קטלוג מוצרי ייבוא
קטלוג מוצרים | 2018

מלך פרלמוטר
בע”מ

 | 1001בימבה מכונית BIG

|2

 | 1001בימבה מכונית BIG

 | 1001בימבה מכונית BIG

 | 1001בימבה מכונית BIG

 | 1001בימבה מכונית BIG

 | 1001בימבה מכונית BIG

 | 1001בימבה מכונית BIG

 | 1014משענת גב  -ידית דחיפה

 | 1014משענת גב  -ידית דחיפה

 | 1003בימבה מרצדס/פורשה BIG

 | 1003בימבה מרצדס/פורשה BIG

 | 1003בימבה מרצדס/פורשה BIG

 | 1003בימבה מרצדס/פורשה BIG

 | 1002בימבה טרקטורון BIG

 | 1013בימבה טרקטור צהוב BIG

 | 1013בימבה טרקטור צהוב BIG

 | 1013בימבה טרקטור צהוב BIG

 | 1004בימבה אופנוע BIG

 | 1004בימבה אופנוע BIG

 | 1004בימבה אופנוע BIG

|3

 | 1016נדנדה פיל BIG

 | 1016נדנדה פיל BIG

 | 1006טרקטור שופל+נגרר BIG

 | 1015טרקטור פורשה אדום BIG

 | 1015טרקטור פורשה אדום BIG

 | 1006טרקטור שופל+נגרר BIG

 | 1007סט תמרורים BIG

 | 1008רמזור BIG

 | 1009שטיח מעבר חציה

 | 1017מסלול/משחק מים

 | 1017מסלול/משחק מים

 | 1017מסלול/משחק מים

|4

 | 1012מגלשה קטנה BIG
60X135X92

 | 1011מגלשה גדולה BIG
164X116X75

 | 1010ארגז חול  +כיסוי BIG
153X153X25

|5

 | 120004משאית ענק
WADER

 | 120012משאית זבל ענקית

 | 120003טרקטור שופל
בינוני WADER

 | 120003משאית בינונית
WADER

 | 120009מגה בלוק  240חלקים

|6

 | 120012משאית זבל ענקית

 | 120012משאית זבל ענקית

 | 120006טרקטור שופל
WADER

 | 120006טרקטור שופל
WADER

 | 120009מגה בלוק  240חלקים WADER

 | 120002משאית מכבי אש

 | 120010מריצה
WADER

 | 120002משאית מכבי אש

 | 120010מריצה
WADER

 | 120010מריצה
WADER

 | 120002משאית מכבי אש

 | 120010מריצה
WADER

 | 120010מריצה
WADER

 | 120013מכונית עבודה WADER

 | 120013מכונית עבודה WADER

 | 120013מכונית עבודה WADER

 | 120013מכונית עבודה WADER

 | 120005כרכרה

 | 120013מכונית עבודה WADER

|7

 | 130013בימבה ויקינג

 | 130013בימבה ויקינג

 | 130013בימבה ויקינג

 | 130013בימבה ויקינג

 | 130020ויקינג אוטובוס  21ס”מ

130021
ויקינג בלון  50מכוניות חיות מיני

130021
ויקינג בלון  50מכוניות חיות מיני

 | 130006ויקינג  21ס”מ

 | 130006ויקינג  21ס”מ

 | 130006ויקינג  21ס”מ

|8

 | 130005ויקינג  14ס”מ

 | 130005ויקינג  14ס”מ

 | 130004ויקינג  10ס”מ

 | 130003ויקינג  7ס”מ

 | 130003ויקינג  7ס”מ

 | 130003ויקינג  7ס”מ

 | 130003ויקינג  7ס”מ

130007
ויקינג  28ס”מ

 | 130016ויקינג סט  5מכוניות חירום  25ס”מ

130007
ויקינג  28ס”מ

130007
ויקינג  28ס”מ

|9

 | 130019ויקינג משאית צורות

130014
מכונית ספארי  28ס”מ כולל חיות

130018
ויקינג נערבל בטון  28ס”מ

 | 130023תיבת נח ויקינג

 | 130009מוסך ויקינג

 | 130009מוסך ויקינג

 | 130008ויקינג משאית זבל  35ס”מ

130012
סט כלי אוכל ויקינג  48חלקים

 | 130011מסלול כביש

 | 130022דמויות ויקינג

 | 130002ויקינג חיות משיכה

 | 130002ויקינג חיות משיכה

| 10

130015
ויקינג סט  2מטוסים 2 +מסוקים

