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VELIKA NAGRADNA IGRA ADVENTNI KOLEDAR!
Več informacij najdete na drugi strani kataloga. www.mueller.si

Nagradna igra
ADVENTNI KOLEDAR

In tako enostavno lahko sodeluješ:

Sodeluj!

Poišči aktualno okence na naslovnici našega kataloga in ga 
odpri. Tam se nahaja nagradno vprašanje in dnevna nagra-
da. 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.

Nato hitro vnesi odgovor v ustrezno polje
 za rešitve, vnesi ime in naslov ter klikni 
na polje „SODELUJEM“ - KONČANO!

1 2 3

Ob vsakem nakupu prejmete račun z označenim 
2% popustom**, višina katerega je odvisna od vrednosti 
nakupa*. Veljavnost kupona: 3 mesece od dneva nakupa.

Velja v vseh poslovalnicah Müller. Izplačilo v gotovini ni mogoče. *Zmanjšano za akcije/popuste in cenovna znižanja. **Ne velja za nakup: začetnega mleka/formul za dojenčke, 
knjig, darilnih kartic, tablic, igralnih konzol (Nintendo, Sony in Microsoft) in izdelkov z zavezujočo prodajno ceno.

otroških želja...otroških želja...otroških želja...otroških želja...otroških želja...otroških želja...
Uresničenje

Odgovor lahko pošlješ tudi na dopisnici, na katero poleg pravilnega odgovora napiši svoje polno ime, naslov in starost ter dopisnico 
pošlji na naslednji naslov (dopisnica mora prispeti v 7 dneh - številka na okencu + 7 dni): Mueller Drogerija d.o.o., Tacenska cesta 
26, 1000 Ljubljana ali pa oddaj dopisnico neposredno na oddelku igrač v eni izmed poslovalnic Müller. Sodelujejo lahko vsi, ki se radi 
igrajo! Nagradna igra Adventni koledar traja od vključno 1. 12. 2018 do vključno 24. 12. 2018. 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 5. 11. 2018 do 31. 12. 2018 oz. do razprodaje zalog v količinah za potrebe gospodinjstva. 
Mueller Drogerija d.o.o., Tacenska cesta 26, 1000 Ljubljana, e-naslov: info@mueller.si.

  = baterije so priložene

  = baterije niso priložene

Super božične akcije 
najdeš tudi na naši 
Facebook strani:

www.facebook.com/MullerSlovenija
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Maske v pižamah 

Vozila z 8 cm večjo in gibljivo figuro. 
Od 3. leta dalje.

Owlette z Owl - Gliderjem.
2239000 (4)      €   15,99 /   €   12,99  
Romeo z Laborom
2364702 (2)      €   15,99 /   €   12,99  
Catboy z Cat-carjem
2238997 (8)      €   15,99 /   €   12,99  
Gecko z Gekko - mobilom
2238998 (5)      €   15,99 /   €   12,99  
Ninja z avtobusom
2364682 (7)      €   15,99 /   €   12,99  
Rival Racers dirkalna steza
Dirkalna steza z lupingi in mnogimi funkcijami. 
Vsebuje figuri Catboy in Ninja ter avtomobilčka. 
Od 3. leta dalje.
2364683 (4)   kos   €   68,49 /   €   54,99  

Nočna lučka 2 v 1
Nočna lučka in projektor z 8 različnimi 
projekcijami.
2318604 (0)      €   19,99 /   €   16,99  

Otroški nahrbtnik
Primeren za v vrtec ali za na izlet.
2237263 (5)      €   9,99 /   €   7,99  

Walkie Talkie
S svojimi super motivi je obvezen za vse obože-
valce. Doseg pribl. 80 m. Od 3. leta dalje.
2237270 (3)      €   19,99 /   €   16,99  

3 - delni set
V Maske v pižamah 3 - delnem setu se lahko 
igra s figurami vseh treh junakov: Cat - car, 
Owl - Glider in Gekko - Mobil. Ta nepozabna 
trojica je za navdušence nad risano serijo 
obvezna, saj prinaša več ur zabave. Dolžina 
posamezne figure pribl. 7 cm. Od 3. leta dalje.
2364158 (7)      €   18,49 /   €   14,99  
Skrivališče Mask v pižamah 
Igralni set v večih etažah vsebuje rampe, 
dvigalo in strelca. Dodan je tudi avtomobilček 
s Catboy figuro, ki poskrbi za dodatno pope-
stritev v junaškem svetu Mask v pižamah. 
Pribl. 42 cm dolžine. Od. 3. leta dalje.
2364167 (9)      €   45,99 /   €   36,99  
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Kul in v trendu

Čarobna skodelica
Skodelica spreminja motiv, ko nalijete toplo te-
kočino. Prostornina 320 ml. Primerna za uporabo 
v pomivalnem stroju in mikrovalovni pečici.
2318583 (8)   kos   €   12,49 /   €   9,99  

Figura Villain Dino
Grozen križanec med podlim dinozavrom 
Indominus Rex in nevarnim velociraptorjem 
je Indoraptor, najbolj grozen dinozaver, ki je 
ugledal luč sveta. Njegove grozne značilnosti 
so rdeče oči, ki žarijo in se svetijo, črne luske, 
dolge roke z kremplji kot bodala in premika-
joči sklepi, ki mu pomagajo zagrabiti vsakega, 
ki mu prekriža pot. Od 4. leta dalje.
2371768 (8)      €   37,49 /   €   29,99  
Figure dinozavrov Attack Pack
Vsaka figura ima pet premikajočih sklepov, 
realistično obliko in avtentično dekoracijo. 
Sortirano. Od 3. leta dalje.
2238073 (9)   kos   €   9,99 /   €   7,99  
Figure Roarivores
Dinozavri Roarivores imajo gumb, s katerim 
lahko vklopite zvoke in zmožnost premi-
kanja, kar je značilno za to vrsto dinozavrov. 
Primeren za igro akcijskih prizorov iz filma z 
značilnim napadom, kot je grizenje, udarjanje 
in žvečenje. Sortirano. Od 3. leta dalje.
2238065 (4)   kos   €   18,49 /   €   14,99  
T-Rex Battle Bundle
S temi figurami, pripravljenimi na boj, boste 
lahko ponazorili vse napete akcijske boje. Oba 
dinozavra imata premikajoče sklepe, avten-
tičen trup in dekoracijo. S pritiskom na gumb 
Tiranozaver Rex ugrizne! Od 4. leta dalje.
2229144 (8)      €   37,49 /   €   29,99  

Figure Star Wars The Black Series 3.75“
S klasično kolekcijo bodo pribl. 10 cm velike 
figure Star Wars prvič prejele novo podrobno 
opravo in embalažo. Od 4. leta dalje. 
Sortirano.
2334637 (6)   kos   €   18,49 /   €   14,99  
Figure Star Wars Mighty Muggs
Obraz figure se obrne z nežnim pritiskom 
na glavo in številni galaktični junaki dobijo 
tri različne izraze na obrazu. Od 6.leta dalje. 
Sortirano.
2322862 (7)   kos   €   12,49 /   €   9,99  
Figure Star Wars The Black Series 6“
Vsaka figura iz serije Black Series je do potankos-
ti zasnovana z zmožnostjo gibanja in ljubeznijo. 
Od 4. leta dalje. Sortirano.
2356706 (1)   kos   €   24,99 /   €   19,99  
Figura Star Wars Solo Film 3.75“ 
FORCE LINK 2.0
Z zapestnico FORCE LINK (ni priložena) lahko 
pri desetcentimetrskih akcijskih figurah 
vklopite različne zvoke. Od 4. leta dalje. 
Sortirano.
2171382 (8)   kos   €   10,99 /   €  8,99  
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Vsa imena, fotografije, podobe, slogani, rokoborski prijemi, logotipi in avtorske pravice so last blagovne znamke WWE in njenih pšartnerskih podjetij. Vse ostale 
blagovne znamke, logotipi in avtorske pravice so last drugih lastnikov. © 2018 WWE. Vse pravice pridržane.

Kul in v trendu

Figura Energon Igniters Speed
Osemcentimetrski Transformerji, ki nastopajo 
v filmu ‚Bumblebee‘, ponujajo hitro in zabavno 
zmožnost preobrazbe. Prav tako pa jih lahko 
nadgradite tudi z jedrom Energon Igniters 
Power (ni priloženo) in tako bodo še hitrejši. 
Od 6. leta dalje. Sortirano.
2388187 (7)   kos   €   8,49 /   €   6,99  
Figura Energon Igniters Power Basis
Enajstcentimetrski roboti se v najkrajšem 
možnem času spremenijo v vozila in primerni 
so, da povečate njihovo zmožnost z jedrom 
Energon Igniters Power (ni priloženo). Od 6. leta 
dalje. Sortirano.
2388420 (5)   kos   €   14,99 /   €   11,99  
Figura Energon Igniters Power Plus 
Vsaka figura meri pribl. 11 cm in se 
spremeni v najkrajšem možnem času. Prav 
tako  ima vsaka figura jedro Power, ki vozilu 
pomaga, da še hitreje oddrvi. Od 6. leta dalje. 
Sortirano.
2388188 (4)   kos   €   20,99 /   €   16,99  
Figura Energon Igniters Nitro 
Transformerji iz filma ‚Bumblebee‘ merijo pribl. 
18 cm, spremenijo svojo podobo in imajo jedro 
Power. To jedro lahko dodate vsem vozilom 
serije Energon Igniters in jim s tem povečate 
moč. Od 6. leta dalje. Sortirano.
2388189 (1)   kos   €   29,99 /   €   23,99  

Osnovne figure WWE
Vsaka figura se lahko premika in je zelo rea-
listično oblikovana, vključno z zapestnicami, 
trakovi in tetovažami. Velikost pribl. 18 cm. 
Sortirano. Od 6. leta dalje.
289485 (0)   kos   €   14,99 /   €   11,99  
Figure WWE
Z zvezdniškimi figurami WWE v polni opravi 
in s šestimi premikajočimi se točkami lahko 
ponazorite vse bitke in dvoboje. Skoraj 
tridesetcentimetrske figure so pripravljene na
akcijo. Figure so primerne za igro in zbiranje. 
Sortirano. Od 6. leta dalje.
2121796 (8)   kos   €   14,99 /   €   11,99  
Ring WWE Superstar
Ring Superstar z vsemi podrobnostmi in 
tehnologijo ProTension, s pomočjo katere se 
lahko pravi zvezdniki WWE odbijejo od vrvi. 
Izbirate lahko med ringi znanih rokoborskih 
tekmovanj, kot so RAW, Smack-Down in WWE 
s serijo Survivor, Royal Rumble ali Summer 
Slam. Poskrbeli bodo za napete dvoboje na 
blazinah z vzmetmi, napenjali in logotipi. 
Primerno za figure, ki merijo 18 cm. Figure 
niso priložene. Sortirano. Od 6. leta dalje.
2121542 (1)   kos   €   37,49 /   €   29,99  
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Kul in v trendu

Beyblade Burst Switch Strike bojni stolp
Bojujejo se lahko 4 igralci naenkrat in za 
finalno bitko zavrtijo še areno. Dva nivoja 
skrbita za stalno Beyblade akcijo. Vključno 
z dvema SwitchStrike vrtavkama in dvema 
zaganjalnikoma. Od 8. leta dalje.
2388196 (9)   kos   €   68,49 /   €   54,99  
Beyblade Burst Switch Strike začetni 
komplet
Vrtavki zaradi funkcije menjave poskrbita za 
še več zabave. Vsak set vsebuje SwitchStrike 
vrtavko in pripadajoč zaganjalnik. 
Od 8. leta dalje. Sortirano.
2330965 (4)   kos   €   19,99 /   €   15,99  
Beyblade Burst Single Tops S2 vrtavka
Vsaka vrtavka sestoji iz 1 nivoja, 1 plošče, 
1 konice in je združljiva z drugimi Beyblade 
Burst vrtavkami. Potreben je Beyblade Burst 
zaganjalnik (ni priložen). Od 8. leta dalje. 
Sortirano.
2160470 (6)   kos   €   12,49 /   €   9,99  
Beyblade Burst Star Storm bojni set
Komplet je primeren za 2 igralca. Vsebuje 
bojno areno v obliki zvezde, dve Beyblade 
Burst Switch Strike vrtavki. Od 8. leta dalje.
2304356 (5)   kos   €   49,99 /   €   39,99  

Otroški kovček
Primeren za vrtec in izlete.
2243966 (6)      €   15,99 /   €   12,99  

Helikopter Wallaby II
Ima zvočne in svetlobne učinke, vrteči rotor, 
vitel in figuro Tom Thomas. Od 3. leta dalje.
2159531 (8)      €   37,49 /   €   29,99  
Gasilska postaja s figuro
Zložljiva. Z vrtljivo ploščo za Jupiter (ni 
dodan) z zvočnimi in svetlobnimi učinki. Z 
veliko dodatki. Od 3. leta dalje.
674279 (9)      €   58,49 /   €   46,99  
Terensko vozilo 4 x 4
Terensko vozilo z delujočimi vrati in pravim 
vzmetenjem. S pritiskom na gumb svetijo 
žarometi. Vsebuje figuro Samota in veliko 
dodatkov. Od 3. leta dalje.
2121742 (5)      €   24,99 /   €   19,99  
Gasilski avto Venus
Vsebuje vodni rezervoar s cevjo za gašenje, ki 
ima funkcijo pršenja. Od 3. leta dalje.
673594 (4)      €   24,99 /   €   19,99  
Mercury Quad
Vozilo z gasilnim aparatom, škatlo za prvo 
pomoč, sekiro in veliko dodatki.
997120 (2)      €   12,49 /   €   9,99  
Gasilski avto Jupiter
Velikost pribl. 28 cm z lestvijo, dvema 
figurama in mnogimi dodatki.
2238990 (9)      €   40,99 /   €   32,99  
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© 2018 Spin Master PAW Productions Inc. Vse pravice pridržane. © 2018 Viacom International Inc

dogodivscine v morjudogodivscine v morju

Tačke na patrulji

Z natančno izdelanimi figurami, vozili in 
igralnimi seti izpod rok Spin Masterja se bo 
dogodivščinam risanih junakov priljublje-
ne TV-serije Tačke na patrulji zmeraj znova 
vdihnilo novo  življenje!

Igralni komplet Štab
Sedež in opazovalnica Tačk na patrulji z 
dvigalom in toboganom je za hitro ukrepanje 
opremljena tudi s svetlobnimi in zvočnimi 
učinki. Vključena sta policijski pes Chase in 
njegovo vozilo. Od 3. leta dalje.
99995 (3)      €   61,99 /   €   49,99  
Flip & Fly vozila
Vozila se nemudoma preobrazijo in so tako 
primerna za akcijo na kopnem ali v vodi! Do-
datne funkcije poskrbijo za napete  reševalne 
akcije. Od 3. leta dalje. Sortirano.
2238717 (2)   kos   €   30,99 /   €   24,99  
Akcijski paket figur
6 figur junakov iz Tačk na patrulji z različnimi 
napetimi funkcijami, ki prinesejo neponovlji-
ve dogodivščine! Od 3. leta dalje. Sortirano.
403728 (6)   kos   €   8,99 /   €   7,49  
Vozilo Paw Patroller
Pogumni psički pridejo z vozilom Paw Patroller 
vedno varno na cilj. Ima preklopno voznikovo 
kabino, dvigalo za vozila in zvočne učinke. 
Vključena sta Ryder in njegov štirikolesnik. 
Od 3. leta dalje.
910382 (5)      €   77,49 /   €   61,99  
Vozila morske patrulje
Na reševalne akcije na vodi pogumne tačke 
najraje vzamejo svoja morska vozila, ki se lahko 
vozijo po vodi in po kopnem. Od 3. leta dalje. 
Sortirano.
2348170 (1)   kos   €   17,49 /   €   13,99  
Morske deluxe figure
Junaki Tačk na patrulji so z njihovimi bordi, ki 
streljajo rešilne boje, odlično opremljeni za 
reševalne akcije v zalivu Adventure Bay. 
Od 3. leta dalje. Sortirano.
2348152 (7)   kos   €   12,49 /   €   9,99  
Podmornica Sub Patroller
Ko se mora Ryder potapljati, vzame svojo pod-
mornico z zložljivo pilotsko kabino, vrtečimi 
rotorji, zvočnimi in svetlobnimi učinki. V svoji 
potapljaški obleki in z morskim skuterjem 
lahko prihiti na pomoč tudi brez podmornice. 
Od 3. leta dalje.
2378987 (6)      €   59,99 /   €   47,99  
Vodno vozilo Patroller
Ko je treba na odprto morje, kapitan Ryder 
zapreže svoje vodno vozilo Patroller. Vsebuje 
roko žerjava, sipo, svetlobne in zvočne učinke. 
Od 3. leta dalje.
2348177 (0)      €   77,49 /   €   61,99  

Z natančno izdelanimi figurami, vozili in 
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Kul in v trendu

Ender zmaj
Ta figura ni le dobra dekoracija za vsakega 
navdušenca nad Minecraftom, ampak je 
uporabna tudi pri preigravanju situacij iz 
sveta Minecrafta. Velikost zmaja je pribl. 
40 cm, je premičen in ima strukturirano 
površino. Zaradi svojih lastnosti in detajlov 
ima realističen videz. Od 5. leta dalje.
2175442 (5)      €   49,99 /   €   39,99  
Komplet Steve s karavano lam
Od 5. leta dalje.
2403284 (1)      €   24,99 /   €   19,99  
Hardcore paket preživetja
Multi pakiranje vsebuje Steva in Alexa v 
začaranem diamantnem oklepu, sablje, lok in 
puščico, ščit, krila Elytren, zlato jabolko, Ender 
perlo, vedro z lavo, ognjeni napitek, korenje in 
zrezek. Od 5. leta dalje.
2390611 (2)      €   19,99 /   €   15,99  

Minecraft igra s kartami
Kdor pri strateški igri doseže 18 točk, zmaga. 
Da bi hitreje prišli na cilj, lahko uporabite tudi 
eksploziv. Za 2-4 igralce od 8. leta dalje.
962262 (3)   kos   €   15,99 /   €   12,99  
Minecraft akcijske figure
Priljubljene Minecraft figure z dodatki za vsak 
posamezni lik. Vsaka pribl. 13 cm velika figura 
je gibljiva. Sortirano. Od 6. leta dalje.
627697 (3)   kos   €   9,99 /   €   7,99  
Minecraft jajca
Enostavno odprite posamezno jajce in posta-
vite figuro iz jajca v jajčni lupini kot dekoracijo 
ali v igro. Sortirano. Od 6. leta dalje.
2238092 (0)   kos   €   7,49 /   €   5,99  

Živalski prijatelji
Pingvin, koza, volk ali pujsek. Velikost 20 cm. 
Sortirano. Primerno za otroke od rojstva dalje.
2121779 (1)   kos   €   9,99 /   €   7,99  
Velika medvedja hiša
Zložljiva hiša ima 2 nadstropji, zvočne učinke 
in veliko dodatkov. Vsebuje figuri Maše in 
medveda. Velikost 11 x 35 x 22 cm. Od 3. 
leta dalje.
2364675 (9)      €   47,49 /   €   37,99  
Zimska medvedja hiša
Zložljiva zimska medvedja hiša s figuro 
zimskega medveda, Maše, sneženega moža 
in veliko dodatki. Velikost 19 x 21 x 15 cm. Od 
3. leta dalje.
2364674 (2)      €   29,99 /   €   23,99  
Reševalno vozilo
Originalno reševalno vozilo z veliko dodatki in 
figuro Mašo. Od 3. leta dalje.
2017195 (7)      €   28,49 /   €   22,99  
Maša na triciklu
Mašino najljubše vozilo - njen tricikel. Od 3. 
leta dalje.
684296 (3)      €   9,99 /   €   7,99  
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Ledeno kraljestvo

Čarobna lučka Elsa
V Elsino roko enostavno pritrdi Olafa ali ledeni 
kristal in zaslišal boš čarobne zvoke. Kraljica 
Elsa se zasveti s čarobno modro lučko. 
Od 3. leta dalje.
2388474 (8)      €   33,49 /   €   26,99  

Spomin
Zabavna igra spomina z 48 velikimi sličicami. 
Za 2–4 igralce. Od 4. leta dalje.
358784 (3)   kos   €   4,99  

Plišasti Olaf
Izdelan iz mehkega pliša. Primerno od rojstva 
Velikost pribl. 20 cm. 
280428 (6)      €   12,49 /   €   9,99  

Luč
Čarobna LED luč, ki lahko spreminja barvo. 
Od 3. leta naprej.
2187282 (2)      €   9,99 /   €   7,99  

Mikrofon
Z vgrajeno možnostjo za snemanje se lahko 
posnameš in takoj poslušaš posnete pesmi. 
Od 3. leta dalje.
517006 (7)      €   17,49 /   €   13,99  

Torbica Create your Own
Super torbica, ki jo oblikuješ sama. 
Od 4. leta dalje.
2033115 (3)      €   12,49 /   €   9,99  

Elsa
Elsa poje svojo najljubšo pesem „Zaživim“ in 
ob pritisku na čarobno ogrlico se ji prečudovi-
ta obleka zasveti kot tisoč snežnik – preprosto 
čarobno! Velikost pribl. 33 cm. Od 3. leta dalje.
85255 (5)      €   37,49 /   €   29,99  
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Kul in v trendu

Super gibljiva figura velikosti 15 cm
Vsi junaki iz serije Čudežni so na voljo kot figure, 
da je z njimi mogoče uporizoriti najpomemb-
nejše prizore iz nanizanke! Z 9 gibljivimi sklepi. 
Sortirano.
2152136 (2)   kos   €   12,49 /   €   9,99  
Akcijska figura velikosti 19 cm
Popolna za uprizoritev pomembnih prizorov, 
v katerih igrajo junaki Čudežni. Vsaka figura 
ima svojo funkcijo. Sortirano.
2386371 (2)   kos   €   14,99 /   €   11,99  
Igralna figura velikosti 26 cm
Lutke z 11 sklepi so videti resnične. Pikapo-
lonica, črna pikapolonica in maček vabijo k 
igri. Sortirano.
2152149 (2)   kos   €   22,49 /   €   17,99  
Pikapolonica s svetlečimi krili
Lutka Pikapolonica v velikosti 26 cm ima 
nahrbtnik v obliki pikapolonice. S pritiskom 
spodnjega gumba se razprostrejo svetleča 
krila in Pikapolonica se poda novim dogodi-
vščinam naproti!
2386375 (0)      €   34,99 /   €   27,99  

Plavajoči morski poni Pinkie Pie
Pinkie Pie plava sama in prinaša svoje dogo-
divščine iz filma Moj mali poni v domačo kad. 
Vrhunec je njena plavut, ki se sveti pod vodo. 
Od 3. leta dalje.
2163827 (5)   kos   €   24,99 /   €   19,99  
Princesina svetleča zabava
Svetleča zabava princes Celestie in Cadance je 
polna bleščic in konfetov. Vsak poni ima svojo 
tiaro in glavnik. Od 3. leta dalje. Sortirano.
2335076 (2)   kos   €   9,99 /   €   7,99  
Princesa Celestia
Princesa se sveti v različnih barvah, ko se dotak-
nete lepotnega znamenja v obliki sonca. Princesa 
ima svetleča krila, tiaro in ogrlico. Od 3. leta dalje.
2236333 (6)      €   29,99 /   €   23,99  
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kos 27,99

1
33,99

Punčke in dodatki

Spremenljive punčke
S temi 2v1 spremenljivimi punčkami se lahko 
preigrava prizore, kjer zaplujejo skozi mavrični 
slap v mavrični kraj Zahramay!
2239755 (3)   kos   €   33,99 /   €   27,99  
Punčke
Punčke spodbujajo najčudovitejše dogodi-
vščine s čarobnimi duhovi. Sortirano.
2172809 (9)   kos   €   14,99 /   €   11,99  
Punčke za zabavne kopeli
Ogromno zabave v kopeli za male duhove 
iz steklenice! Možnost menjave barve las na 
punčkah ter izgled morske deklice navdušijo 
prav vse! Velikost pribl. 23 cm.
2172751 (1)   kos   €   18,49 /   €   14,99  
Igralni set Soba zrcal
Čarobna zabava med igro zagotovljena! Ta set je 
popoln za dogodivščine, polne čarobnih duhov.
2172763 (4)      €   29,99 /   €   23,99  

Disneyjeva princesa svetleča Ariela
Mala morska deklica kar sije v svoji obleki z 
akvarelnim motivom in pravljičnimi slikami. 
Od 3. leta dalje.
579185 (9)      €   18,49 /   €   14,99  
Disneyjeva princesa svetleča Belle
Bellina čudovita obleka z akvarelnim moti-
vom kaže veliko čarobnih trenutkov iz filma. 
Od 3. leta dalje.
579247 (4)      €   18,49 /   €   14,99  
Disneyjeva princesa svetleča Pepelka
S Pepelkino čudovito akvarelno obleko lahko 
še lažje preigravaš prizore iz Disneyjeve klasike. 
Od 3. leta dalje. 
579419 (5)      €   18,49 /   €   14,99  
Disneyjeva princesa svetleča Zlatolaska
Čudoviti vzorci na njeni obleki spominjajo 
na prizore iz filma in vabijo k novim dogodi-
vščinam. Od 3. leta dalje.
579853 (7)      €   18,49 /   €   14,99  
Zabavna kopel z morsko deklico  Arielo
Zahvaljujoč senzorju za vodo začne plavati 
takoj, ko pride v stik z vodo. Od 3. leta dalje.
2236334 (3)   kos   €   35,99 /   €   28,99  
Disneyjeva princesa malo kraljestvo 
baletne princese
S pomočjo podstavka balerina stoji na ravni 
podlagi in od veselja pleše in se vrti v krogu. 
Od 3. leta dalje. Sortirano.
2388460 (1)   kos   €   10,99 /   €   8,99  
Disneyjeva princesa malo kraljestvo set 
baletne princese
Princeso postavite na podstavek, s pomočjo 
vrvice jo navijte in že veselo pleše v krogu. 
Kot poseben dodatek se premika tudi Pepelkin 
poni in Jasminina preproga. Od 3. leta dalje. 
Sortirano.
2388468 (7)   kos   €   22,49 /   €   17,99  
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LEGO

