   Ft /   10190.-   Ft 

Roxforti óratorony
Lépj be a Harry Potter filmek ikonikus helyszíneire 
a Roxforti óratorony játékkészlettel! 9 éves kortól.
2496956 (7)      29890.-   Ft /   23790.-   Ft 
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A Stark jet és a dróntámadás
Védd meg Velencét a dróntámadástól Happy 
Hogan, Nick Fury, Mysterio, Pókember és a 
szuper Stark jet segítségével! 8 éves kortól.
2496901 (7)      16990.-   Ft /   13590.-   Ft 

Vasember Páncélcsarnoka
Emelj fel nehéz tárgyakat Vasember 
laboratóriumában, a hatalmas Igor páncélt 
viselve! 7 éves kortól.
2427901 (7)      18990.-   Ft /   15290.-   Ft 

Bosszúállók csatája
Építsd meg a Bosszúállók főhadiszállását, és 
védd meg a betolakodóktól! 8 éves kortól.
2427903 (1)      33990.-   Ft /   27190.-   Ft 

1967 Mini Cooper S Rally és 2018 MINI 
John Cooper Works Buggy
Vegyél részt egy klasszikus és egy modern 
raliautó közötti versenyen a LEGO® Speed 
Champions 75894 1967 Mini Cooper S Rally 
és 2018 MINI John Cooper Works Buggy 
autókkal! 8 éves kortól.
2427893 (5)      16990.-   Ft /   13590.-   Ft 

A Creeper™ barlang
Ugorj bele egy csillébe, és indulj a Creeper™ 
bányába! 8 éves kortól.
2496980 (2)      25490.-   Ft /   20390.-   Ft 

Az Őrláng Híd
Vedd fel gyémántpáncélodat, ragadd meg 
gyémántkardodat és csákányodat, majd irány 
az Őrláng Híd! 8 éves kortól.
2496979 (6)      12790.-   Ft /   10190.-   Ft 

A kalózhajós kaland
Vedd szemügyre az új, klassz Minecraft™ 
kalóz skint, és csatlakozz Alexhez izgalmas 
kalózos kalandokban a Minecraft 
Koponya-szigeten! 8 éves kortól.
2427697 (9)      16990.-   Ft /   13590.-   Ft 

Kalandok az alapköveknél
Ragadd meg fáklyádat és vaskardodat és 
csatlakozz Alexhez és Steve-hez a Minecraft™ 
Fenti Világ alapkőzete felé tartó veszélyes 
küldetésük során. Szedd le a zamatos piros 
almát és kövesd a jeleket, melyek a dene-
vérekkel teli barlangba vezetnek, ahol forgó 
bányapókidézőt találsz. 8 éves kortól.
2345791 (1)      27590.-   Ft /   21990.-   Ft 
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Millennium Falcon™
Csatlakozz Finnhez, Csubakkához, Lando 
Calrissianhoz, Boolio-hoz, C-3PO-hoz, R2-D2-hoz 
és D-O-hoz a galaxisban a Millennium Falcon 
fedélzetén. Emeld fel a rámpát, ülj a vezető 
ülésbe és készülj fel egy kalandos utazásra. 
9 éves kortól.
2496988 (8)      50690.-   Ft /   40490.-   Ft 

Y-szárnyú vadászgép
Készülj fel egy bombasztikus utazásra a 
„Star Wars: Skywalker kora“ film Y-szárnyú 
vadászgépével. Repülj el a radar alatt, húzd 
meg a ravaszt, segíts Zorii Bliss-nek elindítani 
a bombákat. 8 éves kortól.
2496983 (3)      23490.-   Ft /   18690.-   Ft 

Kylo Ren siklója
Utazz a galaxisban Kylo Ren személyes 
siklójával. Minden megtalálható benne, amit 
csak egy legfelső vezető kívánhat, bezárólag a 
kinyitható szárnyakkal és a rugósmechanizmusú 
lőfegyverrel a lázadók elrettentéséhez. 
10 éves kortól.
2496987 (1)      40490.-   Ft /   32290.-   Ft 

