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Про нас:

Компанія Тоу-Тоу Тгаdе (Той-Той Трейд) понад 20 років є ексклюзивним дистриб’ю-
тором брендових дитячих іграшок від світових виробників на території України.

Розвиваючись крок за кроком, нам вдалося заслужити бездоганну репутацію і по-
будувати довірчі відносини з зовнішніми та внутрішніми партнерами.

Нам довіряють і нас обирають, тому що:
МИ - це унікальний, цікавий і якісний продукт!
МИ - це високий рівень сервісу і відмінне ставлення до кожного клієнта!

Наші іграшки - це:

          Якість
Ми продаємо тільки сертифіковану продукцію, безпека якої підтверджена сертіфіка-

тами якості та відповідності.
          Розвиток
Для нас важливо, якою ігровою цінністю володіє іграшка - що вона може дати ди-

тині.
          Інновація
При створенні іграшок, що поставляються нашою компанією, використовуються 

новітні технології.
          Тренд
Наші іграшки модні і популярні. Регулярно стають володарями престижних наго-

род і переможцями міжнародних премій.
          Різноманітність
Наша компанія пропонує іграшки на будь-який смак і вік.
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Просування брендів:

Ми піклуємося про долю наших іграшок і всіляко сприяємо просуванню брендів:

-сприяємо показу мультфільмів, мультсеріалів, фільмів на ТБ;
-запускаємо ТВ-рекламу;
-займаємося digital-просуванням (Youtube, Facebook, Instagram);
-знімаємо і розкручуємо відеоогляди;
-співпрацюємо з блогерами та лідерами думок;
-проводимо майстер-класи та тренінги в ТТ - навчаємо персонал;
-активно беремо участь в промо-акціях, майстер-класах, каталогах партнерів;
-розміщуємо PR-публікації на спеціалізованих ресурсах;
-проводимо конкурси/розіграші в соцмережах спільно з партнерами.

Наша місія:

Ми хочемо давати дітям можливість зростати, пізнавати світ і розвиватися з якіс-
ними і модними іграшками, закладаючи міцний фундамент для розвитку гармонійної 
особистості!
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Spin Master - одна з найбільших у світі компаній з виробництва іграшок і товарів для 
дітей, заснована в 1994 році в Канаді. Всесвітньо відомою вона стала завдяки лінійці 
іграшок Bakugan в 2007 році.

Зараз в асортименті компанії Spin Master представлені інноваційні інтерактивні 
іграшки, колекційні фігурки, іграшки, створені за ліцензіями («Цуценячий патруль», «Як 
приборкати дракона», Disney Princess та інші), ляльки та настільні ігри.

Іграшки компанії Spin Master неодноразово ставали переможцями міжнародних 
премій, наприклад, TOTY (Toy Of The Year) і Doctor Toy’s.

Бренди компанії:
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У 2013 році на дитячому телеканалі Nickelodeon відбулася прем’єра мультсеріалу 
«Paw Patrol» («Цуценячий патруль»), який дуже швидко завоював серця маленьких гля-
дачів по всьому світу і до цього часу продовжує очолювати рейтинги дитячих телека-
налів!

В Україні м/с «Цуценячий патруль» вже 5 років транслюється на телеканалі «Плюс-
Плюс».

Мультсеріал розповідає про команду відважних цуценят, які на чолі з хлопчиком Рай-
дером поспішають на допомогу всім, хто потрапив у біду.  Лінійка іграшок «Цуценя-
чий патруль» від Spin Master створена за мотивами однойменного мультсеріалу. Вона 
включає безліч пластикових фігурок цуценят, їх транспортні засоби, різні пристрої, м’які 
іграшки, а також великі ігрові набори.

Переваги іграшок цього бренду:
Іграшки максимально деталізовані і повністю відповідають стандартам безпеки.
Кожна іграшка виглядає точнісінько, як прототип з мультсеріалу.
Безліч рухомих елементів.
Постійне оновлення асортименту - нові лінійки виходять відповідно з виходом нових 

сезонів мультсеріалу.
З наборами і фігурками «Цуценячий патруль» від Spin Master малюк буде відтворю-

вати улюблені моменти з мультсеріалу і вигадувати власні захоплюючі історії. Це ней-
мовірна гра і шанс зануритися в пригоди, які розвивають фантазію, вчать малюка бути 
хоробрим і знаходити вихід зі складних ситуацій.

Краща ліцензія 2016 року
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«Мегацуценята» Цуценячий патруль:
колекція металевих машинок
Die Cast в асорт.
SM16782

Найміцніші і найшвидші машинки Die Cast! Металевий 
корпус дозволяє машинці добре розганятися і залиша-
тися неушкодженою навіть при серйозних зіткненнях. А 
завдяки компактним розмірам улюблену іграшку зручно 
брати з собою.

