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Więcej niż zabawki…
…zabawniej niż w szkole…

…z dotykiem uczucia



Większość dzieci wykazuje naturalną inwencję i
ciekawość, ale same nie potrafią jej odpowiednio i
bezpiecznie ukierunkować – dlatego i do tego też
potrzebują swoich rodziców.

Inteligencja to mieszanina wielu składników i
działań – pragnienia odkrywania, samokontroli,
kreatywności i zdolności komunikacji z innymi.

Jak pokazują badania, swobodna, nieograniczona
sztywnymi ramami zabawa opierająca się na zasadzie
puszczenia wodzom wyobraźni jest równie ważna dla
rozwoju układu nerwowego dziecka jak proteiny. Badania
pokazują, że dzieci których zabawa bazowała na
wyobraźni i nie była szczególnie ograniczana są :
-bardziej twórcze,
-bardziej wygadane,
-lepsze w rozwiązywaniu problemów,
-mniej zestresowane,
-łatwiej zapamiętują,
-wykazują lepsze przystosowanie społeczne.
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Plamki ramki, kreski fale.

Kółko kwadrat i owale.

ZoLO jest wszystkim co możesz sobie wyobrazić

i tworzy razem jeden magiczny świat ograniczony tylko
wyobraźnią Twoją i dziecka.

ZoLO to konstrukcyjny zestaw zaprojektowany aby
ćwiczyć kreatywność, inspirować wyobraźnię i zachęcać
do tworzenia.

Początki ZoLO to marzenie o
najzabawniejszej zabawce świata,
inspiracji tworzenia i marzenie
powrotu do podstaw.

ZoLO przyciąga uwagę bo łamie
stereotypy branży zabawkarskiej
dotyczące płci i wieku; opiera się na
tym co ma każde dziecko -
wyobraźni. Dlatego też ZoLO ma
lojalnych fanów tworzenia a
zarazem jest laureatem nagród
będących uznaniem wkładu ZoLO w
świat zabawek i wyobraźni.

Z ZoLO nie ma złego ani dobrego
sposobu zabawy.
Wszystko zależy od Ciebie i Twojej
Wyobraźni
Łącz części i stwórz świat z
elementów ZoLO,
a jak skończysz ……zacznij od nowa
bo ten świat nie ma ograniczeń.

ZoLO - Inspiracja tworzenia
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1. ZOLO A GO GO
ZoLO®•a•go•go to klasyczny zestaw
plastikowych figuro-elementów, których
celem jest tworzenie szalonych wizji!

ZoLO®•a•go•go to klasyczny zestaw 48
trwałych plastikowych elementów
zapakowanych w winylowe etui, który ma
pozwalać Wam i dzieciom poznawać
nieznane obszary wyobraźni.

Cena sugerowana 
brutto:  184 zł
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ZoLO - Inspiracja tworzenia

Cechy produktu:

• Zestaw w 27,9 cm winylowym etui
przenośnej wyobraźni.



2. ZOLOTOPIA
ZoLO® Topia to miejsce, gdzie zaczyna się zabawa … i
odkrywasz, że wyobraźnia nie ma granic. Zestaw
składa się z 67 kolorowych plastikowych i piankowych
elementów, z których można tworzyć, tworzyć i
jeszcze raz tworzyć! Zestaw zawiera również
niesamowity kręcioł ZoWeeLo, który zakręci waszą
wyobraźnią o 360 stopni z 4 kreatywnie inspirującymi
grami.
Wasza wyobraźnia wyruszy w drogę „tam i z
powrotem” tworząc niesamowite rzeczy!

Cena sugerowana 
brutto : 260 zł
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ZoLO - Inspiracja tworzenia

Cechy produktu
Zestaw zapakowany w winylowej torbie o średnicy
30,5 cm



3. POP•ZOLO
Pop ZoLO® to świat zabawy. Połącz razem elementy
w jakikolwiek sposób aby stworzyć małe ludki Pop
ZoLO®, a jak już je stworzysz przypnij swojego
nowego przyjaciela do plecaka albo za pomocą nóżek
przyssawek przypnij gdzie tylko uważasz i gdzie się
da. Z Pop ZoLO® możesz pozwolić wyobraźni
decydować co, gdzie i jak.
Zestaw zawiera 28 elementów razem z klipsem do
plecaka. Do wykorzystania razem z innymi
plastikowymi zestawami świata ZoLO®

Cena sugerowana 
brutto: 73 zł
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ZoLO - Inspiracja tworzenia

