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45530 49039 49408

49410 46887 50005

50835 46888 49033

Шифра: Шифра:Шифра:

Категорија:
Возраст

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Сетови за девојчиња
5+

Сетови за девојчиња
 4+

Едукативни и научни сетови
5+

Опис: Ако сакате навистина стилски изглед 
на Барби, овој комплет за накит е за вас! 
Научете како да правите приврзоци и 
ѓердани со прекрасни бисери, забавувајте се 
додека украсувате прстени и нараквици со 
налепници на Барби.

Креативен сет за правење накит Barbie модно атеље со кукла

Опис: Креирајте модни колекции со модното
атеље Барби. Многу модели на облека и 
додатоци за сечење и боја, со Барби 
вклучена во пакетот и креативен 
илустриран прирачник за да научите чекор 
по чекор како да дизајнирате! 

Модно шоу - Креативен сет со пластелин

Опис: Креативен сет од пластелин за модна 
ревија на Барби

Barbie Glitter Fashion пластелин

Шифра: Шифра: Шифра:

Шифра:Шифра:Шифра:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Школски програм
3+

Сетови за девојчиња 
5+

Сетови за девојчиња 
 5+

Сетови  за девојчиња
3+

Сетови за игра
 4+

Креативен сет со шише за вода Sport Style! Barbie пластелин Срце 100gr 

Barbie Set Таен ДневникМагичен песок со мода - Liscia Сет за разубавување во торба - Be a star! 

Опис: Сет за шминка за Барби во чанта 
Биди ѕвезда!

Опис: ТАЈНИОТ ДНЕВНИК НА БАРБИ е 
креативен сет за игра. Таен дневник на 
Барби, идеален за чување само на вашите 
тајни и креации. Во комплетот ќе најдете  
фломастери за да блескаат вашите цртежи, а
оние кои содржат парфем ќе остават убави 
мирисни ноти на вашите креации.

Опис: Барби сет Surf and Sand со кукла 
и магичен песок

Опис: Ослободете ја вашата креативност со 
глина за моделирање за фантастични 
креации содржани во новите тегли во форма 
на срце од колекцијата Barbie Dough.

Опис: БАРБИ КРЕАТИВЕН СЕТ СО ШИШЕ 
ЗА ВОДА. Кој е вашиот омилен спорт?
Сурфање, танцување, гимнастика... 
Забавувајте се играјќи и дизајнирајќи облека 
за вашата Барбика. Не заборавајте дека 
Барби може да игра каков спорт сакате.

Опис:   Barbie Glitter Fashion пластелин 

Сетови за девојчиња

Едукативни и научни сетови
3+



45073 49414 45025

44620 43458 46181

42165 46182 43814

Сетови за играње

Соба од соништата со кукла Barbie тетоважи и пластелин 

Шифра:Шифра: Шифра:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Барби 
4+

Школски програм
 3+

Сетови за девојчиња
 4+

Barbie Вила - летни соништа

Шифра:Шифра:Шифра:

Шифра: Шифра: Шифра:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

 Едукативни и научни сетови
 24+

Едукативни  и  научни  сетови
12+

Едукативни и научни сетови
12+

Едукативни и научни сетови
12+

Едукативни и научни сетови
 24+

 Едукативни и научни сетови
 12+

10 Едукативни игри Едукативна игра 2 во 1 - My Unicorn Едукативна игра Baby Park бои и облици

Опис:   BARBIE DREAM соба со кукла е играчка 
за деца со различни елементи за игра. Комплет 
од соништата за Барби, фантастичен сет за 
игра за вистински стилисти. Направете сопствен
бутик за Барби, дизајнирајте ги вашите модели. 
Сетот вклучува импровизиран дел од 
гардеробата

Опис:   Barbie Tattoo топка со 
пластелин

Опис:   Дали сте подготвени за вашиот одмор 
од соништата со Барби и пријателите? Вилата
од соништата на море чека... Уживајте и 
забавувајте се додека ја склопувате вилата од
соништата Барби на море. Вилата се состои 
од две тематски целини со многу детали и 
мебел.

Опис: Едукативен сет од десет игри во една; 
играњето на оваа игра го поттикнува детето 
да ги научи основните концепти и да го 
запознае светот; Игра со боја, сложувалка и 
први броеви се само дел од игрите вклучени 
во овој сет.

Опис: Бебешката мега едукативна сложувалка 
2 во 1 со кадифен аниме еднорог содржи мека,
кадифена играчка. Син еднорог, големина 20 
см и сложувалка за мали деца со мотиви од 
виножито, сложувалки со големина 4х3.

Опис: Едукативната игра Baby Park му 
овозможува на вашето малечко да ги развие 
своите моторни вештини, како и вештини за 
препознавање форми и бои со боенка, весела 
сложувалка и 8 различни форми кои се 
вклопуваат во алатката за совпаѓање вклучена
во сетот.

Едукативна игра Happy Farm Едукативни игри Little Train дрвено вовче Едукативна игра Меморија со животни 

Опис: Едукативната игра со загатки му 
овозможува на детето забава со составување
загатки и поставување на 3Д животни на 
сложена форма; Составете 3D куќа и 
вметнете различни форми низ неа.

Опис: Едукативен сет кој се состои од дрвен 
воз со своите вагони, како и голема 
сложувалка која, кога ќе се состави, прави 
една огромна железничка пруга. Оваа игра 
развива умешност, логика и имагинација кај 
детето. 

Опис: Едукативна игра за паметење на 
животни. Играта содржи 24 карти или 12 пара.
Преку играта на препознавање на парови 
животни, детето развива моќ на набљудување
и меморија.



46041 49012 35123

35121 37789 35114

Opis:   Edukativna slagalica Baby. Uz ovu 
edukativnu slagalicu vaš mališan će spoznati 
svoje prve emocije, igra je prilagođena 
najmadjima i pomaže im u spoznavanju svojih 
emcija; Edukativni set sadrži 12 zagonetki.

42164

Opis:   Carotina Edukativna slagalica Puppies 
Progressive 8pcs Lisciani 95476

49009 37788

Едукативни игри

Шифра:Шифра:Шифра:

Шифра: Шифра: Шифра:

Шифра:Шифра:Шифра:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Едукативни и научни сетови
12+

Едукативни и научни сетови
 12+

Едукативни и научни сетови
12+

Едукативни и научни сетови
 12+

Едукативни и научни сетови
12+

Едукативни и научни сетови
12+

Едукативни и научни сетови
 12+

Едукативни и научни сетови
 24+

Едукативна сложувалка Baby Duo The Farm Едукативна игра My Happy Farm Едукативна игра My Animals Friends 

Едукативна сложувалка - Морски животни Едукативна сложувалка - Фарма Едукативна сложувалка - Мајка и бебе

Едукативна сложувалка My First Emotions Едукативна сложувалка Puppies Progressive Едукативна сложувалка - Шума 

Едукативни и научни сетови
12+

Опис: Моите пријатели животни се нов 
додаток на серијата Carotina Baby. Производот
содржи 4 животни кои се во исто време 
типични претставници на живеалиштата што 
ги населуваат - кит, лав, мечка и крава.
Секое големо животно имаше соодветни 
живеалишта за откривање.

Опис: Каротина Едукативна игра My Happy 
Farm 

Опис: Едукативна загатка Baby Farm 
Забавувајте се додека решавате 13 типа на 
детски загатки од 2 дела, создавајте 
прекрасни сцени од фармата. Оваа игра 
развива умешност, логика и имагинација кај 
децата.

Опис: Едукативна сложувалка, комплет од 6 
сложувалки од по 4 дела. Сложувалката е 
наменета за помалите деца и истата содржи  
сложувалки со морски животни, направени од
картон со висока дебелина. Детето ќе состави
загатки, ќе развие логично размислување и ќе
научи да препознава животни.

