
TREFL GROUP
www.trefl.com

TREFL S.A.
REGISTERED OFFICE
ul. Plac Dwóch Miast 1 
81-731 Sopot, Poland

HEAD OFFICE
ul. Kontenerowa 25 
81-155 Gdynia, Poland
tel. +48 58 66 67 100
fax +48 58 66 67 107
trefl@trefl.com

SALES OFFICE
tel. +48 58 66 67 100
fax +48 58 66 67 200
trefl@trefl.com

EXPORT SALES DEPARTMENT
tel. +48 58 66 67 157
fax +48 58 66 67 107
export@trefl.com

SUBSIDIARIES:

TREFL HUNGARY KFT.
Bartók Béla út 152/C
1115 Budapest, Hungary
tel. +36 1 206 39 72
fax +36 1 206 39 71
office@treflhungary.hu

CTW TOYS CZ S.R.O.  
Jandova 6, č.p. 185 
190 00 Praha 9 - Vysočany, Czech Rep. 
tel. +420 774 408 997
sales@ctwtoys.cz
 

TREFL GmbH 
Haferwende 36
28357 Bremen, Germany
tel. +49 421 16 98 4311
service@trefl.com

ZABAWKI/2

TREFL FACTORY
ul. Kontenerowa 25
81-155 Gdynia
factory@trefl.com
factory.trefl.com

5 900511 921434 >

JESIEŃ / ZIMA



ZESTAWY NAUKOWE - SCIENCE 4 YOU

SIKU - NOWOŚCI

SIKU - BLISTER

SIKU - SUPER

SIKU - INTERNATIONAL

SIKU - CONTROL

1

17

22

34

55

62

SPIS TREŚCI

SIKU - FARMER

SIKU - WORLD 56

69



WOODEN
TOYS

ZESTAWY NAUKOWE



WIELKIE ODKRYCIA 

MAŁYCH NAUKOWCÓW!WIELKIE ODKRYCIA 

MAŁYCH NAUKOWCÓW!



Science4you to połączenie świetnej zabawy oraz 
dużej dawki praktyczniej wiedzy dla Twojego dziecka. 

Samodzielne eksperymentowanie to wspaniała przygoda, 
która zachęci do odkrywania zagadek otaczającego 

Nas świata oraz rozbudzi drzemiący w środku potencjał 
małego naukowca.

www.science4you.pl
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SCIENCE4YOU – EDUKACYJNA SERIA ZESTAWÓW NAUKOWYCH dla dzieci w wieku szkolnym. 
Głównym celem zestawów naukowych jest zaangażowanie dzieci w empiryczne zgłębianie wiedzy z chemii, fi zyki i biologii. 
Zestawy zachęcają do przeprowadzania eksperymentów naukowych, zwiększają ciekawość świata i nakłaniają do pogłębiania 
nabytej już wiedzy. Produkty z serii Science4you stymulują wyobraźnię i kształcą w atmosferze zabawy. 
Bawiąc się naszymi zestawami naukowymi, dzieci zdobędą nowe umiejętności i wykorzystają drzemiący w nich potencjał.

W skład każdego zestawu z serii Science4you wchodzą:
• przyrządy do przeprowadzania eksperymentów
• preparaty niezbędne do wykonania doświadczeń
• książeczka edukacyjna z opisami eksperymentów oraz ciekawostkami naukowymi

Wartość dydaktyczną serii Science4you doceniły i objęły swoim patronatem: 
Uniwersytet Gdański, 
Polska Akademia Dzieci 
autorka bloga „Niunioki”
Magazyn dla mam „Mammazine”
oraz portal dla rodziców zabawkowicz.pl

5 900511 608861 >

NEWPLPL60886*
FABRYKA SZMINEK I BŁYSZCZYKÓW

Dowiedz się, czym są zmysły, jaka jest podstawowa 
paleta kolorów oraz czym są stany skupienia.
Sprawdź, jak wykonać kolorową szminkę oraz 
błyszczyk. Poznaj ukryte tajemnice z pomocą szminki i 
dowiedz się, jak recyklingować szminki!
Z pomocą zestawu dowiesz się, jak utrzymać swoje 
usta w zdrowej kondycji.