Cechy produktu 
Zestaw w 11,5 cm opakowaniu 



4. ZoLO Quirk
ZoLO® quirk to konstrukcyjny zestaw zaprojektowany, aby
ćwiczyć kreatywność, inspirować wyobraźnię i zachęcać do
tworzenia. Zaczynając od głowy i kończyn zacznij łączyć
elementy krok po kroku i wyobraź sobie co jest pod i nad… a
później to narysuj. Co powstało? Niezwyczajna anatomia?
Ruchome wypustki? A może mały bzik? Owiń swoje
stworzenie sznurkiem, zawiń cienką folią. Zasadź w ogrodzie,
pomaluj, porysuj i zmień na swój unikalny sposób lub po
prostu podaruj go komuś specjalnemu.
ZoLO® quirk zawiera między innymi odrobinę ryzyka ZoLO®
risk, trochę melodii ZoLO® groove przyprawione szczyptą
chaosu ZoLO® chaos, a co najlepsze wszystkie elementy
tworzę razem jeden niezwykły świat!

Cena sugerowana 
brutto: 117 zł
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ZoLO - Inspiracja tworzenia

Cechy produktu :
ZoLO® quirk zawiera 25 wymieszanych plastikowych i
piankowych elementów, które można dowolnie łączyć.
Dodatki: twórcze pomysły i propozycje ćwiczeń
rozciągających granice wyobraźni.



5. ZoLO Chaos 
ZoLO® chaos to konstrukcyjny zestaw zaprojektowany aby ćwiczyć
kreatywność, inspirować wyobraźnię i zachęcać do tworzenia.
Wypróbuj nieorganicznej zmysłami kreatywności i przekrocz granice
wyobraźni!
Bądź stworzycielem ZoLO ludków – sprawdź co możesz stworzyć w
20 sekund? w 10? a może w 5 sekund? Wyzwól kreatywność, nie ma
czasu na myślenie bo to czas nieograniczonego stworzenia! Stwórz
swoje własne karty! Rysuj, tnij i łącz lub po prostu zmieniaj to co już
masz aby stworzyć coś własnego, coś co będzie twoimi uczuciami i
twoją wyobraźnią!
ZoLO® chaos zawiera między innymi odrobinę ryzyka ZoLO® risk,
trochę melodii ZoLO® groove przyprawione szczyptą bzika ZoLO®
quirk, a co najlepsze wszystkie elementy tworzę razem jeden
niezwykły świat.

Cena sugerowana 
brutto: 117 zł
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ZoLO - Inspiracja tworzenia

Cechy produktu :
ZoLO® chaos zawiera 25 wymieszanych plastikowych i piankowych
elementów, które możne dowolnie łączyć. Dodatki: twórcze
pomysły i propozycje ćwiczeń rozciągających granice wyobraźni.



6. ZoLO Groove
ZoLO® groove to konstrukcyjny zestaw zaprojektowany aby
ćwiczyć kreatywność, inspirować wyobraźnię i zachęcać do
tworzenia. Użyj elementów ZoLO jako przedłużenia
własnego ciała! Wytańcz, wyszalej lub po prostu wyrzuć z
siebie swojego ZoLO ludka i nadaj sens jego istnieniu.
Wykorzystaj podpowiedzi zawarte w zestawie jako wzorzec
albo po prostu wykorzystaj je jako początek podróży do
świata wyobraźni i zaprojektuj swoje własne kształty i
stworzenia.
ZoLO® groove zawiera między innymi odrobinę ryzyka ZoLO®
risk, ociupinkę bzika ZoLO® quirk przyprawione szczyptą
chaosu ZoLO® chaos i nadziei ZoLO® chance, a co najlepsze
wszystkie elementy tworzę razem jeden niezwykły świat!

Cena sugerowana 
brutto:  117 zł
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ZoLO - Inspiracja tworzenia

Cechy produktu :
ZoLO® groove zawiera 25 wymieszanych plastikowych i
piankowych elementów, które możne dowolnie łączyć.
Dodatki: twórcze pomysły i propozycje ćwiczeń
rozciągających granice wyobraźni.



7. ZoLO Chance
ZoLO® chance to konstrukcyjny zestaw zaprojektowany,
aby ćwiczyć kreatywność, inspirować wyobraźnię i
zachęcać do tworzenia. ZoLO® chance to portal, za którym
znajdziesz cudowny, tętniący życiem świat złożony z
kalejdoskopu obrazów, bujnej flory i zwariowanych
mieszkańców – tylko wyobraź to sobie. Możliwości są
nieskończone. Zacznij tworzyć na nowe sposoby łącząc
zdjęcia, wycinki z magazynów czy gazet lub po prostu użyj
niezwykłych narzędzi sztuki wykorzystując elementy ZoLO
jako składników.
ZoLO® chance zawiera między innymi odrobinę ryzyka
ZoLO® risk, trochę melodii ZoLO® groove przyprawione
szczyptą chaosu ZoLO® chaos i ociupinką bzika ZoLO®
quirk, a co najlepsze wszystkie elementy tworzę razem
jeden niezwykły świat!

