
queRcetti

Novinky 2018

DAiSy BOX CASTEllO
(20 dílků)
0272-387-669
VěK PoČeT KUSů  

V KarTonU
1+ 4

8 007905 002728

Mozaiková stavebnice rozvíjející jemnou motoriku, tvořivost a schopnost rozeznávat barvy 
a tvary. Děti vkládají jednotlivé díly do podložky a vytvářejí tak své první mozaikové obrazce nebo 
stavějí na podložce různé výškové stavby. Po skončení hry lze celou soupravu uložit do úhledné 
schránky ve tvaru květiny. Podložka je z měkkého ohebného plastu špičkové kvality a všechny díly 
jsou omyvatelné.
Doporučený věk od 1 roku.

DAiSy BOX CHiODONi
(28 dílků)
0270-387-669
VěK PoČeT KUSů  

V KarTonU
1–4 4

8 007905 002704

Mozaiková stavebnice rozvíjející jemnou motoriku, tvořivost a schopnost rozeznávat barvy a tvary. 
Děti vkládají jednotlivé díly do podložky a vytvářejí tak své první mozaikové obrazce nebo stavějí 
na podložce různé výškové stavby. Po skončení hry lze celou soupravu uložit do úhledné schránky 
ve tvaru květiny. Podložka je z měkkého ohebného plastu špičkové kvality a všechny díly jsou 
omyvatelné.
Doporučený věk 1–4 roky.

0270

0272

669 Kč

669 Kč
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STar linKS
(21 dílků)
4130-173-299
VěK PoČeT KUSů  

V KarTonU
1–3 6

8 007905 041307

Děti spojují barevné díly do řetězů nebo různých konstrukcí a pak je zase oddělují od sebe. 
Během hry tak přirozenou cestou rozvíjejí své motorické schopnosti i vizuomotorickou koordinaci 
a učí se rozlišovat barvy a tvary. Zároveň u nich dochází k posilování svalů a k rozvoji tvořivého 
a kombinačního myšlení. 
Doporučený věk od 1–3 roky.

QUBò
(19 dílků)
4045-375-649
VěK PoČeT KUSů  

V KarTonU
1+ 4

8 007905 040454

Děti spojují barevné díly do různých konstrukcí a pak je zase oddělují od sebe. Během hry 
tak přirozenou cestou rozvíjejí své motorické schopnosti i vizuomotorickou koordinaci a učí 
se rozlišovat barvy a tvary. Zároveň u nich dochází k posilování svalů a k rozvoji tvořivého 
a kombinačního myšlení. 
Doporučený věk od 1 roku.

4045

4130

246 Kč

535 Kč
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miGOGA JUNiOR PREmiUm
(45 dílků)
6512-780-1349
VěK PoČeT KUSů  

V KarTonU
1½–5 4

8 007905 065129

Díky stavebnici Migoga Junior si i menší děti mohou hrát s kuličkovou dráhou, 
která byla vytvořena speciálně pro ně. Všechny díly stavebnice jsou veliké a mají 
různé barvy, aby se daly od sebe snadno rozeznat. Spojení jsou snadná a intuitivní, 
což umožňuje rychle postavit různé dráhy. Kuličky mají průměr 4 cm a některé při 
pohybu chrastí. Jsou navrženy tak, aby se kutálely pomalu a prodlužovaly tak dětem 
chvíle jejich okouzlení a překvapení; díky tomu hra dětem přináší poučení i možnost 
objevovat. Stavebnice Migoga Junior zajišťuje dlouhé hodiny zábavy a zcela 
bezpečného hraní, protože vyhovuje všem bezpečnostním standardům a byly pro ni 
použity pouze materiály nejvyšší kvality. Hra se stavebnicí Migoga Junior podněcuje 
děti, aby při hledání nových řešení experimentovaly, se zájmem pozorovaly okolní 
svět a metodou pokusů a omylů ověřovaly nové nápady.
Doporučený věk 1½–5 let.

lABy
(16 dílků)
6500-289-499
VěK PoČeT KUSů  

V KarTonU
1½–5 4

8 007905 065006

Umístěte 16 různě vytvarovaných kostiček do rámu a pak voďte kuličky po nově vytvořené dráze. 
Trať může být nastavena různými způsoby, které jsou zárukou nekončící zábavy. Povrch tratě je 
navržen tak, aby vytvářel zábavný zvuk, který se mění podle rychlosti kutálejícího se míčku. Hra 
zdokonaluje jemnou motoriku dětí a koordinaci pohybů.
Doporučený věk 1½–5 let.

6500

6512

411 Kč

1 498 Kč
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PiXEl JUNiOR
(48 dílků, ∅ 30 mm)
4210-347-599
VěK PoČeT KUSů  

V KarTonU
2–5 6

8 007905 042106

Mozaika pro mladší děti. Obsahuje 48 knoflíků o průměru 3 cm v celkem 6 barvách, 8 vzorových 
oboustranných karet a transparentní desku s otvory v inovovaném designu s rukojetí pro snadné 
přenášení. Součástí hry je rovněž praktický kufřík.
Doporučený věk od 2–5 let.

PiXEl BABy
(30 dílků)
4401-318-549
VěK PoČeT KUSů  

V KarTonU
1½–4 6

8 007905 044018

Mozaika pro nejmladší děti. Obsahuje 30 velkých 
knoflíků ve třech různých barvách a tvarech, 
8 vzorových oboustranných karet a transparentní desku 
s otvory v inovovaném designu s rukojetí pro snadné 
přenášení. Součástí hry je rovněž praktický kufřík.
Doporučený věk 1½–4 roky.

4401

4210

513 Kč

448 Kč
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PiXEl DAiSy 15 mm
(150 ks, ∅ 15 mm)
2103-202-349
VěK PoČeT KUSů  

V KarTonU
3–6 6

8 007905 021033

Velká děrovaná hrací deska ve tvaru kopretiny a přihrádky na jednotlivé kolíčky – to je vše, co 
potřebujete k vytváření nekonečného počtu mnohobarevných obrázků. Ve střední části schránky 
mohou být kolíčky promíchané, přihrádky po obvodu schránky slouží k roztřídění kolíčků podle 
šesti barev, abyste měli při skládání potřebnou barvu vždy po ruce. Díky třem přiloženým 
předlohám a několika dalším zdarma ke stažení si může každý po dlouhé hodiny krásně hrát při 
skládání úžasných obrázků. Takováto zábava navíc uvolňuje vaši mysl, zlepšuje koncentraci a u dětí 
stimuluje vnímání barev.
Doporučený věk 3–6 let.

PiXEl DAiSy 10 mm
(240 ks, ∅ 10 mm)
2102-202-349
VěK PoČeT KUSů  

V KarTonU
3–6 6

8 007905 021026

Velká děrovaná hrací deska ve tvaru kopretiny a přihrádky na jednotlivé kolíčky – to je vše, co potřebujete 
k vytváření nekonečného počtu mnohobarevných obrázků. Ve střední části schránky mohou být kolíčky 
promíchané, přihrádky po obvodu schránky slouží k roztřídění kolíčků podle šesti barev, abyste měli 
při skládání potřebnou barvu vždy po ruce. Díky třem přiloženým předlohám a několika dalším zdarma 
ke stažení si může každý po dlouhé hodiny krásně hrát při skládání úžasných obrázků. Takováto zábava 
navíc uvolňuje vaši mysl, zlepšuje koncentraci a u dětí stimuluje vnímání barev.
Doporučený věk 3–6 let.

