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tom kultury

ZABAWKI, ART. SZKOLNE,  
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Gra w kotka i pyszczek
gra planszowa

Batman™: Wszyscy kłamią 
gra planszowa

15999
17999

12999
13999
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1 wiek

7+
Flex Puzzler (edycja polska)   
Wypróbuj swoją wyobraźnię przestrzen-
ną i sprawdź, jak dobrze radzisz sobie 
z rozwiązywaniem abstrakcyjnych ła-
migłówek! „Flex Puzzler” to specjalny 
plastikowy mechanizm, który możesz 
wygiąć w dowolny sposób pod kątem 45° 
i 90°. Tylko jak znaleźć właściwy układ, 
wskazany na karcie zadania? 

2+ wiek

8 +Fabula Rasa  
„Fabula Rasa” to znakomita gra dla do-
rosłych i dzieci. Zwycięstwo zapewni 
pełna fantazji wyobraźnia, dobra pa-
mięć i trochę szczęścia. Karty można 
też łączyć z kartami innych gier z serii 
„Fabula Rasa”.

3999

5990
/ 1 szt.

Labirynty: Początek drogi, 
Minotaur
Udaj się na wyprawę po 7 tajemniczych 
światach. W każdym z nich musisz po-
konać labirynt i dotrzeć do wyjścia. Po 
drodze będziesz mieć do wykonania róż-
ne zadania (np. odnalezienie przedmio-
tów lub uruchomienie jakiejś maszyny).

1+ wiek

7+

6999
/ 1 szt.

6999

W pył zwrot
Ta strategiczna gra karciana przetestuje 
nie tylko Waszą taktykę, ale także i blef. 
Dajcie oczarować się przepięknym ilu-
stracjom kwiatów i owadów w lekkiej 
stylistyce steampunka i nastawcie się 
na sytą, negatywną interakcję. Tytuł 
ten sprawdzi się jako prezent dla mi-
łośników motywów natury i ostrej ry-
walizacji. 

2+ wiek

7+

Gra w kotka i pyszczek
Nowa, emocjonująca gra twórców 
„Eksplodujących Kotków!” „Gra 
w kotka i pyszczek” to dwuosobo-
wy pojedynek, w którym używamy 
magnetycznych kocich łapek, by 
strzelać do siebie plastikowymi 
piłkami. No, może niekoniecznie 
chcemy trafić w przeciwnika – wy-
starczy, że wszystkie żółte piłeczki 
jak najszybciej znajdą się po jego 
stronie.

2 wiek

7+

7999

Paczka w drodze
To zabawna i pełna wrażeń gra, w któ-
rej dzieci wcielają się w wesołych 
kurierów, a przy okazji trenują na-
ukę cyferek, podstawowych znaków 
drogowych, uczą się podejmowania 
pierwszych taktycznych decyzji, 
a wszystko to podczas wyścigu z in-
nymi graczami w doręczaniu paczek 
co daje mnóstwo radości i satysfakcji.

2–4 wiek

5+

18999

Wystrzałowe katapulty

Dwa wspaniałe rody, mieszkające 
w swoich odległych królestwach. 
Gdyby tylko nie było pomiędzy ni-
mi pradawnej urazy… Zbuduj swój 
zamek, rozstaw rycerzy, załaduj 
katapulty i użyj swojego sprytu 
i techniki, by wygrać bitwę! Powal 
wszystkich rycerzy przeciwnika 
i zwycięż! Gotowi? Cel… Pal!

2 wiek

7+

12999
13999

9999 2–4 wiek

8+
Sherlock: Kryminalna 
układanka
To logiczna gra karciana w zbie-
ranie zestawów kart i tworzenie 
między nimi połączeń. W grze 
wcielacie się w detektywów roz-
wiązujących sprawy kryminalne. 
Aby schwytać sprawcę, musicie 
połączyć go z odpowiednimi do-
wodami i tropami odkrytymi przez 
Sherlocka Holmesa. 
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Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. 

gry planszowe

Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/rebel-lamiglowka-flex-puzzler-edycja-polska-rebel,p1307202847,zabawki-p?fromSearchQuery=41979082
https://www.empik.com/wydawnictwo-nasza-ksiegarnia-labirynty-poczatek-drogi-wydawnictwo-nasza-ksiegarnia,p1306470797,zabawki-p?fromSearchQuery=41947845
https://www.empik.com/wydawnictwo-nasza-ksiegarnia-labirynty-poczatek-drogi-wydawnictwo-nasza-ksiegarnia,p1306470797,zabawki-p?fromSearchQuery=41947845
https://www.empik.com/wydawnictwo-nasza-ksiegarnia-labirynty-minotaur-wydawnictwo-nasza-ksiegarnia,p1306471167,zabawki-p?fromSearchQuery=41947852
https://www.empik.com/foxgames-gra-planszowa-zrecznosciowa-wystrzalowe-katapulty-grupa-wydawnicza-foksal,p1298205599,zabawki-p?fromSearchQuery=41735800
https://www.empik.com/rebel-gra-w-kotka-i-pyszczek-rebel,p1307203129,zabawki-p?fromSearchQuery=41979112
https://www.empik.com/muduko-w-pyl-zwrot-taktyczna-gra-karciana-muduko,p1306608415,zabawki-p?fromSearchQuery=41954713
https://www.empik.com/egmont-fabula-rasa-morskie-opowiesci-egmont,p1295314470,zabawki-p?fromSearchQuery=41567869
https://www.empik.com/egmont-fabula-rasa-to-jest-kryminal-egmont,p1295314461,zabawki-p?fromSearchQuery=41567852
https://www.empik.com/lucky-duck-games-sherlock-kryminalna-ukladanka-lucky-duck-games,p1304126740,zabawki-p?fromSearchQuery=41889657


2+ wiek

8+
The Game, The Game. 
Nic prostszego! 
„The Game” to kooperacyjna gra 
karciana, w której proste zasady 
łączą się z emocjonującą rozgryw-
ką. Aby zwyciężyć, gracze muszą 
wspólnymi siłami wyłożyć na stół 
wszystkie karty. 

5499
/ 1 szt.

5990

Koty
Podczas gry odwiedzacie 4 krainy 
ze snów! Spotkacie tam przyjazne 
koty oraz złowieszcze kruki, które 
wysyłacie do snów rywali. Wygra 
osoba z największą liczbą kotów 
w swoim śnie. W trudniejszym 
wariancie rozgrywki spotkacie 
ćmy, sowy, nietoperze oraz smoka. 
Wykorzystujcie ich umiejętności, 
przeganiajcie kruki i zmieniajcie 
swoje sny!

2+ wiek

10+

2+ wiek

12+Zaginiona wyspa Arnak, rozszerzenie   
„Zaginiona wyspa Arnak” to gra łącząca mechaniki budowania talii i roz-
mieszczania robotników. Uczestnicy będą eksplorować kolejne zakątki 
planszy i odkrywać nieznane tereny, umiejętnie zarządzając zgromadzonymi 
zasobami. 

17899 8995

2+ wiek

12+
Quizy Świata – Sławy 
świata   
Wybierz się w podróż dookoła świata 
i poznaj największych wynalazców, 
poszukiwaczy przygód, artystów 
i przywódców, jakich zna historia! By 
wygrać, zbieraj punkty, rozpoznając 
znane osoby i odpowiadając popraw-
nie na fascynujące pytania. 

5999

2+ wiek

14+Ganimedes, rozszerzenie   
„Ganimedes” to dynamiczna gra o kosmicznej ekspansji, w której będziemy 
musieli umiejętnie korzystać z dostępnych możliwości, dobierając najodpo-
wiedniejsze z kart. To one pozwolą nam rekrutować ochotników i wysyłać 
ich w kolejne etapy podróży. 

13999 8999

2–6 wiek

14+
BatmanTM: Wszyscy 
Kłamią 
Wcielcie się w detektywów i wspól-
nie rozwiążcie tajemnicze sprawy 
w Gotham City! „Batman™: Wszy-
scy Kłamią” to dedukcyjna krymi-
nalna gra planszowa dla 2-4 graczy, 
osadzona w komiksowym uniwer-
sum „Batmana”.