Cena sugerowana 
brutto:  117 zł
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ZoLO - Inspiracja tworzenia

Cechy produktu :
ZoLO® chance zawiera 25 wymieszanych plastikowych i
piankowych elementów, które możne dowolnie łączyć.
Dodatki: twórcze pomysły i propozycje ćwiczeń
rozciągających granice wyobraźni.
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8. ZoLO Risk
ZoLO® risk to konstrukcyjny zestaw zaprojektowany aby ćwiczyć
kreatywność, inspirować wyobraźnię i zachęcać do tworzenia.
Wypróbuj nieorganicznej zmysłami kreatywności. Zamknij oczy, zgaś
światło i w ciemności spróbuj nie patrząc i nie widząc wybrać z
opakowania elementy ZoLO!
Poczuj jakie mają kształty, jakie są w dotyku i uwolnij wyobraźnię!
Buduj nie widząc, ale marząc i tworząc nowe ZoLO stworzenia.
Spójrz co stworzyłeś, zaobserwuj kształty i rysy, które powstały z
wyobraźni … a teraz przelej je na papier znowu nie patrzą, co rysujesz i
nie odrywając kredki od papieru. Sami będziecie zaskoczeni tym
aktem stworzeni!
Na koniec weź kolory i dokończ nowe ZoLO stworzenie. ZoLO® risk to
ryzyko, że przekroczysz granice wyobraźni!
Budowane z zestawów figuro-kształtów ZoLO® risk zawiera między
innymi odrobinę chaosu ZoLO® chaos, trochę melodii ZoLO® groove
przyprawione szczyptą bzika ZoLO® quirk, a co najlepsze wszystkie
elementy tworzę razem jeden niezwykły świat.

Cena sugerowana 
brutto: 117 zł

ZoLO - Inspiracja tworzenia

Cechy produktu:
Zestaw zawiera 25 wymieszanych plastikowych i piankowych
elementów, które możne dowolnie łączyć.
Dodatki: twórcze pomysły i propozycje ćwiczeń rozciągających granice
wyobraźni.



12

9. ZoLO Blanko

Z ZoLO Blanco możesz nie tylko budować własne
stworzenia, ale możesz uzupełnić je kolorami i ubrać
barwami. Namaluj, narysuj i nadaj charakter 30
różnym plastikowym elementom, jak tylko chcesz i
jak tylko czujesz, że powinieneś. Wyraź się - jest tyle
sposobów, a każdy może zacząć się z ZoLO Blanco.
Jeżeli wolisz, zostaw wyrazistą czerń i biel. ZoLO
Blanco możesz łączyć z innymi zestawami ZoLO z
tworzyw sztucznych.

Cena sugerowana 
brutto:  125 zł

ZoLO - Inspiracja tworzenia

Cechy produktu:
Zestaw w opakowaniu o wymiarach ok. 33 na 20 cm.
Wiek 5 +
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10. ZoLO Deco
ZoLO Deco zawiera 47 dekoracyjnych, usuwalnych naklejek,
które dodają koloru, fantazji i pozwalają tworzyć Twój własny
indywidualny styl. Czy to ściana w Twoim pokoju, laptop, czy
szafka - wyraź się i stwórz własny artystyczny podpis.
Niezależnie, czy Twój artystyczny zmysł jest abstrakcyjny, czy
zwariowany, możliwości dekoracji są nieograniczone tak jak
Twoja wyobraźnia.

Cena sugerowana 
brutto: 52 zł

ZoLO - Inspiracja tworzenia

Cechy produktu:
 Naklejki
 Zestaw składa się z 46 fantazyjnych, usuwalnych

winylowych naklejek
 Dodaj kolor i fantazją do ściany w każdym pokoju, na

laptopa czy szafkę
Milliony możliwości zdobienia i wyrażania się sięgające

tak daleko jak Twoja wyobraźnia
 Polecane od wieku 12 +
Wymiary produktu (cm): 62 wysokość x 47 szerokość
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Kimochi (気持ち - Ki Mo Czi) oznacza "uczucie" w języku
japońskim. Świat dzieci, jest jak świat Kimochis® - oparty na
uczuciach i emocjach. Pierwszy dzień w przedszkolu,
delegacja mamy czy odrzucenie rówieśników - nawet
pozornie niewielkie wydarzenie może wywrócić świat
dziecka do góry nogami.

