
Rozkwitający 
marzec
Produkty będą w sprzedaży  
od 22 lutego do 28 marca 2019 roku. 

Filiżanka. 
Różne kolory  

6 zł



Pierwsze 
pąki 



Nadszedł pełen uroku marzec, a wraz z nim 
koniec zimy. 
 
Świętujemy powrót słońca i coraz dłuższe 
dni. Marzec jest miesiącem, w którym 
wszystko kiełkuje i ożywa. 

Czas zasiać nasiona i zadbać o to, by na 
parapecie wykiełkowały nowe pomysły.  
Nie musisz mieć smykałki do ogrodnictwa  
– wystarczy odrobina cierpliwości i czasu. 

A może już pora na wiosenne przyjęcie? 
Wprowadzamy do sprzedaży serię kwitnącej 
ceramiki, która sprawi, że Twój dom również 
rozkwitnie. 
 
W tym miesiącu prezentujemy urocze i pełne 
wdzięku wzornictwo. Mamy nadzieję, że 
nasz styl wywoła uśmiech na Twojej twarzy. 

Przywitaj wiosnę – już tu jest i czeka  
na Ciebie!



Marzec zapukał do drzwi, zima minęła, a Ty 
nawet nie wiesz kiedy? Pierwsze oznaki 
wiosny sprawiają, że masz ochotę zmienić 
wystrój i sprawić, by Twoje otoczenie 
rozkwitło. 

W przypływie wiosennego entuzjazmu 
prezentujemy więc kolekcję porcelany 
w pełnym rozkwicie.  

Subtelne wzornictwo bez wątpienia zaprosi 
wiosnę na Twój stół. Jeśli nie przepadasz 
za kwiatami, ale kusi Cię powrót do natury, 
znajdziesz u nas artykuły wyposażenia 
wnętrz z drewnianymi akcentami. 

W domu  
już wiosennie 

Dzbanek 30 zł Pojemnik kuchenny. 13-14 cm. 
Różne kolory od 8 zł 

Filiżanka. 
Różne kolory 6 zł



Miska. 
Różne kolory 12 zł

Pojemnik. 
Różne kolory 12 zł 

Talerz.
Różne kolory 25 zł 

Półmisek do serwowania.
Różne kolory 20 zł

Kieliszek na jajko. 
Różne kolory 6 zł

Kubek. 
Różne kolory 12 zł 

Miska. 
Średn. 16 cm. 20 zł 

Miseczka na sos sojowy. 
Różne kolory 6 zł

Miska. 
Różne kolory 8 zł



Lustro. Średn. 60 cm 40 zł

Pojemnik bambusowy. Różne 
rodzaje 25 zł 

Koszyk bambusowy. Różne 
rodzaje od 10 zł

Lustro. 
Średn. 16,5 cm 25 zł

Pojemnik 12 zł Pojemnik 15 zł Dzbanek na sos sojowy 12 zł 

Zegar ścienny. Pamiętaj o bateriach 25 zł Dekoracyjna gałąź. 20 cm 12 zł



Pałeczki. 
Bambusowe, 4 pary 10 zł 

Deska do serwowania. 
Łupkowa. 30 x12,5 cm 15 zł 

Łyżka do ramenu 
8 zł

Mata. 
60 x 90 cm 30 zł 

Koszyk z pokrywą. 
Wysokość: 16 cm 25 zł

Półka na ścianę. 
55 x 75 x12 cm 80 zł 

Pojemnik 15 zł Miska 6 zł Misa z pałeczkami 25 zł 

Butelka na sake. 
8,7 x 15,5 cm 15 zł

Bambusowe łyżki. 
Różne rodzaje. 2 szt. 6 zł 

Taca. 
30 x 30 cm 60 zł 



Szczotka do zmywania. 
Różne kolory 8 zł



Rolka do czyszczenia ubrań. 
Z wymiennym wkładem.  

