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Sodeluj!
Nagradna igra

ADVENTNI KOLEDAR

In tako enostavno lahko sodeluješ:

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

3

Poišči aktualno okence na naslovnici našega  kataloga in 
ga odpri. Tam se nahaja nagradno vprašanje in dnevna 
nagrada. Odgovori na vprašanje in nato pojdi na spletno 
stran www.mueller.si. Pazi na to, da namesto ü napišeš 
„ue“.

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

1 2

Sodelujejo lahko vsi, ki se radi igrajo! Nagradna igra Adventni koledar traja od vključno 1. 12. 2019 do vključno  
24. 12. 2019. 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 4. 11. 2019 do 31. 12. 2019 oz. do 
razprodaje zalog v količinah za potrebe gospodinjstva. Mueller Drogerija d.o.o., Tacenska cesta 26, 1000 Ljubljana, 
e-naslov: info@mueller.si.

Super božične akcije najdeš
tudi na naši Facebook strani:

facebook.com/MullerSlovenija
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Kul in v trendu

Zabavna kopel z morsko deklico Arielo
Radovedna morska deklica Ariela plava čisto 
sama in odkriva nove svetove. Zahvaljujoč 
senzorju za vodo začne elegantno plavati 
takoj, ko pride v stik z vodo. Od 3. leta dalje.
2236334 (3)   kos   €   30,99 /   €   24,99  

Disneyjeva princesa svetleča Zlatolaska
Svetleča Zlatolaska sije v obleki v svojih 
najljubših barvah, ki se od vrha do spodnjega 
roba veličastno lesketa. S seboj ima tudi 
krono in par čevljev. Otroci se bodo z veseljem 
domislili dogodivščine za Zlatolasko.
Od 3. leta dalje.
579853 (7)      €   12,49 /   €   9,99  

Disneyjeva princesa svetleča Pepelka
S Pepelkino čudovito akvarelno obleko lahko 
še lažje poustvarjaš prizore iz Disneyjeve 
klasike. Od 3. leta dalje.
579419 (5)      €   12,49 /   €   9,99  

Disneyjeva princesa svetleča Ariela
Pustolovska Ariela raziskuje svet izven morja. 
Svetleča Ariela sije v obleki v svojih najljubših 
barvah, ki se od vrha do spodnjega roba 
obleke veličastno lesketa. S seboj ima tudi 
krono in par čevljev. Od 3. leta dalje.
579185 (9)      €   12,49 /   €   9,99  

Disneyjeva princesa svetleča Belle
S sočutjem in razumom najde Belle pravo 
pot, kako pomagati Zveri. Svetleča Belle sije v 
obleki v svojih najljubših barvah, ki se od vrha 
do spodnjega roba obleke veličastno lesketa. 
Od 3. leta dalje.
579247 (4)      €   12,49 /   €   9,99  

Zlatolaskini čarobni mavrični lasje 
Zlatolaskine lase lahko pobarvaš z mavričnimi 
barvami. To lahko narediš z oblikovalcem 
za lase s kredami v treh barvah. Na sebi ima 
čarobno obleko z mavričnim pridihom.
Od 4. leta dalje.
2473682 (4)   kos   €   24,99 /   €   19,99  
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Kul in v trendu

Kraljičin grad iz Arendella

Kraljičin grad iz Arendella je pribl. 1,5 m visok in 
pribl. 1,2 m širok. Ima 4 nadstropja, opazovalni 
stolp in vrata, ki se lahko odprejo. Grad vsebuje 
luči, izvlekljiv balkon in 7 sob z okraski. Brez 
punčke. Od 3. leta dalje.
2510390 (8)   kos   €   148,49 /   €   119,00  

Elza

Elza ima na sebi modro potovalno obleko v 
ombré izgledu - tako kot v filmu. Elza ima 5 
gibljivih točk in lahko stoji v različnih položajih. 
Od 3. leta dalje.
2510392 (2)      €   15,99 /   €   12,99  

Ana

Ana ima na sebi čudovito potovalno obleko z 
ogrinjalom - tako kot v filmu. Ana ima 5 gibljivih 
točk in lahko stoji v različnih položajih. Od 3. 
leta dalje.
2510394 (6)      €   15,99 /   €   12,99  

Ana z magično svetlobo

LED-luči osvetlijo Anino obleko z magično 
svetlobo. Od 3. leta dalje.
2510387 (8)      €   24,99 /   €   19,99  

Elza z magično svetlobo

LED-luči osvetlijo Elzino obleko z magično 
svetlobo. Od 3. leta dalje.
2510384 (7)      €   24,99 /   €   19,99  

Elza & Nokk

Na svoji pustolovščini Elza sreča Nokka, 
mitološkega vodnega duha, čigar moč je tako 
močna kot Elzina. Od 3. leta dalje.
2510386 (1)      €   37,49 /   €   29,99  
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Kul in v trendu
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Ledeno kraljestvo 2 igra spomina
2522555 (6)      €   9,99 /   €   7,99  

Škatla za nakit
Škatla z ogledalom in številnimi dodatki, kot 
so krtača za lase, sponke za lase in podobno.
2537685 (2)    kos  €   12,49 /   €   9,99  

Kovček za slikarje
Velik kovček za slikarje. Iz 52 delov. Od 3. 
leta dalje.
2537880 (1)    kos  €   9,99 /   €   7,99  

Mehak pliš. Pribl. 25 cm.
Ana
2519274 (2)      €   18,49 /   €   14,99  

Elza
2519277 (3)      €   18,49 /   €   14,99  

Olaf
2519278 (0)      €   12,49 /   €   9,99  

Komplet za pletenje
S kompletom lahko sama izvezeš Olafa in šal. 
Komplet vsebuje kakovostne statve, obroč, pletilko, 
2 klobčiča volne in dodatke. Od 6. leta dalje.
2552777 (3)      €   18,49 /   €   14,9  9

Mikrofon
Mikrofon s funkcijo snemanja in čarobno 
lučjo. Od 3. leta dalje.
2529499 (6)      €   18,49 /   €   14,99  

Set za čajanko
Iz porcelana. Vsebuje vse, kar potrebuje otrok 
za popolno čajanko. Od 3. leta dalje.
888781 (8)      €   9,99 /   €   7,99  

Čarobna ledena rokavica
Rokavica glede na vstavek brizga sneg ali 
vodo. Od 5. leta dalje.
2531375 (8)    kos  €   29,49 /   €   23,79  

Punčka Elza
Prelepa punčka Elza v novem videzu. Poje in 
govori stavke iz filma. Z možnostjo nastavitve 
jezika. Višina pribl. 30 cm. Od 3. leta dalje.
2491096 (5)      €   46,99 /   €   37,79  
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Kul in v trendu

Hatchimals WOW
Živalice Hatchimals se zdaj vedno znova valijo 
iz jajca! Iz posebno velikega jajca za večkratno 
uporabo se izvali roza ali vijoličast Hatchimals 
WOW! Najboljše pa je, da te živalice zrastejo 
do 80 cm. Od 5. leta dalje. Sortirano.
2522604 (1)   kos   €   79.99 /   €   64.99 

Vilinke Hatchimals
Novi čarobni prijatelji za živalice Hatchimals: v 
vsakem bleščečem jajcu je srčkana vilinska punčka 
in trije skrivnostni dodatki! Vilinke imajo čarobna 
bleščeča krila, ki prhutajo, premikajočo glavo in kul 
stil! Dodatke lahko shraniš na dnu jajca. Iz enega 
jajca se lahko izvalita dve različni vilinki, s seboj 
pa prineseta udobno posteljico ali pa prenosno 
plesišče. Od 5. leta dalje. Sortirano. 
2499732 (4)   kos   €   9,99 /   €   7,99  

Barvni poniji – paket s 6 figurami
7,5 cm velike figure ponijev imajo brezbarvne 
repe, dokler jih ne potopiš v vodo. V vodi se 
repi obarvajo z veličastnimi pisanimi barvami. 
Ko barva zbledi, se zabava ponovno začne. 
Komplet s 6 figurami ponijev z grivami in repi 
iz umetne mase. Od 8. leta dalje.
2510407 (3)   kos  €  24,99 /   €   19,99  

Najljubši poniji
7,5 cm velike figure ponijev s čudovito grivo, ki 
jo lahko oblikuješ, in karakterističnimi lepotnimi 
znamenji. Od 3. leta dalje. Sortirano.
2510443 (1)   kos   €   5,99 /   €   4,99  

Svetleči morski poniji
Pribl. 11 cm velike figure ponijev se svetijo 
in lahko plavajo v kadi. Od 3. leta dalje. 
Sortirano.
2510635 (0)   kos   €   12,49 /   €   9,99  

Hihitajoča Pinkie Pie
Če Pinkie Pie požgečkaš po glavi ali trebuhu, 
se začne zvijati, hihitati in veselo smejati. Z 
nalezljivim smehom Pinkie Pie poskrbi za zabavo 
in dobro vzdušje vsakič, ko jo požgečkaš. 
Od 3. leta dalje.
2510405 (9)   kos   €   24,99 /   €   19,99  
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Kul in v trendu

Sladke solze se hitro posušijo! Ljubka 
Cry Baby potrebuje vsak trenutek veliko 
ljubezni, oskrbe ter svojo dudo. Ko tega 
nima, joka krokodilje solze in začne tar-
nati. Začne tudi hlipati – skoraj tako kot 
pravi dojenček. Preprosto srčkana je! Set 
vsebuje 1 dojenčka, dudo in pižamo, v 
katero jo lahko oblečeš. Od 18. meseca dalje.

Flamingo Fancy
2529483 (5)      €   29,99 /   €   23,99  

Žirafa Gigi
2529481 (1)      €   29,99 /   €   23,99  

Medvedka Pandy
2529487 (3)      €   29,99 /   €   23,99  

Fantasy Dreamy
2529490 (3)      €   34,99 /   €   27,99  

Kristal
Ljubkega dojenčka, ki je bolan, lahko ozdraviš 
s pravimi zdravili in veliko ljubezni. Z veliko 
dodatki. Od 3. leta dalje.
2529492 (7)      €   49,99 /   €   39,99  

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  

Svetovna šatulja
Vsaka šatulja se posveti določeni temi, ponuja 
presenečenja ter vsebuje punčke in dodatke. 
Zaradi njihove priročne velikosti lahko šatulje 
vzameš tudi s seboj na pot, tako da lahko 
Polly Pocket kjerkoli in kadarkoli doživi 
dogodivščino. Sortirano. Od 4. leta dalje.
2371560 (8)   kos   €   14,99 /   €   11,99  

Pollyville Grande Galeria
Grande Galleria ponuja nakupovalno zabavo 
s 6 nadstropji in igralnimi dodatki za igro, 
polno fantazije. Po nakupovanju greš lahko z 
avtom hitro čez ovinkasto garažo in domov. 
Od 4. leta dalje.
2527220 (8)      €   43,49 /   €   34,99  
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Kul in v trendu
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Disko v zimski koči
Zimska koča prinese v otroško sobo sanjsko 
zimsko deželo. S strehe pada umetni sneg in 
kamin se sveti v topli oranžni barvi. Vsebuje 
družino presenečenja L.O.L., ki lahko z drsalkami 
drsa po drsališču ali pa se usede v vročo kopel 
v bazenu. Skrita terasa na strehi se lahko odpre 
s pogledom na sijajno zimsko okolico. Stopnice 
se spremenijo v tobogan za bazen in veliko 
detajliranih pohištvenih kosov pride v kul L.O.L. 
paketu presenečenja. Zimska sanjska hišica je 
najboljše mesto za tvojo kolekcijo L.O.L. igrač 
presenečenja in nudi tudi prostor za velike 
punčke O.M.G iz L.O.L. Surprise! Od 3. leta dalje.
2514964 (7)   kos  €  279,99 /   €   224,00  

Avtodom 2v1
Glamurozen avtodom za celotno družino igrač 
L.O.L. Surprise! Prikolica ima skritih več kot 
50 presenečenj in eno ekskluzivno punčko. Po 
toboganu se iz spalnice spusti v osvetljen bazen, 
pripravi modno revijo na modni pisti ali pa se 
uredi v kopalnici. Pečena koruza ali vegetarijanska 
nabodala - s prikolico si najbolj opremljena za 
zabavo ob žaru. S svojimi L.O.L. igračami kampiraj, 
kjerkoli želiš (vključena je ena majhna punčka 
L.O.L. Surprise). Od 3. leta dalje.
2514926 (5)   kos  €  115,99 /   €   92,79  

Zimski disko punčki O.M.G
Punčka z mlajšo sestrico. Starejša sestra 
očara z edinstvenim izgledom in oblačili iz 
tekstila, ki se popolnoma podajo drznemu stilu 
punčk L.O.L. Surprise. S pribl. 27 cm višine, 
9 premičnimi točkami in lasmi, ki jih lahko 
oblikuješ, se boš skupaj z modno navdušenko 
O.M.G. vsak dan potopila v svet L.O.L. Več kot 
20 presenečenj, oblačila za obe punčki in lepi 
okraski. Sortirano. Od 3. leta dalje. 
2514953 (1)   kos   €   40,99 /   €   32,79  

Punčka O.M.G Chrystal Star
Vsi oboževalci punčk L.O.L. Surprise! 
morate preprosto imeti zimsko kraljico diska! 
Punčka Chrystal Star je velika pribl. 27 cm 
in navdušuje s svojo detajlirano in svetlečo 
zimsko obleko. Posebna je tudi zaradi modnih 
dodatkov in rožnatih svetlečih las, ki jih 
lahko oblikuješ. Ledeni kristali pod punčko 
se svetijo, disko krogla pa poskrbi za vzdušje 
kot na zabavi.
2514958 (6)      €   55,99 /   €   44,79  
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Kul in v trendu

Smejoča Mini!
Mini Miška iz pliša z originalnimi zvočnimi 
učinki. Pritisni gumb in se smej skupaj z njo. 
Od 18. meseca dalje.
466090 (3)      €   22,49 /   €   17,99  

Novi prijatelji, ki so preprosto srčkani.

Mini Miška
61 cm.
2519316 (9)      €   24,99 /   €   19,99  

Miki miška
61 cm.
100225 (6)      €   24,99 /   €   19,99  

Mini Fashion Style
25 cm.
2495613 (0)      €   14,99 /   €   11,99  

Mini
25 cm.
989371 (9)      €   12,49 /   €   9,99  

Mini Lama
25 cm.
2495604 (8)      €   14,99 /   €   11,99  

Set s Pikapolono in Črnim mačkonom
Duo igrač v super herojskih oblačilih, s katerim 
lahko uprizoriš dogodivščine iz nanizanke. 
Set s Pikapolono in Črnim mačkonom kot 
bonus vsebuje figuri Tiki in Plaga, zvestih 
spremljevalcev obeh junakov.
2214416 (4)      €   37,49 /   €   29,99  

Super gibljiva figura velikosti 15 cm
Idealno za uprizarjanje najpomembnejših 
prizorov iz nanizanke! Vsaka figura ima svoje 
funkcije. Sortirano.
2152136 (2)   kos   €   12,49 /   €   9,99  

Plišasta žival 15 cm
Čarobna spremljevalca Pikapolone in Črnega 
mačkona kot mehki 15 cm veliki igrači. 
Kwamija Tiki in Plag pomagata svojima super 
junakoma, da se preobrazita. Sortirano.
2152154 (6)   kos   €   10,99 /   €   8,99  

Darilni set Poupeflekta
Ko si Marjetka in Adrijan zamenjata dragulje, 
postaneta Črna gospodična in gospodič 
hrošč! S tem setom, ki vsebuje oba lika, lahko 
uprizoriš ta legendarni prizor in nanizanke.
2537480 (3)      €   37,49 /   €   29,99  
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Kul in v trendu

Vojna zvezd The Black Series figure
Vsaka pribl. 15 cm velika figura iz Star Wars 
The Black Series je gibljiva in do najmanjše 
podrobnosti ljubeče oblikovana - vsebuje dodatke, 
specifične za vsak lik. Od 4. leta dalje. Sortirano.
2510355 (7)   kos   €   22,49 /   €   17,99  

Vojna zvezd: svetlobni meč level 1
Svetlobni meč z izvlekljivo palico in svetlobnimi 
učinki za poustvarjanje prizorov iz filma. Vsebuje 
kodo za aktivacijo brezplačne aplikacije. Izberi 
meč v zeleni, modri ali rdeči barvi glede na svoj 
najljubši lik. Od 6. leta dalje. Sortirano.
2510356 (4)   kos   €   12,49 /   €   9,99  

Vojna zvezd epizoda 9: Droidi D-O na 
daljinsko upravljanje
Droid na daljinsko upravljanje iz Vojne Zvezd: 
Epizoda 9, ki se s pritiskom na gumb premika v 
vse smeri in lahko obrača za 360 stopinj, pri tem 
pa ga spremljajo zvočni učinki. Glava se premika 
naprej in na stran. Z daljinskim upravljalnikom. 
Od 5. leta dalje.
2534641 (1)   kos   €   62,49 /   €   49,99  

Vojna zvezd: Resistance paket z dvema 
pribl. 10 cm velikima figurama
Pribl. 10 cm velike figure, vsaka z detajliranimi 
dodatki iz serije Star Wars Resistance. Otroci lahko 
uprizorijo svoje najljubše prizore iz serije Star Wars: 
Resistance, ali pa se podajo na lastno epsko misijo v 
galaksijo daleč, daleč stran. Od 4. leta dalje. Sortirano.
2510430 (1)   kos   €   18,49 /   €   14,99  

Občuti doživetje novega animiranega 
filma Frozen z mini figuricami Elze, Ane, 
Olafa in prijateljev. Figurice zasvetijo, ko 
pihneš v njih.

Frozen mini figura 
Vsebuje eno figuro.
2531381 (9)      €   7,99 /   €   6,49  

Frozen mini figura + hiška
Vsebuje eno figuro in stojalo za razstavljanje 
figur (ledena hiška).
2531384 (0)      €   14,99 /   €   11,99  

Frozen mini figura 
Vsebuje dve figuri.
2547797 (9)      €   14,99 /   €   11,99  

Mehka punčka Maša
Maša ima lase, ki jih lahko češeš, oblečeno pa 
ima svojo klasično roza obleko s pripadajočo 
ruto. Velikost 23 cm. Od 3. leta dalje.
684303 (8)      €   18,49 /   €   14,99  

Maša na triciklu
Mašino naljubše vozilo. Od 3. leta dalje.
684296 (3)      €   9,99 /   €   7,99  

Punčka Maša in medved iz pliša
Set vsebuje 25 cm visokega medveda iz pliša 
in Mašo. Od 3. leta dalje.
2518908 (7)      €   24,99 /  €  19,99 

Mašina sestavljanka z oblekami
Vsebuje 4 obleke in pričeske kot dele sestavl-
janke, ki jih lahko z lahkoto položiš v odprtine 
sestavljanke. Menjava kosov oblačil spodbuja 
kreativnost in razvoj motoričnih sposobnosti. 
Od 2. leta dalje.
2031962 (5)   kos   €   6,99 /   €   5,99  
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Kul in v trendu

Figura Indoraptor

Z Indoraptorjem lahko uprizoriš nore 
bojne prizore in ponovno doživiš vse napete 
 dogodivščine iz filma!
2238374 (7)     €   24,99 /   €    19,99 

Figure Dino Rivals Mega z dvojnim 

napadom

S pritiskom na oba gumba se pri vsakem 
dinozavru aktivirajo različne bojne funkcije 
kot napad z repom, udarec z glavo in ogromen 
ugriz! Če  pritisneš oba gumba hkrati, se sproži 
dvojni napad! Te dinozavrske akcijske figure 
imajo  gibljivo glavo in rep, s svojimi pristnimi 
barvami in realistično teksturo pa izgledajo, kot 
da so prišle direktno iz filma (dinozavri na voljo 
posamično). Sortirano. Od 4. leta dalje.
2460938 (8)   kos  €   24,99 /   €    19,99 

Figure Roarivores

Dinozavri Roarivores imajo gumb, s katerim lahko 
vklopite zvoke in premikanje, ki so značilni za 
to vrsto dinozavrov. Primeren za poustvarjanje 
akcijskih prizorov iz filma z značilnimi napadi, kot 
je grizenje, udarjanje in žvečenje. Sortirano. 
Od 3. leta dalje.
2238065 (4)   kos   €   18,49 /   €   14,99  

Figura Indominus Rex

Po inspiraciji iz filma je zdaj dinozaver Indominus 
Rex na voljo v obliki s pribl. 21 cm višine in 58 cm 
dolžine. Ima dva gumba, s katerima upravljaš s 
premikanjem in zvoki.
2527331 (1)      €   43,49 /   €   34,99  

Figura Blue

S pritiskom na hrbet se aktivira njeno inovativno 
in realistično premikanje. Blue se lahko premika 
sem ter tja, njen vrat in trup se obračata in njena 
čeljust se odpira ter zapira, pri čemer spušča 
tudi zvočne učinke iz filma. Poleg tega so njen 
vrat, ramena, rep ter noge gibljivi, kar omogoča 
veliko različnih položajev. Z realističnimi očmi in 
stiliziranim dizajnom izgleda hkrati srčkano in 
nevarno! Od 4. leta dalje.
2527333 (5)      €   28,49 /   €   22,99  

Iz ekskluzivne serije Battle Damage priha-

jajo novi dinozavri s kul izgledom. Z znaki 

bojevanja in »odpirajočimi se ranami«. 

Od 4. leta dalje.

Figura Spinosaurus

2520108 (6)      €  43,49 /    €   34,99 

Figura Albertosaurus

2520113 (0)     €   28,49  /   €   22,99 
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Slike so simbolne.

Kul in v trendu

Vozilo Quadcrasher
Set vsebuje vozilo Quadcrasher, 10 cm visoko 
premično akcijsko figuro in lovsko puško. 
Opremljeno s svetlobnimi in zvočnimi učinki 
ter sedeži za akcijske figure prenese to vozilo 
Quadcrasher pustolovščino iz igre Fortnite v 
resnični svet! Od 8. leta dalje.
2529534 (4)      €   30,99 /   €   24,99  

Figura The Visitor z opremo za preživetje
Detajlirana, 10 cm visoka akcijska figura 
s padalom, orodjem za žetev, orožjem ter 
ekskluzivnim gradbenim materialom. 
Od 8. leta dalje.
2529508 (5)      €   15,99 /   €   12,99  

Set za gradnjo 1x1 s figuro Black Knight
10 cm visok, premični vitez z veliko dodatki. 
Od 8. leta dalje.
2529531 (3)      €   24,99 /   €   19,99  

Komplet figur 
Premične akcijske figure s fantastičnimi 
orodji za žetev. Velikost 10 cm. Od 8. leta 
dalje.

Havoc
2529498 (9)      €   15,99 /   €   12,99  

Battle Hound
2529489 (7)      €   15,99 /   €   12,99  

Skull Trooper
2529494 (1)      €   15,99 /   €   12,99  

Toxic Trooper
2529506 (1)      €   15,99 /   €   12,99  

Calamity
2529503 (0)      €   15,99 /   €   12,99  

Dark Bomber
2529500 (9)      €   15,99 /   €   12,99  

Figura Transformers Cyberverse Spark 
Armor Elite
V nekaj korakih se lahko figure preobrazijo iz 
vozila v robota in se kombinirajo ter nadgradijo 
s priloženimi vozili! Od 6. leta dalje. Sortirano.
2510363 (2)   kos   €   27,49 /   €   21,99  

Figura Transformers Cyberverse Action 
Attackers z 1 korakom
V le enem koraku se robot otročje lahko preobrazi. 
Kot robot ali vozilo, s preobrazbo v enem koraku 
se akcija začne v hipu. Od 6. leta dalje. Sortirano.
2388434 (2)   kos   €   14,99 /   €   11,99  

Figura Transformers Generations WFC 
Deluxe
Pribl. 14 cm velike figure Transformers Deluxe z 1 
do 3 dodatki. Nekateri dodatki se lahko sestavijo 
v večje orožje. Od 8. leta dalje. Sortirano.
2473667 (1)   kos   €   19,99 /   €   15,99  

Figura Transformers Generations Studio 
Voyager
16 cm veliki roboti nudijo prvorazredno moč 
preobrazbe. Z ozadjem iz filma. Od 8. leta dalje. 
Sortirano.
2486704 (7)   kos   €   34,99 /   €   27,99  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

11

12

13

10

2

5

6

7
8

9

4

je
tj

a
 E

p
ic

 G
a
m

e
s
, 
k
i 
je

 r
e
g

is
tr

ir
a
n

a
 v

 Z
D

A
 i
n

 o
s
ta

li
h

 d
rž

a
v
a
h

. 
V

s
e
 p

ra
v
ic

e
 p

ri
d

rž
a
n

e
.

