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Szanowni Paostwo 

 

 Świat Zdrowych Zabawek jest nowoczesną firmą otwartą na potrzeby Odbiorców.  Jesteśmy 

Polskim producentem bezpiecznych i przyjaznych zabawek. W naszej ofercie znajdziecie Paostwo 

zabawki pluszowe i drewniane: zwierzęta na biegunach, huśtawki, maskotki oraz asortyment 

promocyjno-reklamowy. Oferujemy również gry, zabawki i sprzęt edukacyjny, oraz sprzęt 

rekreacyjny.  

Od maja 2012r. uruchomiliśmy  hurtownię a zarazem oddzielnie sklep dla odbiorców 
detalicznych z artykułami dziecięcymi zabawkami i sprzętem rekreacyjnym. 

W związku z poszerzeniem działalności chcemy zaprosid paostwa do współpracy handlowej. 
Możemy zaoferowad dużą powierzchnię magazynową przy obwodnicy miasta na trasie WZ oraz 
nowoczesny sklep stacjonarny i  internetowy. 

Dodatkowo w naszej siedzibie równocześnie ze sprzedażą hurtową i detaliczną działad 
będzie punkt dla dzieci „przez zabawę do edukacji”. W specjalnie na to przeznaczonym 
pomieszczeniu prezentowad będziemy nowoczesne rozwiązania w dziedzinie zabawek i robotów. 
Dzieci w grupach zorganizowanych uczestniczyd będą w zajęciach rozwijających kreatywnośd, 
umiejętności konstruowania, poznawad zasady robotyki, fizyki oraz możliwie innych dziedzin nauki. 

Zachęcamy importerów, sprzedawców hurtowych, detalicznych jak i producentów do 

nawiązania współpracy usługowo handlowej, gwarantujemy dogodne warunki współpracy. Nasz 

zakład ma duże możliwości produkcyjne zachowując przy tym wysoką jakośd produktów. 

  

 

 

 

 

Z poważaniem 

 

  



Zdjęcie Produktu Nazwa / KOD EAN Specyfikacja  

 

Koń duży 
brązowy 
 

5907554143465 

Wymiary: 100x39*60 cm/ siedzisko 60cm 

Kolorystyka: jasnobrązowy, ciemnobrązowy, czarny 

Cechy produktu: koo pluszowy na drewnianych płozach, w 
zabawce zamocowane są drewniane rączki, koo ma wszytą w 
uchu grającą pozytywkę. 

 

 

Koń duży łaciaty 
 

5907554143274 

Wymiary: 100x36*60 cm/ siedzisko 60cm 

Kolorystyka: ciemnobrązowy w beżowe łaty 

Cechy produktu: koo pluszowy na drewnianych płozach, w 
zabawce zamocowane są drewniane rączki, koo ma wszytą w 
uchu grającą pozytywkę. 

 

 

Koń duży 
kolorowy 
 

5907554143458 

Wymiary: 100x36*60 cm/ siedzisko 60cm 

Kolorystyka: fioletowy, jasnoróżowy 

Cechy produktu: koo pluszowy na drewnianych płozach, w 
zabawce zamocowane są drewniane rączki, koo ma wszytą w 
uchu grającą pozytywkę. 

 

 

 Bujak stojący Wymiary: ~94x36*70 cm/ siedzisko 43cm 

Kolorystyka: różne kolory 

Zwierzaki: Haski, Bernardyn, Reks, Pluto. Słoo, Wesołek, 
Osiołek, Kłapouchy 

Cechy produktu: bujaki pluszowe na drewnianych płozach, w 
zabawkach zamocowane są drewniane rączki. 

 

 

Bujak stojący  

 
5907554143069 
5907554143076 

Wymiary: ~94x36*70 cm/ siedzisko 43cm 

Kolorystyka: łaciate 

Zwierzaki: Tygrys i Krówka 

Cechy produktu: bujaki pluszowe na drewnianych płozach, w 
zabawkach zamocowane są drewniane rączki. Krówka ma 
wszytą w uchu grającą pozytywkę. 

 

 

Konik stojący 
brązowy 
 
5907554143694 

Wymiary: 94x36*58 cm/ siedzisko 42cm 

Kolorystyka: jasnobrązowy, ciemnobrązowy, czarny 

Cechy produktu: koo pluszowy na drewnianych płozach, w 
zabawce zamocowane są drewniane rączki, koo ma wszytą w 
uchu grającą pozytywkę. 

