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Sodeluj!
Nagradna igra
ADVENTNI KOLEDAR

Sodelujejo lahko vsi, ki se radi igrajo! Nagradna igra Adventni koledar traja od vključno 1. 12. 2020 do vključno  
24. 12. 2020. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni Mueller Drogerija d.o.o. in njihovi svojci. Sodna pot 
ni  dovoljena. Nagrajenci bodo pisno obveščeni. Sodelovanje ni odvisno od nakupa. Seznam poslovalnic in 
njihovih oddelkov najdete na spletni strani mueller.si. Ponudba iz kataloga in cene veljajo od 2. 11. 2020 do 
31. 12. 2020 oz. do razprodaje zalog v količinah za potrebe gospodinjstva. Mueller Drogerija d.o.o., 
Tacenska cesta 26, 1000 Ljubljana, e-naslov: info@mueller.si.

Super božične akcije najdeš
tudi na naši Facebook strani:

facebook.com/MullerSlovenija
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In tako enostavno 
lahko sodeluješ:

Nato hitro vnesi odgovor v ustrezno polje za 
rešitve, vnesi ime in naslov ter klikni na polje 
„SODELUJEM“ - KONČANO!
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Poišči aktualno okence na naslovnici našega  kataloga 
in ga odpri. Tam se nahaja nagradno vprašanje in dne 
vna nagrada. Odgovori na vprašanje in nato pojdi na 
spletno stran www.mueller.si. Pazi na to, da namesto 
ü napišeš „ue“.

Desno spodaj najdeš povezavo na nagradno igro 
Adventni koledar. Tam klikni na sliko Adventni 
koledar. Nato se odpre tvoj nagradni koledar.
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SEITENHEADLINE

DŽUBOKS 
PREDVAJA  
GLASBO

SE  
SPREMENI  

V SNEMALNI 
STUDIO

PRIMERNO ZA PUNcKE VSEH  VELIKOSTI

LETALO
AVTO

KABINA

SNEMALNI STUDIO

LETALO

PRESENECEN
J

ˇ

KUL IN V TRENDU

 

1  LETALO O.M.G REMIX
Dojenčki, ljubljenčki in punčke O.M.G. želijo 
iti v višave. Igralni set 4v1 z letalom in 
 veliko dodatki se lahko uporablja tudi kot 
vozilo, mešalna kabina ali snemalni studio. 
Z barvnimi lučmi v motorjih je letalo 
popolno za prevažanje glasbenih zvezd 
(brez punčk). 
Od 5. leta dalje.
2641776 (9) kos     €   97,99 /   €   69,99 

2  SUPER SURPRISE REMIX
V L.O.L. Surprise! Super Surprise te čaka 
več kot 70 presenečenj! Trendi embalaža 
spominja na glasbeno skrinjico in skriva 
4 punčke O.M.G. z oblačili in okraski. 
Poleg tega vsebuje tudi 4 majhne punčke. 
S priloženimi elektronskimi glasbili za 
majhne punčke se lahko zabava začne! 
Škatla se lahko spremeni v ogromen oder 
z osvetljavo. 
Od 5. leta dalje.
2641778 (3)      €   154,99 /   €   114,99 

3  O.M.G REMIX COLLECTOR PUNČKA
Ugasni luči, prižgi žaromet in predvajaj 
glasbo! Podrobno oblikovana punčka 
O.M.G. je zvezda na osvetljenem odru. 
Z visokokakovostnimi oblačili iz blaga 
in čudovitimi okraski. V džuboks vrzi 
kovanec in zabava se lahko prične! 
Od 5. leta dalje.
2641773 (8)      €   58,49 /   €   44,99 

Nove punčke O.M.G. v podeželskem slogu 
imajo 2 obleki, dolge lase, ki jih lahko 
oblikuješ, in več kot 25 presenečenj. 
Priloženo gramofonsko ploščo položi na 
embalažo in ko jo zavrtiš, se bo predvajala 
glasba. Od 5. leta dalje.

4  O.M.G REMIX PUNČKA LONESTAR
2641767 (7)   €   43,49 /   €   32,99 

5  O.M.G REMIX PUNČKA HONEYLICIOUS
2641772 (1)   €   43,49 /   €   32,99 

6  O.M.G REMIX PUNČKA KITTY K
2641768 (4)   €   43,49 /   €   32,99 

7  O.M.G REMIX PUNČKA POP B.B.
2641771 (4)   €   43,49 /   €   32,99 

8  GLAMPER 4 V 1
Glamurozen avtodom v novem dizajnu z 
več kot 55 presenečenji. Iz spalnice se 
spusti v osvetljen bazen. Popoln za 
kampiranje z vso družino L.O.L. Surprise! 
(Brez punčk.) 
Od 5. leta dalje.
2641779 (0) kos     €   119,99 /   €   89,99 
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SEITENHEADLINEKUL IN V TRENDU

1  SET ZA ČAJANKO
Iz porcelana. Od 3. leta dalje.
888781 (8)      €   9,99 /   €   7,99 

2  SLIKARSKI KOVČEK
Velik slikarski kovček. 
52-delni. 
Od 3. leta dalje.
2537880 (1) kos     €   9,99 /   €   7,99 

3  MIKROFON
Mikrofon s funkcijo snemanja in čarobno 
svetlobo. Od 3. leta dalje.
2529499 (6)      €   19,99 /   €   14,99 

4  KOVČEK Z LIČILI
Zložljiv kovček z veliko ličil in okraskov. 
Od 3. leta dalje.
2646212 (7) kos     €   30,99 /   €   22,99 

Tvoji najljubši liki v čudovitih oblačilih in s 
prekrasnimi lasmi, ki jih lahko oblikuješ. 
Pribl. 35 cm. Od 3. leta dalje.

5  ANA IZ EPILOGA
2603747 (9)      €   33,99 /   €   24,99 

6  ELZA IZ EPILOGA
2603749 (3)      €   33,99 /   €   24,99 

7  USTVARJALNA DARILNA ŠKATLA 
Škatla z lončkom, ki ga lahko poslikaš in 
setom štampiljk. Od 3. leta dalje.
2645433 (7) kos     €   18,49 /   €   14,99 

8  SPOMIN
Za 2 ali več igralcev. Od 4. leta dalje.
2522555 (6)      €   9,99 /   €   7,99 

9  LEDENO KRALJESTVO 2 OLAF 
FRANTIC FOREST
Zmaga tisti, čigar snežinka povzroči, da se 
drevo odpre in da ven skoči Olaf! Za 2–4 
igralce. Od 5. leta dalje.
2642970 (0)      €   25,99 /   €   18,99 

10  SKRINJICA ZA NAKIT
Skrinjica za nakit s krtačo, 2 sponkama za 
lase in elastiko za lase. Od 3. leta dalje.
2537685 (2) kos     €   13,49 /   €   9,99 

SAMO V

Poz. 5 + 6
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SEITENHEADLINEKUL IN V TRENDU

1  ARIELA S SVETLOBNIMI UČINKI
Kot čisto posebna morska deklica ima ta 
Arielina lutka gumb, s katerim se skozi 
čarovnijo aktivirajo 4 različni svetlobni 
načini. Ob enem pritisku se njen rep 
konstantno sveti v lila barvi. Ob ponovnem 
pritisku na gumb se barve repa spreminjajo 
v 3 različnih odtenkih. Ob še enem pritisku 
na gumb pa barve zažarijo v pravem 
podvodnem spektaklu. Vendar pa to ni edina 
posebnost njenega repa. 
Od 3. leta dalje. 
2644118 (4) kos     €   27,99 /   €   19,99 

2  POGUMNA BOJEVNICA MULAN
Lutka v obliki pogumne bojevnice Mulan iz 
Disneyjevega filma poskrbi za zabavo in 
užitek ob preigravanju scen iz tega filma. Na 
sebi ima bojevniška oblačila iz filma v 
turkizni in modri barvi. Njen videz 
dopolnjujejo deli oklepa, ki jih lahko pritrdiš 
nanjo, ter snemljivi čevlji. Skupaj stisni njene 
noge in lutka bo zavihtela meč, čisto tako kot 
junakinja iz filma. Lutka ima mehke kratke 
črne lase in je primerna za preigravanje 
akcijskih prizorov. 
Od 3. leta dalje.
2644119 (1)      €   29,99 /   €   19,99 

3  PEPELKA V BOŽIČNI 
IZDAJI STYLE SERIES
Disneyjeva princesa iz božične izdaje Style 
Series je zbirateljska lutka. Pepelka se v 
svoji čudoviti modro-srebrni obleki s 
svetlikajočimi detajli, opernih rokavicah, 
čevljih, traku za lase, uhanih in ogrlici 
svetlika kot svež sneg. 
Od 3. leta dalje.
2642036 (3)      €   49,49 /   €   29,99 

4  SVETLEČA PEPELKA
Svetleča Pepelka se sveti v obleki v njenih 
najljubših barvah, ki se od izreza vrhnjega 
dela do spodnjega roba krila čudovito 
lesketa. S seboj ima tudi krono in čevlje. 
Od 3. leta dalje.
579419 (5)      €   14,49 /   €   9,99 

5  SVETLEČA ZLATOLASKA
Svetleča Zlatolaska se sveti v obleki v njenih 
najljubših barvah, ki se od izreza vrhnjega 
dela do spodnjega roba krila čudovito 
lesketa. S seboj ima tudi krono in čevlje. 
Od 3. leta dalje.
579853 (7)      €   14,49 /   €   9,99 

6  SVETLEČA BELLE
Svetleča Belle se sveti v obleki v njenih 
najljubših barvah, ki se od izreza vrhnjega 
dela do spodnjega roba krila čudovito 
lesketa. S seboj ima tudi krono in čevlje. 
Od 3. leta dalje.
579247 (4)      €   14,49 /   €   9,99 

7  SVETLEČA ARIELA
Svetleča Ariela se sveti v obleki v njenih 
najljubših barvah, ki se od izreza vrhnjega 
dela do spodnjega roba krila čudovito 
lesketa. S seboj ima tudi krono in čevlje. 
Od 3. leta dalje.
579185 (9)      €   14,49 /   €   9,99 
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SEITENHEADLINE

MEHKA PLIŠASTA 
IGRAČA      

KUL IN V TRENDU

Hatchimals Pixies Crystal so vilinke, ki 
magično letijo same. V vsakem svetlečem 
kristalnem jajcu se skriva čudovita vilinka z 
roza ali vijoličnimi oblačili. Preprosto vklo-
piš jo, potem se začnejo svetlikajoča krila 
vrteti in takoj, ko jo spustiš, zapleše po zra-
ku. S pomočjo vgrajenega IR-senzorja lahko 
vilinko enostavno upravljaš z rokami. Poln-
jenje prek priključka USB. Od 5. leta dalje.

1  VIJOLIČNA
2629729 (3)      €  39,99 /  €  31,99

2  ROZA
2629726 (2)      €   39,99 /   €   31,99 

3  PIXIES RIDERS
Vsako od figur Pixies Riders spremlja 
očarljivo mitološko bitje in vsaka ima svoj 
eleganten dizajn. V notranjosti embalaže je 
več vznemirljivih predalčkov, v katerih se 
skrivajo dodatki, kot so ogrlice in tiare. 
Barva srca prikazuje, katera vilinka se bo 
izvalila in na hrbtu svojega spremljevalca 
odjahala v čudovito pustolovščino! 
Od 5. leta dalje. Sortirano.
2629716 (3) kos     €   19,99 /   €   14,99 

Cosmic Candy – nova galaksija figur 
Hatchimals CollEGGtibles & Hatchimals 
Pixies. Nekatera jajca prinašajo tudi nov 
način valjenja – simbol označuje videz 
igrače Hatchimals v notranjosti in jajce se 
lahko ponovno zapre ter igrača vedno 
znova izvali. Od 5. leta dalje.

4  IGRALNI SET COSMIC CANDY 2V1
Igralni set Cosmic Candy 2v1 lahko 
popolnoma obrneš na glavo. Ljubko 
trgovino s sladkarijami lahko kot bi mignil 
spremeniš v bleščečo galaktično kavarno. 
Tako se stopnišče spremeni v tobogan ali 
prodajni pult v vrtiljak! Igralni set vsebuje 
ekskluzivno figuro Pixie, ekskluzivno jajce 
Hatchimals CollEGGTibles in druge 
dodatke.
2629698 (2) kos     €   41,49 /   €   29,99 

5  PIXIES COSMIC CANDY
Izjemno elegantne figure Cosmic Candy 
Pixies imajo edinstvena oblačila in dodatke. 
Vsako figuro Pixie spremlja ekskluziven 
CollEGGtible! Skupaj se izvalijo iz bleščečih 
galaktičnih jajc Cosmic Candy. Sortirano.
2629710 (1) kos     €   13,49 /   €   9,99 

6  PIXIES VACAY STYLE
Te figure Pixies se izvalijo iz majhnih kovčkov 
in potujejo po svetu! S seboj imajo frfotajoča 
krila, trendovska oblačila in dodatke. 
Sortirano.
2598790 (4) kos     €  9,99 /  €   7,49 

7  HATCHIBUDDIES
Živalica Hatchimals iz pliša za igranje, 
crkljanje in zbiranje. Pribl. 15 cm. Sortirano.
2642972 (4) kos     €   13,49 /   €   9,99 
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SEITENHEADLINEKUL IN V TRENDU

1  ŠATULJE V OBLIKI TORBIC
V notranjosti vsake šatulje v obliki torbice 
te čakajo nora dogodivščina, 2 majhni 
punčki, 8 zabavnih funkcij, 2 dodatka in 
nalepke. Šatulja ima tudi pašček, s katerim 
jo lahko otroci nosijo kot torbico ali pa jo 
preoblikujejo v lepo torbico za okoli pasu! 
Od 4. leta dalje. Sortirano.
2600772 (4)   kos   €   22,99 /   €   17,99 

2  NAHRBTNIK Z ZABAVIŠČNIM 
PARKOM
Ta prikupen nahrbtnik je popolno darilo za 
otroke, ki imajo še posebej radi zabaviščne 
parke, vožnjo z vlakci in dogodivščine! Z 
vrtiljakom, mini golfom, električnimi 
avtomobilčki, piratsko ladjo, vlakcem smrti 
in še veliko več. 
Od 4. leta dalje.
2642788 (1)  kos     €   51,49 /   €   37,99 

3  SET ZA ZABAVO S SAMOROGOM
Pinjata v obliki samoroga ima lesketajoča 
se krila, ki jih lahko uporabiš kot ročaj. 
Preprosto povleci srček in poglej, kako se 
iz samoroga zabave vsujejo konfeti in pre-
senečenja! 
Od 4. leta dalje.
2642793 (5)  kos   €   30,99 /   €   21,99 

4  SKRITI ZAKLADI
Vsaka šatulja vsebuje 3 skrite zaklade, 
3 dodatke, majhno punčko in nalepke. 
Od 4. leta dalje. Sortirano.
2460790 (2)   kos   €   13,49 /   €   9,99 

5  PONIJI S ČAROBNIM NAPOJEM
Vsak poni je velik 7,5 cm, priloženi pa so 
tudi glavnik in 4 presenetljivi dodatki. 
Embalažo v obliki stekleničke za čarobni 
napoj preprosto odpri in takoj bodo ven 
začeli padati čarobni dodatki, s katerimi 
lahko oblikuješ njihove dolge lase. 
Od 3. leta dalje. Sortirano.
2644127 (6)   kos   €   6,99 /   €   4,99 

6  RARITY S ČAROBNO GRIVO
Lasje pribl. 16,5 cm velikega belega ponija 
rastejo in tudi spreminjajo barvo, ko jih 
poškropiš z vodo. Figuri je priloženih 10 
presenetljivih dodatkov za oblikovanje 
pričesk. Od 3. leta dalje.
2642041 (7)      €   27,99 /   €   19,99 

7  PRINCESKA SAMOROGINJA 
CELESTIA S POLJUBČKI
Figura samoroginje Celestie je princesa s 
pisanimi lasmi in princesino tiaro. Aktiviraš 
jo s pritiskom na njen rog in ji začneš 
pošiljati poljubčke. Več poljubčkov ko dobi, 
več odzivov se bo aktiviralo. Figuri so za 
presenečenje priloženi še 3 okraski za lase, 
s katerimi bo dogodivščina s samoroginjo 
zares odlična! 
Od 3. leta dalje.
2642044 (8)      €   39,99 /   €   24,99 

8  MODNI PONIJI S ČAROBNIMI NAPOJI
Vsak moden poni je velik 12,5 cm in pride 
s 7 dodatki, 5 od teh pa je skritih. Embalažo 
v obliki stekleničke za čarobni napoj 
preprosto odpri in takoj bodo ven začeli 
padati dodatki, s katerimi boš lahko 
oblikoval njihove lesketajoče lase in jih 
oblekel v zabaven kostum. 
Od 3. leta dalje. Sortirano.
2644125 (2)   kos   €   15,49 /   €   9,99 
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Sladke solze se hitro posušijo! Ljubka 
Cry Baby potrebuje veliko ljubezni, skrbi 
in svojo dudo ob vsakem trenutku. Ko 
tega nima, joka krokodilje solze in začne 
tarnati. Začne tudi hlipati. Preprosto 
srčkana je! Od 18. meseca dalje.

1  LIZZY
2636672 (2)      €   35,99 /   €   24,99 

2  FANTASY TINA
2636673 (9)      €   38,99 /   €   26,99 

3  KRISTAL
Ljubkega dojenčka, ki je bolan, lahko 
pozdraviš z ustreznimi zdravili in veliko 
ljubezni. S številnimi dodatki. 
Od 3. leta dalje.
2529492 (7)      €   51,49 /   €   39,99 

4  LAHKO NOČ, CONEY
Ko ji vzameš dudo, joka solze, ki se svetijo 
v temi, in spušča tarnajoče zvoke. Ko ji 
dudo vrneš, se ji obraz od veselja čarobno 
zasveti. Od 18. meseca dalje.
2636678 (4)      €   35,99 /   €   24,99 

5  CURLIGIRLS ENOJNO PAKIRANJE
Punčke imajo rade kodraste lase! Potegni 
čarobne lase in prameni se bodo nakodrali 
ter zavihali. Potem jih potopi v toplo vodo 
in spet bodo postali ravni. Pričaraj veliko 
različnih pričesk! Zbereš lahko 4 različne 
punčke CurliGirls.
2651860 (2)   kos   €   13,49 /   €   8,99 

6  CURLIGIRLS DVOJNO PAKIRANJE
Dvojčici Julli in Jolli imata radi kodraste 
lase! Vedno ju spremlja tudi njuna ljubka 
mucka Skype. Potegni čarobne lase in 
prameni se bodo nakodrali ter zavihali. 
Potem jih potopi v toplo vodo in spet 
bodo postali ravni. Ustvariš lahko veliko 
različnih pričesk!
2651855 (8)      €   30,99 /   €   19,99 

7  DREVO ZA NAKIT
Osupljivo sestavljalno drevo za nakit je 
odlično presenečenje za vsakega malega 
ljubitelja oblikovanja!
Od 6. leta dalje.
2576941 (8)      €   14,99 /   €   9,99 

8  STOJALO ZA PISALA S PREDALOM
Edinstven dekorativni dodatek za pisalno 
mizo – za samostojno oblikovanje.
Od 6. leta dalje.
2623752 (7)      €   19,99 /   €   14,99 

9  OKVIR ZA SLIKE
Zabavni set vsebuje 3 okvirje za slike, ki se 
lahko spojijo, in kamenčke za zelo različne 
vzorce, ki bodo malim ljubiteljem 
oblikovanja dali navdih za ustvarjalne 
projekte.
Od 6. leta dalje.
2623762 (6)      €   19,99 /   €   14,99 

10  ŠKATLA ZA NAKIT
Elegantna škatla za nakit ima pokrov, ki se 
odpre, drsne predelne stene, ključavnico, 
barvne kamenčke in navdihuje ustvarjalno 
ter zabavno igro.
Od 6. leta dalje.
2623767 (1)      €   19,99 /   €   14,99 
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SEITENHEADLINE

Lasje, obleka,  
modni dodatki -  

vse naj  
se sveti!

Brez sušenja!

Lasje, obleka, 
modni dodatki - 

se sveti!

Brez sušenja!

KUL IN V TRENDU

1  RJOVEČI DINOZAVRI
Če mu rep premakneš v levo, desno, navzgor 
ali navzdol, bo dinozaver ugriznil! Z gibljivimi 
sklepi, avtentičnimi barvami in realističnim 
videzom. Sortirano. Od 4. leta dalje.
2600774 (8)   kos   €   19,99 /   €   14,99 

2  DINO PRIJATELJICA BLUE
S pritiskom na hrbet se aktivirajo njeni 
inovativni in realistični gibi. Blue se lahko 
premika sem ter tja, njen vrat in trup se 
obračata in njena čeljust se odpira ter 
zapira, pri čemer spušča zvoke iz filma. 
Poleg tega so njen vrat, ramena, rep ter 
noge gibljivi, kar omogoča veliko različnih 
položajev. Z realističnimi očmi in stiliziranim 
dizajnom je videti hkrati srčkano in nevarno! 
Od 4. leta dalje.
2527333 (5)      €   30,99 /   €   22,99 

3  BRAHIOZAVER
Figura brahiozavra ima na vratu, nogah, 
repu in čeljusti več gibljivih točk, s čimer 
se lahko premika na več načinov in postavi 
v več različnih položajev. Višina pribl. 
71 cm. Od 4. leta dalje.
2595974 (1)      €   74,99 /   €   57,99 

4  TIRANOZAVER
Rep se lahko premika navzgor in navzdol ter 
v levo in desno, pri čemer se bo premikala 
tudi glava in telo obračalo. Z gibljivimi 
sklepi, avtentičnimi barvami in realističnimi 
teksturami. Od 4. leta dalje.
2642861 (1)      €   54,49 /   €   39,99 

5  ORODJE GLAM STYLING
Izdelovalec dodatkov za lase in tekstil. 
Svetleči kamenčki zdržijo ves dan, dokler 
se jih ne odstrani. Od 6. leta dalje. 
2640957 (3)  kos     €   19,99 /   €   15,99 

6  ORODJE GLAM STYLING POLNILNO 
PAKIRANJE S 5 KOSI
Od 6. leta dalje. Sortirano.
2640960 (3)  kos     €   9,99 /   €   7,99 

7  ČAROBNI NOHTI
Različne nalepke za tvoje nohte. Brez 
čakanja ali sušenja. Nalepke se obdržijo 
tako dolgo, dokler jih ne odstraniš. 
Od 6. leta dalje.
2640958 (0)      €   9,99 /   €   7,99 

8  ČAROBNA PALICA ZA NOHTE DVOJNO 
POLNILNO PAKIRANJE
Od 6. leta dalje. Sortirano.
2640959 (7)  kos     €   5,49 /   €   3,99 

 Prikupne živalce s funkcijo pitja in lulanja. 
Čarobna tačka ti pokaže, ali je živalca 
punčka ali fantek. Sortirano. Od 3. leta dalje.

9  MUCA
2637269 (3)   €   28,99 /   €   18,99 

10  ZAJČEK
2637270 (9)   €   28,99 /   €   18,99 

11  KUŽA
2637271 (6)   €   28,99 /   €   18,99 

© Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. Vse pravice pridržane.
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pribl. 30,4 cm

KUL IN V TRENDU

1  FIGURE MISSION FLEET GEAR CLASS
Gear Class vsebuje 4 zabavne like iz sveta 
Vojne zvezd. 
Od 4. leta dalje. Sortirano.
2641968 (8)   kos   €   11,49 /   €   7,99 

2  FIGURE MISSION 
FLEET STELLAR CLASS
Stellar Class vsebuje 3 čudovite like in vozila 
iz sveta Vojne zvezd. 
Od 4. leta dalje. Sortirano. 
2641971 (8)   kos   €   27,99 /   €   19,99 

3  MISSION FLEET MILLENNIUM FALCON
Fantje in dekleta bodo s figuro Hana Sola 
in vesoljskim plovilom s premično napravo 
za lansiranje z veseljem poustvarili misije 
tihotapljenja, napeta preganjanja in hrabre 
pobege. 
Od 4. leta dalje.
2641965 (7)   kos   €   54,49 /   €   39,99 

4  VOJNA ZVEZD MALI YODA 
ELEKTRONSKA IZDAJA
Ta 16,5 cm visoka figura malega Yode je 
odličen dodatek k vsaki zbirki Vojne zvezd. 
Figura ima dizajn, ki posnema lik iz akcijske 
TV-serije, ter več gibljivih točk za več 
različnih položajev. 
Od 4. leta dalje.
2640868 (2)   kos   €   75,99 /   €   49,99 

5  MANDALORIJSKI TEMNI MEČ
Ko otroci zavihtijo mandalorijski temni 
svetlobni meč iz Vojne zvezd, ta aktivira ele-
ktronske svetlobne učinke, klasične učinke 
svetlobnega meča, zabavne bojne zvoke, ko 
pa gumb na ročaju držijo, se sprožijo 
prasketajoči zvoki strel in svetlobni učinki. 
Od 4. leta dalje.
2641973 (2)      €   44,49 /   €   29,99 

6  ZAČETNI SET HYPERSPHERE 
Začetni set vsebuje vrtavko Burst Rise 
Hypesphere in zaganjalnik Hypersphere, ki 
vrtavko zavrti v levo ali desno. 
Od 8. leta dalje. Sortirano. 
2598633 (4)   kos   €   17,49 /   €   11,99 

7  HYPERSPHERE POSAMEZNA 
PAKIRANJA 
Posamezni paket Hypesphere vsebuje 1 
vrtavko Beyblade Burst Hypersphere. 
Od 8. leta dalje. Sortirano.
2598628 (0)   kos   €   14,49 /   €   7,99 

8  ARENA HYPERSPHERE BEYSTADIUM
Arena Hypersphere Beystadium je sesta-
vljena iz 3 odsekov, posebej oblikovanih za 
napete boje z vrtavkami Beyblade Burst. Če 
se igralci s svojo vrtavko (na voljo posebej) 
do roba povzpnejo po navpični steni arene 
Beystadium, si pridobijo odločilno 
prednost. 
Od 8. leta dalje.
2598623 (5)   €   15,49 /   €   9,99 

9  SET HYPERSPHERE 
VORTEX CLIMB BATTLE 
Arena Hypersphere Vortex Climb 
Beystadium je sestavljena iz 4 odsekov, obli-
kovanih posebej za napete boje z vrtavkami 
Beyblade Burst. Zgornji del arene, bojno os, 
lahko odstraniš in izbereš med 2 različicama 
igre. Vsebuje vse, kar boš potreboval za boj: 
areno Beyblade Burst Hypersphere Vortex 
Climb Beystadium z odstranljivo bojno osjo, 
2 zaganjalnika Beyblade Burst, ki vrtavko 
zavrtita v levo ali desno, in 2 vrtavki Hyper-
sphere z žetoni GT. 
Od 8. leta dalje.
2641882 (7)      €   71,99 /   €   49,99 
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+  ZBIRALNE KARTE 
ZA TRENING

EKSKLUZIVNI 
BAKUGAN

+

COPPER WASP RAVEN

30cm

© 2020 Epic Games, Inc. Vse pravice pridržane.

10cm

FALLEN LOVE RANGER

KUL IN V TRENDU

1  BAKUGAN LEGENDARY BATTLES 
DVOJNO PAKIRANJE
Ta ekskluzivni paket z 2 Bakugan žogama 
Basic in oklepom Baku-Gear je na voljo le v 
Müllerju. Od 5. leta dalje. Sortirano.
2634795 (0) kos     €   19,49 /   €   14,99 

2  BAKUGAN ŽOGA ULTRA ENOJNO 
PAKIRANJE
Poleg osupljive preobrazbe v skoku dobijo 
Ultra Bakugani tudi orožje – oklep Baku-
Gear – s katerim delujejo mogočnejši in v 
dvoboju vračajo udarce z dodatno močjo. 
Od 5. leta dalje. Sortirano.
2629893 (1) kos     €   15,49 /   €   11,99 

3  BOJNA ARENA BAKUGAN
Profesionalna arena za vsako bitko Bakugan, 
ki jo lahko zložiš in vzameš vsepovsod s 
seboj! Od 5. leta dalje. 
2525617 (8)      €   34,99 /   €   22,99 

4  BAKUGAN ŽOGA BASIC ENOJNO 
PAKIRANJE
Novi Bakugani »Armored Alliance« so 
prišli v igro. V stiku z BakuCori s pomočjo 
magnetnega mehanizma skočijo v zrak in 
se spremenijo v kulske akcijske figure. 
Od 5. leta dalje. Sortirano.
2629886 (3) kos     €   8,49 /   €   5,99 

5  BAKUGAN BAKU-GEAR S 4 KOSI
Paket vsebuje 3 Bakugan žoge, ki jih bo za 
dvoboj potreboval vsak igralec, ter 
ekskluzivnega Ultra Bakugana z oklepom 
Baku-Gear. Od 5. leta dalje. Sortirano.
2629901 (3) kos     €   41,49 /   €   27,99 

6  VOZILO RC DELUXE FEATURE ATK
Daljinsko vodeno vozilo ATK z 10 cm veliko 
akcijsko figuro (Copper Wasp), torba za 
golf in kramp. S svetlobnimi in zvočnimi 
učinki. Od 8. leta dalje.
2641140 (8)      €   51,49 /   €   34,99 

7  PRODAJNI AVTOMAT
Popolnoma napolnjen prodajni avtomat z 1 
akcijsko figuro, 4 dodatki za hrbet, 9 orožji 
in 4 gradbenimi materiali. Od 8. leta dalje.
2641130 (9)      €   19,99 /   €   14,99 

8  FIGURA RAVEN
30 cm velika, popolnoma gibljiva figura z 
realističnimi detajli. Od 8. leta dalje.
2641151 (4)      €   15,49 /   €   11,99 

9  DELUXE IGRALNI SET POBEG IZ 
ZAPORA: ROP MUZEJA
Igralni set Rop muzeja s 6 igralnimi figura-
mi in 12 dodatnimi deli. Priložena je koda 
za virtualno igro. Od 6. leta dalje.
2640954 (2)      €   51,49 /   €   34,99 

10  DELUXE VOZILO POBEG IZ ZAPORA: 
SPECIALNA ENOTA
Igralni set s svetlobnimi in zvočnimi učinki, 
2 igralnima figurama, veliko dodatnimi deli. 
Priložena je koda za virtualno igro. 
Od 6. leta dalje.
2640953 (5)      €   19,99 /   €   14,99 

11  SORTIMENT POSAMEZNIH FIGUR
Igralna figura z dodatki. Priložena je koda 
za virtualno igro. Od 6. leta dalje. 
Sortirano.
2640951 (1) kos     €   8,49 /   €   5,99 

SAMO V
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velikost 
30 cm

velikost 
30 cm

S svetlobnimi ucinki.

Funkcija hitre 
menjave.

