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  Zrób to sam „Bożonarodzeniowe ozdoby do przewlekania”
  Zanim zasłużą na miano ozdób choinkowych, trzeba je jeszcze pomalować (kredkami, 
flamastrami lub farbkami) i przewlec nitkę przez dziurki. 6 motywów, zadrukowane po 
obu stronach, z gotowymi otworami.  Materiał: drewniana sklejka o grubości 3 mm. 
Choinka ok. 10 x 9 cm. Stopień trudności: łatwe, od 5 lat.
073697  12 sztuk   29,90                  

  Kolorowy mix
Mulina hafciarska.  Mieszanka różnych 
kolorów muliny hafciarskiej.  Wiązki po 8 
metrów, posortowane kolorami. 100% 
bawełny.
192473  50 x 8 m    49,90    
  0,12  / 1 m      

Choinkowe dekoracje

„Ozdoby do
przewlekania”
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   Girlandy z filcu   
 „Choinkowe taksi”
  Girlandy z filcu z autem i choinkami 
do przyklejenia i nawleczenia.  Za-
wartość: częściowo przedziurkowa-
ne wykroje z filcu, filcowe guziki, 
nici bawełniane, instrukcja. Wymia-
ry: auto z choinkami ok. 16,5 x 15 
cm, gotowa girlanda ok. 70 cm dłu-
gości. Stopień trudności: łatwe. 
Wiek: od 4 lat.
183226  na 5 sztuk   39,90                  

   Zrób to sam „Łańcuch:  
 Zaczarowany las”
  144 choinki w trzech motywach i 3 
kolorach do ozdobienia i nawlecze-
nia. Aby wykonać girlandę, 6 choinek 
trzeba połączyć taśmą i ozdobić pe-
rełkami w płynie, ozdobnymi ka-
myczkami lub brokatem w kleju.  
Zawartość: 144 choinki w 3 wzorach 
i 3 kolorach (jasnozielony, zielony, 
szmaragdowy) – po 16 choinek z 
każdego wzoru i koloru. Materiał: filc, 
grubość 2 mm. Wymiary: największa 
choinka ok. 12,4 x 6,2 cm. Stopień 
trudności: łatwe. Wiek: od 3 lat.
183309  na 144 choinki 39,90                  

  Igły do haftowania bez 
ostrego czubka
Materiał: metal. Wymiary:  
Ø 1,6 x dł. 5,5 mm.
078004  6 sztuk    12,90              

  Zrób to sam „Filcowe guziki”
  Zabawna ozdoba do prac krawieckich, 
rękodzielniczych i do rożnych innych de-
koracji.  Zawartość: 126 guzików z filcu o 
grubości 3 mm w 14 kolorach i 3 rozmia-
rach (Ø 20, 25 i 30 mm). Wiek: od 3 lat.
109662  126 sztuk   29,90              

  Farby MUCKI
  Efektowne skrzące się i błyszczące farby na 
bazie wody. Cienka końcówka ułatwia użycie. 
Przeznaczone do malowania i ozdabiania papieru, kartonu, drewna, 
kamienia i terakoty. Farby łatwo zmywają się ze skóry i spierają się w 
temperaturze od 30°C.  Nie zawierają parabenów, glutenu, laktozy; 
wegańskie. Przebadane dermatologicznie. Zestaw 4 kolorów: srebrny 
skrzący, złoty skrzący, srebrny błyszczący, złoty błyszczący.
186939  4 x 29 ml   49,90            
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. Niebezpieczeństwo 
udławienia się.     

 Zrób to sam „Falowane choinki”
   Filcowa ozdoba z motywem choinki do złożenia, ozdobienia i postawienia.  Zawar-
tość: przedziurkowane wykroje z filcu, okrągłe patyczki, drewniane krążki, drewniane 
koraliki, instrukcja. Wymiary: ok. 9 x 20 cm. Stopień trudności: łatwe. Wiek: od 3 lat.
183441  na 6 sztuk   39,90                  

   Zrób to sam 
 „Nawlekanka filcowa Mikołaj”
  Najpierw wykonać buzię Mikołaja, potem 
nawlec resztę elementów, gotowe!  Za-
wartość: filcowe wykroje, częściowo 
przedziurkowane, korale, oczy samoprzy-
lepne, złota przędza, instrukcja. Wymiary: 
(ok.) Ø 12,5 x 6,7 cm. Stopień trudności: 
łatwe. Wiek: od 4 lat.
080991  na 24 Mikołaje i 24 gwiazdki 

   39,90              

   Zrób to sam „Filcowa nawlekanka”
   Filcowe krążki, koraliki drewniane i gwiaz-
dy nawlekają się w okamgnieniu: na 20 pojedyn-
czych drzewek lub na dłuższe łańcuchy, które 
można zawiesić na oknie.  Zawartość: krążki z 
filcu w kolorze jasnozielonym i oliwkowym w 4 
rozmiarach: Ø 2,5 cm, Ø 4 cm, Ø 5 cm, Ø. 6 cm 
- po 20 sztuk, 180 koralików (Ø 1 cm), 20 żółtych 
gwiazd z filcu (Ø 4 cm), 8 m nici w kolorze zielo-
nym i jasnozielonym, instrukcja. Od 4 lat.
076473  na 20 drzewek z gwiazdą    39,90              

Zrób to sam  
„Filcowe ozdoby Blask świec”
  Filcowe ozdoby z motywem świec do zło-
żenia, ozdobienia i postawienia.  Zawar-
tość: częściowo przedziurkowane wykro-
je z filcu, okrągłe patyczki, drewniane 
krążki, drewniane koraliki, instrukcja. 
Wymiary: ok. 6 x 20 cm. Stopień trudno-
ści: łatwe. Wiek: od 3 lat.
183250  na 6 sztuk   39,90                  

   Zrób to sam  
 „Piernikowi przyjaciele”
  Pyszności z filcu! Zestaw zawiera wszyst-
ko, co potrzebne do wykonania piernicz-
ków.  Zawartość: wykroje z filcu na 6 
pierników (po 2 serca, pierniki, piernikowe 
ludziki), 3 kawałki filcu w 3 kolorach, 16 
metrów muliny, instrukcja. Wymiary: 
piernikowy ludzik 12 x 14 cm. Stopień 
trudności: łatwy. Od 6 lat.
076715  6 sztuk   29,90              
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  Zrób to sam „Ozdoby na patyku Posłaniec nieba”
  Ozdoba doniczkowa z aniołkiem z drewna do pomalowania i ozdo-
bienia.  Zawartość: drukowane i nawiercone elementy z drewna, 
częściowo przedziurkowane wykroje z filcu, okrągłe patyczki, in-
strukcja. Wymiary: ok. 7,5 x 8,5 cm. Stopień trudności: łatwe. Wiek: 
od 4 lat.
183227  na 8 sztuk   39,90                  

  Zrób to sam „Świecznik: Posłańcy nieba”
  Najpierw malujemy drewniane elementy, a następnie 
klejem stolarskim przyklejamy łuk do podstawki oraz 
klejem do klejenia na gorąco naklejamy gwiazdy na łuk. 
Następnie ustawiamy aniołka, choinkę i łosie, a w otwo-
rze umieszczamy (elektryczną) świeczkę tealight.  Mate-
riał: sklejka, drewno. Wymiary: dł. 23 x szer. 9,5 x wys. 
18 cm. Zawartość: 7 drewnianych elementów, 4 kołki, 
instrukcja. Stopień trudności: łatwe. Wiek: od 4 lat.
183329  na 1 sztukę   29,90                  

  Zestaw farb akrylowych 
Wehrfritz
  Dobrze kryją, można je mie-
szać miedzy sobą i z wodą, 
szybko schną, po wyschnięciu są odporne na działanie 
wody i światła. Przeznaczone do pomieszczeń i na ze-
wnątrz: do drewna, kartonu, kamienia, płótna, metalu, 
skóry i tworzywa sztucznego. Pędzel można umyć wodą.   
141677  8 x 500 ml    149,90        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. 
Niebezpieczeństwo udławienia się. 
Produkt nie wymaga oznakowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1272/2008.
Zawiera mieszaninę: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7], 
2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6], benzizotiazolinonu [nr WE 
220-120-9]. Może powodować reakcje alergiczne.  