3+279 грн.
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«Мегацуценята» цуценячий патруль:
машина на дистанційному
керуванні
SM76200

Величезна перевага даної моделі - це можливість дис-
танційного керування. За допомогою пульта машинка 
може їздити вперед і назад, а також проходити повороти 
на відстані. Управління дуже просте і доступне.Іграшка 
настільки реалістична, що ніби преносить малюка в світ 
мультфільму.3+

1299 грн.



8

«Цуценячий патруль» базовий 
автомобіль з водієм
SM16775

3+559 грн.



9

«Цуценячий патруль»: великий 
ігровий набір 
«Рятувальна станція»
SM16606

- 2 поверхи;
- механічний ліфт;
- перископ, що працює мов справжній;
- фігурка Гонщика і його машинка в наборі;
- світлові і звукові ефекти.

3+2999 грн.
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Ігровий набір «Перевтілення
в улюбленого героя»
SM17745

3+399 грн.
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Цуценячий патруль у кіно:
колекція машинок De-Luxe
в асорт.
SM16776

Приєднуйся до відважної команди рятіників “Цуценячого патруля”! 
Автомобіль кожного цуценяти неймовірно деталізований і функціо-
нальний! Натисни на кнопку і активуй унікальну трансформацію або 
запуск снаряду. Тепер всі навкруги будуть знати, що відважні цуце-
нята мчать на чергове завдання - рятувати Бухту Пригод.

899 грн. 3+
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Поліцейський  мотоцикл Гонщика 
на дистанційному керуванні 
SM17750

Поліцейський автомобіль-трансформер Гонщика делюкс  
SM17732

Величезні переваги даної моделі:
 
- можливість дистанційного керу-
вання;
- фігурку Гонщика можна вийняти 
з мотоциклу;
- колеса повертаються ліворуч та 
праворуч.

- Поліцейський автомобіль
і мотоцикл 2 в 1
- Ефектна трансформація авто-
мобіля;  
- Звукові та світлові ефекти;
- Пускова установка для
дисків;
-3 диски
в комплекті.

3+

3+

2199 грн.

2399 грн.
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«Цуценячий патруль у кіно»:  
металевий колекційний рятівний 
автомобіль Die Cast в асортименті
SM16782

Найміцніші і найшвидші машинки Die Cast! Металевий 
корпус дозволяє машинці добре розганятися і залиша-
тися неушкодженою навіть при серйозних зіткненнях. А 
завдяки компактним розмірам (довжина 7 см)  улюблену 
іграшку зручно брати з собою.

3+279 грн.
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Велика пожежна станція Маршала 
делюкс 
SM17730

3+2999 грн.

- великий розмір машини (52 см);
- найбільша драбина за усі часи,
що висувається та обертається;
- 2 режими трансформації;
- звукові та світлові ефекти.
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Діно-місія:
колекція машинок De-Luxe
SM16776

3+899 грн.
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Великий Діно-Патролер
SM16794

3+4399 грн.

Вперед до нових пригод з Діно-Патроллером, першим в світі 
моторизованим транспортним засобом для всієї команди 
Щенячого Патруля! У машині Діно-патроллер є місце для ше-
сти цуценят, великі колеса, гранатомет і ексклюзивні фігурки 
Гонщика і динозавра - Тираннозавра. Штовхайте хвіст, щоб 
відкрити пащу величезного динозавра.

У набір входить:
- 1 рятувальний автомобіль Діно-патроллер,
- 1 фігурка Гонщика,
- 1 фігурка динозавра,
- 2 снаряди,
- інструкція

ПЕРШИЙ
МОТОРИЗОВАНИЙ 

АВТОМОБІЛЬ!
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Діно-місія:
Колекційна фігурка цуценяти
SM17706

3+569 грн.
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3+279 грн.

«Rescue Knights» Цуценячий патруль:
колекція металевих машинок
Die Cast в асорт.
SM16782
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«Spark» Цуценячий патруль:
колекція металевих машинок
Die Cast в асорт.
SM16782

3+279 грн.
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3+899 грн.

NEW
НЕЗАБАРОМ

В НАЯВНОСТІ!

«Мото» Цуценячий патруль:
колекція машинок De-Luxe
в асорт.
SM16776
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NEW
НЕЗАБАРОМ

В НАЯВНОСТІ!

«Цуценячий патруль»: великий 
ігровий набір 
«Мегарятувальна станція»
SM16732

3+5599 грн.
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Іграшкові дракони лінійки «Dragons» від Spin Master є точними копіями улюблених 
персонажів з мультфільму «Як приборкати дракона».

На сьогоднішній день існує 3 частини повнометражного мультфільму. Окрім цього, є 
ще 5 сезонів мультсеріалу, який в Україні транслювався на «Новому каналі».

Компанія Spin Master випускає маленькі колекційні фігурки, великих драконів з ме-
ханічними функціями, м’які іграшки Dragons, а також ігрові набори.

Всі іграшки (крім м’яких) виготовлені з якісного пластику з вставками із щільної гуми 
і покриті яскравою нетоксичного фарбою.

