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3,99 лв.
6611040147

12,99 лв.
6611040151 – сини
6611040150 – червени

• Комплект карти за 
бридж

• Размер: 4.2х6.3 cm.

• Карти за игра, изработени от 
висококачествена пластмаса.

• Размер: 63х88 cm.

Ace Bridge карти 
за игра

Copag Jumbo карти 
за игра

Ace Patience карти за игра 
 Linen Finish 2 тестета, мини

Texas Holdem Silver 
Карти за покер

9,99 лв.
6611040148

12,99 лв.
6611040149

• Oпаковани в 
подаръчна кутия

Карти за игра Joker,  
2 тестета

1,99 лв.
6611040145

Карти за игра Joker

10,99 лв.
6611040146
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12,99 лв.
6611040143

Карти за игра Harry 
Potter, 2 тестета

11,99 лв.
6611040133

Карти за игра Superman/Batman Карти за игра Superman/Batman, 
2 тестета

6,99 лв.
6611040144

13,99 лв.
(1) 6611040139 – Batman 
(2) 6611040140 – Superman

Карти в метална кутия Vintage

Карти „Черен Петър“ и „Мемори“

(1) Frozen 2 – 6611040122
(2) Minnie – 6611040123
(3) Looney Tunes – 6611040124
(4) Mickey Mouse – 6611040125

2,99 лв.

• Брой играчи: от 2 до 4.

Карти за игра Harry Potter

17,99 лв.
6611040130 – Slytherin
6611040131 – Hufflepuff
6611040132 – Ravenclaw

(3) 6611040141 – Harley Quinn
(4) 6611040142 – The Joker 

(1) (2) (3) (4)

(1) (2) (3) (4)
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Карти за игра „4 игри в 1“

(1) Cars – 6611040111
(2) Princess – 6611040112
(3) Toy Story – 6611040113
(4) Pow Patrol – 6611040114

7,99 лв.

• Комплектът съдържа  
4 различни игри с карти: 
„Щастливо семейство“, 
„В действие“, „Снап“ и 
„Мемори“.

• Брой играчи: от 2 до 4.

(5) Disney животни – 6611040115
(6) Frozen 2 – 6611040116
(7) Mickey Mouse – 6611040117

Карти за игра „Пътят до 
севера“ Frozen 2

14,99 лв.
6611040118

Карти за игра „Намери чифта“ Frozen 2

13,99 лв.
6611040120 – Ана
6611040121 – Елза

Мемори карти 
Пес Патрул 
14,99 лв.
6611040119
• С водоустойчивите карти можете да играете 

дори във ваната или под душа. 
• Брой играчи: от 2 до 4.

Карти за игра

3,99 лв.
(1) 6611040126 – Щастливи 
семейства Чудовища
(2) 6611040127 – Професии
(3) 6611040128 – Маратон
(4) 6611040129 – Уцели 
насекомото 

• Събери най-много 
семейства. 

• Отърви се първи от 
картите си.

• Събери най-много  
еднакви професии.

• Събери всички карти.
• Брой играчи: от 2 до 4

• Намери всички приятели 
на Ана и Елза.

• Брой играчи: 2 до 4

(1)

(5)

(2)

(6)

(3)

(7)

(4)

(1)

(4)

(2) (3)

• Създайте пътека на 
север за Ана, Елза, Олаф 
и техните приятели, 
като издухате картите.

• Брой играчи: от 2 до 4.
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• 60 части

2,99 лв.
5525140401

Домино

Домино, 
гигантско

Игра „Дженга“ 
XXL

• Размери: 9.5x4.5x1 cm

• Размери: 21x5x3.5 cm
• Височина на кулата: 

около 70 cm.

28,99 лв.
6611100561

124,90 лв.
6611040073

• 28 части

• 61 части

Домино 
„Животни“

• Размери: 
кутия: 
14x8x5 cm; 
домино: 
6x3x0.5 cm

14,99 лв.
6611040036

12,99 лв.
6611040031

• Размери: кутия:  
Ø5х21 cm;  
пръчица:  
Ø0.3х18 cm

Микадо,  
81 пръчици

13,99 лв.
6611040032

• Пръчица:  
Ø1х50 cm

Микадо,  
41 пръчици

• Размери: 
8x2.5x1.5 cm

23,99 лв.
6611040047

Игра 
„Дженга“, 
дървена

• Играта, направена изцяло 
от дърво, се състои от 
кораби, бомби и малки 
конуси.

