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Nowe Special Plus: Bogatsze wyposażenie!
Niezapomniana zabawa! Dostępne w nowym opakowaniu!
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70251 Sprzedawca lodów
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70252 Pani weterynarz
z cielaczkiem
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70250 Dzieci na sankach
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70249 Pracownik służb
komunalnych
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70248 Agent z dronem
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1

70247 Księżniczka
z flamingiem

1

70299 Wróżka ze
smoczątkiem

70300 Urlopowiczka
z leżakiem

70301 Dziewczynka przy
umywalce

70302 Gladiator z bronią

70303 Górski rowerzysta

70305 Policjant z radarem

70059 Wróżka z sarenką

70060 Dziewczynka
z kucykiem

70061 Dzieci na rolkach
i rowerze

70062 Wódz indian

70063 Wędkarz

70154 Mama z dzieckiem
i psem

70156 Magik

70158 Azjatycki wojownik

9355 Syrenka

9356 Farmerka
z owieczkami

9357 Kierowca
motocrossowy

9084 Plażowiczka na
skuterze
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Policja
Straż pożarna
Plac budowy
Terminal kontenerowy

18
20
21
26
28
46
64
66

Dlaczego niedźwiedzie polarne mają
niebieskie języki oraz jak wyglądało
życie na zamku w dawnych czasach?
ROBert oraz jego przyjaciele Lisa i Bennet
podczas swoich podróży
odkrywają wiele ciekawych
rzeczy.
Dzięki czemu nieważne jakie
pojawi się pytanie, ROBert zna
na każde odpowiedź! Co tydzień
nowy odcinek na kanale YouTube
PLAYMOBIL Polska!
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70291 Zestaw upominkowy
"Straż pożarna"

70293 Zestaw upominkowy
"Księżniczka"

Nowość
01/2021

70290 Zestaw upominkowy
"Rycerz"

70292 Zestaw upominkowy
"Wyścig Go-Kart"

70295 Zestaw upominkowy
"Zoo"

70294 Zestaw upominkowy
"Stadnina koni"

19 Misja na Marsie
24

22

31

DINOS

36

39
42
47
48

Duży park rozrywki
Przygoda w zoo
Wakacje na kempingu
PLAYMO Beach Hotel

40 Gospodarstwo rolne
68 Stadnina koni
45
53
54
56
58
60
62

Hotel dla zwierząt
Moje małe miasto
Pasaż handlowy
Szkoła
Szpital
Nowoczesny dom
Przedszkole

50

70 Magiczny świat syrenek
72 Duży zamek
księżniczek

74 Duży domek dla lalek
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70127 Księżniczka
z jednorożcem

70402 Wróżka
z sarenką

N
07 owo
/2 ś
02 ć
1

N
07 owo
/2 ś
02 ć
1

PRODUKTY PLAYMOBIL 1.2.3.
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1

Świat widziany oczami dziecka jest niesamowicie kolorowy
i fascynujący. Wszystko czego dzieci doświadczają i odkrywają
w swoich pierwszych latach życia rozwija ich zmysły i jest ważnym
etapem ich dalszej nauki. PLAYMOBIL 1.2.3 wspiera rozwój
i kreatywność dzieci poprzez zabawę.
70401 Powóz jednorożca
z wróżką

70403 Wróżka
z lisem
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70181 Samochód z przyczepą dla konia.
Dzięki składanej rampie możesz ostrożnie wprowadzić
konika na przyczepę.

1½ - 4

70404 Amazonka
z koniem

70410 Chłopiec
z kucykiem
70180 Moja przenośna stadnina.
Wspaniała zabawa z kuferkiem, który po złożeniu mieści
wszystkie części zestawu. Idealny do zabrania w podróż!

6964 Traktor z przyczepą, ramieniem i ruchomą
łyżką oraz przechylaną przyczepą. Traktor mieści się
w bramie przenośnego gospodarstwa rolnego
(art. 6962).
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70405 Mój pierwszy pociąg

1
ść
wo 021
No 07/2

il

70406 Mój piesek na
kółkach

Zestawy tworzą linię produktów aktywnie wspierających rozwój dziecka.
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i
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No 07/2

70407 Weterynarz
z pieskiem

Zaprezentowano przykładowe artykuły.

Co
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W zestawach dla najmłodszych z pojedyńczymi
figurkami uwaga dziecka skupia się na nauce
poprzez dotyk, odkrywanie, naśladowanie
odgłosów zwierząt oraz nazywanie figurek,
zwierząt oraz przedmiotów.

70182 Pojazd do transportu
nosorożca

11
1

W zestawach zaawansowanych znajduje się
wiele nowych funkcji do odkrycia. Zabawki
pozwalają na odgrywanie ról, co rozwija
umiejętności społeczne dziecka.

W

Łatwy start

roz b ud ow an yc h z estaw ac h uw ag a d z i ec ka
skupia się na poznawaniu funkcjonowania różnych przedmiotów, rozwijaniu
umiejętności motorycznych oraz rozumieniu
związku przyczynowo-skutkowego.

ść
wo 021
No 07/2

6962 Moje przenośne gospodarstwo rolne ze zwierzętami.
Z poddaszem pełniącym funkcję spichlerza. Przez bramę może
przejeżdżać traktor.
Wymiary otwartego art.: 35 x 11 x 19 cm (DxSxW)

1

Pierwsze wyzwanie

mo

70400 Plac zabaw wróżek

1

1

Mały ekspert

1
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No 07/2

PLAYMOBIL 1.2.3. najlepsze artykuły 2021

PLAYMOBIL 1.2.3. wspiera rozwój dzieci
poprzez zabawę w ich pierwszych latach
życia !

6765 Moja Arka Noego. Arka może wypłynąć dopiero, kiedy
70183 Marynarz z łodzią rybacką
wszystkie zwierzęta oraz Noe wraz z jego żoną znajdą się na pokładzie.

70259 Kalendarz adwentowy 1.2.3
"Stajenka"

5
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6775 Koparka z ruchomą łyżką.

70130 Plac zabaw dla dzieci. Wymiary huśtawki:
6773 Autobus wycieczkowy
20 x 10 x 11 cm (DxSxW). Wymiary zjeżdżalni: 16 x 5 x 7 cm (DxSxW) z lukiem bagażowym.

70184 Ciężarówka z garażem i funkcją
sortera

70408 Policjant
z psem

9384 Samochód policyjny
z hakiem holowniczym.
Wymiary: 13 x 6 x 6 cm (DxSxW)

9383 Helikopter policyjny.
Śmigło można poruszać ręcznie.
Wymiary: 14 x 10 x 10 cm
(DxSxW)

70129 Dom rodzinny z funkcjonującym dzwonkiem do drzwi. Wnętrze składa
się z kuchni, jadalni, sypialni i łazienki. W toalecie znajduje się przycisk
z dzwiękiem spłuczki (wymagane 2 baterie AAA).
Wymiary: 42 x 26 x 28 cm (DxSxW)

6774 Śmieciarka z funkcją sortera.

6967 Wóz strażacki z ruchomą drabiną.

70186 Astronauta z rakietą

70128 Rycerz
z duchem

1a
ść
wo 021
No 07/2

70399 Przenośne przedszkole. Tutaj nie ma czasu na nudę!
Zabawa na huśtawce, zjeżdżalni czy karuzeli. Wszystkie części zestawu mogą
być przechowywane w kuferku. Wymiary: 24 x 17 x 21 cm (DxSxW)

70185 Samolot pasażerski
1
ść
wo 021
No 07/2

70179 Moja pierwsza kolejka. Pasażerowie zajmują miejsce w wagonie osobowym,
podczas gdy bagaż przewożony jest w wagonie towarowym. Z tunelem, przejazdem
i semaforem kolejowym.

70126 Wywrotka z możliwością przechylania skrzyni
ładunkowej. Wymiary: 19 x 7 x 10 cm (DxSxW)

70165 Dźwig budowlany z obrotowym ramieniem i platformą
do podnoszenia. Wymiary: 22 x 21 x 12 cm (DxSxW)

70409 Pracownik
budowlany
z taczką

70125 Koparka. Pomaga robotnikowi budowlanemu w
kopaniu i ładowaniu. Wymiary: 18 x 8 x 10 cm (DxSxW)
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70270 Wodna zjeżdżalnia
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70271 Rodzina kaczuszek
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70269 Huśtawka wodna
z konewką

70268 Młyn wodny z karuzelą

70340 Zestaw "Zamek z piasku"

1
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70267 Park wodny. Zabawa z wodą pomaga w rozwoju umiejętności motorycznych. Wszystkie ruchome elementy
zestawu są w kolorze czerwonym. Obrót korbą w dwóch kierunkach tworzy nurt, który wprawia w ruch przedmioty
znajdujące się w wodzie. Wymiary: 59 x 49 x 20 cm (DxSxW)
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6

9144 Cysterna na wodę

70339 Zestaw "Piekarnia z piasku"

70064 Samochód z wiertłem do piasku

7
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(potrzebna
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1,5 V micro)

zdejmowany
dach
i otwierana
szyba
1

N
01 owo
/2 ś
02 ć
1

Akcesoria i artykuły
uzupełniające
znajdziesz
w dołączonym
katalogu lub na
www.playmobil.pl

GRATIS APP

otwiera się

9360 Pojazd jednostki specjalnej ze światłem i dźwiękiem
ze zdejmowanym dachem i miejscem na 4 figurki.
Wymiary: 33,5 x 15,5 x 15 cm (DxSxW)

70670 Zestaw figurek: Złodzieje.
Trzy figurki rabusiów z łupem
i akcesoriami.
1
ść
wo 021
No 01/2

dźwięk
i światła
migające
(potrzebna
1 bateria
1,5 V micro)

70669 Zestaw figurek: Policjanci.
Trzy figurki policjantów wyposażone
w akcesoria policyjne.

6924 Blokada policyjna

1
ść
wo 021
No 01/2

6920 Radiowóz policyjny.
Ze zdejmowanym dachem
i miejscem na 4 figurki.
Wymiary: 24,5 x 13 x 10,5 cm
(DxSxW)

70569 Policyjny śmigłowiec: Ucieczka ze spadochronem. Do pościgów
w powietrzu! Spadochron zrzucony z wysokości, delikatnie opada w dół.
Pora rozpocząć pościg!

