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Vážení zákazníci společnosti EFKO,

těší mě, že jste otevřeli stránky katalogu jednoho z největších 
výrobců hraček v České republice. Naleznete v něm nejen deskové 

hry a puzzle, ale také plastové hračky a stavebnice. Veškeré 
tyto produkty kompletně vyrábíme v České republice s využitím 

moderních technologií. Celá výroba je soustředěná do dvou závodů 
na Vysočině v Novém Veselí a v Korouhvi. Nejen že neustále 

investujeme do nových zařízení, ale také hledáme inovativní postupy 
a metody při vývoji nových produktů. Tím jsme schopni garantovat, 

špičkovou kvalitu veškerých našich produktů a včasnost dodávek. 
Podle konkrétních zadání zákazníků realizujeme zakázkovou 

produkci pro desítky společností po celém světě.
Děkuji všem obchodním partnerům za dosavadní spolupráci 

a našim zaměstnancům za plnění požadavků našich zákazníků.

“Hračky ze srdce Evropy”   
“Toys from heart of Europe”
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Recommended age indicated in the circle is based on average skills of children.

Miroslav Kotík
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Easy change

from 2 years
BAYONET SYSTEMEvery day new car

We're already a big family of the cars

Top
quality plastic

   

Easy change

from 2 years
BAYONET SYSTEMEvery day new car

We're already a big family of the cars

Top
quality plastic

Revolutionary car with an unique system of changing the platforms. By simply rotating the platform, 
you will get a mixer instead of digger. Ideal means for developing fine motor skills and fantasy of 
children. See page 29-44 for a complete offer.

Big family of cars

You have got a digger, but you need a mixer?
Not a problem. Just replace the platform.

Velká rodina aut

www.multi-go.com

Revoluční auto s jedinečným systémem výměny korbiček. Jednoduchým pootočením korbičky máš 
v mžiku z míchačky bagr nebo cisternu. Ideální prostředek k rozvoji jemné motoriky a fantazie dětí.
Kompletní nabídku aut i dokoupitelných samostatných korbiček naleznete na str. 29-44.

Máš bagr, ale potřebuješ míchačku?
Není problém. Vyměň si nástavbu.

Top
quality plastic

Easy change
BAYONET SYSTEM

Samostatné korbičky
naleznete na str. 39-41.

See pages 39-41 for
individual platforms.
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BABY

Co dělá kočka Mína na farmě? Vydej se s kočičkou 
Mínou na obhlídku farmy a poznej její zvířecí kamarády. 
Dozvíš se spoustu nových užitečných věcí.

  Game “ABOUT THE FARM”  
 compose and tell stories

Sloník Toník a jeho dlouhý chobot. Vydej se se sloníkem 
Toníkem na cestu po ZOO. Zjistíš jaké má kamarády  
a jak se ostatním zvířátkům líbí jeho chobot.

  Game “ABOUT THE ZOO”  
 compose and tell stories

Ztracený pejsek Teo. Vydej se do rušného města  
a pomoz najít pejskovi cestu domů. Zažiješ spoustu 
dobrodružství a nakonec všechno dobře dopadne.

  Game “ON A WALK”  
 compose and tell stories

Vláček Vojta a jeho hádanková jízda. Vydej se s 
vláčkem Vojtou na cestu po světe. Uhodneš všechny 
hádanky, které na tebe čekají? Pro správnou odpověď 
postačí se dobře dívat z okna.

  Game “ON A TRIP”  
 compose and tell stories

Hra “O FARMĚ“

Hra “O ZOO“

Hra “NA PROCHÁZCE“

Hra “NA VÝLETĚ“

54645

54646

54647

54648

5ks/pcs 547 g 2735 g
324x57x217 

mm
324x285x217 

mm 0,04008 m3
streč. folie 
strip foil

skládej  
a vyprávěj příběhy

skládej  
a vyprávěj příběhy

skládej  
a vyprávěj příběhy

skládej  
a vyprávěj příběhy

wooden 
components3+

Zábavná hra, která dětem 
rozšiřuje slovní zásobu a probouzí 
v nich touhu neustále vymýšlet 
nové příběhy.

Součástí hry je dřevěná figurka  
a knížečka s inspirativními příběhy  
k předčítání.

A funny game which 
enhances children’s 
vocabulary and awakens 
their desire to constantly 
invent new stories.

There is included a wooden 
toy in the game.

wooden 
components
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Hrajte si s dětmi nebo je nechte, 
ať si hrají, poznávají  
a objevují samy. S komplexním 
souborem her zlepší jemnou 
motoriku, paměť i postřeh, 
poznají abecedu i základní 
číslovky. Procvičí tvary, základní 
barvy a seznámí se se základy 
logiky. Jednotlivé prvky se 
provazují a vytvářejí další hry  
a jejich varianty.   

  My first games
Play with kids or let them play 
themselves. With this compact 
game set they improve fine 
motor skills, memory and sharp 
eye, they learn alphabet and 
basic numbers. They practice 
shapes, colours and meet basic 
logic. They can mix particular 
games to create new ones.  

MOJE PRVNÍ HRY
54671

8 592168 546718

3+

3 ks/pcs 1116 g 3348 g
310x75x310 

mm
310x310x225 

mm 0.0216 m3
streč. folie 
strip foil

4+

Hraj a uč se s originální sadou her a pomůcek 
pro předškoláky a prvňáky. Zaměřeno na 
rozvoj a procvičení paměti, rozhodování, 
rychlosti, orientace, pozornosti, slovní zásoby, 
uvažování, logického myšlení, představivosti 
a předvídáni. Obsahuje 32 hracích karet, 162 
kartiček, 6 velkých LOTO karet, 4 tématické 
karty, prostorovou mřížku, oboustranný terčík se 
střelkou a sadu žetonků.

  Games for Preschoolers
Play and learn with the original set of 11 games 
and aids for preschoolers and first-graders. 
Focused on the development and practice of 
memory, perception, decision making, speed, 
orientation, attention, vocabulary, reasoning, 
logical thinking, imagination and foresight.
It contains 32 playing cards, 162 square cards,
6 large LOTO cards, 4 themed cards, spatial 
grid, double-sided target and a set of chips. 

HRY PRO
PŘEDŠKOLÁKY
54672

3 ks/pcs 1385 g 4155 g
310 x75 x310

mm
310x310x225 

mm

0.0216 m3
streč. folie 
strip foil

Staň se beruškou a postupuj k cíli na vrcholu rostlinky  
bez uklouznutí! Opravdu první hra, kterou můžeš hrát! 
Speciálně navržená, s velmi jednoduchými pravidly.  
Rozvíjí jemnou motoriku, trpělivost a rozlišování barev.  

  LADY-BUGS - board game
Become a ladybug and move step by step to the finish  
at the top of the flower, without slipping. First game 
you can play! Specially designed, with simple rules.
It develops fine motor skills, patience and 
differentiation of colours.  

5ks/pcs 475 g 2355 g
325 x57 x212

mm
325x215x280 

mm 0.0203 m3
streč. folie 
strip foil

BERUŠKY
- společenská hra

54670 8 592168 546701

3+

Tradiční hra “Člověče, nezlob se!” ve výjimečném provedení.  
Zábavné, jednoduché a speciálně upravené pro nejmenší.  
Nemusíš umět počítat, házej dřevěnou obrázkovou kostkou!  

  CHILDREN’S LUDO - board game
Traditional game “Ludo!” in a unique design. Funny, simple  
and specially modified for small children. You don’t need to 
count, throw the dice with pictures! 

5ks/pcs 479 g 2395 g
325x57x215

mm
325x215x290 

mm 0.0203 m3
streč. folie 
strip foil

NEZLOB SE, ČLOVÍČKU!
 - společenská hra

54630 8 592168 546305

3+

Máš přesnou mušku? Dokaž to v tradiční zábavné hře pro celou 
rodinu. Nejvíce bodů získá ten, jehož kloboučky vystřelené pomocí 
malé odpalovací rampy zasáhnou nejvýhodnější cíl. Vzdálenost 
rampy od krabice závisí na dohodě a tvých schopnostech. 

  HOP, THE LITTLE CAP! - table game
Shoot the coloured caps from the ramp. Hit the most valued 
target point and win. Funny game both for skilful kids and adults.

5ks/pcs 360 g 1810 g
250 x35 x250

mm
250x250
x175 mm 0,0109 m3

streč. folie 
strip foil

KLOBOUČKU, HOP!
 - společenská hra

54577 8 595028 545777

3+
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Vydejte se s myškami na dobrodružnou výpravu za sýrem 
a utíkejte před kocourem. Myška, která se jako první 
dostane do domečku, vyhrává. Roztomilá hra pro děti
od 3 do 6 let.
Hra obsahuje dřevěné myšky.

  Run little mouse!
Come with mice on an adventurous hunt for cheese and 
run away from cat.  Mouse, which get into the house as 
first wins. Cute game for kids from 3 to 6 years.
The game contains wooden mice.

5 ks/pcs 285 g 1435 g
158 x46 x235

mm
158x235x235  

mm 0.0087 m3
streč. folie
strip foil

MYŠKO, UTÍKEJ!
54641

5+

Čtyři zábavné varianty her, které dětem pomohou rozlišovat 
pravou a levou stranu, posílí paměť nebo jim dopřejí radost 
ze samotné hry. Rodiče hry snadno přizpůsobí
i dětem s větším věkovým rozdílem. Některé hry mohou 
hrát děti samotné. Balení obsahuje 35 kartiček, dřevěné 
mašinky a dřevěnou hrací kostku. 

  Train rush
Discover 4 funny games that will help kids to learn right 
and left hand, improve their memory and enjoy the games 
alone. Parents can easily adapt games even for kids with 
a big age difference. Package contains 35 cards, wooden 
machines and wooden dice. 

5 ks/pcs 382 g 1910 g
160x48x257

mm
160x240x257  

mm 0,0101 m3
streč. fólie
strip foil

KAMPAK, MAŠINKY?
54642 4+

Originální hra s výjimečným herním principem, 
která procvičí postřeh a pohotovost při hledání 
motýlů. Hra má pravidla lehká jako motýlí křídla. 
Při hledání více motýlů najednou zabaví nejen děti, 
ale také dospělé – ideální hra pro celou rodinu. 

  The Butterfly Hunters
The original game principle that practices 
perception and readiness during searching 
butterflies. The rules are as easy as butterfly wings. 
Searching for more butterflies simultaneously 
entertains both children and adults as well. It makes 
the game perfect match for family. 

5 ks/pcs 325 g 1628 g
234x46x158

mm
234x158x230  

mm 0.0085 m3
streč. fólie
strip foil

LOVCI MOTÝLŮ
54643

3+ wooden 
components

wooden 
components

54923
Domino ČÍSLICE 

Zajímavá dětská varianta populární hry Domino. Tečky
nahradily roztomilé a veselé obrázky a čísla, takže je hra
vhodná i pro menší děti.

  Domino - numbers 
An attractive version of a well-known game for kids.
Dots were replaced by cute and funny pictures
and numbers.

20ks/pcs 100 g 2000 g 0,0211 m3
205x25x90 

mm
400x245
x215 mm

karton
carton

8 592168 54923854922
Originální dětská varianta populární hry Domino. Vyberte si,
zda k sobě budete přikládat pouze stejné barvy, stejné tvary
nebo zvolíte jejich kombinaci.

  Domino - colours and shapes 
Original version of very popular Domino game for children.
It is up to you whether you put together same colours,
same shapes or their combination. 

8 592168 549221

Domino BARVY A TVARY

20ks/pcs 100 g 2000 g 0,0118 m3
205x25x90 

mm
400x245
x215 mm

karton
carton

BABY BABY

3+ 3+

Noemova archa je obrovské plavidlo. Dokážeš stejně jako Noe 
získat všechna zvířata světa v páru a dopravit je na loď pro jejich 
záchranu? Pokus se o to v co nejkratším čase a vyhraj tak nad 
svými soupeři. Při hře se nepočítají políčka, ale postupuje se
podle barev a tak je hra vhodná i pro menší děti.
Obsahuje velkou dřevěnou figurku Noeho a dřevěnou kostku.

NOEMOVA ARCHA
54739

wooden 
components

3+

  Noah´s Ark - board game
Noah’s Ark is a huge ship. Can you manage, as the biblical 
Noah did, to get all animals in the world in pairs and bring 
them to the ship for rescue? Try to do it in the shortest 
possible time and win. There is no numeric counting in the 
play, so it is suitable for small children as well.
It contains a large wooden figure
of Noah and a wooden cube.

3 ks/pcs 1 100 g 3300 g
310x75

x310 mm

310x310x225 
mm 0.0216 m3

streč. folie 
strip foil

8 592168 547395
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54677

Pexeso TECHNIKA BABY

Pod obrácenými kartičkami najdeš veselé obrázky dopravních 
prostředků. Procvič si paměť, najdi co nejvíce stejných dvojic 
a vyhraj! 40 kartiček s hravými obrázky o rozměru 57x57 mm. 
Náš TIP: Pořiď si další pexesa z edice a smíchej je všechny 
dohromady. Hraj MEGA pexeso díky stejnému motivu na rubu 
kartiček!  

  Memory game - Pexeso TECHNICS BABY 
Game with big, coloured and simple cards with pictures of the 
transport facilities for the smallest children. 20 pairs of cards 
made of high quality cardboard. Size of one card 57 x 57 mm. 
Packed in a paper box. 

5ks/pcs 280 g 1405 g 0,0041 m3
145x145
x37 mm

145x145
x195 mm

streč. folie
strip foil

8 592168 546770
2+

54678
Procvič si paměť a najdi co nejvíce dvojic veselých barevných obrázků! 
40 kartiček o rozměru 57x57 mm.
Náš TIP: Pořiď si další pexesa z edice a smíchej je všechny dohromady. 
Hraj MEGA pexeso díky stejnému motivu na rubu kartiček! 

