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TANTRIX felfedező, kirakó játék        állványon:  Ár: 1.750,- 
Fejleszti a probléma megoldó gondolkodást, a kombinációt, a 
térlátást, a kreativitást, a figyelmet, az emlékezetet.  
5 éves kortól                             ÉV JÁTÉKA 2003 
Játékosok száma: egyedül vagy ketten 
 

TANTRIX (zsákban)                Ár: 1.550,- Ft 
 
Felfedező és Extrém   
Az Extrém nehezített változat     7 éves kortól ajánlott 
 
 
 

TANTRIX stratégiai társasjáték            ár: 5.900 Ft 
Sokféle kirakó lehetőség és egy csavaros stratégiai játék. 
Fejleszti a képzeletet, a logikát, az emlékezetet. 
56 színes lapka, négy színnel.                7 éves kortól 
Játékosok száma: egyedül, ketten, hárman, négyen 
 

 
TRAX Stratégiai Társasjáték                       Ár: 5.200,-Ft 
Kirakójáték és társasjáték egyben. 64 színes mindkét oldalán mintás lapkák.  
Fejleszti a logikát, a problémamegoldó gondolkodást. 
Játékosok száma: egyedül vagy csoportosan     életkor: 6+ 
 

HOPPERS                                     3.300 Ft 
Szoliter játék. 40 db kártyán különböző nehézségű feladványok. Amit 
átugrottál, azt le kell venni. A végén csak a piros béka maradhat. 
Fejleszti a logikát, és a kombinációs készséget, kitartást.   8 éves kortól 
 
 
RAGING RAPIDS                     Ár: 3.450,- Ft 
Logikai játék, amelyben az evezősöket kell a megfelelő helyre állítani, a 
csónakban, hogy fel ne buruljon. 
Játékosok száma: egyedül               Ajánlott életkor: 7+ 
 
 
RIVER CROSSING                    Ár: 4.350,-Ft 
Átkelés a folyón. 40 db kártyán különböző nehézségű feladványok. 
Rendelkezésre állnak oszlopok és pallók, amiken át kell kelni. 
Fejleszti a problémamegoldó gondolkodást, a logikát. 
Játékosok száma: egyedül vagy csoportosan           7 éves kortól   
 
 
RIVER CROSSING JR               Ár: 4.150,- Ft 
Feladvány: Átkelés a folyón, egy szigetről kiszabadítani egy macskát. 
40 db kártyás feladvány egyre nehezedő sorrendben. 
Fejleszti a problémamegoldó gondolkozást, a logikát, a koncentrációt. 
Játékosok száma: egyedül vagy csoportosan.       5 éves kortól 
 



RIVER CROSSING Pótkártyák          Ár: 2.980,- Ft 
40 db pótkártya és egy kutya.       7 éves kortól 
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ledöntésével el kell jutni egy adott helyre.  

 
 LOCKAUT   (Holdhajó)        Ár: 3.700 Ft 
Az űrhajósnak el kell érnie az űrhajó induló állását, a robotok 
segítségével. 40 db kártya különböző nehézségű feladványokkal.  
Fejleszti a problémamegoldó gondolkodást, a kreativitást, a logikát, a 
figyelmet. 
Játékosok száma: egyedül vagy csoportosan.     7 éves kortól 
 
 REALROAD  (ROUS HOUR,  CSÚCSFORGALOM Vonattal)  

40 db kártyán különböző nehézségű feladványok. Csúcsforgalmi helyzetből kell 
kijuttatni a vonatot, úgy, hogy csak előre és hátra mozoghatnak a vonatok. 
Fejleszti a problémamegoldó gondolkodást, a logikát, a memóriát, a figyelmet.           
Játékosok száma: egyedül vagy csoportosan        7 éves kortól  Ár: 6.500 Ft 
 
ROUS HOUR CSÚCSFORGALOM               Ár: 5.000 Ft 
40 db kártyán különböző nehézségű feladványok. Csúcsforgalmi helyzetből kell 
kijuttatni a piros autót. 
Fejleszti a figyelmet, a koncentrációt, a logikát, a problémamegoldó 
gondolkodást. 
Játékosok száma: egyedül vagy csoportosan        7 éves kortól 

