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na miarę oczekiwań! Na każdym etapie rozwoju!
Marka BAM BAM to nowa seria zabawek edukacyjnych do lat 3, które stworzono z myślą o wspieraniu rozwoju Twojego dziecka poprzez dostarczanie mu wrażeń i rozbudzanie jego zmysłów na każdym etapie, od noworodka do przedszkolaka. Różnorodność dostępnych wzorów zabawek BAM
BAM to inwestycja na przyszłość. Zabawki te, dostarczając wszelakich wrażeń zmysłowych, przenikających do dziecięcego umysłu, tworzą jego intelektualne predyspozycje. Niemniej, w głównej
mierze zabawki BAM BAM gwarantują maluchowi radość z zabawy i przyjemność odkrywania gamy kolorów, barw, dźwięków i świateł.

Title
The BAM BAM brand is a new series of educational toys for children up to
the age of 3 that have been designed to support your child’s development
by providing them with sensations and awakening their senses at every
stage, from newborns to toddlers. The variety of versions of BAM BAM
toys available is an investment for the future. While providing all kinds of
sensations entering the children’s minds, these toys form the infant’s intellectual predispositions. However, above all, the BAM BAM toys guarantee
the child’s joy from playing and pleasure from discovering a whole range of
colours, sounds and lights.

BAM BAM dlaczego WARTO! Benefits!
GWARANCJA ESTETYKI
guaranteed aesthetics

piękne zabawki, estetyczne opakowania – idealny prezent
beautiful toys, aesthetic packaging – ideal for present

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA

guaranteed safety

nie posiadają ftalanów, PCV i BPA
do not contain phthalates, PCV and BPA

GWARANCJA FUNKCJONALNOŚCI
comprehensive range

kompleksowa oferta
high quality materials

Ikony stymulujące
Stymuluje rozwój słuchu
Audio stimulation

Stymuluje zmysł wzroku
Visual stimulation

Wydaje dźwięki
Musical toys

BAM BAM KOMPLEKSOWA OFERTA / Comprehensive range:
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HANGING TOYS
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Kocyk gryzak
Teether blankies
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BOOKS

20
KLOCKI/PIRAMIDKI
BLOCK/PIRAMIDE
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Balls
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Zabawki Edukacyjne
Educational toys
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ZABAWKI SENSORYCZNE
SENSORY BALLS
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Edukacyjne interaktywne
Learning interactive toys
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BAM BAM NA MIARĘ OCZEKIWAŃ!
NA KAŻDYM ETAPIE ROZWOJU!

BAM BAM MEETS YOUR EXPECTATIONS!
AT EVERY STAGE OF DEVELOPMENT!

Zabawki edukacyjne od narodzenia:
Przywieszki do wózka i łóżeczka, pałąki,
karuzelki.

Educational toys from birth:
Hanging toys for prams and cots, arches,
mobiles.

Odpowiednio dobrane figury zabawek, kształty, dźwięki
oraz tekstury pobudzają zmysły malucha stymulując ich
rozwój. Doskonale w tej roli sprawdza się linia zabawek
BAM BAM dla najmłodszych – muzyczne karuzelki do
łóżeczek, przywieszki, pałąki z kolorowymi postaciami.

Suitable toy figures, shapes, sounds and textures awaken the baby’s senses and stimulate their development.
This is perfectly ensured by the line of BAM BAM toys for
the youngest, including musical mobiles for cots, hanging
toys and arches with colourful figures.

Niemowlakowi z pomocą..
Zabawki edukacyjne od ok. 3 miesiąca:
Grzechotki, gryzaki, maty gimnastyczne

To help the baby
Educational toys about 3m+:
rattles, teethers, baby playmats

Linia zabawek BAM BAM od 3 m-ca życia, poprzez takie
elementy jak: kolorowe postaci o zróżnicowanych kształtach i wykonane z różnych materiałów, szeleszczące
elementy, lusterka i inne, zachęca dziecko do aktywności, a przy tym dostarcza odpowiednich bodźców wpływających na jego właściwy rozwój sprawności ruchowej,
manualnej oraz zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku.

With such elements as colourful figures of various shapes and made of various materials, crinkling elements,
mirrors and other items, the line of BAM BAM toys designed for children from the age of 3 months encourages
the child to be active and, at the same time, provides the
right stimulation to develop their motor, manual and sensual (vision, hearing, touch) skills correctly.

Dla małych odkrywców..
Zabawki edukacyjne od 6 miesiąca:
Miękkie kule, kostki, szeleszczące książeczki,
piramidki, miękkie klocki

For little discoverers..
Educational toys 6m+:
Soft balls, cubes, crinkling books, pyramids,
soft blocks

Zabawki BAM BAM przeznaczone dla małego akrobaty
od 6 m-ca życia są doskonałym wyzwaniem, rozrywką
dla aktywnego dziecka, pozwalającą mu na doskonalenie
swoich umiejętności manualnych i motorycznych, a także
na zaspokojenie potrzeby odkrywania otaczającego
świata.

The BAM BAM toys designed for the little acrobat from
the age of 6 months provide a perfect challenge and
entertainment for an active child, help them to improve
their manual and motor skills, and satisfy their need to
discover the world around them.

Dla muzycznych intelektualistów:
Zabawki edukacyjne od 12-18 miesiąca:
Muzyczne zabawki, sortery

For musical intellectuals…
Educational toys 12-18m:
Musical toys, sorters

Muzyczne Zabawki oraz Sortery wychodzą naprzeciw
potrzebom malucha od 12 – 18 m-ca życia, zaskakując
go, stymulując jego wyobraźnię. Uczą zależności i przyczynowości działania oraz zmuszają do abstrakcyjnego
myślenia, a tym samym poszukiwania rozwiązań metodą
„prób i błędów”. A przede wszystkim – gwarantują doskonałą zabawę!