Опис: Едукативна фарма со загатки. Сет од 6 
сложувалки од 4 дела, каде според изгледот 
на животното од фармата потребно е да се 
вклопат деловите. Сетот развива логична и 
визуелна перцепција кај децата.

Опис: Едукативна игра на логика - Мама и 
бебе - Играта содржи 32 парчиња 
изработени од дебел картон. Децата забавно
им се придружуваат на сите младенче на 
својата мајка, преку развивање на логично 
размислување до афективност.

Опис: Едукативна шумска загатка. Сет од 6
сложувалки од 4 дела. Во зависност од 
изгледите за шумскиот живот, ќе биде 
неопходно да се вклучат соодветните 
делови. Сетот развива логична и визуелна 
перцепција кај децата.



40507 39270 39269

35811 50001 50002

Opis:   Zabavna autokorektivna tombola sa šest 
različitih staništa i mnogo životinja. Deca 
popunjavaju podlogu-stanište povezujući kartice 
sa odgovarajućom slikom na podlozi i na taj način 
obavljaju logičku aktivnost. Osim toga, saznaće 
mnoge nove reči.

50003 50004 50649

Едукативни игри 

Шифра: Шифра: Шифра:

Шифра:Шифра:Шифра:

Шифра: Шифра: Шифра:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Едукативни и научни сетови
12+

Едукативни и научни сетовиi 
3+

Едукативни и научни сетови
3+

Едукативни и научни сетови
 3+

Едукативни и научни сетови
 3+

Едукативни и научни сетови
 3+

Едукативни и научни сетови
3+

Едукативни  и  научни  сетови
3+

Едукативни и научни сетови
3+

Едукативен сет Doodle Kit 10 Едукативни игри во сет 10 

Опис: Со овие 10 игри Каротина имате многу 
можности да учите додека се забавувате. 
Комплетот е богат и се наоѓа во шарениот 
град Каротина, кој има воз со животни, автобус
со бројки, мемориска игра со автомобили и 
постер со азбука.

Опис: LISCIANI CAROTINA 
КРЕАТИВЕН/ЕДУКАТИВЕН КОМПЛЕТ ЗА 
DOODLE - Мат даска со пенкало за вода. 
Богат едукативен комплет во тврдо паковање 
со 4 геометриски форми. Едукативен сет 
Carotina Dood Kit е креативна и едукативна 
играчка која содржи магична табла со форми

Едукативна игра  - 1000 прашања

Опис: Каротина 1000 прашања - Едукативна 
игра која нуди сеопфатна напредна програма 
за учење со интерактивни картички. Кога точно
ќе одговорите на прашањето, пенкалото се 
пали и ве наградува со радосен извик. Сетот 
содржи и забавна табла со игри, погодна за 
младите

Едукативна игра ABV-123  Едукативен сет - На лекар                                          Едукативен сет  - Места и зборови

Опис: Детето се забавува со составување 
гасеница и забавна стоногалка со буквите, 
бројките и износите што ги добива во кутијата. 
Исто така, децата можат да играат игра за 
паметење со своите пријатели. Играта е 
дизајнирана да ја поттикне логиката и 
капацитетот на меморијата.

Опис: Каротина е храбра и не се плаши од 
лекари! Тие на весел и забавен начин ќе ви 
кажат од што е направено човечкото тело! 
Составете сложувалка, одговорете на квизот
користејќи го пенкалото Каротина што 
зборува и дознајте од што е направено 
нашето тело.

Опис: Забавна игра со бинго со автоматска 
корекција со шест различни средини, зборови 
поврзани со нив и многу картички со зборови. 
Децата ја исполнуваат позадината на 
околината така што ги поврзуваат картичките 
со соодветната слика на позадината и на тој 
начин вршат логичка активност. 

 Едукативна игра - Игра за животни и жители

Опис: Забавно бинго со автоматско корекција 
со шест различни живеалишта и многу 
животни. Децата ја пополнуваат базата-
живеалиште со поврзување на картичките со 
соодветната слика на основата и на тој начин
вршат логичка активност. Покрај тоа, тие ќе 
научат многу нови зборови.

Едукативен сет - Весели броеви Едукативен сет со ЛЕД проектор

Опис: Со помош на овој сет ќе ја научите 
азбуката, да читате и пишувате. Едукативна 
табела со LED проектор кој прикажува шаблон 
сенка на просторот за цртање и пишување. 



50648 50660 51083

Opis:   Edukativni set laboratorija za lepotu. Nauč
ni set za pravljenje losiona, krema, maski i 
regenerativnih kupki. Bezbedno.100% prirodno, 
sa dodatkom Aloe Vera. Bezbedno i magično opuš
tanje u SPA centru. Napravi SPA u svojoj kući! 
Napravi poklone za svoje dru

50659

Opis:   Zabavan komplet za razvoj spretnosti, 
kreativnosti i mašte! Specijalni marker za crtanje i 
brisanje i praktična radna sveska Ana i Elza uče va
šu decu kako da nacrtaju likove iz Frozen !  Set 
sadrži 4 table za crtanje koje se mogu brisati, knjiž
icu sa 32 s

31742 43187

49044 45529 45527

Друштвени игри 

Шифра:Шифра:Шифра:

Шифра: Шифра: Шифра:

Шифра:Шифра:Шифра:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Сложувалки и друштвени игри
 7+ Сложувалки и друштвени игри

8+
Сложувалки и друштвени игри  
6+

Опис: Социјална игра - натрапник. Знаеш ли кој
ти работи зад грб? Забавна игра за авантура и 
истражување - дознајте кој е натрапникот!

Друштвена игра - ВремепловДруштвена игра  - Натрапник

Опис: Одборна игра Time Machine. Што се 
крие зад тие пари? А што е ова заглушувачко 
метално тропотење? Незнаеш? Држи цврсто! 
Тоа е најневеројатната временска машина 
што некогаш постоела! Соберете храброст, 
ајде да ја започнеме играта Патување низ 
времето!... Во кој век завршив?

Опис: Неверојатна колекција од над 60+ 
прекрасни класични игри за забава во едно 
пакување. Од играта на гуска до змии и скали
, од табла до шах, од стражари и крадци до 
возбудливи коцки, па сè до одлични игри кои 
потекнуваат од древниот Египет и Норвешка

Друштвена игра LudoTeca - 60 игри

Сет- Лабараторија за убавина Frozen - Креативен сет - Академија за дизајн Frozen - Подни сложувалки 12 парчиња

Едукативни и научни сетови
8+

Едукативни и научни сетови
 4+

Едукативни и научни сетови
 0+

Опис: Оваа  сложувалка  им  овозможува  на
децата  да  научат  бои, форми  и  да  развијат
вештини  за  движење  на  рацете. Сетот
содржи 12 делови  од  сложувалката  со  
ликови  познати  од  бајката  Frozen

Едукативни и научни сетови
3+

Едукативни и научни сетови
7+

Едукативни и научни сетови
6+

Ранец со сет за цртање и боење - Frozen  Едукативна игра Конструктор - 186 делови                Едукативна игра конструктор - 159 делови

Опис: Frozen ранец со комплет за цртање и 
боење 

Опис: ЕДУКАТИВНА ИГРАЧКА  DUNE BUGGY
Конструктор - Комплет за монтажа на 
кабриолет како вистински градежен инженер. 
Едукативна играчка Hitech Dune Buggy 
конструктор е со висок квалитет, и се состои 
од 186 делови.

Опис: EDUCATIONAL TOY HITECH 
CONSTRUCTOR QUAD ви овозможува да го 
составите вашето возило како вистински 
експерт. Комплет едукативна играчка Hitech 
Quad конструктор содржи 159 делови, со 
детални упатства за склопување на Buggy. 
Баги.