5

 24,99
30,99

1

 19,99
24,99

3



13

Kul in v trendu

Te igrače iz filma Harry Potter pričarajo 
glavnega junaka in njegove prijatelje 
nazaj na Bradavičarko! Mladi oboževalci 
lahko poustvarijo svoje najljubše prizore 
iz filmov, ali pa si izmislijo lastne dogodi-
vščine z igračami Harry Potter. Pribl 23 cm. 
Od 6. leta dalje.

Harry Potter
2371588 (2)      €   18,49 /   €   14,99  

Hermiona Granger
2371593 (6)      €   18,49 /   €   14,99  

Ron Weasley
2371600 (1)      €   18,49 /   €   14,99  

Za poustvarjanje napete igre Quidditch, figure 
izgledajo natanko tako kot tiste iz priljubljene 
serije filmov Harry Potter na velikem platnu, 
oblečene pa imajo tudi uniforme za Quidditch 
iz filmov.

Igrača Quidditch Harry Potter
2460806 (0)      €   18,49 /   €   14,99  

Igrača Quidditch Draco Malfoy
2460811 (4)      €   18,49 /   €   14,99  

Čarobne palice
S pomočjo senzorjev premikanja palica prepozna 
različne uroke iz sveta Harryja Potterja. Svetlobni 
in zvočni učinki ti dajo znak za prav ali narobe. S 
čarobnimi palicami lahko s pomočjo infrardeče 
svetlobe komuniciraš s prijatelji za še več zabave. 
Vsebuje indeks urokov. Pribl. 38 cm. Sortirano. 
Od 8. leta dalje.
2410038 (0)   kos     €   28,49 /   €   22,99  

Beyblade Burst SlingShock Single Tops 
vrtavka
Konice vrtavke so oblikovane tako, da vrtavka 
bliskovito preleti stadion. Pri tem lahko menjaš 
med načinoma Battle Ring ali Slingshock. 
Od 8. leta dalje. Sortirano.
2473639 (8)   kos   €   12,49 /   €   9,99  

Beyblade Burst SlingShock začetni 
komplet
Vrtavke Slingshock in zaganjalnik nudijo 
bliskovito akcijo. Pri tem lahko menjaš med 
načinoma Battle Ring ali Slingshock. 
Od 8. leta dalje. Sortirano.
2473643 (5)   kos   €   14,99 /   €   11,99  

Beyblade Burst Turbo Cross Collision 
bojni komplet
Nova arena s štirimi progami, kjer se bodo 
vrtavke vrtele po ovinkih in se epsko bojevale. 
Vsebuje 2 vrtavki Slingshock in 2 zaganjalnika. 
Od 8. leta dalje. 
2510222 (2)  kos   €   55,99 /   €   44,99  

Beyblade Burst Turbo Riptide Blast 
komplet
Zaganjalnik šteje obrate vrtavke od začetka 
vrtenja in tako igralcem nudi možnost, da sledijo 
svojemu napredku in izboljšajo svoje veščine. 
Vsebuje eno vrtavko in kode za aplikacijo. 
Od 8. leta dalje.
2510226 (0)  kos   €   24,99 /   €   19,99  
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Kul in v trendu

Figure Avengers 12‘‘
Pribl. 30 cm velike figure Thanos, Hulk in 
War Machine iz filma „Zaključek“ imajo 
vhod za Titan Nero Power FX Starter (na 
voljo posamično), s katerim vključite zvoke 
in izjave, ki so značilne za za posamezen lik. 
Od 4. leta dalje.

Thanos
2473631 (2)      €   24,99 /   €   19,99  

Hulk
2505318 (0)   kos   €   24,99 /   €   19,99  

War Machine
2510575 (9)     €   24,99 /    €   19,99  

Maščevalci figure Titan Hero 12“
Pribl. 30 cm velike gibljive figure priljubljenih 
likov Maščevalcev. Od 4. leta dalje. Sortirano.
2510448 (6)   kos   €   18,49 /   €   14,99  

Maščevalci figure 6“
Pribl. 15 cm velike gibljive figure priljubljenih 
likov Maščevalcev. Od 4. leta dalje. Sortirano.
2473634 (3)   kos   €   12,49 /   €   9,99  

Figura Spider-Man 6“
Pribl. 15 cm velika figura iz filma Spider-Man: 
Far From Home se lahko opremi z visokoteh-
nološkimi izstreljevalniki mreže, s katerimi 
bo premagal nasprotnike. Od 4. leta dalje. 
Sortirano.
2473658 (9)   kos   €   12,49 /   €   9,99  

Figura Spider-Man FX Power 2
30 cm velika figura z zaganjalnikom Power 
FX, ki lahko strelja in govori v nemščini. 
Zaganjalnik Power FX se lahko kombinira s 
kompatibilnimi figurami Titan Hero. 
Od 4. leta dalje.
2510428 (8)   kos   €   24,99 /   €   19,99  

Letalo Spider-Man
Spider-Man leti nad mestom in visi iz svojega 
letala. Vsebuje 15 cm veliko akcijsko figuro 
Spider-Man, ki visi iz letala. Tako lahko svoje 
nasprotnike premaga in se potem vrne nazaj 
v pilotsko kabino. Od 4. leta dalje.
2510426 (4)   kos    €   30,99 /   €   24,99  
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PAKET ZA NAPETE BITKE

BITKO!

PODAJ SE V

Brezzobi 
se izvali iz 

jajca

Premična 
plišasta igrača 

z zvočnimi 
učinkiučinki

Kul in v trendu

Plišasti zmaji v jajcu

Puhasti in mehki plišasti zmaji najljubših 
likov, vključno z Brezzobim in Svetlim besom! 
Pribl. 10 cm visoke plišaste figure v ustreznem 
jajcu iz umetne mase, ki se lahko preprosto 
razstavi na dva dela. V jajcu se lahko skriva 1 
od 18 možnih likov. Od 4. leta dalje. Sortirano.
2387633 (0)    kos   €   8,49 /   €   6,99  

Zmaj & Viking

Zmaj & Viking, to je neločljiv duo zmaja in 
jezdeca s številnimi možnostmi za igro in ak-
cijskimi funkcijami! Podrobno izdelane figure 
v popolnem dizajnu iz filma; jezdec ima na 
sebi oklep, zmajeve luske pa so skrivnostno 
pobarvane. Od 4. leta dalje. Sortirano.
2387628 (6)   kos   €   14,99 /   €   11,99  

Brezzobi Squeeze & Roar

Visokokakovostna plišasta figura Brezzobega 
s svetlobnimi in akcijskimi funkcijami! Ko 
pritisneš na njegov trebuh, se prijazen Brez-
zobi spremeni v jeznega renčečega zmaja! 
Velikost: pribl. 28 cm. Od 4. leta dalje.
2525388 (7)    kos  €   28,49 /   €   22,99  

Brezzobi v jajcu

Interaktiven zmaj Brezzobi, ki se izvali iz 
jajca. Z očmi, ki se svetijo, realističnimi gibi in 
zvoki! Brezzobi potrebuje prijatelja, ki se bo 
z njim igral in ga naučil, kako se leti in pljuva 
plazmo. Številne igre poskrbijo za napeto 
interakcijo, npr. tekmovanje v vreščanju! 
Od 4. leta dalje.
2525384 (9)    kos  €   62,49 /   €   49,99  

Bakugan, priljubljena bojna igra je zopet 

tu! Akcija, napetost in čarobne preobrazbe 

bodo navdušile otroke po celem svetu!

Začetni paket

Vse za prvo napeto bitko! Vsebuje 2 žogi 
Bakugan, 1 Ultra Bakugan, 6 Bakugan jeder in 
6 kart, s katerimi lahko pričnete merjenje moči. 
Od 5. leta dalje. Sortirano.
2525607 (9)      €   22,49 /   €   17,99  

Bojna arena

Čas je za poslednji obračun! Zložljiva bojna 
arena ponuja popolno igrišče za preobrazbene 
boje, polne akcije. Vsebuje: 1 Basic žogo, 2 jedri 
in 5 kart. Od 5. leta dalje.
2525617 (8)      €   27,49 /   €   21,99  

Basic Ball začetni paket

Osupljiva preobrazba žog Bakugan v zabavno 
akcijsko figuro z magnetičnimi kartami BakuCore! 
Vsebuje: 1 Bakugan žogo, 2 Bakugan jedri, 1 karto 
z likom. Od 5. leta dalje. Sortirano.
2525333 (7)   €   7,99 /   €   6,39  

Ultra Ball začetni paket

Bakugan Ultra žoge ponujajo še bolj zabavne 
akcijske figure in funkcije! Vsebuje: 1 Ultra 
žogo, 2 Bakugan jedri, 2 karti. Od 5. leta dalje. 
Sortirano.
2525603 (1)      €   11,49 /   €   9,49  

Bojni paket

V tem paketu so ekskluzivne Ultra žoge, ki so 
nujno potrebne za vsako zbirko! Vsebuje: 3 
Basic žoge, 2 Ultra žogi, 10 jeder in 10 kart. 
Od 5. leta dalje. Sortirano. 
2525610 (9)   kos   €   37,49 /   €   29,99  
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Kul in v trendu

Premične figure Super Moon s svetlob-
nimi učinki, vesoljsko čelado in dodatki. 
Od 3. leta dalje.

Mačkon
2495640 (6)      €   12,49 /   €   9,99  

Geko
2495643 (7)      €   12,49 /   €   9,99  

Sovica
2495648 (2)      €   12,49 /   €   9,99  

Super Moon Raketa
Raketa ima svetlobne in zvočne učinke. Velikost 
41 cm. Vključena je premična figura Geko z 
vozilom Space Rover.
2495654 (3)      €   58,49 /   €   46,99  

Set figure Super Moon
Mačkon, Geko, Sovica, Lunica in PJ Robot v 
enem setu. Od 3. leta dalje.
2495637 (6)      €   18,49 /   €   14,99  

Super Moon Mega Rover
Vozilo ima prostor za vse 3 figure in je opremljeno s 
svetlobnimi in zvočnimi učinki. Vsebuje eno figuro. 
Od 3. leta dalje.
2495650 (5)      €   37,49 /   €   29,99  

Walkie Talkie
S svojimi super motivi je obvezen pripomoček za vse 
oboževalce. Pribl. 80 cm dosega. Od 3. leta dalje.
2237270 (3)      €   18,49 /   €   14,99  

Mega gasilska postaja XXL
Velika gasilska postaja z vadbenim stolpom, vrtljivo 
ploščo, gasilskim drogom in dvigalom na baterije. 
Z zvočnimi in svetlobnimi učinki ter veliko dodatki. 
Od 3. leta dalje.
2495667 (3)      €   79,99 /   €   64,99  

Helikopter Wallaby I
Z mehanskim vitlom, modro lučjo in vrtljivim rotor-
jem. Vsebuje figuro Toma Thomasa. Od 3. leta dalje.
592593 (3)      €   24,99 /   €   19,99  

Gasilsko vozilo Venus
Gasilsko vozilo ima rezervoar in gasilsko cev s 
funkcijo pršenja. Od 3. leta dalje.
673594 (4)      €   24,99 /   €   19,99  

Vozilo Hydrus
Vozilo dvoživka pelje po 6 kolesih, lahko pa vozi 
tudi po vodi. S figuro Samota. Od 3. leta dalje.
2448701 (6)      €   22,49 /   €   17,99  

Gasilsko vozilo Jupiter
Gasilsko vozilo Jupiter (pribl. 28 cm) z izvlekljivo 
lestvijo, dvema figurama ter veliko dodatki. 
Od 3. leta dalje.
2238990 (9)      €   37,49 /   €   29,99  
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S svetlobnimi 
in zvočnimi 

učinki

S svetlobnimi 
in zvočnimi 

učinki

Tobogan, 
katapult in 

dvižna ploščad 
v enem

Vsebuje dve 
ekskluzivni 

različici vozil

Slika je lahko simbolna.

Kul in v trendu

Pepina družinska hiša
Veliko, rumeno hišico lahko odpreš in zapreš. 
Set vsebuje več kot 15 dodatnih kosov in je 
popoln za avtentično igro vlog. 
Od 3. leta dalje.
2529599 (3)      €   34,99 /   €   27,99  

Zabava preoblačenja s 
Pepo z zvočnimi učinki
Pepa ima 4 različne preobleke! Za »wow-efekt« 
jo polepšaj z dodanimi nalepkami. 
Od 2. leta dalje.
2529592 (4)      €   18,49 /   €   14,99  

Pepina trgovina
Ko je Pepina trgovina odprta, se lahko Pepa 
potika naokoli s svojim nakupovalnim vozičkom. 
Od 2. leta dalje.
2529598 (6)      €   18,49 /   €   14,99  

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)      €   53,49 /   €   42,99  

Vozila Tačke na patrulji
Kul vozila iz risanke z individualnimi funk-
cijami in snemljivo figuro psička. Od 3. leta 
dalje. Sortirano.
403735 (4)   kos   €   15,99 /   €   12,99  

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)      €   72,49 /   €   57,99  

Darilni komplet True Metal (6-delni)
V darilnem kompletu je vključenih vseh 
6 glavnih likov Tačk na patrulji, vključno z 
ekskluzivnimi različicami vozil Marshalla in 
Rubbla. Merilo 1:55, pobarvano s kovinskimi 
barvami. Od 3. leta dalje. Sortirano.
2522539 (6)    kos  €   28,49 /   €   22,99  

Vozilo True Metal Launch‘N Haul Paw 
Patroller
Vozilo True Metal je vozilo Tačk na patrulji in 
igralni set v enem! Ko ga odpreš, ti tobogan, 
katapult z ognjem in dvižna ploščad ponujajo 
vse možne vrste akcije! Vključeno je ekskluzi-
vno vozilo Robodog. Od 3. leta dalje.
2522485 (6)      €   47,49 /   €   37,99  

Igralni komplet Hammer Patrol
Igralni komplet z igralno površino, igralnimi 
figurami iz kartona, žeblji z okroglo glavo 
in kladivom. Idealna igra za treniranje fine 
motorike. Od 4. leta dalje.
2365369 (6) € 12,49 /         € 9,99
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LEGO

Živali sveta
Svojemu malčku pokažite svet z veliko različnimi 
živalmi iz različnih krajev! Igralni set z ogromno 
izbiro živali, stavb, vozil, igralnih figur in dodatkov 
ponuja neskončne možnosti, ki bodo navdihnile in 
navdušile vašega malčka. Od 2. leta dalje.
2496774 (7)      €   87,49 /   €   69,99  

Izlet na kmetijo
Komplet LEGO® DUPLO® Izlet na kmetijo se 
lahko vedno znova sestavi na najrazličnejše 
načine. Zabavaj se s hranjenjem živali, vozi 
se s traktorjem in se spuščaj po toboganu. 
Starost: 2-5 let.
2222928 (1)      €   55,99 /   €   44,99  

Hišica na drevesu v džungli
Podpirajte razvoj čustvenih in finomotoričnih 
sposobnosti pri svojem malčku z igro, polno 
fantazije, kjer boste skupaj odkrivali svet 
džungle, polne divjih živali in zabavnih stvari. 
Od 2. leta dalje.
2496772 (3)      €   55,99 /   €   44,99  

Hlev za konje
Skrbi za ponije v hlevu za konje! 
Starost: 2-5 let.
2222925 (0)      €   28,49 /   €   22,99  

Spider-Man in Electro
S svojim malčkom doživite fantastično igro vlog 
z Marvelovim igralnim setom »Spider-Man in 
Electro«. Od 2. leta dalje.
2427624 (5)      €   19,99 /   €   16,99  

Mikijev čoln
Otroci pri gradnji pomola in čolna v klasičnem 
Disneyjevim stilu razvijajo fino motoriko ter 
Mikiju Miški pomagajo krmiliti parnik. Mini Miška 
s senčnikom se vozi v majhnem čolnu na vesla.
Starost: 2-5 let.
2345605 (1)      €   24,99 /   €   19,99  

Elzina ledena palača
Skupaj z Elzo, Ano in Olafom se odpravite 
v Elzino ledeno palačo, doživite fantazijsko 
pustolovščino s svojim malčkom in praznujte 
pomembne prelomnice pri njegovem razvoju. 
Od 2. leta dalje.
2496778 (5)      €   47,49 /   €   37,99  

Mikijeva počitniška hiša
Obiščite počitniško hiško Disneyjevega junaka 
Mikija Miške in doživite neskončno zabavo pri 
igranju z Mikijem in njegovimi prijatelji. Sestava 
hiške je enostavna, lahko pa jo opremite za 
poletje ali zimo. Od 2. leta dalje.
2496776 (1)      €   47,49 /   €   37,99  
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LEGO

Tovorni vlak

Vsi se vkrcajte na tovorni vlak LEGO® DUPLO®! 
Set vsebuje funkcionalne gradnike, »Push & 
Go« motor, zvočne in svetlobne učinke ter 
opcijsko povezavo z aplikacijo, ki omogoča 
tudi digitalne igre. Starost: 2-5 let.
2345589 (4)      €   112,49 /   €   89,99  

Policijska postaja

Doživi policijsko zabavo brez meja s to 
policijsko postajo in policijskim avtomobilom 
s svetlobnimi in zvočnimi učinki. Od 2. leta 
dalje.
2427618 (4)      €   28,49 /   €   22,99  

Letališče

Z mestom LEGO® DUPLO® – prepoznavnim 
svetom z modernimi LEGO DUPLO figurami – 
si poustvarite prizore iz resničnega življenja. 
Starost: 2-5 let.
2222938 (0)      €   24,99 /   €   19,99  

Gasilski dom

Obišči gasilski dom, ki ga boš zlahka sestavil, 
in uživaj v razburljivi igri vlog. Skupaj z gasilci 
pogasi požar in se povzpni na lestev, da boš 
rešil psa iz gorečega stolpa. Ko pride klic v sili, 
morajo gasilci v gasilski avto, vklopiti modro 
luč in sirene ter se odpeljati na misijo. Vsebuje 
2 LEGO DUPLO figuri in figuro psa. 
Od 2. leta dalje.
2427630 (6)      €   43,49 /   €   34,99  

Gasilski avto

S tem enostavno sestavljivim gasilskim 
avtomobilom s svetlobnimi in zvočnimi učinki 
lahko otroci drugim hitijo na pomoč. 
Od 2. leta dalje.
2427626 (9)      €   18,49 /   €   14,99  

Bager & kamion

Koplji cel dan in potem odpelji grušč stran! 
Starost: 2-5 let.
2028007 (9)      €   18,49 /   €   14,99  

Veliko gradbišče

Mali gradbeniki bodo z veseljem upravljali 3 
sestavljive stroje. Z buldožerjem na gosenicah 
očisti gradbišče, nato pa s tovornjaka stresi 
sestavne dele nove zgradbe. Uporabi žerjav 
s prijemalnimi vilicami in nastavljivo roko, 
da dvigneš kocke in zgradiš stavbo. LEGO® 
DUPLO® kocke so načrtovane posebej tako, da 
so varne za otroške roke. Starost: 2-5 let.
2028012 (3)      €   49,99 /   €   39,99  
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Za najmlajše

Avtomobil Billy Big Wheel
Avtomobil je mogoče prek daljinskega upravljanja 
voditi v levo in desno. Pri pospeševanju se vklopi-
jo žarometi in motor zatuli. Od 2. leta dalje.
rdeč 
249788 (4)     €   33,49 /    €   26,99 

rumen 
492547 (7)    €  33,49 /      €   26,99 

Sprehajalnik Baby Gärtner 2v1
Za prve poskuse hoje. Spodbuja igro vlog in 
koordinacijo zahvaljujoč številnim aktivnostim. 
Od 9. meseca dalje.
2507578 (6)      €   30,99 /   €   24,99  

Ksilofon Flashy
Ksilofon 2 v 1, kovinske glasbene vilice 
kombinirane z elektronskimi lastnostmi. 
Od 1. leta dalje.
2507603 (5)     €   22,49 /   €   17,99  

Čarobna vrtavka
S preprostim pritiskom se sproži vrtenje 
vrtavke in premikanje kroglic v notranjosti. 
Od 6. meseca dalje.
891344 (9)      €   18,49 /   €   14,99  

Kolo ABC
Dvojezična igrača, ki se otroku pomaga 
naučiti abecedo in prve besede v nemščini 
ter angleščini. Ima tri načine igre, način z 
abecedo, živalmi in kvizom. Od 2. leta dalje.
2507591 (5)   kos   €   30,99 /   €   24,99  

2v1 lončki za zlaganje in žogice
Stolp iz 6 barvnih lončkov. Z integrirano funk-
cijo za igranje z žogicami. Od 6. meseca dalje.
2507565 (6)      €   18,49 /   €   14,99  

Pikado sreče
Ciljaj sredino in osvetli vse luči, da zmagaš! Vkl-
jučuje 3 žogice na ježka. Od 18. meseca dalje.
2507583 (0)      €   18,49 /   €   14,99  

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 barv-
nimi lučkami, ki prikažejo, v kateri kvadrat 
naj otrok skoči. Spodbuja razvoj motoričnih 
sposobnosti in spretnosti. Od 2. leta dalje.
2161646 (4)      €   30,99 /   €   24,99  

Gol z žogo
Ob zadetku gola se vklopijo lučke in zvoki. S 25 
melodijami in zvočnimi učinki. Od 2. leta dalje.
703473 (2)      €   30,99 /   €   24,99  
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Igralna odeja
Praktična igralna odeja z motivi morja ima dva 
lahka loka, ki ju lahko zložite. Štirje očarljivi 
prebivalci morja dojenčka spodbujajo k iztegovanju 
rok in prijemanju. Ko je odeja zložena, lahko vanjo 
shranite vse sestavne dele in dodatke. 
Od rojstva dalje.
2526928 (4)      €  41,99 / € 34,99

Igralne kocke za zlaganje
Vsaka kocka ponuja možnosti za igro na štirih 
straneh: črke, številke, slikice in zabavna dejavnost. 
Če otrok pritisne na gumb na zgornji strani, se 
sproži zabavna dejavnost. Če zloži vse kocke eno 
na drugo, se s pritiskom na gumb sprožijo vse 
dejavnosti hkrati. In s tem se pri otroku razvijajo 
finomotorične sposobnosti ter ročno-očesna 
koordinacija. Od 6. meseca dalje.
2030849 (0)      €   18,49 /   €   14,99  

Set Coffee-to-go
Za jutranjo zabavo. Lonček za kavo je ropotuljica, 
primeren je tudi za grizenje. Je popolnoma brez 
mleka in kofeina in idealne velikosti za dojenčka. 
Tisti, ki zgodaj vstanejo, lahko kot ropotuljico 
uporabijo tudi krof ali pa sledijo dogodkom po 
svetu s časopisom, ki se ga lahko tudi zmečka. 
Od 3. meseca dalje.
2526935 (2)      €   12,49 /   €   9,99  

Avtomobil na daljinsko upravljanje
Ergonomično oblikovan daljinski upravljalnik 
ima gumbe za enostavno upravljanje vozila v 
vse štiri smeri vožnje. Zaradi posebne tehnike 
krmiljenja lahko vozilo upravljaš s pritiskom 
samo na en gumb na daljinskem upravljalniku 
(„levo“ ali „desno“). Z dvema nastavitvama 
hitrosti. S samodejnim ugašanjem. 
Od 3. leta dalje.
177115 (2)      €   37,49 /   €   29,99 

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  

Motorične zanke z oblački
Pri teh motoričnih zankah gre za določene faze 
razvoja, kot so finomotorične sposobnosti: 
majhni prstki se dobro trenirajo, ko zagrabijo 
premične kose in jih premaknejo z ene strani 
na drugo. Zaznavanje: pisane barve, posebne 
teksture in zanimivi zvoki spodbujajo vizualne 
sposobnosti pri otroku ter razvijajo čuta za 
tip in sluh. Miselne sposobnosti: ko malčki 
ugotovijo, kako lahko različne elemente hkrati 
premaknejo, se razvija njihova sposobnost 
reševanja problemov. Od 6. meseca dalje.
2460568 (7)      €   14,49 /   €   11,79  

Prvi klavir
Na klavir se lahko igra na štiri različne načine in s 
tem skrbi za glasbeno zabavo pri „komponiranju“ 
in učenjem z igro. S pritiskom na tipko se sprostijo 
zvoki klavirja, rac, krav ali pa raznovrstne zabavne 
pesmice in stavki o barvah, številkah ter likih. Pri 
tem se klavir razsvetli. Priročen ročaj za na pot.   
Od 6. meseca dalje. 
2460552 (6)      €   23,49 /   €   18,99  
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Za najmlajše

Kamion prekucnik
Kocke in kamion so narejeni posebej za 
majhne dlani, so dobro oprijemljivi in nudijo 
veliko zabave za male gradbene delavce 
(25 kosov). Starost: 1-5 let.
2537458 (2)      €   33,49 /   €   26,99  