OUS HOUR JR. (CSÚCSFORGALOM Junior)    Ár: 5.000 Ft 
0 db kártyán különböző nehézségű feladványok. Csúcsforgalmi helyzetből k
ijuttatni a piros autót. 
ejleszti a figyelmet, a koncentrációt, a logikát, a problémamegoldó 
ondolkodást, a tájékozódást. 
átékosok száma egyedül: vagy csoportosan        5 éves kortól 

 
ROUS HOUR SAFARI (CSÚCSFORGALOM Álatokkal)   Ár: 6.500,- Ft 
40 db kártyán különböző nehézségű feladványok. Csúcsforgalmi helyzetből kell 
kijuttatni a terepjárót. Egyes elemek négy irányban is mozoghatnak. 
Fejleszti a figyelmet, a koncentrációt, a logikát, a problémamegoldó 
gondolkodást, a tájékozódást. 
Játékosok száma egyedül vagy csoportosan        5 éves kortól 
 
STORMY SEAS  (Csúcsforgalom hajóval)      Ár: 5.000,-Ft 
40 db kártyán különböző nehézségű feladványok. A hullámokon vergődő hajót 
kell a kikötőbe juttatni.  
Fejleszti a figyelmet, a koncentrációt, a logikát, a problémamegoldó gondolko-
dást, a tájékozódást. Játékosok száma: egyedül vagy ketten. Életkor: 7+ 

 
TATÜÜÜ…                              Ár: 3.990,- Ft 
40 db kártya különböző nehézségű feladványokkal.  
Fejleszti a problémamegoldó gondolkodást, a kreativitást, a logikát, a 
figyelmet. 
Játékosok száma: egyedül vagy csoportosan.       Életkor: 8+ 

 
TIPOVER                           Ár: 3.990,- Ft 
40 db kártya különböző nehézségű feladvány
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k száma: egyedül vagy csoportosan.     Életkor 7+ 

     Ár: 3.170,- Ft 
savaros szétszedő és összerakó játék.  

 logikát, a 

RUBIK GUBANC                                  Ár: 1.370,- Ft 
X3-as mezőt kell összerakni a gubancos lapokból. 

ombinációt.  
s kortól 

A játék a környezetünkben elôforduló jelenségeket idézi elô kísérletek 
. Számos 

 

A  
A világ egyik legsikeresebb ai, logikai játéka, melynek sikere 

cek alatt elsajátítható 

ni a j n
bajnokság, melyen tömegek ves

50,-Ft 
émet játékdíj 2. helyezett 2003                  Év játéka 2003 

mbra megépítése. A 
y vásárol egyet a piacon 

s kot. 
Játékosok 

                   Ezzel a kiegészítővel az Alhambra játék még érdekesebbé tehető.   
                   

      Ár: 4.520,- Ft 
v játéka 2001   Német játékdíj 1. helyezett 2001    

Nemzetközi szági város mely 
osok a lovagok 

      

Fejleszti a problémamegoldó gondolkodást, a kreativitást, a logikát, a figyelmet. 
Játékoso

 
Gordion’s KNOT  (Gordiuszi csomo) 
C
Fejleszti a kombinációs készséget, a problémamegoldást, a
kreativitást, a térlátást. 
Játékosok száma: egyedül                                      8 éves kortól 
 

 

3
Fejleszti a problémamegoldást, a logikát, a kreativitást, k
Játékosok száma: egyedül vagy csoportosan      8 éve
 

Különleges Kísérletek                             Ár: 6.350 Ft 

formájában, és a jelenségekre egyszerű magyarázatot ad
fizikai, optikai és mágneses kísérletet próbálhatnak ki a gyermekek, 
különbözô eszközök segítségével. Jól értelmezhetô útmutatásokkal
kísérhetik végig lépésrôl lépésre a különbözô kísérleteket. 

 
                Ár: 5.600,-Ft BALONE                        

stratégi
az egyszerűségébôl adódik. A játékszabály per
és kezdôdhet a küzdelem, melyhez a sakk játékhoz hasonló logikai 
és kombinációs készség szükséges. A játékfelületen fehér és 
fekete golyók sorakoznak egymással szemben. Vajon kinek sikerül 
az ellenfél golyóját kilök épszerűségét bizonyítja az évente 
megrendezésre kerülô világ znek részt. 