BATMAN IN VSI OSTALI LIKI IN ELEMENTI SO LAST

 ˇ

KUL IN V TRENDU

1  IGRALNI SET 3V1 BATCAVE
Z nadzorno sobo za misije, orožarno, garažo 
in čudovitimi detajli! 1 ekskluzivna figura 
Batmana – 10 cm, Batmanov simbol – s 
svetlobnimi učinki, spuščanje po vrvi in še 
veliko več. 
Od 4. leta dalje.
2629873 (3)      €   71,99 /   €   54,99 

2  BATMAN – FIGURA 10 CM Z MEGA 
OPREMO
Set vsebuje eno izmed 3 10 cm visokih 
akcijskih figur z opremo za preobrazbo. Po-
drobno izdelana figura ima 11 gibljivih točk. 
Od 4. leta dalje. Sortirano.
2631343 (6)   kos   €   16,99 /   €   12,99 

3  MOTOR Z 2 FIGURAMA 
Igralni set z 2 10 cm visokima akcijskima 
figurama, 1 motorjem in 2 mečema. Figuri 
imata 11 gibljivih točk. 
Od 4. leta dalje. 
2631350 (4)      €   19,99 /   €   15,99 

4  BATMOBIL »LAUNCH & DEFEND« 
Daljinsko voden Batmobil je opremljen s 
katapultnim sedežem, ki s pritiskom na 
gumb priloženo figuro Batmana (10 cm) iz 
kabine izstreli neposredno v akcijo. S 
svetlobnimi učinki, gumijastimi pnevmati-
kami in daljinskim upravljalnikom z močjo 
2,4 GHz (30 m dosega). 
Od 4. leta dalje. 
2629881 (8)      €   51,49 /   €   37,99 

5  BATMAN – DELUXE FIGURA 30 CM 
30 cm visoka deluxe akcijska figura Batmana 
skupaj s plaščem in rotacijskim pasom za 
orožje! Z zanimivimi svetlobnimi in zvočnimi 
učinki! 
Od 4. leta dalje.
2629869 (6)      €   24,99 /   €   19,99 

6  BATMAN – FIGURE 30 CM 
Vsaka figura ima več kot 11 gibljivih točk in 
podrobno izdelan dizajn iz stripov. 
Od 4. leta dalje. Sortirano.
2631334 (4)   kos   €   12,99 /   €   9,99 

7  AKCIJSKI FIGURI BEAST MORPHERS 
RANGER IN MORPHIN DVOJNO 
PAKIRANJE
S Power Rangerji Beast Morphers Ranger 
in Morphin Beastbot se lahko otroci z 
Rangerjem in njegovim spremljevalcem 
Beastbotom podajo v akcijo. 
Od 4. leta dalje. Sortirano.
2644010 (1)   kos   €   19,99 /   €   14,99 

8  AKCIJSKE FIGURE BEAST MORPHERS 
S Power Rangerji Beast Morphers se lahko 
otroci podajo v akcijo in s priloženim ključem 
Morph-X aktivirajo superjunaške moči v 
Beast-X Morpherju (na voljo posebej). 
Od 4. leta dalje. Sortirano.
2510350 (2)   kos   €   14,49 /   €   9,99 
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1  MASKE MAŠČEVALCEV
Ni važno, ali je to Stotnik Amerika, Iron 
Man, Thor ali Hulk – vsaka maska poskrbi 
za filmsko preobrazbo. Zaradi nastavljivih 
paščkov so primerne tako za male kot tudi 
velike junake. 
Od 5. leta dalje. Sortirano. 
2329150 (8)   kos   €   13,49 /   €   8,99 

2  MAŠČEVALCI THOROVO 
MOGOČNO KLADIVO
S Thorovim mogočnim kladivom se lahko 
otroci vživijo v vlogo bojevnika Thora in 
zavihtijo mogočno kladivo Mjölnir ter se 
izmikajo puščicam Nerf. 
Od 5. leta dalje. 
2598578 (8) kos     €   27,99 /   €   19,99 

3  UPOGLJIVE IN GIBLJIVE AKCIJSKE 
FIGURE MAŠČEVALCEV
Upogni! Obrni! Zelo gibljivo! Te izjemno 
gibljive figure Maščevalcev Bend and Flex 
otrokom omogočajo, da svoje najljubše Mar-
velove superjunake upogibajo, jih postavijo 
v različne položaje in se z njimi igrajo. 
Od 4. leta dalje. Sortirano. 
2598609 (9)   kos   €   13,49 /   €   9,99 

4  MAŠČEVALCI SERIJA TITAN HERO 
BLAST GEAR DELUXE HULK
S to figuro Hulka iz serije Titan Hero se 
lahko otroci skupaj z mogočnim zelenim 
junakom podajo v dogodivščino in zaščitijo 
svet. 
Od 4. leta dalje.
2598612 (9)      €   27,99 /   €   19,99 

5  MAŠČEVALCI SERIJA TITAN HERO 
BLAST GEAR DELUXE THANOS
S to figuro Thanosa iz serije Titan Hero se 
lahko otroci skupaj s hudobnim bojevnikom 
podajo v dogodivščino in napadejo Zemljo. 
Od 4. leta dalje.
2598618 (1)      €   27,99 /   €   19,99 

6  FIGURE MAŠČEVALCI: 
ZAKLJUČEK 15 CM
15 cm visoke figure iz filma Maščevalci: 
Zaključek te vabijo, da oblikuješ ekipo 
Marvelovih superjunakov in poustvariš 
akcijske prizore iz sveta Marvel. 
Od 4. leta dalje. Sortirano.
2473634 (3)   kos   €   14,49 /   €   9,99 

7  UPOGLJIVE IN GIBLJIVE 
AKCIJSKE FIGURE 
Upogni! Obrni! Zelo gibljivo! Te izjemno 
gibljive figure iz Spider-Mana otrokom 
omogočajo, da svoje najljubše Marvelove 
superjunake upogibajo, jih postavijo v 
različne položaje in se z njimi igrajo. 
Od 4. leta dalje. Sortirano.
2598674 (7)   kos   €   14,49 /   €   9,99 

8  TITAN SPIDER-MAN
S to figuro Spider-Mana iz serije Titan Hero 
se lahko otroci skupaj z izstreljevalnikom 
mreže premikajo po mestu. 
Od 4. leta dalje.
2166509 (7)   €   17,49 /   €   11,99 

9  SPIDER-MAN RIP'N GO 
15 cm velika figura in motor otroke vabita, 
da se skupaj s superjunakom, ki strelja 
mrežo, podajo v naslednjo dogodivščino. 
Vstavi dvojno vrv in jo potegni, da se bo 
njegov motor zapeljal v akcijo. 
Od 4. leta dalje.
2644001 (9)      €   15,49 /   €   9,99 
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1  FIGURA GENERATIONS WAR FOR 
CYBERTRON EARTHWISE VOYAGER
S figurami serije Earthrise lahko oboževalci 
preigravajo številne akcijske scene. Pribl. 
17,5 cm velike figure se lahko preobrazijo v 
modularni bojni način. Med seboj jih lahko 
tudi kombiniraš, tako da še razširiš zbirko. 
Od 8. leta dalje. Sortirano.
2644041 (5)   kos   €   32,99 /   €   22,99 

2  FIGURA GENERATIONS WAR FOR 
CYBERTRON EARTHWISE DELUXE
Pribl. 14 cm velikim figuram Deluxe so 
priloženi dodatkiv obliki orožja, ki jih lahko 
sestaviš v eno veliko orožje. Različni vhodi 
tako na figuri kot tudi na orožju omogočajo 
individualno kombiniranje orožja in figure. 
Od 8. leta dalje. Sortirano.
2644038 (5)   kos   €   23,99 /   €   16,99 

3  FIGURA STUDIO SERIES 
DELUXE MOVIE
Najbolj priljubljenih Transformerjev v 
izvedbi figur Deluxe ni možno samo 
preobraziti, ampak s tridimenzionalno 
kuliso tudi poustvariti različne scene iz 
filma. Merilo, podrobnosti in kulisa so 
navdahnjeni s filmsko sceno iz filmov 
Transformerji. Vsak robot je velik pribl. 
11 cm. Od 8. leta dalje. Sortirano.
2486710 (8)   kos   €   29,99 /   €   19,99 

4  FIGURE BUMBLEBEE CYBERVERSE 
ADVENTURES SCOUT
Figure Scout se preobrazijo v le nekaj kora-
kih. Zadnji korak preobrazbe samodejno 
aktivira posebne napade določenega lika. 
Od 6. leta dalje. Sortirano.
2598948 (9)   kos      €   12,49 /   €   7,99 

5  FIGURA CYBERVERSE WARRIOR
Pribl. 13,5 cm visoka figura Warriorja se 
preobrazi v le nekaj korakih. Ko jo preobraziš 
iz vozila v robota, se pri zadnjem koraku 
sprožijo presenetljivi napadi. 
Od 6. leta dalje. Sortirano. 
2388192 (1)   kos   €   19,99 /   €   14,99 

6  FIGURE CYBERVERSE CHANGERS Z 1 
KORAKOM 
Robot se bo preobrazil v le enem koraku. Ne 
glede na to, ali želiš dogodivščino začeti kot 
robot ali kot vozilo – s figuro Changers iz 
serije Transformers Cyberverse se akcija 
začne, kot bi mignil. 
Od 6. leta dalje. Sortirano. 
2388434 (2)   kos   €   15,49 /   €   9,99 

7  FIGURE CYBERVERSE ULTRA
Pribl. 17 cm visoke figure Ultra skrbijo za 
zabavne preobrazbe in akcijo. Če figure 
kombiniraš z oklepom Energon, se bodo 
spremenile v način Power-Up. V zadnjem 
koraku izvleci orožje, da se bo aktiviral 
oklep Energon, ki se samodejno pritrdi. 
Od 6. leta dalje. Sortirano.
2388194 (5)   kos   €   30,99 /   €   19,99 

8  FIGURE CYBERVERSE ULTIMATE
Pribl. 22,5 cm visoke figure Ultimate ponujajo 
vrhunsko akcijo. V skladu s Transformerji 
Cyberverse se lahko roboti v le nekaj korakih 
preobrazijo v vozila in spet nazaj. Ko izvlečeš 
orožje, se aktivirajo posebni napadi vsakega 
posameznega lika. 
Od 6. leta dalje. Sortirano.
2388441 (0)   kos   €   43,49 /   €   29,99 
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©&TM Spin Master Ltd. Vse pravice pridržane.

KUL IN V TRENDU

1  VOZILA MIGHTY POWERED UP
Bron in Maršal na superjunaški intervenciji 
v vozilih, ki se lahko preoblikujejo. 
Od 3. leta dalje. Sortirano.
2627199 (6)   kos   €   35,99 /   €   26,99 

2  VOZILA BASIC
Ta superjunaška vozila s figuro s svetlobnimi 
in zvočnimi učinki poživijo dogodivščino z 
Mighty Pupsi. Od 3. leta dalje. Sortirano.
2627195 (8)   kos   €   17,49 /   €   12,99 

3  VOZILO CRUISER
Ekipno vozilo superjunakov vsebuje 3 mini 
avtomobile s figuro, ki s funkcijo katapulta 
švignejo iz vozila. Od 3. leta dalje.
2627204 (7)      €   61,99 /   €   44,99 

4  FIGURE HERO PUPS
Junaki iz Tačk na patrulji kot igralne figure 
v superjunaški uniformi in z individualnimi 
akcijskimi funkcijami. 
Od 3. leta dalje. Sortirano.
2627191 (0)   kos   €   9,49 /   €   6,99 

5  VOZILA TRUE METAL
Vozila True Metal v merilu 1:55 s prosto 
vrtečimi kolesi in dinamičnimi pozami 
bodo v otroško sobo pripeljala akcijo! 
Figura in vozilo sta trdno pritrjena drug 
na drugega. Od 3. leta dalje. Sortirano.
2583103 (0)   kos   €   6,49 /   €   4,99 

6  PAW PATROL VOZILO IN FIGURA 
"ULTIMATE RESCUE"
Od 3. leta dalje. Sortirano.
2497624 (4)     kos   €   12,99 /   €   9,99 

7  PAW PATROL POWER CHANGING 
VOZILO CHASE ALI MARSHALL
S plamenskim spojlerjem in realističnimi 
učinki. Od 3. leta dalje. Sortirano.
2621546 (4) kos  €   21,99 /   €   16,99 

Oživite reševalne prizore z najljubšimi liki iz 
risane serije tačke na patrulji s pritiskom 
na njihove značke.

8  SET MARSHALL, RYDER, CHASE 
2658123 (1)   €   12,99 /   €   9,99 

9  SET RUBBLE, EVEREST, ROBO DOG 
2658126 (2)   €   12,99 /   €   9,99 

10  SET SKYE, ZUMA, ROCKY
2658127 (9)   €   12,99 /   €   9,99 

11  DARILNA ŠKATLA ZA USTVARJANJE
Lepa darilna škatla s skodelico, ki jo lahko 
sam poslikaš. Barve in čopič so priloženi 
kot tudi komplet za vlivanje mavca za 
neskončne ustvarjalne možnosti. 
Od 3. leta dalje.
2645435 (1)  kos   €   18,49 /   €   14,99 

12  3D LONČEK
Transparenten lonček s slamico in 3D figuro. 
Prostornina pribl. 330 ml.
2365805 (9)      €   7,49 /   €   5,99 

13  SET ZA ZAJTRK
Set za zajtrk v dizajnu Tačk na patrulji 
vsebuje krožnik, skodelico za kosmiče in 
lonček. Izdelki so narejeni iz melamina.
2201534 (1)      €   9,99 /   €   7,99 
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SEITENHEADLINEKUL IN V TRENDU

1  PEPINA DRUŽINSKA HIŠA
Velika igralna hiša se lahko odpre in spet 
zapre. Set vsebuje več kot 15 dodatnih 
delov in je popoln za avtentično igro vlog. 
Od 3. leta dalje.
2529599 (3)      €   41,49 /   €   29,99 

2  PEPINO POČITNIŠKO LETALO Z 
ZVOKOM
Pepa z družino leti na sončni jug. S pritiskom 
na gumb se predvajajo najrazličnejši zvoki in 
melodije. 
Od 3. leta dalje.
2529595 (5)      €   46,49 /   €   31,99 

3  ZABAVA PREOBLAČENJA S PEPO IN 
ZVOČNIMI UČINKI
S 4 različnimi oblekami! Priložene so 
številne nalepke za okras. 
Od 2. leta dalje.
2529592 (4)      €   19,99 /   €   14,99 

4  BOŽIČNI VEČER PUJSE PEPE
Igralni set Božični večer vsebuje štiri 
ekskluzivne figure: Pepo, Jureta, mamo 
pujso in očeta pujsa, ki so oblečeni v 
božično pižamo, ter okrašeno božično 
drevo in dve darili. 
Od 2. leta dalje.
2621240 (1)      €   15,49 /   €   11,99 

5  PEPINA ČAROBNA PARADA
S čarobno palico in zvokom! Enostavno začni 
hoditi in s pomočjo priložene čarobne palice 
ti bo parada sledila korak za korakom. 
Vagone, ki imajo svoje lastne, zabavne 
funkcije, lahko razporediš po želji. Priloženi 
sta 2 igralni figuri. 
Od 2. leta dalje.
2641654 (0)      €   41,49 /   €   29,99 

6  PEPINO NAKUPOVALNO SREDIŠČE
Pepino nakupovalno središče lahko urediš, 
kakor želiš. S številnimi zabavnimi 
funkcijami, kot so delujoče dvigalo, foto 
kabina ali kabina za preoblačenje. Set 
vsebuje 2 ekskluzivni igralni figuri Pepe in 
ovčke Olje ter 4 dodatne dele. 
Od 2. leta dalje.
2641656 (4)       €   41,49 /   €   29,99 

7  PEPINA KLINIKA ZA ŽIVALI
Igralni set s praktičnim ročajem lahko s 
seboj odneseš vsepovsod. Vsebuje igralni 
figuri Pujse Pepe kot veterinarke in živali. 
Od 2. leta dalje.
2641655 (7)      €   19,99 /   €   14,99 

8  BEAGLE PIPI MAX
Edini plišasti kuža, ki teče, laja, pije in 
lula. S posodico za vodo in povodcem. 
Višina pribl. 21 cm.
Od 3. leta dalje.
86968 (3) kos     €   59,99 /   €   39,99 

Vsebuje 4 
obleke
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SEITENHEADLINEKUL IN V TRENDU

1  GASILSKA POSTAJA
Gasilska postaja vsebuje veliko dodatkov in 
z njimi se bo vsaka otroška soba spremenila 
v pustolovsko mesto Pontypandy. Z dvema 
nadstropjema, pristajalno ploščadjo za 
helikopter, odhodno platformo, prometnimi 
znaki in avtomobilom – to je seveda gasilsko 
vozilo Jupiter. 
Od 3. leta dalje.
2510757(9)      €   44,49 /   €   29,99 

2  WALKIE TALKIE GASILCA SAMA
Pribl. 15 cm veliki walkie talkieji imajo 
doseg do 200 metrov, odvisno od okolice. 
En walkie talkie prikazuje Sama, drugi pa 
poveljnika Steela. Frekvenca 433 Mhz in 
dušenje hrupa. 
Od 3. leta dalje.
2364150(1)      €   30,99 /   €   19,99 

3  VOZILO GASILCA SAMA 
JUPITER NON FALL
Gasilsko vozilo Jupiter ima vgrajeno 
funkcijo zaustavitve padca. S tem je vozilo 
varno tudi pred visokimi robovi mize. 
Jupiter je oblikovan natančno in zanesljivo, 
tako da lahko mladi gasilci uprizorijo vse 
dogodivščine. 
Od 3. leta dalje.
2024908(3)      €   18,49 /   €   12,99 

4  BREZZOBI V JAJCU
Interaktiven zmaj Brezzobi, ki se izvali iz 
jajca! Z očmi, ki se svetijo, realističnimi 
gibi in zvoki! Brezzobi potrebuje prijatelja, 
ki se bo z njim igral in ga naučil leteti ter 
pljuvati plazmo. Inovativna tehnologija s 
senzorji za zvok, glavo in trebuh ter ribji 
dodatki za hranjenje. Številne igre 
poskrbijo za razburljivo interakcijo, 
kot je npr. tekmovanje v vreščanju! 
Od 5. leta dalje.
2525384 (9) kos     €   61,99 /   €   49,99 

5  ZMAJ IN JEZDEC
To je neločljiv duo zmaja in jezdeca z 
odličnimi igralnimi možnostmi in akcijskimi 
funkcijami! Podrobno izdelane figure – 
prvič s skrivnostnimi dodatki, ki jih lahko 
namestiš na zmajeva krila in jih osvetliš. 
Z najbolj priljubljenimi liki iz filma. 
Od 5. leta dalje. Sortirano.
2387628 (6) kos     €   17,49 /   €   12,99 

6  ROBOTSKI BOJEVNIK
Najboljša robotska bitka v tvojem domu. 
Bori se z nasprotnikom, uniči njegovo 
opremo in ga med bojem prekucni. Sam 
pa treniraj svoje udarce. Za enega ali več 
igralcev! Kulski svetlobni in zvočni učinki. 
Z 2 robotoma in 2 upravljalnikoma.
2382939 (8) kos     €   41,49 /   €   29,99 

7  ROBOTSKI BOJEVNIKI BALLOON 
PUNCHER
Robotski bojevniki, ki počijo! Udari 
nasprotnika in poči njegov balon! Robot 
se premika v 5 smeri in udarja svoje 
nasprotnike. Za do 4 igralce, vključuje 24 
balonov. S svetlobnimi in zvočnimi učinki.
2650005 (8)      €   41,49 /   €   29,99 

3

Brezzobi 
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iz jajca! Zabavni 
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SEITENHEADLINEZA NAJMLAJŠE

1  CHICHI LOVE PUPPY FRIENDS
Kužki na daljinsko vodenje tečejo, lajajo in 
mahajo z repkom. Od 5. leta dalje. 
Sortirano.
2238976 (3)   kos   €   19,99 /   €   14,99 

2  CHICHI LOVE KUŽEK POO POO 
Svojega kužka nahrani z briketi in ko bosta 
šla na sprehod, se bo pokakal. Briketi so 
priloženi. Od 3. leta dalje.
2495557 (7) kos     €   30,99 /   €   22,99 

3  CHICHI LOVE POSHI
Višavski terier na daljinsko vodenje teče 
in laja, z obleko in povodcem.
Od 3. leta dalje.
2239030 (1)      €   27,99 /   €   19,99 

4  CHICHI LOVE TWINKLE
 Twinkle na daljinsko vodenje teče, laja in 

maha z repkom. S povodcem, ki se sveti.
Od 5. leta dalje.
2598065 (3)      €   25,99 /   €   18,99 

5  CHICHI LOVE SHIMMER
Prikupna štirinožna prijateljica nosi 
svetlečo obleko z ujemajočim povodcem. 
S super torbo v svetlikajočem videzu.
Od 5. leta dalje.
2598061 (5)      €   28,99 /   €   19,99 

6  CHICHI KUŽEK PIIPII
Majhen ljubljenček s stekleničko za 
hranjenje, med sprehodom pa tudi lula.
Od 3. leta dalje.
2620708 (7) kos     €   25,99 /   €   18,99 

7  VILA ZA PUNČKE S POHIŠTVOM IN 
FIGURAMI
Rožnate sanje za bodoče lastnice vile, ki 
bodo lahko poustvarile čudovito domače 
okolje in družinsko življenje. Vila za punčke 
s štirimi velikimi opremljenimi sobami, 
teraso za sončenje in vrtom je idealen dom 
za punčke. Hiša za punčke je sestavljena iz 
75 delov, ki vključujejo 4 igralne figure in 
najsodobnejše pohištvo. 75 x 50 x 55 cm. 
Od 3. leta dalje. Sortirano.
369500 (5) kos     €   71,99 /   €   54,99 

8  DRUŽINA FIGUR
Prikupna družina s premičnimi rokami in 
nogami. Velikost pribl. 10-11 cm. 
Od 3. leta dalje.
343734 (6)      €   9,99 /   €   7,99 
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SEITENHEADLINEZA NAJMLAJŠE

1  DELOVNA MIZA 2V1
Z orodji, ki otroku pomagajo razumeti vzroke 
in posledice. Spodbuja igro vlog in razvoj 
ročnih spretnosti. S 14 različnimi deli. 
Od 12. meseca dalje.
2645422 (1)      €   13,49 /   €   9,99 

2  LONČKI ZA ZLAGANJE IN PROGA ZA 
ŽOGICE 2V1
Stolp iz 6 barvnih lončkov. Z integrirano 
progo za žogice. 
Od 6. leta dalje.
2507565 (6)      €   19,99 /   €   14,99 

3  MEDVEDEK ZA MALČKE
Medvedek za malčke »First Dreams« je 
narejen iz mehkega pliša in že od rojstva 
skrbi za popolno vzdušje med spanjem. Z 
različnimi svetlobnimi projekcijami z motivi 
zvezd in številnimi sproščujočimi melodijami 
bo hitro postal malčkov najboljši mehki 
prijatelj in spremljevalec pri spanju.

 ROZA
2002624 (0)   €   25,99 /   €   19,99 

 MODER
2002628 (8)   €   25,99 /   €   19,99 

4  AVTOMOBIL BILLY BIG WHEEL
Kot s pravim volanom se lahko avtomobil 
z daljinskim upravljanjem usmerja v levo 
in desno. Pri pospeševanju se vklopijo 
žarometi in motor zahrumi. 
Od 2. leta dalje.

 RDEČ 
249788 (4)   €  33,99 /  €  26,99 
RUMEN 
492547 (7)  € 33,99 /  €  26,99 

5  VRTNARSKI SPREHAJALNIK ZA 
DOJENČKE 2V1
Za prve poskuse hoje. S številnimi 
aktivnostmi spodbuja igro vlog in ročno 
koordinacijo. 
Od 9. meseca dalje.
2507578 (6)   €   41,49 /   €   24,99 

6  ELEKTRONSKA BLAZINA ZA 
SKAKANJE
Elektronska blazina s svetlobnimi in 
zvočnimi učinki ter igro več različnih 
težavnostnih stopenj. 2 igralna načina: 
skakanje po templju + fitnes način s 
»fitnes kocko«, ki prikazuje, katere naloge 
moraš opraviti. Z barvnimi lučmi, ki 
nakazujejo, v kateri kvadrat moraš skočiti. 
Spodbuja razvoj motoričnih sposobnosti 
in natančnosti. 
Od 2. leta dalje.
2161646 (4)   €   35,99 /   €   24,99 

7  GOL Z ŽOGO
Ko se mreža zatrese, se sprožijo luči in 
zvočni učinki. S 25 melodijami in zvočnimi 
učinki. 
Od 2. leta dalje.
703473 (2)   €   35,99 /   €   24,99 

8  GLASBENA IGRALNA PODLOGA
Za spoznavanje barv, oblik in not, s katerimi 
bo otrok dobil občutek za ritem. Z 8 
različnimi interaktivnimi dotičnimi točkami, 
pesmicami, izreki in svetlobnimi učinki z 
disko načinom. Velikost 92 x 55 cm. 
Od 1. leta dalje.
2645429 (0)      €   51,49 /   €   37,99 
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SEITENHEADLINEZA NAJMLAJŠE

SAMO V

1  IGRALNA BLAZINA  Z LENIVCEM
Ljubka in prijetna igralna blazina v tren-
dovskem videzu z lenivcem. S 6 snemljivi-
mi igračami, s katerimi bo dojenček uril 
svoje čute. Za na pot se lahko praktično 
zloži. Pralno blago. 
Od 0 mesecev dalje.
2651214 (3)      €   51,49 /   €   39,99 

2  VISEČA IGRAČA Z MEDVEDKI ZA 
SLADKE SANJE 3V1
Viseča igrača, ki bo »odraščala z vašim 
malčkom«, ima pomirjujoče motive, svetlobo 
z zvezdnimi motivi, glasbo, šume iz ozadja in 
narave. Igračo se lahko pritrdi na skoraj vse 
modele otroških posteljic. S tremi medvedki 
s krili metuljev. 
Od 0 mesecev dalje.
923179 (5) kos     €   41,49 /   €   29,99 

3  JEŽEK ZA SPANJE
Prijeten material, nežna glasba in pomir-
jujoče vibracije spodbujajo otrokov razvoj 
tipa in sluha. 
Od 0 mesecev dalje.
2526933 (8)      €   23,99 /   €   18,99 

4  LENIVEC
S prijemanjem in vlečenjem za roko lahko 
otrok vidi, kako se žival »vzpenja«, pri tem 
pa se razvijajo motorične sposobnosti. 
Od 0 mesecev dalje.
2526942 (0)      €   19,99 /   €   16,99 

5  VELIKANSKA BARVNA PIRAMIDA
Prijemanje in zlaganje 6 obročev spodbujata 
spretnost in očesno-ročno koordinacijo. 
Višina pribl. 38 cm. 
Od 12. meseca dalje.
2595713 (6)      €   27,99 /   €   19,99 

6  SPREHAJALNIK Z ZEBRO
Od učenja enostavnih besed do utrjevanja 
prvih korakov, ta sprehajalnik bo malčkov 
pravi prijatelj. Najrazličnejši zabavni izreki, 
melodije in pesmice bodo otroka motivirale, 
da se bo premikal in hodil. 
Od 6. meseca dalje.
568984 (2)      €   33,99 /   €   24,99 

7  SESTAVLJANKA Z ŽIVALMI IZ 
DŽUNGLE
6 lahko oprijemljivih kosov prikazuje 
prijazne živalske obraze, ki se prilegajo v 
okvirčke, in tako bodo otroci lahko oblike 
pravilno razvrstili! 
Od 12. meseca dalje.
2460575 (5)      €   9,99 /   €   7,99 

8  SPEČA VIDRA
Njen mehki trebuh se kot pri dihanju rit-
mično dviguje in spušča, pri tem pa do 30 
minut predvaja glasbo in zvočne učinke 
ter oddaja nežno svetlobo. 
Od 0 mesecev dalje.
2526934 (5) kos     €   46,49 /   €   34,99 
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SEITENHEADLINEZA NAJMLAJŠE

1  MEDICINSKA TORBA
S stetoskopom lahko otrok »posluša« 
pacientovo srce, s termometrom »izmeri 
vročino«, z ušesnim ogledalom pregleda 
ušesa ali napihne stroj za merjenje tlaka, 
tako da obrne kazalec merilne naprave. 
Od 3. leta dalje.
2118753 (7) kos     €   18,49 /   €   14,99 

2  DOODLE PRO 
Velika magnetna risalna površina za slikanje, 
žigosanje, brisanje znova in znova! S pisalom 
in štirimi žigi različnih oblik. Od 3. leta dalje. 
Sortirano.
923285 (3)   kos   €   33,99 /   €   24,99 

3  PANJ
Ko mali čebelarji v reže v satju vstavijo 
čebelje žetone, ti padejo skozi labirint. 
Vrteči valj, žvenketajoči kamenčki in 
vrtljivo satovje spodbujajo fino motorične 
sposobnosti in očesno-ročno koordinacijo. 
Od 9. meseca dalje.
2642595 (5) kos     €   23,99 /   €   17,99 

4  PAMETNI KUŽEK S STOPNJAMI
Nov kužek je pravi crkljivček. Ima več kot 75 
pesmic za prepevanje, melodij in fraz. 
S pritiskom na rumeno tačko se spreminjajo 
3 stopnje učenja. Od 6. meseca dalje.
2579856 (2)      €   49,99 /   €   39,99 

5  KUŽKOVA SESTRICA 
Med raziskovanjem bo malček spoznal 
dele telesa, več kot 100 prvih besed, barve 
in še mnogo več. S pritiskom na rumeno 
tačko se spreminjajo 3 stopnje učenja. 
Od 6. meseca dalje.
2579865 (4)      €   49,99 /   €   39,99 

6  BARVITE VOŠČENKE 
Pisane razpoloženjske voščenke so 
prepoznavni format za male racavčke. 
Poučujejo ga o barvah in zaporedju, medtem 
ko ga seznanjajo z občutki in čustvi! 
Od 18. meseca dalje. 
2579848 (7)      €   21,99 /   €   15,99 

7  POJOČI MIKROFON 
Utripajoče lučke in pesmi bodo malčka 
prepričale, da zapoje in se vživi v vlogo 
malega pevca. Od 18 meseca dalje. 
2579850 (0)      €   25,99 /   €   18,99 

8  KMETIJA
Ko otrok pritisne gumb za začetek zabave, 
se odprejo vrata hleva in predvajati se 
začnejo zabavne pesmi in izreki. Če otrok 
skozi luknjo v seniku spusti predmet, se 
zopet aktivirajo zvoki in izreki. Z dodatki. 
Od 12. meseca dalje.
2176727 (2) kos     €   51,49 /   €   39,99 

9  TRAKTOR
Ko kmet sedi na voznikovem sedežu, se 
aktivirajo zabavne pesmi, zvoki in izreki. 
Priklopnik je mogoče od traktorja eno-
stavno odklopiti, tako da lahko živalske 
prijatelje s seboj vzameš vsepovsod. 
Od 12. meseca dalje.
2642609 (9)      €   30,99 /   €   24,99 
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SEITENHEADLINEZA NAJMLAJŠE

1  VREČA GRADBENIH KOCK (60 KOSOV)
Ta vreča gradbenih kock očara s svojimi roza 
in vijolično obarvanimi gradbenimi kockami. 
Pri gradnji ljubkih stolpov, primernih za 
princeske, si lahko otrok zamisli najbolj 
pravljične zgodbe.
Od 12. meseca dalje.
697681 (1)   kos   €   17,49 /   €   12,99 

2  VREČA GRADBENIH KOCK (60 KOSOV)
Svetlo obarvane gradbene kocke v osnovnih 
barvah spodbujajo odkrivanje z rokami in 
ustvarjalno igro. So ravno pravšnje velikosti, 
da lahko majhni otroci z njimi zgradijo 
čudovite stvari.
Od 12. meseca dalje.
207282 (1)   kos   €   17,49 /   €   12,99 

3  UČNI VLAK ABC (60 KOSOV)
Sestavljiv vlak s prijaznim obrazom vsebuje 
pisane gradbene kocke, na katerih so črke 
od A do Z. S temi gradbenimi kockami lahko 
preprosto sestaviš abecedo kot tudi cele 
besede. 
Od 12. meseca dalje.
2124895 (5)  kos   €   19,99 /   €   14,99 

4  MEŠALNIK BETONA CAT (9 KOSOV)
Mali gradbeni mojstri lahko mešalnik betona 
CAT uporabijo za valjanje, raztovarjanje in 
nakladanje. Primeren je za majhne otroške 
roke. 
Od 12. meseca dalje.
2526978 (9)  kos   €   25,99 /   €   19,99 

5  KOCKA Z LIKI
Od 12. meseca dalje.
42701 (2)            €   9,99 

6  KLOPCA S KLADIVOM
Od 12. meseca dalje.
42703 (6)            €   9,99 

7  MOTORIČNE ZANKE ZA VLEČENJE
Od 12. meseca dalje.
42706 (7)      €   18,49 /   €   14,99 

8  MOTORIČNE ZANKE
Od 12. meseca dalje.
42704 (3)      €   9,99 /   €   7,99 

9  LESENE KOCKE
V različnih barvah. 100 kosov. 
Od 12. meseca dalje.
42711 (1)      €   9,99 /   €   7,99 

10  PISAN VLAK ZA IGRANJE IN UČENJE
Od 12. meseca dalje.
42696 (1)      €   15,49 /   €   11,99 

11  PIRAMIDA Z BARVNIMI OBROČKI
Od 12. meseca dalje.
42697 (8)      €   13,49 /   €   9,99 
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SEITENHEADLINEZA NAJMLAJŠE

1  HIŠKA Z LIKI
Otroci se bodo na igriv način spoznali z 
različnimi oblikami in barvami. 
Od 1. leta dalje.
354026 (8)      €   23,99 /   €   18,99 

2  DIRKALIŠČE
Dirkališče s štirimi nivoji otrokom ponuja 
odlične možnosti za igranje. 
Od 1. leta dalje.
566051 (3)      €   25,99 /   €   19,99 

3  SESTAVLJANKA FIGUR 20 KOSOV
S tremi stebri in pisano potiskanimi 
sestavnimi deli za spodbujanje motoričnih 
sposobnosti. 
Od 1. leta dalje.
405713 (0)      €   13,49 /   €   9,99 

4  VLAK S SVETLOBNIMI IN ZVOČNIMI 
UČINKI
S številnimi gradbenimi kockami različnih 
barv in oblik na vagonih se razvijajo ustvar-
jalnost, fino motorične sposobnosti in 
očesno-ročna koordinacija. 31 kosov. 
Pribl. 59 cm. Od 1. leta dalje.
357867 (4)      €   41,49 /   €   26,99 

5  POLŽ Z VRVICO
Vrtljiva polžja hišica, znotraj katere se 
prevračajo kocke. 
Od 1. leta dalje.
2174832 (5)      €   23,99 /   €   17,99 

6  LESENE KOCKE ZA MALČKE
50 zelo velikih lesenih kock različnih oblik 
in barv v škatli za shranjevanje. 
Od 1. leta dalje.
2620827 (5) kos     €   29,99 /   €   19,99 

Vsi izdelki BRIO World Railway, ki so narejeni 
iz kombinacije lesa, plastike in kovine, kar 
povečuje igralno vrednost, se lahko med 
seboj kombinirajo in ponujajo neskončne 
igralne možnosti.