15999
17999

2–6 wiek

18+
Monopoly Breaking 
Bad   
Wkrocz do świata Waltera White-
'a i zbuduj własne imperium! Po-

dróżuj po planszy, odwiedzając lokalizacje znane z serialu „Breaking Bad”. 
Przejmuj miejscówki, stawiaj domki pod namiotem lub superlaboratoria, 
by zdobyć przewagę na planszy! 

15999

Crime Scene: różne 
rodzaje
W tej grze wejdziesz w rolę do-
świadczonego detektywa bada-
jącego miejsce zbrodni. Odszukaj 
wszelkie możliwe poszlaki i krok 
po kroku rozwiąż tajemnice zbrod-
ni. Zagadki mogą przyprawić cię 
o ból głowy, ale rozwiązanie masz 
pod samym nosem. 

1+ wiek

18+

5999

/ 1 szt.

6999
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https://www.empik.com/foxgames-gra-karciana-the-game-grupa-wydawnicza-foksal,p1297594423,zabawki-p?fromSearchQuery=41701027
https://www.empik.com/foxgames-gra-karciana-the-game-nic-prostrzego-grupa-wydawnicza-foksal,p1297594450,zabawki-p?fromSearchQuery=41701041
https://www.empik.com/nasza-ksiegarnia-gra-koty-wydawnictwo-nasza-ksiegarnia,p1298105660,zabawki-p?fromSearchQuery=41727973
https://www.empik.com/quizy-swiata-slawy-swiata-tactic,p1283576864,zabawki-p?fromSearchQuery=40508924
https://www.empik.com/rebel-gra-strategiczna-zaginiona-wyspa-arnak-rebel,p1261246138,zabawki-p?fromSearchQuery=37625689
https://www.empik.com/zaginiona-wyspa-arnak-przywodcy-ekspedycji-rebel,p1297810020,zabawki-p?fromSearchQuery=41718995
https://www.empik.com/rebel-gra-ganimedes-rebel,p1307203369,zabawki-p?fromSearchQuery=41979136
https://www.empik.com/rebel-gra-ganimedes-ksiezyc-rebel,p1307203439,zabawki-p?fromSearchQuery=41979143
https://www.empik.com/portal-games-batman-wszyscy-klamia-portal-games,p1305292101,zabawki-p?fromSearchQuery=41905678
https://www.empik.com/monopoly-gra-strategiczna-monopoly-breaking-bad-winning-moves,p1268225471,zabawki-p?fromSearchQuery=38565564
https://www.empik.com/crime-scene-london-1892-tactic-games,p1294300577,zabawki-p?fromSearchQuery=41476277
https://www.empik.com/crime-scene-helsinki-2012-tactic-games,p1294300568,zabawki-p?fromSearchQuery=41476260
https://www.empik.com/crime-scene-brooklyn-2002-tactic-games,p1294300559,zabawki-p?fromSearchQuery=41476253


2599
/ 1 szt.

2+ wiek

5+
WHOT: Domówka, Energylandia, Harry Potter
Celem gry jest pozbycie się wszystkich kart, dopasowują do siebie sym-
bole lub numery. 

2+ wiek

5+
UNO 
Już od ponad 40 lat „UNO” bawi i cieszy 
graczy na całym świecie. To uwielbiana 
klasyczna gra karciana w dopasowy-
wanie kolorów i cyfr, przy której może 
bawić się świetnie cała rodzina.

3299

2+ wiek

8+
Pictionary Air; 
Pictionary Air Harry 
Potter 
Kultowa gra „Pictionary Air” powra-
ca w prawdziwie magicznej odsło-
nie! Przenieś się w świat Harry'ego 
Pottera, rysuj w powietrzu różdżcz-
ką prosto z filmu i patrz, jak twoje 
rysunki pojawiają się na ekranie.

10499

11499
12999

Scrabble
Podstawowa, najbardziej popularna wersja gry, w której „Liczy się każde 
słowo”! Klasyczna gra w „Scrabble” polega na wymyślaniu powiązanych ze 
sobą słów i układaniu ich na planszy, w sposób przypominający krzyżówkę.

2–4 wiek

10+
12499

13499

3 za 2 3 za 2
karty 
TOP TRUMPS

karty 
WADDINGTONS

66 Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. 
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Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/winning-moves-whot-domowka-gra-karciana-winning-moves,p1292558912,zabawki-p?fromSearchQuery=41257395
https://www.empik.com/winning-moves-whot-energylandia-gra-karciana-winning-moves,p1292811547,zabawki-p?fromSearchQuery=41343180
https://www.empik.com/gra-pictionary-air-mattel,p1239417674,zabawki-p?fromSearchQuery=34633366
https://www.empik.com/gra-pictionary-air-mattel,p1239417674,zabawki-p?fromSearchQuery=34633366
https://www.empik.com/pictionary-harry-potter-mattel,p1294300522,zabawki-p?fromSearchQuery=41476222
https://www.empik.com/scrabble-original-gra-logiczna-mattel,p1079441716,zabawki-p?fromSearchQuery=13440527
https://www.empik.com/gra-karty-uno-mattel,p1134925737,zabawki-p?fromSearchQuery=20725495
https://www.empik.com/winning-moves-karty-do-gry-waddingtons-no-1-harry-potter-white-winning-moves,p1223392480,zabawki-p?fromSearchQuery=32044546
https://www.empik.com/winning-moves-karty-do-gry-waddingtons-no-1-przyjaciele-winning-moves,p1231460102,zabawki-p?fromSearchQuery=33345253
https://www.empik.com/winning-moves-karty-do-gry-waddingtons-no-1-mandalorian-winning-moves,p1263498531,zabawki-p?fromSearchQuery=37813185
https://www.empik.com/winning-moves-gra-karciana-top-trumps-harry-potter-i-zakon-feniksa-winning-moves,p1223459484,zabawki-p?fromSearchQuery=32072983
https://www.empik.com/winning-moves-gra-towarzyska-trivial-pursuit-przyjaciele-winning-moves,p1212485049,zabawki-p?fromSearchQuery=26964119
https://www.empik.com/top-trumps-gra-karciana-super-zings-seria-5-winning-moves,p1247681919,zabawki-p?fromSearchQuery=35922360


/ zestaw
silikonowych

foremek, różne  
kolory

/ silikonowa
łoptka, 

różne kolory

/ silikonowa
konewka, 

różne kolory

/zwijane 
wiaderko 

silikonowe, 
różne kolory

/ silikonowe 
składane
wiaderko

z łoptką, 
różne kolory

3999 4999
/ bańki, zestaw

15999
/ hulajnoga

2 w 1

aktywny
wypoczynek
na świeżym 
powietrzu

699
/ rękawki

3999
/ basen

piłka,
koło

2999
/ basen

wanienka

2499
/ duże koło

4499
/ ślizgawka

wodna

9999
namiot
Świnka 
Peppa 

11999

4999
kosiarka

do baniek

5999

3499
skoczek
Świnka 
Peppa

4499

3999
rakietki
plażowe

4999

3999
piaskownica

z akcesoriami

4999

4999
/1 szt.

5999

4999
/1 szt.

5999

5999
/1 szt.

6999

1499
/1 szt.