   Zrób to sam „Bożonarodzeniowe aniołki”
   Szybkie w wykonaniu. Skleić ubranie, przymocować ko-
ralik (głowa), przykleić włosy anielskie oraz skrzydełka. Wska-
zówka: aniołki przyozdobić brokatem, perełkami w płynie lub 
kamieniami ozdobnymi.  Zawartość: wycięte gotowe papierowe 
motywy, z nadrukowanym wzorem, drewniane koraliki, złote 
włosy anielskie, złota nić, instrukcja. Wymiary: ok. 5,5 x 6 cm. 
Stopień trudności: łatwe. Wiek: od 4 lat.
094901  na 36 sztuk   79,90              

   Zrób to sam „Lampion Gwiazdy dukaty”
   Lampion malujemy, ozdabiamy, składamy, wstawiamy w 
środek elektryczną świeczkę podgrzewacz i przyglądamy się, 

·  bardzo stabilne dzięki 
podstawie i grubości 6 
mm

   Zrób to sam „Tańczące aniołki”
   Dekoracyjne drewniane aniołki na podstawce do kre-
atywnego pomalowania i ozdobienia.  Zawartość: 6 drewnia-
nych aniołków, częściowo z nadrukiem, 6 podstawek. Instrukcja. 
Materiał: sklejka, grubość 6 mm. Wymiary: aniołek szer. 19,5 x 
wys. 23,5 cm. Stopień trudności: łatwe. Wiek: od 3 lat.
142304  na 6 aniołków   44,90              

·  kompletny 
zestaw dla 6 
aniołów

·  do pomalowa-
nia, tkania i skle-
jenia

   Zrób to sam „Tkane aniołki”
   Zabawne figurki aniołów do indywidualnego wykończe-
nia: filcowe szaty malujemy i ozdabiamy, „tkamy” włosy i ukła-
damy fryzurę, malujemy buzie, przyklejamy oczy i skrzydła.  
Zawartość: wykroje i gwiazdki z filcu, włóczka, ruchome oczka, 
instrukcja. Wymiary: aniołek bez włosów szer. 9,5 x wys. 16 cm. 
Stopień trudności: łatwe. Wiek: od 5 lat.
142299  na 6 aniołków   24,90              

·  jako ozdoba 
podarunko-
wa lub 
dekoracjana 
choinkę

   Zrób to sam „Anioł stróż”
   Te małe aniołki mają obustronnie nadrukowane kontury i 
czekają na szykowny, kolorowy strój.  Materiał: sklejka, grubość 2 mm. 
Wymiary: szer. 5,3 x wys. 6 cm. Stopień trudności: łatwy. Od 3 lat.
076133  36 sztuk   24,90              

w wielu kreatywnych wariantach 
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Tylko do wyczerpania zapasów!

jak pada „deszcz” gwiazd.  Zawartość: elementy ze sklejki, lase-
rowane i częściowo z nadrukiem, instrukcja. Wymiary w przy-
bliżeniu: Ø 10 x wys. 10,5 cm. Stopień trudności: łatwe. Wiek: 
od 4 lat.
140045  3 sztuki   29,90          
Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa: Ze względu na możliwość zapalenia się papieru/
drewno należy stosować tylko podgrzewacze elektryczne!   
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„Anioł stróż“
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Zrób to sam „Anioł stróż“  
na str. 5. 

Moje własne

rękodzieło!
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   Zrób to sam „Stemple mandale”
   Idealne do drewnianych zawieszek - kółek (art. nr 075513)  6 
motywów. Materiał: drewno, guma. Wymiary: Ø 7,5 cm, wys. 4,5 cm. 

   Kolorowy mix
 Wiązki po 8 metrów, posortowane kolorami. 100% bawełny.
192473  50 x 8 m   49,90    
 0,12  / 1 m      

   Zrób to sam „Haftowane choinki”
   Zawartość: wykroje z kartonu siarczanowego (350 g/m²), z 
obustronnym nadrukiem i wycięciami w dwóch odcieniach zieleni, 
instrukcja. Wymiary gotowej choinki: szer. 13,5 x wys. 20 cm. Stopień 
trudności: średni. Wiek: od 4 lat.
187181  na 12 sztuk   39,90                  

   Igły do haftowania bez ostrego czubka
 Materiał: metal. Wymiary: Ø 1,6 x dł. 5,5 mm.
078004  6 sztuk   12,90              

   Zrób to sam „Breloczki gwiazdy”
   Do pokolorowania, ozdobienia i podarowania w prezencie.  
Zawartość: 10 breloczków z drewnianej sklejki, z kółkiem do kluczy, 
instrukcja. Wymiary: gwiazda – Ø ok. 6 cm. Stopień trudności: łatwe. 
Wiek: od 3 lat.
109643  10 sztuk   24,90              

1

NOWOŚĆ

   Zrób to sam „Drewniane zawieszki kółka”
   Do pomalowania, ozdobienia stemplami w kształcie mandali 
(stemple - mandale zamawiać osobno). Wskazówka: jako prezent 
można podpisać z jednej strony dedykacją.  Wymiary: 9 x 8 cm. Za-
wartość: 24 zawieszki z drewnianej sklejki gr. 4 mm, 1 instrukcja. 
Stopień trudności: łatwe. Od 3 lat.
075513  24 sztuki   19,90                  

2

3

4

   Bożonarodzeniowe zawieszki
   13 różnych motywów, każdy motyw występuje 3 razy. Z goto-
wymi, zamocowanymi złotymi tasiemkami do zawieszenia i nadruko-
wanymi konturami. Wystarczy pomalować kredkami, flamastrami lub 
farbkami. Można też dowolnie ozdobić brokatem, perłkami w płynie 
itp.  Materiał: drewniana sklejka o grubości 3 mm. Wymiary: np. konik 
na biegunach 9 x 9 cm. Stopień trudności: od 4 lat.
073431  39 sztuk    19,90              

Stopień trudności: łatwe. Od 3 lat.
074917  6 sztuk   59,90        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. Niebezpieczeństwo 
udławienia się.     

5

   Zrób to sam „Haftowane zawieszki Boże Narodzenie”
   Zawartość: 12 kółek z otworami wyciętych z drewnianej sklej-
ki (gr. 2 mm), 12 wykrojów z filcu – z gotowymi dziurkami, nici do 
haftowania w różnych kolorach, instrukcja. Wymiary: Ø 8 cm. Sto-
pień trudności: łatwe. Wiek: od 5 lat.
040449  12 sztuk    29,90              
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  Zrób to sam 
„Pompony Św. Mikołaj”
  Śliczne ozdoby w formie św. Mikołaja 
do pomalowania, z brodą z pomponu. 
Praktyczne rozwiązanie: głowa św. Mi-
kołaja jest jednocześnie krążkiem po-
trzebnym do wykonania pomponu.  
Zawartość: drewniane elementy z na-
drukiem i otworami, wykroje z filcu, 
instrukcja. Wymiary: 8,3 x 10,3 cm. 
Stopień trudności: łatwe. Wiek: od 4 lat.
183298  na 12 sztuk   34,90                  

  Zestaw włóczki z drutami
  Kompletny zestaw do dziegrania na 
drutach.  Zawartość: włóczka (100% 
akryl, każdy motek 50 g długości 50 m) 
w 12 odcieniach, 1 para drutów bam-
busowych – gr. 8 (dł. 30 cm). W pudeł-
ku z tworzywa (dł. 27 x szer. 24 x wys. 
15 cm) z zamknięciem na zatrzask.
070534  15 części   99,90              

  Zrób to sam 
„Wycinanki Mikołaje”
Zabawne Mikołaje do ozdobienia okien.  
Wyciąć czapeczki i głowy i odpowied-
nio je posklejać. Po obu stronach przy-
kleić oczy i pompony, a następnie 
ozdobić czapki naklejkami. Gotowe!  
Zawartość: wycięte, nadrukowane czę-
ści z kartonu i papieru, naklejki, naklej-
ki-oczy, instrukcja. Wymiary: Św. Miko-
łaj ok. 12 x 21 cm. Poziom trudności: 
łatwe. Wiek: od 3 lat.
143716      na 6 sztuk 34,90                  

  Brokatowe pompony
  Puszyste miękkie pompony z brokatowym połyskiem. W praktycz-
nym pudełku.  Zawartość: 400 pomponów w 9 kolorach (biały, zie-
lony, niebieski, fioletowy, różowy, czerwony, żółty, pomarańczowy, 
jasnoniebieski) i 4 rozmiarach (Ø 15 - 40 mm). Materiał: wełna.
180692  400 sztuk   79,90            
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. Niebezpieczeństwo 
udławienia się.     

  Tekturowe choinki „3D”
  Dwa wycięte z tektury i rozcięte 
elementy należy wsunąć jeden w 
drugi – razem utworzą małą cho-
inkę. Choinkę można ozdobić w 
dowolny sposób kredkami, flama-
strami i farbami.  Materiał: biała 
tektura. Wymiary: gotowa choin-
ka Ø 18 x wys. 25,5 cm. Zawar-
tość: 24 elementy wycięte z tek-
tury, z rozcięciami.
187896  na 12 sztuk   69,90                  

·   Pompony tworzymy  
bezpośrednio na formie. 

mięciutkie, puszyste, brokatowe
                        i kolorowe 

Pompony –

  Zrób to sam „Zestaw do 
robienia pomponów”
  Wykonanie pomponów będzie 
dziecinnie proste. Krążki wystarczy 
owinąć włóczką, związać, rozciąć i 
pompony gotowe!  Zawartość: 200 
gotowych szablonów z kartonu w 
2 rozmiarach: Ø zew. 9 cm - wew. 
4 cm oraz Ø zew. 7 cm - wew. 2,6 
cm. Po 100 sztuk w każdym roz-
miarze. Poziom trudności: łatwy. 
Wiek: od 3 lat.
076747  200 sztuk    19,90              

  Przyrząd do wykonywania 
minipomponów
  Za jego pomocą można z łatwo-
ścią wykonać 6–8 pomponów w 
dwóch rozmiarach jednocześnie. 
Sposób wykonania krok po kroku 
objaśnia ilustrowana instrukcja.  
Materiał: tworzywo sztuczne. Wymia-
ry: 20 x 6,5 cm. Zawartość: 1 przyrząd 
z instrukcją wykonania pomponów o 
średnicy 2 lub 3 cm.
182585      29,90            
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 
3 lat. Małe części. Niebezpieczeństwo udławienia się.     