7  RDEČA LOLA
Lokomotiva na baterije se lahko s pritiskom 
na gumb pelje naprej ali nazaj, ima pa tudi 
2 re�lektorja in zvočne učinke parne 
lokomotive. 
Od 3. leta dalje.
104050 (0)      €   30,99 /   €   23,99 

8  DVIŽNI MOST
S funkcijo dvigovanja in spuščanja. 
Dolžina pribl. 66,5 cm.
141353 (3)      €   35,99 /   €   27,99 

9  GRADBENI ŽERJAV
S pol metra visokim gradbenim žerjavom s 
svetlobnimi učinki dvigovanje tovora še 
nikoli ni bilo tako enostavno. 
Od 3. leta dalje.
2651027 (9)      €   51,49 /   €   39,99 

10  VRTLJIVA PLOŠČA
Ko obrneš rdeči gumb, se začne plošča 
vrteti, dokler se ne priklopi na eno od sed-
mih železniških prog. 
Od 3. leta dalje.
2651007 (1)      €   25,99 /   €   19,99 

11  POTNIŠKI VLAK COUNTRY
Velik 46-delni set v stabilni škatli za 
shranjevanje z najrazličnejšimi ovinki, 
mostom, potniškim vlakom, ranžirno 
lokomotivo in še veliko več. 
Od 3. leta dalje.
2529446 (0) kos     €   51,49 /   €   39,99 
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SEITENHEADLINEZA NAJMLAJŠE

1  TELEFON Z ZVOČNIMI UČINKI
Z veliko melodijami in toni zvonjenja.  
Od 6. meseca dalje. Sortirano.
106822 (1)  kos € 15,49 / € 9,99

2  MOJ PRVI KLAVIR
Na robustnem klavirju se bo otrok s  
priloženimi glasbenimi karticami naučil 
svojih prvih melodij.  
Od 18. meseca dalje. Sortirano.
810038 (2)  kos € 19,99 / € 14,99

3  IGRALNI SET ZA KOPANJE
Tri živalce se lahko s priseski pritrdi na kad.  
Z lončkom zlijte vodo v posodice in na vodna 
kolesa, da se bo začela zabava v kopalni 
kadi. Od 18. meseca dalje.
908058 (4)   € 9,99 / € 7,99

4  VALJ ZA PLAZENJE
Skrbi za veliko premikanja, saj otroka  
spodbuja, da se plazi in da vstane.  
Žvenketajoča žogica v notranjosti valja  
proizvaja zabavne zvoke.  
Od 12. meseca dalje.
313006 (3)   € 9,49 / € 6,99

5  KUŽEK S POVODCEM
Če pritisnete na glasbeno noto, kužek  
zapoje 11 pesmi, pri premikanju pa maha z 
repom. Otroke spodbuja h gibanju.  
Od 12. meseca dalje.
2134805 (1)   € 15,49 / € 9,99

6  KLAVIATURA Z ŽIVALCAMI
Otroci lahko predvajajo različne živalske 
zvoke, posnamejo pesmi in jih predvajajo, 
spreminjajo ritem ali ustvarijo lastne 
skladbe. Od 3. leta dalje.
684259 (8)   € 25,99 / € 19,99

7  SET IGRAČ ZA MALČKE
Set vsebuje piramido iz obročkov, pisane 
posodice in sestavljalno piramido.  
Od 12. meseca dalje.
2472562 (0)   € 15,49 / € 9,99

8  VEČNAMENSKA GOSENICA
Vseh 6 členov gosenice je mogoče obrniti  
in pri tem poslušati sijajne zvoke hrustanja. 
Raznolike funkcije vsakega posameznega 
elementa, kot so ogledalo, ropotuljica,  
gumijasti obroči in drsni elementi, otrokom 
zagotavljajo optične in akustične dražljaje 
ter spodbujajo razvoj motoričnih  
sposobnosti in očesno-ročne koordinacije.  
Od 6. meseca dalje.
621380 (0)   € 8,49 / € 6,99
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SEITENHEADLINEZA NAJMLAJŠE

1  VODNA ZABAVA Z ROŽICAMI
Vodo nalij v najvišjo rožico, da se bodo  
začele sukati še vse druge. Enostavna  
pritrditev s priseski za v kad ali na ploščice. 
Od 12. meseca dalje.
2339176 (5)   € 9,99 / € 7,99

2  HIŠICA NA DREVESU
Igralni center s 3 svetlobnimi gumbi in za-
bavnimi zvoki ter veselimi melodijami. 
Spodbuja razvoj motoričnih sposobnosti. 
Od 12. meseca dalje.
2630648 (3)   € 15,49 / € 9,99

3  GLASBENE ŽIVALI
Vesela pisana živalica se premika sem ter tja 
ter otroka spodbuja k plazenju in sledenju. Z 
različnimi melodijami in utripajočo lučko bo 
igranje še posebej zabavno!  
Od 12. meseca dalje. Sortirano.
486863 (7)  kos € 8,49 / € 6,99

4  IGRALNI SET ZA KAD
Vsebuje 4 elemente, ki se lahko poljubno 
sestavijo skupaj. Pisana zabava v kadi z 
različnimi učinki.  
Od 3. meseca dalje.
2456946 (0)   € 7,49 / € 5,99

5  SET GLASBENIH ROPOTULJIC
S 4 različnimi instrumenti. Vesele melodije 
s svetlobnimi učinki in zvoki. 
Od 3. meseca dalje.
2339172 (7)   € 13,49 / € 9,99

6  KAMERA ZA ODKRIVANJE
Realistično upravljanje s kamero, 12 safari 
slik, predvaja 10 melodij.  
Od 12. meseca dalje.
2632128 (8)   € 13,49 / € 9,99

7  GLASBENA VOZILA
Na mesta – pozor – zdaj! Pritisni rumeni 
gumb in vozilo bo bliskovito oddrvelo.  
Od 12. meseca dalje. Sortirano.
486848 (4)  kos € 8,49 / € 6,99

8  OTROŠKE ROPOTULJICE
Vsebuje 2 ropotuljici in 1 piskajoč element. 
Enostavno oprijemljivi ropotuljici s  
premikajočimi elementi skozi igro razvijata  
finomotorične sposobnosti.  
Od 3. meseca dalje.
2456945 (3)   € 7,49 / € 5,99

9  ROPOTULJICA V ŽOGI
Pisana žoga z zvončki spodbuja prijemanje. 
Od 3. meseca dalje.
148452 (6)   € 7,49 / € 5,99

10  ZABAVNA TABLICA
Tri težavnostne stopnje za učenje črk, 
predmetov, oblik, črkovanja, zvokov in 
glasbe. Od 12. meseca dalje.
2039199 (7)   € 15,49 / € 11,99

11  OTROŠKI PAMETNI TELEFON
Spodbuja zgodnje igranje vlog. Veliko  
zabavnih tonov. Predvaja 40 melodij s  
svetlobnimi učinki.  
Od 10. meseca dalje.
520066 (5)   € 9,99 / € 7,99

12  ZABAVNA GOSENICA
Daljinsko vodena gosenica z zabavnimi 
zvoki in lepimi melodijami. Z možnostjo 
nastavljanja glasnosti.  
Od 12. meseca dalje.
2339163 (5)   € 25,99 / € 19,99
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SEITENHEADLINELEGO

1  VELIKO GRADBIŠČE S SVETLOBNIMI 
IN ZVOČNIMI UČINKI
Mali gradbinci lahko na tem gradbišču od-
krijejo veliko zanimivosti in so zaposleni 
ves dan. Priloženi so veliki in mali buldo-
žer, tovornjak, nakladalnik in žerjav, s ka-
terimi lahko otroci in starši prevažajo ma-
terial, gradijo stolp in s ceste pospravijo 
gramoz. Popoldne sledi malica na stojnici 
s hitro hrano!
Od 2. leta dalje.
2631709 (0)      €   119,00 /   €   94,99 

2  GRADBIŠČE Z RUŠILNO KROGLO
LEGO® DUPLO® igrača „Gradbišče z rušilno 
kroglo“ otrokom zagotovi brezmejno in 
kreativno igro.
Od 2. leta dalje.
2631708 (3)      €   59,95 /   €   47,99 

3  LEGO® DUPLO® KOCKE - 
ZABAVA Z ŽIVALMI
Otroci so navdušeni nad ljubkimi živalmi. 
Različni kraji navdihujejo igranje vlog, ki 
pomagajo pri nadaljnjem razvoju otroka. 
Od 18. meseca dalje.
2574584 (9)      €   69,95 /   €   54,99 

4  MOJ PRVI ABC TOVORNJAK
Otroci gradijo, se igrajo in se tako učijo 
abecede.
Od 18. meseca dalje.
2574296 (1)      €   29,99 /   €   23,99 

5  ELZINA IN OLAFOVA SLAŠČIČARNA
LEGO® DUPLO® igrača „Elzina in Olafova 
slaščičarna“ otrokom ponuja možnost, da 
preigravajo zabavne prigode iz Disneyjevega 
animiranega filma „Ledeno kraljestvo"!
Od 2. leta dalje.
2574292 (3)      €   19,99 /   €   14,99 

6  IRON MANOV LABORATORIJ
Otroci se lahko v Iron Manovem laboratoriju 
srečajo s svojimi priljubljenimi osebami iz 
serije filmov Maščevalci in skupaj z njimi 
doživljajo zanimive prigode. Zabavna 
otroška igrača s superjunaki.
Od 2. leta dalje.
2574297 (8)      €   29,99 /   €   21,99 

7  VELIKA DIRKA S STRELO 
MCQUEENOM
Zabavna igra vlog z junaki iz filmov „Avto-
mobili“ studiov Disney in Pixar spodbujajo 
fino motoriko in čustveni razvoj otrok.
Od 2. leta dalje.
2631703 (8)      €   29,99 /   €   23,99 

8  JAMA Z NETOPIRJI
Z igralnim setom mali junaki razvijajo prave 
supermoči! Otroci spremljajo Batmana™ 
Robina™ in Jokerja™ na zabavne in razburljive 
prigode.
Od 2. leta dalje.
2631699 (4)      €   34,99 /   €   27,99 

© Disney.

© 2019 MARVEL

© Disney/Pixar BATMAN in vsi ostali liki in elementi so blagovne znamke skupine © & ™ DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s20)
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SEITENHEADLINELEGO

1  TOVORNI VLAK
Vsi se vkrcajte na tovorni vlak LEGO® DUPLO®! 
Set vsebuje funkcionalne gradnike, »Push & 
Go« motor, zvočne in svetlobne učinke ter 
opcijsko povezavo z aplikacijo, ki omogoča 
tudi digitalne igre. 
Od 2. leta dalje.
2345589 (4)      €   119,00 /   €   89,99 

2   ŽELEZNIŠKI MOST IN TIRI
Visoki most in dodatni tiri ponujajo še več 
zabave z železnico LEGO® DUPLO®.
Od 2. leta dalje.
2345580 (1)      €   24,99 /   €   19,99 

3  LETALIŠČE
Letališka zgradba z nadzornim stolpom in 
tekočim trakom za prtljago je zgrajena, 
kot bi mignil. Tako je vse pripravljeno za 
vzlet letala!
Od 2. leta dalje.
2222938 (0)      €   24,99 /   €   19,99 

4  NAŠA HIŠA
Odprta, dobro dostopna hiša za punčke je 
primerna za zabavno igro. Otroci se s tem 
učijo vsakodnevnih opravil, kot so npr. 
kuhanje, priprava malice in spanje. 
Natančno izdelane podrobnosti in figure 
očeta, mame, otroka, psa in medvedka so 
primerne za preigravanje družinskih 
trenutkov. Glavno hišo lahko za še več 
zabave preoblikuješ v stolp in hišo! 
Od 2. leta dalje.
2574301 (2)      €   59,95 /   €   39,99 

5  GASILSKI DOM
Obišči gasilski dom, ki ga boš zlahka 
sestavil, in uživaj v razburljivi igri vlog. 
Skupaj z gasilci pogasi požar in se povzpni 
na lestev, da boš rešil psa iz gorečega 
stolpa. Ko pride klic v sili, morajo gasilci v 
gasilski avto, vklopiti modro luč in sirene 
ter se odpeljati na misijo. 
Od 2. leta dalje.
2427630 (6)      €   49,99 /   €   39,99 

6  ZABAVA S PODMORNICO
S podmornico se odpravi na odkrivanje 
morja!
Od 2. leta dalje.
2496770 (9)      €   19,99 /   €   14,99 

7  POLICIJSKA POSTAJA
Doživi policijsko zabavo brez meja s to 
policijsko postajo in policijskim 
avtomobilom s svetlobnimi in zvočnimi 
učinki.
Od 2. leta dalje.
2427618 (4)      €   29,99 /   €   23,99 

LEGO, DUPLO, logotip LEGO in mini figure so blagovne znamke skupine LEGO. © 2020 The LEGO Group.
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SEITENHEADLINE

Cez dan se pogovarjam in 
igram s tabo, ponoci pa pred-
vajam glasbo in melodije z 
nežnimi toni, da lažje zaspiš.

ˇ
ˇ

pribl. 45 cm velik!

PLIŠASTE IGRAČE

1  ŽIVALI WALKALOTS BIG WAGS 
Živali Big Wags lahko sprehajaš z 2-delnim 
snemljivim povodcem. Pri premikanju migajo 
z glavo in hodijo, medtem pa spuščajo 
zabavne živalske zvoke. 
Od 4. leta dalje. Sortirano.
2598990 (8)   kos   €   26,99 /   €   19,99 

2  KAMI, MOJA MUCKA
Kami spušča ljubke zvoke in se veseli 
sprehodov s povodcem ter priboljškov. 
Potem pa – ups, mora se pokakati! Vsebuje 9 
priboljškov, povodec in vrečko za kakce za 
večkratno uporabo. 
Od 4. leta dalje.
2136293 (4)      €   34,99 /   €   24,99 

3  ŽIVALI POOPALOTS BIG WAGS
Te srčkane živali Poopalots lahko sprehajaš 
z dvodelnim, snemljivim povodcem. Po 
hranjenju s priloženimi priboljški za seboj 
pustijo smešen kakec – lopatka za kakce je 
priložena. S sistemom povezovanja 
povodcev lahko združiš več živali. 
Od 4. leta dalje. Sortirano.
2598986 (1)   kos   €   26,99 /   €   19,99 

4  ŽIVALI PEEALOT BIG WAGS
Te srčkane živali Peealots imajo povodec, 
s katerim jih lahko pelješ na sprehod, ter 
stekleničko, s katero jih lahko odžejaš. 
Potem ko je žeja potešena, ups, morajo 
lulati! Rep preprosto dvigni in žival bo že 
dvignila nogo ter se polulala! 
Od 4. leta dalje. Sortirano. 
2598995 (3)   kos   €   26,99 /   €   19,99 

5  CUBBY, MOJ PLIŠASTI MEDVEDEK
Z več kot 100 kombinacijami zvokov in 
gibov. Roke, glava, oči, nos in usta se 
premikajo. V nočnem načinu zapre oči, 
smrči in predvaja eno od štirih 5-minutnih 
melodij z nežnimi toni. 
Od 4. leta dalje.
2510402 (8) kos     €   99,95 /   €   69,99 

6  KENGURUJKA MAMA JOSIE 
Mama Josie je tako srčkana kot njeni 
prikupni mladički! Ljubezniva mama je 
dobra prijateljica za igro in mirno skrbi za 
svoje malčke. Na dotik se odzove z več kot 
70 kombinacijami zvokov in gibov, daje 
ljubeznive poljubčke in spušča zabavne 
zvoke – lahko tudi poskočno pleše in 
hkrati predvaja glasbo. 
Od 4. leta dalje.
2644122 (1) kos     €   91,95 /   €   64,99 

7  KOALA KRISTY
Ko jo pobožaš po glavi ali pred njo streseš 
ropotuljico, začne ljubka koala teči. Ko jo 
ogovoriš, se odzove s srčkanimi zvoki 
male koale. Pri hranjenju s stekleničko 
začne grgrati, brcati in spuščati zabavne 
zvoke. Glava in noge so gibljive. 
Od 4. leta dalje.
2644364 (5) kos     €   73,95 /   €   49,99 
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Povodec s svetlobnimi ucinki!
ˇ

S svetlobnimi in zvocnimi ucinki.
ˇ

ˇ

hov 

hov

hov 

hov

iha hov mjav

mjav 

mjav

PLIŠASTE IGRAČE

Tilly, Mimi in Waggles pri hoji njihov zadnji 
del telesa prikupno miga v levo in desno. 
Pribl. 23 cm. Od 4. leta dalje.

1  TERIER TILLY
2644138 (2)      €   39,99 /   €   27,99 

2  MUCA MIMI
2529637 (2)      €   39,99 /   €   27,99 

3  JAZBEČAR WAGGLES
2346454 (4)      €   39,99 /   €   27,99 

Destiny, Fluffy in Cassy na sprehodu živahno 
mahajo z repom in spuščajo vesele živalske 
zvoke. Pribl. 22 cm. Od 4. leta dalje.

4  SAMOROG DESTINY
2178423 (1)      €   34,99 /   €   24,99 

5  KUŽA FLUFFY
2178410 (1)      €   34,99 /   €   24,99 

6  MUCA CASSY
2178414 (9)      €   34,99 /   €   24,99 

7  SAMOROG RAINBOW
2117106 (2)      €   27,99 /   €   19,99 

Plišaste živali YOOHOO – preprosto srčkane so.

8  LORA Pribl. 19 cm.
2605388 (2)            €   9,99 

9  SLO Pribl. 19 cm.
2605394 (3)            €   9,99 

10  SOVA Pribl. 22 cm.
2605446 (9)      €   24,99 /   €   19,99 

11  SURIKATA Pribl. 20 cm.
2596308 (3)            €   9,99 

12  CHEWOO Pribl. 19 cm.
2605352 (3)            €   9,99 

13  ROODEE Pribl. 19 cm.
2605351 (6)            €   9,99 

14  MAVRIČEN YOOHOO Pribl. 18 cm.
2605398 (1)            €   9,99 

15  SAMOROG Pribl. 20 cm, zlat.
2348076 (6)            €   10,99 

16  MAVRIČNA PAMMEE Pribl. 20 cm.
2605403 (2)            €   9,99 

17  HASKI Pribl. 30 cm.
2596279 ( 6)            €   11,99 

18  MAVRIČNA LAMA Pribl. 26 cm.
2605435 (3)            €   16,99 

19  ENOROG Pribl. 20 cm.
2596289 (5)            €   9,99 

20  VIDRA Pribl. 20 cm.
2596338 (0)            €   9,99 

21  MORSKI PES Pribl. 25 cm.
2596304 (5)            €   9,99 
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SEITENHEADLINEPLIŠASTE IGRAČE

Za objemanje, stiskanje in crkljanje.  
Primerno za naše najmlajše.

1  GLASBENA IGRAČA S PUNČKO
Pribl. 32 x 20 cm.
218434 (0)   € 15,49 / € 11,99

2  ROPOTULJICA S PUNČKO
Pribl. 14 x 9 cm.
2007626 (9)   € 6,49 / € 4,99

3  PUNČKA ZA IGRANJE
Pribl. 30 cm.
967037 (2)   € 9,99 / € 7,99

4  ODEJICA ZA CRKLJANJE S PUNČKO
Pribl. 25 x 25 cm.
967047 (1)   € 9,99 / € 6,99

5  ODEJICA ZA CRKLJANJE Z MORSKO 
DEKLICO
Pribl. 25 x 25 cm.
2399344 (0)   € 9,99 / € 7,99

6  ODEJICA ZA CRKLJANJE Z 
MEDVEDKOM
Pribl. 25 x 21 cm.
2033797 (1)   € 9,99 / € 7,99

7  ODEJICA ZA CRKLJANJE Z 
MEDVEDKOM
Pribl. 16 x 16 cm.
2033795 (7)     € 4,99

8  ŽOGICA IZ PLIŠA Z MEDVEDKOM
Pribl. 12 cm.
2033798 (8)   € 7,49 / € 5,99

9  ŽOGICA IZ PLIŠA Z MORSKO DEKLICO
Pribl. 12 cm.
2399333 (4)     € 4,99

10  PUNČKA ZA IGRANJE MORSKA 
DEKLICA
Pribl. 30 cm.
2399348 (8)   € 12,49 / € 9,99

11  TIGER
Leži, 20 cm, bel.
2119251 (7)     € 9,99

12  BERNSKI PLANŠAR
Leži, 20 cm.
37041 (7)     € 9,99

13  HASKI
Leži, 20 cm.
37043 (1)     € 9,99

14  MEDVED
Fantek, 100 cm.
678023 (4)   € 22,99 / € 14,99

15  MEDVED
Sedi, 55 cm.
651028 (2)     € 14,99

16  KUŽEK Z OVRATNO RUTICO
Leži, 30 cm.
36597 (0)     € 9,99

17  MEDVED
Sedi, 25 cm.
651032 (9)     € 9,99

18  MEDVED
Mehak, 33 cm.
2348087 (2)   € 19,99 / € 14,99

19  ŽIVALSKI PRIJATELJI
Sortirano.
2545739 (1)  kos € 4,99 / € 2,99
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1  LESENA KITARA
Lesena kitara s 6 strunami, možnostjo 
uglaševanja, realističnim zvokom, trzalico 
in notami. Dolžina 55 cm. 
Od 3. leta dalje.

 ROZA S PRILOŽENO NALEPKO
2514086 (6)      €   25,99 /   €   19,99 

 KLASIČNA
2515007 (0)      €   25,99 /   €   19,99 

2  BREZŽIČNI BOOMBOX ZA KARAOKE
Mikrofon z odmevnim učinkom, svetlobnimi 
učinki, 70 demo pesmimi, 20 ritmi, 
regulatorjem glasnosti, priključkom za slu-
šalke in za zunanji vir zvoka, kabel USB 
(priložen), mere 30 x 40 x 22 cm. 
Od 5. leta dalje.
2631696 (3)      €   46,49 /   €  34,99

3  ELEKTRONSKA DJ MEŠALNA MIZA
Elektronska DJ mešalna miza vključuje 2 
plošči s svetlobnimi učinki, mikrofon s 5 
glasovnimi učinki, 7 zvokov, 6 melodij, 
4 zvočne posnetke bobnov, regulator 
glasnosti, vhod za slušalke in za zunanje 
vire zvoka. Mere pribl. 54 x 23 x 22 cm. 
Od 5. leta dalje.
2504390 (7)      €   51,49 /   €   39,99 

4  SOUND BOX
Z dvema gibljivima mikrofonoma, višinsko 
nastavljivim stojalom za mikrofon, 
svetlobnimi učinki, 10 demo pesmimi, učinki 
aplavza, funkcijo snemanja in predvajanja, 
funkcijo za karaoke, priključkom za zunanje 
vire zvoka (s priloženim kablom). Mere 22 x 
90 x 9 cm. 
Od 3. leta dalje.
2631698 (7)      €   27,99 /   €   21,99 

5  CD-PREDVAJALNIK
Z mikrofonom za petje. Funkcija adapterja.

 PISAN
2448523 (4)            €   27,99 

 ROZA
2448691 (0)            €   27,99 

6  SET Z AKUSTIČNO KITARO
Set vsebuje: akustično kitaro, velikost 
pribl. 80 cm, elektronski uglaševalec, 
strune, 1 pesmarico, 2 trzalici, torbo za 
kitaro in pas. Dolžina pribl. 53 cm.
144869 (6) kos     €   41,49 /   €   29,99 

7  RADIO IN PREDVAJALNIK GLASBE
Kakovosten zvočni sistem, enostaven za 
uporabo, radio FM Auto-Scan, avdio format: 
MP3/WMA, snemanje z mikrofonom ter funk-
cija petja ob spremljavi, vhod za USB, vhod 
za kartico SD/MMC, vhod za slušalke, vsebu-
je kabel Line-In, vhod DC 6 V, 4 x 1,5 V »AA«. 
Od 3. leta dalje.

 PISAN
910733 (5)   €   25,99 /   €   19,99 

 ROZA
2364232 (4)   €   25,99 /   €   19,99 

8  PISAN KASETOFON
Otroški kasetofon z dvema mikrofonoma 
za petje, funkcijo snemanja in predvajanja. 
Vgrajen omejevalnik glasnosti. Funkcija 
"Auto-Stop".
285259 (1)      €   25,99 /   €   19,99 
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1  POSTAJA ZA REŠEVANJE ŽIVALI V 
DŽUNGLI
S »Postajo za reševanje živali v džungli« 
boš doživel pustolovščino, polno akcije. 
Deklice po gozdu iščejo živali v stiski. 
Pomagaj jim rešiti lenivca, ki je obtičal. Na 
pomoč pokliči prijatelje, slone. Lenivca s 
štirikolesnikom pripelji nazaj v bolnišnico 
za živali, ki se nahaja v hišici na drevesu, 
in ga pozdravi. Potem pa pojdi z drugimi 
deklicami LEGO® Friends na večerjo v 
prikupno džungelsko kočo.
Od 8. leta dalje. 
2631751 (9)      €   79,95 /   €   54,99 

2  REŠEVANJE TIGRA S TOPLOZRAČNIM 
BALONOM
Igralni set s tigrom in kuliso s slapom – za 
večurno kreativno in zabavno igro.
Od 7. leta dalje.
2631749 (6)      €   39,99 /   €   32,99 

3  STEPHANIEJINA DRUŽINSKA HIŠA
Majhni otroci se bodo z igranjem z očetom, 
mamo in otrokom v Stephaniejini družinski 
hiši zelo zabavali!
Od 4. leta dalje.
2623730 (5)      €   39,99 /   €   32,99 

4  ZLATOLASKIN STOLP
Raziskuj stolp Disneyjeve princeske 
Zlatolaske in odkrij vse njegove skrivnosti! 
S teleskopom uživaj v razgledu z balkona in 
Zlatolaski pomagaj dokončati sliko v njeni 
sobi za hobi. Pojdi v votlino pod stolpom in 
ugotovi, kaj se skriva za skrivnimi vrati.
Od 6. leta dalje.
2631761 (8)      €   59,95 /   €   47,99 

5  ELZINA ČAROBNA LEDENA PALAČA
V tej velikanski ledeni palači z Elzo in Ano 
preživi čudovit dan na snegu. Igraj se s 
svojimi najljubšimi snežaki in se podaj na 
bliskovito, pustolovsko vožnjo s sanmi!
Od 6. leta dalje.
2534536 (0)      €   69,95 /   €   49,99 

6  TRNULJČIČINA KOČA V GOZDU
Obišči Disneyjevo princeso Trnuljčico v 
njeni globoko v gozdu skriti koči! Prečkaj 
most in srečaj vse prikupne živali. Potem 
se odpravi v kočo, se usedi in uživaj v 
skodelici čaja.
Od 5. leta dalje.
2631763 (2)      €   39,99 /   €   32,99 

7  GRAD ARENDELLE
Ljubitelji filma »Ledeno kraljestvo 2« se 
bodo ob sestavljanju Disneyjevega seta 
LEGO® Grad Arendelle neskončno, čarobno 
in kreativno zabavali. Set je idealen za 
poustvarjanje najljubših prizorov iz filma.
Od 5. leta dalje.
2496858 (4)      €   79,95 /   €   59,99 

LEGO, logotip LEGO, logotip FRIENDS in mini figure so blagovne znamke skupine LEGO.            © 2020 The LEGO Group.