1999
3999

/ zestaw

5499

8999
Dobble XXL

9995

10499
huśtawka

11999

14999
hulajnoga

2 w 1

15999

21999
rowerek
biegowy

23900

18999
rowerek
biegowy

21999

18999
hulajnoga

trójkołowa

2099910999
hulajnoga

trójkołowa

11999
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https://www.empik.com/banki-sznur-50cm-plyn-0-5l-tm-toys,p1141856231,zabawki-p?fromSearchQuery=21289125
https://www.empik.com/fru-blu-duzy-zestaw-tm-toys,p1266799769,zabawki-p?fromSearchQuery=38292057
https://www.empik.com/dobble-gra-zrecznosciowa-xxl-rebel,p1262127210,zabawki-p?fromSearchQuery=37680190
https://www.empik.com/hustawka-do-zawieszenia-mga-entertainment,p1191098762,zabawki-p?fromSearchQuery=25726954
https://www.empik.com/tactic-games-rakietki-plazowe-active-play-zlam-racquet-tactic-games,p1297608133,zabawki-p?fromSearchQuery=41701171
https://www.empik.com/tactic-games-rakietki-plazowe-active-play-zlam-racquet-tactic-games,p1297608133,zabawki-p?fromSearchQuery=41701171
https://www.empik.com/scrunch-silikonowe-foremki-do-piasku-pudrowy-roz-scrunch,p1246798328,zabawki-p?fromSearchQuery=38766787
https://www.empik.com/lopatka-scrunch-pudrowy-roz-scrunch-bucket,p1247223751,zabawki-p?fromSearchQuery=41786888
https://www.empik.com/silikonowa-konewka-wiaderko-scrunch-pudrowy-roz-scrunch-bucket,p1246967487,zabawki-p?fromSearchQuery=38766893
https://www.empik.com/funkit-world-wiaderko-do-piasku-lila-scrunch-funkit-world,p1240419100,zabawki-p?fromSearchQuery=41786765
https://www.empik.com/silikonowe-wiaderko-z-lopatka-scrunch-dusty-rose-scrunch,p1277279012,zabawki-p?fromSearchQuery=41786833
https://www.empik.com/bestway-duze-kolo-do-plywania-91cm-bestway,p1271747955,zabawki-p?fromSearchQuery=39026187
https://www.empik.com/smoby-piaskownica-z-akcesoriami-basen-suchy-smoby,p1292856391,zabawki-p?fromSearchQuery=41626153
https://www.empik.com/little-tikes-hulajnoga-mga,p1143043415,zabawki-p?fromSearchQuery=21396571
https://www.empik.com/pm-invest-hulajnoga-scooter-boogie-black-pm-invest,p1269291790,zabawki-p?fromSearchQuery=38718984
https://www.empik.com/bestway-mini-basen-24x70-cm-bestway,p1228143506,zabawki-p?fromSearchQuery=32939781
https://www.empik.com/bestway-rekawki-do-plywania-32042-zolty-bestway,p1243614919,zabawki-p?fromSearchQuery=35291138
https://www.empik.com/bestway-pojedyncza-slizgawka-wodna-wymiar-488cm-bestway,p1238127385,zabawki-p?fromSearchQuery=34443224
https://www.empik.com/milly-mally-rowerek-biegowy-dragon-mint-milly-mally,p1241644411,zabawki-p?fromSearchQuery=35312369
https://www.empik.com/milly-mally-rowerek-biegowy-natural,p1237484353,sport-p?fromSearchQuery=34441541
https://www.empik.com/smoby-hulajnoga-2w1-smoby,p1262686360,zabawki-p?fromSearchQuery=37728359


wyprzedaż do -30%

68 Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. 

Monopoly Bałtyk

Geniusz: myślenie 
nieszablonowe

Geniusz: wiedza
ogólna Geniusz: logika

Professor Puzzle, Pecking Order 

Monopoly Kosmos Monopoly VikingsMonopoly edycja na 85-lecie

Koniec języka

Harry Potter, karty do gry Collector Box Harry Potter, gra Potions Game Friends, Koło Chaosu

Monopoly Junior, Świnka Peppa 

Gra Pass the Pasta

Gra Shape ShiftTrivial Pursuit Przyjaciele

4899
6999

11899
16999

7909
11299

10499
14999

10499
14999

6999
9999

4899
6999

4899
6999

4899
6999

Top Trumps Quiz Przyjaciele

4549
6499

8399
11999

9099
12999

9099
12999

8399
11999

2099
2999

5599
7999

5599
7999

zabawki

Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/pp-pass-the-pasta-professor-puzzle,p1266314203,zabawki-p?fromSearchQuery=38192487
https://www.empik.com/winning-moves-gra-quizowa-quiz-friends-przyjaciele-500-pytan-winning-moves,p1263498221,zabawki-p?fromSearchQuery=37812829
https://www.empik.com/winning-moves-gra-towarzyska-trivial-pursuit-przyjaciele-winning-moves,p1214162285,zabawki-p?fromSearchQuery=27026755
https://www.empik.com/pp-shape-shift,p1237963407,zabawki-p?fromSearchQuery=34413777
https://www.empik.com/pp-pecking-order-professor-puzzle,p1252356026,zabawki-p?fromSearchQuery=36577651
https://www.empik.com/harry-potter-karty-do-gry-collector-box-cartamundi,p1244052949,zabawki-p?fromSearchQuery=35331001
https://www.empik.com/harry-potter-potions-game-spin-master-sp-z-o-o,p1245348038,zabawki-p?fromSearchQuery=35608295
https://www.empik.com/friends-gra-planszowa-kolo-chaosu-spin-master,p1257949061,zabawki-p?fromSearchQuery=37262396
https://www.empik.com/monopoly-gra-strategiczna-monopoly-baltyk-winning-moves,p1268112168,zabawki-p?fromSearchQuery=38534867
https://www.empik.com/monopoly-junior-swinka-peppa-hasbro,p1262182989,zabawki-p?fromSearchQuery=37683375
https://www.empik.com/monopoly-gra-strategiczna-space-race-hasbro,p1246652974,zabawki-p?fromSearchQuery=35773092
https://www.empik.com/monopoly-gra-strategiczna-85th-edition-hasbro,p1246652965,zabawki-p?fromSearchQuery=35773085
https://www.empik.com/monopoly-gra-ekonomiczna-monopoly-vikings-winning-moves,p1248077706,zabawki-p?fromSearchQuery=36004362


wyprzedaż do -70%
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SuperZings Gra bitewna

Ego Pictures

Gra Ludzie kontra kamienie

Domino RallyŁamigłówka Kostki

Sprawa Łamacza Kodów Gra LogiCross Super Things, gra planszowa 
La Oca i Battle Arena 

6999
9999

Froth It! 

2099
2999

Nope

2099
2999

Trivial Pursuit. Edycja rodzinna 

9999
19999

Ułóż 3

2999
5999

2999
5999

Pumpkin Smash

2799
3999

4499
8999

600
5999

3499
4999

5599
7999

5949
8499

Truffle shuffle

3499
4999

Master Chef, różne rodzaje

Slam Dice

2799

/ 1 szt.

3999

zabawki

4899
6999

2700

/ 1 szt.

8999

Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/trefl-gra-edukacyjna-ludzie-kontra-kamienie-01809-trefl,p1231959244,zabawki-p?fromSearchQuery=33441238
https://www.empik.com/wiw-nope,p1228465143,zabawki-p?fromSearchQuery=32979299
https://www.empik.com/pp-froth-it-professor-puzzle,p1266314221,zabawki-p?fromSearchQuery=38192500
https://www.empik.com/tactic-games-gra-planszowa-master-chef-wloska-uczta-tactic-games,p1272972743,zabawki-p?fromSearchQuery=39161116
https://www.empik.com/tactic-games-gra-planszowa-master-chef-indyjska-uczta-tactic-games,p1272972716,zabawki-p?fromSearchQuery=39161109
https://www.empik.com/tactic-games-gra-planszowa-master-chef-uczta-vege-tactic-games,p1272972822,zabawki-p?fromSearchQuery=39161161
https://www.empik.com/wiw-smashing-pumkins,p1241648392,zabawki-p?fromSearchQuery=35046400
https://www.empik.com/slam-dice-cheat,p1241648471,zabawki-p?fromSearchQuery=35046448
https://www.empik.com/slam-dice-words,p1241648602,zabawki-p?fromSearchQuery=35046509
https://www.empik.com/uloz-3-gra-dla-dzieci-mattel,p1261945035,zabawki-p?fromSearchQuery=37666910
https://www.empik.com/super-zings-gra-bitewna-kid-kazom-john-adams,p1248516205,zabawki-p?fromSearchQuery=36106851
https://www.empik.com/pp-truffle-shuffle-professor-puzzle,p1252355708,zabawki-p?fromSearchQuery=36577644
https://www.empik.com/pp-puzzle-cubes,p1227705637,zabawki-p?fromSearchQuery=32826494
https://www.empik.com/trefl-gra-towarzyska-ego-pictures-trefl,p1230749233,zabawki-p?fromSearchQuery=33267876
https://www.empik.com/sherlock-holmes-code-breaker-proffesor-puzzle,p1242529058,zabawki-p?fromSearchQuery=35198888
https://www.empik.com/lemada-gra-planszowa-logicross-lemada,p1247834283,zabawki-p?fromSearchQuery=35944423
https://www.empik.com/super-things-gra-planszowa-la-oca-i-battle-arena-valkiria-universal-exports,p1260166738,zabawki-p?fromSearchQuery=37248437
https://www.empik.com/trivial-pursuit-family-edition,p1222587212,zabawki-p?fromSearchQuery=31513456


70 Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. 

zabawki

wyprzedaż – puzzle do -50%

3499

/ 1 szt.

