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PRZYGÓD

EARLY

Kreatywne i sensoryczne
zabawy dla najmłodszych

AGE

2+

Ref. 907040

Kolażowe Zwierzątka
Pierwszy kolaż w zasięgu ręki. Zwierzątka umieszczone
na kartach z klejącą powierzchnią tylko czekają, aż ktoś
je przyozdobi przy użyciu różnokolorowych papierów
powycinanych ząbkowanymi nożyczkami. To możesz być Ty!
Z łatwością sprawisz, że będą wyglądały niesamowicie!
Zawiera: 4 tekturowe karty z klejącą powierzchnią zwierząt,
4 kartki kolorowego papieru do wycinania i 1 parę ząbkowanych,
bezpiecznych nożyczek.

21,5 x 17,25 x 3,8
1-4

2+

Ref. 907042

Stemplowane Zwierzątka
Lubisz stemple? Lubisz stemplować? A czy fascynują Cię
okolice polarne? Mamy super propozycję dla wszystkich,
którzy odpowiedzą 3 x tak! Bohaterowie bieguna zapraszają
do zabawy. Użyj stempli i baw się w najlepsze ozdabiając
polarne zwierzątka.
Zawiera:

4

tekturowe

karty

z

wizerunkiem

zwierząt,

2 ergonomiczne stemple z różnymi polarnymi wzorami, 1 poduszkę
z niebieskim tuszem.

21,5 x 17,25 x 3,8
1-4

2+

Ref. 907043

Farbowane Zwierzątka
Tak się chyba jeszcze nie bawiłeś! Paluszkami nabierz
farbę i pomaluj tylko jedną stronę obrazka - możesz sobie
wybrać lewą albo prawą - Ty decydujesz. Potem złóż
kartę w połowie i dociśnij. W jednej chwili lewa strona
zrobi się taka sama jak prawa. Spójrz, jaki efekt osiągnąłeś!
Farbowane zwierzątka są mega zadowolone.
Zawiera:
3

tubki

4
z

tekturowe
farbami

do

karty

(żółta, pomarańczowa, fioletowa).

21,5 x 17,25 x 3,8
1-4

2

wymiary pudełka: długość x wysokość x szerokość (cm)
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z

malowania

wizerunkami
palcami

po

zwierząt,
30

ml

EARLY

Ref. 907004

2+

AGE

Ref. 907005

2+

Malowanie Palcami

Zabawa w Cyrk

Prosta aktywność - magiczny rezultat.
Pomalowaną paluszkami powierzchnię nakryj
szablonem, a Twoje dzieło zaskoczy każdego
- nawet Ciebie. Tematycznie dobrane naklejki
podkręcą końcowy efekt.

Udekoruj klauna według własnego pomysłu - kredkami
i naklejkami, a potem zrób w swoim pokoju prawdziwy
cyrk. Plakat z grafiką cyrku pomoże w przygotowaniu
przestrzennej dekoracji do zabawy.

Zawiera: 2 arkusze z naklejkami, 4 arkusze z szablonami

Zawiera: 6 kredek Color'Peps Baby, 100 naklejek, 1 plakat

(morze, kosmos, muzyka, kwiaty), 1 matę ochronną (42 cm),

z cyrkiem, 1 klauna z kartonu do złożenia.

3 tubki z farbami do malowania palcami po 75 ml.

22,5 x 21,1 x 7,5

22,5 x 21,1 x 7,5

1-4

1-4

Ref. 907007

2+

Ref. 907026

2+

Plastelinowy Lew

Pogodowe Stemple

Ulep to, co potrafisz, a potem baw się krojąc, wałkując
i przycinając. Niech kolorowe szablony i tła do wylepianek
staną się Twoją inspiracją. Lew i myszka tylko czekają,
żeby się z Tobą zaprzyjaźnić.

Za pomocą stempli i tuszu możesz ożywić najbardziej
markotne grafiki! Stemple z motywami o tematyce pogody
są pokryte miłą w dotyku powłoką antypoślizgową.

Zawiera: 1 plastikowy nożyk i wałek, 1 parę bezpiecznych

Zawiera: 6 ergonomicznych stempli z różnymi wzorami,

w użyciu nożyczek, 3 pudełka z masą plastyczną po 80 g,

6 obrazków do dekorowania, 1 poduszkę z niebieskim tuszem.

3 dwustronne szablony i tła do wyklejanek.

22,5 x 21,1 x 7,5

22,5 x 21,1 x 7,5

1-4

1-4

wymiary pudełka: długość x wysokość x szerokość (cm)

jednostka sprzedaży - opakowanie zbiorcze

3

Odkryj nowe techniki DIY
i zrób to sam

5+

Ref. 907030

MINI

BOX

Ref. 907031

4+

rozmiar po złożeniu
30 cm (wysokość)

Strach na Wróble - marionetka

Akwarium

Strach powinien straszyć wróble, ale może też brać udział
w zabawie. Postaraj się, aby wyglądał przyzwoicie
dekorując go naklejkami. Wszystkie czarne elementy
to wydrapywanka. Jest spora szansa, że jeszcze zada
szyku na polu!