folia do
pobrania
odcisków
palców

wyburzone
przejście
w murze

8
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6919 Komisariat policji z więzieniem i z miejscem do lądowania helikopterów.
Z możliwością pobrania odcisków palców, z szafą na broń i z wieloma innymi
akcesoriami. Uwięzieni przestępcy mogą uciec przez dziurę w murze.
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strzela

70568 Policja: Ucieczka z więzienia. Więzień uciekł! Za uciekinierem
podąża policyjny motocykl. Złoczyńca został szybko aresztowany i
zamknięty w więzieniu. Wymiary: 28 x 23,5 x 15 cm (DxSxW)

możliwość
ucieczki

70571 Policyjny robot: Akcja specjalna.
Robot z funkcją transformacji
i możliwością chwytania przedmiotów
i figurek. Wymiary robota w pozycji
stojącej: ok. 13 x 8 x 17,5 cm (DxSxW)
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70572 Policyjny motor: Pościg za przestępcą.
Napad na bankomat! Motocykl policyjny ściga
rabusia, który skradł pieniądze.
1
ść
wo 021
No 01/2

1

ruchomy
chwytak

70066 Porsche 911 Carrera 4S Policja
z policyjnym światłem i dźwiękiem (wymagana 1 bateria 1,5 V
micro - nie zawarta w zestawie). Świecące przednie i tylne światła oraz
podświetlana deska rozdzielcza (wymagane 3 baterie 1,5 V micro nie zawarta w zestawie). Dach można zdejmować.
Wymiary Porsche: 26 x 11,5 x 9 cm (DxSxW)

zmienne
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70575 Policyjny helikopter: Pościg za uciekającym samochodem.
Helikopter wyposażony w kotwicę czteroramienną podąża za zakamuflowanym pojazdem
rabusiów. Tablice rejestracyjne zmieniają się poprzez potarcie!
Wymiary pojazdu: 28,5 x 11,5 x 14,5 cm (DxSxW)
10

70570 Policyjny samochód terenowy: Pościg za złodziejem skarbu.
Do szybkich pościgów w trudnym terenie! Policyjny pojazd terenowy podąża
za złodziejem, który usiłuje zbiec na motocyklu, aby ukryć swój łup.

70573 Policyjny rower: Pościg za
kieszonkowcem.
Skradziona torebka! Policjantka na
rowerze rozpoczyna pościg.

70577 Policyjny gokart: Pościg za włamywaczem do
sejfu. Oba pojazdy wyposażone są w napęd wsteczny.

11
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Akcesoria i artykuły
uzupełniające
znajdziesz
w dołączonym
katalogu lub na
www.playmobil.pl
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Alarm dla

* Można połączyć z pompą wodną
z art. 9468 Strażacy z gaśnicą.

EDYCJA
LIMITOWANA

oś

1

70557 Akcja straży pożarnej z pojazdem gaśniczym
ze światłem i dźwiękiem (wymagane trzy baterie micro 1,5 V - nie
są zawarte w zestawie). W połączeniu z artykułem 9468 „Strażacy
z gaśnicą“ (do zakupienia osobno) pożar może zostać ugaszony
prawdziwą wodą. Wymiary wozu strażackiego: ok. 37 x 12 x 14-35
cm (rozkładane ramię można złożyć).

70335 Jednostka straży pożarnej z helikopterem i łodzią.
Pojemnik na wodę do gaszenia pożarów w helikopterze straży pożarnej można
napełnić wodą i opróżnić. Łódź pływa i może być wyposażona w silniczek
podwodny (art. 7350). Wymiary helikoptera: 31 x 11,5 x 13,5 cm (DxSxW).
Wymiary łodzi: 27 x 11,5 x 13 cm (DxSxW)

dźwięk
i światło
migające
(potrzebne
2 baterie
9464* Pojazd ratowniczy straży pożarnej. Pojazd kompatymicro 1,5 V) bilny z modułem zdalnego sterowania RC, z działającą armatką

6914 Moduł RC 2,4 GHz
działający ze wszystkimi pojazdami z funkcją zdalnego
sterowania RC. Łatwy w montażu i prosty w obsłudze.
Wymagane baterie mignon AA 1 x 9V i 6 x 1,5 V
(nie są zawarte w zestawie).

wodną, światłem i dźwiękiem. Z miejscem do przechowywania
sprzętu. Wymiary: 28 x 13 x 16 cm (DxSxW)

dźwięk
i światło
migające
(potrzebne
3 baterie
micro 1,5 V)

dźwięk
i światło
migające
(potrzebne
2 baterie
micro 1,5 V)

9463* Samochód strażacki z drabiną. Pojazd kompatybilny z modułem zdalnego
sterowania RC, z wysuwaną drabinką i podporami. W kabinie kierowcy można umieścić
maksymalnie cztery figurki. Wymiary: 39 x 13 x 17 cm (DxSxW)

możliwość
skręcania /
uchylania

9466* Terenowy wóz strażacki z wciągarką
linową i armatką wodną.
Wymiary: 26 x 12 x 17 cm
(DxSxW)

9468 Strażacy z gaśnicą. Pożar
można ugasić prawdziwą wodą.

70081 DuoPack
Strażacy
12
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alarm
pożarowy
(wymagane
2 baterie
1,5 V)

9462 Duża remiza strażacka z alarmem przeciwpożarowym oraz dwoma garażami dla
pojazdów ratowniczych. Zestaw zawiera helikopter wraz z lądowiskiem.
Wymiary: 61 x 21 x 36 cm (DxSxW)
13
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Akcja na

70272 DuoPack Robotnicy
budowlani z młotem
pneumatycznym, łopatą
i wiadrem.

placu budowy
70445 Ładowarka kołowa z kamieniami.

możliwość
wysadzania

70442 Koparka linowa z elementem
konstrukcyjnym. Z napędem łańcuchowym.
Za pomocą kuli wyburzeniowej można wyburzać
poszczególne części budowli. Podłogę
betonową można wysadzić.

14
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70446 Rusztowanie z robotnikami.
Z elektrykiem, stolarzem i malarzem oraz
pasującymi akcesoriami.

70443 Mała koparka z elementem konstrukcyjnym.
Minikoparka z napędem łańcuchowym, może służyć do
przewożenia piasku oraz układania rur.

70444 Samochód ciężarowy z wymiennym nadwoziem.
Jedno nadwozie umożliwia transport towarów w
workach, a drugie wraz ze skrzynią ładunkową może
służyć do transportu piasku.

można
wymienić

70441 Zdalnie sterowany dźwig z elementem konstrukcyjnym.
Za pomocą żurawia poszczególne elementy mogą być przemieszczane
na placu budowy. Z częścią mocującą do podnoszenia towarów
w workach oraz z pilotem zdalnego sterowania RC.
15
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Wielki
terminal
kontenerowy

70771 Samochód ciężarowy z przyczepą i kontenerem. Samochód może
być zdalnie sterowany (potrzebny art. 6914 RC Moduł Plus Set).
Wymiary: 48,5 x 13 x 18 cm (DxSxW)
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70774 Produkcja kontenerów.
W zestawie spawacz z
wyposażeniem stanowiska pracy
oraz materiały do zabezpieczenia
ładunków.

70773 Skład towarów z elementami ogrodzenia
i funkcjonującym szlabanem. W zestawie kontener
modułowy z regulowaną liną do zabezpieczenia
ładunku. Wymiary (bez masztów
oświetleniowych): 29 x 26 x 8,5 cm (DxSxW)
1
ść
wo 021
No 08/2

napęd
elektryczny
(wymagane
3 baterie
1,5 V Mignon)

70772 Wózek widłowy z ładunkiem.
W zestawie kontener, paleta, kałuże
farby oraz wiele innych akcesoriów.
Wymiary: 22 x 9 x 20 cm (DxSxW)

1
ść
wo 021
No 08/2

podnosi
się

70770 Suwnica z kontenerami z możliwością załadunku oraz
rozładunku samochodów ciężarowych lub kontenerowca. Dzięki
napędowi elektrycznemu (wymagane 3 baterie micro 1,5 V)
kontenery mogą być podnoszone i transportowane z jednej
strony na drugą. Wymiary: 60 x 17 x 54 cm (DxSxW)

zdejmowany
dach

ruchomy
dźwig
załadunkowy
1
ść
wo 021
No 08/2

pływa

16
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70775 Kontrola
celna.
W zestawie paleta
z ładunkiem.

70769 Duży kontenerowiec z łodzią służb celnych oraz dźwigiem załadunkowym (obrót o 360°) dla
sprawnego za- i rozładunku statku. Kontenerowiec pływa (można wyposażyć w silniczek) i posiada
dużą powierzchnię ładunkową. Wymiary: 50 x 19,5-20,5 cm (bok) x 25-33,5 cm (DxSxW)
(zmienna wysokość dźwigu, wymiar bez anten).
Łódź pływa (można wyposażyć w silniczek). Wymiary: 20 x 10,5 x 7,5 cm (DxSxW)
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Misja na
Marsie
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70176 Volkswagen T1 Camping Bus.
Kultowy samochód kempingowy idealny na
podróż pełną przygód. W pełni wyposażony, posiada
część wypoczynkową, kuchenkę oraz miejsce do
przechowywania akcesoriów niezbędnych w podróży.

Wiek
dziecka

Nowość
01/2021

światło
i dźwięk
(wymagane
2 baterie
1,5 V)

zmienny
wyraz twarzy

9492 DuoPack
Astronauta i Robot

ruchoma
platforma
konserwacyjna

9489 Pojazd badawczy na Marsie. Z ekwipunkiem do badania
powierzchni Marsa. Z ruchomym ramieniem i wymiennymi
nasadkami. Wymiary: 26 x 17 x 18 cm (DxSxW)

światło
i dźwięk
(wymagane
2 baterie
1,5 V)

18

Trademarks, design patents and copyrights are used
with the approval of the owner Volkswagen AG.
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70177 Volkswagen Garbus.
Prawdziwy klasyk! Wyposażony w bagażnik
dachowy, idealnie nadaje się na rodzinną
wycieczkę na plażę.