Gasilsko vozilo
Stabilno gasilsko vozilo z ljubkim, smejočim 
se obrazom vsebuje velike, lahko oprijemljive 
kocke in posebne gradbene dele. 
Starost: 1-5 let.
2537463 (6)      €   12,49 /   €   9,99  

CAT mešalnik za beton
Mali gradbeni mojstri lahko mešalnik za 
beton CAT uporabijo za valjanje, raztovarjanje 
in nakladanje. Primeren je za majhne otroške 
roke. 9-delni komplet. Od 12. meseca dalje.
2526978 (9)      €   18,49 /   €   14,99  

Mega škatla Construx za kreativne
480 kock spodbuja kreativnost in nudi 
brezmejne možnosti! S to škatlo s kockami v 
živih barvah in klasičnih oblikah lahko otroci 
kreativnosti pustijo prosto pot. Kocke se lahko 
kombinira z ostalimi standardnimi kockami. 
Od 4. leta dalje.
2526964 (2)      €   22,49 /   €   17,99  

Mega škatla Construx Box za izkušene
480 kock dvigne kreativnost izkušenih grad-
benih mojstrov na čisto nov nivo! S to škatlo 
z vojaškim izgledom in kockami v barvah 
kamuflaže ter klasičnih oblikah lahko otroci 
preizkusijo svojo domišljijo. Kocke se lahko 
kombinira z ostalimi standardnimi kockami. 
Od 8. leta dalje.
2526969 (7)   kos   €   22,49 /   €   17,99  

Krištofove sani
Ana, Krištof in jelen Sven se odpravijo na 
Krištofove sani. Od 18. meseca dalje.
2526959 (8)   kos  €  24,99 /   €   19,99  

Elzina ledena palača
Otroci lahko Elzino ledeno palačo odkrivajo 
skupaj z Olafom, prikupnim snežakom, in Elzo, 
ledeno kraljico. S pritiskom na gumb bodo vklopili 
čarobno svetlobo, zimske melodije in razburljive 
akcije v „rastoči“ palači. Od 18. meseca dalje.
2526958 (1)   kos   €   55,99 /   €   44,99  

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)   kos  €  47,49 /   €   37,99  
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Za najmlajše

Ropotuljica v žogi
Pisana žoga z zvončki spodbuja prijemanje. 
Od 3. meseca dalje.
148452 (6)      €   6,99 /   €   5,99  

Otroški pametni telefon
Spodbuja igranje vlog. Na voljo kar 40 različnih 
melodij s svetlobnimi učinki. 
Od 10. meseca dalje.
520066 (5)      €   9,99 /   €   7,99  

Glasbena zabava
Integrirane spremljevalne melodije. Aplavz, 
zvočni učinki, ploskanje in navijaški kriki. Za 
zvočne učinke potresite mikrofon.
2339168 (0)      €   14,99 /   €   11,99  

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  

Zabavna gosenica
Daljinsko vodena gosenica z zabavnimi zvoki 
in lepimi melodijami. Z možnostjo nastavljanja 
glasnosti. Od 12. meseca dalje.
2339163 (5)      €   24,99 /   €   19,99  

Komplet za igranje v kadi
Vsebuje 4 elemente, ki jih lahko poljubno 
sestavljate skupaj. Za popestritev zabave v kadi 
z različnimi funkcijami. Od 3. meseca dalje.
2456946 (0)      €   6,99 /   €   5,99  

Komplet glasbenih ropotuljic
Vsebuje 4 različne instrumente. Prijetne 
melodije spremljajo zvočni in svetlobni učinki. 
Od 3. meseca dalje.
2339172 (7)      €   12,49 /   €   9,99  

Vodna zabava z rožicami
Vodo nalijete v najvišjo rožico, ki začne sukati 
še ostale rože. Enostavna pritrditev s priseski v 
banji ali na ploščicah. Od 12. meseca dalje.
2339176 (5)      €   9,99 /   €   7,99  

Glasbene živali
Vesela in pisana živalica ima koleščke, zato se jo 
lahko premika, kar otroka spodbuja h kobacanju 
in hoji. Različne melodije in utripajoča lučka 
naredijo igranje še bolj zabavno! Sortirano. 
Od 12. meseca dalje.
486863 (7)   kos   €   8,49 /   €   6,99  

Otroške ropotuljice
Vsebuje 2 ropotuljici in 1 piskajoč element. 
Ropotuljici s premikajočimi elementi 
spodbujata treniranje fine motorike. 
Od 3. meseca dalje.
2456945 (3)   kos   €   6,99 /   €   5,99  

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  
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Hiška z liki
Otroci se bodo na igriv način spoznali z različnimi 
oblikami in barvami. Od 1. leta dalje.
354026 (8)      €   22,49 /   €   17,99  

Dirkališče
Dirkališče s štirimi nadstropji je odlična dejavnost 
za otroke. S sistemom cik-cak avti dirjajo od 
ravnine do ravnine. Od 1. leta dalje.
566051 (3)      €   24,99 /   €   19,99  

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  

Vlakec s svetlobnimi in zvočnimi učinki
Visokokakovosten, masiven in pisan vlakec, s 
katerim se bodo pri vašem otroku z obema va-
gonoma in številnimi kockami v različnih barvah 
in oblikah razvijali kreativnost, finomotrične 
sposobnosti in ročno-očesna koordinacija. 31 
delov. S svetlobnimi in zvočnimi učinki za še več 
zabave. Dolžina 59 cm. Od 1. leta dalje.
357867 (4)      €   30,99 /   €   24,99  

Polž 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)      €   18,49 /   €   14,99  

Vila za punčke s pohištvom in figurami
Vila za punčke s štirimi velikimi opremljenimi 
sobami, teraso za sončenje in 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)      €   72,49 /   €   57,99  
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Kocka z liki
Od 12. meseca dalje.
42701 (2)      €   9,99 /   €   7,99  

Klopca s kladivom
Od 12. meseca dalje.
42703 (6)      €   9,99 /   €   7,99  

Motorične zanke za vlečenje
Od 12. meseca dalje.
42706 (7)      €   18,49 /   €   14,99  

Motorične zanke
Od 12. meseca dalje.
42704 (3)      €   9,99 /   €   7,99  

Lesene kocke
Barvne. 100 kosov. Od 12. meseca dalje.
42711 (1)      €   9,99 /   €   7,99  

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  

Igralni set Lift & Load
Velik komplet na temo nalaganja in raztovarjanja 
s 75 kosi. Z dvema tovornima žerjavoma naloži 
magnetni tovor iz kamiona v vagone. Z eno 
lokomotivo na baterije in eno mehansko prevažaj 
vagone po železnici. Od 3. leta dalje.
79549 (4)   kos   €   55,99 /   €   44,99  

Začetni set s tovornim vlakom in žerjavom
Set vsebuje delovne stroje – tovorni žerjav, 
kamion, lokomotivo z loputo in prikolico s 
tovorom. Vsebuje še opozorilni znak, drevo in 
manjši hrib, skozi katerega se lahko pelješ z 
vlakom. Z žerjavom dvigni tovor iz kamiona, ga 
obrni in tovor naloži na vagon. Od 3. leta dalje.
2350985 (6)   kos   €   28,49 /   €   22,99  

Set Safari
S setom lesene železnice BRIO World Safari 
lahko raziskuješ savano in spoznaš tam živeče 
živali. Pusti, da lokomotiva pelje po afriškem 
podeželju in srečaj leve, žirafe ter slone. 
Spodbuja logično mišljenje in finomotoriko. 
26-delni. Od 3. leta dalje.
2528645 (8)   kos    €   53,49 /   €   42,99  
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Za objemanje, stiskanje in ljubkovanje. 
Primerno tudi za najmlajše.

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

Medved
Fantek, 100 cm.
678023 (4)      €   22,99 /   €   19,99  

Medved
Sedi, 25 cm.
651032 (9)            €   9,99  

Medved
Mehak, 33 cm.
2348087 (2)            €   19,99  

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

Kužek z ovratno rutico
Leži, 30 cm.
36597 (0)            €   9,99  

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

Bernski planšarski pes
Leži, 20 cm.
37041 (7)            €   9,99  

ChiChi Love Happy
Kužek Happy se odziva na dotik in 12 različnih 
glasovnih ukazov v nemščini. Priloženi sta torba 
in ovratnica. Od 5. leta dalje.
2159438 (0)      €  49,99 /  €  39,99

ChiChi Love Swap Fashion
Ljubek prijatelj na štirih nogah nosi ovratnico 
z bleščicami in roza pentljo z bleščicami. 
Barvno ustrezna je roza-modra torbica s 
svetlečimi bleščicami in zvezdami. Posebna 
zanimivost je možnost menjave barv na 
torbici. Od 5. leta dalje.
2472684 (9)      €   27,99 /   €   22,99  

ChiChi Love Poshi
Mali višavski terier teče in laja. Komplet 
vsebuje obleko in povodec. Kužka lahko 
usmerjaš. Od 3. leta dalje.
2239030 (1)      €   24,99 /   €   19,99  

ChiChi Love Walking Friend
Walking Friend lahko teče, laja in maha z 
repkom. Od 3. leta dalje. 
2519324 (4)      €   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 Kužek Poo Poo
Hrani svojega kužka z briketi in ko greš z njim 
na sprehod, se bo pokakal. Vsebuje brikete. 
Od 3. leta dalje.
2495557 (7)      €   28,49 /   €   22,99  
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Metulj
Pribl. 24 x 22 cm.

982266 (5)      €   11,99 /   €   9,99  

Ura za igranje Girl
Pribl. 32 x 20 cm.

218434 (0)      €   15,49 /   €   12,99  

Ropotuljica Girl
Pribl. 14 x 9 cm.

2007626 (9)      €   5,99 /   €   4,99  

Punčka za igranje Girl
Pribl. 30 cm.

967037 (2)      €   9,99 /   €   7,99  

Odejica za crkljanje Girl
Pribl. 25 x 25 cm.

967047 (1)      €   9,99 /   €   7,99  

Odejica za crkljanje Morska deklica
Pribl. 25 x 25 cm.

2399344 (0)      €   9,99 /   €   7,99  

Odejica za crkljanje Medvedek
Pribl. 25 x 21 cm.

2033797 (1)      €   9,99 /   €   7,99  

Žogica iz pliša Medvedek
Pribl. 12 cm.

2033798 (8)      €   6,99 /   €   5,99  

Odejica za crkljanje Medvedek
Pribl. 16 x 16 cm.

2033795 (7)            €   4,99  

Punčka za igranje Morska deklica 
Pribl. 30 cm.

2399348 (8)      €   14,99 /   €   11,99  

Žogica iz pliša Morska deklica
Z ropotuljico. Pribl. 12 cm.

2399333 (4)      €   6,99 /   €  5.99

Lisica
Pribl. 25 cm.

157227 (8)            €   10,99  

Puščavska lisica
Pribl. 25 cm.

157326 (8)            €   10,99  

Yoohoo
Pribl. 25 cm.

157347 (3)            €   10,99  

Opica
Pribl. 22 cm.

2157109 (1)            €   6,99  

Panda
Pribl. 13 cm.

2348061 (2)            €   8,99  

Hobotnica
Pribl. 13 cm.

2471068 (8)            €   10,99  

Flamingo
Pribl. 17 cm.

2348051 (3)            €   8,99  

Zajček
Pribl. 19 cm.

2348071 (1)            €   10,99  

Samorog
Pribl. 20 cm, zlat.

2348076 (6)            €   10,99  

Tukan
Pribl. 16 cm.

2467687 (8)            €   10,99  

Alpaka
Pribl. 20 cm.

2471074 (9)            €   10,99  
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Cubby, moj plišasti medvedek
Cubbyjeve roke, glava, oči, nos in usta se 
premikajo. V nočnem načinu zapre oči, smrči in 
predvaja eno izmed štirih 5-minutnih melodij z 
nežnimi toni. Od 4. leta dalje.
2510402 (8)   kos   €   79,99 /   €   64,99  

Rjoveči Simba
Ljubek levček iz Disneyjevega Levjega kralja 
otroke vabi, da rjovijo z njim, se z njim igrajo 
in mu dajo priboljške. In čeprav kralj rad 
objema, je lev iz Dežele ponosa vsak trenutek 
pripravljen, da ga objameš tudi ti!
Od 4. leta dalje.
2510440 (0)     kos   €   124,99 /   €   99,99  

Hector, moj pes čuvaj
Hector vabi k veselemu tuljenju, objemanju 
in ljubkovanju. V načinu čuvaja reagira na 
premikanje in tuli ter živahno laja.
Od 4. leta dalje.
2510404 (2)     kos   €   43,49 /   €   34,99  

Mampfozaver Rex
Rex rjovi, oponaša džungelske zvoke, se postavi 
na zadnje tace in s 35 različnimi zvoki ter gibi 
poskrbi za pravo zabavo. Priloženi so tudi 
dodatki za hranjenje. Od 4. leta dalje.
2388370 (3)     kos   €   62,49 /   €   49,99  

Kami, moja mucka
Kami gre z veseljem na sprehod s povodcem in 
je priboljške. Potem pa - ups, mora se pokakati! 
Vsebuje 9 priboljškov, povodec in vrečko za 
kakce. Od 4. leta dalje.
2136293 (4)     kos   €   24,99 /   €   19,99  
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Povodec s svetlobnimi ucinki

S svetlobnimi in zvocnimi ucinki

Veselo 

maham z 

repom!

Premikam zadnji del telesa in maham z repom.

Hodim
!

mjav

mija
v 

mija
v

hov 

hov

hoviha

 

Plišaste igrače

Mimi in Waggels sta prikupna muca in 
kužek iz mehkega pliša. Njuna posebnost: 
pri hoji jima zadnji del telesa prikupno 
miga v levo in desno stran. Z mahajočima 
repkoma, prismuknjeno hojo in srečnim 
mijavkanjem oziroma laježem ju je pravi 
užitek gledati. Pribl. 23 cm. Od 3. leta dalje.

Muca Mimi
2529637 (2)      €   34,99 /   €   27,99  

Jazbečar Waggles
2346454 (4)      €   34,99 /   €   27,99  

Fluffy, Cassy 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. Pribl. 22 cm. Od 4. leta dalje.

Samorog Destiny
2178423 (1)      €   30,99 /   €   24,99  

Kuža Fluffy
2178410 (1)      €   30,99 /   €   24,99  

Muca Cassy
2178414 (9)      €   30,99 /   €   24,99  

Rainbow
Rainbow je prav poseben samorog. Ima 

mavrično obarvano grivo, čaroben pisan rep in 

svetleč rog! Ko jo pobožaš po hrbtu, se njen rog 

zasveti v čudovitih barvah. Rezgeta in spušča 

čarobne zvoke. Pribl. 24 cm. Od 3. leta dalje.

2117106 (2)      €   24,99 /   €   19,99  

Big Box 27-delni
Optimalna izbira vseh vrst živil, kot so sadje, 

zelenjava, kruh, slaščice itd. Iz visokokako-

vostnega lesa. 

2053735 (7)   kos   €   34,99 /   €   27,99  

Narezana malica
11-delna narezana malica iz lesa.

2053743 (2)      €   18,49 /   €   14,99  

Komplet zabavno kuhanje 50-delni
Velika ponudba ponuja pravi recept za 

vsakega malega kuharja.

2389792 (2)   kos   €   24,99 /   €   19,99  

Nakupovalna košara „Traveller“
Robustna košara iz umetne mase, napolnjena 

z veliko miniaturami za trgovino.

2327765 (6)      €   12,49 /   €   9,99  

Mimi in Waggels sta prikupna muca in 
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Kreativnost in igra 

Potisni sličico po drsnici in najdi odgovore 
na vprašanja. 

Živalski mladički
2483755 (2)            €   6,99  

Živalski vrt
2483756 (9)            €   6,99  

Gozd - zvočna knjiga
Poslušaj in prepoznaj, kako se oglašajo živali 

v gozdu!

2545580 (9)            €   19,99  

Z  nalepkami obleči vrhunsko manekenko 
in bodi modna oblikovalka.

Modni dodatki princess Top
2545585 (4)            €   3,99  

Zadnji krik mode Princess
2545587 (8)            €   3,99  

Poigraj se z nalepkami in bodi konjeva 
skrbnica, prijateljica in še več.

Moj konj in jaz 1
2545590 (8)            €   3,99  

Moj konj in jaz 2
2545594 (6)            €   3,99  

Samorogi z nalepkami
2545598 (4)            €   3,99  

Zbirka nalog so majhni izzivi za otroke, ki 
se želijo učiti skozi igro. Od 3. leta dalje.

Moje ustvarjalne pobarvanke
2545600 (4)            €   5,99  

Moje prve naloge 
2545602 (8)            €   5,99  

Zabavne naloge
2545603 (5)            €   5,99  

Od pike do pike 5
2545607 (3)            €   5,99  

500 vprašanj in odgovorov dinozavri
2545612 (7)            €   13,99  

500 zanimivosti o živalih
Odpri in odkrivaj čudovit živalski svet!

2416736 (9)            €   13,99  

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  

Knjiga Zgodbe o kraljičnah
Preberi 23 zgodb o kraljičnah. 

2416730 (7)            €   14,99  

101 zabavnih nalog Vesel božič
Zabavne naloge, ki bodo popestrile božični čas.

2545616 (5)            €   5,99  

Zabavna pobarvanka z nalepkami, polna 
božičnih prizorov.

Moj čarobni božič 1 pobarvanka
2233734 (4)            €  4,90

Moj čarobni božič 2 pobarvanka
2233737 (5)            €  4,90

Čaroben božični večer sestavljanka
2416772 (7)            €   6,50 

Kako pričaramo božič sestavljanka
2416776 (5)            €   6,50 

Čarobni božič s sestavljankami
2416779 (6)            €   9,99  
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Kreativnost in igra

Lesena kitara
Lesena kitara s 6 strunami, možnostjo 
uglaševanja, realističnim zvokom in trzalico. 
Dolžina 55 cm. Od 3. leta dalje.
Roza
2514086 (6)      €   24,99 /   €   19,99  

Klasična
2515007 (0)      €   24,99 /   €   19,99  

Elektronska rock kitara
Elektronska kitara s 6 nastavljivimi kovinskimi 
strunami, realističnim zvokom in pasom. 
Mere: 70 x 7,5 x 25,5 cm. Od 5. leta dalje.
2170350 (8)      €   28,49 /   €   22,99  

Elektronska DJ mešalna miza
Elektronska DJ mešalna miza vključuje 2 plošči 
s svetlobnimi učinki, mikrofon s 5 glasovnimi 
učinki, 7 zvokov, 6 melodij, 4 zvočne posnetke 
bobna, regulator glasnosti, vhod za slušalke in 
glasbene naprave. Mere pribl. 54 x 23 x 22 cm. 
Od 5. leta dalje.
2504390 (7)      €   49,99 /   €   39,99  

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  

Set z akustično kitaro
Set vključuje: akustično kitaro, velikost pribl. 
80 cm, elektronski uglaševalec, strune, 
1 pesmarico, 2 trzalici, torbo za kitaro in pas. 
Velikost pribl. 53 cm.
144869 (6)    kos  €   37,49 /   €   29,99  

CD predvajalnik
Z dvema mikrofonoma za skupno petje. 
Funkcija adapterja.
pisan
2448523 (4)      €   34,99 /   €   27,99  

roza
2448691 (0)      €   34,99 /   €   27,99  

Radio in predvajalnik glasbe
Kakovostni zvočni sistem, enostaven za uporabo, 
FM radio, avdio formati: MP3 / WMA, snemanje 
z mikrofonom 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  

Pisan kasetofon
Kasetofon, primeren za otroke, z 2 mikrofonoma 
za skupno petje. Funkcija snemanja in 
predvajanja. Vgrajen omejevalnik glasnosti, 
funkcija »Auto-Stop«.
285259 (1)      €   24,99 /   €   19,99  
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Mijina hišica s konjem

Srečaj Mijo in njeno družino v njihovi ljubki 
hišici LEGO Friends v gozdu. Pomagaj LEGO 
Friends Miji skrbeti za kobilo Metzie in jo 
osedlati za izlet. Vsekakor pa ne pozabi na 
korenje za zajčka! V hiši Mijin oči v kuhinji 
pripravlja smutije, medtem ko Mijina mama 
Ann pripravlja mizo za družinsko kosilo. 
Od 6. leta dalje. 
2427786 (0)      €   68,49 /   €   54,99  

Stephaniejin jahalni turnir

Zabavaj se s Stephaniejinim jahalnim turnirjem 
na dan, poln napetosti! Od 6. leta dalje.
2427780 (8)      €   37,49 /   €   29,99  

Pepelkina kočija

Dovolite svojemu otroku, da ponovno doživi 
magične Disneyjeve trenutke s »Pepelkino 
kočijo«! Od 4. leta dalje.
2427793 (8)      €   18,49 /   €   14,99  

Pepelkin sanjski grad

Uprizori, kako Pepelka in njen princ iz pravljice 
živita v svojem gradu. Pomagaj jima večerjati v 
ogromni jedilnici, preden se odpravita na vrteče 
se plesišče na balkonu. Od 6. leta dalje.
2211386 (3)      €   74,99 /   €   59,99  

Začarana hišica na drevesu

Sestavi čarobno hišico na drevesu iz novega 
Disneyjevega filma »Ledeno kraljestvo 2« in 
doživi čarobno dogodivščino v gozdu s svojimi 
najljubšimi Disneyjevimi figurami! 
Od 6. leta dalje.
2496852 (2)      €   49,99 /   €   39,99  

Elzina čarobna ledena palača

Pelji se z Aninimi sanmi do ledene palače. 
Pomagaj Elzi uporabiti moč, da odpre vrata in 
razkrije drsni most, da lahko prispeš do gradu. 
Od 5. leta dalje.
2534536 (0)      €   62,49 /   €   49,99  

Grad Arendelle

Doživi čudovite dni v gradu Arendelle skupaj 
z najljubšimi figurami iz novega Disneyjevega 
filma »Ledeno kraljestvo 2«. Skupaj z Ano in 
Elzo se odpravi na tržnico, kjer lahko kupiš 
kruh in ribe. Od 5. leta dalje.
2496858 (4)      €   74,99 /   €   59,99  

Elzina skrinjica za nakit

Sestavi svojo lastno čudovito skrinjico za nakit z ele-
menti iz Disneyjevega filma »Ledeno kraljestvo 2«
in Elzine ledene palače. Od 6. leta dalje. 
2496860 (7)      €   37,49 /   €   29,99  

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2

3

5

7

8

LEGO, logotip LEGO in mini fi gura so blagovne znamke skupine LEGO. © 2019 The LEGO Group. © Disney.

LEGO, logotip LEGO, FRIENDS in mini figura so blagovne znamke podjetja LEGO. © 2019 The LEGO Group.

LEGO, logotip LEGO in mini figure so blagovne znamke skupine LEGO. © 2019 The LEGO Group. © Disney.

