
Posłuchajcie
Kilka faktów 
na nasz temat, 
których pewnie 
jeszcze nie 
słyszeliście

6zł
Zatyczki do uszu. 

4 pary.



An invitation
to a  
richer life
We Flying Tiger Copenhagen nie 
projektujemy tylko produktów ładnych. 
Projektujemy rzeczy, które sprawiają,
że czujesz się lepiej. 

I niezależnie od tego, czy oferujemy 
niezwykłe rzeczy do codziennego użytku, 
czy sprawiamy, że zwykłe produkty 
wyglądają niezwykle, chcemy dzięki nim 
zbliżać ludzi do siebie. 

Rzeczy, które wywołają Twój uśmiech. 
Prezenty, które chcesz podarować. Pomysły, 
którymi chcesz podzielić się z innymi. 

Prawdziwe bogactwo nie zależy od 
posiadanych rzeczy, ale od doświadczeń, 
którymi się dzielimy. Co miesiąc Flying Tiger 
Copenhagen wprowadza szereg nowych 
produktów. Rzeczy, których potrzebujesz. 
Rzeczy, o których marzysz. Rzeczy, których 
istnienia nawet się nie domyślasz.

Nasze kolekcje projektujemy z myślą o Tobie 
i zasobów wykorzystywanych do ich 
produkcji. Każdy z nich zaprojektowany jest 
tak, by spełniły się Twoje marzenia. 



A richer life 
doesn’t cost
a fortune …

… at least not 
at Flying Tiger 
Copenhagen



Oto opowieść 
o 5 sprawach, 
które są ważne 
dla Flying Tiger 
Copenhagen …
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...a świadczą 
o tym produkty 
w naszych 
sklepach



6zł
Magiczna fasola



Dobry 
skład

001

Czy wiesz, że tworząc nasze produkty 
przykładamy ogromną wagę do 
ich składu? Chcemy, abyś czuł się 
bezpiecznie, używając naszych 
produktów i obdarowując nimi 
kogoś, na kim Ci zależy. 

Wszystkie nasze produkty są 
testowane na obecność szkodliwych 
substancji, aby upewnić się, że żadna 
niechciana chemia nie znajduje się 
w naszych produktach. Nasze farby 
do twarzy i inne produkty dla dzieci 
nie zawierają perfum. Pomyśleliśmy, 
że chcesz o tym wiedzieć. 





25zł
Kosz łazienkowy.
Wysokość: 25 cm. 

Nasz własny projekt. 
Różne kolory

Każdy produkt 
z naszego 
asortymentu został 
przetestowany



Dokładnie wiemy, 
z czego zrobione 
są wszystkie nasze 
produkty  – co do 
składnika.

W ten sposób  
możemy 
zagwarantować,  
że są bezpieczne.
Martin Jermiin
Prezes zarządu Flying Tiger Copenhagen

Skład 
98% Tworzywo ABS (akrylonitryl, butadien i styren)
2%  Powłoka poliuretanowa – różowa (polimer zbudowany 

z jednostek organicznych połączonych wiązaniami 
karbaminianowymi)



Sprawdzamy 
wszystkie produkty, 
aby upewnić się, 
że nie zawierają 
szkodliwych 
substancji



Ponieważ zaopatrujemy 
ponad 950 sklepów, możemy 
podnosić standardy, nie 
podnosząc cen   

8zł
Kredki. 6 szt.



Zabawa to droga do 
odkrywania świata. 
Chcemy, aby dzięki naszym 
produktom dzieci rozwijały 
swoją ciekawość 
i kreatywność, świetnie 
się przy tym bawiąc

8zł
Foremki do piasku. 

Różne wzory



Ciekawostki na temat naszych zabawek:  
·  Nasze zabawki są testowane podczas produkcji oraz zawsze 
poddawane badaniom w niezależnym laboratorium.  

·  Projekt każdej naszej zabawki jest sprawdzany tak, aby jej 
kształt i wielkość nie stwarzały zagrożenia. 

·  Nasze zabawki posiadają znak CE i oznaczenia wskazujące 
zalecany wiek dziecka.