Musical toys and Sorters meet the needs of children aged
12 to 18 months by surprising them and stimulating their
imagination. They show the cause – and-effect relation
to children and force them to engage in abstract thinking
and search for solutions by the „trial and error” method.
But, first and foremost, they guarantee excellent fun!

Dla samodzielnych odkrywców:
Zabawki edukacyjne od 18 miesiąca:
Muzyczne zabawki, sortery

FOR YOUNG EXPLORERS
Educational toys 12-18m:
Musical toys, sorters

Interaktywne zabawki edukacyjne, w tym w polskiej wersji
językowej, są doskonałą okazją do nauki nowych umiejętności, słów, piosenek. Dla małego odkrywcy, w którym
rośnie potrzeba zdobywania coraz większej niezależności, zabawki interaktywne są pomocne w odkrywaniu
nowych zależności, zrozumieniu nowych doświadczeń,
wcielaniu się w różne role. Stymulują wyobraźnie, angażując do poszukiwania nowych, alternatywnych rozwiązań.

Interactive educational toys, some of them available in
Polish, provide an excellent opportunity to learn new
skills, words and songs. For young explorers with a growing need for independence, interactive toys are helpful in discovering new correlations, understanding new
experiences and playing various roles. They stimulate
the imagination and encourage the search for alternative
solutions.

Karuzelki i akcesoria
Muzyczne karuzelki, z nakręcaną pozytywką wygrywającą subtelne melodie,
to zabawka edukacyjna odpowiednia
już od urodzenia. Kolorowe postaci,
o intensywnym i różnorodnym
zabarwieniu, poruszają się w rytmie łagodnych dźwięków klasycznych melodii, czym przykuwają
uwagę dziecka, rozwijając jego
zdolność widzenia wzrokiem oraz
percepcji. Łagodna muzyka oraz
jednostajne ruchy poruszających się
zabawek pomagają stworzyć przyjazną,
spokojną atmosferę, sprzyjającą wyciszeniu malucha. Karuzela wyposażona jest w pozytywkę nakręcaną ręcznie – nie ma potrzeby stosowania baterii. Karuzelki,
łatwe w montażu, mocowane są za pomocą zaczepu.
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MUZYCZNA KARUZELKA WESOŁA FARMA
MUSICAL MOBILE HAPPY FARM

Index: 322045
Pakowanie/Packaging: 0/6

0
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MATA EDUKACYJNA WESOŁA FARMA
EDUCATIONAL GYM HAPPY FARM

Index: 322046
Pakowanie/Packaging: 0/6
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Mobiles and accessories
Musical mobiles, with a wind-up musical
box playing subtle melodies, are educational
toys that are suitable right from the child’s
birth. Colourful figures with intensive and
varied colours move to the rhythm of the gentle
sounds of classical melodies, which attracts the
child’s attention and develops their ability to follow
objects with their eyes and perceive things. Gentle
music and unvarying movement of toys help
to create a friendly, peaceful atmosphere
that is conducive to soothing the child.
The mobile is fitted with a manual
wind-up musical box, so there is no
need to use batteries. Mobiles, easy
to install, fixed with a clip.
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KARUZELKA MUZYCZNA ZOO
MUSICAL MOBILE ZOO

Index: 377122
Pakowanie/Packaging: 0/12
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AKTYWNY PAŁĄK WESOŁA FARMA
ACTIVITY TOY BAR HAPPY FARM

Index: 322044
Pakowanie/Packaging: 0/12

Przywieszki
Zabawki z tej kategorii Przywieszki, dla dzieci od urodzenia cechuje
różnorodna tekstura materiałów, intensywne kolory, szeleszczące elementy, pofałdowane powierzchnie, elementy służące do pociągania,
elastyczne kółka bądź miękkie gryzaczki, które
zachęcą dziecko do zabawy pobudzając
jego zmysł dotyku, słuchu i wzroku.
Taka kombinacja innowacji rozwojowych stymuluje dziecko do rozwoju:
percepcji, zmysłów, sprawności
ruchowej, motoryki. Wygodny
uchwyt umieszczony w zabawce
pozwoli na zabranie jej wszędzie
ze sobą i umieszczenie w dowolnie wybranym miejscu: wózek,
łóżeczko, nosidełko-fotelik samochodowy, jak również zamiennie
do maty edukacyjnej.
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PRZYWIESZKA POZYTYWKA KRAB
PULL STRING MUSICAL PAL CRAB

Index: 377125
Pakowanie/Packaging: 0/24
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PRZYWIESZKA POZYTYWKA KRÓWKA
PULL STRING MUSICAL PAL COW

Index: 377126
Pakowanie/Packaging: 0/24

Hanging toys
Toys in the category of Hanging toys for
children up to 3 months are characterised by the varied texture of brightly coloured materials, crinkling
elements, creased surfaces, pull
elements, flexible rings or soft
teethers that will encourage the
child to play and stimulate their
sense of touch, hearing and sight.
Such a combination of developmental innovations stimulates the child’s
growth in the areas of perception, senses, physical fitness and motor skills. The
toy is fitted with a convenient clip which enables
you to take it anywhere and put it in any place of your choice:
pram, cot, carrier, child car seat, and as a replacement to the
activity mat.
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PRZYWIESZKA POZYTYWKA KREWETKA
PULL STRING MUSICAL PAL SHRIMP

Index: 377124
Pakowanie/Packaging: 0/24
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PRZYWIESZKA POZYTYWKA LEW
PULL STRING MUSICAL PAL LION

Index: 377127
Pakowanie/Packaging: 0/24
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PRZYWIESZKA GRZECHOTKA SŁONIK
BABY SOFT RATTLE ELEPHANT