2102

2103

349 Kč

349 Kč
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ACROBATS
(16 dílků)
4070-277-479
VěK PoČeT KUSů  

V KarTonU
3–6 4

8 007905 040706

Velké plastové dílky ve tvaru písmene X, které symbolizují akrobaty v cirkusu. Spolu s nimi 
v balení naleznete i měkké vložky, které lze do jednotlivých dílků vložit, a tím každého akrobata 
odlišit od těch ostatních. Tyto měkké vložky jsou vzájemně zaměnitelné a mohou být umístěny 
do kteréhokoliv tvaru. S akrobaty si můžete vytvořit lidské pyramidy nebo různé skládačky. 
Akrobati mají velikost padnoucí přesně do malých dětských ručiček a umožňují hodiny a hodiny 
kreativní zábavy.
Doporučený věk 3–6 let.

miNiZOO
(17 dílků)
4060-202-349
VěK PoČeT KUSů  

V KarTonU
3–5 6

8 007905 040607

Velké barevné modulární tvary z plastu, které vypadají jako zvířata v džungli. Každý tvar lze doplnit 
speciálními měkkými vložkami, jež jsou vzájemně zaměnitelné a lze je umístit kamkoliv. Jednotlivé 
tvary mohou být postaveny nekonečně mnoha různými způsoby, od různých věží až po abstraktní 
stavby. Ať již dítě postaví cokoliv, výsledek bude vždy stabilní a originální.
Doporučený věk 3–5 let.

4070

4060

479 Kč

299 Kč
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CUBOGA PREmiUm
(50 dílků)
6505-578-999
VěK PoČeT KUSů  

V KarTonU
3–9 4

8 007905 065051

S pomocí stavebních bloků si můžete postavit úžasné kuličkové dráhy. U stavebnice Cuboga se 
kuličky kutálejí rovně po dráze nebo dokonce i vyskočí nahoru, a to díky speciálnímu vnitřnímu 
provedení kostek, které tlačí kuličky dopředu a magicky tak zvyšují jejich rychlost. Spoustu 
kreativní zábavy dětem přináší skutečnost, že spojují kostky do mnoha různých kombinací, dokud 
nenajdou tu správnou, která způsobí, že se kulička kutálí po trati bez zastavení. Velmi pečlivě 
koncipovaný design a vysoká kvalita materiálů jsou zárukou mnoha hodin bezpečné hry, která 
u dětí rozvíjí koordinaci rukou a očí, jemné motorické dovednosti, kreativitu a plánování.
Doporučený věk 3–9 let.

CUBOGA BASiC
(28 dílků)
6504-318-549
VěK PoČeT KUSů  

V KarTonU
3–6 4

8 007905 065044

S pomocí stavebních bloků si můžete postavit úžasné kuličkové dráhy. U stavebnice Cuboga se kuličky 
kutálejí rovně po dráze nebo dokonce i vyskočí nahoru, a to díky speciálnímu vnitřnímu provedení 
kostek, které tlačí kuličky dopředu a magicky tak zvyšují jejich rychlost. Spoustu kreativní zábavy dětem 
přináší skutečnost, že spojují kostky do mnoha různých kombinací, dokud nenajdou tu správnou, která 
způsobí, že se kulička kutálí po trati bez zastavení. Velmi pečlivě koncipovaný design a vysoká kvalita 
materiálů jsou zárukou mnoha hodin bezpečné hry, která u dětí rozvíjí koordinaci rukou a očí, jemné 
motorické dovednosti, kreativitu a plánování.
Doporučený věk 3–6 let.

6504

6505

469 Kč

856 Kč
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BiG CARS 3
(59 dílků)
6308-433-749
VěK PoČeT KUSů  

V KarTonU
3–10 4

8 007905 063088

S kuličkovou dráhou od Quercetti si můžete postavit fantastickou dráhu o délce až 2,7 m a pořádat vzrušující 
závody se svými přáteli či rodiči. V kuličkách jsou vyobrazeny 3 hlavní postavy z filmu Auta, a to Blesk 
McQueen, Cruz Ramirezová a Jackson Hrom. Kuličky jsou vyrobeny z kvalitního materiálu v Itálii a dotvářejí 
úžasnou atmosféru celé kuličkové dráhy. Pouze jedno cvrnknutí stačí k rozkutálení kuličky a zábava může začít.
Doporučený věk 3–10 let.

BiG mARBlEDROmE BASiC
(44 dílků)
6303-318-549
VěK PoČeT KUSů  

V KarTonU
3+ 4

8 007905 063033

S Big Marbledrome můžete snadno vytvářet fantastické dráhy a pořádat vzrušující závody se svými přáteli či rodiči. 
Cvrnkněte do kuličky prstem a… vyhraje ten lepší! Kuličková dráha byla pečlivě navržena tak, aby byly jednotlivé 
dílky snadno sestavitelné a rozebíratelné. Vlnitý povrch dráhy zpomaluje rychlost kuliček a zastavuje je v určitých 
specifických situacích. Po celé dráze si můžete navíc nastražit různé překážky a pasti, čímž dostane závod 
s kuličkami nový rozměr. Big Marbledrome je dynamická a zábavná hra, která stimuluje pozorování a napomáhá 
objevovat základy fyzikálních principů. Skvělá výchovná pomůcka ve formě bezpečné a zábavné hry.
Doporučený věk od 3 let.

6308

6303

639 Kč

702 Kč
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Filò mODUlAR
(36 dílků)
0575-433-749
VěK PoČeT KUSů  

V KarTonU
5+ 6

8 007905 005750

Vyšívací souprava obsahuje 16 šňůrek ve čtyřech základních barvách, 4 speciální pera určená 
k vyšívání, 6 vyšívacích desek, 10 spojovacích elementů a 4 předlohy, kterými se začátečníci 
mohou řídit. Obrázky se tvoří zasouváním šňůrek pomocí speciálních per do otvorů hrací desky. 
Po nadzvednutí pera se otvor zatáhne a barevnou šňůrku pevně drží. Práce se soupravou Filò 
pomáhá dětem uvolnit zápěstí, zlepšit vizuomotorickou koordinaci, jemnou motoriku a rozvíjí 
kreativitu.
Doporučený věk od 5 let.

Filò ABC + 123
(64 dílků)
2805-318-549
VěK PoČeT KUSů  

V KarTonU
3+ 12

8 007905 028056

Shapes Filò obsahuje 30 obzvlášť velikých písmen a interpunkčních znamének, 10 číslic, 8 tvarů a 16 barevných 
šňůrek se zpevněnými konci dlouhých 90 cm. Protahujte je, obkreslujte, svazujte je k sobě a vytvářejte slova, 
řetězy, náhrdelníky či různé fantastické kompozice! Zábavný způsob, jak se seznámit se světem písmen a číslic. 
Všechny dílky jsou ohebné, příjemné na dotek, omyvatelné a zcela nerozbitné, díky čemuž zajistí mnoha 
generacím dětí nekonečné hodiny tvůrčí zábavy užitečné zejména pro procvičování a rozvoj zručnosti a jemné 
motoriky.
Doporučený věk od 3 let.

2805

0575

453 Kč

749 Kč
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TUBATiON WHEElS
(68 dílků)
4185-404-699
VěK PoČeT KUSů  

V KarTonU
3–8 4

8 007905 041857

TUBATiON mAZE
(44 dílků)
4168-433-749
VěK PoČeT KUSů  

V KarTonU
4–9 6

8 007905 041680

Pouze 4 typy trubek, kola a trocha představivosti a kreativity stačí dítěti k tomu, aby si postavilo 
nový svět plný různých vozidel, konstrukcí, robotů a vesmírných stanic. Vyzkoušet nové a neomezené 
kombinace a úpravy je snadné a intuitivní. Vysoce kvalitní materiály a pečlivý design tvarů a velikostí 
jednotlivých součástek jsou zárukou nekonečně dlouhé, bezpečné a zábavné hry. Hračka u dětí rozvíjí 
motorické dovednosti, matematické schopnosti, kreativitu a plánování.
Doporučený věk 3–8 let.