Możesz mieć pewność, 
że nasze zabawki są 
bezpieczne dla dzieci 



Nasze farby do  
twarzy oraz inne 
produkty dla  
dzieci nie zawierają 
perfum

20zł
Farbki do twarzy

4zł
Chusteczki do demakijażu. 

25 szt.





Czysta
przyjemność.
Bez perfum



10zł
Produkty z minerałami

z Morza Martwego



Dla
planety

002

Chcemy zatroszczyć się o naszą 
planetę i stale szukamy bardziej 
zrównoważonych sposobów 
prowadzenia działalności. 
Stosowanie przyjaznych 
środowisku materiałów w naszych 
produktach i redukcja opakowań 
to drobne kroki w kierunku 
zdrowszego środowiska. Złożyliśmy 
też deklarację dotyczącą tworzyw 
sztucznych. W ramach współpracy 
z duńską organizacją Plastic 
Change zobowiązaliśmy się do 
zminimalizowania zyżucia tworzyw 
sztucznych i zwiększenia nacisku 
na ponowne wykorzystanie 
i recykling. 

Mamy jeszcze dużo rozwiązań 
przyjaznych środowisku do 
wprowadzenia na tej ważnej 
drodze. Tak naprawdę dopiero 
zaczynamy. 



12zł
Komplet sztućców 

z bambusa

Działania na rzecz ochrony 
klimatu mogą rozpocząć 
się na talerzu – zmiany 
wprowadzamy produkt
za produktem



30zł
Harmonijkowy stołek

z tektury makulaturowej 
Wysokość: 36 cm.

Stale wprowadzamy 
rozwiązania umożliwiające 
użycie materiałów 
odnawialnych



Materiały takie 
jak wodorosty, 
słoma pszenicy, 
wełna i bambus 
to materiały 
odnawialne 
pochodzące 
z naturalnych 
źródeł



Moim zadaniem jest 
stworzenie bardziej 
zrównoważonych zasad 
produkcji na przyszłość
Trine Pondal 
Kierownik ds. zrównoważonego 
rozwoju i odpowiedzialności 
społecznej Flying Tiger 
Copenhagen



Ramki z certyfikatem 
FSCTM są wykonane z drewna 
pochodzącego z lasów 
zarządzanych w sposób 
zrównoważony

Od

8zł
Ramka na zdjęcia.
Różne rozmiary



Zrównoważona 
gospodarka 
leśna
Aby świadomie wybierać drewno
i papier,  szukaj produktów z logo 
FSCTM. Dzięki temu masz gwarancję,
że las, z którego pozyskano surowce, 
jest zarządzany w zrównoważony 
sposób i może się odtworzyć. 
Pomożesz również chronić osoby 
pracujące w lasach oraz dzikie 
zwierzęta, dla których las jest domem.



15zł
Drewniane pudełko.
Nasz własny projekt

Jest wiele powodów, aby 
wybierać produkty z etykietą 
FSC:
 ·  Certyfikat FSC to gwarancja, że las 

będzie mógł się odtworzyć. 
·  Lasy posiadające certyfikat FSC rosną 
na całym świecie – od Szwecji aż po 
Amerykę Południową.

·  Organizacja FSC pomaga chronić 
osoby pracujące w lasach oraz 
dzikie zwierzęta, dla których las jest 
domem.

·  Organizacja FSC koncentruje 
się na zagwarantowaniu 
lokalnym pracownikom szkoleń, 
bezpieczeństwa i godnego 
wynagrodzenia. 

*Forest Stewardship Council



Wszystkie nasze artykuły papiernicze mają certyfikat FSCTM 

Od 

20zł
Zeszyt A5 do 
bullet journal 



Wszystkie nasze artykuły papiernicze mają certyfikat FSCTM 



6zł
Serwetki. 20 szt. 

Różne wzory

W naszej ofercie zawsze 
znajdziesz szeroki 
wybór serwetek idealnie 
pasujących do sezonu





Ze stali 
nierdzewnej
Stal nierdzewna to w pełni 
przetwarzalny i bardzo trwały 
materiał. Łatwo się go topi 
i można używać wielokrotnie bez 
obniżania jakości. Dzięki temu stal 
nierdzewna jest długotrwałym 
i przyjaznym dla środowiska 
materiałem.



