
Witaj 
wiosno!
Produkty będą w sprzedaży  
od 29 marca do 25 kwietnia  
2019 r. Obowiązują do  
wyczerpania zapasów.

Słomki papierowe.  
Różne rodzaje 6 zł



Cześć  
słoneczko!



Kwietniowe deszcze? Nieważne! Nic teraz 
nie powstrzyma wiosennego słońca. 
Zapachy wiosny koją zmysły i natura budzi 
się do życia. Zrzuć płaszcz, włóż cieńszy 
sweter i okulary przeciwsłoneczne. 

W tym roku święta obchodzimy w kwietniu. 
Wielkanoc puka do drzwi, czas się obudzić 
i stworzyć jajeczne dekoracje świąteczne. 
Uwielbiamy tradycję, ponieważ kojarzy się 
ze spotkaniami w gronie rodziny i przyjaciół. 
Kochamy radosny nastrój i pyszne jedzenie. 

Nie zapominajmy też, że lato jest już blisko. 
Jeśli planujesz zmiany, możesz zacząć już 
dziś. Zafunduj sobie i swojemu domowi 
inspirującą metamorfozę. Gdy skończysz, 
możesz śmiało mierzyć się z wiosną. 

Wiosna przywraca do życia, a kwiecień ma 
tak wiele do zaoferowania. Przywitaj świat 
uśmiechem – obiecujemy, że warto. 



Wyloguj  
się i dobrze 
się baw

Wreszcie wiosna! Stwórzmy wspólnie coś 
wspaniałego. Czas poświęcony rysowaniu 
i kreatywnym pracom nie będzie stracony. 
A może na gry planszowe? Przeczytajmy 
zasady gry przy filiżance gorącej czekolady, 
wkrótce zapomnimy o całym świecie. 

Zróbmy sobie przerwę na niezwykłe rzeczy, 
czas na dobrą zabawę!





Książka z zadaniami 10 zł Książka do kolorowania 6 zł

Książka do kolorowania 8 zł Książka z zadaniami 10 zł Szkicownik 15 zł

Książka z cyferkami 6 zł

Kredki akwarelowe.  
Rozpuszczalne w wodzie.  

12 szt. 20 zł

Farba akwarelowa lub akrylowa.  
 12 szt. 20 zł

Akwarele 10 zł Pędzle do malowania 15 zł



Połącz kropki 12 zł



Szklane koraliki 12 zł

Plastikowe koraliki.  
Różne kolory 6 zł

Zestaw do samodzielnego 
robienia bransoletek 12 zł

Dekoracyjne kwiatuszki. 
Samoprzylepne. 60 szt. 6 zł

Szklane koraliki.  
Różne kolory 10 zł

Sznurek elastyczny.  
 1 mm x 6 m 4 zł

Plastikowe koraliki.  
Różne kolory 4 zł

Bransoletka przyjaźni, do samodzielnego wykonania 15 zł

Półfabrykat jubilerski  
do kolczyków. 6 szt.  
Różne rodzaje 6 zł

Szczypce z zaokrągloną 
końcówką.  