światło
i dźwięk
(wymagane
2 baterie
1,5 V)

obraca się

9487 Stacja na Marsie z dwoma astronautami, robotem i działającą podwójną bronią, a także
różnymi efektami świetlnymi i dźwiękowymi. Z dużą ilością sprzętu i akcesoriów.
Wymiary: 50 x 28 x 20 cm (DxSxW). Można połączyć z artykułem 9488 Rakieta kosmiczna z rampą
startową oraz z artykułem 9490 Niszczyciel meteoroidów.

zmienny
wyraz twarzy

9488 Rakieta kosmiczna z rampą startową i kosmicznymi kapsułami.
Z astronautami, platformą konserwacyjną, modułami świetlnymi i dźwiękowymi
(wymagane 2 baterie 1,5 V Mignon). Wymiary: 22 x 28 x 72 cm (DxSxW).
19
Można łączyć z artykułem 9487 Stacja na Marsie oraz 9490 Niszczyciel meteoroidów.
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Marty MCFly

przednie i
tylne oświetlenie

© Universal City Studios LLC
and Amblin Entertainment, Inc.
All Rights Reserved.

zdejmowany dach

delorean

DR. EmmeTt
Brown

odsuwa się

70765 Porsche Mission E. Samochód elektryczny ze zdalnym sterowaniem, efektami
świetlnymi i stacją ładującą. Wymagane 4 baterie 1,5 V AAA do modułu świetlnego.
Nadajnik zdalnego sterowania wymaga 3 baterii 1,5 V AAA.
Wymiary samochodu: 27,5 x 11 x 7,5 cm (DxSxW)

Nowość
06/2021

2015
einstein

N
05 owo
/2 ś
02 ć
1

1

przednie i
tylne oświetlenie

FLUXKompensator

1985

1955

70634 Back to the Future II Pościg na deskolotce

1985
05 owo
/2 ś
02 ć
1

1

N

zdejmowany dach

70459 Back to the Future Marty
Mcfly i Dr. Emmett Brown.
Marty McFly z gitarą i Dr. Emmett
Brown z gazetą w strojach z 1955
roku.

20

70317 Back to the Future DeLorean. Kultowy pojazd wraz z bohaterami
Martym McFly i Dr. Brownem w oryginalnych strojach z 1985 roku.
W zestawie z psem Einsteinem, deskorolką oraz skrzynią z plutonem
i panelem sterującym. Wymiary samochodu DeLorean: 25 x 12 x 9 cm (DxSxW)
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70633 Back to the Future Pick-up Marty’ego

70764 Porsche 911 GT3 Cup. W nowym, niezwykłym wydaniu!
Samochód wyróżniają typowe dla sportowych aut Porsche kolory
karoserii oraz znaczek Porsche, którym ozdobione jest auto.
Z efektami świetlnymi (wymagane 3 baterie 1,5 V micro).
Wymiary samochodu: 26,5 x 11,5 x 7,5 cm (DxSxW)

podświetlana
deska rozdzielcza
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70550 Pokaz kaskaderski: Monster Truck Rekin. Zawieszenie optymalnie
dostosowuje się do kształtu podłoża. Zdejmowany dach oraz tylna pokrywa
bagażnika. W zestawie karoseria samochodu do pokazów kaskaderskich.
Wymiary: 32 x 16,5 x 18 cm (DxSxW)

22
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70553 Pokaz kaskaderski: Motor z płonącą
przeszkodą ze specjalną rampą do wykonania
różnych wyczynów kaskaderskich. Wymiary rampy
bez płomieni ognia: 12 x 4,5 x 10 cm (DxSxW)

70552 Pokaz kaskaderski: Namiot serwisowy.
W zestawie z motocyklem i akcesoriami do naprawy
oraz serwisu pojazdów kaskaderskich.
Wymiary namiotu: 22 x 12 x 14 cm (DxSxW)

70554 Pokaz kaskaderski: Gokart
straży pożarnej z kałużami oleju.
Wymiary: 12 x 7 x 6 (DxSxW)

70551 Pokaz kaskaderski: Samochód kaskaderski.
Po wymianie części takich jak zderzak, rampa czy płonący silnik
pojazd może stać się samochodem wyścigowym. W zestawie
z kierowcą i manekinem do testów zderzeniowych.
Wymiary: 23,5 - 26 x 12 x 7,5 cm (DxSxW)

70549 Pokaz kaskaderski: Monster Truck Rogacz. Zawieszenie optymalnie
dostosowuje się do kształtu podłoża. Zdejmowany dach oraz otwierana klapa
bagażnika. W zestawie z kierowcą i górą z piasku do pokazów
kaskaderskich. Wymiary: 26 x 16 x 17 cm (DxSxW)

23

06.10.20 08:14

6+
lat

z s aw P a Bo
z su r doda kami

70306 Play Box
Posterunek policji.
W zestawie policjant,
cela więzienna oraz
wiele akcesoriów.

Wiek
dziecka

1

Wiek
dziecka

Nowość

4+
lat

70308 Play Box Przedszkole.
W zestawie przedszkolanka,
dwójka dzieci oraz dużo
zabawek i akcesoriów.

70307 Play Box
Misja na Marsie.
W zestawie kosmonauta
i robot z chwytakami
oraz wiele akcesoriów.

70309 Play Box Weterynarz.
W zestawie pani weterynarz,
dziecko oraz zwierzęta podczas
wizyty lekarskiej.

rz no śn

o wi ra si ę
Wiek
dziecka
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Nowość
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01/2021

Obejrzyj koniecznie film "Top Agents V".
Więcej informacji na

24 torebki-niespodzianki
z figurkami PLAYMOBIL w częściach do składania

play.playmobil.com
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70231 Spy Team Pojazd śnieżny z funkcjonującą bronią
na pokładzie. W zestawie znajdują się dwie figurki
z teamu Spy i jedna z teamu Celsius. Lodowy portal
z funkcjonującym oświetleniem i dźwiękiem.
Wymiary: 23,5 x 13,5 x 16,5 cm (DxSxW)

70234 Spy Team Szybowiec
na płozach z figurką z teamu
Spy oraz funkcjonującą bronią.
Wymiary: 13 x 15 x 8 cm
(DxSxW).

24

70566 Figures Girls 19. edycja

70566
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70565 Figures Boys 19. edycja
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70232 Arktyczni rebelianci Lodowy trójkołowiec
z katapultami i funkcjonującą bronią. W zestawie znajduje się
figurka z teamu Celsius i z teamu Spy. Lodowy portal
z funkcjonującym oświetleniem i dźwiękiem.
Wymiary: 33 x 16 x 12 cm (DxSxW)

1

70565

70235 Arktyczni rebelianci
Lodowy skuter z figurką
z teamu Celsius i skuterem
z napędem łańcuchowym.
Wymiary: 13 x 7 x 5,5 cm
(DxSxW)

70233 Arktyczni rebelianci Lodowy robot
z funkcjonującą bronią i chwytakami. Robot
z możliwością transformacji i zmiany w różne
pojazdy. W kokpicie znajduje się miejsce na
jedną figurkę.
Wymiary: ok. 14,5 x 8 x 18 cm (DxSxW)
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70230 Spy Team Pojazd gąsienicowy z miejscem na dwie figurki i funkcjonującą
bronią. W zestawie znajdują się dwie figurki z teamu Spy i jedna z teamu Celsius.
Lodowy portal z funkcjonującym oświetleniem i dźwiękiem.
Wymiary: 58 x 20,5 x 15 cm (DxSxW)
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DreamWorks Dragons © DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.

lat

70040 Czkawka i Astrid z małym
smokiem z miejscem na ognisko
i z rusztem do grillowania ryb.

podstawa
obraca się
o 360°

70727 Dragon Racing:
Szczerbatek i Czkawka
z oświetleniem LED i
funkcją strzelania (wymagana bateria micro 1,5 V
AAA). Owieczkę można
katapultować (potrzebny
art. 9461).
Wymiary smoka:
38 x 50 x 20 cm
(DxSxW)

70729 Dragon Racing:
Śledzik i Sztukamięs
ze zdejmowanym
siodłem. Owieczkę można
katapultować (potrzebny
art. 9461).
Wymiary smoka:
18 x 28 x 10 cm
(DxSxW)
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70037 Szczerbatek i Czkawka z małym smokiem. Czkawka w zbroi do
latania. Szczerbatek strzela strzałami z paszczy.
Wymiary Szczerbatka: 38 x 26-49,5 x 9-20 cm (DxSxW)

70731 Dragon Racing: Sączysmark i Hakokieł
ze zdejmowanym siodłem. Owieczkę można
katapultować (potrzebny art. 9461).
Wymiary smoka: 40 x 36 x 13 cm (DxSxW)

1
ść
wo 021
No 04/2

70038 Biała Furia z małym smokiem i dziećmi.
Biała Furia strzela strzałami z paszczy.
Wymiary Białej Furii: 27,5 x 37-45 x 12-17 cm (DxSxW)

1 ść
wo 021
No 04/2

proteza
ogonowa
wymienna

strzela
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grzebień smoka
z światłem LED
(potrzebna
1 bateria 1,5 V
micro - nie
zawarta
w zestawie)

1
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wo 021
No 04/2

1
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No 04/2

9461 Dragon Racing: Pyskacz Gbur
z katapultą do owiec

70728 Dragon Racing: Astrid i Wichura
ze zdejmowanym siodłem. Owieczkę można
katapultować (potrzebny art. 9461).
Wymiary smoka: 30 x 25 x 18 cm (DxSxW)

70730 Dragon Racing: Szpadka i Mieczyk z Jot & Wym
ze zdejmowanymi siodłami. Owieczkę można
katapultować (potrzebny art. 9461).
27
Wymiary smoka: 48 x 40 x 20 cm (DxSxW)
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70286 SCOOBY-DOO! Wehikuł Tajemnic.
Fred, Daphne i Velma podróżują po świecie swoim
Wehikułem Tajemnic i rozwiązują tajemnicze zagadki.
Na monitorze w samochodzie mogą podświetlić kartę
duchów, która pozwala na ich łatwą identyfikację
(wymagana jest bateria 1,5 micro).
Wymiary: 28,5 x 11,5 x 14,5 cm (DxSxW)

70287 SCOOBY-DOO!
Scooby & Kudłaty z duchem.
Duch świeci w ciemności.

kryjówka

70365 SCOOBY-DOO! Przygoda w Egipcie.
W zestawie znajdują się Scooby, Kudłaty oraz Velma
przebrani za Egipcjan. Scooby przebrany za faraona, do
kolekcjonowania! Wymiary: 23 x 11,5 x 27 cm (DxSxW)

70363 SCOOBY-DOO! Kolacja
z Kudłatym. Scooby przebrany za
kucharza, do kolekcjonowania!

wyskakuje

można
zablokować

magiczna
trumna

W zestawie trumna
z 8 różnymi
strasznymi dźwiękami
oraz projektorem do
kart z duchami.