Heartlake mestno letovišče
Set LEGO® Friends „Heartlake mestno letovišče“ 
vsebuje hotel z 2 sobama, enotirno železnico, 
vodni park z 2 toboganoma, plažo z vodnim 
skuterjem in padalom za parasailing. 
Starost: 7 - 12 let.
2345664 (8)      €   87,49 /   €   69,99  
Hiša prijateljev
Hiša prijateljev vsebuje kuhinjo, spalnico, 
jacuzzi in oder na strešni terasi ter palico za 
gasilce, kjer se lahko prijatelji po mili volji 
zabavajo. Starost: 6 - 12 let.
2211368 (9)      €   69,99 /   €   59,99  
Sončni katamaran
Odpravi se na križarjenje na sončnem katama-
ranu z dnevnim prostorom, bazenom, mostom, 
toboganom in s prostorom za sončenje na 
palubi. Priloženi so tudi 1 čoln, 1 čoln v obliki 
banane, 2 delfina in 3 igralne figure. 
Starost: 7 - 12 let.
2156110 (8)      €   68,49 /   €   54,99  
Bolnišnica Heartlake 
Poskrbi za paciente v bolnišnici Heartlake. 
Opremljena je s čakalnico, ordinacijo, sobo 
za rentgen in sobo za dojenčke. Priloženi so 
tudi reševalno vozilo, helikopter in 3 igralne 
figure. Starost: 7 - 12 let.
2156113 (9)      €   87,49 /   €   69,99  
Mijin avtodom
Pojdi z Mijo in Stephanie na kampiranje v nju-
nem super prisrčnem avtodomu, opremljenim 
s kuhinjo, kopalnico, prostorom za spanje in 
zložljivo streho. Dodan je tudi športni šotor, 
gumenjak in prelep konj. Starost: 7 - 12 let.
2211362 (7)      €   49,99 /   €   39,99  
Mijina hišica na drevesu
Splezaj na hišico na drevesu in pomagaj Miji 
pri opremljanju prostora! Starost: 6 - 12 let.
2223140 (6)      €   24,99 /   €   19,99  
Smučarska sedežnica v zimskem šport-
nem središču
Preživi dan na progah in smučarski sedežnici 
zimskega športnega središča. Komplet vse-
buje delujočo smučarsko sedežnico, smukaško 
progo, restavracijo na vrhu, plezalno steno in 
izposojevalnico opreme. Starost: 8 - 12 let.
2156126 (9)      €   59,99 /   €   49,99  
Brunarica v zimskem športnem središču
S prijatelji preživi konec tedna v brunarici v 
zimskem športnem središču in se odpočij v 
zunanjem jacuzziju. V brunarici je kuhinja, 
bivalni del s kaminom, spalnica v zgornjem 
nadstropju z 2 posteljama in mizo za lepo-
tičenje. Starost: 7 - 12 let.
2156123 (8)      €   37,49 /   €   29,99  
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Kul in v trendu

Živalska družinica
Set vsebuje živalsko družinico z različno velikimi 
člani in dodatki za igro. Vsak set je na voljo 
posamezno. Od 4. leta dalje. Sortirano.
2388165 (5)   kos   €   14,99 /   €   11,99  
Mini-živalski parčki
Dvojna zabava z mini živalskimi pari iz Little 
Pet Shopa. Vsak set vsebuje 2 prikupni figuri 
živali. Od 4. leta dalje. Sortirano.
2322838 (2)   kos   €   4,99 /   €   3,99  
Gurmani-živali v pločevinki
Živalice iz Little Pet Shopa so mali sladokusci. 
V pločevinki se skriva živalica s 3 dodatki. 
Od 4. leta dalje. Sortirano.
2388160 (0)   kos   €   4,99 /   €   3,99  
Mačke - raj za zabavo
Z več nadstropji in igralnimi kotički nudi mačji 
praskalnik ogromno prostora za zabavo. 
Vsebuje 1 mačjo figuro. Od 4. leta dalje. 
Sortirano.
2388162 (4)   kos   €   29,99 /   €   23,99  

Norčavi zaklenjenčki
Vsak set vsebuje 4 ključavnice, 8 ključev, 4 mini 
prijatelje in 8 obeskov. Odlični za okras na nahrbt-
nikih ali vezalkah in za izmenjevanje s prijatelji. 
Od 4. leta dalje.
2304337 (4)   kos   €   4,99 /   €  3,99 
Norčavi zaklenjenčki, enojno pakiranje
Figure se lahko za popestritev pritrdijo na 
nahrbtnike ali vezalke na obutvi. Vsaka figura 
ima 2 ključa, 2 obeska in skrivnostnega mini 
prijatelja. Od 4. leta dalje. Sortirano.
2388215 (7)    kos  €   18,49 /   €  14,99 

Karton mleka za mucke
Vsaka vrečka vsebuje skrito mucko v mlečno 
obarvani masi za gnetenje. Veliko različnih 
figur in 3 različne vrste mleka poskrbi za 
zbirateljsko zabavo brez konca. 
Od 5. leta dalje. Sortirano.
2304313 (8)   kos   €   4,99 /   €   3,99  
XXL karton mleka z muckami
Vsak karton za mleko vsebuje 5 muck. Pri-
loženih je tudi 10 dodatkov, nalepke in 425 g 
mase za gnetenje. Od 5. leta dalje. Sortirano.
2388203 (4)   kos   €   19,99 /   €   15,99  
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Plišaste igrače

Kakovostne plišaste igrače v različnih 
velikostih. Primerne so za otroke od rojstva 
dalje.

Miki miška
80 cm.
2364687 (2)      €   30,99 /   €   24,99  
Miška Mini
80 cm.
2364688 (9)      €   30,99 /   €   24,99  
Mini v dirndlu
2364686 (5)      €   14,99 /   €   11,99  
Miki v usnjenih hlačah
Pribl. 25 cm.
2364685 (8)      €   14,99 /   €   11,99  
Mini
25 cm.
989371 (9)      €   12,49 /   €   9,99  
Miki
25 cm.
2159565 (3)      €   12,49 /   €   9,99  

Nahrbtnik v obliki ušes
Nahrbtnik v obliki ušes, ki ga otroci lahko nosijo 
tudi v vrtec. Z ličili za otroke. Od 3. leta dalje.
2365334 (4)      €   18,49 /   €   14,99  

Z rojstnodnevno pesmijo, aplavzem in svečo, 
ki se sama upihne. Od 18. mesecev dalje.

Miška Mini vse najboljše
2389724 (3)      €   29,99 /   €   23,99  
Miki Miška vse najboljše
2389720 (5)      €   29,99 /   €   23,99  

Šest čarobnih Glimmiesov odide na avan-
turo v svet večnega snega in ledu, kjer 
živali potrebujejo njihovo pomoč. Kot v 
vsaki pravljici jih tudi tu čaka nasprotnik. 
A prijateljstvo premaga vse, tudi temo tega 
zmrznjenega sveta... 

Glimmies Polaris Glimgloo
Set z ekskluzivno Glimmies Polaris figurico in 
hiško v obliki igluja.
2417293 (6)   kos   €   11,99 /   €   9,99  
Glimmies Polaris Glimsled
Set z ekskluzivno Glimmies Polaris figurico in 
kočijo, ki jo vleče polarni medved. 
2417295 (0)      €   18,99 /   €   15,99  
Glimmies Polaris 1 figura
sortirano
2417290 (5)   kos   €   6,49  
Glimmies Polaris 2 figuri
sortirano
2417291 (2)   kos   €   11,99 /   €   9,99  
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29,99

8
37,49

Steffi  

Avtodom Hawaii
Avtodom nudi ogromno zabave zate in za Steffi. 
Z bivalnim prostorom, prho, desko za surfanje 
in številnimi dodatki. Z novim ekskluzivnim 
izgledom. Priloženi sta dve punčki Steffi. 
Od 3. leta dalje.
246779 (5)      €   59,99 /   €   48,99  
Ledena princesa
Steffi izgleda očarljivo v njeni snežno beli 
zimski obleki. Steffi v obleki s krzneno obrobo 
ter z bisernim nakitom in lepo pričesko, spo-
minja na pravljično princeso. Od 3. leta dalje.
41536 (1)      €   9,99 /   €   7,99  
Steffi in Evi na jahalnem izletu
Pelji Steffi in Evi ter njuna najljubša konja na 
razburljiv jahalni izlet. S številnimi dodatki. 
Od 3. leta dalje.
698605 (6)      €   23,49 /   €   18,99  
Steffi na vožnji
V modnem vozilu se Steffi še posebej rada 
vozi po tvoji sobi. Punčka Steffi je priložena. 
Z dodatki.
819345 (2)      €   28,49 /   €   22,99  
Jeep s prikolico za konje
Profesionalna jahačica 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.
210660 (1)      €   40,99 /   €   32,99  

Evi na kolesu
Evi na svojem rožnatem kolesu in z ujemajočo 
čelado prav blesti. Posebej prikupen pa je 
njen kužek, ki ima svoj prostor v Evinem 
rožnatem nahrbtniku.
2364657 (5)      €   9,99 /   €   7,99  
Evi in njen konj
25-delni igralni komplet vsebuje punčko Evi, 
konja, sedlo in podlogo za jahanje, prostor za 
čiščenje in še mnogo drugih dodatkov. 
Od 3. leta dalje.
2364658 (2)      €   14,99 /   €   11,99  
Evin avtodom
Avtodom vsebuje posteljo, kuhinjo, kopalnico 
in bazen, ki ponujajo nešteto možnosti za 
igro. Z dodatki. Od 3. leta dalje.
2364659 (9)      €   37,49 /   €   29,99  
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DU KANNST ALLES seinLAHKO POSTANEŠ VSE kar si želiš

Barbie

Sanjski konj in punčka
Barbiejin sanjski konj se lahko skozi dotike 
in zvočne senzorje prilagodi punčki. Konj 
lahko hodi, se zavrti za 360 stopinj, rezgeta 
in je. Poleg tega predvaja glasbo in pleše na 
3 melodije. Barbie ima lep jahalni komplet 
oblek. Od 3. leta dalje.
2176747 (0)      €   118,49 /   €   94,99  
Avto z dvema Barbie punčkama
Barbie in njena prijateljica sta pripravljeni 
skočiti v terensko vozilo in raziskati divjo 
pokrajino. Vozilo s svojim lepim lakom, srebr-
nimi poudarki in turkiznimi sedeži imenitno 
pristaja Barbienemu izgledu. Vsebuje dve 
Barbie punčki z dodatki. Od 3. leta dalje.
2229115 (8)      €   37,49 /   €   29,99  
Kmetica s traktorjem
Rdeči traktor ima vrtljiva kolesa in sedež, 
na katerega se lahko pritrdi Barbie punčke. 
Kokoš se lahko pritrdi na pokrov traktorja. Od 
3. leta dalje.
2371443 (4)      €   34,99 /   €   27,99  
Barbie in kužek
Barbie gre lahko sedaj na sprehod s svojim 
kužkom. Kužku obrni glavo in povleci za 
vrvico, da začne teči. Če pritisneš na njegov 
rep, naredi kupček. Z dodatki. Od 3. leta dalje.
2083148 (6)      €   30,99 /   €   24,99  
Veterinarka
Set vsebuje veterinarko Barbie na kmetiji  
s primernimi dodatki, hlevom in sedmimi 
živalskimi pacienti. Od 3. leta dalje.
2121526 (1)      €   40,99 /   €   32,99  
Made to Move punčke
Punčka zna res vse od vožnje s kolesom do 
igranja kitare, gimnastičnih vaj in sedenja s 
prekrižanimi nogami, saj je bolj gibljiva kot 
kdaj koli prej. Sortirano. Od 3. leta dalje.
2371416 (8)   kos   €   22,49 /   €   17,99  
Avtodom za dogodivščine
Zložljivi avtodom se lahko spremeni v pribl. 
60 cm dolg igralni set. Pritisnite gumb na 
vrhu vozila in že se ob strani odpre bazen 
z vodno prho in lestvijo, na zadnjem delu 
pa kopalnica s straniščem, umivalnikom in 
prho z zaveso ter dve viseči mreži za spanje. 
Sprednji sedeži se lahko premaknejo na stran. 
Priloženi dodatki naredijo kamping zabavo še 
bolj popolno. Punčke Barbie niso priložene. 
Od 3. leta dalje.
2176744 (9)      €   105,99 /   €   84,99  
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LAHKO POSTANEŠ VSE kar si želiš

Barbie

3v1 set fantazijskih punčk
Set vsebuje Barbie punčko in tri različne 
fantazijske preobleke za preobrazbo v morsko 
deklico, vilo ali princeso! Na njen hrbet se 
lahko pritrdijo krila, s katerimi se lahko poda v 
leteče dogodivščine. Od 3. leta dalje.
2228957 (5)      €   29,99 /   €   23,99  
Morska deklica z mavrično lučko
Enostavno pritisni na gumb na ogrlici Barbie 
in jo potopi v kad ali bazen. Tako se bo
začela barvita predstava lučk. Od 3. leta dalje.
405308 (8)      €   24,99 /   €   19,99  
Princesa s čarobnimi lasmi
Izjemno velika Barbie s svojimi zelo dolgimi, 
pisanimi lasmi s prameni in čudovito obleko 
ter s fantastičnim lasnim nakitom poskrbi 
za obilo ustvarjalne zabave pri izdelovanju 
pričesk! Velikost 43 cm. Od 3. leta dalje.
2031103 (2)      €   37,49 /   €   29,99  
Morska deklica Chelsea 
Vsaka pribl. 15 cm velika punčka očara s 
svojim individualnim izgledom. V plavuti 
vsake morske deklice se skriva glavnik za 
urejanje njihovih dolgih, svetlečih in pisanih 
las. Sortirano. Od 3. leta dalje.
2237441 (7)   kos   €   9,99 /   €   7,99  
Princeska, samorog in kočija
Pisana odprta kočija v obliki jagode, ki jo vleče 
čarobni samorog z vijoličasto grivo. Kočija 
ima pravo streho in prava kolesa, ki se vrtijo. 
Princeska Barbie pa izgleda naravnost pravljično 
v svoji kraljevi obleki. Od 3. leta dalje.
2176757 (9)      €   59,99 /   €   47,99  
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Punčke in dodatki

Lutke in njihovi živalski prijatelji priha-
jajo iz sveta Enchantimals – pravljičnega 
mesta, ki leži globoko v gozdu. Tukaj imajo 
varuhi gozda posebno vez z živimi bitji, 
katere varujejo. Od 4. leta dalje.

Srnja punčka
2371470 (0)      €   8,49 /   €   6,99  
Tigrova punčka
2371481 (6)      €   8,49 /   €   6,99  
Ježev fant
2237693 (0)      €   8,49 /   €   6,99  
Dihurjeva punčka
2176807 (1)      €   8,49 /   €   6,99  
Papagajeva punčka
2237691 (6)      €   8,49 /   €   6,99  
Volčja punčka
2371489 (2)      €   8,49 /   €   6,99  
Labodja punčka
2371476 (2)      €   8,49 /   €   6,99  
Tematski komplet
Enchantimals v kompletu s svojimi najljubšimi 
živalmi. Sortirano.
2237711 (1)   kos   €   14,99 /   €   11,99  
Punčka in dodatki
Velik igralni komplet, ki se ujema s temo 
določenega živalskega motiva. Sortirano.
2371510 (3)      €   19,49 /   €   15,79    
Svetovna šatulja
 Vsaka šatulja se posveti določeni temi, ponuja 
presenečenja, 2 punčki in dodatke. Sortirano. 
Od 4. leta dalje.
2371560 (8)   kos   €   14,99 /   €   11,99  
Tiny Pocket Places
 Z majhnimi šatuljicami Polly Pocket dobi moto 
„Majhno, a zelo veliko!“ povsem nov pomen! 
Sortirano. Od 4. leta dalje.
2371548 (6)   kos   €   5,99 /   €   4,79  
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Artikel auch online bestellen unter www.mueller.de

 
 

 
 

Baby Alive Koratien v1c

Baby Alive Fütterspaß Lily (blondhaarig)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
xxxxx € XX.XX € XX.XX

1

Punčke in dodatki

Visoki stolček
Kvaliteten leseni visoki stolček za punčke. 
Lahko se spremeni v mizo s stolom. 
Od 3. leta dalje.
2380425 (8)      €   34,99 /   €   27,99  

Lačna Laura 
Lauro lahko nahraniš s čarobno žlico, jo poto-
lažiš z dudo in ji postrežeš hrano s čarobnega 
krožnika ter stekleničke. Velikost 38 cm. 
Od 2. leta dalje.
621413 (5)      €   18,49 /   €   14,99  
Laura se sveti v temi
Punčka z mehkim telesom in zaspanimi očmi 
ima v ustih svojo dudo in zraven prisrčno spi. 
Poje in igra uspavanko. Velikost pribl. 38 cm. 
Od 3. leta dalje.
2344942 (8)      €   17,49 /   €   13,99  
Poskončna punčka prihaja k mami
Interaktivna punčka s 360° funkcijo kobacanja. 
Poleg prepoznavanja glasu lahko s pomočjo 
aplikacije „Come To Mummy“ prepozna celo 
obraze in nanje reagira. Od 3. leta dalje.
2364647 (6)      €   58,49 /   €   46,99  
Govoreča Laura
Laura je oblečena v ljubek pajac s kapico. Njene 
oči se zapirajo. Izgovorjava 24 otroških glasov 
kot „mama“, „dada“, „hihi“ in še veliko več. V 
kompletu sta priloženi duda in steklenička. 
Od 2. leta dalje.
658394 (1)      €   22,49 /   €   17,99  

Baby Alive zabavno hranjenje z Lily 
S pomočjo mase za oblikovanje hrane za punčke 
v hipu ustvarimo okusne obroke, ki jih Lily poje 
s čarobno žlico. Vsebuje plenice, 2 pločevinki 
mase za oblikovanje hrane za večkratno uporabo 
in dodatke. Od 3. leta dalje.
2388455 (7)   kos   €   28,49 /   €   22,99  
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Punčke in dodatki

Narodna noša
S hlačami, srajco in čevlji. (Brez punčke).
2240343 (8)      €   14,99 /   €   11,99  
Dirndl
Dirndl z balerinkami in trakom za lase. 
(Brez punčke).
2240339 (1)      €   14,99 /   €   11,99  
Modna obleka
Sortirano. (Brez punčke).
2240346 (9)   kos   €   14,99 /   €   11,99  
Zimska obleka 
Komplet oblačil. (Brez punčke).
2164527 (3)      €   24,99 /   €   19,99  
Obleka za prosti čas
Sortirano. (Brez punčke).
2240359 (9)   kos   €   12,49 /   €   9,99  
Zabavna deževna prha
S po višini nastavljivo glavo za prhanje in z 
vodo, ki priteče z uporabo vrtljivega stikala. 
Od 3. leta dalje. (Brez punčke).
2164510 (5)      €   48,49 /   €   38,99  
Komplet za kopalno zabavo
Kopalke. (Brez punčke).
2370839 (6)      €   18,49 /   €   14,99  
Kad
S svetlobnimi in zvočnimi učinki. (Brez punčke).
2370844 (0)      €   40,99 /   €   32,99  
Žur v pižamah
Komplet oblačil. (Brez punčke).
2370848 (8)      €   24,99 /   €   19,99  
Zabavno stranišče
S smešnimi zvočnimi učinki.
2164514 (3)      €   18,49 /   €   14,99  
Čelada
Z nastavljivim vizirjem. (Brez punčke).
2370852 (5)      €   12,49 /   €   9,99  
Motoristična obleka
Z jakno, pajkicami in čevlji. (Brez punčke).
2370855 (6)      €   18,49 /   €   14,99  
Motor 
Motor na daljinsko upravljanje. (Brez punčke).
2370850 (1)      €   48,49 /   €   38,99  
Brat
Velikost 43 cm.
2370825 (9)      €   59,99 /   €   47,99  
Modna obleka
Z jakno, majico, krilom in sandali. (Brez punčke).
2240373 (5)      €   24,99 /   €   19,99  

BABY born® Interaktiv. Telo je bolj mehko 
in gibljivo. Pribl. 43 cm.

Obleka iz džinsa
S hlačami iz džinsa, majico, kapo, teniskami in 
drugimi dodatki. 
2370762 (7)      €   55,99 /   €   44,99  
Roamer Pram
Voziček za punčke z baldahinom, nastavljivim 
ročajem, košaro in torbico.
2370841 (9)      €   55,99 /   €   44,99  
Brown Eyes
2370821 (1)      €   49,99 /   €   39,99  
Punčka 
2370819 (8)      €   49,99 /   €   39,99  
Fantek
2370820 (4)      €   49,99 /   €   39,99  
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Punčke in dodatki

Hočem biti ob tebi
Tvoj dojenček želi biti ob tebi. Mehek 
dojenček z dodatki. Velikost približno 28 cm. 
Od 2. leta dalje.
238411 (5)      €   17,49 /   €   13,99  
Komplet 6v1 z visokim stolom
Gugalni stol je primeren za počivanje, nošenje 
in zibanje. Primeren za punčke velikosti 46 cm. 
Od 3. leta dalje.
719629 (4)      €   30,99 /   €   24,99  
Glava za ličenje
Pusti domišljiji prosto pot. Dodatki: glavnik, 
krtača, 6 navijalk za kodranje las, 8 sponk za 
lase, šminka in nalepke. Od 3. leta dalje.
470154 (5)      €   30,99 /   €   24,99  
Modna punčka
S krtačo in sponkami za lase lahko punčki 
narediš prelepo frizuro. Velikost: pribl. 38 cm. 
Od 3. leta dalje. 
2378557 (1)      €   24,99 /   €   19,99  
Pri zdravniku
S stetoskopom prisluhni bitju dojenčkovega 
srca. Preglej ga ali pa mu daj injekcijo. S stek-
leničko ga lahko nahraniš. Velikost: približno 
33 cm. Od 3. leta dalje.
528641 (6)      €   14,99 /   €   11,99  
Sodobna deklica!
Tvoja elegantna 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.