LEGO, logotip LEGO, logotip FRIENDS in mini figure so blagovne znamke skupine LEGO.            © 2020 The LEGO Group.
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1  VODNI PARK MESTA HEARTLAKE
Set vsebuje vse kose, ki jih bodo otroci 
potrebovali pri sestavi najboljšega vodnega 
parka. Zaradi treh barvnih igralnih 
toboganov bo maketa resnično impresivna.
Od 8. leta dalje.
2623750 (3)      €   99,95 /   €   69,99 

2  LETALO MESTA HEARTLAKE
Ta igralni set z letalom je odlično darilo, 
saj takoj vzbudi fantazijo. Vsebuje prijavno 
okno, stopnice za vkrcanje in številne 
realistične dodatne elemente.
Od 7. leta dalje.
2623747 (3)      €   69,95 /   €   54,99 

3  HIŠA NA PLAŽI S ČOLNOM NA PEDALA
Fantastična igralna hiša na plaži, s katero se 
bodo otroci ure in ure ustvarjalno zabavali.
Od 6. leta dalje.
2623743 (5)      €   49,99 /   €   39,99 

4  EMINA MODNA TRGOVINA
Krojaški studio in modna trgovina za modno 
igro vlog.
Od 6. leta dalje.
2623740 (4)      €   29,99 /   €   23,99 

5  AVTOBUS PRIJATELJSTVA
Z Avtobusom prijateljstva LEGO® se lahko 
otroci odpravijo na zabavna potovanja. Ta 
igralni set ponuja celo vrsto funkcij in 
možnosti, s katerimi se bodo otroci lahko 
ustvarjalno igrali.
Od 8. leta dalje.
2574360 (9)      €   69,95 /   €   49,99 

6  BOLNIŠNICA MESTA HEARTLAKE
Ojoj! Ethanu je spodrsnilo na banani in zato 
se je poškodoval! Na srečo je bolnišnica 
mesta Heartlake najbolje opremljena za 
vse medicinske nujne primere. Takoj pošlji 
reševalno vozilo, Ethanu pomagaj na nosila 
in ga odpelji v bolnišnico. Z invalidskim 
vozičkom ga odpelji na rentgen in dr. Marii 
pomagaj pri zdravljenju. Potem ga skupaj z 
Emo obišči in ga potolaži z balonom ter 
čokolado!
Od 6. leta dalje.
2574359 (3)      €   59,95 /   €   47,99 

7  MIJINA PRIKOLICA ZA KONJE
Ustvarjalen igralni set za otroke, 
ki obožujejo konje in naravo!
Od 6. leta dalje.
2496830 (0)      €   29,99 /   €   23,99 

8  MIJINA HIŠICA S KONJEM
Spoznaj Mijo in njeno družino v njihovi ljubki 
hišici LEGO® Friends v gozdu. LEGO Friends 
Miji pomagaj skrbeti za kobilo Metzie in jo 
osedlati za izlet. Vsekakor pa ne pozabi na 
korenje za zajčka! V hiši v kuhinji Mijin oči 
pripravlja smutije, medtem ko Mijina mama 
Ann pripravlja mizo za družinsko kosilo. 
Popoldne si bo Mija nadela rolerje in izvedla 
nekaj trikov, medtem ko jo bo mama snema-
la s kamero.
Od 6. leta dalje.
2427786 (0)      €   69,95 /   €   54,99 

LEGO, logotip LEGO, logotip FRIENDS in mini figure so blagovne znamke skupine LEGO. © 2020 The LEGO Group.
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1  NAJLEPŠE PRAVLJICE
V knjigi je več kot 90 najlepših pravljic na 
480 straneh. 
2645803 (8)      €   24,99 /   €   16,99 

2  MOJA PRVA ENCIKLOPEDIJA
Za otroke z veliko okenci in zavihki.
2483777 (4)            €   8,99 

3  GOZD - ZVOČNA KNJIGA
Poslušaj in prepoznaj kako se oglašajo 
živali v gozdu!
2545580 (9)      €   19,99 /   €   11,99 

4  MOJA PRVA BOŽIČNA KNJIGA
Ta pisana, lepo ilustrirana knjiga vam bo 
pomagala odkriti in doumeti čarobnost 
božičnih praznikov.
2659283 (1)            €   5,99 

5  ČUDEŽNI BOŽIČ
Zgodba o ljubkem zajčku, ki je živel v 
gozdu. 
2659284 (8)      €   9,99 /   €   7,99 

6  MINI PRAVLJICE MIKLAVŽEV VEČER
Mini postavljanke Miklavžev večer s 
prikupnim, zabavnim in ljubeznivim 
kužkom.
2659286 (2)      €   3,99 /   €   2,99 

7  MINI PRAVLJICE SNEŽENI MOŽ
Mini postavljanke Sneženi mož, ki so mu 
postavili prikupno družbo in mu na obraz 
spet vrnili nasmeh.
2659288 (6)      €   3,99 /   €   2,99 

8  MINI PRAVLJICE BOŽIČ V GOZDU
Mini postavljanke Božič v gozdu o zajčku, 
ki se je cele dneve norčeval iz svojih 
prijateljev.
2659291 (6)      €   3,99 /   €   2,99 

9  MALI VSEVED
Preženite dolgčas s preprostimi, a nadvse 
zabavnimi nalogami iz branja, pisanja in 
računanja. Starost: 4-5 let.
2659295 (4)            €   2,99 

10  MALI VSEVED
Preženite dolgčas s preprostimi, a nadvse 
zabavnimi nalogami iz branja, pisanja in 
računanja. Starost: 5-6 let. 
2659298 (5)            €   2,99 

11  MALI VSEVED
Preženite dolgčas s preprostimi, a nadvse 
zabavnimi nalogami iz branja, pisanja in 
računanja. Starost: 6-7 let. 
2659301 (2)            €   2,99 

12  MALI VSEVED
Preženite dolgčas s preprostimi, a nadvse 
zabavnimi nalogami iz branja, pisanja in 
računanja. Starost: 7-8 let.
2659305 (0)            €   2,99 

13  IZVRSTNA POBARVANKA
V tej knjigi najdeš obilico zanimivih risb. 
Od 2. leta dalje.
2659307 (4)      €   3,99 /   €   2,99 

14  IZVRSTNA POBARVANKA MODRA
Od 3. leta dalje.
2659311 (1)      €   3,99 /   €   2,99 

15  IZVRSTNA POBARVANKA ZELENA
Od 3. leta dalje.
2659314 (2)      €   3,99 /   €   2,99 

16  IZVRSTNA POBARVANKA
Od 4. leta dalje.
2659316 (6)      €   3,99 /   €   2,99 
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1  AVTODOM HAWAII
Avtodom nudi ogromno zabave zate in za 
Steffi. Z bivalnim prostorom, prho, desko 
za surfanje in številnimi dodatki. Z novim 
ekskluzivnim videzom in 2 punčkama Steffi. 
Od 3. leta dalje.
246779 (5)   €   59,49 /   €   45,99 

2  LEDENA PRINCESA Z OTROKOM
Steffi in njena mlajša sestrica Evi očarata 
kot ledeni princesi. 
Od 3. leta dalje.
2518875 (2)   €   15,49 /   €   11,99 

3  ZLATOLASKA STEFFI S SAMOROGOM
Steffijini lasje so zelo dolgi in lahko jih lepo 
oblikuješ s krtačo, glavnikom ter sponkami 
za lase. Samorogov rog se zasveti, ko 
pritisneš na sedlo. Njegovo grivo lahko 
oblikuješ s krtačo in okrasiš z barvnimi 
sponkami za lase v obliki podkve. 
Od 3. leta dalje.
2415493 (2)   €   25,99 /   €   19,99 

4  STEFFI V TERENCU
V modnem terencu se Steffi še posebej rada 
vozi po tvoji sobi. Priložena je punčka Evi. 
Z dodatki.
819345 (2)   €   30,99 /   €   24,99 

5  DŽIP S PRIKOLICO ZA KONJE
Profesionalna jahalka Steffi lahko svojega 
najljubšega konja zdaj vzame s sabo tudi 
na potovanje, saj je v prostorni prikolici 
dovolj prostora zanj. Priložena sta konj in 
punčka Steffi. 
Od 3. leta dalje.
2518865 (3)   €   46,49 /   €   34,99 

6  EVINO VETERINARSKO VOZILO 2 V 1
Veterinarsko vozilo, ki se odpre, se lahko 
spremeni v popolnoma opremljeno kliniko 
za živali. Z veliko dodatki. 
Od 3. leta dalje.
2637284 (6) kos     €   35,99 /   €   26,99 

7  EVI IN ŽIVALCE
Evi dobro skrbi za svojo psičko in ljubke 
mladičke. Vsebuje blazino za psa, stekleničko 
in dva prikupna zajčka z dvonadstropnim 
zajčnikom. Priloženi 2 punčki Evi. 
Od 3. leta dalje.
2150719 (9)   kos   €   15,49 /   €   11,99 

8  EVIN NOVI AVTO
Pariz, Madrid ali Milano, Evin avto ne pozna 
meja. V avtu jo spremlja tudi njen kuža. 
V nujnih primerih ima ob sebi v svojem 
kompletu za piknik vedno nekaj za pojesti.
Od 3. leta dalje.
774290 (3)      €   13,49 /   €   9,99 
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3-V-1

LAHKO POSTANEŠ VSE, KAR SI ŽELIŠ

PUNČKE IN DODATKI

1  IGRALNI KOMPLET WELLNESS
S punčko, kužkom in dodatki na temo 
wellnessa si lahko otroci napolnijo energijo 
in se ob tem naučijo več o negovanju samega 
sebe. 
Od 3. leta dalje.
2595753 (2)      €   19,99 /   €   14,99 

2  PENEČA KOPEL
Kad napolni z vodo, punčko Barbie posedi 
notri in dodaj enega od petih priloženih 
bleščečih praškov, da se bo voda penila 
kot v pravem wellnessu! Z veliko dodatki. 
Od 3. leta dalje.
2595750 (1) kos     €   30,99 /   €   23,99 

3  MEDITACIJSKA BARBIE
Pritisni gumb na Barbiejini verižici in sproži 
eno od petih dihalnih meditacij. Svetlobni 
in zvočni učinki spodbujajo k sodelovanju. 
Tudi kuža pomaga pri meditiranju: na glavo 
mu preprosto pritrdi enega od priloženih 
oblačkov. 
Od 3. leta dalje.
2595767 (9)      €   35,99 /   €   27,99 

4  IGRALNI SET Z MASKAMI ZA OBRAZ
Punčka Barbie ve, da je skrb zase zelo 
pomembna! S tem igralnim setom lahko 
punčka Barbie poskrbi za čisto kožo na 
obrazu. Priloženi so plastelin in modelčki, 
s katerimi lahko otroci izdelajo masko za 
obraz za Barbie in njenega kuža, pisalo, s 
katerim lahko na obraz punčke narišejo 
nečistoče, ki se jih da zbrisati in wellness 
postajo za popolno sprostitev. Igralni set 
vsebuje punčko Barbie, wellness postajo z 
modelčki, 3 posodice s plastelinom Barbie 
in dodatke za neomejeno ustvarjanje 
čistilnih mask za obraz. 
Od 4. leta dalje. 
2642694 (5) kos     €   41,49 /   €   32,99 

5  POČITNIŠKA HIŠA
Prenosno hišo lahko odpreš in razkriješ 
enonadstropno hišo, ki je širša od 60 cm in 
poskrbi za zabavo iz vseh strani! Vsebuje 
kuhinjo, spalnico, kopalnico in bazen – vse 
sobe so individualno zasnovane z 
realističnimi ozadji, ustreznimi dodatki in 
zabavnimi funkcijami. Zabavni dodatki, 
med drugim kuhinjski pripomočki, 
pogrinjki, odeja in roža, otroke spodbujajo 
k kreativni igri in igranju vlog. 
Od 3. leta dalje. 
2460591 (5)      €   46,49 /   €   34,99 

6  SUPER PUSTOLOVSKI AVTODOM 3V1
Pod sprednjim delom avtodoma se skriva 
poltovornjak, ki ponuja prostor za štiri 
punčke, pod zadnjim sedežem pa je tudi 
čoln. Eno stran avtodoma lahko spustiš in 
razkriješ bazen! Na drugi strani je lepa 
odprta kuhinja, vmes pa bivalni prostor. 
Za stransko prevleko je kopalnica s tušem, 
straniščem in umivalnikom. Z veliko 
dodatki. (Punčke niso priložene). Dimenzije 
pribl. 83 x 42 x 40 cm. 
Od 3. leta dalje.
2642715 (7) kos     €   134,99 /   €   84,99 
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LAHKO POSTANEŠ VSE, KAR SI ŽELIŠ

PUNČKE IN DODATKI

1  PRINCESA V PLESNI OBLEKI
Zgornji del ima vrvice in naborke na rame-
nih, spodnji del obleke pa je iz več plasti 
iz mavričnega materiala, svetlikajočega se 
tila in prosojnega krila z bleščečimi zvez-
dami. Od 3. leta dalje.
2460720 (9)      €   25,99 /   €   19,99 

2  PUNČKA CHELSEA IN SAMOROGA
Z darilnim setom, ki vključuje dva samoroga 
in punčko Chelsea, lahko otroci pomagajo 
Chelsea pri hranjenju samorogov s pisanima 
stekleničkama. Od 3. leta dalje.
2595840 (9)      €   21,99 /   €   16,99 

3  IGRALNI SET ZMAJEV VRTEC
Z darilnim setom lahko otroci pomagajo 
princesi Barbie v čarobnem vrtcu skrbeti 
za ljubke zmajčke. Tudi kuža se hoče igrati! 
Čarobni dodatki, kot so zibka in igralna 
površina v obliki oblakov poskrbijo za 
pravo zabavo. Od 3. leta dalje.
2595852 (2)      €   30,99 /   €   23,99 

4  SNEŽNA MAGIČNA PRINCESKA
Njena obleka se odpre kot pahljača in 
razkrije srebrno bleščeče snežinke 
vijoličastih, modrih in roza odtenkov. 
Od 3. leta dalje.
2575472 (8) kos     €   30,99 /   €   22,99 

5  MORSKA DEKLICA Z MAVRIČNO 
LUČKO
Enostavno pritisni gumb na Barbiejini 
verižici in jo »vklopi«. Barvita predstava 
lučk se bo v vodi samodejno aktivirala. Da 
bi predstavo začela tudi brez vode, gumb 
na Barbiejini verižici preprosto še enkrat 
pritisni. 
Od 3. leta dalje.
405308 (8) kos     €   28,99 /   €   19,99 

6  ČAROBNI SAMOROG Z MAGIČNO 
SVETLOBO
Čarobni samorog z magično svetlobo in 
princeska Barbie s svojimi prikupnimi 
svetlobnimi in zvočnimi učinki, ki se 
aktivirajo ob vsakem dotiku, spodbujata 
igro, polno fantazije. Zaradi enostavnega 
aktiviranja lahko otroci dejanje ponavljajo, 
kolikokrat želijo. 
Od 3. leta dalje.
2527142 (3) kos     €   71,99 /   €   49,99 
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Punčke in njihovi živalski prijatelji prihaja-
jo iz sveta Enchantimals – pravljičnega 
mesta, ki leži globoko v gozdu. Tukaj imajo 
varuhi gozda posebno vez z živimi bitji, ki 
jih varujejo. Od 4. leta dalje.

1  ENOROGA NADDIE IN SWORD
2642798 (0)      €   9,99 /   €   6,99 

2  VOLKULJA WINSLEY 
2371489 (2)      €   9,99 /   €   6,99 

3  SNEŽNA LEOPARDINJA SYBILL IN 
FLAKE
2642801 (7)      €   9,99 /   €   6,99 

4  PETELIN REDWARD IN CLUCK
2595857 (7)      €   9,99 /   €   6,99 

5  MAČKA CIESTA IN CLIMBER
2595862 (1)      €   9,99 /   €   6,99 

6  LABODKA SAFFI 
2371476 (2)      €   9,99 /   €   6,99 

7  FLAMINGO FANCI IN SWASH
2527152 (2)      €   9,99 /   €   6,99 

8  ZAJČJA SMUČARSKA KOČA
S 5 igralnimi površinami in veliko dodatkov 
ta igralni set ponuja vse vrste prijetnih 
zimskih dogodivščin. Povzpni se s sedežnico 
in se potem spusti navzdol! Da bo tudi 
modne zabave dovolj, ima zajčica Bevy na 
sebi čudovita oblačila. Od 4. leta dalje.
2642811 (6)      €   51,49 /   €   34,99 

9  HOČEM BITI OB TEBI
Tvoj dojenček želi biti ob tebi. Mehek 
polnjen dojenček z dodatki. 
Velikost pribl. 28 cm. 
Od 2. leta dalje.
238411 (5)      €   17,49 /   €   13,99 

10  MODNA PUNČKA
S krtačo in sponkami za lase lahko punčki 
narediš prelepo frizuro. Velikost: pribl. 
38 cm. Od 3. leta dalje.
2378557 (1) € 25,99 / €  19,99

11  KOMPLET 6V1 Z VISOKIM STOLOM
Gugalni stol je primeren za počivanje, 
nošenje in zibanje. Vsebuje: 1 visoki stol s 
4 funkcijami,1 torbo za nošenje punčke, 
1 torbo. Primerno za punčke velikosti 46 cm. 
Od 3. leta dalje.
719629 (4)      €   30,99 /   €   24,99 

12  GLAVA ZA LIČENJE
Pusti domišljiji prosto pot. Dodatki: 
glavnik, krtača, 6 navijalk za kodranje las, 
8 sponk za lase, šminka in nalepka. 
Od 3. leta dalje.
470154 (5)      €   30,99 /   €   24,99 

13  PRI ZDRAVNIKU
Tvoj dojenček je pri zdravniku. S stetosko-
pom poslušaj bitje njegovega srca, preglej ga 
ali pa mu daj injekcijo. S stekleničko ga lahko 
nahraniš. Velikost: pribl. 33 cm. 
Od 3. leta dalje.
528641 (6)      €   15,49 /   €   11,99 
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1  ZABAVNA STRANIŠČNA ŠKOLJKA
S hudomušnimi zvočnimi učinki.
2636288 (5)      €   19,99 /   €   14,99 

2  BRISAČA S KAPUCO
S krpo za umivanje in gobico*. 
2438809 (2)      €   9,99 /   €   7,99 

3  SET ZA PLAVALNO ZABAVO
S plavalnim obročem, kopalkami 
in čevlji*.
2636292 (2)      €   19,99 /   €   16,99 

4  KOPALNA KAD Z ROČKO ZA PRHANJE
S svetlobnimi in zvočnimi učinki*. 
2636286 (1)      €   46,49 /   €   34,99 

5  UMIVALNIK
S svetlobnimi in zvočnimi učinki in številnimi 
dodatki. 
2511287 (0)      €   41,49 /   €   29,99 

6  OBLEKA ZA LAHKO NOČ
Vključuje zobno ščetko in blazino za vrat*. 
2636287 (8)      €   25,99 /   €   19,99 

7  BABY BORN SOFT TOUCH
Z 9 realističnimi funkcijami, ki delujejo brez 
baterij. S čudovito obleko iz džinsa. 43 cm. 
Od 3. leta dalje.
2632642 (9)      €   61,99 /   €   47,99 

8  KOLESARSKA OBLEKA DELUXE
7-delna obleka s torbico za okoli pasu in 
sončnimi očali (brez čelade)*. 
2438848 (1)      €   30,99 /   €   24,99 

9  KOLESARSKA ČELADA
Lepa čelada za varno vožnjo*.
2438857 (3)      €   11,49 /   €   8,99 

10  KOLO
S pomožnimi kolesi, varnostnim pasom, pedali, 
potisnim ročajem in lučjo v obliki medveda. 
2438838 (2)      €   41,49 /   €   29,99 

11  SET ZA MRZLE DNI
Trendovska oblačila z dežnim plaščem, 
majico, hlačami, škornji in kapo*. 
2636283 (0)      €   25,99 /   €   19,99 

12  KOMBINEZON 
Srebrn kombinezon s kapo in škornji*. 
2511277 (1)      €   30,99 /   €   22,99 

13  SET LEDENA PRINCESA
Bleščeča obleka z drsalkami*. 
2511260 (3)      €   17,49 /   €   12,99 

14  BLEŠČEČ PLAŠČ
Ljubek plašč s pajkicami, škorenjčki in kapo*. 
2511282 (5)      €   25,99 /   €   19,99 

15  VILINSKA GLAVA SISTER STYLING
Iz roza pramenov bodo nastale neverjetne 
kitke s spektakularno barvno mešanico. 
Velikost pribl. 27 cm. 
2632650 (4)      €   41,49 /   €   29,99 
* brez punčke

Visokokakovostna 63 cm velika punčka ima 
mehko telo in lase, ki jih lahko friziraš in 
oblikuješ. Od 3. leta dalje.

16  SALLY
Velikost pribl. 63 cm.
2511342 (6)      €   38,99 /   €   29,99 

17  SAM
Velikost pribl. 63 cm.
2511344 (0)      €   38,99 /   €   29,99 
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1  PREVIJALNA TORBA
Previjalna torba s previjalno podlogo,  
plenico, pudrnico in obročkom za grizenje. 
2636251 (9)   € 19,99 / € 16,99

2  SPALNA VREČA SWEET DREAM
Mehka spalna vreča, ki se sveti v temi*. 
2636247 (2)   € 15,49 / € 11,99

3  BABY ANNABELL SOPHIA 
Punčka z mehkim trupom za crkljanje in 
igranje. Z visokokakovostnimi lasmi, ki jih 
lahko oblikuješ. Velikost 43 cm.  
Od 2. leta dalje. 
2575315 (8)   € 41,49 / € 29,99

4  ZIBELKA SWEET DREAMS
S samodejnim zibanjem in uspavanko. 
Vključuje vzmetnico, odejo, blazino in  
okrasno ovčko*. 
2636246 (5)   € 51,49 / € 39,99

5  PIŽAMA SWEET DREAM
Nebeška oblačila za spanje z majico in 
hlačami ter prikupnimi angelskimi krili*. 
2636248 (9)   € 13,49 / € 9,99

6  BABY ANNABELL
Punčka s kakovostnimi 4-delnimi oblačili, 2 
paroma čevljev in številnimi dodatki. Baby 
Anabell je že skoraj kot pravi dojenček s 
srčkanimi otroškimi zvoki, premikanjem 
ust, pravimi solzami in očmi, ki se zapirajo. 
Ko jo dvigneš v zrak, se zasmeji.  
Od 3. leta dalje. 
2632637 (5)   € 71,99 / € 49,99

7  VOZIČEK ZA PUNČKE DELUXE
Udoben voziček za punčke z nosilno in 
previjalno torbo. Je zložljiv. Ročaj je  
višinsko nastavljiv: pribl. 47–73 cm.  
Od 3. leta dalje.
2636265 (6)   € 81,99 / € 62,99

8  LESKETAJOČI KOMPLET DELUXE
Ljubek pajac z bleščicami, krilom in  
prikupno čepico z ušeski*.
2636261 (8)    € 25,99 / € 19,99

9  PAJAC OVČKA DELUXE
Plišast pajac v obliki ovčke*.
2636263 (2)   € 19,99 / € 16,99

10  MAJHNA ANNABELL
Ljubka punčka z očmi, ki se zapirajo, in 
mehkim trupom. Pribl. 36 cm.  
Od 1. leta dalje.
2575310 (3)    € 25,99 / € 19,99

11  BABY ANNABELL »ZABAVNO 
HRANJENJE«
Punčko nahrani z njeno hrano, ki jo bo  
potem izločila v kahlico. Z veliko dodatki 
in ljubkimi otroškimi zvoki. 43 cm.  
Od 4. leta dalje.
2641009 (8)   € 61,99 / € 44,99

12  MIZICA ZA KOSILO
Z otroškim stolčkom za hranjenje s sve-
tlobnimi in zvočniki učinki ter dodatki bo 
igra hranjenja popolna.  
Od 3. leta dalje*.
2511200 (9)   € 41,49 / € 28,99

13  PLAŠČEK DELUXE
Moden 5-delni komplet s karirastim plašč-
kom, mehkimi krznenimi škornji, šalom in 
kapico*.
2511221 (4)   € 25,99 / € 19,99

* brez punčke
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 SODOBNA DEKLICA!
Tvoja modna punčka je znova na voljo z 
dodatnimi modeli in oblačili. Obožuje 
modo in se rada modno oblači. Pomagaj ji 
pri tem. Velikost: 45 cm. Roke, noge, glava 
in oči so premične.

1  SVETLOLASA PUNČKA Z  
ZVEZDNIM UTRINKOM
2604448 (4)  € 35,99 / € 29,99

2  RJAVOLASA PUNČKA V OBLEKI ZA 
IZLET V NARAVO 
2604587 (0)  € 35,99 / € 29,99

3  SVETLOLASA PIFLARSKA PUNČKA
2604593 (1)  € 35,99 / € 29,99

4  SVETLOLASA LEPA PUNČKA
2604598 (6)  € 35,99 / € 29,99

5  RJAVOLASA PUNČKA Z METULJČKI
2604463 (7)  € 35,99 / € 29,99

6  OBLEKA S ČEBELAMI
2604618 (1)   € 15,49 / € 12,99

7  OBLEKA PLIŠASTI MEDVEDEK
2604616 (7)   € 15,49 / € 12,99

8  OBLEKA Z ROŽAMI
2604614 (3)   € 15,49 / € 12,99

9  OBLEKA Z JEŽI
2604608 (2)   € 15,49 / € 12,99

POP – serija ličil za otroke, izdelana  
posebej za otroke na vodni osnovi.

10  ŠKATLICA S 3 NIVOJI LIČIL
Ljubka škatlica z ličili z balzamom za 
ustnice, senčili za oči in bleščečimi  
barvami, ki okusno dišijo po sladkorni 
peni, mlečnem napitku in bonbonih.
2539477 (1) kos  € 9,49 / € 7,99

11  LEPOTNI KOVČEK S 3 NIVOJI
Čudovit kovček, raztegljiv, s senčili za oči, 
lakom za nohte, nalepkami, šminkami in 
okraski za lase.
2539496 (2) kos  € 30,99 / € 24,99

12  KOVČEK Z LIČILI
Z najrazličnejšimi senčili za oči, lakom za 
nohte in glosom za ustnice, ki dišijo po 
sladkorni peni, mlečnem napitku in 
bonbonih. Za končni videz pa so priložene 
še sponke za lase.
2539499 (3) kos  € 19,99 / € 14,99
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1  KUHINJA TEFAL STUDIO BUBBLE 
Kuhinja Studio Bubble je vsepovsod 
primerna za igro in mladim kuharjem 
ponuja veliko prostora za kuhanje, peko 
in igranje. Kuhinja preseneča z edinstveno 
kuhalno ploščo z vodno funkcijo z mehurčki! 
Podrobna in realistična kuhinja vsebuje 
napo, pečico, hladilnik in pomivalni stroj. 
Poleg tega ima tudi veliko pomivalno korito 
s pipo in številne odlagalne površine za 
spravljanje posode in umetna živila. Naprava 
za sodavico z mehanskimi zvočnimi učinki in 
avtomat za espresso s kavnimi kapsulami 
dopolnjujeta bogato kuhinjsko opremo. 
Mere 49,5 x 46,5 x 99 cm. 
Od 3. leta dalje. 
2168708 (2)  € 71,99 /  €  54,95

2  IGRALNI CENTER ZA PUNČKE BABY 
NURSE
Hišo za punčke je mogoče zapreti, ob 
odprtju pa preseneti s tremi prostornimi 
igralnimi površinami: kuhinjo, kopalnico in 
spalnico. Prostor za umivanje je opremljen z 
odstranljivo kadjo, zraven pa je še previjalna 
miza. Jedilnica s stolom za punčke ima 
umivalnik s pipo, kuhalno ploščo, 
mikrovalovno pečico in odlagalne površine. 
Prostor za spanje je opremljen s posteljico 
za punčke, vrtljivo visečo igračo in 
fosforescentno lučjo. Mere 149 x 71 x 71 cm. 
Od 3. leta dalje.
2527789 (0)  kos      €   134,99 /   €   99,99 

3  ČISTILNI VOZIČEK VILEDA
Z vedrom, krtačo, smetišnico, metlama za 
suho in mokro čiščenje ter čistilom. 
Od 3. leta dalje.
606196 (8)      €   33,99 /   €   22,99 

4  ZDRAVNIŠKI KOVČEK S TELEFONOM
Z veliko dodatki, telefonom z glasbenimi 
gumbi in osvetljavo LED. 
Od 3. leta dalje.
101732 (8)   kos   €   24,99 /   €   19,99 

5  OPEKAČ KRUHKOV BOSCH
Opečeni kruhki ob zvočnem signalu 
samodejno izskočijo.
989980 (3)      €   11,49 /   €   7,99 

6  ROČNI MEŠALNIK BOSCH
Na baterije in s snemljivimi nastavki.
989974 (2)      €   11,49 /   €   7,99 

7  LIKALNIK BOSCH
Z možnostjo polnjenja z vodo in pršenja, 
se ne ogreje.
120811 (5)      €   11,49 /   €   7,99 

8  SESALNIK MIELE
S pristnimi zvoki vedno znova posesa 
priložene kroglice iz stiropora. 
Od 3. leta dalje.
898893 (5)      €   41,49 /   €   29,99 
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1  SET Z VOZIČKOM ZA PUNČKE ICOO 
GROW WITH ME
Set z vozičkom za punčke iCoo Grow with me 
je pravi multitalent. Set vsebuje kombiniran 
voziček, avtomobilski sedež in osnovni 
okvir. Kombiniran voziček za punčke je  
izjemno lahek. Snemljiv nastavek je mogoče 
dvigniti iz ležečega položaja v sedečega in 
obratno. Poleg tega ga lahko obrneš v ali 
stran od smeri vožnje. Avtomobilski sedež je 
opremljen z nosilnim ročajem in varnostnim 
pasom, kot bi mignil pa ga lahko vstaviš tudi 
v okvir vozička in ga uporabiš za sistem 
Shop’n Drive. 
Od 3. leta dalje.
2631678 (9) kos  € 61,99 / € 49,99

2  POTOVALNA POSTELJICA ICOO 
STARLIGHT
iCoo Starlight je več kot le potovalna  
posteljica za punčke. Na mehki previjalni 
podlagi lahko punčko oskrbiš takoj po  
popoldanskem spancu. Ljubko visečo  
igračo lahko namestiš na vse štiri kote. Skozi 
veliko mrežo na stranskih površinah bo imel 
otrok vedno pogled na dojenčka. Posteljico 
Starlight lahko na eni strani dvigneš, jo  
odpelješ kamorkoli in uporabiš kot stajico 
za punčke. Za prevoz lahko posteljico tako 
kot večji model z enostavnim mehanizmom 
zložiš in jo pospraviš v priloženo torbo.  
Primerno za punčke do 43 cm. 
Od 3. leta dalje.
2631679 (6)   € 30,99 / € 24,99

3  KOMBINIRAN VOZIČEK ZA PUNČKE 
ROAD STAR
Odličen kombiniran voziček za punčke z 
vrtljivim in višinsko nastavljivim potisnim 
ročajem od 57 do 92 cm. S privlačno športno 
zložljivo streho z dvema panoramskima  
oknoma, predalom za dodatke in zaščito 
pred soncem. Vključeni sta tudi prtljažna 
mreža in moderna previjalna torba s  
previjalno podlago! S štirimi možnostmi 
uporabe kot voziček, športni voziček ali 
mehka nosilna torba, ki se lahko odpre in 
uporabi kot previjalna podlaga. Primerno  
za punčke do pribl. 52 cm. Dimenzije:  
85 x 47 x 82 cm.
2505925 (0)   € 81,99 / € 59,99

4  KOMBINIRAN VOZIČEK ZA PUNČKE 3 
V 1 EMOTION ALL IN
V moderen okvir kombiniranega vozička za 
punčke EMOTION ALL IN lahko vstaviš tako 
nosilec za dojenčka kot tudi avtomobilski 
sedež in nastavek za športni voziček.  
Športni voziček je opremljen s tritočkovnim 
varnostnim pasom in je lahko obrnjen v 
smer vožnje ali s pogledom proti ročajem 
vozička. Vožnja po ovinkih bo s pomočjo 
vrtljivih sprednjih koles mala malica.  
Višino potisnega ročaja je mogoče  
nastaviti med pribl. 55 in 82 cm, tako da se 
bo prilegal vsaki telesni višini. Primerno za 
punčke do 52 cm. Dimenzije: 67 x 43 x 77 cm.
2505931 (1)   € 81,99 / € 59,99
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KREATIVNOST IN IGRA

1  POSODA S PERLICAMI IN ŠABLONAMI
Posoda s perlicami vsebuje pribl. 16.000 
likalnih perlic v fantazijski mešanici. S 
šablono majhnega kvadrata, majhnega 
šestkotnika in majhnega slona lahko 
ustvariš veliko lepih motivov. 
Od 5. leta dalje.
2047286 (3)      €   29,99 /   €   19,99 