Różne kolory 8 zł

Ścierka do naczyń. 45 x 65 cm.  
Różne kolory 8 zł

Torba do sortowania odpadów 10 zł 

Miotła i szufelka. 
Różne kolory 15 zł 

Zbierak do szyb. 
Różne kolory 8 zł 

Kosz na baterie.
Różne kolory 8 zł 

Pudełko na kapsułki  
do prania 12 zł 

Kosz na pranie. 30 x 50 x 30 cm. Różne kolory 30 zł





Miska. 
Różne kolory 

12 zł



Czas na  
zabawę!
Produkty z tego katalogu będą w sprzedaży  
od 22 lutego do 28 marca 2019 roku. 



Domek dla lalek 60 zł 



Nasz wspaniały drewniany domek dla 
lalek jest już w sprzedaży. Nieumeblowany 
dom z trzema pokojami pozwala rozwijać 
kreatywność.

A może pobawimy się teraz w coś innego? 
Ty przyniesiesz papier, a ja kolorowe 
długopisy.

Hej! Może pora zaprosić do swojego świata 
nowego przyjaciela? Przywitaj się z naszymi 
słodkimi bajkowymi postaciami, które 
nazywamy „kawaii”. 

Z nami czeka Cię w marcu doskonała 
zabawa.

Czas na  
zabawę!

Domek dla lalek. Bez wyposażenia  60 zł



Mebelki do domku dla lalek.
Różne kolory 6 zł

Mebelki do domku dla lalek.
Różne kolory 6 zł

Mebelki do domku dla lalek.
Różne kolory 6 zł

Altanka do domku dla lalek 
 30 zł 

Lalka. Różne rodzaje 8 zł 

Zestaw ze zwierzakiem  
do domku dla lalek.  
Różne kolory 12 zł

Mebelki do domku dla lalek.
Różne kolory 15 zł

Wyposażenie domku dla lalek. 
Różne rodzaje 6 zł 

Mebelki do domku dla lalek.
Różne kolory 6 zł

Mebelki do domku dla lalek.
Różne kolory 6 zł

Wyposażenie domku dla lalek. 
Różne rodzaje 6 zł 



Zeszyt. A5 6 zł

Pudełko śniadaniowe 15 zł

Notes z zakładkami do stron 
 15 zł

Torba gimnastyczna. 
Różne kolory 12 zł

Ołówek z gumką 6 zł

Wygodna poduszka. 35 cm 
 20 zł

Notes. A6 6 zł

Gra. Zbij klocki 20 zł

Piórnik. Różne kolory 10 zł



Magnes. Różne rodzaje 6 zł

Zeszyt z długopisem.  
Różne kolory 10 zł

Karteczki samoprzylepne.  
Różne rodzaje 6 zł 

Taśma. Różne kolory 2 zł
0,06 zł za 100 cm

Długopis.  
Różne kolory 6 zł

Piórnik. Różne kolory 10 zł 

Notes. A4 10 zł

Zeszyt szkolny.  
Różne kolory 8 zł



Pojemnik.  
7 cm 12 zł

Dzbanek. 220 ml 25 zł Piórnik 10 zł 

Gumka 6 zł 

Pojemnik  
10,5 cm 10 zł 

Miska 15 zł 

Temperówka 15 zł 

Kubek 15 zł Pamiętnik 15 zł 



Układanka wieża z pałeczkami 40 zł





Ołówek z temperówką 
6 zł 



Zielona 
strona 
życia
Produkty z tego katalogu będą w sprzedaży  
od 8 marca do 28 marca 2019 roku. 



Podpora do roślin. 
Różne kolory 8 zł 



Osłonka na doniczkę.  
Śr. 10,5 cm.

Różne kolory 6 zł

Doniczka ocynkowana. 
Różne kolory 12 zł

Osłonka na doniczkę. 
Różne kolory 8 zł

Zestaw osłonek na doniczkę. 
Różne kolory 25 zł

Osłonka na doniczkę. 
Różne kolory 6 zł

Osłonka na doniczkę. 
Różne kolory 12 zł

Lato już za trzy miesiące, może więc 
spotkamy się w połowie drogi i stworzymy 
ogród? Ogrodnictwo miejskie  
to prawdziwy hit, a przy tym wymaga 
jedynie odrobiny czasu i zaangażowania. 
I – rzecz jasna – trochę miejsca. Zacznij  

na małą skalę i załóż ogród na parapecie. 
Jeśli nie odnalazłeś w sobie duszy 
ogrodnika, postaw na sztuczne drzewko 
bonsai, małego Buddę i kwitnącą gałązkę. 
Zentastycznie!

