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tom kultury
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Monopoly Classic 
gra towarzyska

Dixit 
gra towarzyska
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9999
12999

9999
14999
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zabawki

2+ wiek

3+
PIKTI / DIKTI 
Poznaj dwie nowe i zabawne 
gry na refleks – „PIKTI” i „DIKTI”! 
To niesamowicie szybkie gry 
w często nieoczywiste, ale bardzo 
śmieszne skojarzenia. Podkręć roz-
grywkę i zagraj w jeden z licznych 
wariantów obu gier, a najlepiej po-
łącz talie kategorii z obu i zapewnij 
sobie jeszcze więcej zwariowanej 
zabawy!

7999
/ 1 szt.

8999

Dobble – różne rodzaje
Spójrz na pierwszą kartę, którą trzymasz 
w ręku, oraz na tę, która leży na środku 
stołu. Znajdź na nich wspólny symbol, 
nazwij go i szybko pozbądź się swojej 
karty. Teraz następna!

2–8 wiek

4+

4499
5999

4499
5999

5499
6999

5499
6999

2–6 wiek

5+
iKNOW Junior  
„iKNOW Junior” to wyjątkowa plan-
szowa gra edukacyjna skierowana 
do dzieci. Różnorodność zadań (20 
kategorii) sprawia, że gra nie nuży 
i dzieci chcą do niej wracać. Grając, 
poznają radość odkrywców! Uczą 
się również kooperacji, wykonując 
pewne zadania we współpracy z in-
nymi. Jednocześnie przez cały czas 
trwania gry dzieci pogłębiają swoją 
wiedzę o świecie.

6999
9999

Kot Simona – Latający obiad, Pora 
karmienia, Wielki bałagan
Uroczy, psotny, wiecznie głodny i spragniony dobrej za-
bawy – taki jest bohater serii gier „Kot Simona”. Zabawne 
gry na refleks i spostrzegawczość dla całej rodziny!

2+ wiek

5+

3999
/  1szt.

4999

2–4 wiek

5+Dragomino
Nadszedł ten wielki dzień! Dołączy-
łeś do grona Smoczych Jeźdźców! 
Możesz teraz się udać na tajemniczą 
wyspę, gdzie będziesz szukał tych 
niesamowitych stworzeń. Pamiętaj 
tylko, że nie będziesz jedynym Jeźdź-
cem w tych stronach. Kto z was od-
najdzie najwięcej smoczątek? 

6999
8999

2–4 wiek

5+
La Cucaracha Loop
Kto jest zuchem i ucieknie przed 
karaluchem? Trwa wyścig aż do 
pojawienia się karalucha. Żuki 
rzucają kostką i wykonują ru-
chy do przodu, do momentu aż 
z pętli wyjdzie karaluch i zacznie 
śmigać po podwórzu. Zepchnął 
Was z pola? Jeżeli nie, macie 
szczęście i możecie dalej dążyć 
do celu!

12999
16999

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

https://www.empik.com/trefl-gra-pikti-trefl,p1281513010,zabawki-p?fromSearchQuery=40137094
https://www.empik.com/trefl-gra-pikti-trefl,p1281513010,zabawki-p?fromSearchQuery=40137094
https://www.empik.com/tactic-gra-edukacyjna-iknow-junior-tactic,p1154786224,zabawki-p?fromSearchQuery=22624383
https://www.empik.com/rebel-gra-towarzyska-dobble-kultura-rebel,p1212482325,zabawki-p?fromSearchQuery=26963983
https://www.empik.com/dobble-gra-edukacyjna-kicia-kocia-rebel,p1262128255,zabawki-p?fromSearchQuery=37680206
https://www.empik.com/dobble-gra-rodzinna-psi-patrol-rebel,p1262119406,zabawki-p?fromSearchQuery=37680084
https://www.empik.com/dobble-gra-rodzinna-psi-patrol-rebel,p1262119406,zabawki-p?fromSearchQuery=37680084
https://www.empik.com/ravensburger-gra-la-cucaracha-loop-ravensburger,p1117604828,zabawki-p?fromSearchQuery=18474930
https://www.empik.com/foxgames-gra-dziecieca-dragomino-foxgames,p1278351067,zabawki-p?fromSearchQuery=39630339
https://www.empik.com/mdr-gra-towarzyska-kot-simona-pora-karmienia-mdr-dystrybucja,p1233815209,zabawki-p?fromSearchQuery=33589114
https://www.empik.com/mdr-gra-towarzyska-kot-simona-latajacy-obiad-mdr-dystrybucja,p1233815227,zabawki-p?fromSearchQuery=33589121
https://www.empik.com/mdr-dystrybucja-gra-towarzyska-kot-simona-wielki-balagan-mdr-dystrybucja,p1233815023,zabawki-p?fromSearchQuery=33589107
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zabawki

2–8 wiek

6+
Kurza stopa! / Psia kość! / 
Motyla noga! 
Fantastyczne gry dla całej rodziny 
z rysunkami Andrzeja Mleczki. Gry, 
w których liczą się refleks i spostrze-
gawczość. Krzycz „Motyla noga!”, 
„Psia kość!” oraz „Kurza stopa!” i wy-
grywaj!

3999
/ 1 szt.

4999

Scrabble Junior
Dwie wspaniałe gry słowne w jednej – dla młodszych dzieci, dla których 
klasyczna gra w „Scrabble” jest za trudna. 

2–4 wiek

6+

2+ wiek

6+
Czółko Junior
Oto specjalna edycja znanej 
karcianej gry towarzyskiej prze-
znaczona dla młodszych graczy. 
Idealna na rozruszanie spotkania 
w gronie rodzinnym, popołudnio-
wą zabawę z dziećmi, a także na 
przyjęcie urodzinowe lub piknik. 

2+ wiek

6+
Osadnicy z Catanu: 
Junior 
Żegluj swą piracką łajbą po morzach, 
odkrywaj wyspy i buduj na nich obo-
zy piratów! Potrzebne ci będzie przy 
tym „to i owo” np. drewno, szable i zło-
to. Kto wykaże się sprytem i zbuduje 
swój obóz w strategicznym miejscu, 
aby przy odrobinie szczęścia szybko 
zgromadzić surowce potrzebne do 
budowy kolejnego obozu?

3999
5999

11999
12999

Jenga 
Cel gry jest prosty – musisz zostać 
ostatnim graczem, który dostawi 
drewniany klocek tak, aby wieża nie 
uległa zawaleniu. Wyciągaj klocki 
jedną ręką, a następnie układaj je na 
szczycie wieży. Tylko bądź ostrożny!

1+ wiek

6+
5999

6999

Rush Hour, Rush 
Hour Korek 
Junior,  
gry logiczne

1+ wiek

8+

4999
5999

1+ wiek

5+

5999
6999

 Labirynt Junior
Uwaga, małe duszki! W tym 
labiryncie nic nie pozostaje 
takie, jakie było. Ściany i ko-
rytarze ciągle się przesuwa-
ją. Czy odkryjecie sekrety za 
grubymi murami? Przesuń-
cie karty — otwórzcie nowe 
ścieżki prowadzące do ukry-
tych skarbów. Kto z was nie 
straci orientacji?

supercena

5999
9999

2+ wiek

6+

7999
11999

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

https://www.empik.com/thinkfun-gra-logiczna-rush-hour-korek-junior-thinkfun,p1268793237,zabawki-p?fromSearchQuery=38656507
https://www.empik.com/ravensburger-gra-logiczna-rush-hour-ravensburger,p1262783025,zabawki-p?fromSearchQuery=37743758
https://www.empik.com/ravensburger-labirynt-junior-gra-logiczna-tm-toys,p1099481013,zabawki-p?fromSearchQuery=15287045
https://www.empik.com/portal-games-gra-rodzinna-czolko-junior-2-pionki,p1252160003,zabawki-p?fromSearchQuery=36562800
https://www.empik.com/galakta-osadnicy-z-catanu-gra-planszowa-galakta,p1101946583,zabawki-p?fromSearchQuery=15767165
https://www.empik.com/mdr-gra-towarzyska-kurza-stopa-mdr-dystrybucja,p1211393200,zabawki-p?fromSearchQuery=26886763
https://www.empik.com/mdr-gra-rodzinna-psia-kosc-mdr-dystrybucja,p1211380835,zabawki-p?fromSearchQuery=26886732
https://www.empik.com/mdr-gra-towarzyska-motyla-noga-mdr-dystrybucja,p1211398728,zabawki-p?fromSearchQuery=26886787
https://www.empik.com/jenga-refresh-gra-zrecznosciowa-hasbro,p1065384308,zabawki-p?fromSearchQuery=12668946
https://www.empik.com/scrabble-gra-logiczna-scrabble-junior-y9735-mattel,p1079441761,zabawki-p?fromSearchQuery=13440572
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zabawki

2–4 wiek

7+
Było sobie życie  
Edukacyjna gra planszowa „Było so-
bie życie” to emocjonująca zabawa, 
w której możesz sprawdzić swoją 
wiedzę na temat zdrowia i ludzkie-
go organizmu. Wraz z Mistrzem 
w trakcie wesołej zabawy poznasz 
mechanizmy i niezwykłą strukturę 
ludzkiego ciała. 

7999
9959

2–4 wiek

7+
Był sobie kosmos  
Niezwykła podróż aż po krańce 
Układu Słonecznego. Gra, którą 
masz w rękach, proponuje Ci ro-
dzinną podróż po Układzie Słonecz-
nym. Co to jest proca grawitacyjna?  
Z jaką prędkością podróżuje świa-
tło?  Ile ważyłbyś na Marsie?

2–4 wiek

7+
Była sobie Ziemia. 
Ekologiczne miasto 
Zasoby naturalne Ziemi powoli 
się kurczą, dlatego musimy się 
nauczyć lepiej dbać o środowisko. 
Przecież od tego, co zrobimy dziś, 
zależy to, jak będzie wyglądało ży-
cie naszych dzieci i wnuków. Plan-
szówka została tak pomyślana, by 
zainteresować nie tylko małych 
ekologów. 

7999
10959

9999

2+ wiek

8+
Zombie Kidz, Zombie 
Teenz: Ewolucja 
Zombie atakują całe miasto! Współ-
pracujcie, walczcie z potworami, 
zdobądźcie 4 składniki i uwarzcie 
antidotum, które uratuje świat. 
Przeżyjcie przygodę pełną niespo-
dzianek! Jeśli wasze dzieci polubiły 
„Zombie Kidz”, w „Zombie Teenz” 
zakochają się od pierwszego rzutu 
kością! To kontynuacja „Zombie 
Kidz: Ewolucja”, czyli pierwszej tego 
typu gry legacy dla dzieci. 

7999
9999

5999
7999

2–4 wiek

7+Labirynt – różne rodzaje
Gracze wyruszają na poszukiwania swoich ulubionych bohaterów w krę-
tych ścieżkach labiryntu. Każdy gracz, umiejętnie przesuwając ścieżki, 
usiłuje dotrzeć do różnych przedmiotów i postaci, które sprytnie ukryły 
się w labiryncie. 

9999
13999

7999
11999

Gra karciana UNO
Przygotuj się na dziką frajdę 
z „UNO” dzięki tej nowej wersji po-
pularnej gry karcianej! Gra zawiera 
teraz specjalne dzikie karty, dzięki 
którym gracze mogą wymyślać 
swoje własne reguły gry! Celem 
gry jest jak najszybsze pozbycie 
się kart w każdej rundzie i zdoby-
cie punktów za karty, które zostały 
w rękach innych graczy. 

2–10 wiek

7+

2399
2999

UNO Flip! 
„Uno Flip” to ta sama kultowa gra 
karciana co „Uno”, ale teraz z no-
wymi, ekscytującymi elementami 
– takimi jak dwustronne karty, spe-
cjalna karta ODWRÓĆ i ostrzejsze 
reguły – które podniosą poziom 
rywalizacji w rozgrywce. 