Index: 377129
Pakowanie/Packaging: 0/24
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WIBRUJĄCY PRZYJACIEL LEW
WAGGLING PAL LION

Index: 377113
Pakowanie/Packaging: 24/96
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WIBRUJĄCY PRZYJACIEL SŁOŃ
WAGGLING PAL ELEPHANT

Index: 377117
Pakowanie/Packaging: 24/96
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PRZYWIESZKA GRZECHOTKA TYGRYS
BABY SOFT RATTLE TIGER

Index: 377130
Pakowanie/Packaging: 0/24
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WIBRUJĄCY PRZYJACIEL MAŁPA
WAGGLING PAL MONKEY

Index: 377119
Pakowanie/Packaging: 24/96
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WIBRUJĄCY PRZYJACIEL TYGRYS
WAGGLING PAL TIGER

Index: 377114
Pakowanie/Packaging: 24/96
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WIBRUJĄCY PRZYJACIEL ŻABA
WAGGLING PAL FROG

Index: 377115
Pakowanie/Packaging: 24/96
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WIBRUJĄCY PRZYJACIEL PATOU
ACTIVITY FRIEND PATOU

Index: 297672
Pakowanie/Packaging: 0/48
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WIBRUJĄCY PRZYJACIEL OSIOŁEK
WIGGLE& SOUND DONKEY

Index: 321955
Pakowanie/Packaging: 0/64
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WIBRUJĄCY PRZYJACIEL ELODIE
ACTIVITY FRIEND ELODIE

Index: 297671
Pakowanie/Packaging: 0/48
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WIBRUJĄCY PRZYJACIEL MAŁPKA
WIGGLE& SOUND MONKEY

Index: 321956
Pakowanie/Packaging: 0/64
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WIBRUJĄCY PRZYJACIEL PIESEK
WIGGLE& SOUND PUPPY

Index: 321954
Pakowanie/Packaging: 0/64
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WIBRUJĄCY PRZYJACIEL MAŁPKA Z KULĄ
WIGGLE&BALL MONKEY

Index: 321968
Pakowanie/Packaging: 0/24
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WIBRUJĄCY PRZYJACIEL PIESEK Z KULĄ
WIGGLE&BALL PUPPY

Index: 321964
Pakowanie/Packaging: 0/24
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PISZCZEK PIESEK
SQUEAKER PUPPY

Index: 321969
Pakowanie/Packaging: 0/96
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WIBRUJĄCY PRZYJACIEL OSIOŁEK Z KULĄ
WIGGLE&BALL DONKEY

Index: 321966
Pakowanie/Packaging: 0/24
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PISZCZEK MAŁPKA
SQUEAKER MONKEY

Index: 321972
Pakowanie/Packaging: 0/96
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PISZCZEK OSIOŁEK
SQUEAKER DONKEY

Index: 321970
Pakowanie/Packaging: 0/96

Książeczki
Słuchanie opowieści i bajek to
magiczny czas, sprzyjający utuleniu i wyciszeniu malucha.
Czytanie na głos i przeglądanie kolorowych książeczek
jest doskonałym sposobem
na stymulowanie zmysłów dziecka, rozbudzanie
w nim ciekawości świata.
Buduje umiejętność słuchania, koncentracji wpływając
na pamięć i rozwój słownictwa,
wprowadzając malucha w zakres
pojęć.
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KSIĄŻECZKA PTAKI
BABY READER BIRD

Index: 377138
Pakowanie/Packaging: 0/36

0
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KSIĄŻECZKA ZWIERZĘTA MORSKIE
BABY READER OCTOPUS

Index: 377139
Pakowanie/Packaging: 0/36

Soft booklets
Listening to stories and fairy tales makes for a wonderful time, helping
the child to calm down. Browsing and reading colourful books out loud is
an excellent way to stimulate the child’s senses and awaken its curiosity.
It develops the ability to listen and
stay focused, enhances memory
and broadens vocabulary by
introducing new concepts.
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KSIĄŻECZKA SŁONKO
BABY READER SUN

Index: 377137
Pakowanie/Packaging: 0/36

0
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PACYNKA ZWIERZAKI
PUPPET FUN

Index: 377128
Pakowanie/Packaging: 0/36
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Gryzaki kocyki

1
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GRYZAK KOCYK MAŁPKA

TEETHER BLANKIE MONKEY

Kocyk – gryzak jest idealną zabawką, która towarzyszy maluchowi
zarówno podczas zabawy jak i snu. Przytulanka wykonana jest z delikatnego materiału, dzięki czemu jest miła w dotyku. Posiada praktyczny
gryzak, który ukoi ból dziąseł podczas ząbkowania. Intensywne kolory
doskonale stymulują zmysł wzroku.

Teether blankies
The perfect soothing companion for baby.
A detachable BPA-free teether is included
to the blankie. Soothing babies and prevent lost pacifiers has never been so
easy. Multiple ways to play and teeth.
The perfect baby shower gift: original,
stylish and super practical.

1
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GRYZAK KOCYK PIESEK
TEETHER BLANKIE PUPPY

Index: 322034
Pakowanie/Packaging: 0/64

0
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KOCYK GRYZAK KOT
BABY BLANKET CAT

Index: 377146
Pakowanie/Packaging: 0/36

10

Index: 322038
Pakowanie/Packaging: 0/64

1
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GRYZAK KOCYK OSIOŁEK
TEETHER BLANKIE DONKEY

Index: 322037
Pakowanie/Packaging: 0/64

0
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KOCYK GRYZAK PIESEK
BABY BLANKET DOG

Index: 377147
Pakowanie/Packaging: 0/36

Gryzaki
Zabawki przeznaczone dla niemowląt od
3 miesiąca życia. W żywych kolorach,
z wysokiej jakości plastiku, zachęcają malucha do zabawy, a jednocześnie stymulują rozwój jego
zmysłów wzroku, słuchu oraz
zdolności motorycznych. Gryzaki przynoszą ulgę w uciążliwym dla dziecka okresie „ząbkowania”. Zabawka wykonana
z najwyższej jakości materiałów,
zgodnie z europejska normą EN
71, nie zawierających ftalanów.