  Memory game - Pexeso FAMILY BABY  
Game with big, coloured and simple cards with simple pictures for the smallest.  
20 pairs of cards made of high quality cardboard. Size of one card 57 x 57 mm. 
Packed in a paper box. 

Pexeso RODINA BABY

5ks/pcs 280 g 1405 g 0,0041 m3
145x145
x37 mm

145x145
x195 mm

streč. folie
strip foil

8 592168 546787 2+

54676

Pexeso PŘÍRODA BABY 

Prasátko a pejsek netvoří tu správnou dvojici. Nauč se rozpoznávat své nové 
kamarády a zkus si zapamatovat, kam se všichni ukryli. Vyhrává ten, kdo najde 
nejvíce dvojic. 40 kartiček s hravými obrázky o rozměrech 57x57 mm.
Náš TIP: Pořiď si další pexesa z edice a smíchej je všechny dohromady. Hraj 
MEGA pexeso díky stejnému motivu na rubu kartiček! 

  Memory game - Pexeso NATURE BABY
Game with big, coloured and simple cards with pictures of the nature
for the smallest. 20 pairs of cards made of high quality cardboard.
Size of one card 57 x 57 mm. Packed in a paper box. 

5ks/pcs 280 g 1405 g 0,0041 m3
145x145
x37 mm

145x145
x195 mm

streč. folie
strip foil

8 592168 546763

2+

54679

Domino BABY

Pryč s tečkami! V populární hře přizpůsobené malým dětem je 
prostor pouze pro veselé barevné obrázky! Poznáš, které k sobě 
patří? Pojď si hrát a procvič si tak paměť a motoriku.
28 kartiček, 50x93mm.

  Domino - Domino BABY 
An attractive version of a well-known game.
Dots were replaced by cute and funny pictures. 

5ks/pcs 290 g 1455 g 0,0041 m3
145x145
x37 mm

145x145
x195 mm

streč. folie
strip foil

8 592168 546794

2+

54682

Říkej a předváděj
PŘEDŠKOLÁCI

Hledáte vhodný způsob, jak intenzivně prožít společné 
chvíle s Vaším předškolákem? Říkej a předváděj Vám 
nabízí 12 zajímavých veršovánek spolu s praktickou 
nápovědou, jak s dítětem napodobovat a předvádět 
činnosti pomocí mimiky a gest. Kartičky s částmi obrázků 
využijte i pro procvičování pozornosti a smyslu pro detail.

5ks/pcs 300 g 1500 g 0,0042 m3
150x40 
x140mm

150x140
x200 mm

streč. folie
strip foil

8 592168 546824

3+

54681

Říkej a předváděj
BATOLATA 

Využijte jedinečnou příležitost pro intenzivní komunikaci
s Vaším batolátkem. Tvarové kartičky pro dítě do ruky a 12 
veršovánek s nápovědou pro předvádění pomocí mimiky 
a gest rozvíjí u dítěte zároveň jemnou a hrubou motoriku, 
řeč i zrakové a sluchové vnímání.

8 592168 546817

2+

54684

Zpívej a tancuj
HOLKA MODROOKÁ

Nejznámější dětské písničky PRO POKROČILEJŠÍ s obrázky  
a notami rozvíjí hudební sluch, rytmiku i komunikaci rodiče  
s dítětem. U textů 11 jednoduchých písniček najdete i nápovědu, 
jak na jednotlivé písničky tancovat. Pomocné karty s tanečními 
pozicemi slouží k tomu, aby dítě ihned vidělo, která další taneční  
pozice v písničce následuje.

5ks/pcs 170 g 850 g 0,0041 m3
145x37x145

mm
145x145
x195 mm

streč. folie
strip foil

8 592168 546848

4+

54683

Zpívej a tancuj
PEC NÁM SPADLA

Nejznámější dětské písničky PRO NEJMENŠÍ s obrázky a 
notami rozvíjí hudební sluch, rytmiku i komunikaci rodiče 
s dítětem.  
U textů 11 jednoduchých písniček najdete i nápovědu, jak  
na jednotlivé písničky tancovat. Pomocné karty s tanečními 
pozicemi slouží k tomu, aby dítě ihned vidělo, která další 
taneční  pozice v písničce následuje.

8 592168 546831

3+

5ks/pcs 170 g 850 g 0,0041 m3
145x37 x145 

mm
145x145
x195 mm

streč. folie
strip foil

5ks/pcs 300 g 1500 g 0,0042 m3
150x40 
x140mm

150x140
x200 mm

streč. folie
strip foil

BABY BABY
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54686

Soubor puzzle 
MOJE RODINA

Skládejte veselé a barevné obrázky z prostředí zahrady, školy 
a ulice. Užijte si společné chvíle při hledání detailů a povídání 
si. Soubor puzzle - 4, 12 a 16 dílků. Skládáním puzzle rozvíjíte 
jemnou motoriku, prostorovou představivost, slovní zásobu a 
paměť. 

  PUZZLE SET „MY FAMILY“ 
Funny and color pictures from garden, school and street. 
Enjoy your time with kids when looking for details and talking. 
Puzzles 4, 12 and 16 pieces. 

5ks/pcs 275 g 1375 g 0,0068 m3
180x40 x180

mm
180x180
x210 mm

streč. folie
strip foil

8 592168 546862

3+

3+

5ks/pcs 326 g 1630 g 0,0068 m3
180x40x180

mm
180x180
x210 mm

streč. folie
strip foil

54688

Soubor puzzle
MŮJ DEN

Skládejte veselé a barevné obrázky z prostředí kuchyně, 
louky, pískoviště a police s hračkami. Užijte si společné 
chvíle při hledání detailů a povídání si. Soubor puzzle - 4, 
6, 9 a 16 dílků. Skládáním puzzle rozvíjíte jemnou motoriku, 
prostorovou představivost, slovní zásobu a paměť.

  PUZZLE SET „MY WORLD“ 
Funny and color pictures from kitchen, field, sandbox and 
shelf with toys. Enjoy your time with kids when looking for 
details and talking. Puzzles 4, 9, 16 and 25 pieces. 

8 592168 546886

3+

54687

Soubor puzzle
MŮJ SVĚT

Skládejte veselé a barevné obrázky z prostředí ordinace, 
kuchyně a obchodu. Užijte si společné chvíle při hledání 
detailů a povídání si.  Soubor puzzle - 4, 12 a 16 dílků. 
Skládáním puzzle rozvíjíte jemnou motoriku, prostorovou 
představivost, slovní zásobu a paměť.  

  PUZZLE SET „MY WORLD“ 
Funny and color pictures from hospital, kitchen,  
and shop. Enjoy your time with kids when looking for details 
and talking. Puzzles 4, 12 and 16 pieces.  

8 592168 546879

5ks/pcs 275 g 1375 g 0,0068 m3
180x40x180

mm
180x180
x210 mm

streč. folie
strip foil

“Na dvoře”. Užijte si společné chvíle u skládání, vymaluj
si obrázek na rubové straně. Puzzle jsou odolné a vhodné
pro malé ručičky. Rozvíjí motoriku a paměť.
Rozměr 675 x 470 mm, 24 dílků.

  Puzzle BIG FARMA BABY
„On the farmyard“. Enjoy the moments spent together
with doing puzzles. Paint the picture on the reverse side.
The puzzle is durable and suitable for little fingers.
Picture size 675 x 470 mm, 24 pcs.

Podlahové puzzle
BIG FARMA BABY 

54614 8 592168 546145

2+

“V ZOO”. Užijte si společné chvíle u skládání, vymaluj si  
obrázek na rubové straně. Puzzle jsou odolné a vhodné
pro malé ručičky. Rozvíjí motoriku a paměť.
Rozměr 675 x 470 mm, 24 dílků. 

  Puzzle BIG ZOO BABY
„In the ZOO“. Enjoy the moments spent together with
doing puzzles. Paint the picture on the reverse side.
The puzzle is durable and suitable for little fingers.
Picture size 675 x 470 mm, 24 pcs. 

Podlahové puzzle
BIG ZOO BABY

54615 8 592168 546152

2+

BABY BABY

10ks/pcs 697 g 7750 g
210x115x245 

mm
775x365x255 

mm 0,0721 m3
karton
carton

10ks/pcs 697 g 7750 g
210x115x245 

mm
775x365x255 

mm 0,0721 m3
karton
carton

54637
Populární dětská karetní hra s veselými barevnými obrázky.
Získej všechny 4 karty se stejným symbolem! Kdo má kartu,
která ti chybí? Vyhrává ten, kdo má na konci hry největší počet 
čtveřic (kvartet). Obsahuje 32 karet.

  QUARTET - card game BABY 
A famous card game for kids with funny colorful images. Gain all 
4 cards (quartet) with the same symbol. Who has the card you 
are missing? The one with most quartets wins. Game contains 32 
cards. 

140
ks/pcs 60 g 8500 g 0,0113 m3

60x12x92 
mm

370x175
x175 mm

karton
carton

KVARTETO
BABY
- dětská karetní hra

8 592168 546374

3+

54640
Komu zůstane Černý Petr? Vybírej pečlivě, kterou kartu si
od protihráče vytáhneš, může se mezi nimi ukrývat škodolibý
čertík! Vyhrává ten, kdo se první zbaví všech karet.
Nejoblíbenější dětská karetní hra. 31 karet, 56x81 mm.

  Black Peter (Old Maid) - card game BABY  
Who will be stuck by black Peter (old maid)? Think properly 
which card you choose from another player to avoid black Peter. 
The one who gets rid of all cards wins. Contains 31 cards.

140
ks/pcs 60 g 8500 g 0,0113 m3

60x12x92 
mm

370x175
x175 mm

karton
carton

ČERNÝ
PETR
- dětská karetní hra

8 592168 546404

3+
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BABY

Namaluj  
si sám
PUZZLE
ČTVEREC

54652 8 592168 546527

24ks/pcs 126 g 3048 g 0,0047 m3
250x4x250 

mm
250x250
x75 mm

streč. folie
strip foil

Puzzle 20 dílků. 

  Draw your own puzzle - square 
Puzzle 20 pcs. 

Namaluj  
si sám
PUZZLE
DOMEČEK

24ks/pcs 66 g 1590 g 0,0030 m3
160x4x225

mm
160x225
x83 mm

streč. folie
strip foil

54653 8 592168 546534
Puzzle 11 dílků.

  Draw your own puzzle - house
Puzzle 11 pcs. 

24ks/pcs 90 g 2144 g 0,0040 m3
150x6x168  

mm
150x168
x160 mm

streč. folie 
strip foil

Namaluj  
si sám
PUZZLE
2 ČTVERCE
54654 8 592168 546541

Puzzle 20 dílků, součástí balení jsou 2 kusy.

  Draw your own puzzle - 2 squares 
Puzzle 20 pcs, 2 puzzles in one package.

54650
Vezmi si pastelky nebo vodovky a nakresli, co tě jen 
napadne. Puzzle pak skládej sám nebo dej jako dárek.
Puzzle 9 dílků.

  Draw your own puzzle - circle 
Take crayons or watercolours and draw whatever occurs  
to you. Puzzle 9 pcs.  

24ks/pcs 131 g 3150 g 0,0074 m3
280x4x280 

mm
280x280
x95 mm

streč. folie
strip foil

Namaluj si sám
PUZZLE KRUH

8 592168 546503

3+

24ks/pcs 127 g 3070 g 0,0054 m3
210x4x300 

mm
210x300
x85 mm

streč. folie
strip foil

Namaluj  
si sám
PUZZLE
OBDÉLNÍK

Puzzle 12 dílků.

  Draw your own puzzle - rectangle 
Puzzle 12 pcs. 

8 592168 54651054651

3+

3+ 3+

3+

Praktické kostky, které můžeš mít 
pořád u sebe. V balení je 6 barevných 
dřevěných kostek a návod.

 PLAYING DICE COLOR
Enjoy a dice game in handy 
package. It contains 6 color
wooden dice.

BAREVNÉ HRACÍ 
DŘEVĚNÉ KOSTKY
54544

Sáček obsahuje 16 figurek, 4 kusy od 4 různých 
barev, výška figurky 20 mm.

Figurky FAMILY
54911 8 592168 549115

Sáček obsahuje 16 figurek, 4 kusy od 4 
různých barev, výška figurky 40 mm. 

Velké figurky  
FAMILY

54912 8 592168 549122

1ks/pcs 13 g
80 x15 x160

mm

 Figures - FAMILY
In contains: 16 figures (4 figures in 4 colours). 
Height of figure 20 mm.

1ks/pcs 46 g
80 x40 x160

mm

 Big figures - FAMILY
In contains: 16 figures (4 figures in 4 colours). 
Height of figure of 40 mm. 

3+

Pro všechny druhy mariáše, pořiďte si karty naše. 
Dvouhlavé karty v papírové krabičce.  

 PLAYING CARDS
Bavarian playing cards , 32 cards in deck.  
  

110ks/pcs 71 g 7900 g 0,0117 m3
65x10x105

mm
360x180
x180 mm

karton
carton

MARIÁŠOVÉ KARTY
54937 8 592168 549375

6+

54921
Domino KLASIK

Jednoduchá, generacemi prověřená společenská hra, pro 
každého. Domino se hodí pro každou příležitost a můžete  
jej hrát téměř kdykoliv, kdekoliv a s kýmkoliv. 

 Domino - classic 
A simple, well-known game for everyone. You can play it 
whenever, wherever and with anyone.

8 592168 549214

20ks/pcs 100 g 2000 g 0,0211 m3
205x25x90 

mm
400x245
x215 mm

karton
carton

Šest hráčských kostek  
barvy slonoviny, návod v balení. 

 PLAYING DICE CASINO
6 ivory color dice. 