Postav si z průhledných trubek cestičky, vlož dovnitř kuličky a sleduj, jak se potulují tvým bludištěm. 
Stavebnice se skládá z 36 barevných, transparentních, do sebe zapadajících dílů různých tvarů. Lze 
z ní vytvořit např. nekonečné labyrinty potrubí, prostorové tvary, lešení, budovy, zvířata, a dokonce 
i foukačku či cokoli jiného dle dětské fantazie. Tubation Maze u dětí stimuluje logické myšlení, 
kreativitu a rozvíjí jejich zručnost. Vyrobeno z plastů špičkové kvality.
Doporučený věk 4–9 let.

4185

4168

617 Kč

597 Kč
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TECNO ADVANCED
(172 dílků)
0566-462-799
VěK PoČeT KUSů  

V KarTonU
5–10 6

8 007905 005668

Stavební hra, která děti učí základům mechaniky a zároveň rozvíjí jejich koordinaci rukou 
a motorické dovednosti. Všechny dílky jsou vyrobeny z kvalitního nerozbitného plastu a lze je 
pomocí šroubů a nástrojů k sobě přimontovat a tím vytvořit spoustu různých modelů.
Doporučený věk 5–10 let.

TECNO BASiC
(76 dílků)
0562-248-429
VěK PoČeT KUSů  

V KarTonU
4–9 6

8 007905 005620

Stavební hra, která děti učí základům mechaniky a zároveň rozvíjí jejich koordinaci rukou a motorické 
dovednosti. Všechny dílky jsou vyrobeny z kvalitního nerozbitného plastu a lze je pomocí šroubů a nástrojů 
k sobě přimontovat a tím vytvořit spoustu různých modelů.
Doporučený věk 4–9 let.

0562

0566

367 Kč

799 Kč
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SPiROGiRO mANDAlA
1680-289-499
VěK PoČeT KUSů  

V KarTonU
4–12 6

8 007905 016800

Šablony na kreslení a malování pro děti od šesti let tvoří otočnou rýsovací soupravu rozvíjející 
dětskou tvořivost, kombinační schopnosti a jemnou motoriku. S pomocí šablon a ozubených kol 
se děti naučí rýsovat a tvořit nejrůznější vzory, které pak mohou krásně vybarvit 6 barevnými 
popisovači. Součástí balení je brožurka s předlohami.
Doporučený věk 4–12 let.

1680

RAmi CODE
1015-491-849
VěK PoČeT KUSů  

V KarTonU
4–8 4

8 007905 010150

Rami slaví 35 let svých úspěchů. Tato hračka, jež se pyšní řadou vítězství na mezinárodních soutěžích 
o nejlepší vzdělávací hračku roku, zůstává díky své zábavnosti a zároveň naučnosti stále moderní 
a jedinečná. Pomocí táhel, jež je třeba ovládat se správnou vizuálně-motorickou koordinací, se 
jednotlivé dráhy uvolňují tak, aby barevné kuličky dorazily do příslušných cílových boxů. Hračka 
odráží princip, na němž je založen počítač. Každý cílový box odpovídá určité pozici čtyř táhel, a tudíž 
i kombinaci nul a jedniček, tedy binárních čísel. K ověření schopností hráče slouží clona zakrývající 
dráhy. Vedle rozvoje jemné motoriky a logického myšlení hra Rami umožňuje i napínavý souboj s časem.
Doporučený věk 4–8 let.

1015

427 Kč

750 Kč
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DAiSy POliPETTi
(6 dílků)
4009-144-249
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
1–3 12

8 007905 040096

Stavebnice pro nejmenší. Děti spojují barevné díly do řetězů nebo jiných konstrukcí a přitom rozvíjejí jemnou motoriku, vizuomotorickou koordinaci, 
rozlišují barvy a tvary a posilují svaly na rukou. Jednotlivé díly jsou omyvatelné, nerozbitné a vzájemně plně kompatibilní. Vyrobeno z plastů nejvyšší 
kvality.

animal linKS
(18 dílků)
4135-231-399
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
1–3 6

8 007905 041352

DAiSy ORSETTi
(10 dílků)
4007-144-249
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
1–3 12

8 007905 040072

DAiSy lEPROTTi
(8 dílků)
4008-144-249
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
1–3 12

8 007905 040089

4007

4009
4135

4008

202 Kč

202 Kč

202 Kč 328 Kč
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Pro nejmladší

Pro nejmladší

4152

4162

4160

4180

DAiSy BASiC TRiANGOli
(13 dílků)
4152-202-349
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
1+ 6

8 007905 041529

DAiSy mAXi
(21 dílků)
4160-260-449
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
1–4 6

8 007905 041604

DAiSy BASiC CHiODONi
(13 dílků)
4162-202-349
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
1–4 6

8 007905 041628

Mozaiky pro nejmenší. 
Děti vkládají jednotlivé díly 
do podložky a vytvářejí 
tak své první mozaikové 
obrazce, nebo stavějí 
na podložce různé výškové 
stavby. Tyto hračky u dětí 
rozvíjejí jemnou motoriku, 
tvořivost a schopnost 
rozeznávat barvy a tvary. 
Podložky jsou z měkkého 
ohebného plastu špičkové 
kvality a všechny díly jsou 
omyvatelné. Stavebnice 
jsou vzájemně plně 
kompatibilní.

QUaCK & FlaP
4180-190-329
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
1–3 6

8 007905 041802

Quack & Flap je kačenka, která bude 
skvělým společníkem vašeho dítěte 
při jeho prvních procházkách. Když je 
tlačena dopředu, mává křídly, plácá 
nohama s plovacími blánami a přitahuje 
pozornost dítěte vydáváním zvuků. Hračka 
tak zábavným, praktickým a bezpečným 
způsobem pomáhá rozvíjet motorické 
schopnosti a samostatnost vašeho dítěte.
Vhodné pro děti od 1 roku.

329 Kč
395 Kč

296 Kč
349 Kč



queRcetti

Pro nejmladší

DAiSy SHAPE SORTER
(16 dílků)
0242-387-669
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
1–4 4

8 007905 002421

Stavebnice rozvíjející jemnou motoriku, tvořivost a schopnost rozeznávat barvy a tvary. Skládá se ze 14 různobarevných dílků sedmi 
různých tvarů, které se děti učí rozpoznat a vložit do správného otvoru ve víku. Po ukončení hry lze celou soupravu uložit do úhledné 
schránky ve tvaru květiny. Všechny díly stavebnice jsou omyvatelné.
Vhodné pro děti od 1 roku.

0242

6502

4400

miGOGA JUNiOR 
BASiC SET
(22 dílků)
6502-404-699
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
1½–5 4

8 007905 065020

Díky stavebnici Migoga Junior Basic Set si i menší děti mohou hrát s kuličkovou dráhou, která byla vytvořena speciálně pro ně. 
Všechny díly stavebnice jsou veliké a mají různé barvy, aby se daly od sebe snadno rozeznat. Spojení jsou snadná a intuitivní, což 
umožňuje rychle postavit různé dráhy. Kuličky mají průměr 4 cm a některé při pohybu chrastí. Jsou navrženy tak, aby se kutálely 
pomalu a prodlužovaly tak dětem chvíle jejich okouzlení a překvapení; díky tomu hra přináší poučení i možnost objevovat.