Najprawdziwsze dno oceanu w Twoim pokoju?
To proste do zrobienia! Poskładaj scenerię, pokoloruj ją
i użyj naklejek, które świecą w ciemności, a będziesz miał
podwodny świat pod kontrolą - nawet nocą!

Zawiera: marionetkę do złożenia - gotowe elementy z nadrukiem

Zawiera: 1 scenerię z akwarium do złożenia, 6 kredek, 1 arkusz

oraz elementy do wydrapywania i kolorowania, 6 kredek, nici

A6 ze świecącymi w ciemności naklejkami.

w 2 kolorach, patyczek, 1 arkusz dwustronnych, okrągłych naklejek.

18 x 18,3 x 3,1

18 x 18,3 x 3,1

1-4

1-4

4+

Ref. 907013

Ref. 907015

4+

rozmiar po złożeniu
16 cm (szerokość)

Kolorowa Skarbonka

Wyklejane Fotogadżety

Wesoła skarbonka, która macha łapkami z wdzięczności
po każdym zasileniu! Pokoloruj ją przed złożeniem
i stawaj się bogatszy każdego dnia!

Stwórz zestaw kolorowych i unikalnych fotogadżetów
przy pomocy naklejek mozaikowych.
Zrób sobie zdjęcia z przygotowanymi ozdobami
i zatrzymaj wspomnienia o świetnej zabawie.
Wspaniały efekt gwarantowany!

Zawiera: 1 skarbonkę do złożenia i dekoracji (wykonana

Zawiera: 3 arkusze ze wzorami do wyklejania (usta, wąsy, krawat,

z przyjemnego w dotyku materiału), 6 flamastrów.

kapelusz, okulary), 7 plansz z kolorowymi naklejkami mozaikowymi,
4 drewniane patyczki, 1 komplet dwustronnych naklejek.

4

18 x 18,3 x 3,1

18 x 18,3 x 3,1

1-4

1-4

wymiary pudełka: długość x wysokość x szerokość (cm)

jednostka sprzedaży - opakowanie zbiorcze

Ref. 907032

4+

5+

Ref. 907033

Potworne Potwory

Ozdobne Pudełko

Trzy naprawdę straszne potwory - nie ma pewności
czy kolorowe flamastry i naklejki będą w stanie to zmienić.
Próbuj, nie poddawaj się!

Chcesz mieć przepiękne, niepowtarzalne, zamykane
pudełeczko na prawdziwe skarby? Zrób je po swojemu!
Maped Creativ skompletował w jednym zestawie
wszystko, co może Ci być potrzebne.

Zawiera: 3 kartonowe potwory do samodzielnego złożenia,

Zawiera: 1 kartonowe pudełeczko do samodzielnego złożenia,

arkusz kolorowych naklejek, 6 flamastrów.

nici w 3 kolorach, 1 dużą plastikową igłę, 2 plansze
z kolorowymi naklejkami mozaikowymi, 3 flamastry.

18 x 18,3 x 3,1

18 x 18,3 x 3,1

1-4

1-4

Odkryj ile cudów
można zdziałać kolorami

COLOR

EXPERIENCES

Ref. 846717
Blowpen Art - Magic

7+

Nietypowy sposób na kolorowanie: umieść flamaster
w plastikowej nasadce z elastyczną rurką i dmuchaj w ustnik,
a kolorowa mgiełka osiądzie na kartce dając wyjątkowy efekt.
W ogóle się nie zmęczysz – dzięki rurce nie musisz się schylać
nad swoim arcydziełem.
Kolorowe pudełko zawierające zestaw Magic Blowpen może
pełnić rolę sztalugi. Z dłuższego boku wysuwa się szufladka,
która może służyć do przechowywania rysunków lub akcesoriów
do kreowania dzieł plastycznych.
Dołączone ilustracje z motywem graffiti – super trendy
i na czasie, można ozdobić nie tylko techniką wydmuchiwania
tuszu ze standardowego flamastra, ale również przy użyciu
flamastrów Magic, które mogą zmieniać kolory po użyciu
wymazywacza. Zestaw zawiera szablony, których możecie
użyć, jeśli będą pasować do koncepcji Waszego dzieła.
Zawiera: 12 ilustracji A4 do ozdabiania, 1 plastikową rurkę z nasadką na
flamaster i ustnikiem z drugiej strony, dodatkowy ustnik, 10 flamastrów,
5 flamastrów Magic, 1 wymazywacz, 3 szablony z 6 wzorami, 1 instrukcję.

33 x 24,8 x 5,3
1-6
wymiary pudełka: długość x wysokość x szerokość (cm)

jednostka sprzedaży - opakowanie zbiorcze

5

COLOR EXPERIENCES

5+

Ref. 846710

Dmuchane flamastry
- Paski String'Art
Mamy dla Ciebie extra pomysł na ciekawy efekt
- owiń gumkami swoją pracę przed malowaniem
i ściagnij je na sam koniec - zaskakujące, prawda?
Zawiera: 1 plastikową rurkę z nasadką na flamaster i ustnikiem
z drugiej strony, 6 flamastrów Jungle, 4 karty z nadrukiem
do kolorowania, 10 gumek recepturek.

