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Bezpieczeństwo

Szybkoschnąca
Mokre klocki bardzo szybko 
wysychają, można przetrzeć je 
też ściereczką.

Bardzo lekka
Nawet najmłodsze dzieci 
mogą włączyć się do zabawy!

Wodoodporna
Klocki sprawdzają się podczas 
zabawy zarówno w ogrodzie, 
jak i na basenie!

Łatwo ją wyczyścić
Klocki wystarczy przetrzeć 
wilgotną ściereczką i gotowe!

Miła w dotyku
Przyjemny, bezpieczny i gładki 
materiał, bez ostrych kantów. 

Odporna na mróz
Zimą można przechowywać 
klocki na zewnątrz, nawet 
podczas dużego mrozu.

Odporna na piasek
Nie posiada szczelin 
i zagłębień, do których mógłby 
się dostać piasek.

Odporna na 
promieniowanie UV
Nie blaknie pod wpływem 
słońca. Jej kolor, bez względu 
na warunki zewnętrzne, 
zawsze pozostaje taki sam.

Elastyczna
Po wygięciu wraca do 
pierwotnego kszatałtu.

Zestawy Mammutico spełniają 
wszystkie niezbędne wymagania 
norm bezpieczeństwa dla zabawek, co 
potwierdza deklaracja zgodności, którą 
dołączamy do każdego zakupionego 
produktu.

Pianka Mammutico Foam™, z której są wykonane nasze 
klocki, została przebadana przez polskie i międzynaro-
dowe laboratoria takie jak: TÜV Rheinland, Intertek oraz 
Komag. 

3 LATA 
GWARANCJI 

NA USZKODZENIA 
WYNIKAJĄCE 

Z WAD 
MATERIAŁU

WŁAŚCIWOŚCI PIANKI

FILMY INSTRUKTAŻOWE

Właściwości 
pianki

Trwałość 
pianki

Mycie 
klocków

UWAGA! 
Przedstawiona w katalogu oferta 
cenowa ma charakter informacyjny 
i nie stanowi oferty handlowej w 
rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu 
Cywilnego. 



ZABAWA 
Z MAMMUTICO®

Bezpieczeństwo produktu gwarantuje ścisła współpraca z Centrum Kontroli Placów Zabaw.
www.placezabaw.org

Z zestawów wielkich klocków 
Mammutico® stworzysz innowacyjny 
plac zabaw w przedszkolu, szkole, żłobku, 
hotelu, centrum nauki, basenie lub 
szpitalu. 
Zabawa gigantycznymi klockami 
stymuluje rozwój kompetencji 
społecznych i indywidualne umiejętności 
uczenia się, małą i dużą motorykę oraz 
kreatywne myślenie – a to wszystko „przy 
okazji” radosnego budowania.

Klocki Mammutico przynoszą wszelkie korzyści związane 
z zabawą klockami, a dzięki swym dużym rozmiarom an-
gażują całe ciało, pozwalają ćwiczyć precyzję i zręczność, 
równowagę oraz siłę, a także doskonalą dużą motorykę.

ALICJA NIEMIERKO-PAJĄK
Psycholog i doradca rodzinny, bajkoterapeuta

Klocki Mammutico to kreatywny niezbędnik dla 
pedagoga, animatora, terapeuty oraz fizjoterapeuty.

MAGDALENA WIERZAŃSKA
Pedagog, dydaktyk, trener, facylitator

Najlepsze w tych klockach jest to, że tak łatwo można zrobić 
z nich wszystko, co się chce. Hop i jest!

KASIA
8 lat

KLOCKI 
MAMMUTICO

PRODUKUJEMY
W POLSCE!



Dzieci w naszym muzeum mogą się bawić, uczyć, a także współpracować. Wielkie mega 
klocki piankowe, które zagościły w naszej instytucji, to jest świetny pomysł na dobrą 
zabawę w miejscu bezpiecznym.

dyrektor Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie Piotr Gój

W Strefie Kreatywności w Muzeum Inżynierii i Techniki znajdują się zestawy SIMPLE 110, SIMPLE 140, CONNECT 105, 
SMART 345 oraz KULODROM. Mammutico zaaranżowało i wykonało interaktywną wystawę oraz opracowało oryginalne 
scenariusze zajęć.

W Strefie Zabaw Kids Club w Hotelu Marina Club w Gietrzwałdzie znajduje się Ścianka mobilna SMART oraz zestawy SMART 
115, SMARTBOX77, SIMPLE 70 i BASIC 100.