48195 43193 49413

49090 49091 49094

49095 49093 49096

Едукативни игри

 Едукативни и научни сетови 
7+

Едукативни  и  научни сетови
8+

Школски програм
3+

Шифра: Шифра:Шифра:

Шифра:Шифра:Шифра:

Шифра:Шифра:Шифра:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Едукативна игра - Робот пчела Едукативен сет - Bluetooth Robot Тетоважи - топка пластелин

Едукативна игра Memo дрва     

Едукативни и научни сетови
3+

Едукативни и научни сетови
18+

Едукативни  и  научни сетови
3+

Едукативни и научни сетови
3+

Едукативни и научни сетови
3+

Едукативни и научни сетови
3+

Едукативна игра Memo приказни Едукативна игра - Memo сумаЕдукативна игра - Memo море

Опис: Едукативна играчка HITECH 
КОНСТРУКТОР робот пчела. Комплетот 
конструктор содржи 302 елементи, од кои 
можете да составите роботска 
пчела.Направете своја сопствена роботска 
пчела и таа ќе ве изненади со своите 
моторизирани крила!

Опис: Едукативна играчка HITECH 
CONSTRUCTOR BLUETOOTH робот кој 
зборува.Конструктор. Подготвени сте да 
влезете во фантастичниот свет на 
роботичкото инженерство? Со овој комплет 
ќе имате можност да се вклучите во изградба
на вистински робот!

Опис: Топката за тетоважа со топла тркала 
пластелин 

Опис: Едукативна игра - Животни 
вештини како да се ослободите од 
цуцлата

Едукативна игра -  Одлободете се од цуцлите               Едукативна игра  - Ослободете се од пелените

Опис: Едукативна игра - Животни 
вештини како да се ослободите од 
пелени 

Опис: Животни вештини - Едукативна игра 
Мемо дрвја 

Опис: Едукативна игра - Животни вештини
Мемо 

Опис: Образовни животни вештини Мемо 
приказни

Опис: Едукативна игра Животни вештини 
Memo сума



49087 49993 50000

49089 49088 49092

36468 33069 46890

Едукативни игри

Шифра: Шифра:Шифра:

Шифра: Шифра:Шифра:

Шифра: Шифра: Шифра:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Едукативни и научни игри
1+

Едукативни и научни игри
3+

Едукативни и научни игри
6+

Едукативни и научни игри
3+

Едукативни и научни игри
3+

Едукативни и научни игри
3+

Едукативни и научни игри
8+

Едукативни и научни игри
8+

Едукативни и научни игри
8+

Едукативна игра - Мои емоции Едукативна игра - Мои први зборови - Фарма         Едукативна игра - Научи да носиш одлуки

Едукативна игра - Соочи се со стравовите                     Едукативна игра - Да слушаме совети  Едукативна игра - Првите зборови

Едукативна игра 20 експерименти со вода Едукативна  игра - Оптички експерименти Едукативна  игра - Да ја зачуваме планетата

Опис: Едукативна игра за емоции Опис: Едукативна игра за првите зборови Опис: Едукативна игра за носење на одлуки

Опис: Едукативна игра за соочување со 
стравовите

Опис: Едукативна игра за слушање на 
совети

Опис: Едукативна игра за учење на првите 
зборови

Опис: Едукативна игра Мали генијалци - 20 
игри. Дали знаете колку експерименти може 
да се направат со вода или мраз? Во овој 
лабораториски сет можете да најдете 
елементи за 20 забавни и атрактивни 
експерименти.

Опис: Едукативен сет на оптички 
експерименти. Сетот содржи 25 експерименти 
од областа на оптиката. Сетот ги вклучува 
сите потребни елементи за изведување 
експерименти со светлина и боја. 
Специјалното осветлување, огледалата и 
многу други материјали.

Опис: ЕДУКАТИВНА ИГРА МАЛА ГЕНИЈА 
СПАСЕТЕ ЈА ПЛАНЕТАТА. Забавувајте се и 
научете како да го спречите загадувањето и да
ја спасите вашата планета. Специјален сет со 
кој можете да се едуцирате преку различни 
експерименти кои симулираат ситуации од 
животот на оваа планета.



46891 35177 47351

50528 31467 45042

45988 46184 39271

Едукативни игри

Шифра: Шифра: Шифра:

Шифра:Шифра:Шифра:

Шифра: Шифра: Шифра:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Едукативни и научни игри
6+

Едукативни  и  научни игри
7+

Едукативни и научни игри
7+

Едукативни и научни игри
7+

Едукативни  и  научни игри
8+

Едукативни и научни игри
8+

Едукативни и научни игри
5+

Едукативни и научни игри
5+

Едукативни и научни игри
6+

Едукативна  игра - Зелена лабараторија Научна игра - Предатори 2во1 Друштвена игра - Големата ризница на Србија

Едукативна игра - Електрицитет Едукативна игра - Сончев систем                           Едукативна игра - Лабараторија за кармини

Едукативна игра - Меморија Србија Едукативна  игра - Меморија животни и билки              Едукативна  игра - Таблица за множење и задачи

Опис: МАЛИ ГЕНИЈАЛСКИ ТАПСНА ИГРА 
ГОЛЕМА РИЗНИЦА НА СРБИЈА табла.Дали
сте подготвени за фантастично патување 
низ Србија? Со оваа игра можете да 
откриете многу интересни факти за нашата 
земја предизвикувајќи ги вашите пријатели 
на дуел 

Опис: Сет Т-Рекс и Велоцираптор: 
најопасните предатори од минатото. Голем Т-
Рекс, непријателски расположен 
Велоцираптор, нурнете во светот на 
диносаурусите, ископајте блокови со 
диносауруси; алатки за копање, прирачник за 
предатори.

Опис: ЕДУКАТИВНА ИГРА МАЛА ГЕНИЈАЛНА 
ЗЕЛЕНА ЛАБОРАТОРИЈА Овој комплетен 
ботанички сет е дизајниран да ги научи децата 
како да се грижат за растенијата и природата. 
За да обезбеди автентично искуство, 
лабораторијата за зелена наука, вклучува 
алатки, тресет, семиња и мали саксии.

Опис: Забавен научен комплет за разбирање 
и откривање на сите тајни на електричната 
енергија, од статички електрицитет до 
функционирање на сијалицата. Многу лесни, 
забавни и безбедни експерименти кои можете
да ги правите заедно, користејќи ја 
содржината на комплетот.

Опис: Сончевиот систем повеќе не е 
мистерија!Благодарение на овој фантастичен
сет ќе можете да ги создадете неговите 
главни елементи: ќе можете да правите 
планети и да ги составите за да го добиете 
вистинскиот модел! 

Опис: Со овој сет ќе можете да направите 
многу кармини: миризливи, шарени и сосема 
безбедни! Во пакувањето ќе најдете се што 
ви е потребно за да ги направите: кремаста 
основа во која ќе стопите миризливи ароми и 
природни бои.

Опис: Табелата за множење и проблемите е 
игра која содржи аритметички квизови кои ја 
следат наставната програма за основно 
училиште.Натпреварувачите ги преминуваат 
полињата на таблата, одговараат на прашања 
од квизот и совладуваат слатки мини-игри во 
табелата.

Опис: Едукативна мемориска игра со мотиви 
на растенија и животни од Србија. Измешајте
ги картите и ставете ги со лицето надолу на 
масата. Секој играч превртува две карти: ако
формираат пар, играчот ги отстранува двете 
карти од масата и ги задржува. 

Опис: Едукативна мемориска игра со мотиви 
од Србија. Измешајте ги картите и ставете ги 
со лицето надолу на масата Секој играч 
превртува две карти: ако формираат пар, 
играчот ги отстранува двете карти од масата 
и ги задржува. 