 59,99
74,99

4

 49,99
62,49

6



33

LEGO

Heartlake mestno letovišče
Set LEGO® Friends Heartlake mestno letovišče 
vsebuje vodni park, kjer se lahko spustiš v 
morje, moraš pa se izogniti vedru z vodo, ko 
se prekucne! Jadraj na deski ali pa se usedi 
na vodni skuter in za seboj vleči Andrejo z 
jadrom, da bo lahko uživala v fantastičnem 
razgledu na obalo. Od 7. leta dalje.
2345664 (8)      €   87,49 /   €   69,99  

Čoln za reševalne akcije
Pripravi se na dogodivščino na plavajoči 
LEGO® Friends postaji za reševanje živali. 
Od 6. leta dalje.
2496850 (8)      €   87,49 /   €   69,99  

Svetilnik z reflektorjem
Otroci lahko koordinirajo reševalno akcijo na 
morju! Od 6. leta dalje.
2496847 (8)      €   55,99 /   €   44,99  

Hiša prijateljev
Dekleta iz mesta Heartlake so prevzela stari 
gasilski dom in ga spremenila v novo centralo 
LEGO® Friends. Sprosti se v masažni kadi 
na strehi, bodi iznajdljiv v Emini kreativni 
delavnici ali preizkusi Andrejin oder na terasi. 
O! Sirena! Dekleta imajo novo misijo! Speci si 
kokice v kuhinji in odpri okno v spalnici, da 
boš lahko opazoval tajno misijo na zaslonu. 
Po koncu načrtovanja misije švigni navzdol 
po gasilskem drogu in oddirjaj na Olivijinem 
kolesu! Od 6. leta dalje.
2211368 (9)      €   68,49 /   €   54,99  

Andrejina zabava ob bazenu
Najboljši set za zabavo ob bazenu za otroke, ki se 
radi družijo s prijatelji! Od 6. leta dalje.
2496837 (9)      €   49,99 /   €   39,99  

Mijin avtodom
Pojdi kampirat z Mijinim luksuznim avtodomom! 
Od 7. leta dalje.
2211362 (7)      €   54,99 /   €   44,99  

Zabaviščni park mesta Heartlake
Pripravi se na dan, poln zabave v zabaviščnem 
parku mesta Heartlake. Pelji se na vrtiljaku, a 
najprej odloži svojo torbico, da česa ne izgubiš! 
Izmeri, kako visoka je pogumna LEGO® Friends 
Ema, preden se podaš na piratsko ladjo, v kateri 
straši, mimo grozljivih skeletov, netopirjev in 
pajkov. Od 8. leta dalje.
2496839 (3)      €   118,49 /   €   94,99  

Zabavni vrtiljak s hobotnico
S tem vrtečim se morskim vrtiljakom lahko 
otroci doživijo zabavo kot v zabaviščnem parku. 
Od 7. leta dalje.
2496835 (5)      €   37,49 /   €   29,99  
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Ustvari prelepe priceske!Ü

Punčke in dodatki

Lutke in njihovi živalski prijatelji prihajajo 
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

Igralni set Kavarna v džungli
Deklica papiga Peeki in njena živalska 
prijateljica Shenny radi postrežeta svoje prijatelje 
Enchantimals v džunglski kavarni in jim ponujata 
osvežilne tropske pijače! Z višino okoli 60 cm, 
7 igralnimi področji in več kot 20 snemljivimi deli 
pohištva ter dodatnimi elementi nudi ta velik, 
barvit igralni set s kavarno brezmejne možnosti 
za male raziskovalce. Ima tudi delujoče dvigalo. 
Od 4. leta dalje.
2527170 (6)      €   40,99 /   €   32,99  

Flamingo Fanci & Swash
2527152 (2)      €   8,49 /   €   6,99  

Pavinja Patter & Flap
2460747 (6)      €   8,49 /   €   6,99  

Drevesna Tamika & Burst
2527156 (0)      €   8,49 /   €   6,99  

Mali ježek Hixby Hedgehog 
2237693 (0)      €   8,49 /   €   6,99  

Srna Danessa & Sprint
2460752 (0)      €   8,49 /   €   6,99  

Zajčica Bree & Twist
2460741 (4)      €   8,49 /   €   6,99  

Lemur Larissa & Ringlet
2527160 (7)      €   8,49 /   €   6,99  

Tematski paket II
Ti tematski paketi Enchantimals odpeljejo 
deklice v čaroben fantazijski svet! Vsak paket 
vključuje eno punčko Enchantimals z oblačili 
in dodatki ter veliko živalsko figuro z dodatki 
kot pokrivalo in ovratnica. Sortirano. 
Od 4. leta dalje.
2237711 (1)   kos   €   15,99 /   €   12,99  

Lutka presenečenja
Set vključuje eno Candylocks lutko z ekstra 
doooooooolgimi (40 cm) dišečimi lasmi, 
6 okraskov in pribor za urejanje pričesk.
2522569 (3)      €   9,99 /   €   7,99  

Candylocks Deluxe lutka
Set vključuje Candylocks lutko v velikosti 18 cm 
in okraske ter pripomočke za urejanje pričeske. 
2547793 (1)   kos     €   22,99 /   €   18,99  

Najboljši prijateljici dvojni komplet
Set vključuje dve Candylocks lutki in 7 okraskov 
in pribor za urejanje pričesk.
2522573 (0)      €   17,99 /   €   14,99  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

10

11

2

3

5 6 7 8

9

4

kos 6,99
8,49

2-8

 32,99
40,99

1



35

Poz. 3 - 5

Punčke in dodatki

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 /   €   47,99  

Ledena princesa
Steffi izgleda očarljivo v snežno beli zimski obleki. 
V obleki s krzneno obrobo ter bisernim nakitom 
in lepo pričesko spominja na pravljično princeso. 
Od 3. leta dalje.
41536 (1)      €   9,99 /   €   7,99  

Steffi Zlatolaska s samorogom
Steffijini lasje so zelo dolgi in lahko jih lepo 
oblikuješ s krtačo, glavnikom ter sponkami za lase. 
Samorogov rog se zasveti, ko pritisneš na sedlo. 
Njegovo grivo lahko oblikuješ s krtačo in okrasiš z 
barvnimi sponkami za lase v obliki podkve. 
Od 3. leta dalje.
2415493 (2)      €   24,99 /   €   19,99  

Steffi na vožnji
V modnem vozilu se Steffi še posebej rada vozi 
po tvoji sobi. Priloženi sta punčki Steffi in Evi. 
Z dodatki.
819345 (2)      €   30,99 /   €   24,99  

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.
2518865 (3)      €   43,49 /   €   34,99  

Evi in živalice
Evi dobro skrbi za svojo psičko in ljubke 
mladičke. Vsebuje blazino za psa, steklenico 
in dva prikupna zajčka z dvonadstropnim 
zajčnikom. Od 3. leta dalje.
2150719 (9)      €   14,99 /   €   11,99  

Evin počitniški avtodom
Avtodom, ki se odpre, s posteljo, kuhinjo, 
kopalnico in bazenom, ki ponujajo nešteto 
možnosti za igro. Od 3. leta dalje.
2364659 (9)      €   37,49 /   €   29,99  

Evin novi avto
Pariz, Madrid ali Milano, Eviin avto ne pozna 
meja. V avtu jo spremlja tudi njen kuža. 
Od 3. leta dalje.
774290 (3)      €   10,99 /   €   8,99  
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DU KANNST ALLES seinLAHKO POSTANEŠ VSE, kar si želiš

Punčke in dodatki

Magični samorog s čarobno svetlobo

Magični samorog s čarobno svetlobo in princeska 
Barbie bosta s svojimi čudovitimi svetlobnimi in 
zvočnimi učinki, ki se sprožijo na dotik, poskrbela 
za igro, polno fantazije. Zahvaljujoč enostavni 
aktivaciji lahko otroci učinke poljubno aktivirajo. 
Od 3. leta dalje.
2527142 (3)      €   57,49 /   €   45,99  

Princesa v plesni obleki

Zgornji del ima vrvice in naborke na ramenih, 
spodnji del obleke pa je iz več plasti iz mavričnega 
materiala, svetlikajočega se tila in prosojnega krila 
z bleščečimi zvezdami. Od 3. leta dalje.
2460720 (9)      €   23,49 /   €   18,79  

Igralni set z morskimi deklicami

S tem čarobnim podvodnim igralnim setom z 
zibelko za morskega dojenčka, stolom iz školjke, 
toboganom in srčkanimi dodatki lahko otroci 
morski deklici Barbie pomagajo skrbeti za 
morskega dojenčka. Od 3. leta dalje.
2527137 (9)      €   35,99 /   €   28,99  

Punčka Fee

Na sebi ima obleko z bonboni, zgornji del je v 
barvah sladkarij, na krilu pa so vzorci mrvic. 
Od 3. leta dalje.
2460710 (0)      €   14,99 /   €   11,99  

Morski deček

Njegova plavut je barvita in vsebuje različne 
modre ter vijolične odtenke kot tudi kanček 
roza barve in barvne zvezde. Skupaj s tem 
izgleda še bolj fantazijsko. Od 3. leta dalje.
2459402 (8)      €   14,99 /   €   11,99  

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  

Svetleča morska deklica

Morsko deklico preprosto potopite v vodo 
in  takoj se bo na prosojni plavuti pokazala 
bleščeča mavrična svetloba. Ko punčka ni v 
vodi, s pritiskom na njeno krilo nastanejo tudi 
novi čarobni svetlobni učinki. Od 3. leta dalje.
2460716 (2)   kos   €   28,49 /   €   22,99  
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Punčke in dodatki

DU KANNST ALLES sein
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Avtodom za dogodivščine
Zložljivi avtodom se lahko spremeni v pribl. 60 
cm dolg igralni set. Pritisnite na 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)   kos   €   105,99 /   €   84,99  

Sanjsko letalo s punčko
Letalo z veliko dodatki kot npr. voziček s prigrizki, 
s katerim lahko razdeliš hrano in pijačo, prostor 
za shranjevanje prtljage, kul pilotka Barbie s 
prtljago in dodatki. Od 3. leta dalje.
2527133 (1)   kos   €   99,99 /   €   79,99  

Potovalna punčka Chelsea 
Chelsea pri potovanju spremlja njen kužek, 
torbica in nahrbtnik z veliko dodatki. 
Od 3. leta dalje.
2460687 (5)      €   14,99 /   €   11,99  

Potovalna Daisy in dodatki
Daisy pri potovanju spremlja muca, kitara 
in kovček z izvlekljivim ročajem, ki se lahko 
odpre in zapre. Od 3. leta dalje.
2460697 (4)      €   28,49 /   €   22,99  

Barbie gre na potovanje
Barbie bosta na potovanju spremljala njen kužek 
in kovček, ki se lahko odpre in zapre, ima pa 
tudi izvlekljiv ročaj – kot pravi kovček! Potovalni 
dodatki, kot so telefon, očesna maska, vratni 
vzglavnik in slušalke, lahko spravi v kovček ali 
nahrbtnik. Zobna ščetka in zobna krema pa imata 
mesto v njeni torbici za kozmetiko. Zdaj si mora 
le še nadeti sončna očala, zgrabiti fotoaparat in 
si začeti ogledovati znamenitosti. Od 3. leta dalje.
2467108 (8)      €   28,49 /   €   22,99  

Ken gre na potovanje
Ken je oblečen v športna a vseeno modna 
oblačila in ima nahrbtnik, kamor lahko spravi 
vse dodatke za potovanje. Od 3. leta dalje.
2460666 (0)      €   18,49 /   €   14,99  

Medtem ko Barbie in Ken na svojem potovanju 
doživljata dogodivščine, spoznata tudi lepi, 
sanjski morski deklici z delfini. Od 3. leta dalje.

Potovalna morska deklica Teresa
2527128 (7)      €   18,49 /   €   14,99  

Potovalna morska deklica
2527124 (9)      €   18,49 /   €   14,99  
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Punčke in dodatki

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.  
Velikost 38 cm. Od 2. leta dalje.
658394 (1)      €   20,99 /   €   16,99  

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  

New Born Baby s kopalno kadjo
S pritiskom na modri gumb priteče voda v 
kad. Punčka je oblečena v ljubke kopalke, 
na sebi ima potapljaško masko ter dihalko. 
Velikost 30 cm. Od 3. leta dalje.
2518861 (5)      €  24,99 /    €  19,99

New Born Baby z umivalnikom
30 cm visoka punčka New Born Baby s 
funkcijo pitja in lulanja ima veliko dodatkov. 
Kahlica, duda, steklenička in umivalnik, iz 
katerega teče voda. Punčka lahko pije vodo in 
uporabi kahlico brez baterij. Od 3. leta dalje. 
2032200 (7)      €   22,49 /   €   17,99  

Otroški voziček
Udoben voziček za daljše sprehode, vključuje 
torbo za plenice. Z zložljivo streho in nastavl-
jivim ročajem. Od 3. leta dalje.
2511224 (5)      €   49,99 /   €   39,99  

Sophia so soft
Mehka punčka s trupom iz blaga za igranje in 
ljubkovanje. Z visokokakovostnimi lasmi za 
oblikovanje pričesk. Velikost 43 cm. 
Od 2. leta dalje.
2226933 (1)      €   37,49 /   €   29,99  

Deluxe plašč
Moden karirast plašč, mehki krzneni škornji, 
šal in čepica so popolna oprema za mrzle dni 
(punčka ni priložena).
2511221 (4)      €   23,49 /   €   18,99  

Oblačila za dojenčka
Pajac s čepico in čeveljčki (punčka ni 
priložena).
2438671 (5)      €   15,99 /   €   12,99  

Set za kosilo
Vsebuje krožnik, žlico, vilice, stekleničko 
in majico s slinčkom (hlače in punčka niso 
priloženi).
2511203 (0)      €   12,49 /   €  9,99

Annabell
Punčka reagira na dotik, premikanje in spušča 
realistične zvoke, se smeji, zeha in joka prave 
solze. Novo: zdaj je tudi žgečkljiva. Velikost 43 cm. 
Od 3. leta dalje. 
2511191 (0)      €   62,49 /   €   49,99  

Baby Annabell Little
Mehak trup iz blaga, naraven obraz z 
 zapirajočimi se očmi. Velikost 36 cm. 
Od 1. leta dalje.
2237581 (0)      €   23,49 /   €   18,99  

Miza za kosilo
Z roza otroškim stolom s svetlobnimi in zvočnimi 
učinki ter dodatki bo hranjenje popolno. 
Od 3. leta dalje (punčka ni priložena).
2511200 (9)      €   33,49 /   €  26,99
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Punčke in dodatki

Komplet Ledena princesa
Bleščeča obleka z drsalkami (brez punčke).
2511260 (3)      €   15,99 /   €   12,79  

Kombinezon
Srebrn kombinezon s kapico in škornji 
(brez punčke).
2511277 (1)      €   28,49 /   €   22,99  

Candy Girl
Punčka v ekskluzivnih oblačilih, kot so modna oble-
kica, trendi jopica s cofki in čepico ter ostali dodatki.
2511340 (2)      €   55,99 /   €   44,99  

Bleščeč plašč
Ljubek plašč s pajkicami, škornji in kapico 
(brez punčke).
2511282 (5)      €   24,99 /   €   19,99  

Žur v pižamah Deluxe
Komplet oblačil, vključno z zobno ščetko in 
vzglavnikom (brez punčke).
2370848 (8)      €   24,99 /   €   19,99  

Umivalnik
Umivalnik s svetlobnimi in zvočnimi učinki, 
osvetljenim ogledalom in zabavno igro z vodo 
s pritiskom na gumb. Vsebuje vibracijsko zobno 
ščetko, brisačo in lonček. Od 3. leta dalje.
2511287 (0)      €   35,99 /   €   28,99  

Kad
S svetlobnimi in zvočnimi učinki, ročko za 
prho in račko (brez punčke).
2370844 (0)      €   40,99 /   €   32,99  

Pajac
Mehak pajac z zabavnim potiskom (brez punčke).
2129685 (7)      €   14,99 /   €   11,99  

Brisača s kapuco
Krpa za umivanje, dve gobici in brisača s kapuco.
2438809 (2)      €   9,99 /   €   7,99  

Zabavno stranišče
S smešnimi zvočnimi učinki.
2164514 (3)      €   18,49 /   €   14,99  

BABY born® Soft Touch. Trup je še mehkejši 
in še bolj gibljiv z realističnimi funkcijami, 
ki delujejo brez baterij, za še lažje igranje. 
Pribl. 43 cm. Od 3. leta dalje.

Brown Eyes
2370821 (1)      €   49,99 /   €   39,99  

Fantek
2370820 (4)      €   49,99 /   €   39,99  

Punčka
2370819 (8)      €   49,99 /   €   39,99  

Voziček s tremi kolesi
Voziček za punčke s 3 kolesi, zložljivo streho 
in predalom za shranjevanje. Z lahkoto se 
umakne vsaki oviri. Za punčke do pribl. 45 cm. 
Od 3. leta dalje.
2511318 (1)      €  33,49 /  €  26,99

Lupinica
Lupinica iz mehkega materiala z nastavljivim 
sistemom nošenja.
2240353 (7)      €   18,49 /   €   14,99  

Spalna vreča
Z zadrgo in zapiranjem na ježka (brez punčke).
2240358 (2)      €   14,99 /   €   11,99  

Čarobna postelja z baldahinom
Postelja z baldahinom, ljubko posteljnino,  zvočnimi 
učinki in medvedkom Brunom (brez punčke).
2511256 (6)      €   45,99 /   €   36,99  

Torba s pleničkami
Torba s pleničkami, ki vsebuje podlago za 
previjanje, pleničko, pudrnico in ropotuljico.
2240345 (2)      €   18,49 /   €   14,99  
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Punčke in dodatki

Hočem biti ob tebi
Tvoj dojenček želi biti ob tebi. Mehek polnjen 
dojenček z dodatki. Velikost približno 28 cm. 
Od 2. leta dalje.
238411 (5)      €   17,49 /   €   13,99  

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

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 nalepka. Od 3. leta dalje.
470154 (5)      €   30,99 /   €   24,99  

Pri zdravniku
S stetoskopom prisluhni bitju dojenčkovega srca. 
Preglej ga ali pa mu daj injekcijo. S stekleničko 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.

Pižama
2456770 (1)      €   15,49 /   €   12,99  

Šolska uniforma
2456781 (7)      €   15,49 /   €   12,99  

Črno-siva obleka
2456788 (6)      €   15,49 /   €   12,99  

Obleka z rožami
2456800 (5)      €   15,49 /   €   12,99  

Svetlolasa punčka v dolgem puliju 
2161739 (3)      €   35,99 /   €   29,99  

Svetlolasa punčka v roza obleki
2456763 (3)      €   35,99 /   €   29,99  

Rjavolasa punčka v roza in modri obleki
2456755 (8)      €   35,99 /   €   29,99  

Rjavolasa punčka v modri obleki
2456750 (3)      €   35,99 /   €   29,99  

Svetlolasa punčka v roza puliju
2456742 (8)      €   35,99 /   €   29,99  
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Punčke in dodatki

Čistilni voziček Vileda
Z vedrom, krtačo, smetišnico, metlama za suho 
in mokro čiščenje ter čistilom. Od 3. leta dalje.
606196 (8)      €   28,49 /   €   22,99  

Potovalni kovček Barbie
Z drogom in obešalniki za oblačila.
2510293 (2)      €  24,99 /  €  19,99

Kavni aparat Tassimo
Z možnostjo polnjenja vode in realističnim pretokom 
vode, brez segrevanja. Z zvočno funkcijo.
231663 (5)      €   30,99 /   €   24,99  

Opekač kruhkov
Opečeni kruhki samodejno izskočijo.
989980 (3)      €   9,99 /   €   7,99  

Ročni mešalnik
Na baterije s snemljivimi nastavki.
989974 (2)      €   9,99 /   €   7,99  

Likalnik
Z možnostjo polnjenja vode in pršenja.
120811 (5)      €   9,99 /   €   7,99  

Sesalnik Miele
S pristnim zvokom vedno znova posesa priložene 
kroglice iz stiropora. Od 3. leta dalje.
898893 (5)      €   37,49 /   €   29,99  

Kuža Pipi Max
Edini kuža, ki teče, laja, pije in lula. S posodico 
za vodo in povodcem. Višina pribl. 21 cm. 
Od 3. leta dalje.
86968 (3)   kos  €  49,99 /   €   39,99  

Družinski paket s 6 igračami
Dve veliki igrači Twisty Petz in 4 mladički, ki 
se pretvorijo v elegantne zapestnice, ogrlice 
in prstane. Vsebuje obeske. Od 4. leta dalje.
2522565 (5)      €   18,49 /   €   14,99  

Paket s 3 igračami
Tri prikupne igrače Twisty Petz, ena je skrita za 
presenečenje, se lahko združijo v elegantno 
ogrlico. Od 4. leta dalje.
2441417 (3)   kos   €   14,99 /   €   11,99  

Enojni paket
Popolnoma prepleteno in super srčkano. 
Živalice Twisty Petz se lahko z rokami razpletejo 
v zapestnico in zopet nazaj prepletejo! Več kot 
100 živali v čudovitih barvah in oblikah. 
Od 4. leta dalje.
2463988 (0)   kos   €   5,99 /   €   4,99  
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Punčke in dodatki

Voziček iCoo Manhattan 4v1

iCoo Manhattan 4v1 je luksuzen voziček za 

punčke. Zaradi preproste oblike okvirja in 

vsestranske uporabe je voziček zelo priljubljen. 

Model Manhattan lahko uporabljate na 

različne načine: kot voziček, avtomobilski sedež 

ali posteljico. Ročaj je nastavljiv in ga lahko 

prilagodite velikosti mamice. Za prevažanje v 

avtu lahko ogrodje enostavno zložite skupaj. 

Velika košara nudi dovolj prostora za pripomočke. 

Zaradi prednjih koles, ki se vrtijo za 360 stopinj, 

je voziček Manhattan zelo okreten in preprost 

za manevriranje. Podloga je prijetno mehka in 

pralna. Primerno za punčke do 46 cm.

2352163 (6)      €   79,99 /   €   64,99  

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 torbico. Primerno 

za punčke do 43 cm.

2352219 (0)      €   30,99 /   €   24,99  

Kombiniran voziček ROAD STAR

Voziček z nastavljivim ročajem od 57 do 92 cm 

višine. Praktična premična streha z dvema 

panoramskima oknoma, predalom za dodatke 

in zaščito pred soncem. Priloženi sta tudi velika 

mreža in moderna torba za plenice vključno s 

podlogami za previjanje. Z možnostjo uporabe 

kot voziček, športni voziček in torbo, ki se lahko 

raztegne v podlogo za previjanje.  Primerno za 

punčke do pribl. 52 cm. Mere: 85 x 47 x 82 cm.

2505925 (0)      €   74,99 /   €   59,99  

Kombiniran voziček 3v1

EMOTION ALL IN 

Voziček s sedežno enoto, pasom za pripenjanje, 

varnostnim ročajem, streho, blazino in pokrivalom 

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.

2505931 (1)      €   74,99 /   €   59,99  
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Kreativnost in igra

Zapestnice prijateljstva
Velik set z nitmi v 13 različnih barvah in 

številnimi pisanimi perlicami. Od 6. leta dalje.

329593 (9)      €   12,49 /   €   9,99  

Set za izdelavo bleščečih vaz
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  

Kozmetični salon Mani-Pedi
Set 4v1 vsebuje oblikovalec nohtov z nastavki, 

nalepke za nohte z dekoracijami z 48 motivi, 

bleščeče kamne, sušilnik nohtov in torbico za 

shranjevanje, ki jo lahko poslikaš. Nohte oblikuj 

po svoji želji ali pa sledi navodilom za eno izmed 

10 kreacij. Od 8. leta dalje.

2413195 (7)      €   43,49 /   €   34,99  

Vlivanje dišečih sveč
Vosek postavi v mikrovalovno pečico, da se stopi. 

Nato ga vlij v silikonske modelčke. Vstavi stenj in 

počakaj, da se vosek popolnoma strdi. 

Od 6. leta dalje.

497445 (1)      €   10,99 /   €   8,99  

Vlivanje bleščečih metuljev
S kompletom odkrij nove možnosti za ustvarjanje 

in vlij bleščeče metulje ter kačje pastirje iz gipsa. 

Od 5. leta dalje.

197612 (0)      €   8,49 /   €   6,99  

Zapestnice z bleščicami
S tem kompletom lahko oblikuješ in ustvariš 

zapestnice. Z bleščečimi žicami in šenilko lahko 

ustvariš čudovite zapestnice. Od 4. leta dalje.

2168765 (5)      €   7,49 /   €   5,99  

Ustvarjanje kroglic za kopel
S kompletom ustvari svoje lastne čudovite dišeče 

kroglice za kopel. Sledi korakom v navodilih in 

kombiniraj mešanico za kroglice s čudovito dišečo 

barvilno raztopino. Uporabi vključene oblike, da 

ustvariš čudovite okrogle bombice za kopel. 

Od 8. leta dalje.

2527374 (8)      €   18,49 /   €   14,99  

Šivalni stroj Fashion Time
S tem šivalnim strojem za začetnike lahko šivaš 

kot odrasli: ima nožno pedalo, spodnji in zgornji 

sukanec in 2 stopnji hitrosti. Od 8. leta dalje.

2519358 (9)      €   37,49 /   €   29,99  

Šivalni set za izdelavo predpasnikov
S tem setom si lahko sešijete svoje lastne 

predpasnike. Postani modni oblikovalec in s 

šivalnim strojem Fashion Time sešij svoj nov 

najljubši predpasnik za kuhanje in pečenje. 

Od 8. leta dalje.

2519369 (5)      €   12,49 /   €   9,99  

Šivalni set za izdelavo torbic
Postani modna oblikovalka in s šivalnim strojem 

Fashion Time sešij svojo lastno trendovsko 

torbico. Od 8. leta dalje.

2519365 (7)      €   12,49 /   €   9,99  
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Magični pesek za Wow efekt!