2–10 wiek

7+

2999
3999

Labirynt Pokémon
Klasyczna gra „Labirynt” w no-
wym wydaniu — na licencji „Po-
kemon”! Szaleńcza zabawa dla 
całej rodziny. Należy przemierzyć 
długie korytarze, odkryć wspania-
łe skarby i wygrać. Po wyłożeniu 
karty z labiryntem wszyscy gra-
cze gnają po krętych, zawiłych 
korytarzach. Przesuwając karty 
ze ścieżkami, szukamy drogi do 
upragnionego skarbu. 

9999
12999

2–4 wiek

7+

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

http://empik.com/ravensburger-gra-logiczna-labirynt-harry-potter-ravensburger,p1240403394,zabawki-p?fromSearchQuery=34856376
https://www.empik.com/ravensburger-labirynt-gra-planszowa-ravensburger,p1045363787,zabawki-p?fromSearchQuery=10448144
https://www.empik.com/hipokampus-gra-rodzinna-byla-sobie-ziemia-ekologiczne-miasto-hipokampus,p1266627620,zabawki-p?fromSearchQuery=38257841
https://www.empik.com/hippocampus-gra-edukacyjna-byl-sobie-kosmos,p1223077615,zabawki-p?fromSearchQuery=31932387
https://www.empik.com/foxgames-gra-planszowa-zombie-teenz-ewolucja-foxgames,p1265797162,zabawki-p?fromSearchQuery=38028434
https://www.empik.com/foxgames-gra-planszowa-zombie-kidz-ewolucja-foxgames,p1240991303,zabawki-p?fromSearchQuery=34964149
https://www.empik.com/hippocampus-bylo-sobie-zycie-edukacyjna-gra-planszowa-hippocampus,p1050348065,zabawki-p?fromSearchQuery=11418726
https://www.empik.com/gra-karty-uno-mattel,p1134925737,zabawki-p?fromSearchQuery=20725495
https://www.empik.com/mattel-gra-karciana-uno-flip-mattel,p1241256243,zabawki-p?fromSearchQuery=35010005
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zabawki

2–5 wiek

7+
Carcassonne  
Usiądź z przyjaciółmi przy stole i wspól-
nie zacznijcie budować z niewielkich że-
tonów łąki, twierdze, całe miasta i dro-
gi, rywalizując między sobą o przejęcie 
kontroli nad co bardziej atrakcyjnymi 
miejscami. Sprytne zagranie może po-
zbawić rywala możliwości ukończenia 
ogromnego miasta lub pozwoli Ci przejąć 
kontrolę nad wielką łąką.

2–5 wiek

7+Carcassonne– dodatki  

2–5 wiek

7+
Carcassonne, edycja 
jubileuszowa  
Wyjątkowa edycja jubileuszowa to nasz 
sposób by świętować dwudziestolecie 
serii „Carcassonne” wraz z Tobą. Święto 
to ma miejsce również na płytkach gry! 
Ta unikatowa wersja gry pozwala zbudo-
wać jeszcze piękniejsze tereny i rozegrać 
jeszcze bardziej ekscytujące gry.

9999

Gra karciana DOSTM

Jeśli lubisz „UNO”, to jeszcze bardziej 
polubisz „UNO™ DOS”! W tej kultowej 
grze karcianej gracze (lub ich drużyny) 
starają się jako pierwsi zdobyć określo-
ną liczbę punktów. Punkty zdobywasz 
za pozbycie się wszystkich kart przed 
innymi graczami. 

2–4 wiek

7+
2499

3499

2–10 wiek

7+UNO Premium, 50. rocznica 
Przygotuj się na dziką frajdę z „UNO”! Gra karciana „UNO” świętuje 50 
lat łączenia ludzi w celu szybkiej zabawy i nieprzewidywalnych zwrotów 
akcji. Karty „Uno Premium” w złotej rocznicowej edycji klasycznej gry. 

4999
6499

2–10 wiek

7+
Harry Potter, gra karciana 
Uno 
Wesoła, dynamiczna gra karciana „UNO”, 
teraz z kultowymi postaciami ze świata 
„Harry’ego Pottera”! 

2399
2999

14999
18999

2–4 wiek

8+
Gra pozorów 
Szalona gra imprezowa! Wszyscy 
gracie równocześnie! Staracie się 
jak najszybciej wyłożyć na stół 
wszystkie swoje karty. Aby wy-
grać, musicie wykazać się spo-
strzegawczością i szybkością!

3999

5999
/ 1 szt.

6959

7999

2+ wiek

7+
Daj głos 
Oczywiście, że poznajesz ten dźwięk. 
Tylko… co to właściwie jest? Kosiarka, 
odkurzacz, a może traktor? Co wydaje ten 
dźwięk? Jak najszybciej odgadnij pocho-
dzenie rozmaitych dźwięków odwzoro-
wywanych przez innych graczy i zdobądź 
najwięcej punktów. Uszy i ręce gotowe 
i zwarte – nasłuchuj i zaklep odpowiednią 
kartę.

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

https://www.empik.com/bard-carcassonne-gra-planszowa-bard,p1045660282,zabawki-p?fromSearchQuery=10786338
https://www.empik.com/mattel-games-harry-potter-gra-karciana-uno-mattel,p1239417443,zabawki-p?fromSearchQuery=34633168
https://www.empik.com/bard-gra-planszowa-carcassonne-edycja-jubileuszowa-bard,p1273044357,zabawki-p?fromSearchQuery=39166555
https://www.empik.com/dos-gra-karciana-frm36,p1209147033,zabawki-p?fromSearchQuery=26706566
https://www.empik.com/bard-carcassonne-kupcy-i-budowniczowie-2-rozszerzenie-gra-planszowa-bard,p1045878225,zabawki-p?fromSearchQuery=10995044
https://www.empik.com/bard-carcassonne-karczmy-i-katedry-1-rozszerzenie-gra-planszowa-bard,p1045878261,zabawki-p?fromSearchQuery=10995082
https://www.empik.com/bard-carcassonne-ksiezniczka-i-smok-3-rozszerzenie-dodatek-do-gry-bard,p1045878191,zabawki-p?fromSearchQuery=10995013
https://www.empik.com/uno-50-rocznica-gra-premium-mattel,p1261945965,zabawki-p?fromSearchQuery=37667511
https://www.empik.com/trefl-gra-planszowa-daj-glos-02217-trefl,p1284139192,zabawki-p?fromSearchQuery=40377780
https://www.empik.com/nasza-ksiegarnia-gra-pozorow-wydawnictwo-nasza-ksiegarnia,p1221907880,zabawki-p?fromSearchQuery=31369251
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zabawki

Stella (edycja polska)  
Poszukiwacze gwiazd! Wyrusz-
cie w podróż po nieboskłonie 
i sprowadźcie do swojego świata 
nieco światła. „Stella” to gra rywa-
lizacyjna osadzona w Uniwersum 
Dixita, w której gracze interpretują 
ilustracje pod kątem wspólnie wy-
losowanego hasła. Wybieraj te sa-
me grafiki, co inni, aby zwyciężyć! 

Logiquest: Wsiąść do 
pociągu — Zmiana toru  
To jednoosobowa gra logiczna, w któ-
rej wcielasz się w bardzo ważną rolę: 
dyżurnego manewrowego. Twoim za-
daniem jest ustawianie załadowanych 
wagonów na odpowiednich torach 
i wyprawianie lokomotyw tak, aby 
pociągi wjechały na stację o czasie. 
Musisz wykazać się nie lada bystro-
ścią, ponieważ wagony rzadko stoją 
tam, gdzie powinny.

Logiquest: Zip City
To gra logiczna, w której wcielasz 
się w rolę bota — automatycznego 
kontrolera ruchu. Twoim zada-
niem jest kierowanie transportem 
i przenoszenie całych dzielnic, aby 
umożliwić pasażerom podróż przez 
labirynty przecinających się torów. 
Nie ma czasu do stracenia, bo po-
dróżnych jest coraz więcej, a dzień 
dopiero się zaczyna!

Logiquest: Shadow 
Glyphs
To przygodowa gra logiczna, w której 
układasz bloki, tworząc cienie pasują-
ce do wzorów na kartach zadań. Każda 
karta zadania pokazuje namalowany 
obrys lub wzór na ścianie wewnątrz 
starożytnej świątyni i leżące w pobliżu 
bloki. Raz dziennie światło słoneczne 
wpada do świątyni przez małe otwo-
ry, oświetlając każdy ze wzorów. 

3–6 wiek

8+

13999
15995

1 wiek

8+

1 wiek

8+
1 wiek

8+

9999
11999

9999
11999

9999
10995

Wybrane 
gry 

Trivial Pursuit 
w supercenach

Trivial Pursuit 
Quziy składające się z 600 pytań.

3999
5999

3999
5999

3999
5999 11999

12999

12999
14999

3999
5999

3999
5999

3999
5999

2+ wiek

8+
2+ wiek

16+

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

https://www.empik.com/logiquest-shadow-glyphs-edycja-polska-rebel,p1283579889,zabawki-p?fromSearchQuery=40297682
https://www.empik.com/logiquest-zip-city-edycja-polska-rebel,p1283579898,zabawki-p?fromSearchQuery=40297699
https://www.empik.com/winning-moves-gra-towarzyska-trivial-pursuit-james-bond-007-winning-moves,p1248077797,zabawki-p?fromSearchQuery=36004423
https://www.empik.com/winning-moves-gra-towarzyska-trivial-pursuit-rick-i-morty-winning-moves,p1248077654,zabawki-p?fromSearchQuery=36004348
https://www.empik.com/winning-moves-gra-towarzyska-trivial-pursuit-przyjaciele-winning-moves,p1214162285,zabawki-p?fromSearchQuery=27026755
https://www.empik.com/winning-moves-gra-towarzyska-trivial-pursuit-harry-potter-winning-moves,p1173407425,zabawki-p?fromSearchQuery=23160361
https://www.empik.com/winning-moves-gra-towarzyska-trivial-pursuit-harry-potter-czesc-2-winning-moves,p1242010639,zabawki-p?fromSearchQuery=35113546
https://www.empik.com/winning-moves-gra-towarzyska-trivial-pursuit-harry-potter-deluxe-winning-moves,p1235629059,zabawki-p?fromSearchQuery=33902470
https://www.empik.com/winning-moves-gra-towarzyska-trivial-pursuit-domowka-winning-moves,p1227630102,zabawki-p?fromSearchQuery=32815894
https://www.empik.com/winning-moves-gra-towarzyska-trivial-pursuit-domowka-ultimate-winning-moves,p1268226133,zabawki-p?fromSearchQuery=38565663
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W poszukiwaniu złotego 
runa  
Podczas rozgrywki poszukujemy 
złotego runa, którego strzeże jeden 
z 4 Smoków Morskich. W pierwszej 
kolejności musimy zdobyć kryształki, 
którymi można obłaskawić smoka. 
Potem trzeba przepłynąć przez Cie-
śninę Hipokampusa, gdzie zostanie-
my poddani specjalnej próbie. 

2–4 wiek

8+

9999
14759

3–6 wiek

8+
Założysz się? / Założysz się? 2.0 
Szukasz wyzwań i dobrej zabawy? Czy zdołasz pokazać swojej rodzinie 
i przyjaciołom, że zadania słowne są dla Ciebie równie proste jak... rzut 
piłeczką? Czas na pojedynek z wyzwaniami, które zmuszą każdego, żeby dał 
z siebie wszystko! „Założysz się? 2.0” swoimi nowymi zadaniami podwaja 
emocje, radość i śmiech. 

7999
/ 1 szt.

10999

Wtopa
„Wtopa” to bardzo emocjonująca kar-
ciana gra towarzysko-imprezowa. 
Gracze wcielają się w odważnych ka-
pitanów okrętów podwodnych walczą-
cych o tytuł Króla Oceanu. Manewrują 
w głębinach oceanu, ostrzeliwując się 
potężnymi torpedami, by zatopić okrę-
ty swoich przeciwników.

2–5 wiek

8+

4499
5499

2–5 wiek

8+
Wsiąść do pociągu: 
Europa
„Wsiąść do pociagu: Europa” to dru-
ga część niezmiernie popularnej 
serii o wielkiej kolejowej przygo-
dzie. Gracze zbierają karty przed-
stawiające wagony i używają ich, 
by budować dworce, pokonywać 
tunele, wsiadać na promy i zajmo-
wać trasy kolejowe, jak Europa 
długa i szeroka.