54554

HRACÍ  
KOSTKY CASINO

80ks/pcs 22 g 1820 g
96x17x154

mm

265x210
x190 mm 0.0106 m3

karton
carton

80ks/pcs 32 g 2600 g
96x17x154

mm

265x210
x190 mm 0.009 m3

karton
carton

FAMILY
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8807

8810

8821

8808

8811

8822

8823

8830

8851

8824

8840

8836

8854

PEXETRIO - ZVÍŘÁTKA NA STATKU
 FARM ANIMALS

PEXETRIO - STROMY
 TREES

PEXETRIO - ABECEDA 2, PLUS
 ALPHABET 2

PEXETRIO - ABECEDA 1
 ALPHABET 1

PEXETRIO - POVOLÁNÍ
 PROFESSION

PEXETRIO - SAVCI, PLUS
 MAMMALS

PEXETRIO - PTÁCI, PLUS
 BIRDS

PEXETRIO - ZÁCHRANÁŘI
 RESCUERS

PEXETRIO - BARIBAL MALÝ KUTIL
 BARIBAL LITTLE HANDYMAN

PEXETRIO - STÁTY SVĚTA
 WORLD COUNTRIES

PEXETRIO - OVOCE A ZELENINA
 FRUITS AND VEGETABLES

PEXETRIO - DINOSAUŘI
 DINOSAURS

PEXETRIO - BARIBAL MĚSÍCE V ROCE
 BARIBAL MONTHS IN THE YEAR

405 g 2040 g

407 g 2050 g

540 g 2720 g

390 g 1970 g

8812

PEXETRIO - STÁTY EVROPY, PLUS
 EUROPEAN COUNTRIES

560 g 2820 g

400 g 2020 g

650 g 3270 g

8845

PEXETRIO -  HOUBY, PLUS
 MUSHROOMS

650 g 3270 g

540 g 2720 g

407 g 2050 g

405 g 2040 g

425 g 2140 g

405 g 2040 g

410 g 2070 g

405 g 2040 g

3+

Didaktické obrázkové hry
– hledej trojice! 
– hraj a uč se! 
– jedna hra = mnoho úrovní 
– LOTO TRIO doplňková hra pro nejmenší hráče

Didactic and enterteiment game
– look for 3 Related Cards! 
– play and learn! 
– multiple levels of difficulty  
– LOTO TRIO additional games for the youngest

Informace o hmotnosti výrobku a balení naleznete na str. č. 19.
See page 19 for information of the product weight and its outer packaging.

5ks/pcs
205x38x205 

mm
765x390
x430 mm 0,08 m3

karton
carton

PEXETRIO

8801
MULTITRIO

Nádherně ilustrovaná naučná hra, kde se hráči zábavnou formou učí poznávat 
lesní flóru a faunu. Soubor s 30 herními variantami, obsahuje: 48 kartiček = 16 
trojic se zvířaty a 24 kartiček = 8 trojic s rostlinami, velký herní plán, plakát LESA, 
12 LOTO trio karet, hrací kostku. Součástí balení je podrobný návod na všechny 
varianty, herní vzdělávací kvíz a miniencyklopedie.

  MULTITRIO
A beautifully illustrated educational game where players learn in an entertaining
manner the forest flora and fauna. A set of 30 game variants contains: 48 cards
= 16 triplets with animals and 24 cards = 8 triplets with plants, big game plan,
poster of forest, 12 LOTO trio cards, playing cube. The package includes detailed
instructions for all variants, game educational quiz
and a miniencyclopedia.

3 ks/pcs 1310 g 3930 g
310x75 

x310 mm
310x310
x225 mm 0,0216 m3

streč. folie 
strip foil

NOVINKA
NEWS

2019

PEXETRIO
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Sada pro malého průvodčího obsahuje: čepici, kleště, jízdenky, 
jízdní řád, brašnu a píšťalku.

  LITTLE CONDUCTOR - the big set
The set for a little conductor includes: a cap, tweezers, tickets, 
a timetable, bag and a whistle.

  MALÝ SPRIEVODCA - box SK

6ks/pcs 515 g 3800 g
245x230
x395 mm

765x390
x430 mm 0.1283 m3

karton
carton

MALÝ PRŮVODČÍ - box

59211 8 595028 592115

59213 8 592168 592135

5+

5+

5+

Sada pro malého výpravčího obsahuje: červenou čepici, 
plácačku, píšťalku, jízdní řád a brašnu.

  LITTLE TRAIN DISPATCHER - the big set
The set for a little dispatcher contains: a cap, a whistle, a 
flapper and a bag.

  MALÝ VÝPRAVCA - box SK

MALÝ VÝPRAVČÍ - box

59221 8 595028 592214

6ks/pcs 515 g 3800 g
245x230
x395 mm

765x390
x430 mm 0.1283 m3

karton
carton

59223 8 592168 592234

Sada pro malého policistu obsahuje: odznak, čepici, plácačku 
a pokutové bločky.

  LITTLE POLICEMAN - the big set
The set for a little policeman contains: a badge, a cap, 
a flapper and a penalty book.

  MALÝ POLICAJT - box SK

MALÝ POLICISTA - box

59231 8 595028 592313

6ks/pcs 504 g 3700 g
245x230
x395 mm

765x390
x430 mm 0.1283 m3

karton
carton

59233 8 592168 592333

Sada pro malého pošťáka obsahuje: pošťáckou čepici, razítko, 
složenky a peníze.
 

 LITTLE POSTMAN - the big set
The set for a little postman contains: a cap, a stamp, slips 
and money.

  MALÝ POŠTÁR - box SK

MALÝ POŠŤÁK - box

59241 8 595028 592412

59243 8 592168 592432

Sada pro malého průvodčího obsahuje: jízdní řád, kleštičky, 
píšťalku a jízdenky. 

 LITTLE CONDUCTOR - on the card
The set for a little conductor includes: a timetable, tweezers, 
a whistle and tickets. 

  MALÝ SPRIEVODCA - blistr SK

24ks/pcs 108 g 2900 g
225x30x315

mm
365x285
x250 mm 0.0260 m3

karton
carton

MALÝ PRŮVODČÍ - blistr

59212 8 595028 592122

59214 8 592168 592142

Sada pro malého výpravčího obsahuje: plácačku, píšťalku, 
jízdní řád a jízdenky. 

 LITTLE TRAIN DISPATCHER - on the card
The set for a little dispatcher contains: a whistle, a flapper, 
timetable and tickets.

  MALÝ VÝPRAVCA - blistr SK

24ks/pcs 115 g 3050 g
225x30x315

mm
365x285
x250 mm 0.0260 m3

karton
carton

MALÝ VÝPRAVČÍ - blistr

59222 8 595028 592221

59224 8 592168 592241

Sada pro malého pošťáka obsahuje: razítko, složenky
a peníze. 

 LITTLE POSTMAN - on the card
The set for a little postman contains: a stamp, slips and 
money.

  MALÝ POŠTÁR - blistr SK

24ks/pcs 112 g 2970 g
225x30x315

mm
365x285
x250 mm 0.0260 m3

karton
carton

MALÝ POŠŤÁK - blistr

59242 8 595028 592429

59244 8 592168 592449

Sada pro malého policistu obsahuje: odznak, plácačku
a pokutové bločky.

 LITTLE POLICEMAN - on the card
The set for a little policeman contains: a badge, a flapper and
a penalty book.

  MALÝ POLICAJT - blistr SK 

24ks/pcs 104 g 2800 g
225x30x315

mm
365x285
x250 mm 0.0260 m3

karton
carton

MALÝ POLICISTA - blistr

59232

8 592168 59234059234

8 595028 592320

5+

5+

5+

5+

KORUNY. Dětské peníze jsou kopií 
peněz pravých a můžeš je použít 
u mnoha dalších her. Didaktická 
pomůcka a zároveň hračka. 

 TOY MONEY CZ
Czech crowns.. This money is a copy of 
the real money and it can be used in 
many other games. An education aid 
and a game in one.

Peníze dětské CZ
54511

8 595028 545111

EURA. Dětské peníze jsou kopií peněz 
pravých a můžeš je použít u mnoha 
dalších her. Didaktická pomůcka a zároveň 
hračka.

 TOY MONEY EUR
Euros. This money is a copy of the 
real money and it is an indispensable 
component of many games.
An education aid and a game in one.

Peníze dětské EURO
54514

48ks/pcs 38 g 2000 g

153x8x230
mm

240x240
x170 mm 0.0098 m3

karton
carton

48ks/pcs 35 g 1900 g

153x8x230
mm

240x240
x170 mm 0.0098 m3

karton
carton

5+

5+
8 595028 545142

JUNIOR JUNIOR

5+

6ks/pcs 525 g 3950 g
245x230
x395 mm

765x390
x430 mm 0.1283 m3

karton
carton
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FAMILYFAMILY

SOUDRUHU,
NEZLOB SE!
54435

Nejoriginálnější předrevoluční hra od Ivana Mládka. 
Vítězem se stává ten generální tajemník, kterému 
se podaří vyměnit koruny za valuty a prchnout
s nimi do BRD.

 COMRADE, DO NOT BE ANGRY!
- board game
The most original pre-revolutionary play by
a Czech comedian Ivan Mladek, satirizing
the era of socialism.

5 ks/pcs 630 g 3150 g
380x40x260

mm
380x200
x260 mm 0,0198 m3

streč. folie 
strip foil

Vzrušující stolní hra s nečekaným propadáváním do bažin.
Zkuste ulovit Jožina v originální hře od Ivana Mládka. Přelstíte ho?
Dokážete se vyhnout jeho ostrým zubům a přitom nezahučet
do močálu? Unikátní hrací princip, 3D herní plán a autor
Ivan Mládek zaručují, že se budete všichni hodně dobře bavit.

 Monster from a swamp - board game 
An exciting board game with unexpected falling into a swamp.
Do your best to catch Jožin monster in an original table game 
with  unique 3D game board.

3 ks/pcs 865 g 2595 g 0,0216 m3
310x75x310

mm
310x310

x230 mm
streč. folie
strip foil

JOŽIN Z BAŽIN 
- společenská hra

54989 8 592168 549894

5
ks/pcs 212 g 1072 g 0,0057 m3

130x43x205 
mm

130x205
x215 mm

streč. folie 
strip foil

55230

55231

S rodinnou karetní hrou se slovy od Ivana Mládka si užiješ chvíle plné 
zábavy a pohody na cestách i v pohodlí domova! Skládej z výrazů na 
kartičkách gramaticky správné věty, které jinak vůbec nemusí dávat 
smysl. Výsledek tvé snahy tě zaručeně pobaví!

  BLÁBOL SK - spoločenská hra

8 592168 552306

8 592168 552313

BLÁBOL - společenská hra

54962
Legendární stolní hra v původním grafickém provedení
krabice a herního plánu. Zavzpomínejte s rodinou nebo
přáteli na své dětství a užijte si plno zábavy.
Obsahuje dřevěné figurky, kostku a knihovaný herní plán.

 LUDO - retro style - table game 
The legendary board game in the 70‘s design.
Remember your childhood with family or friends.
It contains wooden pieces and dice.

5 ks/pcs 420 g 2115 g 0,0120 m3
338x39 x174 

mm
338x174
x200 mm

streč. folie 
strip foil

RETRO Člověče, nezlob se!
- společenská hra

5+

wooden 
components

5+

10+ SOUBOR HER 300
54972 8 592168 549726

Obsahuje 300 různých variant her pro hráče různého 
věku. Najdete v něm šachy, dámu, mlýn, halmu, samotáře, 
člověče nezlob se, backgammon (vrhcáby),
hry s kostkami, domino, karty mariášové
a mnoho další zábavy pro malé i velké.

5+

10+

 GAME SET 300 - board games
The set contains 300 various games of games for players of all ages.
It contains chess, checkers, mill, halma, solitary, ludo, backgammon,
dice games, dominoes, marriage cards and much more fun for both 
young and old.

3 ks/pcs 1325 g 3975 g
310x75x310

mm

310x310
x230 mm 0,0216 m3

streč. folie 
strip foil

originální 3D 
herní plán

8 592168 544356
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FAMILYFAMILY

ČLOVĚČE, NEZLOB SE
- společenská hra na cesty

54942
Nejpopulárnější česká desková hra v praktické cestovní 
verzi. Na opačné straně hracího plánu najdeš druhou hru 
- Šnek. Cvič trpělivost a užij si trochu škodolibé radosti. 
Super zábava v odolné krabici nejen na cesty.

 LUDO - travel game 
The most popular board game in a useful travel version. 
Train your patience and enjoy a little glee. Lots of fun  
in a solid travel pack.

5
ks/pcs 166 g 850 g 0,0057 m3

130x43x205 
mm

130x205
x215 mm

streč. folie 
strip foil

8 592168 549429

54944
Kdo spadne do záchodu, prohrává. Hra pro šikovné prsty  
a trpělivé děti i dospělé. Rozvíjí jemnou motoriku, trpělivost  
a koncentraci.

 Toilet 
Who falls into the toilet bowl, loses the game. Game for 
skilful fingers and patient kids and adults. It develops fine 
motor skills, patience and concentration.

Záchod
- společenská hra na cesty

8 592168 549443

3+

5+

5ks/pcs 182 g 922 g 0,0057 m3
130x43 x205

mm
130x205
x215 mm

streč. folie 
strip foil

Kdo z nás by neznal jednu z nejpopulárnějších
deskových her a kdo může říct, že vždy zůstane
klidným a aspoň trochu se nerozzlobí?
Zahrajte si! Zábava na dlouho, v pevné krabici!

ČLOVĚČE,  
NEZLOB SE! - společenská hra

54961 8 592168 549610

5+

 LUDO - board game
Who among us would not know one of  
the most popular board games and who  
can say that we are always calm and not  
become angry a little at least. 