130015
ויקינג סט  2מטוסים 2 +מסוקים

 | 130001ויקינג חיות  14ס”מ

 | 130001ויקינג חיות  14ס”מ

 | 130001ויקינג חיות  14ס”מ

 | 130001ויקינג חיות  14ס”מ

130015
ויקינג סט  2מטוסים 2 +מסוקים

 | 130001ויקינג חיות  14ס”מ

| 11

 | 8010גשר שיווי משקל

 | 8010גשר שיווי משקל

 | 8010גשר שיווי משקל

 | 8010גשר שיווי משקל

 | 8006כדורי ברכה

 | 8005נדנדה ל3-

 | 8010גשר שיווי משקל

 | 8004סט גדרות 80X60X5

 | 8004סט גדרות 40X80X5

 | 9055ארגונית תאים

| 12

 | 8009גלגל

 | 8009גלגל

8008
סט  30קוביות נבובות מפלסטיק

 | 8002שער כדורסל 64X110X80

 | 8007קוביות וופל  30X30ס”מ

 | 8001עמוד כדורסל  117-180ס”מ

 | 8013בית לחצר 90X106X115

 | 8012בימבה למסלול

 | 8011בימבה במסלול

 | 8003ספסל 50X105X72

כסא לחצר

| 13

 | 7001לוח קיר חיות תנין/היפו/אריה

 | 7001לוח קיר חיות תנין/היפו/אריה

 | 7001לוח קיר חיות תנין/היפו/אריה

 | 7011בית פעילות מעץ מלא

 | 7008ספינת פעילות

 | 7009מתחם פעילות X

 | 6054אוטובוס נפתח

 | 6054אוטובוס נפתח

 | 7010מתחם פעילות מכבי אש

| 14

 | 6035מקרר עץ +קוביות קרח HEPE

 | 7004מקרר

 | 7007כיור+ארונית

 | 7005מכונת כביסה

 | 6055לוח קיר לומדים לנהוג

 | 7003לוח קיר צוללת

 | 7012לוח קיר אמבולנס

 | 7012לוח קיר גרר

 | 7012לוח קיר מכבי אש

 | 7012לוח קיר משטרה

7002
לוח קיר מרכז מוזיקה  /רצפתי

7002
לוח קיר מרכז מוזיקה  /רצפתי

| 15

5034
מבוך מגנט אתגרי

5024
לוח קיר השחלת צבע ברבוע לפי דגם

5024
לוח קיר השחלת צבע ברבוע לפי דגם

5024
לוח קיר השחלת צבע ברבוע לפי דגם

דוגמה לתליית לוח קיר

דוגמה לתליית לוח קיר

דוגמה לתליית לוח קיר

 | 5010לוח קיר התאמת
צבעים תכלת כולל דגמים

5032
לוח קיר התאמת צורות ירוק

5031
לוח קיר יהלומים בשורה לפי דגם

| 16

 5023 | 5007לוח קיר עץ מבוך
אותיות באנגלית  /מספרים

 5023 | 5007לוח קיר עץ מבוך
אותיות באנגלית  /מספרים

5004
לדוג דגים מגנט כולל  2חכות

5038
מבוך מגנט צורות גאומטריות כתום

5037
מבוך מגנט קויים סגול

5036
מבוך מגנט מספרים ירוק

5013
ספירת יהלומים לפי דגם

 | 5027מחוגים כמות וצבע

 | 5025גלגל כמות וצבע

 | 5012מבוך מגנט דו צדדי

 | 5012מבוך מגנט דו צדדי

 | 5012מבוך מגנט דו צדדי

| 17

5040
בונים פרחים לפי דגם

 | 5030לוח קיר לומדים לכתוב
מספרים  1-10ביד ועם עפרון מגנט

5008
לוח קיר ללמוד מספרים כחול

 | 5020ינשופים מגנטים לפי דגם

 | 5020ינשופים מגנטים לפי דגם

 | 5019ציפורים מגנטים

 | 5033התאמת צורות
מגנטיות מעץ לפי דגם  24דגמים

 | 5011קוביות מגנט עץ
 32יחי+דגמים

 | 5026פרחים מגנטים לפי דגם

 | 5005אבני חן

 | 5015התאם צורה וצבע לפי דגם

 | 5022מסיבת חיות

| 18

5016
אום ובורג עץ +משטח הברגות

5016
אום ובורג עץ +משטח הברגות

5018
צורה וצבע בהברגה לפי דגם

5014
השחלת חרוזים לפי דגם

5035
תולים בגדים לפי דגם משחק אטבים

5028
בונים אנשים לפי דגם

 | 5002דרך המסלול עומד/שוכב

 | 5017טבעות ובלונים