Postacie i świat Kimochis® zostały stworzone, aby
pomóc rodzicom, psychologom i opiekunom uczyć
dzieci jak radzić sobie z emocjami, jak podejmować
decyzje i pokonywać trudności. Do wyboru jest
kilkoro bohaterów Kimochis®, każdy z własną
osobowością i historią, która ma przemówić do
dziecka, wesprzeć jego indywidualny rozwój
emocjonalny i stworzyć bezpieczny świat uczuć i
emocji.Poznajcie Koniczynka, Chmurka, Bellę i innych przyjaciół

świata Kimochis®. Poznajcie uczucia i emocje Kimochis® -
małe poduszeczki symbolizujące uczucia i emocje, które
mają w prosty sposób pomóc w rozmowie i budowie relacji z
dzieckiem.

Kimochis – świat uczuć i emocji
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Kimochis – świat uczuć i emocji

Kimochis ® BUG „Biedronek”
Biedronek pomaga dzieciom nauczyć się zaangażowania i odwagi,
aby podejmować słuszne decyzje mimo przeciwnościom losu.
Biedronek jest rozważny i niezwykle ostrożny. Wszyscy mówią, że
jest bystry i ma duży zasób słów, z którego korzysta zadając
wszystkim dokoła miliony pytań - Biedronek po prostu lubi
wiedzieć i koniec. Biedronek boi się zmian, ale zarazem marzy o
lataniu. Jak tylko zdobędzie się na odwagę i rozłoży skrzydełka to
poleci wysoko…

Cena sugerowana 
brutto:  118 zł

Cechy produktu:
 Pluszowa postać o wysokości ok. 33 cm
 3 Uczucia („Happy” - szczęśliwy, „Brave” – odważny i „Left

Out” - zagubiony), które mogą być przechowywane w przedniej
kieszeni Biedronka. Uwaga! Nadruki uczuć/emocji są w języku
angielskim.
 Skrzydełka Biedronka mogą być złożone, kiedy się boi lub

rozłożone kiedy wypełnia go odwaga.
 Zestaw zawiera 64 stronicowy przewodnik po dziecięcych

uczuciach z propozycją ciekawych i prostych interakcyjnych
zabaw. Uwaga! Przewodnik jest w języku angielskim (wersja
polska do ściągnięcia ze strony www.jubee.com.pl).
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Kimochis – świat uczuć i emocji

Cena sugerowana 
brutto: 118 zł

Kimochis ® CAT „Kotka”
Kotka Kimochis® pomaga dzieciom rozwijać takie cechy jak cierpliwość,
uczynność, przebaczenie, podejmowanie decyzji i przywództwo.
Kotka Kimochis® żyje na wiśniowym drzewie, jest pewna siebie i
odpowiedzialna. Jeśli jest potrzebna innym, zawsze stanie na wysokości
zadania i będzie dobrym przywódcą. Może czasami wydawać się lekko
szorstka na zewnątrz, ale ma bardzo czułe wnętrze. Jest fanem mleka i
migdałowych ciasteczek. Uwielbia dowodzić, ale czasami jest zbyt
despotyczna, co może prowadzić do konfrontacji lub strasznej kociej
awantury - to w takich momentach może krzywdzić uczucia innych.
Dlatego też czasami potrzebne są bandaże i odpowiednie kuracje dla
uczuć. Kotka kocha bandaże, bo jak się pojawiają oznacza to, że proces
gojenia się już się rozpoczął.

Cechy produktu:
 Pluszowa postać o wysokości ok. 33 cm.
 3 Uczucia („Happy” - szczęśliwy, „Curious” – ciekawski i „Cranky” –

w złym nastroju), które mogą być przechowywane w przedniej
kieszeni kotki Uwaga! Nadruki uczuć/emocji są w języku angielskim.

 Użyj kocich bandaży, aby rozpocząć proces gojenia.
 Zestaw zawiera 64 stronicowy przewodnik po dziecięcych uczuciach

z propozycją ciekawych i prostych interakcyjnych zabaw. Uwaga!
Przewodnik jest w języku angielskim (wersja polska do ściągnięcia
ze strony www.jubee.com.pl).
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Kimochis – świat uczuć i emocji