25zł
Pudełko na lunch



15zł
Bidon. 
500 ml 

Stal nierdzewna i szkło 
z recyklingu to w pełni 
przetwarzalne i  trwałe 
materiały. Za każdym razem, 
gdy dokonujemy recyklingu, 
ograniczamy powstawanie 
odpadów i działamy z myślą o 
naszej planecie



Szkło jako materiał może 
być używane wielokrotnie 
i zachowa przy tym swoją jakość. 
Użycie recyklowanego 
materiału wymaga mniejszej 
temperatury topnienia, co 
wpływa na zmniejszenie śladu 
węglowego 

8zł
Szklanka. 220 ml



Wznieśmy toast 
za dobre zmiany! 
Nie będziemy mieszać – 
uwielbiamy chwalić się 
szeroką gamą naszych słomek 
wielokrotnego użytku. 
W naszej ofercie znajdziesz 
słomki wykonane z czterech 
różnych rodzajów materiału: 
silikonu, stali nierdzewnej, 
bambusa i szkła. A najlepsze 
w tych słomkach jest to, że 
można ich używać raz za 
razem – wystarczy wyczyścić 
je szczoteczką. Na zdrowie, 
naturalnie!

Za każdym razem, 
gdy dokonujemy 
recyklingu, działamy 
z myślą o naszej 
planecie



6zł
Szklana słomka.  
Długość: 23 cm.  

Różne kolory. 



Przyświeca 
nam cel
Czy wiesz, że migotliwe światło 
świec to jeden ze sposobów na 
wprowadzenie hygge do swojego 
domu? Nasz asortyment obejmuje 
pełną gamę kolorów, a znajdziesz 
w nim świece rustykalne, blokowe, 
wąskie oraz świece w szkle 
z recyklingu. 

12zł
Świeca w szkle

Kilka pozytywnych szczegółów, 
którymi chcemy się podzielić:  
·  Nasze świece charakteryzują się wysoką jakością,  
długim czasem spalania i niskim wskaźnikiem sadzy

·  Knoty wykonane są w 100% z bawełny z certyfikatem 
Oeko-Tex

· Wszystkie świece są produkowane w Europie



Po wypaleniu się świecy, 
wykorzystaj szklankę 
ponownie, np. jako 
świecznik na tealighty czy 
świece blokowe lub jako 
dekoracyjny pojemnik



Wykorzystywanie 
produktów 
możliwie najwięcej 
razy jest jednym 
ze sposobów 
na zmniejszenie 
wpływu ich 
produkcji na 
środowisko

Używaj  
na maksa, 
ograniczaj do 
minimum 



Każde ponowne użycie 
produktu to ukłon 
w stronę naszej planety 
– i mniej śmieci. Mamy 
nadzieję, że będziecie 
cieszyć się naszymi 
produktami przez 
długi czas

Używaj  
na maksa, 
ograniczaj do 
minimum 

8zł
Torba na zakupy



Opakowanie
robi różnicę!
Na naszej drodze w kierunku 
bardziej zrównoważonej 
działalności, rozpoczęliśmy 
optymalizację i zmniejszanie 
wielkości naszych opakowań.

Świetnym przykładem są 
nasze nowe opakowania 
osłon na telefon. Pożegnaliśmy 
plastik i ograniczyliśmy ilość 
zużywanego kartonu. Dzięki 
temu działamy zgodnie z dwiema 
naszymi zasadami dotyczącymi 
opakowań: minimalizujemy 
wielkość opakowań i redukujemy 
wykorzystywanie materiałów 
zmieszanych.

Wiele zmian jeszcze przed nami - 
wyruszcie w tę podróż razem 
z nami!



W przypadku 
sprzedaży osłon 
na telefon oznacza 
to zmniejszenie 
zużycia tworzyw 
sztucznych o około 
8 ton w ciągu roku

15zł
Osłona.

100% tworzywa 
sztucznego z recyklingu



Oryginalny
design

003

Mamy własny zespół, który 
odpowiada za design wielu naszych 
produktów. Nasz pierwszy 
projektant graficzny rozpoczął pracę 
w 2006 roku, a obecnie a obecnie 
tworzeniem grafik i produktów 
zajmuje się specjaly dział. 