PiXEl BABy BASiC
(24 dílků, ∅ 46 mm)
4400-260-449
VěK PoČeT KUSů  

V KarTonU
1½–4 6

8 007905 044001

Mozaika pro nejmladší děti. Obsahuje 24 velkých 
knoflíků ve třech různých barvách a tvarech, 
8 vzorových oboustranných karet a transparentní 
desku s otvory v inovovaném designu s rukojetí pro 
snadné přenášení.
Doporučený věk 1½–4 roky.

542 Kč

673 Kč

449 Kč
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Pro nejmladší

Pro nejmladší

0230

SmART PUZZlE 
mAGNETiCO FARm
0230-375-649
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
1½–5 6

8 007905 002308

SmART PUZZlE mAGNETiCO 
JUnGle & SaVanna
0232-375-649
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
1½–5 6

8 007905 002322

Oboustranné magnetické puzzle pro nejmenší děti. Jednu stranu tabulky tvoří 12 zvířátek, která lze magneticky upevnit do jejich vlastních obrysů. 
Druhá strana magnetické tabulky slouží jako pozadí, na něž lze zvířátka umisťovat zcela libovolně. Hračka rozvíjí dětskou fantazii a tvořivost.
Vhodné pro děti od 18 měsíců.

0232

577 Kč

577 Kč



queRcetti

Mozaiky

FANTACOlOR JUNiOR BASiC
(48 dílků)
4195-260-449
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
2–5 6

8 007905 041956

FANTACOlOR JUNiOR
(souprava s kufříkem, 48 dílků)
4190-347-599
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
2–5 6

8 007905 041901

Mozaiky určené dětem již od 2 let rozvíjejí vizuomotorickou koordinaci, jemnou motoriku a tvořivé 
myšlení. Balení obsahuje 48 velkých nerozbitných knoflíků o průměru 32 mm, průhlednou desku 
s otvory, pod kterou lze snadno vložit jednu z 8 oboustranných karet s 16 předlohami (barevné 
nebo černobílé obrázky), a stojánek (4195) nebo kufřík (4190), který zároveň plní funkci stojánku, 
a umožňuje tak usazení desky v nakloněné poloze a využití i pro cestovní účely (např. v autě, 
ve vlaku, v letadle). Oceněno titulem „Správná hračka“.

4195

4190

397 Kč

599 Kč
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Mozaiky

Mozaiky

4206

4199

PiXEl JUNiOR BASiC
(40 dílků, ∅ 32 mm)
4206-260-449
VěK PoČeT KUSů  

V KarTonU
2–5 6

8 007905 042069

Mozaika pro mladší děti. Obsahuje 40 knoflíků ∅ 3 cm v celkem 6 barvách, 8 vzorových 
oboustranných karet a transparentní desku s otvory v inovovaném designu s rukojetí pro snadné 
přenášení.
Doporučený věk 2–5 let.

COmBi JUNiOR
(60 dílků)
4199-520-899
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
2–5 4

8 007905 041994

Rozšířená varianta mozaik FantaColor Junior. Dvě hry 
v jednom velkém multifunkčním kufříku: z jedné strany 
mozaika s šesti oboustrannými předlohami, určená 
dětem již od 2 let, rozvíjející vizuomotorickou koordinaci, 
jemnou motoriku a tvořivé myšlení, z druhé strany 
velká bílá kreslicí tabule pro za sucha mazatelné fixy. 
Snadnými, intuitivními pohyby lze podložku zvednout, 
sklopit a obrátit na druhou stranu. Díky speciálnímu 
madlu je kufřík přenosný a vhodný na cesty. Combi Junior 
má velmi pěkný, atraktivní design. Vše je vyrobeno bez 
ostrých hran, což zajišťuje bezpečné používání hračky.

FANTACOlOR JUNiOR 
REFill
(24 dílků)
2501-57-99
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
2+ 24

8 007905 025017

Náhradní sada 24 dílků pro mozaiky 
FantaColor Junior.

2501

899 Kč

99 Kč

449 Kč



queRcetti

Mozaiky

FANTACOlOR PORTABlE
mix ∅ 10, 15, 20 mm (160 ks)
0920-144-249
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
3–6 12

8 007905 009208

FANTACOlOR PORTABlE
∅ 15 mm (100 ks)
0923-144-249
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
3–6 12

8 007905 009239

FANTACOlOR PORTABlE
∅ 10 mm (150 ks)
0922-144-249
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
3–6 12

8 007905 009222

FANTACOlOR PORTABlE
∅ 10 mm (100 ks – čtverečky
a kruhové výseče)
0924-144-249
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
3–6 12

8 007905 009246

10 mm

10 mm

15 mm

20 mm

15 mm

22 cm

16 cm

10 mm

10 mm

Mozaiky u dětí rozvíjejí jemnou motoriku, tvořivost a fantazii. Skládají se z kufříku, děrované hrací desky a barevných kolíčků s hlavičkami 
různých barev, průměrů a tvarů. Pomocí těchto kolíčků, které se zasazují do otvorů v hrací desce, tvoří děti různé obrázky nebo vzory. 
Po skončení hry lze vše uložit do kufříku, jehož víko po zajištění pojistkou tvoří sama hrací deska. Vyrobeno z plastů špičkové kvality.

0920

0923
0924

0922

249 Kč 249 Kč

213 Kč 249 Kč
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Mozaiky

Mozaiky

0950

0953

0952

0954

FANTACOlOR PORTABlE
mix ∅ 10, 15, 20 mm (280 ks)
0950-173-299
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
3–6 12

8 007905 009505

FANTACOlOR PORTABlE
∅ 15 mm (150 ks)
0953-173-299
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
3–6 12

8 007905 009536

FANTACOlOR PORTABlE
∅ 10 mm (270 ks)
0952-173-299
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
3–6 12

8 007905 009529

FANTACOlOR PORTABlE
∅ 10 mm (300 ks – čtverečky
a kruhové výseče)
0954-173-299
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
3–6 12

8 007905 009543

10 mm

10 mm

15 mm

20 mm

15 mm

28 cm

20 cm

10 mm

10 mm

Mozaiky u dětí rozvíjejí jemnou motoriku, tvořivost a fantazii. Skládají se z kufříku, děrované hrací desky a barevných kolíčků s hlavičkami 
různých barev, průměrů a tvarů. Pomocí těchto kolíčků, které se zasazují do otvorů v hrací desce, tvoří děti různé obrázky nebo vzory. 
Po skončení hry lze vše uložit do kufříku, jehož víko po zajištění pojistkou tvoří sama hrací deska. Vyrobeno z plastů špičkové kvality.

299 Kč
299 Kč

299 Kč

299 Kč



queRcetti

Mozaiky

FANTACOlOR DESiGN
mix ∅ 10, 15, 20 mm (300 ks)
0900-231-399
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
3–6 6

8 007905 009000

FANTACOlOR DESiGN
∅ 15 mm (160 ks)
0903-231-399
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
3–6 6

8 007905 009031

FANTACOlOR DESiGN
∅ 10 mm (300 ks)
0902-231-399
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
3–6 6

8 007905 009024

FANTACOlOR DESiGN
∅ 20 mm (100 ks)
0905-231-399
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
3–6 6

8 007905 009055

10 mm

10 mm

15 mm

20 mm

15 mm

Mozaiky u dětí rozvíjejí jemnou motoriku, tvořivost a fantazii. Skládají se z kufříku, děrované hrací desky a barevných kolíčků s hlavičkami různých 
barev, průměrů a tvarů. Pomocí těchto kolíčků, které se zasazují do otvorů v hrací desce, tvoří děti různé obrázky nebo vzory. Po skončení hry lze 
vše uložit do kufříku, jehož víko po zajištění pojistkou tvoří sama hrací deska. Vyrobeno z plastů špičkové kvality.