22,5 x 18 x 4
1-6

5+

Ref. 846715

Dmuchane Flamastry - Pop'Art
Wykorzystaj szablony i zostań młodym Graficiarzem.

Zawiera: 1 plastikową rurkę z nasadką na flamaster i ustnikiem
z drugiej strony, 6 flamastrów Jungle, 4 karty z nadrukiem
do kolorowania, szablon z 4 motywami do wielokrotnego użytku.

22,5 x 18 x 4
1-6

5+

Ref. 846712

Dmuchane Flamastry - 24 kolory
Zapierająca dech w piersiach paleta 24 barw
gotowych do działania.
Zawiera:

2

plastikowe

rurki

z

nasadką

na

flamaster

z jednej i ustnikiem z drugiej strony, 24 flamastry Jungle,
5 czystych kartek A5.

22,5 x 18 x 4
1-6

6

wymiary pudełka: długość x wysokość x szerokość (cm)

jednostka sprzedaży - opakowanie zbiorcze

COLOR EXPERIENCES

5+

Ref. 907036

Farby Witrażowe
Co powiesz na kolorowe okna lub lustra ozdobione własnoręcznie
wykonanymi naklejkami - witrażami? Do ich zrobienia wykorzystaj
żelowe farby w atrakcyjnych kolorach oraz aż 30 gotowych motywów.
Niekoniecznie musisz trzymać się szablonów - możesz puścić wodze
fantazji i zaszaleć z najdzikszymi pomysłami na żelowe, naklejane witraże :)

Zawiera: 4 tubki farby 25 ml (turkusowa, żółta fluo, różowa i biała),
1 tubkę czarnej farby konturówki, 3 dwustronne kartoniki do tworzenia
naklejek zawierające łącznie 30 szablonów.

21,5 x 21 x 3,8
1-6

5+

Ref. 907037
rozmiar po złożeniu
14 cm (wysokość)

Zestaw Artystyczny
z kreatywną niespodzianką
Kredki, flamastry i klej brokatowy - wszystko w jednym pudełku pełnym
kolorów, gotowe do wykorzystania przez Małego Artystę podczas jego
kreatywnej pracy. W każdym zestawie dodatkowo tekturowy pojemnik
do samodzielnego złożenia i pokolorowania.

Zawiera: 16 kredek, 12 flamastrów, 16 kredek świecowych,
6 tubek z brokatem w kleju, 1 tekturowy pojemnik do złożenia
i pokolorowania.

27 x 21 x 5
1-4
wymiary pudełka: długość x wysokość x szerokość (cm)

jednostka sprzedaży - opakowanie zbiorcze

7

COLOR EXPERIENCES

7+

Ref. 907048

Aqua'Art - Jednorożec
Jak namalować przepięknego jednorożca, który będzie błyszczał
i połyskiwał w dzień i w nocy? W zestawie od Maped Creativ
znajdziecie 3 szablony ozdobione błyszczącymi elementami
do pokolorowania kredkami akwarelowymi. Nie wyjeżdżaj za linię,
nie koloruj połyskujących elementów. Kiedy obrazek jest gotowy
sięgnij po wodny pędzelek i pomaluj wszystkie albo tylko wybrane
elementy jeszcze raz: pod wpływem wody kolory przepięknie się
rozmywają dając efekt WOW. Przy tej pracy nie ubrudzisz rąk,
a wodny pędzelek możesz uzupełniać wodą z kranu.
Niesamowite efekty wizualne gwarantowane!
Zawiera: 3 karty z papieru ziarnistego do pokolorowania, pędzelek
wodny, 10 kredek akwarelowych, instrukcję.

25,6 x 21 x 5,3
1-6

7+

Ref. 907047

Zestaw Artystyczny
z kreatywną niespodzianką
Uwielbiasz taniec? Chcesz ozdobić ściany błyszczącymi
i połyskującymi w dzień i w nocy obrazkami z tanecznym
wątkiem? W zestawie od Maped Creativ znajdziesz 3 szablony
ozdobione błyszczącymi elementami do pokolorowania kredkami
akwarelowymi. Nie wyjeżdżaj za linię, nie koloruj połyskujących
elementów. Kiedy obrazek jest gotowy sięgnij po wodny pędzelek
i pomaluj wszystkie albo tylko wybrane elementy jeszcze raz:
pod wpływem wody kolory przepięknie się rozmywają dając efekt
WOW. Przy tej pracy nie ubrudzisz rąk, a wodny pędzelek możesz
uzupełniać wodą z kranu.
Niesamowite efekty wizualne gwarantowane!
Zawiera: 3 karty z papieru ziarnistego do pokolorowania, pędzelek
wodny, 10 kredek akwarelowych, instrukcję.