53,99 лв.
6611040034

• Размери: 36x17x18 cm

Дървена игра  
„Бойни кораби“

16,99 лв.
6611040035

• 28 части

Домино в метална 
кутия, 6 цвята

• Размер: 5x2.5x1 cm;  
кутия: 19x11x3.5 cm.

26,99 лв.
6626020056

• 25 части

Домино 
„Екология“

Домино 
„Сафари“

• Размери: 
кутия: 
14x8x5 cm; 
домино: 
6x3x0.5 cm

13,99 лв.
6611040066

• 28 части

• 28 части

• Размери: 
7.5x7.5x23 cm

32,99 лв.
6611040038

• 58 части

Цветна 
„Дженга“ с 
числа 70 cm
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• Размери: кутия: 
27x27x1.5 cm;  
фигурка: Ø1.5х4 cm.

38,99 лв.
6611040039

„Не се сърди 
човече“, дървено

• Размери: кутия: 20x20x1 cm;  
фигурка: Ø1.5х4 cm.

26,99 лв.
6611040045

„Не се сърди човече“  
в пастелни цветове

6,99 лв.
6611040046

Игра за път 
„Морски шах“

• Размери: кутия: 15x15x2 cm;  
фигурка: Ø1х1.5 cm.

11,99 лв.
6611040040

„Не се сърди 
човече“, дървено

• Размери: кутия: 26x26x1 cm;  
фигурка: 3.5х1х2.5 cm.

25,99 лв.
6611040064

„Не се сърди 
човече“, Сафари

• Размери: дъска: 20x20x1.5 cm; игрална част: Ø1х3.5 cm.

18,99 лв.
6611040044

Дървен шах

• Размери: 
35x35x6 cm

86,99 лв.
6611040042

Колекция игри, 9 в 1,  
в дървена кутия

31,99 лв.
6611040033

Шах, табла и игри 
със зарове, 3 в 1

• Размери: 
29x29x2 cm

12,99 лв.
6611040109

• Разполага с чанта, 
която служи за 
съхранение на 
игралните парчета.

• Размер: 26x24 cm.

Дървен шах, 
игра за път

16,99 лв.
6611040065

• Размер: 19х15 cm.
• 11 части.

14,99 лв.
6611040108

„Морски шах“, 
магнитен, дървен

„Морски шах“, 
животни, дървен

• Размери: 10x10x2.5 cm. • Размери: 10x10x2.5 cm.
• Фигурка: 4х2 cm. 
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• 24 кръгли 
дървени части

• Размер: Ø5 cm

23,99 лв.
6611020080

Мемори игра
„Животните на  
света“

12,99 лв.
6611040059

Бебешка мемори 
игра с майки и 
деца  

• 24 части

10,99 лв.
6611040041

Игра за път 
„Змии и стълби“

• Размери кутия: 
15x15x2 cm.

• Целта е дешифриране 
на 4-цифровия цветен 
код на другия.

• Размери: 30x16x2 cm.

28,99 лв.
6611100554

39,99 лв.
6611100555

Игра „Таен код“

Мемори игра 
„Сафари“

18,99 лв.
6611060304

• Размери:                                         
фигури: 12х12х5 cm;                      
кутия: 5х5х0.5 cm.

• Материал: дърво

Мемори игра с капачета

67,99 лв.
6611100350

• Комплектът съдържа 5 
двустранни карти.

• Размери: 28.5х5х29.5 cm.

• Размери: 
17x17x2 cm

Цветно дървено 
судоку

19,99 лв.
6611100553

Бинго с аксесоари Комплект 101 игри 

• Размери: 19x18x20 cm
• Материал: метал

• В комплекта има пет двустранни дъски и 101 различни игри.
• Брой играчи: 1 до 8.

44,99 лв.
6611100600

27,99 лв.
6611040107

Игра за път 
„4 в редица“

• Размери: 
24x15x16 cm.
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• Играта ще ви запознае с 50 чудеса, 
създадени от човечеството през 
историята му. 