Kreativnost in igra

Najnovejša inovacija na področju 
magnetnih igrač. Z novimi deli iz umetne 
mase v različnih barvnih kombinacijah 
lahko gradiš ne le večje konstrukcije z 
manj palicami, temveč oblikuješ tudi 
čisto nove oblike. Vsebuje dve različ-
ni dolžini palic, s katerimi bodo otroci 
odkrili f leksibilnost in preprostost 
varnega ustvarjanja. Od 3. leta dalje.

svetleč 48-delni
S flourescentnimi magnetnimi palicami.
2380219 (3)      €   24,99 /   €   19,99  

trendi 48-delni
S trendovsko obarvanimi plastičnimi kosi.
2380238 (4)      €   24,99 /   €   19,99  

Komplet Wheels 81-delni
Zdaj lahko ustvariš svoja lastna vozila. Fantazija 
nima meja. Magnetne palice imajo dve dolžini in 
različne oznake za bočno stran vozila, krila in še več.
2519509 (5)      €   43,49 /   €   34,99  

Komplet Primary 72-delni
Linija izdelkov Supermag z novimi plastičnimi 
deli za preprostejše ustvarjanje brez meja.
2519511 (8)      €   30,99 /   €   24,99  

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

Basic Line 
Basic Line je kompakten začetni komplet, s 
katerim lahko sestaviš več kot 100 različnih 
konstrukcij. Pribl. 30 kosov. 
2042318 (6)      €   43,49 /   €   34,99  

Neverjetni policijski komplet
Z Neverjetnim policijskim kompletom lahko 
otroci iz 50 modrih sestavnih delov MAGFORMERS 
sestavijo policijska vozila in veliko geometrijskih 
oblik.
2519818 (8)      €   55,99 /   €   44,99  

Kinetic Sand
Zakoplji roke v 907 g kinetičnega peska v 
svetlih neonskih barvah in bodi ustvarjalen! 
Od 3. leta dalje. Sortirano.
moder
2531457 (1)      €   12,49 /   €   9,99  

roza
2531459 (5)      €   12,49 /   €   9,99  

Peskovnik
Občutek pravega peska in neverjetne igralne 
možnosti za otroško sobo! Vsebuje 454 g 
peska, 1 korito, 3 modelčke in orodje. 
Od 3. leta dalje.
33306 (1)   kos   €   18,49 /   €   14,99  

Komplet Sandisfying
Z 907 g kinetičnega peska v dveh barvah 
in 10 pripomočki so kreativne možnosti 
neskončne! Od 3. leta dalje.
2519270 (4)      €   24,99 /   €   19,99  
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neskončna 
kreativnost

hitre akcije

kretivna gradnja

novo

novo novo novo

začetni set razširitev

DIY  
z zagotovljenim 

uspehom !

Kreativnost in igra

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 Seilbahn
2501003 (9)      €   9,99 /   €   7,99  

Razširitev Jumper
2501006 (0)      €   9,99 /   €   7,99  

Razširitev Transfer
2501005 (3)      €   9,99 /   €   7,99  

Razširitev Trampolin
2346650 (0)      €   9,99 /   €   7,99  

Razširitev Brücken
2501007 (7)      €   15,99 /   €   12,99  

Konzola ARCADE neo 2.0
Prenosna konzola za videoigre z 220 integriranimi 
igrami iz področij: akcija, trening možganov, 
šport in dirkanje. 2,7“ TFT-barvni zaslon z visoko 
ločljivostjo in osvetljene senzorske tipke na dotik 
poskrbijo za največjo možno zabavo pri igranju. 
Priložen je USB-polnilni kabel. Od 6. leta dalje.
2009273 (3)   kos  €  49,99 /   €   39,99  

Elektronski šah
Ena najmočnejših elektronskih konzol za 
igranje šaha s prvinsko programsko opremo 
„Chess Genius“ in igralno močjo čez 2.000 
ELO. Ima vhod za napajanje. Od 6. leta dalje.
2047134 (7)      €   99,99 /   €   79,99  

Kozmetični salon GO GLAM
Ustvarjanje zanimivih vzorcev na nohtih s 
trendovskimi motivi še nikoli ni bilo tako preprosto! 
Vključuje nalepke, torbico za kozmetiko, 5 kartuš, 
2 laka za nohte, 1 prozoren lak. Od 8. leta dalje.
2519267 (4)   kos   €   27,49 /   €   21,99  

Mini dopolnilni komplet GO GLAM
Še več barv in prikupnih motivov za moderne 
nohte! Od 8. leta dalje. Sortirano.
2519268 (1)   kos   €   6,49 /   €   5,49  

2v1 komplet za izdelavo zapestnic 
KumiKreator
Nov 2v1 komplet za izdelavo zapestnic Kumikreator 
za še več ustvarjalne zabave! Pričarali ne boste 
le najlepših zapestnic prijateljstva, temveč tudi 
lepe ogrlice! Vključuje 60 kolutov niti v 5 barvah, 
predloge za ustvarjanje in sponke. 
Od 8. leta dalje.
2519261 (2)   kos  €  30,99 /   €   24,99  

Dopolnilni komplet KumiKreator
Velika izbira barv modernih vzorcev! Niti in 
dodatki za 5 zapestnic in eno ogrlico. 
Od 8. leta dalje. Sortirano.
2348135 (0)   kos   €   12,49 /   €   9,99  
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Kreativnost in igra

Čarobna pečica
Ko gredo slaščice iz plastelina v pečico, se 
prižge luč in mafini ali pica iz plastelina se s 
čarovnijo „spečejo“. Ding! So že pripravljeni! Z 
lučmi in zvoki. Od 3. leta dalje.
2160503 (1)   kos  €  22,49 /   €   17,99  

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)      €   18,49 /   €   14,99  

Pečica za pico
S pečico za pico Play-Doh se lahko izdela 
čarobne pice iz plastelina. S pritiskom na ročaj 
se začne pica v pečici peči in ko je pečena, 
se zavrti ven. Vsebuje veliko dodatkov in 4 
posodice plastelina Play-Doh. Od 3. leta dalje.
2510412 (7)      €   24,99 /   €   19,99  

Aparat za pokovko
Tukaj nastaja čudovita pokovka. Z brizgalko 
plastelina daj na pokovko maslo ali sirup 
in z modelčki izdelaj slane preste ali sladke 
bonbone. Vsebuje 5 posodic plastelina Play-
Doh. Od 3. leta dalje.
2510410 (3)      €   15,99 /   €   12,99  

Vrtiljak za piškote
Tukaj lahko oblikuješ barvne piškote, 
zavrtiš stroj za mrvice in piškote oblikuješ z 
mrvicami zabavnih oblik. Raznovrstni dodatki 
izpopolnijo kreativno zabavo s plastelinom. 
Od 3. leta dalje. 
2473713 (5)      €   18,49 /   €   14,99  

Stroj za izdelavo sladoleda
Mali ljubitelji sladoleda imajo lahko svojo 
lastno sladoledarno in začarajo sladoled v 
dveh posodicah ter ga okrasijo po svoji volji. 
Vsebuje kornete, posodice za sladoled in 8 
posodic plastelina Play-Doh. Od 3. leta dalje.
2388362 (8)      €   33,49 /   €   26,99  

Strojček za testenine
S strojčkom za testenine je mogoče ustvariti 
testenine najrazličnejših oblik. Vsebuje 5 
posodic plastelina Play-Doh. Od 3. leta dalje.
2136349 (8)      €   18,49 /   €   14,99  

Pisani samorog
Pisani samorog obožuje vse sladoledne 
kreacije in se hihita, medtem ko točiš pisan 
sladoled v posodico ter celo premika oči. Vse-
buje 1 posodico z dvobarvnim plastelinom, 
2 posodici plastelina Play-Doh, kornet, dve 
posodici za sladoled, nož za plastelin in žlico. 
Od 3. leta dalje.
2510409 (7)   kos   €   24,99 /   €   19,99  
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Kreativnost in igra

4-delni komplet Wild
2472017 (5)    kos  €   3,69 /   €   2,99  

4-delni komplet Sweet
2472013 (7)    kos  €   3,69 /   €   2,99  

Zobozdravnik
Play-Doh klasika Zobozdravnik z električnim 
vrtalnikom, pinceto, zobno ščetko, zobnim 
priborom in 5 posodicami plastelina Play-
Doh. Od 3. leta dalje.
610133 (6)      €   19,99 /   €   15,99  

Frizer Fredi
Z vrtenjem ročaja v trenutku zrastejo lasje 
in brada, ki jih lahko oblikuješ s škarjami in 
krtačo za plastelin. S strižnikom za lase na 
baterije in zabavnimi zvoki je zabava podvo-
jena. Vsebuje 5 posodic plastelina Play-Doh. 
Od 3. leta dalje.
2388338 (3)      €   20,99 /   €   16,99  

Gasilsko vozilo Wheels
Z gasilskim vozilom Play-Doh gredo lahko 
otroci na fantazijske reševalne misije. Iz 
gasilske cevi pride moder plastelin in z 
modelčki na strani nastanejo simboli in še 
več. S 5 posodicami plastelina Play-Doh, med 
tem je ena posodica z modrim plastelinom 
vode. Od 3. leta dalje.
2510419 (6)    kos  €   24,99 /   €   19,99  

Bager in nakladač
Z dvema gradbenima voziloma so mali grad-
beni mojstri lahko kreativni. V kombinaciji 
z novimi gradbenimi plastelini nastajajo 
ceste in pokrajine. Vsebuje tri 56-gramske 
posodice plastelina Play-Doh, med tem je ena 
s plastelinom peska. Od 3. leta dalje.
2473719 (7)      €   12,49 /   €   9,99  

Čarobna tabla za risanje XXL Color
Nariši, zbirši in ponovno nariši. Popolnoma 
brez madežev in čisto po tvoji volji.
Od 3. leta dalje.
907861 (1)      €   14,99 /   €   11,99  

Set s samorogom
S svojim samorogom lahko oblikuješ strele, 
rože in zvezde. V snemljivi glavi vsebuje maso 
za gnetenje v veliko različnih barvah, njegov 
rep pa se lahko vrti. Samorogu raste tudi 
pisana griva! Od 3. leta dalje.
2465129 (5)      €   9,99 /   €   7,99  

Pizza set
Sedaj gre zares s tvojo lastno dostavo pic! Z 
mehko barvno maso za gnetenje in različnimi 
oblikami lahko oblikuješ pisane in izvirne 
pice. 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

Laboratorij za izdelavo dišav

Izdelaj skrivni recept za proizvodnjo unikatne dišave! 
Uporabi laboratorijske pripomočke za filtriranje in 
mešanje številnih različnih vonjav. Spoznaj različne 
ekstrakte, emulzije, postopek filtriranja pod tlakom 
in zmešaj številne vonjave ter si tako izdelaj lastno 
nepozabno dišavo, ki je lahko nepozabno darilo za 
prijateljice in sorodnike. Od 8. leta dalje.
215496 (1)      €   19,99 /   €   15,99  

Laboratorij za izdelavo laka za nohte

Ustvari čisto svoje lake za nohte s posebnimi
barvnimi in mešanimi učinki! Spoznaj, kako 
ravnati s svojimi nohti, kako jih pripraviti za 
lakiranje in kako izdelati lake z edinstvenimi učinki. 
Posebni učinki povzročijo, da se lak sveti v temi in 
celo spreminja barve na soncu! Od 8. leta dalje.
628243 (1)      €   19,99 /   €   15,99  

Laboratorij za zombijske stvaritve

Napolni vrečko z zombijsko krvjo. Tekočo ali 
strjeno? Izbira je tvoja! Ustvari zombijske smrklje 
in prdce, gnusna čreva, lebdeča zombijska 
očesna zrkla, črve in ličinke. Od 8. leta dalje.
2098947 (7)      €   19,99 /   €   15,99  

Set za izdelavo vulkana

Izdelaj 9,5 cm visok vulkan s pomočjo kalupa 
in mavca. Okrasi brežino, pobarvaj tokove lave 
in pokrajino. V krater vlij sodo bikarbono in 
kis in presenetil boš svoje prijatelje! Vulkan bo 
izbruhnil penečo in šumečo lavo. Poskus lahko 
ponovite večkrat.  Od 8. leta dalje.
215223 (3)      €   10,99 /   €   8,99  

Sončni sistem

Izdelaj svoj gibljivi sončni sistem in ga obesi na 
strop svoje sobe. Sestavljen model dimenzije 
42 x 60 cm je gibljiv in sije v temi. Neverjetno in 
poučno! Od 8. leta dalje.
215395 (7)      €   19,99 /   €   15,99  

Gojenje kristalov Deluxe

Zabavni kemijski poskusi, s katerimi boš 
 vzgojil barvite kristale v priloženih posodicah. 
Od 14. leta dalje.
60792 (6)      €   19,99 /   €   15,99  

Mini solarni robot 3v1

Majhen, večfunkcijski robot na sončno energijo. 
Preizkusi tri načine delovanja: pleza po vrvi, 
hodi kot robot in vozi kot dirkalnik. Neverjetno! 
Od 8. leta dalje.
2064390 (4)      €   19,99 /   €   15,99  

Robot pajek

Robot pajek se spušča in dviga po vrvici kot 
pravi pajek po svoji pajčevini. Strašljivo! Pajek 
sam spremeni smer, ko pride na dno ali na vrh. 
Od 8. leta dalje.
2545581 (6)      €   15,99 /   €   12,99  

Zapestnice prijateljstva

Spleti unikatne zapestnice za svoje najboljše 
prijatelje. Popoln dodatek za vse priložnosti. 
Od 8. leta dalje.
2450491 (1)      €   13,49 /   €   10,99  

Vrt s kristali

Zabavni kemijski poskusi, s katerimi boš vzgojil 
barvite kristale. Sledi preprostim korakom in 
vzgoji kristale, ki so obarvani po tvoji želji. 
Izdelaj svoj vrt s kristali. Od 14. leta dalje.
2450614 (4)      €   19,99 /   €   15,99  
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Daljnogled v modri barvi
Z barvnimi lečami, premerom objektiva 30 mm in 
4-kratno povečavo. Torba je vključena. Od 8. leta dalje.
248539 (3)      €   12,49 /   €   9,99  

Teleskop 30 mm
Učinkovit teleskop z diagonalnim ogledalom 
in stojalom. 20-, 30- ter 40-kratna povečava. 
Pribl. 35 cm visok. Od 8. leta dalje.
248802 (8)      €   18,49 /   €   14,99  

Mesojede rastline
Posadi svoje žužkojede! S semeni 2 različnih 
žužkojedov in dodatnimi semeni mimoze, 
postajo za gojenje z inteligentnim sistemom 
za zalivanje kot tudi z veliko nasveti in zabav-
nimi informacijami za mlade raziskovalce. Od 
8. leta dalje.
446758 (8)      €   23,49 /   €   18,99  

Easy Elektro Start
Tukaj bodo začetniki doživeli fascinanten svet 
elektrotehnike brez frustracij: od enostavnega 
električnega tokokroga in vseh osnovnih vezij do 
alarmnega sistema z releji in magnetnimi stikali. 
Od 8. leta dalje.
6966 (3)      €   61,99 /   €   49,99  

Gojenje kristalov
Z bogato opremo in kemikalijami za ekspe-
rimentiranje lahko čez noč izdelaš čarobne 
kristale, oblikuješ lesketajoče kristalne jame, 
prekriješ kipe s kristalno prevleko in po vrhu 
vsega izdelaš še kristale, ki se svetijo v temi. 
Od 10. leta dalje.
6960 (1)      €  15,99 /  €  12,99

Mikroskop za raziskovanje narave
Zahvaljujoč dostojni opremi in ustreznim dodatkom 
je kot nalašč za otroke, ki se želijo podati na svojo 
prvo raziskovalno dogodivščino v mikroskopski svet. 
Od 8. leta dalje.
8237 (2)      €   24,99 /   €   19,99  

Mladi detektivi
Izdelaj in opredeli svoje prstne odtise. Naučil se boš, 
kako odvzeti nevidne prstne odtise z različnih pov-
ršin s pomočjo železovega prahu, smukca, lepilnega 
traku in čopičev – kot pravi forenziki. Z navodili za 
7 zabavnih eksperimentov! Od 8. leta dalje.
2450629 (8)      €   15,99 /   €   12,99  

Optične iluzije
S tem kompletom boš raziskoval različne vrste 
optičnih iluzij.V kompletu najdeš 12 vznemirl-
jivih eksperimentov. Od 6. leta dalje.
2450636 (6)      €   15,99 /   €   12,99  

Čarovniški komplet
Navduši prijatelje in družino z dvajsetimi 
čarovniškimi triki in spoznaj znanstvene 
zakonitosti, ki odlikujejo vsak trik posebej. Od 
8. leta dalje.
776036 (5)      €   13,49 /   €   10,99  

Družabna igra Pen-tastic
Nova igra s povsem novim in unikatnim načinom 
igranja! Poskrbi za ure in ure zabave za vso družino 
in prijatelje. Od 7. leta dalje.
2545569 (4)      €   19,99 /   €   15,99  
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Tkalec čarobnih biserov: samorog
Ustvari osupljive in bleščeče zapestnice v mavričnih 
oblikah in si z nizanjem biserov ustvari lastno 
zbirko zapestnic. Od 5. leta dalje.
2159897 (5)      €   19,99 /   €   15,99  

Zapestnice prijateljstva
Zapestnice prijateljstva, ki jih z lahkoto spleteš 
sama – okrasi jih z bleščečimi cvetovi in pisanimi 
biseri, da dobiš nekaj res posebnega! 
Od 6. leta dalje.
719375 (0)      €   12,49 /   €   9,99  

Blazelets Style Studio
Popoln set za izdelavo zapestnic iz čarobnega 
prahu in vode! Praktičen kovček je tudi delovna 
površina, ki hkrati hrani vse elemente za izdelavo 
zapestnic. Od 6. leta dalje.
2494413 (7)      €   24,99 /   €   19,99  

Stroj za spiralno oblikovanje
S strojčkom ustvari popolne spiralne slike. 
Od 6. leta dalje.
2346367 (7)      €   43,49 /   €   34,99  

Atelje za barvanje po številkah
Slikanje je zopet zabavno! Zahvaljujoč vrtljivi 
in višinsko nastavljivi paleti ti ta slikarska miza 
omogoča, da svoje slike optimalno nastaviš 
glede na številne motive in naslikaš popolno 
sliko. Od 7. leta dalje.
2346347 (9)      €   35,99 /   €   29,99  

Kovček za risanje Xoomy Maxi
Ta velik uporaben kovček za risanje poskrbi 
za zabavo pri risanju stripov. Mali risarji imajo 
na izbiro več kot 250 motivov, ki jih lahko s 
pomočjo luči in funkcije približevanja povečajo 
do 200 % in jih uporabijo v svojem stripu. 
Od 7. leta dalje.
3293 (3)      €   49,99 /   €   39,99  

Z Ravensburgerjevim String it 3D lahko iz 
tridimenzionalne umetne mase ustvariš 
čisto svoje umetniško delo. Od 8. leta dalje.

String it Maxi: 3D-zvezda
Ustvari svojo lastno individualno zvezdo in 
individualno „Be a Star ploščico“.
2346366 (0)      €   30,99 /   €   24,99  

String it Maxi: 3D-srce
Ustvari svoje lastno 3D-srce in individualno 
»Love« ploščico. 
2517708 (4)      €   30,99 /   €   24,99  
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Ravensburger 3D-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.

Vitez ponočjak iz Harryja Potterja
216 delov.

2521546 (5)      €   28,49 /   €   22,99  

Londonski avtobus
216 delov.

2521558 (8)      €   28,49 /   €   22,99  

Volkswagen T1
162 delov.

2159893 (7)      €   28,49 /   €   22,99  

Sistem planetov
522 delov.

2352788 (1)      €   49,99 /   €   39,99  

Porsche GT3 Cup
108 delov.

2521540 (3)      €   28,49 /   €   22,99  

Allianz Arena ponoči
216 delov.

2521578 (6)   kos   €   62,49 /   €   49,99  

Big Ben ponoči
216 delov.

403844 (3)      €   29,99 /   €   23,99  

Eifflov stolp ponoči
216 delov.

593498 (0)      €   29,99 /   €   23,99  
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Catan Osnovna igra
Naseljenci otoka Catan so na vseh 

pomembnejših lestvicah ocenjeni z najvišjimi 

ocenami in se povsod nahajajo med prvimi 

petimi igrami. Vsak, ki je igro poskusil, je bil 

nad njo tako navdušen, da je imel težave s 

spanjem, saj je cele noči premišljeval, kaj bi 

se zgodilo, če bi cesto postavil v drugo smer? 

Za 2-4 igralce. Od 10. leta dalje.

78268 (5)      €   29,99 /   €   23,99  

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 gradnja naslednjega 

tabora. No, potem preostane še klic na pomoč 

papagaju Kokiju, ki s svojimi uslugami z 

veseljem stoji ob strani vsakemu malemu 

gusarju. Vendar pozor! Po otokih straši tudi 

duh strašnega gusarja, ki se zelo trudi

igralcem zagreniti življenje. Za 3-4 igralce.

Od 6. leta dalje.

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. 

V kompletu so navodila za igranje z dodatnimi 

pravili in seveda tudi ustrezno številko dodatnih 

Za 5-6 igralcev. Od 10. leta dalje.

2082851 (6)      €   18,49 /   €   14,99  

Catan Pomorci
Zgradite ladje in se pripravite na plovbo!

Osvojite čudoviti svet otoka Catan. Naseljence 

otoka Catan pričakuje 9 razburljivih plovb, na 

katerih lahko raziščejo nova ozemlja! Dopolnite 

igro Catan z zanimivimi odpravami in z

premišljenim trgovanjem, dobro strategijo 

in kančkom sreče postanite najslovitejši 

pomorščak! Catan Pomorci je dodatek k Catan 

osnovni igri. Za igro potrebujete Catan osnovno 

igro. Catan Pomorci se lahko kombinira tudi z 

dodatki Mesta in vitezi ter Trgovci in Barbari.

Za 3-4 igralce. Od 10. leta dalje.

2420937 (3)      €   33,49 /   €   26,99  

Thomas Kinkade: 
Disneyjeva sanjska zbirka
2.000 delov.

2383387 (6)      €   29,99 /   €   23,99  

Thomas Kinkade: 
Disneyjeva Lepotica in zver
1.000 delov, vključuje podlago.

2383384 (5)      €   24,99 /   €   19,99  

Thomas Kinkade: 
Disneyjeva Sneguljčica, ples s princem
1.000 delov.

2487503 (5)      €   12,49 /   €   9,99  

Thomas Kinkade: Central Park jeseni
1.000 delov.

2537195 (6)      €   12,49 /   €   9,99  

Thomas Kinkade: V vinogradih
2.000 delov.

