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2018–2019Katalog seva hračeK
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Náš příběh se začal psát roku 1959, kdy z podniku Kovozávody Semily vyšly první hračky. 
Jednalo se o precizně provedené a funkčně rafinované hračky, které děti nejen zabavily, ale také 
je učily soustředěnosti, trpělivosti, technickému myšlení a pomáhaly rozvíjet jemnou motoriku.

V současnosti se u nás vyrábějí stavebnice SEVA, BLOK, Monti System, Mosaic Maxi, 
Mosaic Color, Seko, Disco a také legendární magická tabulka GRAFO.
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seva rodina Vaříme
Můžete sestavit plotýnky na vaření, 
kuchyňský robot nebo mikrovlnku...

počet dílků 682
věk 4+
art 0301-62
rozměry  35 x 33 x 9 cm
hmotnost 1,650 kg

Seva 
  v novém !

Od roku 2018 se budete setkávat stále častěji 
s novou podobou všech hraček Seva. 

První vlaštovky vám nyní představujeme.
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seva stavíme Bungalov
Můžete sestavit nejrůznější domy, 
garáže pro auta, zahrady se stromy 
a bazénky pro panenky, mosty, věže...

počet dílků 548
věk 4+
art 0301-64
rozměry  35 x 33 x 9 cm
hmotnost 1,400 kg

seva doprava Truck
Můžete sestavit téměř cokoli, o čem se 
dá říci, že je to auto: truck, menší nákla-
ďák, dodávku, buginu, motorku...

počet dílků 402
věk 6+
art 0301-63
rozměry  35 x 33 x 6 cm
hmotnost 1,200 kg

Počínaje úplně novou značkou Mechanik 
Hugo, přes modernizaci kultovní 
magnetické hry Ukaž! Co víš? až po 
kompletní znovuzrození naší nejznámější 
stavebnice Seva. 

Stavebnice Seva bude nyní rozdělena 
do několika řad. 
Jako první představujeme řady: 
Stavíme, Doprava, Rodina.
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mechaniK hugo 
staví letadlo
Můžete dle návodu sestavit letadlo, 
nebo se nechat unést svojí fantazií...

počet dílků 144
věk 4+
art 0608-3
rozměry  31 x 16 x 7 cm
hmotnost 0,510 kg

mechaniK hugo 
staví vrtulníK
Můžete dle návodu sestavit vrtulník, 
nebo se nechat unést svojí fantazií...

počet dílků 130
věk 4+
art 0608-1
rozměry  31 x 16 x 7 cm
hmotnost 0,500 kg

mechaniK hugo staví bagr
Můžete dle návodu sestavit bagr, 
nebo se nechat unést svojí fantazií...

počet dílků 141
věk 4+
art 0608-2
rozměry  31 x 16 x 7 cm
hmotnost 0,600 kg

Další  novinky
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uKaž! co víš?
Vyber si otázku. Pokud nebudeš znát 
správnou odpověď, moudrá sova ti ji 
zodpoví.

počet otázek 256
věk 10+
art 0603-1
rozměry  42 x 29 x 4 cm
hmotnost 0,480 kg

žáčKu! uKaž! co víš?
Vyber si otázku. Pokud nebudeš znát 
správnou odpověď, moudrá sova ti ji 
zodpoví.

počet otázek 256
věk 6+
art 0603-5
rozměry  42 x 29 x 4 cm
hmotnost 0,480 kg

bloK farmář
Můžete sestavit traktor s vozíkem nebo 
kombajn nebo náklaďák...

počet dílků 172
věk 4+
art 0305-63
rozměry  35 x 33 x 9 cm
hmotnost 1,390 kg



8stránka

“Zastav, nejezdi tak daleko!”



stavebnice
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Tak na čem 
     tam dojedu?
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seva 1
Je základní stavebnicí řady SEVA. Lze z ní 
sestavit autíčko, domeček, vláček,  
letadlo a další. Stavebnice získala v roce 
2012 titul „SPRÁVNÁ HRAČKA“.

počet dílků 222
věk 4+
art 0301-1
rozměry  35 x 29 x 4 cm
hmotnost 0,709 kg

seva 4 uni
Obsahuje mimo jiné spojky s klouby.  
Můžete sestavit traktor s vlekem, náby-
tek, domeček, stihací letoun, formuli...

počet dílků 670
věk 4+
art 0301-7
rozměry  35 x 33 x 9 cm
hmotnost 1,767 kg

seva 2
Můžete si například sestavit nákladní  
autíčko, domeček, vrtulník, kolotoč, 
letadlo a další... 