9,99 лв.
5525100145 – Българските букви
5525100150 – Българските думи

Настолна 
игра

8,49 лв.
5525100365

Игра „Съкровищата на 
България“ 

8,49 лв.
6611040104

Игра „Небето над 
България“ 

9,99 лв.
5525100357

Игра „Математика 
за деца“ 

9,99 лв.
6611040105

Образователна детска 
игра Лукс

Настолна 
игра

8,49 лв.
6635100160

Игра „Велика България“ 

8,99 лв.
8136100065

Игра „Чудесата по 
света“ 

8,49 лв.
5525100366 – Растенията в България
5525100367 – Животните в България

Настолна 
игра

Настолна 
игра
8,99 лв.
5525100200 – Животните по света
5525100210 – Загадките по света

8,49 лв.
6611100251 – Моята България
6611100269 – Красива България • Целта на играта е да запознае 

детето със съкровищата на 
България.

• В играта са включени 50 
карти на обекти и явления 
със снимки и данни, които 
може да наблюдаване на 
небето.

• Икономическата 
действителност и 
съвременните бизнес 
отношения се разиграват в 
реална среда върху игралното 
поле.

• Образователна игра, с която се 
запомнят лесно 30 велики личности 
и събития от историята на 
България.

8,49 лв.
6611100266

Игра „Монополисти“ 

• Образователна игра учене 
на цифрите и четирите 
аритметични действия.
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Комплект занимателни 
игри

11,99 лв.
6611100260 – момчета
6611100261 – момичета

• Съдържание: Дама, Шашки, Не се 
сърди човече, Змии и стълби, Игри 
с едно зарче, Игри с две зарчета, 
Игри с три зарчета, Игри с четири 
зарчета, Игри с пет зарчета.

Disney Нaстолна игра 

(1) Paw Patrol – 6611040087
(2) Minions – 6611040088

21,99 лв.

Комплект 
занимателни игри

11,99 лв.
5525100425

• 25 бр.
• Размери на кутията: 28х40х6 cm.

• Целта е да изхарчиш всичките си 
пари.

Игра „Прахосница“

10,99 лв.
5525100430

• Събери 
най-много 
награди 
и спечели 
ралито!

13,99 лв.
6611040013

Игра „Голяма 
надпревара“

Игра 
„Пингвин Рики“

5,99 лв.
6611100070

• Целта на 
играта е да 
се откриват 
съкровища, 
както и 
скрития ром.

Игра 
„Пирати“

5,99 лв.
6611100068

• Някои пространства ви местят напред, но други ви карат да 
пропуснете хвърляне. За да спечелите, бъдете първият у дома.

• Брой играчи: 2 до 4.

Disney Нaстолна игра „Home sprint“ 

(1) Mickey – 6611040023
(2) Princess – 6611040024
(3) Frozen – 6611040025

26,99 лв.

• Играта е  изградена на 
принципа „хвърлете 
зарчето и вървете“.

• Брой играчи: 2 до 4.

Disney Нaстолна игра 
„Race home“ 

(1) Mickey – 6611040026
(2) Princess – 6611040027

44,99 лв.

• Помогни 
на своя 
пингвин да 
се нахрани 
с всички 
рибки от 
картата си.

(1)

(2)

(1) (2) (3)

(1) (2)
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21,99 лв.
6611040096

Игра„Номинации“

19,99 лв.
6611100006

Игра „Мистър Туистър“

• Изпoлзвaйки cвoятa интyиция, 
игpaчитe трябва дa paзпoзнaят 
популярни личнocти пo тoвa, c 
кoeтo ca извecтни.

16,99 лв.
6611040054

Игра „Интуиция: 
Шесто чувство“

21,99 лв.
(1) 6611040055
(2) 6611040057

Игра „Господарят 
на знанията“

• Игра за деца над 
12 години.

• Брой играчи: 3-4.
• Нужни са листове 

хартия и моливи.

• Рaзвивa yмeния кaтo 
oцeнявaнe, сравнение, cбop нa 
инфopмaция, вадене на изводи 
и oтxвъpлянe нa нeнyжни 
твъpдeния.