 
ALHAMBRA                                                       Ár: 5.8

átékmezôn kívülre? A játék 

N
E társasjáték egy varázslatos stratégiai játék, melynek célja Alha
játékos minden fordulóban dönthet: hogy pénzt vesz fel, vag
kínált épületekből. A játékosok pontokat kapnak az Alhambrájukba beépített 
épületekért és városfalakért! Ki építi a legnagyobb, legértékesebb, vagy a 
abb Alhambrát? Aki a legtöbb pontot gyűjti, megnyeri ezt a mesteri társasjáté

száma: 2-6                                  Életkor: 8+
 

legbiztonságo

           ALHAMBRA Kiegészítő  
  
            Ár: 4.670,- Ft                                            
 

CARCASSONNE                
É

játékdíj jelölt 2001Carcassonne egy dél-franciaor
híres volt impozáns és teki áráról. A játékmessze földön ntélyes v

és a kelyhek világába kerülnek, abba a korba, amikor minden elkezdődött. A 
játékosok a vazallusaikkal (parasztok, lovagok, útonállók, barátok) együtt 
városokat, utakat, várakat, kolostorokat építenek. Az egyes építmények 
különböző pontokat érnek s a játék végére kiderül ki terjeszkedett e legügyesebben.    Játékosok 
száma: 2-5   Életkor: 10+
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zzel a kiegészítővel még izgalmasabb játék vár a Carcassonne társasjáték 
 város értékét, egy Tóparti 

 egy 

 formák és játékosok harca. 2 játékos játszik, különböző formákkal. A játék 
özepén álló keretbe felváltva ejtik bele a 

árosépítés Gigamic-módra. 2 személyes stratégiai játék. 
ezi el a különböző épületeit a város 

inél nagyobb részt 

á
 
GOBBLET                  ÁR. 7.990,- Ft 

íjnyertes francia játék, eredeti ötlet alapján. 
Gobblet”-ek - 4 méretben, 2 színben).  

 a saját színű bábukból.(amőba) 

KATAMINO                Ár: 7.290,- Ft 
A lehetőségek és a kombinatorika játéka. Egy-két személyes kirakó 

lönböző elemeket (pentominót, 

szteni, 
é

 
 7000,- Ft 

tletes társasjáték, igényes fa kivitelben, asztali változatban. 
atják, 15-15 golyóval. Az egyiké a sötét 

ezni a táblára, előbb 

- Ft 
tletes társasjáték, igényes fa kivitelben, utazó változatban. Építsünk 

-15 golyóval. Az egyiké a sötét 

U
ték és művészeti alkotás egyben. Egy vagy kétszemélyes kiszorítósdi, a 

 
CARCASSONNE kiegészítőszett          ÁR. 1.860,- Ft 
E
kedvelőire! Egy Katedrális háromszorosára növelheti egy
gazdaság pedig megduplázhatja egy új értékét. A nagyobb követőkkel pedig
város, vagy mező egy szempillantás alatt átvehető. Ehhez tartozik még a komplett 
kiegészítés 6 játékos részére, valamint a 6 értékkarton, mely megkönnyíti a játék 

állásának értékelését.      Játékosok száma: 2-5            Életkor: 8+ 
 
BATIK                    ÁR: 6.990,- Ft 
A
lényege, hogy a játékosok az asztal k
saját formáikat, úgy, hogy az ne lógjon ki a keretből. Az nyer, aki utoljára tud 
beejteni úgy egy elemet, hogy annak nem lóg ki egyetlen része sem. 

 
KATHEDRÁL                ÁR: 12.200,-Ft 
V
A játék lényege: a két játékos felváltva hely
falain belül, a Katedrálissal kezdve. Cél, a városon belül m
elfoglalni saját épületekkel. Az ellenfél épületeit el lehet szigetelni, le lehet 
„rombolni”. A nyertes az, akinek a fel nem helyezett épületei a legkevesebb 
k el. alapterületet foglalj

D
Résztvevők: két játékos, és 24 fabábu („
A játék célja: négyes sorozatot kirakni a táblán
 
 

 

korlátlan számú megoldással. A játék kü
egy-, két- és háromrészes elemek), egy falapot, és egy játékteret 
tartalmaz. A játéktéren a falap segítségével be kell jelölni a játék 
nehézségi fokát (3-12), majd az elemeket úgy kell egymáshoz ille
k a kijelölt területet. 

