


Jsem fakt



Jsem fakt

Nakreslil mě 
      konstruktér  Josef 
      Prokeš.

Relativně složitý a do nejmenších     
                  detailů propracovaný tvar 
umožňuje pevné 
      spojení kostek. 

            Splňuji veškeré požadavky 

bezpečnosti 
         a nezávadnosti  
                                  podle normy EN71, 
                       neobsahuji ftaláty ani jiné 
                                         zdraví škodlivé látky.

   Narodila jsem se 

v roce 1976.

                         Jsem vyrobená 
            ze zdravotně nezávadného

     českého 
             plastu.

dobrá!

www.seva-czech.cz/en/catalog

Let’s play! Komm spiel!
www.seva-czech.cz/de/katalog



www.seva-czech.cz/seva/doprava



Kdo chce řídit velký kamion, tahač či jiné 
auto, má se stavebnicí Seva jedinečnou 
možnost postavit si nejrůznější modely, 
se kterými může drandit v tátově 
pracovně nebo venku na zahradě.

„Ten, kdo zabloudí, objevuje nové cesty.“
Valeriu Butulescu



www.seva-czech.cz/seva/stavime

Kdo by si nechtěl postavit velký dům, 
věž, hrad, nebo třeba most? 
Kostky stavebnice Seva se skvěle hodí 
na stavbu nejrůznějších pevných 
konstrukcí. Stavba rychle roste 
a báječně drží.



„Žádný dům není tak malý, aby nepojal mnoho přátel.“
Seneca



www.seva-czech.cz/seva/armada

Stavebnice pro dobrodruhy a bojovnice 
– postaví do boje děla, tanky, obrněné 
vozy... Pevnost výtvorů můžete prověřit 
hrou přímo v přírodě, kde si s dětmi 
užijete spoustu zábavy.







www.seva-czech.cz/hugo

Mechanik Hugo staví vrtulník, bagr nebo 
letadlo je skvělá stavebnice, se kterou si 
všichni užijí spoustu konstruktérské zábavy. 
Díly k sobě spojujete plastovými šrouby 
a matkami. Je vyrobena z pružného 
a odolného plastu a tak nehrozí, že by díly 
praskaly nebo zůstávaly jakkoliv ohnuté.



Stavebnice BLOK je ideální hračkou pro děti již od 1 roku - neobsahuje malé části a systém skládání 
je velice intuitivní. Stavebnice nabízí možnost postavit si domečky, ubytovat v nich zvířátka, 
nasázet květiny nejrůznějších barevných kombinací. Větší děti mohou využít i ozubených kol 
k rozpohybování všeho co postaví. Navíc je plná barev.



www.seva-czech.cz/blok

STAVEBNICE



www.seva-czech.cz/monti-system



„Všechny cesty vedou k lidem.“ 
Antoine de Saint-Exupéry

Bez použití lepidla 
       a nanášení barev!

Legendární mechanická stavebnice, která nevyžaduje 
používání lepidel a barev k tomu, abyste vytvořili 
parádní funkční modely nejrůznějších reálných 
automobilů v měřítku 1:48, 1:35 a 1:28. Vše lze dosáh-
nout pouhým zacvaknutím důmyslných zámků.



 „Neztrácej čas hledáním překážky, možná že žádná není.” Franz Kafka
Jdi rovnou na: www.seva-czech.cz

CHYTRÉ
HRY

A mnoho 
              dalších her...