6999

2749
5499

2499
4999

1749
2499

2499
4999

649
1299

909
1299

3499
6999

3499
4999

3499
4999

3499
4999

1399

/ 1 szt.

1999

2999

/ 1 szt.

5999

3149
4499

2249
4499

Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/dodo-puzzle-ramkowe-dinozaury-llc-toyz-groups,p1261753267,zabawki-p?fromSearchQuery=37653514
https://www.empik.com/ravensburger-puzzle-4w1-frozen-ravensburger,p1146791920,zabawki-p?fromSearchQuery=22444707
https://www.empik.com/ravensburger-psi-patrol-puzzle-przyjaciele-ravensburger,p1123774605,zabawki-p?fromSearchQuery=19566979
https://www.empik.com/ravensburger-psi-patrol-puzzle-przyjaciele-ravensburger,p1123774605,zabawki-p?fromSearchQuery=19566979
https://www.empik.com/ravensburger-psi-patrol-puzzle-pomocny-wech-ravensburger,p1123774890,zabawki-p?fromSearchQuery=19567365
https://www.empik.com/ravensburger-kraina-lodu-puzzle-2w1-ravensburger,p1236765491,zabawki-p?fromSearchQuery=34131930
https://www.empik.com/puzzle-ramkowe-antarktyda,p1231349182,zabawki-p?fromSearchQuery=33326856
https://www.empik.com/ravensburger-puzzle-xxl-harry-potter-ravensburger,p1263903431,zabawki-p?fromSearchQuery=37852627
https://www.empik.com/harry-potter-w-hogwarcie-500el,p1220433458,zabawki-p?fromSearchQuery=31003629
https://www.empik.com/ravensburger-puzzle-harry-potter-4-ravensburger-polska,p1264439003,zabawki-p?fromSearchQuery=37888589
https://www.empik.com/puzzle-moment-99-elementow-if-you-dream-it-you-can-do-ravensburger,p1295020517,zabawki-p?fromSearchQuery=41543351
https://www.empik.com/puzzle-moment-99-elementow-thank-you-ravensburger,p1295020818,zabawki-p?fromSearchQuery=41543382
https://www.empik.com/puzzle-moment-99-elementow-birthday-ravensburger,p1295020553,zabawki-p?fromSearchQuery=41543375
https://www.empik.com/puzzle-moment-99-elementow-you-are-my-missing-piece-ravensburger,p1295020483,zabawki-p?fromSearchQuery=41543344
https://www.empik.com/eurographics-puzzle-beetle-splash-pano-eurographics,p1246395200,zabawki-p?fromSearchQuery=35759645
https://www.empik.com/rock-shop-eurographics,p1273767254,zabawki-p?fromSearchQuery=39219497
https://www.empik.com/walk-on-the-moon-eurographics,p1273164776,zabawki-p?fromSearchQuery=39173225
https://www.empik.com/impossible-nature-panon-limited,p1273685905,zabawki-p?fromSearchQuery=39212290
https://www.empik.com/puzzle-bez-granic-szczeniaki-panon-limited,p1277665583,zabawki-p?fromSearchQuery=39584175
https://www.empik.com/ravensburger-puzzle-2d-villainous-krolowa-kier-ravensburger,p1258273716,zabawki-p?fromSearchQuery=37094218
https://www.empik.com/ravensburger-puzzle-2d-villainous-krolowa-kier-ravensburger,p1258273716,zabawki-p?fromSearchQuery=37094218
https://www.empik.com/puzzle-1000el-villainous-czarownica-150250-ravensburger-rap-150250-disney,p1260760987,zabawki-p?fromSearchQuery=37640583
https://www.empik.com/puzzle-1000el-villainous-ksiaze-john-150243-ravensburger-rap-150243-ravensburger,p1260763337,zabawki-p?fromSearchQuery=37640576
https://www.empik.com/puzzle-1000el-villainous-ksiaze-john-150243-ravensburger-rap-150243-ravensburger,p1260763337,zabawki-p?fromSearchQuery=37640576


71Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. 

zabawki

wyprzedaż – lalki, maskotki 
i klocki do -70%

1500

/ 1 szt.

4999

1499

/ 1 szt.

2999

2999
5999

3499
4999

3849
4599

4499
8999

3499
6999 1499

2999

2499
4999

3849
5499

8499
16999

4499
8999

8499
16999

3499
6999

2099
29993499

4999

6299
8999

Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/piesek-z-dzwiekiem-22-cm,p1237820485,zabawki-p?fromSearchQuery=34380550
https://www.empik.com/jednorozec-z-dzwiekiem-22-cm,p1237821156,zabawki-p?fromSearchQuery=34381038
https://www.empik.com/strus-z-rzesami-25cm,p1242210743,zabawki-p?fromSearchQuery=35132790
https://www.empik.com/pluszowy-labadz,p1239866524,zabawki-p?fromSearchQuery=34738467
https://www.empik.com/pluszowy-robot,p1239866551,zabawki-p?fromSearchQuery=34738474
https://www.empik.com/l-o-l-surprise-omg-styling-head-aa-royal-bee-mga-entertainment,p1240962860,zabawki-p?fromSearchQuery=34956632
https://www.empik.com/brio-lokomotywa-towarowa-brio,p1268863280,zabawki-p?fromSearchQuery=38656613
https://www.empik.com/brio-garaz-dla-pociagu-z-otwierana-brama-brio,p1265795155,zabawki-p?fromSearchQuery=38027529
https://www.empik.com/brio-drewniana-kolejka-zestaw-startowy-brio,p1267666079,zabawki-p?fromSearchQuery=38495823


72

zabawki

Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. 

7999
Mini Waffle

140 szt.
/ 1 zestaw

16499
Mini Waffle

300 szt.
/ 1 zestaw

5499
Mini Waffle

/ 1 zestawMini Waffle
Nowatorski, miękki, przypominający w dotyku gumę materiał. Klocki dają się wyginać oraz są ciche i bezpieczne w zabawie. Zestawy tematyczne to 
kreatywne budowle z klocków o elastycznej i miękkiej teksturze inspirowane otoczeniem. 

4499
Mini Waffle

70 szt.
 / 1 zestaw

9999
Mini Waffle

141 szt.

16499
Mini Waffle

Strażak

16499
Mini Waffle

Budowniczy

16499
Mini Waffle

Budowniczy

17999
Mini Waffle

300 szt.

7999
/ 1 szt.

17990
Ting: Kosmos, Mapa 
świata, Ciało człowieka, 
Mapa Polski
W gry możecie grać zarówno z mó-
wiącym długopisem, jak i bez niego. 
Ale rozgrywka z użyciem długopisu 
będzie na pewno bardziej atrakcyjna. 

2+ wiek

6+

Mówiący długopis Ting
Mówiący długopis Ting podbił serca dzieci 
i rodziców oraz rynek zabawek (tytuł „Zabawki 
Roku 2017”). Ting po przyłożeniu do książek 
i gier z serii, skomunikuje obraz z dźwiękiem, 
pobudzając kreatywność u dziecka.