25,6 x 21 x 5,3
1-6

8

wymiary pudełka: długość x wysokość x szerokość (cm)

jednostka sprzedaży - opakowanie zbiorcze

Możesz zostać artystą i bawić się
w dowolnym momencie i miejscu

BOARD

ACTIVITIES

Ref. 907039

4+
Magiczny Tablet
Magia! Napisz coś lub narysuj rysikiem, a potem naciśnij
guzik: wszystko zniknie i znowu możesz pisać lub rysować.
A może wcale nie chcesz, aby to, co stworzyłeś, zniknęło?
Tablet wykona Twoje polecenia, dzięki czemu możesz
zachować swoją pracę.
Z Magic Tablet poczujesz się jak dorosły.
Zawiera: 1 tablet, 1 rysik, baterię CR2016 3V.

14,8 x 22,8 x 0,5
1 - 12

Ref. 907038

Tablica Textur'Art
do odrysowywania
i teksturowania

5+

Takiej tablicy nie ma nikt - Maped Creativ wymyślił ją specjalnie
dla Ciebie! Z niebieskich kartoników ułóż obrazek.
Połóż na nich białą kartkę, przyciśnij ramką i odrysuj kontury
pocierając je płaską kredką. Teraz pod kartką z konturami
umieść białe kartoniki z wzorami do odrysowania, przesuń
po nich kredką w wybranym kolorze i już masz gotowe kwiatki,
cętki, kropki, zygzaki i inne wzory. Sprawią one, że na trawie
rozkwitną kwiaty, a materiał sukienki będzie niepowtarzalny.
Zawiera: 1 tablicę do rysowania z otwieraną ramką, 7 płaskich
kredek, 15 dwustronnych niebieskich szablonów, 9 szablonów
z teksturą, 5 kartek A4.

35,8 x 25 x 5
1-4

Ref. 907046

Tablica Textur'Art Fashion
do odrysowywania
i teksturowania

5+

Nowa wersja tablicy do frotażu w kolorowej wersji Fashion!
Wykorzystaj niebieskie kartoniki z różnymi strojami
i fryzurami układając z nich obrazek. Połóż na nim kartkę,
dociśnij ramkę i odrysuj kontury przesuwając po nich płaską
kredką. Teraz umieść pod kartką białe kartoniki z wzorami,
przesuń po nich kolorową, płaską kredką i przenieś
wybrane motywy na ubrania modelek. Dokończ swoje
dzieło kolorując szczegóły drewnianymi kredkami.
Zawiera: 1 tablicę do rysowania z otwieraną ramką, 5 płaskich
kredek, 5 drewnianych kredek, 15 dwustronnych niebieskich
szablonów, 9 szablonów z teksturą, 5 kartek A4.

35,8 x 25 x 5
1-4
wymiary pudełka: długość x wysokość x szerokość (cm)

jednostka sprzedaży - opakowanie zbiorcze
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BOARD ACTIVITIES

4+

Ref. 907100

Tablica Magnetyczna
Suchościeralna

Tablica Przezroczysta
Suchościeralna

Potrafisz udziwnić te osobliwe, magnetyczne stwory
na tablicy? Dorysuj im to, co przyjdzie Ci na myśl,
a jak zmienisz zdanie, zmaż swoje dzieło i zacznij od nowa.

Ucz się przez zabawę. Podróżuj po świecie bez
wychodzenia z domu. Poznaj mieszkańców
5 kontynentów, ich stroje i kulturę. Kopiuj ich
na swoją tablicę, koloruj i ścieraj do woli.

Zawiera:

Zawiera:

1

1

ściereczkę,

tablicę
6

magnetyczną

suchościeralnych

suchościeralną,

markerów,

1

arkusz

magnesów.

ściereczkę,
10

1

tablicę
15

markerów

z

szablonami

suchościeralnych,

35 x 24 x 5

1-4

1-4

4+

transparentną,

arkuszy

35 x 24 x 5

Ref. 969310

1

1

suchościeralną
do

kopiowania,

wymazywacz,

korektor.

4+

Ref. 969311

Tablica Przezroczysta
Suchościeralna w Walizeczce

Tablica Magnetyczna
Suchościeralna w Walizeczce

Zestaw na wynos! Koloruj, rysuj i odrysowuj
- baw się przeróżnymi zwierzątkami z szablonów
kiedy chcesz, jak chcesz i gdzie chcesz!

Zestaw na wynos! Magnetyczni Rycerze
i Księżniczki jadą z Tobą. Baw się w dowolnej
chwili - kiedy chcesz, jak chcesz i gdzie chcesz!

Zawiera: 1 podróżną walizeczkę, w której znajdują się:

Zawiera: 1 podróżną walizeczkę, w której znajdują się:

1

1

tablica

przezroczysta

suchościeralna,

4

markery

suchościeralne, 1 ściereczka, 11 szablonów do kopiowania.

