Witamy w świecie AZ Toys!
AZ Toys to marka międzynarodowej grupy kapitałowej AZ, która posiada
biura w Estonii, Polsce i na Białorusi. Opierając się na 25-letnim doświadczeniu, nasz zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów z powodzeniem tworzy unikalne i wartościowe produkty o niezaprzeczalnych
walorach edukacyjnych.
Jesteśmy dumni, że możemy zaoferować najmłodszym szeroką gamę
interaktywnych zabawek edukacyjnych – od tabletów, poprzez klocki, smartfony, pianina i maty muzyczne po karty edukacyjne, inteligentne długopisy,
mikrofony i nietypowe puzzle. Nasze produkty, przeznaczone dla dzieci
w wieku od 0 do 8 lat, zachęcają do interakcji, inspirują do nauki przez
zabawę, budzą w najmłodszych entuzjazm do odkrywania świata oraz uczą
ich nieszablonowego myślenia. Chcemy zachwycić dzieci nauką, dlatego
pragniemy, by nasze zabawki „uczyły, bawiąc”.

Jako grupa kapitałowa AZ regularnie uczestniczymy w najważniejszych,
międzynarodowych targach branżowych, na których z przyjemnością
prezentujemy nowości i wymieniamy się cennymi pomysłami. Dążąc do
zaoferowania Państwu najlepszych możliwych rozwiązań, stale poszerzamy
asortyment i zdobywamy nowe doświadczenia zawodowe.
Nasi partnerzy na całym świecie docenili już oryginalność, różnorodność
i doskonałą jakość zabawek, do której się zobowiązaliśmy. Cenimy sobie
elastyczność – oferujemy zróżnicowaną współpracę na wzajemnie korzystnych warunkach, w tym OEM i ODM. Wielojęzyczna obsługa i różne opcje
pakowania pozwalają nam odnaleźć się na każdym rynku oraz zaproponować
przystępne ceny.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i zachęcamy do nawiązania
współpracy. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli zdecydują się Państwo zostać
dystrybutorem naszych produktów!
Więcej informacji na temat AZ Toys znajduje się na stronie www.az-toys.com.
Z radością podzielimy się z Państwem naszymi osiągnięciami!
Z poważaniem
Zespół AZ Toys

Wstęp

Przywiązujemy najwyższą wagę do jakości – wszystkie nasze zabawki
są zgodne z europejskimi i międzynarodowymi standardami produkcji
i bezpieczeństwa. Ambitne projekty realizowane są przez utalentowanych
i wnikliwych pedagogów, metodyków, ilustratorów, projektantów, aktorów,
narratorów, realizatorów dźwięku i inżynierów. Pragnąc dostarczyć Państwu
produkt przystosowany do gustów współczesnych odbiorców, bierzemy
pod uwagę aktualne trendy i kulturowe aspekty rynku zabawek.
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ABC Jeżyk
ABC Jeżyk

nr ref. AZT-124-A-001

2+
∞∞ 15 dwustronnych płytek
w kształcie grzybków
∞∞ Alfabet
∞∞ Nazwy liter i dźwięki
∞∞ Słowa
∞∞ Znane piosenki

Wymiary (mm)
250x280x100
160x160x50

Nauka przez zabawę

Wesoły
i mądry jeżyk pomaga
maluszkom zapamiętać litery
alfabetu, cyfry, kształty oraz
nazwy zwierząt – nakarm go
grzybkiem! Naciśnij jabłuszko
ukryte w kolcach, aby
rozbrzmiały przyjemne
melodie.
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Piesek Baw się i ucz
Piesek Baw się i ucz
Już wkrótce
nr ref. AZT-89-A-001

1+
∞∞ Nauka przez zabawę
∞∞ Piosenki edukacyjne
∞∞ Zabawne melodie
∞∞ Ciekawostki na temat
zwierząt gospodarskich

Wymiary (mm)
196x218x110

Nauka przez zabawę

137x163x95
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Ten mądry
szczeniaczek zostanie najlepszym przyjacielem maluszka! Wie wszystko
na temat zwierząt gospodarskich, potrafi liczyć do pięciu,
pomoże dzieciom zapamiętać litery, kształty i kolory,
a do tego zna wiele zabawnych piosenek!

Kostka dźwiękowa
Nauka przez zabawę

nr ref. AZT-56-A-004

1+
∞∞ 8 miłych dla ucha melodii
∞∞ 12 zabawnych nagrań
∞∞ 17 uroczych dźwięków

Wymiary (mm)
110x140x105
100x100

Nauka przez zabawę

Ta niesamowita
kostka szybko stanie
się ulubioną zabawką
maluszka! Podczas zabawy
dziecko nauczy się kolorów,
cyfr, literek, posłucha
odgłosów zwierzątek,
zabawnych nagrań
i wielu wesołych
utworów!

Pierwsze kroki

Poznaję zwierzęta

nr ref. AZT-56-A-002

nr ref. AZT-56-A-001

1+

∞∞ 6 cyfr i kolorów
∞∞ 6 miłych dla ucha melodii
∞∞ 6 zabawnych nagrań

1+

∞∞ 6 zabawnych nagrań
∞∞ 6 realistycznych odgłosów zwierząt
∞∞ 12 zabawnych melodii

Ulubione piosenki
nr ref. AZT-56-A-003

1+

∞∞ 6 kompozycji muzycznych
∞∞ 6 znanych piosenek
∞∞ 6 zabawnych nagrań
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Piłka do składania
Uroczy kotek

Uroczy niedźwiadek

nr ref. AZT-75-A-002

1+

Nauka przez zabawę

∞∞ 12 piosenek i dźwięków
∞∞ 2 zabawki w jednej

nr ref. AZT-75-A-001

1+

140x240x140
140x150

∞∞ 12 piosenek i dźwięków
∞∞ 2 zabawki w jednej

Tańcząca piłka
Tańcząca piłka
nr ref. AZT-119-A-001

2+
∞∞ Popularne melodie
∞∞ Piosenki edukacyjne
∞∞ Zajmujące bajki
∞∞ Migające światełka
∞∞ Taniec w rytm
muzyki

Wymiary (mm)
190x220x165
165x160x135
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Wymiary (mm)

Piesek „A Kuku!”
Piesek “A Kuku!”
nr ref. AZT-128-A-001

1+
∞∞ Znane kompozycje muzyczne
∞∞ Piosenki edukacyjne
∞∞ Ulubione bajki najmłodszych
∞∞ Sensoryczne uszka i łapki

Wymiary (mm)
186x210x120
165x160x110

Muzyczna wieża
stożkowa

Nauka przez zabawę

Piesek A Kuku!
to wesoły psotnik –
lubi zabawę
w chowanego, zna
wiele popularnych
melodii i piosenek
edukacyjnych, a do tego
chętnie opowiada
zajmujące bajki!

Tygrysek
nr ref. AZT-42-A-001

1+

Ten uroczy
Tygrysek łączy
w sobie trzy zabawki!
Z kolorowych krążków
można łatwo ułożyć wieżę,
piłeczka reaguje na ruch i gra
porywające melodie,
a wańka-wstańka kołysze
się wesoło w rytm
muzyki!

∞∞ 3 w 1: wańka-wstańka, wieża i piłeczka
∞∞ 15 wesołych melodii i dźwięków
∞∞ Kolory, cyfry, różne rozmiary krążków
∞∞ Migające światełka

Wymiary (mm)
150x250x150
120x210x120
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Świecący piesek
Bystry szczeniaczek
nr ref. AZT-120-A-001
Już wkrótce

1+
∞∞ Migające światełka
∞∞ 14 dźwięków i melodii
∞∞ Cyfry, kolory, kształty
∞∞ Zabawne nagrania
∞∞ Elementy sensoryczne
∞∞ Interaktywna zabawka

Wymiary (mm)
240x257x145

Nauka przez zabawę

185x175x175
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Ten uroczy
szczeniaczek będzie
wspaniałym przyjacielem
każdego maluszka! Szczeka,
mówi, chodzi, macha
ogonkiem, śpiewa piosenki
i pomaga dzieciom poznać
świat – sprawia, że nauka
staje się świetną
zabawą!

Zwierzątka na kółkach
Krówka
nr ref. AZT-85-A-001

1+

∞∞ 14 piosenek, melodii
i dźwięków
∞∞ Magiczna czupryna!
∞∞ Samojeżdżąca zabawka!

Wymiary (mm)
170x120x102
70x95x100

Świnka
nr ref. AZT-85-A-002

∞∞ 14 piosenek, melodii i dźwięków
∞∞ Magiczna czupryna!
∞∞ Samojeżdżąca zabawka!

1+

Wymiary (mm)
170x120x102
70x95x100

Szczeniaczek

Tygrysek

Słonik

nr ref. AZT-85-A-003

nr ref. AZT-85-A-004

nr ref. AZT-85-A-005

1+
∞∞ 14 piosenek, melodii i dźwięków
∞∞ Magiczna czupryna!
∞∞ Samojeżdżąca zabawka!

Wymiary (mm)

1+

Nauka przez zabawę

Urocza Krówka
na pewno zostanie
prawdziwym przyjacielem
każdego maluszka! Zabawne
piosenki, wesołe dźwięki
i melodie przyciągną uwagę
dziecka. Pogłaszcz czuprynę
krówki, a zwierzątko
zacznie mówić!

1+

∞∞ 14 piosenek, melodii i dźwięków ∞∞ 14 piosenek, melodii i dźwięków
∞∞ Magiczna czupryna!
∞∞ Magiczna czupryna!
∞∞ Samojeżdżąca zabawka!
∞∞ Samojeżdżąca zabawka!

Wymiary (mm)

Wymiary (mm)

170x120x102

170x120x102

170x120x102

70x95x100

70x95x100

70x95x100
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Świecące zwierzątka
Kotek
na kółkach
nr ref. AZT-84-A-001

1+
∞∞ 6 melodii i zabawnych
dźwięków
∞∞ Migające światełka

Wymiary (mm)
160x195x95
122x98x79

Nauka przez zabawę

Piesek
na kółkach
nr ref. AZT-84-A-003

Krówka
na kółkach
nr ref. AZT-84-A-002

Wymiary (mm)

Wymiary (mm)

160x195x95

160x195x95

124x102x79

128x95x79

Najlepsi przyjaciele
Szczeniaczek

Wymiary (mm)

nr ref. AZT-83-A-001

190x150x100
145x131x94

18m +
∞∞ 5 wesołych nagrań
∞∞ 8 melodii
z zabawnymi
dźwiękami
∞∞ 4 znane piosenki

Kotek

nr ref. AZT-83-A-002

Wymiary (mm)
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Źrebaczek

nr ref. AZT-83-A-003

Wymiary (mm)

190x150x100

190x150x100

143x129x83

159x138x78

Zabawki na sznurku
Lwiątko

nr ref. AZT-67-A-003

18m +
∞∞ 10 popularnych piosenek i melodii
∞∞ Cyfry i kształty
∞∞ Migające lampki

Wymiary (mm)
190x207x115
157x132x98

Nauka przez zabawę

Figlarne Lwiątko
zna cyfry, kształty
i wiele wesołych piosenek,
i melodii! Na grzbiecie ma
kolorowe, świecące przyciski,
co z pewnością zachwyci
niejednego maluszka. Z taką
uroczą zabawką dziecko
będzie miało mnóstwo
frajdy!