13999
14999

2+ wiek

8+Pictionary Air
Przedstawiamy „Pictionary Air” – 
przezabawną nową wersję klasycznej 
rodzinnej gry w rysowanie! W tej nowej 
wersji znanej gry rysujesz w powietrzu, 
a Twój rysunek pojawia się na ekranie.

7999
9999

2–6 wiek

8+Cluedo
Użyj swych zdolności detektywistycznych i dedukcyjnych, by pójść ślada-
mi zbrodni i odkryć wszystkie poszlaki. Przejdź się po pokojach i wypytaj 
swoich współzawodników. Odpowiedzi ukrywają się w kopercie i są za 
każdym razem inne.

9999

8999

12999

3–5 wiek

8+
5 sekund. Harry Potter 
Witajcie, czarodzieje! Przed Wami 
zupełnie nowa, niezwykła wersja  
bestsellerowej gry „5 sekund”, osa-
dzona w świecie „Harry’ego Potte-
ra”! Czy uważasz, że wiesz wszyst-
ko o przygodach Harry’ego, Rona 
i Hermiony? 

1–4 wiek

8+
Amazonia 
„Amazonia” to lekka dwuosobowa gra 
karciana w dobieranie kart i tworzenie 
z nich punktujących zestawów. Jest 
w niej miejsce na blefowanie, ryzykowa-
nie oraz podejmowanie strategicznych 
decyzji – które karty zdobyć i kiedy użyć 
ich specjalnych właściwości. 

superoferta

Wybrane 
gry 

Trivial Pursuit 
w supercenach

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

https://www.empik.com/foxgames-gra-imprezowa-wtopa-foxgames,p1280774553,zabawki-p?fromSearchQuery=39971166
https://www.empik.com/zalozysz-sie-gra-towarzyska-tactic,p1085472665,zabawki-p?fromSearchQuery=14048524
https://www.empik.com/zalozysz-sie-2-tactic,p1222336812,zabawki-p?fromSearchQuery=31462921
https://www.empik.com/hipokampus-gra-planszowa-w-poszukiwaniu-zlotego-runa-hipokampus,p1280996483,zabawki-p?fromSearchQuery=39993519
https://www.empik.com/rebel-wsiasc-do-pociagu-europa-gra-planszowa-rebel,prod59230112,zabawki-p
https://www.empik.com/gra-pictionary-air-mattel,p1239417674,zabawki-p?fromSearchQuery=34633366
https://www.empik.com/cluedo-gra-planszowa-hasbro,p1079449657,zabawki-p?fromSearchQuery=13441463
https://www.empik.com/02242-gra-5-sekund-harry-potter-trefl,p1277980491,zabawki-p?fromSearchQuery=39610034
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2–6 wiek

8+Monopoly. Polska jest piękna
Zobacz, co kryje wyjątkowa edycja gry „Monopoly. Polska” jest piękna. 
Przemierzaj polskie drogi i odwiedzaj niezwykłe zakątki kolejnych regio-
nów. Może uda Ci się zostać właścicielem któregoś z Twoich ulubionych 
miejsc. Kupuj piękne lokalizacje, które spotykasz na swojej drodze, i za-
rabiaj, pobierając czynsz od pozostałych graczy. 

2–8 wiek

14+Monopoly. Stranger Things 
Ulubiona gra planszowa dla wszystkich nigdy nie była tak chłodna! W tej 
grze Monopoly inspirowanej oryginalnym serialem Netfliksa „Stranger 
Things” Will Byers zaginął. Gracze wybierają żeton inspirowany latami 
80. lub „zgrany z góry nogami”, aby poruszać się po planszy, próbując go 
znaleźć.

2–6 wiek

8+Monopoly. Vikings  
Ta edycja Monopoly pozwoli ci lepiej poznać świat popularnego serialu 
„Wikingowie”. Daj się porwać opowieściom o jednym z najbardziej znanych 
nordyckich bohaterów: Ragnarze Lothbroku, jego żonie i towarzyszce 
w walce – Lagertcie, jego bracie — Rollo — oraz o wielu innych postaciach.

2–6 wiek

8+Monopoly. Classic
„Monopoly. Classic” to kultowa i znana na całym świecie gra dla mło-
dzieży i dorosłych. Zostań właścicielem ulicy Marszałkowskiej, placu 
Trzech Krzyży lub Alei Jerozolimskich, postaw tam bajeczne hotele, 
które wzbogacą zarówno miasto, i jak Twój portfel…

11999
13999

14999
16999

12999
15999

9999
12999

superoferta

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

https://www.empik.com/monopoly-gra-strategiczna-monopoly-polska-jest-piekna-winning-moves,p1243410270,zabawki-p?fromSearchQuery=35279747
https://www.empik.com/hasbro-gra-monopoly-classic-hasbro,p1148209070,zabawki-p?fromSearchQuery=22520432
https://www.empik.com/monopoly-gra-ekonomiczna-monopoly-vikings-winning-moves,p1248077706,zabawki-p?fromSearchQuery=36004362
https://www.empik.com/stranger-things-monopoly,p1231081473,zabawki-p?fromSearchQuery=33295312
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2+ wiek

8+Tu i tam 
Witaj w Arzium, starożytnym świe-
cie pełnym przedziwnych stworzeń, 
niewyobrażalnych cudów i barwnych 
postaci. Przez jego krainy przetoczyła 
się tajemnicza choroba, a cierpiące na 
nią stworzenia rozpoczęły bezcelową 
i chaotyczną wędrówkę przez świat. 
Twoim zadaniem jest odnalezienie ich 
i wybudzenie z transu, aby pomogły Ci 
odszukać inne zagubione dusze!

4+ wiek

10+
Palce w Pralce 
„Palce w pralce” to gra, w której gracze 
klaszczą w rytm klasycznego utworu 
„We Will Rock You”. Jednocześnie 
pokazują gesty, które mają na swoich 
kartach i przekazują kolejkę dalej – wy-
wołując innych graczy ich gestami. 
Wywołany gracz musi odpowiedzieć 
swoim gestem i przekazać kolejkę do 
kolejnej, wybranej osoby.

2–4 wiek

10+
Miasto w chmurach
Władze miasta zapraszają Cię do 
uczestniczenia w nowym, ekscy-
tującym projekcie. Chcą rozwijać 
metropolię, budując kompleks 
wieżowców i podniebnych przejść 
w chmurach. Jesteś architektem, 
który walczy o to, by to właśnie 
jego projekt został zatwierdzony 
przez władze i zrealizowany! 

9999
13999

2–4 wiek

10+Decipher
Czy uda Ci się odgadnąć zaszyfro-
wane hasło? „Decipher” to gra dla 
miłośników gier słownych oraz im-
prezowych. Dzięki kolorowej opra-
wie graficznej oraz niebanalnemu 
systemowi szyfrowania pokochasz 
tę grę od razu!

8999
12999

Disneys Villainous 
Który gracz zostanie największym 
złoczyńcą Disneya? Każdy gracz 
wciela się w rolę jednego z najbar-
dziej znanych złoczyńców Disneya 
i dąży do swojego przebiegłego 
celu, dopasowując go do postaci!

2–6 wiek

10+16999
21999

Minecraft
Należy zbierać zasoby, eksplo-
rować biomy, walczyć z mobami 
i tworzyć imponujące budynki, 
aby wygrać. Niech zwycięży naj-
bardziej sprytny i odważny crafter.

13999
17999

7999
9999

8999
9999

3499
4499

3–5 wiek

10+
Bardzo Przeciętny Quiz  
W „Bardzo Przeciętnym Quizie” chodzi 
o wpasowanie się, bycie gdzieś pośrodku 
– po prostu bycie asem zwyczajności. Rywa-
lizuj w serii zadań, ale celuj odpowiedziami 
w sam środek, bo w tej grze to najbardziej 
przeciętna osoba wygrywa! Dzięki ścieral-
nym kartom, 200 zadaniom i poręcznemu 
przeciętnomierzowi do oceniania odpowie-
dzi – ten „Bardzo Przęciętny Quiz” gwaran-
tuje ponadprzeciętną rozrywkę!

Mr. Jack 
 „Mr. Jack” to dwuosobowa gra 
dedukcyjna, podczas której naj-
bardziej tajemniczy zbrodniarz 
wszech czasów, Kuba Rozpru-
wacz, zmierzy się z najwspa-
nialszymi przedstawicielami 
Scotland Yardu z kultowym Sher-
lockiem Holmes'em na czele.

2 wiek

8+

8999
9995

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

https://www.empik.com/gra-tu-i-tam-lucky-duck,p1279198580,zabawki-p?fromSearchQuery=39663535
https://www.empik.com/rebel-gra-planszowa-mr-jack-rebel,p1284266159,zabawki-p?fromSearchQuery=40392912
https://www.empik.com/palce-w-pralce-gra-towarzyska-rebel,prod59230115,zabawki-p?fromSearchQuery=66761341
https://www.empik.com/bardzo-przecietny-quiz-tactic,p1280318162,zabawki-p?fromSearchQuery=39923455
https://www.empik.com/foxgames-gra-karciana-miasto-w-chmurach-foxgames,p1280513299,zabawki-p?fromSearchQuery=39960764
https://www.empik.com/ravensburger-gra-planszowa-minecraft-ravensburger,p1247834317,zabawki-p?fromSearchQuery=35944447
https://www.empik.com/ravensburger-gra-planszowa-disneys-villainous-ravensburger,p1279280766,zabawki-p?qa=villainous&ac=true
https://www.empik.com/foxgames-gra-planszowa-decipher-foxgames,p1269101530,zabawki-p?fromSearchQuery=38686399
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superoferta
Scrabble
Klasyczna gra „Scrabble” polega 
na wymyślaniu powiązanych ze 
sobą słów i układaniu ich na plan-
szy w sposób przypominający 
krzyżówkę. Słowa należy ułożyć 
z płytek, na których znajdują się 
litery o różnej wartości punkto-
wej, a wygrywa ten, kto za uło-
żone słowa zdobędzie najwięcej 
punktów.

Catan
Odkryjcie nowy ląd! Jesteście 
pierwszymi osadnikami, którzy 
przybyli na wyspę Catan. Szybko 
wznosicie pierwsze osady i budu-
jecie pierwsze drogi. Okoliczne 
tereny zapewniają wam surowce 
niezbędne do rozwoju. Handel kwit-
nie, a osady rozrastają się do miast.

Alias
Celem jest objaśnienie, zanim 
przesypie się piasek w klepsydrze, 
jak największej liczby haseł z kart 
za pomocą synonimów, przeci-
wieństw i podpowiedzi. Za każde 
odgadnięte hasło pionek przesuwa 
się do przodu na planszy, a druży-
na, która szybciej dotrze do mety, 
zwycięża.

Calico
Zadaniem graczy będzie uszycie 
wygodnego i dobrze wyglądają-
cego kocyka dla swoich kotów. 
Gracze używają do tego kafelków 
przedstawiających skrawki mate-
riału w różnych kolorach i wzorach 
i umieszczają je na swojej planszet-
ce. Gracze starają się ułożyć mate-
riały w takie wzory, by przyciągnąć 
uwagę najbardziej milusińskich ko-
tów, i dobrać taką kolorystykę, by 
dopasować do niej fikuśne guziki.

Gra na emocjach 
Zadajesz pytanie zaczynające się 
od „Jak się czuję, gdy…”, a pozostali 
gracze wykładają po jednej karcie 
– takiej, która według nich najlepiej 
pasuje do odpowiedzi na twoje py-
tanie. Wybierasz tę, którą uważasz 
za najlepiej oddającą twoje emocje. 
Gracz, który ją wyłożył, zdobywa 
punkt. Zwycięzcą zostaje osoba, 
która zdobędzie 3 punkty.

Kaskadia 
Przenieś się do malowniczej kra-
iny w Północnej Ameryce i stwórz 
pełne życia środowisko Kaskadii. 
W swojej turze wybierz parę płytki 
oraz żetonu i dołóż je do swojego 
rozrastającego się ekosystemu. 
Ułóż jak największe obszary gór, 
rzek czy prerii oraz rozmieść zwie-
rzęta w punktowanych układach.