3
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GRYZAK PTASZKI
TEETHER BIRDS

Index: 359921
Pakowanie/Packaging: 24/48

1
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GRZECHOTKA GRYZAK MAŁPKA

TEETHER&SPINNING RATTLE MONKEY

Index: 322033
Pakowanie/Packaging: 0/96

Teethers
Teethers are designed for infants from the age of 3 months. Delightfully colourful, with varied texture of materials and diverse forms. They include interactive elements that encourage the baby to play and stimulate the development
of their senses of sight, hearing and motor skills.
The teether brings relief to the itchy gums
of a teething baby. Toys made of top
quality materials, meeting the European standards of EN 71, with
no phthalates, guarantee
safe play for the child.
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GRYZAK KRAB
TEETHER CRAB

Index: 359920
Pakowanie/Packaging: 24/48
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GRZECHOTKA GRYZAK OSIOŁEK

TEETHER&SPINNING RATTLE DONKEY

Index: 322032
Pakowanie/Packaging: 0/96
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GRZECHOTKA GRYZAK OWIECZKA
TEETHER&SPINNING RATTLE SHEEP

Index: 322031
Pakowanie/Packaging: 0/96

0
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1
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GRZECHOTKA GRYZAK PIESEK

TEETHER&SPINNING RATTLE PUPPY

Index: 322029
Pakowanie/Packaging: 0/96

GRZECHOTKA PLUSZOWA PINGWIN
BABY HAND RATTLE PINGUIN

Zabawki przeznaczone dla niemowląt od 3 miesiąca życia. W żywych
kolorach, z wysokiej jakości plastiku, zachęcają malucha do zabawy,
a jednocześnie stymulują rozwój jego zmysłów wzroku, słuchu oraz
zdolności motorycznych. Zabawka wykonana z najwyższej jakości materiałów, zgodnie z europejska normą EN 71, nie zawierających ftalanów.

Rattles

Index: 377144
Pakowanie/Packaging: 24/192
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GRZECHOTKA PLUSZOWA KRAB
BABY HAND RATTLE CRAB

Index: 377143
Pakowanie/Packaging: 24/192
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Musical mobiles, with a wind-up musical box playing subtle melodies,
are educational toys that are suitable right from the child’s birth. Colourful figures with intensive and varied colours move to the rhythm of the
gentle sounds of classical melodies, which attracts the child’s attention
and develops their ability to follow objectsZ with their eyes and perceive
things. Gentle music and unvarying movement of toys help to create
a friendly, peaceful atmosphere that is conducive to soothing the child.
The mobile is fitted with a manual wind-up musical box, so there is no
need to use batteries. Mobiles, easy to install, fixed with a clip.

0
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GRZECHOTKA PLUSZOWA RYBKA
BABY HAND RATTLE FISH

Index: 377145
Pakowanie/Packaging: 24/192

0
m+

ŚWIECĄCE KLUCZYKI

KEY RING WITH LIGHT

Index: 316700
Pakowanie/Packaging: 24/96
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GRZECHOTKA GĄSIENICA
RATTLE CATERPILLAR

Index: 359899
Pakowanie/Packaging: 24/48
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GRZECHOTKA MIŚ
RATTLE BEAR

Index: 359928
Pakowanie/Packaging: 96/192
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GRZECHOTKA MOTYL
RATTLE BUTTERFLY

Index: 359922
Pakowanie/Packaging: 96/192

3

m+

GRZECHOTKA ŚLIMAK
RATTLE SNAIL

Index: 359904
Pakowanie/Packaging: 24/48

3

m+

GRZECHOTKA MAŁPKA
RATTLE MONKEY

Index: 359923
Pakowanie/Packaging: 96/192
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3
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GRZECHOTKA ŻYRAFKA

RATTLE LITTLE GIRAFFE

Index: 359905
Pakowanie/Packaging: 24/48
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GRZECHOTKA ROBACZEK
RATTLE INSECT

Index: 359924
Pakowanie/Packaging: 96/192
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GRZECHOTKA RYBKA
RATTLE FISH

Index: 359917
Pakowanie/Packaging: 72/144
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GRZECHOTKA ŻYRAFA
RATTLE GIRAFFE

Index: 359926
Pakowanie/Packaging: 96/192
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GRZECHOTKA SŁONIK
RATTLE ELEPHANT

Index: 359925
Pakowanie/Packaging: 96/192
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GRZECHOTKA RYBKA
RATTLE FISH

Index: 359897
Pakowanie/Packaging: 24/48
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GRZECHOTKA OŚMIORNICA
RATTLE OCTOPUS

Index: 359918
Pakowanie/Packaging: 72/144
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GRZECHOTKA KRÓWKA
RATTLE COW

Index: 359906
Pakowanie/Packaging: 24/48
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GRZECHOTKA DELFIN
RATTLE DOLPHIN

Index: 359916
Pakowanie/Packaging: 72/144
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GRZECHOTKA KREWETKA
RATTLE SHRIMP

Index: 359895
Pakowanie/Packaging: 24/48
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GRZECHOTKA ZEBRA
RATTLE ZEBRA

Index: 359896
Pakowanie/Packaging: 24/48

3
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GRZECHOTKA KRAB
RATTLE CRAB