* Projekt grafi czny może ulec zmianie

NEWPL60885*

8+ 380x290x80 3,03 485x385x2936
5 900511 608854 >

FABRYKA ŚWIECĄCYCH GLUTOŻELKÓW

Dowiedz się, czym są wiązania chemiczne oraz co to 
jest fotoluminescencja.  
Sprawdź, jak stworzyć świecącą w ciemności klejącą 
rybę oraz w jaki sposób przygotować śmiesznego 
glutożelka, który może być płynny lub stały.
Dowiedz się, jak stworzyć szaloną i skaczącą piłkę 
oraz stwórz swoje własne świecące w ciemności 
glutorobaki.

8+ 380x290x80 3,03 485x385x2936
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5 900511 607765 >

60726

60774

5 900511 607260 >

8+ 430x350x85 2,96 485x385x2933

5 900511 607741 >

60776 CZ

SK

 PL
CENTRUM URODY

27 EKSPERYMENTY

Dowiedz się, jak zrobić 
fantastyczne perfumy oraz 
pachnące, kolorowe mydełka. 
Zadbaj o włosy, produkując 
własny szampon oraz odżywczą 
maseczkę. Zrelaksuj się, 
stosując sól do kąpieli własnej 
produkcji oraz olejki do 
masażu.

EN
BEAUTY CENTER

27 EXPERIMENTS

Learn how to make 
fantas� c perfumes and 
scented, colorful soaps. 
Take care of your hair 
by producing your own 
shampoo and hair mask. 
Relax by using your own 
scented bath salt and 
massage oils.

PL60883

8+ 380x290x80 3,03 485x385x2936
5 900511 608830 >

FABRYKA CZEKOLADY

Czekolada wszędzie jest mile widziana! 
Z tym zestawem przygotujesz przepyszne, czekoladowe 
lizaki, a także upieczesz słodkie babeczki z kawałkami 
czekolady!
Co więcej, przygotujesz czekoladowe salami, 
czekoladowy jogurt a nawet domowe lody 
czekoladowe! Czekoladowy zawrót głowy!

NEW

PL60884

8+ 380x290x80 3,03 485x385x2936
5 900511 608847 >

FABRYKA CUKIERKÓW

Czas na cukierkowe szaleństwo! Z tym zestawem 
przygotujesz pyszne galaretki w kształcie robaczków, 
kolorowe lizaki i nie tylko!
Samodzielnie przygotuj smaczne i barwne słodycze, 
takie jak słodkie pianki czy słodycze jogurtowe. 
Do tego przygotuj wspaniały, domowy napój. 
Kolorowa uczta gwarantowana!

NEW
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PLPL

8+ 380x290x80 3,03 485x385x2936

60716

5 900511 607161 >

FABRYKA KRYSZTAŁÓW

Dowiedz się, jak stworzyć niezwykłe kryształy 
o niepowtarzalnych kształtach. Stwórz zabawne 
krystaliczne jajka, kryształ w kształcie płatka śniegu 
oraz niesamowite geody. Zbuduj z kryształków 
fantastyczne stalaktyty oraz stalagmity. Dowiedz się, 
jak stworzyć krystaliczny ogród, olbrzymie, kolorowe 
kryształy, krystaliczny kwiat oraz wiadomość wykonaną 
z minerałów.

PLPL

8+ 380x290x80 3,03 485x385x2936

60562

5 900511 605624 >

FABRYKA RAKIET

17 EKSPERYMENTÓW

Poznaj tajemnice kosmosu. Dowiedz się, jaki jest 
schemat budowy silnika odrzutowego oraz jakie są 
zasady działania rakiet. Stwórz własną rakietę 
i paliwo do niej! Aby prognozować pogodę, możesz też 
stworzyć wiatromierz i barometr. Wybierz się 
w przestworza dzięki rakietom i zachęć przyjaciół do 
udziału w wyścigu niesamowitych rakiet!

PL

5 900511 607093 >

5 900511 607734 >

 PL
WIELKIE CENTRUM NAUKI 

24 EKSPERYMENTY

Dowiedz się, jak bez 
dmuchania napełnić balon 
oraz jak spowodować erupcję 
wulkanu. Za pomocą reakcji 
chemicznej wystrzel rakietę 
oraz zrób kolorową ciastolinę. 
Zbuduj automatyczny system 
nawadniania oraz kryształ 
w kształcie dinozaura.

