
PRZYWITAJ  
WIELKANOC!
Wielkanoc się zbliża.  
We Flying Tiger 
 Copenhagen znajdziesz 
zarówno kurczątka,  
jak i baranki, których 
bynajmniej nie trzeba 
karmić ani pilnować.

Przeczytaj więcej  
na stronie 10.

MASZ RĘKĘ DO ROŚLIN?
Zorganizuj na swoim parapecie  
sezon ogrodniczy – zapewnij roślinom 
świeży start.  

Przeczytaj więcej  
na stronie 8.

WIOSNA PRZYSZŁA, NARESZCIE! 
Wiosna to czas odnowy – w domu i oczywiście   
na zewnątrz. Zieleni się wszystko wokoło; te  
zwierzaki, które zimę przesypiają, powoli budzą się 
ze snu zimowego. Ogłaszamy wiosenną pobudkę! 
Może zaprosisz światło, świeżość i energię do  
swojego domu? Zacznij od nakrycia stołu do  
obiadu pięknymi naczyniami ceramicznymi. 

Przeczytaj więcej na stronach 2 i 3.

Marzec 2018

WIOSENNE PORZĄDKI
Nowa kolekcja dla 
 porządnickich.  

Przeczytaj więcej na 
stronie 12.
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Dzbanek do herbaty 30 złKubek 10 zł

#flyingtiger 
Obserwuj nas na Facebooku i Instagramie, 

aby widzieć najnowsze informacje  
i wydarzenia! 

Pojemnik do kuchni S/M/L od 8 zł 

Pałeczki 10 złMiska S/M/L od 6 zł

Nakryj do wiosennego stołu!
Dania jest znana z zamiłowania do czystości i  porządku, 
prostej kolorystyki i... długiej historii. Niekoniecznie  
jednak wszystko musi być znane i oczywiste –  otwieramy 
się na świat, szukamy inspiracji i wzbogacamy tę  
tradycję nowymi kolorami i pięknymi wzorami. 

 #flyingtiger   
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Temperówka 6 zł

Skacząca masa 10 zł

Trzepaczka 10 zł

Etui na wizytówki 10 zł

#flyingtiger
 Obserwuj nas na  

Facebooku i Instagramie, 
aby widzieć najnowsze 
informacje i wydarzenia!  

Kostka infinity cube 8 zł

Magiczna fasola 6 zł

Figurka ceramiczna 6 zł

ZUPEŁNIE NATURALNA 
FRYZURA  

Umyj włosy kolesiowi na parapecie 
zimną wodą bez detergentu i odczekaj 
kilka dni. Doczekacie się eleganckiej, 

zielonej fryzury. Fryzurę można obcinać 
za pomocą nożyczek – lecz odradzamy 

używanie kosiarki. 

CZUBEK NOSA

Ci, którzy lubią wścibiać nos w wiele spraw, 
teraz mają okazję połączyć swoje hobby 

z idealnie zaostrzonymi ołówkami. Poręczny 
przyrząd w sytuacji, kiedy chcesz podłubać 

w nosie, ale nie jesteś całkiem sam w biurze.   

(PRAWIE) MAGICZNA FASOLA

Wystarczy woda i odrobina cierpliwości, aby doświadczyć 
magii natury. Fasolę można przesadzić na zewnątrz, kiedy 
nie będzie się już mieścić na parapecie. Możemy obiecać, 

że na jej szczycie nie spotkacie żadnych olbrzymów.     

BARDZO WCIĄGAJĄCA ZABAWA 

Masę można formować, ugniatać,  
rozciągać, naciągać i tworzyć wszystkie 
kształty, jakie można sobie wyobrazić. 
Przetestowaliśmy tę skaczącą masę na 
wiele sposobów, Ty także możesz używać 
bez ograniczeń wyobraźni i ćwiczyć  
zręczność palców. Do wyboru masa  
błyszcząca, przezroczysta lub popularna 
wersja zmieniająca kolor.

BYĆ KREATYWNYM 
W KUCHNI

Trzepaczka silikonowa połączy 
w misce Twoje ulubione składniki 
i pomoże Ci przenieść sztukę 
gotowania na nowy poziom. 

Bądź kreatywny i wykorzystaj 
trzepaczkę w sposób pokazany 
obok, aby uniknąć zafarbowania 
palców podczas barwienia jajek 
wielkanocnych.  

Do wyboru trzepaczka w  
kolorze jasnoczerwonym i  
stylowym czarnym oraz  
trzepaczka wielokolorowa.    

WIZYTÓWKI POD RĘKĄ

Trzymaj wizytówki przy sobie w 
atrakcyjnym etui, które z łatwością mieści 
się w kieszeni. Do wyboru sześć różnych  

wzorów, więc możesz zmieniać etui 
w zależności od nastroju, ale nie zdradzaj 

swojego kodu na głos. Pamiętaj, że papugi 
potrafią zapamiętywać i powtarzać słowa.