Action Battle Echo bázis™ védelem
Készülj fel a rakétakilövő mókára barátaiddal 
a LEGO® Star Wars™ Action Battle Echo bázis 
védelem készlettel! 8 éves kortól.
2427881 (2)      18990.-   Ft /   15290.-   Ft 

Slave l™ – 20. évfordulós kiadás
Építsd meg Boba Fett egyedi Slave I csillaghajóját, 
és utazd át vele a LEGO® Star Wars™ galaxist, 
szökevények után kutatva! Rakd be a karbonitba 
fagyott Han Solot a rakodótérbe, és szállítsd el, 
hogy megkapd az érte járó jutalmat! 
10 éves kortól.
2427883 (6)      40490.-   Ft /   32290.-   Ft 

Hósikló – 20. évfordulós kiadás
Fújj riadót, az Echo bázist megtámadták! Nyerd 
meg a hoth-i csatát Luke-kal és Dak Ralterrel 
a lenyűgöző LEGO® Star Wars™ hósiklójukban, 
melyet a Star Wars: A birodalom visszavág című 
filmben láthattál! 7 éves kortól.
2427886 (7)      12790.-   Ft /   10190.-   Ft 

Droid Gunship™
Küzdj meg Tarfful főnökkel és Yoda mesterrel 
a szuper szívós Droid Gunshippel! Nyisd ki 
a pilótafülkét, és ültess be egy Kashyyyk 
rohamdroidot! Ha már lőtávolságon belül 
vannak, tüzelj a pöccintős rakétakilövőkkel és 
a korongvetőkkel! 8 éves kortól.
2427873 (7)      16990.-   Ft /   13590.-   Ft 

Yoda™
Élj át izgalmas kalandokat az elemekből 
megépíthető Yoda mesterrel. Talán csak LEGO® 
építőelemekből áll, mégse becsüld alá erejét! 
10 éves kortól.
2496986 (4)      33990.-   Ft /   27190.-   Ft 
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Schleich

Többféleképpen mozgatható figurák: Hannah, 
Sofia, Lisa és Sarah tudnak lovagolni, ülni, állni 
és fogni. A figura, a nyereg és a zabla levehető.

Sofia & Blossom
2206196 (6)      5390.-   Ft /   4390.-   Ft 

Hannah & Cayenne
2206194 (2)      5990.-   Ft /   4790.-   Ft 

Lisa & Storm
2206198 (0)      5990.-   Ft /   4790.-   Ft 

Sarah & Mystery
2206201 (7)      5990.-   Ft /   4790.-   Ft 

Lovas kávézó
A Cups & Saddles kávézó a lovasok kedvelt 
találkozóhelye Hazelwood-ban.
2507683 (7)      15290.-   Ft /   12190.-   Ft 

Lakóautó titkos baráti összejövetelekhez
Egy nappal Hannah 12. születésnapja előtt a 
lányok felfedeznek egy régi lakókocsit, amit a 
Lovas Klub főhadiszállásává neveznek ki.
2206204 (8)      15990.-   Ft /   12890.-   Ft 

Rocky Mountain kanca
Rocky Mountain kanca kecses mozgásával a 
lakeside-i lovasbemutatón mindenki 
figyelmét magára vonja.
2507659 (2)      4390.-   Ft /   3490.-   Ft 

Paso Fino mén
A pompás Paso Fino a lakeside-i lóverseny 
fénypontja.
2507651 (6)      3990.-   Ft /   3390.-   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)      11890.-   Ft /   9490.-   Ft 

Lovarda
Az új lovarda elkészült. Zöld ajtajaival és 
rózsaszín ablakaival hihetetlenül fest. Lissi és 
a többi lány el vannak ragadtatva.
2053179 (9)   27190.- Ft /         23790.- Ft    
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Akci—

Nerf N-Strike Elite Titan CS-50
Teljesen automata gyorstüzelő fegyver. 
Összesen 50 szivacslőszer tölthető a tárba, 
melyet a készlet tartalmaz. 8 éves kortól.
2510424 (0)      33990.-   Ft /   27190.-   Ft 