 | 5021השחלת שיפודים

 | 5006השחלת חרוזים לפעוטות

 | 5039גלגל המזל

 | 5039גלגל המזל

| 19

 | 6046כף חול חזקה  /מגרפה

 | 4033שולחן מים מרובע שקוף
 58X58X23גובה  58ס”מ

 | 4033שולחן מים מרובע שקוף
 58X58X23גובה  58ס”מ

 | 4047שולחן חול/מים שקוף

 | 4047שולחן חול/מים שקוף

 | 4047שולחן חול/מים שקוף

 | 4045מאזניים

 | 4044מוט הקפצה שקיות אורז

 | 4044מוט הקפצה שקיות אורז

 | 4046מאזניים עץ

| 20

 | 4034משחק איזון כדור סט ל4 -

 | 4034משחק איזון כדור סט ל4 -

4031
שטיח גלילים לתחושה סט ל4 -

 | 4001סט קואורדינציה
שיווי משקל  28חלקים

 | 4030סט  6קורות לאיזון וכיוון

 | 4029סט צעדים

 | 4035מוט דחיפה הגה

 | 4057סט  250קוביות עץ בצורות
גאומטריות שטוחות  40 +דגמים

 | 140002משחק גומיות  6 +לוחות

 | 4050התאמת צורות הנדסה לדגם
 160חלקים 16+דגמים

 | 4049התאמת חלוקי נחל לפי
גודל וצבע כולל דגמים

 | 4056סט  40דגמים לבניה עם
צורות גאומטריות

| 21

 102 | 4042קוביות עץ
לבניה לגובה לפי דגם כולל  32דגמים

 | 4038משחק תכנון ועיצוב לפי דגם
כולל  500קוביות  100 +דגמים

 | 4038משחק תכנון ועיצוב לפי דגם
כולל  500קוביות  100 +דגמים

 | 4043סט  5מראות

 | 4043סט  5מראות

 | 4052אטבים  30יחידות

 | 4054משחק תלת מימד +
משטח מראות

 | 4054משחק תלת מימד +
משטח מראות

 | 4054משחק תלת מימד +
משטח מראות

 | 4039הרכבת מוטות גמישים
 400חלקים  40 +דגמים

 | 4039הרכבת מוטות גמישים
 400חלקים  40 +דגמים

 | 4039הרכבת מוטות גמישים
 400חלקים  40 +דגמים

| 22

 | 4063לוח קיר יתדות 50X50
כולל דגמים

 | 4051משחק יתדות גדולים כולל  4לוחות
 144יתדות  12שרוכים להשחלה  24דגמים

 | 4037יתדות קטנים כולל  4לוחות
שקופים ודגמים

 | 4048אום ובורג
כולל  24דגמים להתאמה

 | 4040לשרוך נעלים

 | 4058מגדלון צורה וצבע

 | 4061סט  2קוביות ספוג נקודות
 7.5X7.5ס”מ

 | 4062סט  2קוביות ספוג נקודות
 12.5X12.5ס”מ

 | 4041סט מלקטים קצר

 | 4064צורות גאומטריות מגנטיות

 | 4059סט מספרים מגנטים
בגודל  15ס”מ

 | 4053שקע תקע כלי תחבורה

| 23

תלת אופן

 | 9072קורקינט משולש

| 24

 | 9070תלת אופן ברזל

 | 6037אופני ידיים

 | 9071תלת אופן ברזל גדול

 | 9074תלת אופן דו מושבי

 | 2004משאית XXL

 | 2001בימבה שוקו

 | 2002בימבה תלת

 | 2003מריצה יצוקה

 | 2005בימבה אופנוע 8

| 25

 | 6040חדרים לבית בובות

 | 6040חדרים לבית בובות

 | 6040חדרים לבית בובות

 | 6040חדרים לבית בובות

 | 6040חדרים לבית בובות

 | 6040חדרים לבית בובות

 | 6040חדרים לבית בובות

 | 6040חדרים לבית בובות

6040
חדרים לבית בובות

| 26

 | 6041סט דמויות משפחה כהה

 | 6041סט דמויות משפחה

 | 6038בית בובות ענק 60X30X73

 | 6039בית בובות וילה
10X52X48

 | 6005לוח קיר מבוך חרוזים

 | 6003מבוך חרוזים פיצה

 | 6071שולחן מבוך חרוזים

6016
משולש פעילות

 | 6043קובית פעילות

 | 6045מרכז פעילות

 | 6080קליעה למטרה טבעות חבל

 | 6082באולינג עץ

| 27

 | 6070פזל קטן