EN
A GREAT CENTER OF 
LEARNING

24 EXPERIMENTS

Learn how to fi ll up a 
balloon without blowing 
and how make a volcanic 
erup� on. Use a chemical 
reac� on to create a rocket 
and cool viscous doughs. 
Build an automa� c watering 
system and dinosaur-
shaped crystal.

60709

60773

60775

5 900511 607758 >

CZ

SK

8+ 430x350x85 3,63 485x385x2933
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8+ 380x290x80 3,03 485x385x2936

60561

5 900511 605617 >

 PL
FABRYKA MYDEŁEK

8 EKSPERYMENTÓW

Przygotuj kolorowe, pachnące mydełka w kształcie muszelki, rybki i konika 
morskiego. Dodaj do nich aromaty oraz brokat, tworząc swoją własną, 
niepowtarzalną kompozycję! Własnoręcznie wykonane mydełko zawiń 
w celofan i ozdób dołączoną do zestawu tasiemką. Piękny, samodzielnie 
wykonany prezent jest już gotowy!

8+ 380x290x80 3,03 485x385x2936

 PL
FABRYKA PERFUM

13 EKSPERYMENTÓW

Poznaj techniki wyko-
rzystywane do produkcji 
perfum i przygotuj własne 
kompozycje zapachowe. 
Jeśli marzysz o produkcji 
musujących kul do kąpieli, 
pachnących zakładek, 
i ciekawi Cię technika 
chromatografi i, 
to ten zestaw jest właśnie 
dla Ciebie.

EN
PERFUME FACTORY

13 EXPERIMENTS

Get to know what 
fragrances are and the 
history of perfumes. Find 
out which techniques are 
used to produce perfumes. 
If you are interested in 
obtaining massage oils, 
rose tonics or how to make 
perfumed pain� ngs – 
Perfume Factory is an ideal 
set for you. 

5 900511 605044 >

PL60504

5 900511 605433 >

CZ60543

5 900511 605365 >

SK60536

5 900511 605198 >

HU60519

5 900511 605204 > 8+ 3,036

 PL
 FABRYKA GLUTOŻELKÓW

17 EKSPERYMENTÓW

Przeczytaj zawartą 
w zestawie książeczkę 
i dowiedz się czym jest 
atom, cząsteczka 
i jakie są cechy polimerów, 
a później wykorzystaj tę 
wiedzę do tworzenia 
kolorowych robaczków, 
szalonej piłki, domowej 
ciastoliny i całej rodziny 
glutożelków! Odkryj w sobie 
cechy szalonego naukowca 
i stwórz niezwykły świat 
lepkich potworów!

EN
SLIMY FACTORY

17  EXPERIMENTS

Discover what atoms 
and molecules are 
learning which polymers 
are used in everyday life. 
You will learn how to 
create a fun and viscous 
dough as well as fantas� c 
s� cky monsters. Get to 
know how to prepare 
super viscous and colorful 
worms and invisible 
medusas with Slimy 
Factory set.

60520

TV
SPOT

**
60505*

5 900511 605051 >

5 900511 605440 >

5 900511 605372 >

60544

60537

PL

CZ

SK

HU

380x290x80 485x385x293

* Do wyczerpania zapasów
** Spot dostępny na życzenie klienta
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8+ 380x290x80 3,03 485x385x2936

 PL
FABRYKA EKSPLOZJI

25 EKSPERYMENTÓW

Dowiedz się, jak uzyskać 
fantastyczny fajerwerk 
z reakcji chemicznej oraz 
jak zrobić gazową bombę. 
Naucz się robić zabawną 
wybuchową torebkę oraz 
dowiedz się, jak nakłuć 
balon bez przebijania go.

EN
EXPLOSIVE FACTORY

25 EXPERIMENTS

Find out how to make 
a fantas� c rocket from 
a chemical reac� on and 
how to make a fi zzy bombs. 
Make a fun explosive 
bag and many other fun 
experiments with this toy.