  Zestaw poszewek na poduszki
 Poszewki na poduszki można poma-
lować i dodatkowo ozdobić aplikacja-
mi. Uprzednio należy je porządnie 
wypchać papierem, żeby farba nie 
przebiła na drugą stronę i nie zafar-
bowała materiału.  Można prać w 
temp. 95°C. Kolor: biały. Materiał: 
100% bawełna. Wymiary: 40 x 40 cm. 
Bez wypełnienia.
193555  6 sztuk   79,90              

  Minipompony
  Mięciutkie puszyste pompony do ozdabiania rękodzieła.  Zawar-
tość: 500 pomponów w 10 kolorach (żółty, niebieski, zielony, 
fioletowy, czerwony, różowy, biały, pomarańczowy, czarny, brą-
zowy) i 2 rozmiarach (Ø 1 i 1,5 cm). Materiał: włóczka.
180683  500 sztuk   29,90            
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. Niebezpieczeń-
stwo udławienia się.     

·  500 sztuk

·  w 2 rozmiarach  
i 10 kolorach

·  puszyste i  
mięciutkie

  Śnieżynki z folii 
holograficznej
  Wycięte śnieżynki i cekiny z 
efektem hologramu przezna-
czone na wiszące ozdoby i de-
koracje z okazji Bożego Naro-
dzenia i innych świąt.  Materiał: 
tworzywo sztuczne. Wymiary: Ø 
2,5 i 4,5 cm. Zawartość: 250 g 
w 6 kolorach (złoty, srebrny, bia-
ły, czerwony, pomarańczowy, 
turkusowy).
187327  250 g   64,90                  
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·  spłaszczona podstawa – 
stoją stabilnie

·  do ozdabiania z obu 
stron

   Tekturowe bałwanki
   Śliczny kształt; dzięki pła-
skiej podstawie stabilnie stoją. Do 
dowolnego ozdobienia z obu 
stron, np. oklejenia lub pomalo-
wania.  Materiał: kształty z tektu-
ry. Wymiary: 12 x 8 x 2 cm.
145079  6 sztuk    39,90              

   Zrób to sam  
 „Filcowe guziki”
  Zabawna ozdoba do prac krawiec-
kich, rękodzielniczych i do roż-
nych innych dekoracji.  Zawartość: 
126 guzików z filcu o grubości 3 
mm w 14 kolorach i 3 rozmiarach 
(Ø 20, 25 i 30 mm). Wiek: od 3 lat.
109662  126 sztuk    29,90              

·  pojedynczy motyw w 3 
rozmiarach

·  łatwa obsługa

·  tnie papier i karton do 
240 g/m2

   Zestaw dziurkaczy  
 „Śnieżynka”
  Dziurkacze z motywem śnieżynki 
w trzech rozmiarach. Do papieru i 
kartonu maks. 240 g. Bardzo łatwe 
w obsłudze. Idealne do bożonaro-
dzeniowego rękodzieła.  Materiał: 
tworzywo sztuczne. Wymiary: mo-
tywy: Ø ok. 25, 40, 50 mm.
186943  3 sztuki   129,-                  

·  na dekoracje bożonaro-
dzeniowe

·  holograficzne

·  Ø 4,5 cm 

   Śnieżynki z folii  
 holograficznej
  Wycięte śnieżynki i cekiny z efektem 
hologramu przeznaczone na wiszące 
ozdoby i dekoracje z okazji Bożego 
Narodzenia i innych świąt.  Materiał: 
tworzywo sztuczne. Wymiary: Ø 2,5 
i 4,5 cm. Zawartość: 250 g w 6 ko-
lorach (złoty, srebrny, biały, czerwony, 
pomarańczowy, turkusowy).
187327  250 g   64,90                  

   Śnieżynki z pianki
   Wykonanie jest bardzo ła-
twe i szybkie: śnieżynki wystarczy 
ozdobić wyciętymi błyszczącymi 
naklejkami i zawiesić na srebr-
nych sznureczkach.  Wymiary: 
śnieżynka Ø 15 cm. Zawartość: 24 
śnieżynki, 24 płytki w 4 kolorach 
(niebieski, fioletowy, srebrny, tur-
kusowy) zawierające po 24 błysz-
czące kształty. 24 srebrne sznu-
reczki na pętelki do zawieszenia
187338  na 24 sztuki   69,90                  

·  Pompony  
tworzymy  
bezpośrednio 
na bałwanku 

Doświadczenia dotykowe 
z różnymi materiałami 
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   Zrób to sam „Filcowe ozdoby:  
 Gang bałwanków”
  Filcowe ozdoby z motywem bałwanka do złożenia, ozdo-
bienia i postawienia.  Zawartość: częściowo przedziurko-
wane wykroje z filcu, okrągłe patyczki, drewniane krążki, 
drewniane koraliki, ruchome oczka, instrukcja. Wymiary: 
ok. 15 x 20 cm. Stopień trudności: łatwe. Wiek: od 4 lat.
183697  na 6 sztuk   49,90                  

   Zrób to sam „Filcowe nawlekanki Bałwanek”
   Kreatywny zestaw na 5 nawlekanych łańcuchów 
o tematyce zimowej – można od razu przystąpić do wy-
konania.  Zawartość: elementy z filcu, ruchome oczka, 
drewniane koraliki w białym kolorze, biała mulina, pla-
stikowa igła, instrukcja. Wymiary: np. chmurka szer. 11 
cm x wys. 7 cm. Stopień trudności: łatwe. Wiek: od 3 lat.
078557  na 5 łańcuchów   39,90              

   Zrób to sam „Bałwanki z pomponów”
   Zabawne ozdoby do pomalowania z brzuchami z 
pomponów.  Zawartość: 12 elementów ze sklejki, z na-
drukiem i nawierconymi otworami, 2 wzory, instrukcja. 
Wymiary: bałwanek w wełnianej czapce 12 x 8; pompon 
Ø ok. 7,5 cm. Stopień trudności: łatwe. Wiek: od 4 lat.
142891  na 12 sztuk   34,90              

  Zestaw włóczki z drutami
  Kompletny zestaw do dziegrania 
na drutach.  Zawartość: włóczka 
(100% akryl, każdy motek 50 g 
długości 50 m) w 12 odcieniach, 1 
para drutów bambusowych – gr. 8 
(dł. 30 cm). W pudełku z tworzywa 
(dł. 27 x szer. 24 x wys. 15 cm) z 
zamknięciem na zatrzask.
070534  15 części    99,90              

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Zrób to sam
„Bałwanki z 
pomponów”
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  Zestaw pasków do 
wyplatania Fröbel
Do wyplatania, tworzenia gwiazd lub łańcuchów 
– zapas pasków w 6 intensywnych kolorach i w 
różnych formatach wystarczy na wiele kreatyw-
nych projektów! Szczególna cecha: paski mają 
skośne krawędzie. Dzięki temu wyplatanie jest 
łatwiejsze. Po skończonej pracy wystarczy obciąć 
paski na żądaną długość i przykleić końce. Mate-
riał: kolorowy papier. Wymiary: dł. 49 cm, szer. 1 
cm, 1,5 cm i 2 cm. Arkusze do wyplatania prosimy 
zamawiać oddzielnie. Stopień trudności: łatwe. 
Wiek: od 3 lat.
157248  540 pasków   59,90              

  Paski z wodoodpornej folii na 
gwiazdy Fröbla
  Klasyczne gwiazdy Fröbla można teraz 
wykonać z przeznaczeniem na dwór!  
Zawartość: 16 pasków z folii odpornej 
na warunki atmosferyczne w 2 szero-
kościach (2,5 i 4 cm), instrukcja. Jeden 
zestaw wystarczy na 4 gwiazdy w 2 
rozmiarach: Ø 11,5 cm i Ø 18,5 cm.
186944  złote    39,90
             186946  czerwone    39,90
186945  srebrne   39,90

  Wiadro koralików do prasowania
    Ok. 20.000 kolorowych koralików w kształcie walca z 
polietylenu (5 x 5 mm).
079250  20.000 koralików    79,90        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. 
Niebezpieczeństwo udławienia się.     

  Koraliki do prasowania „Boże Narodzenie”
Bożonarodzeniowy czar koralików.  3 płytki do układania, 
20 szablonów z ozdobnymi motywami i 21.000 koralików 
do prasowania w 12 kolorach. Z koralików można ułożyć 
wiele różnych wzorów jako świąteczne zawieszki.   
079900  21.023 części   99,90        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. 
Niebezpieczeństwo udławienia się.     