 | 6018הך פטיש

 | 6087פזל צורות

 | 6019מגדלון 1-4

 | 6015פזל מדורג צורות הנדסה

 | 6023מוט דחיפה

 | 6073שולחן נגרות ענק

 | 6056נדנדת סירה

 | 6022קופה רושמת עץ

 | 6088מגש לחול פיסולי

 | 6013חשבוניה

 | 6014כדור מתגלגל

| 28

 | 6053עגלה בובה בלדוק

 | 6053עגלה בובה בלדוק

 | 6053עגלה בובה בלדוק

 | 6077מיטת בובה 48X34X26

 | 6021תאטרון בובות

 | 6028ספירת ידיים

 | 6091פזל גדול

 | 6057סט גביה משונן+מנענע

 | 6009פסנטר אדום

 | 6091פזל גדול

 | 6006מרכז מוזיקה

 | 6058קסילופון

| 29

 | 6001מבוך מגנט
חווה,צורות,פרפר,צב,תחבורה

 | 6001מבוך מגנט
חווה,צורות,פרפר,צב,תחבורה

 | 6001מבוך מגנט
חווה,צורות,פרפר,צב,תחבורה

 | 6083מוזיבלוק

 | 6083מוזיבלוק

 | 6083מוזיבלוק

 | 6064עגלת קוביות עץ

 | 6085סט  100קוביות עץ בדלי

 | 6032משולשי בניה לפי דגם

 | 6036לוח קיר מסתובב

 | 6029התאמת כדורי מגנט לפי דגם

 | 6033נינגו מגדל מבוך
כדורי מגנט

| 30

 | 9065גלגמיש

 | 9031אפודה מונטסורי

 | 9031אפודה מונטסורי

170001
לייזי  262חלקים

170001
לייזי  262חלקים

170003
לייזי דמויות

160001
 1800קוביות בניה קטנים

160002
 450קוביות בניה בינוני

 | 9062מובילו

| 31

 | 9066הרכבת קפלה

 | 9061קפלה עם גלגלים

 | 9063סט  17קוביות
בניה פלסטיק

 | 9068מרקם שחור לשולחן אור  /לקיר

 | 9068מרקם שחור לשולחן אור  /לקיר

 | 9034עמיט מגנט

| 32

180009
צנצנת מגדלת  6יח’

 | 180012סט כלי נגינה

 | 180011מגנוגן

 | 180011מגנוגן

180005
סט קוביות עץ מראה

180005
סט קוביות עץ מראה

180016
סט צורות סנסורי

180017
כדור מטאור סנסורי

 | 180013טייפ+מראה

 | 180013טייפ+מראה

 | 180006סט הדגמה
ללמוד לצחצח שיניים

 | 180006סט הדגמה
ללמוד לצחצח שיניים

| 33

180003
שולחן אור  46X34ס”מ A3

180002
שולחן אור  63.5X46ס”מ A2

180002
שולחן אור  63.5X46ס”מ A2

 | 180001מגש לשולחן
אור A3

 | 180004דיסקיות
תחושה ידיים רגלים

 | 180004דיסקיות
תחושה ידיים רגלים

180015
כדור מסתובב

180007
טלפון צינורות

180007
טלפון צינורות

180008
 4בשורה

180010
דומינו ענק

180010
דומינו ענק

| 34

 | 100021סט 5
פזל כלי תחבורה מגנט

100004
מברגה  +משטח הברגות שקוף

סט  12מלקטים קצר

 | 100022סט 5
פזל חיות מגנט

 | 100011הרכבת גלגלי
שיניים  150חלקים

100004
מברגה  +משטח הברגות

100002
סט  12מלקטים

סט מלקט עגול

 | 100011הרכבת גלגלי
שיניים  150חלקים

100004
מברגה  +פטיש +משטח ומגירה

100014
סט  3מלקטים ומשאבה

| 35

 | 100032תפוח מגנט

 | 100032תפוח מגנט

 | 100032תפוח מגנט

 | 100032תפוח מגנט

 | 100010הרכבת סוכריות

 | 100010הרכבת סוכריות

 | 100012מיני מאפינס
התאם כמות וצבע

 | 100013עוגת פאי מיון
צבע וכמות

 | 100033צפרדעים

 | 100033צפרדעים

 | 100033צפרדעים

 | 100033צפרדעים

1800018
ערכת מדע

100034
מבחנות

 | 100027משקפיים
צבעוניות מתחלפות

100008
ערכת מגנטים

| 36

100003
מיקרוסקופ

 | 100031מגנט
פרסה סט של  6יחי’

