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Onde há um bebé

Sabemos que os primeiros 36 meses na vida de uma criança são um
período especial, repleto de momentos que nunca mais se irão repetir.
É por isso que desde há 60 anos, continuamos a canalizar diariamente
a nossa paixão e conhecimento para ajudar os pais, de modo a garantir
que cada um desses momentos, possa ser disfrutado tranquilamente,
com toda a felicidade.
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A Artsana S.p.A reserva-se no direito de efetuar, em qualquer momento e sem aviso prévio, modificações
nos desenhos, cores ou eventuais atualizações das especificações técnicas, nos produtos presentes neste
catálogo. Todos os detalhes e ilustrações reproduzidos, servem apenas como referência, não podendo ser
considerados vinculativos.

MUNDO CHICCO
UMA PAIXÃO ÚNICA.

TODOS OS DIAS MERGULHAMOS NO MUNDO DAS CRIANÇAS.
COLOCAMOS A NOSSA PAIXÃO E DEDICAÇÃO EM TUDO O QUE FAZEMOS PARA
PROPORCIONAR AOS PAIS E AOS SEUS BEBÉS MOMENTOS DE
SERENIDADE NO SEU AGITADO DIA-A-DIA.
TRANSMITIMOS ESTE ESTADO DE ESPÍRITO ATRAVÉS DOS NOSSOS VALORES, DA NOSSA
PERSONALIDADE E DA NOSSA FORMA ÚNICA DE EXPRESSÁ-LO, À QUAL CHAMAMOS “MUNDO
CHICCO”

TRABALHAMOS EM
HARMONIA COM OS
PAIS.

Escutamos as necessidades e as emoções dos pais e das crianças. Compreendemo-los porque eles fazem parte de nós, e a nossa missão é proporcionar-lhes sempre
as melhores soluções.
Sabemos como e quando precisam da nossa ajuda e, por isso, trabalhamos em
perfeita sintonia com os pais e para eles.
A isto chamamos: INTELIGÊNCIA EMOCIONAL.

A SOLUÇÃO CERTA
GARANTIDA.

Levamos muito a sério o que fazemos.
Temos a responsabilidade de garantir a segurança, ﬁabilidade e alta qualidade dos
nossos produtos.
Contamos com mais de 50 anos de experiência a cuidar dos bebés e continuamos a
investir no nosso conhecimento através do trabalho desenvolvido diariamente pelo
Observatório Chicco.
A isto chamamos: PROFISSIONALISMO E ESPECIALIZAÇÃO.

EM CONSTANTE
EVOLUÇÃO.

Temos no nosso ADN um forte sentimento de tradição, mas estamos sempre de
olhos postos no futuro, à procura de soluções tecnologicamente mais avançadas
que possam responder ou mesmo antecipar necessidades de pais e crianças.
A isto chamamos: INOVAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE.

SEMPRE COM UM
SORRISO.

Cuidar de uma criança é um assunto sério.
Sabemos isso e sabemos também como é importante descontrair sempre que
possível. Porque a experiência de sermos pais é também, por deﬁnição, feliz e
positiva.
Os nossos produtos são simples e objetivos - é fácil reconhecer de imediato a sua
função. São soﬁsticados, de fácil utilização e procuramos que a sua linguagem seja
clara.
A isto chamamos: DESCONTRAÇÃO E TRANSPARÊNCIA.
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A vasta experiência acumulada pela Chicco no mundo infantil, encontra-se agora
consolidada num Observatório, dedicado a aumentar o conhecimento sobre os bebés
dos 0 aos 3 anos de idade e das suas necessidades psicofísicas, emocionais e sociais.
Os primeiros anos de vida são um período fundamental para o crescimento de todas as
crianças, um período rico em signiﬁcativas mudanças, necessidades físicas e psicológicas,
para elas e para as suas famílias. Só observando de perto todos estes aspetos, especialmente
o comportamento espontâneo das crianças, será possível compreender as suas reais
necessidades.
Por isso, o Observatório dialoga com as estruturas educativas e recolhe constantemente
sugestões de mães e pais por serem quem detém experiência prática do que os seus
ﬁlhos precisam: colabora com especialistas do mundo médico-cientíﬁco, uma ligação
vital para se manter atualizado no conhecimento e nos progressos alcançados no campo
pediátrico e medir o valor cientíﬁco dos produtos propostos. Conhecer cada vez mais e
melhor o mundo das crianças é o compromisso do Observatório Chicco, de modo a criar
e desenvolver soluções especíﬁcas e adequadas a cada fase de crescimento.

CONHECIMENTO
Observação constante do bebé e do seu mundo.

CIÊNCIA
Colaboração com médicos especialistas.

EXPERIÊNCIA
Diálogo constante com os pais.

RESPONSABILIDADE
Porque a felicidade dos bebés é uma coisa séria.
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BRINQUEDOS CHICCO - AS NOSSAS LINHAS
First Dreams

First Love

FIRST DREAMS
Uma linha de brinquedos que acompanha o bebé durante o sono através de uma seleção de músicas, sons e
efeitos de luz, para criar uma atmosfera mágica e relaxante.
FIRST LOVE
A única linha de brinquedos macios para recém-nascidos que pode ser personalizada pela mãe com o seu próprio pendente de gravidez, para que o bebé volte a viver as sensações tranquilizantes sentidas na barriga da mãe.
MY SWEET DOU DOU
Uma coleção de primeiros peluches desenvolvida em materiais e cores naturais, para oferecer ao bebé um
mundo de mimos desde os primeiros dias.
MAGIC FOREST
Uma linha colorida dedicada aos recém-nascidos com o tema dos animais na ﬂoresta mágica.

Baby Senses

Smart

2Play

Move & Grow

BABY SENSES
Brinquedos atrativos que fornecem muitos estímulos nas primeiras descobertas das crianças, levando-as a encontrar a sua curiosidade natural e a treinar os seus sentidos para sustentar o seu desenvolvimento futuro.
SMART2PLAY
Uma linha de brinquedos que oferece uma variedade de cores, formas, dimensões e atividades mecânicas
para incentivar as crianças a brincar e guiá-las nos seus primeiros desaﬁos criativos.
MOVE ‘N’ GROW
Uma linha de brinquedos para ajudar no crescimento da criança passo-a-passo, seguindo um caminho homogêneo ao longo de cada fase de desenvolvimento.

Fit & Fun

FIT ‘N’ FUN
Uma linha de brinquedos para estimular a brincadeira ativa, inspirada por uma seleção de desportos e jogos
de movimento mais populares entre os adultos e as crianças.

Bilingual ABC

BILINGUAL ABC
Uma linha de divertidos brinquedos bilíngues que ajuda a desenvolver as capacidades de comunicação infantil e
a aumentar o vocabulário da criança com conteúdos e atividades especíﬁcas para cada fase do seu crescimento.
APP TOYS
O primeiro tablet para crianças a partir dos 18 meses até aos 6 anos que oferece progressivos jogos e aprendizagens facilmente personalizável pelos pais.
HAPPY MUSIC
Brinquedos musicais divertidos para as crianças brincarem a serem estrelas de música. As crianças são estimuladas a se expressar, a experimentar diferentes tipos de ritmo e música e a descobrir o seu próprio estilo.