Завдяки детальному опрацюванню кожного елемента - від пащі з іклами до дрібної 
луски і пазурів, виглядають дракони дуже реалістично - точнісінько як в мультфільмі.
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«Як приборкати дракона»: 
дракон-бластер
SM66611

899 грн.
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«Як приборкати дракона 3»:
колекційна фігурка дракона з механічною функцією 
(18 см) та аксесуарами 
SM66620

559 грн.
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«Як приборкати дракона 3»:
колекційна фігурка дракона з механічною функцією 
(18 см) та аксесуарами (оновлена)
SM66620

559 грн.
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«Як приборкати дракона 3»: набір з драконів Нічного Сяйва 
SM66621/3182

829 грн.

829 грн.

«Як приборкати дракона 3»: набір з дракона та вершника в асорт.
SM66621
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«Як приборкати дракона 3»: 
дракон в яйці в асорт.
SM66623

379 грн.

NEW
НЕЗАБАРОМ

В НАЯВНОСТІ!
    Ваші улюблені герої з «Як приборкати
дракона: Прихований світ» тепер доступні
в 8-сантиметровому розмірі.
      Візьміть до рук барвисте яйце дракона з
унікальним малюнком і підніміть його верхню
частину, щоб виявити всередині чарівний сюрприз.
     У кожного дракона великі милі очі та чарівна зовнішність! Ви можете 
використовувати нижню частину яйця як затишне гніздечко! А розміри 
дракончика дозволяють його брати скрізь із собою.
Розміри виробу ДхШхВ-10 х 15 х 5 сантиметрів.



«Як приборкати дракона 3»: 
Колекційна фігурка дракона
в яйці в асорт.
SM66645

225 грн.

NEW
НЕЗАБАРОМ

В НАЯВНОСТІ!
Зберіть колекцію улюблених героїв
“Як приборкати дракона” за допомогою
Mini Reveal Egg!
Іграшка-сюрприз, які так люблять діти. 
Кожне яйце Dragon Mini Reveal містить за-

хоплюючу 5-сантиметрову фігурку таємничого 
дракона! Відкрийте яйце і знайдіть одного з 7 
дракончиків.

Загадкові іграшки-сюрпризи створені, щоб 
порадувати дітей за допомогою уяви, сюрпризу 
та відкриття.
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Канадська компанія Spin Master продовжує радувати юних прихильниць 
серії інтерактивних іграшок Hatchimals. Чарівні феєчки Піксіс вже давно стали 
улюбленими іграшками дівчаток, адже вони яскраві, барвисті, цікаві, а ще з 
ними можна придумати безліч захоплюючих ігор!

Асортимент доповнився супер-новинками - набором з двох казкових фей 
Піксіc «Блискучі янголи», казковими феями «Дикі крила» та новим набором з 
феї і казкового героя «Таємничі пригоди». 

Феї Hatchimals - ідеальний подарунок для дівчат від 5 років. Яскраві, красиві 
ляльки розвивають фантазію, творчі здібності, уяву і дрібну моторику.

Іграшки Spin Master виконані з безпечних матеріалів і сертифіковані за між-
народними стандартами якості. 

29



Набір з феї-вершника Піксіс та казкового героя 
«Таємничі пригоди» (в асортименті 4 шт.)
SM19178

До набору входять:
 - 1 фея-вершник Піксіс
 - 1 казковий герой
 - 16 аксесуарів
 - 1 демонстраційний стенд
 - 1 аркуш колекціонера
 - 1 інструкція

499 грн.

30
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Настольні ігри - це те, що ніколи не вийде з моди!

Величезна кількість досліджень доводить, що настільні ігри сьогодні попу-
лярніші за комп’ютерні. Граючи в «настолки», діти і дорослі тренують пам’ять, 
увагу, дрібну моторику рук, розвивають логічне та образне мислення, а також 
відчувають безліч позитивних емоцій!

Регулярно граючи в настільні ігри на протязі трьох місяців, ви поліпшите ро-
боту свого мозку на 30%!

Компанія Спін Майстер пропонує широкий асортимент як класичних настіль-
них ігор, так і дитячих. Наприклад, за ліцензіями Хетчімалс, Цуценячий патруль, 
Крижане Серце, Принцеси Дісней, L.O.L. Surprise.



32

Настільна гра
«Доміно кольорове» 
(в жерстяній коробці)
SM98405/6033156

Набір «101 гра» 
SM98377/6033154

Настільна гра
«Дженга з кольоровими
брусочками» 
(в жерстяній коробці)
SM98365/6033150

Настільна гра
«Дженга» 
(в жерстяній коробці)
SM98365/6033148

259 грн.

749 грн.

449 грн.

399 грн.
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Набір з 10 класичних ігор
(в дерев’яній коробці)
SM98376/6033153

Настільна гра «Шахи» 
SM98367/6045679

Настільна гра «Шахи» 
(дерев’яні фігури)
SM98367/6033313

Набір з трьох настільних ігор
«Шахи, шашки і хрестики-
нулики» 
SM98377/6033146

Настільна гра «Бінго 
делюкс» з лототроном 
SM98375/6033152

849 грн.