Mega klocki to zawsze jest taki atut, który przyciąga gości, bo jest to coś niestandardowego. 
A rzeczywiście już później, jak dziecko ma styczność z takimi elementami, to bardzo często 
chce do nas wracać i to jest taka decyzja za która idą też rodzice i, po prostu, wracają do 
nas całymi rodzinami.

marketing manager w hotelu Marina Club w Gietrzwałdzie Karolina Borowska 

KLIENCI O KLOCKACH 
MAMMUTICO®

Opinie



Podopieczni Świetlicy Socjoterapeutycznej mieli okazję przedpremierowo testować zestaw PERFECT 300.

W kosmicznej sali zabaw w AirO Space Kids znajdują się zestawy CONNECT 105 oraz SIMPLE 70.

W przedszkolu „Jedynka” znajdują się zestawy SIMPLE 140, SMART 230, MINIBLOCK 500 oraz Ścianka mobilna SMART.

Dzięki różnorodności elementów, które oferują nam klocki Mammutico, dzieci mogą 
tworzyć zupełnie niepowtarzalne budowle. To było dla nas najważniejsze – żeby ich 
wyobraźnia nie była niczym ograniczana.

specjalista ds. marketingu w sali zabaw AirO Space Kids w Warszawie Emilia Walendowska

Jak dzieci reagują na takie duże klocki? Szaleństwem i wielką radością! Dzieci są w stanie 
wymyśleć do każdego tematu, który omawiamy, różne wspaniałe konstrukcje.

dyrektor przedszkola „Jedynka” w Pruszkowie Anna Barszczewska 

Klocki były dla nas fajną okazją do tego, żeby się dobrze pobawić. Widziałam dużą frajdę 
dzieciaków i duże zaangażowanie, kiedy wspólnie tworzyły różne dzieła. To było takie 
dobre działanie rozwijające wiele różnych obszarów.

kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas AW w Warszawie Aleksandra Pacholik 
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Linia

Zestawy Mammutico® SIMPLE zapewnią maksimum 
radości z budowania użytkownikom w każdym wieku! 
Wielkie klocki z tej linii przekładają się na super szybkie 
efekty. Z drugiej strony, proste kształty nie narzucają go-
towych rozwiązań, co pozwala wyzwolić nieograniczone 
pokłady wyobraźni konstruktorów.

Nazwa
Maksymalna 

liczba kolorów 
w zestawie

Liczba
elementów
w zestawie

Sugerowana 
liczba 

użytkowników

Minimalna 
powierzchnia 

zabawy
Cena brutto 

SIMPLE 40 2 40 5 10 m2 6900,00 zł
SIMPLE 70 4 70 15 15 m2 11 998,00 zł

SIMPLE 110 4 110 20 20 m2 17 795,00 zł

SIMPLE 140 4 140 30 30 m2 23 890,00 zł

NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANE

Dostępna kolorystyka

SIMPLE

Linia SIM
PLE

Mamy też wiele sprawdzonych zabaw, które poznasz 
dzięki dołączonym do zestawów scenariuszom. Z Mam-
mutico® SIMPLE zbudujesz między innymi megadomino, 
labirynt, bardzo wysoką wieżę i wszelkiego rodzaju bazy 
oraz meble.

czyli proste!

ŁATWE  
KONSTRUKCJE

SZYBKIE  
EFEKTYWIELKIE 

BUDOWLE



OBEJRZYJ FILM

Elementy zestawów 
SIMPLE

4 32 104 SIMPLE 140
2 24 84 SIMPLE 110
2 16 52 SIMPLE 70

8 32 SIMPLE 40

80×80×10 cm 80×20×10 cm

40×20×10 cm
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Linia

Ponad trzydzieści wielkich klocków 
do zabawy na styku fizyki 
i budownictwa. 

KULODROM to zestaw o wielkich możliwościach! Każdy 
z klocków posiada rynnę lub otwór, które umożliwiają 
budowę długich i zakręconych torów dla kulek. Części 
KULODROMU zwane pochylnią nadają pęd kulkom, kost-
ki z otworem tworzą tunele, a rynny z zakrętem umoż-
liwiają zmianę kierunku toczących się po kanale kulek. 
Każdy z elementów pozwala zróżnicować tor i wydłużyć 
drogę kuli. Wymiary klocków wchodzących w skład ze-
stawu KULODROM są kompatybilne z każdym elemen-
tem z zestawu linii SIMPLE i CONNECT.