PL60472

5 900511 604726 >

5 900511 606843 >

60684 CZ

5 900511 606812 >

60681 SK

5 900511 606874 >

60687 HU

8+ 3,036

 PL
STUDIO SPA

21 EKSPERYMENTÓW

Poznaj historię rytuału 
kąpieli. Dowiedz się, gdzie 
i kiedy powstało pierwsze 
SPA, a dzięki zawartym 
w zestawie składnikom, 
wyprodukuj własne olejki 
do masażu, peeling i sole 
do kąpieli. Zaproś gości do 
swojego SPA i zadbaj o ich 
dobre samopoczucie.

EN
MY FIRST SPA

21 EXPERIMENTS

Find out the history of the 
ritual of bathing, when 
and where the fi rst Spa’s 
appeared. Check how to 
produce massage oils, 
exfolia� ng scrubs and bath 
salts to use in your own 
Spa. Learn more about 
beauty, well-being and 
health services that you 
may enjoy in a Spa.

5 900511 605068 >

PL60506

5 900511 605457 >

CZ60545

5 900511 605389 >

SK60538

TV
SPOT

*

5 900511 605211 >

60521 HU

380x290x80 485x385x293

* Spot dostępny na życzenie klienta

PL

8+ 380x290x80 3,03 485x385x2936

60777

5 900511 607772 >

FABRYKA MAGNESÓW

Dowiedz się, jakie materiały są przyciągane przez magnesy oraz jak zamienić 
metal w magnes. Przetestuj swoją magnetyczną, sprytną plastelinę. Sprawdź, 
jak wykryć meteoryty za pomocą magnesu? Czerp przyjemność 
z magnetycznych zabaw, organizując magentyczne wyścigi 
lub magnetyczne wędkowanie.
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8+ 3,0365 900511 607086 >

 PL
STUDIO MAKIJAŻU

20 EKSPERYMENTÓW

Z tym zestawem możesz 
wykonać wspaniałe 
kosmetyki do makijażu! 
Dowiedz się, jak zrobić cienie 
do powiek i róż do policzków, 
zrób swoją własną pomadkę, 
peeling do twarzy lub ciała. 
Uzyskaj także wspaniały 
podkład oraz płyn do 
demakijażu. 

60708

EN
MAKE-UP COSMETICS!

20 EXPERIMENTS

With this set you can 
make gorgeous make-up 
cosme� cs! Learn how 
to make eye hadows 
and blush, make your own 
lips� ck, create scrubs to 
help you keep your skin 
healthy. Obtain a great 
founda� on and a nice 
make-up remover.

PL

380x290x80 485x385x293

5 900511 607147 >

PLPL60714

STACJA METEOROLOGICZNA

Dowiedz się, jak stworzyć niesamowite tornado!
Sprawdź, jak zbudować własną stację meteorologiczną 
i stać się prawdziwym naukowcem. Przeprowadzając 
eksperymenty, sprawdź jak powstają pioruny i tęcza.
Dowiedzi się, czym jest globalne ocieplenie oraz 
dlaczego lodowce dryfują, a także dowiedz się czym 
są kwaśne deszcze oraz jak zbudować własny zegar 
słoneczny.

8+ 380x290x80 3,03 485x385x2936

8+ 235x220x65 2,7 240x398x2236

 PL
PRACOWNIA ŚWIECZEK

8 EKSPERYMENTÓW

Wyprodukuj pachnące 
świeczki w kształcie gwiazdy 
lub róży albo zmień stare 
kredki w kolorowe świeczki! 
Poznaj historię świecy i jej 
składniki, aby móc stworzyć 
urodzinową świeczkę dla
przyjaciela. Świeca 
z kostkami lodu z pewnością 
będzie oryginalną dekoracją 
w Twoim domu.

EN
CANDLE FACTORY

8 EXPERIMENTS

Get to know the history of 
candles and its components 
and create birthday candle 
for a friend or family 
member. Prepare colorful, 
scented candles in star and 
rose shape or change old 
crayons into new colorful 
candles.

5 900511 605105 >

PL60510

5 900511 605488 >

CZ60548

5 900511 605419 >

SK60541

5 900511 605242 >

HU60524
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NAUKA O KWIATACH

20 EKSPERYMENTÓW

Dowiedz się, czym jest ogród i jak właściwie o niego 
dbać. Czy znasz wszystkie potrzebne narzędzia 
do właściwego opiekowania się roślinami? Z tym 
zestawem dowiesz się, jakie są cykle życia kwiatów, 
jakie są ich popularne odmiany oraz jak należy 
właściwie się nimi zajmować. Zbuduj swój własny 
kwietnik i wyhoduj kwiatki, stosując automatyczny 
system nawadniania!