Index: 359919
Pakowanie/Packaging: 72/144
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GRZECHOTKA ŻABA
RATTLE FROG

Index: 359927
Pakowanie/Packaging: 96/192

3
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GRZECHOTKA MUZYCZNA LEW
MUSICAL RATTLE LION

Index: 334783
Pakowanie/Packaging: 24/72

6
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GRZECHOTKA MIŚ – nowość
BABY RATTLE BEAR

Index: 384447
Pakowanie/Packaging: 0/48
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3
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GRZECHOTKA MUZYCZNA KRÓWKA
MUSICAL RATTLE COW

Index: 334784
Pakowanie/Packaging: 24/72

3
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GRZECHOTKA MUZYCZNA SŁOŃ
MUSICAL RATTLE ELEPHANT

Index: 334782
Pakowanie/Packaging: 24/72

6
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GRZECHOTKA ŻYRAFA nowość
BABY RATTLE GIRAFFE

Index: 384446
Pakowanie/Packaging: 0/48

Kule
Miękkie, gumowane kule to idealna
zabawka edukacyjna dla dziecka od 6
miesiąca życia. Wykonane z miękkiej
i plastycznej gumy, z regularnymi
otworami, w pełni pozwalają małym
rączkom na chwytanie, ugniatanie,
turlanie oraz potrząsanie, wydając
przy tym efekty dźwiękowe,
dzięki umieszczonej we wnętrzu
grzechotce. Faktura i właściwości
materiału, z jakiego zostały wykonane
kule, pozwala im zawsze powracać
do pierwotnego kształtu. Boczne uchwyty
z kolorowymi obręczami są dodatkowym
elementem, który rozwija zdolności manualne oraz urozmaica zabawę.
Zabawka wpływa na rozwój wielu zmysłów, między innymi słuchu, wzroku
oraz zdolności motorycznych.

6

m+

MIĘKKA GRZECHOTKA JEŻYK
SOFT RATTLE HEDGEHOG

Index: 384451
Pakowanie/Packaging: 0/48

6

m+

GUMOWA KULA Z GRZECHOTKĄ MIŚ

ANIMAL RUBBER FITNESS BALL GYM BEAR

Index: 383722
Pakowanie/Packaging: 0/72

Balls
Soft rubber balls are a perfect educational toy for
children aged 6 months or older. Made of soft and
flexible rubber with regular holes, they can be
easily gripped, pressed, rolled or tossed with
little hands, while delivering sound effects
thanks to a rattle placed inside. The texture
and properties of the material always allow
the balls to return to their original shape. Side
handles with colourful rims are an additional
element which develops the child’s manual
skills and diversifies the fun. Playing with this toy
stimulates many senses, such as hearing, vision and
motor skills.

6

m+

MIĘKKA GRZECHOTKA SÓWKA
SOFT RATTLE OWL

Index: 384448
Pakowanie/Packaging: 0/48

6

m+

GUMOWA KULA Z GRZECHOTKĄ ŻABA

ANIMAL RUBBER FITNESS BALL GYM FROGGY

Index: 383721
Pakowanie/Packaging: 0/72

17

6

m+

GUMOWA KULA Z GRZECHOTKĄ MYSZ

ANIMAL RUBBER FITNESS BALL GYM MOUSE

Index: 383723
Pakowanie/Packaging: 0/72

6

m+

ZABAWNA KULA SŁOŃ

ANIMAL BALL GYM ELEPHANT

Index: 383726
Pakowanie/Packaging: 0/72

6

m+

ŚWIECĄCA GUMOWA KULA
RUBBER FITNESS BALL

Index: 383724
Pakowanie/Packaging: 0/72
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6

m+

AKTYWNA ŻABA
ACTIVITY FROG

Index: 383563
Pakowanie/Packaging: 0/8

6

m+

ZABAWNA KULA LEW

ANIMAL BALL GYM LION

Index: 383725
Pakowanie/Packaging: 0/72

6

m+

KULA GUMOWA Z GRZECHOTKĄ
BALL GYM WITH RATTLE

Index: 383731
Pakowanie/Packaging: 0/36

6

m+

KULA Z GRZECHOTKĄ
BALL WITH RATTLE

Index: 383560
Pakowanie/Packaging: 0/12

6

m+

KULA Z GRZECHOTKĄ
BALL WITH RATTLE

Index: 383561
Pakowanie/Packaging: 0/12

6

m+

KULA Z GRZECHOTKĄ
BALL WITH RATTLE

Index: 383562
Pakowanie/Packaging: 0/12

10
m+

GUMOWA KULA

FITNESS RUBBER BALL

Index: 334936
Pakowanie/Packaging: 0/72
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Piramidki i klocki

12
m+

AKTYWNA PIRAMIDKA
STACKER&ROLLER

Piramidki i klocki to zabawki edukacyjne już od 6 lub 12 m-ca życia. Miękkie,
w żywych kolorach wzbudzają zainteresowanie dziecka i zachęcają do pierwszej
nauki poprzez zabawę. Zarówno klocki jak i krążki piramidki są miękkie, duże,
łatwe do chwytania, potrząsania i układania co wpływa na rozwój zdolności
manualnych i ruchowych dziecka. Łatwość budowania umożliwia dziecku rozwój
pewności siebie i wiary we własne możliwości, a jednocześnie uczy zasad ciągu
przyczynowo-skutkowego. Żywe kolory zabawek, oraz faktura materiałów stymulują zmysły dziecka: wzrok, słuch oraz dotyk.