50657 50658 50654

49025 49027

43817 35175 35197

Шифра:Шифра:Шифра:

Шифра: Шифра:

Шифра: Шифра:Шифра:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Едукативни и научни сетови

Едукативни и научни игри
8+

Едукативни и научни игри
7+

Едукативни и научни игри
7+

Едукативни и научни игри
5+

Едукативни и научни игри
5+

Едукативни и научни игри 
5+

Едукативни и научни игри
7+

Едукативни и научни игри
7+

Едукативни и научни игри
7+

Опис: Голема лабораторија за научни 
истражувања со 120 експерименти. Сетот 
содржи прецизен микроскоп со кој може да се 
зголеми примерокот до x 1200, а има и 
прецизна поставка и силно осветлување за да 
се видат деталите што појасно.

 Креативен сет - Голема лабараторија                     Креативен сет - Работилница за тетовирање

Опис: Викинг, Маорски, Јапонец, племенски, 
стара школа? Кој е вашиот омилен стил? 
Стилот на античките викиншки воини или 
самураи? Откријте илјадници години историја
на тетоважи со овој многу оригинален 
комплет.

Лабараторија за лакови за нокти

Опис: Забавувајте се правејќи многу шарени и
сјајни лакови со новата лабораторија за лак за
нокти. Откријте на колку начини можете да го 
трансформирате вашиот лак, кој ќе ја промени
бојата на сончева светлина и во контакт со 
ладна вода.

Игра - Мал гениј T-Rex Lisciani 

Опис: Овие производи уживаат постојана 
популарност со години, воведувајќи ги децата во
научниот свет, обезбедувајќи им теоретски 
вовед и искуства кои го консолидираат ова 
знаење во пракса. Ова е иновативен метод за  
учењето на децата кој им помага на децата да 
градат врски помеѓу различни области

Игра - Мал гениј Triceratops Игра - Мал гениј  Velociraptor 

Опис: Овие производи уживаат постојана 
популарност со години, воведувајќи ги децата во
научниот свет, обезбедувајќи им теоретски 
вовед и искуства кои го консолидираат ова 
знаење во пракса. СТЕМ е иновативен метод за 
поддршка на учењето на децата кој им помага на
децата да градат врски помеѓу различни области

Опис: Овие производи уживаат постојана 
популарност со години, воведувајќи ги децата 
во научниот свет, обезбедувајќи им теоретски 
вовед и искуства кои го консолидираат ова 
знаење во пракса. СТЕМ е иновативен метод за
поддршка на учењето на децата кој им помага 
на децата да градат врски помеѓу различни 
области

49026Шифра:

Игра - Мал гениј Velociraptor Игра: Мал гениј Mamut Игра: Маo гениј T-Rex 

Опис: Малиот гениј супер кит мамут го 
запознава детето со улогата на археолог. 
Ископајте скелет од мамут од фосилните 
карпи, составете го и прикажете го вашето 
откритие во собата. Малиот генијален супер 
кит Мамут ги развива техничките вештини и 
трпението на детето.

Опис: Откопајте го скелетот Velociraptor од 
фосилните карпи, составете го и прикажете го
вашето откритие на јавноста. Малигниот 
суперкит Velociraptor развива технички 
вештини кај децата и трпение

Опис: Малиот  генијален
супер  кит  Т-рекс  Лисиани  го  запознава  детето
со  улогата  на  археолог. Ископајте  скелет  Т-
Рекс  од  фосилни  карпи, составете  го  и
прикажете  го  вашето  откритие  во  собата. 



49989 49991 49992

49990 49024 45037

49023 49020 49019

Шифра:Шифра:Шифра:

Шифра: Шифра:Шифра:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Едукативни сетови

Шифра:Шифра:Шифра:

Сложувалки и друштвени игри
24 мес+

Коцки и конструктори
18 мес+

Едукативни и научни сетови
3+

Едукативни и научни сетови
24мес+

Едукативни и научни сетови
24мес+

Едукативни и научни сетови
3+

Едукативни и научни сетови
1+

Сетови за игра
1+

Едукативни и научни сетови
1+

Маша и Медо - Уметничко училиште Маша и Медо - Бебешки коцки Маша и Медо - Бебешка сложувалка

Опис: Училиште за цртање кое вклучува 4 
табли за пишување и бришење, маркер што 
се брише и оперативна тетратка за 
развивање на умешност, креативност и 
имагинација!

Опис: Играјте, градете и учите со коцки за 
бебиња направени од квалитетни материјали 
Богат сет на едукативни блокови и картонски 
игри кои треба да се носат во практичен и 
шарен ранец Погоден за помали деца и 
сместени во магичен свет.
Пепа прасе!

Опис: Играјте со Маша и развијте логично 
размислување и визуелна меморија! Две 
забавни игри со активности наменети за 
помалите деца, со кои ќе се забавуваат 
реконструирајќи слики, со помош на 
самопоправливи зглобови.

Маша и медо - Едукативна маса Друштвена дрвена игра - Baby Farm Едукативна игра - Мојата прва Montesori маса

Опис: Монтесори Едукативната маса е 
вистинска конзола на едукативни активности за
учење многу нешта.Богат со игри и материјали,
му овозможува на детето да научи да 
разликува бои, да пренесува предмети, да 
вежба фини моторни вештини, пишување и 
читање, цртање и многу други. повеќе. 

Опис: Монтесори одбор/дрвен дивеч Baby
Farm

Опис: Цврста и симпатична машина за маса 
со која можете да се забавувате со богата 
колекција едукативни игри за помали деца! 
Внатре, многу едукативни активности 
посветени на раното детство за развој на 
логика, внимание, меморија и имагинација! 

Едукативно јаболко Montesori Едукативна кутија - Бои Montesori Едукативна кутија - Фарма

Опис: Монтесори едукативна кутија - 
фарма

Опис: Монтесори едукативна кутија - Бои Опис: Монтесори едукативно јаболко - 
лизгајте и забавувајте се 



49018 49021 50833

49022 51342 50652

50651 50653 50650

Шифра:Шифра:Шифра:

Шифра: Шифра:Шифра:

Шифра:Шифра:Шифра:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Едукативни сетови

Едукативни и научни сетови
1+

Едукативни и научни сетови
 1+

Едукативни и научни сетови
1+

Едукативни и научни сетови
1+

Едукативни и научни сетови
1+

Едукативни и научни сетови
2+

Едукативни и научни сетови
5+

Едукативни и научни сетови
3+

Едукативни и научни сетови
3+

Montesori Едукативна кутија - Играчки Кутија со ексклузивна Montesori перница

Опис: Многу гигантски едукативни игри за 
удобно играње на подот, со ексклузивна 
Монтесори перница! Кога ќе се отвори, 
кутијата станува голема кутија за играчки каде
што можете да ги чувате сите ваши играчки.

Опис: Монтесори едукативна кутија - 
животни 

Опис: Монтесори едукативна кутија - 
играчки 

Montesori Едукативна  кутија  - Животни

Montesori  Едукативна жирафа Montesori Едукативен сет - Доктор Едукативна игра - Џиновска куќа

Опис: Ставете сè на свое место и изградете 
огромна куќа! А на задната страна, откријте 
многу зборови и научете да ги читате. Игра 
која вклучува активност на сортирање и 
тактилно ракување со предмети, во 
согласност со методот на Марија Монтесори.

Опис: Монтесори едукативен сет - Baby 
Doctor 

Опис: Монтесори едукативна жирафа - 
расте и забавувај се 

Едукативна игра - Мојот ден Едукативен сет - Куќа за играње Работилница за пушување Монтестори 

Опис: Работилницата за пишување се состои 
од игра на сложување загатки од влошки во 
кутија Монтесори. Вметнувањата се скриени 
од видното поле на детето, така што детето, 
ставајќи ги рацете во соодветните отвори на 
кутијата, бара форми користејќи само 
сетилото за допир. 

Опис: Монтесори игротека - најубавото место 
за играње. Голема табла за игри, сложувалка 
со голема куќа, игра со боење и други 
интересни едукативни игри.Димензија на куќа 
на преклоп 100х100х70см. Игра со букви со 30
џебови.