Prasowane
dekoracje na choinkę 

  Zrób to sam Miniforemki do koralików do 
prasowania „Boże Narodzenie”
  8 foremek do napełnienia koralikami do prasowania. 
Koraliki rozmieszczamy łyżką w szablonie i w celu 
utwardzenia prasujemy z obu stron.  Zawartość: 8 
drewnianych foremek w 4 kształtach: 2 gwiazdy, 2 
serca, 2 choinki, 2 aniołki, instrukcja. Wymiary: serce 
ok. 6,5 x 6 cm. Stopień trudności: łatwe. Wiek: od 3 lat.
183279  8 sztuk   39,90              

gwiazdy i wyplatanki 
Fröbel 

  Gwiazdy Fröbla - paski
  Paski w nastrojowych wzorach i kolo-
rach, na 15 gwiazd w 2 rozmiarach.  
Materiał: papier. Wymiary: dł. 44 cm. Na 
10 gwiazdek o Ø 6,5 cm i 5 gwiazdek o 
Ø 11,5 cm.
069257  60 sztuk   29,90                  

  Igły do wyplatania
  Ze stali nierdzewnej (EN 71).  
Materiał: stal. Długość: 19,5 cm.
072390  12 sztuk   29,90              

  Zrób to sam Fröbel „Wyplatane 
kartki bożonarodzeniowe”
  Paski do wyplatania wystarczy wsunąć 
w nacięcia w kartach do wyplatania i 
przykleić. Następnie na wyplatane ar-
kusze nakleić przykleić pasujące passe-
-partout i gotowe.  Zawartość: arkusze 
do wyplatania, passe-partout z trzema 
motywami (gwiazda, bombka, choinka), 
paski do wyplatania w 2 szerokościach 
(1 lub 2 cm) i 6 kolorach, instrukcja. 
Materiał: kolorowy karton. Wymiary: 
15 x 15 cm. Stopień trudności: łatwe. 
Wiek: od 3 lat.
196075  na 12 sztuk   39,90                  

·  do wyplatania estetycznych 
wzorów geometrycznych

·  wspiera rozumienie estetyki, 
symetrii i geometrii

·  uczy podstawowych zasad 
matematycznych

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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·  144 kredki w 12 żywych kolorach

·  bardzo wydajne
·  bardzo odporne na łamanie

·  nie plamią rąk i ubrań

·  w drewnianym 
pudełku z  
przesuwaną 
pokrywką    Kredki świecowe Wehrfritz

   Miękkie i mocno nasycone kolorem, bardzo wydaj-
ne i wyjątkowo odporne na złamania. 12 pięknych kolo-
rów, każda kredka z papierową opaską. W praktycznym 
drewnianym pudełku z przesuwaną pokrywką i schow-
kiem na każdy kolor.  Zawartość: 144 kredki w 12 kolorach 
(12 x czarny, szary, brązowy, fioletowy, zielony, niebieski, 
różowy, czerwony, pomarańczowy, żółty, jasnoniebieski, 
kolor skóry). Wymiary: Ø 1 cm, dł. 10 cm, pudełko z drew-
na: dł. 29 x szer. 22 x wys. 5,5 cm.
174298  144 sztuki   199,-        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. 
Niebezpieczeństwo udławienia się.     

·  wysokie krycie

·  kremowa konsystencja

·  zmywalne

·  do papieru, kartonu, 
szkła, płótna, tkaniny

   Farby do malowania palcami i nie tylko
   Farby do malowania gąbką, palcami i pędzlem, 
dobrze kryjące. Kolory można mieszać, farby dają się 
łatwo rozsmarować i są zmywalne. Nadają się do do pa-
pieru, kartonu, szkła, płótna, tkaniny. Wskazówka: plamy 
natychmiast zmyć letnią wodą.  2 litry
141649  czerwony       
141657  czarny       
141650  pomarańczowy       
141653  róż       
141651  biały       
141658  niebieski       
141655  liliowy       
141656  brązowy       
141654  żółty       
141652  zielony    

 każdy 39,90    
  19,95  / 1 l
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. 
Niebezpieczeństwo udławienia się. 
Produkt nie wymaga oznakowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1272/2008.   

·  96 flamastrów w 12 wspaniałych kolorach

·  każdy podwójny - z cienką i grubą końcówką

·  nasycone kolory i bardzo dobre krycie
·  w praktycznym pojemniku
·  nie wysychają

 Podwójne flamastry Wehrfritz
 Z cienką i grubą końcówką, w 12 wyrazistych ko-
lorach z dużym nasyceniem. W praktycznym pudełku z 
czterema wkładkami z 3 przegródkami.  Zawartość: 1 
pojemnik z tworzywa sztucznego z pokrywką z 4 skrzyn-
kami sortującymi - 3 przegródki z uchwytem do przeno-
szenia. 96 podwójnych flamastrów w 12 kolorach (8 x 
ciemnoniebieski, jasnoniebieski, ciemnozielony, jasnozie-
lony, czerwony, pomarańczowy, różowy, żółty, szary, fio-
letowy, brązowy, czarny), szerokość linii 1 mm i 4 mm. 
Materiał: tworzywo sztuczne. Wymiary: dł. 25 cm, pu-
dełko dł. 25 x szer. 17,5 x wys. 14 cm.
172987  96 sztuk    149,-        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. 
Niebezpieczeństwo udławienia się.     

·  60 pędzli
·  5 różnych  

rozmiarów
·  wygodne 

uchwyty z  
drewna

   Duża paczka pędzli z włosia
   60 pędzli w różnych rozmiarach. Duża ilość w ko-
rzystnej cenie! Pędzle z jasnym włosiem, aluminiowym za-
ciskiem bezszwowym, krótkim uchwytem z drewna natu-
ralnego.  Zawartość: po 12 szt. w rozmiarach 4, 6, 8, 10, 12.
073046  60 sztuk   69,90              

·  miękkie wydajne rysiki

·  nasycone kolory

·  odporne na złamanie

·  3 różne grubości do wyboru

   Duży zestaw kredek Wehrfritz
  Dla całej grupy. Kredki mają miękkie rysiki - od-
porne na złamania. Materiał: drewno, lakierowane. Wy-
miary: dł. kredki ok. 17,5 cm. W solidnym drewnianym 
pudełku (dł. 20,8 x szer. 12,2 x wys. 8,4 cm) z podziałem. 
144 sztuki w 12 kolorach.  144 sztuki
072405  grube, sześciokątne   169,-              
072055  cienkie, sześciokątne   149,-        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. 
Niebezpieczeństwo udławienia się.     

073045  grube, trójkątne    299,-        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. 
Niebezpieczeństwo udławienia się.     

·  bardzo dobrze kleją 
papier, karton, zdjęcia, 
skórę i tkaniny

·  ew. plamy bardzo łatwo 
zmyć

·  bez rozpuszczalnika

·  20 g kleju w każdym 
sztyfcie

   Zestaw klejów w sztyfcie Wehrfritz
  Świetnie i skutecznie kleją: papier, karton, zdjęcia, 
skórę i tkaniny. Zmywalne z prawie wszystkich materia-
łów. Nie zawierają rozpuszczalnika.   
698938  3 x 20 g    14,90    
 24,83  / 100 g  

070913  12 x 20 g    39,90    
  16,63  / 100 g  

067522  36 x 20 g    99,90    
 138,75  / 1 kg  
Produkt nie wymaga oznakowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1272/2008.   

Czy znasz już 
naszą jakość?
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·  do zabawy w grupie

·  trenuje równowagę i 
zdolności motoryczne

·  w zestawie pompka

·  można prać w 
temperaturze 30 °C

  Skacząca owieczka Molly 
  Podskakujące zwierzątko do przytulania i skakania. Jej ładny 
design magicznie przyciąga dzieci. Od siedzenia do podska-
kiwania dzieli je tylko mały podskok. Przy okazji szalonej 
zabawy dzieci ćwiczą równowagę i motorykę. „Tajemnica”, 
którą skrywa okrąglutka Molly, to dmuchana piłka. Gdy Mol-
ly zabraknie tchu, można ją napompować pompką. Nóżki 
wypełnione granulatem zapewniają stabilność.  Zakres do-
stawy:  pokrycie, piłka,  pompka, wentyl i instrukcja. Obcią-
żenie: maks. 25 kg. Materiał: nogi wypełnione granulatem, 
głowa wypełniona watą; pokrycie z poliestru, zdejmowane. 
Można prać w temp. 30°C, program delikatny. Wymiary w 
przybliżeniu: dł. 48 x szer. 30 x wys. 30 cm. Wiek: od 3 lat.
062481       299,-       249,-        
Ostrzeżenie. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.     

  Szkatułki + dekoracje
  Kuferki na skarby z zawartością. Skład: 30 miniaturowych 
pustych kuferków, ok. 2000 kamieni ozdobnych w różnych 
kształtach, kolorach i rozmiarach, oraz 6 kolorowych świe-
cących, żelowych sztyftów, bez rozpuszczalnika do klejenia 
izdobienia.  Materiał: trwały karton. Rozmiar: 21 x 12,5 x 
19 cm, 6 x 4 x 4cm.
074698  38 części   129,-        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. 
Niebezpieczeństwo udławienia się.     