počet dílků 351
věk 4+
art 0301-2
rozměry  35 x 33 x 6 cm
hmotnost 0,942 kg

seva 5 technic
Obsahuje mechanickou převodovku  
a ozubená kola. Můžete sestavit  
kombajn, kolotoč, domeček, letadlo... 

počet dílků 719
věk 6+
art 0301-9
rozměry  35 x 33 x 9 cm
hmotnost 1,813 kg

seva 3
Rozšiřuje nabídku dílků ze stavebnic SEVA 
1 a SEVA 2 o hák, cívku a kliku. Můžete 
si sestavit traktor, loď, mlýn, kolotoč, 
vrtulník a další. 

počet dílků 537
věk 4+
art 0301-3
rozměry  35 x 33 x 6 cm
hmotnost 1,268 kg

seva 6 eleKtro
Obsahuje elektro motorek a schránku  
na baterie. Můžete sestavit funkční  
kolotoč, mlýn...  

počet dílků 673
věk 8+
art 0301-16
rozměry  35 x 33 x 9 cm
hmotnost 1,738 kg

Tak na čem 
     tam dojedu?
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seva citY 1
Se zvukovými moduly – jeden poskytne 
autíčku zvuk motoru a druhý klaksonu.

počet dílků 490
věk 6+
art 0301-50
rozměry  35 x 33 x 9 cm
hmotnost 1,341 kg

seva citY 2
S blikajícími LED moduly červené, zelené 
a bílé barvy. 

počet dílků 467
věk 6+
art 0301-53
rozměry  35 x 33 x 9 cm
hmotnost 1,502 kg

seva rescue 1
Ze speciálních reflexních dílků, ze kterých 
si můžete postavit hasičská auta apod. 
Součástí balení je i panáček Seváček.

počet dílků 545
věk 4+
art 0301-55
rozměry  35 x 33 x 9 cm
hmotnost 1,484 kg

seva citY mini 1
Se zvukovými moduly – jeden poskytne 
autíčku zvuk motoru a druhý klaksonu.

počet dílků 145
věk 4+
art 0301-32
rozměry  31 x 16 x 7 cm
hmotnost 0,448 kg

seva rescue 2
Můžete si postavit osobní i nákladní poli-
cejní auta nebo jiné dopravní prostředky. 
Součástí balení je i panáček Seváček. 

počet dílků 534
věk 4+
art 0301-56
rozměry  35 x 33 x 9 cm
hmotnost 1,410 kg

seva rescue 3
Můžete si postavit sanitku, vrtulník nebo 
jiné dopravní prostředky. 
Součástí balení je i panáček Seváček. 

počet dílků 537
věk 4+
art 0301-57
rozměry  35 x 33 x 9 cm
hmotnost 1,457 kg
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seva citY mini 2
S blikajícími LED moduly červené, zelené 
a bílé barvy. 

počet dílků 233
věk 4+
art 0301-33
rozměry  31 x 16 x 7 cm
hmotnost 0,724 kg

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 roku 1976.

Jsem vyrobená ze zdravotně nezávadného

       českého plastu.
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seva pro holKY mini 2
Můžete sestavit zahradní houpačku,  
postýlku nebo mnoho dalšího 
nezbytného vybavení domečků 
nejen pro Seváčky.

počet dílků 193
věk 4+
art 0301-46
rozměry  31 x 16 x 7 cm
hmotnost 0,590 kg

seva pro holKY mini 1
Můžete sestavit kočárek, postýlku  
nebo mnoho dalšího nezbytného 
vybavení každého pořádného domečku 
nejen pro Seváčky.

počet dílků 180
věk 4+
art 0301-24
rozměry  31 x 16 x 7 cm
hmotnost 0,592 kg

seva pro holKY 1
Můžete sestavit obývací pokoj, ložnici, 
kuchyň, kočárek, panáčky Seváčky atd. 
Seva pro holky 1 rozšiřuje nabídku Seva 
dílků o zcela nové barevné variace. 

počet dílků 586
věk 4+
art 0301-27
rozměry  35 x 33 x 9 cm
hmotnost 1,449 kg

seva pro holKY 2
Můžete sestavit autíčka, houpačku, 
panáčky Seváčky atd. Seva pro holky 2 
rozšiřuje nabídku Seva dílků o zcela 
nové barevné variace. 

počet dílků 600
věk 4+
art 0301-48
rozměry  35 x 33 x 9 cm
hmotnost 1,535 kg

Jsou mi čtyři roky a čtvrt 
a už jsem postavila

mrakodrap!
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Jsou mi čtyři roky a čtvrt 
a už jsem postavila

mrakodrap!
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seva armY mini 2
Můžete sestavit vojenskou techniku jako 
například letadlo, džíp...