Nerf N-Strike Elite Infinus
Robbanj be az ütközetbe ezzel a menet közbeni 
lövedék töltővel a szünet nélküli harchoz! A Nerf 
N-Strike Elite Infinus fegyver motorizált Speed-
Load Technológiával felszerelt, ami automatiku-
san tölti a lövedéket a dobba. A fegyverhez 
egy 30 lövedékes dob és 30 darab Elite lövedék 
tartozik. 8 éves kortól.
2388384 (0)      25490.-   Ft /   20390.-   Ft 

Nerf N-Strike Elite Stryfe
A félautomata Stryfe 6 db szivacslőszert 
valamint egy hozzá illő tárat tartalmaz. A 
szereléksínnek köszönhetően további N-Strike 
tartozékokkal is kiegészítheted kedvenc fegy-
vered. Lőtávolság kb. 27 méter. 8 éves kortól.
918450 (3)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 

Nerf N-Strike Elite Trilogy DS-15
A Trilogy DS-15 automatikusan eldobja az 
üres tárat: minden tárból 3 szivacslövedéket 
tudsz egyszerre kilőni. 5 tárral és 15 db 
szivacslőszerrel. 8 éves kortól.
2510229 (1)      14990.-   Ft /   11890.-   Ft 

Stryker Force
Az Air Warriors Stryker Force elsősorban 
pontosságával tűnik ki, köszönhetően a 
PrecisePro-lőszereknek. Kétféle, összesen 
8 db szivacslőszerrel.
2478382 (8)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 

Clip Blaster pisztoly
Akár 17 méterre is ellő. 10 db szivacslőszerrel.
2142055 (9)      4990.-   Ft /   3990.-   Ft 

Töltény csomag
Utántöltő csomag 100 db szivacslőszerrel. 
Többféle.
2142063 (4)      2690.-   Ft 

Turbo Advance
A Turbo Advance minden olyan tulajdonságot 
egyesít, amelyre a harc során szükséged lehet:
hatalmas tár, hogy sose legyél muníció szűkében, 
könnyű és gyors utántöltés illetve nagy hatótávolság. 
És a legfontosabb, hogy mindemellett még jól is 
mutat. 48 db szivacslőszerrel.
2223566 (4)      12590.-   Ft /   10190.-   Ft 
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Modellépítés

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

Star Wars R2-D2
358572 (6)      3990.-   Ft /   3390.-   Ft 

Star Wars Millennium Falcon
359035 (5)      3990.-   Ft /   3390.-   Ft 

Fekete Gyöngy kalózhajó
878953 (2)      3690.-   Ft /   2990.-   Ft 

Eiffel-torony
878939 (6)      2690.-   Ft /   2390.-   Ft 

Ford Mustang 1965
358167 (4)      3690.-   Ft /   2990.-   Ft 

Tigris harckocsi
879056 (9)      3690.-   Ft /   2990.-   Ft 

Harry Potter aranycikesz
2506684 (5)      5790.-   Ft /   4790.-   Ft 

Szolár forgókorong
Szolárcellák gondoskodnak arról, hogy a modelled 
mozgásba lendüljön.
879077 (4)   3390.- Ft /         2690.- Ft    

Iconx Ezüst Sárkány
2323348 (5)      7490.-   Ft /   5990.-   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 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)      10490.-   Ft /   8490.-   Ft 

BMW i8 modellkészlet
A BMW i8 egy plug-in hibrid autó. A BMW Vision 
Efficient Dynamics koncepcióautójaként a 2009-es 
IAA nemzetközi autókiállításon mutatták be 
először a nyilvánosságnak. Méretarány: 1:24. 
Az alapszínek mellett ragasztót és ecsetet is 
tartalmaz. 8 éves kortól.
945147 (6)      9490.-   Ft /   7790.-   Ft 

Tornado ECR modellkészlet
Tigriscsíkos festéssel. A készlethez alapszínek, 
ragasztó és ecset is tartozik. Méretarány: 
1:72, hossz: 24,3 cm. 155 különálló darab. 
Szint: 4. 12 éves kortól.
2512390 (6)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 