8+ 235x220x65 2,7 240x398x22365 900511 606171 >

PLPL60617

PRACOWNIA WYNALAZKÓW

Zostań wynalazcą i odtwórz niezwykłe eksperymenty 
znanych naukowców! Stwórz obwód elektryczny 
z wyłącznikiem. Zbuduj telegraf i wysyłaj widomości 
telegrafi czne. Czerp radość z „blaszanych” wyścigów 
oraz latającego węża, wykorzystując naukowe triki.
Zbuduj elektrogmagnes z drutu oraz wytwórz prąd 
elektryczny. 

8+ 235x220x65 2,7 240x398x22365 900511 607154 >

PLPL60715

8+ 235x220x65 2,7 240x398x22365 900511 608823 >

NEWPLPL60882
NAUKA O FIZYCE

Dowiedz się, jak w prosty sposób zrobić rakiety 
i zorganizuj wyścigi rakiet! Spróbuj zanurzyć przedmiot 
w pojemniku z wodą i spraw, aby nie zamókł!
Chcesz zbudować katapultę, pombę wody oraz 
wiatrak? Z tym zestawem to możliwe! 
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MANUFAKTURA SZMINEK I BŁYSZCZYKÓW

5 EKSPERYMENTÓW

Dowiedz się, czym są zmysły, jaka jest podstawowa 
paleta kolorów i czym są stany skupienia. 
Te wszystkie elementy składają się na powstawanie 
szminek i błyszczyków! Poznaj historię powstania 
szminek. Stwórz własne kolorowe i pachnące szminki 
oraz błyszczyki. 

PL60665

8+ 235x220x65 2,7 240x398x22365 900511 606652 >

8+ 235x220x65 2,7 240x398x2236

 PL

PRACOWNIA MYDEŁEK

3 EKSPERYMENTY

Przygotuj pachnące mydełka 
w kształcie gwiazdy lub róży, 
a później użyj ich podczas 
kąpieli albo podaruj w pre-
zencie. Wykonane własno-
ręcznie mydła są niepow-
tarzalne. Z dołączonej 
do zestawu książeczki 
edukacyjnej dowiedz się, jakie 
jest pochodzenie mydła i jak 
się je wytwarza.

 EN

SOAP FACTORY

3 EXPERIMENTS

Find out what is the origin 
of soaps. Prepare colorful, 
scented soaps in star or rose 
shape that you can give 
a friend or family member 
as a gi� . Handmade soaps are 
unique and will make lots 
of fun during prepara� on.

5 900511 605099 >

PLPL60509

5 900511 605471 >

CZ60547

5 900511 605402 >

SK60540

5 900511 605235 >

HU60523

8+ 235x220x65 2,7 240x398x2236

 PL
PRACOWNIA BANIEK

23 EKSPERYMENTY

Naucz się kilku niezwykłych 
sztuczek, które można 
wykonać przy użyciu wody 
i zachwyć swoich 
bliskich grą na wodnych 
cymbałkach. Kubeczek, 
z którego nic się nie wyleje, 
bańkowy fl et czy wodna 
fontanna z pewnością 
wprawią Twoich widzów 
w zdumienie.

EN
WATER SCIENCE

23 EXPERIMENTS

Get to know the proper� es 
of water as well as many 
interes� ng experiments. 
You will fi nd out how 
to create fantas� c soap 
bubbles, make a tornado 
and water xylophone. If you 
are interested how to turn 
glass of water upside down 
without spilling it – Water 
Science is a set for you!

PLPL

5 900511 605082 >

60508*

5 900511 605464 >

60546 CZ

5 900511 605396 >

60539 SK

5 900511 605228 >

60522 HU

* Produkt dostępny do wyczerpania zapasów
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8+ 235x220x65 2,7 240x398x22365 900511 606164 >

60616
PRACOWNIA KUCHENNYCH EKSPERYMENTÓW

20 EKSPERYMENTÓW

Dowiedz się, jak tworzyć fantastyczne tajne, kolorowe wiadomości 
za pomocą jedzenia. Usmaż jajko bez użycia ciepła oraz nadaj mu 
kształt kwadratu podczas gotowania. Przygotuj także rakietę i zabawne 
krystaliczne kształty. Użyj odczynników, które znajdziesz w kuchni, 
aby przeprowadzić ciekawe eksperymenty naukowe. 