Zielona  
strona życia



Sztuczne drzewko bonsai 20 złMiniakcesoria do terrarium 12 zł

Sztuczna roślina 8 zł Lampa dająca nastrojowe 
światło. 42 cm.  

Pamiętaj o bateriach 50 zł 

Dekoracyjna gałąź. 95 cm. 12 zł Świecznik na tealighty 10 zł Dekoracja roślinna 10 zł

Budda, 17,5 cm. 
Różne kolory 12 zł



Osłonka na doniczkę. Różne kolory.
Różne wielkości od 6 zł 



Domek dla ptaków. Różne rodzaje 50 zł

Głowa z fryzurą z trawy 6 zł

Mój mały ogródek.  
Do samodzielnej hodowli 25 zł 

Domek dla owadów.  
Różne kolory 15 zł

Ozdoba do ogrodu. 
Różne rodzaje 12 zł 

Figurka solarna 25 zł

Skrzat ogrodowy. 
Różne kolory 15 zł



Puszka z ziołami.  
Różne rodzaje 12 zł

Samodzielna uprawa w słoiku 
 8 zł

Drewniane pudełko 15 zł

Domek dla ptaków 20 zł

Osłonka na doniczkę 12 zł

Nasiona ogrodowe. Różne rodzaje 4 zł

Kosz do przechowywania 15 zł Miniaturowy ogródek  
ziołowy 25 zł

Osłonka na doniczkę 12 zł



Doniczka do upraw 6 zł





Narzędzia ogrodowe. 
Różne rodzaje 6 zł



Co by tu 
założyć?
Produkty z tego katalogu będą w sprzedaży  
od 8 marca do 28 marca 2019 roku. 



Klamra do włosów. 
Różne rodzaje 8 zł



We Flying Tiger Copenhagen nie podążamy 
ślepo za modą. Więcej radości sprawia nam 
projektowanie produktów o wyjątkowym 
wyglądzie. A potem po prostu cieszymy się, 
gdy nasz styl wywołuje uśmiech na Twojej 
twarzy.

W marcu wzbogacimy Twoją kolekcję 
dodatków. Trzymamy rękę na pulsie 

i wprowadzamy do sprzedaży nową, 
kolorową kolekcję skarpetek. W naszej 
ofercie pojawi się także seria akcesoriów ze 
słodkimi buźkami. 

Zabierz nasze słodkie i zabawne 
akcesoria na spacer, by powitać wiosnę 
w doskonałym nastroju. 

Co by tu  
założyć?

Spinka do włosów 12 zł Gumki do włosów. 8 szt. 6 zł Spinka do włosów.  
Różne rodzaje 8 zł

Apaszka. 53 x 53 cm. 
Różne kolory 12 zł

Gumki do włosów. 
Różne kolory 6 zł

Gumka do włosów. 
Różne kolory 6 zł 



Spinki do włosów.  
Różne kolory.  

4 szt. 6 zł 



Saszetka. Różne kolory 15 zł 

Bransoletka typu snap. 
Różne rodzaje 12 zł

Lusterko 6 zł

Czapka dziecięca. Jeden rozmiar. 
Różne kolory 15 zł 

Saszetka.  
Różne kolory 12 zł 

Podróżna kosmetyczka. 
Różne kolory 6 zł 

Parasol. Różne kolory 20 zł

Etui na wizytówki. 
Różne kolory 10 zł

Kosmetyczka. Różne kolory 
 12 zł



Torebka-chomik. Różne kolory 
25 zł



Skarpetki. Rozmiar 36–41.
Różne kolory 

8 zł



Skarpetki. Rozmiar 36–41. 
Różne kolory 8 zł

Skarpetki. Rozmiar 36–41. 
Różne kolory 8 zł

Stopki. Rozmiar 30–41.  
Różne kolory 8 zł

Skarpetki. Rozmiar 36–41. 
Różne kolory 8 zł

Skarpetki. Rozmiar 36–41. 
Różne kolory 8 zł

Skarpetki dziecięce.  
Rozmiar 21–35. 