PYLOS Classic                  Ár:

hogy azok teljesen lefedj

Ö
Építsünk golyókból piramist! Ketten játszh
golyó, a másiké a világos. A 30 db golyót felváltva kell felhely
az üres lyukakba, majd a már fenn levő golyókra, piramist alkotva. A játék nyertese 
az, akinek golyója kerül a piramis tetejére. 

 
PYLOS Travel                Ár: 5.200,
Ö
golyókból piramist! Ketten játszhatják, 15
golyó, a másiké a világos. A 30 db golyót felváltva kell felhelyezni a 
táblára, előbb az üres lyukakba, majd a már fenn levő golyókra, piramist 
alkotva. A játék nyertese az, akinek golyója kerül a piramis tetejére. 

ADS                         Ár: 6.900 ,- Ft 
 
Q
Já
modern művészet élvezetével… 
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ár 
mely lap valamely oldalával, s annak mintájához is illeszkedjenek. Cél: úgy 

 világon a legtöbb, játékoknak kiosztott díj nyertese. 2 játékos játszhatja, 
gy nagyok, sötétek vagy 

i 
lapján egyformák 

yermekkorunk amőba játékának fakockákra átültetett és nehezített változata. 25 
detekor minden kocka jelöletlen 

l 

ó
Játékosok száma: 

agy labirintus)                      Ár: 7.290,-Ft 
tvesztő a fatáblán. Izgalmas és eredeti ötlet, esztétikus kivitelben. 

t betartva. A 
 helyezett 

gy stratégiai játék 2 játékos részére.  
 a 21 játékkövét a játéktáblára 

etkor 5+ 

Területfoglalós stratégiai játék. 
binációs készséget, kreativitást. 

+ 

BLOKUS gyerekeknek          Ár: 4.600 Ft 
Fejleszti a gondolkodást, a térlátást, a kombinációs készséget, kreativitást.  

KALAHA vagy MANKALA             Ár: 3.390,- Ft 
Ősi logikai játék. Eredetileg homok-gödröcskékben játszották kavicsokkal, 

őttek, uralkodók 

A játék lényege: a lapocskákat úgy kell felhelyezni az alaplapra, hogy azok érintkezzenek a m
táblán levő bár
felépíteni a táblát, hogy az ellenfél már ne tudjon több illeszkedő lapot elhelyezni. 

 
QUARTO                                                Ár: 7.290,- 
A
fejenként 4×4 darab oszloppal. Az oszlopok kicsik va
világosak, kerekek vagy szögletesek, tömörek vagy üregesek.  
A játék célja: vízszintesen, függőlegesen, vagy átlósan egy négyes sort felépíten
úgy, hogy az adott sorban levő oszlopok valamely tulajdonság a
legyenek. A győztes az, akinek ez előbb sikerül. 
 
QUIXO                                   Ár: 7.100,- Ft 
G
kocka, X és O jelzésekkel ellátva. A játék kez
oldalával felfelé áll a táblán. A játékosok felváltva elvesznek egy kockát a tábla 
széléről, majd saját jelzésükkel felfelé fordítva, valamelyik – a kocka kivételéve
keletkezett - hiányos sor végére beteszik (eltolva a sort).    A játék célja: azonos 
l ötös sort kialakítani bármely irányból. 
2-4              Életkor: 6+ 
 

jelzésű kockákb

QUORIDOR (folyosó v
Ú
2 vagy 4 játékos barangolhat bábuival a táblán, bizonyos szabályoka
cél: átjutni az ellenfél kezdővonalára, kikerülve az időközben táblára
akadályokat.  Aki először ér célba, az a játék nyertese. 
Játékosok száma: 2-4    Életkor: 6+    Nagyon kedvelt játék 
 
SAHARA                                  Ár: 7.100,- Ft 
 E
A játék célja:Mindkét játékos megpróbálja mind
letenni.           Játékosok száma: 2       Él
 

BLOKUS                       Ár: 6.500 Ft 

Fejleszti a gondolkodást, a térlátást, a kom
Játékosok száma: 2-4    életkor:6
Felnőttek is nagyon szeretik. 
 