Cena sugerowana 
brutto: 118 zł

Kimochis ® CLOUD „Chmurek” 
Chmurek to regulator nastrojów - pomaga dzieciom jak przewidywać,

planować i ćwiczyć emocje poprzez ton głosu, wyraz twarzy i dobór słów
utrzymując przy tym pozytywne nastawienie. Nawet gdy szargają Tobą
różne nastroje Chmurek pomoże Ci, abyś sobie z nimi poradził i pozostał
po prostu sobą.
Chmurek, jak pogoda jest trochę nieprzewidywalny. Jednego dnia jest
szczęśliwy, następnego zły, a kolejnego … kto wie? - może być smutny lub
znowu przepełniony szczęściem. Chmurek podróżuje w koronach drzew
świata uczuć Kimochis® i odwiedza swoich przyjaciół. Czasami trudno mu
dogadać się z innymi, bo wiecie on miewa różne nastroje, jak każdy.
Czasami jest jak chmura gradowa strzelająca gromami dookoła na
wszystko i wszystkich. Chmurek nie robi tego specjalnie, po prostu
czasami trudno mu kontrolować emocje, ale stara się bardzo, aby nie
sprawiać innym przykrości. Na szczęście może liczyć na miłość i wsparcie
swoich przyjaciół i bliskich.

Cechy produktu:
 Pluszowa postać o wysokości ok. 33 cm.
 3 uczucia („Happy” - szczęśliwy, „Sad” - smutny i „Mad” - zły), które

mogą być przechowywane w przedniej kieszeni Chmurka. Uwaga!
Nadruki uczuć/emocji są w języku angielskim.

 Głowa Chmurka się obraca – z jednej strony jest szczęśliwa, a z drugiej
smutna!

 Zestaw zawiera 64 stronicowy przewodnik po dziecięcych uczuciach z
propozycją ciekawych i prostych interakcyjnych zabaw. Uwaga!
Przewodnik jest w języku angielskim (wersja polska do ściągnięcia ze
strony www.jubee.com.pl).
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Kimochis – świat uczuć i emocji

Cena sugerowana 
brutto:  118 zł

Kimochis ® HUGGS„Przytuloośmiornica Tulak”
Tulak uczy dzieci jak pozostać skupionym pośród rożnych niemądrych i
absorbujących okoliczności, jak być tolerancyjnym i doceniać
różnorodność i wyjątkowość przyjaciół.
Tulak często się uśmiecha i chichocze, jest bardzo czuła i silna, ale
czasami pozwala się ponieść swojej wielkiej przyjacielskiej osobowości.
Tulak nie zdaje sobie sprawy ze swojej siły i potrafi być czasem trochę
apodyktyczna. Jednocześnie nasza przytuloośmiornica zawsze chce
dobrze i jest wspaniałym przyjacielem - musi się tylko jeszcze dużo
nauczyć o innych, ich potrzebach i emocjach. Tulak uwielbia gumę do
żucia i potrafi jak nikt grać na cymbałkach.

Cechy produktu:
 Pluszowa postać o wysokości ok. 33 cm.
 3 Uczucia („Happy” - szczęśliwy, „Frustrated” – zirytowany i „silly” –

niemądry), które mogą być przechowywane uśmiechniętej buzi
przytulośmiornicy. Uwaga! Nadruki uczuć/emocji są w języku
angielskim.

 Zestaw zawiera 48 stronicowy przewodnik po dziecięcych uczuciach
z propozycją ciekawych i prostych interakcyjnych zabaw. Przewodnik
jest w języku angielskim (wersja polska do ściągnięcia ze strony
www.jubee.com.pl).
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Kimochis – świat uczuć i emocji

Cena sugerowana 
brutto: 118 zł

Kimochis ® LOVELY DOVE „Gołębica Miłostka”
Gołębica pomaga rozwinąć dzieciom takie cechy jak umiejętność
dzielenie się z innymi, rozwaga, duma z własnych osiągnięć i wiara w
przyszłość. Gołębica mogłaby być mamą wszystkich Kimochis®.
Miłostka jest miła i troskliwa i co najważniejsze jest zawsze tam, gdzie
trzeba załagodzić trudną sytuację. Gołębica mieszka na niezwykłym
klonie japońskim, gdzie zawsze serdecznie wita gości w swoim
magicznym gnieździe z równie magiczną super-zjeżdżalnią. Miłostka
jest spokojna, mądra i nie szuka z nikim zwady, a jednocześnie jak nikt
inny na świecie potrafi rozwiązywać problemy bo jak mówi czasami
wystarczy słuchać. Miłostka wie, że nie da się zadowolić wszystkich, ale
mimo to jest jej zawsze trochę smutno jak widzi kogoś zawiedzionego i
smutnego.

Cechy produktu:
 Pluszowa postać o wysokości ok. 33 cm.
 3 Uczucia („Happy” - szczęśliwy, „Proud” – dumny i „Hopeful” –

ufny), które mogą być przechowywane w kieszeni pod opiekuńczym
skrzydłem Miłostki. Uwaga! Nadruki uczuć/emocji są w języku
angielskim.