2  ŠKATLA ZA SHRANJEVANJE
Škatla za shranjevanje vsebuje pribl. 
6.000 likalnih perlic in 3 šablone za papa-
gaja, ponija in šestkotnik ter dodatke. 
Od 5. leta dalje.
2379032 (2)      €   26,99 /   €   14,99 

3  MAKSI SET PERLIC 
Darilno pakiranje s pribl. 900 likalnih perlic, 
šablonama – pes in krog – ter dodatki. 
Od 3. leta dalje.
449049 (4)      €   22,99 /   €   12,99 

4  MAKSI SET PERLIC PUJSA PEPA 
Škatla z motivi Pujse Pepe vsebuje pribl. 
900 maksi perlic, kvadratno šablono, 
vzorce motivov, navodila in likalni papir 
kot tudi vrvico za obešanje motivov. 
Od 3. leta dalje.
2637830 (5)      €   19,99 /   €   14,99 

5  ŠIVALNI STROJ FASHION TIME 
S šivalnim strojem za začetnike lahko šivaš 
kot odrasli: s pravim nožnim pedalom, 
spodnjim in zgornjim sukancem ter 2 stop-
njama hitrosti. Od 8. leta dalje. 
2519358 (9)      €   46,49 /   €   29,99 

6  ŠIVALNI SET ZA IZDELAVO 
PREDPASNIKOV
S tem setom si lahko sešiješ svoje lastne 
predpasnike. Postani modni oblikovalec in 
s šivalnim strojem Fashion Time sešij svoj 
nov najljubši predpasnik za kuhanje in 
pečenje. Set lahko uporabljaš tudi brez 
šivalnega stroja. 
Od 8. leta dalje. 
2519369 (5)      €   13,49 /   €   9,99 

7  ŠIVALNI SET ZA IZDELAVO TORBIC
Postani modna oblikovalka in s šivalnim 
strojem Fashion Time sešij svojo lastno 
trendovsko torbico. Set lahko uporabljaš 
tudi brez šivalnega stroja. 
Od 8. leta dalje.
2519365 (7)      €   13,49 /   €   9,99 

8  KOMPLET SOBOMB ZA IZDELAVO 
KROGLIC ZA KOPEL S KRISTALČKI 
Ustvari si čisto lastne kroglice za kopel s 
kristalčki. Vse, kar za to potrebuješ, je v 
kompletu. Za presenečenje lahko v sredino 
kroglice postaviš figuro, ki se bo prikazala, 
ko se bo kroglica raztopila. 
Od 6. leta dalje. Sortirano. 
2605486 (5)   kos   €   5,49 /   €   3,99 

9  DIY KOVČEK ZA IZDELAVO 
KROGLIC ZA KOPEL
Ustvari si čisto lastne kroglice za kopel. 
Vse, kar za to potrebuješ, je v kovčku. Za 
presenečenje lahko v sredino kroglice 
postaviš figuro, ki se bo prikazala, ko se 
bo kroglica raztopila. 
Od 6. leta dalje. 
2642666 (2)      €   25,99 /   €   19,99 
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1  VLIVANJE BLEŠČEČIH METULJEV 
S tem setom odkrij nove možnosti za 
ustvarjanje in vlij bleščeče metulje ter 
kačje pastirje iz mavca. 
Od 5. leta dalje.
197612 (0)      €   9,99 /   €   6,99 

2  GLAMUROZNI TATUJI 3 V 1
Motive za tatuje, kot sta lovilec sanj ali roža, 
pritisni na kožo in jih odlepi ali pa si s 
posebnim lepilom za kožo sama nariši 
fantazijske motive in jih pobarvaj z barvnimi 
bleščicami. Za povrh lahko tatuje še polepiš 
s svetlikajočimi kamenčki in se bliskovito 
hitro in sijoče polepšaš. 
Od 5. leta dalje.
2639651 (4)      €   22,99 /   €   14,99 

3  ČAROBNI BISERNI TATU Z NAKITOM
BREZPLAČEN VZOREC
Lesketajoči mini tatu biseri v 10 barvah za 
več kot 150 tatujev, 1 steklenička s posebnim 
lepilom za telo, 200 samolepilnih šablon v 
40 različnih oblikah. 
Od 6. leta dalje.
2642960 (1)      €   17,49 /   €   12,99 

4  KOVINSKI NAKIT S TATUJI
BREZPLAČEN VZOREC
Set vsebuje 16 kovinskih obeskov različnih 
oblik, 6 barvnih trakov iz umetnega usnja, 
več kot 650 kristalčkov, 8 stekleničk bleščic, 
1 stekleničko lepila, čopič, pinceto in stojalo 
za nakit v obliki drevesa (24 x 23,5 cm). 
Od 8. leta dalje.
2642958 (8)      €   28,99 /   €   21,99 

5  ŠATULJA ZA NAKIT
Šatulja za nakit s pokrovom, ki se odpre, in 
integriranimi predali. Vsebuje trak iz usnja, 
iz katerega lahko ustvariš do 5 zapestnic ali 
verižic in več kot 70 obeskov.
2524310 (9)  kos      €   19,99 /   €   15,99 

6  MAGIČNI USTVARJALEC BISEROV
Trikotna škatla se spremeni v stojalo za 
nakit za verižice in zapestnice, ki jih lahko 
ustvariš iz več kot 2.500 priloženih delov.
2656578 (1)  kos      €   25,99 /   €   18,99 

7  SET ZA IZDELAVO ZAPESTNIC DELUXE
Za izdelavo več kot 12 zapestnic ali verižic iz 
več kot 60 delov. Z biseri, obeski z nebesnimi 
znamenji, čopki in trakovi.
2524308 (6)      €   13,49 /   €   9,99 

8  SET ZA FRIZIRANJE S SAMOROGOM
Z 2 podaljškoma za lase, pripomočkom za 
nizanje biserov na pramene las in raznoli-
kimi biseri lahko v treh korakih ustvariš 
samorogovo pričesko. 
2635961 (8)      €   18,49 /   €   13,99 

9  SET ZA IZDELAVO NAKITA S 
SAMOROGOM
S 4 obeski s samorogom, biseri, črkami in 
okraski, ki se lahko odprejo, zapestnicami, 
obeski, čopki, trakovi, uhani in drugimi 
dodatki lahko ustvariš 3 različne vrste 
nakita.
2635949 (6)      €   13,49 /   €   9,99 
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1  IZDELOVALEC SLADOLEDA S POSIPI
Izdelovanje sladolednih kreacij bo mala 
malica! Vsebuje 2 steklenički s plastelinom 
Play-Doh Drizzle – ki sta videti kot sladek 
čokoladni ali jagodni preliv – in 6 posodic 
plastelina Play-Doh. 
Od 3. leta dalje.
2594621 (5)  kos      €   23,99 /   €   17,99 

2  SUPER IZDELOVALEC TESTENIN
Z izdelovalcem testenin bodo nastale pisane 
testenine različnih oblik. Vsebuje 5 posodic 
plastelina Play-Doh. 
Od 3. leta dalje.
2642049 (3)      €   22,99 /   €   16,99 

3  IZDELOVALEC SLADIC
Z 2 štampiljkama se bodo v testo iz plaste-
lina vtisnili najokusnejši piškoti in kolački. 
Vsebuje 4 posodice plastelina Play-Doh in 1 
posodico plastelina Play-Doh Plus. 
Od 3. leta dalje.
2236330 (5)      €   22,99 /   €   14,99 

4  PEČICA ZA PICO
S pečico za pico Play-Doh lahko izdelaš 
čarobne pice iz plastelina. S pritiskom na 
ročaj se začne pica v pečici peči in ko je 
pečena, se zavrti ven. Vsebuje veliko 
dodatkov in 4 posodice plastelina Play-Doh. 
Od 3. leta dalje.
2510412 (7)      €   27,99 /   €   19,99 

5  TOVARNA BONBONOV
Ko napravo zgoraj napolniš s plastelinom 
Play-Doh in obrneš ročico, bodo spodaj ven 
pritekle nore sladkarije. Te lahko potem 
prodajaš v prodajalni. Vsebuje 5 posodic 
plastelina Play-Doh. 
Od 3. leta dalje.
2642050 (9)      €   35,99 /   €   22,99 

6  STROJ ZA POKOVKO
Tukaj bo nastala čudovita pokovka. Z 
brizgalko plastelina pokovko prelij z 
maslom ali sirupom in z modelčki oblikuj 
slane preste ali sladke bonbone. Vsebuje 
6 posodic plastelina Play-Doh. 
Od 3. leta dalje.
2510410 (3)      €   22,99 /   €   14,99 

7  4-DELNI SET SWEET
Kot samostojna igrača ali odličen dodatek k 
najljubšim igralnim setom Play-Doh – s 4 
kulskimi barvami zabave s plastelinom 
nikoli ne bo konec. Vsebuje 4 112-gramske 
posodice Play-Doh oranžne, roza, svetlo 
modre in vijolične barve. 
Od 2. leta dalje.
2472013 (7)      €   5,49 /   €   3,99 

8  4-DELNI SET WILD
Ustvarjalna zabava s plastelinom Play-Doh! 
4 nore barve Play-Doh v velikih 112-gramskih 
posodicah čakajo na to, da jih bodo otroške 
roke domišljijsko oblikovale. V temno modri, 
temno zeleni, turkizni in oranžni barvi. 
Od 2. leta dalje.
2472017 (5)      €   5,49 /   €   3,99 

9  BLAGAJNA IZ SUPERMARKETA 
S skenerjem, ki piska, štampiljko s črtno 
kodo in predalom, ki se odpre z zabavnim 
zvonjenjem. S 5 modeli za ustvarjanje 
izdelkov iz plastelina Play-Doh. Z modelom 
denarnice bodo nastali kovanci in bankovci 
ter tudi kreditne kartice. 
Od 3. leta dalje. 
2642047 (9)      €   22,99 /   €   14,99 
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 Gneti  ,
  oblikuj  in    ustvarjaj!

KREATIVNOST IN IGRA

1  ZOBOZDRAVNIK
Klasika Play-Doh z električnim vrtalnikom, 
pinceto, zobno ščetko, zobnim priborom 
in 5 posodicami plastelina Play-Doh. 
Od 3. leta dalje.
610133 (6)      €   19,99 /   €   14,99 

2  POSODICA PLASTELINA PLAY-DOH
Priljubljen plastelin Play-Doh v ugodni 
posodici. Iz različnih pisanih barv lahko 
ustvariš čudovite kreacije. 
Od 2. leta dalje. Sortirano.
900155 (8)  kos      €   1,19 /   €   0,99 

3  ANIMAL CREW NORA KOKOŠ CLUCK-
A-DEE
Kokoški raste perje iz plastelina Play-Doh, 
med valjenjem jajc pa zabavno kokodaka. 
Vsebuje modelček za perje, igračo brivnik 
in 4 posodice plastelina Play-Doh. 
Od 3. leta dalje.
2598997 (7)      €   23,99 /   €   16,99 

4  PLAY-DOH FRIZER FREDI
Gost se usede na frizerski stol in z vrtenjem 
ročice mu hitro zrastejo lasje ter brada. S 
škarjami in krtačo za plastelin bodo nastale 
čudovite pričeske. Strižnik za lase na baterije 
spušča zabavne zvoke. Vsebuje 5 posodic 
plastelina Play-Doh. 
Od 3. leta dalje.
2388338 (3)      €   25,99 /   €   17,99 

5  ANIMAL CREW MAMA OVCA SHERRIE
Ko zavrtiš ročico na repu, zraste volna iz 
plastelina  Play-Doh, ki jo lahko postrižeš s 
škarjami. Mama ovca pri tem zabavno bleja, 
obrača glavo in steguje jezik. Z modelčkom 
za prikupen pulover iz plastelina Play-Doh 
in malega jagenjčka. Vsebuje 4 posodice 
plastelina Play-Doh. 
Od 3. leta dalje.
2642046 (2)      €   22,99 /   €   16,99 

6  SET S SAMOROGOM
S svojim samorogom lahko oblikuješ strele, 
rože in zvezde. Snemljivo glavo napolni z 
različnimi barvami plastelina in zavrti rep. 
Samorogu bo takoj zrasla pisana griva! 
Od 3. leta dalje.
2465129 (5)      €   9,99 /   €   7,99 

7  STROJČEK ZA IZDELAVO SLADOLEDA
Videti je tako okusno! Iz pisanega mehkega 
plastelina boš s strojčkom za izdelavo 
sladoleda lahko ustvaril nešteto kreacij iz 
sladoleda. 
Od 3. leta dalje.
200726 (7)      €   9,99 /   €   7,99 

8  SUPER SET S KUHINJO
V tej kuhinji se vedno nekaj dogaja! Speci si 
čisto svojo pico iz mehkega plastelina in jo 
vedno znova obloži z dodatki, ki si jih obli-
koval sam ali naredil z modelčki. Za sladico 
pričaraj fantastično kreacijo iz sladoleda in 
jo okrasi z veliko pisanimi dekorativnimi 
elementi. Tukaj fantazija ne pozna meja. 
Od 3. leta dalje.
2519814 (0)      €   25,99 /   €   16,99 

9  SET ZA PICO
Začni s svojo lastno dostavo pic! S pisanim 
mehkim plastelinom in različnimi modelčki 
boš oblikoval veliko pisanih in izvirnih pic. 
Od 3. leta dalje.
202269 (7)      €   13,49 /   €   9,99 
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IZDELAN IZ NARAVNEGA 
PESKA

KREATIVNOST IN IGRA

Sestavi kvadratke in ustvari delujočo 
radirko. Za kratek čas jo postavi še v 
mikrovalovno pečico in že je nared.

1  PRETTY PIXELS LUKSUZNI SET
Set vsebuje vse, kar potrebuješ za 
oblikovanje 16 srednje velikih radirk, in eno 
veliko šablono.
2537468 (1)  kos    €   30,99 /   €   19,99 

2  PRETTY PIXELS MINI SET
Set vsebuje vse, kar potrebuješ za 
oblikovanje 8 majhnih radirk, in eno 
majhno šablono. Sortirano.
2537462 (9) kos     €   9,99 /   €   6,99 

3  SLAŠČIČARNA
Vsebuje 16 kosov pribora in modelov.
2463942 (2)   kos   €   15,99 /   €  12,99

4  VELIKI SET Z 10 PRIPOMOČKI 
Vsebuje 900 g originalnega kinetičnega peska 
v rdeči in modri barvi.
2519270 (4)   kos   €   22,99 /   €  17,99

5  PESEK V VREČKI
Vsebuje 900 g kinetičnega peska. Sortirano.
2646536 (4)   kos   €   9,99 /   €  7,99

6  PRENOSNI PESKOVNIK
Vsebuje 907 g peska, 7 modelov in orodje 
za izdelavo dvorca.
2348140 (4)      €   25,99 /   €  21,99

S "Cool Makerjem" si lahko sami enostavno 
izdelate najnovejše lepotne in dekorativne 
trende. V trenutku do lepih nohtov ali 
pletenega nakita. 

7  GO GLAM SET ZA MANIKURO
Enostavno natisnite in stilsko prilagodite 
manikuro s pomočjo Cool Maker GO GLAM 
tiskalnika za nohte! Pet modnih vzorcev in 
nestrupeni laki za nohte po izbiri - samorog, 
tortice, �lamingo in še več. Od 8. leta dalje. 
2585354 (4) kos     €   6,99 /   €   5,49 

8  GO GLAM TISKALNIK 
ZA UREJANJE NOHTOV
Nohte nalakiraj v izbrani barvi, natisni 
motiv, brezbarvni lak zagotavlja obstojnost 
tvoje manikure. Vsebina: tiskalnik, 2 laka za 
nohte, 1 brezbarvni lak, 5 kartic z motivi in 
torbica za ličila. Od 8. leta dalje.
2519267 (4) kos     €   25,99 /   €   21,99 

 

9  COOL MAKER - SET Z NAPRAVO ZA 
IZDELAVO ZAPESTNIC 2V1
Modne prijateljske zapestnice in ogrlice s 
super vzorci brez vozlov. 2v1 "KumiKreator" 
set za izdelavo zapestnic in ogrlic. Vsebuje: 
60 navojev sukanca v 5 barvah, 2 knjižici z  
motivi. Od 8. leta dalje.
2519261 (2) kos     €   29,99 /   €   21,99 

10  COOL MAKER - DODATKI
Set dodatkov z navoji sukanca, zaponkami in 
dodatki za izdelavo 5 zapestnic in 1 ogrlice. 
Od 8. leta dalje. Sortirano.
2348135 (0) kos     €   9,99 /   €   6,99 
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neskončna 
kreativnost

hitre akcije

kreativna gradnja

Vsi izdelki se kombinirajo med seboj.

KREATIVNOST IN IGRA

1  PRO: SPLITTER
Razdeli pot žogic! Pusti, da se žogice skozi 
delilnik odpeljejo v do štiri različne smeri. 
Odvisno od hitrosti in položaja luknje bo 
žogica ali švignila čez akcijski razdelilnik 
ali pa padla v luknjo. 
Od 8. leta dalje.
2637210 (5)      €   12,49 /   €   7,99 

2  PRO: SET ZA ZAČETNIKE
Novi set za začetnike vsebuje vse, kar 
potrebuješ za izgradnjo neverjetne proge. 
Dodatni elementi tega seta omogočajo še 
�leksibilnejšo gradnjo. Odkrij še druge 
zabavne dele, ki dopolnjujejo izkušnjo 
navpične gradnje kot tudi optimizirano 
sestavo tega seta za začetnike. Premagaj 
dosedanje ovire in se loti novih! 
Od 8. leta dalje.
2637214 (3)      €   82,99 /   €   59,99 

3  PRO: MIXER
Zmešaj poti žogic! Pusti, da se žogica spusti 
v mešalnik in napeto opazuj, iz katere od 
treh strani ga bo zapustila. 
Od 8. leta dalje.
2637212 (9)      €   12,49 /   €   7,99 

4  PRO: VERTICAL RAZŠIRITEV
Progo zgradi na več višinskih nivojih in 
poti spelji skozi stebričke! 
Od 8. leta dalje.
2637213 (6)      €   30,99 /   €   19,99 

5  MOSTOVI
Poveži več odsekov poti skupaj! Katere 
nove poti se bodo odprle tvoji žogici s tem 
setom mostov? 
Od 8. leta dalje.
2501007 (7)      €   19,99 /   €   12,99 

6  JUMPER
Žogico dvigni na nov nivo! 
Od 8. leta dalje.
2501006 (0)      €   9,99 /   €   7,99 

7  ŽIČNICA
Žogice spusti po žičnici! Katere odseke 
poti lahko z žičnico spektakularno povežeš 
med seboj? 
Od 8. leta dalje.
2501003 (9)      €   9,99 /   €   7,99 

8  SPIRALA
Naj žogica ponori! Zgradi si svojo edinstveno 
spiralo in svoji progi dodaj še več akcije. 
Od 8. leta dalje.
2619821 (7)      €   9,99 /   €   7,99 
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1  INTERAKTIVNO PISALO KUKU S 
KNJIGO - UČENJE SKOZI IGRO
Učenje skozi igro bo z interaktivnim pisalom 
KUKU otroke popeljalo v spoznavanje sveta 
na neverjetno zabaven in zanimiv način!  
Starost: 3-7 let.
2646019 (2) kos    € 49,90

2  INTERAKTIVNO PISALO KUKU S 
KNJIGO - ZABAVNA ANGLEŠČINA
Odkrij svet zabavnega učenja in se nauči 
angleškega jezika z interaktivnim pisalom 
KUKU! KUKU – How do you do?  
Starost: 6-12 let. 
2646020 (8) kos    € 49,90

3  INTERAKTIVNA KNJIGA KUKU - 
ZABAVNA ANGLEŠČINA 
Na zabaven način lahko obogatiš svoj  
besedni zaklad in se učiš pravilnega  
izgovarjanja besed in preprostih stavkov s 
pomočjo maternih govorcev. Za uporabo 
knjige potrebujete interaktivno pisalo 
KUKU. Starost: 6-12 let. 
2646021 (5) kos    € 17,90

4  INTERAKTIVNA KNJIGA KUKU - 
UČENJE SKOZI IGRO 
Za uporabo knjige potrebujete interaktivno 
pisalo KUKU. Starost: 3-7 let.  
2646022 (2) kos    € 17,90

5  INTERAKTIVNA KNJIGA KUKU -  
SVET ŽIVALI
Spoznaj živali iz celega sveta in prisluhni nji-
hovim zvokom in drugim zanimivostim.  
Za uporabo knjige potrebujete interaktivno 
pisalo KUKU. Starost: 5-12 let. 
2646024 (6) kos    € 17,90

6  INTERAKTIVNA KNJIGA KUKU -  
ATLAS SVETA 
Odkrij lepote našega planeta. Za uporabo 
knjige potrebujete interaktivno pisalo KUKU. 
Starost: 6-12 let. 
2646025 (3) kos    € 17,90

7  MOJA PRVA MAGIČNA PREDSTAVA
Postani zvezda čarovniškega šova s pomočjo 
znanosti! Od 6. leta dalje.
2578383 (4)   € 19,99 / € 15,99

8  SONČNI SISTEM 
Sestavljen model dimenzije 42 x 60 cm je 
gibljiv in sije v temi. Od 8. leta dalje. 
215395 (7)   € 19,99 / € 15,99

9  LABORATORIJ ZA IZDELAVO DIŠAV
Izdelaj lastno dišavo, ki je lahko nepozabno 
darilo za prijateljice in sorodnike.  
Od 8. leta dalje.
215496 (1)   € 19,99 / € 15,99

10  LABORATORIJ ZA IZDELAVO  
LAKA ZA NOHTE
Posebni učinki poskrbijo, da se lak sveti v 
temi in celo spreminja barve na soncu!  
Od 8. leta dalje.
628243 (1)   € 19,99 / € 15,99

11  ZNANOST S KRISTALI
Vzgoji akvamarinske kristale.  
Od 14. leta dalje.  
60857 (2)   € 13,99 / € 10,99

12  MLADI DETEKTIVI
Izdelaj in opredeli svoje prstne odtise.  
Od 8. leta dalje. 
2450629 (8)  kos € 16,99 / € 12,99

13  MLADI PUSTOLOVEC
Od 8. leta dalje.
2657192 (8)   € 16,99 / € 12,99
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RAZISKUJ IN
ODKRIVAJ

KREATIVNOST IN IGRA

1  GOJENJE KRISTALOV
Samostojno vzgoji lesketajoče kristale, vlij 
kristalne jame in v temi svetleče se krista-
le postavi v skrinjico za zaklad – vse je 
mogoče! 
Od 10. leta dalje.
2644519 (9) kos    €   19,99 /   €   14,99 

2  BIG FUN CHEMISTRY
Sluz, mehurčkaste tekočine, spreminjajoče se 
barve in impresivna laboratorijska 
postaja – z 20 odličnimi poskusi se boš naučil 
več o kemiji. 
Od 8. leta dalje.
2387052 (9) kos     €   41,49 /   €   29,99 

3  ROBOTSKA ROKA
Sestavi robotsko roko s hidravlično tehniko 
in zagrabi velike ter majhne stvari, z njo pa 
lahko tudi pišeš! Primerna tako za desničarje 
kot tudi levičarje. 
Od 8. leta dalje.
2635515 (3) kos     €   35,99 /   €   24,99 

4  MORPHO
Morpho zna risati, pometati in streljati! 
Vedno znova ga lahko enostavno 
preoblikuješ in se z njim igraš. S 
programiranjem na gumbe in mehkimi 
puščicami. 
Od 8. leta dalje.
2635514 (6) kos     €   41,49 /   €   29,99 

Magnetna igrača spodbuja razvoj 
ustvarjalnosti in kognitivnih ter 
finomotoričnih sposobnosti pri otrocih. 
Kombinira zabavno, ustvarjalno igro in 
razvoj prostorskega dojemanja skozi igro. 
Od 3. leta dalje.

5  MAGFORMERS BASIC LINE 30
Kompakten začetni set, s katerim lahko 
sestaviš več kot 100 različnih konstrukcij. 
Pribl. 30 kosov.
2042318(6)      €   46,49 /   €   34,99 

6  MAGFORMERS SET KARNEVAL
Iz 46 kosov lahko sestaviš odlične vrtiljake 
(npr. panoramsko kolo). Vse dele je mogoče 
kombinirati z drugimi deli Magformers.
2402583 (6)      €   76,99 /   €   54,99 

Najnovejša inovacija na področju magnetnih 
igrač. Z novimi deli iz umetne mase v 
različnih barvah lahko gradiš ne le večje 
konstrukcije z manj palicami, temveč 
oblikuješ tudi popolnoma nove oblike. S pa-
licami dveh različnih velikosti bodo 
otroci odkrili �leksibilnost in preprostost 
varnega ustvarjanja. 
Od 3. leta dalje.

7  SVETLEČI SET
48-delni. S �lourescentnimi magnetnimi 
palicami.
2380219 (3)      €   19,99 /   €   14,99 

8  TRENDI SET
48-delni. S trendovsko obarvanimi deli iz 
umetne mase.
2380238 (4)      €   19,99 /   €   14,99 
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SEITENHEADLINEDRUŽABNE IGRE

1  MONOPOLY 
Klasična igra trgovanja in prekupčevanja z 
denarjem, nepremičninami in drugim 
imetjem. Na slovenski različici originala 
zasledite domače kraje in zemljišča. Za 2 ali 
več igralcev. Od 6. leta dalje.
2191978 (7)      €   29,99 /   €   23,99 

2  MONOPOLY JUNIOR
Dobrodošel v svoji prvi Monopoly igri. Nauči 
se služiti na zabaven način. Štej denar, 
nabiraj gotovino in zmagaj. Za 2 ali več 
igralcev. Od 6. leta dalje. 
223139 (6)      €   24,99 /   €   19,99 

3  MONOPOLY ULTIMATIVNO 
BANČNIŠTVO
Najboljši način igranja igre Monopoly. 
Bančne kartice so zamenjale gotovino, 
dohodki se lahko povečujejo. Imej ultima-
tivno bančno kartico! Za 2 ali več igralcev. 
Od 8. leta dalje.
2078838 (4)      €   47,99 /   €   37,99 

4  MONOPOLY SUPER 
ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO
Dinamična igra trgovanja z lastnino je 
najsodobnejša različica klasične igre 
Monopoly. Bančne kartice so zamenjale 
gotovino. Vsak igralec prejme svojo ban-
čno kartico, ki sledi njegovemu imetju in 
prinaša edinstvene nagrade. Si potrošnik, 
popotnik, letalec ali varčevalec? 
2657153 (9)      €   46,99 /   €   36,99 

5  MONOPOLY HITROST
Dinamična igra trgovanja z lastnino 
Monopoly je sedaj na voljo v najhitrejši 
različici vseh časov! Monopoly Speed je 
igra Monopoly, ki jo boste končali v manj 
kot 10 minutah! Igranje poteka v štirih 
rundah. Vsaka runda se začne z nakupo-
valno fazo, ki ji sledi trgovalna faza. 
Štoparica bo označila začetek in konec 
vsake faze. Med fazami ni premorov.
2634865 (0)      €   31,99 /   €   24,99 

6  RISK
Izdaja. Zavezništva. Napadi presenečenja. 
Na bojišču RISK se lahko zgodi karkoli. 
Zberi vojsko in jo popelji do slave v tej 
slavni klasični strateški bojni igri. 
Od 10. leta dalje. 
2636795 (8)      €   44,99 /   €   34,99 

7  TWISTER
Kako zafecljan si lahko? Zavrti vrtavko in 
pazi, da ne padeš med izvajanjem 
naslednjega giba. Noro se boš zabaval 
med zapletanjem in fecljanjem v štirih 
načinih igranja. Za 2 ali več igralcev. 
Od 6. leta dalje. 
126389 (3)      €   25,99 /   €   19,99 

8  CLUEDO
Lahko razrešiš skrivnost in obtožiš pravega? 
Kdo je bil? Kje? In s katerim orožjem?
2191950 (3)      €   23,99 /   €   18,99 

9  LAČNI POVODNI KONJI 
Štirje lačni povodni konji in veliko frnikol - to 
so lahko le Lačni povodni konji! Cilj te super 
igre je, da vaš povodni konj poje več frnikol 
kot drugi. Za 2-4 igralcev. 
Od 4. leta dalje. 
2415635 (6)      €   25,99 /   €   19,99 

10  UGANI KDO
Igra ugibanja z več različnimi liki. Postavi 
in igraj v trenutku. Z dvema polama likov 
in ljubljenčki. Za 2 ali več igralcev. 
Od 6. leta dalje. 
950832 (3)      €   23,99 /   €   18,99 
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1  BATTLESHIP POTOVALNA IGRA
Ta izvedba klasične igre potapljanje ladjic 
ima vse, kar potrebuješ, da jo vzameš s 
sabo na pot. Igralni enoti s prostorom za 
vse dele igre. Za 2 ali več igralcev. 
Od 6. leta dalje.
942043 (4)      €   8,99 /   €   6,99 

2  CLUEDO POTOVALNA IGRA
Detektivska igra, pripravljena za na pot. 
Lahko razrešiš skrivnost in obtožiš pravega? 
Kdo je bil? Kje? In s katerim orožjem?  Za 2 
ali več igralcev. 
Od 6. leta dalje.
942124 (0)      €   8,99 /   €   6,99 

3  ŠTIRI V VRSTO POTOVALNA IGRA
Sedaj lahko igrate Štiri v vrsto kadarkoli in 
kjerkoli. Postavi štiri v vrsto kar na poti. 
Za 2 ali več igralcev. 
Od 6. leta dalje.
942160 (8)      €   8,99 /   €   6,99 

4  UGANI KDO POTOVALNA IGRA
Pripravi se na zabavo na poti s potovalno 
verzijo klasične igre Ugani kdo. V napeti 
igri poskušaj ugotoviti, kdo je skrivni lik 
tvojega soigralca. Za 2 ali več igralcev. 
Od 6. leta dalje.
956700 (9)      €   8,99 /   €   6,99 

5  LAČNI POVODNI KONJI 
POTOVALNA IGRA
Barvita povodna konja sta glavni zvezdi in 
zelo lačna sta. Hitro pritiskaj na rep, da 
bosta pojedla čim več frnikol. Za 2 ali več 
igralcev. 
Od 6. leta dalje.
942212 (4)      €   8,99 /   €   6,99 

6  MONOPOLY POTOVALNA IGRA
Kompaktna izdaja igre je popolna za izlete 
in počitnice in potovanja z avtom. Za 2 ali 
več igralcev. 
Od 6. leta dalje. 
942527 (9)      €   8,99 /   €   6,99 

7  MONOPOLY JUNIOR 
ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO
Igra Monopoly Junior elektronsko bančništvo 
predstavlja sodobno bančno izkušnjo, v 
kateri klasičen Monopoly denar zamenjajo 
terminal in Monopoly bančne kartice. Za 2-4 
igralce. Od 5. leta dalje.
2427672 (6)      €   27,99 /   €   21,99 

8  JENGA BRIDGE
Pripravite se na vznemirljiv izziv z novo 
razburljivo različico klasične družabne igre 
Jenga. Enako kot v klasični igri Jenga, igralci 
izmenično odstranjujejo bloke iz stolpa in jih 
vračajo na vrh. Vendar je v tej različici stolp 
postavljen na lesen, viseč most, ki igralca 
postavlja v še bolj nestabilno in napeto 
situacijo! 
2657156 (0)      €   24,99 /   €   19,99 