Nazwa
Zestaw jednokolorowy

Liczba i rodzaj
klocków w zestawie

Sugerowana 
liczba

użytkowników

Minimalna
powierzchnia

do zabawy
Cena brutto  

KULODROM 34 elementy i 20 kulek 5 10 m2 11 900,00 zł

Dostępna kolorystyka

KULODROM

Linia KU
LO

D
RO

M

czyli turlaj! 

ZABAWA 
NA DŁUGIE 
GODZINY



4 szt. 20×20×20 cm6 szt. 20×20×20 cm

2 szt. 20×20×30 cm

2 szt. 20×20×10 cm
2 szt. 20×20×20 cm

7 szt. 20×20×10 cm

5 szt. 20×20×10 cm

4 szt. 20×20×20 cm

2 szt. 60×20×10 cm

Elementy 
zestawu
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Linia

Do każdego zestawu dołączamy instrukcje, 
które świetnie pokazują możliwości 
klocków, ale przede wszystkim 
są idealnym narzędziem dla nauczycieli.

Dzięki połączeniu zestawów BASIC oraz 
PERFECT™ możesz zbudować jeszcze 
więcej fantastycznych konstrukcji!

Linia PERFECT™ składa się z jednego rodzaju klocka  
z wypełnieniami. Zestawy różnią się od siebie wyłącznie 
liczbą elementów. Główną cechą tych klocków jest pro-
stota. Jeden kształt umożliwia wznoszenie nieskończo-
nych wariantów konstrukcji! Budowle powstają etapa-

mi, gdy w trakcie zabawy dzieci odkrywają 
kolejne możliwości łączenia elementów 
i giętkość klocków.

Z pomocą tego zestawu zorganizujesz 
niepowtarzalne warsztaty kon-

strukcyjne oraz kreatywne 
zajęcia w szkole i przedszkolu. 

Dostępna kolorystyka

Nazwa
Maksymalna 

liczba kolorów 
w zestawie

Liczba
elementów
w zestawie

Sugerowana 
liczba 

użytkowników
Cena brutto  

PERFECT 40 2 40 2 1 900,00 zł
PERFECT 80 2 80 4 3 499,00 zł

PERFECT 160 2 160 8 6 890,00 zł
PERFECT 300 2 300 16 12 590,00 zł

Linia PERFECT

czyli idealny! 

ROZWIJAJĄ 
WYOBRAŹNIĘ 

PRZESTRZENNĄ



Instrukcje i więcej informacji 
na stronie www.perfect-blocks.com

OBEJRZYJ FILM
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Linia

Mammutico® SMART to podróże do świata wyobraźni. 
Klockowy plac zabaw za chwilę zmieni się w podwodną 
krainę z niebieskimi wodorostami i niesamowitą fauną. 
A to wszystko by za chwilę zorganizować wyprawę na 
odległą planetę z jeszcze dziwniejszymi stworzeniami!

A może coś na szybko? – Wystarczą dwa ruchy 
i zbudujesz bezpieczną katapultę, która wyrzuci kostkę 
SMART do samego sufitu!

Dodaj do swojego zestawu ściankę SMART, a wów-
czas ujawnią się całkiem nowe funkcje naszych najpo-
pularniejszych klocków (więcej o ściankach przeczytasz 
na s. 14–15).

Nazwa
Maksymalna 

liczba kolorów 
w zestawie

Liczba
elementów 
w zestawie

Sugerowana 
liczba  

użytkowników

Minimalna 
powierzchnia do 

zabawy
Cena brutto

SMART 115 
„Spacer w chmurach” 2 134 

i 100 kostek 10 15 m2 12 900,00 zł

SMART 230 
„Wielka wyprawa” 4 268 

i 200 kostek 20 20 m2 23 990,00 zł

SMART 345 
„Podróż do gwiazd” 4 402 

i 300 kostek 30 30 m2 35 490,00 zł

Dostępna kolorystyka

SMART

Linia SM
A

RT

czyli sprytne! 
Zestawy Smart zarażają sprytem! 
Te klocki mają także ukryte superfunkcje, 
które młodzi odkrywcy mogą wykorzystać 
do tworzenia jeszcze lepszych 
wynalazków.

NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANE

NIEOCZYWISTE 
KSZTAŁTY

ZAGADKOWE 
ROZWIĄZANIA

UCZĄ 
LOGICZNEGO 

MYŚLENIA



Elementy 
zestawów

SMART 115 
SMART 230
SMART 345

OBEJRZYJ 
FILMY

Linia SM
A

RT

ZASTRZEŻONY WZÓR PRZEMYSŁOWY ©

11

właściwości klockówzabawa klockami

SMART  
345
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NAJLEPSZE 
DO ZAJĘĆ 

REWALIDACYJNYCH 

DO KAŻDEGO 
ZESTAWU 

DOŁĄCZAMY 
SCENARIUSZE 
DO ZABAWY 

W GRUPIE



Linia

13Duży zestaw MINIBLOCK w połączeniu 
ze ŚCIANKĄ SMART umożliwia naukę 
kodowania!

MINIBLOCK to zestaw najmniejszych elementów z ro-
dowodem SMART. Kostki są lekkie, miękkie i bardzo 
miłe w dotyku. Właściwości pianki Mammutico Foam™ 
sprawiają, że kostki MINIBLOCK nie toną, a zamoczone 
w wodzie kleją się do siebie, jak również do wszystkich 
gładkich powierzchni. Ten zestaw będzie więc ideal-
ną propozycją na długie zabawowe kąpiele i zabawy 
w  ogrodzie!

Nazwa Opcje 
kolorystyczne

Liczba
i rodzaj klocków 

w zestawie

Sugerowana  
liczba 

użytkowników
Cena brutto 

MINIBLOCK 100 Zapytaj 
sprzedawcę 
o aktualną 
dostępność 

100 kostek 3 299,00 zł

MINIBLOCK 500 500 kostek 10 1 290,00 zł

MINIBLOCK

Linia M
IN

IBLO
CK
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Akcesoria

Ścianka SMART uatrakcyjnia zabawę 
oraz pozwala na wznoszenie większych 
i stabilniejszych konstrukcji!

Produkt ten dedykowany jest zestawom z linii SMART. 
Do ścianek można przymocować największe puzzle, 
a ich stabilność pozwala na realizację pomysłów nawet 
najmłodszym dzieciom, które mają jeszcze trudności z od-
powiednim dopasowaniem klocków. 

Duża liczba otworów w ściance sprawia, że już naj-
mniejszy zestaw SMART pozwala na wznoszenie konstruk-
cji, nieosiągalnych wcześniej ze względu na mniejszą 
liczbę klocków. Dzięki niej każdym zestawem SMART 
może bawić się większa liczba dzieci, niż sugerowana 
w opisie produktu.

Ścianka wykonana jest z wodoodpornej sklej-
ki, dlatego sprawdzi się też na zewnątrz. Do-
datkowo zabezpieczamy ją dwuskładnikowym 
lakierem. 

Mobilna ścianka składa się z 3 elemen-
tów, które można ustawić na cztery różne 
sposoby. 

Stała ścianka składa się z 3 elementów, 
które można montować do ściany w takiej 
odległości, by wsunięte w otwory kostki swo
bodnie wypadały z drugiej strony (odpowied-
nie elementy montażowe są uwzględnione 
w  zestawie).

Nazwa Liczba 
elementów Wymiary Grubość Cena brutto

MOBILNA 
ścianka 3 2 szt.: 1180 × 793 mm 

1 szt.: 1232 × 882 mm 18 mm 6 990,00 zł

STAŁA 
ścianka 3 2 szt.: 833 × 1225 mm

1 szt.: 735 × 1225 mm 18 mm 6 990,00 zł

 Ścianka SM
A

RT

Ścianka SMART
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Ścianka SM
A

RT

OBEJRZYJ FILM
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16 Kombinacja nieoczywistych kształtów 
i łączników Mammutico® CONNECT 
 pozwala codziennie doskonalić 
 umiejętności kreatywnego myślenia 
i pracy w grupie.

Linia CONNECT to mobilny system zabawowy skła-
dający się z bardzo dużych klocków o wielu unikalnych 
kształtach i rozmiarach. Zestaw CONNECT składa się 
z różnorodnych figur w kształcie sześcianów, walców, 
cegieł i trybów. 

Wszystkie części są luźne, ale posiadają otwory 
i kształty, które idealnie do siebie pasują. Dzięki temu 
dzieci mogą łatwo i szybko stworzyć wymyślone budow-
le, a zabawa może trwać bez końca!