20 mm

0900

0903

0902

0905

399 Kč399 Kč

399 Kč
399 Kč
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Mozaiky

Mozaiky

0132 0133

0662

1820

10 mm

10 mm

15 mm

20 mm

15 mm
FANTACOlOR DAiSy BASiC
∅ 10 mm (100 ks)
0132-115-199
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
3–6 6

8 007905 001325

FANTACOlOR EDUCO
mix ∅ 5, 10, 15, 20 mm (400 ks)
0662-347-599
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
4+ 6

8 007905 006627

COmBi
(360 ks)
1820-549-949
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
4+ 4

8 007905 018200

FANTACOlOR DAiSy BASiC
∅ 15 mm (60 ks)
0133-115-199
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
3–6 6

8 007905 001332

Didaktická mozaika, rozvíjející kromě jemné motoriky i logické 
myšlení, pozorovací schopnosti, představivost a základy matematiky. 
Balení obsahuje kufřík, transparentní podložku, 400 kolíčků 
s hlavičkami 4 velikostí (∅ 5, 10, 15 a 20 mm), 10 speciálních kolíčků, 
určených k řešení matematických úloh (posloupnost a sčítání 
do deseti), a 16 oboustranných předloh, podle kterých mají děti 
předškolního věku plnit zadané úkoly. Pod transparentní podložku 
je možné vložit i vlastnoručně vyrobené předlohy a řešit tak nové 
a nové úkoly. Kufřík je praktickým balením na cesty.

Dva bestsellery v jednom kufříku. Na jedné straně 
děrovaná plocha mozaiky pro 300 kolíčků různých 
barev a velikostí, na straně druhé magnetická tabulka 
pro písmenka a obrázky. Kufřík bez ostrých hran 
je navržen jak k praktickému přenesení hry, tak 
i k jednoduchému sestavení herní plochy.

Mozaiky u dětí rozvíjejí jemnou motoriku, tvořivost a fantazii. Skládají se z děrované hrací desky z měkkého ohebného plastu a zásobníku 
barevných kolíčků s hlavičkami v různých barvách, velikostech a počtu. Pomocí těchto kolíčků, které se zasazují do otvorů v hrací desce, tvoří děti 
různé obrázky nebo vzory. Po skončení hry lze kolíčky uložit do zásobníku, aby se nepoztrácely. Plasty špičkové kvality.

599 Kč

949 Kč

199 Kč 199 Kč



queRcetti

Mozaiky

PiXEl EVO GiRl SmAll
(mix ∅ 10, 15, 20 mm, 160 ks)
0907-190-329
VěK PoČeT KUSů  

V KarTonU
3–6 6

8 007905 009079

PiXEl EVO SmAll
(mix ∅ 10, 15, 20 mm, 160 ks)
0934-190-329
VěK PoČeT KUSů  

V KarTonU
3–6 6

8 007905 009345

Nadčasová klasická hra s kolíčky značky Quercetti je tu nyní 
v novém provedení, s novými barvami a novými možnostmi. 
Díky Pixel Evo má tak perforovaná základní deska madlo 
se dvěma funkcemi – k přenášení a k ukotvení do košíku 
ve svislé poloze. Součástí hry jsou i velké obrázkové karty 
sloužící dětem jako předlohy. Stačí pouze umístit kartu 
na základní desku a vkládat kolíčky podle naznačeného 
barevného schématu. Zábava je zaručena, zároveň však 
hračka u dětí rozvíjí kreativitu a soustředění. A když si 
dohrají, je úklid otázkou okamžiku, protože základní deska 
slouží i jako víko košíku, který má také vlastní madlo. 160 
dílků různých velikostí.
Doporučený věk 3–6 let.

0907

0934

329 Kč

329 Kč
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Mozaiky

Mozaiky

0944

PiXEl EVO
mix ∅ 10, 15, 20 mm (300 ks)
0944-271-469
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
3+ 6

8 007905 009444

PiXEl EVO GiRl
mix ∅ 10, 15, 20 mm (300 ks)
0917-271-469
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
3+ 6

8 007905 009178

Nadčasová klasická hra s kolíčky značky Quercetti je tu nyní v novém provedení, s novými 
barvami a novými možnostmi. Díky Pixel Evo Girl / Pixel Evo má tak perforovaná základní deska 
madlo se dvěma funkcemi – k přenášení a k ukotvení do košíku ve svislé poloze. Součástí hry 
jsou i velké obrázkové karty sloužící dětem jako předlohy. 300 dílků různých velikostí.
Doporučený věk 3+

0917

469 Kč

469 Kč



queRcetti

Pixel Photo & Art

mini PiXel arT – PeS
0821-144-249
VěK PoČeT KUSů  

V KarTonU
5+ 12

8 007905 008218

mini PiXel arT – žáBa
0823-115-199
VěK PoČeT KUSů  

V KarTonU
5+ 12

8 007905 008232

mini PiXel arT – KoČKa
0822-144-249
VěK PoČeT KUSů  

V KarTonU
5+ 12

8 007905 008225

mini PiXel arT – PaPoUŠeK
0824-115-199
VěK PoČeT KUSů  

V KarTonU
5+ 12

8 007905 008249

Začínáme s PIXEL ART. Základní sada obsahuje 1 200 kolíčků v 6 barvách, destičku a kartonový rámeček 
na obrázek pejska/kočičky/žáby/papouška. Zábavná stavebnice s úžasným vizuálním efektem po sestavení.

0821

0823

0822

0824

199 Kč/ks
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Pixel Photo & Art

Pixel Photo & Art

2101

0808 0806

PiXEl mANDAlA DAiSy
mix ∅ 5 mm (1 200 ks)
2101-260-449
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
5–12 6

8 007905 021019

PiXEl PHOTO PRiNCESS
0808-375-649
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
6+ 6

8 007905 008089

PiXEl PHOTO FROZEN
0806-375-649
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
6+ 6

8 007905 008065

Velká děrovaná hrací deska ve tvaru kopretiny 
a přihrádky na jednotlivé kolíčky – to je vše, 
co potřebujete k vytváření nekonečného 
počtu mnohobarevných mandal. Ve střední 
části schránky mohou být kolíčky promíchané; 
přihrádky po obvodu schránky slouží k roztřídění 
kolíčků podle šesti barev, abyste měli při 
skládání mandal potřebnou barvu vždy po ruce.

Díky Pixel Photo Princess / Pixel Photo Frozen si můžete pomocí slavných kolíčků značky Quercetti vytvořit nádherné portréty Popelky nebo 
Ariel / Elsy nebo Anny. Zvolte si obrázek dívky, která se vám více líbí, vystřihněte si čtyři díly její předlohy, rozložte je na základní desky, vložte kolíčky, 
a teprve pak to začne! Kolíčky jsou totiž sice jen v šesti barvách, dokážou však způsobit úžasný optický jev – když se podíváte ze správné vzdálenosti, 
vytvoří plnou škálu barev jako na skutečné fotografii.