Family Games

Turbo Team

FAMILY GAMES
A linha de jogos de tabuleiro desenvolvida para criar um momento especial de socialização entre as crianças
e reforçar os momentos de brincadeira com a família. Os jogos seguem o crescimento da criança e das suas
capacidades graças aos diferentes níveis de diﬁculdade.
TURBO TEAM
Uma linha de veículos, pistas e controlos remotos para desbravar novos terrenos, imitando os adultos nas suas
extraordinárias experiências diárias.
LICENCE
Produtos desenvolvidos com parceiros especiais, tais como Ferrari, Fiat, Vespa e Ducati.
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FIRST DREAMS
LANTERNA

NOV
O

Música Clássica
(Offenbach, Grieg)

Funcionalidades com
música clássica e New Age

Luzes e Melodias

URSINHO BONS SONHOS
O Ursinhos Bons Sonhos é o amigo que ilumina suavemente o quarto do bebé
e cria uma atmosfera relaxante.
z Fácil de usar: para acender a lâmpada só tem que virar o urso.
z 10 minutos de melodias (Música Clássica e New Age).
z Luz guia portátil durante a brincadeira ou à noite.
z Disponível em rosa e azul.

8APIQQE*bbbdib+

00 009830 100 000 ROSA
00 009830 200 000 AZUL

2 x AAA 1,5 V
(não incluídas)

0m+

Dimensões do produto (cm):

10,5x9x14
Caixa aberta

Dimensões da caixa (cm):

16,5x10,2x21

6x

8APIQQE*bbbdji+
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FIRST DREAMS
LANTERNA

2 em 1
2em
1. Luz noturna

2. Luz guia portátil

Ativação simples:
vire o urso para acender a luz
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PRODUTOS
SIMILARES
NA PÁGINA:
36

FIRST DREAMS
PAINÉIS DE BERÇO

Fácil de ﬁxar
ao berço

Música de Chopin
e Brahms

3 níveis de som

Peluche macio

3 MODOS
1. Música

2. Luzes

PAINEL URSINHO BOA NOITE
Um ursinho macio com doces melodias e luzes para fazer companhia ao bebé
quando chegar a hora de dormir:
z 10 minutos de música clássica e sons da natureza (ondas, chilrear dos pássaros,
chuva de primavera).
z Luz noturna com 2 variantes de cores que cria uma atmosfera mágica na hora
de dormir.
z 3 modos: música, luzes ou música e luzes em conjunto.
z Regulador de volume: 3 níveis de som.

8APIQQE*ahjhae+

3. Músicas e luzes

00 009156 100 000 ROSA
00 009156 200 000 AZUL

3 x AA
(Incluídas)

0m+

Dimensões do Produto (cm):

19,5x25,5x6
Caixa com
janela

Dimensões da caixa (cm):

22,1x10,5x25

6x

8APIQQE*ahjhbb+
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FIRST DREAMS
PAINÉIS DE BERÇO

2 modos de uso:

PRODUTOS
SIMILARES
NA PÁGINA:
17, 18, 21 E 35

1. Luzes e melodias
2. Apenas Luzes

Mú
sic
a
B
de
ach
e Mozart

PAINEL DE BERÇO GOODNIGHT MOON
Este painel ﬁxa-se facilmente à cama.
z 2 modos: Luzes e Melodias ou apenas luzes.
z As melodias clássicas e os efeitos luminosos relaxam o bebé.
z 5 minutos de luzes e música.

00 002426 100 000 ROSA
00 002426 200 000 AZUL

2 x AAA 1,5 V
(não incluídas)

0m+

Dimensões do Produto (cm):

15x15x5,5
Dimensões da caixa (cm):
Caixa com
janela
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8APJLOH*afjgbj+

20,9x7,5x19,5

6x

8APJLOH*afjgcg+

FIRST DREAMS
PELUCHES ELETRÓNICOS RELAXANTES

L av

Mudanç
aa

el

ática de co
om
re
ut

áv

máquina
na

s

100% macio e leve

VERSÃO NEUTRA
NA PÁGINA 22

Com efeitos
luminosos
e melodias

URSINHO BOA NOITE

00 008015 100 000 ROSA
00 008015 200 000 AZUL

Urso macio com espetaculares efeitos luminosos e melodias relaxantes:
z 100% macio e perfeito para carícias, com uma inserção de
plástico macio na barriga;
z Projeção com mudança automática de cores;
z 30 minutos de Música Clássica, Jazz, Soft Rock, Modern, New Age
e sons da natureza;
z Botão lilás para selecionar a sua melodia favorita;
z Selecionar a modalidade no interior do boneco: luz e música, apenas luz e OFF;
z Lavável na máquina.

8APIQQE*agadfb+

3 x AAA 1,5 V
(não incluídas)

0m+

Dimensões do Produto (cm):

30x36,5x14
Caixa com
janela

Dimensões da caixa (cm):

25,5x20,5x31,5

4x

8APIQQE*agadgi+
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FIRST DREAMS
PELUCHES ELETRÓNICOS RELAXANTES

Música de
Bach, Brhams
e Grieg

Gra
v

a
oz da mãe
av

Mudan
ça
de

co r

a u to m
á
t
ica

Sensor de som ativa
automaticamente

L av

áv

el

máquina
na

PRODUTOS
SIMILARES
NA PÁGINA:
19, 22 E 26

Luz noturna colorida

OVELHINHA BOA NOITE
Uma ovelhinha doce com uma luz suave noturna para acompanhar o bebé no mundo
dos sonhos:
z Com a função de gravar a voz, a mãe pode gravar a sua voz com músicas de embalar
e as rimas preferidas do bebé. Graças ao sensor sonoro, estas ativam-se quando o
bebé acorda e começa a chorar para o tranquilizar.
z Luz com mudança de cor automática.
z 30 minutos de música tranquilizante, sons da natureza e white noise.
z Peluche com inserções em plástico macio.
z Lavável na máquina graças ao compartimento eletrónico removível.
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8APIQQE*ahedgf+

00 009090 100 000 ROSA
00 009090 200 000 AZUL

3 x AA 1,5 V
(não incluídas)

0m+

Dimensões do Produto (cm):

21x30x12
Caixa com
janela

Dimensões da caixa (cm):

31x16x25

6x

8APIQQE*ahedhc+

SOFT CUDDLES
PAINÉIS DE BERÇO

PAINEL MOCHO
SOFT CUDDLES

B ri l h a n
Glowing

scuro

00 007704 000 000 MOCHO

Veludo extra macio

oe

O amigável mocho cria um efeito noturno
mágico em todas as crianças, graças às estrelas que se acendem no escuro. Bolinhas
coloridas numa estrela, um espelho e um
livrinho completam o painel de berço, perfeito para as primeiras atividades do bebé.
z Fácil de ﬁxar na cama.
z As estrelas brilham no escuro.
z Lavável na máquina.