počet dílků 233
věk 4+
art 0301-47
rozměry  31 x 16 x 7 cm
hmotnost 0,645 kg

seva armY mini 1
Můžete sestavit vojenskou techniku jako 
například vrtulník, tank...

počet dílků 158
věk 4+
art 0301-44
rozměry  31 x 16 x 7 cm
hmotnost 0,390 kg

seva armY 1
Můžete sestavit vojenskou techniku 
například dělo vlečené džípem, nebo 
vozidlo protivzdušné obrany...

počet dílků 517
věk 6+
art 0301-18
rozměry  35 x 33 x 9 cm
hmotnost 1,181 kg

seva armY 2
Můžete sestavit vojenskou techniku 
například vrtulník nebo tank...

počet dílků 632
věk 6+
art 0301-26
rozměry  35 x 33 x 9 cm
hmotnost 1,435 kg

Najdeš 
                kostičku Seva 

 na fotografii?
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seva stavitel
Můžete sestavit stavební techniku 
jako je nakladač...

počet dílků 306
věk 6+
art 0301-11
rozměry  35 x 33 x 6 cm
hmotnost 1,017 kg

seva pumpa
Můžete sestavit originální 
čerpací stanici...

počet dílků 180
věk 4+
art 0301-4
rozměry  22 x 15 x 6 cm
hmotnost 0,419 kg

seva traKtor
Můžete sestavit originální traktor...

počet dílků 115
věk 4+
art 0301-5
rozměry  31 x 16 x 7 cm
hmotnost 0,454 kg

seva team
Můžete sestavit vozido či vznášedlo  
pro panáčky Seváčky, kteří jsou součástí 
stavebnice... 

počet dílků 196
věk 4+
art 0301-15
rozměry  22 x 15 x 6 cm
hmotnost 0,415 kg

seva patrol
Můžete sestavit originální terénní auto-
mobil – džíp

počet dílků 243
věk 4+
art 0301-6
rozměry  31 x 16 x 7 cm
hmotnost 0,569 kg

seva moto
Můžete sestavit terénní motorky, chopry, 
tříkolky...  

počet dílků 423
věk 4+
art 0301-54
rozměry  35 x 33 x 6 cm
hmotnost 1,258 kg
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seva 416
Je rozšířením stavebnic SEVA 1-5. Můžete 
sestavit funkční kombajn, traktor a nebo 
něco dalšího podle své fantazie...

počet dílků 416
věk 4+
art 0301-19
rozměry  35 x 33 x 9 cm
hmotnost 1,250 kg

seva 719
Je rozšířením stavebnic SEVA 1-5 které je 
vhodné nejen pro sestavení autojeřábu a 
dvouplošníku... 

počet dílků 719
věk 4+
art 0301-21
rozměry  35 x 33 x 9 cm
hmotnost 1,800 kg

seva 445
Je rozšířením stavebnic SEVA 1-5 které 
je vhodné nejen pro sestavení funkční 
helikoptéry... 

počet dílků 445
věk 4+
art 0301-20
rozměry  35 x 33 x 9 cm
hmotnost 1,200 kg

seva 1239
Je rozšířením stavebnic SEVA 1-5.   
Můžete sestavit pořádný jeřáb, 
nebo domeček... 

počet dílků 1 239
věk 4+
art 0301-22
rozměry  35 x 33 x 11 cm
hmotnost 3,760 kg

seva 718
Je rozšířením stavebnic SEVA 1-5 které 
je vhodné nejen pro sestavení větrného 
mlýna a traktoru s vlekem... 

počet dílků 718
věk 4+
art 0301-25
rozměry  35 x 33 x 9 cm
hmotnost 1,950 kg

Seva
Hipster
       Retro
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seva 3 Jumbo
Balení je výhodné nejen pro školky a díky 
praktickému boxu bude uklid také 
hračkou... Z dílků si můžete poskládat 
autíčka, loď, jeřáb, nábytek...

počet dílků 1 074
věk 4+
art 0301-34
rozměry  38 x 26,5 x 18,5 cm
hmotnost 3,319 kg

seva pro holKY 1 Jumbo
Můžete sestavit obývací pokoj, ložnici, 
kuchyň, kočárek, panáčky Seváčky...

