
NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI!

JEDEN KSZTAŁT...
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O PIANCE
MAMMUTICO FOAMTM

Pianka Mammutico FoamTM, z której są wykonane nasze klocki, 
została przebadana przez polskie i międzynarodowe laboratoria 
takie jak: TUV Rheinland, Intertek, Sychta oraz Instytut Sportu.
Zestawy Mammutico spełniają wszystkie niezbędne wyma-
gania norm bezpieczeństwa dla zabawek, co potwierdza de-
klaracja zgodności, którą dołączamy do każdego zakupionego 
produktu.

WŁAŚCIWOŚCI PIANKI

Jest SZYBKOSCHNĄCA

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

Jest BARDZO LEKKA

Nawet najmłodsze dzieci mogą włączyć 
się do zabawy!

Jest WODOODPORNA

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

Łatwo ją WYCZYŚCIĆ

Klocki wystarczy przetrzeć wilgotną 
ściereczką i gotowe!

Jest MIŁA W DOTYKU

Przyjemny, bezpieczny i gładki materiał, 
bez ostrych kantów.

Jest ODPORNA NA MRÓZ

Zimą można przechowywać klocki na 

zewnątrz, nawet podczas dużego mrozu.

Jest ODPORNA NA PIASEK

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

Jest ODPORNA NA PROMIENIOWANIE UV

Nie blaknie pod wpływem słońca.  
Jej kolor, bez względu na warunki ze-
wnętrzne, zawsze pozostaje taki sam.

Bezpieczeństwo produktu gwarantuje ścisła współ-
praca z Centrum Kontroli Placów Zabaw.

www.placezabaw.org

O KLOCKACH PERFECT TM  
Wszystkie klocki w serii PERFECT są takie same. Każdy ma wymiary 
49 x 9,8 x 4,9 cm i posiada 3 otwory, do których można włożyć kolejne 
klocki. Wzór przemysłowy klocków jest zastrzeżony.

W każdym otworze jest wypełnienie o wymiarach 9,8 x 4,9 x 4,9 cm. 
Te dodatkowe elementy mogą pełnić kilka istotnych funkcji. Najważniej-
sza z nich to możliwość łączenia dwóch klocków. Druga to blokowanie – 
wkładając element pionowo lub poziomo w otwory klocka, zapobiegamy 
„rozsuwaniu” się konstrukcji. Wypełnienia są także ozdobnikami i świetnie 
usztywniają klocki będące podstawą większej budowli.

Klocki wykonane są z elastycznej pianki, dlatego można je dowolnie wygi-
nać i wykręcać, ponieważ ostatecznie „powrócą” do pierwotnego kształtu.

Poniżej prezentujemy przykłady na różnorodne i nieoczywiste łączenie 
klocków oraz na wykorzystanie wypełnień.

Standardowo dostępne są zestawy dwukolorowe: żółto-szare, które z 
reguły mamy na magazynie. Czerwone, niebieskie i zielone wersje wyko-
nujemy na zamówienie klienta, zależnie od wielkości zestawu.

       DOSTĘPNA KOLORYSTYKA

NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI!

Linia PERFECT™ składa się z jednego rodzaju klocka z wy-
pełnieniami. Zestawy różnią się od siebie wyłącznie liczbą 
elementów. 
Główną cechą tych klocków jest prostota. Jeden kształt 
umożliwia wznoszenie nieskończonych wariantów kon-
strukcji! Budowle powstają etapami, gdy w trakcie zabawy 
dzieci odkrywają kolejne możliwości łączenia elementów 
i giętkość klocków.
Podczas zabawy największy zestaw wypełnia całą prze-
strzeń. Złożony pod ścianą - zajmuje niewiele miejsca. 
Do każdego zestawu dołączamy przewodnik z przykładowy-
mi budowlami oraz sposobami na ich wykonanie. Instrukcje 
są świetną wskazówką odkrywającą możliwości klocków, ale 
przede wszystkim idealnym narzędziem dla animatorów i na-
uczycieli. 
Klocki PERFECT™, podobnie jak wszystkie produkty 
Mammutico®, sprawdzają się podczas zabawy w pomieszcze-
niach, na zewnątrz, jak i w wodzie.

„Te zestawy świetnie sprawdzają się do organizacji warsztatów 
konstrukcyjnych i innych kreatywnych zajęć. Elementy są nie-
wielkie, lekkie i bezpieczne, dzięki czemu nawet trzylatki dobrze 
radzą sobie z łączeniem części. Z kolei instrukcje i przykładowe 
budowle bardzo inspirują uczestników zabawy, jednocześnie 
wzbudzając w nich jeszcze większą chęć do pracy.”

