
Przytulny luty 
2019

Przybory kuchenne. 
Różne rodzaje

8 zł



Zakochaj się w lutym – jest wyjątkowy. Gdy dni stają 
się coraz krótsze, a zimowy mrok puka do drzwi, 
zbliżamy się do siebie. Zapalamy świece, grzejemy się 
pod kocem i rozkoszujemy opowieściami z filiżanką 
gorącej czekolady. Podobne do siebie dni szybko 
mijają, ale jeśli potrafimy się na chwilę zatrzymać 
i skupić na codziennych sprawach, zima stanie się 
najprzyjemniejszą porą roku.

W tym miesiącu proponujemy sposoby na zimny luty 
i przytulne rozwiązania, które umilą zwykły, nudny 

dzień. Załóż fartuch, rzuć się w wir pieczenia i ciesz się 
zapachem domowych ciasteczek. Albo odpuść sobie 
i spędź cały dzień w łóżku, grając w gry planszowe. 
Pokonamy zimową ciemność, dodając jej trochę 
kolorów. 

Luty jest krótki, więc wykorzystajmy go w pełni. 
Zacznij od swojego najbliższego otoczenia. Wypełnij 
je miłością, radością, uśmiechem i ludzką życzliwością. 
Ciesz się codziennym życiem i spędzaj ciepłe chwile 
z innymi. 

Zbliżcie się do siebie!



Idealne dopasowanie

Organizer ścienny. 
13,4 x 13 cm, 13,4 x 19,5 cm 

i 26,8 x 13 cm. 
Różne kolory. Już od 10 zł

Nagrodzony Good Design Award, zwycięzca London 
International Creative Competition

As awarded by The Chicago 
Athenaeum: Museum of 
Architecture and Design



Gotowanie może być jeszcze przyjemniejsze! Flying 
Tiger Copenhagen wprowadza na rynek nową 
linię ekologicznych przyborów kuchennych złożoną 
z 14 produktów, od trzepaczek po łyżki do sałatek. 
Została ona zaprojektowana z naciskiem na prostotę, 
naturalne materiały i kunsztowne wykonanie, zgodnie 
z tradycją skandynawskiego wzornictwa.

Produkty z tej ekologicznej linii są wykonane z drewna 
bukowego z certyfikatem FSCTM, silikonu i stali 
nierdzewnej – materiałów, które są przyjazne dla 
środowiska i trwałe, a także chronią garnki i patelnie 
podczas gotowania, duszenia i smażenia.

Przybory kuchenne są dziełem Lovoriki Banovic, 
głównej projektantki produktów Flying 
Tiger Copenhagen. Jest ona laureatką kilku 
międzynarodowych nagród z zakresu projektowania 
i ma talent do łączenia estetyki z funk cjonalnością.

Nowa linia przyborów kuchennych Flying Tiger 
Copenhagen została już wyróżniona w dwóch 
prestiżowych konkursach: Winner of The Good Design 
Award, European Design Award i IDA Design Awards.

Lovorika Banovic, główna 
projektantka produktu 
Flying Tiger Copenhagen

Nowa, wielokrotnie 
nagradzana linia 
przyborów 
kuchennych

Winner of The Good Design Award, Nagrodzone IDA 
Design Award i European Product Design Award

As awarded by The Chicago 
Athenaeum: Museum of 
Architecture and Design



Szczypce 8 zł

Łyżka do sałatek 8 zł

Chochla 8 zł

Łyżka do gotowania 8 zł

Łyżka do próbowania 8 zł

Łopatka do skrobania 8 zł

Nóż do smarowania 8 zł

Trzepaczka 8 zł

Łopatka 8 zł

Pędzelek 8 zł

Szczotka do zmywania 8 zł

Łyżka cedzakowa 8 zł

Łopatka ze szczelinami 8 zł

Łyżka do mieszania 8 zł
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Pogoda na miłość

Balon foliowy 8 zł



Figurka z mlecznej czekolady. 
100 g 10 zł

Czekoladowe serca. 135 g 8 zł

Samoprzylepne koperty. 6 szt. 6 złBloczek do notatek 8 zł Długopis. 
Różne kolory 6 zł

Notes z cekinami, A5. Różne rodzaje 
20 zł

Piankowe serduszka. 
Gorzka czekolada. 150 g 8 zł

Pianki. 
200 g 8 zł

Tablica magnetyczna. 
W zestawie z markerami 10 zł

Broszka z diodami LED. 
Różne rodzaje 8 zł

Zamykany pamiętnik. 
Różne kolory 15 zł

Serwetki. 10 szt. 6 zł

Bony miłości. 20 szt. 10 zł Świeczki na tort 6 zł
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Armatka z konfetti. 2 szt. 
Różne kolory 8 zł