Nazwa Liczba klocków 
w zestawie

Sugerowana 
liczba 

użytkowników

Minimalna 
powierzchnia 

zabawy
Cena brutto 

CONNECT 105 20 20 m2 43 296,00 zł

Dostępna kolorystyka

Elementy 
zestawu

CONNECT

Linia CO
N

N
ECT

czyli połącz! 



17JEDYNE
TAKIE KLOCKI

W POLSCE

GRUBOŚĆ
KLOCKÓW

TO AŻ
15 CM!

OBEJRZYJ FILM



18 Cegły z linii BASIC to klocki z wielkim 
potencjałem! Umożliwiają dzieciom 
szybkie wznoszenie 
budowli i jeszcze 
szybsze ich burzenie. :)

Dzięki połączeniu 
zestawów BASIC oraz 
PERFECT możesz 
zbudować jeszcze więcej 
fantastycznych 
konstrukcji!

Klocki BASIC świetnie nadają się do zabawy w domu, na 
zewnątrz i w wodzie. Kilkadziesiąt, a nawet kilkaset pro-
stych cegieł jest świetnym materiałem do wybudowania 
domku, muru, stolików, tunelu czy trasy samochodowej. 
W wannie natomiast cegły mogą pełnić rolę statków dla 
gumowych kaczek, a w basenie  elementów do ćwiczeń. 

Najprostsza forma klocków BASIC szczególnie pobu-
dza kreatywność małych budowniczych.

Nazwa
Maksymalna 

liczba kolorów 
w zestawie

Liczba
elementów
w zestawie

Sugerowana 
liczba 

użytkowników
Cena brutto 

BASIC 20 1 20 2 499,00 zł

BASIC 50 1 50 4 1 099,00 zł

BASIC 100 2 100 10 2 189,00 zł
BASIC 300 3 300 20 6 526,00 zł

Dostępna kolorystyka

Linia

BASIC

Linia BA
SIC

czyli pierwsze! 

10 cm

5 cm

20 cm

BASIC  
300
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Nazwa Liczba toreb potrzebnych do spakowania 
poszczególnych zestawów Wymiary Cena brutto 

Torba SMART SMART 115 – 1 szt., SMART 230 – 2 szt.
SMART 345 – 3 szt. 75 × 125 × 75 cm 1 890,00 zł

Torba SIMPLE

SIMPLE 40 – 1 szt., SIMPLE 70 – 2 szt.
SIMPLE 110 – 3 szt., SIMPLE 140 – 4 szt.

KULODROM – 1 szt., CONNECT 105 – 3 szt.
PERFECT 160 – 1 szt., PERFECT 300 – 2 szt.

55 × 105 × 85 cm 1 790,00 zł

Torba BASIC BASIC 300 – 1 szt., PERFECT 80 – 1 szt. 55 × 105 × 45 cm 1 690,00 zł

Mocne i wytrzymałe torby Mammutico® 
służą do wygodnego przechowywania 
i transportu zestawów. Dzięki nim 
każdy zestaw Mammutico® zmieni się 
w prawdziwy mobilny plac zabaw! 

Ręcznie szyta i zgrzewana torba, wykonana z wodoodpor-
nej grubej plandeki PCV skutecznie chroni klocki przed 
słońcem i deszczem. Wierzchnia pokrywa zachodzi na 
boki i łączy się z nimi przy pomocy mocnych rzepów. Po 
bokach przymocowane są długie, mocne pasy pozwalające 
zarzucić torbę na ramię (masa do 20 kg). Krótsze uchwyty 
na końcach pozwalają na komfortowe przenoszenie ze-
stawu przez 2 osoby.

Akcesoria 

OBEJRZYJ FILM

Torby na zestawy

Torby na zestaw
y
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Linia

Klocki z tej serii to produkt, który nie ma swojego od-
powiednika na rynku zabawek. Miękkie, miłe w dotyku 
elementy wspomagają rozwój dzieci poprzez twórczą 
zabawę, opierającą się na ich nieograniczonej wyobraźni. 
Mammutico® MINI można traktować jako płaskie puzzle 
lub klocki przestrzenne. Ze względu na ich nieoczywisty 
kształt, podczas zabawy powstają efektowne i bardzo 
oryginalne budowle. Wszystkie elementy są giętkie, 
a długie makarony i większe wafle można dodatkowo 
zaokrąglać.