Опис: Како ги поминувате деновите? Оваа 
богата игра го учи детето да си ги планира 
деновите и тоа е се!Благодарение на 3Д 
саат кулата и преку активностите детето 
учи да чита и да го покажува времето во 
аналогна и дигитална форма. 



49052 49056 49058

49057 49049 31684

49065 31690 49066

Шифра: Шифра: Шифра:

Шифра:Шифра:Шифра:

Шифра: Шифра: Шифра:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Сложувалки

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
4+

Сложувалки и друштвени игри
4+

Сложувалки и друштвени игри
4+

Сложувалки и друштвени игри
4+

Сложувалки и друштвени игри
6+

Сложувалки и друштвени игри
6+

Сложувалки и друштвени игри
6+

Сложувалки и друштвени игри
6+

Сложувалка 108pcs Убавица и ѕвер 2во1Сложувалка 108pcs Книга за џунгла 2во1   Сложувалка 108pcs Frozen II 2во1 

Сложувалка ECО 60pcs Мала Сирена   Сложувалка 108pcs Barbie Glitter Best day ever Сложувалка 108pcs Cars 2во1 

Сложувалка ECO  24pcs Princess Сложувлка ECO  60pcs Cars Сложувалка ECO  60pcs Frozen 

Опис: Lisciani двострана сложувалка ECO со 
мотиви за автомобили 60 парчиња што може 
да се состават во сложувалка 70x50 е 
направена од еколошки материјали погодни за
рециклирање. Од другата страна на 
сложувалката е боенка.

Опис: Lisciani двострана сложувалка ECO со 
замрзнати мотиви 60 парчиња што може да 
се состават во сложувалка 70x50 е 
направена од еколошки материјали погодни 
за рециклирање. Од другата страна на 
сложувалката е боенка.

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави.Пополнетата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои. Димензијата на склопената 
сложувалка е 50x35cm.

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави.Пополнетата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои. Димензијата на склопената 
сложувалка е 50x35cm.

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави.Пополнетата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои. Димензијата на склопената 
сложувалка е 50x35cm.

Опис: Сложувалка  Lisciani 108 парчиња
Убавицата  и  ѕверот 2во1 натпревари  и  бои

Опис: Сложувалка  Lisciani 108 парчиња  
Barbie Glitter  Најдобар  ден  досега! 

Опис: Сложувалка  ECO  Lisciani 60 парчиња
Little Mermaid

Опис: Сложувалка  ECO  Lisciani 24 
парчиња
Princess



32580 31723 37860

50961 43462 31668

49084 31724 31719

Шифра:Шифра:Шифра:

Шифра: Шифра:Шифра:

Шифра: Шифра: Шифра:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Сложувалки

Сложувалки и друштвени игри
6+

Сложувалки и друштвени игри
4+

Сложувалки и друштвени игри
4+

Сложувалки и друштвени игри
4+

Сложувалки и друштвени игри
4+

Сложувалки и друштвени игри
4+

Сложувалки и друштвени игри
4+

Сложувалки и друштвени игри
4+

Сложувалки и друштвени игри
4+

Сложувалка 108pcs Maxi Убавица и ѕвер 2 во 1  Сложувалка 108pcs Maxi Мала Сирена 2во1 Сложувалка 108pcs Maxi Miki Maus – 2во1

Сложувалка 108pcs Maxi Frozen On The Walk 2во1  Сложувалка 108pcs Maxi Frozen II 2во1  Сложувалка 108pcs Maxi Encanto 2во1

Сложувалка 108pcs Мала Сирена 2во1 Сложувалка 108pcs Maxi  Miki Maus - 2во1                     Сложувалка 108pcs Maxi Cars 3 Racer 2во1

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави.Пополнетата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои. Димензијата на 
преклопената сложувалка е 70x50cm.

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави.Пополнетата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои. Димензијата на 
преклопената сложувалка е 70x50cm.

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави.Пополнетата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои. Димензијата на склопената 
сложувалка е 50x35cm.

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави.Пополнетата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои. Димензијата на 
преклопената сложувалка е 70x50cm.

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави.Пополнетата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои. Димензијата на 
преклопената сложувалка е 70x50cm.

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави.Пополнетата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои. Димензијата на 
преклопената сложувалка е 70x50cm.

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави.Пополнетата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои. Димензијата на 
преклопената сложувалка е 70x50cm.

Опис: Сложувалка  Lisciani 108 парчиња  
Maxi Beauty  and  the  Beast 2во1 одговара  
и  бои

Oпис: Сложувалка  Lisciani 108 парчиња
Maxi Encanto 2во1 натпревар  и  боја



31716 49083 31718

40792 40793 31688

31683 31687 31682

Шифра:Шифра:Шифра:

Шифра: Шифра: Шифра:

Шифра: Шифра:Шифра:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Сложувалки

Сложувалки и друштвени игри
4+

Сложувалки и друштвени игри
4+

Сложувалки и друштвени игри
4+

Сложувалки и друштвени игри
6+

Сложувалки и друштвени игри
4+

Сложувалки и друштвени игри
4+

Сложувалки и друштвени игри
6+

Сложувалки и друштвени игри
6+

Сложувалки и друштвени игри
6+

Сложувалка 108pcs Minnie 2во1 Сложувалка 108pcs Пинокио 2во1 Сложувалка 108pcs Princess 2во1

Сложувалка 108pcs Maxi Princess  2во1                   Сложувалка 108pcs Maxi Princess 2во1                     Сложувалка 108pcs Miki Maus – 2во1

Сложувалка 108pcs Maxi Пинокио 2во1Сложувалка 108pcs Maxi Патак 2во1 Сложувалка 108pcs Maxi Nemo 2во1

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави.Пополнетата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои. Димензијата на 
преклопената сложувалка е 70x50cm.

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави.Пополнетата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои. Димензијата на 
преклопената сложувалка е 70x50cm.

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави.Пополнетата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои. Димензијата на склопената 
сложувалка е 50x35cm.

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави.Пополнетата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои. Димензијата на 
преклопената сложувалка е 70x50cm.

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави.Пополнетата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои. Димензијата на 
преклопената сложувалка е 70x50cm.

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави.Пополнетата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои. Димензијата на склопената 
сложувалка е 50x35cm.

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави.Пополнетата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои. Димензијата на склопената 
сложувалка е 50x35cm.

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави.Пополнетата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои. Димензијата на склопената 
сложувалка е 50x35cm.

Опис: Сложувалка  Lisciani 108 парчиња  
Maxi Patak  Daca 2 во 1 појавување  и  бои



49086 49085 31729
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Шифра: Шифра: Шифра:

Шифра: Шифра:Шифра:

Шифра: Шифра:Шифра:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Сложувалки

Сложувалки и друштвени игри
6+

Сложувалки и друштвени игри
6+

Сложувалки и друштвени игри
6+

Сложувалки и друштвени игри
6+

Сложувалки и друштвени игри
6+

Сложувалки и друштвени игри
6+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалка 24пар Disney Classic Сложувалка 24пар Dambo 2во1 Сложувалка 24пар Bing 

Сложувалка 150pcs Maxi Minnie 2во1 Сложувалка 150pcs Maxi Princess 2во1 Сложувалка 150pcs Maxi Снежана 2во1

Сложувалка 150pcs Maxi Miki Maus 2во1Сложувалка 150pcs Maxi Frozen 2во1 Сложувалка 150pcs Maxi Cars 2во1

Опис: Едукативна сложувалка 2 во 1, Lisciani 
150 делови, со мотивот Снежана и седумте 
џуџиња.Квалитетни загатки со омилените 
херои на Дизни.Свитканата сложувалка од 
другата страна станува боенка, која детето 
треба да ја обои. 

Опис: Квалитетни сложувалки со омилените 
херои на Дизни. Загатките содржат 24 
парчиња. Преклопената сложувалка од 
другата страна станува боенка, која детето 
треба да ја обои. Димензијата на склопената
сложувалка е 50x35cm.

