
 

Plakat: 100 książek które warto przeczytać 

GTIN (EAN): 5908231224521  

 

Razem z naszym interaktywnym plakatem do zdrapywania poznasz najwybitniejsze dzieła literatury światowej! 

Gwarantujemy świetną zabawę oraz szansę odkrycia dotąd nieznanych tytułów.  

Wybierz tytuł z plakatu, przeczytaj i zdrap odpowiednie pole by odsłonić unikatową grafikę, będącą naszą autorską 

interpretacją kluczowych wydarzeń z fabuły lub oryginalnych okładek z pierwszych wydań.  

Nasz plakat-zdrapka to prezent idealny – unikatowy, autorski i drukowany w małych nakładach w polskiej drukarni 

przy użyciu najnowszej technologii i ekologicznej masy zdrapkowej. Wykorzystujemy wyłącznie najwyższej jakości 

matowy papier o gramaturze 250g dzięki czemu plakat nie zwija się i dumnie wisi samodzielnie, lub w ramie.  

W zestawie znajduje się zdobna tuba, folia ochronna z dodatkową warstwą pergaminu oraz kostka do zdrapywania.  

 



 

Plakat: 70 kultowych seriali  

GTIN (EAN): 5908231224538  

 

Prezentujemy plakat do zdrapywania z listą 70 kultowych i obowiązkowych do obejrzenia seriali! Jest to nasza 

interaktywna odpowiedź na nudne i monotonne listy, które można znaleźć w różnych serwisach tematycznych. Pod 

każdym serialem znajdziesz informacje o latach emisji oraz liczbie sezonów. Jeśli serial wciąż trwa, a dokładna liczba 

sezonów nie jest jeszcze znana – możecie uzupełnić go po finałowym odcinku.   

Zasady naszej zdrapki są proste: oglądaj seriale z listy, zdrapuj, odkrywaj unikatowe grafiki i zbierz ich całą kolekcję! 

Wyzwanie kończy ostatnia zdrapana i uzupełniona pozycja.  

Patrzysz właśnie na idealny prezent dla miłośników dobrych seriali, niezależnie od wieku czy okazji – urodziny, 

imieniny, Święta, rocznica, a może z czystej sympatii?  

Nasz plakat-zdrapka to prezent idealny – unikatowy, autorski i drukowany w małych nakładach w polskiej drukarni 

przy użyciu najnowszej technologii i ekologicznej masy zdrapkowej. Wykorzystujemy wyłącznie najwyższej jakości 

matowy papier o gramaturze 250g dzięki czemu plakat nie zwija się i dumnie wisi samodzielnie, lub w ramie.  

W zestawie znajduje się zdobna tuba, folia ochronna z dodatkową warstwą pergaminu oraz kostka do zdrapywania.  

 



 

 

 

Plakat: 100 filmów, które odmieniły kino 

GTIN (EAN): 5908231224507  

 

Plakat-zdrapka dla każdego kinomaniaka! Oglądając 100 filmów wszech czasów, zdrapując odpowiadające pola – aż 

do ostatniego, udowodnisz, że kino nie ma przed Tobą tajemnic. Wyzwanie polega na obejrzeniu wszystkich 

podanych stu pozycji. Na naszej długo dobieranej liście znajdziecie klasykę światowego kina, jak również 

wyselekcjonowane perełki, które na lata utkną Wam w pamięci.  

Idealny prezent dla każdego fana kina, niezależnie od wieku, płci czy okazji – urodziny, imieniny, Święta, rocznica, a 

może z czystej sympatii?  

Nasz plakat-zdrapka to prezent idealny – unikatowy, autorski i drukowany w małych nakładach w polskiej drukarni 

przy użyciu najnowszej technologii i ekologicznej masy zdrapkowej. Wykorzystujemy wyłącznie najwyższej jakości 

matowy papier o gramaturze 250g dzięki czemu plakat nie zwija się i dumnie wisi samodzielnie, lub w ramie.  

W zestawie znajduje się zdobna tuba, folia ochronna z dodatkową warstwą pergaminu oraz kostka do zdrapywania.  

 