5ks/pcs 495 g 2490 g
325x57x215

mm

325x215
x290 mm 0.0203 m3

streč. folie 
strip foil

54945

Soubor všech základních her v praktické
krabičce. K rybníku, k moři, na chatu
i do hotelu. Všude s vámi.

 GAME SET 
Set of all necessary games in a handy 
box. Take it everywhere you go. 

5ks/pcs 355 g 1775 g

0,0057 m3

130x43x205
mm

130x205
x215 mm

streč. folie 
strip foil

SOUBOR HER
- společenské hry na cesty

8 592168 549450

6+

54943
Logika a strategie.
Vítězství nebo porážka?
Nyní kdykoliv a kdekoliv díky praktickému balení. 

 CHESS  - travel game 
Logic and strategy. Victory or defeat?
Wherever and whenever thanks to practical
travel pack now. 

5ks/pcs 208 g 1050 g 0,0057 m3
130x43x205 

mm
130x205
x215 mm

streč. folie 
strip foil

ŠACHY
- společenská hra na cesty

8 592168 549436

54941
Dvě oblíbené hry v praktické cestovní verzi procvičí logické 
myšlení a strategii pohybu po herním plánu.
Kvalitní hrací plán v pevné krabici!

 Draughts and Nine men‘s Morris - travel game 
Two favourite games in useful travel package version will 
train your logical and strategic thinking.
Quality game plan in a solid box.

5ks/pcs 199 g 1000 g 0,0057 m3
130x43x205 

mm
130x205
x215 mm

streč. folie 
strip foil

DÁMA A MLÝN
- společenská hra na cesty

8 592168 549412

6+

10+

E-BA

L-BE 

E-JR 

E-FA

I-MG

I-MN

I-MD

I-TR

I-BX

I-RO

R



www.efko.cz 2726 www.efko.cz

 Vyrobeno v České republice.
Made in the Czech Republic. 

Toys 2019Katalog hraček 2019

FAMILY

8+

FAMILY

Originální party hra, která nabízí pohotovou a jednoduchou akci, kde 
nikdo na nikoho nečeká a všichni hrají najednou. 14 dřevěných kostek, 
300 témat a pouhých 20 sekund na jedno kolo pořádně prověří slovní 
zásobu a postřeh. Nimble je sázka na jistotu nevyzpytatelné zábavy jak 
na večírcích, tak v rodinném kruhu se staršími dětmi.
Hra vytvořena ve spolupráci s úspěšným dánským tvůrcem her 
Martinem N. Andersenem.

  NIMBLE
The original party game that offers quick and simple action in which 
nobody waits for no one, and anyone plays at once. 14 wooden dice, 
300 topics, and just 20 seconds for one play properly exercise your 
vocabulary and perception. Nimble is a perfect choice  for entertainment 
at parties and in the family with older children.

Nimble je svižná party hra, která vám ukáže, jak jste na tom s 
pohotovostí a postřehem. Hra obsahuje 14 dřevěných kostek a 72 
témat v CZ i SK verzi. Hra vytvořena ve spolupráci s úspěšným 
dánským tvůrcem her Martinem N. Andersenem.

 NIMBLE JUNIOR
Nimble is a brisk party game that will show you how good you 
are in readiness and observation. The game contains 14 wooden 
blocks and 72 topics in CZ and SK version. The game was 
created in collaboration with a successful Danish game maker 
Martin N. Andersen.

Nenechte drzé opice, aby si z vás stále dělaly legraci Plácněte 
je pěkně přes prsty! V této hře je to dovoleno. Zábavná hra pro 
děti i dospělé, která procvičí váš postřeh i pohotovou reakci. 
Hra vytvořena ve spolupráci s úspěšným dánským tvůrcem her 
Martinem N. Andersenem.

 CHEEKY MONKEYS
Do not let the cheeky monkeys make fun of you. Fly them over 
their fingers! In this game it is allowed. A fun game for both kids 
and adults that will have you train your observation and ready 
response. The game was created in collaboration with
a successful Danish game designer Martin N. Andersen.

NIMBLE

NIMBLE JUNIOR

KUP SI KRÁVU

DRZÉ OPICE

54954

54955

54953

54957

5 ks/pcs 300 g 1510 g
235x46x159

mm
235x159
x235 mm 0.0088 m3

streč. folie 
strip foil

12+

wooden 
components

8 592168 549559

8 592168 549573

8+

6+

5 ks/pcs 300 g 1510 g
235x46x159

mm
235x159
x235 mm 0.0088 m3

streč. folie 
strip foil

3 ks/pcs 740 g 2230 g
297x77x297

mm

297x297
x240 mm 0.012 m3

streč. folie 
strip foil

3 ks/pcs 750 g 2250 g
282x60x
282mm

282x282
x180 mm 0.014 m3

streč. folie 
strip foil

wooden 
components

wooden 
components

wooden 
components

8 592168 549535

Zábavná hra pro celou rodinu i vaše přátele. V této hře se jistě 
stanete autorem spousty uměleckých děl vhodných pro soukro-
mou galerii. Pomocí dřevěných tyček, provázku a geometrických 
tvarů se snažíte znázornit předmět z kartičky. Výtvory, dosti po-
dobné kubistickým obrazům slavného malíře Pabla Picassa, pak 
budou muset protihráči identifikovat. Povede se jim to, aniž byste 
museli použít všechny tvary? Hra vytvořena ve spolupráci s 
úspěšným dánským tvůrcem her Martinem N. Andersenem.

PICASSO
54952

8 592168 549528

3 ks/pcs 630 g 1890 g
282x60

x282 mm
282x282
x180 mm 0.014 m3

streč. folie 
strip foil

 PICASSO
A fun game for the whole family and your friends. In this game,  
you certainly become an author of many works of art suitable for 
a private gallery. With a help of  wooden rods, string and geometric 
shapes you are trying to illustrate an object from the card. The 
opponents will have to identify your creations which look like those 
by the famous painter Pablo Picasso. Will they succeed without 
having to use all the shapes?

Kup si krávu je jednoduchá a svižná hra pro celou rodinu. Buďte rafinovaní, 
dobře si to spočítejte a nakupte ty nejlepší a nejvýkonnější krávy. Rozšiřujte 
své stádo a pečujte o něj lépe než váš soused. Prostě hra, se kterou musíš 
počítat! Hra vytvořena ve spolupráci s úspěšným dánským tvůrcem her 
Martinem N. Andersenem.

  BUY YOURSELF A COW
“Buy yourself a cow” is a simple
and fast game for the whole family.
Be smart, count it well and buy the best
performing cows. Extend your herd
and take care of it better than your
neighbor. Just the game you have
to count with! The game was created
in collaboration with a successful
Danish game maker Martin N.
Andersen.

8+

wooden 
components

Pospěš si! Rychle, rychle! Co si myslíš, že znamená „fast food“? 
Buď pohotový, ať objednávku vyřídíš jako první a dostaneš největší 
spropitné. Hranolky a zmrzlina, nebo burger a káva - hotovo! CINK! 
Zábavná hra, při které se nestihne nikdo nudit.
Obsahuje: zvonek, dřevěné kostky a karty. Hra vytvořena ve spolupráci 
s úspěšným dánským tvůrcem her Martinem N. Andersenem.

  FAST FOOD
Hurry up! Quick! What do you think the term „fast food“ means? 
Think on your feet, so that you are the first to make that order thus 
qualifying for the biggest tip. Fries and ice cream, or burger and 
coffee - done! TING! A fun game where nobody gets bored! In box: 
a bell, wooden cubes and cards. The game was created in collabo-
ration with the successful Danish game maker Martin N. Andersen.

FAST FOOD
6+54948

8 592168 549481

5 ks/pcs 440 g 2200 g
235x46x159

mm
235x159
x235 mm 0.0088 m3

streč. folie 
strip foil
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SMOLÍČEK
PACHOLÍČEK
86842

Jednoduchá zábavná hra pro děti s cílem najít Smolíčka 
pacholíčka ukrytého v hustém lese. Obsahuje dřevěné 
komponenty. Vhodné i pro procvičování jemné motoriky.

 SMOLÍČEK PACHOLÍČEK
A simple fun game for kids with the aim to find a fairytale 
character “Smolíček Pacholíček”, who is hidden in an 
impenetrable forest. It contains wooden components and 
helps to improve fine motoring skills.

3+

3+

Společenská hra o nelehké cestě pohádkových bytostí do 
princova zámku. Součástí jsou dřevěné postavičky: Dlouhý, 
Široký, Bystrozraký, Princ, Princezna, Černokněžník a dřevěné 
kostky.

DLOUHÝ, ŠIROKÝ
A BYSTROZRAKÝ
86836

  The Long, the Overweight and the Hawk-eyed 
A table game about a difficult journey of fairy-tale creatures 
to the Prince‘s Chateau. The wooden figures of the Long, 
the Overweight, the Hawk-eyed and other famous  fairy-tale 
characters are included.

8 592168 868360

5 ks/pcs 690 g 3500 g
267x47x382

mm
382x262
x220 mm 0,022 m3

streč. folie 
strip foil

wooden 
components

wooden 
components

8 592168 868421

5 ks/pcs 690 g 3500 g 0,0404 m3
262x47 

x382 mm
382x262
x220 mm

streč. folie 
strip foil

FAMILY

MultiGO
Nový způsob hraní s auty díky unikátnímu 
systému výměny korbiček a příslušenství.

New way to play with cars. You can easily 
switch extensions and accessories thanks 
to unique bayonet system. 

www.multi-go.com
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IGRÁČEK/POKEETO MULTIGO

MULTIGO – BUILD SET MULTIGO – CITY SET 

MULTIGO – FIRE SET MULTIGO – FARM SET 

27313 27315

27314 27316

Stavební sada BEDI nabízí 4 typy vozidel v jednom balení. 
Ideální balení pro kreativní děti, které rozehrávají svou hru 
na stavbaře. Sada obsahuje jedno auto, 2 Igráčky stavbaře 
a 4 korbičky: bagr, domíchávač, sklápěčku a valníček.

Sada CITY nabízí 5 typů vozidel v jednom balení. Sada 
obsahuje 2 Igráčky, 4 popelnice, jedno auto, přívěs a 4 korbičky: 
sklápěčku, valník, cisternu a popelářskou nástavbu.

Ideální sada pro malé farmáře. Obsahuje: traktor s vyměnitelnou 
radlicí/nakládacími vidlemi, přívěs se dvěma náhradními 
korbičkami cisternou a valníkem a 2 Igráčky zemědělce.

 MULTIGO – FARM SET 
The ideal set for small farmers. Includes: tractor with 2 interchangeable 
ploughshare/loader forks a trailer on which the tank or drop-side can 
be put and two Pokeeto farmers.

3+ 3+

3+ 3+

IGRÁČEK/POKEETO MULTIGO

8 592168 273140

8 592168 273157

8 592168 273164

 MULTIGO – BUILD SET
The BEDI Building Kit offers 4 types of vehicles in one packaging. 
Includes: one car, 2 Pokeeto builders and 4 extentions: dumper, drop-side, 
mixer and digger.

Toto balení nabízí hned 4 typy hasičských vozidel pro různé 
zásahové situace. Obsahuje jedno auto, 4 vyměnitelné korbičky: 
hasičský žebřík, cisternu, valník, multikorbičku s hasičským 
vybavením, přívěs a 2 Igráčky hasiče.

 MULTIGO – FIRE SET
Fire vehicles for different types of emergency situations. Includes: 
one car, 4 extentions – fire crane, tank, drop-side truck, fireman 
equipment and 2 Pokeeto firemen.

 MULTIGO – CITY SET
CITY set offers 5 types of vehicles in one package. Includes: 
2 Pokeeto figures, 4 dustbins, one car, trailer and 4 extensions: 
dumper, drop-side, tank and waste collector extension.
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Nepostradatelné auto každého dítěte. Na pískovišti nebo 
na koberci v pokojíku nabízí dítěti velký prostor ke kreativní hře. 

 MULTIGO BUILD - a dumper with driver
A basic truck for a play both indoors and outdoors.

MULTIGO BUILD  
- SKLÁPĚČKA S ŘIDIČEM

27271

VERZE BEZ ŘIDIČE 
 VERSION WITHOUT DRIVER 

27071

8 ks/pcs 455 g 4010 g
285x140 
x155 mm

600x330 
x300 mm 0,07425 m3

karton
carton

Univerzální valník pro mnohostranné použití  
a hraní venku i doma.

 MULTIGO BUILD - drop-side with a driver
Universal drop-side for various use and play both outdoors and 
at home.

MULTIGO BUILD  
- VALNÍČEK S ŘIDIČEM

27276

8 ks/pcs 420 g 3800 g
285x140 
x155 mm

600x330 
x300 mm 0,07425 m3

karton
carton 8 ks/pcs 450 g 4050 g

285x140 
x155 mm

600x330 
x300 mm 0,07425 m3

karton
carton

8 ks/pcs 450 g 4050 g
285x140 
x155 mm

600x330 
x300 mm 0,07425 m3

karton
carton

VERZE BEZ ŘIDIČE 
 VERSION WITHOUT DRIVER 

27076

Užitečný pomocník nejen na stavbu. Funkční rameno  
je otočné na základně. 

 MULTIGO BUILD - digger with a driver
Helpful not only for building. With functional rotating arm 
on a base.

MULTIGO BUILD  
- BAGR S ŘIDIČEM

27278

Míchačka na beton je nezbytná výbava každého  
malého stavbaře.

 MULTIGO BUILD - cement mixer 
A cement-mixer is the necessary equipment for 
each small builder.

MULTIGO BUILD  
-  MÍCHAČKA S ŘIDIČEM

27277

VERZE BEZ ŘIDIČE 
 VERSION WITHOUT DRIVER 

27077

VERZE BEZ ŘIDIČE 
 VERSION WITHOUT DRIVER 

27078

Cisterna, vhodná na převoz sypkých materiálů nebo kapalin, 
najde uplatnění na každé stavbě. Cisternu lze rozebrat a uvnitř 
vyčistit.