Caixa presente

0m+

PRODUTOS
SIMILARES
NA PÁGINA:
17, 18 E 35

Dimensões do brinquedo (cm):

26x28x6
Caixa Presente

Dimensões da caixa (cm):

6x

21,7x8,2x21,7

8APIQQE*aeihce+
CAIXAS DE MÚSICA

CAIXA DE MÚSICA

ar
ela
xan
te

Caixa de música com um divertido ursinho,
ideal para acompanhar o bebé durante o sono.
z Música de embalar tranquila e serena.
z Pode ser facilmente colocada no berço
graças à presilha suave.

di
o
l
Me

00 007497 100 000 ROSA
00 007497 200 000 AZUL

0m+
Dimensões do brinquedo (cm):

20x22x11
Dimensões da caixa (cm):
Caixa Presente

16,5x10,6x16,5

6x

PRODUTOS
SIMILARES
NA PÁGINA:

Caixa presente

8APIQQE*achbbi+

30, 31, 39 E 46

8APIQQE*achbcf+
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FIRST DREAMS
PELUCHES ELETRÓNICOS RELAXANTES/PROJETORES

FIRST DREAMS COLEÇÃO NEUTRA

NOV
O
URSINHO BOA NOITE
00 008015 000 000

3 x AAA 1,5 V
(não incluídas)

0m+

Dimensões do Produto (cm):

30x14x36,5
Caixa aberta

Dimensões da caixa (cm):

31,5x20,5x25,5

4x

8APIQQE*afcfaj+

NOV
O
PROJETOR NEXT2STARS
00 007647 000 000

3 x AA 1,5 V
(não incluídas)

0m+

Dimensões do Produto (cm):

22x15x15,5
Caixa aberta

Dimensões da caixa (cm):

26,5x16,3x21,3

6x

8APIQQE*afcigi+
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MÓBILES

NOV
O
MÓBILE NEXT2DREAMS
00 007627 000 000

3 x AA 1,5V
(não incluídas)

0m+

Dimensões do Produto (cm):

58,6x26,5x48,5
Dimensões da caixa (cm):
Caixa

40x12x35

6x

8APIQQE*afbjeg+
NOV
O

MÓBILE NEXT2MOON
00 009828 000 000

3 x AA 1,5 V
(não incluídas)

0m+

Dimensões do Produto (cm):

62x20x41
Dimensões da caixa (cm):
Caixa aberta

40,1x17,3x35

6x

8APIQQE*bbbdaf+
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FIRST DREAMS
First Dreams

CONCEITO
Uma linha de brinquedos que acompanha o bebé durante o sono através de uma
seleção de músicas, sons e efeitos de luz, para criar uma atmosfera mágica e
relaxante.

Cuida do bem-estar
da família de forma
natural e relaxante

Ative e personalize
o ambiente

Os melhores presentes
para celebrar uma
nova vida

Uma combinação dos estímulos
mais delicados e relaxantes para
ajudar as crianças a dormirem
naturalmente, permitindo que
toda a família viva melhor.

Modos de funcionamento
personalizáveis que oferecem uma
atmosfera tranquilizadora mais
adequada.

Brinquedos desenvolvidos
e embalagens desenhadas
especiﬁcamente para dar como
oferta de nascimento.

Uma linha de produtos para
proteger e promover o sono de
qualquer criança, com um toque
pessoal adaptado à sua própria
sensibilidade.

Design elegante, boa seleção
de músicas clássicas, cores ricas,
com posicionamento de preço
diversiﬁcado para tirar o melhor
partido de qualquer orçamento de
compra.

É suave como uma almofada,
quente como uma manta, íntimo
e pessoal como o seu quarto,
delicado como uma carícia da mãe.

ESTRUTURA DA LINHA
Projetores: 5 referências
Painéis de berço: 5 referências
Caixas de música: 2 referências

Peluches eletrónicos relaxantes: 5 referências
Móbiles: 7 referências
Lanterna: 2 referências

FIRST DREAMS
ARGUMENTOS PARA OS CONSUMIDORES
Criar um ritual na hora de dormir é fundamental para ajudar os bebés a
descansarem tranquilamente.
Atualmente os consumidores esperam encontrar produtos personalizáveis com
modos de funcionamento modulares para satisfazerem os seus gostos pessoais.
Esta linha de produtos adapta-se facilmente a qualquer decoração de
quarto de criança, tornando-o mais bonito devido ao seu design
e aos efeitos de luz.

ARGUMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO

SABIA QUE...
…um peluche é escolhido
espontaneamente pelas
crianças como companhia:
antes de irem para a
cama, olham para os seus
“amiguinhos” para se
tranquilizarem durante a
noite.

Brinquedos especiais que atraem um gasto maior aproveitando o
forte envolvimento emocional dos pais em relação ao sono do seu bebé.
Esta linha oferece presentes com sucesso garantido para ocasiões muito especiais:
produtos desenvolvidos para satisfazer o consumidor que pretende comprar um
presente bonito para recém-nascido.
Esta linha é composta por uma gama ampla e rica de produtos, claramente
reconhecível nos lineares das lojas, oferecendo muitas funcionalidades e benefícios
diversiﬁcados para responder às necessidades do consumidor.

FERRAMENTAS DE CONHECIMENTO DOS PRODUTOS

Projetor Goodnight Stars

#5

Móbile First Dreams
Ursinho Boa Noite
Ovelhinha Boa Noite
Móbile Next2dreams

FIRST DREAMS
PROJETORES

Mudança au
m á ti c a d e c
to

Proje
çã

om
ult
ic

ol
o

es
or

rid

a

2 efeitos de luz:
1. Atmosfera para dormir
2. Projeção de estrelas

Música de Bach, Rossini,
Música New age e sons da
natureza

PROJETOR GOODNIGHT STARS
Este projetor cria uma atmosfera mágica para dormir, graças às melodias
e à projeção das estrelinhas no quarto.
z 2 efeitos de projeção: uma luz atmosférica (noturna) ou projeção de estrelinhas.
z Projeção de luzes multicoloridas.
z 6 minutos de projeção de luzes e música.
z O simpático boneco em tecido é destacável para acompanhar o bebé na hora
de dormir. Pode ser lavado na máquina.

8

8APJLOH*afjgdd+

00 002427 100 000 ROSA
00 002427 200 000 AZULP

3 x AA 1,5 V
(não incluídas)

0m+

Dimensões do produto (cm):

28x13x16
Dimensões da caixa (cm):
Caixa aberta

27,7x18,8x20,9

6x

8APJLOH*afjiff+

FIRST DREAMS
PROJETORES

3 efeitos luminosos:

Mudanç
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m ir
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30 minuto
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z

3. L

uz de Pres
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ça

Urso de peluche dest
em veludo suave acável

VERSÃO NEUTRA
NA PÁGINA 22

PROJETOR NEXT
EXT 2 STARS
Um inovador painel projetor com um sistema prático e seguro de ﬁxação no
berço de viagem.
z Projeção com mudança automática de cores.
z 3 efeitos luminosos: projeção noturna, projeção suave de luz e luz de presença.
z Sensor de ativação sonora: o choro do bebé ativa, de forma automática, a
música e as projeções luminosas.
z 30 minutos de projeção luminosa e de música.
z Brinquedo removível do projetor e lavável na máquina.
z Sistema de ﬁxação na cama adequado a p
peças tubolares até 38 milímetros.