Słonik

Hipopotamek

Żółwik

nr ref. AZT-67-A-001

nr ref. AZT-67-A-002

nr ref. AZT-67-A-004

18m +

Wymiary (mm)

18m +

Wymiary (mm)

18m +

Wymiary (mm)

190x207x145

190x207x115

190x207x115

176x124x136

173x121x98

161x124x98
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Interaktywne klocki
Piesek
nr ref. AZT-130-A-001

18m +

Interaktywne klocki

∞∞ Przycisk dźwiękowy
z lampką
∞∞ 10 elementów
∞∞ Ponad 10 melodii
i dźwięków

Interaktywne
klocki – Piesek to wyjąt
kowy zestaw stworzony dla
najmłodszych wynalazców!
Dziecko będzie mogło samo
dzielnie złożyć uroczego
szczeniaczka z dziesięciu du
żych elementów, a świecą
cy przycisk dźwiękowy
uatrakcyjni zabawę.

Wymiary (mm)
240x180x70
Jeden element:
31x51x31

Jelonek
nr ref. AZT-130-A-003

18m +
∞∞ Przycisk dźwiękowy
z lampką
∞∞ 10 elementów
∞∞ Ponad 10 melodii
i dźwięków

Wymiary (mm)
240x180x70
Jeden element:
31x51x31

Krówka
nr ref. AZT-130-A-002

18m +
∞∞ Przycisk dźwiękowy z lampką
∞∞ 10 elementów
∞∞ Ponad 10 melodii i dźwięków
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Zajączek
nr ref. AZT-130-A-004

18m +
∞∞ Przycisk dźwiękowy
z lampką
∞∞ 10 elementów
∞∞ Ponad 10 melodii
i dźwięków

Wymiary (mm)
240x180x70
Jeden element:
31x51x31

Interaktywne klocki

Tygrysek
nr ref. AZT-130-A-005

18m +
∞∞ Przycisk dźwiękowy
z lampką
∞∞ 10 elementów
∞∞ Ponad 10 melodii
i dźwięków

Wymiary (mm)
240x180x70
Jeden element:
31x51x31
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Samochód
wyścigowy
nr ref. AZT-130-A-010

18m +
∞∞ Przycisk
dźwiękowy
z lampką
∞∞ 10 elementów
∞∞ Ponad
10 melodii
i dźwięków

Wymiary (mm)

Interaktywne klocki

240x180x70
Jeden element:
31x51x31

Dźwig
nr ref. AZT-130-A-009

18m +
∞∞ Przycisk dźwiękowy
z lampką
∞∞ 10 elementów
∞∞ Ponad 10 melodii i dźwięków

Wymiary (mm)
240x180x70
Jeden element:
31x51x31

Pociąg
nr ref. AZT-130-A-008

18m +
∞∞ Przycisk dźwiękowy z lampką
∞∞ 10 elementów
∞∞ Ponad 10 melodii i dźwięków
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Wymiary (mm)
240x180x70
Jeden element:
31x51x31

Wóz strażacki
nr ref. AZT-130-A-007

18m +
∞∞ Przycisk dźwiękowy z lampką
∞∞ 10 elementów
∞∞ Ponad 10 melodii i dźwięków

Wymiary (mm)
240x180x70
Jeden element:
31x51x31

nr ref. AZT-130-A-006

18m +

Wymiary (mm)
240x180x70
Jeden element:
31x51x31

Interaktywne klocki

Autobus

∞∞ Przycisk
dźwiękowy
z lampką
∞∞ 10 elementów
∞∞ Ponad 10 melodii
i dźwięków

Zestaw
Interaktywne klocki –
Autobus został stworzony
specjalnie dla najmłodszych
wynalazców! Dziecko będzie
mogło samodzielnie złożyć
imponujący autobus z dziesięciu
dużych elementów, a świecący
przycisk muzyczny z pew
nością uatrakcyjni
zabawę.
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Witamy w zoo
nr ref. AZT- 130-A-011

18m +
∞∞ Poznaj zwierzęta
∞∞ Nauka liczenia
∞∞ Nieograniczona
liczba konstrukcji
∞∞ Wesołe melodie
∞∞ Przycisk dźwiękowy
z lampką
∞∞ 20 elementów
+ 2 wagoniki

Wymiary (mm)
320x240x70

Interaktywne klocki

Jeden element:
31x51x31
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Czu, czu, czu!
To taka frajda złożyć
z 20 klocków i dwóch
wagoników z niezwykłego
zestawu – Witamy w zoo,
wesoły pociąg z nietypowymi
pasażerami i razem z nimi
wyruszyć w ekscytującą
podróż w poszukiwaniu
przygód!

Na wsi
nr ref. AZT- 130-A-012

18m +
∞∞ Poznaj zwierzęta
∞∞ Nauka liczenia
∞∞ Nieograniczona liczba
konstrukcji
∞∞ Wesołe melodie
∞∞ Przycisk dźwiękowy
z lampką
∞∞ 19 elementów + 2 wagoniki

Wymiary (mm)
320x240x70
Jeden element:
31x51x31

Interaktywne klocki

Brum, brum!
Ciekawe świata
maluszki z radością ułożą
wesoły traktor z uroczymi
zwierzakami na pokładzie
z 19 klocków i dwóch
wagoników z zestawu –
Na wsi, by następnie
pomknąć nim szybko
niczym wiatr!
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Kostki edukacyjne
Bystry żółwik
nr ref. AZT-127-A-003

2+
∞∞ Ponad 100 dźwięków
i kompozycji muzycznych
∞∞ 40 pytań i zadań
∞∞ 5 mówiących kostek
∞∞ Zabawne obrazki
z literkami
∞∞ Zabawka na kółkach
∞∞ Kolorowa lampka

Interaktywne klocki

Wymiary (mm)
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Rozmiar kostki:
45x45
240x235x155
150x105x55

Maluszek
będzie zachwycony
podczas zabawy z Bystrym
żółwikiem, a przy okazji pozna
alfabet i sprawdzi swoją wiedzę
we wciągającej grze. Zabawie
towarzyszyć będą znane melodie
i piosenki – żółwik z pewnością
zaskoczy niejedno
dziecko!

Bystry jeżyk
nr ref. AZT-127-A-004

2+
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞

Ponad 100 dźwięków i melodii
48 pytań i zadań
5 mówiących kostek
Walory edukacyjne
Zabawka na kółkach
Kolorowa lampka

Wymiary (mm)
Rozmiar kostki:
45x45
240x235x155
120x65x60

Interaktywne klocki

Wspólna nauka
z Bystrym jeżykiem
jest taka prosta! Bawiąc
się kostkami, dziecko szybko
poznaje nazwy kolorów, cyfr,
kształtów, zwierząt i pojazdów,
a wciągająca gra i przyjemne
melodie zapewniają
niekończącą się
zabawę!
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Tablet dla maluszków
Do, re, mi w lesie
nr ref. AZT-02-A-021

2+
∞∞ 7 odgłosów zwierząt
∞∞ 7 instrumentów muzycznych
∞∞ 20 zabawnych kompozycji
muzycznych
∞∞ 3 tryby gry

Wymiary* (mm)
320x232x35

Tablety edukacyjne

241 x 185

Zabawa z kolorowym
tabletem muzycznym,
pełnym melodii i wesołych
gier dostarczy dziecku pięknych
chwil! Dzięki temu pozna odgłosy
leśnych zwierząt i dźwięki
instrumentów. Dziecko może
również zagrać swoją
pierwszą melodię na
magicznym pianinie.

Dźwięki zoo
nr ref. AZT-02-A-022

(*) Dostępne różne rodzaje opakowań

2+
∞∞ 7 odgłosów
zwierząt
∞∞ 6 instrumentów
muzycznych
∞∞ 20 zabawnych
kompozycji
muzycznych
∞∞ 3 tryby gry

Wymiary* (mm)
320x232x35

(*) Dostępne różne rodzaje opakowań

241 x 185

Moje pierwsze zwierzęta
nr ref. AZT-02-A-012

2+
∞∞ Kolorowe ilustracje
∞∞ 17 odgłosów zwierząt
∞∞ 17 przyjemnych dla ucha melodii
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Wymiary* (mm)
320x232x35
241x185
(*) Dostępne różne rodzaje opakowań

Tablet dla dzieci bajki
Świat księżniczek
nr ref. AZT-02-A-003

3+
∞∞ 5 bajek o księżniczkach
∞∞ 17 zabawnych dźwięków
i nagrań
∞∞ 5 melodii kojarzących
się z księżniczkami

Wymiary* (mm)
320x232x35
243x190

Historie biblijne

Najpiękniejsze
bajki

nr ref. AZT-02-A-018

nr ref. AZT-02-A-002

3+

3+

∞∞ 5 słynnych historii biblijnych
∞∞ Nagrania postaci
∞∞ Wesołe dźwięki

Tablety edukacyjne

Och, jak
wspaniale jest zanurzyć
się w cudownym Świecie
Księżniczek! Naciskając
przyciski, dziecko z radością
wysłucha znanych bajek
o czarujących księżniczkach,
radosnych melodii
i dźwięków!

Wymiary* (mm)
320x232x35
243x190

Dawno, dawno temu
nr ref. AZT-02-A-013

3+

(*) Dostępne różne rodzaje opakowań

∞∞ 5 bajek
∞∞ 22 nagrania, w tym
głosy postaci
∞∞ Zachwycające ilustracje

∞∞ 10 ulubionych bajek dzieci
∞∞ 5 ciekawych opowieści
∞∞ 5 popularnych piosenek
∞∞ 5 znanych kołysanek

Wymiary* (mm)

Wymiary* (mm)

320x232x35

265x300x35

243x190

190x243
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Tablet dla dzieci
Bezpieczeństwo ruchu
drogowego
nr ref. AZT-02-A-011

3+

Tablety edukacyjne

∞∞ 40 zasad ruchu
drogowego,
znaków drogowych
i samochodów
∞∞ 50 wesołych
dźwięków i nagrań
∞∞ 5 zabawnych melodii
∞∞ 25 wciągających gier
i ciekawych pytań

Nauka zasad
ruchu drogowego
z tabletem Bezpieczeńst
wo ruchu drogowego
to istna przyjemność! Dziecko
poznaje nazwy znaków
drogowych i pojazdów oraz
ich dźwięki. To wciągająca
gra urozmaicona przez
wesołe melodie!