Inspirują nas nasze duńskie 
korzenie, a koncentrujemy się 
na funkcjonalności i unikalności 
produktów. Wspominaliśmy, że 
nasz zespół projektantów zdobył 
wiele międzynarodowych nagród za 
kreatywną i niesamowitą pracę? 

Kochamy oryginalne wzornictwo 
i chcemy, aby każdy miał do niego 
dostęp. 





Naszym zdaniem 
rzeczy, których 
używamy 
codzienne, 
wymagają 
najwięcej 
uwagi
Lovorika Banovic 
główna projektantka produktu 
Flying Tiger Copenhagen



Naszym zdaniem 
rzeczy, których 
używamy 
codzienne, 
wymagają 
najwięcej 
uwagi

Od

 8zł
Akcesoria łazienkowe.
Nasz własny projekt.

Różne kolory



Te przybory kuchenne są 
wytwarzane z oznaczonego 
FSCTM drewna bukowego, 
ręcznie polerowane 
i olejowane olejem sojowym, 
dzięki czemu zachowują swoją 
miękkość i naturalny wygląd



Wszystkie przybory 
dobrze pasują 
do dłoni dzięki 
asymetrycznej 
rączce. 
Jest zaokrąglona 
z jednej strony 
i płaska z drugiej

8zł
Przybory kuchenne. 
Nasz własny projekt.

Różne rodzaje. Cena za sztukę



Stylowe 
rozwiązanie do 
przechowywania 
– zaprojektowane 
do codziennego 
użytkowania



Od

 8zł
Pojemniki do 

przechowywania.
Nasz własny projekt. 

Różne kolory i rozmiary



FOLD to seria 
praktycznych, 
kolorowych 
pojemników 
na żywność 
i napoje



Od 

10zł
Pojemnik z pokrywką.
Nasz własny projekt.

Różne rozmiary

Nasza nagradzana seria FOLD 
pozwala lepiej przechowywać 
produkty. Karbowanie umożliwia 
dzieciom nalewanie bez 
rozlewania.  Pojemniki mieszczą 
się na drzwiach lodówki, a 
pokrywki łatwo się zdejmują



Pierwszy szkic
oryginalnego  
dzbanka na 
herbatę TEA BIRD 
z 2015 r.
Ptak w garści... Ten dzbanek na herbatę otrzymał 
dwie najbardziej prestiżowe nagrody za 
wzornictwo: IF Design Award oraz Good Design 
Award. TEA BIRD został zaprojektowany przez 
Andreasa Skovgaarda i Christiana Vennerstrøma.



40zł
Dzbanek. Pojemność: 1,4 l 

Nasz własny projekt



25zł
Słuchawki z mikrofonem.

Nasz własny projekt.
Długość kabla ok. 1,2 m.

Poznaj 
nasze 
nowe 
skarby
Posłuchajcie, do naszej oferty 
trafiła nowa gama produktów 
multimedialnych naszego 
własnego projektu.
Ta seria została stworzona przez 
naszego starszego projektanta 
produktów, Maartena de Greeve, 
i jest częścią naszego stałego 
asortymentu. 





Przedmioty 
codziennego 
użytku 
naprawdę 
mogą sprawić, 
że poczujesz się 
wyjątkowo
Maarten de Greeve
Starszy projektant produktów
Flying Tiger Copenhagen



40zł
Słuchawki z mikrofonem.

Nasz własny projekt



40zł
Słuchawki z mikrofonem.

Nasz własny projekt





15zł
Osłona na telefon
iPhone 6, 6s, 7.

Nasz własny projekt.
100% tworzywa 

sztucznego z recyklingu

25zł
Ładuj i słuchaj muzyki 

jednocześnie. 
Nasz własny projekt.
Przejściówka 2 w 1



15zł
Kabel ładujący.