PORĘCZNY PRZYRZĄDDO ĆWICZEŃ

Udoskonal zdolności operacyjne: możesz  
przewracać boki kostki w nieskończoność,  

Ty decydujesz, kiedy gra się kończy.  
Poza tym: zawsze będzie czym zająć ręce. 
Świetny przyrząd zarówno do wyzwolenia 

nadmiaru energii, jak i doskonalenia  
umiejętności ruchowych. 

www.flyingtiger.com
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Świeca filarowa 15 zł Lampion na świece do 
podgrzewacza 4 zł,   

świece do podgrzewacza, 30 szt. 4 zł

Foremki na lody, 4 szt. 20 zł Poduszka 15 złForma do lodowych kostek 15 zł

Lampion z podświetleniem 
ledowym 12 zł

Świecznik 3 zł

Drewniane pudełko w 2 rozmiarach 
  15 zł lub 30 zł

Szklana karafka M/L od 6 zł
Słoik na napoje z zamknięciem 6 zł

Płyn do maszyn do  
baniek mydlanych 10 zł 

Maszyna do baniek mydlanych 70 zł

 Baterie AA, 4 szt. 6 zł

Girlanda świetlna 25 złPapierowy lampion na baterie 10 zł

 #flyingtiger   
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Doniczka ocynkowana 12 zł Zestaw 3 osłonek na podstawce 20 złSkrzynka drewniana 25 zł

Rękawice ogrodnicze S/M lub M/L,  
z lateksem 12 zł

Konewka ocynkowana 8 zł     
Osłonka ocynkowana 6 zł

Doniczki z włókniny, 20 szt. 4 zł

Masz rękę do roślin?
Wiosna to doskonały czas na spełnienie marzenia bycia mistrzem 

ogrodnictwa. I nie musisz mieć hektarów, być  posiadaczem  
składziku pełnego dużych, ciężkich narzędzi ogrodniczych lub  

dyplomu naukowego ze strzyżenia żywopłotów. Wystarczy zajrzeć 
do Flying Tiger Copenhagen. 

www.flyingtiger.com
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Jak radzić sobie z  
ziołami z supermarketu:
Rośliny z supermarketu nie są zbyt 
trwałe. Jednak jeżeli będziesz się 
stosować do poniższych wskazówek, 
takie zioła będą Ci służyć dłużej.

•  Przesadź rośliny do większych 
doniczek

•  Rośliny potrzebują światła.  
Słoneczny parapet będzie dla 
nich najlepszym miejscem 

•  Regularnie je podlewaj. Im  cieplejsza 
temperatura, tym więcej wody 
 rośliny potrzebują

•  Rośliny w glinianych doniczkach 
potrzebują więcej wody niż rośliny 
w plastikowych doniczkach

Plantacje na wieży
Gdy na parapecie masz mało miejsca, zasadź rośliny w doniczce-wieży.  

Zawsze będziesz mieć pod ręką dużo różnorodnych, świeżych ziół.  
Pięć doskonałych ziół: bazylia, oregano, pietruszka, szczypiorek, rozmaryn.

Wieża na zioła 30 zł



Torba z pomponikami 10 zł

Torba na zakupy



Imprezowe 
 okulary 15 zł

Serwetki 4 zł

Skarbonka 50 zł
Pluszak 15 zł

Lampa dająca  
nastrojowe światło 40 zł

Koszyk 12 zł

Naklejki 4 złNotes A5 15 zł
Ołówki, 10 szt. 8 zł

Dotknij
, aby zm

ienić 

kolor ś
wiatła.

Celofan do  
pakowania prezentów  

70 cm x 5 m 6 zł

Torebki na prezent, 
zestaw 10 zł

Wstążka 4 zł Kartka z kopertą 2 złKurczak wzbudzający 
respekt, wzrost ok. 

25 cm 10 zł

Jajeczne okulary 15 zł

Dekoracja wielkanocna 8 zł

Sztuczna trawa na stół 
25 cm x 1 m 20 zł

Dekoracja 
wielkanocna  

10 zł

Torba na zakupy 6 zł

Notatnik i karteczki 
samoprzylepne 10 zł

Kartka z kopertą 2 zł Notatnik 18 x 13 cm 10 złMaź 10 zł
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Szczotka do czyszczenia 8 zł

Zmiotka bambusowa 
i szufelka, 12 zł

Zbierak do szyb 8 zł

Szczotka z mikrofibry 12 zł

Szczotka do  
mycia naczyń 8 zł  

Przepychacz do 
umywalki 6 zł

Rękawica do czyszczenia 
z mikrofibry 10 zł

Wiosenne porządki

Drewniane pudełko  
w 2 rozmiarach, od 15 zł

Nudne, mozolne i nielubiane porządki mogą stać się przyjemnością i zabawą.  
Zobacz naszą nowiuteńką kolekcję do schowka na miotły: chce się to mieć!  

www.flyingtiger.com
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Klamerki, 24 szt. 6 zł

Przypinanie, 
upinanie... 