599 грн.

449 грн.

339 грн.

559 грн.
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Настільная гра: 
весла рибалка 
«Baby Shark»
SM98269/6054916

Настільна гра 
«Весела рибалка» 
SM98269/6033312

869 грн.

499 грн.



Набір для нейл-арту «Go GLAM»
SM37556

Манікюрний салон
«Go GLAM Unique»
SM37531/1518

499 грн.

1299 грн.
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Iнтерактивна сумочка
«Гламікорн»
SM26700/5402

Iнтерактивна сумочка
«Прітті-Лама»
SM26700/0277

Iнтерактивна сумочка
«Прітті-Кітті»
SM26700/0802

WOW! ІНТЕРАКТИВНІ СУМОЧКИ!

  - сумочка кліпає очима та реагує на 
дотики!
  - 25+ різних видів та реакцій!
  - три режими: «В дорозі», «Магічне 
дзеркало», «Подіумна хода».

ФІШКИ:
 - Матеріал - текстурна екошкіра
 - Ремінець, що регулюється
 - Справжня металева фурнітура
 - Яскраві акценти

- реагують на дотики,
моргають, видають більше
30 абсолютно нових звуків
і реакцій;
- виготовлені з ультрам’якої 
тканини
мають райдужні вушка, очі в 
стилі поп-арт;
- регульований ремінь;
- вони люблять обійматися.

1299 грн.

1299 грн. 1299 грн.

3+

3+ 3+



Іграшка-брелок
7 шт. в ассор.
SM26701

699 грн.

3+

• відкривай блискавку і спостерігай за рухом милих оченят;
• кожна крихітка виготовлена з різного матеріалу;
• мають карабін, за допомогою якого можна причепити
   улюбленця на сумку або рюкзак;
• можеш знайти всередині сюрприз – резиночку для волосся.
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У 2021 році кіноісторії про Гаррі Поттера виповнилося 20 років. Кожен поттероман 
мріє про можливість наблизитись до світу магії.

Раді презентувати вам новинки TM WIZARDING WORLD Harry Potter від компанії Spin 
Master, які допоможуть у цьому. Асортимент іграшок за мотивами фільмів про Гаррі 
Поттера - це інтерактивні, деталізовані, з реалістичним виконанням герої. Шануваль-
ники магічних історій вже встигли гідно оцінити якість та функціонал іграшок зі світу 
Гаррі Поттера від Spin Master!

Інтерактивна
СоваГедвіґа
SM22001

Інтерактивний Сортувальний 
Капелюх
SM22003

2499 грн. 1999 грн.
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Колекційна лялька
Герміона Делюкс (20 см) 
с аксесуарами
SM22010

• висота ляльки -20 см
• п’ять точок артикуляції
• одяг із серії «Гаррі Пот-
тер та в’язень Азкабану», 
а також шкільна форма
• вшите волосся
• 5 аксесуарів: чарівна 
паличка, маховик часу, 
казанок та пляшечка для 
зілля, фігурка кота

Колекційна лялька
4 шт (20 см) в асслорт.
SM22006

1139 грн.

599 грн.
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Ігровий набір
«Магічний замок 
Гоґвортс»
SM22000

Набір можна доповнювати магічними 
кімнатами (арт.SM22006. Продаються 
окремо)
До набору входять:
• Ексклюзивна фігурка Герміони 
Грейнджер
• 12 аксесуарів
• туалетна кімната Плаксі Міртл
• неймовірні світлові і звукові ефекти

3499 грн.



41

Ігровий набір «Кімната»
4 шт. в асорт.
SM22007

Ігровий набір
«Світ чарівників»
4 шт. в асорт.
SM22005

Ігровий набір
«Світ чарів-
ників» з магіч-
ними істотами
2 шт. в асорт.
SM22005

859 грн.

559 грн.

559 грн.
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Колекційна 
фігурка чарів-
ника (7,6 см)
6 шт. в асорт.
SM22008

Чарівна паличка (30см)
6 шт. в асорт.
SM22004

239 грн.

349 грн.



ORB Flowtonia: кінетичний слаймо-
пісок ароматизований (250 г)
(4 в асортименті)
ORB40786

• унікальний продукт – об’єднує властивості 
і слайму, і піску
• розтягується і не рветься
• з нього можна ліпити
• приємно пахне фруктами59 грн.
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Канадська компанія ORB ™ завоювала близько 70 нагород!
Створена 30 років тому, починаюча з однієї лінійки, сьогодні відома на весь світ свої-

ми «тактильними» іграшками і наборами для творчості.
Ключові переваги:
• тренди - слайм, сквіші, колекційні фігурки, кінетичний пісок не втрачають своєї по-

пулярності  вже кілька років;
• унікальність - нова форма тактильних іграшок «Слаймопісок»;
• розвиваюча функція - іграшки ORB розвивають уяву, тактильне сприйняття і дрібну 

моторику;
• якість - блискітки слайм і частинки піску не залишаються на руках та інших поверх-

нях, сквіші не рвуться;
• безпека - підтверджена сертифікатами якості.