počet dílků 1 172
věk 4+
art 0301-40
rozměry  38 x 26,5 x 18,5 cm
hmotnost 3,575 kg

seva armY Jumbo
Můžete sestavit vrtulník, tank, jeep 
s dělem a nebo nosič raket....

počet dílků 1 149
věk 6+
art 0301-52
rozměry  38 x 26,5 x 18,5 cm
hmotnost 3,294 kg

seva 5 Jumbo
obsahuje stavebnice SEVA 2 a SEVA 5 
s mechanickou převodovku. Balení je 
výhodné nejen pro školky...

počet dílků 1 064
věk 6+
art 0301-35
rozměry  38 x 26,5 x 18,5 cm
hmotnost 3,425 kg

seva pro holKY 2 Jumbo
Je spojení dvou stavebnic SEVA pro 
holky 1 a 2 do jednoho velkého 
praktického boxu..

počet dílků 1 140
věk 4+
art 0301-58
rozměry  38 x 26,5 x 18,5 cm
hmotnost 2,860 kg

seva citY Jumbo
Balení je výhodné nejen pro školky a díky 
praktickému balení bude uklid také 
hračkou... Obsahuje zvukové a led mo-
duly. Z dílků si můžete poskládat autíčka, 
loď, jeřáb, nábytek...

počet dílků 686
věk 6+
art 0301-59
rozměry  38 x 26,5 x 18,5 cm
hmotnost 2,300 kg
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seva 1239 box
Můžete sestavit pořádný jeřáb 
s mechanickou převodovkou, 
nebo auto či domeček...

počet dílků 1 239
věk 4+
art 0301-22 02
rozměry  38 x 26,5 x 18,5 cm
hmotnost 3,387 kg

seváčeK
Oživte svou stavebnici jedinečnou 
figurkou panáčka Seváčka. Je dodáván 
v balení jeden velký a jeden malý, 
za jednu cenu tak máte dvě hračky. 

věk 4+
rozměry  9 x 5 x 10 cm
hmotnost 0,047 kg

art 0301-43.1 art 0301-43.2 art 0301-43.3

art 0301-43.4 art 0301-43.5

Seváček
to zařídí ...
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stavebnice

Jsem vyrobená 

     z českého plastu z Litvínova 
                                                                 podle normy EN71, 
                             a tak neobsahuji ftaláty ani jiné zdraví škodlivé látky.Od roku 2003 si ze mě můžete postavit    

                                  kytičky, 
                         které nakreslila libuše Jarolímková.

Moje první kostky nakreslil
                             konstruktér 

       Tomáš Bareš.

Děti si se mnou hrají již

        od roku 1994.

Jsem tu pro děti od jednoho roku 
                           (neobsahuji žádné malé díly).

Každý rok mojí výrobu 
                  kontrolují lidé 
       z Krajské 
  hygienické stanice.

V roce 2015 se moje kostky 
              roztočili díky ozubeným kolům,  
      která vymyslel Jiří náhlovský
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bloK 1
Rozvíjí fantazii a jemnou motoriku dítěte. 
Neobsahuje malé dílky...

počet dílků 36
věk 1+
art 0305-2
rozměry  41 x 7 x 7 cm
hmotnost 0,352 kg

bloK 4 Zoo
Můžete sestavit zoologicku zahradu, 
domeček...

počet dílků 235
věk 3+
art 0305-6
rozměry  35 x 33 x 11 cm
hmotnost 1,382 kg

bloK 2
Můžete sestavit automobil, letadlo, 
domeček...

počet dílků 146
věk 3+
art 0305-3
rozměry  35 x 33 x 9 cm
hmotnost 1,062 kg

bloK 5 familY
Můžete sestavit automobil, zvířátka, 
postavičky, domeček...

počet dílků 242
věk 3+
art 0305-12
rozměry  35 x 33 x 11 cm
hmotnost 1,542 kg

bloK 3 farma
Můžete sestavit pěknou farmu s velkým 
množstvím domácích zvířátek...

počet dílků 197
věk 3+
art 0305-4
rozměry  35 x 33 x 9 cm
hmotnost 1,196 kg

bloK sKi

Můžete sestavit rolbu, nakladač nebo 
vrtulník...

počet dílků 116
věk 4+
art 0305-62
rozměry  35 x 33 x 6 cm
hmotnost 0,950 kg

    Uděláme na stole

super blokádu 
                 koprovky!
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bloK - flora 1
Můžete sestavit různé druhy květin...

počet dílků 126
věk 3+
art 0305-13
rozměry  35 x 33 x 6 cm
hmotnost 0,807 kg

bloK tWister 1
Můžete sestavit domečky, auta – pomocí 
ozubených koleček je rozpohybovat...