Wymiary* (mm)
265x300x35
185x241

Mój pierwszy
alfabet
nr ref. AZT-02-A-001

3+
∞∞ Litery alfabetu, cyfry
i 10 kolorów
∞∞ 7 zabawnych dźwięków
i ulubionych piosenek dzieci
∞∞ Prawdziwe odgłosy zwierząt

Wymiary* (mm)
265x300x35
185x241

Pierwsze słowa
nr ref. AZT-02-A-005

Znajdź parę
3+
∞∞ Ponad 150 wesołych
dźwięków
∞∞ 50 pierwszych słów
w dwóch językach
(angielski-polski)
∞∞ 3 znane piosenki
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(*) Dostępne różne rodzaje opakowań

nr ref. AZT-02-A-014

3+
∞∞ 24 odgłosy zwierząt
∞∞ 24 pary
∞∞ 2 ciekawe gry
∞∞ 5 ulubionych melodii

Wymiary* (mm)

Wymiary* (mm)

265x300x35

265x300x35

185x241

185x241

Zabawa w zagrodzie
nr ref. AZT-02-A-015

3+
∞∞ 8 odgłosów zwierząt
∞∞ 8 ciekawych informacji
∞∞ 39 zabawnych pytań
∞∞ Ulubione melodie

Wymiary* (mm)
320x232x35
241x185

Hałaśliwa
zagroda zaprasza
w odwiedziny! Naciśnij
obrazki przedstawiające
urocze zwierzątka i posłuchaj
wydawanych przez nie
odgłosów. Zmień tryb, by
poznać różne ciekawostki
i zagrać w zabawne
gry.

nr ref. AZT-02-A-006

3+
∞∞ Gra planszowa z pionkami
∞∞ 17 odgłosów zwierząt
∞∞ 6 zabawnych melodii
∞∞ Ciekawe zadania i pytania

Wymiary* (mm)
320x232x35
241x185

Zwierzęta morskie

Muzyczna tęcza

nr ref. AZT-02-A-020

nr ref. AZT-02-A-017

3+

Tablety edukacyjne

Gra planszowa
dla bystrzaków

3+

Wymiary* (mm)
320x232x35
241x185

∞∞ 20 edukacyjnych nagrań
∞∞ 15 znanych piosenek i melodii
∞∞ 3 wciągające gry
∞∞ 30 ciekawych pytań
∞∞ Cyfry, kolory, kształty

∞∞ Cyfry i kolory
∞∞ Wesołe zwierzątka gospodarskie
∞∞ Magiczne pianino
∞∞ Ciekawe zagadki
∞∞ 2 gry i 8 piosenek
(*) Dostępne różne rodzaje opakowań

23

Zadaj mi zagadkę
nr ref. AZT-02-A-010

3+
∞∞ 30 odgłosów zwierząt
∞∞ Niesamowita gra: Zadaj mi zagadkę
∞∞ 5 ulubionych piosenek dzieci

Wymiary* (mm)
320x232x35

Tablety edukacyjne

241x185
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Z Mądrą Sową
nauka staje się łatwa
i przyjemna! Wybierz tryb
gry i sprawdź swoją wiedzę,
zgadnij czyj to odgłos lub
odpowiedz na zagadki.
Chcesz posłuchać wesołej
muzyki? Wystarczy, że
naciśniesz odpowiedni
przycisk!

Mały geniusz

Mój pierwszy atlas
nr ref. AZT-02-A-004

nr ref. AZT-02-A-016

3+

3+

∞∞ 200 ciekawych pytań
∞∞ 200 nagrań i głosów
∞∞ 20 tematów – 20 gier
∞∞ Wesołe melodie
∞∞ Poziomy: Początkujący, Uczeń, Ekspert

∞∞ Ponad 40 ciekawostek o zwierzętach,
oceanach i kontynentach
∞∞ Prawdziwe odgłosy zwierząt
∞∞ Wesołe melodie
∞∞ 3 tryby: dźwięki, ciekawostki, gra

Wymiary* (mm)

Wymiary* (mm)

320x232x35

320x232x35

241x185

241x185

(*) Dostępne różne rodzaje opakowań

Ciało człowieka
nr ref. AZT-02-A-007

3+
∞∞ Porywająca gra w pytania
i odpowiedzi
∞∞ 2 tryby
∞∞ 24 dźwięki
∞∞ 22 nagrania edukacyjne

Wymiary* (mm)
320x232x35
241x185

Odkrywamy dinozaury
nr ref. AZT-02-A-008

3+
Wymiary* (mm)
320x232x35
241x185

Tablety edukacyjne

Ten niesamowity
tablet edukacyjny
nauczy maluszka, do
czego służą różne organy
w naszym ciele. Wesołe
melodie i ciekawe pytania
sprawią, że nauka
będzie zabawna
i wciągająca!

∞∞ 11 dźwięków imitujących
odgłosy dinozaurów
∞∞ 11 ciekawostek
∞∞ 20 zabawnych pytań
∞∞ 4 fascynujące melodie

Układ słoneczny

nr ref. AZT-02-A-009

3+
Wymiary* (mm)
320x232x35
241x185
(*) Dostępne różne rodzaje opakowań

∞∞ 17 dźwięków imitujących
dźwięki kosmosu
∞∞ 17 ciekawostek
∞∞ 17 ciekawych pytań
∞∞ 4 zabawne melodie
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Tablet do rysowania
Poznajemy alfabet
nr ref. AZT-03-A-001

3+
∞∞ Kartonowe okulary
3D + marker
∞∞ 26 nagrań
∞∞ 26 zadań dotyczących
rysowania
∞∞ 6 zabawnych melodii
∞∞ Nauka rysowania krok po kroku

Wymiary* (mm)
320x232x35

Tablety edukacyjne

241x185
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Ultranowoczesny
Tablet do rysowania
3D zachwyci wszystkie
dzieci! Po założeniu profesjonalnych okularów 3D każdy
będzie mógł narysować wielowymiarowe obrazy za pomocą
markera, przy okazji poznając
literki i słuchając rado
snych dźwięków!

Tablet dla bystrzaków
Umiem liczyć
nr ref. AZT-51-A-001

3+
∞∞ Nauka liczenia za
pomocą kalkulatora
∞∞ Kształty
∞∞ Nazwy egzotycznych
zwierząt
∞∞ Zabawne dźwięki
∞∞ Wciągające gry
∞∞ Mnóstwo frajdy
w jednej zabawce

Wymiary (mm)
220x270x30

Ten stylowy
i zabawny tablet jest
idealny do nauki i zabawy!
Dzięki niemu dziecko nauczy
się cyfr, kształtów, nazw egzotycznych zwierząt, a także do
dawania, odejmowania i ko
rzystania z kalkulatora
do rozwiązywania zadań
matematycznych.

Tablet pełen wiedzy

Znam alfabet

nr ref. AZT-51-A-002

nr ref. AZT-51-A-003

3+

Tablety edukacyjne

134x198

3+
∞∞ Cyfry, kolory
i kształty
∞∞ Nazwy zwierząt
żyjących na wsi
∞∞ Zabawne dźwięki
∞∞ Wciągające gry
∞∞ Nauka przez
zabawę

∞∞ Nauka liter
∞∞ Nazwy zwierząt
∞∞ Gry pomagają
utrwalić alfabet
∞∞ Nauka przez
zabawę
∞∞ Muzyka
zachęcająca
do tańca
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Czytnik AZ
Mądre bajki
nr ref. AZT-06-A-002

3+
∞∞ 7 ilustracji do znanych bajek
∞∞ 4 tryby: słuchanie bajki,
słuchanie nagranych partii
ulubionych bohaterów, tryb
zabawy i tryb piosenki

Wymiary (mm)

Tablety – książeczki interaktywne

268x248x40
189x240

Mówiący
Czytnik AZ opowiada
fascynujące bajki i zadaje
ciekawe pytania! Dzięki zabawnym postaciom o pięknych
głosach i wesołym dźwiękom,
ukochane przez dzieci bajki
nabierają barw. Wciągające
gry dodatkowo urozmaicą zabawę!

Bajki
nr ref. AZT-06-A-001

3+

∞∞ 7 ilustracje do bajek
∞∞ 4 tryby: słuchanie bajki, słuchanie nagranych partii
ulubionych bohaterów, tryb zabawy i tryb piosenki

Wymiary (mm)
268x248x40
189x240
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Tablet AZ
Świat zwierząt
nr ref. AZT-05-A-001

3+
∞∞ 6 ekranów tematycznych
∞∞ 12 mówiących obrazków
na każdej stronie
∞∞ 150 dźwięków
∞∞ 18 gier i zadań

Wymiary (mm)
248x268x40

Tablet AZ to
wyjątkowa interaktywna książeczka! Dzięki
kolorowym przyciskom
zabawa staje się fascynująca,
a dziecko szybko poznaje
zwierzęta, uczy się rozpoznawać ich odgłosy,
powtarza kolory,
kształty i cyfry!

Gry dla bystrzaków

Tablety – książeczki interaktywne

240x189

nr ref. AZT-05-A-002

3+
∞∞ 6 ekranów
tematycznych
∞∞ 12 mówiących obrazków
na każdej stronie
∞∞ 150 dźwięków
∞∞ 18 gier i zadań

Wymiary (mm)
248x268x40
240x189
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Smartfon Maluszek
Poznaję świat
nr ref. AZT-09-A-004

3+

Zabawkowe smartfony

∞∞ Prawdziwe odgłosy zwierząt
∞∞ Cyfry, kształty i kolory
∞∞ 46 dźwięków
∞∞ 5 lubianych przez
dzieci melodii
∞∞ 5 dzwonków

Ten smartfon
przyciągnie wzrok
każdego ciekawego
świata maluszka! Dziecko
w przyjemny sposób nauczy
się nazw zwierząt, przećwiczy
liczenie do 9 i pozna nazwy
poszczególnych kolorów
i kształtów.

160x220x33
74x143x11

Smartfon
Pierwszy
telefon

Wesoła
zagroda

Ucz się
z tygryskiem

nr ref. AZT-07-A-001

nr ref. AZT-07-A-002

nr ref. AZT-07-A-003

1+

∞∞ 5 wesołych dzwonków
∞∞ 10 kompozycji
muzycznych
∞∞ 33 zabawne dźwięki
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Wymiary (mm)

1+

Wymiary (mm)
159x220x33
82x135x17

∞∞ 8 zabawnych dzwonków
∞∞ 15 kompozycji
muzycznych
∞∞ 10 odgłosów zwierząt

1+

∞∞ 12 zabawnych
dźwięków
∞∞ 15 melodii i dzwonków
∞∞ 5 odgłosów zwierząt

Świecący telefon z dźwiękiem
Licz razem z nami!
nr ref. AZT-35-A-001

18m +
∞∞ 6 znanych piosenek
∞∞ 11 zabawnych dźwięków
∞∞ 10 dzwonków i kompozycji muzycznych
∞∞ Magiczne światełka

Wymiary (mm)
150x210x30
80x150

Pan McDonald
farmę miał

Piosenki
Zosi

Świat
dinozaurów

Planeta
zwierząt

nr ref. AZT-35-A-005

nr ref. AZT-35-A-004

nr ref. AZT-35-A-003

nr ref. AZT-35-A-002

∞∞ 4 popularne piosenki
∞∞ 18 melodii i dźwięków
∞∞ Pianino
∞∞ Magiczne światełka

∞∞ 10 znanych piosenek
∞∞ 12 zabawnych
dźwięków
∞∞ Pianino
∞∞ Magiczne światełka

∞∞ 6 znanych piosenek
∞∞ 22 nagrania, w tym
dźwięki imitujące
odgłosy dinozaurów
∞∞ 11 zabawnych melodii
∞∞ Magiczne światełka

∞∞ 6 znanych piosenek
∞∞ 22 wesołe nagrania,
w tym odgłosy
zwierząt
∞∞ 11 zabawnych melodii
∞∞ Magiczne światełka

Zabawkowe smartfony

To wyjątkowa
zabawka, która za
chwyci niejednego ma
luszka! Wystarczy nacisnąć na
obrazki, by posłuchać znanych
piosenek, zabawnych dźwięków,
pobawić się światełkami, czy
też zagrać na pianinku nawet
najbardziej skompliko
waną melodię.
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Telefon do zabawy
Poznaję zwierzęta
nr ref. AZT-94-A-002

1+
∞∞ 5 znanych melodii
∞∞ 9 zabawnych kompozycji
muzycznych
∞∞ 9 odgłosów zwierząt
∞∞ Cyferki

Wymiary (mm)
160x221x34

Zabawkowe smartfony

75x144

Pierwsze kroki
nr ref. AZT-94-A-001

1+

Nazwy
zwierząt, kolory
i kształty oraz liczenie
do 10 – wszystko staje
się zupełnie proste, dzięki
smartfonowi dla ciekawych
świata maluszków! Wesoła
muzyka sprawia, że
nauka jest prawdziwą
przyjemnością!