 

Területfoglalós stratégiai játék  
Játékosok száma: 2     életkor: 5+ 
 
 

csontokkal. A Kalaha egyaránt volt gyerekjáték és feln
kedvence. Egyszerű játék menete ellenére nagyon komoly taktikai játék. 
Sokféle szabállyal játszható. 
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atan gyerekeknek                  Ár: 5.990,- Ft 
k. Catan szigetére meg 

l 

l fa, 

építési 
területre helyezhet. A város

i. 

ATAN TELEPESEI                     Ár: 6.750,- Ft 
izgalmas stratégiai 

 

ó

SUPA CSUPASZ TYÚKESZŰ      Ár: 5.800,- Ft 
. Nagy a 

, és az 

n. 

IGIT                       Ár: 1.750,-Ft 
ségében rejlik. A játékkártyákon 

ető 

l. 

MINESZTRONE              Ár: 1.750,-Ft 
ítése a recepthez tartozó lapok 

 
iségű 

 

GENIAL                      Ár: 5.330,- Ft 
talanok. A cél: minél több egyező 

a 
ll 

 

ipp Kopp Kalapács 
a legkisebbeknek. A gyermekek evvel a játékkal 

 

C
A világhírű Catan-t már a gyerekek is játszhatjá
érkeznek a telepesek. A gyerekek segítenek szüleinknek, és szekereikke
elindulnak fát, követ és gabonát gyűjteni. A szekerek annyi mezőt 
gördülnek előre, amennyit a dobókocka értéke mutat. Aki szekeréve
kő, vagy gabona mellett áll meg, beteheti a kocsijába. Ha az ifjú 
telepesnek sikerül mind hármat begyűjtenie, házai közül egyet az 
házát, az ifjú telepesek közül az építheti fel, aki elsônek helyezi el az 

összes házát az építési területen. A játékot az a játékos nyeri, akinek sikerül a városházát felépíten
A játék különbözô variációkat is tartalmaz. Forgó játéktáblával, fából faragott figurákkal. 

 
C
A Catan telepesei egy háromszoros díjjal kitüntetett 
játék. A játék célja Catan szigetén megszerezni az uralmat. A telepesek 
megérkeznek a szigetre, és a sziget nyersanyagkészletét kihasználva 
megindul az építkezés. Minden játékos terveket készít és megpróbálja
megszerezni Catan stratégiailag fontos területeit. A tervek 
 kereskedőnek is kell lenni, és előnyös üzleteket kell kötni. 
 

megvalósításához azonban j

C
Egy fergeteges memória játék az egész család számára
nyüzsgés a baromfiudvarban. A tyúkok szépségversenyt tartanak
a tyúk nyeri a szépségversenyt, akinek a legtöbb tolla van. A tollak 
megszerzéséhez megfigyelő képességre és gyorsaságra is szükség va
 
D
A Digit játék nagyszerűsége egyszerű
található ábrákat kell kirakni a pálcikákból. A feladat nem is olyan 
könnyű, mert a kiinduló ábrából egyszerre csak egy pálcika helyezh
át. A játék fantasztikusan fejleszti a logikai és forma felismerő 
készséget, e mellet pedig komoly kombinációs készséget igénye
 

A játék célja minél több Minestrone elkész
összegyűjtésével. A lapok sarkain fel van tüntetve az egy recepthez tartozó
összetevők száma. Egy Minestrone elkészítéséhez különböző menny
lapot kell összegyűjteni a receptek színe szerint. A játékot az a játékos
nyeri, aki a legtöbb Minestronét készíti el. 
 

Logikai játék, melyben a variációk szám
szimbólumú korongot a játéktáblára egymás mellé letenni. A helyezésekért 
játékosok pontot kapnak, és értékelő korongjukat előretolhatják. Figyelniük ke
csapattársaik pontállását is, mert az a játékos, akinek az egyik értékelő korongja a
legalacsonyabb helyen marad, veszít a játékban. 

 
K
Az elsô barkács készlet 
szabadon alkothatnak, a rendelkezésre álló faidomokból tetszés szerinti 
képet kalapálhatnak össze az alaplapra. A játék fejleszti a gyermekek 
kézügyességét, logikai, színfelismerô, kombinációs készségeit és ezek 
mellet az alkotás élményével ajándékozza meg az ifjú barkácsolókat.  
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irakó Játék                     Ár: 2.960,- Ft 
ô játék a legkisebbeknek. A 

NÉGYEN
k változata. 