 Zestaw zawiera 64 stronicowy Przewodnik po dziecięcych uczuciach
z propozycją ciekawych i prostych interakcyjnych zabaw. Przewodnik
jest w języku angielskim (wersja polska do ściągnięcia ze strony
www.jubee.com.pl).
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Kimochis – świat uczuć i emocji

Cena sugerowana 
brutto: 118 zł

Kimochis ® BELLA ROSA „Róża Bella” 
Róża Bella pomaga dzieciom rozwijać takie cechy jak odporność,
otwartość i radzenie sobie ze stresującymi sytuacjom. Róża jest bardzo
miła i opiekuńcza, kocha naturę i akceptuje wszytki żyjące cuda i
stworzenia, które wypełniają świat Kimochis®. Naturalna wrażliwość i
wrodzona empatia Belli sprawiają, że zawsze wprowadza do grupy
równowagę emocjonalną i spokój. Wrażliwość Belli jest wielkim
darem, ale czasami jest też wielkim wyzwaniem. Kiedy Róża ma
poczucie, że została skrzywdzona, często ma problemy z wyrażeniem
swoich emocji. Przyjaciele wiedzą również, że Bella często zamyka się
w sobie kiedy jest smutna. Czasami Bella chroniąc swoje uczucia
potrafi pokazać kolce, ale nigdy po to aby zranić innych. Zdarza się, że
jej przyjaciele ze świata Kimochis® nie potrafią jej zrozumieć, albo nie
rozumieją jej intencji, ale to też jest nierozłączny element przyjaźni.

Cechy produktu:
 Pluszowa postać o wysokości ok. 33 cm.
 3 Uczucia („Happy” - szczęśliwy, „Sensitive” – wrażliwy i „Insecure”

– zagrożony), które mogą być przechowywane w kieszeni Belli, albo
na jej płatkach. Uwaga! Nadruki uczuć/emocji są w języku
angielskim.

 Zestaw zawiera 64 stronicowy Przewodnik po dziecięcych uczuciach
z propozycją ciekawych i prostych interakcyjnych zabaw. Przewodnik
jest w języku angielskim (wersja polska do ściągnięcia ze strony
www.jubee.com.pl).
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Kimochis – świat uczuć i emocji

Cena sugerowana 
brutto:  118 zł

Kimochis ® CLOVER „Koniczynek” 
Koniczynek pomaga dzieciom rozwijać takie cechy jak odporność,
optymizm, odpowiedzialność, wytrwałość w dążeniu do celu i radzenie
sobie z przeciwnościami. Koniczynek może zaspać do szkoły, nie zdążyć na
autobus a nawet zapomnieć o urodzinach przyjaciela, ale zawsze ma
dobre intencje. Koniczynek jest czterolistnym przyjacielem, którym sam
nie zawsze ma wystarczająco dużo szczęścia. Na szczęście jednak,
Koniczynek jest szczęśliwy nawet jak nie wszystko mu wychodzi.
Koniczynek bardzo lubi psikusy i często używa swojego poczucia humoru,
aby rozbawić innych, ale zdarza się też, że w ten sposób maskuje, co
naprawdę czuje. Jeżeli sprawy nie toczą się tak jak powinny, a to niestety
często przydarza się Koniczynkowi, jego optymizm ulatnia się i jego
miejsce zajmuje rozczarowanie - w takich sytuacjach zawsze jednak
ostatecznie górę bierze optymizm, bo Koniczynek wie, że jeżeli poddasz
się nieszczęściu to sam je przyciągasz.

Cechy produktu:
 Pluszowa postać o wysokości ok. 33 cm.
 3 Uczucia („Happy” - szczęśliwy, „Optimistic” – optymistyczny i

„Disappointed” – rozczarowany), które mogą być przechowywane w
kieszeni na plecach Koniczynka. Uwaga! Nadruki uczuć/emocji są w
języku angielskim.

 Zestaw zawiera 64 stronicowy Przewodnik po dziecięcych uczuciach z
propozycją ciekawych i prostych interakcyjnych zabaw. Przewodnik
jest w języku angielskim (wersja polska do ściągnięcia ze strony
www.jubee.com.pl).
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Kimochis – świat uczuć i emocji

Cena sugerowana 
brutto: 63zł

Kimochis® MINI CLOUD  „Chmurek”
Cechy produktu:
 Około 15 cm pluszowa postać.
 Głowa Chmurka się obraca – z jednej strony jest szczęśliwa a z drugiej

smutna!
 Zawiera ok. 5 cm Uczucie „Happy” - szczęśliwy z klipsem karabinkiem

do przypinania. Uwaga! Nadruki uczuć/emocji są w języku angielskim.
 Zestaw zawiera komiks Kimochis® Where is Clould (“Gdzie jest

Chmurek”). Uwaga! komiks jest w języku angielskim (wkrótce będzie
dostępne jego tłumaczenie na język polski).