• Брой играчи: до 4-ма, 
които да играят 
самостоятелно или 
на отбори по двама.

23,99 лв.
6611040048 – мастър
6611100069 – игра на 
асоциации

8,99 лв.
5525100455

Игра „Островът на 
съкровищата“

Игра „Въображение“

Игра „Въображение – 
Езикът на жестовете”

12,99 лв.
6611040098

• Господарят на 
знанията

• Господарят на 
илюзиите

• Целта на играта е да се намери 
изхода от пустинята.

10,99 лв.
6611100067

Игра „Източна 
приказка“

Игра „Детектив“

10,99 лв.
6611100071

Игра „Приятели – 
Неочакван  
обрат“

12,99 лв.
6611040101

9,99 лв.
6611100159

Игра „Най-добрият 
всезнайко“

• Целта е играчите да се справят най-
добре с изпълнението на задачите си.

• Целта на играта 
е да се събере 
цяло семейство.

• Играчите 
трябва да 
намерят 
откраднатите 
картини, докато 
крадецът е там, 
за да им пречи 
да постигнат 
целта си.

• Бъди гъвкав 
и запази 
равновесие!

• Печели този, 
който последен 
се задържи на 
полето и успее 
да не падне.

• Играта ще 
подкани 
малките 
пирати да 
следват 
правилата, да 
наблюдават 
внимателно, 
да са 
решителни и 
да събират 
съкровища.

• Целта на играчите 
е да се справят по-
добре от другите 
при изпълнение на 
заданията. 

(1) (2)
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Игра на думи

13,99 лв.
5525100490

21,99 лв.
5525100495

• За деца • Мастър

• Игpae се нa 
oтбopи oт 
двaмa или 
пoвeчe.

• Брой играчи: 
4-8• Игpaтa paзвивa кoнцeнтpaциятa и 

peaкциитe в рамките на три рунда.

17,99 лв.
6611040052

16,99 лв.
6611040053

Игра „Противостояние:  
Всички срещу всички“

Игра „Импровизация“

• Мъже срещу 
жени

Игра 
„Противопоставяне”

• Деца срещу 
родители

13,99 лв.
6611040102

13,99 лв.
6611040103

• Цeлта е дa 
ce cъcтaвят 
мaкcимaлнo дълги 
думи.

• Съcтaвяйте 
дyми, с 
oпpeдeлeнa 
бyквa и 
cъoтвeтcтвaщa 
нa oпpeдeлeн 
cимвoл.

12,99 лв.
(1) 6611040100 –        
за деца
(2) 6611040051

Игра 
„Букворед“

17,99 лв.
5525100250

• Класик

Игра

13,99 лв.
6611100066 –  
(1) Чудесата по света

Образователна игра 
„Енциклопедия“

19,99 лв.
5525100190

Игра „Ваканция 
в България“

19,99 лв.
5525100104

11,99 лв.
5525100350 – България
5525100351 – Европа

Образователна игра

13,99 лв. 
(2) 5525100260 – Пътешествие по света 
(3) 5525100361 – Животните по света
(4) 5525100220 – История на света

• Чрез играта ще научите интересни 
факти за географията, история и 
традициите различни държави.

• Играчите могат да се 
запознаят с 24 различни 
забележителности на 
България, да видят как 
изглеждат и да научат 
интересни факти за тях. 

• Образователна игра, 
която е предназначена 
за деца над 7-годишна 
възраст и възрастни.

(1)

(2)

(1) (2) (3) (4)
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24,99 лв.
6611040050

Игра „Околосветско 
пътешествие 2“ –
нова версия

• Икономическа игра за 
възрастни и деца над 8 години.

• Целта е да се развият 
бизнеси с устойчиво 
употребени природни 
ресурси.

• Конфликтът между 
разбойниците 
и закона се 
разгорещява. Кой 
ще бъде последният 
оцелял?

• Брой играчи:               
от 3 до 8

• Информационно-
образователна игра 
за деца над 8 години.

• Размери на кутията: 
40х28х6 сm.