 

 

Konik stojący 
łaciaty 
 
5907554143588 

Wymiary: 94x36*58 cm/ seat 42cm 

Kolorystyka: ciemnobrązowy w beżowe łatki 

Cechy produktu: koo pluszowy na drewnianych płozach, w 
zabawce zamocowane są drewniane rączki, koo ma wszytą w 
uchu grającą pozytywkę. 

 

 

Konik stojący 
kolorowy 
 
5907554143755 

Wymiary: 94x36*58 cm/ siedzisko 42cm 

Kolorystyka: fioletowy, jasnoróżowy 

Cechy produktu: koo pluszowy na drewnianych płozach, w 
zabawce zamocowane są drewniane rączki, koo ma wszytą w 
uchu grającą pozytywkę. 

 

 

Bujak Auto 
 
5907554143717 

Wymiary: ~83x31*30 cm 

Kolorystyka: niebieski, żółty, czerwony  

Cechy produktu: samochodzik pluszowy na drewnianych 
płozach, zabawka ma wszytą w kierownicy grającą pozytywkę. 

 



 

 Bujak pluszowy Wymiary: ~83x31*50 cm/ seat 34m 

Kolorystyka: różne kolory 

Zwierzaki: Pies Pluto, Pies Reks, Pies Bernardyn,  Czerwony Pies, 
Haski, Dog, Królik, Lew, Osiołek, Groteska, Mickey, Słoo, Byk,  
Tygrys, Sarenka, Jeleo, Łoś, Konik, Smerfy, Niedźwiadek.  

Cechy produktu: zabawki pluszowe na drewnianych płozach, 
dwa rodzaje zabawek: z drewnianymi rączkami lub bez – pasek 
do trzymania (5% większe), niektóre zabawki mają wszytą w 
uchu grającą pozytywkę. 

 

 

 

Bujak pluszowy  
 
5907554143557 
5907554143533 

Wymiary: ~83x31*50 cm/ seat 34m 

Zwierzaki:  Tygrys, Krówka 

Kolorystyka: Eric i pomaraoczowy w czarne cętki, biały w czarne 
łaty. 

Cechy produktu: zabawka pluszowa na drewnianych płozach, 
dwa rodzaje zabawek: z drewnianymi rączkami lub bez – pasek 
do trzymania (5% większe). 

 

 

Maskotka 
 
5907554143359 

Kolorystyka: żółty z czerwoną koszulką, jasnobrązowy, niebieski 

Zwierzaki: Niedźwiadek, Dog, Osiołek 

Cechy produktu: zabawka pluszowa siedząca. 

 

 

Maskotka 45 
 
5907554143373 

Kolorystyka: żółty z czerwoną koszulką 

Zwierzaki: Niedźwiadek 

Cechy produktu: zabawka pluszowa siedząca. 

 

 

Pluszowy Dog 40 
 
5907554143816 

Wymiary: 50 cm 

Kolorystyka: jasnobrązowy 

Cechy produktu: zabawka pluszowa siedząca. 

 



 

Zabawka 
okolicznościowa 
 
5907554143120 

 

Wymiary: 75 cm 

Kolorystyka: brązowy, jasnobrązowy 

Cechy produktu: Mis pluszowy siedzący. 

 

 

Miś Baj 
 
5907554143298 

Wymiary: 75 cm 

Kolorystyka: brązowy,  

Cechy produktu: Mis pluszowy siedzący 

 

 

Słoń Sylwii 
 
5907554143786 

Wymiary: 75 cm 

Kolorystyka: jasnoróżowy, żółto-różowa bluza 

Cechy produktu: pluszowa maskotka, słoo ubrany jest w 
zdejmowaną polarową bluzę z kapturem. 

 

 

Wałek Łoś 
 
5907554143472 

Wymiary: długośd 70 cm x średnica 15 cm 

Kolorystyka: jasnobrązowy, ciemnobrązowy, szary 

Cechy produktu: wałek łoś może mied wiele zastosowao ze 
względu na dowolnie wybrany haft: jako ogranicznik przed 
sturlaniem sie dziecka z tapczaniku,  maskotka kibica, podarunek 
dla kochanej osoby, lub jako przytulna poducha. 

 

 

Wałek Hipcio 
 
5907554143472 

Wymiary: długośd  70 cm x średnica 15 cm 

Kolorystyka: jasnobrązowy, ciemnobrązowy, szary, jasno 
różowy 

Cechy produktu: wałek hipek może mied wiele zastosowao ze 
względu na dowolnie wybrany haft: jako ogranicznik przed 
sturlaniem sie dziecka z tapczaniku,  maskotka kibica, podarunek 
dla kochanej osoby, lub jako przytulna poducha. 