9  KROKODILJI ZOBOZDRAVNIK
Smešnega frajerja Krokoja boli zob. Si mu 
upaš pomagati, da se bo lahko vrnil v igro? 
Za 1 ali več igralcev. 
Od 6. leta dalje.
951181 (1)      €   25,99 /   €   19,99 

10  DRUŽABNA IGRA OPERACIJA
Naluknjani Samo se ne počuti najbolje. Boš 
uspešno izvedel operacijo ali se ti bo roka 
zatresla? Poskusi izvleči čim več smešnih 
nevšečnosti, ki pestijo Sama.
951299 (3)      €   28,99 /   €   21,99 
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1  CATAN OSNOVNA IGRA
Za 2 do 4 igralce. Od 10. leta dalje.
78268 (5)      €   29,99 /   €   23,99 

2  CATAN POMORCI
Za igro potrebujete Catan osnovno igro. 
Catan Pomorci se lahko kombinira tudi 
z dodatki Mesta in vitezi ter Trgovci in 
Barbari. Za 3-4 igralce. Od 10. leta dalje. 
2420937 (3)      €   33,99 /   €   26,99 

3  CATAN VZPON INKOV 
Doživite vzpon in zaton civilizacij ob 
obalah in v gorovju Peruja skozi tri 
zgodovinska obdobja s samostojno 
zgodovinsko igro Catan!  
2420907 (6)      €   48,99 /   €   37,99 

4  CATAN MESTA IN VITEZI 
Za igro potrebujete Catan osnovno igro. 
Catan Mesta in vitezi se lahko kombinira tudi 
z dodatki Pomorci. 
2420747 (8)      €   33,99 /   €   26,99 

5  CATAN JUNIOR 
Kdor želi postati uspešen gusar, potrebuje 
dobro opremo: en igralec nujno potrebuje 
sabljo, drugemu manjka vreča zlata. To 
pomeni menjavo, kajti le z njo bo omogočena 
gradnja naslednjega tabora. Za 3-4 igralce. 
Od 6. leta dalje.
212210 (6)      €   29,99 /   €   23,99 

6  CATAN RAZŠIRITEV ZA 5 - 6 
IGRALCEV
Dodatek za 5. in 6. igralca je razširitev za 
osnovno igro Naseljenci otoka Catan. Igralna 
površina osnovne igre se poveča za 15 polj. 
Za 5-6 igralcev. Od 10. leta dalje.
2082851 (6)      €   18,99 /   €   14,99 

7  DRUŽABNA IGRA OKVIRITY!
Z okvirji v štirih barvah in treh velikostih. 
Zahtevnost vzorcev se stopnjuje, zato so 
primerni za vse starosti. Od 8. leta dalje.
2447022 (3)      €   24,99 /   €   18,99 

8  DRUŽABNA IGRA GASILSKA BRIGADA  
S soigralci ste pripadniki gasilske brigade, 
ki se s sodelovanjem in vztrajnostjo zo-
perstavlja ognju ter različnim nepričako-
vanim situacijam. Od 8. leta dalje.
2566121 (7)      €   34,99 /   €  27,99

9  POT OKOLI SVETA
Pravilno morate odgovoriti na čim več 
vprašanj o različnih temah, kot so izleti, 
znamenitosti in dobiti čim več žetonov. 
Za 2-4 igralce. Od 8. leta dalje. 
2099493 (8)      €   14,99 /   €   11,99 

10  POT OKOLI SVETA 2
V prizadevanju za zmago boste sodelovali 
v virtualnem potovanju in spoznavanju 
zanimivih stvari o svetu, ki nas obdaja. 
Za 2-4 igralce. Od 8. leta dalje. 
2099492 (1)      €   23,99 /   €   18,99 

11  POT PO SLOVENIJI
V tej zanimivi igri lahko igralci med 
virtualnim potovanjem spoznajo 24 
znamenitosti Slovenije. Za 2-4 igralce. 
Od 9. leta dalje.
2414688 (3)      €   14,99 /   €   11,99 

12  SUPER GRAF
Omogoča, da narišete karkoli kjerkoli z 
edinstvenim sistemom za risanje. 
Od 6. leta dalje. 
2414596 (1)      €   32,99 /   €   25,99 

13  DOKTOR SPIDI
Doktor Spidi te izziva, vodi igro in odloča, 
kaj bo sledilo. Za 2-4 igralce. Od 8. leta dalje. 
2191987 (9)      €   27,99 /   €   21,99 
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1  ACTIVITY
S pomočjo pantomine, risanja ali opisovanja 
mora nasprotna ekipa ugotoviti za katero 
besedno zvezo gre. Za 2 in več igralcev. 
Od 12. leta dalje.
178872 (3)      €   29,99 /   €   23,99 

2  ACTIVITY JUNIOR
Kombinacija 3 iger, ki pri igralcih spodbuja 
kreativnost. Pojmi so prilagojeni razume-
vanju in besednemu zakladu otrok. 
Za 4-12 igralcev. Od 8. leta dalje.
171822 (5)      €   19,99 /   €   14,99 

3  ACTIVITY MOJ PRVI
Družabna igra za najmlajše ljubitelje Activity! 
Sliko morate predstaviti s pantomimo, 
risanjem ali opisovanjem. Za 3-16 igralcev. 
Od 4. leta dalje.
2533330 (5)      €   17,99 /   €   13,99 

4  ACTIVITY KRAZY KRITZEL 
Narisati hišo se ne sliši kot zelo zahtevna 
naloga, ampak kaj se zgodi, če jo moraš 
narisati na kartico, ki je naslonjena na 
tvoje čelo? Za 3-10 igralcev. 
Od 8. leta dalje.
2545809 (1) kos     €   16,99 /   €   12,99 

5  ACTIVITY ULOVI BOJANA
Se želiš zabavati? Potem Ulovi Bojana in 
naj lutka zaigra! Skupaj odigrajta prizor iz 
vajinega najljubšega filma, lotita se vajine 
najljubše športne igre ali predstavita 
svojo sanjsko službo. Za 3-8 igralcev. 
Od 16. leta dalje. 
2446797 (1)      €   29,99 /   €   23,99 

6  LET'S PARTY
Dvojna zabava z Activity in Tik Tak Buum, 
dvema velikima uspešnicama, v eni izjemni 
igri! Za 2-12 igralcev. Od 12. leta dalje.
2533296 (4)      €   24,99 /   €   19,99 

7  TIK TAK BUUM 
Razburljiva igra! Sproži Tik tak buum. 
Odkrij zgornjo karto in poskušaj najti 
pravo besedo! Od 12. leta dalje.  
658924 (0)      €   17,99 /   €   13,99 

8  TIK TAK BUUM JUNIOR
Bombastična igra za vso družino! Na 55 
kartah je opisano dogajanje, na katerega 
je potrebno najti čim več besed v povezavi 
s sliko. Za 2 in več igralcev. 
Od 5. leta dalje.
473208 (2)      €   17,99 /   €   13,99 

9  PET ODLIČNIH DRUŽABNIH IGER 
V tej zbirki ljubkih iger se najde nekaj 
zabavnega za vsak okus. Za 2-6 igralcev. 
Od 4. leta dalje.
2545814 (5)      €   16,99 /   €   12,99 

10  DRUŽABNA IGRA 
AGENT UNDERCOVER
V tej družabni igri igralci prevzemajo različne 
vloge. Eden od igralcev je vedno tajni agent, 
ki pa ne ve, kje se nahaja. Njegova misija 
je, da soigralce spodbudi, da se čim več 
pogovarjajo in odkrijejo, kje se nahajajo. 
Za 3-8 igralcev. Od 12. leta dalje. 
2545824 (4)      €   19,99 /   €   15,99 
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DRUŽABNE IGRE

1  ŠČURKI V KUHINJI POTOVALNA IGRA 
Za 2–4 igralce. Od 5. leta dalje.
246338 (4) kos     €   7,49 /   €   4,99 

2  ŠČURKI V KUHINJI
Ščurki so v kuhinji! S pomočjo pribora jih 
hitro spravi v past. Kocka pokaže, kateri 
kos pribora lahko obrneš. Kdo bo zmagal v 
napetem lovu? Za 2–4 igralce. 
Od 5. leta dalje.
164964 (2)      €   30,99 /   €   22,99 

3  KAKERLALOOP
Pozor - jih že slišim: ščurki že prihajajo. Vsi 
igralci poskušajo s svojimi figurami v obli-
ki ščurka čim prej priti na cilj, vendar se 
ščurki skrivajo pred hrošči. Za 2–4 igralce. 
Od 5. leta dalje.
108396 (5)      €  41,49 /  €  29,99

4  KORENČEK LOTTI
Naj se tekma ponorelih zajcev prične! 
Za 2–4 igralce. 
Od 4. leta dalje.
158766 (1) kos     €   19,99 /   €   14,99 

5  KORENČEK LOTTI POTOVALNA IGRA 
Za 2–4 igralce. Od 4. leta dalje.
247143 (3) kos     €   7,49 /   €   4,99 

6  NORI LABIRINT
Tu se skrivajo zakladi, duhovi in druga 
raznovrstna bitja. V tem norem vrtu se 
vedno kaj dogaja – poti se spreminjajo in 
stene se premikajo. Tisti, ki premika, ima 
duhove in zaklad. Za 2–4 igralce. 
Od 7. leta dalje.
600557 (3) kos     €   25,99 /   €   19,99 

7  SCOTLAND YARD POTOVALNA IGRA 
Za 2–4 igralce. Od 8. leta dalje.
617578 (8) kos     €   7,49 /   €   4,99 

8  SCOTLAND YARD
Scotland Yard lovi gospoda X! En igralec je 
gospod X, drugi pa so detektivi. In že se 
začne napeto preganjanje po mestu. 
Za 2–6 igralcev. 
Od 8. leta dalje.
486163 (8)      €   30,99 /   €   22,99 
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1  KDO JE BIL?
Poišči iskano osebo svojega nasprotnika! 
Za 2 igralca.  
Od 4. leta dalje.
144210 (6)   € 9,49 / € 7,99

2  4 V VRSTO
Bodi prvi igralec s 4 žetoni v eni vrsti – 
navpično, vodoravno ali diagonalno – pri 
tem pazi na poteze svojega nasprotnika. 
Klasična strateška igra. Za 2 igralca.  
Od 6. leta dalje.
737246 (9)   € 7,49 / € 5,99

3  POLARNI MEDVED
Igralec zmaga, če njegov medved ostane 
na ledu. Za 2 ali več igralcev.  
Od 4. leta dalje. 
2512702 (7)      € 11,99

4  POTAPLJANJE LADJIC
S strategijo do zmage na morju! Najboljše 
enote mornarice 21. stoletja se s sodobnim 
orožjem in vrhunsko strategijo bojujejo za 
prevlado na morju. Strateška igra za 2 
igralca.  
Od 6. leta dalje.
62448 (0)     € 11,99

5  RIBOLOV
Pripravi ribiško palico – pozor – zdaj!  
Zabavna igra spretnosti. Za 2 ali več igralcev. 
Od 3. leta dalje.
2460041 (5)   € 14,99 / € 11,99

6  ZBIRKA IGER 350
Vsebuje široko izbiro klasičnih in družabnih 
iger ter iger s kocko.  
Od 6. leta dalje.
927780 (9)   € 13,49 / € 9,99

7  ZABAVNI TJULENJ
Ujemi »leteče ribe«. Zmaga tisti, ki jih  
ujame največ. Zabavna igra spretnosti.  
Za 1–2 igralca.  
Od 4. leta dalje.
206156 (6)   € 15,49 / € 11,99 

8  TIPTOWER 
Zabavna igra spretnosti za 2 ali več igralcev. 
Cilj vsakega igralca je izvleči gradnik, ne  
da bi pri tem porušil stolp. Stolp se lahko  
prevrne kadarkoli. Polno adrenalina in  
zabave! Od 5. leta dalje.
617865 (9)   € 8,49 / € 6,99
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DRUŽABNE IGRE

1  ZAČARANI STOLP
Na pomoč! Majhna princesa je zaprta v 
stolpu, zlobni čarovnik pa je skril ključ v 
gozd. Igralci se hitro podajo na iskanje. 
Kdor najde skriti ključ, lahko poskuša 
osvoboditi princeso. Za 2–4 igralcev. 
Od 5. leta dalje.
517418 (8)      €   30,99 /   €  23,99

2  QWIRKLE DELUXE
Čeprav se pravila zdijo preprosta, igra 
zahteva taktično in strateško razmišljanje. V 
lepi posebni izdaji s 4 odlagalnimi nastavki, 
svinčnikom in točkovalnim blokom. Za 2–4 
igralce. 
Od 6. leta dalje.
99823 (9)      €   19,99 /   €   15,99 

3  DODO – REŠI MAJAVO JAJCE!
Skupaj rešite majavo jajce! Kooperativna 
zabava za celotno družino. S krasnim 
majavim jajcem, veliko skalnato goro in 
veliko akcije. Za 2–4 igralce. 
Od 6. leta dalje.
2635502 (3)      €   35,99 /   €   24,99 

4  UBONGO 
Nora igra polaganja se začenja … Hitro! 
Vznemirljivo! Enostavno! Hitro – saj igrajo 
vsi igralci hkrati. Vznemirljivo – saj nihče 
ne bo hotel prenehati. Enostavno – saj 
boš pravila hitro razumel. Za 1–4 igralce. 
Od 8. leta dalje.
567742 (9)      €   30,99 /   €   23,99 

5  BLISKOVITE KROGLE
Pri napetem tekmovanju s kroglami moraš 
s cevjo zbirati frnikole. Na voljo so tri 
težavnostne stopnje za starejše in mlajše. 
Za 2–4 igralce. 
Od 4. leta dalje.
2643696 (8)      €   19,99 /   €   14,99 

6  SPINDERELLA
Kdo bo s Spinderello ujel največ mravelj in 
hkrati svoje pajke spravil na varno? 
Za 2–4 igralce. 
Od 6. leta dalje.
932372 (8)      €   25,99 /   €   19,99 

7  GO GECKO GO!
Vodni pohod do velikega tekmovanja v 
plavanju! Da bi zmagal, moraš pravilno 
oceniti višino. Za 2–4 igralce. 
Od 6. leta dalje.
2524190 (7)      €   19,99 /   €   15,99 

8  KOKOŠJI ČA-ČA-ČA
Igra spomina in spretnosti okrog 
kokošnjaka. Cilj je, da se okrasiš s perjem 
drugih kokoši. 
Od 4. leta dalje.
141454 (7)      €   19,99 /   €   15,99 
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Odkrijte 
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© 2016 Ravensburger Spieleverlag Design: Harnickell Design
© 2016 Spin Master PAW Productions Inc. Vse pravice pridržane.
© 2016 Ravensburger Spieleverlag Design: Harnickell Design

Licencirano s strani podjetja 
Automobili Lamborghini S.p.a.
Licencirano s strani podjetja 
Automobili Lamborghini S.p.a.Automobili Lamborghini S.p.a.

Z zaznavanjem 

ploskanja

Vključno z girlando  z LED lučkami
z LED lučkami
z LED lučkami
z LED lučkami

NOČNA LUČKANOČNA LUČKA

DRUŽABNE IGRE

Ravensburger 3D-sestavljanke: plastični 
deli sestavljank se zaradi tehnologije 
EasyClick drug drugemu odlično prilegajo 
in oblikujejo stabilno 3D-sestavljanko. Z 
oštevilčenimi, deloma upogibljivimi deli in 
ilustriranimi navodili je uspeh zagotovljen. 
Vključuje dopolnilno opremo za originalen 
videz.

1  SKRINJICA ZA ZAKLAD S KONJI
3D-sestavljanka z igrivo poslikavo s konji, 
ki jo lahko potem uporabiš kot praktično 
škatlo za shranjevanje. 216 delov.
2637133 (7)      €   28,99 /   €   19,99 

2  EIFFLOV STOLP LOVE EDITION
Eif�lov stolp v romantični izdaji naredi 
mesto ljubezni vredno svojega imena. 216 
delov.
2619860 (6)      €   29,99 /   €   19,99 

3  LAMBORGHINI HURACAN EVO   
Fascinanten model 3D-sestavljanke v 
merilu 1:18. 108 delov.
2637166 (5)      €   29,99 /   €   19,99 

4  MEDENA HIŠKA NOČNA IZDAJA
Pisana medena hiška z osvetljavo. 216 delov.
2637162 (7)      €   34,99 /   €   27,99 

5  BIG BEN PONOČI
Doživi Big Ben v različnih svetlobnih 
različicah. 216 delov.
403844 (3)      €   35,99 /   €   23,99 

6  EIFFLOV STOLP PONOČI
Sestavi Eif�lov stolp z originalno osvetljavo 
in spreminjajočimi se barvami. 216 delov.
593498 (0)      €   35,99 /   €   23,99 

7  NOČNA LUČKA TAČKE NA PATRULJI
Če ob tej 3D-sestavljanki v obliki žoge z 
junaki Tačk na patrulji zaploskaš, se 
spremeni v čudovito nočno lučko. 72 delov.
2218223 (4)      €   29,99 /   €   19,99 

Zabava tako za mlajše kot tudi za starejše! 
S 3D sestavljankami Revell lahko sestaviš 
svetovno znane stavbe ali legendarne ladje 
v obliki tridimenzionalnih modelov, ki so 
primerni za vsakogar. Natančno preluknjani 
delčki iz pene olajšajo sestavljanje – lepila 
ali orodij zato ne boš potreboval.

8  TOWER BRIDGE
2637882 (4)      €   19,99 /   €   14,99 

9  RMS TITANIK
2505384 (5)      €   39,99 /   €   19,99 

10  EIFFLOV STOLP
2505389 (0)      €   14,99 /   €   11,99 
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1  GUSARSKA LADJA
Ahoj! Razpni jadra, dvigni sidro in odpluj s 
to fantastično gusarsko ladjo! Bodi pozoren 
na plen – zaloge je namreč še zelo malo. 
Ahoj, ladja na desnem boku spredaj! Topove 
postavi na mesto in jih pripravi na strel: 
ta ladja je videti kot dober plen! Po tej 
pustolovščini ladjo pretvori v gusarsko 
gostilno ali pa skrivnosten gusarski otok. 
S tem čudovitim setom 3 v 1 ti nikoli ne bo 
dolgčas!
Od 9. leta dalje.
2631714 (4)      €   99,95 /   €   69,99 

2  MESTNA HIŠA S TRGOVINO Z ŽIVALMI 
IN KAVARNO
Vodi svojo lastno trgovino z živalmi in 
kavarno ter s tem setom 3 v 1 uživaj v 
zabavni mestni dogodivščini.
Od 9. leta dalje.
2496807 (2)      €   79,95 /   €   59,99 

3  MONSTER TRUCK Z BURGERJEM
Otroci se lahko z vozilom Monster Truck z 
burgerjem najprej okrepčajo, potem pa ga 
preoblikujejo.
Od 8. leta dalje.
2574323 (4)      €   49,99 /   €   39,99 

4  ROVER ZA RAZISKOVANJE PLANETOV
Rover za raziskovanje planetov se lahko 
popolnoma preoblikuje za nadaljnje akcijske 
vesoljske pustolovščine!
Od 8. leta dalje.
2631710 (6)      €   49,99 /   €   39,99 

5  TRGOVINA V MESTNI HIŠI
V trgovini v mestni hiši otroke čakajo vse 
vrste zabavnega igranja!
Od 8. leta dalje.
2574321 (0)      €   49,99 /   €   39,99 

6  TABORJENJE
Spakiraj svojo opremo za taborjenje, na 
počitnice greš! Prikolico v kul retro videzu 
priklopi na avto in se s celotno družino 
odpelji v naravo. Ko boš našel popolno 
mesto, pojdi lovit ribe. O, poglej vse te 
ljubke živalce – o, ne, DIHUR! Ko se boš 
znebil smradu, prikolico in avto pretvori v 
avtodom ali rdeče-bel svetilnik.
Od 9. leta dalje.
2631712 (0)      €   79,95 /   €   59,99 

7  VELIKA ŠKATLA S KOCKAMI LEGO®

Uporabi najrazličnejše LEGO® kocke, okna 
in vrata ter oblikuj raznolike stavbe!
Od 4. leta dalje.
362115 (8) kos     €   44,99 /   €   34,99 

LEGO, logotip LEGO in mini figure so blagovne znamke skupine LEGO. © 2020 The LEGO Group.

LEGO in logotip LEGO sta blagovni znamki skupine LEGO. © 2020 The LEGO Group.
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1  OCEANSKA RAZISKOVALNA LADJA
Podaj se na krov velikanske oceanske 
raziskovalne ladje LEGO® City in odpluj na 
odprto morje! Harlu Hubbsu, televizijskemu 
junaku iz TV-serije »LEGO® City Adventures« 
in njegovi raziskovalni ekipi se pridruži 
pri vznemirljivem raziskovalnem potovanju. 
Z velikim helikopterjem se dvigni s prista-
jalne ploščadi, da boš imel pogled s ptičje 
perspektive. Z ladijskim žerjavom v vodo 
spusti kletko za opazovanje morskih psov in 
odpošlji raziskovalno podmornico. Nato se 
potopi v globino in razišči skrivnostno 
ladijsko razbitino na dnu morja!
Od 7. leta dalje.
2631770 (0)      €   129,00 /   €   89,99 

2  MORSKA RAZISKOVALNA BAZA
S tem zabavnim oceanskim igralnim setom 
bodo otroci spoznali očarljiv svet morskega 
raziskovanja. LEGO® City je ponosen, da 
podpira delo raziskovalcev National 
Geographica.
Od 6. leta dalje.
2631768 (7)      €   59,95 /   €   47,99 

3  POSTOJANKA ZRAČNE POLICIJE
S postojanko zračne policije LEGO® City 
boš uprizoril zabavno dogodivščino tako 
na tleh kot tudi v zraku!
Od 6. leta dalje.
2427823 (2)      €   74,95 /   €   59,99 

4  LOV S POLICIJSKIM HELIKOPTERJEM
Helikopter z magnetom za nepridiprave 
– akcijska zabava za oboževalce LEGO®!
Od 5. leta dalje.
2574409 (5)      €   29,99 /   €   23,99 

5  POLICIJSKA POSTAJA
BUM! Zloglasna zločinka Daisy Kaboom 
je osvobodila svoje sostorilce iz zapora 
policijske postaje LEGO® City! Skupaj s 
strašnim buldogom pobegneta v njenem 
vozilu za pobeg! Na srečo so na kraju Duke 
DeTain, šef policije Wheeler, 2 policista in 
zvest policijski pes. Odpošlji super 
nadzorni dron, motor in policijsko vozilo 
ter junakom LEGO Cityja pomagaj zopet 
ujeti zločince!
Od 6. leta dalje.
2574412 (5)      €   99,95 /   €   69,99 

6  AVTOMEHANIČNA DELAVNICA
Otroci bodo ta bogati set naravnost 
oboževali, saj vsebuje delavnico, super 
vozila in zabavne like iz TV-serije LEGO® City.
Od 6. leta dalje.
2574424 (8)      €   99,95 /   €   79,99 

7  PREVOZ POLICIJSKEGA 
HELIKOPTERJA
Akcijska igrača z letečim policijskim 
helikopterjem za junake LEGO®!
Od 5. leta dalje. 
2574410 (1)      €   44,99 /   €   34,99 

8  BENCINSKA ČRPALKA
Z zabavnim električnim športnim terencem 
se zapelji do bencinske črpalke LEGO® City 
in ga napolni na postaji za hitro polnjenje! 
Terenec priključi na polnilno postajo in s 
svojo čivavo pojdi v prikupno trgovino, da 
si boš kupil sladkarije.
Od 5. leta dalje.
2574422 (4)      €   49,99 /   €   39,99 

LEGO, logotip LEGO in mini figure so blagovne znamke skupine LEGO. © 2020 The LEGO Group.
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1  NINDŽA LETEČA JADRNICA
Razpni jadra na krovu nindža leteče jadrnice 
in odleti skupaj s svojimi nindža junaki, ki 
bodo poskrbeli za nevarne nasprotnike. Ta 
impresivna ladja nindžam služi kot glavni 
sedež in jim zagotavlja prevlado nad oceani. 
Pridruži se Zanu, Jayu, Colu in Wuju, ki se na 
krovu s svojim zlatim orožjem pripravljajo 
na razburljivo merjenje moči. Na vsak način 
moraš zavladati nad oceani.
Od 9. leta dalje.
2623824 (1)      €   129,00 /   €   89,99 

2  JEČA LOBANJSKEGA ČARODEJA
Pridruži se junakom Colu, Zanu in Lloydu ter 
se v nevarni ječi pomeri z lobanjskim 
čarodejem! Pazi na številne pasti v ječi in 
zlobne viteze: Murta, Ginkla in prebujenega 
viteza. Izogniti se moraš vsem tem 
nevarnostim, da boš prišel do senčnega 
rezila svobode in iz zaporniške celice 
osvobodil nindžo. Le ti jo lahko rešiš!
Od 9. leta dalje.
2623869 (2)      €   99,95 /   €   79,99 

3  ZMAJ LOBANJSKEGA ČARODEJA
Interaktiven igralni set z zmajem in 6 mini 
figurami.
Od 9. leta dalje.
2623865 (4)      €   79,95 /   €   59,99 

4  ZANOVA POŠAST MINO
Zabavni nindža igralni set s 4 mini figura-
mi in pošastjo Mino.
Od 8. leta dalje.
2623857 (9)      €   49,99 /   €   39,99 

5  ROBOT IZ OGNJA IN KAMNA
Združi se z junakoma Kaijom in Colom, 
junakinjo Nyo ter robotom iz ognja in kamna, 
da se boš lahko soočil s temačnimi in 
zlobnimi silami v notranjosti gore Šintaro. 
Mogočen robot iz ognja in kamna je 
opremljen z dvema velikima mečema, 
upravlja pa ga nindža, ki na koncu pobegne 
iz tega temačnega podzemlja. Povzpni se v 
vozniško kabino robota in si s streljanjem 
počisti pot do svobode!
Od 9. leta dalje.
2623862 (3)      €   69,95 /   €   49,99 

6  JAYEV KIBERNETIČNI ZMAJ
Zmaj LEGO® in 5 kulskih mini figur za akcijsko 
zabavo NINJAGO®!
Od 8. leta dalje.
2574522 (1)      €   49,99 /   €   39,99 

7  NINDŽA NAVITI AVTO
Odličen nindža igralni avtomobil s 4 mini 
figurami za pristno NINJAGO® akcijo!
Od 8. leta dalje.
2574521 (4)      €   39,99 /   €   29,99 

8  TEMPELJ NOROSTI
Podroben in interaktiven nindža tempelj 
bo oboževalce NINJAGO® nadvse navdušil. 
S 6 mini figurami se boš lahko boril v 
končni bitki za Prvi imperij.
Od 9. leta dalje.
2574525 (2)      €   79,95 /   €   59,99 

LEGO, logotip LEGO, NINJAGO in mini figure so blagovne znamke skupine LEGO. © 2020 The LEGO Group.
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1  DOGODIVŠČINA S FIGURO MARIO™ – 
ZAČETNI SET
Začetni set otrokom omogoča, da se v 
resničnem svetu povežejo s svojim 
najljubšim likom. Set vsebuje figuro LEGO® 
Mario™, ki komunicira preko zaslonov LCD in 
zvočnika.
Od 6. leta dalje.
2631771 (7)      €   59,95 /   €   39,99 

2  VELIKANSKI METEK BILL – 
DODATNI SET
Zabaven dodatni set z »letečim« 
velikanskim Metkom Billom.
Od 7. leta dalje.
2631778 (6)      €   29,99 /   €   23,99 

3  BOWSERJEVA TRDNJAVA – 
DODATNI SET
Ta dodatni set med drugim vsebuje hišo 
LEGO® Maria™, Yoshija, super zvezdnato 
kocko in zibajočo visečo mrežo, ki jih lahko 
dodaš k začetnemu setu LEGO® Super 
Mario™.
Od 8. leta dalje.
2631785 (4)      €   99,95 /   €   79,99 

4  TOADOV LOV NA ZAKLAD – 
DODATNI SET
Fantastičen dodatni set s s Toadom in 
Toadetto.
Od 8. leta dalje.
2631783 (0)      €   79,95 /   €   59,99 

5  VAROVANA TRDNJAVA – DODATNI SET
Zabaven dodatni set z Bob-ombom in 
Koopom!
Od 8. leta dalje.
2631774 (8)      €   49,99 /   €   39,99 

6  GASILSKO VOZILO FANTOM 3000
Dobrodošel v vesolju Hidden Side™, kjer se 
prelivata pravi in digitalni svet igre. Igralni 
set LEGO® Hidden Side™ združuje igralen 
konstrukcijski model in modernejšo 
tehnologijo aplikacij, ki zagotavljata 
neverjetno izkušnjo igre z razširjeno 
resničnostjo za enega ali več igralcev.
Od 9. leta dalje.
2619914 (6)      €   69,95 /   €   54,99 

7  SKRIVNOSTNI GRAD
Ta igrača za sestavljanje LEGO® Hidden Side 
združuje ustvarjalno igralno doživetje z 
gradbenimi in igralnimi seti LEGO in digitalen 
svet igranja, ki zagotavljata fascinantno 
izkušnjo igre z razširjeno resničnostjo – za 
enega ali več igralcev.
Od 9. leta dalje.
2619917 (7)      €   99,95 /   €   79,99 

8  IZUMITELJ ROBOTOV
Z izumiteljem robotov LEGO® MINDSTORMS® 
se podaj v očarljiv svet, poln interaktivnih 
robotov in vozil! Sestavi fantastične modele 
in jih programiraj s svojim pametnim 
telefonom* ali prenosnikom* za zahtevne 
misije ali zabavne aktivnosti.
Od 10. leta dalje.
2631843 (1) kos     €   359,00 /   €   268,99 

* Ni priloženo.

TM & © 2020 NINTENDO. LEGO in logotip LEGO so blagovne znamke skupine LEGO. © 2020 The LEGO Group.

LEGO, logotip LEGO in mini figure so blagovne znamke skupine LEGO. © 2020 The LEGO Group.