Fekete Gyöngy kalózhajó
A híres Fekete Gyöngy, eredeti nevén Black Pearl, 
egy vitorlás hajó, amely minden Karib-tenger 
kalózai filmben megjelenik. Easy-click-system 
(könnyen összepattintható) építőelemekkel. 
Hossza kb. 26 cm. 112 különálló darab. 
Méretarány: 1:150.
2167358 (0)      9190.-   Ft /   7490.-   Ft 
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mozgásba lendüljön.
879077 (4) 

Iconx Ezüst Sárkány
2323348 (5) 

VW T1 Samba busz modellkészlet
A Samba busz minden modern kisbusz ősapja, és 
a mai napig abszolút kultikus. A modell különösen 
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71 cm

Akci—

Super-Mega Crash
Játékszett sok ütközéssel és száguldással. 
A dupla nyolcas kanyarok gyors vezetési 
élményt kínálnak egyszerre több játékos és 
autó számára, és ezáltal növelik az össze-
ütközések lehetőségét is! A járművek őrült 
tempót diktálva az ütközési zónán át a földön 
száguldhatnak vagy a levegőbe repülhetnek, 
hogy ott menő mutatványokat mutathas-
sanak be. A pálya pár lépésben összecsukható 
és eltehető. Órákig tartó versenyharc Hot 
Wheels rajongóknak. 5 éves kortól.
2527256 (7)      37790.-   Ft /   29890.-   Ft 

Dupla hurok pályaszett
Retro stílus a 70-es évekből. Izgalmas vezetési 
élmény két nagy hurokkal és 2 Hot Wheels 
járgánnyal. 4 éves kortól.
2229617 (7)      11890.-   Ft /   9490.-   Ft 

Mario Kart pályaszett
Marioval és Yoshival száguldhatunk a 
versenypályán, miközben akadályokat kell 
legyőznünk - pont mint a videójátékban, csak 
most egy Hot Wheels pályán! 3 éves kortól.
2527288 (8)      24290.-   Ft /   19690.-   Ft 

Mario Kart járművek
Minden Mario Kart figura kombinálható a 
többi Hot Wheels járgánnyal. Méretarány: 
1:64. 3 éves kortól. Többféle, 1 db.
2527285 (7)      2490.-   Ft /   1990.-   Ft 

Jubileumi bőrönd
Fém gyűjtő bőrönd vagány kivitelben 50 db 
Hot Wheels autó tárolásához (autók nélkül).
2381739 (5)      5390.-   Ft /   4390.-   Ft 
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Játékautók

CAT lánctalpas kotrógép

Levehető lapáttal és nyitható motorháztetővel. 
A markolókar teljesen működőképes. Élethű 
lánctalppal, felszerelhető gumi csúszásgátló 
elemekkel (tartozék).
765530 (2)      12590.-   Ft /   10190.-   Ft 

Scania darus kocsi

SCANIA R-sorozat Liebherr darus teherautó fény- 
és hangeffektekkel. A daruszerkezet 360 fokban 
elforgatható, a kar magassága állítható és akár 
1,3 méterre kinyújtható. A stabilitást a homokkal 
vagy kaviccsal feltölthető ellensúly biztosítja.
816315 (8)      20390.-   Ft /   16990.-   Ft 

Volvo A60H dömper

Az egyik legerősebb dömper, és mint nagy-
testvérénél, terepjáró képességének és nagy 
kerekeinek köszönhetően semmi sem állhat 
az útjába.
2242158 (6)      16990.-   Ft /   13590.-   Ft 

CAT kompakt rakodó

Az eredetihez hasonlóan működő homlokra-
kodóval. Levehető elülső lapáttal.
2485776 (5)      3990.-   Ft /   3390.-   Ft 

MB Arocs építőipari teherautó daruval

A raklapvillát markolókanálra lehet cserélni. A 
daru karja 360 fokban elfordítható, kinyújtható 
és minden pozícióban rögzíthető. Az ajtók 
nyithatóak, az oldalfalak mindhárom oldalról 
lehajthatóak.
253406 (0)      14590.-   Ft /   11890.-   Ft 