Marta Zielska
pedagog resocjalizacyjny, animator zabaw dla dzieci, 

mama trójki maluchów

„Dyrektorzy przedszkoli obawiają się o bezpieczeństwo i utrzy-
manie. Klocki PERFECT mogą pogodzić dziecięcą potrzebę bu-
dowania i tworzenia własnych przestrzeni z dorosłą potrzebą 
zadbania o bezpieczne miejsce do zabawy.
Podstawową zaletą tych klocków jest ich rozmiar, przy jedno-
czesnym niewielkim ciężarze. Dzieci mogą w miarę szybko zbu-
dować dość dużą konstrukcję, wypełnić nią całą przestrzeń”.

Anna Komorowska
architektka krajobrazu, podkasterka, 

mama dwójki dzieci
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Zestaw

PERFECT 40 to zestaw, którym swobodnie 
mogą bawić się dwie osoby.

Cena brutto: 1 659,00 zł

Dzieci budują z klocków zabawki użytkowe lub rzeczy 
i przedmioty, które widzą wokół. Jaka jest różnica?
Zabawką użytkową można bawić się TU i TERAZ! W przypad-
ku klocków PERFECT™, najlepszym i zarazem najprostszym 
przykładem będzie miecz, a jednym z bardziej pracochłon-
nych – domek. W grupie przedmiotów z naszego otoczenia 
powstają takie, które cieszą „oko” samego twórcy. 
To mogą być mebelki, małe zamki, potworki, 
ludziki, czy powiększone przedmioty codzien-
nego użytku.
Wydawałoby się, że 40 klocków, to wcale nie 
tak dużo... Ale ten zestaw pozwala za zbu-
dowanie w zasadzie wszystkiego, co przy-
chodzi dzieciom do głowy. My znaleźliśmy 
nawet sposób na domek – co prawda jed-
noosobowy i bez dachu, ale od czego jest 
wyobraźnia!

PERFECT 40
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Zestaw
 PERFEC

T 40

domek...

ODKURZACZ?

Najmniejsze dzieci budują proste i łatwe rzeczy. 
Ważne, by od razu można się nimi bawić, bo malu-
chy nie mają cierpliwości do skompliko-
wanych konstrukcji. Największą frajdę 
sprawiają im zabawki zbudowane sa-
modzielnie z dwóch lub trzech klocków. 
Ogromną popularnością cieszy się mło-
tek, krzyżyk i miecz. Ciekawą propozycją jest także 
ważka, odkurzacz, samolot, mała bramka, ognisko, 
a nawet prosta ścieżka...

Z 40 klocków udało nam się zbudować m.in 
przeróżne zwierzęta, domki dla lalek, hu-
lajnogę, helikopter, motor, samolot, łódź, 
zbroję, ludziki i solidne (użytkowe) krze-
sło z oparciem.

WAZKA?!
SLONCE!



Zestaw

PERFECT 80 to zestaw, któ-
rym swobodnie mogą bawić 
się cztery osoby.

Cena brutto: 2 999,00 zł

Ten zestaw daje najmłodszym w zasadzie nieograniczone 
możliwości podczas swobodnej zabawy. Niewiele jest 
dzieci do 12 roku życia, które mogą wznieść z tych 
klocków zaawansowane konstrukcyjnie budowle bez 
instrukcji lub pomocy starszych. Nawet dorośli, bez 
dodatkowych podpowiedzi, nie zauważali wielu moż-
liwości połączeń!
Z naszych obserwacji wynika, że podczas nieskrępowa-
nej zabawy dzieci nie są w stanie wykorzystać wszyst-
kich 80 klocków, mimo iż budują to co chcą z wielkim 
zaangażowaniem i pomysłowością. Gdy jednak dostają 
do ręki instrukcje lub tylko zdjęcia budowli, praca za-
czyna obierać nowy kierunek...

PERFECT 80
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Zestaw
 PERFEC

T 80

PIES!!

BIG BEN?!

WIELBLAD... Starszaki najczęściej zaczynają od budo-
wy domku lub bazy. Może im się do tego 
przydać załączona do zestawu instrukcja. 
Często pojawiają się też pomysły na rze-
czy „kwadratowe” (zbroja, skrzynie, meb-
le, robot, gigantyczny telefon itp.) oraz 
na bliżej nieokreślone budowle powstałe 
z podstawowych połączeń.

Z tego zestawu zbudowaliśmy m.in. na-
miot tipi (znajdziesz go na końcu kata-
logu), znane budowle takie jak BIG BEN 
czy Pałac Kultury, ciuchcię z jednym wa-
gonem, krzesła, stołki i leżaki użytkowe, 
miasteczko z domkami i wreszcie wielkie 
zębate koło, które może toczyć się po 
podłodze!