počet dílků 155
věk 3+
art 0305-60
rozměry  33 x35 x 9 cm
hmotnost 1,203 kg

bloK - flora 4
Můžete sestavit různé druhy 
pestrobarevných květin...

počet dílků 85
věk 1+
art 0305-41
rozměry  33 x 33 x 6 cm
hmotnost 0,673 kg

bloK tWister 2
Můžete sestavit domečky, 
květiny – pomocí ozubených 
koleček je rozpohybovat...

počet dílků 148
věk 3+
art 0305-61
rozměry  35 x 33 x 9 cm
hmotnost 1,039 kg
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disco 96
Pomáhá jim procvičovat cit v prstíkách 
a poznávat základní barvy...

počet dílků 96
věk 1+
art 0303-19
rozměry  26 x 19 x 14 cm
hmotnost 0,713 kg

seKo
Můžete sestavit motýlky, nábytek, 
písmenka, letadla...

počet dílků 600
věk 5+
art 0302-4
rozměry  35 x 29 x 4 cm
hmotnost 0,505 kg

seKo Jumbo

počet dílků 1 800
věk 5+
art 0302-10
rozměry  26 x 19 x 14 cm
hmotnost 1,025 kg

disco 32
Pomáhá jim procvičovat cit v prstíkách 
a poznávat základní barvy...

počet dílků 32
věk 1+
art 0303-4
rozměry  15 x 17 x 6 cm
hmotnost 0,221 kg

Vhodné pro nejmenší

     od 1roku !

Domy, zvířata i třeba rakety ...

                               
 a to všechno 

děleno dvěma !

s tav e b n i c e

s t a v e b n i c e
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magic ball
Můžete spolu soutěžit, kdo z vás udrží 
míček nejdéle ve vzduchu. Nejen k roz-
šiřování kapacity plic, ale i jako pomůcka 
na logopedii...

Balení obsahuje jednu „dýmku“ a 2 míčky
věk 3+
art 1201-2
rozměry  22 x 4 x 3 cm
hmotnost 0,023 kg

magic ball – 10 pacK
Balení obsahuje 10 kusů Magic Ball  
ve dvou barevných variantách
věk 3+
art 1201-4
rozměry  23 x 23 x 6,5 cm
hmotnost 0,320 kg
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Šikmá 

     čárááááááááááááůůůááá !
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grafo
Vám poslouží jako výtvarná pomůcka, 
hra a vynikající nástroj k nácviku 
koordinace pohybů...

věk 4+
art 0501-2
rozměry  27 x 21 x 5 cm
hmotnost 0,529 kg
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mosaic maxi 1
Můžete sestavit různé obrazce podle 
přiloženého návodu nebo své fantazie...

počet dílků 60
věk 3+
art 0402-2
rozměry  43 x 32 x 4 cm
hmotnost 0,453 kg

mosaic maxi 2 - počtY
Je určená nejmladším pro seznámení se  
s čísly a jednoduchými početními úkony...

počet dílků 110
věk 4+
art 0402-3
rozměry  35 x 29 x 4 cm
hmotnost 0,548 kg

mosaic color 1
Můžete sestavit různé obrazce podle 
předlohy nebo své fantazie...

počet dílků 2 038
věk 4+
art 0401-6
rozměry  35 x 29 x 4 cm
hmotnost 0,818 kg

mosaic color plus
Můžete sestavit různé obrazce podle 
předlohy nebo své fantazie...

počet dílků 1 474
věk 4+
art 0401-10
rozměry  35 x 29 x 4 cm
hmotnost 0,719 kg

mosaic color Jumbo
Můžete sestavit různé obrazce podle 
předlohy nebo své fantazie...

počet dílků 4 244
věk 4+
art 0401-9
rozměry  26 x 19 x 14 cm
hmotnost 1,240 kg

mosaic maxi 3 - abeceda
cZ / sK
Je určená nejmladším pro seznámení se  
s abecedou a skládáním slov...

počet dílků 110
věk 4+
art CZ verze 0402-4
art SK verze 0402-9
rozměry  35 x 29 x 4 cm
hmotnost 0,528kg

M a x i  a  c o l o r
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Bez použití lepidla 
       a nanášení barev!

3 řadY modelů
řada basic
Jedná se o modely, které jsou nejjednodušší na složení. Obsahují přibližně 30 dílků. 
Jsou určeny pro děti od 6 let. Modely řady Basic jsou vyráběny v měřítku 1:35 nebo 1:28.