Claas Jaguar 980

Az imponzáns 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 vezetőfülkébe és motortérbe.
2242176 (0)      13590.-   Ft /   11890.-   Ft 

John Deere 7930 traktor homlokrakodóval 

és pótkocsival

Hatalmas traktor teljesen működőképes, 
levehető homlokrakodóval, nagy tandem 
utánfutóval, levehető oldalfalakkal és nyitható 
motorháztetővel.
121375 (1)      12590.-   Ft /   10190.-   Ft 

Fendt 1050 Vario traktor szerelővel

Újonnan kifejlesztett tengelyekkel, levehető 
kerekekkel. A készlethez tartozó szerszámok-
kal és az emelővel a javításokat is részletekbe 
menően lehet eljátszani.
2055323 (4)      16990.-   Ft /   13590.-   Ft 

Claas Xerion 5000

Az igazi géphez hasonlóan a modell mind a 
négy kereke kormányozható. Vontatóhorog-
gal és 180 fokban elfordítható vezetőfülkével.
876112 (5)      10190.-   Ft /   8490.-   Ft 

RAM 2500 Power Wagon

A pickup nagy rakodóterében raklapokat és 
szalmabálákat lehet elhelyezni. A törhetetlen 
ablakkal ellátott négyajtós fülke élvezetes 
játékra ad lehetőséget.
2155470 (4)   9190.- Ft /        7490.- Ft    
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Teherszállító helikopter
SAR-helikopter csörlővel és hevederrel. Az 
oldalajtók és a csomagtér ajtaja nyithatóak. 
Méretarány: 1:50.
2293784 (1)      9190.-   Ft /   7490.-   Ft 

Autószállító
Kéttengelyes multifunkcionális trélerrel és két 
személyautóval. Méretarány: 1:50.
428663 (9)      12590.-   Ft /   10190.-   Ft 

Fendt traktor emelővel és platóval
A traktornak vonóhorga és levehető teteje 
van, a plató leengedhető. Méretarány: 1:50.
2136302 (3)      7790.-   Ft /   6490.-   Ft 

Volvo EC 290 hidraulikus markoló
A gépház és a markolókar 360 fokban 
elforgatható. Méretarány: 1:50.
902108 (2)      5990.-   Ft /   4990.-   Ft 

Traktor pótkocsival
John Deere traktor erdészeti pótkocsival, 
mozgatható rönkfogóval ellátott darukarral. 
Méretarány: 1:50.
428660 (8)   7490.- Ft /        6190.- Ft   

Csuklósbusz
Az eredeti MAN Lions City busz csuklós 
változata 1:50 méretarányban. Gumiabroncsos 
kerekek, színezett ablakok, visszapillantótükör, 
beépített hűtőrács, tetőablak, légkondícionáló. 
A vezetőülésnél az ajtó és hátul a motorháztető 
nyitható.
613309 (2)      9190.-   Ft /   7490.-   Ft 

Iskolabusz
852704 (2)      5390.-   Ft /   4390.-   Ft 

Mentőautó
Mercedes mentőautó nyitható ajtókkal a 
vezetőfülke bal és jobb oldalán, ill. az autó 
hátulján. Hordággyal és kék fénnyel.
110505 (6)      5390.-   Ft /   4390.-   Ft 

Autómentő
Leválasztható rakodófelület csörlővel. 
Méretarány: 1:55. 1 db.
703488 (6)      5990.-   Ft /   4990.-   Ft 

JCB 435S rakodógép
A mély mintázatú gumiabroncsoknak és a 
csuklós homlokrakodónak köszönhetően 
minden tereppel megbirkózik. A rakodókar 
felemelhető és leengedhető. Méretarány: 1:32.
2293826 (8)   9190.- Ft /         7490.- Ft    

Joskin háromtengelyes billenő pótkocsi 
Fém alvázú pótkocsi robusztus műanyag 
billenős platóval, nyitható hátsó fallal. 
Méretarány: 1:32.
856835 (9)  9190.- Ft /         7490.- Ft