70362 SCOOBY-DOO! Przygoda na cmentarzu. Ze Scoobym,
Fredem i Daphne. Na cmentarzu znajduje się magiczna trumna,
w której znikają postacie i rzeczy. Scooby przebrany za grabarza, do
kolekcjonowania! Wymiary: 33 x 25 x 20 cm (DxSxW)

schody
zamieniają
się w
zjeżdżalnię

ruchome

Do kolekcjonowania!
28
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70362

70363

70365

Znajdź
wszystkie
ukryte funkcje!

Ściągnij darmową
aplikację do
wyświetlenia
duchów 3D za
pomocą smartfonu.

pułapka

tajemne
przejście

70361 SCOOBY-DOO! Przygoda w domu z duchami. W nawiedzonym domu na przyjaciół czekają
niesamowite niespodzianki, jak zapadnia czy spadający żyrandol. Za pomocą odpowiedniej aplikacji
na smartfonie można wyświetlać w pomieszczeniu duchy. Zestaw zawiera trumnę z modułem
dźwiękowo-świetlnym (wymagane 3 baterie 1,5 V micro) z 8 różnymi, przerażającymi dźwiękami.
W tym 3 karty ducha. Scooby przebrany za detektywa, do kolekcjonowania!
Wymiary: 38 x 38 x 40 cm (DxSxW)
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70717 SCOOBY-DOO!
Mystery Figures (seria 2)

Drugi dowódca
Wojowników
Burnham

1

Książę Novelmore

Nowość
06/2021

70708 SCOOBY-DOO! Przygoda z Ghost Diver.
Duch może zostać zdemaskowany. Scooby na desce surfingowej
i Fred w stroju płetwonurka, do kolekcjonowania!

70706 SCOOBY-DOO! Przygoda z Snow Ghost. Ucieczka na skuterze śnieżnym.
Duch może zostać zdemaskowany. Scooby i Kudłaty w strojach zimowych, do
kolekcjonowania!

70716 SCOOBY-DOO!
Samuraj
do kolekcjonowania.

70715 SCOOBY-DOO!
Wampir
do kolekcjonowania.

70711 SCOOBY-DOO!
Pilot
do kolekcjonowania.

70712 SCOOBY-DOO!
Strażak
do kolekcjonowania.

70713 SCOOBY-DOO!
Ratownik
do kolekcjonowania.

70714 SCOOBY-DOO!
Policjant
do kolekcjonowania.

Strażnik świątyni
szkieletów

Czarnoksiężnik
Czasu
70710 SCOOBY-DOO! Przygoda z Ghost Clown.
Duch może zostać zdemaskowany.
Scooby z balonami, do kolekcjonowania!

70707 SCOOBY-DOO! Przygoda z Witch Doctor.
Duch może zostać zdemaskowany. Scooby i Velma w strojach
hawajskich, do kolekcjonowania!

70709 SCOOBY-DOO! Przygoda z Black Knight.
W zestawie Scooby ze sztalugą i obrazami. Duch może
zostać zdemaskowany. Scooby jako malarz, do
kolekcjonowania!

Najnowsze filmy,
pliki do pobrania
oraz wiele więcej
można znaleźć
na stronie:

novelmore.
playmobil.com

GRATIS APP

70706
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70708

70707
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70710

70709

70712

70711

70714

70713

70716

70715

P

oszukiwacze przygód, witajcie w Novelmore!
Średniowieczne miasto Novelmore zyskało sławę dzięki wynalezieniu zbroi
"Invincibus". Dzięki jej mitycznej mocy osoba, która ją nosi staje się niepokonana.
Nic więc dziwnego, że nie tylko Wojownicy Burnham, ale także tajemniczy magowie
i armia szkieletów pragną wejść w posiadanie tej niesamowitej zbroi. Czy księciu
Arwynnowi i Rycerzom Novelmore uda się obronić Invincibusa?
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70391 Mobilna katapulta Novelmore.
Dwóch rycerzy w maszynie zaprojektowanej przez
Dario Da Vanci, która jest połączeniem katapulty
oraz łuku.
ść
wo 021
No 03/2

1

70642 Sterowiec Dario Novelmore to genialny wynalazek
z warsztatu Dario Da Vanci. Jako statek powietrzny może nie tylko
szybko transportować ludzi i cenne przedmioty, ale także atakować
z dużej wysokości dzięki zintegrowanym armatom.

obraca się

zmieniające
się kolory
światła

70223 Świątynia czasu z dwoma rycerzami i magikiem.
W zestawie z podświetlanym magicznym mieczem. Podest,
na którym znajduje się zbroja posiada funkcję strzelania.
Wymiary: 19,5 x 20 x 17,5 cm (DxSxW)

wyrzutnia
kamieni
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03 owo
/2 ś
02 ć
1

1
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wo 021
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wyrzutnia
ognia

1

70227 Ognisty duch
Wojowników Burnham

świeci się
(wymagana
1 bateria
AAA)

70672 Trzech
Wojowników Burnham

zapadnia

tajemne
przejście w
murze

N

03 owo
/2 ś
02 ć
1

1

ruchome

70221 Twierdza Wojowników Burnham z bramą zamkową, ognistymi
działami, wyrzutnią ognistych kul i smoczą klatką. Zamek posiada
tajemne przejście ze "Wzgórza płomieni" do lochów. W zestawie
cztery figurki. Wymiary: 60,5 x 55,5 x 39 cm (DxSxW)
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wyburzone
przejście w
murze

70641 Statek ognia Wojowników Burnham.
Ruchome armaty i rokładany przedni miecz, pomagaj
w walce z przeciwnikiem.

70393 Ognisty taran Wojowników Burnham.
Ognista machina do zdobywania wrogich zamków,
na której znajduje się dwóch Wojowników Burnham,
wyposażona jest w ogniotrwałą tarczę.

70390 Kopalnia Wojowników Burnham. W kopalni lawy Wojownicy
Burnham wydobywają tajemniczy materiał do wykuwania magicznej
zbroi. W zestawie ze smokiem, koniem i wieloma akcesoriami.

70671 Trzech Rycerzy
Novelmore

70220 Duży zamek Novelmore z zamkową bramą, dołączoną katapultą, balistą oraz windą.
Intruzi poprzez pułapkę-zapadnię wpadają wprost do lochu. Możliwość dostania się do
zamku po wyburzeniu kawałka muru. Zamek jest otwarty z tyłu dla lepszego dostępu
podczas zabawy. W zestawie 4 figurki. Wymiary: 79 x 57 x 44 cm (DxSxW)
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70746 Violet Vale - Portal demonów. W zestawie magiczny
portal wywołujący demony oraz wiele innych akcesoriów.
Powstrzymaj złego czarnoksiężnika i jego asystenta ...
lub dołącz do nich. Wymiary:
32,5 x 30 x 36 cm (DxSxW)

70747 Violet Vale - Czarodziej
roślin. W zestawie roślinna
kryjówka i sieć do zbierania.
70749 Violet
Vale - Czarodziej
powietrza.
W zestawie szybowiec
ze składanymi
skrzydłami.
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70748 Violet Vale Pojazd do łapania
demonów.
W zestawie
zwrotny wózek ze
strzelającymi działami
i innymi akcesoriami
do łapania złośliwych
demonów.
Wymiary:
19 x 11 x 11,5 cm
(DxSxW)
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70751 Sal’ahari Sands - Świątynia armii szkieletów

N

07 owo
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1

1

do
12 Szkieletów
kolekcjonowania

U

NE

70491 Fire Helicopter and Boat..
Maße 33,5 x 29 x 15 cm (LxTxH).
UVP 25,99 €
70752 Skeleton Surprise Box Sal’ahari Sands Szkielet
wojownik (Seria 1)
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70745 Violet Vale - Wieża czarodzieja. W zestawie
magiczne, obrotowe mechanizmy, tajne kryjówki i
potężne maszyny obronne. Odkryj świat Timithor!
Wymiary: 26 x 28 x 57 cm (DxSxW)
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O S T AT E C Z N A
WALK A

DINOZ AURÓW

70628 Pteranodon:
Atak z powietrza.
Wyposażony w sieć z różnymi
przedmiotami jako pociskami
oraz siedzisko dla figurki na
grzbiecie pteranodona.
36
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Nowość
05/2021

70627 Triceratops:
Spór o legendarne
kamienie. W zestawie
strzelające rakietki i
zdejmowane zbroje oraz
siedzisko dla figurki na
grzbiecie triceratopsa.

70629 Wujek Rob:
Przygotowanie do bitwy.
Deinonych z funkcjonującą bronią.

70625 Spinozaur: Podwójna obrona.
W zestawie strzelające rakietki i zdejmowane zbroje
oraz siedziska dla figurek na grzbiecie spinozaura.

70626 Sajchania: Odparcie ataku.
W zestawie strzelające rakietki i zdejmowane
zbroje oraz siedzisko dla figurki na grzbiecie
sajchania.

70624 T-Rex: Walka gigantów.
W zestawie strzelające rakietki, katapulta na beczki
i zdejmowane zbroje oraz siedzisko dla figurki na
grzbiecie T-Rexa.

37

06.10.20 13:01

-P
AC
K

Wiek
dziecka

1

lat

Nowość

4-10
lat

PR

OM

O

01/2021

W dużym parku rozrywki

1

3+

Nowość

Wiek
dziecka

70500 Starter Pack Księżniczka

70504 Starter Pack Księżniczka zestaw dodatkowy

EDYCJA
LIMITOWANA
z kolorowym
oświetleniem
(potrzebne
3 baterie
micro 1,5 V)

napęd
ręczny

70499 Starter Pack Novelmore

70503 Starter Pack
Novelmore - zestaw dodatkowy

70501 Starter Pack
Stadnina koni
70558 Duży park rozrywki z karuzelą łańcuchową, huśtawką w formie statku
i stoiskiem z upominkami i przekąskami. Sześć gondoli karuzeli łańcuchowej
można wprawić w ruch przez obracanie korbą.
Do oświetlenia wymagane są 3 baterie micro 1,5 V.