řada standard
Modely z řady Standard jsou detailnější a obsahují více dílků – jejich počet se pohybuje 
přibližně kolem 50. I přesto jsou modely řady Standard stále snadno složitelné 
a zvládnou je sestavit děti od 6 let. Vyrábí se v měřítku 1:48.

řada profi
Řada Profi patří u Monti Systemu modelům, které jsou proprácovány do posledního detailu. 
Tomu odpovídá i počet dílků, kterých může být až 200. Tyto modely jsou náročnější 
a pracnější na složení, proto jsou určeny pro děti od 8 let. Monti System ve variantě Profi 
se vyrábí v měřítku 1:48.
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ms 01 - technic service
řada Basic 
věk 6+
art 0101-1
rozměry  22 x 15 x 6 cm
hmotnost 0,173 kg

ms 34 - taxi filippines
řada Basic 
věk 6+
art 0101-34
rozměry  22 x 15 x 6 cm
hmotnost 0,190 kg

ms 56 - toW trucK
řada Basic 
věk 6+
art 0101-56
rozměry  22 x 15 x 6 cm
hmotnost 0,194 kg

ms 02 - safari tourist
řada Basic 
věk 6+
art 0101-2
rozměry  22 x 15 x 6 cm
hmotnost 0,194 kg

ms 35 - unprofor 
ambulance
řada Basic 
věk 6+
art 0101-35
rozměry  22 x 15 x 6 cm
hmotnost 0,201 kg

ms 63 - adriatic
řada Basic 
věk 6+
art 0101-63
rozměry  22 x 15 x 6 cm
hmotnost 0,236 kg

ms 29 - commando
řada Basic 
věk 6+
art 0101-29
rozměry  22 x 15 x 6 cm
hmotnost 0,185 kg

ms 40 - sKi service
řada Basic 
věk 6+
art 0101-40
rozměry  22 x 15 x 6 cm
hmotnost 0,161 kg

ms 04 - KenYa safari
řada Basic 
věk 6+
art 0102-4
rozměry  22 x 15 x 6 cm
hmotnost 0,187 kg

ms 03 - technicKÝ 
automobil
řada Basic 
věk 6+
art 0101-3
rozměry  22 x 15 x 6 cm
hmotnost 0,199 kg

ms 48 - baYWatch
řada Basic 
věk 6+
art 0101-48
rozměry  22 x 15 x 6 cm
hmotnost 0,170 kg

ms 05 - air servis
řada Basic 
věk 6+
art 0102-5
rozměry  22 x 15 x 6 cm
hmotnost 0,181 kg
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ms 06 - ambulance
řada Basic 
věk 6+
art 0102-6
rozměry  22 x 15 x 6 cm
hmotnost 0,188 kg

ms 45 - dopravní 
automobil
řada Basic 
věk 6+
art 0102-45
rozměry  22 x 15 x 6 cm
hmotnost 0,213 kg

ms 15 - camping
řada Basic 
věk 6+
art 0105-15
rozměry  22 x 15 x 6 cm
hmotnost 0,184 kg

ms 27 - policie
řada Basic 
věk 6+
art 0102-27
rozměry  22 x 15 x 6 cm
hmotnost 0,198 kg

ms 49 - enduro
řada Basic 
věk 6+
art 0102-49
rozměry  22 x 15 x 6 cm
hmotnost 0,253 kg

ms 23 - rallYe 
monte carlo
řada Basic 
věk 6+
art 0105-23
rozměry  22 x 15 x 6 cm
hmotnost 0,181 kg

ms 37 - Zoo safari
řada Basic 
věk 6+
art 0102-37
rozměry  22 x 15 x 6 cm
hmotnost 0,189 kg

ms 13 - radio
řada Basic 
věk 6+
art 0105-13
rozměry  22 x 15 x 6 cm
hmotnost 0,179 kg

ms 41 - policie
řada Basic 
věk 6+
art 0105-41
rozměry  22 x 15 x 6 cm
hmotnost 0,180 kg

ms 27.1 - toptrans
trafic
řada Basic 
věk 6+
art 0102-27.1
rozměry  22 x 15 x 6 cm
hmotnost 0,180 kg

ms 14 - expedition
řada Basic 
věk 6+
art 0105-14
rozměry  22 x 15 x 6 cm
hmotnost 0,183 kg
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ms 07 - daKar
řada Standard 
věk 6+
art 0103-7
rozměry  22 x 15 x 6 cm
hmotnost 0,217 kg

ms 09 - petrol
řada Standard 
věk 6+
art 0103-9
rozměry  22 x 15 x 6 cm
hmotnost 0,208 kg