  Sekretny pisak
  Napisany tekst widać dopiero w świetle UV emitowanym 
przez diodę w zatyczce. Sekretny pisak może być również 
latarką. Ze względu na neonowe kolory nadaje się również do 
znakowania.  Materiał: tworzywo sztuczne. Wymiary: Ø ok.  
1 cm, długość pisaka ok. 13 cm. Szerokość kreski: 2 mm. Ze-
staw 12 pisaków w 4 kolorach obudowy (neonowy zielony, 
neonowy pomarańczowy, neonowy niebieski, neonowy żółty).
193726  12 sztuk   49,90                  

 

 Prezenty dla całej grupy

  Szopka bożonarodzeniowa, zestaw maxi
  Pięknie wykonana szopka przedstawia historię narodzin Jezusa 
już najmłodszym dzieciom. Wszystkie elementy, od stajenki przez 
zwierzęta aż po figurki, są wykonane ręcznie, ręcznie pomalo-
wane i wyjątkowo trwałe. Zestaw można wykorzystać do deko-
racji oraz do zabawy.  Zawartość: stajenka, Maria, Józef, dzie-
ciątko Jezus w żłobku, 1 anioł, 2 pasterzy, 3 królowie, 2 owce, 
wół, osioł, 2 wielbłądy, 2 palmy, filcowa chusteczka. Materiał: 
drewno. Wymiary: stajenka dł. 17,6 x szer. 14 x wys. 17,6 cm. 
Pasterz: wys. 6,5 cm. Wiek: od 3 lat.
154228  19 części    299,-              

  Orzechy z niespodziankami
  Po rozłupaniu orzecha ukażą się przepiękne kamienie półszla-
chetne jak np. tygrysie oko czy kwarc różany. W zależności od 
wielkości orzechy zawierają 1 - 4 kamieni (ok. 8 - 20 mm).   
094752  32 sztuki    99,90        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. 
Niebezpieczeństwo udławienia się.     

Cena promocyjna tylko do 31.12.2018!

NOWOŚĆ

Skacząca 
owieczka Molly

-
-

249
299

·  ręcznie wykonana i ręcz-
nie malowana

·  bardzo trwała

·  do inscenizacji i zabawy

·  wszystkie figurki stoją 
bardzo stabilnie
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   Zestaw figurek  
 „Bajkowy świat”
  Urzekający, wiernie oddający szczegóły i ręcznie ma-
lowany zestaw 6 znajomych baśniowych postaci, 
jednorożca i smoka.  Zawartość: Śpiąca Królewna, 
Kopciuszek, Bella, Książę Filip, Czarodziej, Jednorożec, 
Smok, Wróżka. Materiał: tworzywo sztuczne. Wymia-
ry: dla porównania Kopciuszek wys. 10,7 cm.
145108  8 sztuk   199,-        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. 
Niebezpieczeństwo udławienia się.     

   Rycerze
   Pięknie zaprojektowane i wiernie 
oddające szczegóły – ręcznie malowane. 
Książęta i rycerze można posadzić na 
koniach.  Zawartość: 2 konie, 5 rycerzy, 1 
książę. Materiał: tworzywo sztuczne bez 
PCV. Wymiary dla porównania: niebieski 
koń ok. 14 cm, wys. 10 cm.
145107  8-częściowy    219,-        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 
lat. Małe części. Niebezpieczeństwo udławienia się.     

   Elfy
     Wykonane z elastycz-
nego materiału. Wymiary: elf 
na koniu dł. 15 x wys. 18 cm. 
Wiek: od 3 lat.
069707  8 sztuk    369,-        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w 
wieku poniżej 3 lat. Małe części. 
Niebezpieczeństwo udławienia się.     

·  drewno  
brzozowe – sklejka

·  wiele wariantów  
konstrukcyjnych

·  każdy element może  
stać także oddzielnie

  Zamek rycerski
Prawdziwie rycerska zabawa.  Niezależnie od tego, czy odbywa się turniej 
rycerski czy dochodzi do potyczek między dwoma rycerzami - mury i wieże 
zamkowe wytrzymają każdy atak. Za każdym razem można budować je 
inaczej. Wszystkie elementy można ustawiać także pojedynczo. W mury 
miejskie wbudowane są prawdziwe stajnie dla koni itp. Do zabawy można 
wykorzystać komplet rycerzy.  Materiał: sklejka brzozowa o grubości 8 mm. 
Wymiary: duża wieża 15 x  15,5 cm, wys. 39 cm, duży mur miejski dł. 50 x 
wys. 21 x szer. 17 cm,  mały mur miejski 17 x 17 cm, wys. 21 cm.
109160      799,-        639,-        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. Niebezpieczeństwo udławienia się.     

1 duża wieża 3 wieże 3 duże mury miejskie 2 mury 1 most zwodzony

Cena promocyjna tylko do 31.12.2018!
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  Constructor - zestaw podstawowy
Dla małych i dużych konstruktorów.  System klocków Constructor powstał w celu 
rozwijania kreatywności, motoryki rąk i zręczności manualnej dzieci. Większość 
klocków została wykonana z trwałego, twardego drewna pomalowanego bezpiecz-
nymi dla zdrowia farbami na bazie wody, zgodnie z europejską normą EN 71. Ele-
menty łączące, jak śruby, nakrętki i podkładki zostały wykonane z niełamliwego 
tworzywa sztucznego, dzięki czemu nawet przypadkowe mocne przykręcenie nie 
spowoduje złamania. W załączeniu wyczerpująca, dostosowana do dziecięcego 
odbiorcy instrukcja budowy 8 różnych modeli.  Od 6 lat.
159588  300 części    199,-        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. Niebezpieczeństwo udławienia się.     

  Wielobarwne zębatki
  Najlepsze w maszynach marki „Produkcja własna” jest 
to, że ich wynalazcy mogą od razu się nimi bawić. Dwie 
płyty - podstawki (każda 31 x 22 x 1 cm) stanowią pod-
porę konstrukcji. Wraz z instrukcją budowy różnych mo-
deli.  Materiał: trwałe tworzywo sztuczne. Od 5 lat.
622128  165 części    99,90        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. 
Niebezpieczeństwo udławienia się.     

  LEGO® - duży zestaw do różnych budowli
  Ten gigantyczny zestaw klocków o różnej wielkości i w żywych kolorach zawiera liczne elementy specjalne, takie jak kwiaty, 
naczynia, zwierzęta czy skrzynia ze skarbami. Z tym zestawem możliwe jest budowanie wszystkiego, czego tylko dusza zapragnie, 
od rycerskiego zamku, aż po ogródek działkowy. Z pojemnikiem do przechowywania.  1207 sztuk. Wiek: od 4 lat.
012950       429,-          399,-        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. Niebezpieczeństwo udławienia się.     

LEGO®

dla całej grupy 

 Constructor - zestaw 
podstawowy

-199

Wielobarwne zębatki

9099

LEGO® duży zestaw do 
różnych budowli

-
-

399
429

Cena promocyjna tylko do 31.12.2018!
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GERHARD FRIEDRICH / VIOLA GALGOCZY / BARBARA SCHINDELHAUER
 ””W krainie liczb” - koncepcja wczesnego
nauczania matematyki przez zabawę + CD
W krainie liczb czyli jak realizować metodę Świat Liczb Willy’ego w praktyce. 
Koncepcja wczesnego nauczania matematyki przez zabawę (z płytą CD). Wy-
próbowane i niezawodne pomysły dla przedszkoli i szkół podstawowych.  Dzię-
ki interesującym opowiadaniom, pięknym piosenkom i zabawom dostosowa-
nym do wieku dzieci pozwala w atrakcyjny sposób wytłumaczyć 
matematyczne zależności i zachęcić maluchy do ich zgłębiania. Nie tylko 
wzbogaca wiedzę, ale też stymuluje rozwój psychomotoryczny. Poszczególne pomysły można płynnie łączyć z większy-
mi projektami lub wykorzystać jako pojedyncze elementy w codziennym procesie nauczania. 
088480      29,90                  

  Świat Liczb Willy’ego – zestaw ulubiony
  Zawartość: 16 Liczbowych domów (13 x 13 x 13 cm; + 11 dachów wys. 7 cm), kominy, chorągiewki; 55 czarnych wtyczek, 
10 naturalnych wtyczek; 11 Liczbowych zwierząt (np.: „Nr 1” wys. ok. 38 cm, Ø ok. 6,5 cm), 10 Liczbowych ogrodów (np.: 
koło Ø 75 cm, elipsa 100 x 60 cm).   
158551       2490,-         1990,-        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części.  
Niebezpieczeństwo udławienia się.     

   Świat Liczb  
Willy’ego – zestaw ulubiony

-
-

1990
2490

Cena promocyjna tylko do 31.12.2018!

W Świecie Liczb Willy’ego  matematy-

ka tworzona jest przez same dzieci. 

To metoda nauczania całościowego, 

a od momentu wprowadzenia  

w 2003 roku jest stałym elementem 

codziennej pracy edukacyjnej wielu 

przedszkoli - także w Polsce. Twórcy 

metody potwierdzili naukowo,  

że w ciągu zaledwie 10 tygodni dzieci 

w wieku od 3 do 6 lat osiągnęły ma-

tematyczne kompetencje i rozumie-

nie, do opanowania których zazwy-

czaj potrzebują 1 roku.

Wyprawa do świata matematyki

11 Liczbowych Zwierząt Przytulanek 

16 Liczbowych Domów

Wartość  
dodana!
Zobacz film instruktażowy 
na www.wehrfritz.pl

75 cm
10 Liczbowych Ogrodów 
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Samoprzylepna folia okienna  
do wielokrotnego użytku 

·  drzewo zmienia się wraz ze zmianami zachodzącymi w 
przyrodzie i pięknie wygląda wiosną, latem, jesienią i zimą.