10

6+

Ref. 907101

tablica

magnetyczna

29,1 x 23 x 3,3

29,1 x 23 x 3,3

1-4

1-4

wymiary pudełka: długość x wysokość x szerokość (cm)

suchościeralna,

suchościeralne, 1 ściereczka, 14 magnesów.

jednostka sprzedaży - opakowanie zbiorcze

4

markery

BOARD ACTIVITIES

4+

Ref. 907021

Tablica Podświetlana Lumi Board
Tablica do rysowania z projektorem podświetlanym LED.
Można ją złożyć na wzór stołu kreślarskiego - z lekkim
pochyleniem przez co praca z nią staje się bardziej
komfortowa. Podświetlone wzory (szablony) bez trudu
każdy może odrysować i pokolorować.
Produkt wspiera rozwój motoryki małej dłoni, rozwój
manualny i kreatywność dziecka oraz doskonali technikę
rysowania u dzieci. Z tablicą Lumi Board wszystkie rysunki
wyjdą perfekcyjne.
Zawiera: 1 podświetlaną tablicę, 30 plastikowych arkuszy z 250
szablonami i motywami do odrysowywania o 5 stopniach trudności, 12
flamastrów, 20 kartek A4. Nie zawiera baterii (wymagane 4 baterie AA).

39,5 x 30,6 x 10,5
1-6

Każdy może zostać artystą z kolorowymi
mozaikami od Maped Creativ

5+

Ref. 907050

ARTISTIC
5+

Ref. 907051

Fotomozaiki - Zwierzaki Słodziaki

Fotomozaiki - Zwierzaki Podróżniaki

4 plansze z zabawnymi i uroczymi zwierzątkami mogą być
jeszcze bardziej kolorowe. Wykorzystaj samoprzylepne
naklejki z pianki do ozdobienia obrazków mozaikami.
Nie lubisz brudzić rąk? Nie martw się, klej nie będzie
tu w ogóle potrzebny. Ozdobne, kolorowe i praktyczne
tekturowe pudełko posłuży nie tylko do przechowywania
prac plastycznych, ale także innych skarbów.

4 plansze z zabawnymi i uroczymi zwierzątkami mogą być
jeszcze bardziej kolorowe. Wykorzystaj samoprzylepne
naklejki z pianki do ozdobienia obrazków mozaikami.
Nie lubisz brudzić rąk? Nie martw się, klej nie będzie
tu w ogóle potrzebny. Ozdobne, kolorowe i praktyczne
tekturowe pudełko posłuży nie tylko do przechowywania
prac plastycznych, ale także innych skarbów.

Zawiera: 4 kolorowe plansze z zabawnymi zwierzakami

Zawiera: 4 kolorowe plansze z zabawnymi i przyjaznymi

- słodziakami: 2 x piesek, kotek i króliczek, 8 kartoników

zwierzątkami w podróży: piesek, żyrafa, koala, szop, 8 kartoników

z

z

samoprzylepnymi

kwadracikami

w

różnych

kolorach.

samoprzylepnymi

27 x 21 x 5

27 x 21 x 5

1-4

1-4

wymiary pudełka: długość x wysokość x szerokość (cm)

jednostka sprzedaży - opakowanie zbiorcze

kwadracikami

w

różnych

kolorach.
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ARTISTIC

5+

Ref. 907052

7+

Fotomozaiki - Zwierzaki Fajniaki

Mozaiki - Aksamitne Mandale

4 plansze z zabawnymi i uroczymi zwierzątkami mogą być jeszcze
bardziej kolorowe. Wykorzystaj samoprzylepne naklejki z pianki
do ozdobienia obrazków mozaikami.
Nie lubisz brudzić rąk? Nie martw się, klej nie będzie tu w ogóle
potrzebny. Ozdobne, kolorowe i praktyczne tekturowe pudełko
posłuży nie tylko do przechowywania prac plastycznych, ale także
innych skarbów.

Jesteś cierpliwy, lubisz ciekawe i wielobarwne wzory, pracujesz
nad kształtowaniem swojego poczucia estetyki? Maped Creativ
oferuje Ci fantastyczną zabawę, dzięki której udoskonalisz swoje
sprawności manualne. Zestaw do tworzenia przyjemnych w
dotyku, welurowych mozaik na obrazkach w kształcie koła.
Ozdobne i praktyczne tekturowe pudełko może służyć nie tylko
do przechowywania prac plastycznych, ale także innych skarbów.

Zawiera: 4 kolorowe plansze z zabawnymi i przyjaznymi

Zawiera: 4 kartki welurowe w kształcie koła o średnicy 17 cm

zwierzątkami:

z wyjątkowymi wzorami, 12 kart z samoprzylepnymi naklejkami

z

2x

piesek,

samoprzylepnymi

kotek

kwadracikami

i

szop,
w

8

różnych

kartoników
kolorach.

(kółka różnej wielkości).

27 x 21 x 5

27 x 21 x 5

1-4

1-4

Ref. 907056
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Ref. 907053

5+

Ref. 907057

5+

Mozaiki - Sekretny Kuferek

Mozaiki - Sekretny Pamiętnik

Wyjątkowa i niepowtarzalna skrytka to podstawa. Proponujemy
śliczny, kolorowy kuferek do własnoręcznego ozdobienia przy
pomocy dołączonych do zestawu naklejek mozaikowych.
Nie tylko na biżuterię, ale na wszelkie dziecięce skarby,
które będą bezpieczne w kuferku zamkniętym na kłódkę.