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави. Свитканата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои Димензиите на преклопената 
сложувалка се 50х35см

Опис: Едукативен  комплет  сложувалка 2 во 1, 
Lisciani 150 делови, со  мотив  Мики  Маус. 
Квалитетни  загатки  со  омилените  херои  на
Дизни. Преклопената  сложувалка  од  другата
страна  станува  боенка, која  детето  треба  да  ја
обои. Димензијата  на  преклопената
сложувалка  е 70x50cm.

Опис: Сложувалка  Лисциани 24 парчиња
Bing сложи и обој

Опис: Едукативен  комплет  сложувалка 2 во 1, 
Lisciani 150 парчиња, со  мотив  принцеза. 
Квалитетни  загатки  со  омилените  херои  на
Дизни. Преклопената  сложувалка  од  другата
страна  станува  боенка, која  детето  треба  да  ја
обои. Димензијата  на  преклопената
сложувалка  е 70x50cm.

Опис: Едукативен  комплет  сложувалка 2 во 
1, Lisciani 150 делови, со  мотив  Мини. 
Квалитетни  загатки  со  омилените  херои  на
Дизни. Преклопената  сложувалка  од  другата
страна  станува  боенка, која  детето  треба  да
ја  обои. Димензијата  на  преклопената
сложувалка  е 70x50cm.

Опис: Сложувалка  Lisciani 150 парчиња  
Maxi Frozen 2 во 1 натпревари  и  бои

Опис: Сложувалка  Lisciani 150 парчиња
Maxi Cars 2во1 натпревар  и  боја



46221 46220 46222

46223 44114 46234

46233 46237 46235

Шифра: Шифра:Шифра:

Шифра:Шифра:Шифра:

Шифра: Шифра: Шифра:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Сложувалки

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалка 24пар Maxi Cars 2во1 Сложувалка 24пар Maxi Disney Classic 2во1 Сложувалка 24пар Maxi Frozen 2 2во1

Сложувалка 24пар Frozen Сложувалка 24пар Disney Winnie The Pooh  Сложувалка 24пар Maxi 101 Dalmatinac 2во1

Сложувалка 24пар Disney Lion King  Сложувалка 24пар Disney Nemo Сложувалка 24пар Disney Paja Patak 

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави. Свитканата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои Димензиите на преклопената 
сложувалка се 50х35см

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави. Свитканата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои Димензиите на преклопената 
сложувалка се 50х35см

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави. Свитканата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои Димензиите на преклопената 
сложувалка се 50х35см

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави. Свитканата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои Димензиите на преклопената 
сложувалка се 50х35см

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави. Свитканата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои Димензиите на преклопената 
сложувалка се 50х35см

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави. Свитканата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои Димензиите на преклопената 
сложувалка се 50х35см

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави. Свитканата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои Димензиите на преклопената 
сложувалка се 50х35см

Опис: Квалитетни  сложувалки  со  омилените
херои  на  Дизни. Загатките  содржат 24 
парчиња. Преклопената  сложувалка  од
другата  страна  станува  боенка, која  детето
треба  да  ја  обои. Димензијата  на  склопената
сложувалка  е 50x35cm.

Опис: На  едната  страна  од  сложувалката  има
слика  со  популарни  ликови  кои  детето  треба
да  ги  состави. Свитканата  сложувалка  од
другата  страна  станува  боенка  која  детето
треба  да  ја  обои  Димензиите  на  преклопената
сложувалка  се 50х35см



42522 42196 49075

49076 42521 42185

44124 46236 42174

Шифра: Шифра:Шифра:

Шифра: Шифра: Шифра:

Шифра:Шифра:Шифра:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Сложувалки

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалка 24пар Maxi Nemo 2во1 Сложувалка 24пар Maxi Winnie The Pooh 2во1 Сложувалка 24пар Mickey 2во1

 Сложувалка 24пар Maxi Minnie 2во1 Сложувалка 24пар Maxi Mickey 2во1Сложувалка 24пар Maxi Masa I Meda 2во1

Сложувалка 24пар Maxi Frozen 2во1 Сложувалка 24пар Maxi Lion King 2во1 Сложувалка 24пар Maxi Masa I Meda 2во1

Опис: Едукативен комплет сложувалки 2 во 1
, Lisciani 24 парчиња, со мотивот Frozen. 
Квалитетни загатки со омилените херои на 
Дизни. Преклопената сложувалка од другата 
страна станува боенка, која детето треба да 
ја обои. Димензијата на преклопената 
сложувалка е 70x50cm.

Опис: Сложувалка Lisciani 24 парчиња Maxi 
Massa и Meda 2 во 1 натпревари и бои 

Опис: Едукативен комплет сложувалки 2 во 1
, Lisciani 24 парчиња, со мотив Мини. 
Квалитетни загатки со омилените херои на 
Дизни. Преклопената сложувалка од другата 
страна станува боенка, која детето треба да 
ја обои. Димензијата на преклопената 
сложувалка е 70x50cm.

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави. Преклопената сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои.Димензијата на преклопената
сложувалка е 70х50см.

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави. Свитканата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои Димензиите на преклопената 
сложувалка се 50х35см

Опис: Квалитетни  сложувалки  со  омилените
херои  на  Дизни. Загатките  содржат 24 
парчиња. Преклопената  сложувалка  од
другата  страна  станува  боенка, која  детето
треба  да  ја  обои. Димензијата  на  склопената
сложувалка  е 50x35cm.

Опис: Едукативен  комплет  сложувалка 2 во 
1, Lisciani 24 парчиња, со  мотив  Мики  Маус. 
Квалитетни  загатки  со  омилените  херои  на
Дизни. Преклопената  сложувалка  од  другата
страна  станува  боенка, која  детето  треба  да
ја  обои. Димензијата  на  преклопената
сложувалка  е 70x50cm.

Опис: Сложувалка  Lisciani 24 парчиња  Maxi  
Massa и  Meda 2 во 1 натпревари  и  бои

Опис: Едукативен  комплет  сложувалка 2 во 
1, Lisciani 24 парчиња, со  мотив  Кралот  Лав.
Квалитетни  загатки  со  омилените  херои  на
Дизни. Преклопената  сложувалка  од  другата
страна  станува  боенка, која  детето  треба  да
ја  обои. Димензијата  на  преклопената
сложувалка  е 70x50cm



42173 51682 42175

42177 31694 33586

49068 31695 49067

Шифра:Шифра:Шифра:

Шифра:Шифра:Шифра:

Шифра: Шифра: Шифра:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Сложувалки

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
7+

Сложувалки и друштвени игри
7+

Сложувалки и друштвени игри
7+

Сложувалки и друштвени игри
7+

Сложувалки и друштвени игри
7+

  Сложувалка Lisciani 250пар Mala Sirena 2во1 Сложувалка 250пар Miki Maus 2во1 Сложувалка 250пар Minnie 2во1

Сложувалка 250пар Cars 2во1  Сложувалка 24пар Vampirina 2во1 Сложувалка 250пар Frozen 2во1

Сложувалка 24пар Princess 2во1Сложувалка 24пар Minnie Сложувалка 24пар Minnie  2u1 

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави.Пополнетата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои. Димензијата на склопената 
сложувалка е 50x35cm.

Опис: Свитканата сложувалка од другата 
страна станува боенка која детето треба да ја
обои Димензиите на преклопената 
сложувалка се 50x35cm.

Опис: Свитканата сложувалка од другата 
страна станува боенка која детето треба да ја
обои Димензиите на преклопената 
сложувалка се 50x35cm.

Опис: Сложувалка  Lisciani 250 парчиња  Minnie 
2во1 натпревар  и  боја

Опис: Едукативен  комплет  сложувалка 2 во 
1, Lisciani 250 делови, со  мотив  Мики  Маус
Квалитетни  загатки  со  омилените  херои  на
Дизни. Преклопената  сложувалка  од  другата
страна  станува  боенка, која  детето  треба  да
ја  обои. Димензијата  на  склопената
сложувалка  е 50x35cm.