·  rozwija umiejętności motoryczna, umiejętności rozróż-
niania kształtów i kolorów, kreatywne myślenie 

   Karty ze wzorami Fröbel
   Obustronnie zadrukowane, zmy-
walne karty z szablonami. Różnorodne 
motywy: zwierzęta, natura, kształty geo-
metryczne. Do użytku ze skrzynką z mate-
riałami do sortowania / układania Fröbel: 
art. nr 155244.  Materiał: karton, lamino-
wany. Wymiary: dł. 25 x szer. 25 cm.
155378  10 sztuk    129,-              

33 cm

44
,6

 c
m

  Zrób to sam Fröbel „Drzewo i pory roku”
  Całoroczny obrazek na okno! Drzewo zmienia się wraz ze 
zmianami zachodzącymi w przyrodzie i pięknie wygląda 
wiosną, latem, jesienią i zimą. Wystarczy oddzielić pień od 
podłoża i przyczepić do szyby okiennej. Następnie zależnie 
od pory roku udekorować gałęzie drzewa kołami, półkolami 
i trójkątami imitującymi liście, kwiaty, jabłka lub płatki śnie-
gu. Obie strony elementów przywierają do gładkich po-
wierzchni, są odporne na wycieranie i przeznaczone do 
wielokrotnego użytku.  Zawartość: 12 arkuszy z przezroczy-
stej folii adhezyjnej z ok. 120 elementami w 10 kolorach, 
częściowo wyciętych i z nadrukiem, instrukcja. Wymiary: 
powierzchnia pnia drzewa 44,6 x 33 cm. Stopień trudności: 
łatwe. Wiek: od 4 lat.
157175  na 1 drzewo    74,90              

2

   Skrzynka z materiałami do sortowania/układania Fröbel
 Duża skrzynka z materiałami do sortowania i układania zawiera kolorowe ele-
menty przejrzyście uporządkowane w 9 przegródkach. Elementy mają następujące 
kształty: łuki, trójkąty, półkola, romby, prostokąty, pierścienie, krążki, sześciokąty, pa-
tyczki, trapezy i kwadraty. Elementy układanki są pomalowane w kolorach tęczy. Mo-
gą być wykorzystywane na wiele sposobów: do sortowania według kolorów lub kształ-
tów, do tworzenia i rozkładania na elementy kształtów i zbiorów oraz do układania 
dowolnych kreatywnych wzorów albo układania wzorów według szablonów. Idealnie 
pasują do tego celu karty art. nr 155378 (prosimy zamawiać oddzielnie).  Materiał: 
drewno. Wymiary: skrzynka dł. 50 x szer. 36,5 x wys. 7,5 cm, pierścień – Ø 5,5 cm, 
kwadrat dł. 2,5 x szer. 2,5 cm, grubość elementów 6 mm. Wiek: od 3 lat.
155244  1242 części   599,-        549,-        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. Niebezpieczeństwo udławienia się.     

Cena promocyjna tylko do 31.12.2018!

1

1

  Fröbel układanka Zwierzęce trio
  Troje zabawnych zwierząt – sowa, ryba i ślimak – stanowi ramy do tworzenia nowych, pięknych wzorów. Z trójkątów w jednako-
wym kolorze powstają romby, trapezy lub sześciokąty. W ten sposób dzieci samodzielnie odkrywają podstawy symetrii i figury 
geometryczne. Atrakcyjnie wykonane elementy z drewna zachęcają do zabawy. Z trójkątów równobocznych można układać 
fantazyjne wzory, mandale lub obrazki z natury i dnia codziennego również bez ramki.  Zawartość: 3 motywy zwierzęce stanowią-
ce podstawkę do układania, 240 trójkątów w 6 kolorach tęczy. Materiał: sklejka, grubość 4 mm. Wymiary: ślimak 27 x 17,5 cm, 
długość boku trójkąta: 2,5 cm. Wiek: od 3 lat.
139166  3 układanki   149,-        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. Niebezpieczeństwo udławienia się.     

Fröbel – dobry  
start w 

przyszłość!
Frobizm to cenny skarb, równie 

aktualny dzisiaj, co dawniej

Pedagogika Fridricha Fröbla to proste 
a zarazem wyrafinowane metody pra-
cy. Zainspirowani jego koncepcją na-
uczania przez zabawę i faktem, jakże 
dziś jest ona potrzebna i aktualna 
stworzyliśmy materiały – piękne i bar-
dzo trwałe. Mają one służyć wielu 
dzieciom przez długi czas. 

2

-
-

549
599

 Skrzynka z materiałami 
do sortowania/układania 

Fröbel
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Szmaragdowa 
Wyspa

-
-

299
399

Liczbowe 
kwiaty

-
-

199
249

  Szmaragdowa Wyspa
  Przy pomocy wahadłowej kuli należy zerwać kokosy z palm oraz 
wydobyć szmaragdy z klifów. Można grać indywidulanie lub w 
grupie przeciwko sobie na punkty lub zespołowo jako team. 
Ważne jest, aby przewidywać i zmieniać tor wahadła tak, by 
uzyskać żądany kierunek. Gra świetnie kształtuje orientację 
przestrzenną i motorykę małą.  Zawartość: 1 szmaragdowa wy-
spa z kulą wahadłem, 6 kokosów (na sznurkach), 2 szmarag-
dy(na sznurkach), instrukcja. Rodzaj gry: zręcznościowa. Wiek: 
od 3 lat. Czas gry: ok. 10 minut.
052584      399,-       299,-            
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. Niebezpieczeń-
stwo udławienia się.     

  Liczbowe kwiaty
  W magicznej krainie cyfr można również liczyć z kwiatami: któ-
ry kwiatek ma najwięcej płatków? Dzieci podczas zabawy uczą 
się jednocześnie podstaw matematycznych! Zawartość: 10 kolo-
rowych drewnianych słupków (numery 1 - 10), 10 drewnianych 
słupków - łodyg, 1 kolorowy, drewniany kwiatowy słupek, 55 
kolorowych płatków z filcu, 1 woreczek, 1 kostka - cyferki, 1 
kostka - obrazki, 42 szablony, 1 płytka bazowa, instrukcja w ję-
zyku polskim.  Typ gry: sortowanie i liczenie. Liczba graczy: 1 – 6. 
Wiek: od 4 lat. Czas trwania: w zależności od wariantów gry.
053134  123 części   249,-       199,-        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. Niebezpieczeń-
stwo udławienia się.     

·  3 scenerie do zbaw narra-
cyjnych

·  zamykane na zamek bły-
skawiczny

·  3 różne zestawy figurek 
pasujące do krajobrazu

·  praktyczne – z pętelkami do 
zawieszania

  Kokony – scenerie opowiadań
  Trzy fascynujące scenerie z figurkami. Wystarczy rozpiąć zamek, rozłożyć planszę do zabawy, puścić wodze fantazji i można 
zaczynać. Starannie wykonane plansze oraz figurki są inspiracją do nowych pomysłów. Gospodarstwo rolne, mieszkanie oraz 
bajkowy las przedstawiają wiele ciekawych szczegółów. Dzieci mogą odgrywać scenki z codziennego życia i własnych doświad-
czeń oraz z bajek, np. „Czerwonego Kapturka”, „Jasia i Małgosi” lub „Żabiego króla”. Przy okazji zabawa wspomaga rozwój 
mowy. Kokony znakomicie sprawdzą się również w nauce języka obcego, mogą służyć do poszerzania słownictwa oraz jako 
temat do opowiadania.  Zawartość: 3 kokony – scenerie opowiadań (rodzina, gospodarstwo, bajkowy las), strona zewnętrzna z 
filcu, strona wewnętrzna z materiału (można wycierać szmatką), po 10 figurek z drewna (grubość 1,2 cm). Wymiary: powierzch-
nia do zabawy 43,6 cm x 20 cm, kokon po zwinięciu (z pętelką) ok. 9,5 x 48 cm, dziewczynka ok. 3,4 x 4,9 cm. Wiek: od 3 lat.
101772  3 kokony i 30 drewnianych figurek   199,-       159,-        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. Niebezpieczeństwo udławienia się.     

·  poszczególne segmenty 
są duże i przyjemne w 
dotyku

·  ćwiczy koordynację 
oko-ręka i doskonali 
zdolności motoryczne

  Zakręcony robaczek
Zakręci nie tylko w głowie.  Dla tego małego robaczka to bar-
dzo śmieszne wyglądać codziennie inaczej. 4 segmenty w 
wesołych kolorach można wkręcać w dowolnej kolejności. Ta 
prosta zabawka jest niezwykle estetyczna i bardzo przyjemna 
w dotyku.  Materiał: drewno, lakierowane i polerowane. Wy-
miary: segment Ø 5 cm, dł. całkowita 21 cm.
122216  5 części   99,-        79,90              

Perfekcyjna 
jakość i piękny design  

    Kokony – scenerie 
opowiadań

-
-
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199

  Zakręcony  
robaczek

90
-
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Wszystkie produkty 
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Zestaw lalek

8349 za
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   Posterunek straży pożarnej
 Kompletnie wyposażony posteru-
nek straży pożarnej. Z pomocą instrukcji 
konstrukcję buduje się szybko: wiado-
mość o alarmie szybko dociera na 2 pię-
tra i otwiera się szeroka brama.  Materiał: 
drewno. Wymiary: 29 x  57 x 56,5 cm.
021442      399,-       339,-        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 
lat. Małe części. Niebezpieczeństwo udławienia się.     