PL

8+ 235x220x65 2,7 240x398x2236

 PL
PRACOWNIA CHEMII

21 EKSPERYMENTÓW

Zbadaj naturę i właściwości 
substancji, a także przemiany 
zachodzące między nimi. 
Dowiedz się, czym jest 
napięcie powierzchniowe, 
co to jest osmoza i odczyn 
pH substancji.
Odkryj nowe właściwości 
zwykłych rzeczy!

EN
CHEMISTRY FACTORY

21 EXPERIMENTS

If you are interested how to 
write secret message and how 
to erupt your own volcano 
using chemical reac� ons – 
Chemistry Factory is a set 
for you! Get to know what 
chemistry is. Find out what 
density, surface tension, pH as 
well as acid and bases are.

5 900511 605112 >

PL60511

5 900511 605495 >

CZ60549

5 900511 605426 >

SK60542

5 900511 605259 >

HU60525

8+ 235x220x65 2,7 240x398x2236

 PL
PRACOWNIA BOTANIKI

30 EKSPERYMENTÓW

Dowiedz się, jak zbudować 
automatyczny system 
nawadniania oraz dlaczego 
ucięta marchewka po 
włożeniu do wody zaczyna 
ponownie rosnąć. Naucz się 
mierzyć drzewa w sprytny 
sposób oraz odkrywać ich 
wiek. Z książeczki dowiesz 
się czym jest komórka i jaka 
jest jej budowa.

EN
MY FIRST GARDEN

30 EXPERIMENTS

Get to know how to build 
an automa� c irriga� on 
system and which factors 
infl uence a plant’s growth. 
Find out how to measure a 
tree in a clever way as well 
as discover their age. You 
can learn why cut off  carrot 
will start to grow again a� er 
placed in the water.

5 900511 604696 >5 900511 604696 >

PL60469*

5 900511 606829 >5 900511 606829 >

CZ60682

5 900511 606799 >5 900511 606799 >

SK60679

5 900511 606850 >5 900511 606850 >

HU60685
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8+ 235x220x65 2,7 240x398x22311

 PL
PRACOWNIA 
KRYSZTAŁKÓW

5 EKSPERYMENTÓW

Wciel się w rolę naukowca 
i stwórz kryształy ałunu 
potasu! Dowiedz się, jak 
zrobić krystaliczną gwiazdę, 
krystaliczne jajka oraz 
prześliczny naszyjnik 
z kryształów!

EN
CRYSTAL FACTORY

5 EXPERIMENTS

Imagine you are scien� st 
and make your own 
fantas� c crystals. Find out 
how to create amazing 
crystals in star shape, 
fun crystalline eggs and 
beau� ful necklace made of 
crystals!

5 900511 605075 >5 900511 605075 >

PL60507

5 900511 606836 >5 900511 606836 >

CZ60683

5 900511 606805 >5 900511 606805 >

SK60680

5 900511 606867 >5 900511 606867 >

HU60686

8+ 115x155x60 1,67 172x195x3679

 PL

WARSZTACIK 
LEPOMANIAKÓW

2 EKSPERYMENTY

Zacznij przygodę 
z Warsztacikami Naukowymi. 
Każdy warsztacik jest 
doskonałym wstępem 
do naukowej przygody. 
Odkryj ciastolinowe 
szaleństwo z Warsztacikiem 
Lepomaniaków!

EN

SLIMY FACTORY – MINI KIT

2 EXPERIMENTS

Start the scien� fi c adventure 
beginning with Mini Kits! 
You will learn how to create 
a fun and viscous dough. 
Get to know how to prepare 
super viscous and colorful 
Slimy Factory Mini Kit.

5 900511 604757 >

PL60475

5 900511 607048 >

CZ60704

5 900511 607017 >

SK60701

5 900511 607079 >

HU60707

WARSZTACIK KRYSZTAŁKÓW

2 EKSPERYMENTY

Zaczynając od warsztaciku, poprzez pracownię, stwórz własną fabrykę nauki i zabawy!