Svetlolasa punčka
2384127 (7)      €   34,99 /   €   29,99  
Rjavolasa punčka 
2384135 (2)      €   34,99 /   €   29,99  
Rjavolasa punčka s kodri
2384115 (4)      €   34,99 /   €   29,99  
Svetlolasa punčka s kodri
2161739 (3)      €   35,99 /   €   29,99  
Obleka s kratkimi hlačami
2384152 (9)      €   14,99 /   €   12,99  
Obleka z zvezdami
2384175 (8)      €   14,99 /   €   12,99  
Oblekica
2384160 (4)      €   14,99 /   €   12,99  
Obleka za balerino
2384170 (3)      €   14,99 /   €   12,99  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13            

5

1

2

2

10

7

11

8

12

9

13

6

24,99

3
30,99

4



22

Dodatki za punčke

Komplet iCoo Grow with me
Z vozičkom za punčke s sedežno enoto, stojalom 
in pasom za pripenjanje. Vsebuje voziček, lupi-
nico in osnovno stojalo. Ima več možnih načinov 
uporabe: kot voziček za punčke, športni voziček, 
visok stolček in udobno ležišče za nočni spanec. 
Narejen iz mehke in pralne tkanine. Primerno za 
punčke do 41 cm.
2352125 (4)   kos   €   68,49 /   €   54,99  
Potovalna posteljica iCoo 
iCoo Starlight je več kot le potovalna posteljica za 
punčke. Mehka podlaga zagotavlja brezskrbno 
previjanje punčk, vrtiljak za igranje je mogoče 
namestiti na vsakega izmed štirih vogalov, zaradi 
stranskih mrež pa je punčka lahko vedno na očeh. 
Mogoče jo je uporabiti kot stajico za punčke ter 
zložiti in pospraviti v priloženo torbo. Primerno za 
punčke do 43 cm.
2352219 (0)      €   29,99 /   €   24,99  

Voziček za dvojčke VARIO
Sodobni športni voziček za dvojčke z dvema 
športnima sedežema, ki ju lahko uporabljate 
obojestransko, tako da gleda v smeri vožnje 
ali v nasprotno smer. Voziček ima premična 
sprednja kolesa, mrežo za prtljago in nastavlji-
vi potisni ročaj. Primerno za punčke do 50 cm. 
Mere: 71 x 47 x 79 cm.
2347597 (7)      €   79,99 /   €   64,99  
Kombiniran voziček 3v1 
EMOTION ALL IN
Voziček s sedežno enoto, pasom za pripenjan-
je, varnostnim ročajem, streho, blazino in po-
krivalom proti vetru. Sedež lahko uporabljate 
obojestransko, tako da punčka gleda v smeri 
vožnje ali v nasprotno smer. Voziček ima 
premična sprednja kolesa, mrežo za prtljago 
in nastavljiv potisni ročaj. Primerno za punčke 
do 52 cm. Mere: 67 x 43 x 77 cm.
2158184 (7)      €   74,99 /   €   59,99  
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Dodatki za punčke

Kuhinja Tefal French Touch Bubble 
Kuhinja povezuje bujno domišljijo z uporabnimi 
funkcijami. Ima kuhalno ploščo, ki vsebuje 
zabavno funkcijo brbotajoča voda. Vsebuje 
tudi napo, jedilni prostor, uro za učenje, pečico 
in hladilnik s funkcijo izdelovanja ledenih 
kock. Korito je snemljivo. Zahvaljujoč pametni 
tehnologiji lahko otroci svoje čarobne palačinke 
obračajo v zraku tako kot profesionalci. Veliko 
odlagalnih površin nudi prostor za dodatke, kot 
so ponve, jedilni pribor, skodelice in podobno. 
Mere: 113,5 x 40 x 93 cm. Od 3. leta dalje.
2375040 (1)      €   112,49 /   €   89,99  
Kuhinja Tefal Studio Bubble 
Kuhinja Studio Bubble nudi nadebudnim malim 
kuharjem veliko prostora za kuhanje, peko in 
igro. Velika kuhinja preseneča z edinstveno ku-
halno ploščo Bubble. Posodo napolni z vodo, jo 
postavi na ploščo, pritisni na gumb in nastajati 
začnejo mehurčki. Kuhinja ima napo, pečico, 
hladilnik in pomivalni stroj. Poleg tega lahko v 
kuhinji najdeš še veliko pomivalno korito s pipo 
ter veliko prostora za spravljanje posode in živil. 
Navdušen boš tudi nad čarobno ponvijo: z njo 
boš lahko čarobne palačinke pekel in obračal 
v zraku kot pravi profesionalec. Naprava za 
delanje mehurčkov s posebnimi zvočnimi efekti 
in kavni aparat s tabletami za kuhanje espresa 
pa igranje s kuhinjo naredita še bolj zanimivo. 
Mere: 49,5 x 46,5 x 99 cm. Od 3. leta dalje.
2168708 (2)      €   79,99 /   €   64,99  
Negovalni kotiček za dojenčka
Negovalni kotiček se lahko zloži in ob odprtju 
preseneti s 3 velikimi površinami za igranje: 
kuhinjo, kopalnico in spalnico. Kopalnica vse-
buje odstranljivo banjico in previjalno komodo. 
Kuhinja vsebuje sedež za punčko, korito s pipo, 
grelno ploščo, mikrovalovno pečico in odlagalno 
površino. Spalnica vsebuje posteljo za punčko, 
vrteči mobile in luč. Mere: 149 x 71 x 71 cm. 
Od 3. leta dalje.
2375027 (2)      €   112,49 /   €   89,99  
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Dodatki za punčke

Lepotilni kovček Braun 
Lepotilni kovček z baterijskim sušilnikom za 
lase znamke Braun in pripomočki za popolno 
oblikovano pričesko. Od 3. leta dalje.
990046 (2)      €   24,99 /   €   19,99  
Šivalni stroj
Baterijski šivalni stroj s pedalom, vdevalom, 
6 navitki in nadomestno iglo. Od 5. leta dalje.
231695 (6)      €   37,49 /   €   29,99  
Samorog
Samorog s svetlobnimi in zvočnimi učinki. 
Primeren za igro s punčkami. Z dodatki in 
grivo, ki se lahko češe. Velikost pribl. 40 cm.
2381707 (4)      €   45,99 /   €   36,99  
Elektronska blagajna s čitalnikom
S funkcijo čitalnika in računala.
153956 (1)      €   24,99 /   €   19,99  

Kavni aparat BOSCH Tassimo
Z možnostjo polnjenja vode in realističnim 
pretokom vode, brez segrevanja. Z zvočno 
funkcijo.
231663 (5)      €   30,99 /   €   24,99  
Opekač kruhkov BOSCH 
Opečeni kruhki samodejno izskočijo.
989980 (3)      €   10,99 /   €   8,99  
Ročni mešalnik BOSCH 
Na baterije s snemljivimi nastavki.
989974 (2)      €   9,99 /   €   7,99  
Likalnik BOSCH 
Z možnostjo polnjenja vode in pršenja.
120811 (5)      €   10,99 /   €   8,99  

Kuhinja Wave znamke Miele
Kuhinja je primerna za igro z obeh strani. 
Opremljena z zvočnimi in svetlobnimi učinki, 
„ledomatom“, aparatom za pripravo kave in 
še drugimi dodatki.
2381731 (9)      €   58,49 /   €   46,99  
Sesalnik Miele 
S pristnim zvokom vedno znova posesa pri-
ložene kroglice in stiropora. Od 3. leta dalje.
898893 (5)      €   37,49 /   €   29,99  
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Plišaste igrače

Beagle Benni
Premika ušesa in se odzove na zvoke ter 
dotike. Z več kot 80 stavki poskrbi Benni za 
veliko zabave. Od 4. leta dalje.
2160493 (5)      €   49,99 /   €   39,99  
Mucka Kara
Ko Karo hranite po steklenički, se zasliši 
srebanje, zapre utrujene očke in smrči. S 
premikajočimi se tacami. Od 4. leta dalje.
2388379 (6)      €   34,99 /   €   27,99  
Mampfozaver Rex
Rex rjovi, oponaša džungelske zvoke se post-
avi na zadnje tace in s 35 različnimi zvoki ter 
gibi poskrbi za pravo zabavo. Od 4. leta dalje.
2388370 (3)      €   68,49 /   €   54,99  
Mali pacient Zandi
S toplomerom lahko na igriv način izmeriš 
vročino, s stetoskopom pa lahko poslušaš 
Zandijevo srce. Z zvoki bitja srca in ljubkimi 
opičjimi zvoki. Od 4. leta dalje.
2388172 (3)      €   42,99 /   €   34,99  
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S svetlobnimi in zvočnimi učinki

Veselo 

maham z 

repom!

Premikam 

zadnji 
del tel

esa 

in maham z 

repom.

Hodim!

 

Plišaste igrače

S HatchiBabies lahko veliko odkriješ! Jaj-
ce se premika samo od sebe in šele, ko se 
izleže, izveš ali je fantek ali punčka. Poleg 
rojstnega lista in visokega stolčka so v 
jajčku tudi 4 interaktivni modni dodatki. 
HatchiBaby požgečkajte, nahranite, naj 
podre kupček, malo ga uspavajte in še 
veliko več! Celo govoriti se lahko nauči! 
Od 5. leta dalje. Sortirano.

HatchiBabies Ponette
Prisrčni Ponetti so mešanica ptičev in ponijev 
z očarljivimi grivami, repi, kopiti in velikimi 
očmi!
2348240 (1)   kos   €   69,99 /   €   56,99  
HatchiBabies Cheetree
Cheetreesi so prismuknjena mešanica med 
ptiči in gepardi z repi divjih mačk, svilnatimi 
tačkami in velikimi očmi!
2348247 (0)   kos   €   69,99 /   €   56,99  
HatchiBabies Monkiwi
Monkiwies so mešanica opic in ptičev z meh-
ko dlako, zabavnimi ušesi in opičjim repom! 
Vsebuje tudi dodatke!
2378986 (9)   kos   €   69,99 /   €   56,99  
CollEGGtibles 2- delni set
Vsebuje 2 jajci, 2 figuri, 1 gnezdo in 1 pregled. 
Od 5. leta dalje. Sortirano.
2348264 (7)   kos   €   7,49 /   €   5,99  
CollEGGtibles 4-delni set
Vsebuje 4 jajca, 4 figure, 1 ekskluzivno figuro 
in 1 pregled. Od 5. leta dalje. Sortirano.
2348270 (8)   kos   €   14,99 /   €   11,99  
CollEGGtibles Whishingstar slap
Igralni set s čarobnim slapom, premičnimi 
gnezdi, gugalnico in zvezdnim bazenom 
pričara neskončno zabavo. Postavi CollEGG-
tibla na tobogan v slapu in začel bo sam 
svetiti. Z 2 ekskluzivnima figurama: 1 v jajcu 
in 1 že izvaljena! Od 5. leta dalje.
2348311 (8)      €   19,99 /   €   15,99  

Jazbečar Waggles 
Jazbečar Waggles je prikupen kužek iz pliša. 
Njegova posebnost: pri hoji mu zadnji del 
telesa prikupno miga v levo in desno stran. 
Z mahajočim repkom, prismuknjeno hojo in 
srečnim laježem ga je pravi užitek gledati. 
Od 3. leta dalje.
2346454 (4)      €   30,99 /   €   24,99  

Fluffy, Cassy, Tessie in Destiny so prikupni 
in se radi sprehajajo. Njihovi povodci imajo 
3 različne svetlobne učinke. Na sprehodu 
mahajo z repki in spuščajo vesele živalske 
zvoke. Od 4. leta.

Poni Tessie
2178419 (4)      €   30,99 /   €   24,99  
Muca Cassy
2178414 (9)      €   30,99 /   €   24,99  
Samorog Destiny
2178423 (1)      €   30,99 /   €   24,99  
Kuža Fluffy
2178410 (1)      €   30,99 /   €   24,99  
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40+
zvokov

interaktivna zabava

kos 16,99

3
19,99

kos 16,99

1
19,99

Plišaste živali

Bizzy Bubs
Te punčke imajo posebne funkcije. Pritisnite 
gumb na plenici in punčke bodo začele brbrati, 
se kobacati, hihitati ali smejati. Sortirano. 
Od 5. leta dalje.
2233465 (7)   kos   €   19,99 /   €   16,99  
Igralni komplet Bizzy Bubs
Te prefinjene punčke brbrajo, govorijo, se ko-
bacajo, se smejejo in se igrajo igrico „Kukuc“. 
Z dodatki. Sortirano. Od 5. leta dalje.
2233468 (8)   kos   €   28,49 /   €   22,99  
Zmaj
Ko se zmaj izvali, ga lahko pobožate po glavi 
in joka. Sortirano. Od 5. leta dalje.
2383375 (3)   kos   €   19,99 /   €   16,99  
Samorog
Odziva se na pohvale, se oglaša, teče in rog se 
mu sveti v različnih barvah. Od 5. leta dalje.
2383382 (1)      €   24,99 /   €   19,99  

Dinozaver Velociraptor
Inovativna vgrajena tehnika omogoča dinoza-
vru, da se na okolico odziva s pomočjo zvokov, 
gibanja in dotikov. Dinozavra lahko razjezite 
ali pomirite s pomočjo senzorjev za dotik. Od 
5. leta dalje. Sortirano.
2393973 (8)      €   25,99 /   €   21,99  
Samorog
To čarobno in interaktivno bitje se odziva 
na zvoke, gibanje in dotike s posebnim 
oglašanjem samoroga. Skrtačite jim lahko 
mavrično grivo in čaroben rep. Od 5. leta 
dalje. Sortirano.
2317528 (0)      €   25,99 /   €   21,99  
Bleščeča opica
Tako kot vsa bitja Fingerlings tudi opice rade 
visijo s prstov in vedo, kdaj jih božate, ogo-
varjate ali obrnete na glavo! Te interaktivne 
živali mežikajo, obračajo glavo, pošiljajo 
poljubčke, se pozibavajo na repu in govorijo v 
nenavadnem opičjem jeziku. Od 5. leta dalje. 
Sortirano.
2317517 (4)      €   25,99 /   €   21,99  

Kuža 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 /   €   47,99  
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NICI Logo ist separat

Hauptversion

in Kombination mit 
Theodor-Illus

Minimal-Version
(NICI Logo separat)

LUČKE

LED+
ZVOČNIK

Pridruži se nam v

   deželi sanj!   deželi sanj!deželi sanj!

sladke 
sanje

zaprte 
oci

odprte 
ociv

v

zvočnik Bluetooth

lučke LED

Vključno 
s knjigo

Plišaste igrače

Teodor in prijatelji
NICI samoroga Teodor in Cloud Dreamer 
ter lama Dalia so plišaste igrače in zabav-
ni elektronski prijatelji v enem. Vgrajene 
imajo mavrične lučke LED in zvočnike 
Bluetooth. Zvočnike lahko povežete s 
pametnim telefonom ali tablico. Plišaste 
igrače lahko zaigrajo vašo najljubšo pesem 
in se svetijo v ritmu. Brezplačna aplikacija, 
ki so jo razvili ravno za te živali, z zabavni-
mi zvoki in možnostjo snemanja poskrbi za 
interaktivno zabavo.

Samorog Teodor
2365495 (2)   kos   €   49,99 /   €   39,99  
Samorog Cloud Dreamer
2365496 (9)   kos   €   49,99 /   €   39,99  
Lama Dalia
2365501 (0)      €   49,99 /   €   39,99  
Zaspanček
Z NICI zaspančkom je pripravljanje za span-
je mala malica. Skupaj s plišasto igračo si 
otroci tik pred spanjem predstavljajo, o 
čem želijo sanjati. Želja odpotuje v trebuh 
zaspančka. Čas je za spanje! Koničasto kapo 
potegnite čez Zaspančkove oči in takoj bo 
zaspal ter vas čakal v deželi sanj. Tako otro-
ci začnejo noč z dobrim občutkom.

Pingvin Koosy
38 cm 2164823 (6)            €   24,99  
Pingvin Koosy
22 cm 2164819 (9)            €   14,99  
Koala Kappy
22 cm 2113109 (7)            €   14,99  
Koala Kappy
38 cm 2113112 (7)            €   24,99  
Kuža
38 cm 2365508 (9)   kos   €   24,99  
Kuža
22 cm 2365504 (1)   kos   €   14,99  
Samorog
22 cm 2233860 (0)            €   15,99  
Samorog
38 cm 2233858 (7)            €   25,99  
Severni medved
Vključno s pravljicami za lahko noč. 
Velikost: 38 cm.
2365512 (6)            €   34,99  
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Plišaste igrače

Za objemanje, stiskanje in ljubkovanje. 
Primerno tudi za najmlajše.

Samorog
Leži, 30 cm, pisan.
2135023 (8)            €   14,99  
Samorog
Leži, 30 cm, rožnat.
2135027 (6)            €   14,99  
Kužek z ovratno rutico
Leži, 30 cm.
36597 (0)      €   9,99 /   €   7,99  
Medved
Sedi, 25 cm.
651032 (9)      €   9,99 /   €   7,99  
Medved
Sedi, 55 cm.
651028 (2)            €   14,99  
Medved
100 cm
678023 (4)      €   22,99 /   €   19,99  
Kužek
Leži, 100 cm.
2002402 (4)            €   22,99  
Medved
Mehak, 33 cm.
2348087 (2)            €   19,99  
Tiger
Leži, 20 cm, bel.
2119251 (7)            €   9,99  
Bernski planšarski pes
Leži, 20 cm.
37041 (7)      €   9,99 /   €   7,99  
Haski
Leži, 20 cm.
37043 (1)      €   9,99 /   €   7,99  
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Plišaste igrače

YOOHOO živali iz pliša - enostavno jih mo-
raš imeti rad. YOOHOO Pink & Blue imata 
številne super prijatelje po celem svetu.

Sova
Pribl. 16 cm.
2348066 (7)            €   8,99  
Flamingo
Pribl. 17 cm.
2348051 (3)            €   8,99  
Lisica
Pribl. 25 cm.
157227 (8)            €   10,99  
Ris
Pribl. 25 cm.
157243 (8)            €   10,99  
Zajček
Pribl. 19 cm.
2348071 (1)            €   10,99  
Samorog
Pribl. 20 cm, zlat.
2348076 (6)            €   10,99  
Puščavska lisica
Pribl. 40 cm.
751265 (0)            €   24,99  
Dihur
Pribl. 25 cm.
157289 (6)            €   9,99  
Samorog
Pribl. 14 cm, rožnat.
260978 (2)            €   7,99  
Puščavska lisica
Pribl. 25 cm.
157326 (8)            €   10,99  

ChiChi Love srečna družinica
V moderni torbi z barvnimi odtisi pasjih tačk 
ima mala pasja družinica dovolj prostora. 
Od 5. leta dalje.
2238970 (1)      €   30,99 /   €   24,99  
ChiChi Love Paris
Zaradi gibljivih okončin je možnih veliko število 
premikov. Ovratnica in srček se svetita v temi. 
Od 5. leta dalje.
2159452 (6)      €   33,49 /   €   26,99  
ChiChi Love sadna moda
V lepi torbi v obliki melone. Od 5. leta dalje.
2159447 (2)      €   18,49 /   €   14,99  
ChiChi Love mali prijatelji
Kužki tečejo, lajajo in veselo mahajo z repki. 
Sortirano. Od 3. leta dalje.
2238976 (3)   kos   €   18,49 /   €   14,99  
ChiChi Love Poshi
Mali višavski terier teče in laja. Komplet 
vsebuje obleko in povodec. Kužka lahko 
usmerjate. Od. 3 leta dalje.
2239030 (1)      €   33,49 /   €   26,99  
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Za najmlajše

Metulj
Pribl. 24 x 22 cm.
982266 (5)      €   12,49 /   €   9,99  
Baby nočna lučka
S svetlobnimi in zvočnimi učinki. Predvaja 
pomirjujoče zvoke iz vsakdana: dež, telefon, 
sesalnik, utripanje srca in šumenje valov. Po 
določenem času se samodejno ugasne.
2068121 (0)      €   9,99 /   €   7,99  
Punčka za igranje Girl
Pribl. 30 cm.
967037 (2)      €   12,49 /   €   9,99  
Ura za igranje Girl
Pribl. 32 x 20 cm.
218434 (0)      €   15,49 /   €   12,99  
Ura za igranje Boy
Pribl. 32 x 20 cm.
218437 (1)      €   15,49 /   €   12,99  
Ropotuljica Girl
Pribl. 14 x 9 cm.
2007626 (9)      €   5,99 /   €   4,99  
Odejica za crkljanje Girl
Pribl. 25 x 25 cm.
967047 (1)      €   9,99 /   €   7,99  
Žogica iz pliša Medvedek
Pribl. 12 cm.
2033798 (8)      €   7,49 /   €   5,99  
Odejica za crkljanje Medvedek
Pribl. 16 x 16 cm.
2033795 (7)            €   4,99  
Mehka knjigica Medvedek
Pribl. 13 x 13 cm.
2044735 (9)      €   8,49 /   €   6,99  
Odejica za crkljanje Medvedek
Pribl. 25 x 21 cm.
2033797 (1)      €   9,99 /   €   7,99  
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Za najmlajše

Lahko noč - Polžek
Polžek iz pliša ima svetleče oči, ki v temi na 
strop ali stene projicirajo barvne LED zvezdice. 
Predvaja 10 različnih melodij in zvokov.
Zelen
2374791 (3)   kos   €   24,99 /   €   19,99  
Vijoličen
2374783 (8)   kos   €   24,99 /   €   19,99  
Lahko noč - Samorog
Samorog iz pliša, ki predvaja uspavanke in 
ima svetlobne učinke.
2374799 (9)   kos   €   28,99 /   €   24,99  

Panoramska vrtavka Železnica
Električna vrtavka s premično lokomotivo in 
zvočnim učinkom. Ø 19 cm. Od 18. meseca dalje.
154231 (8)      €   24,99 /   €   19,99  
Zabavni boben Medvedek Pu
Boben z motivom Medvedka Pu - ja. Komplet 
vsebuje 2 igralni palici, pas ter 3 barvne žoge 
pod prozorno prepono bobna. Ø 17 cm. 
Od 3. leta dalje.
2045354 (1)      €   12,49 /   €   9,99  
Glasbena skrinjica
Glasbena skrinjica z vrtljivim ročajem in mo-
tivom Medvedka Pu - ja. Med vrtenjem ročaja 
predvaja skladbo A. Vivaldija Pomlad. Različni 
motivi. Od 18. meseca dalje. Sortirano.
2047046 (3)   kos   €   7,99 /   €   6,49  
Glasbena vrtavka Medvedek Pu
Pločevinasta vrtavka z motivom medvedka 
Pu - ja. Ø 19 cm. Ob vrtenju proizvaja tipični 
zvok vrtavk. Od 18. meseca dalje.
661808 (7)      €   12,49 /   €   9,99  
Vrtavka Pikapolonica
Pločevinasta vrtavka z motivom pikapolonic. 
Ø 16 cm. Od 18. meseca dalje.
624963 (2)      €   8,49 /   €   6,99  
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Za najmlajše

Hišica na drevesu
Najprej pridno gradimo, potem pa se s prija-
telji igramo na gugalnici! Hišo na drevesu se 
enostavno postavi in vsebuje elemente gozda, 
gugalnico in okno, ki se lahko odpira.
2392745 (2)   kos   €   30,99 /   €   24,99  
Delavnica za dirkalne avtomobile
V delavnici lahko mali dirkači svoje avtomo-
bile pripravijo na akcijo. Priloženi so veliki 
gradniki in gradniki za progo, s katerimi lahko 
delavnico spremenimo v dirkalno stezo.
2392781 (0)      €   34,99 /   €   27,99  
Delovno - igralna miza
S to premično delovno - igralno mizo lahko 
otrok ustvarja čudovite zgodbe v centru 
mesta. Iz gradnikov lahko na mizi zgradimo 
bencinsko črpalko, semafor in trg.
2059467 (1)      €   43,49 /   €   34,99  
Transporter dirkalnih avtomobilov Tracks
Veliki transporter se lahko odpre. Znotraj se 
skriva sestavljivi dirkalni avto z realističnimi 
zvočnimi učinki. Rampe se lahko uporablja za 
različne trike na dirkalni stezi.
2392773 (5)      €   24,99 /   €   19,99  
 Glasbeni vlak
Sestavljivi glasbeni vlak s prijaznim obrazom 
prihaja z barvitimi gradniki, na katerih so 
prikazane črke od A do Z. Preprosto povežite 
vagone in gradnike s črkami nataknite nanje, 
tako da sestavite abecedo ali celo besedo.
2392769 (8)      €   18,49 /   €   14,99  
Voziček za gradnike
Če otrok voziček potiska normalno, se zbirajo 
gradniki. Ko se voziček pelje po velikih kole-
sih, se gradniki premikajo v prozornih oseh. 
Voziček lahko vlečemo tudi za seboj.
2392789 (6)      €   30,99 /   €   24,99  
Torba z gradniki
Skozi učenje barv, številk, oblik in še mnogo 
drugega se otroci pripravijo na šolo! Pisani 
gradniki so potiskani s številkami, oblikami, 
simboli in predmeti.
984102 (4)      €   37,49 /   €   29,99   
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LEGO

Živalski vrt z dinozavri
Mlajši otroci bodo z velikim veseljem prišli 
na obisk k dinozavrom v živalski vrt. Lahko 
jih bodo nahranili ali uprizorili prizor iz filma 
Jurassic World z Grayem Mitchellom kot LEGO® 
DUPLO® figuro. Starost: 2-5 let.
2345598 (6)      €   18,49 /   €   14,99  
Razgledna točka T-Rex
Pomagaj Owenu Gradyu ujeti pobeglega 
T-Rexa! Starost: 2-5 let.
2345601 (3)      €   24,99 /   €   19,99  
Dajzova lopa
Preko video klica se lahko Dajz in Strela 
McQueen pogovarjata. Starost od 2. - 5. let.
2156077 (4)      €   18,49 /   €   14,99  
Batni pokal
Zapelji Jako Groma na batni pokal! Starost: 2-5 let.
2156078 (1)      €   29,99 /   €   24,99  
Mikijev čoln
Prosimo vse potnike, da se vkrcajo na parnik 
z okni in delujočim kolesom za vrvi. Vsebuje 
tudi pomol z oknom, stolom in osvetlitvijo, 
čoln na vesla ter dve LEGO® DUPLO® figuri. 
Starost: 2-5 let.
2345605 (1)      €   29,99 /   €   24,99  
Rojstnodnevna zabava Mini Miške
Doživi najboljšo zabavo z Mini Miško. Vsebuje 
mačko, roza avto, sestavljivo torto ter kocke v 
obliki darila in LEGO® DUPLO® figuro. Starost: 
2-5 let.
2345608 (2)      €   18,49 /   €   14,99  
Škatla za gradnike z veliko podlago za 
igranje
Mali otroci se bodo zabavali z gradnjo dogo-
divščin iz zabavnih LEGO® DUPLO® gradnikov z 
vrtljivimi mlini na veter, gugalnicami, tobogani 
in avti. Starost: 2-5 let.
2223154 (3)   kos   €   43,49 /   €   34,99  
Moja prva škatla gradnikov z vlečnimi 
živalmi
Zgradi skupaj z otrokom pisan vlak z živalmi iz 
velikih LEGO® DUPLO® gradnikov. Poleg zabavne 
igre se pridobi še znanje o divjih živalih in boljšo 
fino motoriko. Starost: 1½ -3 let.
2222908 (3)   kos   €   24,99 /   €   19,99  
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LEGO

Vlak
Potniki, dobrodošli na LEGO® DUPLO® vlaku! Set 
vsebuje funkcionalne gradnike, „Push & Go“ 
motor, zvočne in svetlobne učinke ter opcijsko 
povezavo z aplikacijo, ki omogoča tudi digitalne 
igre. Starost: 2-5 let.
2345589 (4)      €   112,49 /   €   89,99  
Most in tiri za železnico
Visoki most in tiri ponujajo obilo zabave z 
LEGO® DUPLO® železnico. Starost: 2-5 let.
2345580 (1)      €   24,99 /   €   19,99  
Kmečka tržnica
Nauči se nakupovati in si oglej, kaj ponuja 
LEGO® DUPLO® kmečka tržnica. S 3 LEGO® 
DUPLO® figurami in sestavljivim avtom. 
Starost: 2-5 let.
2222919 (9)      €   18,49 /   €   14,99  
Družinska hiša
V LEGO® DUPLO® družinski hiši se otroci naučijo 
vse o vsakodnevnem življenju. Vsebuje kuhinjo, 
kopalnico, otroško sobo, strešno teraso in 
3 DUPLO figure. Starost: 2-5 let.
2072625 (6)      €   37,49 /   €   29,99  
Veliko gradbišče
Sestavi gradbišče, s tovornjakom pripelji 
material, ga potem dvigni z žerjavom in 
zgradi svojo stavbo. Žerjav ima kabino, ki jo 
lahko obračaš, premično roko in prijemalo. 
Starost: 2-5 let.
2028012 (3)      €   49,99 /   €   39,99  
Izlet na kmetijo
Nahrani domače živali, vozi traktor in se 
spusti po toboganu. Starost: 2-5 let.
2222928 (1)      €   55,99 /   €   44,99  
Hlev za konje
Otroci radi skrbijo za ponije v hlevu, jih češejo, 
nahranijo in napojijo. Starost: 2-5 let.
2222925 (0)      €   29,99 /   €   24,99  

1

2

3

4

5

6

7

2 3

5

7

4

LEGO, DUPLO, logotip LEGO in mini fi gure so blagovne znamke skupine LEGO. ©2018 the LEGO Group.