• Брой играчи: 2 до 4

Игра „Барел”

Игра WWF  „Wheelville“ Игра „Bang“ със зарове

11,99 лв.
6015220005

82,50 лв.
6611040091

29,16 лв.
6611040090

• Възрастни

• Деца

24,99 лв.
5525100515

19,99 лв.
6611100172

Игра  
„Околосветско пътешествие“

10,99 лв.
5525100066

12,99 лв.
5525100063 – момчета
5525100064 – момичета 

8,99 лв.
5525100115

• „България“, 
малка

• Деца

14,99 лв.
5525100175
• „България“, голяма

Занимателни игри „Европолия“

11,99 лв.
5525100185
• Класик

23,99 лв.
5525100488

Игра „Опознай България“

•  Образователно-
информационна игра 
за деца от 5 до 8 г.

• Игра на бизнес стратегия и тактика. 
Целта на участниците е да  
приватизират различни обекти. 
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• Размери на всяка част: 32х10х32 cm.
• Материал: EVA пяна.

114,90 лв.
6635101188

Мек пъзел-настилка  
„Цифри и букви“

• Включва 27 части.
• Размери: 19x14x7 cm.

35,99 лв.
6611120177

Дървен пъзел 
„Коли“ в кутия

27,99 лв.
6611060280

• Размери: 18x0.5x26 cm.
• 36 части.

Мече с дрехи 
в кутия

• 20 части
• Отделните пъзели са 

съставени от 2 до 6 части.
• Размери: 16x9.5x7.5 cm.

Пъзели в кутия  
„Моите 5 любими играчки“

10,99 лв.
6611120220

• 10 части.
• Размери на всяка част: 32х32х1 cm.

24,99 лв.
6618020020

Мек пъзел-настилка „Цифри“

Пъзел за обличане 
„Професии“, дървен

• Размери: 18x11x4 cm

17,99 лв.
6611120219

• 12 части

• 6 части
• Размери на всяка 

част: 30х30х1 cm.

22,99 лв.
6635101212

Мек пъзел-настилка 
„Превозни средства“
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16,99 лв.
(1) 6611120231 – Животните в гората
(2) 6611120233 – Превозни средства
(3) 6611120232 – Ферма
(4) 6611120240 – Кухненски предмети
(5) 6611120207 – Семейство и приятели

• Размери: 30x22x1.5 cm

Кубчета, 12 броя

(1) Кубчета с 6 приказки – 6611120199
(2) Котаракът в чизми – 6611120303
(3) Пепеляшка – 6611100542
(4) Пинокио – 6611100543
(5) Снежанка – 6611100544

(6) Трите прасенца – 6611100545
(7) Червената шапчица – 6611100532
(8) Домашни животни – 6611100539
(9) Горски животни – 6611100540
(10) Африкански животни – 6611100541

7,49 лв.

Пластмасови кубчета
6,49 лв.
6611100546

• 9 броя

Дървен пъзел за вгенздяване, 9 части

15,99 лв.
(1) 6611120258 – Фермата
(2) 6611120259 – Гора

Прогресивен пъзел

• 9 пъзела с нарастващ 
размер.

• Дъска за нареждане с 
обозначение.

• Подходящ и за деца със 
специални образователни 
потребности.

(1) (2) (3) (4)

(5)

(1) (2)

(1) (2) (3) (4) (5)

(6) (7) (8) (9) (10)
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• Включва 4 броя в различни форми, 
изработени от естествено дърво.

• Размери: 6.5x6.5x6.5 cm.

• Насърчава уменията за решаване на 
проблеми.

• Включва 20 двустранни карти-
пъзели и 16 парчета пъзел в различни 
цветове и форми.

Комплект дървени 
пъзели „Енигма“

Блокчета, 
умствена игра

Дървен пъзел на слоеве 
„Животът на жена“

Дървен пъзел на слоеве 
„Животът на мъж“

• Размери: 20x20x2.5 cm • Размери: 20x20x2.5 cm

• 1 от 6 различни пъзела (подбор на 
случаен принцип).

• Размери: 4.5x4.5x4.5 cm.