∞∞ 5 znanych melodii
∞∞ 5 zabawnych kompozycji
muzycznych
∞∞ 5 odgłosów zwierząt
∞∞ Prawdziwe dźwięki aparatu
fotograficznego i telefonu
∞∞ Kształty i cyfry

Wymiary (mm)
160x221x34
75x144

Muzyczny las

Muzyczne zoo

nr ref. AZT-94-A-003

nr ref. AZT-94-A-004

1+
∞∞ 10 znanych melodii
∞∞ 10 zabawnych kompozycji
muzycznych
∞∞ 7 instrumentów muzycznych
∞∞ Prawdziwe dźwięki aparatu
i budzika

32

1+
∞∞ 10 znanych melodii
∞∞ 10 zabawnych kompozycji
muzycznych
∞∞ 7 instrumentów muzycznych
∞∞ Prawdziwe dźwięki aparatu
i budzika

Wymiary (mm)

Wymiary (mm)

160x221x34

160x221x34

75x144

75x144

Telefon ze zwierzątkiem
Mój kotek

nr ref. AZT-10-A-002

3+
∞∞ 48 dźwięków
∞∞ 5 melodii
∞∞ 17 zabawnych zadań do wykonania
∞∞ Magiczny projektor
∞∞ Piosenka o alfabecie!

Wymiary (mm)
160x221x34
74x144x13

Mój piesek

Zabawkowe smartfony

Zaopiekuj się
kotkiem – zagraj z nim
we wciągającą grę, nakarm
go smacznym obiadkiem, wyszczotkuj futerko lub połóż do
łóżeczka. A może właśnie nadeszła pora na tańce? Naciskaj obrazki, słuchaj wesołych nagrań
i nie zapomnij wypróbować
funkcji latarki!

nr ref. AZT-10-A-001

3+
∞∞ 48 dźwięków
∞∞ 5 melodii
∞∞ 17 zabawnych zadań
do wykonania
∞∞ Magiczny projektor
∞∞ Piosenka o alfabecie

Wymiary (mm)
160x221x34
74x144x13
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Dwustronne smartfony
Telefon ze
zwierzątkami
nr ref. AZT-39-A-001

3+

Wymiary (mm)
155x231x50

Zabawkowe smartfony

∞∞ 18 odgłosów zwierząt
∞∞ 5 cyfr, kształtów i kolorów
∞∞ 28 melodii i dzwonków
∞∞ 5 popularnych piosenek
∞∞ Migająca lampka

70x141

Smartfon
pomoże maluszkom
poznać: cyfry, kształty,
kolory, odgłosy zwierząt,
popularne piosenki i wesołe
melodie. Odwróć telefon, by
odkryć coś nowego! Zabawę
urozmaicają dźwięki telefonu,
imitujące prawdziwe
urządzenie.

Bajkowy telefon
nr ref. AZT-39-A-003

3+

Wymiary (mm)
155x231x50
70x141

∞∞ 9 odgłosów zwierząt
∞∞ 9 zabawnych nagrań
∞∞ 7 ulubionych bajek
∞∞ 4 popularne piosenki
∞∞ Migające światełka
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Muzyczny telefon

3+

nr ref. AZT-39-A-004

Wymiary (mm)
70x141

nr ref. AZT-39-A-002

∞∞ 3 znane bajki
∞∞ 12 melodii i dzwonków
∞∞ 5 popularnych piosenek
∞∞ 10 cyfr, kształtów
i kolorów
∞∞ 5 odgłosów zwierząt
∞∞ Migająca lampka

Lekcje z małpką

3+

nr ref. AZT-39-A-006

Wymiary (mm)
155x231x50
70x141

∞∞ 18 wesołych dźwięków
∞∞ 14 melodii i dzwonków
∞∞ 5 popularnych piosenek
∞∞ Kolory, cyfry, kształty
i litery
∞∞ Migające światełka

Lekcje z kotkiem

3+

nr ref. AZT-39-A-005

∞∞ 45 dźwięków i melodii
∞∞ 8 realistycznych
odgłosów zwierząt
∞∞ 20 pytań i nagrań
∞∞ Pianinko
∞∞ Migające światełka

Zabawkowe smartfony

155x231x50

3+

Edukacyjny telefon

∞∞ 45 dźwięków i melodii
∞∞ 8 realistycznych
odgłosów zwierząt
∞∞ 20 pytań i zwrotów
∞∞ Pianinko
∞∞ Migające światełka
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Muzyczny zegarek
Hałaśliwe zwierzaki
nr ref. AZT-15-A-001

3+
∞∞ 4 prawdziwe odgłosy zwierząt
∞∞ 5 ulubionych melodii
∞∞ 5 wesołych dźwięków
i dzwonków

Wymiary (mm)
133x266x20
40x222

Inteligentne zegarki

Muzyczny
zegarek to idealny
prezent dla każdego dziecka! Maluszek może założyć
go na rękę, nacisnąć przycisk
i posłuchać ulubionych melodii
lub zabawnych nagrań z praw
dziwymi odgłosami zwierząt!
Wspaniały nastrój przez ca
ły dzień gwarantowany!

Szybkie
samochody
nr ref. AZT-15-A-002

3+
∞∞ 4 realistyczne dźwięki
transportu
∞∞ 5 ulubionych melodii
∞∞ 5 wesołych dźwięków
i dzwonków

Wymiary (mm)
133x266x20
40x222
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Magiczny zegarek
Zabawne
dinozaury
nr ref. AZT-38-A-002

3+
∞∞ 11 radosnych melodii
∞∞ 7 wesołych dźwięków
∞∞ Migające światełko

Wymiary (mm)
100x145x100
45x235

Inteligentne zegarki

Magiczny zegarek
to naprawdę niezwykła
zabawka – gdy tylko
dziecko założy go na rękę,
uśmiechnięte dinozaury ożyją!
Skoczne utwory muzyczne
rozbawią każdego malucha.
Bonus – światełko miga
w rytm muzyki!

Małe potworki

Gwarna zagroda

nr ref. AZT-38-A-003

nr ref. AZT-38-A-001

3+

3+

∞∞ 11 zabawnych
melodii
∞∞ 7 zabawnych
dźwięków
∞∞ Migające światełko

Wymiary (mm)

∞∞ 12 zabawnych
melodii
∞∞ 5 odgłosów
zwierząt
∞∞ Migająca lampka

Wymiary (mm)

100x145x100

100x145x100

45x235

45x235
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Odtwarzacz CD
Wesołe piosenki
nr ref. AZT-20-A-001

3+
∞∞ 4 płyty: na każdej stronie
1 piosenka i 3 urocze melodie
∞∞ 4 ukochane przez dzieci
piosenki
∞∞ 12 znanych melodii
∞∞ Migające światełka

Wymiary (mm)
260x240x46

Zabawki muzyczne

130x133

Odtwarzacz dla maluszków
Biedronka

Żółwik

nr ref. AZT-18-A-002

nr ref. AZT-18-A-001

∞∞ 3 popularne piosenki
∞∞ 6 wesołych melodii

nr ref. AZT-18-A-003

2+

2+
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Jeżyk

∞∞ 3 popularne piosenki
∞∞ 6 wesołych melodii

2+
∞∞ 3 popularne piosenki
∞∞ 6 wesołych melodii

Wymiary (mm)

Wymiary (mm)

Wymiary (mm)

194x190x27

194x190x27

194x190x27

110x112

100x117

114x115

Muzyczny domek
Przyjaciele z zagrody

Leśni przyjaciele

nr ref. AZT-70-A-001

3+

nr ref. AZT-70-A-002

3+

∞∞ 7 popularnych melodii
∞∞ 12 nagrań i odgłosów
zwierząt
∞∞ 3 zabawne gry
∞∞ Dźwięki pianina
∞∞ Tryb„Miks”
akompaniament
z odgłosami zwierząt
∞∞ Migające światełka

Wymiary (mm)
285x255x52
230x205x30

Koncert w zoo

Koncert w lesie

nr ref. AZT-72-A-001

nr ref. AZT-72-A-002

3+
∞∞ 10 uroczych melodii
∞∞ Dwa tryby: Prawdziwe pianino
i Zaczarowane pianino
∞∞ Migające światełka

3+
Wymiary (mm)
242x185x41
226x149x29

∞∞ 10 uroczych melodii
∞∞ Dwa tryby: Prawdziwe pianino
i Zaczarowane pianino
∞∞ Migające światełka

Zabawki muzyczne

Magiczne pianino
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Mój pierwszy instrument
Pianino
dla maluszków

Wymiary (mm)
194x168x52

nr ref. AZT-40-A-001

130x118X33

10m +

Zabawki muzyczne

∞∞ 20 melodii
i dźwięków
∞∞ Akompaniament
na perkusji
∞∞ Światełka migające
w rytm muzyki

Akordeon dla maluszków
nr ref. AZT-40-A-002

10m +

Trąbka dla maluszków
nr ref. AZT-40-A-003

10m +

∞∞ Ponad 15 melodii i dźwięków
∞∞ Akompaniament
z zabawnymi dźwiękami
∞∞ Światełka migające
w rytm muzyki

Wymiary (mm)

Gitara dla maluszków
nr ref. AZT-40-A-004

230x168x52
208x80x27

∞∞ Ponad 15 melodii
i dźwięków
∞∞ Akompaniament
z zabawnymi
dźwiękami
∞∞ Światełka migające
w rytm muzyki

Wymiary (mm)
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195x168x77
140x95x70

Tamburyn dla maluszków
nr ref. AZT-40-A-005

10m +
∞∞ Ponad 15 melodii i dźwięków
∞∞ Akompaniament
z zabawnymi dźwiękami
∞∞ Światełka migające
w rytm muzyki

Wymiary (mm)

10m +
∞∞ Ponad 15 melodii i dźwięków
∞∞ Akompaniament
z zabawnymi dźwiękami
∞∞ Światełka migające
w rytm muzyki

Wymiary (mm)

185x212x52

195x168x52

98x175x30

123x123x28

Mikrofon dla maluszków
Zaśpiewajmy razem!
(zielony)

Wymiary (mm)
155X210X72

nr ref. AZT-41-A-001

140X60X60

10m +
∞∞ Ponad 10 piosenek, melodii
i dźwięków
∞∞ Migający
w rytm
Śpiew, taniec
muzyki

Zaśpiewajmy razem! (różowy)
nr ref. AZT-41-A-003

10m +

Wymiary (mm)
155x210x72

∞∞ Ponad 10 piosenek, melodii i dźwięków
∞∞ Migający w rytm muzyki

140x60x60

Zabawki muzyczne

i kołysanie się w rytm
muzyki z kolorowym
Mikrofonem dla maluszków
to świetna zabawa! Każdy
może dać porywający koncert
i posłuchać swoich ukochanych
piosenek lub je zaśpiewać.
Wesołe, kolorowe, migające
światełka to dodatkowa
frajda!