Předlohy ke stažení na www.pygmalino.cz

370 Kč

538 Kč/ks
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Pixel Photo & Art

PiXEl PHOTO 4
0804-347-599
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
6–99 6

8 007905 008041

PiXEl ART 4
0805-347-599
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
6–99 6

8 007905 008058

OBSAHUJE:
• 4 podložky s celkem 

4 800 otvory
• 6 800 kolíčků 

v 6 barvách
• 1 rámeček 33 × 25 cm

OBSAHUJE:
• 4 podložky s celkem 4 800 

otvory
• 6 400 kolíčků v 6 barvách
• 1 rámeček 33 × 25 cm

FoToGraFie ZDarma Ke STažení na www.PyGmalino.CZ → PiXel arT BanK

0805

0804

548 Kč/ks
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Pixel Photo & Art

Pixel Photo & Art

0810

0809

PiXEl PHOTO 9
0810-838-1449
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
9–99 3

8 007905 008102

PiXEl ART 9
0809-838-1449
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
9–99 3

8 007905 008096

OBSAHUJE:
• 9 podložek s celkem 

10 800 otvory
• 14 800 kolíčků 

v 6 barvách
• 1 rámeček 41 × 54 cm

OBSAHUJE:
• 9 podložek s celkem 

10 800 otvory
• 14 800 kolíčků 

v 6 barvách
• 1 rámeček 41 × 54 cm

FoToGraFie ZDarma Ke STažení na www.PyGmalino.CZ → PiXel arT BanK

1 449 Kč

1 258 Kč



queRcetti

Pixel Photo & Art

PiXEl PHOTO 16
0842-1388-2399
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
9–99 2

8 007905 008423

OBSAHUJE:
• 16 podložek s celkem 19 200 otvory
• 24 000 kolíčků v 6 barvách
• 4 rámečky a spojovací prvky
• rozměr celé plochy 66 × 49 cm

FoToGraFie ZDarma Ke STažení  na www.PyGmalino.CZ → PiXel arT BanK

0842
2 136 Kč
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Pixel Photo & Art

Pixel Photo & Art

PiXEl ART REFill 1000
(sada 1 000 stejnobarevných kolíčků)

ČerVená
2475-57-99
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
5+ 48

8 007905 024751

žlUTá
2476-57-99
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
5+ 48

8 007905 024768

moDrá
2477-57-99
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
5+ 48

8 007905 024775

Černá
2478-57-99
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
5+ 48

8 007905 024782

Bílá
2479-57-99
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
5+ 48

8 007905 024799

Zelená
2480-57-99
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
5+ 48

8 007905 024805

2475

2477

2479

2476

2478

2480

89 Kč/ks



queRcetti

Pixel Art Star Wars

PiXEl ART 4
STAR WARS
BB-8
0844-347-599
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
7–99 6

8 007905 008447

PiXEl ART 4
STAR WARS
DARTH WADER
0855-347-599
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
7–99 6

8 007905 008553

PiXEl ART 4
STAR WARS
FiNN
0845-347-599
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
7–99 6

8 007905 008454

PiXEl ART 4 
STAR WARS
yODA
0856-347-599
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
7–99 6

8 007905 008560

0844

0845

0855

0856

599 Kč/ks
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Pixel Art Star Wars

Pixel Art Star Wars

PiXEl ART 9
STAR WARS
C-3Po
0848-809-1399
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
9–99 2

8 007905 008485

PiXEl ART 9
STAR WARS
Kylo ren
0849-809-1399
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
9–99 2

8 007905 008492

0848

0849

1 399 Kč/ks



queRcetti

Oblékací panenky

FASHiON DESiGN 
liSBETH
2930-231-399
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
4–8 6

8 007905 029305

FASHiON DESiGN 
myA
2931-231-399
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
4+ 6

8 007905 029312

FASHiON DESiGN 
niTa, mya & liSBeTH
2933-520-899
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
4–8 6

8 007905 029336

S Fashion Design si holčičky užijí skvělou zábavu při zkoušení řady nejrůznějších stylů na našich magnetických modelkách – veselých 
sestřičkách, z nichž každá se vyznačuje svým osobitým vzhledem. Stejně jako skutečné návrhářky mohou holčičky podle svého módního 
vkusu hravě kombinovat úžasnou paletu oděvů nejrůznějších barev a vzorů se spoustou doplňků. Každá panenka má svůj stojánek a její 
dvě hrací magnetické strany s dvěma různými postoji a účesy umožňují dlouhé hodiny tvořivé zábavy.

2930

2931

2933

330 Kč

330 Kč

797 Kč
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Cestovní hry

Oblékací panenky

1006

1009

2561

miNi PAlliNO
1006-231-399
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
5+ 6

8 007905 010068

miNi RAmi
1009-231-399
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
5+ 6

8 007905 010099

Dětská mozaiková hra rozvíjející jemnou motoriku, vizuomotorickou koordinaci, fantazii 
a tvořivost. Součástí balení je 6 karet s 12 předlohami, které děti za pomoci kláves 
a tlačítek vyplňují barevnými kuličkami. Je však možné vymýšlet a vyplňovat i vzory vlastní. 
Hračka je ideální na cesty.

Logická hra, jež procvičuje koordinaci a zručnost. Ovládáním páček se barevné kuličky 
navádějí labyrintem drah do cílových drážek. Jde o zábavný způsob, jak děti seznámit 
s binární (dvojkovou) soustavou čísel, na níž jsou založeny počítače.

TUBò PiTAGORiCO
2561-173-299
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
5+ 6

8 007905 025611

Díky Tubò je zvládnutí násobilky 
snadné a zábavné! Stačí jen 
otočit dvěma barevnými kroužky 
a výsledky se objeví v okénku 
uprostřed trubice.

246 Kč

399 Kč

335 Kč



queRcetti

Vyšívací soupravy

Filò miNi
2171-144-249
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
3+ 12

8 007905 021712

Filò
0570-289-499
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
3–8 6

8 007905 005705

Vyšívací souprava určená dětem od 4 let. Sada obsahuje 8 šňůrek ve čtyřech základních barvách, 4 speciální pera určená k vyšívání, hrací 
desku, která je současně víkem kufříku, brožuru s předlohami a dalších 9 karet s 18 předlohami, kterými se začátečníci mohou řídit. Obrázky 
se tvoří zasouváním šňůrek pomocí speciálních per do otvorů hrací desky, která je po celou dobu vyšívání usazena na kufříku. Po nadzvednutí 
pera se otvor zatáhne a barevnou šňůrku pevně drží. Práce se soupravou Filò pomáhá dětem uvolnit zápěstí, zlepšit vizuomotorickou 
koordinaci, jemnou motoriku a rozvíjí kreativitu. Oceněno titulem „Správná hračka“ a „Hračka roku 2012 v kategorii Umění a řemeslo“.

Menší varianta unikátní vyšívací 
soupravy Filò, která u dětí rozvíjí 
tvořivé myšlení, jemnou motoriku 
a stimuluje vizuomotorickou koordinaci. 
Sada obsahuje jednu speciální desku, 
4 provlékací pera a 4 barevné šňůrky.

2171

0570

249 Kč

412 Kč
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Vyšívací soupravy

Vyšívací soupravy

0526

Filò Tablet Basic je nová vyšívací souprava určená dětem od 4 let. Děti se zabaví díky 
originálnímu kreslení pomocí tkaniček na suchý zip na černé straně, na bílé straně mohou 
využít malování s fixem na mazací tabulce. Kreslení pomocí speciálních per, šňůrek a suchého 
zipu přináší malým výtvarníkům jedinečný zážitek. Práce se soupravou pomáhá dětem uvolnit 
zápěstí, zlepšit vizuomotorickou koordinaci i jemnou motoriku a rozvíjí kreativitu.