Дървен пъзел 
„Енигма“, асорти

Дървен пъзел на слоеве 
„Момиче“

39,99 лв.
6611120159

39,99 лв.
6611120111

18,99 лв.
6611120225

24,99 лв.
6611120208

36,99 лв.
6635101124

10,99 лв.
6611120239

18,99 лв.
6611120226

• 28 части • 28 части

• 28 части
• Размери: 29x17x2 cm

Дървен пъзел на слоеве 
„Момче“

• 28 части
• Размери: 29x17x2 cm



292 Всички цени са в лева без ДДС.

Заедно за модерна среда в образованието

1,99 лв.
6611120349 – Заек
6611120350 – Катеричка
6611120351 – Лисица

Пъзел, 20 части

Детски пъзел

6,49 лв.
(1) 6611120358 – Домашни животни
(2) 6611120396 – Горски кът
(3) 6611120397 – Африка
(4) 6611120398 – Динозаври

• 40 части
• Размер: 32х22 cm. 

• 40 части
• Размер: 32х22 cm. 

• 100 части

6,49 лв.
(1)6611120359 – Котаракът в чизми
(2) 6611120399 – Червената шапчица
(3) 6611120400 – Пепеляшка
(4) 6611120401 – Пинокио

Пъзел приказка

9,99 лв.
(1) 6611120360
(2) 6611120408

Пъзел „Сезони“, 200 части

6,99 лв.
(1) 6611120198 – Косе Босе
(2) 6611120402 – Маша и Мечока
(3) 6611120403 – Палечка
(4) 6611120404 – Малката русалка

7,99 лв.
(1) 6611120108 – Житената питка
(2) 6611120405 – Снежанка
(3) 6611120406 – Дядо и ряпа
(4) 6611120407 – Трите прасенца

• 60 части
• Размер: 32х22 cm.

• 100 части
• Размер: 34х22 cm.

6,99 лв.
(1) 6611120361 – Мечки
(2) 6611120409 – Карта на България
(3) 6611120410 – Панда
(4) 6611120411 – Куче

Пъзел

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)



293Всички цени са в лева без ДДС.

Заедно за модерна среда в образованието

Р
аз

вл
еч

ен
ие

 и
 

иг
ри

• 60 части
• Размер: 32х22 cm.

• 100 части
• Размер: 34х22 cm.

Детски пъзел 
„Замръзналото кралство 2“

13,99 лв.
6611120417

• 108 части 
• Размер: 

70х50 cm.

10,99 лв.
6611120418
• 24 части 
• Размер: 50х35 cm.

13,99 лв.
6611120242
• 108 части

Детски пъзел 2 в 1 „Принцеси“

10,99 лв.
6611120395
• 60 части
• Размер: 50х70 cm.

10,99 лв.
6611120420

Детски пъзел 
„Принцеси“, 250 части

• Размер: 50х35 cm.

Детски пъзел „Принцеси“

10,99 лв.
6611120419
• 24 части 
• Размер: 50х35 cm.

13,99 лв.
6611120251
• 35 части
• Размер: 50х70 cm. • Размер: 50х70 cm.

13,99 лв.
6611120254
• 60 части

• Размер: 50х70 cm.

13,99 лв.
6611120244
• 108 части

Детски пъзел 2 в 1 
„Замръзналото кралство“

13,99 лв.
6611120247

Детски пъзел 2 в 1 
„Снежанка“, 150 части

12,99 лв.
6611120028

Детски пъзел 
„Снежанка“, 60 части

• Размер: 70х50 cm.
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13,99 лв.
6611120243
• 108 части
• Размер: 50х70 cm.

12,99 лв.
6611120248
• 150 части
• Размер: 50x70cm. 

10,99 лв.
6611120250
• 250 части
• Размер: 50x35 cm.

Детски пъзел 2 в 1 „Колите 3“

• Пъзел 2 в 1 за 
сглобяване и 
оцветяване!

13,99 лв.
6611120252
• 35 части
• Размер: 50х70 cm. 

13,99 лв.
6611120256
• 60 части
• Размер: 50х35 cm. 

13,99 лв.
6611120249
• 150 части
• Размер: 50х70 cm. 

10,99 лв.
6611120393
• 108 части
• Размер: 50х70 cm. 

Детски пъзел 2 в 1 „Мики Маус“
13,99 лв.
6611120245
• 108 части
• Размер: 50х70 cm.