89,99

1
112,49

44,99

6
55,99



36

Za najmlajše

Dirkalna steza 
Z dvema parkirnima prostoroma, tremi 
različnimi stezami, super zvočnimi učinki ter 
postajo za točenje goriva poskrbi za veliko 
zabave. Priložena sta 2 avtomobila. Višina 
90 cm. Od 18. meseca dalje.
2371404 (5)      €   48,49 /   €   38,99  

Igralna odeja
Mehka in udobna odeja ponuja številne mož-
nosti za igro. Ljubka lisička, ki jo je mogoče 
sneti, poskrbi za zabavo s smešnimi zvoki in z 
dvema glasbenima melodijama. Odejo lahko 
enostavno zložite in vzamete s seboj na pot. 
Od rojstva dalje.
973704 (4)      €   46,49 /   €   37,99  
Prve kocke
10 pisanih in različno oblikovanih kock za igro 
in raziskovanje. Z ročajem za na pot. 
Od 6. meseca dalje.
962850 (2)      €   12,49 /   €   9,99  
Igralna gora
Otroška radovednost se bo prebudila s pomočjo 
igralne gore s pisanimi krogi, ki so naloženi eden 
na drugega in postanejo igralni prijatelji. Ko 
potegnete medvedjo ropotuljico za ročaj, boste 
zaslišali zvoke in glasbo, ki otroke s pomočjo 
zabave privede do barv in številk! S prijemanjem 
in zlaganjem se razvijata koordinacija rok in oči 
ter ročna spretnost. Od 6. meseca dalje.
2371396 (3)      €   19,99 /   €   16,99  
Zebra
S kontrastnimi črtami, držalom, vrtljivo 
kroglo s perlami in metuljem ter obroči zago-
tavlja veliko zabave. Primerno za pritrditev na 
otroški stolček. Od 3. meseca dalje.
2238001 (2)      €   9,99 /   €   7,99  
Glasbeni polž
10 kock različnih oblik in barv lahko zlagaš na 
rep ali v katero koli ustrezno luknjo na polževi 
hiški. Ko je polžev trebušček poln, enostavno 
odpri pokrov in kocke stresi ven. Lahko se 
začneš igrati od začetka. Če polža dregneš, bo 
začel prepevati pesmi o barvah, številkah in 
oblikah. Od 6. meseca dalje.
2231017 (0)      €   18,49 /   €   14,99  
Igralna kocka
Pisane frnikole, vrteči valji ali stikalo – ta kocka 
zagotavlja razburljive aktivnosti, ki jih lahko 
majhni prstki odkrijejo! Šest strani ponuja 
veliko možnosti igre, ki spodbujajo motorične 
sposobnosti in so sestavljene iz različnih barv ter 
tekstur. Rokice lahko izboljšujejo svojo spretnost 
tako, da kocko primejo, pritisnejo, potiskajo ter 
jo tako odkrivajo. Od 6. meseca dalje.
2371392 (5)   kos   €   12,49 /   €   9,99  
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Za najmlajše

Avtomobil Billy Big Wheel
Avtomobil je mogoče prek daljinskega upravl-
janja voditi v levo in desno. Pri pospeševanju 
se vklopijo žarometi in motor zatuli. 
Od 2. leta dalje.
rdeč 249788 (4)      €   33,49 /   €   26,99  
rumen 492547 (7)      €   33,49 /   €   26,99  
Čarobna vrtavka
S preprostim pritiskom se sproži vrtenje 
vrtavke in premikanje kroglic v notranjosti. 
Od 6. meseca dalje.
891344 (9)      €   18,49 /   €   14,99  
Komplet za kegljanje 2v1
Vsebuje 6 barvnih kegljev, ki jih je mogoče 
razstaviti na dve polovici in zložiti enega na 
drugega, zato spodbuja otrokovo ustvarjal-
nost. Od 18. meseca dalje.
702881 (6)      €   18,49 /   €   14,99  
Sprehajalnik Chicco 2v1
Podpira prve poskuse hoje. Otrok se lahko v 
stoječem položaju upre nanj; pri teku se oglasi 
zabavna glasba, ki se prekine takoj, ko se otrok 
ustavi. Tako na zabaven način spodbuja otroka, 
da nadaljuje s tekom. Od 9. meseca dalje.
443317 (0)      €   37,49 /   €   29,99  
Elektronska blazina za skakanje
Elektronska blazina z lučkami, zvoki in igrami 
različnih zahtevnosti. Dva igralna načina: 
skakanje in način fitnes s kocko fitnes, ki otroku 
kaže, katere vaje naj izvede. Z barvnimi lučkami, 
ki prikažejo, v kateri kvadrat naj otrok skoči. 
Spodbuja razvoj motoričnih sposobnosti in 
spretnosti. Od 2. leta dalje.
2161646 (4)      €   33,49 /   €   26,99  
Dirkalnik Ferrari
Ob pritisku čelade se vklopijo pravi zvoki ferrarija. 
Z ergonomskim daljinskim upravljanjem lahko 
zavija v 4 smeri. Od 3. leta dalje.
2369219 (0)   kos   €   37,49 /   €   29,99  
Kuža Dogremi
Dogremi je elektronski kuža na infrardeče 
daljinsko upravljanje z dvema igralnima 
načinoma. Od 12. meseca dalje.
2375311 (2)      €   24,99 /   €   19,99  
DJ Karaoke
Mikrofon izgovorjene besede spremeni v 
pesem, izberite med 4 glasbenimi zvrstmi z 
disko učinki in snemljivim mikrofonom. 
Od 3. leta dalje.
2369230 (5)      €   37,49 /   €   29,99  
Gol z žogo
Ob zadetku gola se vklopijo lučke in zvoki. S 25 
melodijami in zvočnimi učinki. Od 2. leta dalje.
703473 (2)      €   35,99 /   €   28,99  
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Telefon
Telefon s številnimi melodijami in zvonenji. 
Sortirano. Od 9. meseca dalje.
106822 (1)   kos   €   12,49 /   €   9,99  

Moj prvi klavir
Na robustnem klavirju se otrok s priloženimi 
glasbenimi karticami uči prvih melodij. 
Od 12. meseca dalje. Sortirano.
810038 (2)      €   18,49 /   €   14,99  
Gosenica
Vseh 6 členov gosenice je mogoče obrniti in pri 
tem poslušati sijajne zvoke hrustanja. Raznolike 
funkcije vsakega posameznega elementa, kot 
so ogledalo, ropotulja, gumijasti obroči in drsni 
elementi, otrokom zagotavljajo optične in 
akustične dražljaje. Od 6. meseca dalje.
621380 (0)      €   7,49 /   €   5,99  
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)      €   12,49 /   €   9,99  
Klavir z živalskimi zvoki
Otroci lahko na klavirju zaigrajo različne živalske 
zvoke in skladbe, lahko posnamejo pesmi, jih 
predvajajo, spremenijo ritem glasbe ali ustvari-
jo svoje lastne skladbe. Od 3. leta dalje.
684259 (8)      €   20,99 /   €   16,99  
Nilski konj za kopeli
Z zabavnimi vodnimi kolesi in želvami za 
zajemanje ter potiskanje vode. S priseskom se 
lahko pritrdi na površino kadi. Od 1. leta dalje.
2344947 (3)   kos   €   12,49 /   €   9,99  
Stroj za peno
25-centimetrski stroj za peno s prisrčnim 
obrazom lahko na površino kadi ali ploščic 
pritrdite s priseskom. Za proizvajanje pene ga 
morate napolniti z vodo in majhno količino 
šampona ali gela za prhanje. Od 1. leta naprej.
2344949 (7)   kos   €  18,49 /  €   14,99  
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Glasbene živali
Vesela in pisana živalica ima koleščke, zato se 
jo lahko premika, kar otroka spodbuja h ko-
bacanju in hoji. Različne melodije in utripajoča 
lučka naredijo igranje še bolj zabavno! 
Sortirano. Od 12. meseca dalje.
486863 (7)   kos   €   8,49 /   €   6,99  
Lončki za zlaganje
Komplet vsebuje 8 različnih lončkov, ki jih lahko 
zlagate in z njimi gradite. Odlično za igranje v 
kopalni kadi. Od 10. meseca dalje.
54767 (3)      €   4,99 /   €   3,99  
Glasbena vozila
Pripravljeni, pozor, zdaj! Pritisnite rumeni 
gumb in vozilo bo bliskovito oddrvelo. 
Sortirano. Od 12. meseca dalje.
486848 (4)   kos   €   8,49 /   €   6,99  
Vrtiljak zabave
Pritrditev na podlago s priseski. 
Od 6. meseca dalje.
148399 (4)      €   5,99 /   €   4,99  
Zabavna tablica
Na 3 različnih težavnostnih stopnjah se lahko 
učimo s pomočjo črk, predmetov, oblik, zvokov 
in glasbe. Od 12. meseca dalje.
2039199 (7)      €   14,99 /   €   11,99  
Otroški pametni telefon
Spodbuja igranje vlog. Na voljo kar 40 različnih 
melodij s svetlobnimi efekti. 
Od 10. meseca dalje.
520066 (5)      €   9,99 /   €   7,99  
Zabavna klaviatura
Predvaja zvoke inštrumentov in živali. Z njo se 
lahko naučiš tonsko lestvico. S funkcijo sne-
manja in predvajanja. Od 24. meseca dalje.
2039198 (0)      €   18,49 /   €   14,99  
Vodna zabava z rožicami
Vodo nalijete v najvišjo rožico, ki začne sukati 
še ostale rože. Enostavna pritrditev s priseski 
na kad ali na ploščice. Od 12. meseca dalje.
2339176 (5)      €   9,99 /   €   7,99  
Ropotuljica v žogi
Pisana žoga z zvončki spodbuja prijemanje. 
Od 3. meseca dalje.
148452 (6)      €   7,49 /   €   5,99  
Zabavna gosenica
Daljinsko vodena gosenica z zabavnimi zvoki 
in lepimi melodijami. Z možnostjo nastavljan-
ja glasnosti. Od 12. meseca dalje.
2339163 (5)      €   24,99 /   €   19,99  
Glasbena zabava
Integrirane spremljevalne melodije. Od 2. 
leta dalje. Aplavz, zvočni efekti, ploskanje in 
navijaški vzkliki. Za zvočne efekte potresite 
mikrofon. Od 2. leta dalje.
2339168 (0)      €   15,49 /   €   12,99  
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Hiška z liki
Otroci se na igriv način spoznajo z različnimi 
oblikami in barvami. Od 1. leta dalje.
354026 (8)      €   23,49 /   €   18,99  
Sestavljanka figura 20-delni komplet
S tremi stebri in pisanimi potiskanimi 
sestavnimi deli za spodbujanje motorike. 
Od 1. leta dalje.
405713 (0)      €   12,49 /   €   9,99  
Constructor boben z izvijačem na baterije
Iz 228-delnega kompleta lahko sestavite 
pet modelov: helikopter, bojno letalo, letalo, 
ribiško plovilo ali hidroplan. Sestavljanje 
spodbuja in izboljšuje motoriko in prostorsko 
predstavo. Od 6. leta dalje.
2177289 (4)      €   37,49 /   €   29,99  
Želva z vrvico
Ko povlečete za vrvico, se polžja hišica začne 
vrteti, v notranjosti pa se prevračajo kocke. Če 
se želite igrati s kockami, enostavno snemite 
polžjo hišico. Na eni strani je igra za motoriko 
s štirimi različnimi luknjami. Od 1. leta dalje.
2174832 (5)      €   22,49 /   €   17,99  
Vila za punčke s pohištvom in figurami
Vila za punčke s štirimi velikimi opremljenimi 
sobami, s teraso za sončenje ter z vrtom 
predstavlja idealen dom za punčke. Hišica za 
punčke je sestavljena iz 75 delov, ki vključujejo 
4 igralne figure in najsodobnejše pohištvo. 
Velikost 75 x 50 x 55 cm. Sortirano. 
Od 3. leta dalje.
369500 (5)      €   74,99 /   €   59,99  
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Poučne igre

Podeželski komplet
Vsebuje lokomotivo, 2 vagona, figure, kuhinjo, 
ograjo in most. 36-delni. Od 3. leta dalje.
2366448 (7)   kos   €   48,49 /   €   38,99  
Začetni komplet z žerjavom
Začetni komplet s premičnim dvigalom, potisno 
lokomotivo s preklopnim pokrovom motorja in 
dvema vagonoma z magnetnim polnjenjem. 
15-delni. Od 3. leta dalje.
79917 (1)   kos   €   24,99 /   €   19,99  
Komplet za transport živali
Vsebuje tunel v gorah, lokomotivo, vagon in 
figuro krave. 20-delni. Od 3. leta dalje.
2366540 (8)   kos   €   28,49 /   €   22,99  
Gasilski komplet
Komplet vsebuje prehod čez železniško progo, 
železniško postajo, gasilskim vozilom, loko-
motivo z vagonom ter zvočne in svetlobne 
učinke. Od 3. leta dalje.
2049756 (9)   kos   €   37,49 /   €   29,99  
Velik rudnik zlata s predorom
Vsebuje predor v več nivojih ter žerjav na 
vrhu. Zabavni zvočni in posebni učinki.
2396489 (1)      €   49,99 /   €   39,99  
Srebrni vlak za prevoz tovora   
2396473 (0)      €   14,99 /   €   11,99  
Dvižni most
Dolžina pribl. 66,5 cm.
141353 (3)      €   33,49 /   €   26,99  
Gasilsko vozilo z lestvijo
2049757 (6)      €   18,49 /   €   14,99  
Vagon za zlato z lučjo
Luč sveti ob vrtenju koles.
2396494 (5)      €   12,49 /   €   9,99   
IR-Express potovalni vlak
Vsebuje IR upravljanje, funkcijo vzvratne 
in normalne vožnje, figuro ter zvočne in 
svetlobne učinke.
319129 (3)      €   37,49 /   €   29,99  
Tovorni vlak s tovorom 
2396485 (3)      €   20,99 /   €   16,99  
Železniška postaja
Z možnostjo snemanja in predvajanja zvoka.
2396475 (4)      €   24,99 /   €   19,99  

Lesene kocke
Barvne. 100 kosov. Od 12. meseca dalje.
42711 (1)      €   9,99 /   €   7,99  
Motorične zanke za vlečenje
Od 12. meseca dalje.
42706 (7)      €   17,99 /   €   14,99  
Kocka z liki
Od 12. meseca dalje.
42701 (2)      €   16,99 /   €   13,99  
Pisani vlak
Od 12. meseca dalje.
42696 (1)      €   15,99 /   €   12,99  
Piramida z barvnimi obročki
Od 12. meseca dalje.
42697 (8)      €   12,49 /   €   9,99  
Motorične zanke
Od 12. meseca dalje.
42704 (3)      €   9,99 /   €   7,99  
Klopca s kladivom
Od 12. meseca dalje.
42703 (6)   kos   €   9,99 /   €   7,99  
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Trgovina
Iz naravnega neobdelanega lesa. S prodajnim 
pultom, 4 predali, policami in povezovalnimi 
deli. Prodajni pult in povezovalne dele lahko 
brez razstavljanja potisnete pod trgovino. 
Velikost 84 x 75 x 115 cm. Brez dodatkov.
392708 (3)      €   99,99 /   €   79,99  

Kuhinjski set
Kovinska nakupovalna košarica vsebuje do-
datke za otroško kuhinjo ali trgovino. Z veliko 
kakovostnimi miniaturami izdelkov.
846281 (7)      €   15,49 /   €   12,99  
Torba s pikami
Robustna torba iz trpežnega blaga, ki je 
napolnjena s številnimi predmeti za trgovino.
2048602 (0)      €   12,49 /   €   9,99  

Stoječa tabla
Stoječa tabla, ki jo lahko uporabljate z obeh 
strani, z uro, oštevilčenim robom in odlagalno 
površino. Primerna za magnetne črke. 
Mere 62 x 41 x 113 cm.
708913 (8)      €   37,49 /   €   29,99  
Viseča tabla
Stenska tabla iz bukovega lesa, ki jo lahko 
uporabljate z obeh strani. Primerna za mag-
netne črke in številke. Z odlagalno površino za 
kredo. Mere 60 x 46 cm.
252379 (8)      €   18,49 /   €   14,99  

Tabla Ultimative Tafel
Dvostranska tabla za pisanje in kreativno ust-
varjanje je zaradi posebne velikosti primerna 
tudi za starejše otroke. Kakovosten kovinski 
okvir zagotavlja dolgo življenjsko dobo in 
optimalno stabilnost. Na dveh različnih 
površinah je veliko prostora za pisanje, risanje 
in računanje. Tabla je na eni strani bela in pri-
merna za vodotopne flomastre in magnetne 
črke, na drugi strani pa je črna in primerna 
za krede. Prostorno odlagalno površino je 
mogoče zložiti in tablo spraviti. Priloženi so 
črn flomaster (primeren za brisanje), komplet 
magnetnih črk in komplet pisanih kred. Mere: 
63 x 63 x 125 cm. Od 3. leta dalje.
819174 (8)      €   74,99 /   €   59,99  
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Lončarjenje

Pletenje

kos 19,99

1
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Kreativnost in igra

Posoda s kroglicami in podlogami
Posoda s kroglicami vsebuje približno 16.000 
kroglic za likanje. S predlogami v obliki 
kvadrata, šestkotnika in slona lahko ustvariš 
veliko prelepih motivov. Od 5. leta dalje.
2047286 (3)   kos   €  24,99 /  €   19,99  
Posoda za shranjevanje
Posoda za shranjevanje vsebuje približno 
6.000 kroglic za likanje, tri predloge v obliki 
papige, ponija in šestkotnika ter dodatke. 
Kroglice lahko razvrstiš v 18 predalčkov. 
Od 5. leta dalje.
2379032 (2)   kos   €  24,99 /  €   19,99  
Komplet Maxi kroglic 
Darilni komplet s približno 900 kroglicami 
za likanje, dvema predlogama v obliki psa in 
kroga ter dodatki. Od 3. leta dalje. 
449049 (4)      €   19,99 /   €   15,99  
Komplet Maxi kroglic Dino 
Komplet vsebuje približno 600 kroglic, predlogo  
v obliki dinozavra in dodatke. Od 3. leta dalje. 
2343256 (7)   kos   €  14,99 /  €   11,99  

Bunchems Mega Pack
Majhne in velike kroglice Bunchems v razno-
vrstnih barvah. Od 4. leta dalje.
2015141 (6)      €   29,99 /   €   23,99  
Potovalni kovček Bunchems
Pokrov kovčka postane stojalo za lepe slike 
Bunchems. Od 4. leta dalje.
2015137 (9)   kos   €  18,49 /  €   14,99  
Bunchems Bunch‘n‘ Build
Še večje in raznolike! Zaradi transparentnih 
oblik, ki so v tem setu, lahko sedaj s krogli- 
cami Bunchems ustvarjaš še hitreje! 
Od 4. leta dalje.
2348146 (6)      €   29,99 /   €   23,99  

Lončarski studio Cool Maker
Kos gline enostavno oblikuj na lončarskem 
kolesu. Pusti, da se posuši in nato svoj izdelek 
pobarvaj. Od 6. leta naprej.
2035128 (1)      €   45,99 /   €   36,99  
Zapestnice KumiKreator
Sama spleti zapestnice prijateljstva z 
zapletenimi vzorci. Več kot 80 motkov v 10 
barvah, oblikovni vzorci in praktična zapirala. 
Od 8. leta dalje.
2348129 (9)      €   35,99 /   €   28,99  
Komplet KumiKreator
Komplet z novimi barvami in novim materia-
lom za 12 modnih zapestnic. Od 8. leta dalje. 
Sortirano.
2348135 (0)   kos   €  13,49 /  €   10,99  

1

2

3

4

5

6

7

Lončarski studio Cool Maker8

9

10

2

3

4

6

7

8
10

 €   36,99  

 €   28,99  
8

23,99

5
29,99

28,99

9
35,99



44

Osupljivi 

čarobni pesek

Kreativnost in igra

Kinetic Sand zložljivi peskovnik
Odprite kovček, roke zakopljite v tekoči pesek 
in se igrajte s petimi modelčki in dvema 
priloženima orodjema. Zgradite najlepše 
gradove iz peska in najbolj čudežne dežele! 
Od 3. leta dalje.
2348140 (4)      €   34,99 /   €   27,99  
Kinetic Sand svetleče trojno pakiranje
Čarobni kinetični pesek v čudovito svetlečih 
pastelnih barvah v trojnem pakiranju! Škatle 
za hranjenje peska so obenem modeli za 
oblikovanje peska, ki se lahko ponovno 
zaprejo. Od 3. leta dalje.
2396220 (0)   kos   €  7,49 /  €   5,99  

FLO MEE modelirni set samorog
Sestavi svojega samoroga. Set vsebuje med 
drugim tudi FLO MEE v 7 različnih barvah, 
orodje za modeliranje, 3D svetleče oči in 
navodila. Od 4. leta dalje.
2396223 (1)   kos   €  12,49 /  €   9,99  
FLO MEE modelirni set dinozaver
Sestavi svojega dinozavra. Set vsebuje med 
drugim tudi FLO MEE v 4 različnih barvah, 
orodje za modeliranje, 3D svetleče oči in 
navodila. Od 4. leta dalje.
2396227 (9)   kos   €  12,49 /  €   9,99  

Čarobna tabla za risanje XXL Color
Nariši, zbriši in ponovno nariši! Popolnoma 
brez madežev. Od 3. leta dalje.
907861 (1)      €   15,49 /   €   12,99  
Malo gradbišče
Iz mehke mase za gnetenje se enostavno 
oblikujejo figure in druge oblike. Z dodanimi 
modeli in stiskalnico se lahko pričara veliko 
različnih idej. Od 3. leta dalje.
654606 (9)      €   9,99 /   €   7,99  
Pizza set
Sedaj gre zares s tvojo lastno dostavo pic! Z 
barvno mehko maso za gnetenje in različnimi 
oblikami se lahko oblikuje pisane in izvirne 
pizze. Od 3. leta dalje.
202269 (7)      €   12,49 /   €   9,99  
Strojček za izdelavo sladoleda
To izgleda tako okusno! Iz pisane mehke 
mase za gnetenje (in strojčkom za izdelavo 
sladoleda) lahko ustvariš nešteto kreacij iz 
sladoleda. Od 3. leta dalje.
200726 (7)      €   9,99 /   €   7,99  
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Kreativnost in igra

Set za izdelavo bleščečih vaz
Učinek lesketanja se doseže s prozornimi premazi.
 Komplet vsebuje tri plastične stekleničke, 
bleščeče barve, okrasne kamne, čopič, konturne 
paste in posamične predloge za oblikovanje.  
Od 8. leta dalje.
949984 (3)      €   12,49 /   €   9,99  
Set za izdelovanje nakita
S tem kompletom si lahko sama izdelaš 
svetlikajoče se zapestnice, ogrlice in prstane. 
Komplet vsebuje 10.000 svetlikajočih se 
perlic, elastične niti in praktično podlago. 
Od 8. leta dalje.
585969 (6)      €   14,99 /   €   11,99  
Set za pletenje Miley 3v1
Komplet za pletenje šalov, trakov za lase in 
rokavic, ki vsebuje stojalo za pletenje, obroč 
za pletenje, pletilke, plastično iglo in dva 
klobčiča volne različnih barv. Od 8. leta dalje.
933208(9)      €   14,99 /   €   11,99  
Album
20 tematik (npr. moda, prijatelji, potovanja 
itd.) s slikami, izrezki, reki in skicami za ust-
varjanje. Komplet vsebuje album z gradom 
in obrazcem za 20 tematik, 22 ovitkov za 
nalepke, 5 sponk in material za zapestnico za 
ključe. Od 8. leta dalje.
2047034(0)      €   14,99 /   €   11,99  

Oblikovanje bleščečih samorogov
Oblikovanje samorogov je z gumijastimi 
figurami še lažje. Bleščečo maso oblikuj 
okoli figure in kmalu boš imel v rokah končni 
izdelek. Z grivo, repom, krili in majhnimi očmi 
iz gume lahko izpopolniš svojega samoroga. 
Od 3. leta dalje.
2379015 (5)      €   12,49 /   €   9,99  
Zapestnice z bleščicami
S tem kompletom lahko oblikuješ in ustvariš 
zapestnice. Komplet vsebuje obseke, prejo, 
mreže, šenilko, bisere, bleščice in okrasne 
kamenčke. Od 6. leta dalje.
2168765 (5)      €   7,49 /   €   5,99  
Vlivanje bleščečih metuljev
S kompletom odkrij nove možnosti za ustvar-
janje in vlij bleščeče metulje ter kačje pastirje 
iz gipsa. Od 5. leta dalje.
197612 (0)      €   9,99 /   €   7,99  
Vlivanje dišečih sveč
Vosek postavi v mikrovalovno pečico, da se 
stopi. Vosek vlij v silikonske modelčke. Vstavi 
stenj in počakaj, da se vosek popolnoma strdi. 
Tako ustvariš unikatne sveče. Od 5. leta dalje.
497445 (1)      €   10,99 /   €   8,99  
Prstna barva
Klasična prstna barva je zelo prekrivna in se 
spere z rok in blaga. Od 3. leta dalje.
291265 (3)      €   8,49 /   €   6,99  
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kos  29,99

1
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Kreativnost in igra

Kreativna postaja
S to postajo lahko ustvariš individualne 
zapestnice, ogrlice, kreiraš male figure ali si 
polepšaš nohte. Pri postaji za rezanje prirežeš 
Stix na primerno velikost, z luknjačem prelu-
knjaš in na postaji z nitjo perle nanizaš kot za 
šalo. Od 6. leta dalje.
2178609 (9)   kos   €   37,49 /   €   29,99  

Postaja za radirke
S to postajo lahko ustvariš svoje radirke. 
Modelirno maso pregneteš, postaviš v 
model, okrasiš in spečeš do konca v pečici. 
Od 8. leta dalje.