2487511 (0)      €   24,99 /   €   19,99  
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Ja, kapitan
Galebji iztrebki so na palubi! Mornarji jih morajo 
hitro pobrati, preden se kapitanovo izgubljeno 
stekleno oko skotali čez njih. Za 2-4 igralce. 
Od 4. leta dalje. 
2521426 (0)      €   34,99 /   €   27,99  

Korenček Lotti
Naj se tekma ponorelih zajcev prične! 
Za 2-4 igralce. Od 4. leta dalje.
158766 (1)      €   18,49 /   €   14,99  

Sluzaste pošasti
Predrzne sluzaste pošasti so na pohodu! 
Zabavajo se s tem, da meščane mesta udarjajo 
s svojimi lepljivimi sluzastimi rokami. Kdo jih 
bo ujel največ? Za 2-4 igralce. Od 5. leta dalje.
2245541 (3)      €   24,99 /   €   19,99  

Ščurki v kuhinji
Ščurki so na pohodu! S pomočjo pribora jih hitro 
spravi v past. Kocka pokaže, kateri kos pribora 
lahko zavrtite. Kdo bo zmagal v napetem lovu? 
Priložen je tudi originalen HEXBUG® Nano. 
Za 2-4 igralce. Od 5. leta dalje.
164964 (2)      €   28,49 /   €   22,99  

Nori labirint
Tu se skrivajo zakladi, duhovi in druga raznovrstna 
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  

3D-labirint
Tukaj se gre v višino! V tem edinstvenem 
labirintu se namreč premikajo celi stolpi: 
pametno jih moraš potiskati, hitro teči gor 
in dol, medtem ko soigralci nabirajo zaklad. 
Za 2-4 igralce. Od 8. leta dalje.
2521463 (5)      €   30,99 /   €   24,99  

Make ‚n‘ Break
Gradite in sodelujte med sabo. Več kot 150 
nalog in 5 dodatnih igralnih različic za zabavo 
brez meja. Za 2-5 igralcev. Od 8. leta dalje.
2159913 (2)      €   30,99 /   €   24,99  

Scotland Yard
Detektivska klasika v novi preobleki! Popolnoma 
predelan in na novo ilustriran lov na gospoda 
X-a. Za 2-6 igralcev. Od 8. leta dalje.
486163 (8)      €   30,99 /   €   24,99  

1

2

3

4

5

6

7

8

1

3

5 6

7 8

 14,99
18,49

2

 22,99
28,49

4



54

Družabne igre

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)      €   29,99 /   €   23,99  

Monopoly Junior
Dobrodošel v svoji prvi Monopoly igri. Nauči 
se služiti na zabaven nacin. 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. Imej ultimativno bančno 
kartico! Za 2 ali več igralcev. Od 8. leta dalje.
2078838 (4)      €   47,49 /   €   37,99  

Monopoly Junior elektronsko bančništvo
Igra Monopoly Junior elektronsko bančništvo 
predstavlja sodobno bančno izkušnjo, v kateri 
klasičen Monopoly denar zamenjajo terminal 
in Monopoly bančne kartice. Za 2 do 4 igralce. 
Od 5. leta dalje.
2427672 (6)      €   27,49 /   €   21,99  

Twister
Kako zafecljan si lahko? Zavrti vrtavko in pazi, da 
ne padeš med izvajanjem naslednjega giba. Noro 
se boš zabaval med zapletanjem in fecljanjem v 
štirih načinih igranja. Za 2 ali več igralcev.  
 Od 6. leta dalje.
126389 (3)      €   24,99 /   €   19,99  

Clue
Lahko razrešiš skrivnost in obtožiš pravega? 
Kdo je bil? Kje? In s katerim orožjem?
2191950 (3)      €   23,49 /   €   18,99  

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 
do 4 igralce. Od 8. leta dalje.
2415630 (1)      €  24,99 /  €  19,99

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 do 4 igralce. 
Od 4. leta dalje.
2415635 (6)      €  24,99 /  €  19,99

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)      €   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)      €   23,49 /   €   18,99  
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2
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   €   15,99 /   €   12,99  

Bop it!
Poleg osnovnih ukazov obračanje, vlečenje ali 
pritiskanje je dodanih še 10 ukazov. Za 1 ali več 
igralcev. Od 8. leta dalje.
2056293 (9)      €   30,99 /   €   24,99  

Blowfish Blowup
Ali se bo riba zaradi bližine igralčeve roke 
napihnila? Sezi v akvarij in ujemi zaklad ... 
vendar pazi! Če igralec nabere preveč bogast-
va, se lahko napihovalka napihne in ga izloči 
iz igre! Za 2 ali več igralcev. Od 4. leta dalje.
2544946 (4)      €   24,99 /   €   19,99  

Krokodilji zobozdravnik
Smešnega frajerja Krokoja boli zob. Si mu 
upaš pomagati, da se bo lahko vrnil v igro? 
Za 1 ali več igralcev. Od 6. leta dalje.
951181 (1)      €   24,99 /   €   19,99  

Tiny pong
Ta igra je zelo zabavna in je zasnovana tako, 
da jo igra ena oseba. Žogico vrzi na mizico in 
jo poskušaj čim dlje odbijati, da zbereš čim več 
točk. Mizico pod žogico premikaj nazaj in naprej. 
Če žogica pade, se igra konča in enota objavi 
rezultat. Za 1 ali več igralcev. Od 8. leta dalje.
2544933 (4)      €   27,49 /   €   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 igrate Štiri v vrsto kadarkoli in 
kjerkoli. Postavi štiri v vrsto kar na poti.
Za 2 ali več igralcev. Od 6. leta dalje.
942160 (8)      €   8,49 /   €   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
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
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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Družabne igre

Super graf
Super graf omogoča, da narišete karkoli kjerkoli z 
edinstvenim sistemom za risanje. Lahko preslikate 
zgradbe, rastline, živali. Super graf je lahek in 
priročen, tako ga lahko vedno vzamete s seboj. 
Od 6. leta dalje.
2414596 (1)      €   32,49 /   €   25,99  

Doktor Spidi
Doktor Spidi te izziva, vodi igro in odloča, kaj bo 
sledilo. Pripravi se na njegova presenečenja! 
Za 2-4 igralce. Od 8. leta dalje.
2191987 (9)      €   27,49 /   €   21,99  

Pot okoli sveta
Izobraževalna in poučna igra za vso družino. 
Pravilno morate odgovoriti na čim več vprašanj o 
različnih temah, kot so izleti, znamenitosti in dobiti 
čim več žetonov. Za 2-4 igralce. Od 8. leta dalje.
2099493 (8)      €   14,99 /   €   11,99  

Pot okoli sveta 2
Izobraževalna in poučna igra za vso družino! Izognite 
se dolgočasju in uživajte v igri. V prizadevanju za 
zmago boste sodelovali v virtualnem potovanju in 
spoznavanju zanimivih stvari o svetu, ki nas obdaja. 
Za 2-4 igralce. Od 8. leta dalje.
2099492 (1)      €   23,49 /   €   18,99  

Varnost
Igra Varnost otrokom omogoča, da se na zabaven 
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 Sloveniji 
igralci pokažejo svoje znanje in si prislužijo denar. 
Za 2-4 igralce. Od 9. leta dalje.
2414688 (3)      €   14,99 /   €   11,99  

Angleščina za otroke
Zabaven in enostaven način za učenje 
angleščine. Za 2-4 igralce. Od 5. leta dalje.
2152687 (9)      €   11,99 /   €   9,99  

Država, mesto, vas
Elektronska igra hitrega razmišljanja. Obrni 
karto, jo vstavi v elektronsko enoto in se prvi 
spomni besede iz izbrane kategorije. 
Za 2-6 igralcev. Od 6. leta dalje.
444033 (8)      €   24,99 /   €   19,99  

Rummikub Experience
Vsaka igra je drugačna - vi izbirate kombinacije 
potez in hkrati spreminjate tok igre! Bodi prvi 
igralec, ki doseže „Rummikub!“ tako, da vse svoje 
ploščice porabiš v „nizih“ ali „skupinah“ in dosežeš 
najvišji rezultat! Za 2-4 igralce. Od 7. leta dalje. 
Set vključuje: 106 ploščic (8 setov ploščic 1-13 v 
4 barvah in 2 jokerja) 4 stojala + nogice stojala, 
navodila.
2545796 (4)      €   21,49 /   €   17,49  

Rummikub  Junior
Ves svet igra Rummikub, hitropotezno igro števil, 
ki razvija vaše veščine štetja, ostri vaš um in 
je neverjetno zabavna. Moj prvi Rummikub je 
popoln za najmlajše, ki bodo uživali tako v igri s 
sovrstniki kot z družino.  Za 2-4 igralce. 
Od 7 do 10 let. Vsebina: 40 ploščic 1-10 (po 
10 rdečih, modrih, rumenih in črnih), 4 joker 
ploščice, 4 stojala, zvezdice in pravila igre.
2545800 (8)      €   15,99 /   €   12,99  
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Družabne igre

Activity Junior
Activity je kombinacija 3 iger, ki pri igralcih 
spodbuja kreativnost. Pojmi so prilagojeni 
razumevanju in besednemu zakladu otrok. 
Za 4-12 igralcev. Od 8. leta dalje.
171822 (5)      €   18,49 /   €   14,99  

Activity
S pomočjo pantomine, 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  

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 opisovan-
jem. Če soigralci uganejo pojem, lahko slona 
premakneš naprej. Za 3-16 igralcev.
Od 4. leta dalje. 
2533330 (5)      €   17,49 /   €   13,99  

Activity Krazy Kritzel
Narisati hišo se ne sliši kot zelo zahtevna naloga, 
ampak kaj se zgodi, če jo moraš narisati na 
kartico, ki je naslonjena na tvoje čelo? Ali jo bodo 
tvoji soigralci prepoznali? 
Za 3-10 igralcev. Od 8. leta dalje.
2545809 (1)      €   15,99 /   €   12,99  

Activity Ulovi Bojana
Se želiš zabavati? Potem Ulovi Bojana in naj 
lutka zaigra! Skupaj gresta skozi dobro in slabo 
tudi v tej zabavni igri: skupaj odigrajta prizor iz 
vajinega najljubšega filma, lotita se vajine najl-
jubše športne igre ali predstavita svojo sanjsko 
službo. Za 3-8 igralcev. Od 16. leta dalje.
2446797 (1)      €   29,99 /   €   23,99  

Let‘s party
Dvojna zabava z Activity in Tick Tack Buum v eni 
izjemni igri! Različne izraze se pojasnjuje z bese-
dami, risanjem ali pantomimo, tako kot pri igri 
Activity tako, da jih ostali člani ekipe čim hitreje 
uganejo. Eksplozivnost igri prinašajo elementi 
igre Tick Tack Buum, ki pred tebe postavljajo izziv: 
čim hitreje poišči ustrezno besedo, da pravočasno 
predaš odštevalnik naprej! Za 2-12 igralcev. 
Od 12. leta dalje.
2533296 (4)      €   24,99 /   €   19,99  

Pet odličnih družabnih iger
V tej zbirki ljubkih iger se najde nekaj zabavnega 
za vsak okus. Za 2-6 igralcev. 
Od 4. leta dalje.  
2545814 (5)      €   15,99 /   €   12,99  

Agent Undercover
Igra igralce v vsakem krogu popelje na nove 
lokacije. Eden od igralcev je vedno tajni agent, 
ki pa ne ve, kje se nahaja. Njegova misija je, da 
soigralce spodbudi, da se čim več pogovarjajo in 
odkrijejo, kje se nahajajo. Za 3-8 igralcev. 
Od 12. leta dalje.
2545824 (4)      €   19,99 /   €   15,99  

Tik Tak Buum
Razburljiva igra! Sproži Tik Tak Buum. Odkrij 
zgornjo karto in poskušaj najti pravo besedo! 
Ti bo uspelo, preden bomba eksplodira? 
Od 12. leta dalje.
658924 (0)      €   17,49 /   €   13,99  

Tik Tak Buum Junior
Bombastična igra za vso družino! Na 55 kartah 
je opisano dogajanje, na katerega je potrebno 
najti čim več besed v povezavi s sliko. Tik Tak 
Buum! Za 2 in več igralcev. Od 5. leta dalje. 
473208 (2)      €   17,49 /   €   13,99  
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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)      €   6,99 /   €   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)            €   4,99  

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)      €   9,99 /   €   8,99  

TipTower
Zabavna spretnostna igra za 2 ali več igralcev. 
Cilj vsakega igralca je izvleči gradnik, ne da bi 
pri tem porušil stolp. Stolp se lahko prevrne 
kadarkoli. Od 5. leta dalje.
617865 (9)      €   8,49 /   €   6,99  

Šah
Kraljevska igra! Zložljivo igralno polje je tudi 
praktično za shranjevanje šahovskih figur. 
Natančna navodila za igro so priložena. 
Dimenzija igralnega polja je pribl. 27 x 27 cm. 
Od 8. leta dalje.
373030 (0)      €   19,99 /   €   15,99  

Ribolov
Na trnek, pozor, gremo! Zabavna igra zahteva 
spretnost. Za 2 igralca. Od 3. leta dalje.
2460041 (5) € 14,49 /         € 11,99

Zbirka iger 350
Vsebuje široko izbiro klasičnih in družabnih 
iger ter iger s kocko. Od 6. leta dalje.
927780 (9)      €   12,49 /   €   9,99  
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Igraj z glavo

Družabne igre

Amaze

Kdo bo rešil 16 različnih nalog v labirintu 

in našel pot do cilja? Začetni labirinti so 

hitro rešljivi, a igralec bo kmalu ugotovil, da 

stopnja težavnosti od naloge do naloge stalno 

narašča. Od 8. leta dalje.

2346375 (2)      €   14,99 /   €   11,99  

Swish

Prozorne karte z barvnimi obroči in pikami 

moraš hitro prekriti tako, da se vsaka pika 

ujema z obročem iste barve. Od 8. leta dalje.

2346372 (1)      €   19,99 /   €   15,99  

Rush Hour Deluxe

Ta različica vsebuje 16 vozil s kovinskim 

izgledom in 60 izbranih kart z nalogami v 5 

težavnostnih stopnjah! Od 8. leta dalje.

649784 (2)      €   28,49 /   €   22,99  

Izziv z vlakcem smrti

Logična igra, pri kateri se hitro povzpneš in 

še hitreje padeš! Komu bo uspelo dele vlakca 

smrti sestaviti po navodilih tako, da bo vagon 

lahko varno dirjal od starta do cilja? 

Od 6. leta dalje.

2464333 (7)      €   37,49 /   €   29,99  

Rush Hour

Najbolj znana logična igra na svetu. Kdo 

bo zmogel svoj rdeč avto spretno spraviti iz 

zastoja, ne da bi pri tem zadel ostale avto-

mobile? 40 različnih nalog in 4 težavnostne 

stopnje. Od 8. leta dalje.

2243006 (9)      €   20,99 /   €   16,99  

Rush Hour Junior

Pri otrocih moramo razvoj strateškega in 

logičnega razmišljanja začeti spodbujati že 

zelo zgodaj! Z različico za mlajše priljubljene 

klasike Rush Hour® lahko otroci od 5. leta 

dalje te sposobnosti urijo na enostaven način 

z igro! Od 5. leta dalje.

2346369 (1)      €   19,99 /   €   15,99  

Laserski labirint

Igralne kamne moraš spretno postaviti na 

igralno ploščo in jih usmeriti tako, da se 

bo laserski žarek odbil od ogledala in ciljni 

kamen rdeče osvetlil. Od 8. leta dalje.

2346385 (1)      €   29,99 /   €   23,99  

Color Cube Sudoku 

Klasična igra Sudokuja malo drugače! Komu 

bo uspelo devet barvnih kock razporediti 

na igralni mreži tako, da se vodoravno in 

navpično ne bo ponovila nobena barva? 

Od 8. leta dalje.

2346389 (9)      €   27,49 /   €   21,99  
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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  

Kovček Pro Poker
Igrajte kot profesionalci! Visokokakovosten kovček 
iz aluminija vsebuje 300 x 11,5 g žetonov za 
poker! Dovolj za do 6 igralcev! 1 žeton za delivca 
in žetona za Small & Big Blind. 2 paketa kart. 
Vključen je 30-minutni DVD! Od 18. leta dalje.
394862 (0)    kos  €   29,99 /   €   23,99  

Pro Poker – 200 žetonov
Komplet vsebuje 200 x 4 g žetonov za poker, 1 
igralno površino, 1 žeton za delivca in 2 paketa kart. 
Dovolj za do 6 igralcev. Vključen je 30-minutni DVD! 
Od 18. leta dalje.
141270 (3)      €   12,49 /   €   9,99  

Pokal
Večji kot je načrt za igro, večja je zabava! Veliko 
igrišče z ograjo, najboljšim napadalcem in 
 zvezdniškim branilcem ter ročno sešita mreža v 
golu naredijo igro v pravi vrhunec. Za 2-4 igralce.
Od 6. leta dalje.
169766 (7)    kos  €   62,49 /   €   49,99  

Ura za prikazovanje polčasa in golov
Na največji tabli se prikazujejo padli goli, ki 
jih navijači glasno pozdravljajo in proslavljajo. 
Možnost vstavitve čipa za zvok. Od 6. leta dalje.
169598 (4)      €   29,99 /   €   23,99  

Najboljši strelec Bayerna
125756 (4)      €   9,99 /   €   7,99  

Junior Pokal
Praktični sestavljivi trakovi iz umetne mase pre-
prečujejo premikanje igralne površine in ohranjajo 
žogo na igrišču. Za 2-4 igralce. Od 6. leta dalje.
867141 (7)    kos  €   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 
nogometnih figur in 3 žogice. 2 ročna števca točk. 
Biljard: velikost mize za biljard: 102,5 x 56,0 cm. 
Priloženi dve biljardni palici dolžine pribl. 90 cm, 
komplet biljardnih krogel, trikotnik za namestitev 
krogel in dve kredi. Namizni tenis: priloženi 3 
žogice, 1 mreža in 2 loparja. Dama: paket vključuje 
igralne figure. Hokej: 2 paka s premerom 5 cm. 
Blackjack: 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)     kos  €   148,49 /   €   119,00  
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NAPETA ZABAVA Z ORIGINALNIMI  

VOZILI MONSTER JAM!

Akcija

Robotski jazbečar

Zvesti robotski jazbečar za ljubljenčka. 
S številnimi senzorji uboga veliko ukazov, 
upravljaj ga z daljinskim upravljalnikom ali mu 
vrzi žogo, da jo ulovi. V načinu »Follow Me« ti 
bo sledil, kamor boš želel. Ko je vesel, laja ali pa 
maha z repom kot pravi hišni ljubljenček.
2510992 (4)   kos  €  62,49 /   €   49,99  

Robotski kameleon

Uporabi daljinski upravljalnik in upravljaj s 
kameleonom ter ga privedi do njegovega 
plena. Ko pride do plena, lahko s pritiskom na 
gumb iztegne svoj jezik in z magnetom ujame 
insekt. Spodbuja koordinacijo oči in rok, potr-
pežljivost in ocenitev oddaljenosti objektov 
pri otrocih. S svetlobnimi in zvočnimi učinki. 
Dolžina pribl. 25 cm.
2382936 (7)      €   37,49 /   €   29,99  

Robotski bojevnik

Komplet robotskih bojevnikov z 2 robotoma in 
2 daljinskima upravljalnikoma. V ultimativni 
robotski bitki se spopadi s svojim nasprotnikom 
ali z računalnikom. Z zabavnimi svetlobnimi in 
zvočnimi učinki.
2382939 (8)      €   37,49 /   €   29,99  

Monster Jam! To so mega kulska vozila, ki 

jih nič in nihče ne more zaustaviti. Ali na 

stadionu ali pa v otroški sobi – z drastičnimi 

kaskaderskimi točkami Grave Digger in 

ostali porušijo vse pred sabo!

Arena s peskom

Najboljši igralni set Monster Jam s fantastič-
nimi dodatki! Vključuje 907 g originalnega 
peska »Monster Dirt«, s katerim lahko ustvar-
jaš ekstremne ovire in jih podiraš. Priloženo 
je ekskluzivno vozilo Monster Jam »Max-D« v 
merilu 1:64. Od 3. leta dalje.
2526333 (6)      €   34,99 /   €   27,99  

Vozila Rev & Roar 1:43

Ko pridejo vozila Monster Jam Rev ’N Roar 
na progo, ko zatuli njihov motor in začnejo 
dirjati, se pripravi na zabavne kaskaderske 
točke! Od 3. leta dalje. Sortirano. 
2525354 (2)      €   10,49 /   €   8,49  

Posamezna pakiranja 1:64

Vse zvezde bombastičnih predstav v živo, s 
katerimi se lahko igraš in jih sestavljaš. 
Od 3. leta dalje. Sortirano.
2525316 (0)   €   6,49 /   €   5,49  

Grave Digger 1:24 RC

Grave Digger v avtentični originalni obliki z 
daljinskim upravljalnikom! Na voljo tudi v 
obliki megalodona. Od 4. leta dalje.
2525620 (8)      €   22,49 /   €   17,99  
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Playmobil

Tovornjak specialne enote s svetlobnimi 

in zvočnimi učinki

Tovornjak s snemljivo streho ter zvočnimi in 
svetlobnimi učinki. Od 5. leta dalje.
2223866 (5)      €   49,99 /   €   39,99  

Gasilsko vozilo z lestvijo

Gasilsko vozilo z lestvijo je opremljeno s 
svetlobnimi in zvočnimi učinki. Od 4. leta dalje.
2334710 (6)      €   68,49 /   €   54,99  

Svetli bes z malim zmajem in otroki

Svetli bes strelja puščice iz gobca. Od 4. leta dalje.
2452403 (2)      €   34,99 /   €   27,99  

Porsche Mission E

Avtomobil Porsche Mission E s tajnim agentom 
Rexom Dasherjem. Priložen je tudi daljinski 
upravljalnik. Od 5. leta dalje.
2502241 (4)      €   68,49 /   €   54,99  

Postaja na Marsu

Poleg 2 igralnih figur vsebuje postaja tudi 
raztegljivo rampo z vrtljivo zapornico, delujoč 
top, dve priklopni postaji ter svetlobne in zvočne 
učinke. Od 6. leta dalje.
2335054 (0)      €   74,99 /   €   59,99  

Nova prenosna hišica za punčke

Moderno opremljena z veliko kuhinjo, udobno 
dnevno sobo, razkošno kadjo in spalnico staršev 
z zibelko. S praktičnimi ročaji, da jo lahko 
vzameš povsod s seboj.
Od 4. leta dalje.
24082 (6)      €   29,99 /   €   24,99  

Velika kmetija s konji

Na veliki kmetiji s konji je veliko za početi. Čistiti 
moraš hleve in skrbeti za konje. A vendar bodo 
pravi ljubitelji konjev to počeli z velikim veseljem. 
Od 5. leta dalje.
2149011 (8)      €   74,99 /   €   59,99  

Hotel Majhna tačka

Tukaj najbolje skrbijo za vse zveste človekove 
prijatelje, kot so psi, mačke ali mali glodavci. 
Vsebuje nalepke živali, s katerimi lahko hotel 
okrasiš po svoji volji. Od 4. leta dalje.
2223759 (0)      €   55,99 /   €   44,99  

Veliko igrišče

Stolp s toboganom, gugalnik na vzmet, 
gugalnica, plezalna mreža in plezalna stena. 
Od 4. leta dalje.
2223865 (8)      €   29,99 /   €   23,99  

Velika opremljena šola

Šolska ustanova brez ograde z dvema učilnicama, 
tajništvom, stopnicami z vgrajenimi omaricami, 
dvigalom in stranišči. Od 5. leta dalje.
2334580 (5)      €   99,99 /   €   79,99  
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LEGO

Gasilci v mestu

Varuj meščane LEGO® Cityja s fantastičnim 
setom Gasilci v mestu. Set vsebuje gasilsko 
vozilo z lestvijo z delujočimi svetlobnimi in 
zvočnimi učinki, izvlekljivo lestvijo in gasilsko 
cevjo s črpalko z »vodnim curkom«. 
Od 6. leta dalje.
2427828 (7)      €   87,49 /   €   69,99  

Gasilska postaja

Pokažite svojemu otroku, kako poteka življenje 
na živahni gasilski postaji. 
Od 5. leta dalje.
2427827 (0)      €   55,99 /   €   44,99  

Postojanka zračne policije

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

Kraja diamantov

Najdi ukradene diamante – v tem igralnem 
setu, polnem akcije, Kraja diamantov! 
Od 6. leta dalje.
2427822 (5)      €   49,99 /   €   39,99  

Gasilsko letalo za gašenje požarov

Ujete dihurje reši pred gozdnim požarom 
z LEGO® City posadko za zračno gašenje 
požarov. Od 6. leta dalje.
2427829 (4)      €   37,49 /   €   29,99  

Policijska postaja

Z LEGO® City policijo se podaj v akcijski živžav 
in poskušaj nepridipravom preprečiti pobeg. 
Set vsebuje trinadstropno policijsko postajo, 
polno dodatkov, jetniško celico z možnostjo 
razstrelitve stene, stražni stolp, garažo in 
pisarne, helikopter, zasledovalni policijski 
avtomobil in policijski motor kot tudi tovornjak 
nepridipravov z iztegljivo in vrtljivo delovno 
ploščadjo. Od 6. leta dalje.
2072704 (8)      €   99,99 /   €   79,99  

Bolnišnica

V modularno sestavljeni bolnišnici LEGO® City 
lahko pomagaš bolnim in poškodovanim. V 
stavbi se nahaja operacijska soba in rentgen 
s svetlečimi kamni. Poleg tega pa set vsebuje 
tudi reševalno vozilo, helikopter, 11 mini 
figur, skelet in figuro dojenčka. 
Od 6. leta dalje.
2345677 (8)      €   68,49 /   €   54,99  

Postaja gorske policije

Nepridipravom prepreči, da bi svojim pajdašem 
pomagali pobegniti iz zapora! 
Od 6. leta dalje.
2211407 (5)      €   74,99 /   €   59,99  
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LEGO

Piratski vlakec smrti

Si upaš preizkusiti piratski vlakec smrti iz tega 
seta 3v1, ki vsebuje še vodni top, voziček z 
morskim psom in veliko piratskih dodatkov? 
Model lahko predelaš tudi v vlakec z lobanjo 
ali ladijsko progo. Starost: 9-14 let.
2345642 (6)      €   68,49 /   €   54,99  

Sejemski vrtiljak

Odkrij glavne atrakcije sejma – s setom 3v1 
»Sejemski vrtiljak«. Od 8. leta dalje.
2496809 (6)      €   49,99 /   €   39,99  

Helikopter z dvema rotorjema

S tem setom 3v1 LEGO® Creator lahko sestaviš 
helikopter z dvema rotorjema, reaktivno 
letalo ali vozilo na zračno blazino.
Od 9. leta dalje.
2496811 (9)      €   49,99 /   €   39,99  

Transporter raketoplana

Izbiraj med tremi različnimi možnostmi – s 
setom 3v1 »Transporter raketoplana«.
Od 7. leta dalje.
2427719 (8)      €   22,49 /   €   17,99  