Manitou 3300V kompakt rakodó
Kicsi, jól irányítható rakodó gumiabroncsok-
kal széna, takarmány, sóder és homok rako-
dásához. A rakodókar és a lapát mozgatható. 
Méretarány: 1:32.
2486859 (4)   4990.- Ft /         3990.- Ft

John Deere traktor homlokrakodóval
Emelhető homlokrakodóval valamint 
mozgatható lapáttal. Fémből és műanyagból 
készült. Méretarány: 1:32.
783556 (8)   10190.- Ft /         8190.- Ft    

Fendt 1050 Vario traktor
Kormányozható első tengellyel, nyitható 
motorháztetővel és levehető vezetőfülkével. 
Méretarány: 1:32.
2008397 (7)  11290.- Ft /        9190.- Ft    
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Offroad Duneblaster 1:16
Igazi erő lakozik a motorháztető alatt. Sebessége 
kb. 9 km/h, hatótávolság kb. 20 m.
2511109 (5)      10190.-   Ft /   8490.-   Ft 

Rock Crawler PRO 37CM
Könnyű és robusztus karosszéria, 4WD meg-
hajtás. Kb. 5,4 km/h sebesség, kb. 20 méteres 
hatótávolság. 
2511104 (0)      20990.-   Ft /   16990.-   Ft 

Robo Fighter
Nagy sebességgel előre, ugrás, felkapaszkodás 
és ismét előre ... igazi élmény. Sebesség 
kb. 3,6 km/h, hatótávolság kb. 10 m.
Kék/narancs
2511113 (2)      6790.-   Ft /   5390.-   Ft 

Piros/kék
2511116 (3)      6790.-   Ft /   5390.-   Ft 

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

BMW X6
Méretarány: 1:26.
979609 (6)      6790.-   Ft /   5790.-   Ft 

Audi R8
Méretarány: 1:24.
2157845 (8)      6790.-   Ft /   5790.-   Ft 

Modellautó
Többféle, 1 db. Méretarány: 1:32. Visszahúzás 
funkció. Porsche, Mercedes-Benz, Audi.
979596 (9)      3990.-   Ft /   3390.-   Ft 

Modellautó
Többféle, 1 db. Méretarány: 1:32. Visszahúzás 
funkció. Volkswagen, Land Rover, Jeep, 
Mercedes-Benz.
2501558 (4)      3990.-   Ft /   3390.-   Ft 

BMW M6 GT3
Méretarány: 1:24.
2501555 (3)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 

BMW M4 GT3
Méretarány: 1:24.
2501556 (0)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 
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Tűzoltóautó
A Dicki tűzoltóautó segítségével a gyerekek is 
tűzoltónak érezhetik magukat. A távirányítású 
tűzoltófecskendő és a további tartozékok, mint 
tűzoltókészülékek és bólyák, gondoskodnak a 
szórakozásról. Hossza kb. 62 cm. 3-5 éveseknek.
2515723 (9)      14590.-   Ft /   11890.-   Ft 

Rendőrségi helikopter
64 cm hosszú, fénnyel, hanggal és elektromos 
csörlővel. Figurával és kiegészítőkkel.
124198 (3)      12590.-   Ft /   10190.-   Ft  

Óriás exkavátor
A Dickie teljes funkciós távirányítós exkavátor 
egy nagyméretű kotrógép, melynek nagy 
hasznát veszed az építkezős játék során. A kabin 
és a lapát mozgatható, mint az eredetinél. 
Kb. 70 cm hosszú. 3-5 éveseknek.
106868 (9)      12590.-   Ft /   10190.-   Ft 

Óriás daru
A 120 cm magas daru magassága távirányítóval 
állítható, 350 fokban elfordítható és a futómacska 
előre-hátra mozgatható.
314276 (9)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 

SWAT központ
Kommandó központ nyitható oldalfalakkal és 
fogantyúval, 2 rendőrautóval, egy drónnal illetve 
fény- és hangeffektusokkal. A bűnözők mostantól 
nem menekülnek meg. 3 éves kortól.
2510770 (8)      12590.-   Ft /   10190.-   Ft 