Šport
Vsebuje: modelirne modele Šport, modelirno 
maso in modelirno orodje.
2380302 (2)      €   12,49 /   €   9,99  
Sadje
Vsebuje: modelirne modele Sadje, modelirno 
maso, modelirno orodje in škatlo za hrambo.
2380365 (7)      €   14,99 /   €   11,99  
Pekarna
Vsebuje: modelirne modele Pekarna, modelirno 
maso, modelirno orodje in škatlo za hrambo.
2380368 (8)      €   18,49 /   €   14,99  

Supermag Tags komplet
Inovacija na področju magnetnih igrač. Z 
novimi deli iz umetne mase lahko gradite 
večje, boljše in novejše modele. Vsebuje 
dve različni dolžini palic. Od 3. leta dalje.

svetleč 48-delni
2380219 (3)      €   24,99 /   €   19,99  
trendi 48-delni
2380238 (4)      €   24,99 /   €   19,99  
Komplet Supermag Maxi Wheels 76 delni
Magnetno konstrukcijska igra s kolesi in delci 
iz umetne mase. Za sestavljanje vozil. 
2380298 (8)      €   49,99 /   €   39,99  
Komplet Supermag Maxi Primary 92 delni
Vsebuje dve različni dolžini palic. Palice in 
ostali deli so enostavni za uporabo in puščajo 
domišljiji prosto pot.
2380282 (7)      €   49,99 /   €   39,99  
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Kreativnost in igra

Gel-a-Peel Fashion Maker
Ustvarite prečudovite majice ali vrečke iz blaga: 
napnite blago, nanesite gel in pobarvajte 
predlogo z vzorcem ter pustite, da se posuši. 
Komplet je sestavljen iz 40 predlog in šablon, 
5 tub gela, 7 oblikovnih tilov, 2 strgal in dodat-
kov za oblikovanje nakita. Od 6. leta dalje.
2189205 (9)      €   37,49 /   €   29,99  
Gel-a-Peel  Boho
Komplet Gel-a-Peel vsebuje tri tube silikonskega 
gela v modnih barvah s predlogami ter dodatki 
za oblikovanje nakita. Od 6. leta dalje.
2402102 (9)      €   18,49 /   €   14,99  
Gel-a-Peel Fuzzy
Komplet vsebuje tri tube silikonskega gela 
v barvah, ki jih lahko razpršite s pudrom za 
razprševanje, 5 oblikovnih tilov, 16 vzorcev, 
šablono za 3D-elemente s strgalom, prozoren 
risalni list, lopatko za čiščenje in dodatke za 
uhane ter zapestnice. 
Od 6. leta dalje.
2233587 (6)      €   18,49 /   €   14,99  

Pri sistemu iz krogel GraviTrax ustvarjalno 
gradiš po zakonih gravitacije. S številnimi 
razširitvami sta gradnja in konstruiranje 
še bolj zanimiva. Od 8. leta dalje.

Začetni set GraviTrax
2159919 (4)      €   43,49 /   €   34,99  
Razširitev Gauss Kanone
2159923 (1)      €   9,99 /   €   7,99  
Razširitev Kaskade
2346649 (4)      €   9,99 /   €   7,99  
Razširitev Trax
2159924 (8)      €   18,49 /   €   14,99  
Razširitev Trampolin
2346650 (0)      €   9,99 /   €   7,99  
Razširitev Bauen
2159925 (5)      €   18,49 /   €   14,99  
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Super stroj za izdelavo sladoleda
Že z enim pritiskom na ročico lahko napolniš dve 
posodici s pisanimi umetninami. Priložene so 
tudi vrečke in posodice za sladoled ter osem po-
sodic plastelina Play-Doh, od tega dve posodici 
plastelina Play-Doh Plus. Od 3. leta dalje.
2388362 (8)      €   39,99 /   €   31,99  
Strojček za testenine
S strojčkom za testenine Play-Doh je mogoče 
ustvariti testenine najrazličnejših oblik. Vsebuje 
5 posodic plastelina Play-Doh. 
Od 3. leta dalje.
2136349 (8)      €   19,99 /   €   15,99  
Opekač kruhkov
Z opekačem kruhkov narediš topli sendvič in 
ga obložiš s poljubno količino salame, zelen-
jave in veliko drugega. Od 3. leta dalje.
2388347 (5)      €   14,99 /   €   11,99  
Komplet za peko
S tem kompletom za peko nastajajo najza-
nimivejši pekovski izdelki. Najboljši dodatek 
je večnadstropni etažer. Vsebuje 5 posodic 
plastelina Play-Doh. Od 3. leta dalje.
2160497 (3)      €   14,99 /   €   11,99  
Kuhinjski strojček
Z 2 štampiljkama se v maso vtisne najbolj 
okusne piškote in kolačke. Vsebuje 4 posodice 
plastelina Play-Doh ter 1 posodico plastelina 
Play-Doh Plus. Od 3. leta dalje.
2236330 (5)      €   22,49 /   €   17,99  
Trgovinica
V Play-Doh trgovinici čakajo najboljše sesta-
vine, da jih odkrijete, pregnetete in kupite. 
Vsebuje 7 posodic plastelina s skupno težo 
280 g. Od 3. leta dalje.
2388354 (3)      €   23,49 /   €   18,99  
Kreativni set
Veliki Play-Doh kreativni set vsebuje 45 orodij 
in oblik za pomoč pri gnetenju ter 20 posodic 
plastelina Play-Doh. Od 3. leta dalje.
2395450 (2)      €   29,99 /   €   23,99  
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String it Midi: Dinozavri
Spremeni bucke in barvne niti v edinstvene 
umetnine. Bucke enostavno namestiš v 
podlago in okoli njih napelješ niti. String 
it - enostavno, kreativno in ročno narejeno! 
Od 5. leta dalje.
2346353 (0)      €   14,99 /   €   11,99  
String it Maxi: 3D-zvezda
Bodi zvezda! Ustvari tvojo lastno zvezdo. S 
String it narediš svojo personalizirano tridi-
menzionalno zvezdo iz umetne mase. Pisane 
niti po svojem okusu napelji okoli zvezde. 
Bodi prava zvezda in oblikuj tudi svoj napis. 
Noč spremeni v dan, kajti zvezde in napisi se 
svetijo tudi v temi! Od 8. leta dalje.
2346366 (0)      €   30,99 /   €   24,99  
Tkalec čarobnih biserov: samorog
Pravi občudovalci samoroga lahko sami 
stkejo svoj čarobni nakit iz biserčkov. Ustvari 
osupljive in bleščeče zapestnice v mavričnih 
oblikah in si z nizanjem biserov ustvari lastno 
zbirko zapestnic. Od 5. leta dalje.
2159897 (5)      €   24,99 /   €   19,99  
Stroj za spiralno oblikovanje
S strojčkom ustvari popolne spiralne slike. 
Naenkrat lahko namesto tebe rišejo do štiri 
pisala ali pa rišeš sam. Vsebuje tri zobata 
kolesa za ročico za risanje, dve zobati kolesi 
za ročno risanje, 3 pisala, okrogel papir in 
kartonasto podlago, s katero skrbiš za dotok 
papirja. Od 6. leta dalje.
2346367 (7)      €   43,49 /   €   34,99  
Kovček za risanje Xoomy Maxi
Ta velik uporaben kovček za risanje poskrbi 
za zabavo pri risanju stripov. Mali risarji 
lahko izbirajo med več kot 250 motivi, ki jih s 
pomočjo luči in s funkcijo približevanja lahko 
povečajo do 200 % in jih uporabijo v svojem 
stripu. Od 7. leta dalje.
3293 (3)      €   43,49 /   €   34,99  
Atelje za barvanje po številkah
Z mizo za risanje z vrtljivo in nastavljivo pa-
leto boš lahko svoje motive še bolj natančno 
narisala. Svoj atelje lahko prilagodiš svojim 
zahtevam glede na zahtevnost posameznih 
delčkov za barvanje. Od 7. leta dalje.
2346347 (9)      €   35,99 /   €   29,99  
Igra 4S Vision
Kartonasti deli se sestavijo v veliko, zani-
mivo 3D figuro. Za vsakim gradnikom stoji 
posebna zgodba. Skozi zanimivo načelo 
zatikanja nastanejo 4 različne stranice na 
posamezni dekorativni figuri. Tako lahko 
figuro občudujemo z več strani in vidimo 
več motivov. Od 12. leta dalje.

Maščevalci: Brezmejna vojna
2346344 (8)      €   18,49 /   €   14,99  
Divje mačke
2346346 (2)      €   18,49 /   €   14,99  
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Poučne igre

Laboratorij za balzam za ustnice
Razišči in poskusi zmešati različne barvne 
prelive in okuse in izdelaj svoj luksuzni balzam 
za ustnice! Bodi še bolj kreativna, dodaj bleščice 
in dobila boš edinstven balzam za ustnice. 
Izkoristi tudi dodatek sončnega zaščitnega 
faktorja in izdelaj balzam za sončne poletne dni. 
Od 8. leta dalje.
628254 (7)      €   19,99 /   €   15,99  
Laboratorij za luksuzno milo
Izdelaj pisane like, ki lebdijo v prosojnih milih. 
Mešaj barve in dišave in izdelaj čisto svoje milo. 
Oblikuj in ‚zlepi‘ skupaj večdelne milne skulp-
ture. Igraj se v kuhinji in ustvari osupljiva nova 
mila. Izdelaj edinstvena darila za prijatelje. Od 
8. leta dalje.
679769 (0)      €   19,99 /   €   15,99  
Laboratorij za gele
Izdelaj široko paleto prosojnih, barvitih, sluzastih, 
raztegljivih, gumijastih gelov in glenov za različ-
ne inovativne efekte. Z njimi boš lahko presenetil 
prijatelje in znance z oblikovanjem odvratnih 
izdelkov. Od 8. leta dalje.
215698 (9)      €   19,99 /   €   15,99  
Set za izdelavo vulkana
Izdelaj svoje vulkanske bombe, tokove lave, me-
hurčkaste mineralne vrelce in barvne morfološke 
bazene! Spoznaj skrivnosti geologije in delovanja 
vulkanov ter s pomočjo kemičnih poskusov 
pričaraj celo izbruh vulkana. Od 8. leta dalje.
215706 (1)      €   19,99 /   €   15,99  

Sončni sistem planetarij
Izdelaj svoj sončni sistem in planetarij velikosti 
30 cm, ki se sveti tudi ponoči. Sestavi, pobarvaj 
in dodaj svetleče nočne učinke. Uživaj v sončnem 
sistemu podnevi in predvsem ponoči. 
Od 8. leta dalje.
215421 (3)      €   11,99 /   €   9,99  
Znanost s kristali 
Izvedi kemijske poskuse in vzgoji akvamarinske 
kristale, mesec s kristali, ki se svetijo v temi, in 
snežno drevo iz kristalov. Spoznaj, kako iz razto-
pine nastanejo kristali! Razstavi jih kot zbirko in 
pokaži svojim prijateljem! Od 14. leta dalje.
60857 (2)      €   13,99 /   €   11,49  
Izkopavanje kristalov in vulkana
Izdelaj vulkan in ustvari osupljive izbruhe na svoji 
mizi! Izkoplji in zberi čudovite kristale, ki so nastali 
po vulkanskih izbruhih pred mnogimi leti. Geolo-
gija je lahko izredno zabavna! Od 8. leta dalje.
2064256 (3)      €   24,99 /   €   19,99  
Super lunina svetilka
Ustvari svojo lastno Luno! Prižgi lunarno 
svetilko in svetlobo ponoči projiciraj na steno 
ali strop. Luna je lahko dobesedno na dosegu 
tvojih rok. Od 8. leta dalje.
2318488 (6)      €   14,99 /   €   11,99  
Svetlobna veriga s planeti
Razišči vsa čudesa vesolja s tem sončnim 
sistemom. Sestavi in pobarvaj mini planete, ki 
se svetijo tudi v temi. Od 5. leta dalje.
2414615 (9)      €   17,99 /   €   14,49  
Lovilec sanj
Izdelaj čisto svojega lovilca sanj in ga obesi nad 
svojo posteljo. Naj polovi vse grde sanje, do 
tebe pa spusti samo lepe. Od  5. leta dalje.   
2414618 (0)      €   13,99 /   €   11,49  
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Moj prvi set za eksperimente -  enostavni 
zakoni narave
Z radovednostjo in željo po znanju se odkrivajo 
zakoni narave: Zakaj nastanejo milni mehurčki? 
Zakaj skozi lupo vidimo povečane predmete? 
Zakaj lasje ne potonejo? Enostavni eksperimenti 
so otrokom primerno razloženi in spodbujajo 
željo po odkrivanju novega. Od 5. leta dalje.
367745 (2)      €   19,99 /   €   15,99  
Enostavni električni začetek
Eksperimentiranje z enostavnimi gradniki je lahko, 
saj se lahko povežejo s pritiskači. Od 8. leta dalje.
6966 (3)      €   59,99 /   €   47,99  
Mesojede rastline
S pomočjo posebnega pribora ter obširnega 
ilustriranega priročnika sam vzgoji eksotične 
mesojede rastline kot sta muholovka in rosika. 
Od 8. leta dalje.
446758 (8)      €   23,99 /   €   19,49  
Triops - doživi rakce iz pradavnine
Ta začetni set vsebuje vse, kar potrebuješ za 
uspešno vzgojo triopsov: jajčeca, hrano in 
popolno opremo za vzrejo ter opazovanje. 
Omogoča, da si čisto blizu, ko po nekaj dneh 
rakci pokukajo iz jajčec, menjajo svoj oklep in 
brzijo po vodi. Od 8. leta dalje.
6964 (9)      €   16,49 /   €   13,49  
Vzgoji kristale
Opazuj, kako kristali rastejo. S pomočjo seta 
lahko narediš vrsto različnih kristalov in odkriješ 
njihov skrivnostni na stanek. Od 10. leta dalje.
6960 (1)      €   17,49 /   €   13,99  
Mikroskop za dogodivščine v naravi
Opazovanje najmanjših predmetov iz narave 
pri malih otrocih zbudi veliko zanimanje. Zah-
valjujoč dodatkom je primeren za otroke, ki bi 
se radi podali v prve dogodivščine v mikro svet. 
Od 8. leta dalje.
8237 (2)      €   25,99 /   €   21,99  
Šola čaranja - osnovna izdaja
Ta preprosti in zanimivi set vsebuje vse, kar otro-
ci potrebujejo za uspešno izvedbo čarovniških 
trikov. Vsebuje 50 trikov. Od 8. leta dalje.
2379591 (4)      €   14,99 /   €   11,99  

Set za čaranje
Priredi čarovniško predstavo! Komplet vsebuje 
razlago vsakega trika in nasvete, kako narediti 
predstavo še privlačnejšo! Od 8. leta dalje.
774924 (7)      €   11,99 /   €   9,99  

Čarovniški šov
Postani zvezda čarovniškega šova s pomočjo zna-
nosti! Začaraj lebdeče kroglice, sestavi čarobni 
hologram in igraj se v 3D vesolju. Od 6. leta dalje.
2227787 (9)      €   19,99 /   €   15,99  
Posebni učinki
Bodi zvezda v svoji lastni srhljivki z odrezano 
roko in prsti, ki še vedno migajo! Izdelaj vosek za 
kosti in brazgotine za neverjetne učinke nesreč. 
Posnemi in deli film o invaziji vesoljskih črvov. 
Stojalo za kamero in delovni pult sta priložena. 
Na voljo so tudi brezplačne aplikacije za animaci-
jo. Od 6. leta dalje.
2414640 (1)      €   18,49 /   €   14,99  
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Glasba

CD predvajalnik
Vsebuje 2 mikrofona s funkcijo adapterja.
pisan
285264 (5)      €   34,99 /   €   27,99  
roza
285268 (3)      €   34,99 /   €   27,99  
Set z akustično kitaro
Set vključuje: akustično kitaro, velikost pribl. 
80 cm, elektronski uglaševalec, strune, 
1 pesmarica, 2 trzalici, torba za kitaro in pas. 
Velikost pribl. 53 cm.
144869 (6)   kos   €  37,49 /  €   29,99  
Radio in predvajalnik glasbe
Kakovostni zvočni sistem, enostaven za 
uporabo, FM radio, avdio formati: MP3 / 
WMA, snemanje skozi mikrofon ter funkcija 
petja ob spremljavi, USB vhod, SD / MMC 
vhod za kartico, vhod za slušalke, vsebuje 
Line - In kabel, vhod DC 6 V, 4 x 1,5 V “AA”. 
Primerno od 3. leta dalje.
pisan
910733 (5)      €   24,99 /   €   19,99  
roza
2364232 (4)      €   24,99 /   €   19,99  

Lesena kitara
Ima 6 strun, možnost uglaševanja, realističen 
zvok in trzalico. Dolžina 55 cm. Od 3. leta dalje.
klasična 2170348 (5)      €   22,49 /   €   17,99  
roza z nalepkami
2036659 (9)      €   22,49 /   €   17,99  
Električna kitara
Električna kitara s 6 strunami, realističnim 
zvokom in pasom. Mere: 70 x 7,5 x 25,5 cm. 
Od 3. leta dalje.
2170350 (8)      €   28,49 /   €   22,99  
Odrski mikrofon
2 mikrofona z višinsko nastavljivim stojalom 
in svetlobnimi učinki. Višina do 90 cm. 
Od 3. leta dalje.
2375061 (6)      €   24,99 /   €   19,99  
Stoječi mikrofon
S priključkom za glasbeni vir. Mere: pribl. 23 x 
23 x 73 cm. Od 3. leta dalje.
2370826 (6)      €   18,49 /   €   14,99  

1

2

3

4

5

6

7

3

4

5

7

6

kos 27,99

1
34,99

kos 29,99

2
37,49



53

Knjige
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Čudovita zbirka 8 kartonk, ki nas uči, da so 
za ravnovesje v naravi koristne in potrebne 
tudi majhne živali.

Čebelica Betka
2416663 (8)            €   3,90  
Ježek Jaka
2416677 (5)            €   3,90  
Deževnik Nika
2416679 (9)            €   3,90  
Gosenica Marta
2416681 (2)            €   3,90  
Mravljica Mara
2416684 (3)  €   3,90  
Netopir Lojze
2416688 (1)            €   3,90  
Žabica Živa
2416690 (4)            €   3,90  
Šoja Katra
2416696 (6)            €   3,90  
Moja velika knjiga
Odpri veliko, zelo veliko knjigo in vstopi v 
prečudovit domišljijski svet …
2416712 (3)            €   11,99  
Babica, povej nam zgodbico
Zvečer, preden se medvedki in zajčki prepustijo 
sanjam, babica Zajka in Medena pripovedujeta 
zgodbice …
2416725 (3)            €   9,99  
Zgodbe o kraljičnah
Preberi 23 zgodb o kraljičnah. Janina sanja o tem, 
da bi postala kraljična. Ampak kraljična česa? 
2416730 (7)            €   14,99  

36 manekenk, 12 strani vzorcev blaga, 
1 stran nalepk

Gremo na zabavo 1
2416716 (1)            €   4,99  
Gremo na zabavo 2
2416719 (2)            €   4,99  
500 zanimivosti o živalih
Odpri in odkrivaj čudovit živalski svet!
2416736 (9)            €   13,99  
50 receptov za otroke
Kuharska knjižica, ki bo otroku dala prosto pot za 
ustvarjanje poslastic.
2416701 (7)            €   5,99  

Zbirka 4 zvočnih knjig, kjer otrok posluša in 
prepoznava različne zvoke in bere kratkočas-
ne zgodbice.

Oglašanje živali
2416757 (4)            €   11,99  
Mladi muzikanti
2416762 (8)            €   11,99  
Zvoki na kmetiji
2416765 (9)            €   11,99  
Zvoki morja
2416768 (0)            €   11,99  
Čaroben božični večer
Med branjem božične pripovedi se lahko poigra-
te tudi s 4 različnimi sestavljankami.
2416772 (7)            €   6,50  
Kako pričaramo božič
Med branjem božične pripovedi se lahko poigra-
te tudi s 4 različnimi sestavljankami.
2416776 (5)            €   6,50  
Čarobni božič s sestavljanko
Odkrivaj čarobni božični čas in spremljaj strička 
Božička med raznašanjem daril vsem otrokom 
na svetu!
2416779 (6)            €   9,99  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

6

3

7

4

8

12

5

9

13



54

© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

© Volkswagen

Sestavljanke

Delčki Ravensburger 3D-sestavljank se 
popolnoma prilegajo med seboj in tvorijo 
stabilne strukture. Z oštevilčenimi deli in 
ilustriranimi navodili je uspeh zagotovljen. 
Vključuje dopolnilno opremo za originalni 
videz.

Sistem planetov
522 delov.
2352788 (1)      €   55,99 /   €   44,99  
Superga American Style
108 delov.
2015801 (9)      €   18,49 /   €   14,99  
Buckinghamska palača
216 delov.
2352800 (0)      €   27,99 /   €   22,99  
Porsche 911 R
108 delov.
2352794 (2)      €   29,99 /   €   24,99  
Volkswagen T1 tovornjak s hrano
162 delov.
2242829 (5)      €   30,99 /   €   24,99  
Big Ben ponoči
216 delov.
403844 (3)      €   30,99 /   €   24,99  
Eifflov stolp ponoči
216 delov.
593498 (0)   kos   €   30,99 /   €   24,99  
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Sestavljanke

Catan hitra igra s kartami
Kot v priljubljeni namizni igri Naseljenci 
otoka Catan tudi v tej živahni igri s kartami po 
svojih najboljših močeh uporabljate karte s 
surovinami, da pridete do zmagovalnih točk. 
Gradite ceste in postavljate viteze. Nastajajo 
naselja, ki se spreminjajo v mesta. Menjati boste 
morali surovine, da boste lahko v mestih zgradili 
pomembne stavbe. Za 2-4 naseljevalce otoka 
Catan, starejše od 8 let. Traja približno 30 minut.
175559 (6)      €   10,99 /   €   8,99  
Catan junior
Igralci so gusarji, ki si želijo povsod po otokih urediti 
svoja skrivališča. Toda, 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 grad-
nja naslednjega tabora. No, potem preostane še klic 
na pomoč papagaju Kokiju, ki s svojimi uslugami z 
veseljem stoji ob strani vsakemu malemu gusarju. 
Za 3 ali 4 male gusarje, starejše od 6 let.
212210 (6)      €   29,99 /   €   23,99  
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)      €   18,49 /   €   14,99  
Catan osnovna igra
Naseljenci otoka Catan so na vseh pomembnejših 
lestvicah ocenjeni z najvišjimi ocenami in se 
povsod nahajajo med prvimi petimi igrami. 
Za 2-4 igralce, od 10. leta dalje.
78268 (5)      €   29,99 /  € 23,99  

Qwirkle Deluxe
Čeprav se pravila zdijo preprosta, zahteva igra 
taktično in strateško razmišljanje. Pri polaganju 
delčkov morate paziti, da se pri enaki barvi oblike 
razlikujejo ali da se pri enaki obliki razlikujejo 
barve. Zberite največ točk. Za 2–4 igralce. 
Od 6. leta dalje.
99823 (9)      €   19,99 /   €   16,99  
Čarobni labirint
Danes morate rešiti pomembno nalogo: 
poiskati čarobne simbole. Čeprav so kakšne 
poti začarane in zaprte, se pokažejo skrivni 
prehodi. Za 2–4 igralce. Od 6. leta dalje.
993137 (4)      €   28,49 /   €   22,99  
Renato Casaro: Odmor
1.000 delov.
383940 (9)      €   12,99 /   €   10,99  
Thomas Kinkade: Kolekcija Disney 
Dreams
2.000 delov.
2383387 (6)      €   24,99 /   €   19,99  
Thomas Kinkade: Disney Lepotica in zver
1.000 delov, vključno s podlogo
2383384 (5)      €   24,99 /   €   19,99  
Mark Gray: Soteska Mossman – Queens-
land, Avstralija
1.000 delov. Panorama.
119020 (5)      €   12,99 /   €   10,99  
Mark Gray: Puščavski hrast – Severni 
teritorij, Avstralija
1.000 delov. Panorama.
119051 (9)      €   12,99 /   €   10,99  
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Družabne igre