2–4 wiek

10+

9999
12999

2–8 wiek

10+Czółko
Kultowa gra towarzyska w wersji 
karcianej! 4 kategorie, 15 trybów 
rozgrywki i nowość! Wariant Bombo-
wy! Gra karciana „Czółko” jest idealną 
pozycją, by szybko rozruszać każdą 
imprezę. Zbierz znajomych, przyja-
ciół, rodzinę i urządźcie sobie istne 
kalambury, wykorzystując mnóstwo 
podzielonych na kategorie haseł. 
Użyjcie własnych czółek jako plan-
szy do gry, a reszta graczy pomoże 
wam odgadnąć, co też wam na gło-
wie chodzi! 

4999
5999

2–4 wiek

10+

Catan –dodatki

3999

4+ wiek

10+

1–4 wiek

10+

3–10 wiek

10+

1–4 wiek

10+

11999
12999

6999
8999

11999
13999

14499
15999

11999
12999

11999
12999

12999
14999

7999
8999

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

https://www.empik.com/scrabble-original-gra-logiczna-mattel,p1079441716,zabawki-p?fromSearchQuery=13440527
https://www.empik.com/portal-games-gra-czolko-portal-games,p1180731603,zabawki-p?fromSearchQuery=25158632
https://www.empik.com/galakta-gra-planszowa-catan-galakta,p1112920314,zabawki-p?fromSearchQuery=17833486
https://www.empik.com/lucky-duck-games-gra-logiczna-calico-lucky-duck-games,p1257532861,zabawki-p?fromSearchQuery=37033569
https://www.empik.com/gra-planszowa-osadnicy-z-catanu-odkrywcy-i-piraci-galakta,p1072730301,zabawki-p?fromSearchQuery=13081263
https://www.empik.com/galakta-gra-planszowa-catan-dodatek-do-gry-galakta,p1128186975,zabawki-p?fromSearchQuery=20029289
https://www.empik.com/galakta-gra-planszowa-catan-kupcy-i-barbarzyncy-galakta,p1052152310,zabawki-p?fromSearchQuery=11676300
https://www.empik.com/galakta-osadnicy-z-catanu-miasta-i-rycerze-gra-planszowa-galakta,p1052136349,zabawki-p?fromSearchQuery=11672609
https://www.empik.com/alias-gra-towarzyska-tactic,p1096938060,zabawki-p?fromSearchQuery=14809842
https://www.empik.com/gra-na-emocjach-wydawnictwo-nasza-ksiegarnia,p1134895913,zabawki-p?fromSearchQuery=20720780
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Kryminalne zagadki  
i Escape Room – różne 
rodzaje
Emocje z prawdziwego escape roomu 
ukryte wewnątrz talii kart! Poczuj się jak 
detektyw lub wybitny złodziej i rozwiąż 
tajemnicze zagadki albo ryzykowne mi-
sje. Okaże się, że te przygody przerosną 
Twoje oczekiwania!

1–6 wiek

12+

2999
/ 1 szt.

3999

2+ wiek

10+
20 Sekund Challenge 
Dwie drużyny, jeden sędzia, ponad 
400 szalonych wyzwań i tylko 20 se-
kund, by nie dać się pokonać! W „20 
Sekund Challenge” gracze będą mieli 
okazję spróbować swoich sił, podej-
mując się wykonania serii nieoczy-
wistych, zaskakujących i szalonych 
zadań. 

8999
SZUKAJ GRY NA 

9995

2–4 wiek

12+
Gambit królowej 
Zastanawiasz się, jak doświad-
czała gry w szachy niezwykła 
Beth Harmon z „Gambitu królo-
wej”? To dzięki swojej umiejętno-
ści wyobrażania sobie kolejnych 
ruchów szachowych na suficie 
Beth była w stanie pokonać wielu 
swoich przeciwników.

2+ wiek

12+
 Szczekające Kotki – 
dodatek
Trzeci dodatek do Eksplodujących 
Kotków! Hau, hau! Czy jesteś go-
tów na ryzyko i walkę, której skutki 
mogą obrócić się przeciwko Tobie? 
Obszczekaj pozostałych graczy 
i sprawdź, czy ktoś odpowie na 
zaczepkę. Jeśli Ci się poszczęści, 
będziesz mieć jednego konkurenta 
mniej!

3499

2+ wiek

14+
Frywolne Kotki; dodatek
Od teraz możesz mieć w ręce Eks-
plodującego Kotka i nie wybuchnąć. 
Dlaczego? Bo tak mówi instrukcja do 
tego dodatku! Wystarczy że zapewnisz 
sobie ochronę niezwykle cennego Fry-
wolnego Kotka, a żadne puchate bomby 
Ci nie straszne… przynajmniej póki go 
nie stracisz. 

Kroniki Zbrodni: 1400 
Kroniki Zbrodni: 1400 jest samo-
dzielną grą, rozwijającą pomysły 
znane z podstawowych „Kronik 
zbrodni”. Zastosowana w niej tech-
nologia Scan & Play pozwala połą-
czyć zalety gry planszowej i elek-
tronicznej. Przesłuchuj świadków 
i podejrzanych, gromadź dowody 
rzeczowe i zatrzymaj mordercę, 
zanim będzie za późno!

Kroniki Zbrodni: 2400 
„Kroniki Zbrodni: 2400” to samodziel-
na gra dla 1—4 graczy. Akcja toczy się 
w futurystycznym świecie, pośród 
zatopionych w neonach uliczek, po 
których przechadzają się androidy 
i naszpikowani cyberwszczepami lu-
dzie. Gracze będą eksplorować Paryż 
jak nigdy dotąd, od lepkich i dusznych 
slumsów aż po nieskazitelne obszary 
korporacji zamknięte w olbrzymich 
półprzezroczystych kopułach.

2+ wiek

12+2+ wiek

12+

8499
9999

8499
9999

4999
5999

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

https://www.empik.com/trefl-gra-20-sekund-challenge-trefl,p1277202047,zabawki-p?fromSearchQuery=39557636
https://www.empik.com/rebel-gra-towarzyska-the-queen-s-gambit-rebel,p1283185510,zabawki-p?fromSearchQuery=40258164
https://www.empik.com/foxgames-gra-logiczna-escape-room-zagadka-sfinksa-foxgames,p1240071681,zabawki-p
https://www.empik.com/foxgames-gra-logiczna-escape-room-magiczna-sztuczka-grupa-wydawnicza-foksal,p1229365530,zabawki-p
https://www.empik.com/foxgames-gra-logiczna-escape-room-atak-na-londyn-grupa-wydawnicza-foksal,p1215720882,zabawki-p
https://www.empik.com/foxgames-gra-logiczna-kryminalne-zagadki-krwawe-roze-foxgames,p1240043633,zabawki-p
https://www.empik.com/foxgames-gra-logiczna-escape-room-skok-w-wenecji-grupa-wydawnicza-foksal,p1215720891,zabawki-p
https://www.empik.com/foxgames-escape-room-podroz-w-czasie-grupa-wydawnicza-foksal,p1215720864,zabawki-p
https://www.empik.com/foxgames-gra-logiczna-escape-room-skarb-czarnobrodego-foxgames,p1278350493,zabawki-p
https://www.empik.com/foxgames-gra-karciana-kryminalne-zagadki-upior-w-muzeum-foxgames,p1246958382,zabawki-p
https://www.empik.com/lucky-duck-games-gra-strategiczna-kroniki-zbrodni-1400-lucky-duck-games,p1256079763,zabawki-p?fromSearchQuery=36838769
https://www.empik.com/rebel-gra-towarzyska-szczekajace-kotki-rebel,p1281157425,zabawki-p?fromSearchQuery=40108605
https://www.empik.com/rebel-gra-towarzyska-frywolne-kotki-rebel,p1273077018,zabawki-p?fromSearchQuery=39166739
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2+ wiek

14+
Diuna: Sekrety Rodu 
Arrakis, planeta piasku i przyprawy 
na dalekim końcu Imperium, jest peł-
na intryg i wojen. Na Diunie zostanie-
cie wrzuceni w sam środek konfliktu 
między dwoma Wysokimi Rodami 
związanymi z tą niesławną planetą.

2+ wiek

14+
Crime zoom 
Jesteście detektywami starającymi 
się rozwikłać tajemniczą sprawę 
morderstwa. Miejsce zbrodni złożo-
ne jest z kart tworzących jedną dużą 
ilustrację. Aby zbadać ślad, wystarczy 
odwrócić kartę i podążyć dalej tym 
tropem.

1–4 wiek

14+
Diuna: Imperium 
„Diuna: Imperium” to gra strategicz-
na, która łączy w sobie mechaniki 
budowani talii i rozmieszczania sił 
na planszy (worker placement). To od 
Ciebie zależy, jak rozbudujesz swoją 
potęgę. Poszukasz politycznych so-
juszy czy stworzysz militarną prze-
wagę? Siła ekonomii czy subtelne 
intrygi?

3–4 wiek

14+
MasterChef: Indyjska uczta, 
Włoska uczta, Uczta wege 
Widzisz siebie jako MasterChefa? Teraz możesz 
to udowodnić podczas pysznej walki kucharskiej! 
Pokonaj innych graczy w kulinarnych miniwyzwa-
niach i wybierz najlepsze składniki. Wykorzystaj je 
do stworzenia niezapomnianego dania, zdobądź jak 
najwięcej punków i wygraj! 

2–4 wiek

13+Taboo
Czas działa przeciwko Tobie. Wiesz, 
co chcesz powiedzieć, jeśli tylko 
znajdziesz odpowiednie słowa. Ale 
w życiu są rzeczy, które są tabu. Jak 
sprawić, by Twoja drużyna powie-
działa np. „przecinek”, jeśli nie wolno 
Ci użyć słów „interpunkcja”, „znak”, 
„przestanek”, „zdanie” ani „kropka”? 
Musisz użyć wyobraźni, sprytu i wie-
dzy, by wygrać. 

9999
14995

MikroMakro: Na tropie 
zbrodni
Witajcie w cichym, acz opanowa-
nym przez kryminalistów miastecz-
ku. Mroczne sekrety, podstępne 
kradzieże i zabójstwa są tu na po-
rządku dziennym. Lokalna policja 
przestała panować nad sytuacją 
i dramatycznie potrzebuje waszej 
pomocy!

1–4 wiek

12+

3999

1–4 wiek

13+Sagrada
Pomóż dokończyć budowę jednej 
z najbardziej epickich konstrukcji, 
jakie widział świat! Twoim zada-
niem będzie stworzenie efektow-
nego witrażu w legendarnej bazy-
lice Sagrada Familia.

13999
16999

11999
13999

6999
8999

19999
22999

/1 szt

12999

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

https://www.empik.com/foxgames-gra-planszowa-sagrada-grupa-wydawnicza-foksal,p1215720925,zabawki-p?fromSearchQuery=27093313
https://www.empik.com/taboo-gra-towarzyska-hasbro,p1079346998,zabawki-p?fromSearchQuery=13419653
https://www.empik.com/portal-games-diuna-sekrety-rodu-portal-games,p1283800114,zabawki-p?fromSearchQuery=40344522
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-wloska-uczta-tactic-games,p1272972743,zabawki-p?fromSearchQuery=39161116
https://www.empik.com/tactic-games-gra-planszowa-master-chef-uczta-vege-tactic-games,p1272972822,zabawki-p?fromSearchQuery=39161161
https://www.empik.com/lucky-duck-games-gra-planszowa-diuna-imperium-lucky-duck-games,p1274301019,zabawki-p?fromSearchQuery=39269812
https://www.empik.com/lucky-duck-games-gra-planszowa-crime-zoom-lucky-duck-games,p1284488070,zabawki-p?fromSearchQuery=40421889
https://www.empik.com/lucky-duck-games-gra-planszowa-crime-zoom-ptaki-zlej-wrozby-lucky-duck-games,p1284488210,zabawki-p?fromSearchQuery=40421896
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11999

3–6 wiek

14+Ego Gold
„Ego Gold” to zupełnie nowy ty-
tuł w serii gier „Ego”, stanowiący 
świetną okazję do jeszcze lepsze-
go poznania siebie i innych. W „Ego 
Gold” gracze wspólnie zastanawiają 
się nad różnymi aspektami codzien-
nego życia: popcorn czy wata cu-
krowa? Kto z nas był najbardziej 
rozpieszczony jako dziecko? Jak 
bardzo tęsknię za „starymi, dobry-
mi czasami”?