GLASBA IN 
ZVOKI

PREPOZNAVANJE 
KOCK IN BARV

LCD 
ZASLON

POVEZAVA 
BLUETOOTH

ZAČETNI 
SET

LEGO in logotip LEGO so blagovne znamke skupine LEGO. © 2020 The LEGO Group.
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1  AT-AT™

Spremljaj Luka Skywalkerja™ na planet 
Hoth, da bosta ustavila Generala Veersa v 
mogočnem AT-AT-jem™. Le pazi, da se ne 
znajdeš pod nogami velikanskega hodca 
AT-AT™. Izmikaj se strelcem in brani se proti 
Snowtrooperjem™, ki na Speederju napa-
dajo s trinožnimi eksplozivnimi topovi. 
Uporabi Lukov svetlobni meč, da boš 
pregnal vojaške enote Imperija.
Od 10. leta dalje.
2631831 (8)      €   149,00 /   €   118,99 

2  MILLENNIUM FALCON™

Legendarna tovorna ladja iz Corellie ima 
celo vrsto detajlov, npr. vrtljive zgornje in 
spodnje topovske kupole, 2 strelni orožji z 
vzmetnim mehanizmom, spustno rampo 
in kabino s prostorom za 2 mini figuri, ki 
se odpira. Strešne elemente lahko odpreš 
in razkrila se bo podrobno izdelana 
notranjost, v kateri bodo otroci lahko 
poustvarili prizore iz filma »Vojna zvezd: 
Vzpon Skywalkerja«.
Od 9. leta dalje.
2496988 (8)      €   159,00 /   €   128,99 

3  STARFIGHTER™ GENERALA 
GRIEVOUSA
Nadgrajena verzija klasičnega Starfighterja 
Generala Griveousa™ iz LEGO® kock, s 
katerim lahko otroci z Obi-Wan Kenobijem™ 
uprizorijo akcijske prizore iz »Vojne zvezd: 
Maščevanje Sitha«.
Od 9. leta dalje.
2631830 (1)      €   79,95 /   €   64,99 

4  ANAKINOV JEDI™ INTERCEPTOR
Legendaren Jedi™ Interceptor Anakina 
Skywalkerja™ za napeto akcijsko zabavo.
Od 7. leta dalje.
2631824 (0)      €   29,99 /   €   23,99 

5  STORMTROOPERJEVA™ ČELADA
S tem razstavnim kosom iz LEGO kock, ki 
je del zbirateljske serije za odrasle, lahko 
posnemaš vsako legendarno podrobnost 
Stormtrooperjeve čelade. 
Od 18. leta dalje.
2576963 (0)      €   59,95 /   €   44,99 

6  X-WING STARFIGHTER™ POEJA 
DAMERONA
Očarljiv razstavni predmet in akcijska 
igrača – X-Wing Starfighter LEGO®.
Od 9. leta dalje.
2574558 (0)      €   99,95 /   €   79,99 

7  LAMBORGHINI SIÁN FKP 37
Vzemi si odmor od vsakdanjega življenja 
in odkrij najvišjo stopnjo inženiringa, ko 
boš sestavljal realistično kopijo 
Lamborghinija Sián FKP 37.
Od 18. leta dalje.
2631840 (0)      €   379,00 /   €   298,99 

8  DUCATI PANIGALE V4 R
S tem setom LEGO® Technic lahko ustvariš 
popolno kopijo ikoničnega Ducatija 
Panigale V4 R. Model vsebuje 2-stopenjski 
menjalnik, V4 motor ter kolutne zavore na 
sprednjih in zadnjih kolesih.
Od 10. leta dalje.
2623892 (0)      €   59,95 /   €   44,99 

LEGO, logotip LEGO in mini figure so blagovne znamke skupine LEGO. © 2020 The LEGO Group. © & ™ Lucasfilm Ltd.

LEGO, logotip LEGO in mini figure so blagovne znamke skupine LEGO. © 2020 The LEGO Group.

Logotip “Lamborghini” in “Lamborghini Bull and Shield”, avtorske pravice, dizajn in modeli so 
licencirani s strani podjetja Automobili Lamborghini S.p.A, Italy. Uradno licenciran izdelek s strani Ducati Motor Holding S.p.A..
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1  POLICIJSKI AVTOMOBIL PORSCHE 
911 CARRERA 4S
Zločinci nimajo nobene možnosti proti  
bliskovito hitremu policijskemu avtomobilu 
Porsche 911 Carrera 4S. Policisti takoj  
prižgejo žaromete in jih začnejo loviti.  
Od 4. leta dalje.
2507296 (9)   € 47,99 / € 36,99

2  DRUŽINSKI AVTODOM
Snemljiva streha in bočna stran skrbita za 
popolno igro. Od 4. leta dalje.
2452611 (1)   € 54,95 / € 44,99

3  SMETARSKO VOZILO
Zadnji del smetarskega vozila je mogoče 
prekucniti nazaj in ga izprazniti čez loputo. 
Od 4. leta dalje.
2501042 (8)   € 47,99 / € 37,99

4  VELIKA PRENOSNA CENTRALA 
SPECIALNE ENOTE SEK
S helikopterjem, motorjem z utripalko,  
centralo enote in zločinskim štirikolesnikom. 
Od 4. leta dalje.
2569897 (8)   € 49,99 / € 39,99

5   MOBILNA TRDNJAVA S KATAPULTOM 
NOVELMORE 
Dva viteza na genialnem stroju Daria Da 
Vancija. Od 5. leta dalje.
2618853 (9)   € 39,99 / € 32,99

6  NAKLADALNIK
Z nakladalnim vedrom in zidaki. 
Od 5. leta dalje.
2614472 (6)   € 49,99 / € 39,99

7  NAPAD TIRANOZAVRA
Raziskovalec dinozavrov hitro pobegne, 
ko ga tiranozaver odkrije.  
Od 4. leta dalje.
2614548 (8)   € 39,99 / € 24,99

8  KORALNI PAVILJON S SVETLEČO 
KUPOLO 
Kupola se zasveti, takoj ko gre skozi njo 
biser. Od 4. leta dalje. 
2452647 (0)   € 64,95 / € 49,99

9   REŠEVALNO VOZILO S SVETLOBNIMI 
IN ZVOČNIMI UČINKI
Streha reševalnega vozila je opremljena z 
več zvočnimi signali in utripalko ter je tudi 
snemljiva. Pacientovo posteljo je mogoče 
zložiti. V notranjosti vozila je osvetljen 
monitor. Od 4. leta dalje.
2452437 (7)   € 47,99 / € 37,99

10  VELIKA ARENA ZA JAHANJE
V areni se odvijajo različni jahalni turnirji. 
Od 4. leta dalje.
2569894 (7)   € 49,99 / € 39,99

11  ROSALEE COMIC WORLD 
Zabavna, prijetna in vesela Rosalee vedno 
vidi le pozitivne stvari in nič je ne vznemiri. 
Priloženi so silikonska zapestnica, perlice, 
zmagovalni obesek, zbirateljska kartica, 
nalepka in veliko dodatkov. Priloženo  
nalepko lahko pobarvaš z novim vodnim 
svinčnikom PLAYMOBIL.  
Od 7. leta dalje.
2614524 (2)   € 14,99 / € 11,99

12  MOJA PRENOSNA HIŠICA ZA PUNČKE
Moderno opremljena z bogato kuhinjo, 
udobno dnevno sobo, kopeljo za sprostitev 
in spalnico za starše z otroško zibelko. S 
praktičnim ročajem jo lahko povsod  
odneseš s seboj. Od 4. leta dalje.
24082 (6)   € 29,99 / € 23,99

1
2

9

5

4

6

7

8

10

11

12

3



66

SEITENHEADLINEKREATIVNOST IN IGRA

1  VELIKA RAZSTAVA KONJEV
Za veliko razstavo konjev Sara in Tori svoje 
konje olepšata z rožami, srčki in pentljami.
2627160 (6)      €   81,99 /   €   59,99 

2  KOČIJA ZA RAZSTAVO KONJEV
Sofijina sestrična Klara je s svojo ljubko 
kočijo za razstavo konjev obiskala Lakeside!
2627161 (3)      €   30,99 /   €   19,99 

3  SOFIJA IN BLOSSOM
Sofija si andaluzijske kobile Blossom ni 
izbrala sama, temveč ravno obratno! 
Medtem ko je deklica sanjarila, jo je kobila 
nežno dregnila s svojim gobčkom, tako da 
je trikrat zaporedoma padla na tla.
2206196 (6)      €   19,99 /   €   12,99 

4  HANNAH IN CAYENNE
Hannah je strastna jahalka. Ko je med 
pospravljanjem hleva prvič srečala 5-letnega 
kastrata Cayenna, je bil on popolnoma 
prestrašen. Hannah je s svojim nežnim 
glasom pela, dokler se Cayenne ni pomiril. 
Od takrat sta neločljiva prijatelja.
2206194 (2)      €   19,99 /   €   12,99 

5  LISA IN STORM
Lisa je nadarjena jahalka za preskakovanje 
ovir in ima več medalj kot kdorkoli drug v 
Lakesidu. Če Lisa zavzeto ne trenira, vedno 
išče dogodivščine. Še dobro, da se lahko 
kadarkoli in kjerkoli zanese na Storm.
2206198 (0)      €   19,99 /   €   12,99 

6  ŽREBEC PASO FINO NA RAZSTAVI
Veličasten žrebec pasme paso fino je 
vrhunec velike razstave konjev v Lakesidu.
2507651 (6)      €   12,49 /   €   9,99 

7  VELIKA KMETIJA S HIŠO IN HLEVOM 
ZA KONJE
Historična podeželska hiša v Lakesidu je 
že več generacij dom Kramerjevih. Tik ob 
hiši imata  svoj hlev trakenec gospoda 
Kramerja in Hannahin žrebec pasme 
quarter horse.
2357744 (2)      €   134,99 /   €   89,99 
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SEITENHEADLINEDRUŽABNE IGRE

1  VEČNAMENSKA IGRALNA MIZA 10V1
Nastavljiva višina nog, vključuje vso potreb-
no opremo za sestavo in navodila za igre.  
Od 3. leta dalje. Igralna miza je primerna  
za naslednje igre:  
Namizni nogomet:  
mere 107 x 61,2 x 81,5 cm. 22 nogometnih 
figur in 3 žogice. 2 ročna števca točk. 
Biljard:  
velikost mize za biljard: 102,5 x 56,9 cm.  
Priloženi dve biljardni palici dolžine pribl.  
90 cm, komplet biljardnih krogel, trikotnik za 
namestitev krogel in dve kredi. 
Namizni tenis:  
priloženi 3 žogice, 1 mreža in 2 loparja. 
Dama: paket vključuje igralne figure. 
Hokej: 2 paka s premerom 5 cm. 
Blackjack: vključuje komplet kart. 
Šah: vključuje igralne figure. 
Backgammon: vključuje komplet igralnih 
žetonov in kocke. 
Namizni hokej: komplet 2 pakov in 2 obramb-
nih ploščkov s premerom 6,8 cm. 
Bowling: vključuje 10 kegljev in eno kroglo.
388929 (9)  kos  € 164,99 / € 118,99

2  URA ZA PRIKAZOVANJE POLČASA IN 
REZULTATA
Na veliki tabli se prikazujejo padli goli, ki 
jih navijači glasno proslavljajo! Možnost 
vstavitve čipa za zvok.  
Od 6. leta dalje.
169598 (4)   € 31,99 / € 22,99

3  TIPP-KICK CLASSIC
Popolnoma kultna igra namiznega  
nogometa! Set z igralnim poljem, 2  
igralcema, 2 vratarjema in 2 žogama.  
Od 5. leta dalje.
125729 (8) kos  € 35,99 / € 26,99

4  TIPP-KICK POKAL
Večji kot je načrt za igro, večja je zabava! 
Veliko igrišče z ograjo, najboljšim  
napadalcem in zvezdniškim branilcem ter 
ročno sešita mreža v golu spremenijo igro 
v pravi vrhunec. Za 2–4 igralce.  
Od 6. leta dalje.
169766 (7) kos  € 66,99 / € 44,99

 VSAK IGRALEC JE UNIKAT. ROČNO 
POSLIKANO.

5  NAJBOLJŠI STRELEC BAYERNA
125756 (4)   € 11,49 / € 7,99
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SEITENHEADLINE

+

AKCIJA

1  VRTALNI STROJ BOSCH
Vrtalni stroj z dvema stopnjama hitrosti, 
vrtenjem v desno in levo, tremi različnimi 
nastavki, realističnimi zvoki in rdečo lučko 
naredi vrtanje zabavno in popolno.  
Od 3. leta dalje.
2045160 (8)   € 19,99 / € 14,99

2  KOVČEK BOSCH IXOLINO
Delovni kovček z vrtalnim strojem BOSCH 
Ixolino z vrtenjem v desno in levo,  
zamenljivimi nastavki in veliko dodatkov.  
Od 3. leta dalje.
2167688 (8) kos  € 28,99 / € 19,99

3  DELOVNA MIZA BOSCH S  
ČELADO IN STROJEM IXOLINO
86-delni set Bosch Work Shop vsebuje  
številna orodja, vijake, matice in veliko  
delovno površino. Priložena sta tudi  
delavska čelada Bosch in novi Bosch Ixolino 
II z vrtenjem v desno in levo. Dimenzije: pribl.  
67 x 38 x 102 cm.
2381886 (6)   € 58,49 / € 44,99

4  ŠKATLA ZA ORODJE BOSCH
Z baterijskim vrtalnim strojem, kladivom, 
ročno žago, izvijačem, 2 obešaloma, 4 vijaki 
z maticami in 2 žebljema.  
Od 3. leta dalje.
2167726 (7) kos  € 35,99 / € 26,99

5  SET ZA RAZISKOVALCE
Vsebuje žepno luč s tremi izjemno svetlimi 
LED žarnicami, daljnogled in kompas.
939008 (9)   € 22,99 / € 14,99

6  LED ČELNA SVETILKA
Ima 7 svetlih LED žarnic, ki s pritiskom na 
gumb omogočajo 3 nastavitve. Naenkrat  
lahko sveti 1, 3 ali 7 LED žarnic, smer svetlobe 
pa se lahko obrača za 90 stopinj.
368275 (3) kos  € 9,99 / € 6,99

7  NEOPRENSKI PUSTOLOVSKI PAS
Ima torbo z zapiralom na ježka, držalo za 
bidon (bidon ni priložen), 4 karabine in 
signalno piščal.
368387 (3)   € 16,49 / € 11,99

8  SET ZA REZLJANJE
Vsebuje žepni nožek z rezilom iz nerjavečega 
jekla in lesenim ročajem, najlonski etui,  
kamen za brušenje ter les za rezljanje.  
Uporaba le pod nadzorom odrasle osebe.
938960 (1)   € 18,49 / € 12,99

9  LUPA Z AKRILNO LEČO
Ročna lupa z dvema lečama (za 6- in 
8-kratno povečavo) je narejena iz stabilne 
umetne mase. V ročaju se nahaja majhen 
kompas. Priložen je tudi etui iz neoprena, 
ki se lahko pritrdi na pas.
265577 (2) kos  € 9,99 / € 6,99
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SEITENHEADLINEKREATIVNOST IN IGRA

1  SET Z MODELOM VW T1 SAMBA BUS
Samba Bus je predhodnik vseh sodobnih 
kombijev in še danes kultno vozilo. Model 
odlikujeta podrobna notranja oprema in 
večdelni motor. Poleg seta za sestavo so 
vključeni še osnovne barve, lepilo in čopič. 
Dolžina 18 cm. 173 delov. Merilo 1:24.  
Od 14. leta dalje.
2019824 (4)   € 37,49 / € 25,99

2  SET Z MODELOM BMW I8
Model i8 je prvi BMW-jev športni avtomobil 
z vtičnim hibridom, ki navdušuje s svojim 
futurističnim dizajnom. Set je v merilu 1:24. 
Poleg osnovnih barv sta priložena tudi  
lepilo in čopič. Priporočena starost:  
od 8. leta dalje.
945147 (6)   € 32,49 / € 22,99

3  SET Z MODELOM HELIKOPTERJA EC 145
Dizajn večnamenskega helikopterja EC 145 
je rezultat tekmovanja Revell Builders’ 
Choice 2019. Poleg seta za sestavo so  
priloženi še osnovne barve, lepilo in čopič. 
Merilo 1:72. Dolžina 14 cm. 80 sestavnih 
delov. Od 12. leta dalje.
2637990 (6)   € 17,49 / € 12,99

4  SET Z MODELOM PIRATSKA LADJA 
ČRNI BISER
Črni biser iz filma »Prekletstvo Črnega 
bisera« kot model za sestavljanje s  
preprostim sistemom sklapljanja.  
Popolnoma brez lepljenja in barvanja. 
Dolžina pribl. 26 cm. 112 sestavnih delov. 
Merilo 1:150.
2167358 (0)   € 29,99 / € 21,99

5  DARILNI SET TITANIK
Darilni set z dvema setoma za sestavljanje 
legendarne ladje RMS Titanik v merilu 
1:700 in 1:1.200. Poleg 6 osnovnih barv sta 
priložena tudi lepilo in čopič.  
Priporočena starost: od 10. leta dalje.
558995 (1)   € 29,99 / € 21,99

6  LADJA SAR BERLIN +  
HELIKOPTER WESTLAND
Darilni set z obema reševalnima enotama 
ter osnovnimi barvami, lepilom in čopičem. 
Merilo 1:72. Dolžina ladje Berlin 38,2 cm. 
Dolžina helikopterja SeaKing 24,2 cm. 
Skupno 360 sestavnih delov.  
Od 12. leta dalje.
2637951 (7)   € 49,99 / € 37,99

7  LETALO JUNKERS JU52/3M CIVIL
V civilnem in vojaškem letalstvu skoraj ni 
nobenega drugega zrakoplova, ki bi lahko 
presegel priljubljenost letala Junkers Ju 52. 
Merilo 1:72. Dolžina 26,3 cm. 196 sestavnih 
delov. Od 12. leta dalje.
2637937 (1)   € 27,49 / € 21,99

8  OSNOVNI KOMPLET  
AIRBRUSH S KOMPRESORJEM
Nanos zračnega čopiča je enostaven. 
Praktičen plastičen kovček s kakovostno 
razpršilno pištolo (notranja mešanica), 
majhnim kompresorjem, barvami Aqua 
Color in dodatki. Primerno za podrobno 
delo z zračnim čopičem in maskirno  
poslikavo. Z navodili za uporabo.
57919 (3) kos  € 99,99 / € 69,99
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SEITENHEADLINEAKCIJA

1  HURIKAN
Strelja do 17 metrov, priloženih je 12 puščic.
2142055 (9)      €   15,49 /   €   11,99 

2  DOPOLNILNI PAKET
Dopolnilni paket s 100 mehkimi puščicami. 
Sortirano.
2142063 (4) kos     €   9,99 /   €   7,99 

3  CRUSHER
Strelja do 27 metrov. Pas za strelivo za 35 
puščic. Priloženih je 48 puščic.
2632590 (3)      €   35,99 /   €   29,99 

4  CHAOS METEOR
Izstreljevalnik žogic z 12 žogicami.
2480547 (6)      €   25,99 /   €   19,99 

5  DODATNE ŽOGICE
To imej vedno v mislih: če boš imel dovolj 
streliva, potem boš zmagal v vsakem boju! 
Vsebuje 50 žogic, ki so združljive z vsemi 
običajnimi izstreljevalniki žogic.
2480557 (5) kos     €   9,99 /   €   7,99 

6  NERF FORTNITE GL BLASTER
GL Blaster strelja velike rakete Nerf in s tem 
ponuja veliko akcije! Ima vrtljiv boben, ki 
lahko sprejme do 6 raket. Vsebuje 6 uradnih 
raket Nerf – to je dovolj, da napolniš celoten 
boben. 
Od 8. leta dalje.
2641952 (7)      €   77,99 /   €   54,99 

7  NERF FORTNITE SR BLASTER
SR Blaster ponuja akcijo z napenjalno ročico, 
ki brez polnjenja zaporedoma izstreli 4 
puščice. Vsebuje 8 puščic Nerf Elite. 
Od 8. leta dalje.
2599025 (6)      €   27,99 /   €   19,99 

8  NERF ELITE FORTNITE AR-L BLASTER
Motorizirano izstreljevanje puščic puške 
omogoča pravo podoživetje akcije iz 
Fortnita. Motor se zažene z gumbom za 
pospešitev in s sprožilcem se izstreli 1 
puščica. Vsebuje nabojnik z 10 puščicami 
in 20 puščic Nerf Fortnite Elite. 
Od 8. leta dalje.
2473732 (6)      €   71,99 /   €   49,99 

9  NERF FORTNITE BASR-L BLASTER
Ta puška je videti enako kot tista v 
priljubljeni videoigri in ponuja akcijo z 
metki, ima nabojnik za 6 puščic in vsebuje 
12 puščic Nerf Elite. S snemljivim strelnim 
daljnogledom bo ciljanje še lažje – igralec 
lahko pogleda vanj in tarčo uperi v svoj cilj. 
Od 8. leta dalje.
2641948 (0)      €   54,49 /   €   39,99 
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SEITENHEADLINEAKCIJA

1  NERF ELITE 2.0 TURBINE CS-18
Motorizirana puška vsebuje 4 nastavke 
Tactical Rail – z nabojnikom za 18 puščic. 
Vsebuje 36 puščic Nerf Elite. 
Od 8. leta dalje. 
2641941 (1)      €   59,49 /   €   39,99 

2  NERF ELITE 2.0 TRIO TD-3
Skozi 3 navpične izhode lahko zaporedoma 
izstreliš 3 puščice. Vsebuje 6 puščic Nerf 
Elite. 
Od 8. leta dalje.
2641915 (2)      €   9,99 /   €   6,99 

3  NERF ELITE 2.0 COMMANDER RD-6
Z vrtljivim bobnom za 6 puščic lahko 
puščice streljaš posamezno ali s funkcijo 
Slam Fire takoj eno za drugo – s 3 nastavki 
Tactical Rail. Vsebuje 6 puščic Nerf Elite. 
Od 8. leta dalje.
2641944 (2)      €   19,49 /   €   13,99 

4  30 PUŠČIC NERF ELITE
S 30 puščicami High Performance Elite boš 
imel dovolj naboja za daljše dvoboje. 
Primerne so za vse pištole Nerf Elite. 
Od 8. leta dalje.
988156 (3) kos     €   9,99 /   €   7,99 

5  NERF ULTRA DORADO
Motorizirana visoko zmogljiva puška, ki 
lahko izstreli 6 puščic hitro eno za drugo. 
Vsebuje 12 zlatih puščic Nerf Ultra (posebna 
izdaja). 
Od 8. leta dalje.
2644006 (4)      €   49,49 /   €   34,99 

6  NERF ULTRA TWO
Motorizirana puška z bobnom za 6 puščic 
in gumbom za pospešitev. Vsebuje 6 puščic 
Nerf Ultra. 
Od 8. leta dalje.
2642079 (0)     €   35,99 /   €   24,99 

7  20 PUŠČIC NERF ULTRA
Puščice Nerf Ultra letijo najdlje od vseh 
puščic Nerf – dosežejo dolžino do 36 metrov! 
Te revolucionarne puščice imajo inovativno 
konico, tehnologijo letenja po zraku in so 
narejene iz lahke pene Nerf Ultra. Primerne 
so le za puške Nerf Ultra. 
Od 8. leta dalje.
2599037 (9) kos     €   12,49 /   €   7,99 

8  NERF ULTRA ONE
Motorizirana visoko zmogljiva puška Nerf 
Ultra One ima boben za 25 puščic z visoko 
kapaciteto, priloženih je tudi 25 puščic 
Nerf Ultra. 
Od 8. leta dalje.
2642056 (1)     €   65,99 /   €   44,99 
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SEITENHEADLINE

83 cm

AKCIJA

1  STOLP SKY CRASH
Stolp Hot Wheels Sky Crash je bil zasnovan 
za vrhunska trčenja in dirkalno akcijo, 
visok pa je 83 cm! Otroci lahko svoja vozila 
spustijo po progi navzgor in potem zberejo 
pogum za skok, ki bo zasenčil vse dosedanje 
trike! Stolp ponuja prostor za več kot 20 
vozil in oranžna proga z več zankami in 
baterijskim pospeševalnikom, ki tekmovanje 
naredi še bolj napeto in kaskaderske ter 
dirkalne možnosti še bolj izboljša, poskrbi 
za drzno kaskadersko akcijo. Stolp Sky Crash 
se lahko praktično zloži in pospravi, vsebuje 
pa tudi eno vozilo Hot Wheels. 
Od 5. leta dalje.
2642834 (5) kos     €   71,99 /   €   49,99 

2  SET Z ZANKAMI
Te 3 kaskaderske zanke različnih velikosti 
poskrbijo za še več zabave pri igranju in za 
še bolj napeto kaskadersko akcijo! Deli za 
večkratno uporabo omogočajo neskončno 
število kombinacij in spodbujajo 
ustvarjalnost. Lahko se enostavno zloži in 
pospravi ali odnese s sabo na pot. Set z 
zankami vsebuje eno vozilo Hot Wheels. 
Od 6. leta dalje. 
2642836 (9)      €   41,49 /   €   29,99 

3  TRACK BUILDER UNLIMITED 
Ta sortiment 7 različnih setov je na voljo v 3 
različnih kategorijah – GRADNJI, TRIKIH in 
POSPEŠKIH. Vsak set vsebuje eno vozilo Hot 
Wheels. Lahko se uporablja skupaj z ostalimi 
seti Hot Wheels (na voljo posamično). 
Od 6. leta dalje. Sortirano.
2595958 (1)   kos   €   16,49 /   €   12,99 

4  MONSTER TRUCKS DOUBLE 
TROUBLES
Z dodatnimi presenetljivimi preobrazbami. 
Merilo 1:24. Od 3. leta dalje. Sortirano.
2489881 (2)   kos   €   12,49 /   €   8,99 

5  SET Z DIRKALNO STEZO IN  
ŠKORPIJONOM POSPEŠEVALNIKOM
Na tej vznemirljivi dirkalni stezi z ostrimi 
ovinki in pospeševalnikom, ki je primerna 
za igro z več vozili, vozila Monster Truck in 
Hot Wheels v merilu 1:64 sestavijo ekipo, 
ki bo premagala smrtonosnega škorpijona. 
Škorpijonovim kleščam in želu se ni lahko 
izmakniti, toda ekipi uspe premagati vse 
izzive! Set vsebuje ekskluzivno vozilo 
Monster Truck z velikanskimi kolesi in 
vozilo Hot Wheels v merilu 1:64. 
Od 4. leta dalje.
2642823 (9) kos     €   61,99 /   €   47,99 
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SEITENHEADLINEVOZILA IN DODATKI

1  KAMION VOLVO A60H
Eden izmed najmočnejših kamionov se tako 
kot njegov večji model zaradi zgibnega 
krmila in velikih pnevmatik lahko vozi po 
katerem koli terenu.
2242158 (6)      €   56,49 /   €   39,99 

2  ŽERJAV SCANIA
Tovornjak z žerjavom Scania serije R 
Liebherr s svetlobnimi in zvočnimi učinki. 
Podstavek žerjava se obrača za 360 stopinj, 
višina roke žerjava pa je nastavljiva in 
izvlečna do 1,3 metra. Za boljše ravnovesje 
lahko utež napolnite s peskom.
816315 (8)      €   61,99 /   €   49,99 

3  TOVORNJAK Z ŽERJAVOM MB AROCS
Mercedes-Benz Arocs v izvedbi tovornjaka. 
Paletne vilice je možno zamenjati s prednjo 
nakladalko. Roka žerjava se obrača za 360 
stopinj, lahko se jo podaljša in zagozdi v 
katerem koli položaju. Vrata se odpirajo in 
strani prikolice lahko spustite na vse 
3 strani.
253406 (0)      €   46,49 /   €   34,99 

4  BAGER CAT
S snemljivo zajemalno žlico in pokrovom 
motorja, ki se odpira. Roka bagra in funkcija 
stresanja tovora sta popolnoma avtomatski. 
Z gosenico, ki jo lahko prekrijete s 
priloženimi gumijastimi elementi.
765530 (2)      €   41,49 /   €   29,99 

5  MINI NAKLADALNIK CAT
Mini nakladalnik je tako kot večji model 
opremljen z delujočo nakladalno roko z 
nakladalno žlico, ki se lahko prevrne in 
sname.
2485776 (5)      €   14,49 /   €   9,99 

6  JOHN DEERE HARVESTER – 
KOMBAJN JOHN DEERE
Ta osemkolesna različica kombajna 1270 G 
ponuja maksimalno stabilnost. Voznikova 
kabina se obrača za 360 stopinj. 
Na popolnoma premičen žerjav je pritrjena 
podrobno oblikovana roka. Ta je opremljena 
s premičnimi kleščami, transportnimi 
kolesci in žagami.
2621937 (0)      €   61,99 /   €   37,99 

7  TRAKTOR CLAAS XERION 5000
Tako kot pri veliki različici lahko tudi tukaj 
krmilite vsa štiri kolesa. S priklopno 
napravo in kabino, ki jo je mogoče 
obračati za 180 stopinj.
876112 (5)      €   30,99 /   €   24,99 

8  TRAKTOR S SPREDNJO NAKLADALKO 
IN PRIKOLICO JOHN DEERE 7930
Mogočen traktor s pokrovom motorja, ki 
se lahko odpre, in popolnoma delujočo, 
snemljivo sprednjo nakladalko. Z veliko 
prikolico s tandemsko osjo in dvižno 
stranico.
121375 (1)      €   41,49 /   €   29,99 

9  DOSTAVNI TOVORNJAK RAM 2500 
POWER WAGON
Tovornjak ponuja prostor za spravo palet 
in bal sena. Vzmetene osi in kabina s 
4 vrati z nelomljivim steklom omogočajo 
veliko zabave pri igranju.
2155470 (4)      €   38,99 /   €   21,99 

10  TRAKTOR FENDT 1050 VARIO Z 
MEHANIKOM
Ta mogočni model ima na novo razvite osi s 
snemljivimi kolesi. S priloženim mehanikom 
z orodjem in dvigalko bo poustvarjanje 
popravil resnično podrobno.
2055323 (4)      €   66,99 /   €   39,99 
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1  POTNIŠKO LETALO Z DODATKI
V notranjosti je prostor za potnike,  
prtljago in avto. 
2486861 (7)   € 32,99 / € 23,99

2  TRAKTOR Z GOZDARSKO PRIKOLICO
John Deere 8430 s premičnim žerjavom in 
prijemalom. Merilo: 1:50.
428660 (8)   € 25,99 / € 17,99

3  PREKUCNA PRIKOLICA IN KESON 
FENDT
Keson lahko tako kot pri originalu ločite 
od podvozja in ga potegnete navzgor. 
2136302 (3)   € 26,99 / € 18,99

4  NAKLADALNIK CLAAS TORION
Z veliko prostornino nakladalne žlice in 
zgibnim spojem. Merilo: 1:50.
2611266 (4)   € 19,99 / € 14,99

5  TRANSPORTER ZA AVTOMOBILE
Večnamenski dvoosni priklopnik z 2 avto-
mobiloma. Merilo: 1:50.
428663 (9)   € 44,49 / € 29,99

6  ZGIBNI AVTOBUS
Model avtobusa je izdelan po originalu 
MAN Lions City v verziji zgibnega avtobusa 
v merilu 1:50. Vrata na desni strani avto-
busa in pokrov motorja se lahko odprejo. 
613309 (2)   € 32,99 / € 22,99

7  TOVORNJAK S PRIKLOPNIKOM MAN
Nakladalna rampa se lahko spusti vodo-
ravno. S paleto in zabojem. Merilo: 1:50.
2580360 (0)   € 19,99 / € 14,99

8  POTOVALNI AVTOBUS MERCEDES 
TRAVEGO
Prtljago se shrani v prtljažnem predalu. 
2136273 (6)   € 30,99 / € 21,99

9  KOMBI VW T6 CALIFORNIA
Uživaj v svobodi s T6.
2611232 (9)   € 13,49 / € 9,99

10  VOZILO ZA AVTOVLEKO ADAC
S premično nakladalno površino, vključno 
z vitlom. Merilo 1:55.
703488 (6)   € 19,99 / € 14,99

Na voljo tudi kot ÖAMTC:
193284 (3)   € 19,99 / € 14,99

11  TRAKTOR CLAAS XERION
Model je opremljen z dvema rotacijskima 
lučema in ogledali. Merilo: 1:32.
856952 (3)   € 33,99 / € 24,99

12  BAGER JCB 435S AGRI
Nakladalno roko lahko dvigate in spuščate. 
Merilo: 1:32.
2293826 (8)   € 34,99 / € 24,99

13  TRAKTOR FENDT 1050 VARIO
Vodljiva sprednja os ima nihalno funkcijo. 
Pokrov motorja se lahko odpre, kabina pa 
je snemljiva. Merilo 1:32.
2008397 (7)   € 37,99 / € 26,99

14  JOHN DEERE S SPREDNJO 
NAKLADALKO
Sprednja nakladalka v merilu 1:32 s  
premičnimi vilicami in nihalko.
783556 (8)   € 34,99 / € 24,99

15  MINI NAKLADALNIK MANITOU 3300V
Nakladalna roka in nakladalna žlica sta 
premični. Merilo: 1:32.
2486859 (4)   € 16,49 / € 11,99
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Pripravljeni – pozor – zdaj! Moč, učinkovitost, 
zmogljivost. Naši avtomobilčki se uspešno 
spopadejo z vsakim izzivom. Z možnostjo 
odpiranja vrat, pokrova motorja in  
prtljažnika. S svetlobnimi in zvočnimi učinki.