Różne kolory 12 zł



Koraliki do prasowania.  
2000 szt. 15 zł

Dziurkowana tablica do koralików 
od 8 zł

Kalejdoskop do samodzielnego  
wykonania. 2 szt. 12 zł

Butelka do samodzielnego  
ozdobienia 15 zł

Zestaw szablonów  
i naklejek 12 zł

Lalki papierowe. 9 szt. 
Z naklejkami 10 zł

Ozdoba do samodzielnego 
pomalowania. Różne rodzaje 8 zł

Magnesy do samodzielnego  
wykonania 10 zł

Puzzle do samodzielnego 
pomalowania. Różne  

rodzaje 6 zł



Gra memory do samodzielnego  
wykonania 10 zł

Bierki 6 zł

Gra rozwijająca fantazję 20 zł

Kręgle 20 zł

Yatzy 10 zł

Gra memory 15 zł

Bingo 30 zł

Kółko i krzyżyk.  
Różne rodzaje 6 zł

Zgadywanka 10 zł



Kości. 12 szt. 8 zł



Pojazd do samodzielnego składania.  
Różne rodzaje 8 zł



Latawiec. Różne kolory 20 zł

Zestaw do wykopalisk 12 zł

Poświeć i znajdź. Książeczka ze 
świecącym długopisem 25 zł

Musująca  
żaba 8 zł

Pojemnik do obserwacji owadów. 
Składany 8 zł

Lornetka.  
Różne kolory 20 zł

Insektarium dla pełzających 
stworzeń 15 zł

Kreda chodnikowa.  
Różne rodzaje 6 zł

Klocki. 50 szt. 40 zł



Odkrywanie 
Wielkanocy 

W Flying Tiger Copenhagen uwielbiamy 
okres świąteczny. Wtedy można nacieszyć 
się rodziną, mieć przerwę od codziennej 
rutyny. A co najważniejsze, Wielkanoc 
to wracanie do ciekawych i wspaniałych 
tradycji. Wiele z nich kojarzy się 
z króliczkami i jajkami. 

Stwórz swoje wyjątkowe jajko wielkanocne!



Przebranie.  
Różne rodzaje 8 zł



Hałaśliwy kogut. Tańczy  
i śpiewa. Różne kolory. 30 cm. 

Pamiętaj o bateriach 60 zł

Płynna masa żelowa. 
Różne kolory 25 zł

Skarbonka. 26 cm.
Różne kolory 40 zł

Pluszak. 30 cm.
Różne rodzaje 50 zł

Długopis.  
Różne rodzaje 6 zł

Pluszak. 25 cm.  
Różne rodzaje 25 zł

Skarbonka.  
Różne kolory 15 zł

Piórnik.  
Różne rodzaje 10 zł

Pluszak.  
Różne rodzaje 15 zł



Ozdobne piniaty.  
Wysokość: 13 cm. 

 Różne rodzaje 8 zł



Papier holograficzny.  
5 arkuszy 8 zł

Bibuła. 50 x 50 cm.  
15 arkuszy 8 zł

Papier do prac kreatywnych. A4.  
140 g. 15 arkuszy 8 zł

Nożyczki do robienia wzorów.  
Różne rodzaje 12 zł

Stemple. 24 szt. 20 zł

Wielkanoc jest pełna niespodzianek. 
Zainspiruj się starą duńską tradycją 
wielkanocną i wyślij ukochanej osobie list 
z wierszykiem i pierwszym wiosennym 
przebiśniegiem. 

Zgodnie z tradycją, każda kropka oznacza 
jedną literę Twojego imienia. Adresat listu 
ma za zadanie odgadnąć, kto napisał list. 
Jeśli do Wielkanocy otrzymasz prawidłową 
odpowiedź, musisz obdarować swojego 
adresata jajkiem wielkanocnym – och, nie!