100029
מיקרוסקופ דיגיטלי

100029
מיקרוסקופ דיגיטלי

100016
ערכת פעילות במגנטים

100025
הפריסקופ הראשון שלי

 | 100001סט 6
זכוכיות מגדלת

100006
זכרון מישוש

100017
מסלול מגנט

100017
מסלול מגנט

100007
קופה רושמת פלסטיק

100005
בורג ארכימדס סט ל4-

100005
בורג ארכימדס סט ל4-
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 | 9015סדין למיטה נערמת

 | 9052חלות לשבת מיני
סט של  30יחי’

 | 9012מרקם הקסם ל4-
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 | 9013מיטה נערמת

 | 9011סט עוגיות

 | 9005סט ביצים

 | 9012מרקם הקסם ל4-

 | 9014עגלה למיטה נערמת

 | 9004סט  12גלידות

 | 9012מרקם הקסם ל4-

 | 9001סקוטר מכונית

 | 9001סקוטר מכונית

 | 9069מנהרה 180X60

 | 9069מנהרה 180X60

 | 9002סקוטר מרובע
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 | 9082מיני ואקום  75חלקים
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 | 9058תוספת ואקום

 | 9057הרכבת ואקום

 | 9057הרכבת ואקום

 | 9081כפתורי ואקום

 | 9081כפתורי ואקום

 | 9081כפתורי ואקום

 | 9059נדנדת ואקום

 | 9059נדנדת ואקום

 | 9059נדנדת ואקום

 | 9085סובב שוב

 | 9085סובב שוב

 | 9085סובב שוב

 | 9056קליקי

 | 9056קליקי

 | 9060נשכן

 | 9086קוביה לפעוטות

 | 9086קוביה לפעוטות

 | 9086קוביה לפעוטות
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 | 110011הרכבת מיני ופל
 140חלקים

 | 110010הרכבת מיני ופל  300חלקים

 | 110014מיני ופל  500חלקים

 | 110016סט  4משטחי מיני ופל

 | 110016סט  4משטחי מיני ופל

 | 110014מיני ופל  500חלקים

דוגמה מיני ופל

דוגמה מיני ופל

דוגמה מיני ופל
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 | 110003כף אורז

 | 110004משפך מים גדול

 | 110002משפך מים קטן

 | 110007ופל חוה

 | 110009ופל מספרים

 | 110001הרכבת ופל 150

 | 110001הרכבת ופל 150

 | 110012חיות דינוזאורים

 | 110006משטחי ופל

 | 110008סט  33קוביות XXL

 | 110008סט  33קוביות XXL

 110 | 110013קוביות ג’וניור
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 | 150001צלחת וסטיבלרית אדומה
קוטר  75ס”מ

 | 150007צלחת וסטיבלרית
כתומה קוטר  68ס”מ

 | 150002גלגילון

לדוג דגים נפתחים

לדוג דגים נפתחים

 | 150005צמידי פעמון

 | 150008שבשבת נשיפה

 | 9017קוביה עם כיס שקוף

 | 9033סט  4חישוקי צפרדע
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 | 9021סוס קופץ

 | 9018מתקן סל עגול

 | 9019קליעה למטרה 10-50

150006
סט משולשי קפיצה

150006
סט משולשי קפיצה

150003
סט שיווי משקל  7חלקים

9027
צלחת שיווי משקל מבוך

 | 9041פדליים

 | 9073הגה

 | 9073הגה

 | 9073הגה

 | 9073הגה

 | 9073הגה
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150004
זיכרון תחושת ידיים רגליים