HINT (edycja polska) 
„HINT” to gra imprezowa, w któ-
rej drużyny na przemian odgadu-
ją hasła na podstawie wskazówek 
udzielanych przez swoich graczy. 
Aby naprowadzić drużynę na do-
bry trop, gracz musi się wykazać 
pomysłowością, ponieważ wska-
zówki przekazuje w określony na 
karcie sposób – może je opisywać, 
rysować, pokazywać albo nucić. 

Alias: Kobiety vs. 
Mężczyźni  
Jak dobrze znasz świat płci prze-
ciwnej? A może nie znasz go wcale, 
ale jesteś mistrzem w naprowa-
dzaniu „na około”? Wykorzystaj 
swoją wiedzę i poczucie humoru, 
żeby naprowadzić drużynę na od-
powiednie tory... skojarzeń. 

4+ wiek

15+

11999

9999

2–6 wiek

15+
iKNOW (2021) 
Zaktualizowana odsłona naszej 
kultowej gry quizowej „iKNOW”! 
Reedycja obejmuje łącznie poło-
wę zawartości merytorycznej, czyli 
4000 pytań, sugestii i odpowiedzi. 
Wyjątkowa. Dynamiczna. Wcią-
gająca. 

4+ wiek

15+

2+ wiek

15+
Lista, lista przebojów 
Kto okaże się TOP znawcą hitów? 
Przed wami „Lista, lista przebo-
jów”, czyli wyjątkowa gra imprezo-
wa, która przeniesie Was w świat 
największych – polskich i świato-
wych – przebojów muzyki popular-
nej. Stwórzcie drużyny i wspólnie 
wybierzcie się w tę niesamowitą 
podróż przez sześć dekad, odkry-
wając na nowo ponad 170 topowych 
artystów, których hity rozgrzewały 
serca i umysły całych pokoleń.

2+ wiek

14+
Serio? 
Ta gra to nie tylko towarzyskie wy-
zwanie, to także estetyczna przy-
jemność. Zadanie jest proste w teorii 
– odgadnij kolejność, w jakiej inny 
gracz ustawił 5 różnorodnych zagad-
nień względem swoich preferencji. 
Proste, prawda? Jednak serio, mo-
żecie się zaskoczyć!

12999

2–8 wiek

16+
Gry karciane z ilustracjami Andrzeja Mleczki
Wysokiej jakości karty ilustrowane rysunkami Andrzeja Mleczki dodają 
klimatu i tworzą niezapomniane chwile w gronie przyjaciół.

1999
/  1 szt.

2999

6499
7499

9999
11999

8499
9999

2–8 wiek

16+Detektyw
W „Detektywie: Kryminalnej Grze 
Planszowej”  gracze wcielają się w role 
inspektorów pracujących dla rządowej 
agencji ANTERES. Detektywi otrzy-
mają login upoważniający ich do ko-
rzystania z internetowej bazy danych 
agencji ANTERES, w której znajdą da-
ne dotyczące podejrzanych, świadków, 
dokumentacje aresztowań i przebieg 
wcześniejszych śledztw. 

11999
14999

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

https://www.empik.com/trefl-gra-ego-gold-trefl,p1277275964,zabawki-p?fromSearchQuery=39558961
https://www.empik.com/trefl-gra-planszowa-serio-02234-trefl,p1284240300,zabawki-p?fromSearchQuery=40386799
https://www.empik.com/tactic-games-gra-towarzyska-iknow-2021-tactic-games,p1273031070,zabawki-p?fromSearchQuery=39165886
https://www.empik.com/tactic-gra-towarzyska-alias-kobiety-vs-mezczyzni-tactic,p1127022254,zabawki-p?fromSearchQuery=19873466
https://www.empik.com/rebel-gra-towarzyska-hint-edycja-polska-rebel,p1273567520,zabawki-p?fromSearchQuery=39201218
https://www.empik.com/portal-games-gra-kooperacyjna-detektyw-kryminalna-gra-planszowa-portal-games,p1213065277,zabawki-p?fromSearchQuery=26978710
https://www.empik.com/mdr-gra-karciana-dupa-biskupa-mdr-dystrybucja,p1235575943,zabawki-p?fromSearchQuery=33892108
https://www.empik.com/mdr-gra-w-pana-karty-do-gry-mdr-dystrybucja,p1252645328,zabawki-p?fromSearchQuery=36595600
https://www.empik.com/mdr-gra-w-wojne-karty-do-gry-mdr-dystrybucja,p1252645391,zabawki-p?fromSearchQuery=36595631
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2–8 wiek

16+
Gierki Małżeńskie: Kalambury, Wiem wszystko, 
Między słowami
„Gierki Małżeńskie” w nowej odsłonie. , „Kalambury” „Między słowa-
mi” i „Wiem wszystko” to pełne humoru gry planszowe z rysunkami 
Andrzeja Mleczki. Planszówki gwarantują miłe chwile w gronie zna-
jomych oraz sam na sam ze swoją „drugą połową”. 

2–8 wiek

16+
Gierki Małżeńskie, Grunt to 
zdrowie, Korporacja, Kariera 
polityczna
Gry planszowe z rysunkami Andrzeja Mleczki to 
gry na każdą okazję. Spędź czas w gronie znajo-
mych lub tylko we dwoje. Humorystyczne grafiki 
oraz dynamiczna rozgrywka zapewnią wszystkim 
mnóstwo śmiechu i dobrej zabawy.

7999
/ 1 szt.

8959

1–5 wiek

16+
Wiedeński Łącznik
„Wiedeński Łącznik” to kooperacyjna 
gra szpiegowska. To doświadczenie, 
które pozwoli ci razem z przyjaciółmi 
wcielić się w rolę szpiegów prowa-
dzących tajne operacje w historycz-
nych czasach zimnej wojny! Gra 
zawiera cztery unikatowe misje, 
których akcja toczy się w Europie, 
w tym w Wiedniu, Pradze i Berlinie!

12999
15999

2–8 wiek

18+
Znamy się, Gierki 
Małżeńskie
Wiecie o sobie wszystko? Jeste-
ście parą idealną? Porozumiewa-
cie się bez słów? Czy tworzycie 
zgrany zespół? Sprawdźcie się 
w rozmaitych zadaniach i porów-
najcie z innymi parami. Udowod-
nijcie sobie nawzajem, że jeste-
ście dla siebie stworzeni. 

2–8 wiek

18+
Czółko bez cenzury
„Czółko bez cenzury” to kultowa gra 
towarzyska dla dorosłych w wersji 
karcianej! Lepiej nie zaczynaj, jeśli 
nie masz osiemnastki na karku!

9999
13999

4499
5999

9999
11999

9999

Re(we)lacje  
Jesteście przekonani, że rewelacyjnie 
się znacie? Sprawdźcie Wasze relacje 
w grze „Re(we)lacje!” W tej koopera-
cyjnej grze odsłońcie swoje emocje 
i uczucia w konkretnych, często kon-
trowersyjnych sytuacjach, a następnie 
spróbujcie określić, jak poczuliby się inni 
gracze. Czy dobrze się rozumiecie? Czy 
wiecie, w jaki sposób w nieoczywistej, 
śmiesznej, a może krępującej sytuacji 
zachowaliby się inni? 

2+ wiek

18+

7999
/ 1 szt.

8959

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

https://www.empik.com/mdr-gra-towarzyska-ilustrowana-rysunkami-andrzeja-mleczki-miedzy-slowami-mdr-dystrybucja,p1162516790,zabawki-p?fromSearchQuery=22768902
https://www.empik.com/mdr-gra-towarzyska-ilustrowana-rysunkami-andrzeja-mleczki-wiem-wszystko-mdr-dystrybucja,p1162517717,zabawki-p?fromSearchQuery=22769046
https://www.empik.com/mdr-gra-towarzyska-ilustrowana-rysunkami-andrzeja-mleczki-kalambury-mdr-dystrybucja,p1162520942,zabawki-p?fromSearchQuery=22769220
https://www.empik.com/gra-towarzyska-korporacja-mdr-dystrybucja,p1115778527,zabawki-p?fromSearchQuery=18202021
https://www.empik.com/gra-towarzyska-kariera-polityczna-mdr-dystrybucja,p1115776909,zabawki-p?fromSearchQuery=18201079
https://www.empik.com/gra-towarzyska-grunt-to-zdrowie-gra-ilustrowana-rysunkami-andrzeja-mleczki-mdr,p1131360531,zabawki-p?fromSearchQuery=20384852
https://www.empik.com/portal-games-gra-planszowa-wiedenski-lacznik-portal-games,p1268206342,zabawki-p?fromSearchQuery=38562266
https://www.empik.com/mdr-gra-towarzyska-ilustrowana-rysunkami-andrzeja-mleczki-znamy-sie-mdr-dystrybucja,p1162516204,zabawki-p?fromSearchQuery=22768803
https://www.empik.com/gra-planszowa-gierki-malzenskie-mdr-dystrybucja,p1115778606,zabawki-p?fromSearchQuery=18202083
https://www.empik.com/2-pionki-gra-towarzyska-czolko-bez-cenzury-2-pionki,p1222212558,zabawki-p?fromSearchQuery=31430722
https://www.empik.com/2-pionki-gra-towarzyska-czolko-bez-cenzury-2-pionki,p1222212558,zabawki-p?fromSearchQuery=31430722
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12999

12999

5999

9999

13999

13999 6999 6999 11999

8999

/ 1 zestaw

/puzzle 1000 el,
1 zestaw

7999

/puzzle 500 el,
1 zestaw

Puzzle Muno
Relaks domowy w czystej postaci, 
500 lub 1000 elementów

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

https://www.empik.com/trefl-puzzle-7w1-kontynenty-trefl,p1238732901,zabawki-p?fromSearchQuery=34566138
https://www.empik.com/trefl-puzzle-10w1-niesamowite-miejsca-trefl,p1238732947,zabawki-p?fromSearchQuery=34566169
https://www.empik.com/93104-puzzle-4w1-harry-potter-trefl,p1277845888,zabawki-p?fromSearchQuery=39592194
https://www.empik.com/harry-potter-puzzle-3d-ulica-pokatna-4-budynki-cubic-fun,p1246229402,zabawki-p?fromSearchQuery=35729242
https://www.empik.com/harry-potter-puzzle-3d-ekspres-do-hogwartu-cubic-fun,p1246230222,zabawki-p?fromSearchQuery=35729341
https://www.empik.com/harry-potter-puzzle-3d-zamek-hogwart-cubic-fun,p1246231045,zabawki-p?fromSearchQuery=35729464
https://www.empik.com/cubic-fun-national-geographic-the-colosseum-3d-cubic-fun,p1196731774,zabawki-p?fromSearchQuery=25908558
https://www.empik.com/cubic-fun-puzzle-3d-taj-mahal-87-cubic-fun,p1235260157,zabawki-p?fromSearchQuery=33823539
https://www.empik.com/cubic-fun-national-geographic-tower-bridgepuzzle-3d-cubic-fun,p1197212513,zabawki-p?fromSearchQuery=25911794
https://www.empik.com/national-geographic-puzzle-3d-notre-dame-cubic-fun,p1233009002,zabawki-p?fromSearchQuery=33541877
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CAŁA LINIA 

Gravitrax

-20%

GraviTrax Pro
Zestaw GraviTrax Pro pozwala zbudować konstrukcję na wysokość, a tym samym ekscytująco 
pokonywać różnice wysokości i prowadzić kulki między poszczególnymi piętrami. Zbuduj nowe 
konstrukcje, pełne unikatowych wyzwań.