З крутими наборами від американського бренду Make It Real юні фешн-леді 
зможуть цікаво і з користю провести час - зробити красивий браслет або кулон, 
прикрасити себе стильним татуюванням або стати справжнім дизайнером!

Американський бренд Make It Real виробляє креативну, якісну і безпечну 
продукцію для дівчаток: косметику, набори для створення прикрас і дизайнер-
ські скетч-буки. Кожен продукт - це можливість зануритися в реальний світ 
творчості і моди.

Батьки бачать, як швидко дівчатка ростуть і розвиваються. Ще вчора це була 
крихітка, а вже сьогодні юна леді, яка хоче підкреслити свою красу за допо-
могою макіяжу і модних аксесуарів. Бренд Make It Real прагне не тільки ро-
звивати творчі навички кожної дівчинки, але і виховати лідера - творця свого 
майбутнього.

Набори для творчості від Make It Real - кращий подарунок для юних красунь 
і модниць.
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Набір для ство-
рення шарм-
браслетів «Яскра-
ва райдуга» 
MR1206

225 грн.

Набір для створення 
шарм-браслетів
«Квіткова фантазія» 
MR1202

Набір для
створення чарів-
них кулонів «Каз-
кові сновидіння» 
MR1314

Набір для
створення 
шарм-браслетів 
«Кришталева ве-
селка» 
MR1315

Набір для створення 
шарм-браслетів
«Золоте сяйво» 
MR1207

Набір для створення 
шарм-браслетів
«Зоряний пил» 
MR1208

225 грн.

399 грн. 399 грн.
399 грн.

225 грн. 225 грн.

Набір для створення 
шарм-браслетів
«Квіткова мрія»  
MR1204

225 грн.

Набір для
створення 
шарм-браслетів
«Неонове сяйво» 
MR1313
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«Make It Real»:
Набір для 
нейл-арту
«Русалонька» 
MR2324

«Make It Real»: 
Великий набір для чарів-
ного плетіння «Русалонь-
ка» оновлений
MR2460

«Make It Real»: Вели-
кий набір для чарів-
ного перевтілення
«Єдиноріг» 
MR2461

«Make It Real»: Вели-
кий набір для чарів-
ного перевтілення
«Космос» 
MR2463

«Make It Real»: 
Великий набір
для нейл-арту 
«Блискуча
мрія» 
MR2306

399 грн.

699 грн. 699 грн.

699 грн.

399 грн.

«Make It Real»: Великий
набір для нейл-арту
«Блискуча мрія» 
оновлений
MR2462

699 грн.
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«Make It Real»: Набір 
для створення 
шарм-браслетів «Не-
оновий стиль»
MR1209

«Make It Real»: Набір 
для створення шарм-
браслетів «Хвилі 
позитиву» 
MR1316

«Make It Real»: Набір для 
створення шарм-браслетів 
«Літня насолода» 
MR1317

«Make It Real»: Великий 
набір для створення 
прикрас «Сонячне щастя»
MR1515

«Make It Real»: Набір 
для створення шарм-
браслетів «Блискучі пру-
жинки»
MR1210

225 грн.

399 грн. 399 грн.

799 грн.

225 грн.
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«Make It Real»:
Набір для створення 
помпонів «Обніймашки» 
MR1409

«Make It Real»: Набір для 
створення шарм-браслетів 
«Крижане серце 2»
MR4323

«Make It Real»: На-
бір для створення 
шарм-браслетів  
з кристалами 
Swarovski  
«Принцеси»                       
MR4381

«Make It Real»: На-
бір для створення 
шарм-браслетів  
з кристалами 
Swarovski  
«Холодне серце-2»                       
MR4380

«Make It Real»: Великий набір 
для створення браслетів 
«Соковиті кольори» 
MR1704

«Make It Real»: Вели-
кий косметичний 
набір «Салон краси» 
MR2508

499 грн.

799 грн. 799 грн.

899 грн.

999 грн.

1299 грн.
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«Make It Real»:
Набір для створення 
шарм-браслетів
“Кристальна таємниця”
Crystal Secrets 
MR1711

«Make It Real»: Набір для ство-
рення  браслетів «Синє сяйво» 
MR1721

«Make It Real»:  Набір 
для створення шарм-
браслетів з кристалами 
Swarovski «Зачаровані 
камінці»                                                          
MR1723

«Make It Real»: Набір для 
створення  браслетів 
«Рожеве сяйво» 
MR1722

«Make It Real»: Набір для 
створення шарм-браслетів 
з кристалами Swarovski 
«Казкова природа»                                                  
MR1724

Набір для створення 
трьох шарм-браслетів 
«Кристальна таємниця» 
Crystal Secrets
 MR1712

279 грн.

669 грн.

599 грн.

669 грн.

599 грн.