-25%PRZY ZAKUPIE ZESTAWU 

Gra Ting  + Długopis Ting 19492
25989

-25%

zestaw:
gra + długopis

Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=mini+waffle&qtype=basicForm
https://www.empik.com/mowiacy-dlugopis-ting-ting,p1166877121,zabawki-p
https://www.empik.com/trefl-gra-edukacyjna-ting-kosmos-discoveria-trefl,p1200594353,zabawki-p
https://www.empik.com/ting-gra-edukacyjna-cialo-czlowieka-trefl,p1208736414,zabawki-p
https://www.empik.com/ting-gra-edukacyjna-mapa-polski-trefl,p1208737431,zabawki-p


14699
20999

15399
21999

15399
21999

18199
25999

19999

12999
12999

9999
8999

17999

Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/magiczny-woz-lego,p1266932489,zabawki-p
https://www.empik.com/lego-duplo-klocki-wielofunkcyjny-domek-10929-lego,p1237364484,zabawki-p
https://www.empik.com/kino-w-heartlake-city-lego,p1256821485,zabawki-p
https://www.empik.com/terenowka-ratownikow-dzikich-zwierzat-lego,p1266932656,zabawki-p
https://www.empik.com/tbd-hp-5-2022-lego,p1307955152,zabawki-p
https://www.empik.com/tbd-minecraft-bakery-2022-lego,p1307955976,zabawki-p?fromSearchQuery=21184
https://www.empik.com/sledztwa-wodnej-policji-lego,p1307956568,zabawki-p
https://www.empik.com/tbd-city-2022-lego,p1307956258,zabawki-p?fromSearchQuery=60345
https://www.empik.com/tbd-friends-2022-lego,p1307955763,zabawki-p?fromSearchQuery=41716
https://www.empik.com/tbd-creator-2022-lego,p1307956425,zabawki-p


74

nowośćpakowanie i kartki

1799
/ drewniana 

kartka,
1 szt.

699
/ karnet,

1 szt.

499
/ karnet,

1 szt.

1099
/ karnet,

1 szt.

799
/ torba prezentowa, 

26 x 32 cm, 
mix wzorów

599
/ torba prezentowa, 

18 x 23 cm, 
mix wzorów

23 czerwca

Dzień 
Taty

od

Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/torba-prezentowa-bialo-czarna-18x23-cm-mix-wzorow-incood-sp-z-o-o,p1258256551,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=37091538
https://www.empik.com/torba-prezentowa-bialo-czarna-26x32-cm-mix-wzorow-incood-sp-z-o-o,p1258256533,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=37091514
https://www.empik.com/drewniana-kartka-dzien-ojca-milin,p1271945405,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39041487
https://www.empik.com/drewniana-kartka-dla-taty-milin,p1271945441,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39041494
https://www.empik.com/karnet-pp-1758-tato-passion-cards,p1122871664,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=19389240
https://www.empik.com/karnet-pp-1974-dla-ciebie-tato-passion-cards,p1142158914,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=21308765
https://www.empik.com/karnet-dzien-ojca-pr-418-zielony-passion-cards,p1307560893,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=41984314
https://www.empik.com/karnet-pp-1766-tato-passion-cards,p1122872751,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=19390338
https://www.empik.com/karnet-dzien-ojca-pr-420-niebieski-passion-cards,p1307560918,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=41984338
https://www.empik.com/karnet-dzien-matki-pr-416-bialy-passion-cards,p1307560875,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=41984291


599
/ gumka do 

ścierania, 1 szt.

799
/ gumka do 

ścierania, 1 szt.

549
/ ołówek z gumką, 

3 szt.

349
/ długopis, kolor 

wkładu czarny, 
1 szt.

599
/ długopis, 

kolor wkładu 
niebieski, 1 szt. 899

/ długopis 
usuwalny, 

kolor wkładu 
niebieski, 1 szt.

/ zestaw przyborów 
piśmienniczych, 

1 opak.

1299
/ kredki, 12 szt.

4999
/ kredki ołówkowe, 

36 szt.

2999
/ pastele olejne 

XXL, 24 szt.

2499
/ flamastry 

dwustronne, 
10 szt.

2799
/ flamastry 

dwustronne, 
12 szt.

2999
/ flamastry 

niezasychające, 
12 szt.

2999
/ flamastry, 

10 szt.

1499
/ kredki świecowe, 

12 szt.

1499
/ kredki ołówkowe, 

dwustronne 12 szt. = 24 
kolory, temperówka gratis, 

1 opak.

1999
/ kredki ołówkowe 

pastelowe, dwustronne 
12 szt. = 24 kolory, tem-
perówka gratis, 1 opak.

1999
/ kredki ołówkowe, 

dwustronne 12 szt. = 24 
kolory, temperówka gratis, 

1 opak.

1199
/ długopis, kolor 

wkładu niebieski 
lub czarny, 5 szt.

1499
/ długopis, kolor 

wkładu niebieski, 
1 szt.

/ zestaw przyborów 
piśmienniczych, 

1 opak.

599
/ klej w sztyfcie, 

20 g, 1 szt.

1199
 / korektor w piórze, 

1 szt.

1499
/ ołówek au-
tomatyczny 

z grafitami, 1 opak.

1799
/ korektor 

w taśmie, 1 szt.

2299
/ zszywacz, 

1 szt.

3299
/ dziurkacz, 

1 szt.

2799
3999

8330
11900

artykuły szkolno-biurowe

75Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/gumka-biurowa-rasoplast-com-30-gdd-grupa-dystrybucyjna-daccar,p1000827354,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=66350606
https://www.empik.com/pentel,p1000551372,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=66041108
https://www.empik.com/olowek-3-szt-hb-z-gumka,p1237437832,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=34288306
https://www.empik.com/olowek-progrex-czarny-pilot,prod52110147,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=66615798
https://www.empik.com/metal-tip-kores-korektor-w-dlugopisie-10-g-kores,p1098476856,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=15010261
https://www.empik.com/kores-korektor-w-tasmie-2way-dry-class-investment,prod58456704,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=66703815
https://www.empik.com/novus-zszywacz-do-papieru-niebieski-novus,p1123727689,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=19553245
https://www.empik.com/novus-dziurkacz-do-papieru-novus-niebieski-novus,p1123726398,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=19552323
https://www.empik.com/gdd-dlugopis-jednorazowy-czarny-gdd-grupa-dystrybucyjna-daccar,p1006297698,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=66664482
https://www.empik.com/dlugopis-zelowy-niebieski-rystor,p1125521052,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=19745268
https://www.empik.com/happy-color-dlugopis-usuwalny-uszaki-gdd-grupa-dystrybucyjna-daccar,p1200683824,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=26049243
https://www.empik.com/dlugopis-automatyczny-schneider-slider-xite-xb-1szt-niebieski-blister-pbs-connect-polska,p1237438123,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=34288580
https://www.empik.com/zestaw-przyborow-pismienniczych-bic-summer-blue-4-sztuki-bic,p1270655310,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=38914522
https://www.empik.com/zestaw-upominkowy-bic-my-vip-very-important-planner-box-bic,p1270654773,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=38914461
https://www.empik.com/kredki-moje-bambino-12-kolorow-st-majewski,p1110346633,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=17534970
https://www.empik.com/faber-castell-kredki-swiecowe-trojkatne-grip-12-kolorow-faber-castell,p1123714870,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=19541518
https://www.empik.com/kredki-olowkowe-dwustronne-12-kredek-24-kolory-astra,p1100298805,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=15438430
https://www.empik.com/kredki-olowkowe-trojkatne-dwustronne-12-24-kolory-astra-s-a,p1241121576,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=34992739
https://www.empik.com/kidea-kredki-trojkatne-w-metalowym-pudelku-36-kolorow-derform,p1282941821,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=40232973
https://www.empik.com/pastele-olejne-24-kolory-pentel-pentel,p1243035893,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=35258964
https://www.empik.com/faber-castell-flamastry-dwustronne-10-szt-etui-faber-castell,p1142543459,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=21344367
https://www.empik.com/astra-flamastry-dwustronne-12-sztuk-w-24-kolorach-astra,p1180798565,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=25174441
https://www.empik.com/stabilo-flamastry-niezasychajace-12-kolorow-stabilo,prod9960202,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=66230403
https://www.empik.com/flamastry-noris-club-dwustronne-gdd-grupa-dystrybucyjna-daccar,prod9550044,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=66375500


76

artykuły szkolno-biurowe

2499
/ kołozeszyt A5/200, 

kratka, 1 szt.