Super graph
Super graf omogoča da narišete karkoli kjerkoli z 
edinstvenim sistemom za risanje. Kopirajte 
katerokoli sliko. Lahko preslikate zgradbe, rast-
line, živali…Super graf je lahek in priročen, tako 
ga lahko vedno vzamete s seboj. Od 6. leta dalje.
2414596 (1)   kos   €   32,99 /   €   26,49  
Zmečkane glave
Prestrašeni noji so se zbrali ob reki, da se 
odžejajo, medtem se morajo dobro skriti, da jih 
ne ujame požrešen krokodil. Postani krokodil 
in s pomočjo barvnega kladiva ujemi čim več 
nojev. Igra je primerna za 1-4 igralce. Od 4. 
leta dalje.
2414672 (2)      €   27,99 /   €   22,49  
Quick draw
Postani najboljši strelec na divjem zahodu! Izberi 
karto izziva in nato še obrni ciljno karto. Zavzemi 
položaj in poišči svojo tarčo, bodi hiter, nameri, 
ustreli in zmagaj! Od 6. leta dalje, za 2-4 igralce. 
Približen čas igranja ene igre je 20 minut.
2391807 (8)      €   19,99 /   €   15,99  
Doktor Spidi
Doktor Spidi te izziva, vodi igro in odloča, kaj bo 
sledilo. Pripravite se na njegova presenečenja! 
500 tem za super zabavo! Ali veš toliko kot on? 
Prisluhni temi in se spomni ustreznega odgovora. 
Nato pritisni njegovo glavo, da nadaljuje 
naslednji igralec. Za 2-4 igralce, od 8. leta dalje.
2191987 (9)      €   27,99 /   €   22,49  
Pot okoli sveta
Izobraževalna in poučna igra za vso družino. 
Pravilno morate odgovoriti na čim več vprašanj 
o različnih temah, kot so izleti, znamenitos-
ti… in dobiti čim več žetonov. Primerno za 2-4 
igralce, stare 8 let ali več.
2099493 (8)   kos   €   14,99 /   €   11,99  
Pot okoli sveta 2
Izobraževalna in poučna igra za vso družino. 
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. Približen čas igranja ene igre 
je 20 minut.
2099492 (1)      €   23,99 /   €   19,49  
Varnost
Igra Varnost otrokom omogoča, da se na za-
baven način naučijo, kaj pomenijo prometni 
znaki. Za 2-4 igralce. Od 6. leta dalje.
2099495 (2)      €   21,49 /   €   17,49  
Pot po Sloveniji
V tej zanimivi igri lahko igralci med virtualnim 
potovanjem spoznajo 24 znamenitosti Slovenije. 
Z odgovarjanjem na splošna vprašanja o Slove-
niji igralci pokažejo svoje znanje in si prislužijo 
denar. Zabavna in poučna igra za otroke od 
9. leta dalje. Za 2-4 igralce.
2414688 (3)      €   12,99 /   €   10,49  
Angleščina za otroke
Zabaven in enostaven način za učenje anglešči-
ne. Naučite se enega najbolj razširjenih jezikov 
na svetu. Za 2-4 igralce, starejše od 5 let.
2152687 (9)   kos   €   11,99 /   €   9,99  
 Žabica Žurkica
Pritisni na žabico in pozorno poslušaj, kakšno 
nalogo ti bo zastavila žabica - ste majhne žabice, 
ste letala, ste pošasti! Počakaj na zvok gonga in 
hitro skoči na lokvanjev list! Zmaga tisti igralec, 
ki bo ob koncu naloge stal na svojem listu. 
Družabna igra vsebuje Žabico, 5 lokvanjev in 
štampiljko, s katero nagradite otroka in sešteva-
te pike. Igra je primerna za 3-6 igralcev,
ki so stari 4-6 let.
2214674 (8)      €   24,99 /   €   19,99  
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Activity
S pomočjo pantomime, risanja ali opisovanja 
mora nasprotna ekipa ugotoviti za katero 
besedno zvezo gre. Peščena ura meri čas, ki 
ga imate na razpolago. Za 2 in več igralcev. 
Od 12. leta dalje.
178872 (3)      €   29,99 /   €   23,99  
Activity Champion
Družabna igra Activity Champion Piatnik. 
V predhodnih izvedbah Activity ste igrali 
v skupinah. Zdaj si sam in tekmuješ proti 
drugemu tekmovalcu in ugotoviš kdo je pravi 
ŠAMPION. Osvoji šampionski naslov. Primerno 
za otroke od 12. leta dalje. Za 3-10 igralcev.
Povprečni čas igranja je 60 minut.
637435 (8)   kos   €   29,99 /   €   23,99  
Activity Junior
Activity je kombinacija 3 iger, ki pri igralcih 
spodbuja kreativnost. Igralec mora pojme s 
pojmovnih kart predstaviti bodisi z risanjem, 
razlago ali pantomimo, soigralci pa morajo 
uganiti, za kateri pojem gre. Pojmi so prila-
gojeni razumevanju in besednemu zakladu 
otrok. Za 4-12 igralcev. Od 8. leta dalje.
171822 (5)   kos   €   18,49 /   €   14,99  
Moj prvi Activity
Družabna igra za najmlajše ljubitelje 
Activity - Moj prvi Activity! Zabavne slike 
prikazujejo različne predmete in pojme. Sliko 
moraš predstaviti s pantomimo, risanjem 
ali opisovanjem. Če soigralci uganejo pojem, 
lahko slona premakneš naprej. Namenjena 
je otrokom od 4. leta dalje. Za 3-16 igralcev.
272738 (7)   kos   €   17,99 /   €   14,49  
Activity Krazy Kritzel
Nova zabavna igra za 3-10 igralcev, ki so 
starejši od 8. let. 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? Ali jo bodo tvoji soigralci 
prepoznali? Na voljo je več kot 400 nalog. 
Za 3-10 igralcev. Od 8. leta dalje.
2215853 (6)   kos   €   15,99 /   €   12,99  
Tik Tak Buum
Razburljiva igra! Sproži Tik tak buum. Odkrij 
zgornjo karto in poskušaj najti pravo besedo! 
Ti bo uspelo, preden eksplodira bomba? Igra 
je primerna za otroke od 12. leta dalje. 
658924 (0)      €   17,99 /   €   14,49  
Tik Tak Buum junior
Bombastična igra za vso družino! Na 55 
kartah je opisano dogajanje, za katerega je 
potrebno najti čim več besed v povezavi s 
sliko. Pozor, čas je omejen! Tik, tak buuum! 
Za 2 in več igralcev. Od 5. leta dalje.
473208 (2)      €   17,99 /   €   14,49  
Operacija pobeg
Začenja se dirka s časom! Uporabi svoje 
vohunsko znanje, rešuj uganke in opravljaj 
posebne naloge. Pridobi skrite ključe in reši 
ujetega prijatelja! Za 2-6 igralcev. 
Od 6. leta dalje.
2414698 (2)      €   27,99 /   €   22,49  
50 iger
50 različnih iger v enem pakiranju in dodatki 
za igranje, primerno za več oseb in za celotno 
družino in otroke, ki so starejši od 3. let.
250670 (8)      €   12,99 /   €   10,49  
100 iger
100 različnih iger v enem velikem pakiranju 
in dodatki za igranje, primerno za več oseb 
- za celotno družino in otroke, ki so starejši 
od 3. let.
598956 (0)      €   19,99 /   €   15,99  
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Monopoly
Monopoly je 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)   kos   €   29,99 /   €   23,99  
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  
Monopoly  Ultimativno bančništvo
Najboljši način igranja igre Monopoly. Bančne 
kartice so zamenjale gotovino, dohodki se lahko 
povečujejo. Za 2 ali več igralcev, od 8. leta dalje. 
Za delovanje so potrebne 3 x AAA baterije.
2078838 (4)      €   47,99 /   €   38,49  
Twister
Kako zafecljan si lahko? Zavrti vrtavko in pazi, da 
ne padeš med izvajanjem naslednjega giba. Noro 
se boš zabaval med zapletanjem  v štirih načinih 
igranja.  Za 2 ali več igralcev, od 6. leta dalje.
126389 (3)      €   25,99 /   €   21,99  
Clue
Lahko razrešiš skrivnost in obtožiš pravega? 
Kdo je bil? Kje? In s katerim orožjem?
2191950 (3)      €   23,99 /   €   19,49  
Blindfolded Twister
Klasična igra zvijanja in prepletanja Twister 
sedaj ponuja nekoliko bolj mistično različico. 
Igralci si nadenejo preveze za oči in z otipom 
prepoznajo polja na igralnem prostoru. Za 2-4 
igralce. Od 8. leta dalje.
2415630 (1)      €   23,99 /   €   19,49  
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 
katerikoli drugi. Za 2-4 igralce. Od 4. leta dalje.
2415635 (6)      €   21,49 /   €   17,49  
Boggle Classic
Triminutna besedna igra, ki širi besedni zaklad! 
Podstavek s kockami pokrij s kupolo in kocke 
dobro pretresi, podstavek postavi na mizo in 
obrni peščeno uro. V omejenem času poskušaj 
najti čim več čim daljših besed. Od 8. leta dalje.
2191958 (9)   kos   €   11,99 /   €   9,99  
Ugani kdo
Igra ugibanja z več različnimi liki. Postavi in igraj 
v trenutku. Z dvema poloma likov in ljubljenčki. 
Za 2 ali več igralcev. Od 6. leta dalje. 
950832 (3)      €   23,99 /   €   19,49  
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Kristallica
Družabna igra iz kluba Super Toy. Kristallica 
poskrbi za zabavo najmlajših. Tisti, ki mu 
uspe, da pingvin ne pade, zmaga. 
Za 2 igralca. Od 3. leta dalje.
2216912 (9)      €   14,99 /   €   11,99  
Presneti kakec! 
Dobro si zapomni mesta pasjih kakcev, saj se 
jim boš z bosimi nogami in zavezanimi očmi 
poskusil izogniti. Zmaga tisti igralec, ki stopi 
v najmanj kakcev. Za enega ali več igralcev. 
Od 4. leta dalje.
2236336 (7)      €   28,49 /   €   22,99  
Bop it!
Bop-It Moves je reakcijska igra, pri kateri mo-
raš čim hitreje in čim pravilneje izvesti gibe, 
ki ti jih ukaže Bop it. Poleg osnovnih ukazov 
obračanje, vlečenje ali pritiskanje je dodanih 
še 10 ukazov. Za 1 ali 2 igralca. Od 8. leta dalje. 
2056293 (9)      €   24,99 /   €   19,99  
Jenga Classic
Z mirno roko odstrani kocke iz stolpa ter jih 
potem spet postavi na vrh stolpa. Za 1 ali 
več igralcev. Od 6. leta dalje.
28402 (8)   kos   €   18,49 /   €   14,99  
Krokodilji zobozdravnik
Smešnega frajerja Krokoja boli zob. Si mu 
upaš pomagati, da se bo lahko vrnil v igro? 
Pridruži se prijateljem pri popravljanju zob 
krokodilu, a pazi, da te ne pohrusta.  
Za 1 ali več igralcev. Od 6. leta dalje.
951181 (1)      €   25,99 /   €   21,99  
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)      €   8,49 /   €   6,99  
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)      €   8,49 /   €   6,99  
Štiri v vrsto potovalna igra
Sedaj lahko igraš Štiri v vrsto kadarkoli in 
kjerkoli. Postavi štiri v vrsto kar na poti.  
Za 2 ali več igralcev. Od 6. leta dalje.
942160 (8)      €   8,49 /   €   6,99  
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)      €   8,49 /   €   6,99  
Lačni povodni konji potovalna igra
Povsem ponorele lačne povodne konje igraj 
kar na poti. 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)      €   8,49 /   €   6,99  
Monopoly potovalna igra
Igraj Monopoly - hitro igro trgovanja z 
nepremičninami, kar na poti. Kompaktna 
izdaja igre je popolna za izlete in počitnice in 
potovanja z avtom. Za 2 ali več igralcev. 
Od 6. leta dalje.
942527 (9)      €   8,49 /   €   6,99  
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Pljusk-pljusk Pingvin
Na pomoč, ledena gora se ziba! Sedaj tako 
podnevi kot ponoči. Kdor prvi prestavi vse 
svoje pingvine na majavo ledeno goro, je 
zmagovalec. Od 4. leta dalje. Za 1-5 igralcev.
2159905 (7)      €   24,99 /   €   19,99  
Korenček Lotti 
Naj se tekma ponorelih zajcev prične! 
Za 2-4 igralce. Od 4. leta dalje.
158766 (1)      €   18,49 /   €   14,99  
Ščurki v kuhinji
Ščurki so na pohodu! S pomočjo pribora jih 
hitro spravi v past. Kocka pokaže, kateri kos pri-
bora lahko zavrtite. Kdo bo zmagal v napetem 
lovu? Priložen je tudo originalen HEXBUG© 
Nano. Za 2-4 igralce. Od 5. leta dalje.
164964 (2)      €   30,99 /   €   24,99  
Reši se
Ti in tvoji prijatelji ste agenti na tajni misiji. 
Cilj igre je, da se rešite iz lisic s pomočjo igel 
za odklepanje. Kdo se bo uspel prvi rešiti? Za 
2-4 igralce. Od 6. leta dalje.
2346331 (8)      €   30,99 /   €   24,99  
Nori labirint
Tu se skrivajo zakladi, duhovi in druga raznov-
rstna bitja. V norem vrtu se vedno kaj dogaja. 
Potiskaj stene labirinta in odkrij duhove ter 
zaklad. Za 2-4 igralce. Od 7. leta dalje.
600557 (3)      €   24,99 /   €   19,99  
Make ‚n‘ Break
V novi igri gradnje in podiranja sodelujejo 
vsi igralci. Toda pozor: zmagovalec bo vedno 
samo eden! 
Za 2-5 igralcev. Od 8. leta dalje.
2159913 (2)      €   30,99 /   €   24,99  
Hladni tek
Prave ledene kocke kot igralne figure 
spremenijo to igro v prav posebno doživetje. 
Na poti v cilj soigralci skrbijo za majhne ovire, 
ki prinesejo dodaten smeh in zabavo. 
Za 2-4 igralce. Od 8. leta dalje.
2346392 (9)      €   28,49 /   €   22,99  
Bluff - jubilejna izdaja
Z Bluffom kockamo, blefiramo in stavimo že 
25 let! Sedaj lahko v jubilejni izdaji dobite 
ekskluzivne oranžne super kocke, ki se takoj 
dvojno štejejo! Za 2-6 igralcev. Od 10. leta 
dalje.
2346333 (2)      €   36,99 /   €   29,99  
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Družabne igre

Kdo je bil?
Poišči iskano osebo svojega nasprotnika! 
Za 2 igralca. Od 4. leta dalje.
144210 (6)      €   9,49 /   €   7,99  
Štiri 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  
Pizza Twist
Vozlanje na podlagi s pizzo. Zahteva spretnost 
in občutek za ravnotežje. Kdor zadnji ostane 
na podlagi, je zmagovalec. Zabavna akcijska 
igra. Za 2 ali več igralcev. Od 4. leta dalje.
144373 (8)      €   7,49 /   €   5,99  
Pomorska bitka
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)      €   12,49 /   €   9,99  
Ribolov
Na trnek, pozor, gremo! Zabavna igra zahteva 
spretnost. Za 2 igralca. Od 3. leta dalje.
466698 (1)      €   14,49 /   €   11,99  
Zbirka iger 350
Vsebuje širok izbor klasičnih in družabnih iger 
ter iger s kocko. Od 6. leta dalje.
927780 (9)      €   12,49 /   €   9,99  
Jablana
Odstranite veje z debla, ne da bi pri tem 
stresli jabolka. Zmagovalec je tisti, ki zbere 
najmanjše število jabolk. Zabavna igra zahte-
va spretnost. Za 2-4 igralce. Od 4. leta dalje.
206303 (4)      €   8,49 /   €   6,99  
Zabavni tjulenj
Ujemi leteče ribe. Igralec, ki ulovi največ 
rib, je zmagovalec. Zabavna igra zahteva 
spretnost. Za 1-2 igralca. Od 4. leta dalje.
206156 (6)      €   14,99 /   €   11,99  
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29,99

1
37,49

Igre

Električni pikado Toledo - 301
43 iger in 320 različic. LCD prikaz z 2 Cricket 
zaslonoma. Paket vsebuje 6 puščic in 20 konic. 
Za 1-8 igralcev. Od 14. leta dalje. Delovanje na 
baterije ali omrežni napajalnik.
2027739 (0)      €   37,49 /   €   29,99  
Namizni nogomet
Igra za celo družino. Polje se postavi z lahkoto 
v minuti in to brez vijakov ali orodja. Velikost 
46 x 82 cm. Višina: 62,8 cm. 2v1 igro igrajte na 
mizi ali pa igralno polje postavite na priloženo 
stojalo.
2271250 (9)      €   49,99 /   €   39,99  

Pokal
Največje igrišče, obloženo s klobučevino, 
ograjo in ročno sešito mrežo v golu. Vsebuje 
najboljše strelce in golmane. Za 2-4 igralce. 
Od 6. leta dalje.
169766 (7)      €   58,49 /   €   46,99  
Ura za prikazovanje polčasa in golov
Na največji tabli se prikazujejo padli goli, ki jih 
navijači glasno pozdravljajo. Možnost vstavitve 
čipa za zvok. Od 6. leta dalje.
169598 (4)      €   27,49 /   €   21,99  
Set nadomestnih žog
5 nadomestnih žog za vse Tipp-Kick igre.
125784 (7)      €   4,99 /   €   3,99  
Najboljši strelci Bayerna
125756 (4)      €   9,99 /   €   7,99  
Junior Pokal
Praktični sestavljivi trakovi iz umetne mase 
preprečujejo premikanje igralne površine in 
ohranjajo žogo na igrišču. Za 2-4 igralce. 
Od 6. leta dalje.
867141 (7)      €   49,99 /   €   39,99  

Večnamenska igralna miza 10v1
Nastavljiva višina nog, vključuje vso potrebno 
opremo za montažo 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 nogomet-
nih figur in 3 žogice. 2 ročna števca točk. 
Biljard: velikost mize za biljard 102,5 x 56,9 cm. 
Priloženi 2 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: komplet vključuje komplet kart. 
Šah: paket vključuje igralne figure. 
Backgammon: paket vključuje komplet igralnih 
žetonov in kocke. 
Namizni hokej: komplet 2 pakov in 2 obrambnih 
ploščkov s premerom 6,8 cm. 
Bowling: paket vključuje 10 kegljev in eno kroglo.
388929 (9)      €   159,99 /   €   129,00  
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Playmobil

64,99

2
79,99

Luckyjina spalnica
Vsebuje pohištvo za opremljanje Luckyjine 
udobne spalnice z mizo za ličenje in skrinjo 
z zakladom. Od 4. leta dalje.
2335136 (3)      €   24,99 /   €   19,99  
Luckyjin srečen dom
Po selitvi na deželo živi Lucky s svojim očetom 
Jimom, teto Coro in njenim konjem Spiritom v 
mestu Miradero. Komplet vsebuje opremljeno 
kuhinjo in skrivališče. Od 4. leta dalje.
2335125 (7)      €   79,99 /   €   64,99  
Oče Jim s kočijo
Popolna za izlet v divjino. Vsebuje konje, rakune, 
taborni ogenj in dodatke za kampiranje. 
Od 4. leta dalje.
2335145 (5)      €   29,99 /   €   24,99  
Maricela 
Hčerka župana mesta Miradero. Od 4. leta dalje.
2335192 (9)      €   3,69 /   €   2,99  
Boks za konje „Lucky & Spirit“
Lucky in njen divji mustang Spirit. Možno 
kombiniranje z boksi za konje št. izdelka 
9479 in 9480. Od 4. leta dalje.
2335158 (5)      €   18,49 /   €   14,99  
Boks za konje „Abigail & Boomerang“ 
Abigail in njen zvesti konj Boomerang. Možno 
kombiniranje z boksi za konje št. izdelka 9478 
in 9479. Od 4. leta dalje.
2335181 (3)      €   18,49 /   €   14,99  
Boks za konje „Pru & Chica Linda“
Pru in njen nagrajeni konj Chica Linda. Možno 
kombiniranje z boksi za konje št. izdelka 9478 
in 9480. Od 4. leta dalje.
2335170 (7)      €   18,49 /   €   14,99  
Grdobuča in Trdobuča z njunim dvoglavim 
zmajem
Vsebuje snemljivo sedlo, vikingško ladjo in 
druge dodatke. Ovco za metanje se lahko 
uporablja s fračo za ovce. Št. izdelka na frači 
9461. Od 4. leta dalje.
2334672 (7)      €   54,99 /   €   44,99  
Škilek in njegov zmaj
Vsebuje snemljivo sedlo, prostor za obed, 
kurišče in druge dodatke. Ovco za metanje se 
lahko uporablja s fračo za ovce. Št. izdelka na 
frači 9461. Od 4. leta dalje.
2334687 (1)      €   30,99 /   €   24,99  
Smrkljasti in njegov zmaj
Vsebuje snemljivo sedlo, delujoč samostrel 
in druge dodatke. Ovco za metanje se lahko 
uporablja s fračo za ovce. Št. izdelka na frači 
9461. Od 4. leta dalje.
2334679 (6)      €   30,99 /   €   24,99  
Pljuvač s fračo za ovce
Vsebuje lesen podest s košarami in metalnimi 
ovcami za dirko z zmaji. Od 4. leta dalje.
2334696 (3)      €   24,99 /   €   19,99  
Otok gumpcev
Z Vikijem in Stoikom Silnim. Bakla za delovan-
je potrebuje 1 x 1,5 V mikro baterijo (AAA). Luč 
na vikinškem kipu za delovanje potrebuje 2 x 
1,5 V baterijo (AAA). Od 4. leta dalje.
2149052 (1)      €   99,99 /   €   79,99  
Viki in Brezzobi
Vsebuje LED luč in funkcijo strela. Svetlobni mo-
dul za delovanje potrebuje 1 x 1,5 V baterijo AAA. 
Od 4. leta dalje.
2149087 (3)      €   30,99 /   €   24,99  
Astrid in Viharna puščica
S snemljivim sedlom. Od 4. leta dalje.
2149089 (7)      €   27,49 /   €   21,99  
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Pobegli T-Rexi
Set Juniors pobeg T-Rexov z dragocenimi jajci. 
Vsebuje premikajočega T-Rexa, vrata, ki se 
odpirajo in tovornjak z enostavno karoserijo 
ter 3 mini figurami in figuro mladička dinozavra. 
Starost: 4-7 let.
2345620 (4)      €   47,49 /   €   37,99  
V beg pred Pteranodonom
Pobegni z otoka dinozavrov, preden te ujame 
pteranodon. Starost: 4-7 let.
2345611 (2)      €   22,49 /   €   17,99  
Reševalno vozilo
Reši Raptorja preden izbruhne vulkan! 
Starost: 4-7 let.
2345615 (0)      €   28,49 /   €   22,99  
Mijin tovornjak z bio hrano
Nakupi sveže sadje in zelenjavo v Mijinem 
tovornjaku z bio hrano. Enostavno sestavljivi 
tovornjak z enostavno karoserijo, vrtiljakom, 
piknik mizo, igralnimi in živalskimi figurami. 
Starost: 4-7 let.
2222973 (1)      €   18,49 /   €   14,99  
Gorska policija na divjem zasledovalnem 
lovu
Skoči v helikopter in skupaj z gorsko policijo 
ulovi nepridiprava, preden pobegne s svojim 
štirikolesnikom! Set vsebuje policijsko postajo 
z zaporniško celico in trezorjem z delujočimi 
vrati. Starost: 4-7 let.
2222964 (9)      €   18,49 /   €   14,99  
Letališče
Vzleti z letališča dogodivščinam naproti. Set 
vsebuje enostavno sestavljiv terminal, 2 letali, 
cisterno z večjimi elementi, vozilo za prtljago 
z 2 priklopnikoma in 5 mini figur. 
Starost: 4-7 let.
2345623 (5)      €   49,99 /   €   39,99  
Finale Florida 500
Zaženite motorje in sodelujte v razburljivi dirki 
Florida 500 Disney•Pixar Avtomobili 3. Komplet 
vsebuje paviljon za vodjo moštva z rdečimi in 
zelenimi zastavicami, ki se preprosto sestavi, 
štartni/ciljni lok, varovalne ograje za dirkališče 
in stopničke z dvema karirastima zastavama in 
pokalom za zmagovalca. Starost: 4-7 let.
2156066 (8)      €   49,99 /   €   39,99  
Dirka Crazy 8 v mestu Thunder Hollow
Pripravi se na pravi karambol na dirki 
Disney•Pixar Crazy 8 v mestu Thunder Hollow! 
Starost: 4-7 let.
2156061 (3)      €   37,49 /   €   29,99  
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Policijska stražarnica
Dobro si oglej stražarnico s steno, ki eksplo-
dira. Set vsebuje policijski helikopter, vozilo, 
motorno kolo, tovornjak lopovov, 7 mini figur 
in figuro policijskega psa. Starost: 6-12 let.
2072704 (8)      €   93,49 /   €   74,99  
Velika gasilska postaja
Izkaži se kot pravi gasilski junak in prepreči, 
da stojnica s hot dogi pogori. Komplet vsebuje 
gasilsko vozilo z dvigalom, helikopterjem, avto 
gasilskega poveljnika, 6 mini figur in figuro 
psa. Starost: 6-12 let.
498656 (0)      €   93,49 /   €   74,99  
LEGO® City Bolnišnica
V bolnišnici LEGO® City lahko pomagaš bolnim 
in poškodovanim. V stavbi se nahaja operacijska 
soba in rentgen s svetlečimi kamni. Vsebuje 
tudi reševalno vozilo, helikopter, 11 mini figur, 
skelet in figuro dojenčka. 
Starost: 6-12 let.
2345677 (8)      €   74,99 /   €   59,99  
Raziskovalna postaja v džungli
Poišči zaklad in razišči ostanke templja v 
džungli LEGO © City. Komplet vsebuje 4 vozi-
la, 7 mini figur ter figuro leoparda, krokodila, 
kače, žabe in 2 pajkov. Starost: 8-12 let.
2156168 (9)      €   99,99 /   €   79,99  
Postaja gorske policije
Ulovi zločince in jih daj za zapahe v postaji 
gorske policije! Dvonadstropna postaja vsebuje 
zaporniško celico, metalec mreže, 4 vozila, 
7 mini figur in figuro gorskega leva. 
Starost: 6-12 let.
2211407 (5)      €   74,99 /   €   59,99  
Aretacija med gorami
Poleti in preseneti roparje v njihovem 
skrivališču! Starost: 5-12 let.
2211402 (0)      €   49,99 /   €   39,99  
Težak vrtalnik za delo v gorah
Zapelji vrtalnik v rov in začni kopati! 
Starost: 5-12 let.
2223130 (7)      €   37,49 /   €   29,99  
Gradbeni mojstri na delu v gorskem 
izkopu
Ima velik drobilnik s kabino, mini figuro in 
dvižno roko, nakladalnik z dvižno roko ter 
prekucnik. Vsebuje tudi velik gorski gradbeni 
sistem z elementi iskanja zlata, funkcijo 
miniranja, 2 vozili za gradnjo in mobilni 
laboratorij. Starost: 7-12 let.
2222911 (3)      €   87,49 /   €   69,99  
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Zmajeva jama
Podaj se v zmajevo jamo. Set vsebuje prestol, 
funkcijo odpiranja vrat, stražni stolp z dvojnim 
raketnim izstreljevalnikom, zapor s pogreznimi 
vrati, premičnim zmajem in 9 mini figur. 
Starost: 9-14 let.
2345725 (6)      €   135,99 /   €   109,00  
Lovilec zmajev
Prepodi lovilca zmajev in si prisluži zmajev 
oklep. Oklepno vozilo ima izstreljevalnik na 
vzmetno delovanje, funkcijo žerjava, zapor 
in skrito stojalo za opremo. Vsebuje 7 LEGO® 
NINJAGO® mini figur. Starost: 9-14 let.
2345722 (5)      €   99,99 /   €   79,99  
Mama vseh zmajev
Podaj se v akcijo z mamo vseh zmajev! 
Starost: 9-14 let.
2345718 (8)      €   68,49 /   €   54,99  
Bliskoviti zmaj
S strelami bliskovitega zmaja lahko prepodiš 
lovce na zmaje! Starost: 8-14 let.
2345714 (0)      €   37,49 /   €   29,99  
Tempelj vstajenja
Prestopi vrata templja vstajenja. Tempelj ima 
moč, da spremeni dobro v slabo. Ima še sobano 
vstajenja lorda Garmadona, zapor iz pajčevin, 
pogrezna vrata, 3 Oni maske in 7 mini figur. 
Starost: 8-14 let.
2223027 (0)      €   68,49 /   €   54,99  
Lloydov nočni dirkač
Oddirjaj z Lloydovim nočnim dirkačem in med 
najbolj napeto vožnjo še streljaj! 
Starost: 9-14 let.
2223016 (4)      €   37,49 /   €   29,99  
Killow proti Samuraju X
Pripravi se na napeto merjenje moči med 
Killowom in Samurajem X! Starost: 8-14 let.
2223023 (2)      €   49,99 /   €   39,99  