Blocks / pyramids
Pyramids and blocks are educational toys designed for children aged 6 to 12
months. Soft brightly coloured toys raise the child’s interest and encourage them
to learn through play. Both the blocks and rings of the pyramid are soft, large, easy
to grasp, shake and stack, which influences the development of manual and motor
skills of the child. Ease of building develops the child’s self-confidence and faith
in their own abilities and, at the same time, teaches them the cause-and-effect
principles. Bright colours and the texture of the materials used in the toy stimulate
the child’s senses of sight, hearing and touch.

6

m+

ZABAWNA PIRAMIDKA KOT
STACKING FUN CAT

Index: 377131
Pakowanie/Packaging: 0/12

6

m+

KUBECZKI DO UKŁADANIA 7SZT
STACKING CUPS 7PCS

Index: 377141
Pakowanie/Packaging: 0/24
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Index: 383565
Pakowanie/Packaging: 0/12

6

m+

ZABAWNA PIRAMIDKA PIES
STACKING FUN DOG

Index: 377132
Pakowanie/Packaging: 0/12

12
m+

PIRAMIDKA GRAJĄCA KACZKA
MELODY DUCKIE CUP SET

Index: 368746
Pakowanie/Packaging: 0/12

6

m+

MIĘKKIE KLOCUSZKI ZWIERZAKI 6SZT
BABY BLOCKS 6PCS

Index: 377133
Pakowanie/Packaging: 0/24

9

m+

AKTYWNE KUBECZKI SOWA
OWL TUMBLER

Index: 383564
Pakowanie/Packaging: 0/6

18

m+

ZABAWKA EDUKACYJNA ZABAWNE ZWIERZAKI (kubeczki)
EDUCATIONAL TOY FUNNY ANIMALS

Index: 359908
Pakowanie/Packaging: 24/48

6

m+

MIĘKKIE GUMOWE KLOCUSZKI 9SZT
RUBBER SOFT BLOCKS 9PCS

Index: 383566
Pakowanie/Packaging: 0/12

18

m+

EDUKACYJNE KUBECZKI
EDUCATIONAL CUPS

Index: 359893
Pakowanie/Packaging: 12/48

6

m+

MIĘKKIE KLOCUSZKI 6szt (9cm)
LETTERS SOFT CUBES 9CM (6PCS)

Index: 322047
Pakowanie/Packaging: 0/12
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18

m+

KLOCKI PIANKOWE 29EL.
FOAM BLOCKS 29PCS

Index: 301693
Pakowanie/Packaging: 0/144

Sensoryczne

18

m+

KLOCKI PIANKOWE 46EL.
FOAM
3 BLOCKS 46PCS

m+

Index: 301694
Pakowanie/Packaging: 0/72

12
m+

KOSTKA SENSORYCZNA
SENSORY CUBE

Kule i bryły sensoryczne to absolutnie więcej aniżeli tylko zabawki edukacyjne.
Każda z kul zapewnia dziecku odmienne doznania dotykowe dzięki licznie i różnorodnie uformowanym wypustkom. Różnorodna faktura i kolorystyka dostarczają
bodźców dla zmysłu wzroku oraz zmysłu dotyku, aktywizując jego receptory
czuciowe. Kule sensoryczne gwarantują wszechstronny rozwój dziecka, które
poprzez zabawę doskonali koordynację pomiędzy świadomym chwytaniem,
a widzeniem, a także usprawnia zdolności manualne.

Sensory balls
Sensory balls and spheres are something more than educational toys. Each
ball gives the child different tactile sensations thanks to numerous nubbles in
various shapes. The variety of textures and colours stimulates vision and hearing
by activating the child’s sensory receptors. Sensory balls guarantee the child’s
comprehensive development by enhancing its coordination between vision and
conscious gripping, as well as strengthening its manual skills.

12
m+

PIŁKA SENSORYCZNA
SENSORY BALL

Index: 383567
Pakowanie/Packaging: 0/12
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Index: 383569
Pakowanie/Packaging: 0/12

12
m+

TRÓJKĄT SENSORYCZNY
SENSORY TRIANGLE

Index: 383568
Pakowanie/Packaging: 0/12

12
m+

ZESTAW 6SZT KUL SENSORYCZNYCH

Zabawki mobilne

SET OF TEXTURED BALLS – 6PCS

Seria zabawek edukacyjnych na kółkach dedykowana jest aktywnym odkrywcom od 18 m-ca życia. Kolorowe zwierzątka poruszające się za pomocą pociągania za sznurek, wspomagają rozwój motoryczny i fizyczny dziecka, wyrabiają
zmysł równowagi i koordynację. Przechadzanie się z zabawką, która porusza
się w zależności od woli dziecka to także sposobność zarówno na doskonalenie
umiejętności chodzenia jak i zrozumienie zależności i związku przyczynowo-skutkowego.

Mobile toys
Index: 381715
Pakowanie/Packaging: 0/12

18

m+

KONIK NA KÓŁKACH

INTERTIA ANIMALS HORSE

Index: 383727
Pakowanie/Packaging: 0/96

18

m+

ZEBRA NA KÓŁKACH

INTERTIA ANIMALS ZEBRA

Index: 383728
Pakowanie/Packaging: 0/96

Our series of educational toys on wheels has been designed for active explorers
aged 18 months or older. Colourful pets which can be moved by pulling a string
support the child’s motor and physical development, creating a sense of balance
and coordination. Walking with a toy which moves according to the child’s will
also provides an opportunity to improve walking skills and the understanding the
cause and effect relation.