Szökés a börtönből
A játékszett része egy börtön számzárral és 
menekülőgombbal, valamint két játékautó: 
1 db Dodge Hellcat Villian fénnyel és hanggal, 
illetve 1 db Mercedes rendőrautó.
2442156 (0)      7490.-   Ft /   5990.-   Ft 

Super City parkolóház
7 emelet, két motorizált lift, hat különböző 
fény- és hangeffektus, 6 db Die-Cast autó, 
1 db vonat (elemmel működő) és 35 parkoló- 
és leállóhely.
2510778 (4)      40790.-   Ft /   33990.-   Ft 

Creatix tűzoltó állomás
Háromemeletes, 65 részes tűzoltó állomás 
sok funkcióval és tartozékkal: torony manuális 
lifttel, parkoló, helikopter leszállópálya, 
1 db helikopter és 4 db Die-Cast autó. Méret: 
72x72x35 cm. 5 éves kortól.
2364185 (3)      10490.-   Ft /   8490.-   Ft 

Fém autó ajándékszett
Zöld VW Golf Gti, ezüst Ford Mustang GT, kék 
Mercedes AMG GT, szürke Nissan GTR és piros 
Jaguar F-Type. Méretarány: 1:64.
2509166 (3)      5990.-   Ft /   4990.-   Ft 
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Oldalszám               Kívánságaim
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Kívánság-
listám
A játékkatalógust lapozgatva feljegyezheted
kívánságaid a lenti listára. 

Az elkészült kívánságlistát add oda szüleidnek,

hátha viszontlátod a karácsonyfa alatt 

azt, amire vágysz!

Az elemmel működő 

termékek ára az elemet 

nem tartalmazza, kivéve, ha 

ezt külön jelezzük a termék 

leírásában.

Ne feledkezzen meg 
az elemekről!Köszönöm!

Kedves Vásárlóink! Az esetleges nyomdai hibákért szíves elnézésüket kérjük. A termékek vásárlása csak 
háztartási mennyiségben lehetséges. Viszonteladókat nem szolgálunk ki. A termékek rendelkezésre 
 állása nem garantált. Amennyiben valamely termék nem áll rendelkezésre, üzleteinkben megrendeljük 
 Önnek. A  tévedés és árváltoztatás jogát fenntartjuk. Az árak Forintban értendők. Ajánlataink a készlet 
erejéig érvényesek. Eladástechnikai okokból nem minden üzletben kapható a katalógusban szereplő 
összes termék, Váci  utcai üzletünkben az ajánlatok nem érvényesek. Az akciók más kedvezményekkel 
és  kuponakciókkal nem  összevonhatóak.
Müller Drogéria Magyarország Bt. - Központi Iroda . 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 8/A 
Weboldal: www.mueller.co.hu, E-mail cím: info@mueller.co.hu

A kívánságlista tulajdonosa:

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

Amire a legjobban vágyom: 

Ne feledkezzen meg 
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RC-modellek

Quadrokopter 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)      5990.-   Ft /   4990.-   Ft 

RC Glowee 2.0 helikopter
Látványos fényeffektusok a LED-nek és a 
speciális lakknak köszönhetően. Elektronikus 
gyro rendszer gondoskodik a stabil repülésről. 
3CH-GHz-es távirányító. 8 éves kortól.
2137349 (7)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 

Magic Mover
Egyszerűen dobd a Magic Movert a levegőbe 
és a drón lebegni kezd. Anélkül, hogy 
hozzáérnél, irányítsd a kezeiddel. Három 
Anti-Crash-IR szenzorral. USB töltővel.
2512374 (6)      6790.-   Ft /   5390.-   Ft 

Quadrocopter X-treme Marathon
Modern 6 tengelyes giroszkóppal és 4CH-GHz-es 
távirányítóval. Magasságszenzor, headless mód, 
flip funkció és LED-világítás. 14 éves kortól.
2512394 (4)      18690.-   Ft /   15290.-   Ft 