Zamykany na kłódkę pamiętnik to poważna sprawa, chroni
sekrety, marzenia i myśli. Warto, aby był wyjątkowy tak jak jego
zawartość. Przepięknie przyozdobiony kolorowymi naklejkami z
samoprzylepnej pianki wzbudzi dumę, kiedy po latach wrócisz do
wspomnień z dzieciństwa.

Zawiera: 1 pudełko - kuferek zamykany na kłódkę (kuferek

Zawiera: 1 pamiętnik w twardej oprawie (kartki w linie)

o wymiarach: wysokość 14 cm, szerokość 12 cm, długość 15 cm),

o wymiarach 18,5 cm x 13 cm, 1 kłódkę z dwoma kluczykami,

1 kłódkę i 2 kluczyki, 9 kartek z naklejkami.

12 kolorowych naklejek.

17 x 13,4 x 14,4

25,5 x 21 x 5

1-6

1-6

wymiary pudełka: długość x wysokość x szerokość (cm)

jednostka sprzedaży - opakowanie zbiorcze

Odkryj wrzechświat możliwości
modelowania i tworzenia
nowych kształtów

MODELING

2+

Ref. 907200

Masa plastyczna - kolory klasyczne
Miękka, nieklejąca się masa plastyczna w 4 kolorach podstawowych:
czerwony, niebieski, biały, żółty, to klasyczna propozycja dla
młodych miłośników twórczych zajęć! Zabawa z masą rozwija
zdolności manualne dzieci. Ćwiczenie mięśni małych rączek
jest ważnym etapem przygotowującym najmłodszych do nauki
pisania. Transparentne pojemniki o pojemności 114 g
umożliwiają podgląd zawartości bez otwierania.

Zawiera: 4 pojemniki po 114 g

25,6 x 7,7 x 6,4
1 - 12

2+

Ref. 907201

Masa plastyczna - kolory fancy
Miękka, nieklejąca się masa plastyczna w 4 kolorach fancy:
pomarańczowy, różowy, fioletowy i zielony to świetna propozycja
dla młodych miłośników twórczych zajęć! Zabawa z masą rozwija
zdolności manualne dzieci. Ćwiczenie mięśni małych rączek
jest ważnym etapem przygotowującym najmłodszych do nauki
pisania. Transparentne pojemniki o pojemności 114 g
umożliwiają podgląd zawartości bez otwierania.

Zawiera: 4 pojemniki po 114 g

25,6 x 7,8 x 6,4
1 - 12

Ref. 907202
Masa plastyczna
z akcesoriami do pieczenia

3+

Miękka, nieklejąca się masa plastyczna w 9 kolorach: biały, żółty,
czarny, pomarańczowy, różowy, czerwony, zielony i fioletowy.
W zestawie akcesoria uatrakcyjniające zabawę: wałek, nożyk,
2 wyciskarki, 8 kształtów do odciskania. Praca z masą rozwija
zdolności manualne dzieci. Ćwiczenie mięśni małych rączek
jest ważnym etapem przygotowującym najmłodszych do nauki
pisania. Transparentne pojemniki o pojemności 56 g umożliwiają
podgląd zawartości bez otwierania.
Zawiera: 9 pojemników z masą 56 g, wałek, nożyk, 2 wyciskarki,
8 kształtów do odciskania.

20 x 25 x 6
1-6
wymiary pudełka: długość x wysokość x szerokość (cm)

jednostka sprzedaży - opakowanie zbiorcze
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MODELING

Ref. 907215
Masa plastyczna

3+

Z miękką, nieklejącą masą plastyczną Maped Creativ naprawdę
można kreatywnie zaszaleć. Ulepisz praktycznie wszystko co
przyjdzie Ci do głowy. Kolorowe akcesoria uatrakcyjnią zabawę:
prasa do wyciskania 10 różnych wzorów, 4 formy do wyciskania
kształtów, nożyk, 2 owalne pieczątki. Zabawa z masą rozwija
zdolności manualne dzieci. Ćwiczenie mięśni małych rączek
jest ważnym etapem przygotowującym najmłodszych do nauki
pisania. Transparentne pojemniki 56 g umożliwiają podgląd
zawartości bez otwierania.
Zawiera: Zawiera: 4 pojemniki z masą 56 g, 1 prasa do wyciskania
wzorów, 4 formy o różnych kształtach, nożyk, 2 pieczątki.

30 x 25 x 6,5
1-6

Ref. 907210

Fabryka Dinozaurów
Wyjątkowa forma numerowanych puzzli pozwala złożyć

6+

drewniany szkielet dinozaura w wymiarze 3D, aby następnie
wymodelować jego sylwetkę przy użyciu masy plastycznej.
Intensywne kolory modeliny sprawią, że Tyrannosaurus rex - jeden
z największych lądowych drapieżników w historii Ziemi będzie
wyglądał jak prawdziwy. Figurka może być zarówno zabawką,
jak i dekoracją dziecięcego pokoju. Do złożenia figurki nie jest
potrzebny klej. Modelina twardnieje po 4 godzinach.
Wymiary figurki po złożeniu: wysokość 13 cm, szerokość 23,5 cm.
Puzzle są zapakowane w kolorowe pudełko z tektury.