Zaśpiewajmy razem!
(czerwony)
nr ref. AZT-41-A-002

10m +
∞∞ Ponad 10 piosenek,
melodii i dźwięków
∞∞ Migający w rytm muzyki

Wymiary (mm)
155x210x72
140x60x60

Zaśpiewajmy razem!
(niebieski)
nr ref. AZT-41-A-004

10m +
∞∞ Ponad 10 piosenek, melodii i dźwięków
∞∞ Migający w rytm muzyki

Wymiary (mm)
155x210x72
140x60x60
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Śpiewamy!
Przeboje taneczne
nr ref. AZT-49-A-001

3+
∞∞ 10 popularnych melodii
∞∞ Migające światełka

Wymiary (mm)
154x220x65

Zabawki muzyczne

60x190

Z tym zachwycającym mikrofonem
możesz śpiewać jak
prawdziwa gwiazda! Naciśnij
jeden z trzech przycisków, by
posłuchać swoich ulubionych
hitów. Masz do wyboru aż
10 piosenek! Bonus – świa
tełka mikrofonu migają
w rytm muzyki!

Przeboje disco
nr ref. AZT-49-A-002

3+
∞∞ 10 popularnych melodii
∞∞ Migające światełka

Wymiary (mm)
154x220x65
60x190
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Śpiewaj razem ze mną!
Rymowanki

nr ref. AZT-22-A-002

3+
∞∞ Zabawka w kształcie mikrofonu
∞∞ 3 melodie na jeden przycisk
∞∞ 12 popularnych melodii

Wymiary (mm)
133x227x30
46x145

Piosenki świąteczne
nr ref. AZT-22-A-001

3+

Zabawki muzyczne

Dzięki Magiczne
mu Mikrofonowi każdy
dzień będzie niesamowity!
Teraz maluszki mogą powta
rzać znane rymowanki i czuć się
jak na scenie. 12 ukochanych
przez dzieci melodii w jednej
zabawce sprawi, że młodzi
artyści poczują się jak
prawdziwe gwiazdy
estrady!

∞∞ Zabawka w kształcie
mikrofonu
∞∞ 3 melodie na jeden przycisk
∞∞ 12 popularnych
melodii

Wymiary (mm)
133x227x30
46x145
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Magiczna lampka
Żyrafa

nr ref. AZT-47-A-002

1+
∞∞ 5 znanych utworów
∞∞ Zabawne dźwięki
∞∞ Migające światełka

Wymiary (mm)
140x240x45

Zabawki muzyczne

120x162

Urocza
Żyrafa z pewnością
przykuje uwagę dziecka!
Ulubione melodie, zabaw
ne dźwięki i migające
światełka w jednej
zabawce – idealny
wybór dla małych
psotników!

Dinozaur

nr ref. AZT-47-A-001

1+
∞∞ 5 znanych utworów
∞∞ Zabawne dźwięki
∞∞ Migające światełka

Wymiary (mm)
140x240x45
120x163
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Urocze zwierzątka
Słodka sówka

nr ref. AZT-62-A-003

1+
∞∞ Kolory, kształty i cyfry
∞∞ Odgłosy zwierząt
∞∞ Zabawne dźwięki
∞∞ Znane melodie

Wymiary (mm)
186x210x50
114x138

Zabawna żabka

Zabawki muzyczne

Ta mała, muzycz
na sówka z pewnością
zostanie ulubieńcem każ
dego dziecka! Dziesięć kolo
rowych przycisków na brzuszku
sówki pomoże maluszkom zapa
miętać cyfry, kształty i kolory,
a zabawne dźwięki i popu
larne utwory zapewnią
im rozrywkę!

Kochany kurczaczek

nr ref. AZT-62-A-002

nr ref. AZT-62-A-001

1+

1+
∞∞ Kolory, kształty
i cyfry
∞∞ Odgłosy zwierząt
∞∞ Zabawne dźwięki
∞∞ Popularne melodie

Wymiary (mm)

∞∞ Kolory, kształty
i cyfry
∞∞ Odgłosy zwierząt
∞∞ Zabawne dźwięki
∞∞ Popularne melodie

Wymiary (mm)

186x210x50

186x210x50

122x132

116x138
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Zwierzaki-Słodziaki
Świnka

nr ref. AZT-59-A-014

1+
∞∞ 12 piosenek i melodii
∞∞ Migające światełka

Wymiary (mm)
190x210

Zabawki muzyczne

155x130
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Krówka
nr ref. AZT-59-A-001

Maluszek z pew
nością pokocha te
urocze Zwierzaki-Słodzi
aki! Bogactwo kompozycji
muzycznych, zabawnych
dźwięków i kolorowych
migających światełek spra
wi, że każdy dzień będzie
pełen barw i radości!

Słonik

Konik

Kotek

nr ref. AZT-59-A-002

nr ref. AZT-59-A-003

nr ref. AZT-59-A-004

Niedźwiadek

Wiewiórka

Zajączek

Dinozaur

Kaczka

Owca

nr ref. AZT-59-A-008

nr ref. AZT-59-A-009

nr ref. AZT-59-A-010

Piesek

Żółwik

Kurka

nr ref. AZT-59-A-011

nr ref. AZT-59-A-012

nr ref. AZT-59-A-013

nr ref. AZT-59-A-005

nr ref. AZT-59-A-006

nr ref. AZT-59-A-007

Zabawki muzyczne
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Okrągłe stworki
Kręciołek

nr ref. AZT-54-A-003

1+
∞∞ 15 melodii
i dźwięków

Wymiary (mm)
118x113x90
80x80

Zabawki muzyczne

Straszak

nr ref. AZT-54-A-001

1+
∞∞ 15 melodii i dźwięków

Wymiary (mm)
118x113x90
80x80

Buu! Ten uroczy
mały potworek stanie
się ulubieńcem każdego!
Kiedy maluszek turla zabaw
kę po ziemi, ona w odpowiedzi
śmieje się, wydaje głupie
dźwięki i gra zabawne me
lodie. Strrraszna zabawa
i rozrywka gwara
ntowane!

Plamka

nr ref. AZT-54-A-002

1+
∞∞ 15 melodii i dźwięków

Wymiary (mm)
118x113x90
80x80
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Okrągli przyjaciele
Niedźwiadek

nr ref. AZT-99-A-001

1+
∞∞ 20 melodii i dźwięków
∞∞ Miękkie w dotyku elementy

Wymiary (mm)
160x153x100
90x90

Kotek

Świnka

nr ref. AZT-99-A-002

nr ref. AZT-99-A-003

1+
∞∞ 20 melodii i dźwięków
∞∞ Miękkie w dotyku elementy

Wymiary (mm)

1+

Zabawki muzyczne

Niedźwiadek,
urocza piłeczka
z miękkimi uszkami
wprost uwielbia się bawić!
Gdy maluszek będzie go tur
lać, Niedźwiadek zacznie się
śmiać i będzie wydawać za
bawne odgłosy. Zabawa
z piłką w rytm muzyki
nigdy się nie kończy!

∞∞ 20 melodii i dźwięków
∞∞ Miękkie w dotyku elementy

Wymiary (mm)

160x153x100

160x153x100

90x90

90x90
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Kaczątko Wańka-wstańka
Kaczątko Wańkawstańka (zielone)
nr ref. AZT-122-A-001

9m +
∞∞ Klasyczna Wańka-wstańka!
∞∞ Urocza postać
∞∞ 8 zabawnych melodii
∞∞ Przycisk migający
w rytm muzyki!

Wymiary (mm)
145x210x120

Zabawki muzyczne

110x150x100

Kaczątko
Wańka-wstańka
(niebieskie)

∞∞ Klasyczna
Wańka-wstańka!
∞∞ Urocza postać
∞∞ 8 zabawnych melodii
∞∞ Przycisk migający
w rytm muzyki!

nr ref. AZT-122-A-002

9m +

Wymiary (mm)
145x210x120
110x150x100

Wesoły Autobus
Wielka przygoda!
nr ref. AZT-143-A-001

18m +

∞∞ Popularne melodie
∞∞ Piosenki edukacyjne:
cyfry, kształty
i kolory
∞∞ Elementy
interaktywne

Wymiary (mm)
Nadszedł czas, aby
podróżować z Wesołym
autobusem Wielka przygoda!
Poruszaj, obracaj i zapalaj
światełka – autobus jest pełen
interaktywnych elementów!
Zdobycie pierwszej wiedzy
jest łatwe i przyjemne
z Wesołym autobusem!
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250x270x65
225x165x33

Mówiący termometr
Mówiący termometr
nr ref. AZT-24-A-001

3+
∞∞ Zabawa w lekarza
∞∞ Mierzenie temperatury
∞∞ Zabawne melodie i wesołe dźwięki
∞∞ 3 światełka – 3 wskaźniki
temperatury

100x225x18
33x155

Zabawki muzyczne

Wymiary (mm)

Z tak niezwykłą
zabawką każdy chciałby
zostać lekarzem! Gdy
dotkniesz termometrem
powierzchni, usłyszysz poradę
lekarza, wesołe melodie
i różne zabawne dźwięki,
a migające światełka
wskażą temperaturę.

Magiczna różdżka
Magiczna
różdżka
nr ref. AZT-16-A-001

2+
∞∞ 6 uroczych melodii
∞∞ 6 magicznych
dźwięków podczas
machania różdżką

Wymiary (mm)
130x225x20
56x158
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Grzechotka dla niemowląt
Żyrafa
nr ref. AZT-132-A-001

6m +

Zabawki dla najmłodszych

∞∞ Zabawne dźwięki i melodie
∞∞ Interaktywne elementy
∞∞ Miękkie, sensoryczne uszka
∞∞ Kolorowe światełko
∞∞ Sensoryczne
pierścienie

Maluszek
będzie zachwycony
bawiąc się żyrafą, która
potrafi śpiewać! Tę uroczą
grzechotkę łatwo chwyci
małą rączką. Uwagę dziecka
przyciągną kolorowe
pierścienie, które
poruszają się przy
potrząsaniu.

130x165
80x183x50

Myszka
nr ref. AZT-132-A-002

6m +
Wymiary (mm)
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Wymiary (mm)

Zajączek
nr ref. AZT-132-A-003

6m +
Wymiary (mm)

130x165

130x165

102x181x50

100x194x50

Muzyczna grzechotka
Słonik
nr ref. AZT-121-A-001

6m +
∞∞ 10 zabawnych dźwięków i melodii
∞∞ Migające światełko
∞∞ Interaktywne elementy

Wymiary (mm)
140x130
120x140x35

Sówka

nr ref. AZT-121-A-003

6m +
Wymiary (mm)

Lew

nr ref. AZT-121-A-002

6m +

Zabawki dla najmłodszych

Ta kolorowa
zabawka szybko
przyciągnie uwagę dziec
ka! Uroczy Słonik wesoło
porusza trąbą, jest wygodny
do trzymania, a gdy maluszek
naciśnie na jego świecący
brzuszek, usłyszy różne
wesołe melodyjki!