70505 Starter Pack
Stadnina koni zestaw dodatkowy

Wiek
dziecka

1

5-10

Nowość
07/2021

Idealne wprowadzenie
do świata PLAYMOBIL
z akcesoriami przeznaczonymi
dla dzieci w wieku od 3 lat.

70498 Starter Pack Policja

70502 Starter Pack
Policja - zestaw dodatkowy

lat

24 torebki-niespodzianki
z figurkami PLAYMOBIL w częściach do składania.

1

Wiek
dziecka

Nowość

4-10

01/2021

lat

Nowe ulubione figurki do
kolekcjonowania!

70561
Nastolatek
ze zdalnie
sterowanym
samochodem

70148 Figures Boys 20. edycja

70148

70149 Figures Girls 20. edycja

70149

70562 Dziewczynka
z kotkami
70563 Mama
z dzieckiem
w chuście

38

70559 Królewski żołnierz

70560 Pracownik
budowy
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70564 Księżniczka
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W GOSPODARSTWIE
ROLNYM!
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Wiek
dziecka

70367 Traktor ze zbiornikiem
na wodę.
Rolnik opiekuje się krowami
na pastwisku. Zbiornik można
napełnić wodą.
Wymiary 33 x 10 x 10,5 cm
(DxSxW)

4+
lat

EDYCJA
LIMITOWANA

zdejmowana

70131 Duży traktor z przyczepą do transportu
70134 Samochód do sprzedaży owoców
i warzyw. W sprzedaży produkty z gospodarstwa, sypkich i większych materiałów.
Możliwość przechylania przyczepy na boki i do tyłu.
takie jak warzywa, jajka, mleko, miód i inne.
Wymiary: 27 x 13 x 13 cm (DxSxW)

EU

N

składany
i wysuwany

zdejmowany

70133 Wiejski dom z przytulnie urządzonymi
pomieszczeniami. W zestawie figurki wielu zwierząt
domowych. Wymiary: 29 x 22 x 25 cm (DxSxW)

70138 Mobilny kurnik
70137 Zagroda dla
do hodowli kurcząt na wolnym
małych zwierząt.
wybiegu. Świeżo złożone jaja
Dzieci opiekują się
można wyjąć za pomocą szuflady
świnkami morskimi
umieszczonej w bocznej części
i królikami.
mobilnego kurnika.
Wymiary: 27 x 13 x 13 cm (DxSxW)

widok z przodu

wysuwa się
i obraca

świeci
(wymagana
1 bateria
1,5 V AAA)
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70136 Pies
z budą. Dziecko
opiekuje się
troskliwie swoim
pupilem.

70132 Duże gospodarstwo rolne z silosem. Silos można napełniać materiałem sypkim
i opróżniać. W gospodarstwie znajduje się wysuwany i obrotowy żuraw załadunkowy,
a także wyposażona obora i chlew ze świecącą lampą grzewczą dla prosiąt. Wymiary
gospodarstwa: 46 x 50 x 29 cm (DxSxW). Wymiary silosu: 24 x 14 x 36 cm (DxSxW)
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70358 Aligatory

70360 Goryle

70357 Nosorożce

70353 Pandy
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70356 Zebry

70359 Tygrysy
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70349 Surykatki
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70354 Hipopotamy
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70347 Zagroda
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70348 Platforma widokowa z wyposażeniem oraz
elementami ogrodzenia wybiegów wraz z wodą i trawą.
Artykuł do rozbudowy zoo.
Wymiary: 23,5 x 14 x 12,5 cm (DxSxW)
70345 Orangutany na drzewie.
Orangutany mogą chwytać się
gałęzi lub kołysać się na linach i
przeskakiwać z jednej gałęzi na
drugą. Zestaw zawiera wypełniony
jedzeniem schowek, obręcz do
huśtania oraz opiekunkę zwierząt.
Wymiary: 22 x 15 x 23,5 cm
(DxSxW)

1

N
07 owo
/2 ś
02 ć
1

70324 Słonie na wybiegu z opiekunem.

70343 Lwy na wybiegu.
Z platformy widokowej mama
z synkiem obserwują lwy na
wolnym wybiegu. Platformę
można rozbudować o artykuły
70341 i 70348.
Wymiary: 37 x 27 x 15 cm (DxSxW)

N

01 owo
/2 ś
02 ć
1

1
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70341 Przygoda w zoo. Dzięki platformie widokowej zwierzęta mogą być obserwowane z bliska. W kiosku przy wejściu można
kupić pamiątki, napoje i słodycze oraz otrzymać mapę zoo. Ścieżka obserwacyjna może zostać rozbudowana o artykuły: 70343
Lwy na wybiegu i 70348 Platforma widokowa. Pozostałe zwierzęta są dostępne osobno. Wymiary: 68 x 30 x 16 cm (DxSxW)
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Moje małe zoo
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70344 Pandki rude na wybiegu.
Dziadek z wnuczkami odwiedza pandki rude
na wybiegu. Fotelik dziecięcy można wyjąć
z wózka.

70346 Weterynarz z samochodem.
Na samochodzie znajduje się zdejmowana
skrzynia do transportu młodych zwierząt, aparat
ultradźwiękowy ze zdejmowaną głowicą oraz wiele
innych akcesoriów do zaopatrzenia zwierząt.
Z lwiątkami. Wymiary: 15 x 8,5 x 10 cm (DxSxW)
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70351 Flamingi
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70350 Alpaki
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70352 Koale
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widok z tyłu
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70342 Mini Zoo. Dzięki elementom odgradzającym, wybiegi można dowolnie
70355 Lemury
planować. W zestawie platforma widokowa oraz automat z karmą dla zwierząt.
Wymiary: 18 x 7,5 x 8,5 cm (DxSxW)
44
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70278 Pojazd na wyprawy badawcze. Dwóch naukowców
wyrusza swoim pojazdem w podróż, aby zbadać świat zwierząt.
Wymiary: 33 x 13 x 23 cm (DxSxW)

9275 Hotel dla zwierząt "Łapka". Psy uwielbiają bawić się przy huśtawce
na świeżym powietrzu. Hotel dla zwierząt zawiera recepcję, kuchnię i wiele
akcesoriów. Części ogrodzenia zewnętrznego można dowolnie ze sobą
łączyć. Wymiary: 76 x 24 x 19 cm (DxSxW)

9277 Pensjonat dla małych zwierząt.
Przytulne miejsce dla chomików i świnek
morskich, z wyjściem na zewnątrz, gdzie bawią
się też króliki. W zestawie z kołowrotkiem dla
chomika. Wymiary: 33 x 13 x 12 cm (DxSxW)

9276 Pensjonat dla kotów z mnóstwem
zabawek, drzewem do wspinaczki
i kryjówkami dla kotów.
Wymiary: 32 x 17 x 13 cm (DxSxW)
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© Studio 100 Animation / Heidi Productions ® Studio 100
studio100.com
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70258 Klara z tatą i panną
Rottenmeier z wózkiem
inwalidzkim i laską do podpierania.

funkcjonujący
wodospad

70255 Zagroda dla kóz Piotrka.
Ze świecącą latarnią (w zestawie
bateria). W zestawie znajduje się
babcia Piotrka.
Wymiary 20 x 15 x 15 (DxSxW)

70257 Wiejski sklep rodziny Keller
z wieloma artykułami spożywczymi, kasą
oraz figurką Teresy.

otwiera się

70336 Pizzera z ogródkiem restauracyjnym ze świecącą
girlandą oraz kamiennym piecem ze świecącym paleniskiem
(wymagane 3 baterie micro 1,5 V).
Wymiary: 25 x 19,5 x 15,5 cm (DxSxW)

70089 Rodzina na kempingu. Składany namiot
z miejscem dla całej rodziny. W zestawie meble
kempingowe z wieloma akcesoriami.

9421 Samochód rodzinny z przestronnym bagażnikiem, składanym tylnym
siedzeniem i dwoma fotelikami dla dzieci. Może pomieścić kierowcę i trzech
pasażerów. Wymiary: 26 x 12 x 8,5 cm (DxSxW)

zdejmowana
ściana
boczna

70256 Zajęcia lekcyjne w Dorfli
z nauczycielem panem Traberem oraz
Karolem, Wilhelmem i Heidi. W zestawie
również gablota z eksponatami, tablica
46
szkolna oraz wiele innych akcesoriów.

70254 Kryształowe jezioro. Jezioro można wypełnić wodą.
Naciskanie pompy powoduje przepływ wody w skale.
Z zestawem do pikniku i wieloma zwierzętami górskimi.
Wymiary: 37 x 27 x 25 cm (DxSxW)
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70253 Heidi z dziadkiem w górskiej chacie. Heidi mieszka
z dziadkiem w chacie górskiej. Z dużą powierzchnią mieszkalną,
z poddaszem na słomę oraz spiżarnią. W zestawie znajduje się ciocia
Dete, Joszko i Ćwirek. Wymiary: 40 x 22 x 18 cm (DxSxW)

składany
stolik / część
wypoczynkowa

9426 Rower z wózkiem
z lodami. Dzieci mogą wybierać
spośród różnych smaków lodów
w kształcie rożka.

70088 Rodzinne auto kempingowe. Ze zdejmowanym dachem i ścianą
boczną. Wyposażony w aneks kuchenny, część wypoczynkową, z łazienką
i miejscem do spania dla całej rodziny. Z możliwością schowania mebli
kempingowych w bagażniku dachowym. Wymiary: 35 x 14 x 15 cm (DxSxW)

70087 Duży plac kempingowy z recepcją i kioskiem. Łazienka wyposażona jest
w funkcjonujący prysznic. Namiot z miejscem dla całej rodziny. Wymiary recepcji:
18 x 17 x 17 cm (DxSxW). Wymiary łazienki: 28 x 21 x 17 cm (DxSxW)
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70279 Lodziarnia w porcie.
Stoliki przed lodziarnią oraz słoneczny taras
na piętrze zachęcają do degustacji lodów
w pucharkach. Lodów w wafelkach przy
promenadzie spróbują wszyscy goście
kąpieliska.
Wymiary: 65 x 35 x 25 cm (DxSxW)
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70437 Kiosk na plaży
70440 Kids Club. Udana zabawa
gwarantowana! Mini disco, kostiumy do
przebierania, wyścigi autkami oraz wiele
innych zabawek nie pozwalają dzieciom
na nudę.