Zawiera: 2-częściowy zestaw drewnianych puzzli 3D, naklejki
w kształcie oczu, 6 pojemników masy plastycznej 18 g w kolorach:
4 x czerwony, żółty i brązowy, instrukcję.

17 x 24,4 x 6
1-6

Ref. 907211
Fabryka Jednorożców

6+

Wyjątkowa forma numerowanych puzzli pozwala złożyć drewniany
szkielet jednorożca w wymiarze 3D, aby następnie wymodelować
jego sylwetkę przy użyciu masy plastycznej. Pastelowe kolory modeliny
czynią jednorożca bajecznie pięknym. Figurka może być zarówno
zabawką, jak i dekoracją dziecięcego pokoju. Do złożenia figurki
nie jest potrzebny klej. Modelina twardnieje po 4 godzinach.
Wymiary figurki po złożeniu: wysokość 16,5 cm, szerokość 18,5 cm.
Puzzle są zapakowane w kolorowe pudełko z tektury.

Zawiera: 3-częściowy zestaw drewnianych puzzli 3D, naklejki
w kształcie oczu, 6 pojemników masy plastycznej 18 g w kolorach:
3 x biały, zielony, różowy, żółty oraz instrukcję.

17 x 24,4 x 6
1-6
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wymiary pudełka: długość x wysokość x szerokość (cm)

jednostka sprzedaży - opakowanie zbiorcze

MODELING

5+

Ref. 907204

Friends - Słodkie Zwierzaki
Kreatywny zestaw do tworzenia figurek z masy plastycznej
twardniejącej na powietrzu przy pomocy dołączonych drobnych
narzędzi. Dwa słodkie zwierzaki: lisek i panda czekają aż ktoś
nada im właściwe kształty, przyozdobi i stworzy miłe i kolorowe
otoczenie. Zabawa zaangażuje każde dziecko, pobudzając
wyobraźnię i dając satysfakcję z samodzielnie wykonanych
figurek i dodatków. Praca z zestawem rozwija twórcze myślenie,
stanowi pole do nowych doświadczeń i eksperymentów,
doskonali zdolności manualne.
Wszystkie części zestawu są bezpieczne dla dzieci.
Zawiera: 4 pojemniki masy plastycznej 18 g w 4 kolorach, 1 pojemnik (31 g)
z czterema kolorami masy plastycznej do tworzenia mniejszych, ozdobnych
elementów, plastikowy nożyk, flamaster, foremkę do odciskania, instrukcję.

25,7 x 21 x 5,3
1-6

5+

Ref. 907205

Friends - Dzikie Zwierzaki
Kreatywny zestaw do tworzenia figurek z masy plastycznej
twardniejącej na powietrzu przy pomocy dołączonych drobnych
narzędzi. Dwa słodkie zwierzaki: tygrysek i zebra czekają aż ktoś
nada im właściwe kształty, przyozdobi i stworzy miłe i kolorowe
otoczenie. Zabawa zaangażuje każde dziecko, pobudzając
wyobraźnię i dając satysfakcję z samodzielnie wykonanych
figurek i dodatków. Praca z zestawem rozwija twórcze myślenie,
stanowi pole do nowych doświadczeń i eksperymentów,
doskonali zdolności manualne.
Wszystkie części zestawu są bezpieczne dla dzieci.
Zawiera: 4 pojemniki masy plastycznej 18 g w 4 kolorach, 1 pojemnik (31 g)
z czterema kolorami masy plastycznej do tworzenia mniejszych, ozdobnych
elementów, plastikowy nożyk, flamaster, foremkę do odciskania, instrukcję.

25,7 x 21 x 5,3
1-6
wymiary pudełka: długość x wysokość x szerokość (cm)

jednostka sprzedaży - opakowanie zbiorcze
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MODELING

5+

Ref. 907206

Friends - Magiczne Zwierzaki
Kreatywny zestaw do tworzenia figurek z masy plastycznej
twardniejącej na powietrzu przy pomocy dołączonych drobnych
narzędzi. Dwa magiczne zwierzaki: jednorożec i kotorożec
czekają aż ktoś nada im właściwe kształty, przyozdobi i stworzy
miłe i kolorowe otoczenie. Zabawa zaangażuje każde dziecko,
pobudzając wyobraźnię i dając satysfakcję z samodzielnie
wykonanych figurek i dodatków. Praca z zestawem rozwija
twórcze myślenie, stanowi pole do nowych doświadczeń
i eksperymentów, doskonali zdolności manualne.
Wszystkie części zestawu są bezpieczne dla dzieci.
Zawiera: 4 pojemniki masy plastycznej 18 g; 2 x biały, zielony, różowy,
1 pojemnik (31 g) z czterema kolorami masy plastycznej do tworzenia mniejszych,
ozdobnych elementów, plastikowy nożyk, flamaster, foremkę do odciskania,
brokat, instrukcję.