18

m+

LEW NA KÓŁKACH

INTERTIA ANIMALS LION

Index: 383729
Pakowanie/Packaging: 0/96

18

m+

OWIECZKA NA KÓŁKACH
INTERTIA ANIMALS SHEEP

Index: 383730
Pakowanie/Packaging: 0/96
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12
m+

Autka

Cars

Kolorowe, wykonane z wysokiej jakości plastiku autka
o sportowej stylistyce to doskonały pierwszy
pojazd dla malucha od ok. 12 m-ca i 18
m-ca życia. Autka można gryźć, grzechotać i toczyć po podłodze równocześnie odgrywając jedną z wielu ról, np.
operatora koparki, kierowcy rajdowego
czy strażaka, itd. Autka odpowiednie
dla malucha od 18 m-ca dodatkowo
posiadają kolorowe przyciski,
migoczące podczas wygrywania
aż 40-stu melodyjek. Kolorowe
samochody gwarantują nie tylko
aktywną, ekscytującą zabawę, ale
jednocześnie stymulują sprawność
i rozwijają umiejętność postrzegania
związków przyczynowo-skutkowych
przez dziecko.

Colourful sports cars made of high quality
plastic material are excellent first vehicles for children aged 12 to 18 months.
The cars can be chewed on, rattled
and pushed on the floor. The child
can play one of many roles, such
as excavator operator, racing
driver, fireman, etc. Cars are
suitable for children from the age
of 18 months, have additional
colourful buttons that flash when
playing up to 40 melodies. Colourful cars not only guarantee active
and exciting play, but also stimulate
the child’s fitness and develop their ability
to notice cause-and-effect relations.

POJAZD Z KRESKÓWKI
CARTOON CAR

Index: 384452
Pakowanie/Packaging: 0/48

18
m+

m+

RACER

Index: 300232
Pakowanie/Packaging: 0/12
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18

AUTKO ŚCIGACZ

Autko dla malucha w stylistyce sportowej lub z rodzaju
pojazdów akcyjnych – ambulans, policja, straż pożarna
Potrafią samodzielnie pokonać do kilku metrów.

AUTKO SPORTOWE
SPORTS CAR

Index: 300234
Pakowanie/Packaging: 0/12

18

m+

AUTKO MINI JEEP
MINI JEEP

Index: 300237
Pakowanie/Packaging: 0/12

18

m+

ZESTAW STRAŻ POŻARNA

CITI HEROES PLAYSET POLICE

18

m+

KLUCZYKI SAMOCHODOWE
CAR ALARM KEYS

Index: 321039
Pakowanie/Packaging: 0/24

nt
nały na preze
zestaw dosko

Index: 368748
Pakowanie/Packaging: 0/12

18

m+

ZESTAW SAMOCHÓD POLICYJNY
CITI HEROES PLAYSET POLICE

nt
nały na preze
zestaw dosko

Index: 368747
Pakowanie/Packaging: 0/12
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18

m+

Zabawki Muzyczne

Musical toys

Seria muzycznych zabawek dla dzieci od 6 m-ca to zabawki
edukacyjne wykonane z wysokiej jakości plastiku,
w intensywnych, bajecznych kolorach
z wieloma interaktywnymi funkcjami.
Kolorowe, migoczące przyciski, wygrywają różne melodie
i dźwięki – około 15, w tym
utwory muzyki klasycznej,
instrumentów, odgłosy zwierzątek zapewniając długą
zabawę oraz stymulując
rozwój funkcji poznawczych
dziecka, rozwój zmysłu słuchu, wzroku, dotyku i zdolności
manualnych. A przy tym kształtują poczucie rytmu i muzykalności
malca.

The series of musical toys for children from
the age of 6 months includes educational
toys made of high quality plastic material in delightful bright colours with
many interactive functions. Colourful, flashing buttons play various
melodies and sounds, about 15,
including pieces of classical music,
instruments, animal sounds, ensuring long-lasting entertainment and
stimulating the development of the child’s cognitive functions, senses of hearing,
sight and touch, and manual skills. At the
same time, they form the child’s sense of rhythm and musicality.

ZABAWNA OŚMIORNICA
FUNNY OCTOPUS

Index: 359913
Pakowanie/Packaging: 36/72

18

m+

ZABAWNA HARFA
FUNNY HARP

Index: 359909
Pakowanie/Packaging: 36/72
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18

m+

ZABAWNY BĘBENEK
FUNNY DRUM

Index: 359910
Pakowanie/Packaging: 36/72

18

m+

ZABAWNA TRĄBKA
FUNNY TRUMPET

Index: 359911
Pakowanie/Packaging: 36/72

18

m+

ZABAWNY KRAB
FUNNY CRAB

Index: 359912
Pakowanie/Packaging: 36/72

Zabawki Edukacyjne
Seria muzycznych zabawek dla dzieci
od 6 m-ca to zabawki edukacyjne
wykonane z wysokiej jakości plastiku,
w intensywnych, bajecznych kolorach
z wieloma interaktywnymi funkcjami.
Kolorowe, migoczące przyciski,
wygrywają różne melodie i dźwięki
– około 15, w tym utwory muzyki klasycznej,
instrumentów, odgłosy zwierzątek zapewniając
długą zabawę oraz stymulując rozwój funkcji
poznawczych dziecka, rozwój zmysłu słuchu, wzroku, dotyku
i zdolności manualnych. A przy tym kształtują poczucie rytmu
i muzykalności malca.

12
m+

MAGICZNA OŚMIORNICA
MAGIC OCTOPUS

18

m+

ZABAWNY ŻÓŁW
FUNNY TURTLE

Index: 359914
Pakowanie/Packaging: 36/72

Educational toys
The series of musical toys for children from the age of 6 months includes
educational toys made of high quality plastic material in delightful bright
colours with many interactive functions. Colourful,
flashing buttons play various melodies and
sounds, about 15, including pieces of classical music, instruments, animal sounds,
ensuring long-lasting entertainment
and stimulating the development of the
child’s cognitive functions, senses of
hearing, sight and touch, and manual
skills. At the same time, they form the
child’s sense of rhythm and musicality.