Kartka z mleczną czekoladą 8 zł

Girlanda świetlna. 10 lampek LED. 
1,65 m 12 zł

Sztuczne serce 15 zł

Papier prezentowy. 
70 cm x 2 m 8 zł

Konfetti. Różne kolory 6 złTorebka na prezent, z okienkiem. 
Różne kolory 8 zł

Tablica ogłoszeń. Z literami, symbolami 
i słowami 40 zł

Neonowa lampka.
Pamiętaj o bateriach 25 zł

Kartki i koperty.   
Różne kolory 2 zł

Lampka lustrzany tunel. Różne rodzaje. 
Pamiętaj o bateriach 25 zł

Torba na zakupy, różne wzory 15 zł

Kartka z kopertą. 
Różne rodzaje 6 zł
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Słodkie serce

Lizak. 
Różne rodzaje 4 zł



Płomień miłości

Podgrzewacze. 6 szt. 
Różne kolory

12 zł



Kubek z uchwytem. 
Różne kolory 8 zł

Świecący znak. Różne rodzaje. 
Pamiętaj o bateriach 25 zł

Kubek dla dwojga. 
Różne kolory 20 zł

Czajniczek do herbaty 
z kubkiem 25 zł

Kubek z łyżką. Różne kolory 15 zł

Koc. 130 x 170 cm 40 złPoduszka. 45 x 45 cm 30 zł

Miska na zupę z łyżką. 
Różne kolory 15 zł

Poduszka-przytulanka. 
Różne rodzaje 25 zł

Łapacz snów. 
Do dekoracji 8 zł

Ramka na zdjęcie. 30 x 40 cm.
Różne rodzaje 15 zł

Pudełko w kształcie książki 10 zł

Czajniczek do herbaty. 0,8 l. 
Różne kolory 100 zł

Stolik do łóżka 60 zł
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Długopis-króliczek 6 złPuchaty długopis 6 zł

Długopis w kształcie młotka 6 zł

Długopis w kształcie lizaka 4 zł

Długopis-wyścigówka 6 złDługopis z cekinami 6 zł

Długopis w kształcie śrubokrętu 6 zł

Długopis z różą 6 zł Długopis z wiatraczkiem 6 zł Długopis z pomponem 6 zł

Długopis z koniczynką 6 zł

Długopis z sercem 6 zł

Długopis z rybim ogonem 6 zł

Długopis w kształcie obcęgów 6 złDługopis w kształcie klucza 6 zł
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Do pisania listów miłosnych

Długopis-kwiat 
6 zł



Paleta do przechowywania farb. 
Zapobiega wyschnięciu farby 15 zł

Pasta strukturalna 12 zł

Blok rysunkowy. A4 
15 zł

Zestaw pędzli. Do farb akrylowych 
12 zł

Pędzle do malowania. Zestaw 10 szt. 15 zł

Dekoracyjna farba akrylowa. 60 ml. Różne kolory 8 zł

Farba marmurkowa. 
Różne kolory 12 zł

Zestaw malarski 12 zł

Farba akrylowa. 75 ml. Różne kolory 8 zł

Szkicownik. Bezkwasowy. 60 arkuszy. 
A5. 100 g 12 zł

Szkicownik. Bezkwasowy. 60 arkuszy. 
A4. 100 g 15 zł

Zabawa z kolorami
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Drewniana dłoń manekina 60 zł

Kredki. 36 szt. 25 zł

Piórnik. Różne kolory 10 zł

Szkicownik. 17,2 x 25,5 cm 10 złPapier kartonowy. 20 arkuszy. A4. 
150 g. Bezkwasowy 8 zł

Nożyczki do robienia wzorów 12 zł

Zestaw do szkicowania 25 zł

Pastele olejne, 12 szt. 10 zł Gumka. 
Różne rodzaje 6 zł

Notatnik. A4. 
Różne kolory 10 zł

Flamastry. 50 szt. 
25 kolorów 15 zł
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Glinka polimerowa. Plastelina. 
Różne kolory 6 zł

Koraliki wodne do zabawy. 500 
koralików wodnych, 1 podstawka 
na koraliki, 8 wzorów koralików, 1 

butelka z rozpylaczem i pęseta 15 zł

Szklane koraliki 12 zł

Dozowniki z brokatem. 70 g. 
Różne kolory 8 zł

Szczypce z zaokrągloną końcówką. 
Różne kolory 8 zł

Zestaw koralików 15 zł

Glina perłowa. 
Różne kolory. 5 szt. 6 zł

Stemple. 
26 szt. 25 zł

Tubki z gąbkami do malowania. 
6 szt. 12 zł

Skacząca masa plastyczna z brokatem 
12 zł

Zestaw do robienia mazi 40 złKolorowanie według numerów 12 zł
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9-metrowy rysunek 

Kolorowanka o długości 9 metrów
15 zł



Gra offline

Łamigłówka
40 zł



Układanka wieża. 
Z numerami 40 zł

Gra w równowagę 30 zł

Gra memory. 68 elementów 15 zł

Gra wędkarska 30 zł

Karty do gry, XXL 15 zł

Układanka 25 zł

Chińczyk dla od 2 do 6 graczy 25 zł Gra poplątaniec 20 zł

Obrazkowe lotto. 4 karty. 
32 elementy 20 zł

Kości opowieści. 6 szt. 20 zł Kalaha 25 zł

Gra w pszczołę 20 zł

19#flyingtiger
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Sny na jawie

Zawieszka na drzwi. 
Różne rodzaje

 6 zł
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