 MULTIGO BUILD - a tank with driver
The tank truck, suitable for transporting bulk materials or liquids, 
finds it´s role  on every building site. The tank can be dismantled 
and cleaned inside.

MULTIGO BUILD  
- CISTERNA S ŘIDIČEM

27272

8 ks/pcs 450 g 4050 g
285x140 
x155 mm

600x330 
x300 mm 0,07425 m3

karton
carton

8 ks/pcs 480 g 4280 g
285x140 
x155 mm

600x330 
x300 mm 0,07425 m3

karton
carton

Plně funkční jeřáb je nepostradatelným pomocníkem na 
každé stavbě. 

 MULTIGO BUILD - crane with a driver
A fully functional crane is an indispensable helper on 
every building.

MULTIGO BUILD  
- JEŘÁB S ŘIDIČEM

272758 592168 272723

VERZE BEZ ŘIDIČE 
 VERSION WITHOUT DRIVER 

27072 8 592168 270729

8 592168 272754

VERZE BEZ ŘIDIČE 
 VERSION WITHOUT DRIVER 

27075 8 592168 270750

IGRÁČEK/POKEETO MULTIGOIGRÁČEK/POKEETO MULTIGO
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Oblíbené záchranné vozidlo. Hasič a boj s ohněm je jedna  
z prvních rolí, které děti rádi předvádějí. 

 MULTIGO FIRE - a fire tank with a fireman
Favorite rescue vehicle. Fireman is one of the favourite roles of 
the kids.

MULTIGO FIRE  
- CISTERNA S HASIČEM

27282

8 ks/pcs 450 g 4050 g
285x140 
x155 mm

600x330 
x300 mm 0,07425 m3

karton
carton

VERZE BEZ ŘIDIČE 
 VERSION WITHOUT DRIVER 

27082

Univerzální valník pro mnohostranné použití  
a hraní venku i doma.

 MULTIGO FIRE - drop-side with a fireman
Universal drop-side for various use and play both outdoors and 
at home.

MULTIGO FIRE
- VALNÍČEK S HASIČEM

27284

VERZE BEZ ŘIDIČE 
 VERSION WITHOUT DRIVER 

27084

Propracovaný žebřík je otočný a výsuvný, umožňuje tři aretační 
polohy. Igráček se tak dostane tam, kde je potřeba.

 MULTIGO FIRE - ladder with fireman
The sophisticated ladder is swiveling and retractable, allowing 
three locking positions. Allows Pokeeto to get where the help is 
needed.

MULTIGO FIRE
- ŽEBŘÍK S ŘIDIČEM

27279

VERZE BEZ ŘIDIČE 
 VERSION WITHOUT DRIVER 

27079

8 ks/pcs 480 g 4280 g
285x140 
x155 mm

600x330 
x300 mm 0,07425 m3

karton
carton

8 ks/pcs 420 g 3800 g
285x152
x140 mm

600x330 
x300 mm 0,07425 m3

karton
carton

Plně funkční jeřáb je nepostradatelným pomocníkem 
při hasičském zásahu.

 MULTIGO FIRE - crane with a driver
A fully functional crane is an indispensable tool for 
firefighting action.

MULTIGO FIRE  
- JEŘÁB S ŘIDIČEM

27280

Igráček s plně vybaveným hasičským vozidlem je záruka 
úspěšné záchranné akce.

 MULTIGO FIRE - multibox with fireman
Complete the equipment of fireman with everything he
needs. Pokeeto with a fully equipped fire truck is
a guarantee of a successful rescue action.

MULTIGO FIRE  
- MULTIKORBIČKA S HASIČEM

27281

8 ks/pcs 532 g 4600 g
285x140 
x155 mm

600x330 
x300 mm 0,07425 m3

karton
carton

VERZE BEZ ŘIDIČE 
 VERSION WITHOUT DRIVER 

27081

8 592168 272808

VERZE BEZ ŘIDIČE 
 VERSION WITHOUT DRIVER 

27080
8 592168 270804

MultiGO bayonet system
easy, quick and funny

IGRÁČEK/POKEETO MULTIGOIGRÁČEK/POKEETO MULTIGO

8 ks/pcs 480 g 4280 g
285x140 
x155 mm

600x330 
x300 mm 0,07425 m3

karton
carton
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8 ks/pcs 450 g 4050 g
285x140 
x155 mm

600x330 
x300 mm 0,07425 m3

karton
carton

 MULTIGO CITY -  waste collector with a driver

MULTIGO CITY  
- POPELÁŘSKÉ AUTO S POPELÁŘEM

27283

27285
 MULTIGO CITY - a tank with a driver 

VERZE BEZ ŘIDIČE 
 VERSION WITHOUT DRIVER 

27083

8 ks/pcs 520g 4550 g
285x140 
x155 mm

600x330 
x300 mm 0,07425 m3

karton
carton

 MULTIGO CITY - a dumper with driver

MULTIGO CITY  
- SKLÁPĚČKA S ŘIDIČEM

27286

VERZE BEZ ŘIDIČE 
 VERSION WITHOUT DRIVER 

27086

8 ks/pcs 455 g 4010 g
285x140 
x155 mm

600x330 
x300 mm 0,07425 m3

karton
carton

 MULTIGO FIRE - drop-side with driver

MULTIGO CITY
- VALNÍČEK S ŘIDIČEM

27287

8 ks/pcs 420 g 3800 g
285x152
x140 mm

600x330 
x300 mm 0,07425 m3

karton
carton

VERZE BEZ ŘIDIČE 
 VERSION WITHOUT DRIVER 

27087

MULTIGO CITY
-  CISTERNA S ŘIDIČEM

VERZE BEZ ŘIDIČE 
 VERSION WITHOUT DRIVER 

27085

 MULTIGO – 1+2 Waste collector – Eco box

 MULTIGO 1+2
Tractor with trailer – Eco box

MULTIGO 1+2 Popeláři – Eco box

MULTIGO 1+2 Traktor
– Eco box

27053

27055

Auto s popelářskou korbičkou a popelnicí splní sen
každého dítěte, které si chce hrát na popeláře. 
Propracovaná popelářská korbička nabízí dvě
možnosti vyklápění. Součástí balení je také
popelnice. V balení také valníček.

 MULTIGO – 1+2 Waste collector
A truck with waste collector extension can fulfill
the dream of every child who wants to play on
a dustman. Sophisticated waste collector extension
offers two options for tipping. Dustbin included.

MULTIGO 1+2
Popeláři – dárkové balení

27013 8 592168 270132

8 592168 270538

8 592168 270552

6 ks/pcs 537 g 3630 g
365x125
x155 mm

390x380
x315 mm 0.0467 m3

karton
carton

6 ks/pcs 579 g 3910 g
365x125
x155 mm

390x380
x315 mm 0.0467 m3

karton
carton

2+

8 ks/pcs 780 g 7100 g
295x285
x180 mm

740x600
x295 mm 0.1310 m3

karton
carton

Červený traktor značky Zetor s výměnnou radlicí
a univerzálním přívěsem splní sen každého malého 
zemědělce. I tuto sadu lze volně kombinovat s dalšími 
postavičkami a hračkami ze světa Igráčka.

 MULTIGO 1+2 Tractor with trailer
MultiGO tractor (brand Zetor) with a replaceable shovel
and universal trailer fulfill dreams of all small farmers.
This set can also be freely combined with other
characters and toys from the world of Pokeeto.

MULTIGO 1+2 Traktor
s přívěsem – dárkové balení

27015
8 592168 270156

8 ks/pcs 744 g 6800 g
295x285
x180 mm

740x600
x295 mm 0.1310 m3

karton
carton

2+
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 MULTIGO – 1+2 Dumper – Eco box

MULTIGO 1+2 Sklápěčka – Eco box

Oranžové auto s valníkem, sklápěčkou a majákem je 
ideálním setem pro malého převozníka. Vyjeď na stavbu, 
sklop náklad, vyměň korbičku za valníček a nalož si nový 
materiál.

 MULTIGO – 1+2 Dumper
Orange truck with dropside, dumper and lightbar is an 
ideal set for a small builder. Just go on the construction 
site, unload cargo, exchange the extension for dropside 
and load the new cargo.

8 ks/pcs 730 g 6700 g
295x285
x180 mm

740x600
x295 mm 0.1310 m3

karton
carton

MULTIGO 1+2
Sklápěčka – dárkové balení

27011

2+

8 592168 270118

27051
8 592168 270514

2+

Pojeď s cisternou k čerpací pumpě doplnit zásoby paliva 
nebo převážej cokoliv tě napadne. I tuto sadu lze volně 
kombinovat s dalšími postavičkami a hračkami ze světa 
Igráčka.

 MULTIGO – 1+2 Tank truck
Drive your tank truck to a pump for refueling or transport 
anything you can with dropside. This set can also be
freely combined with other characters and toys from
the world of Pokeeto.

MULTIGO 1+2
Cisterna – dárkové balení

27012 8 592168 270125

 MULTIGO – 1+2 Tank truck – Eco box

MULTIGO 1+2
Cisterna – Eco box

27052
8 592168 270521

6 ks/pcs 532 g 3600 g
365x125
x155 mm

390x380
x315 mm 0.0467 m3

karton
carton

6 ks/pcs 518 g 3510 g
365x125
x155 mm

390x380
x315 mm 0.0467 m3

karton
carton

2+

Se stavební plošinou můžeš převážet figurky zvířátek
a postavit si vlastní korbičku ze své stavebnice.
Set obsahuje auto, 2 korbičky a 9 kostek kompatibilních
např. s LEGO® DUPLO® nebo MEGA BLOKS®.

 MULTIGO – 1+2 Building platform, bricks
Thanks to building platform you can carry your favourite
animals and build up your own extension.
Package includes a truck, 2 extensions and 9 bricks.
Compatible with sets like LEGO® DUPLO® or MEGA BLOKS®.

MULTIGO 1+2
Stavební deska+kostky
– dárkové balení 

27014

8 ks/pcs 762 g 6950 g
295x285
x180 mm

740x600
x295 mm 0.1310 m3

karton
carton

8 592168 270149

MULTIGO 1+2
Stavební deska+kostky – Eco box

  MULTIGO – 1+2 Building platform+bricks – Eco box

27054
8 592168 270545

6 ks/pcs 575 g 3830 g
365x125
x155 mm

390x380
x315 mm 0.0467 m3

karton
carton

2+

Stavební deska je kompatibilní např. s LEGO® DUPLO® 
nebo MEGA BLOKS®. Balení neobsahuje kostky.

  MULTIGO – building platform
Building platform is compatible with e.g. LEGO® DUPLO® 
or MEGA BLOKS®. The package does not contain bricks.

12 ks/pcs 92 g 1410 g
110x110

x138 mm
340x230
x280 mm 0.0219 m3

karton
carton

MULTIGO
Stavební deska

27123
8 592168 271238

2+

Rozšiř si výbavu korbiček o další valníček. 

  MULTIGO – Red dropside
Extend your collection with another dropside.

12 ks/pcs 85 g 1215 g
110x110

x138 mm
340x230
x280 mm 0.0219 m3

karton
carton

MULTIGO
Valníček červený

27112 8 592168 271122

8 ks/pcs 709 g 6540 g
295x285
x180 mm

740x600
x295 mm 0.1310 m3

karton
carton
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Modrá multikorbička promění auta MultiGO v policejní
nebo poštovní dodávku za pomoci vyměnitelných karet.

  MULTIGO – Multibox police+post
MultiGO blue box transforms the truck to police car
or postal delivery. Just by plugging various cards.

12 ks/pcs 235 g 3065 g
120x115

x180 mm
370x250
x370 mm 0.0342 m3

karton
carton

MULTIGO Multikorbička 
Policie+Pošťák

27120

2+

8 592168 271207

2+

8 592168 271214

Propracovaná popelářská korbička nabízí dvě možnosti
vyklápění a stupačku pro Igráčka. Balení obsahuje dvě
popelnice.

  MULTIGO – Waste collector extension
Sophisticated waste collector extension offers two options
for tipping and footboard for Pokeeto figure. 2 dustbins
included.

12 ks/pcs 204 g 2715 g
120x115

x180 mm
370x250
x370 mm 0.0342 m3

karton
carton

MULTIGO
Korbička Popeláři

27118

2+

8 592168 271184

Červená verze účelného sklopného doplňku pro
všechna auta a přívěs MultiGO.

  MULTIGO – Red dumper
A red version of an effective tipping accesory for all 
MultiGO trucks and trailers. 

12 ks/pcs 120 g 1650 g
110x110

x138 mm
340x230
x280 mm 0.0219 m3

karton
carton

MULTIGO
Sklápěčka červená

27114
2+

8 592168 271146

MultiGO cisterna pro všechna auta a přívěsy.
Cisternu lze rozebrat a uvnitř vyčistit.

 MULTIGO – Milk tank
Milk tank extension for all trucks and trailers, the tank can 
be dismantled and cleaned inside. 

12 ks/pcs 117 g 1600 g
110x110

x138 mm
340x230
x280 mm 0.0219 m3

karton
carton

MULTIGO
Cisterna mléko

27116

2+

8 592168 271160

 Zapoj za sebe více přívěsů a vytvoř tak vláček.

  MULTIGO – Universal trailer
You can connect more trailers together and build a road 
train.

12 ks/pcs 152 g 2100 g
120x115

x180 mm
370x250
x370 mm 0.0342 m3

karton
carton

MULTIGO
Přívěs

27111

2+

8 592168 271115

2+

Sada dvou plastových majáků, které perfektně pasují na 
střechu kabiny aut z řady Igráček MultiGO.

  MULTIGO – 2 Light bars
The set of 2 lightbars, that fit perfectly on the top
of the trucks cab of Pokeeto MultiGO line.