ms 36 - pilsner 
urquell
řada Standard 
věk 6+
art 0103-36
rozměry  22 x 15 x 6 cm
hmotnost 0,213 kg

ms 47 - eco technic
řada Standard 
věk 6+
art 0103-47
rozměry  22 x 15 x 6 cm
hmotnost 0,243 kg

ms 10 - rallYe daKar
řada Standard 
věk 6+
art 0104-10
rozměry  22 x 15 x 6 cm
hmotnost 0,209 kg

ms 19 - autotransport
řada Standard 
věk 6+
art 0103-19
rozměry  31 x 16 x 7 cm
hmotnost 0,353 kg

ms 28 - camionexpress
řada Standard 
věk 6+
art 0103-28
rozměry  22 x 15 x 6 cm
hmotnost 0,228 kg

ms 22 - aral
řada Standard 
věk 6+
art 0103-22
rozměry  31 x 16 x 7 cm
hmotnost 0,456 kg

ms 08.1 - camion
řada Standard 
věk 6+
art 0103-8.1
rozměry  31 x 16 x 7 cm
hmotnost 0,429 kg

ms 08.2 - container
řada Standard 
věk 6+
art 0103-8.2
rozměry  31 x 16 x 7 cm
hmotnost 0,443 kg

ms 08.3 - benZina
řada Standard 
věk 6+
art 0103-8.3
rozměry  31 x 16 x 7 cm
hmotnost 0,456 kg

ms 11 - cZech armY
řada Standard 
věk 6+
art 0104-11
rozměry  22 x 15 x 6 cm
hmotnost 0,238 kg



35stránka

ms 12 - expedition
řada Standard 
věk 6+
art 0104-12
rozměry  22 x 15 x 6 cm
hmotnost 0,272 kg

ms 77 - babča
řada Standard 
věk 6+
art 0104-77
rozměry  22 x 15 x 6 cm
hmotnost 0,238 kg

ms 74.1 - Zásahové 
voZidlo
řada Standard 
věk 6+
art 0104-74.1
rozměry  22 x 15 x 6 cm
hmotnost 0,242 kg

ms 12.1 - veřeJná 
beZpečnost
řada Standard 
limitovaná edice 500 ks
věk 6+
art 0104-12.1
rozměry  22 x 15 x 6 cm
hmotnost 0,302 kg

ms 31.1 - cZech ice 
hocKeY team
řada Standard 
věk 6+
art 0108-31.1
rozměry  31 x 16 x 7 cm
hmotnost 0,419 kg

ms 31 - gran canaria
řada Standard 
věk 6+
art 0108-31
rozměry  31 x 16 x 7 cm
hmotnost 0,419 kg

ms 76 - trucK trial
řada Standard 
věk 6+
art 0104-76
rozměry  22 x 15 x 6 cm
hmotnost 0,230 kg

ms 12.3 - Záchranná 
služba
řada Standard 
limitovaná edice 500 ks
věk 6+
art 0104-12.3
rozměry  22 x 15 x 6 cm
hmotnost 0,302 kg

ms 32 - transconti-
nental bus
řada Standard 
věk 6+
art 0108-32
rozměry  31 x 16 x 7 cm
hmotnost 0,342 kg

ms 75 - daKar 
doprovod 1988
řada Standard 
věk 6+
art 0104-75
rozměry  22 x 15 x 6 cm
hmotnost 0,270 kg

ms 12.2 - požární 
ochrana
řada Standard 
limitovaná edice 500 ks
věk 6+
art 0104-12.2
rozměry  22 x 15 x 6 cm
hmotnost 0,302 kg

ms 33 - euroexpress 
line
řada Standard 
věk 6+
art 0108-33
rozměry  31 x 16 x 7 cm
hmotnost 0,406 kg
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ms 30 - bundesWehr
řada Standard 
věk 6+
art 0106-30
rozměry  22 x 15 x 6 cm
hmotnost 0,189 kg

ms 26 - europetrol
řada Profi 
věk 8+
art 0107-26
rozměry  32 x 21 x 8 cm
hmotnost 0,510 kg

ms 51 - safari
řada Standard 
věk 6+
art 0106-51
rozměry  22 x 15 x 6 cm
hmotnost 0,187 kg

ms 38 - Jet
řada Profi 
věk 8+
art 0107-38
rozměry  31 x 16 x 7 cm
hmotnost 0,493 kg

ms 25 - intrans 
container
řada Profi 
věk 8+
art 0107-25
rozměry  32 x 21 x 8 cm
hmotnost 0,503 kg