Quadrokopter Go Stunt
A modern 6 tengelyes giroszkóppal egyszerű a 
fel- és leszállás. Sebességfokozatokkal és 
headless funkcióval. A precíz irányítást segíti 
még a 4CH-GHz-es távirányító is. Flip funkcióval.
2244747 (0)      12590.-   Ft /   10190.-   Ft 

Bull Scout Offroad
Egyszerű és villámgyors vezetési élmény. A 
hatalmas, profilos kerekek nagyon jól haladnak 
akár nehéz terepen is, az erőteljes motor 
szolgálja a lendületes haladást. A könnyen 
kezelhető távirányítónak köszönhetően az 
1:10-es buggy kalandtúrája mindig élvezetes.
2137359 (6)      11190.-   Ft /   9190.-   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. Méretarány: 1:10.
2377624 (1)      6790.-   Ft /   5390.-   Ft 

Crawler Snow Patrol
Összkerékmeghajtás és extra rugózás offroad 
akciókhoz minden terepen. Cserélhető, lánctalpas 
vagy gumiabroncsos kerekek a különböző 
terepviszonyokhoz. Li-ion akkumulátor, USB-
kábel és 2,4 GHz-es távirányítás.
2512397 (5)      18690.-   Ft /   15290.-   Ft 

Eye of the Storm
Az 1:18 méretarányú készlettel saját magad 
tudsz összerakni egy terepjárót. A pontos 
kormányzásnak és a kétcsatornás távirányítónak 
köszönhetően minden terepen könnyen 
irányítható.
2377625 (8)      8490.-   Ft /   6790.-   Ft 
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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. Maximális 
sebessége kb. 18 km/h. 7,4 V-os akkumulátorral 
és töltővel. Akár 40 perces játékidő.
2043332 (1)   25490.- Ft / 20390.- Ft

All-Terrain Stunt Car
Víz, hó vagy szárazföld: az extra nagy 
kerekeknek köszönhetően minden tereppel 
megbirkózik. Maximális sebesség kb. 10 km/h. 
6,4 V-os akkumulátorral és töltővel. Akár 
30 perces játékidő.
2524829 (6)   15990.- Ft / 12890.- Ft

Passion Impact
Az áramvonalas sárga terepjáró összkerék-
meghajtású, egy igazi profi terepen. Maximális 
sebessége kb. 20 km/h. 6,4 V-os akkumulátorral 
és töltővel. Akár 20 perces játékidő.
2524827 (2)   16990.- Ft / 13590.- Ft

Speed Phantom 2
Erős, 2,4 GHz-es terepjáró, 1:16-os méretarány, 
pompás felnik. Maximális sebesség kb. 20 km/h. 
7,4 V-os akkumulátorral és töltővel. Akár 40 perces 
játékidő.
2043326 (0)   20390.- Ft / 16990.- Ft

Green Lizzard II
Rugós felfüggesztés, levegős kerekek és 
differenciálmű. 2,4 GHz. Maximális sebesség 
12 km/h, játékidő kb. 20 perc.
2524814 (2)   10190.- Ft / 8490.- Ft

Hell Rider
Fekete-piros színeivel adja tudtára ellenfeleinek, 
milyen az offroad-erő. Maximális sebesség  
9 km/h, hossza kb. 29 cm, 2,4 GHz.
2468774 (4)   9490.- Ft / 7790.- Ft

Red Bull Buggy NX2 - PX
Olajos lengéscsillapítóval, összkerékhajtással 
felszerelt, felfröccsenő víz ellen védett, és akár 
50 km/h extrém sebességgel rója az utakat. 
Digitális proporcionális technológia teszi 
lehetővé az exkluzív Red Bull dizájnban készült 
versenyautó optimális vezérlését. Újratölthető 
akkumulátorral és töltő egységgel.  
Akár 15 perces menetidő.
2524823 (4)   33990.- Ft / 27190.- Ft

Power Snake
Zölden rikító jármű 6-6 kerékkel a még 
nagyobb mutatványokhoz. Maximális sebesség 
kb. 15 km/h. Újratölthető akkumulátorral és 
töltő egységgel. Akár 20 perces játékidő.
2524822 (7)   30590.- Ft / 25490.- Ft
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