136 ks/pcs 24 g 3400 g
66x28x92 

mm
295x220
x120 mm 0.0078 m3

karton
carton

MULTIGO 2 Majáky
27150

2+
8 592168 271504

MULTIGO Multikorbička 
Hasiči+Mechanik

27121
Červená multikorbička promění auta MultiGO v hasičské auto
nebo opravářskou dodávku za pomoci vyměnitelných karet.

  MULTIGO – Multibox firefighters + fix-it shop
MultiGO red box transforms the truck to firefighters car
or fix-it shop. Just by plugging various cards.

12 ks/pcs 235 g 3065 g
120x115

x180 mm
370x250
x370 mm 0.0342 m3

karton
carton

IGRÁČEK/POKEETO MULTIGOIGRÁČEK/POKEETO MULTIGO

12 ks/pcs 181 g 2400 g
110x110

x138 mm
340x230
x280 mm 0.0219 m3

karton
carton

Stavební kostky jsou plně kompatibilní se stavebnicemi
LEGO® DUPLO® nebo MEGA BLOKS®.
Vhodné k MultiGO korbičce stavební desky.

  MULTIGO – Double sided road
Building bricks are fully compatible with MultiGO building
platform extension and also sets like LEGO® DUPLO®
or MEGA BLOKS®.

27126
MULTIGO Kostky
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 POKEETO MULTIGO – Builder

 POKEETO MULTIGO – Tractor driver

 POKEETO MULTIGO – Dustman

 POKEETO MULTIGO – Driver

 POKEETO MULTIGO – Co-driver

27413

27412

27414

27411

27415

37413

37412

37414

37411

37415

8 592168 274130 8 592168 374137

8 592168 374120

8 kusů silnice z tvrdého kartonu vytváří ovál s možností napojit
další části silnice. Výborně se hodí k dopravním značkám.

 MULTIGO – Double sided road
8 pieces of solid roads create an oval with the option to
connect other parts. Perfect match with traffic signs.

1 ks/pcs 1126 g
360x265
x20 mm

volně
free

MULTIGO
Oboustranná silnice

28016 8 592168 280162

2+

Značky jsou výborné jako pomůcka při seznamování
se s dopravními pravidly.

  MULTIGO – Traffic signs
Road signs are excellent as an aid in the familiarization
with traffic rules.

1 ks/pcs 357 g
485x338
x4 mm

volně
free

MULTIGO
Dopravní značky

28014

3+

8 592168 280148

IGRÁČEK MULTIGO - STAVBAŘ

IGRÁČEK MULTIGO - TRAKTORISTA

IGRÁČEK MULTIGO - POPELÁŘ

IGRÁČEK MULTIGO - ŘIDIČ

IGRÁČEK MULTIGO - ZÁVOZNÍK OTÍK

36 ks/pcs 23 g 1200 g

66x28x92 
mm

360x210
x100 mm 0.0076 m3

karton
carton

8 592168 274123

8 592168 274147 8 592168 374144

8 592168 274116 8 592168 374113

8 592168 274154 8 592168 374151

27413 27412 27414 27411 27415

37413 37412 37414 37411 37415

Auto nejenom pro kluky. Igráčkovo auto s vyměnitelným majákem, 
otevíratelným kufrem a postavičkou Igráčka policisty.

  MULTIGO – Car with Policeman
Pokeeto car with openable trunk  and removable lightbars.
Including Pokeeto the policeman.

MULTIGO
Policejní auto s policistou

23211

6 ks/pcs 360 g 2478 g
275x125
x155 mm

400x295
x320 mm 0.0378 m3

karton
carton

3+

8 592168 232116

3+

8 592168 232185
Oblíbené hasičské auto s otevíratelným kufrem a vyměnitelným 
majákem. Včetně Igráčka hasiče.

  MULTIGO – Car with fireman
Favorite Pokeeto car with openable trunk and removable 
lightbars and fireman.

MULTIGO
Hasičské auto s hasičem

23218

6 ks/pcs 361 g 2450 g
275x125
x155 mm

400x295
x320 mm 0.0378 m3

karton
carton

Atraktivní auto pro malé řidičky. S otevíratelným
kufrem a postavičkou Igráčka Pinky Star.

 MULTIGO – Car with Pinky Star
An attractive car for small drivers. With an openable 
suitcase and Pokeeto Pinky Star.

MULTIGO
Auto s Pinky Star
23220

6 ks/pcs 358 g 2470 g
275x125
x155 mm

400x295
x320 mm 0.0378 m3

karton
carton

3+

8 592168 232208

Igráčkovo auto špičkové kvality s vyměnitelným majákem
a Igráčkem cestářem.

  MULTIGO
       – Road maintenance car with road maker
Pokeeto top quality car with removable lightbars and Pokeeto 
the road maker.

MULTIGO
Vozidlo údržby a cestář

23213

6 ks/pcs 357 g 2460 g
275x125
x155 mm

400x295
x320 mm 0.0378 m3

karton
carton

3+

3+
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Igráčkovo auto špičkové kvality s otevíratelným kufrem.
Včetně Igráčka pošťáka.

  MULTIGO – Postal car with postman 
Pokeeto top quality car with openable trunk.
Including Pokeeto the postman.

MULTIGO
Poštovní auto s pošťákem

23214

6 ks/pcs 343 g 2360 g
275x125
x155 mm

400x295
x320 mm 0.0378 m3

karton
carton

3+

3+

3+

Auto špičkové kvality s úložným prostorem pro převoz nářadí
a materiálu. Včetně Igráčka zahradnice.

  MULTIGO – Car with gardener
Perfect top quality car with storage space available for tools 
moving. Including Pokeeto the gardener.

MULTIGO
Auto se zahradnicí

23216

6 ks/pcs 352 g 2400 g
275x125
x155 mm

400x295
x320 mm 0.0378 m3

karton
carton

Sanitka s otevíratelným kufrem a vyměnitelným majákem.
Včetně Igráčka záchranáře.

  MULTIGO – Ambulance with rescuer
Pokeeto car with openable trunk  and removable 
lightbars. Including Pokeeto the rescuer.

MULTIGO
Sanitka se záchranářem

23219

6 ks/pcs 356 g 2440 g
275x125
x155 mm

400x295
x320 mm 0.0378 m3

karton
carton

Kompatibilní s univerzálním
přívěsem MultiGO a majákem.

Compatible with universal
MultiGO trailer and lightbar.

IGRÁČEK/POKEETO
Úžasný svět legendárních Igráčků otevírá dětem brány

fantazie již  více než 40 let.

The amazing world of Pokeeto figures has opened gates of fantasy
to children for 40 years.

IGRÁČEK/POKEETO MULTIGO

www.igracek.cz
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3+

3+

Dvoupatrový Igráčkův domeček je krásná hračka, ale i dekorace 
dětského pokojíčku. Jeho součástí je i nábytek a dvě postavičky 
– Igráček Chlapeček a Holčička. Domek se sestaví velmi snadno 
za pomocí plastových klipů, které podporují jeho stabilitu. Pevný 
domeček je vyroben z kvalitního laminovaného kartonu.

Vydejte se s Igráčkem rytířem do pohádky a braňte svůj hrad proti 
nepřátelům. Součástí hradu jsou dvě postavičky Igráčků Rytířů 
včetně zbroje a koně. Igráčkův hrad s padacím mostem sestavíte 
velmi snadno za pomocí plastových klipů, které podporují jeho 
stabilitu. Pevný hrad je vyroben z kvalitního laminovaného
kartonu.

 Pokeeto´s Little House
The two-storey Pokeeto‘s house is a beautiful toy, but also  
a decoration of a children‘s room. It includes furniture
and two figures - Pokeeto´s  Baby boy and Little girl.
The house is assembled very easily with plastic
clips that support its stability. The house is
made of quality laminated cardboard.

 Pokeeto´s Castle
Go to a fairy tale with Pokeeto the knight and defend your 
castle against enemies. Part of the castle includes two figures 
of the Knights  including armor and a horse. Pokeeto´s castle 
with a drawbridge can be build very easily with a help of 
plastic clips that support its stability. The castle si made of a 
quality laminated cardboard.

IGRÁČKŮV domeček

IGRÁČKŮV hrad

28019

28020

6ks/pcs 590 g 3540 g
445x65

x345 mm
465x355 
x335 mm 0,09217 m3

karton
carton

6ks/pcs 600 g 3600 g
445x65

x345 mm
465x355 
x335 mm 0,09217 m3

karton
carton

IGRÁČEK/POKEETO MINIIGRÁČEK/POKEETO RODINA/FAMILY

3+
Ukaž, kdo je v kuchyni šéfkuchař. Jídlo si připrav ve velkém hrnci. 
Po ruce máš pořádnou naběračku, vidličku a nůž. 

 POKEETO Cook and accessories

Show who is the chef. Prepare your meal in a large pot and mix 
it with a big spoon. You also have a proper knife and fork.

48ks/pcs 35 g 1930 g
85x40

x123 mm
337x257
x267 mm 0.0231 m3

karton
carton

IGRÁČEK Kuchař + doplňky

20211

30211

8 592168 202119

8 592168 302116

3+
Vyzkoušej svůj nový recept. Obleč si kuchařský rondon a nasaď 
čepici. Po ruce máš paličku, vařečku a stylový váleček.

 POKEETO Cooky and accessories

Let’s try your new recipe. Dress a chef Rondon and put a chef cap 
on. Use your roller, spoon and beater. 

48ks/pcs 38 g 2000 g
85x40

x123 mm
337x257
x267 mm 0.0231 m3

karton
carton

IGRÁČEK Kuchařka + doplňky

20212

30212

8 592168 202126

8 592168 302123

3+

Pomáhej a hraj si! Dohlédni na pořádek v Igráčkově městě 
s policistou vybaveným obuškem a pistolí. 

 POKEETO Policeman and accessories

Help and play! Keep an eye on Pokeeto city with a 
policeman equipped with a baton and a gun.

IGRÁČEK Policista + doplňky

20213

30213

8 592168 202133

8 592168 302130

48ks/pcs 30 g 1680 g
85x40

x123 mm
337x257
x267 mm 0.0231 m3

karton
carton

IGRÁČEK
Dopravní policista + doplňky

20214
Dopravní policista v nepřehlédnutelné reflexní vestě a bílé čepici, 
vybaven plácačkou a kuželem. Ukaž všem správnou cestu! 

 POKEETO Traffic policeman and accessories

Traffic policeman in bright reflective vest and a white cap is equipped 
with a stop sign and a cone. Show everyone the right way!

30214

3+
8 592168 202140

8 592168 302147

48ks/pcs 34 g 1850 g
85x40

x123 mm
337x257
x267 mm 0.0231 m3

karton
carton
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3+

Komín plný sazí ti pomůže vyčistit kominík se žebříkem  
a lanem. 

 POKEETO Chimney-sweep and accessories

A chimney sweeper with a ladder and rope will help you with 
a chimney full of carbon black.  

IGRÁČEK kominík + doplňky

20222

30222

48ks/pcs 39 g 2070 g
85x40

x123 mm
267x337
x257 mm 0,00482 m3

karton
carton

IGRÁČEK/POKEETO MINI, MIDIIGRÁČEK/POKEETO MINI

3+
Jede, jede, poštovní Igráček... V ruce brašnu má, balík předává. 
Doručíš ostatním Igráčkům jejich zásilky včas?

 POKEETO Postman and accessories

Postman with a bag in his hand is coming to bring
the shipment. Can you deliver to other Pokeetos their
shipments on time?

IGRÁČEK Pošťák + doplňky

20218

30218

8 592168 202188

8 592168 302185

3+
Prohlédni, vyšetři, ordinuj a uzdrav! Igráček doktor s praktickým 
kufříkem najde ten správný lék na zahnání nudy.

 POKEETO Doctor and accessories

Examine, cure and help! Pokeeto doctor with a practical handy 
case finds the correct remedy to overcome boredom.

IGRÁČEK Doktor + doplňky

20217

30217

8 592168 202171

8 592168 302178

48ks/pcs 33 g 1800 g
85x40

x123 mm
337x257
x267 mm 0.0231 m3

karton
carton

3+

Policistka ráda pomůže každému v nesnázích. Dokáže také 
udělat pořádek v nepřehledné dopravní situaci.

 POKEETO Policewoman and accessories

Policewoman will like to help anyone in trouble. She can also 
make an order in the chaotic traffic situation.

IGRÁČEK Policistka + doplňky

20219

30219

8 592168 202195

8 592168 302192

3+

Spěchej, bojuj, rozviň hadice a has. Odvážný hasič se sekerkou
a tlampačem a hadicemi se nezalekne žádného nebezpečí. 

 POKEETO Fireman and accessories

Run, fight, roll your hoses and quensch! Brave fireman with
an ax and a loudspeaker is not afraid of any danger. 

IGRÁČEK
Hasič + doplňky

20221

30221

8 592168 202218

8 592168 302215

48ks/pcs 33 g 1800 g
85x40

x123 mm
337x225
x265 mm 0.0231 m3

karton
carton

48ks/pcs 32 g 1750 g
85x40

x123 mm
337x257
x267 mm 0.0231 m3

karton
carton

48ks/pcs 39 g 2070 g
85x40

x123 mm
337x257
x267 mm 0.0231 m3

karton
carton

Neviditelný jako duch, rychlý jako gepard, silný jako medvěd.
Udatný voják přemůže každého nepřítele. 

 POKEETO Soldier and accessories

Invisible as a ghost, fast as a cheetah, strong as a bear.
Soldier may overpower every enemy.

IGRÁČEK Voják + doplňky

20224

30224

3+
8 592168 202249

8 592168 302246

48ks/pcs 32 g 1750 g
85x40

x123 mm
337x257
x267 mm 0.0231 m3

karton
carton

Igráček závodník se svou motokárou je již připraven na startu. 
Balení obsahuje samolepky na dotvoření závodní motokáry.