499 грн.
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Make it Real: Блокнот з трафа-
ретами для створення модних 
колекцій: «Квіткова фантазія»
MR3202

Make it Real: Блокнот з трафа-
ретами для створення модних 
колекцій: «Гарненька кицюня»
MR3204

Make it Real: Блокнот з трафа-
ретами для створення модних 
колекцій: «Міський стиль»
MR3207

Make it Real: Блокнот з трафа-
ретами для створення модних 
колекцій: «Крижане серце 2»
MR4207

Make it Real: Блокнот з трафа-
ретами для створення модних 
колекцій: «Модна вечірка» 
MR3205

Make it Real: Блокнот з трафа-
ретами для створення модних 
колекцій: «Рожева мрія» 
MR3203

219 грн.

219 грн. 219 грн.

219 грн.

219 грн.

259 грн.
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Набір для ство-
рення шарм-
браслетів 
«Романтичне 
побачення» 
MR4401

Набір для ство-
рення шарм-
браслетів 
«Королівський 
шарм» 
MR4404

Набір для створення шарм-
браслетів з кристалами 
Swarovski «Сонячне сяйво» 
MR4409

Набір для створення шарм-
браслетів з кристалами 
Swarovski «Неоновий блиск» 
MR4410

749 грн.
749 грн.

749 грн.

799 грн. 799 грн.

Набір для 
створення 
шарм-
браслетів 
«Рожевий 
зіркопад» 
MR4408

Міні-набір для 
створення шарм-
браслетів  «Ко-
ролівський шарм» 
MR4431

Міні-набір для 
створення шарм-
браслетів  «Роже-
вий зорепад»
MR4432

459 грн. 459 грн.

Міні-набір для 
створення шарм-
браслетів  з криста-
лами Swarovski 
«Сонячне сяйво»
MR4433

459 грн.
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Набір для створення 
шарм-браслетів
«Сюрприз»
MR4437

Набір для ство-
рення шарм-
браслетів «Ро-
жевий стиль»
MR4413

Набір для ство-
рення прикрас 
«Модний образ»
MR4415

Набір для 
чарівного 
перетворення 
«Метелик»
MR2326

Блокнот з тра-
фаретами для 
створення модних 
колекцій «Захо-
пливі пригоди»
MR3209

Великий 
набір для 
чарівного 
перетворення 
«Незабудка»
MR2465

Набір для створен-
ня шарм-браслетів 
«Дівоча мрія»
MR4414
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Мега-набір для 
створення шарм-
браслетів з кри-
сталами Swarovski 
«Кришталеве 
сяйво»
MR4480

Мега-набір для 
створення шарм-
браслетів з кри-
сталами Swarovski 
«Кришталеві мрії»
MR4382

Набір для створення 
шарм-браслетів
«Королівські прикраси» 
MR4210

Набір для створен-
ня шарм-браслетів  
«Принцеси» 
MR4442

Набір для створен-
ня шарм-браслетів  
«Крижане серце» 
MR4441

Мега-набір 
для ство-
рення шарм-
браслетів 
«Рожева мрія»
MR4481

1399 грн.

1399 грн.

799 грн.

899 грн.899 грн.

1199 грн.
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Канадська компанія WowWee (ВоуВі) спеціалізується на виробництві високотехно-
логічних роботів з 1982 року. Регулярно випускає нові іграшки, які цікаві не тільки 
дітям, а й дорослим. Головним творцем роботів WowWee є Марк Тілден - вчений-фі-
зик, який раніше працював в NASA.

Відкриттям в світі іграшкових роботів став Робосапіен, який був випущений в 
2004 році і до цих пір залишається найпопулярнішим роботом-гуманоїдом.

Відмінними рисами всіх іграшок WowWee є:
• наявність датчиків дотику
• датчики звуку
• інфрачервоне «бачення»
• можливість програмування
• управління зі смарт-пристроїв
• секретні трюки
Компанія WowWee продовжує дивувати новими продуктами!
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Маленьке цуценя Чіп
(блакитний, рожевий, 
чорний)
W2804

2 299 грн.

Має стати першою іграшкою на радіоу-
правлінні:

• інтуїтивно зрозуміле управління
• управляється з пульта і через дотики
• датчик дотику на носі
• 3 різних кольори і породи цуценят
• секретні трюки
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Настільная гра
«Вгадай хто»
JT007-43

159 грн. 289 грн.

Настільная гра
«Морський бій»
JT007-44

Настільна гра 
«Хапай вуса!»
JT007-46

299 грн. 299 грн.

Настільная гра
«Фіббер»
JT007-47
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Настільна гра
«Швидкі ковпачки»
JT007-55

Настільна гра 
«Вежа з морозива»
JT007-101

Настільна гра
«Хто я?»
JT007-74

Настільная гра
«Рухливий торт»
JT007-118

399 грн. 469 грн.

159 грн. 349 грн.