Ninja jadralni letalec
Vsi na krov Ninja jadralnega letalca s sidri, ki 
se svetijo in premikajo. Tam se nahaja tudi 
Wujev Dojo, njegova spalnica in veliko skrite 
ninja opreme. K setu spada še 7 mini figur. 
Starost: 9-14 let.
2156229 (7)      €   169,00 /   €   139,00  
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Ladja Millennium Falcon™
Pobegni na krovu LEGO® Star Wars Millennium 
Falcona pred Quay Tolsite. Ima 2 izstreljevalnika 
na vzmetno delovanje, rešilno kapsulo in notranji 
prostor poln podrobnosti. K setu spada tudi 
6 mini figur in droid DD-BD. Starost: 9-14 let.
2223147 (5)      €   159,99 /   €   129,00  
Plovilo X-Wing Star fighter™
Okrepi svojo floto z X-Wing Star fighterjem! 
Starost: 8-14 let.
2345717 (1)      €   99,99 /   €   79,99  
Ladja Imperial TIE Fighter™
Ubeži ladji Imperial TIE Fighter! 
Starost: 9-14 let.
2223142 (0)      €   68,49 /   €   54,99  
Ladja First Order Star Destroyer™
Z ladjo First Order Star Destroyer lahko vodiš 
celotno floto. Ladja ima podrobne detajle, ki 
predstavljajo oklepne plošče, 8 izstreljevalni-
kov, zložljive plošče, s katerimi pride do izraza 
notranji prostor, 5 mini figur in 2 droida. 
Starost: 9-14 let.
2156290 (7)      €   148,49 /   €   119,00  
Vozilo Imperial Conveyex Transport™
Dragoceni tovor prevažaj z vozilom LEGO® Star 
Wars „Imperial Conveyex Transport“. K setu 
spada lokomotiva z verigo, vagon z zložljivimi 
stranskimi stenami, tovor Coaxiuma in 5 mini 
figur. Starost: 8- 14 let.
2345785 (0)      €   87,49 /   €   69,99  
BB-8™
S tvojim BB-8, sestavljenim iz LEGO kock, se 
lahko igraš ali ga uporabiš kot okras za sobo. 
Starost: 10-16 let.
2156284 (6)      €   99,99 /   €   79,99  
Robotsko vozilo First Order Heavy 
Assault Walker™
Z vozilom First Order Heavy Assault Walker-
jem zakorakaj naravnost v dogodivščino. Ima 
premične noge, izstreljevalnike na vzmetno 
delovanje, hitri izstreljevalnik, snemljive ka-
nistre, nadomestne rakete in ostale zaloge ter 
5 mini figur. Starost: 9-14 let.
2156288 (4)      €   135,99 /   €   109,00  
Ladja Sandcrawler™
Pospremi Jawe na krov mogočnega Sandcraw-
lerja, ki ima zložljivo pilotsko kabino in rampo, 
snemljive stranske stene, notranji prostor, 
premične verige, 4 mini figure in 2 droida. 
Starost: 9-14 let.
2345721 (8)      €   129,00 /   €   109,00  
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Volvo Koncept nalagalnik ZEUX
Odkrij Volvo Koncept nalagalnik ZEUX. Futu-
ristični 2v1 model ima upravljanje vseh koles, 
funkcionalne nastavitve, delujočo lopatno 
zajemalko in premično protiutež. 
Starost: 10-16 let.
2345729 (4)      €   112,49 /   €   89,99  
Terenski žerjav
LEGO® Technic set „Terenski žerjav“ ima moto-
rizirano gradnjo, podporne noge, nastavljivi 
vitel, avtentične detajle in ročne funkcije. 
Od 11. leta dalje.
2345742 (3)      €   229,00 /   €   189,00  
Vlečno vozilo na vsekolesni pogon
Z daljinskim vodenjem imaš popoln nadzor nad 
LEGO® Technic vlečnim vozilom na vsekolesni 
pogon. Lahko vozi vzvratno, normalno in zavija. 
Ima zložljive podporne noge, žerjav, vitel, 
odpirajoča vrata in premikajoče žaromete. 
Starost: 11-16 let.
2156150 (4)      €   248,49 /   €   199,00  
Kombajn in stroj za sečnjo dreves
Odkrij inovativno tehniko z LEGO® Technic 
kombajnom in strojem za sečnjo dreves. Ima 
obilico avtentičnih funkcij, ki delno delujejo 
na podlagi zračnega tlaka. 
Starost: 10-16 let.
2345738 (6)      €   129,00 /   €   109,00  
Viličar
Doživi moč in vsestranskost viličarja! 
Starost: 9-16 let.
2345727 (0)      €   49,99 /   €   39,99  
Tovornjak Mack Anthem
Preizkusi tovornjak Mack Anthem s priklopom 
skozi odlično LEGO® Technic repliko - z veliko 
avtentičnimi detajli in funkcijami. Lahko se 
spremeni v znano repliko Mack LR vozila za 
odvoz smeti. Starost: 11-16 let.
2211445 (7)      €   148,49 /   €   119,00  
Rally avto
Zgradi lastni LEGO® Technic Rally avto z velikim 
zadnjim spojlerjem, posebnimi gumami, po-
drobno izdelano notranjostjo z varnostno kletko 
vred, V6 motorjem, premičnimi bati, delujočim 
volanom in vzmetenjem. Starost: 10-16 let. 
2211443 (3)      €   99,99 /   €   79,99  
Vozilo Tracked Racer
Vozilo na daljinsko upravljanje Tracked Racer 
lahko voziš tudi po najzahtevnejšem terenu! 
Starost: 9-16 let.
2072739 (0)      €   74,99 /   €   59,99  
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Schleich

Jahalno dvorišče z jahači in konji
Nov hlev je zgrajen. Z zelenimi vrati in roza 
okni je videti naravnost čudovito. Lissi in 
ostala dekleta so navdušena. Konji so v velikih 
boksih, bale iz sena in hrana pa so že pripravl-
jeni. Najprej pa bodo šli na kratko jahanje.
2053179 (9)      €   87,49 /   €   69,99  
Boks za konje z arabskimi konji in 
negovalko konj
Izkušena negovalka konj pelje kobilo in 
njenega žrebička iz boksa. Med krtačenjem in 
čiščenjem pride do manjše poškodbe, ki pa je 
hitro oskrbljena.
2167333 (7)      €   34,99 /   €   27,99  
Tovornjak s priključkom za prevoz konj
Frizijka Raja bo danes nastanjena v nov hlev. 
Negovalka konj Betty jo previdno pelje v 
prostorno prikolico za prevoz konj. Nato se 
povzpne na tovornjak in že sta na poti. Veliko 
sreče v novem hlevu, Raja!
2053180 (5)      €   49,99 /   €   39,99  
Avtodom za skrivne sestanke jahalnega 
kluba
Prijateljice so našle star avtodom, ki ga takoj 
spremenijo v prostor za skrivne sestanke 
jahalnega kluba. Prostor pod odstranljivo 
streho je namenjen konjem. Dekleta se use-
dejo okrog zložljive mizice in se pogreznejo v 
mehke blazine. Si že odkril skrivni predal?
2206204 (8)      €   49,99 /   €   39,99  
Boks za konje z Lusitano kobilo
Čedna Lusitano kobila se v udobnem boksu 
počuti zelo dobro.
2167331 (3)      €   22,49 /   €   17,99  
Hannahin set za prvo pomoč
Hannah odpre torbo, da bi iz nje vzela stetos-
kop in z njim pregledala islandsko kobilo in 
njenega žrebička.
2206316 (8)      €   13,49 /   €   10,99  
Sarino orodje za nego malih živali
Skotil se je žrebiček, ki ga Sara hrani po 
steklenički. 
2206229 (1)      €   18,49 /   €   14,99  
Lisin trening za turnir
Lisa trenira konja pasme Appaloosa za 
prihajajoči turnir.
2206231 (4)      €   24,99 /   €   19,99  
Veterinarka na terenu s hannoverskim 
žrebičkom
Veterinarka s svojim avtom hiti na pomoč 
pri nujnem primeru: hannoverski žrebiček je 
poškodovan.
2167336 (8)      €   37,49 /   €   29,99  
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Kreativnost in igra

3D kovinski modeli. Komplet za sestavl-
janje modelov iz kovinskih delov, razvit 
v ZDA, postavlja nove trende v mode-
liranju. Ustvarite majhne umetnine brez 
lepila, le z vstavljanjem in povezovanjem 
komponent.

Star Wars R2-D2
358572 (6)      €   13,99 /   €   11,99  
Star Wars Millennium Falcon
359035 (5)      €   13,99 /   €   11,99  
Piratska ladja Black Pearl
878953 (2)      €   11,99 /   €   9,99  
Ford Mustang 1965
358167 (4)      €   11,99 /   €   9,99  
Eifflow stolp
878939 (6)      €   7,99 /   €   6,99  
Tank Tiger 1
879056 (9)      €   11,99 /   €   9,99  
Električna kitara
645459 (3)      €   7,99 /   €   6,99  
Titanik
357351 (8)      €   11,99 /   €   9,99  
Vrtljiv podstavek s sončnimi celicami
Podstavek s sončnimi celicami obrača modele 
in jih tako prikaže z vseh strani.
879077 (4)      €   9,99 /   €   7,99  

Komplet 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 kompleta 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 /   €   29,99  
Komplet z modelom BMW i8
BMW i8 je vtični hibrid. Javnosti je bil prvič 
predstavljen kot konceptno vozilo BMW 
Vision Efficient Dynamics na mednarodnem 
avtomobilskem sejmu IAA 2009. Komplet za 
sestavo v merilu 1:24. Poleg osnovnih barv 
sta priložena tudi lepilo in čopič.
Priporočena starost: od 8. leta dalje.
945147 (6)      €   32,49 /   €   25,99  
Letalo Airbus A320 Air Berlin
Za lete po Evropi je najbolj praktično moderno 
letalo Airbus A320. Poleg kompleta za sestavo 
so vključeni še osnovne barve, lepilo in čopič. 
Dolžina pribl. 26 cm. 60 delov. Merilo 1:144.
209283 (6)      €   22,49 /   €   17,99  
Piratska ladja Black Pearl
Piratska ladja iz filma „Pirati s Karibov“ za 
sestavo s sistemom easy-click. Brez lepljenja 
in barvanja. Dolžina pribl. 26 cm. 112 delov. 
Merilo 1:150.
2167358 (0)      €   29,99 /   €   23,99  
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Akcija

Elite Delta Trooper
Sestoji iz glavnega izstreljevalca, snemljivo 
oporo za ramo in podaljškom za cev. Tako 
dobimo 4 različne načine streljanja. Vsebuje 
12-delni nabojnik, 12 puščic in ima domet do 
27 m. Od 8. leta dalje.
2388392 (5)   kos   €   42,49 /   €   33,99  
Elite Disruptor
Zahvaljujoč vrtljivemu bobnu s 6 naboji se 
naboji lahko izstreljujejo en za drugim ali v 
načinu Slam Fire. Ima domet 27 m in vsebuje 
6 Elite puščic. Od 8. leta dalje.
2125929 (6)      €   19,99 /   €   15,99  
Elite Surgefire
Vsebuje vrtljiv boben in 15 puščic, ki jih lahko 
izstrelimo posamezno ali v rafalu. Ima domet 
do 27 m. Od 8. leta dalje.
2232926 (4)      €   34,99 /   €   27,99  
Elite Stryfe
Polavtomatska pištola Stryfe s 6 puščicami in 
pripadajočim nabojnikom. Vgrajena zatična 
letev omogoča prilagoditev po meri z dodatno 
opremo. Ima domet do 27 m. Od 8. leta dalje.
918450 (3)      €   29,99 /   €   23,99  
Elite Infinus
Puščice motorizirana puška sama vstavi v vrtl-
jivi boben. V njem je prostora za 30 puščic. S 
tipko za hitro streljanje se puščice lahko takoj 
izstreli brez dodatnega odstrajevanja in poln-
jenja bobna. Ima domet do 27 m. Priloženih 
je 30 Nerf Elite puščic. Od 8. leta dalje.
2388384 (0)      €   79,99 /   €   63,99  
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Izstreli 20 puščic 
naenkrat

12,99

6
15,99

Akcija

Laser Ops Pro AlphaPoint dvojno 
pakiranje
Akcija v dvojnem pakiranju. Z vsakim pritiskom 
na petelina pištole se izstrelijo infrardeči 
žarki, katerih zadetek nasprotnika se nakaže z 
zvočnimi in svetlobnimi učinki. Brezplačna NERF 
laser aplikacija naredi igro še bolj napeto, saj 
lahko izbereš različne igralne modele, dodatne 
informacije za boje in pomoč za nastavitev 
pištol. Za delovanje je potreben pametni 
telefon. Od 8. leta dalje.
2388179 (2)      €   53,49 /   €   42,99  
Laser Ops Pro DeltaBurst
Ta hitra pištola izstreli več infrardečih žarkov 
naenkrat in navduši s svetlobnimi in zvočnimi 
učinki ter LCD ekranom, ki nakazuje strelivo. 
Brezplačna NERF laser aplikacija naredi igro še 
bolj napeto, saj lahko izbereš različne igralne 
modele, dodatne informacije za boje in pomoč 
za nastavitev pištol. Za delovanje je potreben 
pametni telefon. Od 8. leta dalje.
2388403 (8)      €   69,99 /   €   55,99  
Laser Ops Pro AlphaPoint
Z vsakim pritiskom na petelina pištole se 
izstrelijo infrardeči žarki, katerih zadetek nas-
protnika se nakaže z zvočnimi in svetlobnimi 
učinki. Brezplačna NERF laser aplikacija naredi 
igro še bolj napeto, saj lahko izbereš različne 
igralne modele, dodatne informacije za boje 
in pomoč za nastavitev pištol. Za delovanje je 
potreben pametni telefon. Od 8. leta dalje.
2388397 (0)      €   49,99 /   €   39,99  

Puška Dart Pulse
Izstreli do 27 m daleč in vključuje 8 puščic.
2223563 (3)      €   7,49 /   €   5,99  
Puška Clip Blaster
Izstreli do 17 m daleč in vključuje 10 puščic.
2142055 (9)      €   14,99 /   €   11,99  
Ultimate Value
Škatla za ponovno polnjenje z 200 puščicami. 
Sortirano.
2223558 (9)      €   15,99 /   €   12,99  
Puška Turbo Advance
Strelja iz bobna s prostorom za 40 puščic in 
dometom 24 m, priloženih 96 puščic.
2223566 (4)      €   37,49 /   €   29,99  
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Akcija

Set za raziskovalce
Vsebuje žepno luč s tremi svetlimi LED 
žarnicami, daljnogled in kompas.
939008 (9)      €   22,49 /   €   17,99  
LED čelna svetilka
Ima 7 svetlih LED žarnic s tremi načini osvet-
litve. Način se spreminja s klikom na gumb za 
nastavitve. Naenkrat lahko sveti 1, 3 ali 7 LED 
žarnic. Prav tako se smer svetlobe lahko 
spremeni za 90°.
368275 (3)      €   9,99 /   €   7,99  
Neoprenski pas za dogodivščine
Pas ima torbo z zapiralom na ježka, držalo 
za bidon (bidon ni priložen), 4 karabine in 
signalno piščal.
368387 (3)      €   15,99 /   €   12,99  
Set za rezljanje
Vsebuje žepni nožek z rezilom iz legiranega 
jekla in lesenim ročajem, najlonski etui, ka-
men za brušenje ter les za rezljanje. Uporaba 
le pod nadzorom odrasle osebe.
938960 (1)      €   18,49 /   €   14,99  
Lupa z akrilno lečo
Ročna lupa z 2 lečama (s 6-kratno in 8-kratno 
povečavo) je iz stabilne umetne mase. V ročaju 
se nahaja majhen kompas. Dodan pa je še etui 
iz neoprena, ki se lahko pritrdi na pas.
265577 (2)      €   9,99 /   €   7,99  

Komplet žag BOSCH
Realistična igrača, prilagojena za otroke. 
Priloženi so čelada, delovne rokavice, zaščitna 
očala in ščitniki za ušesa. Od 3. leta dalje.
2167684 (0)      €   37,49 /   €   29,99  
Delovna miza s čelado in Ixolino BOSCH
Številna orodja, vijaki, matice in velika delovna 
miza ponuja 86-delno delavnico Bosch. Priložena 
čelada in nov Bosch Ixolino z vrtenjem v levo in 
desno. Mere: pribl. 67 x  38 x 102 cm.
2381886 (6)      €   55,99 /   €   44,99  
Škatla z orodjem BOSCH
Z vrtalnikom, ki deluje na baterije, kladivom, 
ročno žago, izvijačem in 2 letvi, 4 vijaki z 
maticami in 2 žeblja. Od 3. leta dalje.
2167726 (7)      €   30,99 /   €   24,99  

1

2

3

4

5

6

7

8

5

6

8

7,99

2
9,99

12,99

3
15,99

14,99

4
18,49

44,99

7
55,99



74

Vozila in dodatki

kos 29,99

1 - 3
37,49

kos 24,99

4 + 5
30,99

RC Dajz
Realističen avtomobil s turbo funkcijo in 
2-kanalnim daljinskim upravljanjem. Merilo 
1:24. Od 3. leta dalje.
2124269 (4)      €   37,49 /   €   29,99  

Crazy Crash je avtomobil na daljinsko 
upravljanje, ki je ravno doživel nesrečo. Pri 
udarcu je odletela šipa in pokrov motorja 
je udarjen, vendar je vse možno popraviti. 
Daljinsko upravljanje 2,4 GHz. Merilo: 1:24, 
dolžina pribl. 17 cm. Od 4. leta dalje.

Strela McQueen Crazy Crash
2364144 (0)      €   37,49 /   €   29,99  
Jackson Storm Crazy Crash
2364147 (1)      €   37,49 /   €   29,99  

Komplet Revell Junior: sestavi svoj avto 
Strela McQueen in Jackson Storm ter ju 
zapelji po dirkalni stezi. Od 4. leta dalje. 
Dele enostavno povežete z vijaki.

Strela McQueen
2160681 (6)   kos   €   30,99 /   €   24,99  
Jackson Storm
2160683 (0)   kos   €   30,99 /   €   24,99  

Dirkalna steza s 5 avtomobili
Na tej izredni stezi obvladujejo avtomobili Hot 
Wheels strme lupinge in ozke ovinke. Steza 
meri več kot 1,80 metra. Od 5. leta dalje.
462392 (2)   kos   €   40,99 /   €   32,99  
Komplet Super Treffer
Z dvema startoma, dvema lupingoma in 3 
ciljnimi ravninami je zabava zagotovljena. 
Priloženo je eno vozilo Hot Wheels. 
Od 4. leta dalje.
2030737 (0)   kos   €   49,99 /   €   39,99  
Komplet Korkenzieher Crash
Razburljiva akcija Hot Wheels za otroke, 
ki s pomočjo dvojnih lupingov zagotavlja 
napeto izenačeno dirko. Dva pospeševalnika 
poganjata obe vozili Hot Wheels z najvišjo 
hitrostjo skozi lupinga. Kdo bo zvozil trik in 
prvi prečkal ciljno črto? Super komplet za 
enega ali dva igralca. Priloženi 2 vozili Hot 
Wheels v merilu 1:64. 
2371703 (9)   kos   €   54,99 /   €   43,99  
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Vozila in dodatki

Gasilski tovornjak z lestvijo Scania
Tovornjak z vrati, ki se odpirajo, zložljivimi 
stranskimi ogledali in vgrajenim tankom za 
vodo z delujočo gasilno cevjo. Vrtljivo lestev 
s košaro lahko podaljšate. S svetlobnimi in 
zvočnimi učinki.
698543 (1)      €   68,49 /   €   54,99  
Vlečni tovornjak z avtom
Tovornjak z nosilno ploščadjo, ki jo lahko 
spustite ter z nihajočim žerjavom. Vozilo se 
lahko naloži ali se ga vleče za sabo. Priloženo 
je terensko vozilo.
727636 (1)      €   34,99 /   €   27,99  
Reševalno vozilo MB Sprinter
Reševalno vozilo z voznikom in nosili. Stekla 
kabine so iz nelomljive umetne mase, 
s funkcijo odpiranja vrat. S svetlobnimi 
in zvočnimi učinki.
2155464 (3)      €   43,49 /   €   34,99  
Policijsko vozilo Jeep Rubicon z voznikom
Policijsko terensko vozilo s steklom iz nelom-
ljive umetne mase. S funkcijo odpiranja vrat 
in motornega pokrova. Vključuje policista z 
opremo. S svetlobnimi in zvočnimi učinki.
625149 (9)      €   37,49 /   €   29,99  
Kombajn Claas Jaguar 980
Mogočna enota za rezanje je opremljena 
s 6 rezili. Roko za izmet zrna lahko obračate 
v vse smeri. Vrata in pokrov motorja lahko 
odpirate ter tako dobite pogled v voznikovo 
kabino. 
2242176 (0)      €   49,99 /   €   39,99  
Traktor s sprednjo nakladalko in prikolico 
John Deere 7930
Ogromen traktor z delujočo snemljivo sprednjo 
nakladalko in veliko prikolico z dvižno stranico 
ter pokrovom motorja, ki se ga lahko odpre.
121375 (1)      €   37,49 /   €   29,99  
Traktor Fendt 1050 Vario z mehanikom
Ima na novo razvite osi s snemljivimi kolesi. 
Vključuje mehanika, dvigalko in orodje za 
popravila. 
2055323 (4)      €   49,99 /   €   39,99  
Traktor Claas Xerion 5000
Krmiliti je mogoče vsa štiri kolesa. Vsebuje 
priključno napravo za prikolico in kabino, 
ki jo je mogoče obrniti za 180°.
876112 (5)      €   37,49 /   €   29,99  
Dirkalni motor Ducati Desert z motoristom
Elementi, kot so kolesa ali izpuh, ter motokrosni 
elementi so zelo dober približek originalnemu 
motorju. Poleg tega je motor opremljen še z 
vzmeteno zadnjo osjo. 
2242169 (2)      €   18,49 /   €   14,99  
Dostavni tovornjak RAM 2500 Power Wagon
Dostavni tovornjak z velikim prostorom za 
tovor, palete in bale sena. Kabina s 4 vrati ima 
nelomljiva stekla in omogoča veliko zabave.
2155470 (4)      €   27,49 /   €   21,99  
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Vozila in dodatki