12,99 лв.
6611120423

Детски пъзел 
„Търсенето на Немо“, 
108 части

• Размер: 70х50 cm.

13,99 лв.
6611120421

Детски пъзел 2 в 1 
„Играта на играчките“,  
24 части

• Размер: 70х50 cm.

12,99 лв.
6611120422

Детски пъзел 
„Пинокио“, 35 части

• Размер: 70х50 cm.

12,99 лв.
6611120025

Детски пъзел 
„101 далматинци“, 108 
части

• Размер: 70х50 cm.

13,99 лв.
6611120394

13,99 лв.
6611120253
• 35 части
• Размер: 50х70 cm.

Детски пъзел 2 в 1 „Малката русалка“

• Пъзел за оцветяване.
• 60 части
• Размер: 50х70 cm.

Детски пъзел 2 в 1 „Пепеляшка“

13,99 лв.
6611120246

• 108 части
• Размер: 50х35 cm.

12,99 лв.
6611120255
• 60 части
• Размер: 50х cm.
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Пъзел 3 в 1 „PJ Masks 
готови за действие“

10,83 лв.
6611120329

• Съдържание: 
1х20 части 
1х36 части  
1х50 части

Пъзел 4 в 1

12,49 лв.
6611120333 – PJ Masks 
Катбой и отборът
6611120335 – Лами на 
ваканция

• Съдържание: 
1х35 части 
1х48 части  
1х54 части     
1х70 части

Пъзел, 100 
части

(1) 6611120328- PJ Masks в действие
(2) 6611120330- Пожарникарят Сам
(3) 6611120334- Щастливи лами

8,33 лв.

Пъзел „Три приятелки“, 
160 части
8,33 лв.
6611120332

• Размер: 41х27.5 cm.

Пъзел „Кучета“, 
пачуърк
12,49 лв.
6611120343

• 150 XXL части 
• Размер: 49x36 cm

Пъзел „Дървото на 
желанията“

20,83 лв.
6611120326

Пъзел 
„Благодаря“
16,66 лв.
6611120327

• 500 части
• Размер: 

35х50 cm.

• 1000 части
• Размер: 

50х70 cm.

Пъзел „Лице на панда“

14,99 лв.
6611120344

• 332 части
• Размер:     

38.2x38.4 cm.

Пъзел „Лондон“

16,66 лв.
6611120337

• 550 части
• Размер: 

61x45 cm.

Пъзел „Колекция с 
влакчета“

24,99 лв.
6611120342

• 2000 части
• Размер: 

99.06x68.58 cm.

Пъзел 12 в 1 „Животни и 
пейзажи“

41,66 лв.
6611120341

• Съдържание: 
– 4х100 части 
– 4х300 части  
– 4х500 части

(1) (2) (3)
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• Размер: 68х49 cm. 

Пъзел Master Pieces, 1000 части

(1) Есенна гора – 6611120340
(2) Красавицата и звярът – 

6611120338
(3) Приказна вила – 6611120339

22,49 лв.

Пъзели с картини на български художници, 1000 части

20,83 лв.
(1) 6611120318 – Хан Тервел         
разгромява арабите
(2) 6611120315 – Мечтай с 
мен
(3) 6611120316 – Ръченица
(4) 6611120313 – Самодива
(5) 6611120314 – Завинаги  
свободни
(6) 6611120317 – Легенда за 
цар Самуил

• Комплектът съдържа:
- 1000 части за 
подреждане на пъзел;
- Kадифена черна 
торбичка 20х30 cm за 
съхранение на частите;
- Плакат с изображение 
на пъзела.

Пъзел, 1000 части

(1) 6611120321 – Билкова карта на 
света
(2) 6611120322 – Викторианска  
градина
(3) 6611120320 – Усмивки от Африка
(4) 6611120323 – Старата школа
(5) 6611120324 – Крайбрежни стълби
(6) 6611120319 – Пролет на 
Монмартър

20,75 лв.

Пъзел „Имението 
Каменни мостове“

26,58 лв.
6611120325

• 1500 части
• Размер: 

85x60 cm.

(1) (2) (3)

(1)

(1)

(6)

(2) (3) (4) (5)

(5) (6)

(2) (3) (4)