GraviTrax – zestaw startowy
Z GraviTrax poznasz świat grawitacji w zabawie! Tworząc pełne 
akcji systemy ścieżek z różnymi elementami konstrukcyjnymi, 
odkryjesz, jak prawa fizyki wpływają na to, co robi twoja kulka. 
Rozpocznij swoją przygodę z GraviTrax od zestawu startowego, 
a dzięki pozostałym zestawom uzupełniającym wzbogacisz swój 
system torów o nowe elementy.

15999
19999

23999
29999

GraviTrax – zestawy uzupełniające

GraviTrax Pro – zestawy uzupełniające

GraviTrax Pro  
– zestawy wertykalny

3999
/ 1 szt.

4999

3999
/ 1 szt.

4999

11199
13999

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

https://www.empik.com/gravitrax-zestaw-startowy-ravensburger,p1208777448,zabawki-p
https://www.empik.com/gravitrax-zestaw-uzupelniajacy-most-linowy-ravensburger,p1245522612,zabawki-p
https://www.empik.com/ravensburger-gravitrax-zestaw-konstrukcyjny-uzupelniajacy-trampolina-ravensburger,p1234031390,zabawki-p
https://www.empik.com/gravitrax-zestaw-uzupelniajacy-transfer-ravensburger,p1245522630,zabawki-p
https://www.empik.com/gravitrax-zestaw-uzupelniajacy-skoczek,p1240158388,zabawki-p
https://www.empik.com/gravitrax-catapult-ravensburger,p1208777475,zabawki-p
https://www.empik.com/ravensburger-gravitrax-zestaw-dodatek-spinner-ravensburger,p1279280711,zabawki-p
https://www.empik.com/gravitrax-pro-zestaw-startowy-ravensburger,p1258274715,zabawki-p
https://www.empik.com/gravitrax-pro-wertykalny-zestaw-uzupelniajacy-ravensburger,p1258274760,zabawki-p
https://www.empik.com/gravitrax-pro-dodatek-rozdzielacz-ravensburger,p1258274733,zabawki-p
https://www.empik.com/gravitrax-pro-dodatek-mixer-ravensburger,p1258274751,zabawki-p
https://www.empik.com/ravensburger-gravitrax-pro-dodatek-helix-ravensburger,p1279280739,zabawki-p
https://www.empik.com/ravensburger-gravitrax-pro-dodatek-obrotnica-ravensburger,p1279280720,zabawki-p
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PRZY ZAKUPIE ZESTAWU 

Gra Ting  + długopis Ting -25%

7999
/ 1 szt.

17990

Ting: Kosmos, Mapa świata, Ciało człowieka, Mapa Polski
W gry możecie grać zarówno z mówiącym 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 przy-
łożeniu do książek i gier z serii skomunikuje obraz z dźwię-
kiem, pobudzając kreatywność u dziecka.

19492
25989

-25%

zestaw:
gra + długopis

cała linia 
Play-Doh

-20%

8799
10999

11199
13999

6399
7999

7999
9999

7999
9999

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

https://www.empik.com/trefl-gra-edukacyjna-ting-kosmos-discoveria-trefl,p1200594353,zabawki-p?fromSearchQuery=26023557
https://www.empik.com/trefl-gra-edukacyjna-mapa-swiata-discoveria-trefl,p1200594177,zabawki-p?fromSearchQuery=26023465
https://www.empik.com/ting-gra-edukacyjna-mapa-polski-trefl,p1208737431,zabawki-p?fromSearchQuery=26622590
https://www.empik.com/mowiacy-dlugopis-ting-ting,p1166877121,zabawki-p?fromSearchQuery=22867445
https://www.empik.com/pld-wyspa-dinozaurow-hasbro,p1262183137,zabawki-p?fromSearchQuery=37683481
https://www.empik.com/play-doh-ciastolina-t-rex-zestaw-e1952-hasbro,p1211688728,zabawki-p?fromSearchQuery=26901091
https://www.empik.com/pld-fryzjer-nowy-play-doh,p1258334895,zabawki-p?fromSearchQuery=37099978
https://www.empik.com/pld-dentysta-nowy-play-doh,p1258334886,zabawki-p?fromSearchQuery=37099961
https://www.empik.com/pld-psi-patrol-marshal,p1233275252,zabawki-p?fromSearchQuery=33556956


138

nowośćkolekcja

5599

/ 1 szt.

6999

FIGURKI 

Funko Pop!

-20%

https://www.empik.com/zabawki/figurki/szukaj?qtype=facetForm&searchCategory=3762&hideUnavailable=true&brandFacet=funko+pop


nowość

139salony / online / aplikacja

kolekcja

3999
/ kubek 

ceramiczny

5999
/ skarpety 

świąteczne

3999
/ stoper 

do drzwi

5999
/ termofor 

sowa

3999
/ stoper 

do drzwi

4999
/ zestaw 

2 kubków

1499
/ ogrzewacz do rąk ,

1 szt.

499
/ torebki 

prezentowe

4999
/ kapcie

3999
/ skarpety

4999
/ zestaw czapka  

+ skarpety

1499
/  kula 

świąteczna

3999
/ nauszniki

3999
/ nauszniki

999
/ kartki 

okolicznościowe,  
1 szt. 2999

/ skarpetki

3999
/  kubek 

ceramiczny 5999
/ zestaw kubek  

+ skarpetki 

1299
/ czapka

5999
/ termofor 

pingwin

7999
/ słoik na ciastka 3999

/ kubek 
ceramiczny

od

tylko w empik

https://www.empik.com/kolekcje-wlasne/holly-jolly,4673,s


140

kolekcja

999
/ zawieszki

499
/ torebki 

prezentowe499
/ pudełka 

prezentowe

4999
/ poducha 

dekoracyjna, 1 szt.

9999
/ anioł siedzący

9999
/ koc

8999
/ anioł stojący 

14900
/ mikołaj 

stojący duży  

12900
/ bałwan 

stojący 

1999
/ klipsy, 6 szt. 

2499
/ świecznik2499

/ figurka renifer 

8999
/ anioł siedzący

5999
/ wianek

1999
/ napis xmas 

3499
/ skarpeta na 

prezenty,
1 szt.

5999
/ świeca 

strzelająca

2499
/ świeca 

z wiankiem2999
/ forma silikonowa,

1 szt.

1499
/ figurka

od

od
od

tylko w empik

https://www.empik.com/kolekcje-wlasne/classic-christmas,4672,s


141salony / online / aplikacja

kolekcja

999
/ zawieszki 

dekoracyjne

999
/ klipsy gwiazdki, 

6 szt.

14900
/ renifer 
stojący

9999
/ koc

7999
/ figurka siedząca

1999
/ świeca

4999
/ kubek 

z zaparzaczem 

2499
/ świeca anioł

6999
/ dziewczynka 

w kubraczku

1499
/ bombki,

1 szt

12900
/ anioł 

duży stojący4999
/ poduszka 

dekoracyjna

od

499
/ pudełka 

prezentowe

od

kolekcjatylko w empik

https://www.empik.com/kolekcje-wlasne/sweet-winter,4674,s


142

nowośćkolekcja

18900
/ zestaw 

prezentowy dla 
niego: portfel  

+ pasek

12900
/ portfel męski 

14900
/ kosmetyczka 

skórzana 

8900
/ kosmetyczka 

skórzana 

12900
/ portfel męski 

7499
/ pasek męski 

nowość

https://www.empik.com/marka/betlewski


nowość

143salony / online / aplikacja

kolekcja

4900
/ portfel męski

lub damski 

12900
/ portfel damski 

15900
/ kosmetyczka

5999
/ rękawiczki 

damskie
lub męskie

19900
/ zestaw 

prezentowy dla niej: 
pasek + portfel 

od

nowość

https://www.empik.com/marka/betlewski


1.

2.

11.

13. 14.

12.

3. 4.

7.

8.

10.

9.

5.

6.

1. Naklejki żelowe LED misie 24,99 zł; 2. Naklejki żelowe wieniec Merry 6,99 zł; 3. Naklejki żelowe wieniec Renifer 6,99 zł; 4. Naklejki żelowe Mikołaj 
Hohoho 5,99 zł; 5. Naklejki żelowe LED postacie 24,99 zł; 6. Wieniec z pomponów 24,99 zł; 7. Domek z piernika z pianki 24,99 zł; 8. Kolejka z pianki 
34,99 zł; 9. Choinka filcowa 3D XXL 39,99 zł; 10. Szopka DIY duża owal 9,99 zł, 11.  Zestaw witrażyków i bibułek 14,99 zł; 12. Witrażyk + farbki od 12,99 zł;  
13. Naklejki żelowe 5,99 zł; 14. Naklejki żelowe  5,99 zł

144

art&craft

1.

14.

15.

16.

2.

3.

12.

17.

21.

22.

23.24.

25.

18.

19.

26. 20.

4. 5.

10.

11.

6.

13.

8.

9.

7.

1. Własne bombki DIY 22,99 zł; 2. Koło styropian, 20 cm 5,99 zł; 3. Bombka styropanowa, 12 cm 5,99 zł; 4. Szablony świąteczne 5,99 zł; 5. Dzwoneczki,  
36 szt.  7,99 zł; 6. Brokatowy spray złoty 12,99 zł; 7. Brokatowy spray srebrny 12,99 zł; 8. Zestaw błyszczące choinki, 3 szt. 17,99 zł; 9. Komplet kokard 6,99 zł; 
10. Choinka DIY 19,99 zł, 11.  Sztuczny śnieg 14,99 zł; 12. Zestaw DIY z przezroczystą bombką 6,99 zł; 13. Gwiazdki styropanowe 9,99 zł; 14. Zestaw 
bombek styropianowych 7,99 zł; 15. Zawieszki wkręcane 4,99 zł; 16. Choinka styropianowa  9,99 zł; 17. Mech  9,99 zł; 18. Anyż 6,99 zł; 19. Cynamon,  
9 cm, 6 szt.  14,99 zł; 20. Szyszki, 4 szt.  6,99 zł; 21. Owoc dzikiej róży, 10 szt.  9,99 zł; 22. Pompony brokatowe, 50 szt.  6,99 zł; 23. Zestaw kryształów  11,99 zł; 
24. Kryształy z papieru  11,99 zł; 25. Kształty z papieru 14,99 zł; 26. Konfetti gwiazdki  7,99 zł; 27. Choinka z tworzywa sztucznego, 10 cm, 2 szt.  7,99 zł

* Oferta ważna w salonach i dotyczy kolekcji Creative Christmas oraz produktów świątecznych marki

KOLEKCJE

świąteczne*

-50%
drugi produkt

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

https://www.empik.com/szkolne-i-papiernicze,40,s?q=creative+christmas
https://www.empik.com/szkolne-i-papiernicze/sezony/boze-narodzenie,40071006,s?sort=scoreDesc


145

art&craft

Zabawne naklejki Kreatywne pianki

Bloki kreatywne

999
naklejki,

zestaw

999
naklejki,

zestaw

1499
pianki

dekoracyjne,
różne faktury, 

zestaw

999
naklejki,

zestaw

1799
blok

kreatywny
z motywami

6999
Tubi Jelly

Zwierzątka, 
6 kolorów

4499
Tubi Jelly

Syrenka albo 
Potworki, 

3 kolory

4499
Tubi Jelly

Emotki, 
3 kolory 2499

Slime,
1 zestaw

1999
aktywator,

0,5 l

999
kulki 

styropianowe,
1 kolor

1799
blok

kreatywny
z motywami

1799
blok

kreatywny
z motywami,

1 zestaw

od

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

https://www.empik.com/szkolne-i-papiernicze,40,s?q=31407946&qtype=basicForm
https://www.empik.com/szkolne-i-papiernicze,40,s?q=33305462&qtype=basicForm
https://www.empik.com/szkolne-i-papiernicze/art-crafts,4007,s?qtype=facetForm&sort=scoreDesc&q=interdruk&format=a4+%28210x297%29
https://www.empik.com/szkolne-i-papiernicze,40,s?sort=scoreDesc&q=tuban
https://www.empik.com/szukaj/produkt?qtype=facetForm&sort=scoreDesc&q=kreatywne+pianki++njoy&producerFacet=interdruk
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art&craft

na produkty marek*

2299
/ farby akrylowe

118 ml,
191, 58/ 1l,

1 szt.