ZOLW?



Zestaw

PERFECT 160 to zestaw, 
którym swobodnie może bawić się osiem 
osób.

Cena brutto: 5 980,00 zł

PERFECT 160
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Zestaw
 PERFEC

T 160

Już najprostsze instrukcje dają dzieciom wskazówki, 
w jaki sposób zbudować koło do auta, okrągły daszek, 
łuk i inne nieoczywiste kształty. Niemal na każdym eta-
pie instrukcji nieco bardziej skomplikowanej budowli, 
dzieci potrafią „wyczarować” kilka innych ciekawych 
przedmiotów. Najpopularniejsze są różnorodne bazy 
i domki, a te można przerobić niemal ze wszystkich 
większych budowli.
 
Zestaw złożony ze 160 klocków pozwala na zbudowa-
nie np. dużego tunelu, igloo i domu z dachem. Udało 
nam się wznieść mnóstwo rekonstrukcji, m.in Krzywą 

Wieżę w Pizie, Stadion Narodowy, Za-
mek Królewski, czy Łuk Triumfalny. Na 

liście znalazły się też różnorodne po-
jazdy, do których dzieci mogą 

wejść i „poruszać się” 
nimi, podtrzymując je po 

bokach. Najbardziej 
efektowna jest jednak 
Wieża Eiffla sięgająca 

sufitu i kula z otworem, 
w której zmieści się aż tro-

je dzieci!

Trudno jest znaleźć jakąkolwiek konstrukcję, która „po-
chłonie” wszystkie klocki z zestawu PERFECT 160!
To narzędzie dla prawdziwych architektów! Grupa dzieci, 
która otrzyma instrukcję do wykonania dużej i ciekawej 
budowli, będzie miała pełne ręce roboty. To przecież nie 
są gigantyczne klocki, a służą do wznoszenia naprawdę 
wielkich konstrukcji! Wówczas praca może się dłużyć, 
ale efekty z pewnością wynagrodzą ten trud.

Podczas zabawy tym zestawem zaobserwowaliśmy 
dzieci, a nawet całe grupy, które korzystały z instruk-
cji do czasu, aż stwierdziły, że na pewnym etapie mają 
lepsze zastosowanie dla tego, co zostało zbudowane. 
Wówczas obierały nowy kierunek tworzenia. Dorośli 
raczej nie wpadali na takie pomysły...

TUNEL...

MONSTER

 TRUCK !!!

Eiffla
?

SAMOLOT
00



Zestaw

PERFECT 160 to zestaw, którym swobodnie może 
bawić się szesnaście osób.

Cena brutto: 9 998,00 zł

To zestaw przeznaczony dla szesnastu osób, ale w przy-
padku młodszych przedszkolaków grupa może być 
nawet większa. Małe dzieci nie mają bowiem du-
żej cierpliwości i budują przedmioty do zabawy, 
czyli niewielkie i proste.
Ten zestaw jest idealny do organizacji kreatyw-
nych warsztatów. Liczba elementów wystarczy, 
by całą klasę podzielić na grupy i wręczyć 
instrukcje. Budowa porządnego krzesła 
z 30 elementów wcale nie jest taka łatwa 
i szybka. Najpopularniejsze tematy zajęć 
to: architektura, środki transportu, meble, 
czy przedmioty codziennego użytku.

PERFECT 300
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Zestaw
 PERFEC

T 300

STADION!?

aUTO...

IGLOO
  00

W przypadku tego zestawu większa licz-
ba kloców oznacza po prostu jeszcze wię-
cej budowli. Trudno jest bowiem stwo-
rzyć pojedynczy obiekt z wykorzystaniem 
wszystkich 300 elementów.

Największa budowla, jaką do tej pory wznie-
śliśmy z klocków PERFECT™, to 

ciuchcia z obrazka poniżej, ja-
dąca po torowisku ułożo-

nym na wiadukcie. 300 
klocków z pewnoś-
cią wystarczy też, by 
urządzić przykładowy 
pokój lub zaplanować 
miasteczko z ulicami.

heLIKOpter?

ZAMEK!

pociag !!!



znajdź nas
online

Zuzanna Berlińska
tel. +48 729 97 37 37
e-mail: zuzanna@mammutico.com

Dominik Berliński
tel. +48 515 362 186
e-mail: dominik@mammutico.com

Izabela Sowa
tel. +48 603 596 000
e-mail: iza@mammutico.com

CEO, Właściciel

Zamówienia

Marketing Manager

Mammuti Co. Sp. z o.o., Plac Zgody 6A, 05-820 Piastów, Polska 
www.mammutico.com, info@mammutico.com, +48 729 97 37 37               Kwiecień, 2021
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