Teleskopski nakladalnik Manitou 
MHT10230
Ta najnovejši model Manitou ima premično 
nakladalno roko s paletnimi vilicami, ki se 
lahko podaljša. Dodatna oprema: priključek 
za prikolico in paleta. Merilo 1:50.
2008444 (8)      €   19,99 /   €   15,99  
Transportni helikopter
Helikopter z vitlom in nosili za prevoz pones-
rečencev. Stranska vrata in prostor za tovor se 
lahko odpre. Merilo 1:50.
2293784 (1)      €   29,99 /   €   23,99  
Hidravlični bager Volvo EC 290 
Kabina stroja in roka bagra sta vrtljivi za 360 
stopinj. Merilo 1:50.
902108 (2)      €   19,99 /   €   15,99  
Transporter za avtomobile
Večnamenski dvoosni priklopnik je opremljen 
z dvema avtomobiloma. Merilo 1:50.
428663 (9)      €   39,99 /   €   31,99  
Potovalni avtobus MB Travego
Z odpirajočimi vrati in stranskimi loputami. 
Merilo 1:50.
2136273 (6)      €   28,49 /   €   22,99  
Vozilo RAM 1500 s prikolico
Osemvaljno vozilo „pick-up“ ima prikolico s 
kompresorjem.
2293816 (9)      €   23,49 /   €   18,99  
Vozilo za avtovleko
S premično nakladalno površino, vključno z 
vitlom. Merilo 1:55.
703488 (6)      €   19,99 /   €   15,99  
Teleskopski nakladalnik Manitou MLT840
Ima premično nakladalno roko z zajemalno 
posodo, ki se podaljša. Krmiljenje vseh koles 
pripomore k večji okretnosti. Merilo 1:32.
2136277 (4)      €   29,99 /   €   23,99  
Traktor s prekucno prikolico
Traktor Claas Axion 850 s premično sprednjo 
nakladalko vleče troosno prekucno prikolico. 
Prostor za tovor je mogoče odpreti. Merilo 1:50. 
427094 (2)      €   29,99 /   €   23,99  
Traktor z gozdarsko prikolico
John Deere 8430 s premičnim žerjavom in 
prijemalom. Merilo 1:50.
428660 (8)      €   23,49 /   €   18,99  
Traktor Fendt 1050 Vario
Vodljiva sprednja os ima nihajno funkcijo. 
Pokrov motorja se odpira, kabina pa je 
snemljiva. Merilo 1:32.
2008397 (7)      €   34,99 /   €   27,99  
Triosna prekucna prikolica Joskin
Triosno kovinsko ogrodje z velikimi kolesi s 
profilom za grobo pokrajino. Prekucna prikolica 
z odpirajočim prostorom za tovor je izdelana iz 
robustne umetne mase. Merilo 1:32.
856835 (9)      €   29,99 /   €   23,99  
Bager JCB 435S Agri
Zaradi velikih koles in gibljivega zgloba je bager 
primeren za kakršen koli teren in je zelo okreten. 
Nakladalno roko lahko dvigate in spuščate. 
Merilo 1:32.
2293826 (8)      €   29,99 /   €   23,99  
Dvoosna prikolica
Prikolica je narejena iz kovinskega ogrodja in 
ima prekucno korito, izdelano iz umetne mase. 
Desno stranico prikolice lahko odprete. Prikoli-
ca se prekucne na desno stran. Merilo 1:32.
2136274 (3)      €   14,49 /   €   11,99  
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VW T1 Bus „Samba“
S pokrovom motorja in vrati, ki se odpirajo. 
Merilo 1:25.
157847 (8)      €   19,99 /   €   15,99  
Lamborghini Urus
Italijanski SUV je bil izdelan leta 2017. 
Merilo 1:24.
2379731 (4)      €   19,49 /   €   15,99  
Audi R8
Sanjski avtomobil v zamolklo črni barvi s 
pokrovom motorja in vrati, ki se odpirajo.
2159103 (7)      €   19,49 /   €   15,99  
Ford Mustang GT ´67
Klasični ameriški avto s pokrovom motorja in 
vrati, ki se odpirajo. Merilo 1:24.
115300 (2)      €   24,99 /   €   19,99  
Bugatti Chiron
Naslednik Veyrona je opremljen z vrati, ki se 
odpirajo. Merilo 1:24.
2117859 (7)      €   19,49 /   €   15,99  
BMW M4 GTS
Posebna izdaja modela M4 GTS obsega 700 
primerkov. Pri nas je na voljo v merilu 1:24.
2379677 (5)      €   19,49 /   €   15,99  
Bugatti Chiron 42
Bolid s 1500 konjskimi močmi je na testni 
vožnji avgusta leta 2017 pospešil z 0 na 
400 km/h v 42 sekundah, se hitro ustavil 
in tako postavil svetovni rekord.
2379679 (9)      €   19,49 /   €   15,99  
Lamborghini Aventador
Italijanska eleganca s pokrovom motorja in 
vrati, ki se odpirajo. Merilo 1:24.
716221 (3)      €   19,99 /   €   15,99  
Chevrolet Camaro 2016
V rumeno-črni barvi. Junak s filmskih platen 
v merilu 1:18. Opremljen je z vrati, pokrovom 
motorja in prtljažnikom, ki se odpirajo. 
2379673 (7)      €   30,99 /   €   24,99  
Mercedes 300S Cabriolet
Avtomobil, interno znan tudi kot W 188 je 
bil predstavljen leta 1951 v Parizu. S 150 
konjskimi močmi je dosegel najvišjo hitrost 
175 km/h. Merilo 1:18.
169877 (0)      €   30,99 /   €   24,99  

Porsche 911 GTS
Model 911 GTS z motorjem, ki ima 430 konjskih 
moči, je bil predstavljen leta 2014. Model ima 
podrobno notranjo opremo, natančno izdelan 
motor ter vrata, pokrov motorja in prtljažnik, 
ki se odpirajo. Merilo 1:18. 
2311410 (4)      €   62,49 /   €   49,99  
Porsche 911 GTS Cabriolet
S podrobno notranjo opremo, natančno izde-
lanim motorjem ter vrati, pokrovom motorja 
in prtljažnikom, ki se odpirajo. Dodatno lahko 
odstranite tudi streho. Merilo 1:18.
2311417 (3)      €   62,49 /   €   49,99  
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Pripravljeni - pozor - zdaj! Moč, zmogljivost, 
kakovost. Naši avtomobilčki se uspešno 
spopadejo z vsakim izzivom. Z možnostjo 
odpiranja vrat, pokrova motorja in 
prtljažnika. S svetlobnimi in zvočnimi 
učinki.

Modelček avta
Sortirano. V merilu 1:32. Funkcija vzvratne 
vožnje. Porsche, Jeep, Mercedes-Benz, BMW, 
Jaguar, Audi.
979596 (9)   kos   €   12,49 /   €   9,99  
Audi R8
Merilo 1:24.
2157845 (8)      €   19,99 /   €   16,99  
Range Rover
Merilo 1:26.
2345667 (9)      €   19,99 /   €   16,99  
BMW X6
Merilo 1:26.
979609 (6)      €   19,99 /   €   16,99  
Porsche Carrera GT
Merilo 1:24.
2024947 (2)      €   19,99 /   €   16,99  

Ferrari Race & Play garaža
Velika parkirna hiša z avtomatskim dvigalom 
za avtomobile, vrtljivo ploščo, premično av-
topralnico, črpalko za gorivo in semaforjem. 
Vsebuje 2 Ferrari modela v merilu 1:43.
764026 (1)   kos   €   37,49 /   €   29,99  
Ferrari Race & Play vozilo
Po 1 model Ferrarija z veliko detajli iz kovine 
in delčki iz umetne mase v merilu 1:43. 
Sortirano.
52214 (4)   kos   €   5,99 /   €   4,99  
Ferrari Race & Play dvojni luping
Dvojni luping z rampo za napete dirke. 
Vsebuje 2 Ferrari modela v merilu 1:43.
664653 (0)   kos   €   24,99 /   €   19,99  
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Policijski helikopter
Opremljen s svetlobnimi in zvočnimi učinki 
ter električnim vitlom. Figura in dodatki so 
vključeni. Dolžine 64 cm.
124198 (3)      €   37,49 /   €   29,99  
Mogočni bager za izkopavanje
Mogočni bager na kabelsko daljinsko uprav-
ljanje navdušuje otroke s svojo funkcijo vožn-
je, zvočnimi ter svetlobnimi učinki. Kabina 
ter roka se premikajo enako kot pri originalu. 
Dolžina pribl. 70 cm. Primerno za otroke 
od 3 - 5 leta.
106868 (9)      €   37,49 /   €   29,99  
Veliki žerjav
S kabelskim daljinskim upravljalnikom in 
možnostjo nastavitve višine. Roka se obrača 
za 350 stopinj, maček pa se premika naprej in 
nazaj. Velikost žerjava je 120 cm.
314276 (9)      €   24,99 /   €   19,99  
Gasilsko vozilo MAN Metz
S kabelskim daljinskim upravljalnikom je 
mogoče vozilo voditi v vse smeri. Ima tudi 
modro luč, sireno in funkcijo pršenja vode. 
Dolžina pribl. 50 cm.
106881 (8)      €   37,49 /   €   29,99  

S svetlobnimi in zvočnimi učinki ter mik-
rofonom. Vrata se odpirajo, tudi pri vozilih 
in helikopterju. Na voljo kot gasilska ali 
policijska postaja. Sortirano.

Gasilska postaja prve pomoči
2224891 (6)      €   28,49 /   €   22,99  
Policijska postaja prve pomoči
2224890 (9)      €   28,49 /   €   22,99  

Strmi zavoji, mostovi, predor ali zanka - 
lov se lahko začne. V merilu 1:43. Dirkalne 
proge je mogoče individualno postaviti.

Dirkalna proga 2.3
Vozila: AMG Mercedes - Benz, s svetlobnimi 
učinki. Mere 96 x 48 cm. Od 6. leta dalje.
2241272 (0)   kos   €   24,99 /   €   19,99  
Dirkalna proga 4.6
Vozilo: Ford Mustang v rdeči in rumeni barvi s 
svetlobnimi učinki. Mere 153 x 56 cm. 
Od 6. leta dalje.
2002545 (8)   kos   €   37,49 /   €   29,99  

1

2

3

4

5

6

7

8

4

2

5

6

29,99

1
37,49

6

19,99

3
24,99

kos 22,99

5 + 6
28,49

kos 19,99

7
24,99

kos 29,99

8
37,49



80

RC-modeli

kos 39,99

1 - 2
49,99 RC Mantiz

Žival ali stroj? Dirkalnik Mantiz z močnimi 
kleščami na sprednjem delu, funkcijo 
premikanja, podobnega kači, hitro vožnjo in 
zanimivimi lučmi v dizajnu oči muhe spomin-
ja na bogomoljko. 2,4 GHz, pribl. 28 cm dolg. 
Od 8. leta dalje. 
2364141 (9)   kos   €   49,99 /   €   39,99  
RC G-Wolf
Z dirkalnikom G-Wolf lahko izvedete več kot 
100 trikov. Zaradi stabilizirnega sistema se lah-
ko pelje na eni osi, po enem ali dveh kolesih, 
z njim pa lahko izvajate tudi obrate. 2-kanalni 
daljinski upravljalnik z močjo 2,4 GHz, hitrost 
vožnje do 10 km/h. Dolžina pribl. 23 cm, 
do 15 minut delovanja. Od 8. leta dalje.
2364137 (2)   kos   €   49,99 /   €   39,99  
RC Police Offroader
Policijski avtomobil z modrimi lučmi in 
zvočnimi učinki ter odbijačem, odpornim na 
udarce, lahko doseže hitrost do 10 km/h.
106787 (3)      €   27,49 /   €   21,99  
Avtocestna policija
Pred policijskim avtom Audi R8 ne more zbeža-
ti noben kriminalec. Ima nastavitev krmiljenja, 
zadnjo in sprednjo luč, modro luč in sireno. 
Moč 27 MHz. Doseže hitrost do 8 km/h. 
314228 (8)      €   29,99 /   €   23,99  
RC Toxic Flash, RTR
Majhen športni avtomobil za dirkalne steze 
z ovirami. Avtomobil je odlično zavarovan, 
saj ima odbijač in karoserijo, ki sta odporna 
na udarce. Zaradi kakovostnih pnevmatik in 
odličnega vzmetenja lahko doseže hitrost do 
12 km/h. Merilo 1:24. Moč 2,4 GHz, dolžina 
pribl. 22 cm. Priporočena starost 6-10 let.
2364134 (1)      €   24,99 /   €   19,99  
RC Monster Flippy
S svojimi kaskaderskimi funkcijami zagotavlja 
veliko zabave pri vožnji. Doseže do 10 km/h. 
Merilo 1:14.
2156947 (0)   kos   €   49,99 /   €   39,99  
King of the Road
Terensko vozilo je opremljeno s sprednjo lučko 
in novim 2-kanalnim daljinskim upravljal-
nikom. Doseže hitrost do največ 10 km/h. 
Merilo 1:16.
2043413 (7)      €   29,99 /   €   23,99  
Lazer Swift
Lazer Swift je opremljen z 2-kanalnim 
daljinskim upravljalnikom. 40 MHz s hitrostjo 
do 8 km/h. Merilo 1:16. Dolžina 26 cm.
923499 (4)      €   24,99 /   €   19,99  
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Stunt Car Morph Monster
Vozilo Morph Monster se lahko v nekaj 
sekundah spremeni v hitrega dirkača ali 
terensko vozilo. Z daljinskim upravljalnikom 
in 4-kolesnim pogonom.  
2377623 (4)      €   49,99 /   €   39,99  
Bull Scout Offroad
Zagotavlja zabavno in pustolovsko vožnjo. 
Velike, profilirane pnevmatike se poženejo 
tudi po grobem terenu, zmogljiv pogon pa 
zagotavlja potrebno pogonsko moč. S priroč-
nim MHz daljinskim upravljalnikom.
Merilo 1:10.
2137359 (6)      €   34,99 /   €   27,99  
Quad New Dust Racer
Štirikolesnik, pripravljen na dirko, z zmogljivim 
elektromotorjem, MHz daljinskim upravl-
jalnikom in vzmetenimi sprednjimi kolesi. 
Prednastavljeno podvozje zagotavlja najboljši 
položaj na cesti. Hitrost: pribl. 10 km/h. 
Čas vožnje: pribl. 30 minut.
2377624 (1)      €   19,99 /   €   15,99  
Eye of the Storm
S sestavnimi deli v merilu 1:18 lahko sami 
sestavite terensko vozilo. Z natančnim 
krmiljenjem in 2-kanalnim MHz daljinskim 
upravljalnikom lahko vozilo natančno 
usmerjate po kateri koli pokrajini. 
2377625 (8) kos     €   30,99 /   €   24,99  

Rock Crawler 3XL
Vzmeteno kolesje in 4-kolesni pogon nudijo uži-
tek v vožnji. Doseže hitrost do pribl. 8,3 km/h. 
Čas vožnje: pribl. 18 minut. Z 2,4 GHz daljinskim 
upravljalnikom.
380190 (1)      €   74,99 /   €   59,99  
Off Road Go
Polno vzmeteno terensko vozilo s pogonom 
na zadnja kolesa. Pribl. 20 cm velik avto 
s 27 MHz daljinskim upravljalnikom zagotavl-
ja užitek v vožnji.
2174808 (0)      €   19,99 /   €   16,99  

Intervencijska vozila znamke Maisto so 
natančne replike dejanskih vozil v merilu 
1:24. Doseg vozil znaša pribl. 10 m, dosežejo 
pa lahko hitrost pribl. 5,8 km/h. Vozila so 
opremljena z lučkami in sireno.

Gasilski avtomobil Mercedes AMG GT
2379666 (9)      €   22,49 /   €   17,99  
Policijski avtomobil Mercedes AMG GT 
2379668 (3)      €   22,49 /   €   17,99  
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Akcija

Vozila na daljinsko upravljanje z vsemi 
funkcijami vožnje, vzvratna in normalna 
vožnja, levo / desno, ustavljanje. Sortirano. 
Od 3. leta dalje.

RC Jeep
Merilo 1:24, Sortirano.
153696 (6) kos     €   19,99 /   €   16,99  

RC Lamborghini Aventador
Merilo 1:24, kompletni set. 
443747 (5)      €   19,99 /   €   16,99  
RC Bugatti Veyron
Merilo 1:24, kompletni set. 
443752 (9)      €   19,99 /   €   16,99  
RC Camaro ZL1
Merilo 1:24, kompletni set. 
2161969 (4)      €   19,99 /   €   16,99  

Skiro Scooter Muuwmi
S kvalitetnim jeklenim okvirjem, podlago 
za noge iz umetne mase s premazom proti 
spodrsavanju. Primerno za otroke od 2 - 5 let. 
Nosilnost do 20 kg.
roza 680492 (3)      €   24,99 /   €   19,99  
modra 680472 (5)      €   24,99 /   €   19,99  

Odporna in prožna rolka, pokrita z umet-
nim materialom, os iz aluminija, vlita 
PU koleščka. Velikost pribl. 57 x 15 cm. 
Nosilnost do pribl. 100 kg.

Rolka Skateboard Fun
roza 
659105 (2)      €   24,99 /   €   19,99  
Rolka Skateboard Fun
rdeča, rumena ali zelena
973471 (5) kos     €   24,99 /   €   19,99  
Rolka Skateboard Fun LED
Odporna in prožna rolka s svetlečimi koleščki, 
deska iz umetnega materiala, os iz aluminija in 
vliti koleščki iz umetne mase. Velikost pribl. 
57 x 15 cm. Nosilnost do 100 kg.
2064091 (0) kos     €   30,99 /   €   24,99  
Skiro Scooter Muuwmi
Kvaliteten skiro iz aluminija, zložljiv. 
Nosilnost do pribl. 100 kg. Višina krmila 
je nastavljiva.

125 mm, kroglični ležaj ABEC 5, površina 
deske: 500 x 100 mm.
bel / turkizen / roza
2335233 (9)      €   37,49 /   €   29,99  
črn / zelen / rumen
2335231 (5)      €   37,49 /   €   29,99  
205 mm, kroglični ležaj ABEC 7, XL-površina deske:
580 x 120 mm, ojačana sprednja os, pedal za 
zaviranje z zaščito proti zdrsavanju.
turkizen / bel / lila
2335225 (4)      €   61,99 /   €   49,99  
črn / zelen / rumen
2334795 (3)      €   61,99 /   €   49,99  
Skiro Scooter Big Pro
Kvaliteten skiro iz aluminija, zložljiv, kroglični 
ležaj ABEC 7. Nosilnost do pribl. 100 kg.
2335266 (7)      €   71,99 /   €   59,99  
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Trikolesnik Baby Balade
Integriran sistem za zavijanje omogoča lažjo 
kontrolo nad sprednjimi kolesi. Zaradi svoje 
varne oblike je primeren za otroke od 10 
meseca dalje. Ergonomski sedež je posebej 
udoben in podpira hrbet in zaščiti glavo. 
Pedala so preklopna. Trikolesnik je nastavljiv 
na višino, ima praktično snemljivo torbo 
in prekucno banjico. Vsebuje tudi streho 
proti soncu. Varnostno opremo lahko kasneje 
enostavno odstranimo. EVA kolesje skrbi za 
vožnjo brez naporov.
zelen
2178581 (8)      €   99,99 /   €   79,99 
roza
2178582 (5)      €   99,99 /   €   79,99 
moder
2178587 (0)      €   99,99 /   €   79,99 
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 ravnovesje. Višinsko nastavljiv in udoben 
sedež zagotavlja prilagajanje glede na velikost 
otroka. Nizek dostop olajša vzpenjanje na kolo 
in sestopanje z njega. Tiha kolesa dopolnjujejo 
obsežno opremo kolesa. Od 2. leta dalje.
rdeč
2374933 (7)      €   43,49 /   €   34,99 
roza
2374935 (1)      €   43,49 /   €   34,99 
Trikolesnik Be Fun
Trikolesnik je primeren za otroke od 15 meseca 
dalje. Ergonomski sedež je udoben, nastavljiv 
in podpira hrbet. Ima varnostni pas, preklopna 
pedala, blokado balance in je višinsko nastavljiv. 
Varnostna oprema se kasneje lahko odstrani.
moder
2109790 (4)      €   49,99 /   €   39,99 
roza
2178575 (7)      €   49,99 /   €   39,99 
Trikolesnik Be Fun Komfort
Je trikolesnik in voz za potiskanje v enem. 
Zahvaljujoč ergonomskemu sedežu, varnost-
nemu ročaju, pasu ter nastavljivo površino za 
noge lahko otrok udobno in varno sedi že od 
10 meseca dalje. Vso varnostno opremo lahko 
kasneje odstraniš. Sedež za otroke ima 3 stopnje 
prilagodljivosti. Ima preklopna pedala proti spo-
drsavanju, blokado balance in snemljivo torbo.
roza
2375575 (8)      €   68,49 /   €   54,99 
moder
2375607 (6)      €   68,49 /   €   54,99 
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bitte übersetzen

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

Moj 
seznam želja

Odpri seznam želja in si med 
listanjem Müllerjevega Kataloga 
igrač zapiši vse svoje želje.

Tako bo pod božičnim drevescem 
ležalo pravo darilo zate.

Tako deluje:

Pri izdelkih, ki potrebujejo 
baterije, če ni drugače 
navedeno, le-te niso 
vključene v ceno.

Ne pozabite 
na baterije!

Seznam si želi:

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

Moja največja želja: 

Hvala!
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.

Stran               Moje želje
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Spoštovani kupci, za morebitne napake v tisku se vam opravičujemo. Cene so v €. Ponudba in cene veljajo samo za Slovenijo, v poslovalnicah s ponudbo 
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Zunanja igrala

Komplet prometnih znakov
Komplet vsebuje 3 različne znake.
614346 (6)      €   18,49 /   €   14,99 
Pripomoček za hojo Bobby Car Walker
Ima tudi funkcijo preprečevanja prevračanja 
in naslonjalo za hrbet. Višina ročaja je 40 cm. 
Brez Bobby poganjalčka.
2050396 (3)      €   15,99 /   €   12,99 
Poganjalček New Bobby-Car Rockstar Girl
Kakovostno vozilo v rokerskem stilu očara že 
ob prvem nastopu.
2104938 (5)      €   55,49 /   €   44,99 
Bobby Scooter
Krmilo z vgrajeno hupo zagotavlja dodatno 
varnost zaradi omejitve zasuka volana.
2104958 (3)      €   30,99 /   €   24,99 
Ščitnik za čevlje
roza
2104970 (5)      €   10,99 /   €   8,99 
črn
2104962 (0)      €   10,99 /   €   8,99 
Čelada
Z nastavljivim trakom z mehko podlago in var-
nostnim zapiralom se čelada enostavno namesti.
2056904 (4)      €   18,49 /   €   14,99 
Classic-Scooter
Dvojno zadnje kolo za optimalno stabilnost.
2240771 (9)      €   45,99 /   €   36,99 
Rdeč avto New Bobby-Car 
Ergonomski varnostni volan s široko površino 
za prijemanje in kakovostna gumijasta kolesa.
576940 (7)      €   55,49 /   €   44,99 
Travel-Caddy prikolica
Prikolica v retro izgledu z snemljivo streho.
2240918 (8)      €   30,99 /   €   24,99 
Semafor
Pokažem malim Bobby Car voznikom, kdaj 
imajo prednost in kdaj se morajo ustaviti.
764434 (4)      €   22,49 /   €   17,99 
Prikolica Bobby-Car FULDA
Prikolica je primerna za vse poganjalce BIG z 
ustreznim priključkom.
169067 (5)      €   37,49 /   €   29,99 
Avto Bobby-Car FULDA
Klasični avto v črnem profesionalnem videzu 
je širok, močan, z izrazitimi podrobnostmi in 
originalnimi kolesi Fulda - Whisper - Wheels.
348960 (4)      €   49,99 /   €   39,99 
Motorno športno kolo
Motor ima športni sprednji pokrov in elektronski 
zvočni modul, ki proizvaja realistične zvoke 
motorja.
2050057 (3)      €   49,99 /   €   39,99 
CLAAS-Celtis-Traktor in prikolica
Z osnim zavijanjem in preciznim verižnim 
pogonom, nastavljiv, z visokim ergonomskim se-
dežem, blatniki in dvema ročicama za prikolico.
515080 (9)      €   99,99 /   €   79,99 
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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:

1

Kul in v trendu

V Screechers Wild svetu so zveri, ki hodijo in 
govorijo sedijo za volanom Screechersa – hi-
bridnega dirkalnega avtomobila. To je stroj, ki 
izkorišča molekularno energijo Animatter in se 
iz vozila spremeni v pravo zver.  Screechersi dir-
kajo, skačejo in se med skokom transformirajo.

Screechers Wild - Level 1 vozila
Set z vozilom in dvema posebnima diskoma s 
katerima se aktivira transformacija. Sortirano.
Stingshift
2417163 (2)  kos    €   12,99 /   €   11,59 
Screechers Wild - Level 2 vozila
Set z vozilom in tremi posebnimi diski s katerimi se 
aktivira transformacija. Sortirano.
Rattlecat
2417168 (7)  kos    €   17,99 /   €   14,99  
Screechers Wild - 
Screecher hitrostni lanser
Lanser prinaša še bolj razburljivo dirko in trans-
formacijo Screechersa. Zraven prejmete še disk in 
Screechers vozilo.
2417190 (8)  kos    €   25,99 /   €   21,99 
Zak Storm je najstnik, ki obožuje morje in sur-
fanje. Na surferski tekmi ga je vase potegnil 
val in je izginil. Ponovno se je pojavil na Ber-
mudskem trikotniku kot kapitan ladje Chaos. 
Tu se prične njegova avantura sedmih morja… 

Zak Storm - figura 8 cm
Figurica z dodatki in kovancem. Sortirano.
Zak + Kovanec
2417193 (9)           kos  €   6,99 
Zak Storm - igralni set
Namesti kompas proti otoku Sino in zapluj novi 
avanturi Zaka in ekipe nasproti.
2242237 (8)      €   11,99 /   €   9,99 
Zak Storm - Deluxe vozilo
Odplovi v največjo avanturo na Zakovi ladji, Chao-
su. Ladja se transformira in je vedno pripravljena 
za akcijo ne glede na to ali je na kopnem, v vodi, v 
zraku ali pa na super tajni misiji pod vodo. 
2242245 (3)      €   28,49 /   €   22,99 
Super Wings igračke junakov iz istoimenske ani-
mirane serije o potovanju rdečega letala Jana, 
ki dostavlja pakete otrokom po vsem svetu. 
Skozi pustolovščine Super Wings ekipe otroci 
spoznajo druge dežele, gradove in različne 
kulture ter se učijo o prijateljstvu, medsebojni 
pomoči in sodelovanju.

Super Wings S2-Transform-a-bots 2 pk
Super Wings „Transform-a-Bots“ akcijska figura, 
ki se transformira kot to počnejo junaki animira-
ne serije. Set vsebuje dve figuri. Sortirano. 
Flip&Astra
2356897 (6)  kos    €   11,99 /   €   9,99 
Super Wings S2 - Vroom n Zoom
Super Wings „Vroom & Zoom“ so pripravljeni 
na polet. Povleci jih nazaj po ravni površini in 
odhiteli bodo v akcijo. Sortirano.
Flip
2356869 (3)  kos    €   10,49 /   €   8,59  
Super Wings Transforming 
Sortirano.
2352314 (2)  kos    €   17,99 /   €   14,99 
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