150004
זיכרון תחושת ידיים רגליים

 | 9028כרית זיזים

 | 9075כדור זיזים  10ס”מ
 | 9076כדור זיזים  6.5ס”מ

 | 9064קביים זיזים סט  6זוגות

 | 140003קביים
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 | 190001קליקפורמרס

 | 190001קליקפורמרס

 | 190001קליקפורמרס

 | 190001קליקפורמרס

 | 190001קליקפורמרס

 | 190001קליקפורמרס

 | 190001קליקפורמרס

 | 190001קליקפורמרס

 | 190001קליקפורמרס
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 | 190001קליקפורמרס

 | 190001קליקפורמרס

 | 190001קליקפורמרס

 | 190001קליקפורמרס

 | 190001קליקפורמרס

 | 190001קליקפורמרס

 | 190001קליקפורמרס

 | 190001קליקפורמרס

מלך פרלמוטר
בע”מ

140011
משחק קוביות תלת מימד

140012
הרכבת אום ובורג  300חלקים

140012
הרכבת אום ובורג  300חלקים

 | 140004סט תה/קפה

 | 140005סט סירים

 | 140006סט כלי אוכל

9067
מטריצה  500חלקים  +דגמים

חרוזים

9047
זחל צבעוני  215X100X105ס”מ
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 | 140008לוח יתדות שחור 60+
יתדות שקופים צבעוני לשולחן אור

 | 140014צורות גאומטריות
שקוף צבעוני  10ס”מ לשולחן אור

 | 140014צורות גאומטריות
שקוף צבעוני  10ס”מ לשולחן אור

 | 140014צורות גאומטריות
שקוף צבעוני  10ס”מ לשולחן אור

 | 140021קוביות בניה שקוף/
צבעוני לשולחן אור  500חלקים

 | 140015חרוזים צבעוניים
 1.5ס”מ  180יחידות

 | 140013קוביות גאומטריות
שקוף/צבעוני  10ס”מ

 | 140010כפתורים שקופים

140001
הרכבת צינורות שקופים

140001
הרכבת צינורות שקופים
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 | 9050כסא קיה
 30ס”מ

 | 9040שולחן חול/מים
 83X52X50ס”מ

 | 9053סלון סקאי

 | 9053סלון סקאי

 | 9046שולחן 60X120

 | 6031רגליים מתכוננות
 62 - 37ס”מ

 | 9044כסא  40ס”מ

 | 9043כסא  30ס”מ

צימר

 | 9051סט פינוק  2כורסאות ושולחן

 | 9051סט פינוק  2כורסאות ושולחן

 | 9054שולחן קיה
 76.5X54XH48.5ס”מ
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 | 9038עגלת בקבוקים

 | 9038עגלת בקבוקים

 | 9037סלסלת בקבוקים

 | 9035עגלת אוכל נירוסטה

 | 9006עגלת סופר פלסטיק

 | 9007עגלת סופר מתכת

מתלה כביסה

מגהץ

קרש גיהוץ

 | 9048ארונית  4מגירות
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 | 140017בובה  52ס”מ

 | 140017בובה  52ס”מ

 | 140017בובה  52ס”מ

 | 140017בובה  52ס”מ

 | 140018בובה  36ס”מ

 | 140018בובה  36ס”מ

 | 140020בובה  40ס”מ

 | 140020בובה  40ס”מ

 | 140018בובה  36ס”מ

 | 140018בובה  36ס”מ

 | 140018בובה  36ס”מ

 | 140019בובה  24/30ס”מ

 | 140019בובה  24/30ס”מ

 | 140019בובה  24/30ס”מ
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Art.Nr.: 20100/82092

Art.Nr.: 20000/81058

Art.Nr.: 20100/82092

Art.Nr.: 20000/81058

Twini

First Basic

12M +

24M +

• 92 pieces blocks

Twini

12M +

• 58 pieces blocks

EXW Germany price: USD
PU:
4
Outer Packaging size: 600(L)x400(W)x310mm(H)
Multi-box Size: 380 x 280 x 100 mm

EXW Germany price: USD
PU:
4
Outer Packaging size: 600(L)x400(W)x310mm(H)
Multi-box Size: 380 x 280 x 100 mm

The perfect step into the world of building brick
– With 58 pieces, Poly-M TWINI provides
countless playing ideas and guarantees
huge fun as they are easy to assemble
and disassemble again. Children learn
to distinguish different colors and
shapes in a playful way.
– The versatile Multi-box can be integrated
into play. With Mega Construction Plate
as lid.
– Funny eye stickers and Creativity card TWINI.