Filò TABlET BASiC
0526-347-599
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
4+ 6

8 007905 005262

599 Kč



queRcetti

Trubicové stavebnice

SAXOFlUTE
(16 dílků)
4170-133-229
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
2–4 6

8 007905 041703

TUBATiON
(40 dílků)
4175-260-449
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
3+ 6

8 007905 041758

SAXOFlUTE SUPER
(24 dílků)
4172-173-299
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
3+ 6

8 007905 041727

Stavebnice skládající se z barevných do sebe zapadajících 
dílků různých tvarů, která umožňuje sestavit jeden vlastní 
hudební nástroj, jako je trubka, flétna či saxofon, na nějž 
je možné následně hrát. Všechny části jsou netoxické 
a zajišťují tak bezpečné hraní.

Stavebnice se skládá ze 40 barevných do sebe zapadajících dílů různých tvarů. Lze z ní vytvořit 
např. nekonečné labyrinty potrubí, prostorové tvary, lešení, budovy, zvířata, a dokonce i foukačku či cokoli 
jiného dle dětské fantazie. Tubation u dětí stimuluje logické myšlení, kreativitu a rozvíjí jejich zručnost. 
Vyrobeno ze snadno omyvatelných plastů špičkové kvality.

Stavebnice skládající se z barevných do sebe zapadajících 
dílků různých tvarů, která umožňuje sestavit dva vlastní 
hudební nástroje, jako jsou trubky, flétny či saxofony, 
na něž je možné následně hrát. Všechny části jsou 
netoxické a zajišťují tak bezpečné hraní.

4170 4172

4175

189 Kč 288 Kč

383 Kč
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Tecno Puzzle

Trubicové stavebnice

0540

0542

0541

0543

TECNO PUZZlE 3D 
lEV A ZEBRA
0540-144-249
VěK PoČeT KUSů  

V KarTonU
4–6 12

8 007905 005408

TECNO PUZZlE 3D 
meDVěD a loS
0542-144-249
VěK PoČeT KUSů  

V KarTonU
4–6 12

8 007905 005422

TECNO PUZZlE 3D 
Slon a KroKoDýl
0541-144-249
VěK PoČeT KUSů  

V KarTonU
5+ 12

8 007905 005415

TECNO PUZZlE 3D 
BronToSaUrUS a T-reX
0543-144-249
VěK PoČeT KUSů  

V KarTonU
4–6 12

8 007905 005439

Šroubovací puzzle dvojic zvířátek na bázi stavebnice Tecno umožňuje sestavit dvě různá zvířata vždy dvěma různými způsoby. Zvířátka jsou 
díky šroubovým spojením plně pohyblivá a poskytují možnosti pro další hraní. Stavebnice pro děti od 4 let podporuje rozvoj manuální 
zručnosti a schopnosti soustředění.

176 Kč/ks
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Konstrukční stavebnice

TECNO
(80 dílků)
0560-318-549
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
4–9 6

8 007905 005606

TECNO TOOlBOX
(128 dílků)
6125-520-899
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
5–10 4

8 007905 061251

Stavebnice pro malé techniky. Pomocí šroubováků a klíčů a za použití šroubků, matiček, podložek 
a děrovaných dílů lze na velké podložce vytvářet ploché i vícerozměrné kompozice. Souprava rozvíjí 
manuální zručnost, vizuomotorickou koordinaci a tvořivé myšlení. Děti se tak zábavným způsobem 
seznamují se základním nářadím. Vše je úhledně baleno v cestovním kufříku. Vyrobeno z plastů špičkové 
kvality. Oceněno titulem „Správná hračka“.

0560

6125

Rozšířená sada oblíbené stavebnice pro malé techniky. Úhledný a praktický kufřík skrývá veškeré součástky 
potřebné k sestavení automobilu či jiného dopravního prostředku. Imbusový klíč, křížový klíč nebo plochý 
šroubovák pomohou kola, pneumatiky, volant a další součástky řádně upevnit. Hračka rozvíjí manuální 
zručnost, vizuomotorickou koordinaci a tvořivé myšlení.

478 Kč

762 Kč
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Konstrukční stavebnice

Konstrukční stavebnice

0556

8515

TECNO PUZZlE
JUnGle & SaVanna
0556-230-399
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
3–5 6

8 007905 005569

Nový způsob využití tradiční stavebnice Tecno. Pomocí šroubů lze vytvářet různé scény se 
zvířátky v džungli nebo na savaně. Šrouby lze snadno utáhnout bez použití nářadí. Kromě 
manuální zručnosti hračka učí i logickému uvažování (zebra a lev nemohou stát vedle sebe, 
jinak je zebra v nebezpečí života) a rozvíjí fantazii dětí (pštros běžel za slonem, aby ho požádal 
o radu?). Tecno puzzle zaručuje hodiny bezpečné a stimulující zábavy.

iSOTTA DiSCOVERy CAR
8515-578-999
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
3+ 4

8 007905 085158
Důmyslná hračka, která přímo vybízí děti i jejich rodiče k zjištění, jak takové opravdové auto 
funguje. Všechny základní mechanické funkce jsou zde přesně reprodukovány.

844 Kč

399 Kč



queRcetti

Převodové stavebnice

GEOREllO JUNGlE
(50 dílků)
2336-266-469
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
3–7 6

8 007905 023365

GEOREllO TEATRiNO
(62 dílků)
2322-271-469
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
3–7 6

8 007905 023228

GEOREllO BASiC
(80 dílků)
2332-202-349
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
3–7 6

8 007905 023327

GEOREllO FARm
(60 dílků)
2334-289-499
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
3–7 6

8 007905 023341

Převodové stavebnice Georello rozvíjejí jemnou motoriku, tvořivost, fantazii a kombinační myšlení. Skládají se z perforovaných desek, os, 
převodových kol, figurek domácích či divokých zvířátek a stromů. Pomocí kličky lze celý mechanismus uvést do pohybu a vše se otáčí jako 
na kolotoči. Každá stavebnice je kompatibilní s ostatními stavebnicemi řady Georello. Vyrobeno z plastů špičkové kvality. Oceněno titulem 
„Správná hračka“.

2332

2336 2322

2334

335 Kč

411 Kč

373 Kč 411 Kč
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Převodové stavebnice

Převodové stavebnice

2338
2341

Mnohotvárná převodová stavebnice 
rozvíjející jemnou motoriku, tvořivost, 
fantazii a kombinační myšlení se 
skládá z 266 částí přenášejících 
otáčivý pohyb na vzdálená převodová 
kola a reprodukujících základní 
mechanické funkce, ke kterým 
dochází ve většině motorů. Souprava 
rovněž obsahuje řetěz a elastický 
řemínek, pomocí nichž se otáčivý 
pohyb přenáší na vzdálené převody 
a s jejichž pomocí lze tvořit ještě 
složitější struktury. Vyrobeno z plastů 
špičkové kvality. Oceněno titulem 
„Chlapecká hračka roku 2016“.

Mnohotvárná převodová stavebnice rozvíjející jemnou motoriku, 
tvořivost, fantazii a kombinační myšlení se skládá ze 165 
částí přenášejících otáčivý pohyb na vzdálená převodová kola 
a reprodukujících základní mechanické funkce. Souprava rovněž 
obsahuje kličku a řetěz, pomocí kterého se otáčivý pohyb přenáší 
na vzdálené převody a s jehož pomocí lze vytvářet ještě složitější 
struktury.