Różne kolory 8 zł

Skarpetki. Rozmiar 30–41. 
Różne kolory 8 zł

Skarpetki. Rozmiar 36–41. 
Różne kolory 8 zł

Skarpetki. Rozmiar 30–41. 
Różne kolory 8 zł

Skarpetki. Rozmiar 36–41. 
Różne kolory 8 zł

Skarpetki dziecięce.  
Rozmiar 21–35. 

Różne kolory 8 zł

Skarpetki dziecięce.  
Rozmiar 21–35. 

Różne kolory 8 zł



Uchwyt na szczoteczkę  
do zębów.  

Różne kolory 6 zł



Szczoteczka  
do zębów. 4–6 lat. 
Różne kolory 6 zł



Nadszedł  
czas 
świętowania
Produkty z tego katalogu będą w sprzedaży  
od 15 marca do 28 marca 2019 roku.



Dekoracja wielkanocna 6 zł



Serwetki. 10 szt.  
Różne kolory 6 zł 

Papierowy lampion. Różne 
kolory. Pamiętaj o bateriach 6 zł

Kartka.  
Różne rodzaje 2 zł

Butelka. 100 ml.  
Różne kolory 6 zł

Obrus. 140 x 200 cm Różne 
kolory 40 zł

Papier do origami.  
150 arkuszy 12 zł 

We Flying Tiger Copenhagen zawsze 
znajdziemy powód do świętowania: 
nieparzyste urodziny, wiosenny kwiat, 
przestawianie zegarów na czas letni. 
Uwielbiamy świętować, ponieważ dzięki 
temu możemy spędzać czas z ludźmi, 
których kochamy.

Wielkanoc jest tuż, tuż, a my mamy 
wszystko to, czego potrzebujesz, by ją 

świętować! Przywitaj się z zajączkiem 
wielkanocnym i poznaj nowych, pierzastych 
przyjaciół. I nie zapomnij – Wielkanoc to 
jedyny taki czas w roku, gdy jajo naprawdę 
może być mądrzejsze od kury. 

Stań na wysokości zadania i roześlij 
zaproszenia!

Nadszedł czas 
świętowania



Ozdoby z papieru. 
Różne kolory 6 zł



Płyn do maszyn do baniek 
mydlanych 10 zł

2 zł za 100 ml

Maszyna do baniek mydlanych.  
Różne kolory.  

Pamiętaj o bateriach 50 zł

Akcesoria do zdjęć. 13 szt. 8 zł

Torba. 
Różne kolory 6 zł

Serwetki. 20 szt. 
Różne rodzaje 6 zł

Serwetki. 20 szt. 
Różne rodzaje 6 zł

Girlanda z papieru. 4 m. 8 zł



Torby na przekąski. 15 szt. Różne kolory 6 zł



Dekoracyjne jajka wielkanocne. 9 szt. 10 zł

Dekoracja wielkanocna. 
Różne kolory 6 zł 

Dekoracja wielkanocna. 
Różne rodzaje 6 zł 

Pluszak.  
Różne kolory 15 zł

Dekoracyjne jajka wielkanocne. 
Różne kolory 8 zł 

Dekoracja wielkanocna 10 złDekoracja wielkanocna. 
Różne kolory 20 zł 

Dekoracja wielkanocna. 
Różne rodzaje 6 zł

Nakręć mnie! 
Różne rodzaje 8 zł

Jajko wielkanocne. 12 cm. 
Różne rodzaje 6 zł



Kurczaczki wielkanocne. 
6 szt. 6 zł
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Jajko wielkanocne. 18 cm. Różne rodzaje 10 zł 