Zwiastun  
Wielkanocy

Oczka samoprzylepne.  
Średnica 10 mm. 40 szt. 6 zł



Papier do prac kreatywnych. A4.  
140 g. 15 arkuszy 8 zł

Zwiastun  
Wielkanocy



Jajka z mlecznej czekolady.  
75 g 4 zł

Jajka z mlecznej czekolady.  
4 x 25 g 8 zł

Czekolada mleczna. 64 g 8 zł

Czekolada mleczna.  
62,5 g 6 zł

Czekolada mleczna.  
2 x 60 g 12 zł

Czekolada mleczna  
z orzechami. 80 g 8 zł

Jajka z białej, mlecznej 
lub gorzkiej czekolady. 150 g 8 zł

Figurki z mlecznej  
czekolady. 64 g 8 zł

Czekoladki z mlecznej  
czekolady. 64 g 6 zł



Czekolada mleczna.  
 3 x 40 g 12 zł



Dekoracje do jajek.  
4 kubeczki i 64 naklejki 6 zł



Pistolet klejowy.  
Różne kolory 25 zł

Zwierzątko do samodzielnego pomalowania.  
Różne rodzaje 12 zł

Jajko do samodzielnego 
ozdobienia. Stwórz wielkanocne 

zwierzątko. 6 szt. 8 zł

Ozdobne naklejki.  
Różne kolory 6 zł

Ozdoba do samodzielnego 
pomalowania. 27 szt. 8 zł

Klej hobbystyczny.  
 125 g 6 zł

Pompony i druciki kreatywne
220 szt. 12 zł



Wielkanoc  
to także  
jedzonko
Co było pierwsze: jajko czy kura? Nie musisz 
rozstrzygać. Oboje zasługują na poczesne 
miejsce przy Wielkanocnym stole. 

Niezależnie od tego, czy jesteś 
gospodarzem, czy zaproszonym gościem, 
chcemy zapewnić Ci to, co najlepsze.  
Włóż do koszyka piękne serwetki, 
wspaniałe prezenty i jajeczno-
ekstrawaganckie dekoracje na stół.  
We Flying Tiger Copenhagen twierdzimy,  
że im więcej, tym lepiej. 



Dekoracja wielkanocna.  
14 cm 10 zł



Dekoracja wielkanocna. 
18 cm 12 zł

Dekoracja wielkanocna 8 zł

Dekoracja wielkanocna 8 zł

Podgrzewacze. 4 szt.
Różne rodzaje 10 zł

Pluszak.  
Różne rodzaje 15 zł

Dekoracja wielkanocna 8 zł



Dekoracja wielkanocna. 
Różne rodzaje 6 zł

Dekoracja  
wielkanocna 10 zł

Dekoracja wielkanocna. 
Różne rodzaje 6 zł

Nakręć mnie! 
Różne rodzaje 8 zł

Kurczaczki wielkanocne. 6 szt. 6 zł

Jajko do samodzielnego 
wykonania. Stwórz wielkanocne 

zwierzątko. 6 szt. 8 zł

Piniata. Wysokość: 13 cm.  
Różne rodzaje 8 zł



Dekoracja wielkanocna z papieru.  
23 cm 6 zł

Zajączek wielkanocny w doniczce. 
Różne rodzaje 8 zł

Serwetki.  
20 szt. 6 zł

Dekoracyjne jajka wielkanocne. 10 szt. 6 zł

Papierowy kwiat.  
50 cm 20 zł

Dekoracja wielkanocna. 
20 cm 20 zł

Dekoracja  
wielkanocna 25 zł

Dekoracyjne jajo  
9 cm 6 zł

Torebka na prezent.  
Różne kolory 8 zł



Dekoracja wielkanocna. 
Różne kolory i rozmiary.  

Już od 10 zł



Hurra!  
Radość na 
co dzień
Powitaj wiosnę z dużą dawką pewności 
siebie i uśmiechu na twarzy. Nasz zespół 
projektantów stworzył humorystyczne 
wersje przedmiotów codziennego użytku. 
Kolorowe nadruki przyciągają uwagę 
i zdobią wszystko – od toreb na zakupy 
i kosmetyczek, po notesy i ciekawe 
akcesoria. 

I nie zapominajmy, że kwiecień przynosi 
słońce i cieplejsze dni. Na szczęście Flying 
Tiger Copenhagen ma w swojej ofercie 
mnóstwo akcesoriów przeciwsłonecznych. 
Wymyśl kolorową stylizację i przywitaj 
słońce. 