449
/ teczka A4 

z gumką, 1 szt.

549
/ teczka A4+ 

z gumką, fluo, 1 szt.

2299
/ kalkulator 

kieszonkowy, 1 szt.

3499
/ kalkulator 

biurowy, 1 szt.

4499
/ kalkulator 

naukowy, 1 szt.

2999
/ notes A5, 

1 szt.

8999
/ długopis 

Allure, 1 szt.

3999
/ notes A5 Harry 

Potter, 1 szt.

3999
/ notes A5 

Friends, 1 szt.

3799
/ długopis, 

1 szt.

10900
/ długopis, 

1 szt.

10900
/ pióro wieczne 

Lamy, 1 szt.

12900
/ długopis Jotter 

XL, 1 szt.

10900
/ notes Castelli, 

1 szt.

699
/ teczka A4+ 

z gumką, metalic, 
1 szt.

899
/ teczka A4 

z gumką, 1 szt.

2799
/ kołozeszyt B5/100, 

kratka, 1 szt.

4499
/ kołozeszyt 

A4/80, 
kratka, 1 szt.

299
/ teczka kopertowa 

C5, PP, pastelowa, 
1 szt.

/ 1 szt.
Taśma

DECO GLOSSY
lub DECO GLAMOUR

10 m x 1,5 cm
0,70 zł/m

Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/pukka-project-book-glee-a5-kratka-jasnoniebieski,p1237185018,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=34226636
https://www.empik.com/kolozeszyt-w-kratke-b5-met-stone-mix-wzorow,p1242475863,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=35193661
https://www.empik.com/kolozeszyt-a4-80k-oxford-lagoon-pp-top-2000-hamelin,p1000929555,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=66521983
https://www.empik.com/pbs-connect-polska-teczka-kopertowa-pp-c5-pastelowe-pbs-connect-polska,p1291139774,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=41146491
https://www.empik.com/interdruk-teczka-z-gumka-format-a4-fluo-interdruk-sa,p1124405030,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=19624389
https://www.empik.com/teczka-a4-metallic-gold-interdruk,p1199676955,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=25963120
https://www.empik.com/casio-hl-815l-bk-kalkulator-kieszonkowy-casio,p1099818776,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=15347657
https://www.empik.com/kalkulator-biurowy-vector-zibi,p1099818882,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=15347763
https://www.empik.com/zibi-kalkulator-naukowy-vector-kav-cs-105-zibi,p1099818800,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=15347688
https://www.empik.com/antra-notes-w-kropki-format-a5-romantyzm-czarny-antra,p1151774705,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=22567963
https://www.empik.com/notes-a5-czerwony-z-czerwona-gumka-antra-ryszard-polubiec,p1045686970,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=10811252
https://www.empik.com/notes-harry-potter-038-czarny-z-kolorowym-nadrukiem-ert-group,p1272266785,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39095473
https://www.empik.com/notes-harry-potter-035-bialy-z-kolorowym-nadrukiem-ert-group,p1272266767,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39095428
https://www.empik.com/hp-notes-czarny-zamek-ert-group,p1268276767,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=38568633
https://www.empik.com/friends-notes-czarny-pop-ert-group,p1268276837,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=38568701
https://www.empik.com/notes-friends-010-bialy-z-kolorowym-nadrukiem-ert-group,p1272266697,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39095350
https://www.empik.com/notes-friends-002-czarny-z-kolorowym-nadrukiem-ert-group,p1272266679,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39095336
https://www.empik.com/notes-w-linie-castelli-aquarella-black-sepia-herlitz-sp-z-o-o,p1261711155,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=37648916
https://www.empik.com/notes-w-linie-castelli-aquarella-blue-sea-herlitz-sp-z-o-o,p1261711173,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=37648930
https://www.empik.com/dlugopis-parker-jotter-originals-blue-parker,p1228116353,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=32934151
https://www.empik.com/parker-im-blk-ct-dlugopis-m-nieb-gb-parker,p1132666858,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=20507725
https://www.empik.com/waterman-allure-pastel-rozowy-dlugopis-waterman,p1252746672,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=36604449
https://www.empik.com/waterman-allure-pastel-niebieski-dlugopis-waterman,p1252746821,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=36604470
https://www.empik.com/pioro-wieczne-lamy-019-safari-czarne-lamy,p1119409041,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=18771961
https://www.empik.com/prime-line-pioro-wieczne-lamy-014-safari-f-prime-line,p1125813139,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=19793979
https://www.empik.com/parker-jotter-xl-pink-gold-monochrome-dlugopis-parker,p1244086593,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=35334033
https://www.empik.com/parker-jotter-xl-gold-monochrome-dlugopis-parker,p1244086584,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=35334026
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1199
Blok A4,

20 arkuszy, 170 g/m2,
mix kolorów

1799
Wydrapywanki 

w formie notesu, 
INCOOD,

A4

1299
Wydrapywanki 

w formie notesu, 
INCOOD,

A5

1799
Dziurkacz

ozdobny
HEYDA,

 2,5 cm

2299
Drewniane elementy 

zdobne, 45 szt.
0,51 zł/szt.

3499
Kredki ołówkowe

JUMBO 12 szt.,
2,93 zł/szt.

6999
Zestaw do wykonania 

albumu scrapbookingowego

999
Pompony

20 mm,
mix kolorów

699
/ 1 szt.
Taśma

DECO GLOSSY
lub DECO GLAMOUR

10 m x 1,5 cm
0,70 zł/m

1799
Klej winylowy,

Tacky Glue, 
100 ml

179,90 zł/l

3999
Kredki żelowe, 10 kolorów, KIDEA

0,40 zł/szt.

5999
Kredki żelowe, 10 kolorów, TOYS INN

0,60 zł/szt.

2499
Taśma dekoracyjna HEYDA,

5 szt.
5,00 zł/szt.

1199
Klej dla dzieci,

100 ml
 119,90 zł/l

699
Klej

uniwersalny,
50 ml  

69,90 zł/l

1499
Klej

uniwersalny,
100 ml 

149,90 zł/l

2799
Klej

uniwersalny,
250 ml 

279,90 zł/l

1199
 Bibuła

marszczona
10 szt., 25 x 200 cm, 

mix wzorów
1,20 zł/szt. 1199

 Bibuła marszczona 5szt,
25 x 200 cm,
mix wzorów

2,40 zł/szt.