8APIQQE*agcdei+

00 007647 100 000 RO
ROSA
00 007647 200 000 AZ
AZULP

3 x AA 1,5 V
(não incluídas)

0m+

Dimensões do Produto (cm):

22x15x15
Dimensões da caixa (cm):
Caixa com
janela

26,5x16,3x21,3

4x

8APIQQE*agcdff+

9

FIRST DREAMS
MÓBILES

Projeção colorida com histórias

NOV
O
2 TIPOS DE MÚSICA:
Música Clássica
(Mozart e Beethoven)
Sons da Natureza

Tempori

za

r
do
30
(15, , 45 m
i

n)

M
m
38 m
ax

Painel interativo que segue o
crescimento do bebé

NEXT 2 MOON
Um inovador projetor que cria uma atmosfera mágica e calmante para o bebé através
da projeção colorida no dossel largo. Efeito Casulo.
Encaixa no berço Next2Me e na maioria dos berços de madeira.
z Projeção colorida em movimento no dossel.
z Dossel removível que permite facilmente transformar um mobile em painel de berço.
z Projetor removível: coloque-o na mesa de cabeceira para desfrutar de uma projeção
mágica no teto.
z Temporizador: os pais podem selecionar um ciclo de 15, 30 ou 45 minutos de
música clássica e sons da natureza.
z Pendentes em tecido macio.
z Disponível em rosa, azul e neutro.
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8APIQQE*bbbdbc+

00 009828 100 000 ROSA
00 009828 200 000 AZUL

3 x AA 1,5 V
(não incluídas)

0m+

Dimensões do produto (cm):

62x20x41
Dimensões da caixa (cm):
Caixa aberta

47,5x14x35,2

6x

8APIQQE*bbbdcj+

1. Móbile
(Projeção no dossel)

3 em 1
3em
2. Projetor de berço
(Projeção no teto)

3. Projetor Mesa Cabeceira
(Projeção no teto)

VERSÃO NEUTRA
NA PÁGINA 23
11

FIRST DREAMS
MÓBILES

com o
White Noise

Adequados
para Nex2Me e
para a maioria
das camas de
madeira
Pendentes de tecido macio

MÓBILE NEXT2DREAMS

00 007627 100 000 ROSA
00 007627 200 000 AZUL

O primeiro móbile de berço que está mais perto dos sonhos do bebé. Encaixa no
suporte Next2Me e na maioria das camas de madeira.
z 20 minutos de música clássica e white noise (desenvolvido para fazer eco das
batidas cardíacas e dos sons calmantes ouvidos pelo bebé na barriga da mãe).
z Luz noturna suave.
z 4 brinquedos pendentes de tecido.
z Painel eletrónico removível.

12

8APIQQE*aijhij+

3 x AA
(não incluídas)

0m+

Dimensões do Produto (cm):

58,6x26,5x48,5
Dimensões da caixa (cm):
Caixa

40x12x35

6x

8APIQQE*aijhhc+

pa
Com tível c

cirço
be

alizmaioria gdgoas n
n
i
c
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E
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o
e
ill

White noise, ideal para
promover o relaxamento

Ca
r

VERSÃO NEUTRA
NA PÁGINA 23

m

ço Next2M
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Música clássica (Chopin,
Schumann, Offenbach)

o

2 TIPOS DE MÚSICA:

Caix
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r
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ovív
em
m
m

Má8
xim

o3

8 mm
38 mm
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FIRST DREAMS
MÓBILES

Duplo sistema de projeção

Painel de berço removível

S en

sor d
ea

PRODUTOS
SIMILARES
NA PÁGINA:
39, 47, 54

ora
n
o
tivação s

s de uso:
odo
m
3

1. Móbile com dupla
Projeção

2. Projetor de berço

MÓBILE ESTRELAS MÁGICAS
Este móbile dispõe de dupla projeção: projeta imagens em movimento de estrelas
e planetas coloridos, tanto na tela do móbile como no teto do quarto criando uma
atmosfera mágica e calmante para o bebé.
z Duplo sistema de projeção: a projeção pode ser feita na tela do móbile ou no
teto do quarto.
z A parte superior é removível permitindo que o móbile se transforme em painel de
berço, projetor e luz noturna.
z Sensor de ativação sonora: o choro do bebé ativa, de
e forma automática, a música
música.
z Música: a seleção musical é extremamente variada,
com melodias clássicas e new age.
z Controlo remoto incluído.
z 18 minutos de projeção
e de música.
14

8APIQQE*aceecb+

3. Luz de presença

00 002429 100 000 ROSA
00 002429 200 000 AZUL

2 x AA 1,5 V
2 x C 1,5 V
(não incluídas)

0m+

Dimensões do Produto (cm):

36x56x43
Dimensões da caixa (cm):
Caixa com
janela

52x14,8x36

8APIQQE*acebhj+

4x

FIRST LOVE
First Love

CONCEITO
A única linha de brinquedos macios para recém-nascidos que pode ser personalizada pela mãe com o seu próprio pendente de gravidez, para que o bebé volte a
viver as sensações tranquilizantes sentidas na barriga da mãe.

Personalizar o peluche
do seu bebé com o seu
próprio pendente

Uma ligação única,
memorável e
duradoura

Objetos de transição que podem
incluir o símbolo do amor que
qualquer mãe tem pelo seu ﬁlho.

Que ﬂoresceu e se desenvolveu
entre a mãe e o ﬁlho ao longo
dos nove meses de gravidez e que
pode continuar a uni-los após o
nascimento, melhorado por esse
som inesquecível.

As primeiras
sensações
aconchegantes: é
como a mamã!
A ternura sentida ao abraçar o
peluche e a repetição suave do
toque do sininho ajudam o
bebé a reviver as sensações
tranquilizantes sentidas na
barriga da mãe.

ESTRUTURA DA LINHA
Peluches & mantas: 3 referências
Brinquedos musicais: 2 referências

Caixas de música: 2 referências
Peluches eletrónicos relaxantes: 1 referência

FIRST LOVE
ARGUMENTOS PARA CONSUMIDORES
O tato e a audição são os sentidos mais poderosos que os humanos desenvolvem no início
das suas vidas: a partir da 20ª semana de gravidez da mãe, começam a ouvir e depois do
nascimento utilizam esses sentidos para descobrir e reconhecer o ambiente à sua volta.
Os brinquedos First Love são objetos de transição que recordam aos bebés a presença dos
seus pais, que os faz sentir seguros e protegidos.
São peluches fáceis de transportar e de limpar, para estarem sempre
presentes quando a criança tem de ser tranquilizada e mimada.

ARGUMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO

SABIA QUE...
…a ligação de uma
criança à sua mãe é o
primeiro modelo das
relações futuras.