ms 39 - autorodeo 
trailer
řada Profi 
věk 8+
art 0107-39
rozměry  32 x 21 x 8 cm
hmotnost 0,411 kg

ms 24 - transport- 
express
řada Profi 
věk 8+
art 0107-24
rozměry  32 x 21 x 8 cm
hmotnost 0,594 kg

ms 42 - sos service
řada Profi 
věk 8+
art 0107-42
rozměry  32 x 21 x 8 cm
hmotnost 0,341 kg

ms 50 - atlantic 
dolphinarium
řada Standard 
věk 6+
art 0108-50
rozměry  31 x 16 x 7 cm
hmotnost 0,419 kg

ms 16 - lesní speciál
řada Standard 
věk 6+
art 0106-16
rozměry  22 x 15 x 6 cm
hmotnost 0,194 kg

ms 17 - rallYe
řada Standard 
věk 6+
art 0106-17
rozměry  22 x 15 x 6 cm
hmotnost 0,175 kg

ms 18 - Komunal
řada Standard 
věk 6+
art 0106-18
rozměry  22 x 15 x 6 cm
hmotnost 0,178 kg
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ms 43 - racing trucK
řada Profi 
věk 8+
art 0107-43
rozměry  22 x 15 x 6 cm
hmotnost 0,239 kg

ms 44 - dumpler 
trucK
řada Profi 
věk 8+
art 0107-44
rozměry  32 x 21 x 8 cm
hmotnost 0,348 kg

ms 46 - transport 
trailer
řada Profi 
věk 8+
art 0107-46
rozměry  32 x 21 x 8 cm
hmotnost 0,410 kg

ms 52 - british 
petroleum
řada Profi 
věk 8+
art 0107-52
rozměry  32 x 21 x 8 cm
hmotnost 0,517 kg

ms 64 - blacKWood
řada Profi 
věk 8+
art 0107-64
rozměry  32 x 21 x 8 cm
hmotnost 0,529 kg

ms 55 - liquid food
řada Profi 
věk 8+
art 0109-55
rozměry  31 x 16 x 7 cm
hmotnost 0,467 kg

ms 68 - gKr transport
řada Profi 
věk 8+
art 0107-68
rozměry  32 x 21 x 8 cm
hmotnost 0,495 kg

ms 57 - silotrans 
guZep
řada Profi 
věk 8+
art 0109-57
rozměry  32 x 21 x 8 cm
hmotnost 0,486 kg

ms 54 - air technologY
řada Profi 
věk 8+
art 0109-54
rozměry  31 x 16 x 7 cm
hmotnost 0,478 kg

ms 58 - helitransport
řada Profi 
věk 8+
art 0109-58
rozměry  32 x 21 x 8 cm
hmotnost 0,490 kg

ms 53 - actros l
řada Profi 
věk 8+
art 0109-53
rozměry  22 x 15 x 6 cm
hmotnost 0,226 kg

ms 59 - dfds 
transport
řada Profi 
věk 8+
art 0109-59
rozměry  31 x 16 x 7 cm
hmotnost 0,497 kg
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ms 62.1 - scania 124 c
řada Profi 
věk 8+
art 0110-62.1
rozměry  32 x 21 x 8 cm
hmotnost 0,358 kg

ms 72 - madeta
řada Profi 
věk 8+
art 0110-72
rozměry  32 x 21 x 8 cm
hmotnost 0,593 kg

ms 65 - scania tarmac
řada Profi 
věk 8+
art 0110-65
rozměry  32 x 21 x 8 cm
hmotnost 0,460 kg

ms 70 - cs cargo
řada Profi 
věk 8+
art 0110-70
rozměry  32 x 21 x 8 cm
hmotnost 0,562 kg

ms 67 - sKansKa
řada Profi 
věk 8+
art 0110-67
rozměry  32 x 21 x 8 cm
hmotnost 0,340 kg

ms 60 - chemical 
fluid
řada Profi 
věk 8+
art 0109-60
rozměry  31 x 16 x 7 cm
hmotnost 0,467 kg

ms 61 - noprosu
řada Profi 
věk 8+
art 0109-61
rozměry  32 x 21 x 8 cm
hmotnost 0,509 kg

ms 61.1 - toptrans
řada Profi 
věk 8+
art 0109-61.1
rozměry  31 x 16 x 7 cm
hmotnost 0,489 kg

ms 66 - fruit nectar
řada Profi 
věk 8+
art 0109-66
rozměry  32 x 21 x 8 cm
hmotnost 0,477 kg
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