Kimochis® MINI BUG „Biedronek”
Cechy produktu:
 Około 15 cm pluszowa postać.
 Skrzydełka Biedronka mogą być złożone, kiedy się boi lub rozłożone

kiedy wypełnia go odwaga.
 Zawiera ok. 5 cm Uczucie „Brave” - odważny z klipsem karabinkiem do

przypinania. Uwaga! Nadruki uczuć/emocji są w języku angielskim.
 Zestaw zawiera komiks Kimochis® Bug`s Buggy (“Zwariowany

Biedronek”). Uwaga! komiks jest w języku angielskim (wkrótce będzie
dostępne jego tłumaczenie na język polski).
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Kimochis – świat uczuć i emocji

Kimochis® MINI CAT „Kotka”
Cechy produktu:

 Około 15 cm pluszowa postać.

 Zawiera ok. 5 cm Uczucie „Curious” - ciekawski z klipsem karabinkiem
do przypinania. Uwaga! Nadruki uczuć/emocji są w języku angielskim.

 Zestaw zawiera komiks Kimochis® Dodgeball (“Dwa Ognie Kimochis®”).
Uwaga! komiks jest w języku angielskim (wkrótce będzie dostępne
jego tłumaczenie na język polski).

Kimochis® MINI HUGGTOPUS „Przytuośmiornica
Tulak”

Cechy produktu:
 Około 15 cm pluszowa postać.
 Zawiera ok. 5 cm Uczucie „Silly” - niemądry z klipsem karabinkiem

do przypinania. Uwaga! Nadruki uczuć/emocji są w języku
angielskim.

 Zestaw zawiera komiks Kimochis® Huggtopus and the Ugghtopus
Feeling (“Przytulośmiornica i ośmiornicze uczucia”). Uwaga! komiks
jest w języku angielskim (wkrótce będzie dostępne jego tłumaczenie
na język polski).

Cena sugerowana 
brutto: 63zł
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Kimochis – świat uczuć i emocji

Kimochis® MINI LOVEY DOVE „Gołębica Miłostka”
Cechy produktu:
 Około 15 cm pluszowa postać. 
 Zawiera ok. 5 cm Uczucie „Hopeful” - z klipsem karabinkiem do 

przypinania. Uwaga! Nadruki uczuć/emocji są w języku angielskim. 
 Zawiera mini postać gołąbka 
 Zestaw zawiera komiks Kimochis® Lovey Dove Wast Not Worry Not 

(“Gołębica Miłostka się nie martwi”). Uwaga! komiks jest w języku 
angielskim (wkrótce będzie dostępne jego tłumaczenie na język 
polski). 

Kimochis® MINI BELLA ROSE „Róża Bella”
Cechy produktu:
 Około 15 cm pluszowa postać. 
 Zawiera ok. 5 cm Uczucie „Sensitive” - wrażliwy z klipsem karabinkiem 

do przypinania. Uwaga! Nadruki uczuć/emocji są w języku angielskim. 
 Zestaw zawiera komiks Kimochis® Bella Rose Closes up (“Róża Bella 

zamyka się w sobie”). Uwaga! komiks jest w języku angielskim 
(wkrótce będzie dostępne jego tłumaczenie na język polski). 

Cena sugerowana 
brutto: 63zł
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Kimochis – świat uczuć i emocji

Cena sugerowana 
brutto: 63 zł

Kimochis® MINI CLOVER „Koniczynek” 
Cechy produktu:
 Około 15 cm pluszowa postać.
 Zawiera ok. 5 cm Uczucie „Optimistic” - optymistyczny z klipsem

karabinkiem do przypinania. Uwaga! Nadruki uczuć/emocji są w języku
angielskim.

 Zestaw zawiera komiks Kimochis® Clover Wake Up Call (“Pobudka
Koniczynka Kimochis®”). Uwaga! komiks jest w języku angielskim
(wkrótce będzie dostępne jego tłumaczenie na język polski).
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Kimochis – świat uczuć i emocji

Cena sugerowana 
brutto: 44 zł

Kimochis® FEELINGS MIX 2 
Cechy produktu:
 Zestaw zawiera 6 ok. 7cm uczuć 
 Zestaw zawiera uczucia: „Kind” - życzliwy, „Hurt” - zraniony, „Sorry” -

przepraszający, „Uncomfortable” - nieswój, „Friendly” – przyjacielski i 
jedną pustą poduszeczkę, abyś sam mógł wypełnić ją uczuciem. Uwaga! 
Nadruki uczuć/emocji są w języku angielskim. 