Nasz własny projekt.
120 cm

30zł
Bateria zewnętrzna. 
Nasz własny projekt. 
Kabel micro USB do 

ładowania w zestawie



004

Prawdziwa
zabawa
Chcemy dopasować się do 
rytmu Twojego serca. Cyfrowe 
rozrywki są fajne, ale nie mogą się 
równać z zabawą w prawdziwym 
świecie. Chcemy pobudzić Twoją 
wyobraźnię, zaciekawić Cię 
i obudzić Twoją kreatywność. 



15zł
Kolorowanka.

 9 metrów



Kreatywność to źródło,
które bije mocniej,
jeśli dzieli się je z innymi

10zł
Koraliki do prasowania



8zł
Podkładka do koralików. 

Przezroczysta



Świat jest 
płótnem 
malarskim 
dla naszej 
wyobraźni

W naszej ofercie zawsze 
znajdziesz setki zabawnych 
i inspirujących artykułów 
hobbystycznych



Od

 3zł
Artykuły hobbystyczne





Od 

3zł
Artykuły 

hobbystyczne



Chcemy zainspirować 
Was do wspólnego 
działania – nie ma nic 
lepszego niż zabawa 
w realnym świecie

60zł
Drewniany domek 

dla lalek



8zł
Lalki. Różne rodzaje

Od

6zł
Akcesoria do 

domku dla lalek



8zł
Taśma samoprzylepna – 

droga. 8 metrów



Od 

6zł
Pojazdy i znaki 

drogowe



20zł
Drewniana 
układanka

40zł
Gra słowna

Przez zabawę odkrywamy świat



20zł
Drewniana 
układanka

20zł
Walizka ABC 
z magnesami

12zł
Drewniana 
układanka

Przez zabawę odkrywamy świat



Apelujemy - baw się! Znajdź 
czas dla bliskich i rozkręć 
zabawę na całego. Dla 
młodszych, dla starszych, gry 
edukacyjne i towarzyskie. 
W naszej ofercie każdy może 
znaleźć wiele zabawek i gier 
idealnie pasujących do okazji



12zł
Hula-hoop



Każdy 
dzień jest 
wyjątkowy

005

Niezależnie od tego, czy 
produkujemy niezwykłe 
rzeczy do codziennych 
zastosowań, czy sprawiamy, 
że zwykłe produkty wyglądają 
niezwykle, chcemy dzięki nim 
zbliżać ludzi do siebie. 



Od 

15zł
Parasol



Sprawiamy, 
że zwykłe 
przedmioty  
stają się 
nieprzeciętne



10zł
Temperówka 
do marchewki

Obiera, struga  
i robi wstążki 
z warzyw



Różnica pomiędzy 
zwyczajnym 
a nadzwyczajnym

Postaw świat na głowie 
i żyj pełnią barw. W naszym 
świecie zwykłe rzeczy stają 
się źródłem wyjątkowych 
i niezapomnianych chwil



Układanka wieża 25zł

Kłódka do bagażu 6zł

Lampa w kształcie ananasa 40zł

Miarka 8zł



Powód do 
świętowania 
jest zawsze
Im bardziej celebrujesz życie, tym więcej 
masz powodów do świętowania. Czas mija 
szybko bez względu na to, czy bawisz się 
dobrze, czy nie. Do Ciebie należy wybór w 
jaki sposób uczynisz te chwile wyjątkowymi!



5zł
Balony foliowe.
Różne rodzaje



Od

4zł
Akcesoria

imprezowe

W naszych sklepach 
zawsze znajdziesz 
mnóstwo zabawnych 
i radosnych produktów



8zł
Balony. 6 szt.
Różne kolory



Na małe...

8zł
Pianki miniaturowe.

200 g



...i duże okazje

15zł
Pianki XXL. 400 g



Słodkie chwile
bez słodzenia

6zł
Żelki owocowe 
bez cukru. 80 g



Bez glutenu
Bez sztucznych 
barwników
Aromaty naturalne 



Świętuj po 
swojemu

Życie to impreza, a my pomagamy 
ją rozkręcić. W Boże Narodzenie, 
Nowy Rok, Wielkanoc, 
Halloween, Walentynki, 
urodziny i wszystkie inne okazje, 
które są dla Ciebie specjalne



Świętuj po 
swojemu



Do zobaczenia 
wkrótce
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