* Oferta ważna w salonach.

3 za 2

17900
kredki akwarelowe 

48 kolorów 9999
kredki

akwarelowe
12 kolorów

12999
zestaw

farb akwarelowcych

15900
zestaw

Promarkerów 12+1 

12900
Zestaw markerów 
Sharpie eye (oko), 

30 sztuk

5999
Zestaw markerów 

Sharpie Fine, 12+ 
2 sztuki 

4999
Zestaw markerów 

Sharpie + 6 przywie-
szek do prezentów

2999
Markery 

permanentne,
 4 kolory

1299
Marker 

permanentny, 1 szt.

3499
Markery metaliczne, 

Sharpie, 3 kolory

8999
Markery Sharpie Fine 

20 + Ultra Fine, 
8 kolorów

7999
Zestaw markerów 

Sharpie + piórnik

8999
Markery Fine kpl 20-
kol +Ultra Fine 8 kol.

2999
zestaw

3 cienkopisów

4499
zestaw

5 cienkopisów

8999
zestaw

4 pędzli

4999
blok

do markerów,
A4

2999
blok

do akwareli,
A5

7999

zestaw 
pisaków

9999

7999

zestaw 
pisaków

9999

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

https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=winsor%26newton&qtype=basicForm&ac=true
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=lefranc%20bourgeois&qtype=basicForm&ac=true
https://www.empik.com/szkolne-i-papiernicze,40,s?q=sharpie&qtype=basicForm
https://www.empik.com/szkolne-i-papiernicze,40,s?q=amsterdam&qtype=basicForm
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art&craft

Kredki MAGIC

Ekskluzywne produkty 
do rysowania marki

w supercenie* 

* Dotyczy przedstawionych zestawów.

5999
kredki Magic,
12+1 kolorów

6999
kredki akwarelowe,

12 kol. 

6999
kredki 

Inktense,
12 kol. 

6999
kredki Procolor,

12 kol. 

13900
kredki akwarelowe,

24 kol. 

13900
kredki Inktense,

24 kol. 

13900
kredki Procolor,

24 kol. 

3499
kredki białe,
czarne, 6 szt.

3499
kredki Skin, 6 szt.

6999
kredki 

Graphitink, 12 szt.

8999
kredki 

Metalic, 12 szt.

6999
kredki Magic,
12+1 kolorów

+ gumka
i temperówka

699
kredka Magic,

699
kredka Magic,

1 szt.1999
kredki Magic,

3 szt.

17900
pastele,

12 kol.

43900
pastele suche, 

20 kol.

32900
neopastele, 

24 kol.

13900
zestaw

ołówków

2999
kredki Magic,

5 szt.

14900
kredki

Luminace,
12 szt.

16900

26900
kredki

Luminace
24 szt.

299900

19900
pastele suche,

12 kol.

249900

Produkty dostępne na empik.com.

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

https://www.empik.com/szkolne-i-papiernicze,40,s?sort=scoreDesc&q=derwent
https://www.empik.com/szkolne-i-papiernicze,40,s?q=koh-i-noor%20magic&qtype=basicForm
https://www.empik.com/szkolne-i-papiernicze,40,s?q=caran%20d%20ache&qtype=basicForm


Karnet kartka Boże Narodzenie
Karnet otwierany w formacie 15 x 15 cm. W zestawie znajdują się trzy 
karnety oraz koperty.

Karnet kartka Boże Narodzenie 
Karnet otwierany w formacie B6, w zestawie znajdują się 
cztery karnety oraz koperty.

1799
/ 1 zestaw

999
/ kartka 
i koperta 
świąteczna,
dostępne 
różne wzory

od 999
/ pudełka i torebki
prezentowe,
dostępne różne wzory
i rozmiary

1899
/ 1 zestaw

nowośćkartki 
/ pakowanie

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

https://www.empik.com/henry-karnet-kartka-boze-narodzenie-pakiet-3-wzorow-bn-001-henry,p1285582009,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=40586472
https://www.empik.com/henry-karnet-kartka-boze-narodzenie-pakiet-3-wzorow-bn-001-henry,p1285582009,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=40586472
https://www.empik.com/henry-karnet-kartka-boze-narodzenie-pakiet-3-wzorow-bn-001-henry,p1285582009,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=40586472
https://www.empik.com/henry-karnet-kartka-boze-narodzenie-pakiet-4-wzorow-bn-007-henry,p1285581958,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=40586427
https://www.empik.com/henry-karnet-kartka-boze-narodzenie-pakiet-4-wzorow-bn-007-henry,p1285581958,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=40586427
https://www.empik.com/henry-karnet-kartka-boze-narodzenie-pakiet-4-wzorow-bn-007-henry,p1285581958,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=40586427
https://www.empik.com/henry-karnet-kartka-boze-narodzenie-pakiet-4-wzorow-bn-007-henry,p1285581958,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=40586427


1799
/ 1 szt.

Kartka świąteczna
Niezwykle nastrojowa i elegancka kolekcja karnetów z okazji świąt Bożego Narodzenia. Ozdobne aplikacje, folia hologramowa 
i złocona. Wnętrze karnetów jest złocone i kolorowe. Format 21 x 13,5 cm.

nowość kartki

149

od 1199
/ 1 szt.

Milin, kartka drewniana
Drewniana kartka będzie wyjątkowym prezentem, który pozostanie z obdarowanym na lata. Osobiste 
życzenia dodadzą jej wartości. Na drewnie można pisać, a nawet rysować oraz z łatwością przykleić 
znaczek. Nie ma dwóch takich samych drzew, dlatego każda kartka jest unikatowa. Może delikatnie 
się różnić od prezentowanej na zdjęciu. Wymiary: 10 x 15 x 0,3 cm.

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

https://www.empik.com/milin-kartka-drewniana-choinka-milin,p1282624483,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=40216690
https://www.empik.com/milin-kartka-drewniana-zimowe-sanki-milin,p1282629035,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=40216782
https://www.empik.com/milin-kartka-drewniana-blue-tree-milin,p1282624696,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=40216706
https://www.empik.com/milin-kartka-drewniana-kocham-swieta-milin,p1282625525,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=40216720
https://www.empik.com/milin-kartka-drewniana-swiateczne-okno-milin,p1282630615,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=40216812
https://www.empik.com/milin-kartka-drewniana-mrozny-poranek-milin,p1282630299,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=40216805


nowośćparty

150

3999
/ strój Świętego
Mikołaja.
Zawiera:
czapkę, kurtkę,
spodnie oraz brodę.
Rozmiar uniwersalny

799
/ balon foliowy 
świąteczny 
Lizak, 70 cm

799
/ świeczki na tort, 
Happy Birthday, 
10 szt.1499

/ zestaw świeczek urodzinowych, 
13 szt., 7 cm

1999
/ świeczki mini, 
figurki Świnka Peppa, 4 szt. 

2499
/ świeczki na tort 
„Psi Patrol”, 4 szt.

1799
/ balon foliowy, 
Myszka Miki, 
Myszka Minnie, 
wymiar: 45 cm, 
1 szt.

1799
/ balon foliowy, 
Kubuś Puchatek, 
rozmiar: 18"

1199
/ balony lateks 
Satin Luxe Pomeg, 
27,5 cm

2299
/ balony LED, 
miks kolorów, 
5 szt., 27,5 cm

2299
/ balony LED, 
Sztuczne Ognie, 
4 szt., 27,5 cm

1999
/ balon foliowy, 
Unicorn, 
rozmiar: 24"

999
/ miniświeczka 
Everyday Love

16900
/ strój Świętego 
Mikołaja Lux, 
pluszowy.
Zawiera: czapkę, 
kurtkę, spodnie, 
brodę oraz pasek. 
Rozmiar 
uniwersalny

1199
/ worek Mikołaja 
na prezenty, 
50 x 40 cm

1299
/ czapka 
Świętego Mikołaja 
Lux, 45 cm

1499
/ broda 
Świętego Mikołaja, 
długość: 24 cm 2299

/ peruka 
Świętego Mikołaja, 
długość: 20 cm

2299
/ opaska rogi
renifera Lux,
33,5 x 13 cm

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

https://www.empik.com/balon-foliowy-24-shp-unicorn,p1222924404,przyjecia-i-okazje-p?fromSearchQuery=31739115
https://www.empik.com/balon-foliowy-kubus-puchatek-happy-birthday-18-amscan-rnd,p1222527991,przyjecia-i-okazje-p?fromSearchQuery=31876360
https://www.empik.com/5-balony-led-5-szt-mix-zmieniajacych-sie-kolorow-27-5-cm-11,p1223178941,przyjecia-i-okazje-p?fromSearchQuery=31956895
https://www.empik.com/4-balony-led-4-szt-sztuczne-ognie-27-5-cm-11,p1223178516,przyjecia-i-okazje-p?fromSearchQuery=31956468
https://www.empik.com/balon-foliowy-urodziny-1-minnie-18-amscan-rozowy-hrt,p1222619672,przyjecia-i-okazje-p?fromSearchQuery=31877114
https://www.empik.com/balon-foliowy-mickey-mouse-1st-birthday-18-amscan-str,p1222618886,przyjecia-i-okazje-p?fromSearchQuery=31877084
https://www.empik.com/amscan-zestaw-swieczek-urodzinowych-niebieskie-7-cm-13-szt,p1278400664,przyjecia-i-okazje-p?fromSearchQuery=39633330
https://www.empik.com/mini-swieczka-everyday-love,p1223517706,przyjecia-i-okazje-p?fromSearchQuery=32094060
https://www.empik.com/swieczki-na-tort-happy-birthday-10-sztuk,p1000313620,przyjecia-i-okazje-p?fromSearchQuery=66269342
https://www.empik.com/mini-swieczki-figurki-peppa-4,p1241221496,przyjecia-i-okazje-p?fromSearchQuery=35003458
https://www.empik.com/stroj-mikolaja-eko-sm9630,p1252946962,przyjecia-i-okazje-p?fromSearchQuery=36622801
https://www.empik.com/arpex-balon-foliowy-swiateczny-lizak-arpex,p1284713736,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=40463131
https://www.empik.com/arpex-broda-sw-mikolaja,p1285611523,przyjecia-i-okazje-p?fromSearchQuery=40595924
https://www.empik.com/peruka-mikolaja-rozmiar-uniwersalny-party-tino,p1252947299,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=36623167
https://www.empik.com/stroj-dla-doroslych-swiety-mikolaj-lux-rozmiar-uniwersalny,p1239581696,przyjecia-i-okazje-p?fromSearchQuery=34670835
https://www.empik.com/czapka-mikolaja-lux-rozmiar-uniwersalny-party-tino,p1252949020,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=36623426
https://www.empik.com/worek-mikolaja-czerwony-40x50-cm,p1252065948,przyjecia-i-okazje-p?fromSearchQuery=36558551
https://www.empik.com/opaska-rogi-renifera-lux-1-szt,p1272719223,przyjecia-i-okazje-p?fromSearchQuery=39137111
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3990
/ 1 egz.

Kalendarz książkowy 2022
Rok dobrych myśli, Beata Pawlikowska
Kalendarz na 2022 rok – bardzo kolorowy, bardzo pozytywny i jeszcze bogatszy.

365 stron
i 365 dobrych myśli,
rysunki, przepisy kulinarne, a także – po raz pierwszy w tym 
roku – fragmenty książek do poczytania, żółte kartki oraz 
afrykańskie przysłowia.

Jeszcze jeden rok dobrych myśli. Tym razem pod znakiem 
szczęśliwego słonia, który jest symbolem potęgi, mądrości 
i łagodności.

Kalendarz ścienny 2022
Andrzej Mleczko 
Zabawny kalendarz Andrzeja Mleczki 
urozmaici mijające miesiące śmiesznymi 
rysunkami. Produkt, który spodoba się 
wszystkim fanom twórczości Andrzeja 
Mleczki. Wejdź w nowy rok kalendarzowy 
z ilustracjami jednego z bardziej znanych 
polskich rysowników.