70438 Żaglówka
1
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wo 021
No 03/2

N
03 owo
/2 ś
02 ć
1

1

70435 Bungalow z basenem. Zabawa w prywatnym basenie: zjeżdżalnią z tarasu na
70436 Auto z przyczepką na kanu. Akcesoria sportowe
dachu można zjechać bezpośrednio do basenu. Z wyposażeniem dla 4-osobowej
zawarte z zestawie umożliwiają nurkowanie, surfowanie oraz
rodziny oraz z kartą do otwierania drzwi. Wymiary: 43 x 35 x 22 cm (DxSxW)
pływanie kanu. Wymiary samochodu: 19 x 10 x 9 cm (DxSxW).
Wymiary przyczepy: 28 x 11 x 6 x cm (DxSxW)
1
ść
wo 021
No 03/2
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70274 DuoPack
Urlopowicze
1
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70434 PLAYMO Beach Hotel. Rozległy teren hotelowy zaprasza do rodzinnego urlopu na plaży. Przy recepcji
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70439 Urlopowicze przy przyjazny pies hotelowy wita gości, którzy będą mieszkać w pełni wyposażonych domkach. Z restauracją
z bufetem, wbudowanym sejfem, basenem, kartami do otwierania drzwi oraz wieloma innymi akcesoriami.
bankomacie
Wymiary głównego budynku: 31 x 23 x 30 cm (DxSxW). Wymiary domków: 29 x 22 x 19 cm (DxSxW)
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SERIA 3

Nowość

MUSIC WORLD

lat

01/2021

ZBIERZ JE
JUŻ TERAZ!

ZNAJDŹ
LIMITOWANĄ
PIANO LADY +
ZAWIESZKĘ
ZŁOTY
MIKROFON

ZAPROJEKTUJ
SWOJĄ WŁASNĄ
BRANSOLETKĘ
17 RÓŻNYCH
WISIORKÓW
I WIELE PEREŁ

12 NOWYCH FIGUREK
DO KOLEKCJONOWANIA
W PUDEŁKACH PEŁNYCH
NIESPODZIANEK

7 NIESPODZIANEK
Figurka

Odkryj więcej na:
everdreamerz.playmobil.com

5 GŁÓWNYCH BOHATEREK
W MUZYCZNYM ŚWIECIE

Zwierzątko

Karta do zbierania

Zawieszka

Bransoletka

Naklejka
Koraliki

Akcesoria

Naklejka

Karta do zbierania

Akcesoria

Album
na naklejki
ni

t do

łączon

Zawieszka

STORY

e
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70581
Viona Music World
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70583
Clare Music World

70584
Edwina Music World

70582
Starleen Music World

otwórz

Zobacz EverDreamerz na scenie
everdreamerz.playmobil.com/app

nc
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Ever
Dreamerz

na żywo

EverDreamerz na koncercie
70580
Rosalee Music World
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70585
Pudełko niespodzianka Music World

70152
EverDreamerz
Bus koncertowy

Zmęczona, ale szczęśliwa Starleen zasypia wracając jeszcze
myślami do wspaniałego wieczoru karaoke, który spędziła
ze swoimi przyjaciółkami. W środku nocy magiczny amulet
odzyskuje swoją moc i przenosi EverDreamerz do następnego
fascynującego świata.
Przyjaciółki rozpoczynają swoją przygodę w świecie muzyki,
rozświetlonym blaskami fleszy i jasnym światłem reflektorów.
Ku ogromnemu zaskoczeniu przyjaciółek, biorą one udział
w konkursie muzycznym.
EverDreamerz są zachwycone, lecz nie wszystko jest tak
idealne, jak mogłoby się z pozoru wydawać. Lady Nightmare
po raz kolejny chce pokrzyżować ich plany! Przyjaciółki szybko
odkrywają, że znajdują się w pętli czasu, w której muszą
przeżywać ciągle te same sytuacje. Wygrana w konkursie to
ich jedyna szansa na opuszczenie świata muzyki.
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Zbuduj swoje własne, małe
miasto. Zmieniaj dowolnie
ustawienie i wygląd budynków!
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Zbierz wszystkie zawieszki
i zaprojektuj własną
bransoletkę

70701 Viona Magic World

0,99
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70700 Rosalee Magic World
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Dzięki dołączonym
naklejkom możesz
udekorować budynki
miasta według własnego
pomysłu. Komplet
naklejek w każdym
zestawie.
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70705 Pudełko niespodzianka
- Magic World

niespodzianek
w pudełeczku!
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70579 EverDreamerz Powóz czarodziejki Magic World
wo

w pudełkach pełnych
niespodzianek do
kolekcjonowania

70704 Edwina Magic World

No

12 nowych figurek

70703 Clare Magic World

Album na naklejki do
kolekcjonowania dostępny
bezpłatnie w sklepach
oraz online

70015 Moja kawiarnia. Spotkaj się z przyjaciółmi na kawę
i ciasto w lokalnej kawiarni. Z witryną sklepową do dekoracji.
Dołączone naklejki umożliwiają indywidualną dekorację.
Wymiary: 26 x 33 x 18 cm
(DxSxW)

Znajdź
limitowaną
zawieszkę
złoty flakonik

70375 Mój supermarket. W supermarkecie znajdziesz wszystko,
czego potrzebujesz na co dzień: owoce, napoje, słodycze i inne
specjały. Z koszami na zakupy, które można ułożyć jeden na
drugim. W zestawie naklejki do indywidualnej dekoracji.
Wymiary: 26 x 33 x 21 cm (DxSxW)
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70702 Starleen Magic World
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Po wspólnej wycieczce do biblioteki, magiczny
amulet przenosi EverDreamerz tym razem do świata
snu Viony. Tajemniczemu miejscu, pełnemu magii i
mistycznych stworzeń zagraża niebezpieczeństwo.
Czy EverDreamerz uda się uratować nie tylko siebie,
ale także magiczny świat?
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70014 Mój miejski domek. Przestronny miejski dom dla
rodziny. Z wyposażeniem i naklejkami do indywidualnej
dekoracji. Wymiary: 26 x 33 x 40 cm (DxSxW)

70376 Mój salon fryzjerski. W profesjonalnym salonie fryzjerskim nie
może zabraknąć peruk, dopinek oraz wielu akcesoriów. Wyposażony
w umywalkę, fotel fryzjerski z dołączanym fotelikiem dla dziecka i z wieloma
ciekawymi dodatkami. Z otwieranym oknem dachowym. W zestawie
naklejki do indywidualnej dekoracji. Wymiary: 26 x 33 x 27 cm (DxSxW)

53

06.10.20 11:54

Wiek
dziecka

Szaleństwo zakupów
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70593 Modna kawiarnia. Po długim szaleństwie
zakupowym, zasłużona przerwa na pyszne lody
i filiżankę kawy.

70594 Modne akcesoria.
Z bransoletkami, naszyjnikami,
zegarkami i torbami.

70595 Nastolatka z pieskiem
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N

N
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70592 Modny butik z odzieżą dla dzieci.
Stylowe ubrania i modne dodatki dla młodszych
wielbicieli mody. Wymiary: 19 x 22 x 13 cm (DxSxW)
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70590 Modne studio projektowe. Projektantka prezentuje swoją nową
kolekcję klientom w salonie. Z maszyną do szycia, dużą ilością
stylowych ubrań, butów i innych akcesoriów modowych.
Wymiary: 33 x 23 x 15 cm (DxSxW)
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70596 Fashion Girl

70591 Modny butik z odzieżą. Najnowsze modowe
trendy dostępne są tylko w Butiku z odzieżą. Mnóstwo
stylowych ubrań, butów i innych akcesoriów ze
świata mody. Wymiary: 22 x 23 x 13 cm (DxSxW)
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Ding
Nasza duża szkoła nauka to przyjemność!

EDYCJA
LIMITOWANA

Dong
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składana
rampa

9419 Autobus szkolny.
Z miejscem dla czterech pasażerów.
Zawiera przesuwane drzwi boczne
i zdejmowany dach. Dzięki składanej
rampie z tyłu, autobus przygotowany
jest również do przewożenia wózkóẃ
inwalidzkich.
Wymiary: 27 x 13 x 13 cm (DxSxW)

9456 Sala do lekcji chemii.
Zawiera wyposażenie
szkolnej sali do lekcji chemii.
Z dużą ilością akcesoriów
do eksperymentów
laboratoryjnych.

9457 Woźny w sklepiku
z akcesoriami do
czyszczenia i zestawem
narzędzi do napraw.

tablica
do pisania
i ścierania

9455 Sala do lekcji historii z obrotową tablicą,
na której można pisać.
Wymiary: 29 x 24 x 14 cm (DxSxW)

9454 Sala gimnastyczna. Zawiera sprzęt do ćwiczeń
i gimnastyki, tablicę punktową i zewnętrzną ściankę
wspinaczkową. Tym zestawem można rozbudować artykuł
9453 Szkoła z wyposażeniem (sprzedawany oddzielnie).
Wymiary: 28 x 29 x
22 cm (DxSxW)

winda

szkolny
dzwonek
(wymagane
2 baterie
1,5 V)

Akcesoria i artykuły
uzupełniające
znajdziesz w dołączonym
katalogu lub na
www.playmobil.pl
56
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zegar
cyfrowy
z funkcją
alarmu
(wymagane
2 baterie
1,5 V)

9453 Szkoła z wyposażeniem. Budynek szkoły z dwoma salami lekcyjnymi, sekretariatem,
klatką schodową, szafkami, windą i toaletą. Zawarty w zestawie zegar cyfrowy pełni rolę
szkolnego dzwonka. Może pełnić funkcję budzika. Dla urozmaicenia zabawy, szkołę
można rozbudować o salę gimnastyczną oraz salę do lekcji historii (artykuły 9454 i
9455 - sprzedawane oddzielnie). Wymiary: 76 x 36 x 37 cm (DxSxW)
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Przyjazny
szpital

Wiek
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Akcesoria i artykuły
uzupełniające
znajdziesz
w dołączonym
katalogu lub na
www.playmobil.pl
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przesuwa
się i obraca

zmienny
wyraz twarzy

70196 Radiolog. Radiolog używa urządzenia
MRI do badania pacjenta.

70198 Dentysta. Gabinet stomatologiczny wyposażony
jest w specjalistyczny sprzęt. Wyraz twarzy pacjenta można
zmieniać poprzez obrócenie jego głowy. Zestaw zawiera
pudełeczko w kształcie zęba do przechowywania mleczaków.