Телескопи

Астрономічний телескоп зі 
збільшенням у 90 разів зі 
штативом (лінзи 50 мм)
ES23841

Астрономічний телескоп  зі збіль-
шенням у 20-30-40 разів з діаго-
нальним дзеркалом і штативом
ES23011

Портативний телескоп зі 
збільшенням у 15 разів
ES23821

1599 грн.

1119 грн. 2999 грн.

339 грн.

Астрономічний телескоп 
зі шенням збільшенням 
у 375 разів  у кейсі
ES30662
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Мікроскопи

1799 грн.

1799 грн. 1699 грн.

Дитячий мікроскоп зі 100-200- 
або 450-кратним збільшенням 
з аксесуарами 
ES21371

Мікроскоп зі 100- 450- або 
900-кратним збільшенням 
ES21311

Делюкс мікроскоп у кейсі 
(збільшення від 100 до 
1200 разів) 
ES90101P

Делюкс мікроскоп у кейсі 
(збільшення від 100 до 
1200 разів) 
ES20351

Мікроскоп зі 100- 300- або 
600-кратним збільшенням
ES21331

899 грн. 669 грн.

Делюкс мікроскоп у кейсі (збіль-
шення від 100 до 1200 разів)
ES8013
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Кожен хлопчик хотів би побути справжнім агентом на завданні. Іграшки SpyX 
повністю занурять дитину в шпигунську атмосферу.

SpyX від виробника Atomic Monkey - це шпигунські прилади, які допоможуть ди-
тині уявити себе найкращим агентом на завданні.

Компанія випускає цілий набір іграшкових шпигунських пристроїв, цікавих, але в 
той же час простих в експлуатації і розвиваючих уяву.

Завдання буде неодмінно виконано успішно з такими приладами як: пристрій для 
прослуховування, рації, телескоп, бінокль, змінювач голосу, окуляри нічного бачен-
ня і багатьма іншими.

Впевнені, діти гідно оцінять ці незвичайні пристрої.
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Шпигунський 
бінокль нічного 
бачення
AM10399

Шпигунський
датчик руху
AM10041

Кишеньковий
підслуховуючий 
пристрій
AM10048

Шпигунська
ручка
AM10126

Шпигунські окуляри 
нічного бачення
AM10400S

Шпигунський 
годинник
AM10401

Світлова рука
AM10532

599 грн.

329 грн. 329 грн. 339 грн.

699 грн.
249 грн. 469 грн.

2 режими підсвічування:
червоний і білий
в темряві видно на від-
стані близько 10 м

Шпигунські 
рації
AM10526

699 грн.
ловлять на відстані 
близько 50 м
гарна якість звя’зку
навіть крізь стіни

відкидні збільшувальні 
лінзи
подвійний промінь 
підсвічування

папір і капсула для 
секретних повідомлень
секундомір
світовий час

2 режими підсвічування:
постійний і миготливий
підсвічує предмети навіть 
на відстані близько 30 см

має детектор руху 
та вібрації
спрацьовує сигнал 
тривоги, щойно хтось 
опиниться в полі дії.

дозволяє чути на 
відстані до 10 м
можна кріпити на 
будь-яку деталь 
одягу

невидимі чорнила 
ультрафіолетовий 
ліхтарик, щоб 
прочитати 
секретний папір
відсік для записок
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Мультиплікаційний серіал «Три кота» про повсякденне життя трьох кошенят: Ком-
пота, Карамельки і Коржика вже протягом п’яти років радує діточок по всьому світу. 
Добрі герої і знайомі для кожного ситуації - основні складові успіху.

Головні герої насолоджуються дитинством, намагаються знайти вихід зі складних 
ситуацій і йдуть назустріч новим пригодам.

Мультсеріал вчить малюків правильних вчинків і вирішенню різних життєвих про-
блем.

Після появи іграшок за мотивами мультсеріалу «Три кота», їх так полюбили і діти, 
і дорослі.  

Колекційна
фігурка-сюрприз 
з пазлом
Т18085

Фігурка Коржика 
з механічною
функцією
T17173

Фігурка
Карамельки
з механічною
функцією
T17174

Фігурка Компота
з механічною
функцією
T17175

69 грн.
139 грн. 139 грн. 139 грн.
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Ігровий набір
Коржик, Карамелька 
і Компот
T17171

Фігурка Коржика 
зі звуковими ефектами
T17189

Фігурка Карамельки 
зі звуковими ефектами
T17190

Фігурка Компота 
зі звуковими ефектами
T17191

Ігровий набір
Сім’я кошенят
T17172

Ігровий набір
Сім’я кошенят з друзями
T17187

349 грн.

549 грн. 549 грн. 549 грн.

559 грн. 799 грн.

9 фраз і пісенька
9 фраз і пісенька

9 фраз і пісенька
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Колекційна фігурка 
Сажик з механічною 
функцією
T17178

М’який котик (15 см) в 
асортименті 
T35040

М’який котик 
зі звуковими ефектами 
(20 см) в асортименті 
T35060

Колекційна фігурка 
Лапочка з механічною 
функцією
T17179139 грн. 139 грн.