Wymiary (mm)

140x130

140x130

125x140x35

105x155x35

53

Telefon dla maluszka
Wesoła biedronka
nr ref. AZT-131-A-001

6m +

Zabawki dla najmłodszych

∞∞ 15 dźwięków i melodii
∞∞ Urocza postać
∞∞ Zabawne utwory
muzyczne
∞∞ Relaksujące elementy
sensoryczne
∞∞ Lusterko bezpieczne
dla dziecka
∞∞ Klips do zawieszenia

Wymiary (mm)
135x116
70x155x37

Zabawny jeżyk
nr ref. AZT-131-A-002

6m +
∞∞ 15 dźwięków i melodii
∞∞ Urocza postać
∞∞ Zabawne utwory muzyczne
∞∞ Relaksujące elementy
sensoryczne
∞∞ Lusterko bezpieczne
dla dziecka
∞∞ Klips do zawieszenia

Wymiary (mm)
135x116
70x155x37
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Miękki tablet
Pierwsze kroki
nr ref. AZT-103-A-003

2+
∞∞ Cyfry, kolory, kształty, litery
∞∞ Wesołe nagrania
∞∞ Znane melodie
∞∞ Tryb akompaniamentu
∞∞ Pokrowiec nadający
się do prania

Wymiary (mm)
250x200x45

Ten tablet to
wspaniała sensoryczna
zabawka, którą każdy
ciekawy świata maluszek
pokocha z całego serca! Słu
chając nagranych odgłosów
zwierząt i innych zabawnych
dźwięków, dziecko poznaje
cyfry, kolory, kształty oraz
litery i świetnie się
przy tym bawi.

Muzyczna zagroda

Muzyczne zoo

nr ref. AZT-103-A-001

nr ref. AZT-103-A-002

1+
∞∞ Odgłosy zwierząt żyjących na wsi
∞∞ Instrumenty muzyczne
∞∞ Wesołe kompozycje muzyczne
∞∞ Popularne melodie
∞∞ Akompaniament
∞∞ Pokrowiec nadający się do prania

1+
Wymiary (mm)
200x250x45
156x200x35

∞∞ Odgłosy zwierząt
mieszkających w zoo
∞∞ Wesołe kompozycje muzyczne
∞∞ Popularne utwory
∞∞ Tryb akompaniamentu
∞∞ Pokrowiec nadający się do
prania

Miękkie zabawki edukacyjne

200x156x35
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Miękkie Pianino z dźwiękiem
Wesoła zagroda
nr ref. AZT-48-A-001

Wymiary (mm)
292x192x63

1+

267x183

Miękkie zabawki edukacyjne

∞∞ 11 odgłosów zwierząt
∞∞ 5 instrumentów
muzycznych
∞∞ 5 znanych melodii
∞∞ Kolory, cyfry

Urocze Miękkie
Pianino to najniezwyk
lejsza zabawka senso
ryczna! Ten miękki, kolorowy
instrument dostarczy dziecku
mnóstwo zabawy. Maluszek
spędzi świetnie czas, naciskając
na kolorowe obrazki, słuchając
zabawnych dźwięków
i melodii, a przy okazji
wiele się nauczy!

Miękka gitara z dźwiękiem

Zabawne zoo
nr ref. AZT-48-A-002

1+
∞∞ 10 odgłosów zwierząt
∞∞ 5 znanych melodii
∞∞ Nauka kolorów i liter

Wymiary (mm)
169x322x63
165x318
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Przenośna gitara
Mała żyrafa
nr ref. AZT-78-A-001

1+
∞∞ 5 odgłosów zwierząt
∞∞ 5 zabawnych utworów
∞∞ 5 znanych melodii
∞∞ Piosenki edukacyjne, m.in. o alfabecie

203x310x62
195x302x40

Miękkie zabawki edukacyjne

Wymiary (mm)

Miękka żyrafa to
fantastyczna zabawka
wprowadzająca w świat
muzyki! Odgłosy zwierząt,
zabawne utwory, popularne
melodie i edukacyjne piosenki
przykują uwagę każdego
maluszka! Zabawa i nauka
z żyrafą są niezwykle
ekscytujące!

Przenośne pianino
Słonik
nr ref. AZT-77-A-001

1+

∞∞ 5 dźwięków
zwierząt
∞∞ 5 zabawnych
utworów muzycznych
∞∞ 3 znane melodie
∞∞ Kolory, cyfry i dźwięki pianina

Wymiary (mm)
290x245x62
300x230x40

57

Mój najlepszy przyjaciel
Mówiący miś
nr ref. AZT-97-A-001

6m +
∞∞ Niesamowite bajki
∞∞ Urocze kołysanki
∞∞ Znane melodie
∞∞ Alfabet i cyfry

Wymiary (mm)
230x260x140

Miękkie zabawki edukacyjne

170x215x130

Z taką zabawką
maluszek z pewnością
nie będzie się nudzić! Miś
chętnie podzieli się z dziećmi
swoją wiedzą, zaśpiewa wesołe
piosenki, a nawet opowie bajki!
Zapewni rozrywkę najmłod
szym przez cały dzień, a na
dobranoc ukołysze je
do snu czarującymi
kołysankami.

Mówiący szczeniaczek
nr ref. AZT-97-A-002

6m +
∞∞ Niesamowite bajki
∞∞ Urocze kołysanki
∞∞ Znane melodie
∞∞ Alfabet i cyfry

Wymiary (mm)
230x260x140
170x210x130
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Miękkie piłeczki z dźwiękiem
Żabka

nr ref. AZT-66-A-002

Wymiary (mm)

6m +

140x120

∞∞ Odgłosy zwierząt
∞∞ Zabawne dźwięki
∞∞ Znane melodie

170x135x80

Kurczaczek

Kotek

Prosiaczek

nr ref. AZT-66-A-001

nr ref. AZT-66-A-003

nr ref. AZT-66-A-004

Wymiary (mm)

6m +

6m +

Wymiary (mm)

Wymiary (mm)

140x120

140x120

140x120

165x135x90

185x140x85

170x135x80

Muzyczna
piłeczka
Muzyczna piłeczka
nr ref. AZT-68-A-001

Interaktywna kostka
z dźwiękiem
Zabawna zagroda

Miękkie zabawki edukacyjne

6m +

nr ref. AZT-98-A-001

6m +
6m +
∞∞ Zwierzęta
∞∞ Dźwięki i melodie
∞∞ Kolorowe wstążki
∞∞ Elementy
sensoryczne

Wymiary (mm)

∞∞ Elementy sensoryczne
∞∞ Kolorowe wstążki
∞∞ Szeleszczące uszka
zwierzątek
∞∞ Lusterko bezpieczne
dla dziecka
∞∞ Elementy zachęcające
do zabawy w „A kuku!”
∞∞ Gryzak

Wymiary (mm)

140x120

150x130

120x120

120x120
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Muzyczna układanka
Autobus
∞∞ Koło muzyczne –
naciśnij przycisk
i słuchaj!
∞∞ 10 zabawnych melodii
i dźwięków
∞∞ Elementy do sortowania
∞∞ Piszczałka
∞∞ Wstążki
∞∞ Szeleszczące elementy
∞∞ Kształty, kolory, cyfry
∞∞ Miękki, wygodny uchwyt

W drogę!
nr ref. AZT-93-A-001

Miękkie zabawki edukacyjne

9m +

Wymiary (mm)
270x287x77
245x245x55

Czy jesteś gotowy,
aby wyruszyć w wesołą
podróż niesamowitym
Muzycznym Autobusem?
W jej trakcie maluszek
z pewnością nie będzie się
nudził! Interaktywne elementy,
wesoła muzyka i zabawne
dźwięki pomogą mu
poznać świat!

Miękkie Pianino
Zatańczmy razem!
Miękkie Pianino
Zatańczmy
razem!
nr ref. AZT-126-A-001

Wymiary (mm)
345x210x50
285x160x35

1+
∞∞ Ponad 30 dźwięków
∞∞ Melodie
∞∞ 2 tryby gry
∞∞ Zwierzęta
gospodarskie
∞∞ Znane utwory
∞∞ Magiczne pianino
∞∞ Kolorowe wstążki

60

Mata edukacyjna
Zabawne zoo
nr ref. AZT-64-A-001

6m +
∞∞ 6 kolorowych wstążek
∞∞ Piszczałka
∞∞ Bezpieczne dla dziecka lusterko
∞∞ Elementy sensoryczne

Wymiary (mm)
480x310x59
700x800

Pingwinek

Miękkie zabawki edukacyjne

Bajecznie ko
lorowa mata eduka
cyjna zaprasza brzdąca
do zabawy z uroczymi miesz
kańcami zoo! Mata zawiera miłe
dla rączek i uszek elementy
sensoryczne, wstążki, pisz
czałkę i magiczne lusterko –
wszystko, aby rozwijać
zdolności motoryczne
dziecka!

nr ref. AZT-64-A-002

3m +
∞∞ Kolorowe wstążki
∞∞ Szeleszczące elementy
∞∞ Bezpieczne dla dziecka lusterko
∞∞ Ruchome części
∞∞ Piszczałka

Wymiary (mm)
480x310x59
780x800
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Sensoryczne zoo
nr ref. AZT-64-A-003

3m +

Miękkie zabawki edukacyjne

∞∞ Kolorowe wstążki
∞∞ Szeleszczące elementy
∞∞ Lusterko bezpieczne
dla dziecka
∞∞ Element sensoryczny
∞∞ Piszczałka

Witamy
w uroczym zoo! Ta duża,
kolorowa mata z pewnością
przykuje uwagę maluszka
elementami sensorycznymi,
wstążkami, piszczałką, a nawet
magicznym lusterkiem – wszyst
kim, czego potrzebują naj
młodsi, aby rozwijać swoje
zdolności motoryczne!
Wymiary (mm)
480x310x59
780x680

Dzikie zwierzęta
nr ref. AZT-64-A-005

3m +

Wymiary (mm)

∞∞ Piszczałka
∞∞ Lusterko bezpieczne
dla dziecka
∞∞ Element sensoryczny
∞∞ Kolorowe wstążki
∞∞ Szeleszczące
elementy

480x310x70
700x700

Witamy
w świecie dzikich
zwierząt! Kolorowe
obrazki, elementy sensorycz
ne, piszczałka, bezpieczne dla
dziecka lusterko – wszystko
to pomoże maluszkowi
rozwijać zdolności
motoryczne i zmysł
dotyku!
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Sensoryczna
osłona na łóżeczko
Zabawna zagroda
nr ref. AZT-86-A-001

3m +
∞∞ Elementy sensoryczne
∞∞ Ruchome części
∞∞ Szeleszczące elementy
∞∞ Lusterko bezpieczne dla dziecka
∞∞ Piszczałka

362x280x61
800x400

Sensoryczna
miarka wzrostu
Morscy przyjaciele
nr ref. AZT-87-A-001

Miękkie zabawki edukacyjne

Wymiary (mm)

3m +
∞∞ Elementy
sensoryczne
∞∞ Kolorowe
wstążki
∞∞ Szeleszczące
elementy
∞∞ Lusterko
bezpieczne
dla niemowląt
∞∞ Piszczałka

Wymiary (mm)
362x280x61
550x860
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Sensoryczna książeczka
dla niemowląt
Liczymy w kolorowym zoo
nr ref. AZT-65-A-001

3m +
∞∞ Szeleszczące elementy
∞∞ Lusterko bezpieczne dla dziecka
∞∞ Piszczałka
∞∞ Gryzak

Wymiary (mm)
165x200x45

Miękkie zabawki edukacyjne

165x165

Poznaję zwierzęta
nr ref. AZT-65-A-002

3m +
∞∞ Szeleszczące elementy
∞∞ Lusterko bezpieczne dla dziecka
∞∞ Piszczałka
∞∞ Gryzak

Wymiary (mm)
165x200x45
165x165
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Miękka książeczka
Zagroda
nr ref. AZT-79-A-001

3m +
∞∞ Szeleszcząca strona
∞∞ Elementy sensoryczne
∞∞ Lusterko bezpieczne dla dziecka
∞∞ Piszczałka
∞∞ Gryzak

Wymiary (mm)
215x150x45
205x135x40

Miękkie zabawki edukacyjne

Zoo

nr ref. AZT-79-A-002

3m +
∞∞ Szeleszcząca strona
∞∞ Elementy sensoryczne
∞∞ Lusterko bezpieczne dla dziecka
∞∞ Piszczałka
∞∞ Gryzak

Wymiary (mm)
215x150x45
205x135x40
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Puzzle dźwiękowe
Domek konstruktora
nr ref. AZT-133-A-001

2+

Produkty dźwiękowe EVA

∞∞ 17 dźwięków i melodii
∞∞ 21 miękkich, wyjmowanych
elementów
∞∞ Kolory, kształty i cyfry!