Poly-M FIRST BASIC – the ideal set to start to
play
The 92 BASIC pieces offer endless combination
possibilities for imaginative figures and
structures. This promotes creativity and fine
motor skills through play. Even the versatile
Multi-box can be integrated into play. With Mega
Construction Plate as lid.
EXTRA: Quick start guide STARTER and funny eye
stickers.
LEARNING & STIMULATING:
• Imagination
• Fine motor skills
• Ideas and creativity

First Basic | 20100
 חלקים92 ערכה בסיסית ראשונית

BASIC BUILDING BRICKS UP FROM 2 YEARS
• Multifunctional building bricks
• Building in different directions:
horizontal, vertical, circular, three-dimensional
• Without small parts

First Basic | 20100
 חלקים92 ערכה בסיסית ראשונית

Art.Nr.: 20205/13180

20000
 חלקים58  טוויניTwiny
LEARNING & STIMULATING:
• Colors and shapes
• Fine motor skills
• Ideas and creativity

FIRST BUILDING BRICKS FOR SMART KIDS
• Large and easy to handle building bricks with exciting shapes
• Easy assembly for quick construction results
• Pleasant to touch and to feel

20000
 חלקים58  טוויניTwiny

Art.Nr.: 20200/83101

36M +

Classic

• 180 pieces blocks

Art.Nr.: 20200/83101

Basic

Art.Nr.: 20205/13180

Classic

36M +

36M +

Basic

36M +

• 101 pieces blocks

EXW Germany price: USD
PU:
4
Outer Packaging size:
400(L)x300(W)x210mm(H)
Polybag Size: 300 x 200 x 100 mm

EXW Germany price: USD
PU:
4
Outer Packaging size: 600(L)x400(W)x310mm(H)
Multi-box Size: 380 x 280 x 100 mm

A true Poly-M classic!

Poly-M BASIC – Building whatever you like!
180 building bricks with 1-2-3
studs.

The wide variety of these 101 Poly-M basic
building bricks is ideal for developing creativity
and fine motor skills in children from the age of
3. The versatile Multi-box can be integrated into
play. With Mega Construction Plate as lid.

Ideal for free play in day nurseries
and pre-schools or as a
supplement to existing Poly-M
equipment.
EXTRA: Eye stickers.

Classic | 20205
 חלקים180 ערכה קלאסי

EXTRA: Quick start guide BASIC and sticker card.

Classic | 20205
 חלקים180 ערכה קלאסי

LEARNING & STIMULATING:
• Imagination
• Fine motor skills
• Ideas and creativity

Basic | 20200
 חלקים110 ערכה בסיסית

BUILDING BRICKS FOR CREATIVE KIDS
• Multifunctional building bricks
• Building in different directions:
horizontal, vertical, circular, three-dimensional

Basic | 20200
 חלקים110 ערכה בסיסית

Art.Nr.: 20500/31047

Friends from All over the World

Art.Nr.: 20300/84185

18M +

Technic

48M +

• 185 pieces blocks

• 47 pieces blocks

Friends from All over the World

Ideal for dolls houses and multicultural
role play
47 pieces to make up 6 movable
people figures and 5 baby figures
from different ethnic origins. The
figures can be dressed and are ideal
for dolls houses and multicultural
role play.
Size people figure: 13 cm
Size baby figure: 7 cm

Friends | 20500
 חלקים47 דמויות

48M +

18M +

EXW Germany price: USD
PU:
4
Outer Packaging size:
300(L)x200(W)x200mm(H)
Polybag Size: 250 x 180 x 60 mm

LEARNING & STIMULATING:
• Social competence
• Language activities
• Fantasy and imagination

Art.Nr.: 20300/84185

Technic

Art.Nr.: 20500/31047

ROLE PLAY FOR DISCOVERERS AND ADVENTURERS
• Large and handy vehicles, people and
animal figures
• Compatible with all Poly-M building bricks

Friends | 20500
 חלקים47 דמויות

EXW Germany price: USD
PU:
2
Outer Packaging size:
600(L)x400(W)x200mm(H)
Multi-box Size: 380 x 280 x 190 mm
An excellent basic assortment for
advanced master builders
The numerous geometrically shaped
building bricks challenge to start
working on technical constructions.
This gives children the ideal basis to
use their creative skills as well as
their imagination. The versatile
Multi-box can be integrated into play.
With Mega Construction Plate as lid.
Play scenery “Safari”, pattern sheet,
Quick Start Guide GEOBLOC and
stickers.