UMMIKUB                  Ár: 4.050,- Ft 
ndkívűl izgalmas és egyben 

 

a megalkotott logikai játék. A három külön-

onlóan nagy logikai készséget igénylô játék. 

STRATEGO         Ár: 4.190,- Ft 
ynek célja az ellenség zászlójának 

. 
ek a 

rsasjátékban a cél az 

ját, 

é

K
A Kirakójáték egy kreatív képességfejleszt
csúszásmentes, geometriai formákat felhasználva a gyermekek 
megalkothatják elsô képeiket. 
 
 
 
 EGY SORBAN 

A népszerű amőba játék egyi
 
 
 
 
 

R
Évek óta az egyik legnépszerűbb játék, re
szórakoztató játék a betűk világában. A játékosoknak lehetôleg kevés 
betű felhasználásával kell újabb szavakat, vagy szavak ragozott alakját
kirakniuk melyért pontot kapnak. A Rummikub betűs egy igazán a 
szép magyar nyelvre kifejlesztett játék. 
 

ummikub My First  R
A kisgyermekek számár
bözô nehézségi fok segítségével a gyerekek fokozatosan ismerik meg a 
számok világát. A gyermekek játszva ismerkedhetnek a számokkal és 
azok sorba rendezésével, a színekkel és azok csoportosításával. A játék 
fejleszti a gyermekek logikai és színfelismerô készségét. Ez a játék 
felhôtlen szórakozást nyújt a család minden tagjának. 

ummikub Számos      
 

R
A rablórömi játékhoz has
A világ minden országában népszerű, mert soha nem ismétli önmagát, 
minden forduló más és más. Népszerűségét a két évente megrendezett 
világbajnokság is jelzi, melyet 24 ország részvételével rendeznek. 
 
 

Egy fergeteges stratégiai játék, mel
megszerzése. A csapatok felsorakoznak egymással szemben a 
harcmezőn. Két katona között a harc katonai rangjuk felfedésével 
történik. A csapatok megpróbálják zászlóikat biztonságba helyezni
Ennek érdekében bombákat és magasabb rangú katonákat helyezhetn
zászló köré, de tehetik ezt az ellenség megtévesztésének céljából is. 

 
TRATEGO gyerekeknek            Ár: 3.700,- Ft S

2 játékos részére 5 éves kortól!A Stratego Junior tá
ellenfél zászlójának megszerzése. Ez nem is olyan egyszer?, hiszen a 
zászlót elrejtik az ellenfelek egymás el?l. A játék kezdetekor a 
játékosok nem tudják, hogy az ellenfél melyik várában van például 
hercegn?, lovag, vagy varázsló. A cél megszerezni az ellenfél zászló
de vigyázat, mert pórul jár az, aki a sárkánnyal, vagy a rablóvezérrel 
k egyszer? és könnyen érthet? szabályaival már 5 éves kortól élvezettel 

játszható. 
 

találja szembe magát! A ját
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ANGRAM 
i kínai játék alapján készült. A játékosoknak különbözô 

ILLA PALETTI           Ár: 6.600,- Ft 
si siker. Egy építészeti játék, 

alád 

      Német 

LEMMY Boat (guruló kishajó)      Ár: 2.060,-Ft 

 
LEMMY 12 db-os készlet        Ár: 2.270,- Ft 

CLEMMY  HAPPY FARM (Élet a farmon) 
   

 
LEMMY Holiday (Nyaralunk) 

isebbeknek.   

TALÁLD KI!          Ár: 1.200,- Ft 
  

het 
tt                       

INGÓ NYER A 4!  

r: 6 év felett 

BINGÓ NYER A 4!  
    os változata. 

r: 6 év felett         

T
A játék egy ôs
geometriai alakzatokból kell a szabálykönyvben lerajzolt formákat 
kirakniuk. A játék fejleszti a gyerekek megfigyelô képességét, 
problémamegoldó készségét. 
 