 

 

Pies Pluszowy 
 
5907554143397 

Wymiary: 60*45 cm 

Kolorystyka: czerwony, brązowy 

Cechy produktu: pies pluszowy leżący 

 

 

 

Maskotka 
okrągła 

Wymiary: 19 cm 

Kolorystyka: różowy, zielony, szary 

Kolorystyka: świnka, żaba, słoo 

Cechy produktu: pluszowe zabawki poduszki z haftem. 

 

 

Zestaw 8 kostek 
 
5907554143267 

Wymiary: pufa: 30x30x32 cm, kostki poduszki z weluru: 15 cm  

Kolorystyka: różne kolory dermy, różne kolory weluru na 
kostkach (kombinacja trzech kolorów z zestawie), różne kolory  
haftu na pufie 

Cechy produktu: Pufa z dermy  z zestawem ośmiu kostek 
wypełnionych gąbką. Każda kostka ma haft z literkami i 
cyferkami do układania prostych wyrazów oraz działao 
matematycznych 

 

 

ZOO Lew 
 
5907554144158 

Wymiary: 40 cm 

Cechy produktu: maskotka Lew z nowej kolekcji "Dzikie 
Zwierzęta" w ZOO 
 

 

 

ZOO Tygrys 
 
5907554144172 

Wymiary: 40 cm 

Cechy produktu: maskotka Tygrys z nowej kolekcji "Dzikie 
Zwierzęta" w ZOO 
 

 



 

ZOO  Pantera 
 
5907554144165 

Wymiary: 40 cm 

Cechy produktu: maskotka Pantera z nowej kolekcji "Dzikie 
Zwierzęta" w ZOO 
 

 

 

ZOO Zebra 
 
590754144196 

Wymiary: 40 cm 

Cechy produktu: maskotka Zebra z nowej kolekcji "Dzikie 
Zwierzęta" w ZOO 
 

 

 

Bocian Maskotka 
 
5907554143250 

Wymiary: 70 cm 

Kolorystyka: biały z czerwonym 

Cechy produktu: zabawka pluszowa siedząca lub do 
zawieszania. 

 

 

    

Kudłatek 
 
5907554143380 

  

 

Pajacyk 
 
5907554143144 

Wymiary: 55 cm 

Kolorystyka: różne kolory 

Cechy produktu: stojąca zabawka pluszowa ma zamocowany 
dzwoneczek w czapeczce. 

 

 

Budowlaniec 
 
5907554143144 

Wymiary: 45 cm 
Kolorystyka: różne kolory 
Cechy produktu: stojąca zabawka pluszowa. 

 

 

Piłka- maskotka 
kibica 
 
5907554144080 

Wymiary: 7 cm 
Kolorystyka: biało czerwony, żółto niebieski 
Cechy produktu: pluszowa maskotka do zawieszenia w 
samochodzie 

 

  

Bucik- maskotka 
kibica 
 
5907554144097 

Wymiary: 9 cm 
Kolorystyka: biało czerwony, żółto niebieski 
Cechy produktu: pluszowa maskotka do zawieszenia w 
samochodzie 

 



 

Kołyska B1 
 
5907554143052 

Wymiary: 61,5x28,5*35 cm 
Kolorystyka: naturalne drewno, różne kolory pościeli. 
Cechy produktu:  zdejmowane płozy, zdejmowany regulowany 
baldachim. 

 

 

Łóżeczko 
sypialne 
 
5907554143878 

Wymiary: 61,5x28,5*22,5 cm 
Kolorystyka: naturalne drewno, różne kolory pościeli. 
Cechy produktu:  drewniane łóżeczko sypialne dla lalek. 

 

 

Wóz drabiniasty 
 
5907554143946 

Wymiary: 64x35*45 cm, dyszel 80-115 cm 
Waga: 5,2 kg 
Kolorystyka: drewno bezbarwne, boki kółek dekorowane 
drukiem 
Cechy produktu: drewniany wóz, odczepiany ruchomy dyszel, 
krawędzie kół zabezpieczone gumowanymi oponami. 

 

 

Wózek dla lalek 
 
5907554143991 

Wymiary: 53x31,5*51 cm 
Waga: 4,9 kg 
Kolorystyka: drewno bezbarwne, kolorowa aplikacja drewniana 
z boku, boki kółek dekorowane drukiem 
Cechy produktu: drewniany wózek dla lalek, odsłaniany daszek, 
odczepiany ruchomy dyszel, krawędzie kół zabezpieczone 
gumowanymi oponami. 