Kontrastowe kolory, przyjazna faktura, a zwłaszcza sprę-
żysta powierzchnia to zalety, które pozwolą połączyć ra-
dosną zabawę z ćwiczeniami małej motoryki.

Zestawy 1000 i 2000 pakujemy w kartonowe pudełka, 
natomiast 115, 230 i 345 – w plastikowe.

Do każdego kompletu klocków z linii 
MINI dołączamy specjalnie przygotowany 
zestaw 10 pomysłów na zabawy, które 
jednocześnie przygotowują dziecko 
do nauki i wzbogacają doświadczenia 
wspierające prawidłowy rozwój procesów 
integracji sensorycznej. Produkt 
przeznaczony dla dzieci powyżej 3 lat.

Nazwa Maksymalna liczba 
kolorów w zestawie

Liczba elementów 
w zestawie

Sugerowana liczba 
użytkowników Cena brutto

MINI 115 1 115 1 99,00 zł

MINI 230 2 230 2 179,00 zł

MINI 345 3 345 3 259,90 zł

MINI 1000 3 1035 5 698,00 zł

MINI 2000 3 2070 10 1 290,00 zł

Dostępna kolorystyka

MINI

Linia M
IN

I

Wybierane 
na prezent

Wybierane 
do przedszkola

Elementy 
zestawów

MINI 115 3 2 10 1 1 2 1 2 85 6 2
MINI 230 6 4 20 2 2 4 2 4 170 12 4
MINI 345 9 6 30 3 3 6 3 6 255 18 6
MINI 1000 27 18 90 9 9 18 9 18 765 54 18
MINI 2000 54 36 180 18 18 36 18 36 1530 108 36

ZESTAWY  
115, 230 i 345 

pakujemy
W PLASTIKOWE

PUDEŁKO!
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Z radością informujemy, że SAFETYMAT Big Puzzle 10 
Pro mają niespotykaną na rynku i potwierdzoną labora-
toryjnie klasę niepalności Bfls1! Oznacza to, że są ma-
teriałem trudno zapalnym, który może być stosowany 
jako wykładzina podłogowa w publicznych placówkach 
oraz salach zabaw.

Jako wykładzinę tymczasową polecamy Państwu 
grubszą matę SAFETYMAT Big Puzzle 20 Pro. Podłogę 
z tych puzzli można wielokrotnie składać i rozkładać, bez 
narażenia na uszkodzenie. 

Ciepła i miła w dotyku podłoga jest 
 niezbędnym dopełnieniem komfortowej 
zabawy.

Linia

Model 
SAFETYMAT

Możliwość mieszania 
2 kolorów

Grubość 
[mm]

Amortyzacja upadku 
z wysokości

Cena brutto 
 

[1 szt.]
BIG Puzzle 10 Pro Przy zamówieniu > 20 szt. 10 6 cm 129,00 zł

BIG Puzzle 20 Pro Przy zamówieniu > 10 szt. 20 29 cm 198,00 zł

Dostępna kolorystyka

SAFETYMAT
Dzięki charakterystycznej fakturze na powierzchni 

SAFETYMAT mają one właściwości antypoślizgowe 
i poprawioną odporność na uszkodzenia.

100 cm

100 cm
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Inspiracje

Posiadając nasze zestawy możesz 
zorganizować kurs języka angielskiego 
oparty na zabawie wielkimi klockami 
Mammutico®. SIMPLE ENGLISH to 
wyjątkowa podróż językowa dla dzieci 
w wieku od 4 do 10 lat! Zapewni 
najmłodszym niepowtarzalną przygodę 
opartą na wyobraźni i zabawie. Przeniesie 
maluchy w niesamowity świat, jaki same 
sobie wybudują i w którym można mówić 
jedynie po angielsku.

Jako uzupełnienie dla naszych klocków stworzyliśmy 
podręcznik do prowadzenia kursu, który zawiera wszyst-
kie niezbędne wskazówki i informacje dotyczące orga-
nizacji zajęć nauki angielskiego. Lektor znajdzie w nim 
także 70 scenariuszy lekcyjnych niezbędnych do prze-
prowadzenia kursu dla uczniów zarówno początkujących, 
jak i średnio zaawansowanych.