Опис: Сложувалка  Lisciani 250 парчиња
Little Mermaid 2in1 натпревар  и  боја

Опис: Квалитетни  сложувалки  со  омилените
херои  на  Дизни. Загатките  содржат 24 
парчиња. Преклопената  сложувалка  од
другата  страна  станува  боенка, која  детето
треба  да  ја  обои. Димензијата  на  склопената
сложувалка  е 50x35cm.

Опис: Сложувалка  Lisciani 24 парчиња  
Minnie натпревар  и  боја

Опис: Квалитетни  сложувалки  со  омилените
херои  на  Дизни. Загатките  содржат 24 
парчиња. Преклопената  сложувалка  од
другата  страна  станува  боенка, која  детето
треба  да  ја  обои. Димензијата  на  склопената
сложувалка  е 50x35cm.



31692 49070 49069

46224 46225 46227

46226 49071 46228

Шифра:Шифра:Шифра:

Шифра: Шифра:Шифра:

Шифра:Шифра:Шифра:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Сложувалки

Сложувалки и друштвени игри
7+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалка 2x12пар SuperMaxi Princess 2во1 Сложувалка 2x24пар SuperMaxi Cars 2во1 Сложувалка 2x24пар SuperMaxi Frozen 2во1

Сложувалка 2x12пар SuperMaxi Cars 2во1 Сложувалка 2x12пар SuperMaxi Mickey 2во1                 Сложувалка 2x12pcs SuperMaxi Nemo 2во1

Сложувалка 250пар Princess 2во1 Сложувалка 2x12пар Maxi Masa I Meda 2во1  Сложувалка 2x12пар Super Maxi Masa I Meda 

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави.Пополнетата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои. Димензијата на склопената 
сложувалка е 50x35cm.

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави. Свитканата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои Димензиите на преклопената 
сложувалка се 50х35см

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави. Свитканата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои Димензиите на преклопената 
сложувалка се 50х35см

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави. Свитканата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои Димензиите на преклопената 
сложувалка се 50х35см

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави. Свитканата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои Димензиите на преклопената 
сложувалка се 50х35см

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави. Свитканата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои Димензиите на преклопената 
сложувалка се 50х35см

Опис: Сложувалка  Lisciani 2x24 парчиња  
SuperMaxi Cars 2во1 натпревар  и  боја

Опис: Сложувалка  Lisciani 2x12 парчиња  
Super Maxi  Masa  I  Meda  Rock  вклучен! 2 
во 1 

Опис: Сложувалка  Lisciani 2x12 парчиња  
Super Maxi  Masa  I  Meda 2in1 



46229 51614 51613
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43821 42191 31699
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Категорија:
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Категорија:
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Категорија:
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Категорија:
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Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Сложувалки

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
4+

Сложувалки и друштвени игри
4+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
3+

 Сложувалка 35пар Maxi Frozen II 2во1 Сложувалка 35пар Maxi Jungle Book 2во1 Сложувалка 35пар Maxi Mala Sirena  2во1

Сложувалка 35пар Maxi Cars 3 GO! GO! GO! 2во1 Сложувалка 35пар Maxi Frozen 2во1   Сложувалка 35пар Maxi Frozen 2во1

 Сложувалка 2x24пар. SuperMaxi Minnie 2во1  Сложувалка 2x60пар Maxi Cars 2во1 Сложувалка 2x60пар Maxi Frozen 2в1

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави. Свитканата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои Димензиите на преклопената 
сложувалка се 50х35см

Опис: Едукативен комплет сложувалка 2 во 1
, Lisciani 35 делови, со мотив Автомобили. 
Квалитетни загатки со омилените херои на 
Дизни. Преклопената сложувалка од другата 
страна станува боенка, која детето треба да 
ја обои. Димензијата на преклопената 
сложувалка е 70x50cm.

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави.Пополнетата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои. Димензијата на 
преклопената сложувалка е 70x50cm.

Опис: Едукативни сложувалки сет 2 во 1, 
Lisciani 35 дела, со мотивот Frozen 2. 
Квалитетни загатки со омилените херои на 
Дизни. Преклопената сложувалка од другата 
страна станува боенка, која детето треба да ја
обои. Димензијата на преклопената 
сложувалка е 70x50cm.

Опис: Едукативен  комплет  сложувалка 2 во 1, 
Lisciani 35 дела, со  мотивот  на  Малата  сирена.
Квалитетни  загатки  со  омилените  херои  на
Дизни. Свитканата  сложувалка, од  другата
страна, станува  боенка, која  детето  треба  да  ја
обои. Димензијата  на  преклопената
сложувалка  е 70x50cm.

Опис: Едукативен  комплет  сложувалка 2 во 
1, Lisciani 35 дела, со  мотив  Книга  за  џунгла.
Квалитетни  загатки  со  омилените  херои  на
Дизни. Преклопената  сложувалка  од  другата
страна  станува  боенка, која  детето  треба  да
ја  обои. Димензијата  на  преклопената
сложувалка  е 70x50cm.

Опис: Едукативен  комплет  сложувалка 2 во 
1, Lisciani 35 дела, со  мотивот  Frozen. 
Квалитетни  загатки  со  омилените  херои  на
Дизни. Преклопената  сложувалка  од  другата
страна  станува  боенка, која  детето  треба  да
ја  обои. Димензијата  на  преклопената
сложувалка  е 70x50cm.

Опис: Сложувалка  Lisciani 2x60pcs  
Maxi Frozen 2in1 Match  and  Colors

Опис: Сложувалка  Lisciani 2x60pcs  Maxi
Cars 2во1 натпревар  и  бои



42189 31703 31697

31702 37830 50959

46230 49062 46217

Шифра:Шифра:Шифра:

Шифра:Шифра:Шифра:

Шифра: Шифра: Шифра:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Сложувалки

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
4+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Слоожувалка 4x48пар SuperMaxi Frozen 2 2во1            Сложувалка 60 пар + 4 фломастери 44  2во1               Сложувалка 60 пар+ 4 фломас. Cinderella 2во1 

Сложувалка 35пар. Maxi Pinokio  2во1 Сложувалка 4x48пар. MaxiFloor Encanto 2во1Сложувалка 35пар Maxi Princess 2во1

Сложувалка 35пар Maxi Minnie 2во1 Сложувалка 35пар Maxi Paja Patak 2во1 Сложувалка 35пар Maxi Pepeljuga 2во1

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави. Свитканата сложувалка од 
другата страна станува боенка, која детето 
треба да ја обои.

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави. Свитканата сложувалка од 
другата страна станува боенка, која детето 
треба да ја обои Димензиите на сложувалката 
се: 4 сложувалки со димензии 35х25см

Опис: Сложувалка  Lisciani 4x48 
парчиња
MaxiFloor  Encanto 2во1 натпревар  и  бои

Опис: Едукативен  комплет  сложувалка 2 во 1, 
Lisciani 35 дела, со  мотив  принцеза. 
Квалитетни  загатки  со  омилените  херои  на
Дизни. Преклопената  сложувалка  од  другата
страна  станува  боенка, која  детето  треба  да  ја
обои. Димензијата  на  преклопената
сложувалка  е 70x50cm.

Опис: Едукативен  комплет  сложувалка 2 во 
1, Lisciani 35 дела, со  мотивот  на  Пинокио. 
Квалитетни  загатки  со  омилените  херои  на
Дизни. Преклопената  сложувалка  од  другата
страна  станува  боенка, која  детето  треба  да
ја  обои. Димензијата  на  преклопената
сложувалка  е 70x50cm.