70079 DuoPack
Lekarka i pacjent

przesuwa się
i obraca

70197 Okulista. Okulista bada wzrok pacjenta
za pomocą specjalnego sprzętu. W zestawie
arkusz naklejek z różnymi modelami okularów
do wypróbowania.

70192 Szpitalny pokój dziecięcy
z naklejkami do indywidualnej
dekoracji. W zestawie plastry do
wielokrotnego użytku z dziecięcymi
motywami.

70195 Fizjoterapeuta. Za pomocą
EKG fizjoterapeuta monitoruje
pracę serca pacjenta.
Z kolorowymi plastrami
fizjoterapeutycznymi i wieloma
akcesoriami.

migająca
lampa LED
(baterie w
zestawie)

70050 Samochód ratowniczy ze światłem
i dźwiękiem. Walizka lekarska i sprzęt ratunkowy
w bagażniku. Moduł świetlny i dźwiękowy wymaga
70048 Helikopter ratowniczy w zestawie
70051 Motocykl
z lądowiskiem dla helikopterów! Rannych można 1 baterii 1,5 V micro (nie jest zawarta w zestawie).
ratowniczy
Wymiary: 24,5 x 13 x 10,5 cm (DxSxW)
przenosić za pomocą noszy ratunkowych.
ze światłem.
W walizce znajduje Śmigła helikoptera są ruchome.
się niezbędny sprzęt Wymiary: 36 x 13 x 16 cm (DxSxW)
ratowniczy.

dźwięk
i
migające
światła
(wymagane
3 baterie
AAA)

70193 Pacjent na wózku
inwalidzkim

ruchoma
winda

58
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70194 Babcia
z chodzikiem

70049 Karetka ze światłem i dźwiękiem. Składane nosze i sprzęt
ratunkowy w zestawie. Z podświetlanym monitorem wewnątrz karetki
(wymaga 1 baterii 1,5 V micro). Na dachu znajduje się moduł świetlny
(wymagane 3 baterie 1,5 V micro). Wymiary: 27 x 13 x 14 cm (DxSxW)

automat
do napojów

70190 Duży szpital
z wyposażeniem.
Sala operacyjna wyposażona
jest w podświetlany monitor
(wymagana 1 bateria AAA),
obrotową lampę operacyjną
i wiele innych akcesoriów.
Winda umożliwia dostanie się
na piętro do pokoju pacjentów
z łazienką "bez barier".
Z wieloma akcesoriami.
Wymiary: 70 x 31 x 34 cm
(DxSxW)
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naszym
nowoczesnym

Akcesoria i artykuły
uzupełniające znajdziesz
w dołączonym katalogu lub na
www.playmobil.pl

girlanda i palenisko
świecą się
(potrzebne 3 baterie
micro 1,5 V)

9272 Przyjęcie w ogrodzie.
Pyszne przekąski prosto z grilla
serwowane są pod kolorową,
świecącą girlandą.

świecąca
lampa
(potrzebne
2 baterie
micro 1,5 V)

9267 Salon z kanapą, regałem TV, telewizorem
i zestawem Hi-Fi. Lampka z funkcją zmiany
kolorów.

9270 Kolorowy pokój dziecięcy.
Łóżko piętrowe w kształcie zamku dla
księżniczki. Z biurkiem do odrabiania
lekcji, regałem do przechowywania
zabawek i wieloma akcesoriami.

świecąca
lampa
(potrzebna
1 bateria
micro 1,5 V)

9268 Łazienka wyposażona w prysznic, toaletę
i podwójną umywalkę oraz w rower treningowy. Lampa
świeci się oddając przyjemne światło.

świecąca
lampa
(potrzebna
1 bateria
micro 1,5 V)

60
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9269 Duża rodzinna kuchnia. W pełni
wyposażona w lodówkę, piekarnik i
zmywarkę. Nowoczesna wyspa kuchenna
posiada dwie płyty ceramiczne, a w
kredensie jest mnóstwo miejsca na
zawarte w zestawie naczynia
kuchenne. Toster, mikser, ekspres
do kawy i wiele innych
akcesoriów zapewniają
dobrą zabawę.
Elementy mogą być
dowolnie rozmieszczone.

9271 Sypialnia

działający
dzwonek
i lampa
(potrzebne
2 baterie
micro 1,5 V)

9266 Nowoczesny dom. Z pięcioma pokojami do urządzenia, ze schodami oraz
balkonem i tarasem z grillem. Dodatkowo posiada działający dzwonek oraz
światło zewnętrzne. Wymiary: 67 x 49 x 40 cm (DxSxW)
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idziemy do przedszkola!
5573 Wózek dla
bliźniaków
70281 Plac zabaw. Dzieci wspinając się po siatce lub
ściance wspinaczkowej, mogą dostać się do domku,
w którym znajduje się zjeżdżalnia. Z huśtawką-oponą
i krokodylem oraz z zabawkami do piaskownicy.
Wymiary: 38 x 32 x 20,5 cm (DxSxW)

70283 Dzieci ze skrzynią
z kostiumami.
Figurki dzieci można przebierać
w różne stroje znajdujące się
w skrzyni.

70282 Żłobek. Wyposażony w przewijak,
krzesełko do karmienia i ściankę edukacyjną.
Wiele słodkich zabawek dla niemowlaków i inne
akcesoria. Można łączyć z artykułem 70280
Przedszkole "Tęcza".
Wymiary: 22 x 18 x 7,5 cm (DxSxW)
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70285 Tata i dziecko w kabriolecie.
Tata przywozi swoją córkę do przedszkola
kabrioletem.

duch świeci
w ciemności

1

70284 Mama z dziećmi
w drodze do przedszkola
i żłobka.

N
01 owo
/2 ś
02 ć
1

1

działający
dzwonek
i lampa
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70280 Przedszkole "Tęcza". Wyposażone w stolik dla dzieci, krzesełka, kącik zabaw,
kuchnię i toaletę. Funkcjonujący dzwonek do drzwi i zewnętrzne oświetlenie.
W zestawie rabatka z roślinami i wiele innych akcesoriów, które zapewnią
wiele radości podczas zabawy! Artykuł może być łączony z 70282 Żłobek.
63
Wymiary: 50,5 x 27 x 19,5 cm (DxSxW)
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DreamWorks Spirit Riding Free
© DreamWorks Animation LLC.
All Rights Reserved.

DreamWorks Spirit Riding Free
© DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.

tajemna
kryjówka

9478 Boks stajenny "Lucky i Duch".
Lucky i jej mustang Duch. Boks stajenny o
wymiarach: 32 x 12 x 14 cm (DxSxW).
Możliwość połączenia z art. 9479 i 9480.

9475 Szczęśliwy dom Lucky. Po przeprowadzce na wieś Lucky mieszka ze
swoim ojcem Jim’em, ciocią Corą i swoim koniem Duchem w Miradero. Dom
z wyposażoną kuchnią i tajemną kryjówką. Wymiary: 39 x 34 x 48 cm (DxSxW)
64
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70120 Boks stajenny "Kłak i Pan
Marchewa". Mały braciszek Abigail Kłak
ze swoim osiołkiem Panem Marchewą.
Boks stajenny o wymiarach:
32 x 12 x 14 cm (DxSxW).
Możliwość połączenia z art. 9478.

9476 Sypialnia Lucky. Przytulnie umeblowany 70122 Pru z koniem i źrebakiem.
pokój Lucky z toaletką i skrzynią pełną
Pru opiekuje się klaczą i nowonarodzonym
skarbów.
źrebakiem Gubernatora.

Wszystkie zestawy zawierają
bransoletkę oraz oznaczenia
sprawności z różnych zadań
do kolekcjonowania.

70330 Turniej nad rzeką z przeszkodami do
pokonania. Zwycięzca zdobywa flagi zawieszone na
drzewie.

70329 Wakacyjny kemping z Lucky i jej przyjaciółmi. Podczas
70331 Przygoda na wybiegu. Skoki konne
kempingu można zjeść ciasto, wyplatać bransoletki przyjaźni, oglądać z przeszkodami z beczek i łucznictwo.
gwiazdy, oraz uprawiać kajakarstwo i jazdę konną. Z ogniskiem LED
(wymagane 2 baterie AAA) i wieloma innymi akcesoriami.
65
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Wspaniałe zestawy z nowego filmu!
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Potrzyj los loterii,
żeby zobaczyć ukrytą
niespodziankę.
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70697 Rodeo Pru. Dzięki swojemu
doświadczeniu Pru i jej wielokrotnie
nagradzany koń Ślicznotka zdobyli
I miejsce na tegorocznym konkursie
rodeo!

70698 Rodeo Abigail.
Udział w rodeo to prawdziwa pasja
Abigail. Z pomocą Bumeranga
potrafi złapać na lasso każdy
ruchomy cel!

ść
wo 021
No 03/2

70696 Cukiernia w Miradero. Po długim dniu
jazdy konnej na stoisku ze słodyczami czekają
pyszne smakołyki. W zestawie Lucky i Abigail.

1
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70695 Sklep jeździecki w Miradero.
W sklepie jeździeckim Pru w Miradero można
kupić wszystko co jest niezbędne do pielęgnacji
koni. Wymiary: 33 x 23 x 15 cm (DxSxW)

ść
wo 021
No 03/2

70694 Festiwal w Miradero. Lucky i jej przyjaciele wspólnie bawią się
podczas festiwalu. W zestawie Lucky, Mustang Duch, Jim i Kłak, losy
na loterię, obrotowe platformy na których figurki mogą tańczyć
oraz wiele innych dodatków.
66

1

1

70699 Mała Lucky & Milagro.
Mała Lucky wraz ze swoją mamą
Milagro uwielbiają wyprawy na
pikniki w Miradero.
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Akcesoria i artykuły
uzupełniające
znajdziesz
w dołączonym
katalogu lub na
www.playmobil.pl

działający
prysznic

6927 Stadnina kucyków. Trzy kucyki mają do dyspozycji jeden boks
podwójny oraz jeden boks pojedyńczy. Z wieloma akcesoriami.
Wymiary: 29 x 30 x 23 cm (DxSxW)
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6932 Bryczka konna.
Z miejscem na 4 figurki.