 
V
Csodálatos kivitel, minden országban óriá
ahol a játékosok kézügyességén és kombinációs készségén múlik, hogy 
dacolva a fizika törvényeivel, felépül a Villa Paletti. Ez a játék a cs
minden tagjának felejthetetlen pillanatokat szerez, megajándékozva a 
közös játék és a közös építés élményével.  Év játéka 2002 
játékdíj 4. helyezett 2002 

 
C
Illatos, puha gumi építőjáték a legkisebbeknek.   
Ajánlott életkor: 9 hónapos kortól 
 
 

C
Illatos, puha gumi építőjáték a legkisebbeknek.   
Ajánlott életkor: 9 hónapos kortól 
 

Illatos, puha gumi építőjáték a legkisebbeknek.
Ajánlott életkor: 9 hónapos kortól                            

 
 
 

C
Illatos, puha gumi építőjáték a legk
Ajánlott életkor: 9 hónapos kortól 
 

Hosszú a haja, nagy az orra, kalapos?
                                                                  Válaszolni csak igennel vagy nemmel le
                                                                   Akinek először sikerül kitalálnia a kiválaszto             
                                                                       Személyt, az nyeri ezt az izgalmas játékot.                             
 
 

B
társas  úti változatban 
/L/J303 Ajánlott életko
Ár: 400 Ft 
 
             

              Az amőba játék állvány
o                                      /L/J303 Ajánlott életk

                                        Ár: 890,- Ft 
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JÁTÉKGYŰJTEMÉNY - 150.6112538  
Ajánlott életkor: 6 év felett   

unikációs társasjáték  
t

Cikkszám
TWISTER

agásból nem lesz hiány! A főszerep az 
osok egymás hegyén-hátán 

inden 

á
Speciális területek: értelem, tanu

ikkszám: 41357  
TWISTER-PARTI táskával       00124          

ncs    

                          Cikkszám: 15614  
BETŰTORONY 14556165   Ár: 4.900,- Ft 

 

ncs   Ár: 7.800 Ft 

Cikkszám: 48737   
TALÁLD MEG, HOL, LEHET! Társasjáték dobozban 44146  

cs       Ár: 5.500,- Ft 

ikkszám: 15779   
CRABBLE ORIGINAL 53322  

                               Ajánlott életkor: 6 év felett   Ár: 6.600,- Ft 

 

150 féle játék 
Ár: 2.200 Ft 
 
 
 

UNGAME komm
Ajánlott életkor: 6 év fele t 
Ár: 2.200,- Ft 
 

: 15396  
 14525   Ár: 5.300,- Ft 

Ezzel a játékkal kac
ügyességé, és az egyensúlyé! A játék
tekeregve igyekeznek a színes pontokon maradni. Itt aztán m
figura kipróbálható! Születésnapi partik elengedhetetlen kelléke! 
Játékban részt vevők száma: párosan,csoportosan 
s, kommunikáció-szociabilitás, érzelem-akarat Fejlesztési területek: nagymozg
lás-magatartás, mozgás 

Ajánlott életkor: 7-12 
 

C

Ajánlott életkor: Ni
Ár: 5.900 Ft 
 
 
  

                                           

 
 

Cikkszám: 40968  
 EGÉRFOGÓ társasjáték 48221  
Ajánlott életkor: Ni
 
 
 
 

Ajánlott életkor: Nin
 
 
C
S
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ikkszám: 14026  
SZÍNES FA TORONY dobókockás RF-6918  
Ajánlott életkor: 3-6 éves          Ár: 1.200,- Ft 
 

Cikkszám: 14105  
  SZÍNES FA ÉPÍTŐ fadobozban 20x20cm.6538  
                            Ajánlott életkor: 3-6 éves   Ár: 1.990,- Ft 
 
 
 
 

Cikkszám: 14031  
SZINES FA PUZZLE TM-6705A B  
Ajánlott életkor: 3-6 éves      Ár: 570,- Ft 
 
 
 
 

Cikkszám: 14245  
FÉM ÉPÍTŐ/HELIKOPTER /502.FY16132  
Ajánlott életkor: 6 év felett   Ár: 850,- Ft 
 
 
 
 

Cikkszám: 52861  
SZERELŐ FÉM JÁRMŰ 123db.277.125081923  
Fejleszti a kreativitást, kézügyességet, térlátást, problémamegoldást. 
Ajánlott életkor: 6 év felett   Ár: 1200,- Ft 
 
 

 
Cikkszám: 95813  
NATÚR FA TORONY HY2205/1 
Ügyességi játék. Fejleszti a koncentrációt, figyelmet, logikát. 
Ajánlott életkor: 6 év felett   Ár: 850 Ft 
 