269 грн.
599 грн.

12
3+
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Ігровий набір 
«Карамелька з квіточкою»
T19750

Ігровий набір 
«Карамелька у парку»
T19754

Ігровий набір 
«Коржик на кораблі»
T19755

Ігровий набір 
«Мандрівка поїздом»
TТ19757

169 грн.

Ігровий набір 
«Компот з грибочком»
T19857

169 грн.

Ігровий набір 
«Коржик у вантажівці»
Т19860

169 грн.

429 грн. 429 грн. 699 грн.
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ЛЕГЕНДАРНЕ ПОВЕРНЕННЯ!
З брендом Чаггінгтон наша компанія працює з 2010 року!
За довгий строк партнерства з цією ліцензією ми спостерігали зміну компаній, котрим 

належало право виробництва іграшок. 
Через це іграшки зазнавали змін.
МАЄМО ГАРНУ НОВИНУ! ТЕПЕР ІГРАШКИ ЧАГГІНГТОН ПРЕДСТАЛЯЄ КОМПАНІЯ…ALPHA!
Заснована в 1993 році, китайська компанія Alpha сьогодні є однією з найбільших та най-

успішніших компаній в галузі іграшок 
та розваг у всьому світі! Компанія виробляє іграшки за такими популярними ліцензіями 

як «Суперкрила», «Спанч Боб» та 
Subway Surfers. А також спонсує з’йомки популярних фільмів, мультфільмів, мульт-

серіалів (м/с «Інфініті Надо», х/ф «Кредо вбивці», 
«Легенда Г’ю Гласса» та ін.).
CHAGGINGTON (Чаггінгтон, «Чаггінгтон: Веселі паровозики») – це англійський мульт-

серіал, який було створено у 2008 році. 
Події мультсеріалу розгортаються у вигаданому місті Чаггінгтон, де центром є паровоз-

не депо. Усі паровозики дружньо живуть 
та злагоджено працюють. Головні герої – паровозики Вілсон, Брюстер і Коко. 
У 2015 році мультсеріал транслювався на українському телебаченні.
МІСІЯ БРЕНДУ
Занурити дітей у світ Чаггінгтона, де через пригоди юних паровозиків – Вілсона, Брюсте-

ра і Коко – діти пізнають справжню 
дружбу, взаємодопомогу, добро та вчаться цінувати працю.
КЛЮЧОВІ ПЕРЕВАГИ ІГРАШОК:
 - яскравий дизайн та крута деталізація;
 - іграшки виглядають так само, як в мультсеріалі;
 - різні функції іграшок відкривають багато можливостей для гри;
 - усі персонажі – прототипи сучасних поїздів.

66
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Поринь у світ пригод разом з головним героєм мульт-
фільму - паровозиком Вілсоном! 
Побудуй свій варіант треку, промчись зі схилу та акти-
вуй 
ворота, що обертаються. Тепер ще більше поворотів і 
спусків!
 Паровозик Вілсон  працює у двох режимах:
   - ручний;
   - моторизований (працює від двох батарейок “ААА”).
Дитина може штовхати поїзд або спостерігати, як від 
долає
підйоми та спуски самостійно.

Ігровий набір з треком «Пригоди 
паровозика Вілсона»
EU303950 1999 грн.
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Паровозик Вілсон «Грай 
і трансформуй»
EU890101

Паровозик Вілсон з причепом 
«Грай і трансформуй»
EU890201

Паровозик Вілсон на дистан-
ційному управлінні
EU890701

699 грн.

Паровозик Брюстер «Грай 
і трансформуй»
EU890102

Паровозик Коко «Грай 
і трансформуй»
EU890103699 грн. 699 грн.

1119 грн. 1499 грн.
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Паровозик механічною функ-
цією та пазлом
4 шт. в асорт.
EU890301/2/3/4

Паровозик на батарейках
EU890401/2/3/4

599 грн.

299 грн.
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Трек «Залізничне депо»
з паровозиком Вілсоном
EU890501

Трек «Сафарі» з паровозиком 
Мтамбо
EU890601

1499 грн.

2999 грн.



71717171

Лялька Sparkle Girls 
Чарівна фея
3 шт. в асорт.
Z10006

Лялька Sparkle Girls 
Чарівна фея
3 шт. в асорт.
Z10092

289 грн.

289 грн.



7272

Sparkle Girls Baby Unicorn Казковий 
єдиноріг (11 см) 4 шт. в асорт. 
Z10036

Sparkle Girls Baby Unicorn Казковий 
єдиноріг (24 см) 2 шт. в асорт. 
Z10038

Sparkle Girls Baby Unicorn Казковий 
єдиноріг (17 см) 4 шт. в асорт.
Z10037

119 грн. 299 грн.

399 грн.



737373

Стильна лялечка 4 шт. в асорт.
PM4001

269 грн.

73



7474

Набір стильних 
аксесуарів
4 шт. в асорт.
PM4011

225 грн.