Georello ParK
(126 dílků)
2338-329-569
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
4+ 6

8 007905 023389

GEOREllO TECH 
(266 dílků)
2389-578-999
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
5–12 6

8 007905 023891

Georello KaleiDo GearS
(55 dílků)
2341-347-599
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
3–7 6

8 007905 023419

GEOREllO TOOlBOX 
(165 dílků)
6138-404-699
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
5–12 4

8 007905 061381

2389

6138

658 Kč

798 Kč

503 Kč 539 Kč
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Kuličkové dráhy

SKyrail wall
(15 dílků)
6670-190-329
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
4–10 6

8 007905 066706

Skyrail Wall promění vaši zeď 
v úžasnou kuličkovou dráhu pro 
pořádání napínavých závodů, 
jejichž trať můžete měnit tak, aby 
byla pokaždé jiná. Díky přiloženým 
speciálním lepicím polštářkům UHU 
patafix můžete všechny součásti 
dráhy upevňovat na zdi či jiné svislé 
povrchy a zase je z nich sundávat, 
aniž byste je poškodili.

miGOGA mARBlE RUN BASiC
(45 dílků)
6535-231-399
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
4–10 6

8 007905 065358

6670

6535

6538

2530

miGOGA mARBlE RUN VORTiS
(75 dílků)
6538-347-599
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
5–12 4

8 007905 065389

mARBlES REFill 100
(100 kuliček)
2530-86-149
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
4+ 24

8 007905 025307

Náhradní sada 100 kuliček 
pro všechny kuličkové dráhy 
Migoga Marble Run (∅ 14 mm, 
4 barvy).

329 Kč
335 Kč

525 Kč

149 Kč
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Kuličkové dráhy

Kuličkové dráhy

miGOGA mARBlE RUN 
DOUBlE SPiRAl
(111 dílků)
6568-491-849
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
6–14 4

8 007905 065686

Barevné stavebnice umožňují sestavit mnohotvárné kuličkové dráhy obohacené sběrnými koši, 
spirálami, můstky, mlýnky a zásobníky s pružinou, jež jsou umístěny vždy na začátku a konci dráhy 
a zajištují plynulé spouštění kuliček. Kuličkové dráhy patří mezi vzdělávací hračky, které děti učí 
základům fyzikálních zákonů gravitace a mechaniky. Stavebnice jsou vzájemně plně kompatibilní.

6568

Vytvořte si díky naší úžasné stavebnici svou vlastní kuličkovou dráhu. Postavte si modely vyobrazené 
na krabici nebo si užijte experimenty s vlastními návrhy. Všechny vzájemně do sebe zapadající skluzavky, 
můstky, sloupky, lopatková kola, spirály a trychtýře vám nabízejí nekonečnou škálu kombinací a zaručují 
zábavu na dlouhou dobu.

miGOGA mARBlE RUN ElEVATOR
(150 dílků)
6576-491-849
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
5–12 4

8 007905 065761

6576

747 Kč

697 Kč
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Kuličkové dráhy

6580

6565

miGOGA mARBlE RUN 
SUPER
(108 dílků)
6580-404-699
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
4–10 4

8 007905 065808

Barevné stavebnice umožňují sestavit mnohotvárné kuličkové dráhy obohacené sběrnými koši, spirálami, můstky, mlýnky a zásobníky 
s pružinou, jež jsou umístěny vždy na začátku a konci dráhy a zajištují plynulé spouštění kuliček. Kuličkové dráhy patří mezi vzdělávací 
hračky, které děti učí základům fyzikálních zákonů gravitace a mechaniky. Stavebnice jsou vzájemně plně kompatibilní.

miGOGA mARBlE RUN 
SPiNNiNG
(92 dílků)
6565-404-699
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
5–12 4

8 007905 065655

589 Kč

699 Kč
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Kuličkové dráhy

Kuličkové dráhy

6430ROllER COASTER miNi RAil
(150 dílků)
6430-433-749
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
6+ 4

8 007905 064306

Tato hračka se okamžitě stane královnou vašeho pokojíčku! Stavebnice ROLLER COASTER byla pečlivě 
navržena, aby mohla využívat kuličky různých velikostí a z různých materiálů. Díky pozorováním, pokusům 
a objevům vám umožní zajímavým způsobem proniknout do tajemného světa fyziky a přirozeně porozumět 
některým jejím základním jevům (rychlosti, přitažlivosti, síle, odstředivé síle, tření). Kuličková dráha ROLLER 
COASTER je bezpečný způsob, jak strávit hodiny zábavným a přirozeným vzděláváním.

Se Skyrail Ottovolante Elevator můžete vytvářet úžasné zavěšené parabolické dráhy o délce až 12 metrů. 
Speciální výtah umožňuje podávat postupně až 10 kuliček o průměru 19 mm (jsou součástí balení), případně 
kuličky jiných průměrů či z jiného materiálu (nejsou v balení) a pozorovat i zkoumat fyzikální jevy, jako je 
zrychlení, zemská přitažlivost, odstředivá síla nebo tření.

SKyrail oTToVolanTe eleVaTor
(360 dílků)
6661-780-1349
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
7–14 4

8 007905 066614

6661

1 349 Kč

617 Kč



queRcetti

Kuličkové dráhy

BiG mARBlEDROmE
(60 dílků)
6305-433-749
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
3–10 4

8 007905 063057

SKyrail JUraSSiC
(127 dílků)
6431-347-599
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
4–10 6

8 007905 064313

Stavebnice Skyrail Jurassic vám umožní postavit si skvělou visutou kuličkovou dráhu o délce až 4 
metrů. Ta se pak stane dějištěm úžasných prehistorických dobrodružství s vašimi oblíbenými dinosaury. 
Stavebnice Skyrail Jurassic totiž byla navržena tak, aby mohla využívat velké průhledné kuličky, v jejichž 
nitru se skrývají fantastičtí dinosauři. Díky pozorováním, pokusům a objevům můžete zajímavým 
způsobem proniknout do tajemného světa fyziky a přirozeně porozumět některým jeho základním jevům 
(rychlosti, přitažlivosti, odstředivé síle a tření).

Díky nové stavebnici BiG si můžete snadno postavit úžasné kuličkové okruhy dlouhé až 3,3 m a uspořádat doma napínavé závody, jaké 
byste jinak mohli zažít jen na pláži nebo na hřišti. Stačí jen cvrnkat prsty do kuliček… a už se kutálejí! Můžete soupeřit s časem nebo vyzvat 
k vzrušujícímu závodu kamarády a… ať vyhraje ten nejlepší! Stavebnice BiG byla pečlivě navržena tak, aby se jednotlivé díly snadno skládaly 
i rozebíraly. Speciálně vroubkovaný povrch dráhy snižuje rychlost kuliček a umožní jim zůstat stát na místě, kam se dokutálely; po dráze lze navíc 
rozestavit i různé překážky a pasti.

6305

6431

749 Kč

599 Kč



85

Letadla

Kuličkové dráhy

Nabídka modelů letadel je rozmanitá – od malých kluzáků (Mini Sirius), vystřelovaných pomocí praku, přes větší a složitější konstrukce bez koleček 
(Sirius, Saetta) až po model s gumou poháněnou vrtulí (Libella). Všechny modely mají jednoduché a přehledné návody k sestavení a poskytnou 
dětem spoustu zábavy nejen v letních měsících.

3540

SiRiUS

3540-115-199
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
5+ 12

8 007905 035405

3545

miNi SiRiUS

3545-86-149
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
4+ 12

8 007905 035450

3565

liBEllA

3565-144-249
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
6+ 12

8 007905 035658

3535

SAETTA

3535-144-249
VěK PoČeT KUSů V KarTonU
5–14 12

8 007905 035351

215 Kč

183 Kč

129 Kč