 
Cikkszám: 15924  

Fa dobozos MAROKKÓ 25cm 5406  
Ajánlott életkor: 3-6 éves   Ár: 450,- Ft 
 

Cikkszám: 95373  
BÁBELTORONY ÉPÍTŐ  
Ajánlott életkor: 3-6 éves   Ár: 700,- Ft 
 

Cikkszám: 14553  
              FA VONAT TM6944   Ár: 990,- Ft 
 

 
 

C
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2 1  
ő játék. Ajánlott életkor: 3-6 éves 

F
 

Ci
CONSTRUKCIÓS ÉPÍTŐ /27db/096-1A 125042072    
Ajánlott életkor: 6 év felett             Ár: 900,- Ft 

 
Cikkszám: 14054  
 CONSTRUKCIÓS ÉPÍTŐ 54db.096-3A.                           

tkor: 6 év felett      Ár: 1.100,- Ft 
2  

MUNKAGÉPES ÉPÍTŐ 
126db.2228.125041318  
Ajánlott életkor: 6 év felett   Ár: 1.250,- Ft 

 
Cikkszám: 39865 

TŐ /écoiffier/3192  

 
 
 

Cikkszám: 47814  
LE teknõs bedugós 73692  

 

Cikkszám: 13239  
E  

Ajánlo
 

17 
 ACTIVITY KATICA BS704  

 

ikkszám: 13188  
 ACTIVITY PILLANGÓVAL  BS355  

es   Ár: 2.200,- Ft 
 

k
ÜGYESSÉGI GÖMB 1846  

                          Ajánlott életkor: 0-1 éves   Ár: 1050,- Ft 

 
 

Cikkszám: 30860  
38 db-os ÉPÍTŐ cippes tasakban 138.12504076
Műanyag épít
Ár: 1.250,- t 

kkszám: 42010  

 Ajánlott éle
Cikkszám: 1405

ÁLLATKERTES ÉPÍ
Ár: 3.100,- Ft Ajánlott életkor: 3-6 éves   

 TOMMY TURT
  Ajánlott életkor: 1-3 éves 
  Ár: 6.200,- Ft 
 

 

ÖSSZERAKÓS EGÉRK
tt életkor: 1-3 éves   Ár: 950,- Ft 

Cikkszám: 132

         Ajánlott életkor: 1-3 éves   Ár: 1.900,- Ft 

 
 
 

C
VIRÁGOS
Ajánlott életkor: 1-3 év

 
Cik szám: 13258  
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: 13163  
SÉGI HÁZ kicsi 02022  

 

Cikkszám: 13193  
ACTIVITY CSIGA BS370  
Ajánlott életkor: 1-3 éves   Ár: 2.500 Ft 

O
 Ajánlott életkor: Nincs   Á
 

év  
 

Cikkszám
PLÜSS MAJOM KARIKÁKKAL B
Ajánlott
 

490  
SUNGEL ÁLLATAI activity bébi könyv 04001  

Ajánlott életkor: 1-3 éves   Ár: 2.400,- Ft 
 

Színes építőtorony 72414
 

 

MŰANYAG ÉPÍTŐ hátizsákos FY11537 TL9261 
125041546  

                                 Ajánlott életkor: 6 év felett   Ár: 1.050,- Ft 

C
CSODAKOCKA DL906.5017  

Ár: 890,- Ft 
 
 
 
 

Cikkszám
ÜGYES
Ajánlott életkor: 3-6 éves   Ár: 1.050,- Ft
 

 
 

 
 

Cikkszám: 44624  
SC.BÉBI CSÖRGŐS L GIKAI HENGER+kieg.82014 

r: 4.100,- Ft 

Cikkszám: 06082 
BÉBI ÜGYESSÉGI HENGER 

823.125070067  
Ajánlott életkor: 1-3 es   Ár: 1.150,- Ft

 
 
 

: 13458  
 S547  

 életkor: 1-3 éves   Ár: 1.950 Ft 

Ci
DZ

kkszám: 40

 
 

 
Cikkszám: 40517  

  
  Ár: 1.250,- Ft Ajánlott életkor: 1-3 éves

Cikkszám: 14147  

  
 
 
 

ikkszám: 06236  

Ajánlott életkor: 1-3 éves   