21 miękkich
elementów można
łatwo przekształcić
w wymarzony dom. A ilu
zabawnych mieszkańców
w nim mieszka! Zadzwoń
do drzwi, poznaj ich
lepiej i posłuchaj
wesołych kompozycji
muzycznych!

Wymiary (mm)
430x385x43
412x370x15

Miękkie puzzle – Traktor z literkami
nr ref. AZT-137-A-001

3+
Wymiary (mm)
300x265x50
75x75x8

∞∞ 38 dwustronnych,
miękkich puzzli
∞∞ Litery, cyfry, kolory
i kształty
∞∞ Gra w dopasowywanie
∞∞ Znane melodie
i piosenki edukacyjne

Dwustronne
miękkie
puzzle
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Traktor z literkami
to wyjątkowy zestaw
miękkich puzzli, dzięki któ
rym dziecko z łatwością nauczy
się alfabetu! Oprócz traktora
z przyczepą zestaw zawiera
38 dwustronnych puzzli z lite
rami, cyframi, zwierzętami
i różnymi ciekawymi
przedmiotami.

Radosna zagroda
nr ref. AZT-139 -A-001

18m +
∞∞ 9 dwustronnych puzzli
∞∞ Prawdziwe odgłosy zwierząt
∞∞ Zabawne kompozycje muzyczne
∞∞ Kolorowy alfabet

Produkty dźwiękowe EVA

Układanka Radosna
zagroda to świetna
rozrywka! Dzieci uwielbiają
patrzeć, jak pojedyncze puzzle
tworzą kolorowe obrazki.
Przy okazji poznają alfabet
i odgłosy wydawane
przez zwierzęta.

Wymiary (mm)
320x290x35
308x270x15

Domek do sortowania
nr ref. AZT-135-A-001

2+
∞∞ 4 wesołe melodie
∞∞ 16 nagrań
i zabawnych
dźwięków
∞∞ 5 znanych utworów
∞∞ 8 wyjmowanych figurek
∞∞ Cyfry, kolory i kształty!

Wymiary (mm)
340x310x35
300x31x15

Wesoły domek
z elementami do sorto
wania spodoba się każdemu
dziecku! Prawdziwe pianino,
chwytliwe melodie i zabawne
dźwięki zafascynują każdego
ciekawego świata maluszka.
Dopasuj figurki, poznaj we
sołe zwierzątka, naucz
się kształtów, cyfr
i kolorów!
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Miękkie klocki
Zagroda
nr ref. AZT-138-A-002

1+

Produkty dźwiękowe EVA

∞∞ Zwierzęta gospodarskie
do układania!
∞∞ 10 piosenek i odgłosów
zwierząt
∞∞ 5 postaci 3D
do ułożenia
∞∞ 20 klocków

Ten nietypowy,
miękki zestaw klocków
spodoba się każdemu
dziecku! 20 trójwymiarowych
elementów, 5 zwierzątek
żyjących na wsi i przycisk
muzyczny sprawią, że nauka
będzie wciągająca,
ciekawa i rozwijająca
wyobraźnię.

Wymiary (mm)
300x265x45
150x100

Miękkie klocki Zoo
nr ref. AZT-138-A-001

1+
∞∞ Zwierzęta z zoo do układania!
∞∞ 10 piosenek i odgłosów
zwierząt
∞∞ 5 postaci 3D do ułożenia
∞∞ 22 klocki

Wymiary (mm)
300x265x45
165x98
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Miękkie klocki Las
nr ref. AZT-138-A-003

1+
∞∞ Leśne zwierzęta do układania!
∞∞ 10 piosenek i odgłosów zwierząt
∞∞ 5 postaci 3D do ułożenia
∞∞ 23 klocki

Wymiary (mm)
300x265x45
125x80

nr ref. AZT-138-A-004

1+
∞∞ Zabawne pojazdy do układania!
∞∞ 10 piosenek i odgłosów
pojazdów
∞∞ Pojazdy 3D do ułożenia
∞∞ 25 klocków

Produkty dźwiękowe EVA

Miękkie klocki Pojazdy

Wymiary (mm)
300x265x45
115x117
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Szczęśliwa
zagroda 3D
nr ref. AZT-136-A-001

1+
∞∞ 10 elementów
do sortowania
∞∞ 12 melodii
∞∞ Kolory, kształty i cyfry
∞∞ Odgłosy zwierząt
∞∞ Puzzle 3D!

Wymiary (mm)
315x280x35

Produkty dźwiękowe EVA

303x274x15

Karty obrazkowe
Zagroda

200x165x86

nr ref. AZT-106-A-001

1+

155x152

∞∞ 7 ulubionych melodii
∞∞ 7 realistycznych
odgłosów zwierząt
∞∞ 7 wyjmowanych
figurek zwierząt
∞∞ 8 kart do zabawy
∞∞ Miękkie tworzywo EVA

Karty obrazkowe
Las
nr ref. AZT-106-A-002

1+
∞∞ 7 ulubionych melodii
∞∞ 7 realistycznych
odgłosów zwierząt
∞∞ 7 wyjmowanych
figurek zwierząt
∞∞ 8 kart do zabawy
∞∞ Miękkie tworzywo EVA
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Wymiary (mm)

Wymiary (mm)
200x165x86
160x152

Alfabet
ze zwierzątkami
nr ref. AZT-69-A-001

1+
∞∞ 5 miękkich figurek zwierząt
∞∞ 4 litery do sortowania
∞∞ Piosenka o alfabecie
∞∞ 6 kompozycji muzycznych

Wymiary (mm)
322x276x37
147x138x11

Zwierzęta z zoo

Pyszne cyferki

Mamusie i dzieci

nr ref. AZT-69-A-002

nr ref. AZT-69-A-003

nr ref. AZT-69-A-004

1+

∞∞ 5 miękkich figurek zwierząt
∞∞ 4 elementy do sortowania
∞∞ Prawdziwe odgłosy zwierząt
∞∞ 7 kompozycji muzycznych

1+

∞∞ 5 miękkich figurek
∞∞ 4 cyfry do sortowania
∞∞ Zabawne dźwięki
∞∞ 6 kompozycji muzycznych

Produkty dźwiękowe EVA

Ten niezwykły
dźwiękowy zestaw
5 miękkich figurek przykuje
uwagę maluszków i dostarczy
im mnóstwo zabawy! Cudne
zwierzątka, wyjmowane
literki, piosenki, dźwięki
i melodie – wszystko
w 1 pudełku!

1+

∞∞
∞∞
∞∞
∞∞

5 miękkich figurek zwierząt
4 figurki do sortowania
Prawdziwe odgłosy zwierząt
7 kompozycji muzycznych
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Zabierz mnie ze sobą
Teczka „Pierwsze kroki”
nr ref. AZT-134-A-001

2+

Produkty dźwiękowe EVA

∞∞ 20 nagrań, dźwięków i melodii
∞∞ 18 miękkich, wyjmowanych
elementów
∞∞ Cyfry, kształty i kolory
∞∞ Gra w dopasowywanie

Wymiary (mm)
300x268x35
254x283x20

Moja pierwsza teczka ABC
nr ref. AZT-134-A-002

2+
∞∞ 20 nagrań, dźwięków i melodii
∞∞ 26 miękkich, wyjmowanych elementów
∞∞ Literki i zwierzęta
∞∞ Gra w dopasowywanie

Wymiary (mm)
300x268x35
254x283x20
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Miękki tablet
Zoo Puzzle
nr ref. AZT-27-A-001

1+
∞∞ Prawdziwe odgłosy zwierząt
∞∞ Miękkie, wyjmowane elementy
∞∞ Zabawne zadania typu „Znajdź mnie”
∞∞ Chwytliwe melodie

Wymiary (mm)
285x250x25
280x245

Produkty dźwiękowe EVA

Miękki tablet
zachwyci każdego
ciekawego świata maluszka!
Dzięki niemu nauka to czysta
przyjemność – dziecko bawi
się uroczymi zwierzątkami, słu
chając zadań i prawdziwych
odgłosów zwierząt. Każdą
figurkę można wyjąć i wy
korzystać do zabawy!

Zagroda Puzzle

Pierwsze kroki

nr ref. AZT-27-A-003

nr ref. AZT-27-A-002

1+

∞∞ Prawdziwe odgłosy zwierząt
∞∞ Miękkie, wyjmowane elementy
∞∞ Zabawne zadania typu „Znajdź mnie”
∞∞ Chwytliwe melodie

1+

∞∞ Prawdziwe odgłosy zwierząt
∞∞ Miękkie, wyjmowane elementy
∞∞ Zabawne zadania typu „Znajdź mnie”
∞∞ Chwytliwe melodie
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Zabawka do sortowania
Autobus

Wymiary (mm)

nr ref. AZT-80-A-003

305x280x35

1+

293x209x10

∞∞ Wyjmowane kształty
∞∞ Kolorowe wstążki
∞∞ Ciekawe zadania
∞∞ Dźwięki i melodie

Domek

nr ref. AZT-80-A-002

Drzewko

nr ref. AZT-80-A-001

Produkty dźwiękowe EVA

1+

1+

∞∞ Wyjmowane kształty
∞∞ Kolorowe wstążki
∞∞ Ciekawe zadania
∞∞ Dźwięki i melodie

Wymiary (mm)

Wymiary (mm)

305x280x35

305x280x35

266x270x10

270x257x10

Miękka tablica muzyczna
Pierwsze kroki

Uczymy się
alfabetu

nr ref. AZT-81-A-002

nr ref. AZT-81-A-001

2+

2+

∞∞ 20 nagrań, dźwięków,
melodii i zadań
∞∞ 26 miękkich,
wyjmowanych
elementów
∞∞ Piosenka o liczeniu
∞∞ Miękkie tworzywo EVA

∞∞ 20 nagrań, dźwięków,
melodii i zadań
∞∞ 26 miękkich, wyjmowanych
elementów
∞∞ Piosenka o alfabecie
∞∞ Miękkie tworzywo EVA

Wymiary (mm)
403x312x36
390x300x15
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∞∞ Wyjmowane kształty
∞∞ Kolorowe wstążki
∞∞ Ciekawe zadania
∞∞ Dźwięki i melodie

Dźwiękowe puzzle EVA
Zwierzęta gospodarskie

nr ref. AZT-58-A-001

1+
∞∞ 4 znane melodie
∞∞ 8 realistycznych odgłosów zwierząt
∞∞ 9 dużych, miękkich puzzli

Wymiary (mm)
214x180x30
300x264

Zwierzęta z zoo

Produkty dźwiękowe EVA

Duże dźwiękowe
puzzle EVA to ekscytują
ca zabawka interaktywna
z miękkimi elementami, żywymi
ilustracjami i prawdziwymi od
głosami zwierząt. Dzieci będą
się świetnie bawić, układając
puzzle i słuchając wesołych
melodii, którym wtórują
radosne zwierzaki!

nr ref. AZT-58-A-002

1+
∞∞ 4 znane melodie
∞∞ 8 realistycznych
odgłosów zwierząt
∞∞ 9 dużych, miękkich
puzzli

Wymiary (mm)
214x180x30
300x264
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Puzzle sensoryczne
Urocze dinozaury
nr ref. AZT-57-A-001

1+
∞∞ 4 układanki z dinozaurami
∞∞ 16 dużych elementów
∞∞ 4 elementy sensoryczne

Wymiary (mm)
215x180x33

Interaktywne zestawy puzzli

200x170

Te zachwycające
puzzle z czterema dużymi
dinozaurami z pewnością
zostaną ulubioną zabawką
maluszka! Żywe obrazki
i duże postacie z elementami
sensorycznymi przykują
uwagę każdego
dziecka!