1  BMW X6
Merilo 1:26.
979609 (6)   € 19,99 / € 16,99

2  AUDI R8
Merilo 1:24.
2157845 (8)   € 19,99 / € 16,99

3  MODEL AVTOMOBILA
Funkcija Pull Back. Porsche, Mercedes-Benz, 
Audi, Lamborghini. Merilo 1:32. Na voljo tudi 
drugi modeli. Sortirano.
979596 (9)  kos € 12,49 / € 9,99

4  MODEL AVTOMOBILA
Funkcija Pull Back. Volkswagen, Land Rover, 
Jeep, Mercedes-Benz. Merilo 1:32. Na voljo 
tudi drugi modeli. Sortirano.
2501558 (4)  kos € 12,49 / € 9,99

5  BMW M6 GT3
Merilo 1:24.
2501555 (3)   € 25,99 / € 19,99

6  BMW M4 GT3
Merilo 1:24.
2501556 (0)   € 25,99 / € 19,99

7  GARAŽA FERRARI RACE & PLAY
Velika parkirna hiša z dvigalom za  
avtomobile, vrtljivo ploščo, gibljivo  
avtopralnico, črpalko za gorivo in  
semaforjem. Priložena sta dva ferrarijeva 
modela v merilu 1:43.
764026 (1) kos  € 41,49 / € 29,99

8  VOZILO FERRARI RACE & PLAY
1 podrobno izdelan ferrarijev model iz  
kovine in plastičnimi deli v merilu 1:43. 
Sortirano.
52214 (4) kos  € 6,49 / € 4,99

9  DVOJNA ZANKA FERRARI  
RACE & PLAY
Hitra dvojna zanka s skakalnico za  
razburljive dirke. Priložena sta 2 ferrarijeva  
modela v merilu 1:43.
664653 (0) kos  € 25,99 / € 19,99
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1  SESTAVLJALNI SET VW T1 BUS
Podrobno oblikovan model je mogoče sesta-
viti in spet razstaviti v le nekaj korakih. Tako 
karoserija kot tudi podvozje sta narejena iz 
kovine. Merilo 1:64.
2638277 (7) kos  € 15,49 / € 9,99

2  SESTAVLJALNI SET PIC UNIMOG
Odlična ideja za darilo za vse ljubitelje 
avtomobilov.
2638279 (1) kos  € 19,99 / € 11,99

3  IGRA PIC NÜRBURGRING II
Z legendarnimi odseki, kot so »Hatzenbach«, 
»Fuchsröhre« in še veliko več lahko pokažeš 
svoje vozniške sposobnosti. S 4 avtomobili 
Schuco.
2638281 (4) kos  € 71,99 / € 54,99

4  SESTAVLJALNI SET GRAND PRIX I #7
Sestavljalni set Studio Grand Prix ti omogo-
ča, da med sestavljanjem izkusiš in spoznaš 
zapletene studijske mehanizme. Set vsebuje 
razstavljeno Mercedesovo Srebrno puščico s 
črnimi orodji in dvigalko.
2638282 (1) kos  € 71,99 / € 49,99

 Realistično izdelan, licenciran model  
prestižnega avtomobila z daljinskim 
upravljanjem. 
Od 6. leta dalje. 

5  BMW I8 ROADSTER R/C 1:12 
2547842 (6)   € 45,99 / € 35,99

6  BMW I8 R/C 1:24
2103950 (8) kos  € 19,99 / € 15,99

7  PORSCHE 918 SPYDER R/C 1:24
2207035 (7)   € 19,99 / € 9,99

8  LAMBORGHINI AVENTADOR J R/C 1:12
2460443 (7)   € 42,99 / € 23,99

9  LAMBORGHINI AVENTADOR SVJ R/C 1:24
2547831 (0)   € 19,99 / € 15,99

Otroška garnitura božičnega vlaka s trač-
nicami, lokomotivo ter s svetlobnimi in 
zvočnimi učinki.  
Od 4. leta dalje. Sortirano.

10  VLAK EU EXPRESS
2658133 (0) kos  € 22,99 / € 18,99

11  VLAK EUROPEAN EXPRESS 
2658280 (1) kos  € 12,99 / € 10,99

12  VLAK EUROPEAN EXPRESSS 
2658134 (7) kos  € 12,99 / € 10,99

13  VLAK HOLIDAY EXPRESS 
2658136 (1) kos  € 22,99 / € 18,99

14  VLAK HOLIDAY EXPRESS
2658137 (8) kos  € 16,99 / € 13,99
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Strmi zavoji, mostovi, predori ali zanka – 
lov se lahko začne. Zabavna igra v načinu 
Turbopower in merilu 1:43. Dirkalne steze 
je mogoče individualno postaviti.

1  DIRKALNA PROGA 2.3
Vozila: Mercedes-Benz AMG s svetlobnimi 
učinki. Mere 96 x 48 cm. 
Od 6. leta dalje.
2241272 (0) kos     €   25,99 /   €   19,99 

2  DIRKALNA PROGA 4.6
Vozila: Audi DTM s svetlobnimi učinki. 
Dirkalna proga z 2 zankama. 
Mere 153 x 56 cm. 
Od 6. leta dalje.
2454127 (5) kos     €   35,99 /   €   29,99 

3  GASILSKO REŠEVALNO VOZILO
Daljinsko vodena gasilna cev, gasilni 
aparat in drugi dodatki poskrbijo za še več 
zabave pri igranju. Dolžina pribl. 62 cm. 
Od 3. leta dalje.
2515723(9)      €   61,99 /   €   34,99 

4  POLICIJSKI HELIKOPTER
64 cm velik policijski helikopter s 
svetlobnimi in zvočnimi učinki ter 
električnim vitlom. Priloženi dodatki.
124198 (3)      €   41,49 /   €   29,99 

5  MEGA ŽERJAV
120 cm visok žerjav s kabelskim daljinskim 
vodenjem je višinsko nastavljiv. Roka se 
obrača za 350 stopinj, maček pa se premika 
naprej ter nazaj.
314276 (9)      €   44,49 /   €   19,99 

6  MOGOČNI BAGER ZA IZKOPAVANJE
Kabelsko voden premični bager navdušuje 
otroke s svojo popolno funkcijo vožnje. S 
svetlobnimi in zvočnimi učinki. Kabina in 
roka sta gibljivi tako kot pri originalu. 
Dolžina pribl. 70 cm.
106868 (9)      €   51,49 /   €   29,99 

7  REŠEVALNI CENTER
Vse pod eno streho – gasilsko vozilo, 
policijski avtomobil in rešilec. Z mikrofonom 
s funkcijo zvočnika bodo mali poveljniki 
lahko dali ustrezne ukaze. Z vrati, ki se 
odprejo ter s svetlobnimi in zvočnimi učinki.
Od 3. leta dalje.
2571737 (2)      €   30,99 /   €   17,99 

8  POLICIJSKO VOZILO VW TIGUAN
Vozilo VW Tiguan je bilo po vzoru velikega 
modela oblikovano s pozornostjo do 
detajlov in opremljeno za vožnjo po otroški 
sobi. Igrača s kolesi za prosti tek v merilu 
1:18 s pritiskom na gumb oddaja realistične 
svetlobne in zvočne učinke.
2442152 (2)      €   18,49 /   €   12,99 

SAMO V

3

7
8

44,49 /

19,99
 - 55 % 5

41,49 /

29,99
 - 27 % 4

35,99 /

kos 29,99
 - 16 % 2

25,99 /

kos 19,99
 - 23 % 1

51,49 /

29,99
 - 41 % 6



78

SEITENHEADLINEVOZILA IN DODATKI

1  ZELEN KVADROKOPTER FROXXIC
Odličen za na pot. Manjši IR-kvadrokopter 
za notranjo uporabo. Polni se neposredno 
na daljinskem upravljalniku. 6-osni  
stabilizacijski sistem za stabilno letenje, 
funkcija obrata na glavo, način  
»Headless« in LED-osvetljava.
2137346 (6)   € 19,99 / € 14,99

2  HELIKOPTER RC GLOWEE 2.0
Spektakularni svetlobni učinki z LED lučmi 
in edinstveno poslikavo. Stabilizacijski 
sistem za stabilno letenje. Daljinski  
upravljalnik s 3CH-GHz.  
Od 8. leta dalje.
2137349 (7)   € 30,99 / € 21,99

3  MAGIC MOVER
Zagon z metom: preprosto vrzi ga v zrak in 
dron bo lebdel. Brezdotično upravljanje z 
rokami. Trije IR-senzorji za preprečevanje 
padca. Priložen USB-napajalnik.
2512374 (6)   € 30,99 / € 21,99

4  KVADROKOPTER FIZZ
Malega kvadrokopterja Fizza lahko zaradi 
njegove majhnosti in stabilnih zaščitnih 
obročev rotorja brez težav pilotiraš tudi v 
stanovanju. S tremi stopnjami hitrosti, 
načinom »Headless« in funkcijo obrata na 
glavo. Dolžina pribl. 8 cm.
2637978 (4)   € 23,99 / € 17,99

5  HELIKOPTER INTERCEPTOR
Idealen za začetnike, s senzorjem proti  
trčenju, žiroskopom in višinskim senzorjem. 
Priloženi baterija, napajalni kabel USB in 
rezervni rotorji.  
Od 8. leta dalje.
2637977 (7)   € 41,49 / € 29,99

6  BUGGY BULL SCOUT OFFROAD
Hitra, enostavna in zabavna vožnja. Velike, 
profilirane pnevmatike se držijo tudi na 
neravnem terenu, močan motor pa poskrbi 
za potreben pogon. S priročnim radijsko 
vodenim daljinskim upravljalnikom boš 
pustolovsko turo z buggyjem v merilu 
1:10 vedno obvladoval. 
2137359 (6)   € 35,99 / € 26,99

7  ŠTIRIKOLESNIK NEW DUST RACER
Dirkalni štirikolesnik Ready-to-Run z  
zmogljivim elektromotorjem in radijsko 
vodenim daljinskim upravljalnikom.  
Privzeta nastavitev vzmetenja poskrbi za 
najboljši oprijem, sprednja kolesa pa so 
vzmetena. Stabilno ogrodje preprečuje 
nesreče. Hitrost: pribl. 10 km/h. Čas  
vožnje: pribl. 30 minut. Merilo 1:10.
2377624 (1)   € 19,99 / € 15,99

8  KASKADERSKI DIRKALNIK FLIC FLAC
S kaskaderskim dirkalnikom boš doživel 
pravi adrenalin. Dve skakalni rampi  
omogočata izvedbo različnih trikov. Hitrost 
do 25 km/h. S snemljivo karoserijo, priloženi 
so baterija LiPo, napajalni kabel USB in  
daljinski upravljalnik z 2,4 GHz.  
Dolžina pribl. 10 cm.
2637980 (7)   € 30,99 / € 21,99

9  CRAWLER EYE OF THE STORM
S setom v merilu 1:18 si boš sam sestavil 
lastnega crawlerja. Z natančnim krmiljenjem 
in 2-kanalskim radijsko vodenim daljinskim 
upravljalnikom boš crawlerja po terenu  
vodil brez težav.
2377625 (8) kos  € 30,99 / € 21,99
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1  RC POLICE OFFROADER
Policijski avtomobil s kakovostnimi 
gumijastimi pnevmatikami in utripajočo 
modro lučjo lahko brez težav vozi po vsaki 
podlagi. Daljinsko upravljanje z močjo 
2,4 GHz, dolžina pribl. 20 cm. 
Od 6. leta dalje.
2510629 (9)      €   33,99 /   €   19,99 

2  RC AIRPORT FIRE BRIGADE
Letališko gasilsko vozilo je mogoče krmiliti v 
vse smeri. Svetlobo, zvok in funkcijo pršenja 
vode je mogoče vklopiti z daljinskim 
upravljalnikom. 4-kanalni radijski daljinski 
upravljalnik z močjo 2,4 GHz. 
Dolžina pribl. 62 cm. 
Od 3. leta dalje.
2636722 (4)      €   71,99 /   €   39,99 

3  RC POLICE PATROL
Avtomobil RC Police Patrol je oblikovan po 
dizajnu nemške avtocestne policije in ima 
možnost nastavitve volana. Zvok siren 
lahko vklopite in izklopite neposredno na 
vozilu. Hitrost pribl. 8 km/h. Merilo 1:16. 
Dolžina pribl. 28 cm. 
Od 6. leta dalje.
2505978 (6)      €   35,99 /   €   27,99 

4  RC TUMBLING FLIPPY
Tumbling Flippy je nedvomno vihar kolekcije 
RC. Avtomobil z daljinskim upravljanjem z 
močjo 2,4 GHz namreč odstopa od povprečja. 
Z izvajanjem osupljivih skokov, hitrim 
vrtenjem in obračanjem je vedno med 
prvimi. Obe osi se obračata za 360 stopinj. 
Hitrost pribl. 8 km/h. Merilo 1:28, dolžina 
pribl. 18 cm. 
Od 6. leta dalje.
2442135 (4) kos     €  22,99 /  €  17,99

5  RC FORD F150 KING OF THE ROAD
Terensko vozilo King of the Road ima običajen 
videz z velikimi gumijastimi pnevmatikami ter 
doseže hitrost do 10 km/h. Med vožnjo se 
tako kot pri velikem modelu svetijo luči. 
Dolžina pribl. 30 cm. Merilo 1:16. 
Od 6. leta dalje.
2043413 (7)      €   35,99 /   €   24,99 

6  RC PINK JEEP WRANGLER
Z džipom bo vsaka površina brez težav 
prevozna. Na voznikovem sedežu je prostora 
za figuro do pribl. 25 cm. Hitrost do 6 km/h, 
radijski daljinski upravljalnik z močjo 
2,4 GHz, funkcija turbo. Merilo: 1:16. 
Od 6. leta dalje.
2636758 (3)      €   35,99 /   €   24,99 

7  RC LAZER POWER
Avtomobil RC Lazer Power ima odbijač in 
karoserijo, ki sta odporna na udarce. Vozilo 
z lahkoto doseže hitrost 12 km/h in premaga 
vsako površino. Dolžina pribl. 24 cm. 
Merilo 1:24. 
Od 6. leta dalje.
2510887 (3)      €   35,99 /   €   19,99 

8  RC AMPHIBIOUS FLIPPY 
Najboljša zabava z vožnjo tako na kopnem 
kot v vodi. Z vrtljivimi osmi so možni osu 
pljivi triki in obrati. Hitrost do 10 km/h, 
radijski daljinski upravljalnik z močjo 
2,4 GHz. Merilo: 1:18. 
Od 6. leta dalje.
2636715 (6) kos     €   56,49 /   €   32,99 
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1  OTROŠKI SKIRO MUUWMI
S kakovostnim jeklenim okvirjem, podlago 
za noge iz umetne mase s premazom proti 
spodrsavanju, zaščito za krmilo in ročkami 
za varen prijem. Od 2. do 5. leta. Nosilnost 
do 20 kg.

 MOTIV FIRE/FORMULA 1
2449379 (6)      €   25,99 /   €   19,99 

 MOTIV PRINCESS/UNICORN
2449381 (9)      €   25,99 /   €   19,99 

 ROLKA FUN 
Odporna in prožna rolka s svetlečimi 
koleščki, deska iz PP, os iz aluminija in vliti 
PU koleščki. Velikost koleščkov 60 x 45 
mm, kroglični ležaji ABEC 5, velikost pribl. 
57 x 15 cm. Nosilnost do pribl. 100 kg.

2  ČRNA Z LED KOLEŠČKI
2064091 (0) kos     €   30,99 /   €   24,99 

3  ROZA
659105 (2)     €   25,99 /   €   19,99 

4  RDEČA, RUMENA ALI ZELENA
973471 (5) kos     €   25,99 /   €   19,99 

 SKIRO MUUWMI
Kakovosten skiro iz aluminija, zložljiv. 
Nosilnost do pribl. 100 kg. Višina krmila je 
nastavljiva.

5  125 mm, kroglični ležaj ABEC 5, podlaga za 
noge: 500 x 100 mm

 VIJOLIČEN/ROZA
2557446 (3)      €   37,99 /   €   29,99 

 ORANŽEN/MODER/ČRN
2557447 (0)      €   37,99 /   €   29,99 

6  205 mm, kroglični ležaj ABEC 7, XL podlaga 
za noge: 580 x 120 mm, ojačana sprednja 
vilica, pedal za zaviranje z zaščito proti 
spodrsavanju.

 ZELEN/MODER/ČRN
2557448 (7)      €   61,99 /   €   49,99 

 VIJOLIČEN/ROZA/ČRN
2557449 (4)      €   61,99 /   €   49,99 

7  POGANJALČEK FIRST BIKE
Elegantno kolo ima lahek kovinski okvir, ki 
zagotavlja stabilnost in varnost. Otroci se 
brez okornih pomožnih kolesc učijo, kako 
usmerjati in ohranjati ravnotežje. 
Od 2. leta dalje.

 RDEČ
2374933 (7)      €   46,49 /   €   34,99 

 ROZA
2374935 (1)      €   46,49 /   €   34,99 

8  TRIKOLESNIK BE FUN
Moderen trikolesnik Be Move je primeren za 
otroke od 15. meseca dalje. Ergonomski se-
dež je še posebej udoben in podpira hrbet. 
Je višinsko nastavljiv in se prilagodi dolžini 
nog otroka. Pas skrbi za dodatno varnost.

 MODER
2109790 (4)      €   51,49 /   €   34,99 

 ROZA
2178575 (7)      €   51,49 /   €   34,99 
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1  AVTOMOBIL BOBBY CAR NEO
Lahek varnostni volan poskrbi za dober 
oprijem in je prijeten na otip. Opremljen 
je z ergonomskim sedežem z izdolbino s 
prostorom za kolena ter zelo širokimi in 
tihimi nedrsečimi pnevmatikami.
Od 12. meseca dalje.

 ROZA
2500096 (2)       €   61,99 /   €  49,99

 ANTRACIT
2619001 (3)      €   61,99 /   €   49,99 

2  AVTOMOBIL BOBBY CAR NEXT
Deluxe različica – za vse, ki želijo več. Za 
razliko od klasičnega avtomobila Bobby Car 
ima ta različica serijske tihe pnevmatike, 
armaturno ploščo s senzorjem na dotik in 
druge odlične detajle. Izjemno mehka 
prevleka za sedež poskrbi za visoko raven 
udobja v tem otroškem avtomobilu. Sedež 
je snemljiv in lahko ga operete. S tem je 
čiščenje enostavno in higienično. Spredaj 
in zadaj je vlečna kljuka za priklopnike.

 TURKIZEN
2618983 (3)      €   102,99 /   €   79,99 

 BARVA MALINE
2618989 (5)      €   102,99 /   €   79,99 

3  CLASSIC SCOOTER
Dvojno zadnje kolo za optimalno stabilnost. Od 
18. meseca dalje.
2549083 (1)      €  51,49 /  €  39,99  

4  AVTOMOBIL BOBBY CAR CLASSIC 
LITTLE STAR
Ergonomski sedež z nizkim težiščem. Izdelano 
v Nemčiji. Dve različni poli z nalepkami v 
najljubših barvah deklic in dečkov omogočajo 
individualno okrasitev.
Od 12. meseca dalje.
2240764 (1)      €   41,49 /   €   34,99 

5  MOTOR SPORT BIKE
Ima športni prednji pokrov in elektronski 
modul, ki proizvaja realistične zvoke 
motorja. 
Od 18. meseca dalje.
2050057 (3)      €   51,49 /   €   39,99 

6  KAMION BIG JIM DUMPER
Natančen verižni pogon kamiona prekucnika 
omogoča varčno vožnjo. Tako se lahko majhni 
otroci brez težav zaženejo tudi v strme 
površine. S pomočjo ročice lahko otroci sami 
upravljajo s prekucnim zabojnikom. Ta ima 
prostornino 6 litrov, pritrdi pa se ga s 
funkcijo ročice. Prazni se ročno. 
Od 3. leta dalje.
2605158 (1)      €   102,99 /   €   69,99 
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1  NADO V THUNDER PEGASUS
Sortirano.
2657793 (7)    kos    €  12,99 /  €   10,99 

2  NADO V IGRALNI SET - BATTLE 
EDITION
Vsebuje vse potrebno za dva igralca.
2657822 (4)      €  49,99 /  €   41,99 

3  NADO V WRESTLE THRONE M ARENA
Napredna arena za Nado dvoboje, Wrestle 
Throne Arena.
2657803 (3)      €   19,99 /   €   15,99 

4  NADO V ORIGINAL FIERY DRAGON 
Sortirano.
2657807 (1)     kos    €   19,99 /   €   15,99 

5  NADO V ADVANCED SERIES 
Vsebuje: kovinski Nado, magnetni lanser, 
"Spirit Lock" konico, dva dodatna Nado 
prstana, dodatno Nado konico,orodje za 
sestavljanje in navodila. Sortirano.
2657821 (7)    kos    €   23,99 /   €   18,99 

 Dobrodošli v svet 8-letnega Reva in njego-
vega najboljšega prijatelja na celem sve-
tu, Rumblea – hrupnega, močnega tovor-
njaka z osebnostjo psička!

6  REV & ROLL IGRALNI SET - STORY IN 
A BOX ROLL N GO RUMBLE
S pritiskom na kovinsko palico aktiviraš 
vrtalnik. Set vsebuje vozilo, 6 cm 
figurico, lopato in cestno oznako.
2616713 (8)      €   23,99 /   €  19,99

7  REV & ROLL BEST BUDDIES - REV IN 
RUMBLE
2616668 (1)   kos   €  18,99 /  €  15,99

8  REV & ROLL MINI ACTION - RUMBLE
2616689 (6)   kos   €   5,49 /   €   3,99 

 Pripravi se na neverjetno zabavo s Super-
Zingsi serije 4. Od 3. leta dalje.

9  SUPERZINGS: VOZILA 4 - BLISTER 
FIRE STRIKE
Uporabi helikopter za metanje ognjenih 
žog, zapelji se z gasilskim tovornjakom, 
ki z vodo poliva Jetse.
2657177 (5)      €  19,99 /  €   16,99 

10  SUPERZINGS: IGRALNI SET - 
MONSTER HERO VOZILO VILLAIN
Z dvema ekskluzivnima SuperZings 
negativcema.
2657187 (4)      €  39,99 /  €   33,99 

11  SUPERZINGS: IGRALNI SET - POLICIJA
Vsebuje 2 ekskluzivni Super Zing figurici in 
ekskluzivni motor. 
2589225 (3)      €  34,99 /  €  25,99

12  SUPERZINGS: FIGURICE S4 - BLISTER
Blister vsebuje 9 Superzings figuric in 
1 zlatega SuperZingsa.
2657172 (0)      €  13,99 /  €  10,99
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Spoznajte visokokakovostne miselne 
izzive, oblikovane na Japonskem. Različne 
težavnostne stopnje. 

1  MISELNI IZZIVI HUZZLE
2618767 (9)      €   11,99 /   €   8,99 

Super 3D puzzle. Dimenzija sestavljanke je 
61 x 46 cm in vsebuje 500 koščkov. 
Od 8. leta dalje. Sortirano. 

2  LJUBLJANA
2549576 (8)      €   12,99 /   €   9,99 

Super 3D puzzle. Dimenzija sestavljanke je 
31 x 23 cm in vsebuje 48 koščkov. 
Od 4. leta dalje. Sortirano. 

3  LIPICANEC
2549587 (4)      €   5,99 /   €   4,49 

4  RIS
2549584 (3)      €   5,99 /   €   4,49 

Igrače iz filma Harry Potter pričarajo 
glavnega junaka in njegove prijatelje nazaj 
na Bradavičarko! Pribl. 23 cm. 
Od 6. leta dalje. Sortirano.

5  HARRY POTTER
2371588 (2)      €   23,99 /   €   16,99 

6  HERMIONA GRANGER
2371593 (6)      €   23,99 /   €   16,99 

7  RON WEASLEY
2371600 (1)      €   23,99 /   €   16,99 

8  RUBEUS HAGRID
2595896 (6)      €   23,99 /   €   16,99 

9  LUNA LIUPKA
2642781 (2)      €   23,99 /   €   16,99 

10  PROFESOR RAWS
2642782 (9)      €   23,99 /   €   16,99 

11  LORD MRLAKENSTEIN IN HARRY 
POTTER
Figuri Harryja Potterja in Mrlakensteina 
sta videti čisto enako kot junaka v filmu. 
Od 6. leta dalje.
2642785 (0)      €   51,49 /   €   34,99 

12  ČAROBNE PALICE
S pomočjo senzorjev premikanja palica 
prepozna različne uroke iz sveta Harryja 
Potterja. Svetlobni in zvočni učinki ti dajo 
znak za prav ali narobe. Vsebuje indeks 
urokov. Pribl. 38 cm. 
Od 8. leta dalje. Sortirano. 
2410038 (0)    kos  €   30,99 /   €   22,99 
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Moj 
seznam želja
Tako deluje:
Odpri seznam želja in si med listanjem 
Müllerjevega Kataloga igrač zapiši vse želje. 

Tako bo pod božičnim drevescem 
ležalo pravo darilo zate.

Pri izdelkih, ki potrebujejo  
baterije, če ni drugače na 
vedeno, le-te niso 
vključene v ceno .

HVALA!

Seznam si želi:

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

Moja največja želja:

Stran               Moje želje

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Spoštovani kupci, za morebitne napake v tisku se vam opravičujemo. Cene so v €. Ponudba in cene veljajo samo za 
Slovenijo, v poslovalnicah s ponudbo igrač. V poslovalnicah brez oddelka igrač je izdelke možno naročiti. Ponudba 
velja do razprodaje zalog in nakup je možen samo v količinah za potrebe gospodinjstva. Zaradi tehničnih razlogov 
se lahko pripeti, da katerega izmed izdelkov v vaši poslovalnici ne bo na voljo. V takem primeru se obrnite na naše 
zaposlene in potrudili se bomo, da boste želeni izdelek prejeli čim prej. Pri skupinskih slikah navedena cena velja 
za en izdelek. Slike so lahko simbolne. Pridržujemo si pravico do napak in sprememb cen. Akcijski popusti se med 
seboj ne seštevajo. Mueller Drogerija d. o.o., Tacenska cesta 26, 1000 Ljubljana, e-mail: info@mueller.si.

Ne pozabite 
na baterije!
Pri izdelkih, ki potrebujejo  
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Ustvari prelepe priceske!‹

KUL IN V TRENDU

Candylocks punčke s super dolgimi dišeči-
mi lasmi, dolžina 40 cm. Navdih za lase je 
sladkorna pena,  enkratne teksture, omo-
goča enostavno oblikovanje pričeske, ki 
po oblikovanju obdrži obliko. 
Od 4. leta dalje.

1  OSNOVNA PUNČKA
Set vsebuje Candylocks punčko in 6 kosov 
okraskov in pripomočkov za urejanje las. 
2522569 (3)      €   9,99 /   €   6,99 

2  DELUXE PUNČKA
Set vsebuje veliko Candylocks punčko v 
velikosti 18 cm, okraske in pripomočke za 
urejanje las.
2547793 (1) kos     €   23,99 /   €   15,99 

3  PUNČKA IN HIŠNI LJUBLJENČEK
Set vsebuje Candylocks punčko, hišnega 
ljubljenčka in pripomočke za lase. 
2615154 (0) kos     €   12,99 /   €   8,99 

Rainbocorns plišaste igrače imajo vse, kar 
imajo deklice rade: mavrice, samoroge, 
bleščice, dojenčke, psičke, mucke, 
metuljčke in super popularne bleščice, ki 
se lahko obračajo. 

4  SPARKLE HEART 
Vsako pakiranje vsebuje figurico presene-
čenja Booboocorn, obesek za obešanje 
Rainbocorna in vedno popularen barvni 
kakec. 
2616731 (2) kos  € 12,99 / € 10,99

5  SEQUIN SUPRISE
V vsakem Rainbocornu je Boo-Boocorn 
presenečenje, barvni kakec, nalepke in 
druga presenečenja. 
2548729 (9) kos  € 29,99 / € 25,99

6  KREATIVNI SET PODRGNI IN NAREDI 
Podrgni po enem od 5 platen in odkrij zvez-
dnato barvno galaksijo. Od 7. leta dalje. 
2557518 (7)      €   10,99 /   €   7,99 

7  KREATIVNI SET KOZMIČNI NAKIT
Naredi 5 kosov svetlečega kozmičnega 
nakita. Od 7. leta dalje. 
2557524 (8)      €   11,99 /   €   8,99 

8  POBARVANKA ČRNI LISTI 
Vsebina: 60 črnih strani za barvanje 8 
neonskih gel pisal. Od 7. leta dalje.
2557528 (6)      €   14,99 /   €   11,99 

9  POBARVANKA BELI LISTI 
Vsebina: 60 strani za barvanje, 8 gel pisal v 
kovinski barvi. Od 7. leta dalje.
2557530 (9)      €   14,99 /   €   11,99 

10  KREATIVNI SET NOČNE LUČKE
Naredi tri lepe kozarčke z nočno lučko. 
Od 7. leta dalje. 
2557539 (2)      €   24,99 /   €   19,99 

11  KRISTALNI SNEŽNI GLOBUS
Od 7. leta dalje. 
2657186 (7)      €   24,99 /   €   19,99 

12  ZBIRNA ŠKATLA ZA ZVEZDNE KAMNE
Od 7. leta dalje.
2557552 (1)      €   19,99 /   €   15,99 
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Med zbirateljskimi figurami z veliko glavo 
boš zagotovo našel svojo najljubšo figuro. 
Tako lahko svoje najljubše junake vzameš 
s seboj domov in jih dodaš svoji zbirki. 

1  PIKAČU
Najbolj znan in priljubljen Pokemon je 
končno na voljo kot figura POP. Figura je 
velika pribl. 10 cm in v letu 2020 na voljo 
samo v Müllerju.
2621471 (9)      €   13,49 /   €   9,99 

2  PIKAČU
Vinilska figura, višina pribl. 25 cm.
2621473 (3)      €   35,99 /   €   24,99 

3  IRON SPIDER
Vinilska figura, višina pribl. 10 cm.
2656708 (2)      €   13,49 /   €   9,99 

4  GOKU ULTRA INSTINCT
Vinilska figura, višina pribl. 10 cm.
2656694 (8)      €   13,49 /   €   9,99 

5  STARS WARS MALI YODA
Vinilska figura, višina pribl. 10 cm.
2611922 (9)      €   13,49 /   €   9,99 

6  HARRY POTTER
Vinilska figura, višina pribl. 10 cm.
2656713 (6)      €   13,49 /   €   9,99 

7  NARUTO V TEKU
Vinilska figura, višina pribl. 10 cm.
2656700 (6)      €   13,49 /   €   9,99 

8  PLEŠOČI GROOT
Vinilska figura, višina pribl. 10 cm.
2432621 (6)      €   13,49 /   €   9,99 

9  BULBASAUR
Vinilska figura, višina pribl. 10 cm.
2656725 (9)      €   13,49 /   €   9,99 

10  BULBASAUR
Vinilska figura, višina pribl. 25 cm.
2656716 (7)      €   35,99 /   €   24,99 

www.mueller.si

Artikli oglaševani v katalogu so na 
voljo v poslovalnicah  z oddelkom 

igrač. V nasprotnem primeru lahko 
artikle  kupite po naročilu. Več o 

ponudbi na spletni strani:

SAMO V
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