Os peluches estão entre os primeiros presentes mais comuns para um
bebé recém-nascido. Uma linha de peluches distintos que tornam único e especial
qualquer presente é exatamente o que os consumidores procuram.
First Love oferece produtos ricos que podem ser propostos efetivamente a qualquer
mãe tanto durante a gravidez (estimulando a compra emocional inﬂuenciada
pela nova vida futura) como após o nascimento (compra emocional e funcional
impulsionada pela necessidade de mimar o bebé).
First Love é uma linha constituída por peluches e caixas de música doces no segmento
de baixo preço dos brinquedos Chicco, acessível a qualquer orçamento familiar e
que satisfazem as ocasiões de compra durante todo o ano.

FERRAMENTAS DE CONHECIMENTO DOS PRODUTOS

#1
Ovelhinha First Love

FIRST LOVE
PELUCHES ELETRÓNICOS RELAXANTES

Po
d

personaliza
d

d
te

er
es

um pe
n
d
om
en
oc

PRODUTOS
SIMILARES
NA PÁGINA:
24-26

a gravidez

Músicas de

e
m

ba

lar e luz notu
r

na
L av

áv

el

máquina
na

Um presente perfeito
para as futuras mamãs

OVELHINHA FIRST LOVE
A ovelhinha First love, suave e doce como um abraço apertado, cria um efeito
mágico para uma noite tranquila e serena a todos os bebés, graças à luz noturna
suave na barriga da ovelhinha e doces melodias para embalar.
z Peluche macio com luz noturna e músicas para embalar ativadas pelo sensor
de movimento.
z Música clássica de Bach, Chopin e New age.
z O coração do peluche pode conter um pendente personalizável que acompanha a mãe e a criança durante a gravidez, a ﬁm de passar ao bebé a sensação
calmante que conheceu na barriga da mãe.
z Lavável na máquina graças ao compartimento eletrónico removível.

26

00 007939 000 000

2 x AAA 1,5 V
(não incluídas)

0m+

Dimensões do produto (cm):

20x25x8
Caixa com
janela

Dimensões da Caixa (cm):

20x11x25

6x

8APIQQE*aghcag+

FIRST LOVE
PELUCHES
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BONECA FIRST LOVE

um

e
ent
d
n
pe

00 007942 000 000

A primeira boneca, doce e macia, ideal desde o primeiro dia de vida do bebé.
z O coração da boneca pode conter um pendente personalizável que
acompanha a mãe e a criança durante a gravidez, a ﬁm de passar ao bebé a
sensação calmante que conheceu na barriga da mãe.
z Lavável na máquina graças ao coração removível.

0m+
Dimensões do produto (cm):

21x24x8
Caixa com
janela

Dimensões da Caixa (cm):

20x11x21,3

6x

8APIQQE*aghcdh+
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FIRST LOVE
PELUCHES & MANTAS

GATINHO FIRST LOVE
Um gatinho simpático e macio em peluche,
ideal desde o primeiro dia de vida do bebé.
z O coração do gatinho pode conter um
pendente personalizável que acompanha a mãe e a criança durante a gravidez,
a ﬁm de passar ao bebé a sensação calmante que conheceu na barriga da mãe.
z Lavável na máquina graças ao coração
removível.

00 007940 000 000

0m+
al

pa

16x25x8

ra
p

ado c o m
a l iz

rese
n

Caixa com
janela

Dimensões da Caixa (cm):

20x11x21,3

6x

te de nascimento

um

8APIQQE*aghcbd+
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Dimensões do produto (cm):

pe

Pode ser pe
rs

I

de

MANTA CÃOZINHO
FIRST LOVE
Um simpático e suave cãozinho, ideal desde o primeiro dia de vida do bebé.
z O coração do cãozinho pode conter um
pendente personalizável que acompanha a mãe e a criança durante a gravidez, a ﬁm de passar ao bebé a sensação
calmante que conheceu na barriga da
mãe.
z Lavável na máquina graças ao coração
removível.

ez

ável na m
áq
Lav
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a

00 007941 000 000

0m+
Dimensões do produto (cm):

25x25x8

O coração pode ser
personalizado com
um pendente
28

Caixa com
janela

PRODUTOS
SIMILARES
NA PÁGINA:
27, 37 E 38

Dimensões da Caixa (cm):

21x7x21,3

6x

8APIQQE*aghcca+

FIRST LOVE
BRINQUEDOS MUSICAIS

NOV
O
Prática ﬁta
melodias
Doces melo

Tecido macio

BONECA E CÃOZINHO DE PASSEIO
FIRST LOVE
Peluches perfeitos para entreter o bebé com uma doce melodia do compositor
Brahms. Com uma prática ﬁta pode pendurar o brinquedo no berço ou no
carrinho de passeio.
z Pressione a barriguinha do peluche para ouvir as doces melodias.

00 009718 000 000 BONECA
00 009719 000 000 CÃOZINHO

2 x LR 41
( incluídas)

Dimensões de produto (cm):

18x6x14
Cartão

8APIQQE*baegbb+

0m+

Dimensões de caixa (cm):

15x6x12

6x

8APIQQE*baegci+
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FIRST LOVE
ao
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e

bé

Ideal para presente de nascimento

Est
im

CAIXAS DE MÚSICA

o

l iz
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ado c o m

um
pe
ndente da g
ra

vid

Pode ser pe
rs

Melodias suaves de embalar

ez
O coração pode ser personalizado
com um pendente

CAIXA DE MÚSICA COELHINHO FIRST LOVE
Uma caixa de música com um Coelhinho que espalha doces melodias para embalar, ideal
desde o primeiro dia de vida do bebé.
z Com uma ﬁta, pode ser facilmente colocado no berço e carrinhos de passeio.
z O coração do coelhinho pode conter um pendente personalizável que acompanha
a mãe e a criança durante a gravidez, a ﬁm de passar ao bebé a sensação calmante
que conheceu na barriga da mãe.

30

00 007930 000 000

0m+
Dimensões do produto (cm):

16x19x8
Caixa com
janela

Dimensões da Caixa (cm): 6x

21x12x21

8APIQQE*aghbef+

FIRST LOVE
CAIXAS DE MÚSICA

PRODUTOS
SIMILARES
NA PÁGINA:
21, 30, 39 E 46

Ideal para presente de
nascimento

Fác
il

O coração roda

d

xa
eﬁ

r no berç

o

Melodias suaves
de embalar

CAIXA DE MÚSICA DOCE CASINHA

00 007050 000 000

Uma caixa de música em formato casa que toca uma melodia de embalar
suave, ideal para bebés recém-nascidos. Enquanto a música toca, o coração
com o gatinho roda e entretém o bebé.
Com uma ﬁta, pode ser facilmente colocado no berço e carrinhos de passeio.

0m+
Dimensões do produto (cm):

12,5x18x5
Caixa com
janela

Dimensões da Caixa (cm): 6x

14,2x7,6x21

8APIQQE*agfgeg+
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MY SWEET DOU DOU
CONCEITO
Uma coleção de primeiros peluches desenvolvida em materiais e cores naturais, para oferecer ao bebé um mundo de mimos desde os primeiros
meiros dias.