Markery-stemple 8 złPieczątki 20 zł

Maź 6 zł

Pistolet na klej 25 zł    
Kleje w sztyfcie 10 zł

Książeczka edukacyjna 10 zł

Farby akrylowe 8 zł

Ciastolina do tworzenia fryzur, zestaw 25 zł

Serwetki 4 zł Bańki mydlane 3 zł

Piórka dekoracyjne 6 zł

Lalka do nauki dziergania 10 złZestaw malarski 10 zł

Świecąca piłka 8 zł

Odkładamy telefony, wyłączamy telewizory i zapominamy  
na chwilę o komputerach. Robimy coś razem! Może wielkanocne  
dekoracje? W ogrodzie, w lasie znajdziemy gałązki, które można  

pomalować lub owinąć wełną. Z papieru robimy ozdoby i wieszamy  
je na gałązkach. Z papieru można też złożyć piękne serwetki na  

stół wielkanocny. Wasza wyobraźnia nie ma granic!

Naucz się składać zajączka  
wielkanocnego z serwetek.
Sprawdź instrukcję krok po  
kroku na flyingtiger.com

 #flyingtiger   
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Sprawdź, gdzie  
w Polsce są sklepy  
Flying Tiger Copenhagen!

Bydgoszcz .......................................................... ul. Gdańska 27, Bydgoszcz .............................................................+48 52 523 90 50
Chorzów ............................................................. ul. Wolności 29A, Chorzów ............................................................ +48 32 733 89 99
Częstochowa DH Schott ..................................... al. Tadeusza Kościuszki 1, Częstochowa......................................... +48 34 389 34 50
Gdańsk Galeria Morena ...................................... ul. Schuberta 102A, Gdańsk .......................................................... +48 58 778 91 12
Gdańsk Wrzeszcz................................................ ul. Brzozowa 9, Gdańsk ................................................................. +48 58 778 90 07
Gdynia Baltiq Plaza ............................................. ul. Świętojańska 43, Gdynia ........................................................... +48 58 765 75 05
Gliwice ............................................................... ul. Zwycięstwa 10, Gliwice .............................................................+48 32 733 89 08
Katowice Galeria Katowice ................................. ul. 3 Maja 30, Katowice ................................................................. +48 32 783 29 50
Kraków ............................................................... ul. Floriańska 28, Kraków ..............................................................+48 12 340 94 20
Lublin CH IKEA Skende  ...................................... al. Spółdzielczości Pracy 86, Lublin ................................................+48 81 460 29 80
Lublin CH Plaza .................................................. ul. Lipowa 13, Lublin ...................................................................... +48 81 448 00 01
Łomianki Galeria Łomianki  ................................ ul. Brukowa 25, Łomianki .............................................................. +48 22 330 54 07
Łódź ................................................................... ul. Piotrkowska 55, Łódź ................................................................ +48 42 292 00 17
Olsztyn ............................................................... ul. Stare Miasto 7, Olsztyn ............................................................. +48 89 678 94 90
Płock .................................................................. ul. Tumska 13, Płock ...................................................................... +48 24 361 68 02
Poznań  .............................................................. ul. Półwiejska 16, Poznań ..............................................................+48 61 448 54 62
Poznań Galeria Malta  ........................................ ul. Maltańska 1, Poznań .................................................................+48 61 658 12 43
Sopot ................................................................. ul. Bohaterów Monte Cassino 26, Sopot ........................................ +48 58 355 23 64
Szczecin .............................................................. ul. Wyzwolenia 6, Szczecin ............................................................ +48 91 883 96 66
Toruń PDT Dom Handlowy ................................. Rynek Staromiejski 38, Toruń......................................................... +48 56 663 79 89
Warszawa .......................................................... al. Jana Pawła II 11, Warszawa ...................................................... +48 22 464 86 79
Warszawa .......................................................... al. Jana Pawla II 41a/9, Warszawa .................................................+48 22 635 13 95
Warszawa .......................................................... ul. Nowy Świat 25, Warszawa ....................................................... +48 22 692 48 68
Warszawa  ......................................................... pl. Bankowy 2, Warszawa .............................................................. +48 22 273 95 82
Warszawa CH Wileńska ...................................... ul. Targowa, 72, Warszawa ............................................................+48 22 273 95 83
Warszawa CH Wola Park  ................................... ul. Górczewska 124, Warszawa .....................................................+48 22 273 95 86
Warszawa DT Wars Sawa Junior ......................... ul. Marszałkowska 104/122, Warszawa ......................................... +48 22 273 95 89
Warszawa Galeria Północna  .............................. ul. Światowida 17, Warszawa ........................................................ +48 22 273 95 87
Warszawa Marriott LIM ...................................... Aleje Jerozolimskie 65/79, Warszawa ............................................+48 22 273 95 81
Wrocław CH Wroclavia ....................................... ul. Sucha 1, Wrocław ..................................................................... +48 71 757 21 01
Wrocław DH Kameleon  ..................................... ul. Szewska 6/7, Wrocław ..............................................................+48 71 305 18 36

                                                                                                       Wkrótce otwieramy nowe sklepy! Obserwuj nas na @flyingtigerpl 
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