999
Taśma dwustronna, 20 m

0,50 zł/m

4499
Pistolet do kleju

 na gorąco

1999
Wkład do kleju na gorąco, 30 szt.

0,67 zł/szt.

rękodzieło dla każdego

Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/pompony-20-mm-malinowy-chrusniak-astra-s-a,p1252052254,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=36545513
https://www.empik.com/pompony-20-mm-lawendowe-pole-astra-s-a,p1252054289,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=36545520
https://www.empik.com/pompony-20-mm-runo-lesne-astra-s-a,p1252048507,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=36545049
https://www.empik.com/heyda-wykrojnik-serce-baier-schneider,p1065128270,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=12644476
https://www.empik.com/heyda-wykrojnik-maly-slonecznik-baier-schneider,p1095948486,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=14718502
https://www.empik.com/astra-kredki-olowkowe-teczowe-jumbo-astra,p1201791412,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=26271613
https://www.empik.com/kidea-kredki-zelowe-10-kolorow-derform,p1282941779,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=40232942
https://www.empik.com/stnux-kredki-zelowe-10-szt-stnux,p1284240267,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=40386782
https://www.empik.com/astra-tasma-dekoracyjna-brokatowa-glossy-mix-kolorow-astra-s-a,p1177724889,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=23352209
https://www.empik.com/astra-tasma-dekoracyjna-brokatowa-glamour-mix-astra-s-a,p1177725240,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=23352230
https://www.empik.com/tasma-dekoracyjna-pom-5szt,p1228826520,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=33028149
https://www.empik.com/tasma-dekoracyjna-ziel-5szt,p1228826496,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=33028118
https://www.empik.com/drewniane-serca-mix-45-szt-baier-schneider,p1142164979,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=21311956
https://www.empik.com/knorr-prandell-drewniane-ozdoby-kwiaty-45-sztuk-knorr-prandel,p1166201744,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=22851536
https://www.empik.com/klej-tacky-collall-100ml-collall,p1084865105,szkolne-i-papiernicze-p
https://www.empik.com/dekor-art-serwis-klej-do-papieru-10-ml,p1148237824,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=22529947
https://www.empik.com/klej-uniwersalny-collall-50ml-collall,p1100042914,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=15397331
https://www.empik.com/klej-uniwersalny-collall-250ml-collall,p1100042950,szkolne-i-papiernicze-p
https://www.empik.com/klej-uniwersalny-collall-100ml-collall,p1084864823,szkolne-i-papiernicze-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=bibu%C5%82a+marszczona%2C+10+rolek+happy+color&qtype=basicForm
https://www.empik.com/gdd-bibula-marszczona-happy-color-mix-perla-gdd-grupa-dystrybucyjna-daccar,p1138756825,szkolne-i-papiernicze-p
https://www.empik.com/gdd-bibula-marszczona-happy-color-mix-fluo-gdd-grupa-dystrybucyjna-daccar,p1138756524,szkolne-i-papiernicze-p
https://www.empik.com/wklady-klejowe-do-pistoletu-westcott-transparentne-westcott,p1248647657,szkolne-i-papiernicze-p
https://www.empik.com/pistolet-do-kleju-na-goraco-westcott-westcott,p1248647639,szkolne-i-papiernicze-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=blok+deco%2C+a4%2C+20+kartek+happy+color&qtype=basicForm
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=wydrapywanki%20incood%20&qtype=basicForm
https://www.empik.com/zestaw-diy-album-do-scrapbookingu-panon-limited,p1209053707,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=26687841
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Rysuj i szkicuj gdzie chceszRysuj i szkicuj gdzie chcesz
zabierz ze sobą ulubione kredki, pastele i szkicownik

3299
prostokątne:

 18 x 24 cm,
24 x 30 cm,
30 x 40 cm

1799
Pastele suche, kolory

podstawowe lub odcienie 
brązu, 12 sztuk

1,50 zł/szt.

2499
Zestaw

do szkicowania,
9 elementów

3299
Cienkopisy,

różne grubości,
7 szt.

4,71 zł/szt.

4999
Cienkopisy,

różne kolory,
12 szt.

4,17 zł/szt.

4999
Cienkopisy, 

różne kolory, 
12 szt.

4,17 zł/szt.

2999
Pisaki żelowe,

12 kolorów
2,50 zł/szt.

2999
Pastele suche, 24 kolory

1,25 zł/szt.

2299
Blok do rysowania 

na spirali, 24 kartki, 
165g/m2, A4

1299
Blok do rysowania 

na spirali, 24 kartki, 
165g/m2, A5

3299
Szkicowniki na 

spirali, 60 kartek, 
120g/m2, A4

3999
Kredki i ołówki 

do szkicowania, 
12 szt.,

3,33 zł/szt.

2299
Szkicowniki na 

spirali, 60 kartek, 
120g/m2, A5

1499
Szkicowniki na 

spirali, 60 kartek, 
120g/m2, A6

5499
Pisaki żelowe,

24 kolory
2,29 zł/szt.

8999
Kredki rysunkowe,

72 szt.
1,25 zł/szt.

3999
Zestaw do szkicowania

z manekinem

2499
Zestaw

do szkicowania,
9 elementów

5999
Zestaw do rysowania akwarelowego,

18 elementów
Zestaw zawiera:

12 kredek akwarelowych,
3 ołówki, temperówka, gumka,
pędzel z pojemnikiem na wodę

9999
Zestaw do rysowania akwarelowego, 44 elementy

Zestaw zawiera:
24 farby akwarelowe w kostkach,12 kredek akwarelowych, 

2 pędzle, 1 paletka, 1 gąbka, 1 bloczek do ostrzenia,
1 gumka chlebowa, 1 temperówka

9999
Zestaw do rysowania, 48 elementów

Zestaw zawiera:
24 kredki bezdrzewne, 18 kredek w drzewie, 2 wiszery,

1 bloczek do ostrzenia, 1 gumka chlebowa, 1 temperówka

5999
Zestaw do szkicowania, 21 elementów

Zestaw zawiera:
12 ołówków grafitowych, 3 kredki,

2 węglowe, 2 wiszery, 2 węgle,
temperówka, gumka

Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/szkolne-i-papiernicze,40,s?q=creadu%20pro&qtype=basicForm
https://www.empik.com/basic-zestaw-do-szkicowania-panon-limited,p1076501424,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=13343637
https://www.empik.com/basic-zestaw-do-szkicowania-panon-limited,p1076501451,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=13343668
https://www.empik.com/basic-zestaw-do-szkicowania-panon-limited,p1076501318,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=13343521
https://www.empik.com/pastele-suche-12-kolorow-empik,p1272302078,szkolne-i-papiernicze-p
https://www.empik.com/creadu-pastele-suche-12-kolorow-panon-limited,p1120353517,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=18980387
https://www.empik.com/pastele-suche-24-kolory-empik,p1272302087,szkolne-i-papiernicze-p
https://www.empik.com/cienk-12-szt-rozne-grubosci-panon-limited,p1216795591,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=27175361
https://www.empik.com/cienk-24-szt-mix-color-panon-limited,p1216795607,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=27175378
https://www.empik.com/cienk-24-szt-mix-color-panon-limited,p1216795607,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=27175378
https://www.empik.com/zestaw-cienkopisow-pedzelkowych-12-szt,p1231957732,szkolne-i-papiernicze-p
https://www.empik.com/cr-szkicownik-a4-spirala-60k-120g-w-twardej-oprawie-empik,p1238144489,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=34453353
https://www.empik.com/cr-szkicownik-a4-spirala-60k-120g-w-twardej-oprawie-empik,p1238144489,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=34453353
https://www.empik.com/cr-szkicownik-a6-spirala-60k-120g-w-twardej-oprawie-empik,p1238144461,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=szkicowknik+na+spirali%2C+creadu+
https://www.empik.com/cr-szkicownik-a5-spirala-60k-120g-w-twardej-oprawie-empik,p1238144470,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=34453346
https://www.empik.com/cr-szkicownik-a5-spirala-60k-120g-w-twardej-oprawie-empik,p1238144470,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=34453346
https://www.empik.com/creadu-blok-do-rysowania-na-spirali-format-a4-24-arkusze-panon-limited,p1119497596,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=18790313
https://www.empik.com/creadu-blok-do-rysowania-na-spirali-format-a4-24-arkusze-panon-limited,p1119497596,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=18790313
https://www.empik.com/cr-blok-do-rysowania-spirala-a5-oprawie-24k-165g-w-miekkiej-oprawie-panon-limited,p1119497587,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=18790306
https://www.empik.com/creadu-zestaw-prezentowy-do-rysowania-empik,p1264454835,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=37896867
https://www.empik.com/cr-zest-do-rysunku-w-kasecie,p1241714774,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=35057451
https://www.empik.com/cr-zest-do-rysunku-akw-w-kasec,p1241714987,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=35057475
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art&craftnowość

Odkryj w sobie artystę

3999
Zestaw farb 

akwarelowych,
24 kolory

1199
Pędzel

do akwareli

2799
Zestaw pędzli

do akrylu,
6 sztuk

2799
Zestaw pędzli

do akrylu,
5 sztuk

2999
Pędzle

do akwareli,
3 sztuki

10 zł/szt.