 Dostępne są jeszcze trzy inne zestawy uczuć. 

Kimochis® FEELINGS MIX 1 
Cechy produktu:
 Zestaw zawiera 6 ok. 7 cm uczuć 
 Zestaw zawiera uczucia: „Jealous” – zazdrosny, „Loved” – kochany, 

„grateful” – wdzięczny, „Scared” – przestraszony, „Shy” – zawstydzony i 
jedną pustą poduszeczkę, abyś sam mógł wypełnić ją uczuciem. Uwaga! 
Nadruki uczuć/emocji są w języku angielskim. 

 Dostępne są jeszcze trzy inne zestawy uczuć. 
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Kimochis – świat uczuć i emocji

Cena sugerowana 
brutto:  44 zł

Kimochis® FEELINGS MIX 3 
Cechy produktu:
 Zestaw zawiera 6 ok. 7 cm uczuć 
 Zestaw zawiera uczucia: „Sleepy” - śpiący, „Surprised” - zaskoczony, 

„Embarrassed” - zakłopotany, „Guilty” - winny, „Excited” –
podekscytowany i jedną pustą poduszeczkę, abyś sam mógł wypełnić 
ją uczuciem. Uwaga! Nadruki uczuć/emocji są w języku angielskim. 

 Dostępne są jeszcze trzy inne zestawy uczuć. 

Kimochis® FEELINGS MIX 4 
Cechy produktu:
 Zestaw zawiera 6 ok. 7 cm uczuć 
 Zestaw zawiera uczucia: „Happy” - szczęśliwy, „Mad” - zły, „Sad” –

smutny, „Brave” - odważny, „Left Out”- osamotniony i jedną pustą 
poduszeczkę, abyś sam mógł wypełnić ją uczuciem. Uwaga! Nadruki 
uczuć/emocji są w języku angielskim. 

 Dostępne są jeszcze trzy inne zestawy uczuć. 
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Kimochis – świat uczuć i emocji

Cena sugerowana 
brutto: 175 zł

Kimochis® MINI FEELINGS 36 
Cechy produktu:
Zestaw zawiera ok. 5 cm 12 Uczuć w 3 kompletach : „Happy” - szczęśliwy, 
„Silly”- niemądry, Brave - odważny, Curious - ciekawy, „Mad” - zły, „Sad” -
smutny, „Loved” - kochany, „Cranky” - w złym nastroju, „Sleepy” - śpiący, 
„Hopeful” - ufny, „Sorry” - przepraszający, „Excited” – podekscytowany. 
Uwaga! Nadruki uczuć/emocji są w języku angielskim. 
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Kimochis – świat uczuć i emocji

Cena sugerowana 
brutto: 56 zł

Kimochis® Zakochane Serca
Kimochis Zakochane Serca to pluszowe serduszko schowane jedno 

wewnątrz drugiego. Kiedy członkowie rodziny lub przyjaciele muszą się 
rozstać na jakiś czas, każdy z nich może się podzielić swoim sercem, aby w 
ten sposób nadal być blisko siebie. Powrót do szkoły czy pierwszy dzień w 
przedszkolu, wyjazd na kolonie, delegacja czy długa rozłąka bliskich sobie 
ludzi - zakochane serca pomogą przetrwać i utrzymać to niepowtarzalne 
uczucie. 
Kimochis ® Zakochane Serca w zestawie posiadają klips abyś miał zawsze 
swoje serce przy sobie oraz propozycje prostych i interaktywnych zabaw 
np: 
Podążaj za głosem serca 
Przypnij serce do plecaka lub paska dziecka, aby w ten szczególny sposób 
wyrazić poczucie bliskości w ciągu dnia. 
Zagraj w ukryte serce 
Ukrywaj swoją część serca w zabawnych i zaskakujących miejscach, aby 
przypomnieć bliskiej osobie, że ją kochasz. 
Stwórz rytuały na czas rozstania 
Podczas każdego rodzaju rozstania, Ty lub Twoje dziecko może wziąć 
wewnętrzne serce, a drugą część pozostawić w domu, na znak , że "nawet 
jeśli kochana osoba jest poza domem , zawsze jest w moim sercu.„ 



Zapraszamy do kontaktu

Joanna Małaczyńska Rentfleisz

Jubee

Wyłączny dystrybutor w Polsce : 

ZoLO™, Kimochis™ i Match Learner™

Tel.: +48 508 166 305

jmrentfleisz@jubee.pl

www.jubee.com.pl
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