Zwierzęta w zoo
nr ref. AZT-57-A-002

1+
∞∞ 4 układanki ze zwierzętami
∞∞ 16 dużych elementów
∞∞ 4 elementy sensoryczne
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Magiczne puzzle
Zwierzęta leśne i gospodarskie
nr ref. AZT-23-A-001

1+
∞∞ Szkło powiększające z migającymi diodami
∞∞ 2 układanki: zwierzęta leśne
i zwierzęta na wsi
∞∞ 16 elementów w jednej
układance
Dzieci z przyjem
∞∞ 20 animacji

Wymiary (mm)
214x180x30
Szkło
64x142
Układanka 380x275

Moje pierwsze bajki
nr ref. AZT-23-A-002

Interaktywne zestawy puzzli

nością układają koloro
we puzzle, dopasowując
elementy do dwóch układa
nek – na jednej przedstawiony
jest las, a na drugiej zagroda na
wsi. Dzięki szkłu powiększają
cemu maluszki uruchomią
wyobraźnię i odkryją
świat zwierząt!

1+
∞∞ Szkło powiększające z migającymi diodami
∞∞ 2 układanki: moje pierwsze bajki
∞∞ 16 elementów w jednej układance
∞∞ 20 animacji
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Magiczne karty
edukacyjne
Poznaję świat
nr ref. AZT-34-A-001

3+
∞∞ 12 dwustronnych kart
∞∞ Inteligentne szkło powiększające
∞∞ 50 animowanych obrazków
∞∞ 8 tematów do nauki: cyfry, kształty,
kolory, przeciwieństwa, pory roku,
transport, zawody, mój dzień

Wymiary (mm)
230x200x25

Karty edukacyjne

Szkło 64x142
Karty 195x150

Ten zestaw
kart edukacyjnych
z pewnością przyciągnie
uwagę dzieci – urocze
ilustracje ożyją na ich oczach!
Wystarczy, że przyłożą
specjalne szkło powiększające do obrazków
i nacisną przycisk!

Tajemnicza matematyka
nr ref. AZT-34-A-002

3+
∞∞ 12 dwustronnych kart
∞∞ 54 animowane obrazki
∞∞ Inteligentne szkło powiększające
∞∞ 6 tematów do nauki: dodawanie,
odejmowanie, porównywanie, logika,
działania matematyczne, zadania

Wymiary (mm)
230x200x25
Szkło 64x142
Karty 195x150
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Miarka Ucz się i rośnij
Na wsi
nr ref. AZT-88-A-001

3+
Wymiary (mm)
350x295x38
340x865

Dwustronny plakat
Cyfry i literki
nr ref. AZT-63-A-001

3+

∞∞ 80 dźwięków i słów
∞∞ 6 gier
∞∞ 16 znanych piosenek
∞∞ 100 pytań, zagadek, par logicznych
∞∞ Miejsce do pisania

Wymiary (mm)
455x210x36

Dźwiękowe miarki wzrostu

∞∞ 5 znanych melodii
∞∞ 10 odgłosów zwierząt
∞∞ 10 zabawnych kompozycji
muzycznych
∞∞ 10 ciekawostek o zwierzętach
∞∞ Zabawna gra i pytania

Dorastanie
z miarką wzrostu
Ucz się i rośnij jest takie
ekscytujące! Miarka zapozna
maluszka ze zwierzętami
żyjącymi na wsi, zada ciekawe
pytania i zagra wesołe
melodyjki. Po naciśnięciu
przycisku dzieci dowiedzą
się, ile już urosły.

410x577
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Mata muzyczna
W zoo
nr ref. AZT-30-A-001

1+

Maty dźwiękowe

∞∞ 14 zabawnych dźwięków
i melodii
∞∞ 7 odgłosów zwierząt
∞∞ 2 tryby gry
∞∞ Magiczne pianinko
∞∞ Śpiewające zwierzęta

Wymiary (mm)
377x258x40
700x500

Bawiąc
się tą wspaniałą matą
muzyczną, maluszek nie
będzie się nudził ani przez
chwilę! Pozna niesamowite
zwierzęta z zoo, posłucha ich
odgłosów, a gdy naciśnie
na kolorowe nutki, czas
umilą mu zabawne
melodie!

W zagrodzie

Wesołe pianino

nr ref. AZT-30-A-002

nr ref. AZT-30-A-003

1+

∞∞ 14 zabawnych dźwięków i melodii
∞∞ 7 odgłosów zwierząt
∞∞ 2 tryby gry
∞∞ Magiczne pianino
∞∞ Zwierzęta śpiewające do muzyki

80

1+

∞∞ 14 zabawnych dźwięków i melodii
∞∞ 7 prawdziwych instrumentów muzycznych
∞∞ 2 tryby gry
∞∞ Magiczne pianino
∞∞ Akompaniament instrumentów muzycznych

Muzyczna mata do zabawy
Zagroda z alfabetem
nr ref. AZT-82-A-001

1+
∞∞ 9 odgłosów zwierząt
∞∞ 20 zabawnych dźwięków
∞∞ 10 znanych melodii
∞∞ Zwierzęta śpiewające
do muzyki
∞∞ Literki, kształty i cyfry

Wymiary (mm)
480x310x60
800x700

Maty dźwiękowe

Ta duża
interaktywna mata
zapozna dzieci ze zwie
rzętami gospodarskimi
i pomoże maluszkom w nauce
cyfr, kształtów i literek. Zwie
rzątka wtórujące popularnym
melodiom z pewnością
zachwycą niejednego
maluszka!

Kolorowe safari
nr ref. AZT-82-A-002

Wymiary (mm)
480x310x60
800x700

1+
∞∞ 9 odgłosów zwierząt
∞∞ 30 zabawnych dźwięków
∞∞ 10 popularnych melodii
∞∞ Kolory i cyfry
∞∞ Magiczne pianino: zwierzęta śpiewające do muzyki
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Mata interaktywna
Muzyczny autobus zoo
nr ref. AZT-30-A-007

1+
∞∞ 5 popularnych melodii
∞∞ 10 odgłosów zwierząt
∞∞ 10 utworów z odgłosami zwierząt
∞∞ 2 tryby zabawy

Wymiary (mm)
377x258x40

Maty dźwiękowe

700x500

Muzyczny
Autobus Zoo to taka
ciekawa mata! Po naciśnię
ciu obrazków przedstawiają
cych zwierzęta z zoo, dzieci
usłyszą ich odgłosy i zabawne
melodie, a gdy nacisną na
przenośny odtwarzacz mu
zyczny, będą mogły po
słuchać wesołych
piosenek.

Muzyczna zagroda
nr ref. AZT-30-A-006

1+
∞∞ 12 odgłosów zwierząt
∞∞ 12 piosenek ze śpiewającymi zwierzętami
∞∞ 5 popularnych piosenek
∞∞ Zwierzęta śpiewające do muzyki

Wymiary (mm)
377x258x40
700x500
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Mata muzyczna do tańca
Zatańcz z nami!
nr ref. AZT-30-A-004

1+
∞∞ 10 popularnych piosenek
∞∞ 20 zabawnych dźwięków
∞∞ 5 porywających melodii

Wymiary (mm)
377x258x40
700x500

Maty dźwiękowe

Ta przykuwająca
uwagę mata świetnie
nadaje się do zabawy, śpi
ewu i tańca! Maluszek może
wybrać jeden z trzech trybów –
Dźwięki, Piosenki albo Melodie, pod którymi kryją się praw
dziwe odgłosy zwierząt,
wesołe melodyjki i znane
piosenki.

Przyjaciele zwierząt
nr ref. AZT-30-A-005

1+
∞∞ 7 ukochanych przez dzieci piosenek
∞∞ 14 odgłosów zwierząt
∞∞ 7 zabawnych melodii

Wymiary (mm)
377x258x40
700x500
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Moja pierwsza mata muzyczna
Radośni przyjaciele
nr ref. AZT-96-A-001

1+
∞∞ Zwierzęta z zoo
∞∞ Kolorowe kształty
∞∞ Piosenka o alfabecie
∞∞ Prawdziwe klawisze pianina
∞∞ 3 tryby gry

Wymiary (mm)
435x310x40

Maty dźwiękowe

870x400
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Mówiąca miarka wzrostu
Moje małe zoo
nr ref. AZT-95-A-001

2+
∞∞ Popularne melodie
∞∞ Zwierzęta z zoo
∞∞ Mierzenie wzrostu połączone
z zabawą
∞∞ Interesujące ciekawostki
o zwierzętach
∞∞ Mówiąca miarka

Wymiary (mm)
435x310x40
400x870

Maty dźwiękowe

Ta zachwycająca,
miękka miarka wzrostu
Moje małe zoo pomoże
dziecku w nauce liczenia
i zapozna je ze zwierzętami
z zoo. Miłe dla ucha melo
die i odgłosy zwierząt
z pewnością wywołają
uśmiech na twarzy
każdego!
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Mata muzyczna ze zwierzątkiem
Mata muzyczna
z dinozaurem
nr ref. AZT-101-A-001

1+
∞∞ Dinozaury i ich odgłosy
∞∞ Instrumenty muzyczne
∞∞ Cyfry, kolory i kształty
∞∞ Znane melodie
∞∞ Tryb akompaniamentu

Wymiary (mm)
360x280x60

Maty dźwiękowe

780x560

Ta muzyczna
mata o niezwykłym
kształcie zadziwi każdego
maluszka! Uroczy dinozaur
zapozna dzieci ze swoimi
przyjaciółmi – będzie można
posłuchać ich odgłosów
i dźwięków instrumentów
muzycznych, a także poz
nać cyfry, kolory
i kształty!

Mata muzyczna z rybką
nr ref. AZT-101-A-003

1+
∞∞ Zwierzęta morskie
∞∞ Instrumenty muzyczne
∞∞ Cyfry, kolory i kształty
∞∞ Popularne melodie
∞∞ Tryb akompaniamentu
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Mata muzyczna ze słonikiem

nr ref. AZT-101-A-002

1+
Wymiary (mm)
360x280x60
680x620

∞∞ Zwierzęta z zoo
∞∞ Instrumenty
muzyczne
∞∞ Cyfry, kolory i kształty
∞∞ Popularne melodie
∞∞ Tryb akompaniamentu

Wymiary (mm)
360x280x60
710x580

Świąteczna mata muzyczna
nr ref. AZT-101-A-004

1+
∞∞ Popularne melodie świąteczne
∞∞ Wesołe kompozycje
muzyczne
∞∞ Instrumenty
muzyczne
∞∞ Odgłosy
zwierząt

Wymiary (mm)
360x280x60

Maty dźwiękowe

615x690
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Notatki
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