Za pomocą tego zestawu stwórz błyszczące kryształki! Wykorzystaj ałun potasu, aby 
stworzyć kryształy i obserwuj ich powstawanie oraz wzrost. Użyj soli morskiej, aby stworzyć 
niepowtarzalny kwiat.

60719

8+ 115x155x60 1,67 172x195x36795 900511 607192 >

PL
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60718

5 900511 607185 >

60717

5 900511 607178 >

WARSZTACIK ŚWIECZEK

1 EKSPERYMENT

Zaczynając od warsztaciku, poprzez pracownię, 
stwórz własną fabrykę nauki i zabawy! 

Wyprodukuj własną, niepowtarzalną świeczkę w kształcie muszelki. 
Wykorzystaj wszystkie elementy zestawu, aby stworzyć wspaniały 
i unikalny prezent urodzinowy!

WARSZTACIK CHEMII

2 EKSPERYMENTY

Zaczynając od warsztaciku, poprzez pracownię, 
stwórz własną fabrykę nauki i zabawy! 

Z chemią na wesoło. Dowiedz się, jak napompować balon bez 
wdmuchiwania powietrza. Nie wiesz jak zrobić kolumnę pianową? 
Wyprodukuj dwutlenek węgla i odkryj wszystkie tajemnice chemii! 

8+ 115x155x60 1,67 172x195x3679

8+ 115x155x60 1,67 172x195x3679

PL

PL

5 900511 607208 > 8+ 115x155x60 1,67 172x195x3679

60720
WARSZTACIK MAŁEGO OGRODNIKA

3 EKSPERYMENTY

Zaczynając od warsztaciku, poprzez pracownię, 
stwórz własną fabrykę nauki i zabawy! 

Odkryj fascynujący świat roślin. Dowiedz się, czego rośliny 
potrzebują oraz odkryj tajemnicę ich wzrostu. 
Wyhoduj własne roślinki, nie używając ziarenek!

PL
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C

A B

C
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 PL
WARSZTACIK PERFUM

2 EKSPERYMENTY

Zaczynając od warsztaciku, 
poprzez pracownię, 
stwórz własną fabrykę 
nauki i zabawy! 

Zacznij przygodę z 
Warsztacikami Naukowymi. 
Każdy warsztacik jest 
doskonałym wstępem do 
naukowej przygody. Przygotuj 
perfumy z aromatów 
i surowców aromatycznych 
w Warsztaciku Perfum!

EN
PERFUME FACTORY – MINI KIT

2 EXPERIMENTS

Start the scien� fi c adventure 
beginning with Mini Kits! Get to 
know what fragrances are and the 
history of perfumes. If you are 
interested in obtaining perfumes 
from aroma� c products Perfume 
Factory – Mini Kit is an ideal set 
for you. 

8+ 115x155x60 1,17 172x195x3679

PLPL

5 900511 604733 >

60473  PL
WARSZTACIK MYDEŁEK

2 EKSPERYMENTY

Zaczynając od warsztaciku, 
poprzez pracownię, 
stwórz własną fabrykę 
nauki i zabawy! 

Zacznij przygodę 
z Warsztacikami 
Naukowymi. Każdy 
warsztacik jest doskonałym 
wstępem do naukowej 
przygody. Przygotuj własne 
pachnące mydełko 
z Warsztacikiem Mydełek!

EN
SOAP FACTORY – MINI KIT

2 EXPERIMENTS

Start the scien� fi c 
adventure beginning with 
Mini Kits! Find out what is 
the origin of soaps. Prepare 
colorful, scented soaps in 
star or rose shape which 
you can give a friend or 
family member as a gi� . 
Handmade soaps are unique 
and will make lots of fun 
during prepara� on.

8+ 115x155x60 1,67 172x195x3679

5 900511 607031 >

60703 CZ

5 900511 607000 >

60700 SK

5 900511 607062 >

60706 HU

5 900511 604764 >

60476 PL

5 900511 607024 >

60702 CZ

5 900511 606997 >

60699 SK

5 900511 607055 >

60705 HU
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5 900511 921434 >
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