   Wóz strażacki
 Z wysuwaną drabiną, wężem stra-
żackim i 2 wężami przyłączeniowymi. 
Boczne klapy można otwierać w celu 
schowania niezbędnego sprzętu do ga-
szenia. Dach można zdejmować, dzięki 
czemu zastęp strażaków można usta-
wiać na swoim miejscu.  Materiał: drew-
no. Wymiary: dł. 45 x szer. 18,5 x wys. 
20,5 cm.
021441       249,-        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 
lat. Małe części. Niebezpieczeństwo udławienia się.     

   Figurki strażaków
   Ruchome figurki w pełnym 
rynsztunku. Zawartość: 1 szef, 3 straża-
ków, 2 siekiery, 2 radiostacje, 1 gaśnica, 
1 aparat tlenowy, 1 tuba głośnikowa.  
Wymiary:  strażak 14 cm.
021440  11 elementów    149,-        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 
lat. Małe części. Niebezpieczeństwo udławienia się.     

·  z miękką gondolą

·  również jako spacerówka

·  składany

  Wózek dla lalek kombi Piccolina
  Ten fantastyczny wózek dla lalek kombi z gondolą soft 
można z łatwością przerobić na wózek spacerowy. Jest 
on wyposażony w drążek z regulacją wysokości (44–67 
cm) oraz okienko dachowe. Łatwo można go złożyć, dzię-
ki czemu zajmuje niewiele miejsca. Dla lalek o długości 
maks. 54 cm.  Kolor: czarno-czerwony. Wymiary: dł. 73 x 
szer. 44,5 x wys. 67 cm.
108886       249,-        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. 
Niebezpieczeństwo udławienia się.     

Wiklinowa kołyska z pościelą  
  W tej ładnej kołysce z koszykiem lalki na pewno szybko 
zasną. Drewniane płozy są przykręcone do koszyka. Ko-
łyska nadaje się dla lalek o długości maksymalnej 50 cm. 
Wewnątrz wyłożona tkaniną.  Z dwuczęściową pościelą; 
wzór w zależności od zapasów magazynowych. Bez lalki.  
Wymiary: ok. dł. 53 x szer. 41 x wys. 45 cm.
023063      199,-       159,-              

  Zestaw lalek
  Lalki niemowlęta z funkcją picia i siusiania. Każda lalka 
ma w komplecie z butelkę i smoczek. Pięć lalek ma skó-
rę jasną, a jedna ciemną.  Rozmiar: 30 cm.
053468  18-częściowy   299,-              

Trwałe,
ponadczasowe

drewno 
Posterunek

straży pożarnej 

-
-

339
399
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·  łatwy samodzielny montaż

·  odporna na zarysowania 
powierzchnia do zabawy

·  okrągłe rogi dla bez-
pieczeństwa

  Air Hockey – gra stołowa
  Starannie wykonana nastawka na stół do szybkiej rozgrywki w air hockeya. Odporna na zadrapania plansza z dwukolo-
rowym nadrukiem ma liczne otworki, przez które wydobywa się powietrze wdmuchiwane przez zintegrowaną dmucha-
wę (silnik 24 V / 50–60 HZ), tworząc poduszkę powietrzną, na której ślizga się krążek. Trwały korpus z płyty MDF o 
grubości 12 mm z krawędziami odpornymi na zadrapania i uderzenia i okrągłymi narożnikami pokrytymi PCW dla 
maksimum bezpieczeństwa. Nadstawkę wystarczy postawić na stole, podłączyć do gniazdka, a po skończonej grze łatwo 
i szybko uprzątnąć. Łatwy samodzielny montaż.  Zawartość: nadstawka na stół, 2 grzybki, 4 krążki. Materiał: płyta MDF, 
stal, aluminium, polietylen, polipropylen, polichlorek winylu, kopolimer akrylonitrylu, butadienu i styrenu. Waga: 10,5 kg. 
Wymiary: dł. 91,5 x szer. 51 x wys. 33 cm. Wiek: od 3 lat.
157256       349,-        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. Niebezpieczeństwo udławienia się.     

  Piłkarzyki
Piłkarzyki również dla najmłodszych.  Dla nich stawia się 
je po prostu na podłodze, a dla dużych dzieci - na stole. 
4 solidne nóżki zapewniają stabilną pozycję. Z prętami 
przechodzącymi na drugą stronę, przykręconymi figur-
kami, otworami, z których wyjmuje się piłki, i zintegro-
wanymi bramkami. Ze względu na prosty kształt frontu 
można je przechowywać w pozycji pionowej.  Materiał: 
drewno, stal chromowana, wytrzymałe tworzywo sztucz-
ne. Szer. z uchwytami 82 cm; pole do gry 78 x 48 cm. 
Waga:  11 kg.
145003  Kolor:  srebrny/czarny  349,-        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe kulki. 
Niebezpieczeństwo udławienia się.     

  Dywan „Nasz świat”
  Podczas zabawy na dywanie dzieci mogą się wiele nauczyć: o kontynentach i krajach, a także o ludziach i zwierzętach, 
które tam żyją.  Materiał: 100% poliamid z antypoślizgową powłoką lateksową na spodzie. Wymiary: szer. 170 x dł. 
300 cm.
181089      1199,-                  

   Zestaw zwierząt leśnych
Zawartość: jeleń, łania, sarna, bielik, niedźwiedź grizzly, 
dzik, lis, wilk, jeż, puchacz. Wymiary: jeleń 9,5 x 9 cm. 
Wiek: od 1 roku.
040768  10 sztuk    249,-              

  Zestaw dzikich zwierząt
  Zawartość: lew, lwica, tygrys, młody tygrys, żyrafy – mat-
ka z dzieckiem, zebra – matka z dzieckiem, słoń, słoniąt-
ko, orangutan, orangutan – samica z młodym. Zestaw 
może się nieznacznie różnić.   
040771  12 sztuk    329,-              

·  geografia na dywanie

Ulubione klasyki 

piłkarzyki & cymbergaj 

NOWOŚĆ
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·  2 tory w korzystnej cenie

·  sprytny system „na klik“ 
ułatwia budowanie i 
przebudowywanie

·  gratis: 5 aut: 2 kabriolety, 
1 niebieski i 2 czerwone 
samochody rajdowe

  Kulodromy „Kullerbü”  - ogromny zestaw 
  Obydwa tory dla kulek mogą być układane osobno lub można je połączyć. Bardzo 
łatwo jest przekonstruować tor przy pomocy inteligentnego systemu mocowań „na 
klik”. Dodatkowych atrakcji dostarczają: brama z dzwonkiem, 2 kabriolety z kulą 
oraz 3 samochody rajdowe. Materiały: drewno - buk, tworzywo sztuczne. Wymia-
ry: wyścigówka 9 x 5,7 cm, kula Ø 4,6 cm. Wiek: od 2 lat.   
079538  74 części   699,-                  

·  antypoślizgowa powłoka 
na spodzie

·  bardzo odporny na 
intensywne użytkowanie

  Dywan do zabawy
  Samoloty i pojazdy, domy i wieże, krajobrazy trawiaste i morskie zapraszają 
do kreatywnej zabawy samochodzikami i nie tylko. W zestawie z torem 
(079538) powstanie wspaniały kącik zabaw - oba produkty mają taki sam 
design.  Materiał: 100% poliester, bardzo odporny na intensywne użytkowa-
nie; spód z powłoką antypoślizgową. Wymiary: dł. 90 x 140 cm.
056208      359,-                  

GRATIS
5 aut: 
2 kabriolety +
1 niebieski + 
2 czerwone
samochody 
rajdowe

stabilne i mocne 
łączenia na klik 

Pasujący dywan na stronie obok.

Wyłącznie
od

dla

Pasujący dywan do zabawy

Zestaw „Tor wyścigowy z mostem“ Zestaw „Tor wyścigowy Obwarzanek“+ Zestaw 
do rozbudowy Mocowania na klik +

Mistrzowska jakość      
od  

Z tymi samymi motywami, co 
kulodromy na stronie obok. 

Cena promocyjna tylko do 31.12.2018!

posiada takie same motywy, co kulodromy ze 
strony obok = idealny kacik zabaw 
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  Dywan „Liczby”
  Pomysłowy dywan dla orłów matematycznych oraz tych, 
którzy chcą nimi zostać. Rozpoczynając „od zera” i przecho-
dząc lub przeskakując po liczbach, dzieci w zabawie pozna-
ją liczby w zakresie 100. A za pomocą znaków działania w 
dolnym rzędzie mogą przeprowadzać pierwsze proste obli-
czenia. Do czyszczenia używać standardowych środków do 
czyszczenia dywanów.  Wymiary: 2,75 x 3 m, pole liczbowe 
24 x 22 cm. Materiał: poliester, przecięte pętelki (wys.  
3 mm), obszyta krawędź, spód antypoślizgowy.
097150       899,-              

  Baldachim narożny
  Zielony „domek” ma łatwy montaż - 
mocowany jest haczykiem i pętlami 
na dwa drewniane drążki, które są 
montowane do ściany. Z ozdobnymi 
proporczykami i 6 praktycznymi kie-
szonkami w środku w kształcie pro-
porczyków.  Materiał: poliester, tkani-
ny mieszane, można prać w temp. 30° 
C, Wymagania przestrzenne: ok.  
176,3 x 176,3 cm. Wraz z uchwytami 
do montowania.
099644       749,-        549,-              

  Dywan - zielone kiwi
052078  Ø 3 m   1149,-              
052074  2 x 3 m    849,-              