Koča v divjini

S tem setom 3v1 LEGO® Creator lahko otroci 
sestavijo kočo v divjini, ptičjo opazovalnico ali 
kanalski čoln. Od 7. leta dalje.
2501374 (0)      €   29,99 /   €   24,99  

Bivalni čoln

Uživaj v miru na čolnu in za hip uzri kakšno 
eksotično žival – z bivalnim čolnom LEGO® 
Creator 3v1. Od 7. leta dalje. 
2427726 (6)      €   29,99 /   €   24,99  

Mestna hiša s trgovino z živalmi & 

kavarno

S setom LEGO® Creator 3v1 »Mestna hiša s   trgovino 
z živalmi & kavarno« se lahko otroci igrajo na 
kreativen način. Set vsebuje dvonadstropno stavbo
s kavarno, kuhinjo v drugem nadstropju in strešno 
teraso kot tudi trinadstropno stavbo s trgovino z 
živalmi, stanovanjem in strešno teraso. Ta pisana 
mestna hiša ima v notranjosti veliko odličnih 
detajlov, ki naredijo igro še bolj zabavno. 
 Od 9. leta dalje.
2496807 (2)      €   68,49 /   €   54,99  

Zimska gasilska postaja

Zelo zabavna zimska gasilska postaja, h kateri 
sodijo gasilski avtomobil, božično drevo, drsališče, 
svetilnik LEGO® kot tudi številni božični detajli. 
Vsebuje 6 mini figur in enodelni figuri dojenčka in 
dalmatinca, poleg tega pa vsebuje še sestavljivega 
snežaka iz kock. Od 12. leta dalje.
2496813 (3)      €   87,49 /   €   69,99  
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LEGO

Ognjeni kačon
Igralna figurica “ognjeni kačon” za otroke, ki 
želijo ustvariti nindža dogodivščino, polno 
akcije! Od 8. leta dalje.
2496920 (8)      €   43,49 /   €   34,99  

Puščavski zaklad
Pridruži se NINJAGO® nindža akcijskim figuricam 
Wuju, Kaiju, Jayu, Nyi in Colu VS v njihovem 
osupljivem mobilnem poveljniškem središču 
– Puščavskem zakladu! Nindža tovornjak 
zapelji čez peščeno Puščavo pogube, da se 
bodo zavrtela šurikenska rezila. Zapodi se v 
bitko proti Aspheeri in ognjenim kačonom in 
ustreli s topom in vzmetnim izstreljevalcem. 
Prevzemi letalo in začni napad z izstreljevalcem. 
Pograbi orožje iz Puščavskega zaklada in se 
odpelji na štirikolesnem motorju. Premagati 
moraš Aspheero in ji odvzeti mogočni svitek 
 prepovedanega Spinjitzuja! Od 7. leta dalje.
2496926 (0)      €   112,49 /   €   89,99  

Nindža zeleni robotski zmaj
Z nindža zelenim robotskim zmajem imaš 
odlične možnosti za zmago proti Garmadonu. 
Od 8. leta dalje.
2156215 (0)      €   49,99 /   €   44,99  

Samostan Spinjitzuja
Vadi v samostanu Spinjitzuja. Uri svoje nindža 
spretnosti na različnih Spinjitzujevih postajah 
za vadbo. S pomočjo stenskih slik mojstra Wus 
se nauči nekaj o zgodovini NINJAGO®. 
Od 9. leta dalje.
2427851 (5)      €   74,99 /   €   59,99  

Katana 4x4
Katana 4x4: To nindža vozilo 4x4 lahko strelja, 
reže in se zaletava ter otrokom omogoča, da 
doživijo napeto NINJAGO® dogodivščino. 
Od 8. leta dalje.
2496922 (2)      €   49,99 /   €   39,99  

Coleov vrtalnik
Premagaj kamnito vojsko s Coleovim vrtalnikom! 
Od 8. leta dalje.
2427850 (8)      €   49,99 /   €   39,99  

Trdnjava v večnem ledu
Združi se z LEGO® NINJAGO® junaki Lloydom VS, 
Colejem in Akito in se pripravi na razburljivo 
akcijo v trdnjavi v večnem ledu! 
Od 9. leta dalje.
2496928 (4)      €   87,49 /   €   69,99  

Lloydov titanski robot
Marširaj z Lloydovim mogočnim titanskim 
robotom in Zanom VS v LEGO® NINJAGO® 
Nikoli-kraljestvo! Spopadi se z vojsko viharnih 
samurajev generala Vexa. A pazi! Vex ima svoj 
mogočni svitek prepovedanega Spinjitzuja. 
Od 9. leta dalje.
2496924 (6)      €   68,49 /   €   54,99  
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LEGO

Starkovo reaktivno letalo in napad 
dronov
Priskoči na pomoč z opremljenim Starkovim 
reaktivnim letalom! Od 8. leta dalje.
2496901 (7)      €   49,99 /   €   39,99  

Iron Manova delavnica
Sestavi laboratorij in testiraj različne uniforme 
Iron Mana. Od 7. leta dalje.
2427901 (7)      €   55,99 /   €   44,99  

Centrala Maščevalcev
Sestavi kulsko centralo Maščevalcev in prepreči 
vstop vsiljivcem! Od 8. leta dalje.
2427903 (1)      €   99,99 /   €   79,99  

Avto za reli 1967 Mini Cooper S in buggy 
2018 Mini John Cooper Works
Sestavi dva MINI avtomobila in se pripravi na 
napeto reli akcijo! Od 8. leta dalje.
2427893 (5)      €   49,99 /   €   39,99  

Rudnik Creeper™
Skoči v voz in se pelji po rudniku Creeper™! 
Od 8. leta dalje.
2496980 (2)      €   74,99 /   €   59,99 

Most
Koplji, izdeluj, sestavljaj in si zakuri plapolajoč 
plamen – na mostu! Od 8. leta dalje.
2496979 (6)      €   37,49 /   €   29,99 

Zabava s piratsko ladjo
S kompletom LEGO® Minecraft™ „Zabava s 
piratsko ladjo“ si oglej podvodne živali. 
Od 8. leta dalje.
2427697 (9)      €   49,99 /   €   39,99  

Raziskovanje pečin
S kompletom LEGO® Minecraft™-Set „Raziskovanje 
pečin“ doživi napeto akcijo. Komplet vsebuje Steva 
in Alexa kot mini figuri ter pajka, zombija, figuro 
Creeper™, netopirja in 2 srebrni ribici kot dodatni 
figuri. Od 8. leta dalje.
2345791 (1)      €   79,99 /   €   64,99  
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LEGO

Millennium Falcon™
Spremljaj Finna, Chewbacco, Landa Calrissiana, 
Boolia, C-3PO-ja, R2-D2-ja in D-O-ja na njihovi 
poti skozi galaksijo na krovu legendarnega 
milenijskega sokola. Dvigni rampo, usedi se za 
volan in se pripravi na potovanje v dogodivščino
z LEGO Star Wars™. Od 9. leta dalje.
2496988 (8)      €   148,49 /   €   119,00  

Uporniški Y-Wing Starfighter™
Z Y-Wing Starfighter-jem™ se pripravi na 
bombastično dogodivščino iz filma »Vojna 
zvezd: Epizoda IX«! Neopazno leti in upravljaj 
s sprožilcem ter tako Zorri Bliss pomagaj 
izstreliti bombe. Od 8. leta dalje.
2496983 (3)      €   68,49 /   €   54,99  

Kylo Renov Shuttle™
Potuj skozi galaksijo s Kylo Renovim osebnim 
raketoplanom. Ponuja vse, kar si lahko 
vrhovni vodja želi, vključno z raztegljivimi krili in 
 izstreljevalcem z mehanizmom na svedre, ki bo 
prestrašil nadležne upornike. Od 10. leta dalje.
2496987 (1)      €   118,49 /   €   94,99  

Action Battle Echo Base™ obramba
Sestavi in se igraj s sestavljivo igračo, polno 
akcije, LEGO® Star Wars »Action Battle Echo 
Base obramba«! Od 8. leta dalje.
2427881 (2)      €   55,99 /   €   44,99  

Slave I™ – 20. obletnica LEGO Star Wars
Zgradi in sestavi posebno izdajo za 20. obletnico 
linije proizvodov LEGO® Star Wars™ z vesoljskim 
plovilom Slave I Bobe Fetta iz Vojne zvezd: 
Imperij vrača udarec! Od 10. leta dalje.
2427883 (6)      €   118,49 /   €   94,99  

Snowspeeder™ – 20. obletnica LEGO 
Star Wars
Zgradi, sestavi in se igraj s posebno izdajo za 20. 
obletnico linije proizvodov LEGO® Star Wars™ 
Snowspeeder z laserskimi topovi! Od 7. leta dalje.
2427886 (7)      €   37,49 /   €   29,99  

Droid Gunship™
V tem Droid Gunshipu se zoperstavi Tarffulu in 
učitelju Yodi! Odpri pilotsko kabino in notri spusti 
bojne droide iz Kashyyyka. Ciljaj z raketami in 
izstreljevalci, takoj ko ju imaš na muhi! Ju lahko 
zadeneš in zmagaš v dvoboju? Od 8. leta dalje.
2427873 (7)      €   49,99 /   €   39,99  

Yoda™
Doživi napeto dogodivščino Star Wars™ s 
sestavljivim učiteljem jedijev Yodo! Morda se 
ga res sestavi iz LEGO® kock, a vendar gre pri tej 
veliki LEGO figurici Yode z mogočnim svetlobnim 
mečem za moč, ki je ne smeš podcenjevati. 
Od 10. leta dalje.
2496986 (4)      €   99,99 /   €   79,99  
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Kreativnost in igra

Premične figure deklet Hannah, Sofije, Lise 
in Sare lahko jahajo, sedijo, stojijo in držijo 
stvari! Figure, sedlo in uzde so snemljivi!

Sofija & Blossom
Sofija si ni izbrala andaluzijske kobile 
Blossom, temveč ravno obratno.
2206196 (6)      €   15,99 /   €   12,99  

Hannah & Cayenne
Hannah je strastna jahačica.
2206194 (2)      €   15,99 /   €   12,99  

Lisa & Storm
Lisa je nadarjena jahačica, ki ima največ 
jahalnih medalj v mestu Lakeside.
2206198 (0)      €   15,99 /   €   12,99  

Sara & Mystery
Za Saro ni lepšega kot z Mystery dirjati prek 
širnih polj, bresti po potoku in galopirati 
skozi gozd.
2206201 (7)      €   15,99 /   €   12,99  

Jahalna kavarna
Cups & Saddles je priljubljena točka za jahače 
v Hazelwoodu.
2507683 (7)      €   37,49 /   €   29,99  

Avtodom za skrivne sestanke 
jahalnega kluba
Nekega dne pred Hanninim 12. rojstnim dnem 
odkrijejo prijateljice star avtodom in ga spremenijo 
v prostor za sestanke jahalnega kluba.
2206204 (8)      €   47,49 /   €   37,99  

Kobila Rocky Mountain na razstavi
Na razstavi konjev v Lakesidu so zaradi njenih 
milih gibov vse oči na kobili Rocky Mountain.
2507659 (2)      €   12,49 /   €   9,99  

Žrebec Paso Fino na razstavi
Veličasten žrebec Paso Fino je vrhunec velike 
razstave konjev v Lakesidu.
2507651 (6)      €   12,49 /   €   9,99  

Veterinarka na terenu s hannoverskim 
žrebičkom
Veterinarka s svojim avtom hiti na pomoč 
pri nujnem primeru: hannoverski žrebiček je 
poškodovan!
2167336 (8)      €   34,99 /   €   27,99  

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.
2053179 (9)      €   102,49 /   €   81,99  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2
3

6

7

8

9
10

4

 29,99
37,49

5



69

+++

Akcija

Set za raziskovalce 
Vsebuje žepno luč s tremi svetlimi LED žarnicami, 

daljnogled in kompas.

939008 (9)      €   18,49 /   €   14,99  

LED čelna svetilka
Ima 7 svetlih LED žarnic s tremi načini osvetlitve. 

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)    kos  €   8,49 /   €   6,99  

Neoprenski pas za dogodivščine
Pas ima torbo z zapiralom na ježka, držalo za 

bidon (bidon ni priložen), 4 karabine in signalno 

piščal.

368387 (3)      €   14,99 /   €   11,99  

Set za rezljanje
Vsebuje žepni nožek z rezilom iz legiranega 

jekla in lesenim ročajem, najlonski etui, kamen 

za brušenje ter les za rezljanje. Uporaba le pod 

nadzorom odrasle osebe.

938960 (1)      €   15,99 /   €   12,99  

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)    kos  €   8,49 /   €   6,99  

Delovna miza BOSCH s čelado in vrtalnim 
strojem Ixolino
86-delni set Bosch Work Shop ponuja številna 

orodja, vijake, matice in veliko delovno površi-

no. Priložena sta tudi delavska čelada Bosch in 

novi Bosch Ixolino II z vrtenjem v desno in levo. 

Dimenzije: pribl. 67 x 38 x 102 cm.

2381886 (6)      €   55,99 /   €   44,99  

Vrtalni stroj BOSCH
Vrtalni stroj z dvema stopnjama hitrosti, vrten-

jem v desno ali levo, tremi različnimi nastavki 

in realističnimi zvoki ter rdečo lučko naredi 

zabavo vrtanja popolno. Od 3. leta dalje.

2045160 (8)      €   18,49 /   €   14,99  

Kovček BOSCH Ixolino
Kovček z orodji z vrtalnim strojem Bosch Ixolino, 

ki se lahko vrti v desno in levo, ima zamenljive 

nastavke in veliko dodatkov. Od 3. leta dalje.

2167688 (8)    kos  €   24,99 /   €   19,99  

Škatla za orodje BOSCH
Z vrtalnim strojem na baterije, kladivom, 

ročno žago, izvijačem, 2 obešaloma, 4 vijaki z 

maticami in 2 žebljema. Od 3. leta dalje.

2167726 (7)    kos  €   30,99 /   €   24,99  
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Akcija

Fortnite SP-L 

Puška s snemljivo cevjo za natančno streljanje 
na daljavo, ki je podobna puški v priljubljeni 
videoigri. Priloženih je 6 puščic Nerf Elite. 
Od 8. leta dalje.
2473735 (7)      €   24,99 /   €   19,99  

Fortnite TS 

Puška je podobna kot v priljubljeni videoigri. 
Polniš jo lahko s pomočjo drsnika in lahko 
hitro izstreli 4 puščice ena za drugo. Priloženih 
je 8 puščic Mega. Od 8. leta dalje.
2510338 (0)      €   43,49 /   €   34,99  

Fortnite AR-L 

Motorizirana puška je podobna tisti v 
priljubljeni videoigri. Priložen je nabojnik z 
10 puščicami in 20 puščic Nerf Fortnite Elite. 
Od 8. leta dalje.
2473732 (6)      €   62,49 /   €   49,99  

Fortnite RL 

Priljubljeni raketomet iz videoigrice ima 
priloženi 2 NERF raketi, ki ju lahko napolniš 
vsako posebej. Od 8. leta dalje.
2510342 (7)      €   37,49 /   €   29,99  

Fortnite HC-E

Priročna puška, v katero vstavimo posamezne 
puščice NERF MEGA in jih nato izstrelimo. 
Priložene so 3 puščice. Od 8. leta dalje.
2510340 (3)      €   15,99 /   €   12,99  

MicroShots Fortnite Sortiment

Mini puška v kultnem videzu originalne 
puške. Priloženi sta 2 puščici. Od 8. leta dalje. 
Sortirano.
2473737 (1)    kos  €   8,49 /   €   6,99  
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Izstreli 20 puščic 
v rafalu

Izstreli 

Akcija

Elite Titan CS-50
Popolnoma avtomatska puška z ogromnim 
50-delnim nabojnikom. Priloženih je 50 Elite 
puščic. Od 8. leta dalje.
2510424 (0)    kos €  99,99 /   €   79,99  

Elite Disruptor
Zahvaljujoč vrtljivemu bobnu s 6 naboji se 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)      €   18,49 /   €   14,99 

Elite Infinus
Motorizirana puška puščice sama nastavi v 
vrtljivi boben. V njem je prostora za 30 puščic. 
S tipko za hitro streljanje se puščice lahko takoj 
izstreli brez dodatnega odstrajevanja in polnjen-
ja bobna. Priloženih je 30 Nerf Elite puščic. 
Od 8. leta dalje.
2388384 (0)      €   74,99 /   €   59,99  

Elite Surgefire
Vsebuje vrtljiv boben in 15 puščic, ki jih lahko 
izstrelimo posamezno ali v rafalu. Ima domet 
27 m. Od 8. leta dalje.
2232926 (4)      €   30,99 /   €   24,99  

Elite Stryfe
Polavtomatska pištola Stryfe s 6 puščicami in 
pripadajočim nabojnikom. Vgrajena zatična 
letev omogoča prilagoditev po meri z dodatno 
opremo. Ima domet 27 m. Od 8. leta dalje.
918450 (3)      €   24,99 /   €   19,99  

Elite Trilogy DS-15
Puška Trilogy DS-15 samodejno odstranjuje 
prazne naboje. Iz vsake cevi se hkrati izstrelijo 
3 puščice. Priloženih je 5 cevi in 15 Nerf Elite 
puščic. Od 8. leta dalje.
2510229 (1)    kos €  43,49 /   €   34,99  

Puška Stryker Force
Prednost puške je natančnost zaradi puščic 
PrecisePro-Darts. Priloženih je 8 različnih 
puščic. 
2478382 (8)      €   14,99 /   €   11,99  

Puška Hurricane
Izstreli do 17 m daleč in vključuje 12 puščic.
2142055 (9)      €   14,99 /   €   11,99  

Komplet za polnjenje
Škatla za ponovno polnjenje s 100 puščicami.
2142063 (4)            €   7,99  

Puška Turbo Advance
Puška ima vse značilnosti, ki jih potrebuješ: 
velik boben, da ne zmanjka puščic, enostavno 
in hitro polnjenje zahvaljujoč posebnemu 
ročaju in dobremu dometu. Poleg tega pa je 
videti zelo dobro. Priloženih je 48 puščic.
2223566 (4)      €   37,49 /   €   29,99  
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Kreativnost in igra

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

Star Wars R2-D2
358572 (6)      €   12,49 /   €   9,99  

Star Wars Millennium Falcon
359035 (5)      €   12,49 /   €   9,99  

Piratska ladja Black Pearl
878953 (2)      €   10,99 /   €   8,99  

Eifflow stolp
878939 (6)      €   7,99 /   €   6,99  

Ford Mustang 1965
358167 (4)      €   10,99 /   €   8,99  

Tank Tiger 1
879056 (9)      €   10,99 /   €   8,99  

Harry Potter Golden Snitch
2506684 (5)      €   17,49 /   €   13,99  

Vrtljiv podstavek s sončnimi celicami
Podstavek s sončnimi celicami obrača modele 
in jih tako prikaže z vseh strani.
879077 (4)      €   9,99 /   €   7,99  

Iconx Silver Dragon 
2323348 (5)      €   22,49 /   €   17,99  

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)      €   30,99 /   €   24,99  

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)      €   28,49 /   €   22,99  

Komplet z modelom Tornado ECR
S poslikavo v tigrastem vzorcu za vaje v 
poljskem mestu Posen. Poleg kompleta za 
sestavo so vključeni še osnovne barve, lepilo 
in čopič. Merilo 1:72. Dolžina 24,3 cm. 155 
delov. 4. stopnja: za napredne sestavljavce 
modelov od 12. leta dalje.
2512390 (6)      €   24,99 /   €   19,99  

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)      €   27,49 /   €   21,99  
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71 cm

AkcijaAkcija

Dirkalna steza Super-Mega Crash

Dirkalna steza poskrbi za razburljivo akcijo in 
občutek čiste hitrosti. Dvojni ovinki v obliki 
osmice nudijo zabavo s hitro vožnjo za več 
igralcev in vozil in povečajo možnost zadetkov! 
Avtomobili lahko z nevarno hitrostjo dirjajo po 
tleh ali pa skočijo v zrak, kjer lahko izvedejo 
vratolomne trike! Set se lahko enostavno sestavi 
in pospravi v le nekaj korakih. Od 5. leta dalje.
2527256 (7)    kos  €   109,99 /   €   87,99  

Dirkalna steza Thrill Drivers Corkscrew

V retro stilu iz 70. let. Napeta zabava pri 
vožnji je zagotovljena z 2 velikima lupingoma. 
Priložena sta 2 avtomobila Hot Wheels.
Od 4. leta dalje.
2229617 (7)   kos   €   34,99 /   €   27,99  

Dirkalna steza Mario Kart

Otroci lahko dirjajo, preskakujejo ovire in 
doživijo dogodivščino s svojima priljubljenima 
likoma Mariom in Yoshijem – tako kot v video 
igri, ampak tokrat na dirkalni stezi Hot Wheels. 
Od 3. leta dalje.
2527288 (8)   kos   €   72,49 /   €   57,99  

Replika vozil Mario Kart 1:64

Vsaka replika figure Mario Kart se lahko 
kombinira z ostalimi stezami Hot Wheels. 
Sortirano. Od 3. leta dalje.
2527285 (7)   kos   €   7,49 /   €   5,99  

Zbirateljski kovček

Kovinski zbirateljski kovček v kul izgledu za 
50 avtomobilov Hot Wheels (avtomobili niso 
priloženi).
2381739 (5)    kos  €   15,99 /   €   12,79  
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Vozila in dodatki

Bager CAT
Z odstranljivo zajemalno posodo in pokrovom 
motorja, ki se odpira. Roka bagra in funkcija 
stresanja tovora sta popolnoma avtomatski. 
Z gosenico, ki jo lahko prekrijete s priloženimi 
gumijastimi elementi.
765530 (2)      €   37,49 /   €   29,99  

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

Kamion Volvo A60H
Eden izmed najmočnejših kamionov se z 
lahkoto vozi po katerem koli terenu zaradi 
zgibnega krmila in velikih pnevmatik.
2242158 (6)      €   49,99 /   €   39,99  

Mini nakladalnik CAT 
Z delujočo nakladalno roko in nakladalno žlico.
2485776 (5)      €   12,49 /   €   9,99  

Tovornjak z žerjavom MB Arocs
Mercedes-Benz Arocs v izvedbi tovornjaka. Paletne 
vilice je možno zamenjati s prednjo nakladalko. 
Roka žerjava se obrača za 360 stopinj, lahko se jo 
podaljša in zagozdi v kateremkoli položaju. Z vrati, 
ki se odpirajo. Stranice prikolice lahko spustite na 
vse 3 strani.
253406 (0)      €   43,49 /   €   34,99  

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 na podrobno 
izdelano voznikovo kabino. 
2242176 (0)      €   41,49 /   €   34,99  

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)      €   30,99 /   €   24,99  

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

VW T1 Bus „Samba“
S pokrovom motorja in vrati, ki se odpirajo. 

Merilo 1:25.

157847 (8)      €   18,49 /   €   14,99  

BMW M4 GTS
Posebni model M4 GTS je izdelan v omejeni 

seriji s 700 avtomobili. Pri nas je na voljo v 

merilu 1:24.

2379677 (5)      €   18,49 /   €   14,99  

Ford Mustang GT ´67
Klasični ameriški avto s pokrovom motorja in 

vrati, ki se odpirajo. Merilo 1:24.

115300 (2)      €   22,49 /   €  17,99

VW Golf R32
Z dirkalne steze direktno na cesto. S pokrovom 

motorja in vrati, ki se odpirajo. Merilo 1:24.

59746 (3)      €   18,49 /   €   14,99  

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)      €   18,49 /   €   14,99  

Lamborghini Aventador
Italijanska eleganca s pokrovom motorja in 

vrati, ki se odpirajo. Merilo 1:24.

716221 (3)      €   18,49 /   €   14,99  

Bugatti Chiron Sport
S pokrovom motorja in vrati, ki se odpirajo. 

Merilo 1:24.

2499227 (5)      €   18,49 /   €   14,99  

Porsche 911 GT2 RS
V avtomobil Porsche 911 je vloženih veliko 

izkušenj glede motorja, načina vožnje in 

videz karoserije. Zbiralni model je opremljen 

s številnimi deli iz umetnega materiala. 

Merilo 1:24.

2511119 (4)      €   18,49 /   €   14,99  

Ford Mustang GT Cobra Jet
S pokrovom motorja in vrati, ki se odpirajo. 

Merilo 1:18.

2511936 (7)      €   30,99 /   €   24,99  

Chevrolet Camaro 2016
S pokrovom motorja, prtljažnikom in vrati, ki 

se odpirajo. Merilo 1:18.

2379673 (7)      €   30,99 /   €   24,99  

BMW M3 E30 DTM 
Z delujočim krmiljenjem in vrati, ki se 

odpirajo. Merilo 1:18.