LEARNING & STIMULATING:
• Imagination
• Geometrical learning experiences
• Creativity and fantasy

Technic | 20300
 חלקים185 טכני

BUILDING BRICKS FOR PROS 4-8 years
• Geometrical building bricks
• Providing first experiences in structural engineering and technology
• Compatible with all Poly-M building bricks

Technic | 20300
 חלקים185 טכני
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Art.Nr.: 20505/31050

Farm Animals

Art.Nr.: 20505/31050
Art.Nr.: 20510/31062

Farm Animals

Fun Train

18M +

18M +

18M +

• 62 pieces

EXW Germany price: USD
PU:
4
Outer Packaging size:
300(L)x200(W)x200mm(H)
Polybag Size: 280 x 180 x 60 mm

• 50 pieces blocks

Art.Nr.: 20510/31062

Fun Train

18M +

EXW Germany price: USD
PU:
4
Outer Packaging size:
600(L)x400(W)x200mm(H)
Polybag Size: 300 x 230 x 130 mm

Superbly suited for role play
Consisting of various parts, all 9 PolyM animals (with the exception of
cockerel and hen) are movable, and
can also be reassembled to create
imaginary animals.

The colorful Poly-M push train
Consisting of engine, engine driver
and 3 wagons with load. Plus playing
parts for traffic light and railway
crossing gate. Superbly suited for
role play with several children.

Size horse: 14,5 cm
EXTRA: Building instruction booklet
ANIMALS and eye stickers.

Length Train: 76 cm
EXTRA: Including stickers for
decoration.

Train | 20510
 חלקים62 רכבת

Train | 20510
 חלקים62 רכבת

Art.Nr.: 20610/83155

Farm Animals | 20505
 חלקים50 חיות חווה

Farm Animals | 20505
 חלקים50 חיות חווה

Art.Nr.: 20610/83155

Farm

Farm

36M +

• 155 pieces -2

Art.Nr.: 20610/83155

36M +

Farm

36M +

• 155 pieces -1
EXW Germany price: USD
PU:
2
Outer Packaging size:
600(L)x400(W)x200mm(H)
Multi-box Size: 380 x 280 x 190 mm
The Poly-M farm yard encourages
pretend play activities

e.g. “living on a farm”, “tending farm
animals”. The 2 people figures and
the farm animals (with the exception
of cockerel and hen) are movable
and can be disassembled. Even the
versatile Multi-box M can be
integrated into play.
With Mega construction plate as lid.

EXTRA: Play scenery “Farm”, pattern
sheet, sticker, instruction booklets
FARM and ANIMALS.

Art.Nr.: 20705/83125

Farm | 20610
 חלקים155 חווה

Mosaic

36M +

Farm | 20610
 חלקים155 חווה
Art.Nr.: 20705/83125

Mosaic

• 125 pieces blocks

Art.Nr.: 20705/83125

Mosaic

36M +

• 125 pieces blocks

Farm | 20610
 חלקים155 חווה
36M +

EXW Germany price: USD
PU:
4
Outer Packaging size:
600(L)x400(W)x310mm(H)
Multi-box Size: 380 x 290 x 100 mm
Make up imaginative, threedimensional patterns

A set of 125 pieces including
different building bricks and 6
universal plates - to make up
imaginative, three dimensional
patterns such as houses, vehicles,
figures. The versatile Multi-box can
be integrated into play.
EXTRA: 4 Creativity cards with 8
models, idea booklet MOSAIC, eye
stickers and a useful pulling device.

Mosaic | 20705
 חלקים125 מוזאיקה

Mosaic | 20705
 חלקים125 מוזאיקה
Art.Nr.: 20805/21022

Racer

12M +

• 22 pieces blocks
Art.Nr.: 20805/21022

Racer

Racer Cars | 20805
 חלקים22 מכוניות מרוץ

55 |

12M +

EXW Germany price: USD
PU:
4
Outer Packaging size: 400(L)x300(W)x210mm(H)
Polybag Size: 200 x 210 x 110 mm

For terrific car races: 6 cool RACERs

Racer Cars | 20805
 חלקים22 מכוניות מרוץ

In different racing colors with drivers and fitting for
head-rest and bonnet.

מלך פרלמוטר בע”מ
ייצור ויבוא משחקים חינוכיים
דרך חברון ת.ד 604 .באר שבע  | 84105פקס08-6284878 :
נייד דודיdavidpe@netvision.net.il | 050-5369381 :
David Perlmutter