  Dywan - niebieski
052083  Ø 3 m    1149,-              
052080  2 x 3 m    849,-              

  Duży zestaw dla całej grupy + stojak
28 praktycznych poduszek do siedzenia z 
metalowym uchwytem. Poduszki mają inny 
odcień z każdej strony (kolory: czerwień, 
zieleń, pomarańcz, niebieski). Mobilny stojak 
posiada 3 solidne koła. Materiał: łatwa do 
utrzymania czystości mieszanka bawełny z 
poliestrem (można prać w 30˚C), pianka o 
grubości 2 cm, stojak – drewno brzozowe, 
metalowe rury. Wymiary: poduszka Ø 30 cm, 
stojak Ø 42 cm, wys. 67 cm. 
099526  28 sztuk + stojak    1190,-              

· pasuje w każdym rogu

·  łatwy w montażu dzięki  
zapięciom na rzep

Bardzo trwałe i odporne dywany 
• 100% poliamid
• spód z tkaniny tekstylnej
• wysokiej jakości runo pętelkowe
• w całości obszyty

• antystatyczny
• bardzo trwały
• odporny na zużycie
• łatwy do czyszczenia

•  nadaje się do ogrzewania  
podłogowego

• odporny na światło – nie płowieje
• odporny na kółka foteli

· dwukolorowe, wytrzymałe i zmywalne
· 28 poduszek do siedzenia z uchwytem 

·  solidny stojak z 3 obrotowymi kółkami 
·  nauka liczenia do 100

·  antypoślizgowy

 Baldachim 
narożny

-
-

549
749

Cena promocyjna tylko do 30.11.2018!
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MEBLE – ŚWIETNA JAKOŚĆ
w dobrej cenie!

Stoły 
od

-339
Szafki

od

-199
Szatnie

od

-349
Sofy
od

-299

tel. 0800 200 221
bezpłatnie i niezobowiązująco 

Wizualizacja 3D GRATIS

tel. 0800 200 221
bezpłatnie i niezobowiązująco!

Fachowe doradztwo  
– bezpośrednio –

Certyfikowane 
(dla żłobków, przedszkoli i szkół

Bezpieczne 
(zaokrąglone krawędzie)

Wysoka jakość  
(materiał i wykonanie)

zamów bezpłatnie 800 200221
lub zobacz online www.wehrfritz.pl

Wszystkie meble
dostępne w Katalogu Głównym 2018/2019
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   Leśny baldachim
   Baldachim montowany do 
ściany zapewnia dzieciom idealne 
miejsce do wyciszenia „w kontak-
cie z naturą”. Wraz z materiałem 
montażowym.  Materiał: lite 
drewno brzozy, kolor naturalny. 
Liście można zdejmować i prać, 
wykonane są z solidnej tkaniny 
outdoorowej (100% poliester). 
Wymiary: szer. 80 x wys. 200 x gł. 
62 cm.
121330       2490,-              

  Dywany „Delta rzeki”
    Materiał: japońska przędza akrylowa (barwiona), wys. runa  
10 mm, podłoże tekstylne, ukryte szwy wykończeniowe. Wyma-
gana przestrzeń: 113 x 91 cm / 74 x 82,5 cm.
097105  2 części    399,-              

  Dywan „Delta rzeki”, średni
  Ze specjalnymi rowkami do śledzenia opuszkami palców.  Ma-
teriał: japońska przędza akrylowa (barwiona), wys. runa 10 mm, 
podłoże tekstylne, ukryte szwy wykończeniowe. Wymagana 
przestrzeń: 168 x 104 cm.
097106      469,-              

Domek z oknem 
(wraz z wejściem 
tylko dla doro-
słych, drzwiczki 
rewizyjne)

Podest do  
wspinania 

Kryjówka 

Miejsce do zabaw 
w role 

Wizjer 

4

1
1

5

2

3

6

DREWNO
Prawdziwe drewno brzozowe

2

2

1

1

Dane techniczne

Położenie:  wolnostojący

Grupa wiekowa:  od 1,5 roku

Wysokość podestu:   33 cm, 55 cm, 88 cm

Wysokość balustrady:  73,9 cm

Wysokość całkowita: 190,6 cm 

Warunki przestrzenne: 336,1 x 203,8 cm

Wymagana wysokość: większa niż 213,6 cm

+ 9,5 % koszty spedycyjne   
(przygotowanie, zabezpieczenie, transport)

   
Domek do zabawy „Ptasie gniazdo”.  
➀ Trzy różne podesty do wspinania 
➁ Podest z bulajem i elementami dotykowymi
➂ Siatka do przechodzenia
➃ Domek z bulajem i oknem 
➄ Wizjer do zaglądania 
➅ Miejsce do zabaw w role 
Materiał: drewno brzozowe
480100       25790,-              
157735  Mata amortyzująca upadek, zielona limonka, 

2-częściowa    1459,-              

Spełnia wszystkie wymogi  
bezpieczeństwa 

Lite drewno brzozowe

Bezpieczny promień  
zaokrąglenia 5 mm  

wszystkich elementów 

10 lat  
gwarancji

tel. 0800 200 221
bezpłatnie i niezobowiązująco!

Fachowe doradztwo  
– bezpośrednio –

   Welurowy kamień
    Materiał: pokrycie z przyjemnego w dotyku weluru, spód 
z solidnej tkaniny outdoorowej (100% poliester), wypełnienie z 
kulek styropianowych. Pokrycie na zamek błyskawiczny – moż-
na zdjąć i prać w temperaturze 30 °C.
090395  mniejszy, pojemność 20 l, wymiary: 50 x 46 cm,  

wys. 28 cm   299,-              
090396  większy, pojemność 130 l, wymiary: 75 x 72 cm,  

wys. 28 cm   599,-                  
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     Żłobkobus Wehrfritz
Tradycyjnie lub z pomocą silnika elektrycznego. W obu przypadkach 
będą Państwo zachwyceni jakością naszego nowoczesnego żłobkobu-
sa. Wersja z e-silnikiem przydaje się na nierównych powierzchniach, 
kiedy wózek musi podjechać pod górę. Żłobkobus Wehrfritz otrzymał 
od naszych klientów najwyższe oceny za innowację, wzornictwo i 
wytrzymałość.  Materiał: bardzo wytrzymała konstrukcja z tworzywa 
sztucznego z ramą stalową. Szczegóły techniczne: wyściełane, zmy-
walne fotele i zagłówki, reflektory, duże koła z felgami i gumowymi 
oponami, wysokiej jakości łożyska kulkowe, skrętne koła przednie, 
3-punktowe pasy bezpieczeństwa, w pełni automatyczny hamulec 
(wersja z e-silnikiem) lun hamulec ręczny . Wersja z e-silnikiem współ-
pracuje z dwoma akumulatorami 12 V (oddzielne ładowarki): czas 
jazdy w mieście ok. 3 - 4 h, w terenie ok. 2 - 3 h. Waga: 120 kg. Ob-
ciążenie: max. 210 kg. Wymiary: 198 x 75 x 119 cm. Gwarancja nie 
obejmuje baterii.
051256  z silnikiem elektrycznym     16990,-
                  
051255  bez silnika     9990,-                  

Dostępny również bez silnika

Zagłówki

Tapiecerka łatwa 
do czyszczenia 

3-punktowe 
pasy bezpieczeństwa

Reflektory

Koła obrotowe 
360°

Z silnikiem:
Regulacja prędkości 
w uchwycie 

Z silnikiem:
•  Przegroda z  

akumulatorem
•  Do ładowania w  

gniazdku

Z silnikiem:
Włącznik/ Wyłącznik 

W nagłych  
wypadkach - 
przycisk STOP

Wskaźnik naładowa-
nia baterii

Na wszystkich
panelach z grafiką 
można umieścić  
reklamę sponsora

Ze szczególnie 
wytrzymałego 
tworzywa

Wygodne wej-
ście na tylny 
pokład

Dźwignia bezpieczeństwa
(jedzie tylko po naciśnięciu)

1.  Takiej reklamy nikt nie przeoczy! Na naszym 
żłobkobusie jest aż 9 miejsc na logo Twojego 
sponsora!

2.  Jeśli uda się Ci znaleźć sponsora/ -ów, 
prosimy poinformować nas mailowo wysyłając 
wiadomość na adres bok@wehrfritz.pl.

3.  Zaplanujemy graficzne rozmieszczenie 
logotypów. Wstępny projekt wyślemy w  
formacie pdf. Maksymalna liczba to 9 sztuk 
logotypów.

4.  Po akceptacji wyślemy projekt do realizacji 
do naszego dostawcy, który umieści reklamy 
bezpośrednio na żłobkobusie. 

5.  Otrzymasz jedyny, niepowtarzalny  egzemplarz 
żłobkobusa, zaprojektowany specjalnie dla 
Twojej placówki!+ 9,5 % koszty spedycyjne   

(przygotowanie, zabezpieczenie, transport)

ŻŁOBKOBUS z silnikiem elektrycznym

Mobilna reklama dla 
Twojego sponsora

Certyfikat 
bezpieczeństwa
dla żłobkobusa 
bez silnika

Certyfikat 
bezpieczeństwa
dla żłobkobusa 
z silnikiem

bez kosztów transportu

Więcej wózków żłobkowych 
na www.wehrfritz.pl 
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