Igráček závodník se svou motokárou je již připraven na startu. 
Balení obsahuje samolepky na dotvoření závodní motokáry.

 POKEETO racer with a kart - in red - big set

Pokeeto is ready to start with his kart. The pack contains
stickers to complete the racing kart.

 POKEETO racer with a kart - in blue - big set

Pokeeto is ready to start with his kart. The pack contains
stickers to complete the racing kart.

IGRÁČEK ZÁVODNÍK  
s motokárou - červená - velká sada

IGRÁČEK ZÁVODNÍK  
s motokárou - modrá - velká sada

21021

21022

31021

31022

3+

3+

24ks/pcs 86 g 2300 g
150x57 

x123 mm
310x360 
x255 mm 0,01186 m3

karton
carton

24ks/pcs 86 g 2300 g
150x57 

x123 mm
310x360 
x255 mm 0,01186 m3

karton
carton
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IGRÁČEK/POKEETO MIDIIGRÁČEK/POKEETO MIDI

Odvážný námořník se vydává se svou lodičkou 
na plavbu kolem světa. 

 POKEETO Seaman with a ship - big set

A brave seaman with his boat goes on a cruise  
around the world. 

IGRÁČEK Námořník
s lodičkou - velká sada

21020

31020

3+

24ks/pcs 64 g 1820 g
150x57 

x123 mm
310x360 
x255 mm 0,01186 m3

karton
carton

3+

Cihly přivez motúčkem a v neckách si namíchej maltu. 
Igráček zedník, to je šikovný a vždy řádě nachystaný 
řemeslník. 

 POKEETO
Bricklayer and accessories – big set

Bring your bricks by mobarrow and prepare a mortar in 
a mixing tub. Pokeeto bricklayer is a skilled and always 
prepared craftsman.

IGRÁČEK
Zedník - velká sada

21218

31218

3+

Ošetřovatel s hráběmi, kbelíkem a lopatkou vzorně pečuje 
o krásnou zebru ve své zoo.

 POKEETO
Zookeeper and zebra – big set

Zookeeper with a rake, shovel and bucket nicely takes care 
of a beautiful zebra in his zoo.

IGRÁČEK
Ošetřovatel a zebra - velká sada

21219

31219

3+

Nastartuj traktůrek a vzhůru na zahradu shrabat
všechno listí, zalít květiny a sklidit úrodu.

 POKEETO Gardener and accessories - big set

Start your mini tractor and ride-up to the garden,
where you need to rake up all the leaves and harvest crops.

IGRÁČEK Zahradník
s traktůrkem - velká sada

21214

31214

24ks/pcs 84 g 2300 g
150x57

x123 mm
360x315
x260 mm 0.0295 m3

karton
carton

24ks/pcs 54 g 1550 g
150x57

x123 mm
360x315
x260 mm 0.0295 m3

karton
carton

24 ks/pcs 58 g 1700 g
150x57

x123 mm
360x315
x260 mm 0.0295 m3

karton
carton

3+

Ty a Igráček automechanik = šikovná dvojka. Vezmi 
šroubovák, trychtýř, kanystr, francouzák a vzhůru do 
opravování aut.

 POKEETO
Car mechanic and accessories - big set

You & Pokeeto mechanic = the right couple.
Take a screwdriver, filling funnel, canister, spanner
and let’s go to fix the cars.

24ks/pcs 64 g 1820 g
150x57

x123 mm
360x315
x260 mm 0.0295 m3

karton
carton

IGRÁČEK
Automechanik - velká sada

21212

31212

3+

Pomáhej ostatním nemocným Igráčkům. Obětavá sestřička 
s vozíkem plným léků pomůže ulevit od všech bolístek. 

 POKEETO
Paramedic and accessories - big set

Help other Pokeeto patients. A devoted nurse with a cart full 
of medicines will help relieve all kinds of pain.

IGRÁČEK
Zdravotnice - velká sada

21213

31213

24ks/pcs 61 g 1775 g
150x57

x123 mm
360x315
x260 mm 0.0295 m3

karton
carton
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IGRÁČEK/POKEETO TRIOIGRÁČEK/POKEETO MIDI, TRIO

3+

3+
Speciální edice k výročí 700 let od narození Otce vlasti, 
největšího Čecha, císaře a krále Karla IV. 

24 ks/pcs 65 g 1820 g
150x123
x57 mm

360x315
x260 mm 0.0295 m3

karton
carton

Speciální edice k výročí 70 let od úmrtí prvního 
československého prezidenta, zakladatele československého 
státu, významného státnika, historika, filozofa a pedagoga.

24 ks/pcs 65 g 1870 g
150x57

x123 mm
310x360
x255 mm 0,01186 m3

karton
carton

IGRÁČEK Karel IV. Praha

21298

21299

21295

IGRÁČEK Karel IV. Karlštejn

IGRÁČEK T. G. Masaryk

Vydej se do pohádkového světa Igráčka s princeznou
v krásných šatech a udatným rytířem ve zbroji na bílém koni.

 POKEETO TRIO
Princess, knight and white horse

Discover Pokeeto fairy tale world with the princess in 
a beautiful dress and brave knight in armor on a white horse.

12ks/pcs 83 g 1200 g
200x57
x130 mm

400x245
x215 mm 0.0211 m3

karton
carton

IGRÁČEK TRIO
Princezna, rytíř a bílý kůň

26214

36214

8 592168 262144

8 592168 362141

V pohádkovém světě Igráčka na tebe čeká vzpurný černý
oř a dva rytíři v brnění s mečem a štítem.
Vydej se s nimi za vzrušujícím dobrodružstvím.

 POKEETO TRIO – 2 knights and black horse

A mutinous black horse and two knights waiting for you in 
Pokeeto fairy tale world. Set out with them for an exciting 
adventure.

12ks/pcs 90 g 1300 g
200x57
x130 mm

400x245
x215 mm 0.0211 m3

karton
carton

IGRÁČEK TRIO
2 rytíři a černý kůň

26215

36215 8 592168 362158

8 592168 262151

3+

3+

3+

Každou bolístku, se kterou přijde pacient do ordinace, 
vyléčí pan doktor s pomocí hodné sestřičky. 

 POKEETO TRIO
At the doctor

Doctor, nurse and patient. The doctor and his nice nurse 
has a treatment for all of your sores.

12ks/pcs 93 g 1314 g
200x57
x130 mm

400x245
x215 mm 0.0211 m3

karton
carton

IGRÁČEK TRIO
Léčíme

26212

36212

Záchranář, hasič a policista. Statečná trojka, která 
přispěchá na pomoc, když se někde stane havárie. 
Napínavá akce u tebe doma! 

 POKEETO TRIO
Rescue operation

Paramedic, fireman and policewoman. This trio is always 
ready after when an accident happens. Adventure rescue
action at your home!

12ks/pcs 91 g 1296 g
200x57
x130 mm

400x245
x215 mm 0.0211 m3

karton
carton

IGRÁČEK TRIO
Zachraňujeme

26211

3+

36211

Číšník, kuchař a kuchařka. Jakou dobrotu dnes asi
připraví? Záleží jen na tobě. Tahle trojka zvládne vše,
na co si jen vzpomeneš.

 POKEETO TRIO
In the kitchen

Waiter, cook and cooky. What would you like to eat?
These three handy friends can prepare anything you
have a taste for. 

12ks/pcs 97 g 1380 g
200x57
x130 mm

400x245
x215 mm 0.0211 m3

karton
carton

IGRÁČEK TRIO
Vaříme

26213

3+

36213
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IGRÁČEK/POKEETO FAMILYIGRÁČEK/POKEETO TRIO, MINI

3+

Igráček není žádný lenoch a má rád přírodu. Pomůžeš 
Igráčkovi vynést odpadky a správně je roztřídit?

 POKEETO TRIO
We are recycling

Pokeeto is no lazy and likes nature. Will you help 
Pokeeto to bring the garbage and sort them correctly?

12ks/pcs 98 g 1360 g
200x57
x130 mm

400x245
x215 mm 0.0211 m3

karton
carton

IGRÁČEK TRIO
Třídíme odpad

26217

36217

Farmář a jeho krásní koníci si spokojeně žijí na své farmě. 
Mají se ale co otáčet. Koníci potřebují nakrmit. Za odměnu 
farmářovi pomohou vytahat dřevo z lesa.

 POKEETO TRIO
Farmer

The farmer and his beautiful horses are happy to live
on their farm.

12ks/pcs 90 g 1300 g
200x57
x130 mm

400x245
x215 mm 0.0211 m3

karton
carton

IGRÁČEK TRIO
Farmář

26216

3+

36216
8 592168 362165

8 592168 262168

8 592168 262175

8 592168 362172

3+

Žádné nádraží nemůže fungovat bez výpravčího.
Bez Igráčka by žádný vlak nevyjel a všude na trati
by panoval zmatek!

 POKEETO Dispatcher and accessories

No station can work without a dispatcher.
Without Pokeeto, no train would go and everywhere
on the track there was confusion!

IGRÁČEK
Výpravčí
20225

30225

3+Igráček figurka na kartě - assort, různé druhy.
1 ks  |  107x25x150 mm  |  18 g

IGRÁČEK PRO TEBE 1 25099

8 592168 202256

8 592168 302253

48ks/pcs 32 g 1750 g
85x40

x123 mm
337x257
x267 mm 0.0231 m3

karton
carton

3+Igráček figurka na kartě - assort, různé druhy.
1 ks  |  107x25x150 mm  |  18 g

IGRÁČEK PRO TEBE 2 25098
8 592168 250981

8 592168 250998

NOVINKA
NEWS

2019

NOVINKA
NEWS

2019

NOVINKA
NEWS

2019

NOVINKA
NEWS

2019

E-BA

L-BE 

E-JR 

E-FA

I-MG

I-MN

I-MD

I-TR

I-BX

I-RO

R



www.efko.cz 5756 www.efko.cz

 Vyrobeno v České republice.
Made in the Czech Republic. 

Toys 2019Katalog hraček 2019

IGRÁČEK/POKEETO RODINA/FAMILYIGRÁČEK/POKEETO RODINA/FAMILY

 POKEETO – Mommy

 POKEETO – Grandpa

 POKEETO – Little boy

 POKEETO – Grandma

 IGRÁČEK – Fany

 IGRÁČEK – Fany

 POKEETO – Uncle

 POKEETO – Boy

 POKEETO – Daddy

 IGRÁČEK – Fan

 IGRÁČEK – Fan

 POKEETO – Aunt

 POKEETO – Little girl

24211

24214

24217

24213 24023

2402524216

24219

24212 24021

2402424215

24218

34211

34214

34217

34213

34216

34219

34212

34215

34218

IGRÁČEK – MAMINKA

IGRÁČEK – DĚDA

IGRÁČEK – CHLAPEČEK

IGRÁČEK – BABIČKA IGRÁČEK – FANYNKA

IGRÁČEK – FANúŠIČKAIGRÁČEK – STRÝC

IGRÁČEK – KLUK

IGRÁČEK – TATÍNEK IGRÁČEK – FANOUŠEK

IGRÁČEK – FANúŠIKIGRÁČEK – TETA

IGRÁČEK – HOLČIČKA

36ks/pcs 23 g 1200 g
66x28x92 

mm
360x210
x100 mm 0.0076 m3

karton
carton

8 592168 240210

8 592168 240258

 POKEETO – Bad boy

24022

34022
IGRÁČEK – DAREBÁK

8 592168 240227

8 592168 340224

Logistické informace: Igráček Rodina
Logistic information: Pokeeto Family

3+
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3+

Pomáhej a hraj si v policejní služebně. Poznej svět 
vyšetřování, pátrání a dopadení darebáků s Igráčkem 
policistou. 

 POKEETO HANDY
Police station with policeman

Protect and play at a police station. Discover the world 
of investigation and chasing the robbers with Pokeeto 
policeman. 

IGRÁČEK HANDY
Policejní stanice s policistou

22212

32212

Uvař s Igráčkem šéfkuchařem spustu dobrot v krásné 
restauraci s velkou kuchyní a terminálem objednávek
pro perfektní servis. 

 POKEETO HANDY
Kitchen with cook

Let’s cook delicious meals with Pokeeto chef in fancy 
restaurant with large kitchen. Let’s serve.

6ks/pcs 477 g 3150 g
325x80x223

mm
455x340
x260 mm 0.0402 m3

karton
carton

IGRÁČEK HANDY
Kuchyně s kuchařem

22211

3+

32211

Pro všechny nemocné a zraněné Igráčky je tady moderní 
nemocnice s EKG a milou paní doktorkou, která vyléčí 
všechy neduhy. 

 POKEETO HANDY
Hospital with doctor

There is a modern hospital with ECG for injured and ill 
Pokeetos. Nice Mrs. doctor will cure everybody.

IGRÁČEK HANDY
Nemocnice s doktorkou

22214

3+

32214

6ks/pcs 472 g 3120 g
325x80x223

mm
455x340
x260 mm 0.0402 m3

karton
carton

6ks/pcs 475 g 3140 g
325x80x223 

mm
455x340
x260 mm 0.0402 m3

karton
carton

3+

Z prvního nástupiště je připraven vyjet vlak do světa 
fantazie a dobrodružství. Dej povolení k odejzdu
s Igráčkem výpravčím. 

 POKEETO HANDY
Railway station with dispatcher   

There is a train to the world of fantasy and adventure 
approaching platform. Give permission to departure with 
Pokeeto dispatcher. 

IGRÁČEK HANDY
Nádraží s výpravčím

22221

32221

Igráček hasič je připraven vyrazit k zásahu, hned co se
v požární stanici spustí alarm a požár ukáže na mapě 
města.