Kalendarz książkowy 2022
Lepszy rok 2022 z Katarzyną Miller
Rok z Katarzyną Miller – rok radości i rozwoju. Każdy nowy rok to symboliczny nowy początek. Jeśli otworzysz się na zmiany – może 
być on lepszy. A któż może być lepszą przewodniczką po roku 2022 niż zachwycająca mądrością i humorem Katarzyna Miller. Dzięki 
jej poradom przypomnisz sobie, jak zająć się swoim Wewnętrznym Dzieckiem, jak pokochać i docenić siebie. Porozmawiamy o ma-
rzeniach, a także o tym, co tu i teraz. O tym, co ważne i istotne. O tym, co codzienne i niezwykłe. Pozwól Katarzynie Miller towarzyszyć 
sobie przez cały rok. I niech jej moc będzie z tobą!

3999
/ 1 egz.

5990
/ 1 egz.

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

https://www.empik.com/lepszy-rok-2022-z-katarzyna-miller-wydawnictwo-zwierciadlo,p1281871428,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=kalendarz+miller
https://www.empik.com/mdr-dystrybucja-kalendarz-scienny-2022-andrzej-mleczko-mdr-dystrybucja,p1280833379,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=kalendarz+mleczko
https://www.empik.com/kalendarz-ksiazkowy-2022-rok-dobrych-mysli-beata-pawlikowska-edipresse-ksiazki,p1276423953,szkolne-i-papiernicze-p?qa=beata%20pawlikowska%20kalendarz&ac=true
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Kalendarz książkowy
Kalendarz książkowy dzienny z wymiennym wkładem, ręcznie szyty, format A5, 368 stron, różne kolory i wzory.

Kalendarz książkowy
Kalendarz książkowy tygodniowy z wymiennym wkładem, 
ręcznie szyty, format A4 lub A6, 160 stron, różne kolory i wzory.

5999
 / 1 egz.

od 6999
                / 1 egz.

4499
/ 1 egz.

4499
/ 1 egz.

3999
/ 1 egz.

3999
/ 1 egz.

3499
/ 1 egz.

3999
/ 1 egz.

Artur Negri
Planer stoika, czyli jak nie oszaleć 
i czerpać radość z życia
Wymiary: 120 x 185 mm, 424 str., układ dzienny

Paulina Młynarska
Planer Moc kobiet
Wymiary: 140 x 195 mm, 424 str., układ dzienny

Anka Dziedzic
Planer #nieksiężniczkuj
Wymiary: 165 x 235 mm, 176 str., układ tygodniowy

Katarzyna Grochola
Kalendarz osobisty. Zawsze z nadzieją. 
Dziennik uczuć
Wymiary: 160 x 205 mm, 192 str., układ tygodniowy

Marcin Capiga
Kalendarz coachingowy
Wymiary: 170 x 240 mm, 192 str., układ tygodniowy

Małgorzata Ohme
Planer 365 dni dobrego życia
Wymiary: 140 x 195 mm, 184 str., układ tygodniowy

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

https://www.empik.com/planer-fitness-fitanka-anka-dziedzic-eurograf-bis,p1280605943,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39964137
https://www.empik.com/kalendarz-coachingowy-2022-eurograf-bis,p1278928416,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39654137
https://www.empik.com/kalendarz-coachingowy-kwadraty-2022-eurograf-bis,p1280405167,szkolne-i-papiernicze-p
https://www.empik.com/kalendarz-moc-kobiet-eurograf-bis,p1280376759,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39930163
https://www.empik.com/planer-365-dni-dobrego-zycia-malgorzata-ohme-eurograf-bis,p1280605925,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39964120
https://www.empik.com/planer-stoicki-czyli-jak-nie-oszalec-i-czerpac-radosc-zycia-artur-negri-eurograf-bis,p1280852028,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39977892
https://www.empik.com/eurograf-bis-planer-zawsze-z-nadzieja-katarzyna-grochola-eurograf-bis,p1280672255,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39967398
https://www.empik.com/kalendarz-ksiazkowy-dzienny-model-38b-a5-granatowy-drops-print,p1283688929,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=40332239
https://www.empik.com/kalendarz-2015-a5-cambridge-mix-dzienny-premium,p1101596971,ksiazka-p?fromSearchQuery=15705815
https://www.empik.com/kalendarz-ksiazkowy-dzienny-cambridge-premium-a5-brazowy-drops-print,p1283688752,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=40332123
https://www.empik.com/i-drops-kalendarz-2017-format-a5-dns-modena,p1128693156,ksiazka-p?fromSearchQuery=20080129
https://www.empik.com/kalendarz-ksiazkowy-tygodniowy-cambridge-premium-a4-niebieski-drops-print,p1283688840,szkolne-i-papiernicze-p
https://www.empik.com/kalendarz-ksiazkowy-tygodniowy-model-44b-a5-grafitowy-drops-print,p1283689089,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=40332352
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6799

flamastry, 
12 kolorów, 

1 opak.

4999

kredki,
12 kolorów, 

1 opak. 
4499

zakreślacze, 
3 kolory, 

1 opak. 

6499

notatnik A5, 
96 stron + długopis, 

1 opak. 

7499

notatnik, 
176 stron, 

1 szt. 

8999

zestaw 
długopisów 

żelowych, 
12 kolorów, 

1 opak.

3299

kredki, 
12 kolorów, 

1 opak. 

1699

gumki, 
8 szt. 

1 opak. 

2499

gumki, 
5 szt. 

1 opak. 

799

długopis 
wymazywalny, 

1 szt. 

599

nożyk 
do papieru, 

1 szt. 

799

taśma, 
3 sztuki, 

1 opak. 

1999

taśma, 
1 szt. 

1999

nożyczki, 
1 szt. 

4799

kredki, 
36 kolorów, 

1 opak. 

2499

kredki 
z gumką, 

12 kolorów, 
1 opak. 

3499

kredki, 
24 kolory, 

1 opak. 

3299

zestaw 
pędzelków 

w etui, 10 szt., 
1 opak. 

4499

farby 
akwarelowe, 

12 kolorów, 
1 opak. 2999

farby 
plakatowe, 

12 kolorów, 
1 opak. 

1499

pojemnik 
na wodę, 

1 szt. 

1799

długopis, 
1 szt. 

2799

długopis 
z minifugurką, 

1 szt. 

LEGO®

malowanie i rysowanie

zapakuj swój prezent

799

marker permanentny, 
1 szt. 

599

długopis wymazywalny, 
1 szt. 

549

klej w sztyfcie, 
20 g, 

1 szt. 

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

https://www.empik.com/lego-zestaw-szkolny-dlugopisy-zelowe-12-sztuk,p1182817846,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=25249910
https://www.empik.com/lego-kolorowe-flamastry-12-sztuk,p1201213312,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=26143941
https://www.empik.com/kredki-lego-z-klockiem-mocujacym-12-szt,p1237393307,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=34273005
https://www.empik.com/zestaw-zakreslaczy-lego-3-sztuki,p1220535394,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=31029773
https://www.empik.com/dlugopis-zelowy-lego-pick-a-pen-zielony-lego,p1245070234,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=35526612
https://www.empik.com/dlugopis-zelowy-lego-pick-a-pen-niebieski-lego,p1245070100,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=35526544
https://www.empik.com/dlugopis-zelowy-lego-pick-a-pen-rozowy-lego,p1245070252,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=35526636
https://www.empik.com/dlugopis-z-elowy-lego-niebieski-z-minifigurka,p1237393194,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=34272893
https://www.empik.com/notatnik-lego-z-plytka-i-dlugopisem,p1237393130,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=34272831
https://www.empik.com/kwadratowy-notatnik-lego-z-dlugopisem-niebieski,p1237393282,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=34272985
https://www.empik.com/kredki-flexcils-12-kolorow-flexcils,p1103377149,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=16105799
https://www.empik.com/kredki-szkolne-36-kolorow-gdd-grupa-dystrybucyjna-daccar,p1220535774,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=31030182
https://www.empik.com/gdd-grupa-dystrybucyjna-daccar,p1000946932,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=66489047
https://www.empik.com/farby-plakatowe-12-kol-20ml-bambino-trzynasty-kolor-gratis,p1200787810,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=26064086
https://www.empik.com/kredki-olowkowe-noris-club-gdd-grupa-dystrybucyjna-daccar,prod9550136,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=66070160
https://www.empik.com/farby-szkolne-connector-12-kolorow-faber-castell,prod61081110,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=66794158
https://www.empik.com/faber-castell-pojemnik-na-wode-rozowy-click-go-faber-castell,p1123722499,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=19548593
https://www.empik.com/dlugopisy-zelowe-feelingi-elephants-0-5-mm-niebieskie-happy-color-gdd-grupa-dystrybucyjna-daccar,p1226183120,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=32540383
https://www.empik.com/nozyk-do-papieru-18mm,p1220157530,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=30966659
https://www.empik.com/tasma-klejaca-przezroczysta-herlitz-sp-z-o-o,prod27080414,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=66026532
https://www.empik.com/nozyczki-biurowe-czarne-herlitz-sp-z-o-o,prod57474220,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=66025085
https://www.empik.com/dlugopis-usuwalny-wymazywalny-uszaki-wild-mix-wzorow-happy-color-gdd-grupa-dystrybucyjna-daccar,p1256727596,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=36889303
https://www.empik.com/dlugopis-usuwalny-seria-space-story-niebieski-happy-color-gdd-grupa-dystrybucyjna-daccar,p1210991227,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=26852485
https://www.empik.com/lumocolor-marker-permanent-czarny-gdd-grupa-dystrybucyjna-daccar,prod9250392,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=66375876
https://www.empik.com/tasma-klejaca-scotch-magic-greener-choice-z-certyfikatem-ok-biobased-niewidoczna-na-podajniku-3m,p1237438196,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=34288658
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1199

teczka 
z gumką, 

1 szt. 

379

teczka 
kopertówka, 

1 szt. 

3499

planner 2022, 
1 szt. 

16900*

notes Moleskine, 
edycja limitowana, 

1 szt. 

999

koszulki 
na dokumenty, 
10 szt., 1 opak. 

3499

segregator, 
1 szt. 

1999

teczka 
z gumką, 

1 szt. 

2999

przybornik 
na biurko, 

1 szt. 

* Produkt dostępny w wybranych salonach. 

2499

notes, 
64 kartki, 

1 szt. 

2499

planner 2022, 
1 szt. 

1999

segregator, 
1 szt. 

2999

segregator, 
1 szt. 

27900*

pióro Lamy, 
1 szt. 

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

https://www.empik.com/teczka-z-gumka-pigna-natura-by-pigna-wlochy,p1000845226,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=66357193
https://www.empik.com/segregator-a4-pigna-natura-by-pigna-wlochy,p1000845174,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=66357148
https://www.empik.com/pigna-nature-segregator-a4-by-pigna-wlochy,p1000812121,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=66379744
https://www.empik.com/segregator-8-cm-pure-glam,p1237437717,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=34288184
https://www.empik.com/teczka-rysunkowa-z-gumka-a4-pure-glam-herlitz-sp-z-o-o,p1250632922,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=36414079
https://www.empik.com/koszulki-do-segregatora-opakowanie-10szt-monocromo-ppl-by-pigna-wlochy,p1124662307,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=19662800
https://www.empik.com/przybornik-na-biurko-6-5x6-5x10cm-pure-glam-herlitz-pure-glam-herlitz,p1261751649,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=37652999
https://www.empik.com/pd-planner-2022-zielony-zam-empik,p1265478346,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=37964849
https://www.empik.com/pd-planner-2022-eskora-zloty-empik,p1265478319,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=37964818
https://www.empik.com/pd-planner-2022-mieta-empik,p1265478337,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=37964832
https://www.empik.com/pd-planner-2022-bl-jasny-empik,p1265478391,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=37964870
https://www.empik.com/pd-notes-antystresowy-empik,p1265478416,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=37964887
https://www.empik.com/pd-planner-2022-roz-zam-empik,p1265478364,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=37964856
https://www.empik.com/pd-planner-2022-eskora-czarny-empik,p1265478294,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=37964801
https://www.empik.com/pd-planner-2022-szary-empik,p1265478328,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=37964825
https://www.empik.com/pd-planner-2022-bl-ciemny-empik,p1265478373,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=37964863
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