ARGUMENTOS PARA CONSUMIDORES
Os brinquedos macios são atrativos para as crianças porque as faz recordarem de
mimos e afetos, oferecendo uma sensação de tranquilidade e proteção.
A linha My Sweet Dou Dou é composta por bonitos peluches graças ao seu design
artesanal, à suavidade distinta, à seleção de materiais
ricos e às suas cores naturais.
SABIA QUE...

ARGUMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO

…Os Dou dou são
considerados objetos
de transição que
ajudam a confortar o
bebé na hora de dormir
e quando a mãe está
longe.

A combinação das cores naturais oferecidas por My Sweet Dou Dou
corresponde elegantemente ao sexo do bebé e ao gosto do consumidor,
pelo que é ideal para presentes a recém-nascidos.

Os peluches My Sweet Dou Dou destacam-se no linear de qualquer loja, onde irão
atrair a atenção dos consumidores.

ESTRUTURA DA LINHA
Peluches & Mantas: 4 referências
Rocas têxteis : 1 referência
Caixas de Música: 1 referência

Móbiles: 1 referência
Painel de berço: 1 referência
Móbile de Passeio: 1 referência
Candeeiro: 2 referência

MY SWEET DOU DOU
MÓBILES

NOV
O

Doce Melodia

PRODUTOS
SIMILARES
NA PÁGINA:
10, 12 A 14, 23

Sistema ON/OFF
Rotação e Música

Pendurantes em veludo suave

MÓBILE URSINHO & COELHINHO
DOU DOU
O Móbile Ursinho & Coelhinho Dou Dou é perfeito para momentos relaxantes
com o bebé. É composto por 3 pendentes macios e uma caixa de música com
doces melodias.
z O móbile encaixa na maioria dos berços de madeira.
z 3 peluches em tecido macio (lavável).
z Caixa de música com melodia doce («Lyllaby» W.A. Mozart).
z Interruptor ON / OFF de rotação e música.

00 009714 000 000

0m+
Dimensões do Produto (cm):

57X33x47
Dimensões da caixa (cm):
Caixa com
Janela

31 x12X40

6x

8APIQQE*baefhe+
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MY SWEET DOU DOU
MÓBILE DE PASSEIO

NOV
O

Anel universal
PRODUTOS
SIMILARES
NA PÁGINA:
58

Ideal para carrinhos
de passeio

Estrela com
barulhinhos
Roca ideal para o período
da dentição

Ursinho em veludo macio

MÓBILE DE PASSEIO URSINHO DOU DOU

00 009715 000 000

O Móbile de passeio Ursinho é composto por um acessório universal para
carrinhos de passeio. Os três pendentes, com bolas coloridas, um ursinho de
peluche e um doce estrela vão entreter o bebé durante o passeio.
z Acessório universal para carrinho de passeio.
z 3 Pendentes em plástico e em tecido macio.

0m+
Dimensões do Produto (cm):

40X19x4,5
Dimensões da caixa (cm):
Caixa com
janela

34

23x6X23

6x

8APIQQE*baefib+

MY SWEET DOU DOU
PAINEL DE BERÇO

PRODUTOS
SIMILARES
NA PÁGINA:
17, 18 e 21

30 cm

NOV
O

Tecido suave
Nuvem com espelho

Estrela com
barulhinhos

PAINEL COELHINHO MUSICAL DOU DOU
O painel Coelhinho Musical entretém e relaxa os mais pequenos com a sua
doce melodia e dois brinquedos com atividades.
z Tecido de veludo macio.
z Fácil de ﬁxar no berço ou carrinho de passeio.
z Doces melodias («It’s a small world» R. Sherman).
z 2 brinquedos: estrela com barulhinhos e uma nuvem com um espelho.

00 009713 000 000

0m+
Dimensões do Produto (cm):

30x6x14
Dimensões da caixa (cm):
Caixa com
janela

25x9x16

6x

8APIQQE*baefgh+
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MY SWEET DOU DOU
CANDEEIRO

Veludo macio

NOV
O
Luz de Presença
PRODUTOS
SIMILARES
NA PÁGINA:
15

Removível e lavável na máquina

Cores mudam automaticamente

URSINHO E COELHINHO NOITES
MÁGICAS

00 009602 000 000 URSINHO
00 009601 000 000 COELHINHO

Os candeeiros Ursinho e Coelhinho noites mágicas podem ser usados para
decorar o quarto do bebé e como companhia na hora de dormir.
z Luz noturna com mudança automática de cores.
z Capa em veludo macio removível e lavável na máquina.

3 xLR44
(não incluídas)

Dimensões do Produto (cm):

10x7x7
Dimensões da caixa (cm):
Caixa com
janela

URSINHO

36

0m+

8APIQQE*ajhegd+

13x11,5x11,5

6x

COELHINHO

8APIQQE*ajhefg+

MY SWEET DOU DOU
PELUCHES & MANTAS

NOV
O
L av

áv

el

20 cm

máquina
na
Transforma-se num bola

Tecido veludo suave

10 cm

BOLA URSINHO DOU DOU

00 009712 000 000

O Ursinho esconde uma surpresa: com um simples movimento, transforma-se
numa bola macia.
z Brinquedo macio para mimar e abraçar.
z Bola macia para as primeiras descobertas do bebê.
z Lavável na máquina.

0m+
Dimensões do Produto (cm):

17x10x10
Dimensões da caixa (cm):
Caixa com
janela

21x20x13

6x

8APIQQE*baeffa+
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MY SWEET DOU DOU
PELUCHES & MANTAS

Ideal para os primeiros
miminhos do bebé
Tecido suave

O MEU PRIMEIRO
PELUCHE URSINHO
DOUDOU
O meu primeiro peluche é um brinquedo
suave que pode ser utilizado desde o nascimento, acompanhando os mais pequenos
ao longo do dia.
z Brinquedo suave para mimar.
z Lavável na máquina.

00 009617 000 000

0m+
Dimensões do Produto (cm):

17x25x10
Caixa com
Janela

L av

áv

el

máquina
na
Tecido suave

Dimensões da caixa (cm):

13,6x13,6x25,3

6x

8APIQQE*ajhhai+

Ideal para os p
primeiros
miminhos
os do bebé

URSINHO DOUDOU
COELHINHO
DOUDOU
Brinquedos suaves perfeitamente adequados a partir do nascimento.
z Brinquedos suaves para mimar.
z Lavável na máquina.

PRODUTOS
SIMILARES
NA PÁGINA:
27, 28

00 009615 000 000 URSINHO
00 009609 000 000 COELHINHO

0m+
Dimensões do Produto (cm):

15,5x27x6,5
Dimensões do Produto (cm):
Caixa com
Janela

38

22x25x6,5

6x

COELHINHO

URSINHO

Dimensões da caixa (cm):

Dimensões da caixa (cm):

13,4x7,1x21,3

19,6x7,6x21,3

8APIQQE*ajhgcd+

8APIQQE*ajhgif+

MY SWEET DOU DOU
CAIXAS DE MÚSICA / ROCAS TÊXTEIS

CAIXA DE MÚSICA
URSINHO DOUDOU
A Caixa de música Ursinho é um brinquedo
suave desenhado para acompanhar os
mais pequenos até à terra dos sonhos, e é
perfeito também para mimar.
z Melodias suaves para embalar.
z Fácil de ﬁxar ao berço.