Każdy scenariusz zawiera szczegółowy opis i kolej-
ność zabaw składających się na 75minutowe zajęcia, 
listę najważniejszych elementów zajęć, piosenki (do któ-
rych linki i kody QR znajdują się na końcu książki), listę 
dodatkowych pomocy do przeprowadzenia lekcji oraz 
zestaw słówek poznanych na lekcji (idealny do powtórek, 
można go również wysyłać rodzicom po 
każdych zajęciach).

Minimalne wyposażenie do prze-
prowadzenia zajęć to zestawy SMART 
230 (s. 10) i SIMPLE 70 (s. 4). Istotnym 
elementem ułatwiającym przeprowa-
dzenie zabaw i uatrakcyjniającym lekcje 
jest ścianka SMART (s. 14).

Każdy klient, który zakupi przynaj-
mniej dwa zestawy wymienione powy-
żej i będzie zainteresowany organizacją 
kursu SIMPLE ENGLISH, otrzyma od 
nas podręcznik do przeprowa-
dzenia kursu oraz możliwość 
wsparcia w organizacji za-
jęć. Szczegóły wsparcia 
ustalamy indywidualnie. 

Kurs języka angielskiego

Kurs języka angielskiego

Aby uruchomić kurs 
SIMPLE ENGLISH, 
wystarczą dwa zestawy 
klocków, kompetentny lektor 
i odpowiednio dużo miejsca 
na zabawę – minimum 40 m2.

OBEJRZYJ 
FILM
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W
ynajem

PERFECT 
300

Dzięki tej opcji możesz łatwo i  szybko zorganizować mo-
bilny plac zabaw dla dużej grupy dzieci – w sali, w ogro
dzie, a nawet na basenie! Wynajem klocków to idealne 
rozwiązanie na urodziny, pikniki plenerowe, wesela, ko-
munie i inne wydarzenia, podczas których dzieci będą 
mogły bawić się w bezpiecznym i dobrze zorganizowanym 
miejscu. 

Pełna usługa obejmuje transport, rozpakowanie i za-
pakowanie klocków, oraz obecność naszego animatora, 
który zadba o  dobrą atmosferę wśród dzieci.

Dojazd do 10 km jest bezpłatny, za każdy kolejny ki-
lometr do li czamy 1,85 zł (brutto).

Jeśli chcesz wynająć klocki na dłużej niż 
jeden dzień  skontaktuj się z naszym 
działem sprzedaży.

Chcesz wypróbować nasze klocki? 
A może po prostu potrzebujesz ich 
jednorazowo, tylko na jeden lub kilka dni?  
W takim przypadku mamy dla Ciebie 
ofertę wynajmu dużych zestawów 
SIMPLE 140 oraz PERFECT 300.

Wynajem

Czas 
wynajmu

Cena brutto
za 1 wybrany 

zestaw

Cena brutto za 2 zestawy  
(SIMPLE 140 

i PERFECT 300)

2 godziny 799,00 zł 1 389,00 zł 
(oszczędzasz 200,00 zł)

4 godziny 1099,00 zł 1 798,00 zł 
(oszczędzasz 400,00 zł)

8 godzin 
(cały dzień) 1 699,00 zł 2 699,00 zł 

(oszczędzasz 699,00 zł)

SIMPLE 
140

Wynajem







Jak zamówić 
klocki 
Mammutico®?
Wiesz już który zestaw podoba Ci się najbardziej? Kolory wybrane? Nie? 
Nie ma sprawy – zadzwoń, albo napisz – bardzo chętnie Ci pomoże-
my! Zamówienie możesz złożyć telefonicznie, mailowo lub przez naszą 
stronę internetową www.mammutico.com. Po przekazaniu nam danych 
i opłaceniu faktury otrzymasz informację o szacowanym terminie wy-
syłki zamówienia – czasami klocki są dostarczane „od ręki”, czasem 
trzeba poczekać 1–2 miesiące na ich wyprodukowanie, a zamówienia 
grudniowe dostarczamy zazwyczaj w marcu kolejnego roku.  

ZAMÓWIENIA
Zuzanna Słowik
+48 729 97 37 37
zuzanna@mammutico.com

CEO, WŁAŚCICIEL
Dominik Berliński
+48 515 362 186
dominik@mammutico.com

www.mammutico.com 
info@mammutico.com
znajdź nas na  

Mammuti Co. Sp. z o.o. | Plac Zgody 6A, 05-820 Piastów, Polska

DOTKNIJ 
MNIE! 

jestem próbką pianki 
Mammutico 

Foam™