25,7 x 21 x 5,3
1-6

5+

Ref. 907203

Friends - masa uzupełniająca
Miękka, nieklejąca się masa plastyczna uzupełniająca
do zestawów Friends lub do lepienia według własnych
artystycznych pomysłów. Materiał sam twardnieje po kilku
godzinach na powietrzu bez konieczności utwardzania
go w piekarniku lub kuchence mikrofalowej.
Zawiera: 2 pojemniki 18 g masy plastycznej w kolorze białym
i żółtym, 1 pojemnik 31 g z czterema kolorami masy plastycznej
(kolory: czarny, różowy, czerwony i zielony).

13 x 21 x 5,1
1-6
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wymiary pudełka: długość x wysokość x szerokość (cm)

jednostka sprzedaży - opakowanie zbiorcze

Odkryj swój własny,
niepowtarzalny styl

FASHION

7+

Ref. 907401

Bransoletki, bransoletki...
Zestaw do tworzenia różnokolorowych bransoletek dwoma
technikami. Zawiera wszystkie potrzebne elementy - ogranicza
nas tylko wyobraźnia!
Tekturowe pudełko, w którym znajduje się cały zestaw, jest
jednocześnie organizerem i warsztatem pracy małego artysty.
Pudełko zawiera przegródki, miarkę, wcięcia na mocowanie
sznureczka itp. W zestawie znajduje się również pojemnik
do przechowywania i segregowania koralików. Samodzielne
tworzenie i komponowanie nowych wzorów bransoletek staje się
dziecinnie proste. Zabawa daje dumę i satysfakcję z samodzielnie
wykonanej pracy, a niepowtarzalne bransoletki na ręce pozwalają
poczuć się naprawdę wyjątkowo.
Zawiera: tekturowe pudełko z narysowaną miarką, nacięciami (które ułatwiają
wykonanie bransoletek) oraz przegródkami, plastikowe pudełko, w którym
posegregowane zostały: koraliki mniejsze - 5 kolorów po 10 g (złote, srebrne,
niebieskie, czarne i różowe), koraliki większe - 2 kolory po 2 sztuki (złote i
srebrne), 4 ozdobne, kolorowe frędzle, gumkę o długości 300 cm (która
umożliwia wykonanie 10 bransoletek), 3 sztuki kolorowych sznureczków każdy
o długości 450 cm (które umożliwiają wykonanie 6 bransoletek), prostą instrukcję
wykonania bransoletek w dwóch technikach.

25,5 x 20,9 x 5,1
1-6

6+

Ref. 907400

Magiczny Plastik
Zrób to sam i stwórz własne kolorowe wisiorki, bransoletki
i inne ozdoby. Ciekawe i różnorodne motywy możesz wykorzystać
w dowolny sposób: jako biżuterię, dekorację książek, elementy
zawieszek. Zacznij od pokolorowania kredkami plastikowych
elementów w różnych kształtach, następnie utwardzasz je
w piekarniku lub przy użyciu suszarki i gotowe! Zabawa
w pełni Cię zaangażuje, pobudzi kreatywność i sprawi
satysfakcję z samodzielnie wykonanej pracy.
Dzięki zestawowi staniesz się twórcą swoich własnych,
wyjątkowych i niepowtarzalnych zawieszek i breloków:
wykorzystaj nieograniczone możliwości Twojej wyobraźni.
Ciekawe i różnorodne motywy zwierzęce i roślinne.
Zawiera: 19 motywów do utwardzenia, 3 zawieszki do breloczka,
1 zawieszkę z potrójnym łańcuszkiem, fioletowy sznurek 2,5 m,
25 kółek do ozdób, 12 kolorowych kredek .

12,75 x 20,9 x 5,1
1-8
wymiary pudełka: długość x wysokość x szerokość (cm)

jednostka sprzedaży - opakowanie zbiorcze
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DISPLAYE & POS

Ref. Y995500

Ref. Y993401

Display podłogowy
1/4 palety

Ref. Y992802

Display naladowy

Listwa cenowa

60 x 186 x 40 cm

54,7 x 23 x 24 cm

200 x 3,6 cm

1-

1-

5-

Ref. Y992803

Ref. Y304020

Ref. Y304021

Dodatkowe kieszenie
do displaya Y304020

Makieta
Potwornego Potwora
45 x 100 x 45 cm

18 x 12 x 20 cm

1-

6-

Ref. Y992849

Naklejka podłogowa
z efektem 3D

Display z metalowymi hakami

50 x 30 cm

38 x 188 x 38 cm

5-

1-

SPIS
INDEKSÓW
Y304020...............18
Y304021................18
Y992802...............18
Y992803...............18
Y992849...............18
Y993401................18
Y995500...............18
846710.....................6
846712.....................6
846715.....................6
846717.....................5
907004....................3
907005....................3
907007....................3
907013.....................4
907015.....................4
907021....................11
907026....................3
907030....................4
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907032....................5
907033....................5
907036....................7
907037.....................7
907038....................9
907039....................9
907040....................2

907042....................2
907043....................2
907046....................9
907047....................8
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907050...................11
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907100...................10
907101...................10
907200.................. 13
907201................... 13
907202.................. 13
907203..................16
907204..................15
907205..................15
907206..................16
907210................... 14
907211.................... 14
907215................... 14
907400.................. 17
907401................... 17
969310...................10
969311....................10
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