Fita para pendurar

Tecido suave

00 009618 000 000

0m+
Dimensões do Produto (cm):

9x21,5x8,5
Dimensões da caixa (cm):
Caixa com
Janela

11,6x8,6x21,3

6x

8APIQQE*ajhibe+
ROCA COELHINHO
DOUDOU

PRODUTOS
SIMILARES
NA PÁGINA:
21, 30, 31, 46

Doces melodias

L av

áv

el

Tecido suave

máquina
na

O adorável coelhinho DouDou é a
primeira roca do bebé.
z Roca macia.
z Lavável na máquina.

00 009616 000 000

Roca

0m+
Dimensões do Produto (cm):

15X20,5x5,5
Dimensões da caixa (cm):
Caixa com
Janela

11,6x8,6x21,3

6x

PRODUTOS
SIMILARES
NA PÁGINA:
51-54

8APIQQE*ajhgjc+

Fácil de agarrar
39

MAGIC FOREST
CONCEITO
Uma linha colorida dedicada aos recém-nascidos com o tema dos animais na ﬂoresta
mágica.
ca.

ARGUMENTOS PARA CONSUMIDORES
Aos olhos dos consumidores, as personagens doces e foﬁnhas como ursos,
raposas e guaxinins são vistos como amigos tranquilos que combinam
perfeitamente com os produtos para recém-nascidos e bebés. Os produtos
desta linha acompanham o crescimento natural dos bebés, dando-lhes
muitos estímulos e tranquilidade.
Sabia que...
Linha com um design colorido com produtos que chamam a
atenção dos consumidores.

ARGUMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO

…as personagens com
animais podem ajudar as
crianças a desenvolver
afetividade, a expressar
as suas emoções e
a estabelecer um
relacionamento com o
mundo.

O tema desta linha permite-nos criar um universo coerente e fortalecedor: um
produto fala implicitamente dos outros e cada personagem ao trazer consigo as
suas características distintivas torna-se num novo brinquedo.
Os produtos desta linha apresentam diferentes personagens, mas todos fazem parte
do mesmo tema, dando a oportunidade de comunicar no linear e em materiais POP o
mesmo mood para promover múltiplas compras.

ESTRUTURA DA LINHA
Tapetes & Ginásios evolutivos: 3 referências
Móbiles: 1 referência

MAGIC FOREST
3 funções para escolher

MÓBILES

O
V
O
N

PRODUTOS
SIMILARES
NA PÁGINA:
10, 12 a 14,
23, 33

3 brinquedos macios removíveis

Projeção: de cores e imagens de um
coelho no teto

MÓBILE FLORESTA MÁGICA
Um Móbile eletrónico para o berço do bebé que projeta no teto a Floresta Mágica
Chicco. As três funções eletrónicas podem ser combinadas:
1. Rotação dos 3 peluches macios.
2. Música, com melodias relaxantes.
3. Projeção, as cores mudam automaticamente com o ritmo da música.

00 009717 000 000

3 X AA 1.5 V
(não incluídas)

0m+

Dimensões do produto (cm):

40x32x42
Caixa com
janela

Dimensões da caixa (cm):

31x12x40

6x

88APIQQE*baegae+
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MAGIC FOREST
TAPETES & GINÁSIOS EVOLUTIVOS

O
V
O
N

m

c
76

a, barrig
cim
ap
a
ar

aixo ou bri
nc
ab
ar

5 brinquedos destacáveis

Barrig
ap

76 cm

livre
eira
ad

FLORESTA MÁGICA RELAX & GINÁSIO
O tapete acolchoado com arcos e brinquedos suspensos transportará o bebé
para o mundo espetacular da Floresta Mágica da Chicco. Os 5 brinquedos destacáveis de plástico e em tecido estimulam e entretêm os mais pequenos, impulsionando o desenvolvimento das capacidades motoras, visuais e sensibilidade
musical. A raposa torna-se numa amiga querida que será a companhia do bebé
durante a brincadeira e no descanso.
z Raposa e 2 modos de brincar e relaxar:
z Modo Relax ➔ música clássica (Chopin) e relaxantes músicas de dormir com
uma luz suave noturna.
z Modo Brincadeira ➔ música clássica estimulante (Bach e Grieg) com luz
u
uz
brilhante.
z Volume ajustável (2 níveis).
z 76 x 76 cm com acolchoado macio.
42

00 009716 000 000

2 X AAA 1.5 V
(não incluídas)

0m+

Dimensões do produto (cm):

46x76x76
Caixa com
janela

Dimensões da caixa (cm):

47x10x61

4x

8APIQQE*baefji+
I

MAGIC FOREST
TAPETES & GINÁSIOS EVOLUTIVOS

Lavável na máquina

90 cm

Versão rosa

135 cm
Tapete extra grande
Fácil de arrumar

5 anéis para pendurar
os brinquedos

TAPETE FLORESTA XXL
Um tapete extra grande, macio e colorido: 135 x 90 cm de espaço para
as crianças brincarem à vontade. Graças às duas cordas, o tapete é fácil de
fechar e arrumar. Os animais da ﬂoresta estimulam a curiosidade do bebé e
incentivam à interação.
z Formato extra grande para aumentar a área da brincadeira.
z 5 anéis para pendurar diferentes brinquedos (brinquedos não incluídos).
z Lavável na máquina.

007945.000

8APIQQE*aghdfa+

00 007945 100 000 ROSA
00 007945 000 000 AZUL

0m+
Dimensões do produto (cm):

140x90x2
Caixa com
janela

Dimensões da caixa (cm):

60,5x7,3x45

6x

007945.100

8APIQQE*bacjdi+
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BABY SENSES
Baby Senses

CONCEITO
Uma linha de brinquedos atrativos que fornecem muitos estímulos nas primeiras descobertas das crianças, levando-as a encontrar a sua curiosidade natural e a desenvolver os
seus sentidos.

Muitos estímulos nas
primeiras descobertas.
As crianças são naturalmente
curiosas e estão recetivas ao
ambiente em seu redor. Utilizam
os seus sentidos para explorar e
compreender como tudo funciona.
Oferecer brinquedos às crianças
para estimular e exercitar os seus
sentidos é fundamental para
alimentar a sua curiosidade e
aumentar as suas capacidades.
Através das brincadeiras, as crianças
adquirem e consolidam várias
competências que aprendem todos
os dias.

Brincar juntos: é uma
história totalmente
diferente!

Presente em todos
os momentos do dia.
Onde houver um bebé.

Pode ser bom por vezes brincar
sozinho, mas brincar com os outros
é muito melhor. Tem um valor
educativo extraordinário: motiva a
criança e ajuda a construir as suas
relações com terceiros.