Piniata. Wysokość 48 cm.  
Różne rodzaje 30 zł



Kubek termiczny. 500 ml. 
Różne kolory 15 zł

Termos. 500 ml.  
Różne kolory 30 zł

Długopis. 6 zł każdy

Notes. 
Różne kolory 20 zł

Notes z długopisem.  
Różne kolory. A5 20 zł

Kubek ze słomką.  
Różne kolory 12 zł

Notes.  
Różne kolory 10 zł

Zestaw do scrapbookingu 20 zł Długopis ze spinką do włosów.  
Różne kolory 6 zł



Składana torba.  
Różne kolory 10 zł

Ramka. Z zawieszkami.  
33,5 x 33,5 cm 25 zł

Ramka na zdjęcie. 
Różne kolory 8 zł

Portmonetka.  
Różne kolory 8 zł

Etui na wizytówki.  
Różne kolory 8 zł

Składany parasol.  
Różne kolory 20 zł

Torba na zakupy. 42 x 38 cm. 
Różne kolory 6 zł

Torba na zakupy. 20 x 20 cm. 
Różne kolory 8 zł



Uchwyt na kubek.  
Różne kolory 10 zł

Poziomica.  
Różne kolory 8 zł

Klucz.  
Różne kolory 10 zł

Taśma do mierzenia.  
Różne kolory 10 zł

Miarka składana 20 zł

Trąbka do roweru.  
Różne kolory 8 zł

Rowerowy wiatraczek.  
Różne kolory 10 zł

Młotek.  
Różne kolory 6 zł

Linka zabezpieczająca  
z kodem 8 zł

Skrzynka narzędziowa.  
Różne kolory 12 zł

Karabinek.  
Różne kolory 8 zł



Dzwonek rowerowy.  
Różne kolory 8 zł



Łatka do naprasowania.  
20–30 cm. Różne rodzaje 12 zł

Breloczek do kluczy.  
Różne kolory 12 zł

Brelok z portmonetką.  
Różne kolory 12 zł

Stojak na biżuterię.  
Różne kolory 6 zł

Neon. Różne rodzaje.  
Pamiętaj o bateriach 40 zł

Poduszka. 45 x 45 cm.  
Różne rodzaje 30 zł

Saszetka. Na pędzle do makijażu.  
Różne rodzaje 6 zł

Saszetka.  
Różne kolory 12 zł



Szczotka z lusterkiem.  
Różne kolory 8 zł

Zestaw do manicure. 
 Różne kolory 8 zł

Preparat dezynfekujący do rąk.  
15 ml. Różne rodzaje 8 zł

Balsam do ust.  
10 ml. Różne rodzaje 12 zł

Chusteczki do  
demakijażu 4 zł

Apaszka. 60 x 60 cm.  
Różne kolory 15 zł

Chusteczki.  
Różne kolory 1 zł

Plastry.  
30 szt. 10 zł

Portmonetka.  
Różne kolory 15 zł



Czas  
na  
słońce

Kwiecień przynosi słońce, błękitne 
niebo i cieplejsze dni. Czas na spacery 
z przyjaciółmi i rodziną. 

Mamy najlepsze produkty pod słońcem:  
zabawne, klasyczne, modne i kolorowe 
akcesoria chroniące przed promieniowaniem 
UV. Nieważne, czy jesteś dzieckiem, czy 
dorosłym, czy masz mało, czy dużo lat – 
mamy idealne okulary, które rozjaśnią  
Twój dzień. 



Okulary przeciwsłoneczne.  
Różne rodzaje 20 zł





Okulary przeciwsłoneczne dla  
dzieci. Różne rodzaje od 15 zł 

Okulary przeciwsłoneczne dla  
dorosłych. Różne rodzaje od 20 zł





Okulary przeciwsłoneczne dla  
dzieci. Różne rodzaje od 15 zł 

Okulary przeciwsłoneczne dla  
dorosłych. Różne rodzaje od 20 zł



Okulary przeciwsłoneczne.  
Różne rodzaje od 15 zł
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Kampania majowa  
w sklepach od 26 kwietnia