Опис: Сложувалка  Lisciani 60 парчиња + 4 
фломастери 44 Cats  Rock 2 во 1 појавување  и
бои

Опис: Едукативен комплет сложувалка 2 во 1
, Lisciani 35 дела, со мотив Пепелашка. 
Квалитетни загатки со омилените херои на 
Дизни. Преклопената сложувалка од другата
страна станува боенка, која детето треба да 
ја обои. Димензијата на преклопената 
сложувалка е 70x50cm.

Опис: Едукативен комплет сложувалка 2 во 1,
Lisciani 35 дела, со мотивот на Paja Duck. 
Квалитетни загатки со омилените херои на 
Дизни. Преклопената сложувалка од другата 
страна станува боенка, која детето треба да 
ја обои. Димензијата на преклопената 
сложувалка е 70x50cm.

Опис: Едукативен комплет загатка 2 во 1, 
Lisciani 35 дела, со мотив Мини. Квалитетни 
загатки со омилените херои на Дизни. 
Преклопената сложувалка од другата страна
станува боенка, која детето треба да ја обои.
Димензијата на преклопената сложувалка е 
70x50cm.



46216 46239 31680

31679 37816 31663

43512 42180 37838

Шифра:Шифра:Шифра:

Шифра:Шифра:Шифра:

Шифра:Шифра:Шифра:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Сложувалки

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
4+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
4+

  Сложувалка 60 парчиња Frozen 2во1   Сложувалка 60 парчиња - Мала сирена 2 во 1   Сложувалка 60 парчиња Cars 3 Challenge 2во1

  Сложувалка 60 парчиња Frozen The Iceland 2во1  Сложувалка 60 парчиња Frozen 2во1  Сложувалка 60 парчиња Cars 2во1

  Сложувалка 60пар. + 4 фломастери Princess   Сложувалка 60 пар.- 101 Далматинец 2во1   Сложувалка 60 парчиња Bambi 2во1

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави.Пополнетата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои. Димензијата на 
преклопената сложувалка е 70x50cm.

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави.Пополнетата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои. Димензијата на склопената 
сложувалка е 50x35cm.

Опис: Сложувалка Lisciani 60 парчиња 
Замрзнато во футрола 2во1 одговара и бои 

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави.Пополнетата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои. Димензијата на склопената 
сложувалка е 50x35cm.

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави.Пополнетата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои. Димензијата на склопената 
сложувалка е 50x35cm.

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави.Пополнетата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои. Димензијата на склопената 
сложувалка е 50x35cm.

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави.Пополнетата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои. Димензијата на склопената 
сложувалка е 50x35cm.

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави. Свитканата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои Димензиите на преклопената 
сложувалка се 50х35см

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави. Свитканата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои Димензиите на преклопената 
сложувалка се 50х35см



32092 42195 39259

43461 43928 31666

31667 49078 49080

Шифра: Шифра: Шифра:

Шифра:Шифра:Шифра:

Шифра: Шифра: Шифра:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Сложувалки

Сложувалки и друштвени игри
4+

Сложувалки и друштвени игри
4+

Сложувалки и друштвени игри
4+

Сложувалки и друштвени игри
4+

Сложувалки и друштвени игри
4+

Сложувалки и друштвени игри
4+

Сложувалки и друштвени игри
4+

Сложувалки и друштвени игри
4+

Сложувалки и друштвени игри
4+

  Сложувалка 60 парчиња Maxi Frozen Sisters 2во1   Сложувалка 60 парчиња Maxi Lion King 2во1   Сложувалка 60 парчиња Masa I Meda 2во1

  Сложувалка 60 парчиња Maxi Frozen 2во1                    Сложувалка 60 парчиња Frozen Music 2во1  Сложувалка 60 парчиња Maxi Frozen 2во1

  Сложувалка 60 парчиња Maxi Cars 2во1                      Сложувалка 60 парчиња - Мала сирена 2во1                 Сложувалка 60 парчиња Mickey  2во1

Опис: Сложувалка  Lisciani 60 парчиња  Maxi  
Masa  I Meda 2во1 натпревари  и  бои 

Опис: Сложувалка Lisciani 60 парчиња Maxi
Lion King 2во1 натпревар и боја 

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави.Пополнетата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои. Димензијата на 
преклопената сложувалка е 70x50cm.

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави.Пополнетата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои. Димензијата на 
преклопената сложувалка е 70x50cm.

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави.Пополнетата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои. Димензијата на 
преклопената сложувалка е 70x50cm.

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави.Пополнетата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои. Димензијата на 
преклопената сложувалка е 70x50cm.

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави.Пополнетата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои. Димензијата на 
преклопената сложувалка е 70x50cm.

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави.Пополнетата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои. Димензијата на 
преклопената сложувалка е 70x50cm.

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави.Пополнетата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои. Димензијата на 
преклопената сложувалка е 70x50cm.



31705 31708 31709

31706 49079 31676

46240 31678 32090

Шифра: Шифра:Шифра:

Шифра: Шифра: Шифра:

Шифра:Шифра:Шифра:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Сложувалки

Сложувалки и друштвени игри
4+

Сложувалки и друштвени игри
4+

Сложувалки и друштвени игри
4+

Сложувалки и друштвени игри
4+

Сложувалки и друштвени игри
4+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
3+

  Сложувалка 60 парчиња Miki Maus 2во1   Сложувалка 60 парчиња Minnie Maus 2во1   Сложувалка 60 парчиња Nemo 2во1 

  Сложувалка 60 парчиња Miki Maus 2во1   Сложувалка 60 парчиња Maxi Sofia 2 во 1           Сложувалка 60 парчиња  Заспана убавица 2во1

  Сложувалка 60 парчиња Maxi Nemo 2во1  Сложувалка 60 парчиња Maxi Miki Maus 2во1   Сложувалка 60 парчиња Maxi Princess 2во1 

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави.Пополнетата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои. Димензијата на склопената 
сложувалка е 50x35cm.

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави.Пополнетата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои. Димензијата на склопената 
сложувалка е 50x35cm.

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави.Пополнетата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои. Димензијата на склопената 
сложувалка е 50x35cm.

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави.Пополнетата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои. Димензијата на склопената 
сложувалка е 50x35cm.

Опис: Сложувалка Lisciani 60 парчиња Maxi 
Sleeping Beauty 2во1 одговара и бои

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика од популарни ликови кои детето треба 
да ги состави.Пополнетата сложувалка има 
боенка од другата страна која детето треба да
ја обои. Димензиите на преклопената папка се
70x50cm.

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави.Пополнетата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои. Димензијата на 
преклопената сложувалка е 70x50cm.

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави.Пополнетата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои. Димензијата на 
преклопената сложувалка е 70x50cm.

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави.Пополнетата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои. Димензијата на 
преклопената сложувалка е 70x50cm.



31677 42179 44121Шифра: Шифра:Шифра:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Категорија:
Возраст:

Сложувалки

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
3+

Сложувалки и друштвени игри
4+

Сложувалка 60 парчиња - Princess 2во1 Сложувалка 60 парчиња  - Princess 2во1 Сложувалка 60 парчиња - Princess 2во1 

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави.Пополнетата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои. Димензијата на склопената 
сложувалка е 50x35cm.

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави.Пополнетата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои. Димензијата на склопената 
сложувалка е 50x35cm.

Опис: На едната страна од сложувалката има 
слика со популарни ликови кои детето треба 
да ги состави. Свитканата сложувалка од 
другата страна станува боенка која детето 
треба да ја обои Димензиите на преклопената 
сложувалка се 50х35см



071/332-854 
076/236-028

INFO@HERBI.MK 
HERBIMAGACIN@GMAIL.COM

 

WWW.HERBI.MK
@KNIZARNICAHERBI
@HERBI_KIDS_STORE

ПОДАТОЦИ ЗА НАРАЧКА