6929 Myjnia dla koni. Dzięki pompie ręcznej
prysznic w pełni funkcjonuje po napełnieniu go
wodą. Wymiary: 26 x 17 x 19 cm (DxSxW)

6933 Trening woltyżerki.
Siodło woltyżerskie
i załączone uchwyty
umożliwiają wykonywanie
licznych akrobacji.

6934 Boks stajenny "Araber". Z możliwością zamknięcia
drzwi, prowadzących wprost do znajdującego się obok
wybiegu. Dżokejka i koń, jak również inne akcesoria, są
do siebie kolorystycznie dopasowane. Zestaw jest idealny
jako rozbudowa Dużej stadniny koni (6926).

otwierane
tylne drzwi/
otwierana
rampa

widok z tyłu

zdejmowany
dach

6928 Pojazd do przewozu koni. Z miejscem dla dwóch koni, które
można wprowadzić przez otwieraną z boku rampę. Ze zdejmowanym
dachem, otwieranymi tylnymi drzwiami oraz miejscem do spania dla
dwóch figurek i wieloma dodatkami. Wymiary: 27 x 11 x 14 cm (DxSxW)

6926 Duża stadnina koni. W dwóch zamykanych boksach stajennych znajdują się drzwi,
prowadzące wprost do przestronnej zagrody. Przestronne pomieszczenie na siodła
wyposażone jest w realistycznie wyglądające akcesoria. Wymiary: 69 x 41 x 24 cm
(DxSxW). Doskonałym uzupełnieniem jest zestaw 6932 Boks stajenny "Araber".
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Zbierz wszystkie
perły i zakreśl, które
już masz.
Migoczące światło (wymagane
3 baterie AAA) w perłowej muszli
wyłącza się automatycznie
po 15 minutach.

1

Nowość
perły do
kolekcji

01/2021

EDYCJA
LIMITOWANA

perły do
kolekcji

perły do
kolekcji

70100 Rodzina syrenek z wózkiem
z muszli. Podwodny rodzinny spacer.
W zestawie z żółwiem.

70097 Król morza z rekinem. Król morza w karocy zaprzężonej
w rekina przemierza podwodny świat w poszukiwaniu pereł.
Ośmiornica zmienia kolor pod wpływem ciepłej wody.
Wymiary karocy z rekinem: 28 x 7 x 6 cm (DxSxW)

możliwość
zmiany
fryzury

z wisiorkiem

perły do
kolekcji

perły do
kolekcji

perły do
kolekcji

podświetlana
kopuła ze
zmieniającymi
się kolorowymi
światłami LED

muszelka ze
zmieniającymi
się kolorowymi
światłami LED
(3 baterie
1,5 V AAA
nie są zawarte
w zestawie)

perły do
kolekcji

perły do
kolekcji

70

70368 Koralowy salon syrenek ze skrytkami z liści oraz
perłami do kolekcjonowania! Zestaw można łączyć
z artykułami z serii Magiczny świat syrenek.
Wymiary: 16 x 15,5 x 12 cm (DxSxW)
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do
przechowywania
pereł

70098 Syrenka w gondoli ze
ślimaka. Syrenka zbiera perły
i przenosi je do koralowego pawilonu
w gondoli z muszli ślimaka.
Wymiary: 11 x 5 x 9 cm (DxSxW)

70099 Poszukiwacze pereł z płaszczkami.
Poszukiwanie pereł na dnie morza w towarzystwie
płaszczek.

70096 Salon piękności syrenek ze
szkatułką. W salonie piękności syrenka
może wybrać ulubione, modne dodatki,
przeglądając się w koralowym lusterku.
Wymiary: 21 x 20 x 20 cm (DxSxW)

70095 Lampka nocna "Muszelka". Nocna lampka w kształcie
muszli, którą podczas dnia można się wspaniale bawić a wieczorem
ułatwia zasypianie! Zmieniające się światło (wymagane 3 baterie AAA)
w perłowej muszli wyłącza się automatycznie po 15 minutach.
Ze świecącymi w ciemności perłami do kolekcjonowania i wieloma
innymi akcesoriami. Wymiary zamkniętej muszli: 17 x 12 x 7 cm (DxSxW)

70094 Królestwo syrenek z lśniącą kopułą. Przenieś się w magiczny świat syrenek,
gdzie znajdziesz koralowy pawilon oraz tor, po którym zjeżdżają perły. Lśniąca kopuła
(wymagane 3 baterie AAA) migocze różnymi kolorami, gdy tylko przetoczy się przez
nią perła. Z perłową zjeżdżalnią i perłami do kolekcji. W zestawie ze zwierzętami
morskimi i wieloma innymi akcesoriami. Możliwe połączenie z art. 70096
"Salon piękności ze szkatułką". Wymiary: 62 x 30 x 22 cm (DxSxW)
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Duży
zamek
księżniczek

70275
DuoPack
Księżniczka i krawcowa

70451 Cukiernia księżniczki. Księżniczka
przygotowuje pyszne smakołyki. W zestawie
wiele dodatków do dekorowania ciast.

70450 Nauka jazdy konnej w stajni. Instruktor
jazdy konnej uczy księżniczkę eleganckiej jazdy.
W damskim siodle może ona jeździć nawet
w sukience.

70453 Sypialnia księżniczek. Czas pójść spać!
W wygodnych łóżkach odpoczywają księżniczki.
Z toaletką, koszulą nocną, biżuterią i kotkami.

70449 Romantyczna bryczka. Książę i
księżniczka wybierają się bryczką na piknik.
Wymiary: 31 x 11 x 12 cm (DxSxW)
1
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70454 Garderoba z wanną. W zamkowej
łazience księżniczka przygotowuje się do
wielkiego balu.

70455 Jadalnia. W jadalni stół jest
elegancko nakryty do wspólnego
posiłku.
1
ść
wo 021
No 07/2

obrotowa
platforma
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70447 Duży zamek księżniczek. W zamku księżniczki uczą się dworskich zwyczajów.
Zamek wyposażony jest w wielkie komnaty, okazałe schody prowadzące aż do pokoju
w wieży, dwuskrzydłową bramę oraz obrotowy podest do tańca.
Wymiary: 80 x 47 x 82 cm (DxSxW)
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Wiek
dziecka

4+
lat

ogień w
kominku
migocze
(wymagane
2 baterie
AAA)

Mój duży domek
dla lalek

rozkładana
sofa i fotel

1

70207 Przytulny salon z kominkiem
(wymagane 2 baterie AAA), fotelem
i komodą. W zestawie sofa z możliwością
rozkładania.

5167 Nowy przenośny domek dla lalek

zdejmowana
spódnica

zdejmowana
sukienka
wymienne
końcówki

70206 Rodzinna kuchnia. Wyposażona w nowoczesne
urządzenia i akcesoria, które ułatwiają gotowanie.
Wyposażenie kuchni zawiera piekarnik, zmywarkę
i wolnostojącą lodówkę. Z dużą ilością akcesoriów.

70210 Pokoik dziecięcy
z łóżeczkiem, przewijakiem,
stojącą lampą, bujanym fotelem
i wieloma innymi akcesoriami.

70208 Sypialnia z kącikiem do szycia. Zaprojektuj i uszyj
modną odzież za pomocą maszyny do szycia.
Ze świecącymi lampkami (wymagane 3 baterie AAA),
które tworzą przytulną atmosferę w sypialni.

70211 Łazienka z wanną. Regał w łazience
z koszami oferuje miejsce do przechowywania
akcesoriów łazienkowych. Z gumową
kaczuszką, nakładką na toaletę dla
dzieci i innymi dodatkami.

70212 Urodziny w ogrodzie. Zabawa z klaunem
oraz worki do skakania zapewniają mnóstwo
rozrywki na przyjęciu urodzinowym. Huśtawka
ogrodowa zapewni wypoczynek dla każdego
gościa. Zestaw z wieloma akcesoriami.

70209 Pokój nastolatka z sofą,
biurkiem, stolikiem, półką
z koszyczkiem i wieloma
akcesoriami. W komplecie mały
notatnik wykonany z prawdziwego
papieru.

Akcesoria i artykuły
uzupełniające znajdziesz
w dołączonym katalogu
lub na www.playmobil.pl
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funkcjonujący
dzwonek
do drzwi
(2 baterie AAA
nie są zawarte
w zestawie)

70205 Duży domek dla lalek. Z tarasem na dachu, kręconymi schodami, funkcjonującym dzwonkiem do
drzwi (wymagane 2 baterie AAA) i skrzynką na listy. Wymiary: 68 x 36 x 62 cm (DxSxW)
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play.playmobil.com

Interesujące
komiksy

Wspaniałe
kolorowanki

Playmobil
@playmobil
@playmobil
Wspaniałe konkursy, aktualne informacje oraz
wiele więcej znajdziecie na naszych mediach
społecznościowych.

W przypadku trudności z zakupem wybranego
produktu zachęcamy do odwiedzenia naszego
sklepu internetowego lub prosimy o kontakt
z Działem Obsługi Klienta.

Nasz adres serwisowy:
geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG
Service Department Poland
Industriestr. 5-7 · D-90599 Dietenhofen
Email: service@playmobil.pl

76_FREI_Anglo_Polen_RS_2021_85268.indd 1

Ciekawe
filmiki

Kreatywne
pomysły na
zabawę

Channel Name:

YouTube Playmobil Polska
Filmiki oraz specjalne
odcinki PLAYMOBIL
np. z serii "ROBert
wyjaśnia" lub
"Novelmore".

Dostępne
w yłącznie na
YouTube
© Universal City Studios LLC and
Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

jest zarejestrowanym znakiem handlowym.
pronounced: plāy-mō-beel
© 2020 geobra Brandstätter.
—
Wyprodukowano w Niemczech.
85268/10.20
Tym katalogiem PLAYMOBIL wspomaga świadomą
gospodarkę leśną. Oferta z zastrzeżeniem zmian.

PLAYMOBIL Polska sp. z o.o.
ul. Górki 7
60-204 Poznań
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