 

 

Gra 
zręcznościowa 
 
5907554143960 

Wymiary: 31*62 cm 
Kolorystyka: laminowana deska w kolorze żółtym, zielonym i 
czerwonym 
Cechy produktu: kolorowa drewniana gra dla dzieci i dorosłych, 
platforma drewniana z otworami i wygrawerowanymi liczbami, 
zamocowany sznurek z prowadnikiem, kulka drewniana. 

 

 

Piramidka 
drewniana 
 
5907554143953 

Wymiary: 10,5 *20 cm 
Kolorystyka: różne kolory krążków 
Cechy produktu: gra z drewnianych elementów dla 
najmłodszych. 

 



 

Bucik do 
sznurowania 

5907554144110 

Wymiary: 18 cm x 7,4 cm 
Kolorystyka: czerwony lub niebieski nadruk 
Cechy produktu: Bucik drewniany do nauki sznurowania. Model 
buta ma nawiercone pod kątem 4 pary ponumerowanych 
kolejno otworów. W komplecie z butem sznurówka. 

 

 

Pchacz Wymiary: 16,5 x 14,5 
Kolorystyka: różne kolory elementów 
Cechy produktu: drewniana zabawka do pchania, skaczące 
drewniane piłeczki wydają dźwięki w trakcie turlania. 

 

 

Równoważnia 

5907554144134 

Wymiary: 25 x 10 cm 
Kolorystyka: naturalny kolor drewna 
Cechy produktu: gra zręcznościowa dla każdego. Zabawa polega 
na manewrowaniu uchwytami tak aby upuścid kulkę w 
wybranym otworze. Gra dwiczy koordynację wzrokowo 
ruchową, refleks i cierpliwośd. 

 

 

Huśtawka 
skoczek „Baby 
jumper” 
 
5907554143793 

Wymiary: średnica obręczy 24 cm 
Kolorystyka: zielony, niebieski, fioletowy, różne wzory haftu 

Cechy produktu: skoczek na elastycznych linach.. 

 

 

Huśtawka  z 
poduszką 
 
5907554143168 

 

Wymiary: 50x50*22 cm 
Kolorystyka: bezbarwne drewno, różne kolory materiału 
Cechy produktu: drewniana huśtawka dla dzieci. 

 

 

Huśtawka 
uniwersalna 
 
5907554143175 

Wymiary: 50x50*22 cm 
Kolorystyka: bezbarwne drewno 
Cechy produktu: drewniana huśtawka dla dzieci. 

 

 

Huśtawka 
ogrodowa 
 
5907554143182 

Wymiary:  50x22,5 cm 
Kolorystyka: bezbarwne drewno. 
Cechy produktu: drewniana huśtawka ogrodowa dla dzieci I 
dorosłych. 

 

 

Hamak 100 
 
5907554143113 

Wymiary: 100x300 cm 
Kolorystyka: bezbarwne drewno, sznurki w kolorach: żółtym, 
czerwonym, zielonym. 
Cechy produktu: pleciony hamak o regulowanej długości. 

 



 

Tablica surowa 
 
5907554143205 

 
 

Wymiary: tablica 51*42 cm, wysokośd 90cm 
Kolorystyka: bezbarwne drewniane ramki, czarna płyta 
Cechy produktu: tablica drewniana do pisania kredą, w zestawie 
paczka kredy i gąbka. 

 

 

Tablica kolorowa 
 
5907554143212 

Wymiary: tablica 51*42 cm, 90cm 
Kolorystyka: kolorowe drewniane ramki, czarna płyta  
Cechy produktu: tablica drewniana do pisania kredą, w zestawie 
paczka kredy i gąbka. 

 

 

Tablica 
dwustronna 
 
5907554143890 

Wymiary: tablica 51*42 cm, 90cm 
Kolorystyka: kolorowe drewniane ramki, czarna i biała płyta 
Cechy produktu: wielofunkcyjna tablica do pisania kredą i 
mazakami z liczydłem, zegarkiem i tabliczka mnożenia, 
dodatkowo w zestawie gąbka i kreda. 
 

 

 

Alfabet wzornik 
 
5907554143984 

Wymiary: 10x38 cm 
Kolorystyka: żółte kartoniki z nadrukiem 
Cechy produktu:  Kolorowy wzornik literek i cyferek, kpl. 6 
obracanych na sznureczkach kartoników, do postawienia bądź 
powieszenia 

 

 