Zabawka dla 2-6 graczy.

2-6 player can play together.
Magiczna ośmiornica
wydaje wówczas
przyjemne dźwięki.
The magic octopus will
come out with very
wonderful melody.

Każdy z graczy naciska dowolny
przycisk, a drugą dłonią dotyka
skóry innego gracza.

Index: 316704
Pakowanie/Packaging: 12/24

Each player presses at the
button.Meanwhile using
the other hand to touch
the other player’s skin, for
example, the hand.
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18

m+

ZABAWNA ŻYRAFA
FUNNY GIRAFFE

Index: 359894
Pakowanie/Packaging: 12/24

6

m+

AKTYWNA OŚMIORNICA
ACTIVITY OCTOPUS

Index: 377134
Pakowanie/Packaging: 0/12

6

m+

MAGNETYCZNY ROBAK
MAGNETIC INSECT

Index: 334926
Pakowanie/Packaging: 2/36

28

6

m+

ZABAWNY PEŁZAK
FUNNY ROCK

Index: 326889
Pakowanie/Packaging: 0/18

18

m+

Migający i grający pełzak doskonale motywuje
malca do nauki raczkowania.
Flashing, blinking and creeping FUNNY ROCK
perfectly stimulates the child to learn crawling.

ZABAWKA EDUKACYJNA GĄSIENICA
EDUCATIONAL TOY CATERPILLAR

Index: 359892
Pakowanie/Packaging: 24/48

Edukacyjne interaktywne
Muzyczne, interaktywne zabawki od 18 m-ca
doskonale edukują malucha w zakresie rozpoznawania różnorodnych dźwięków, melodii,
ale także zapewniają naukę głosek, wyrazów
czy też cyferek. Przekładane karty w każdej
z muzycznych zabawek pozwalają na zmianę
dźwięków – liter bądź głosek wygrywanych
na odpowiednich klawiszach, w zależności
od rysunku na karcie. Dodatkowo przesuwanie suwaka pozwala na wybór opcji
wygrywania liter, głosek, wymowy, lub
całych wyrazów. Migoczące przyciski
dodatkowo uatrakcyjniają zabawę.
Zabawki te stymulują rozwój zmysłu
słuchu, wzroku oraz rozwijają zdolności manualne. Uczą literek, głosek oraz
pełnych nazw przedmiotów, zwierząt bądź
roślin.

12
m+

PERKUSJA MALUCHA

DYNAMIC BATTING DRUM

Index: 326887
Pakowanie/Packaging: 0/18

18

m+

28 dźwięków; 12 melodyjek; odgłosy instrumentów,
zwierzątek, migające światełka
28 tunes, 12 instrumental melody, noises of animals
& shimmering lights

MUZYCZNY BĘBENEK
MUSICAL DRUM

Index: 359915
Pakowanie/Packaging: 24/48

Learning interactive toys
Interactive musical toys for children
aged 18m+ greatly educate the
child in terms of the recognition of
various sounds and melodies,
and learning sounds, words
or numbers. By changing the
replaceable cards in each
musical toy, different sounds
and letters are played by
relative keys, depending on
the illustration on the card. In
addition, when moving the slide,
you can choose the options of playing letters, sounds, pronunciation or
whole words. The twinkling buttons further
enhance the attractiveness of the play-time. These toys stimulate the
senses of hearing and sight, and develop the children’s manual skills.
They teach letters, sounds and the full names of objects, animals or
plants.

18

m+

MUZYCZNE STANOWISKO
MUSICAL STATION

Index: 321040
Pakowanie/Packaging: 0/6

6

m+

MUZYCZNA GRZECHOTKA ZWIERZĘTA
MUSICAL FARM RATTLE

Index: 316675
Pakowanie/Packaging: 30/60
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18

m+

MUZYCZNY PTASZEK
MUSICAL BIRD

Index: 316674
Pakowanie/Packaging: 30/60

18

m+

MUZYCZNY LEW
MUSICAL LION

Index: 297548
Pakowanie/Packaging: 0/24

18

m+

ZABAWKA EDUKACYJNA LOKOMOTYWA
LEARNING MACHINE LOCOMOTIVE

Index: 316717
Pakowanie/Packaging: 24/48
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18

m+

MUZYCZNY KOT
MUSICAL CAT

Index: 286257
Pakowanie/Packaging: 0/24

18

m+

LAPTOP EDUKACYJNY PIESEK
LEARNING MACHINE PUPPY

Index: 316681
Pakowanie/Packaging: 18/36

18

m+

ZABAWKA EDUKACYJNA AUTOBUS
LEARNING MACHINE BUS

Index: 316715
Pakowanie/Packaging: 18/36

18

m+

ZABAWKA EDUKACYJNA JABŁKO
LEARNING MACHINE APPLE

Index: 316713
Pakowanie/Packaging: 18/36

18

m+

ZABAWKA EDUKACYJNA KOTEK
EDUCATIONAL TOY CAT

Index: 334779
Pakowanie/Packaging: 24/48

18

m+

ZABAWKA EDUKACYJNA KSIAZECZKA
EDUCATIONAL TOY BOOK

Index: 334780
Pakowanie/Packaging: 12/24

18

m+

ZABAWKA EDUKACYJNA MOTYL
EDUCATIONAL TOY BUTTERFLY

Index: 334781
Pakowanie/Packaging: 12/24

18

m+

ZABAWKA EDUKACYJNA PIESEK
EDUCATIONAL TOY DOG

Index: 334778
Pakowanie/Packaging: 24/48

18

m+

ZABAWKA EDUKACYJNA MOTYL
EDUCATIONAL TOY BUTTERFLY

Index: 316716
Pakowanie/Packaging: 18/36
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