4999
Zestaw farb 

akwarelowych,
36 kolorów

1299
Zestaw noży

malarskich,
5 sztuk

3299
prostokątne:

 18 x 24 cm,
24 x 30 cm,
30 x 40 cm

3799
kwadratowe:

 20 x 20 cm,
30 x 30 cm,
40 x 40 cm

4999
24 x 32 cm

3299
18 x 25 cm 

2799
18 x 24 cm

2999
Zestaw farb akrylowych,

14 elementów
Zestaw zawiera:

12 farb akrylowych, 2 pędzle

7499
Zestaw farb

akrylowych,
12 sztuk x 22 ml 

6,50 zł/szt.

4499
Zestaw pędzli

nylonowych
do akrylu,

10 sztuk

7499
Zestaw farb 

akwarelowych,
12 kolorów

2999
Zestaw farb 

akwarelowych,
37 kolorów

7999
Zestaw farb 

akwarelowych,
72 kolory

1799
A5 

3499
A5

3999
A4

2799
A4

3799
A3

3999
Zestaw farb akrylowych, 17 elementów

Zestaw zawiera:
12 farb akrylowych (każda 12 ml),

4 pędzle, 1 plastikową paletkę

9999
Zestaw do malarstwa akwarelowego, 20 elementów
Zestaw zawiera: 12 farb akwarelowych (każda 12 ml),

3 pędzle, 1 ołówek, 1 szpachelkę, 1 temperówkę, 1 gumkę,
1 przezroczystą „deskę” z klipsem

9999
Zestaw do malarstwa akwarelowego, 20 elementów

Zestaw zawiera: 12 farb akrylowych (każda 12 ml),
3 pędzle, nóż malarski, paletę malarską, ołówek,

gumkę do ścierania, temperówkę

9999
Zestaw do malarstwa akrylowego, 34 elementy

Zestaw zawiera: 26 farb akrylowych (każda 12 ml), 4 pędzle,
2 ołówki, 1 plastikowa paletka, 1 temperówka

1999
Farby

akrylowe,
118ml,

różne kolory
169,41 zł/l 

Zestawy podobrazi malarskich, 3 szt., 280 g/m2

Blok malarski MONTOVAL ,
12 arkuszy, 300 g/m2

Blok akwarelowy STUDENT,
10 arkuszy, 250 g/m2

Blok maralski IMAGE,
50 arkuszy, 200 g/m2

Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/creadu-zestaw-farb-akwarelowych-40-elementow-empik,p1247237259,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=35887171
https://www.empik.com/w-n-zestaw-farb-akwarelowych-12-polkostek-skladany-pedzelek-colart-germany,p1106916480,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=16880887
https://www.empik.com/zest-farb-akwarel-72-kol,p1237885783,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=34387221
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=liquitex+basics+farba+akrylowa+118+ml&qtype=basicForm
https://www.empik.com/creadu-zestaw-pedzli-do-akryli-6sztuk-empik,p1247237277,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=35887195
https://www.empik.com/creadu-zestaw-pedzli-do-akwareli-5sztuk-empik,p1247237268,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=35887188
https://www.empik.com/pedzel-do-akwareli,p1228127526,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=32936179
https://www.empik.com/creadu-zestaw-24-akwareli-w-wachlarzu-empik,p1258715434,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=37135829
https://www.empik.com/farby-akrylowe-12x22ml-colart-germany,p1079637456,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=13455927
https://www.empik.com/noze-malarskie-5-sztuk,p1201490072,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=26208893
https://www.empik.com/creadu-zestaw-brazowych-nylonowych-pedzli-do-akryli-10-sztuk-empik,p1272317326,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39104663
https://www.empik.com/creadu-pedzle-do-akwareli-3-sztuki-conda,p1201495615,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=26210445
https://www.empik.com/creadu-zestaw-36-akwareli-w-pudelku-empik,p1258715443,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=37135836
https://www.empik.com/cr-podobraz-3szt-prostok,p1237405709,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=34276150
https://www.empik.com/creadu-podobrazie-bawelniane-18x24-cm-3-sztuki-langer,p1146780890,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=22444172
https://www.empik.com/cr-podobraz-3szt-kwadrat,p1237405693,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=34276143
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=blok+malarski%2C+canson+montval%5C&qtype=basicForm
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=blok+do+akwareli+canson&qtype=basicForm
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=blok%2C+canson+imagine%2C+50+arkuszy+&qtype=basicForm
https://www.empik.com/cr-zestaw-akryl-14-elementow-empik-s-a,p1229343097,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=33148960
https://www.empik.com/zestaw-farb-akrylowych-creadu-empik,p1272288228,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39099716
https://www.empik.com/cr-zest-do-akw-w-walizce,p1241714756,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=35057444
https://www.empik.com/zestaw-do-malowania-w-walizce-z-przezroczysta-paletka,p1231957802,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=33440897
https://www.empik.com/creadu-zestaw-akrylowy-34-sztuki-w-drewnianym-etui,p1201471192,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=26202426


6999
/ wazon
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/ świeczka

5999
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2999
/ koszyk
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5999
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5999
/ taca

5999
/ liść dekoracyjny 
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/ etui na 
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3999
/ kubek

1999
/ szkicownik A5 

2999
/ dekoracja małpa 

yoga

8999
/ bookend
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na zdjęcie

5999
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4999
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od

od

od
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kolekcja nowość

Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/kolekcje-wlasne/green-vibes,4679,s


Kolekcja INDYGO
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/ świecznik 

Budda

3499
/ doniczka

3499
/ doniczka

3999
/ świecznik

5999
/ lustro z drewnianą 
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1999
/ wazon 
szklany 

2499
/ kubek

5999
/ wazon

5999
/ taca metalowa 

lustrzana

4999
/ wazon 
szklany 

4999
/ ramka 

drewniana

3999
/ ramka 

drewniana3999
/ talerz dekoracyjny

2999
/ talerz dekoracyjny

3999
/ talerz dekoracyjny3999

/ dyfuzor szałwia

1999
/ kula dekoracyjna,

1 szt.

1499
/ ramka 

na zdjęcie

2499
/ świeca zapachowa

2999
/ świeca

3999
/ doniczka ze 

sztuczną roślinką 

3999
/ słoik 

dekoracyjny
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ozdobne
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/ pudełko 
ozdobne

od

kolekcjanowość
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4999
/ kubek

2999
/ ramka 

na zdjęcie

3499
/ etui na okulary

3999
/ etui na klucze

2499
/ skarpety

2499
/ skarpety

2499
/ otwieracz

2999
/ fartuch

3499
/ etui na okulary

2999
/ dekoracja

3999
 / organizer

6999
/ portfel

3999
/ kubek

Ramka na zdjęcie
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kolekcja nowość

Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/kolekcje-wlasne/dzien-taty,4620,s
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23 czerwca

Dzień 
Taty
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multittol
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Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com



5990
Vogue USA

4190
Vogue Italia

4700
Vogue France

6490
Vogue British

międzynarodowe 
wydania

SuperThings 
– czasopisma dla dzieci

1299
SuperThings 

Magazyn 

2499
SuperThings 

Zabawy Edukacyjne

1499
SuperThings 

Magazyn Wydanie 
Specjalne

1499
SuperThings 

Magazyn Wydanie 
Specjalne

VOGUE
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prasa nowość

Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/vogue-british-gb,p1115777962,prasa-p
https://www.empik.com/vogue-paris-fr,p1000247284,prasa-p
https://www.empik.com/vogue-italia-it,p1000250084,prasa-p
https://www.empik.com/vogue-us,p1191500188,prasa-p
https://www.empik.com/super-things-magazyn-dla-dzieci-wydanie-specjalne,p1309553444,prasa-p
https://www.empik.com/super-things-magazyn-dla-dzieci-wydanie-specjalne,p1286301100,prasa-p
https://www.empik.com/super-things-magazyn-dla-dzieci,p1309850198,prasa-p
https://www.empik.com/super-things-zabawy-edukacyjne,p1288246339,prasa-p


Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download