 POKEETO HANDY
Fire station with firefighter

Pokeeto fireman is ready to go for action, when alarm
goes on and a fire mark appears on the city map.

IGRÁČEK HANDY
Požární stanice s hasičem

22218

3+

32218

Ahoj, jmenuji se Sparkle. Pojď si ke mně hrát! Užijeme si 
spolu v mém domečku spoustu legrace.

 POKEETO HANDY
Sparkle´s house

Hi! They call me Sparkle, come to see me! Let’s have lot
of fun in my nice pink house.

IGRÁČEK HANDY
Domeček se Sparkle
22222

3+

32222

6ks/pcs 478 g 3160 g
325x80x223 

mm
455x340
x260 mm 0.0402 m3

karton
carton

6ks/pcs 477 g 3150 g
325x80x223 

mm
455x340
x260 mm 0.0402 m3

karton
carton

6ks/pcs 477 g 3150 g
325x80x223 

mm
455x340
x260 mm 0.0402 m3

karton
carton

IGRÁČEK/POKEETO HANDYIGRÁČEK/POKEETO HANDY
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Kreativní stavebnice
od roku 1958.

Creative building set
since 1958.

      ROTO – START AERO
Finding the designer of action helicopter. Roto START – 
gateway to the world of easy building of stready toys.
Freely combinable with other ROTO sets.
Made in the Czech Republic of stout, high-quality
plastics.

12ks/pcs 153 g 2040 g
200x57x130 

mm
400x245
x215 mm 0.0211 m3

karton
carton

ROTO
START AERO

14003 8 592168 140039

      ROTO – START BUILD
Something for the small farmer. Build your own tractor. Roto 
START – gateway to the world of easy building gateway to the 
world of easy building of stready toys. Freely combinable with 
other ROTO sets.
Made in the Czech Republic of stout, high-quality plastics.

12ks/pcs 174 g 2290 g
200x57x130 

mm
400x245
x215 mm 0.0211 m3

karton
carton

ROTO
START BUILD

14004 8 592168 140046

74 pcs

125 pcs

80 pcs

4+

4+

4+

ZAČNI S ROTEM! 
Snadno skládej složité věci. Špičková kreativní a konstrukční stavebnice. Nejen provedením, ale zejména vlastnostmi učaruje každému dítěti
i dospělému. ROTO rozvíjí prostorovou fantazii, jemnou motoriku a tvořivost. Sestavené modely jsou plně funkční, pevné a odolné.
Dílky ze startovací sady můžeš libovolně kombinovat s dalšími stavebnicemi ROTO.  

START WITH ROTO! 
Start with ROTO! Build easily complicated things. Top quality creative construction set that catches everyone‘s attention.
ROTO construction set develops 3D imagination, fine motor skills and creativity. Assembled models are fully functional, solid and durable.
Starter Kit can be combined with all other construction sets ROTO. Build a new toy every day!

      ROTO – START CARS
Build your own buggy. Roto START – gateway to the world of easy 
building of stready toys . Freely combinable with other ROTO sets. 
Made in the Czech Republic of stout, high-quality plastics.

12ks/pcs 198 g 2580 g
200x57x130 

mm
400x245
x215 mm 0.0211 m3

karton
carton

ROTO
START CARS

14002 8 592168 140022
Postav si vlastní buginu. Roto START – vstupní brána do světa 
snadného skládání složitých věcí. Libovolně kombinovatelné
s dalšími stavebnicemi ROTO.
Vyrobeno z vysoce kvalitních plastů.

Hledá se konstruktér akční helikoptéry. Roto START
– vstupní brána do světa snadného skládání složitých věcí.
Libovolně kombinovatelné s dalšími stavebnicemi ROTO.
Vyrobeno z vysoce kvalitních plastů.

Na žádné stavbě nesmí chybět pořádný bagr. Roto START 
– vstupní brána do světa snadného skládání složitých věcí. 
Libovolně kombinovatelné s dalšími stavebnicemi ROTO. 
Vyrobeno z vysoce kvalitních plastů.

ROTO
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34 pcs

34 pcs

14042
Traktor s přívěsem. Balení Roto PLUS se 110 dílky nabízí širší 
možnosti kombinace dílků a dotváření jednotlivých modelů. 
Libovolně kombinovatelné s dalšími stavebnicemi ROTO.
Vyrobeno z vysoce kvalitních plastů.

Něco pro malé farmáře. Sestav si vlastní traktor. Roto START 
– vstupní brána do světa snadného skládání složitých věcí. 
Libovolně kombinovatelné s dalšími stavebnicemi ROTO. 
Vyrobeno z vysoce kvalitních plastů. 

      START FARM
Something for the small farmer. Build your own tractor. Roto 
START – gateway to the world of easy building of stready toys. 
Freely combinable with other ROTO sets.
Made in the Czech Republic of stout, high-quality plastics.

      ROTO – PLUS FARM 
Tractor with trailer. Roto PLUS with 110 pieces offers a wide 
range of combinations and designing individual models. Freely 
combinable with other ROTO sets.
Made in the Czech Republic of stout, high-quality plastics.

12 ks/pcs 353 g 5900 g 0,0448 m3
260x55 x193

mm
448x370
x270 mm

karton
carton

ROTO
PLUS FARM

8 592168 140428

14062
Velké balení s 255 dílky. Postav si zemědělskou techniku 
podle vlastní fantazie. Balení MAXI nabízí širokou variabilitu 
kombinací při vytváření nových a nových modelů. Libovolně 
kombinovatelné s dalšími stavebnicemi ROTO.
Vyrobeno z vysoce kvalitních plastů.

12 ks/pcs 820 g 10450 g 0,0811 m3
330x72x260

mm
530x340
x450 mm

karton
carton

ROTO
MAXI FARM

      ROTO – MAXI FARM
Big package with 255 pieces. Build your farm machinery by 
your own imagination. Packaging Roto MAXI offers a variety of 
combinations to create new and new models. Freely combinable 
with other ROTO sets. Made in the Czech Republic from stout, 
high-quality plastics.

8 592168 140626

4+

4+

ROTO 
START FARM

14001 8 592168 140015

12ks/pcs 214 g 2770 g
198x57x127

mm
400x245
x215 mm 0.0211 m3

karton
carton

110 pcs

255 pcs

4+

ROTO
MAXI BUILD

14064

30 ks náhradních ROTO spojek a klíč pro jejich 
vytahování.

Spare connecting parts ROTO
30 spare pieces of ROTO for connecting and  
a key for their extraction.

Připravujeme pro rok 2019.
We prepare for 2019. 

NÁHRADNÍ SPOJOVACÍ
DÍLKY ROTO

10011 8 595028 100112

4+

4+

ROTO
MAXI FIRE

14066 8 592168 140664
Velké balení s 377 dílky. Postav si pořádné hasičské auto
a zásahový vrtulník. Zapoj svoji fantazii, vylepšuj, přestavuj! 
Balení MAXI nabízí širokou variabilitu kombinací při vytváření 
nových a nových modelů. Libovolně kombinovatelné s dalšími
stavebnicemi ROTO. Vyrobeno z vysoce kvalitních plastů.

      ROTO – MAXI FIRE 
Pack with 377 pieces. Build a proper fire truck and rescue 
helicopter. Roto MAXI offers a variety of combinations to create 
new and new models. Freely combinable with other ROTO sets.
Made in the Czech Republic of stout, high-quality plastics.

377 pcs

Velké balení s 453 dílky. Sestav si vysoký, plně funkční jeřáb 
na několik způsobů. Z pojízdné techniky můžeš sestavit bagr, 
buldozer a jiné stroje. Balení MAXI nabízí širokou variabilitu 
kombinací při vytváření nových a nových modelů. Libovolně 
kombinovatelné s dalšími stavebnicemi ROTO.
Vyrobeno z vysoce kvalitních plastů.

      ROTO – MAXI BUILD
Pack with 453 pieces. Build high, fully functional crane in 
several ways. You can build excavator, bulldozer and other 
machinery fully by your own imagination. Freely combinable 
with other ROTO sets. Made in the Czech Republic from stout, 
high-quality plastics.

453 pcs

12 ks/pcs 834 g 10370 g 0,0811 m3
332x72x262

mm
530x340
x450 mm

karton
carton

12 ks/pcs 863 g 10900 g 0,0811 m3
330x72x260

mm
530x340
x450 mm

karton
carton

1ks/pcs 17 g
160x10x80

mm

ROTOROTO

NOVINKA
NEWS

2019
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 Vyrobeno v České republice.
Made in the Czech Republic. 

Toys 2019

113 pcs

Kreativní konstrukční stavebnice pro snadné stavění mnoha 
modelů. Obsahuje: 31 dílků z pevné laminované lepenky, 36 ks 
plastových dílů, 22 ks šroubů, 22 ks matic, 2 ks nářadí. Možnost 
sestavení minimálně 20 modelů po dvou kusech současně.

  ROTO ABC set M - Motorbikes
Creative construction kit for easy building of many models.  
113 pcs set covers cardboard and plastic parts, bolts, nuts and 
tools. It allows to build at least 20 models in two pieces at the 
same time.

Kreativní konstrukční stavebnice pro snadné stavění mnoha 
modelů. Obsahuje: 77 dílků z pevné laminované lepenky, 52 
ks plastových dílů, 62 ks šroubů, 62 ks matic, 2 ks nářadí a 
provázek. Možnost sestavení minimálně 21 modelů po dvou 
kusech současně.

  ROTO ABC set K - Machines
Creative construction kit for easy building of many models. 256 
pcs set covers cardboard and plastic parts, bolts, nuts, 2m cord 
and tools. It allows to build at least 21 models in two pieces at 
the same time.

Kreativní konstrukční stavebnice pro snadné stavění mnoha 
modelů. Obsahuje: 65 dílků z pevné laminované lepenky, 10 ks 
plastových dílů, 50 ks šroubů, 50 ks matic, 2 ks nářadí. Možnost 
sestavení minimálně 25 modelů po dvou kusech současně.

  ROTO ABC set F - Aeroplanes
Creative construction kit for easy building of many models. 
177 pcs set covers cardboard and plastic parts, bolts, nuts and 
tools. It allows to build at least 25 models in two pieces at the 
same time. 

Kreativní konstrukční stavebnice pro snadné stavění mnoha 
modelů. Obsahuje: 63 dílků z pevné laminované lepenky, 24 ks 
plastových dílů, 52 ks šroubů, 52 ks matic, 2 ks nářadí. Možnost 
sestavení minimálně 20 modelů po dvou kusech současně.

  ROTO ABC set D - Cars
Creative construction kit for easy building of many models. 
193 pcs set covers cardboard and plastic parts, bolts, nuts 
and tools. It allows to build at least 20 models in two pieces 
at the same time.

ROTO ABC   
set M - Motorky

ROTO ABC   
set K - Stroje

ROTO ABC   
set F - Letadla

ROTO ABC   
set D - Auta

14035

14037

14036

14038

12ks/pcs 306 g 3672 g
228x50 
x187 mm

405x245 
x315 mm 0,02605 m3

karton
carton

6ks/pcs 651 g 3906 g
352x65x270 

mm
365x285 
x400 mm 0,06935 m3

karton
carton

6ks/pcs 548 g 3288 g
352x65 

x270 mm
365x285 
x400 mm 0,06935 m3

karton
carton

6ks/pcs 706 g 4236 g
352x65 

x270 mm
365x285 
x400 mm 0,06935 m3

karton
carton

6+

6+

6+

6+

177 pcs

256 pcs

193 pcs

ROTO ABC

Pro mladé 
konstruktéry 
Kreativní konstrukční 
stavebnice, ze které 
postavíte mnoho modelů. 
Podporuje rozvoj 
technického myšlení, 
motoriku a prostorovou 
představivost dětí. 

For young 
designers 
A new creative kit from 
which you can build many 
models. 
Supports a development 
of technical thinking, fine 
motor skills and spatial 
imagination of children.
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Zavzpomínejte na své dětství! Divadélko obsahuje 40 loutek, kulisy a různé 
doplňky, 10 různých univerzálně použitelných prostředí, vše z vysokojakost-
ního laminovaného kartonu. Součástí balení je podrobný divadelní scénář 
pohádek O Červené Karkulce a O perníkové chaloupce a stručný obsah 
dalších tří pohádek. Loutkové divadélko je tradiční česká hračka, která 
rozvíjí tvořivost a podporuje představivost.

LOUTKOVÉ DIVADLO
299

3 ks/pcs 1 100 g 3 300 g
445x40 

x345 mm
445x150 
x345 mm 0,0576 m3

karton
carton

3+

Marionette Theater is a traditional Czech toy that develops 
creativity and promotes imagination. The theater contains 40 
puppets, coulisses, various accessories and 10 different universally 
applicable stage sets, all of high quality laminated cardboard. 

  MARIONETTE THEATER

české
pohádky
v tradiční
ilustraci

BETEXA SALES PROMOTION
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ZVÍŘÁTKA 
NA STATKU

Zvieratká na statku

Číslo výrobku: 8807

Výrobce/výrobca, distribútor: Vyrobeno v:

PEXETRIO® • LOTO-TRIO • MINI-ENCYKLOPEDIE

české
unikátní

vzdělávací hry

displays

Vyrobíme Vám propagační materiály dle vašich požadavků.
We are ready to produce promotional materials according to your need.

stoppers and wobblers

63x172x43 cm 58x143x31 cm
(Height including topper +25 cm)

cataloques

8 590632 002999



EFKO-karton, s.r.o.
Dolní 347, 592 14 Nové Veselí, Czech Republic

Phone 1: +420 566 667 700, Phone 2: +420 737 278 707
e-mail: info@efko.cz, www.efko.cz

Every day new car

JEDNODUCHÁ VÝMĚNA 
EASY CHANGE
bayonet system

© EFKO-karton, s.r.o., 2019

Top
quality plastic