2537154 (3)      €   37,49 /   €   29,99  

Porsche 356 pre-A, 1953
Ta model je sodeloval na dirki Panamericana v 

čast Eviti Peron, ki je umrla leta 1952. Z delujočim 

krmiljenjem in vrati, ki se odpirajo. Merilo 1:18.

2537123 (9)      €   37,49 /   €   29,99  
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Vozila in dodatki

VW Golf 1 GTI
Dvovratni VW Golf GTI v merilu 1:24. Z delujočim 
volanom in vrati, ki se odpirajo.
2386508 (2)      €   15,99 /   €   12,99  

Lamborghini Huracan Performante
Kot model za zbiranje z delujočim volanom in 
vrati, ki se odpirajo. Merilo 1:24.
2529450 (7)      €   15,99 /   €   12,99  

Audi RS5 Coupé
Avtomobil iz Ingolstadta s 450 PS v merilu 1:24. 
Z delujočim volanom in vrati, ki se odpirajo.
2529449 (1)      €   15,99 /   €   12,99  

Ferrari FXX-K
Model športnega avtomobila, ki ga je pomagal 
razviti Michael Schumacher. Z delujočim volanom 
in pokrovom motorja, ki se odpira. Merilo 1:24.
2043296 (6)      €   23,49 /   €   18,99  

Ferrari LaFerrari Aperta
Kot prvi serijski Ferrari ima hibridni pogon, pokrov 
motorja, ki se odpira in delujoč volan. Merilo 1:24.
2386514 (3)      €   20,99 /   €   16,99  

Ferrari 488 Pista 
Z delujočim volanom in vrati, ki se odpirajo v 
merilu 1:24.
2529448 (4)      €   20,99 /   €   16,99  

Pripravljeni - pozor - zdaj! Naši avtomobilčki 
se uspešno spopadejo z vsakim izzivom. Z 
možnostjo odpiranja vrat, pokrova motorja 
in prtljažnika.

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

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

Modelček avta
Sortirano. V merilu 1:32. Porsche, Mercedes-Benz, 
Audi. Na voljo tudi drugi modeli.
979596 (9)    kos  €   11,99 /   €   9,99  

Modelček avta
Sortirano. V merilu 1:32. Volkswagen, Land Rover, 
Jeep, Mercedes-Benz. Na voljo tudi drugi modeli.
2501558 (4)    kos  €   11,99 /   €   9,99  

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

BMW M4 GT3
Merilo 1:24.
2501556 (0)      €   24,99 /   €   19,99  
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Vozila in dodatki

Transportni helikopter
Helikopter z vitlom in nosili za prevoz pones-
rečencev in drugega tovora. Merilo 1:50.
2293784 (1)      €   27,49 /   €   21,99  

Transporter za avtomobile
Večnamenski dvoosni priklopnik je opremljen 
z dvema avtomobiloma. Merilo 1:50.
428663 (9)      €   37,49 /   €   29,99  

Prekucna prikolica in kason Fendt
Zavore na sprednji in zadnji strani prikolice ter 
odstranljiva streha poskrbijo za zabavo pri igranju. 
Keson lahko tako kot pri originalu ločite od podvozja. 
2136302 (3)      €   23,49 /   €   18,99  

Hidravlični bager Volvo EC 290
Kabina stroja in roka bagra sta vrtljivi za 360 
stopinj. Merilo 1:50.
902108 (2)      €   18,49 /   €   14,99  

Traktor z gozdarsko prikolico
John Deere 8430 s premičnim žerjavom in 
prijemalom. Merilo 1:50.
428660 (8)      €   22,49 /   €   17,99  

Avtobus harmonika
Model avtobusa je izdelan po originalu MAN Lions 
City v verziji avtobusa harmonike v merilu 1:50. 
Vrata na desni strani avtobusa in pokrov motorja 
zadaj se lahko odprejo. Z ločenim vzvratnim 
ogledalom in vgrajeno zaščito za hladilnik. Ima 
tudi zatemnjena stekla.
613309 (2)      €   27,49 /   €   21,99  

Šolski avtobus
V ameriškem stilu.
852704 (2)      €   15,99 /   €   12,99  

Reševalno vozilo
Z vrati, ki se odpirajo spredaj, zadaj in na 
voznikovi strani. Z nosili v zadnjem delu in 
modrimi lučmi.
110505 (6)      €   15,99 /   €   12,99  

Vozilo za avtovleko
S premično nakladalno površino, vključno z 
vitlom. Merilo 1:55.
703488 (6)      €   18,49 /   €   14,99  

V Avstriji na voljo kot ÖAMTC.
193284 (3)      €   18,49 /   €   14,99  

Bager JCB 435S Agri
Zaradi velikih koles in gibljivega zgloba je 
bager primeren za kakršen koli teren in je zelo 
okreten. Nakladalno roko lahko dvigujete in 
spuščate. Merilo 1:32.
2293826 (8)      €   27,49 /   €   21,99  

Triosna prekucna prikolica Joskin
Triosno kovinsko ogrodje z velikimi gumami s 
profilom za grobo pokrajino. Prekucna prikolica 
z odpirajočim prostorom za tovor je izdelana iz 
robustne umetne mase. Merilo 1:32.
856835 (9)      €   27,49 /   €   21,99  

Mini nakladalnik Manitou 3300V 
Majhen okreten stroj je zaradi gumijastih koles 
vedno stabilen. Nakladalna roka in nakladalna 
žlica sta premični. Merilo 1:32. 
2486859 (4)      €   14,99 /   €   11,99  

John Deere s sprednjo nakladalko 
Traktor v merilu 1:32 s premičnimi vilicami in 
nihalko, da lahko tovor varno naložite.
783556 (8)      €   29,99 /   €   23,99  

Traktor Fendt 1050 Vario
Vodljiva sprednja os ima nihajno funkcijo. Pokrov 
motorja se odpira, kabina pa je snemljiva. 
Merilo 1:32.
2008397 (7)      €   33,49 /   €   26,99  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5
6

11

7

12

8

13

14

4

kos 14,99
18,49

9

21,99
27,49

10

6

18,99
23,49

3

29,99
37,49

2

21,99
27,49

1



78

Vozila in dodatki

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

Vozila: Audi DTM s svetlobnimi učinki. Dirkalna 

proga z 2 lupingoma. Mere 153 x 56 cm. 

Od 6. leta dalje.

2454127 (5)    kos €  37,49 /   €   29,99  

Vlak Western Express

Vlak na baterije z lokomotivo, petimi vagoni 

in postajo. Dolžina tračnice 420 cm. Vlak se 

premika naprej in nazaj. Za delovanje sta 

potrebni 2 bateriji AA. Od 3. leta dalje.

2442501 (8)      €   28,49 /   €   22,99  

Vlak Hight Speed Eexpress

Vlak na baterije s svetlobnimi in zvočnimi 

učinki. Komplet vsebuje vlak z lokomotivo, dva 

vagona in postajo. Dolžina tračnice 133 cm. 

Vlak se premika naprej in nazaj. Za delovanje 

sta potrebni 2 bateriji AA. Od 3. leta dalje.

341030 (1)      €   20,99 /   €   16,99  

Vlak Western Express Classic

Vlak na baterije s svetlobnimi in zvočnimi 

učinki. Komplet vsebuje vlak z lokomotivo in 

pet vagonov. Dolžina tračnice 133 cm. Vlak 

se premika naprej in nazaj. Za delovanje sta 

potrebni 2 bateriji AA. Od 3. leta dalje.

2479525 (8)      €   15,99 /   €   12,99  

Vlak Western Express

Vlak na baterije s svetlobnimi in zvočnimi 

učinki. Komplet vsebuje vlak z lokomotivo in 

tri vagone. Dolžina tračnice je 103 x 774 cm. 

Vlak se premika naprej in nazaj. Za delovanje 

sta potrebni 2 bateriji AA. Od 3. leta dalje.

2548570 (7)      €   15,99 /   €   12,99  
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Gasilska postaja
Postati gasilec za en dan so sanje vsakega 
otroka. Gasilna cev z daljinskim upravljanjem, 
gasilni aparat in ostalo dodatki poskrbijo za 
zabavno igro. Dolžina pribl. 62 cm. 
Od 3. leta dalje.
2515723 (9)      €   43,49 /   €   34,99  

Policijski helikopter
Opremljen s svetlobnimi in zvočnimi učinki 
ter električnim vitlom. Figura in dodatki so 
vključeni. Dolžina 64 cm.
124198 (3)      €   37,49 /   €   29,99  

Mogočni bager za izkopavanje
Mogočni bager na kabelsko daljinsko 
upravljanje navdušuje otroke s svojo funkcijo 
vožnje, zvočnimi ter svetlobnimi učinki. Kabina 
ter roka se premikajo enako kot pri originalu. 
Dolžina pribl. 70 cm. Starost: 3-5 let.
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  

Policijska postaja
Stavba policijske postaje z zložljivimi stranicami 
in ročajem. Priloženi so 2 policijska avtomobila 
in dron s svetlobnimi in zvočnimi učinki. Zdaj se 
policaji lahko podajo na lov za zločinci. 
Od 3. leta dalje.
2510770 (8)      €   37,49 /   €   29,99  

Pobeg iz zapora
Igralni komplet Pobeg iz zapora vsebuje zapor s 
številčno ključavnico in gumbom za pobeg. Po 
pobegu iz zapora se lov nadaljuje po mestnih 
ulicah. Od 3. leta dalje.
2442156 (0)      €   22,49 /   €   17,99  

Realistično izdelan, licenciran model prestiž-
nega avtomobila z daljinskim upravljanjem. 
Od 6. leta dalje.

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

Mercedes AMG GT
Merilo 1:24
2207025 (8)      kos  €   19,99 /   €   15,99  

Porsche Panamera R/C
Merilo 1:24
2547833 (4)      kos  €   19,99 /   €   15,99  

Aventador SVJ R/C
Merilo 1:24
2547831 (0)      €   19,99 /   €   15,99  

Ferrari California R/C
Merilo 1:24
2547837 (2)      €   19,99 /   €   15,99  

BMW I8 R/C
Merilo 1:14
2103977 (5)    kos  €  42,49 /  €   33,99  

Aventador SVJ Performance R/C
Merilo 1:14
2547838 (9)      €  42,49 /  €   33,99  

BMW I8 Roadster R/C
Merilo 1:14
2547842 (6)      €   44,99 /   €   35,99  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

6

5

3

2

11

7

12

8

13

10

14

9

 kos 29,99
37,49

2-3

 19,99
24,99

4



80

Vozila in dodatki

RC Nitro League 
Zaradi daljinskega upravljalnika z močjo 2,4 GHz 

lahko elegantni avtomobil doseže hitrost do 

15 km/h. Kakovostne pnevmatike lahko premagajo 

kakšno koli površino. Dolžina pribl. 46 cm. 

Merilo 1:10. Starost: 6-10 let.

2510883 (5)      €   43,49 /   €   34,99  

RC Police Offroader
Policijski avtomobil s kakovostnimi gumijastimi 

pnevmatikami in utripajočo modro lučjo 

lahko brez težav vozi po kakršni koli podlagi. 

Z daljinskim upravljanjem z močjo 2,4 GHz, 

dolžina pribl. 20 cm. Starost: 6-10 let.

2510629 (9)      €   24,99 /   €   19,99  

RC Police Patrol
Avtomobil RC Police Patrol v dizajnu nemške 

avtocestne policije ima možnost nastavitve 

volana. Zvok siren lahko vklopite in izklopite 

neposredno na vozilu. Lahko doseže hitrost 

pribl. 8 km/h. Merilo 1:16. Dolžina pribl. 28 cm. 

Starost: 6-10 let.

2505978 (6)      €   33,49 /   €   26,99  

RC Tumbling Flippy
Avtomobil z daljinskim upravljalnikom z 

močjo 2,4 GHz pogosto štrli iz povprečja. 

Z izvajanjem osupljivih skokov, hitrim vrtenjem 

in obračanjem je vedno v prednosti. Obe osi se 

obračata za 360 stopinj. Lahko doseže hitrost 

pribl. 8 km/h. Merilo 1:28, dolžina pribl. 18 cm. 

Starost: 6-10 let.

2442135 (5) kos  €   20,99 /   €   16,99  

Ford F150 King of the Road
Terensko vozilo je opremljeno s sprednjo lučko 

in novim 2-kanalnim daljinskim upravljalnikom. 

Dolžina pribl. 30 cm. Merilo 1:16. Starost: 6-10 let.

2043413 (7)      €   30,99 /   €   24,99  

RC Toxic Flash
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. 24 cm. Starost: 6-10 let.

2510916 (0)      €   24,99 /   €   19,99  

RC Lazer Power
Avtomobil RC Lazer Power ima odbijač in 

karoserijo, ki sta odporna na udarce. Vozilo z 

lahkoto doseže hitrost do 12 km/h in premaga 

kakršno koli površino. Dolžina pribl. 24 cm. 

Merilo 1:24. Od 6. leta dalje.

2510887 (3)      €   24,99 /   €   19,99  

RC Amphy Rider
Akrobatski avtomobil z daljinskim upravljalnikom 

z močjo 2,4 GHz se lahko pelje tako po kopnem 

kot po vodi. Zaradi svoje robustnosti je vozilo 

dvoživka zelo okretno. Zaradi štirikolesnega 

pogona se vozilo lahko obrača za 360 stopinj 

okoli svoje osi. Lahko doseže hitrost pribl. 6 km/h. 

Dolžina pribl. 20 cm. Od 6. leta dalje.

2510902 (3)      €   24,99 /   €   19,99  
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THUNDER TRAX

BREZTEŽNOSTNI LASER

Sledi  

laserju 

tudi po 

stenah in 

stropu

Vozi po  
kopnem  
in vodi

AKCIJA

V

6

Vozila in dodatki

Thunder Trax

Thunder Trax-a se ne da ustaviti! Na pesku, 
gramozu ali snegu, to mogočno vozilo obvlada 
vsako podlago. Tudi vodo premaga za šalo: s 
pritiskom na gumb na daljinskem upravljalniku 
se Thunder Trax spremeni v hiter čoln. 
Z upravljalnikom z 2,4-GHz. Od 8. leta dalje.
2170273 (0)  kos  €   87,49 /   €   69,99  

Breztežnostni laser

Ta zabavni dirkalni avto ni nepremagljiv samo 
na tleh, temveč tudi na stenah in nad tvojo 
glavo na stropu sobe! Lasersko pištolo z lahkoto 
vklopiš in avto že zasleduje svetlobni žarek v 
katerokoli smer! S patentirano tehnologijo. 
Od 8. leta dalje.
2525395 (5)    kos  €   49,99 /   €   39,99  

Zelen Kvadrokopter Froxxic

Odličen za na pot. Manjši IR-kvadrokopter za 
notranjo uporabo. Polni se neposredno na 
daljinskem upravljalniku. 6-osni stabilizacijski 
sistem za stabilno letenje, funkcija obrata na 
glavo, način »Headless«, LED-osvetljava.
2137346 (6)      €   18,49 /   €   14,99  

RC Helikopter Glowee 2.0

Spektakularni svetlobni učinki z LED lučmi 
in edinstveno poslikavo. Stabilizacijski sistem 
za stabilno letenje. Daljinski upravljalnik z 
3CH-GHz. Od 8. leta dalje.
2137349 (7)      €   24,99 /   €   19,99  

Magic Mover

Začni z metom: preprosto ga vrzi v zrak in dron 
bo lebdel. Brezdotično upravljanje z rokami. Trije 
IR-senzorji za preprečevanje padca. Priložen 
USB-napajalnik.
2512374 (6)      €   19,99 /   €   15,99  

Kvadrokopter Go Stunt

Z modernim stabilizacijskim sistemom se zlahka 
dvigne in odleti. Z različnimi stopnjami hitrosti 
in funkcijo »Headless« je letenje še bolj zabavno. 
Daljinski upravljalnik z 4CH-GHz za natančno 
upravljanje. S funkcijo obrata na glavo.
2244747 (0)      €   37,49 /   €   29,99  
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CLAAS-Celtis-Traktor in prikolica
Z osnim zavijanjem in preciznim verižnim 

pogonom, nastavljiv, z visokim ergonomskim 

sedežem, blatniki in dvema ročicama za 

prikolico. Od 3. leta dalje.

515080 (9)      €  99,99 /  €  79,99

Classic Scooter
Dvojno zadnje kolo za optimalno stabilnost. 

Od 18. meseca dalje.

2240771 (9)    kos  €  43,49 /  €  34,99

Buggy 3v1
Poganjalec, avto in prikolica v enem. 4 

pnevmatike z nastavljivimi zavorami in širokim 

razmakom med kolesi ter predal z mrežo iz 

umetnega materiala. Od 12. meseca dalje.

2524192 (1)      €  43,49 /  €  34,99

Avto Bobby Car Classic Little Star
Ergonomski sedež z nizkim težiščem. Izdelano v 

Nemčiji. Priloženi sta tudi dve poli z nalepkami, 

s katerimi lahko okrasite avto. 

Od 12. meseca dalje.

2240764 (1)      €  43,49 /  €  34,99

Motor Sport Bike
Ima športni prednji pokrov in elektronski 

modul, ki proizvaja realistične zvoke motorja. 

Od 18. meseca dalje. 

2050057 (3)      €  49,99 /  €  39,99

Avtomobil Bobby Car Neo
Lahek varnostni volan poskrbi za dober 

oprijem in je prijeten na otip. Opremljen je z 

ergonomskim sedežem z izdolbino s prostorom 

za kolena ter zelo širokimi in tihimi nedrsečimi 

pnevmatikami. Od 12. meseca dalje. 

roza
2500044 (3)      €  55,99 /  €  44,99

moder
2500042 (9)      €  55,99 /  €  44,99
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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 krmila in 

je višinsko nastavljiv. Varnostna oprema se 

kasneje lahko odstrani.

moder

2109790 (4)      €   43,49 /   €   34,99  

roza

2178575 (7)      €   43,49 /   €   34,99  

Rolka Skateboard Fun LED

Odporna in prožna rolka s svetlečimi koleščki, 

deska iz PP, os iz aluminija in vliti PU koleščki. 

Velikost koleščkov 60 x 45 mm, kroglični ležaji 

ABEC 5, velikost pribl. 57 x 15 cm. Nosilnost 

do pribl. 100 kg. 

2064091 (0)   kos   €   30,99 /   €   24,99  

Rolka Skateboard Fun

rdeča, rumena ali zelena

973471 (5)                                            kos    €   19,99  

Rolka Skateboard Fun

roza

659105 (2)            €   19,99  

Otroški skiro Muuwmi

S kvalitetnim jeklenim okvirjem, podlago 

za noge iz umetne mase s premazom proti 

spodrsavanju, zaščito za krmilo in ročkami za 

varen prijem. Primerno za otroke od 2. do 5. leta. 

Nosilnost do 20 kg.

motiv Fire/Formula 1

2449379 (6)      €   24,99 /   €   19,99  

motiv Princess/Unicorn

2449381 (9)      €   24,99 /   €   19,99  

Skiro Scooter Muuwmi

Kvaliteten skiro iz aluminija, zložljiv. 

Nosilnost do pribl. 100 kg. Višina krmila je 

nastavljiva.

125 mm, kroglični ležaj ABEC 5, podlaga za 

noge: 500 x 100 mm.

črn/zelen/rumen

2335231 (5)      €   37,49 /   €   29,99  

bel/turkizen/roza

2335233 (9)      €   37,49 /   €   29,99  

205 mm, kroglični ležaj ABEC 7, XL podlaga za 

noge: 580 x 120mm, ojačana sprednja vilica, 

pedal za zaviranje z zaščito proti zdrsavanju.

črn/zelen/rumen

2334795 (3)      €   61,99 /   €   49,99  

bel/turkizen/vijoličen

2335225 (4)      €   61,99 /   €   49,99  
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   Moj 
seznam želja
Tako deluje:

Odpri seznam želja in si med listanjem 

Müllerjevega Kataloga igrač zapiši vse želje. 

Tako bo pod božičnim drevescem 

ležalo pravo darilo zate.

Pri izdelkih, ki potrebujejo  

baterije, če ni drugače na-

vedeno, le-te niso  vključene 

v ceno.

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

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

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

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

................... ...........................................................................................................................
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Wissper je deklica s čarobnimi močmi - lahko 
se pogovarja z živalmi. S čarobnimi besedami 
„Ssssshhhh!...“ se Wissper teleportira kamorkoli, 
kjer žival potrebuje pomoč. 

Interaktivna lutka
Interaktivna lutka govori in ima gibljive sklepe. 
Visoka 34 cm.
2159551 (6)      €   32,49 /   €   25,99  

Osnovni igralni komplet
Osnovni set, lutka 23 cm in figurica 6 cm z dodatki.
2159546 (2)      €   19,99 /   €   15,99  

Wissper igralni komplet vsebuje puščavo, 
travnik, ledeni svet, z gugalnico, figurico 
tigra in ustreznimi oblačili za Wissper lutko 
v velikosti 23 cm.

Igralni komplet  - gozdni svet
2332416 (9)      €   13,99 /   €   11,99  

Igralni komplet - travnik
2159548 (6)      €   13,99 /   €   11,99  

Igralni komplet  - vodni svet
2332424 (4)      €   13,99 /   €   11,99  

Igralni komplet  - puščava
2332432 (9)      €   19,99 /   €   17,49  

Rainbocorns plišaste igrače imajo vse, kar 
deklice obožujejo: mavrice, samoroge, 
bleščice in dojenčke ter super priljubljene 
bleščice, ki se premikajo!

Zuru: Presenečenje v jajcu
Plišasta igračka velikosti 8 cm v pakiranju (jajce) 
velikosti 13 cm.
2548724 (4)      €   12,99 /   €   10,49  

Zuru: Plišasta igračka
 V kompletu z vsako Rainbocorn plišasto igračo 
prihaja eno Boo-Boocorn presenečenje, barvni ka-
kec, zapestnica ter nalepke. 13 različic za zbiranje.
2548729 (9)      €   29,99 /   €   23,99  

Plišasti prijatelji za lahko noč! Starlight Pets 
so interaktivne plišaste igračke, ki med igran-
jem melodije „Sveti, sveti zvezdica“ svetijo z 
raznobarvnimi zvezdnatimi lučkami. Ko je 
čas za spanje, bodo Starlight Pets prijatelji 
sprostili in uspavali otroke. Ima dve funkciji: 
1) Nočna svetilka (bela svetloba); 2) Projekcija 
barvnih zvezdic na stene sobe med igranjem 
mirne uspavanke. Za delovanje so potrebne 
3 baterije AA.

Medvedek
496423 (0)      €   15,99 /   €   12,99  

Ovčka
2416846 (5)      €   15,99 /   €   12,99  

Lisička
2548733 (6)      €   15,99 /   €   12,99  

Levček
2104347 (5)      €   15,99 /   €   12,99  

Sovica
2548736 (7)      €   15,99 /   €   12,99  
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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:

Bioblo so varne ekološke ploščice, ki jih 
lahko uporabite za gradnjo različnih oblik. 
Od 3. leta dalje.

Friendship
2549357 (3)      €   19,99 /   €   15,99  

Sweet Home
2549366 (5)      €   19,99 /   €   15,99  

Hello Box
2549361 (0)      €   37,49 /   €   29,99  

Komplet za ustvarjanje Glitter in folija art 
Od 7. leta dalje.

2549624 (6)      €   11,99 /   €   9,99  

Komplet za ustvarjanje lovilcev sanj 
Od 7. leta dalje.

2549626 (0)      €   11,99 /   €   9,99  

Ustvarjalna skicirka nudi veliko število aktivnos-
ti in visoko kvalitetno vsebino. Od 7. leta dalje.

Nebulia
2549631 (4)      €   15,99 /   €   12,99  

Marinia
2549639 (0)      €   15,99 /   €   12,99  

Petulia
2549641 (3)      €   15,99 /   €   12,99  

Dnevnik skrivnosti - Isadora
Od 7. leta dalje.

2549642 (0)      €   19,99 /   €   15,99  

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

Bled
2549577 (5)      €   12,99 /   €   10,49  

Super 3D puzzle. Dimenzija  sestavljanke je 31 
x 23 cm in vsebuje 48 koščkov. Od 8. leta dalje. 
Sortirano.

Lipicanec
2549587 (4)      €   5,99 /   €   4,79  

Super 3D zvezek A6 z motivom slovenskih 
znamenitosti in značilnih slovenskih živali. 
 Dimenzija: 10,5 cm x 14,5 cm. 50-listni. Sortirano.

Kranjska čebela
2549592 (8)      €   2,99 /   €   2,39  

Super 3D zvezek A5 z motivom slovenskih  
 znamenitosti in značilnih slovenskih živali. 
80-listni. Sortirano.

Ljubljana
2549615 (4)      €   4,99 /   €   2,99  
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