As crianças passam por diferentes
momentos durante o seu dia, tais
como a hora do banho, a hora da
refeição, a hora da descontração
em casa ou a hora de passear na
rua. Adoram brincar e qualquer
altura é boa para se divertirem.

Os adultos podem promover uma
relação íntima com as crianças,
inventando histórias do dia-a-dia
com os primeiros brinquedos, que
também podem usar para o “faz de
conta”. Estes brinquedos ajudam
a construir a sua personalidade e a
explorar as suas emoções.

Os brinquedos desenvolvidos
especiﬁcamente para cada
um desses momentos podem
motivar e descontrair as crianças,
transformando gradualmente estas
ocasiões num ritual positivo em
família.

ESTRUTURA DA LINHA
Caixas de música: 3 referências
Rocas de plástico : 11 referências
Rocas têxteis: 7 referências
Brinquedos carrinho de passeio: 8 referências
Primeiros brinquedos: 17 referências

Formas e encaixes: 3 referências
Spinners: 2 referências
Brinquedo para cadeira de papa: 2 referências
Centro de atividades: 1 referência
Brinquedos de banho: 5 referências

BABY SENSES
ARGUMENTOS PARA CONSUMIDORES
Cada vez mais os pais procuram brinquedos de tecido para os seus ﬁlhos. A linha Baby
Senses pretende oferecer este tipo de brinquedos, com uma combinação de diferentes
tipos de tecidos e plásticos, para proporcionar às crianças diferentes estímulos.
Contar histórias com a ajuda dos brinquedos adequados estimula a fantasia dos mais
pequenos e permite que apreciem o prazer de pensar sobre o que está a acontecer,
imaginando ao mesmo tempo o que virá de seguida.
A linha Baby Senses agrupa muitos brinquedos que as crianças gostam
de ter perto delas. Isto conduz a uma visibilidade indireta deste
SABIA QUE...
tipo de produtos junto de outros consumidores, estimulando
…Brincar com as crianças
viralmente a sua compra.

oferece aos pais uma
oportunidade para descobrir
o seu caráter, curiosidades,
medos e as emoções mais
profundas, criando uma
ligação entre eles.

ARGUMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO
Baby Senses é composta por brinquedos coloridos que chamam a atenção e criam
empatia, graças a uma seleção de temas com os quais as crianças gostam de brincar.
Isto estimula tanto as compras múltiplas de pequenos produtos, como as
compras por impulso resultantes do seu apelo.
Entre os seus produtos, esta linha apresenta brinquedos que se tornaram ícones da
marca Chicco, reconhecidos por gerações de pais e avós, sendo os mais populares,
vendidos e adorados pelas crianças em todo o mundo.
Os brinquedos Baby Senses abrangem diferentes momentos e necessidades do diaa-dia das crianças, oferecendo aos retalhistas inúmeras oportunidades de venda
cruzada com produtos de Puericultura leve e pesada.

BABY SENSES
CAIXAS DE MÚSICA

Fác
i

ESTRELA & LUA
MUSICAL

l de
r
oc a

no

ber
ço

Dois brinquedos clássicos Chicco, com
formas suaves e arredondadas. Basta puxar
a argola para ativar uma suave melodia
que embala docemente o bebé.

Do
ce

sM

col

s
dia
o
el

00 001192 000 000 LUA
00 001191 000 000 ESTRELA

0m+
Dimensões do produto (cm):

12x18x3,5
Dimensões da caixa (cm):
Janela aberta

PRODUTOS
SIMILARES
NA PÁGINA:
21, 30-31, 39

8AKDQRA*gghjdd+

14,2x6,7x21,2

6x

8AKDQRA*gghjcg+
PÊRA MUSICAL

Fita para ﬁxar ao
berço

NOV
O

Uma caixa musical que segue as últimas
tendências, tais como a "alimentação
saudável", e que tem o inconfundível
design vintage da Chicco.
z Fitas para ﬁxar no berço ou no carrinho
de passeio.
z Melodia suave de embalar.
z Tecido macio de alta qualidade.

00 009304 000 000

0m+
Dimensões do produto (cm):

12,50x30x7
Dimensões da caixa (cm):
Janela aberta

Doces melodias
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14x10x21

6x

8APIQQE*aifdhi+

BABY SENSES
ROCAS DE PLÁSTICO

COMBOIO 123

Fácil de agarrar

Uma divertida roca 2 em 1 que
desenvolve a coordenação manual.
As carruagens do comboio podem ser removidas e reposicionadas de forma a criar
uma locomotiva para brincar ou anexar os
anéis entre eles.
z Roca 2 em 1 com anéis removíveis.
z Cada anel/carruagem têm um número
para a criança aprender a contar.
z Disponível em caixa expositora de 6 peças.

e
vív
o
rem
s
i
é
An

tituíveis
subs
e
is

00 007681 000 000

3m -18m
Dimensões do produto (cm):

8x7x1
Dimensões da caixa (cm):
Blister

19x3x24

6x

Diferentes texturas e materiais

8APIQQE*afdhbb+

sti
co

a o período da de
par
ntiçã
e
o
av

plá

Leves e fáceis de agarrar, as rocas chave e
anel pega fácil são ideais para estimular a
coordenação manual.
z Chaves: 3 elementos em forma de chave
com diferentes texturas e cores contrastantes.
z Anéis: 6 coloridos anéis que podem ser
separados do anel central e combinados
entre si.
z Disponível em caixa expositora de 6 peças.

su

CHAVE &
ANEL PEGA FÁCIL

Anéis
des

ue
sq

3m -18m

Diferentes texturas

Dimensões do produto (cm):

12x11x2,5
Dimensões da caixa (cm):

16,5x4x21

entre si
binam
com

00 005953 000 000 CHAVE
00 005954 000 000 ANEL

Blister

tacá
ve
i

6x

8APIQQE*aahfif+

8APIQQE*aahfjc+
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BABY SENSES
ROCAS DE PLÁSTICO

Fácil de agarrar as asas

PIRILAMPO BRILHA E
AGITA

NOV
O
Sons e músicas
divertidas

Roca eletrónica com sons, melodias e luzes
como um verdadeiro pirilampo. As melodias
estimulam as capacidades auditivas e mantêm o bebé entretido com sons divertidos.
z Melodias e luzes.
z Ativador de notas musicais.
z Fácil de agarrar pelas asas.
z Anéis coloridos para brincar.
z Sistema ON / OFF.

00 009707 000 000

ON
F
/O

3 x LR44 1,5 V
(incluídas)

3m-18m

F

Dimensões do produto (cm):

14x11,5x2
Dimensões da caixa (cm):
Cartão

16,5x5x21

8APIQQE*baefaf+

Luzes

Fácil de
pendurar

NOV
O
Roca para ca
rr

TELEMÓVEL
CÃOZINHO

o de
inh

Roca eletrónica com sons reais, melodias
e luzes. Os bebés podem carregar nos botões e usar o brinquedo como um telefone
real. Estimula as capacidades auditivas
e mantém os mais pequenos entretidos
com sons divertidos.
z Cubos Deslizantes.
z Clip para pendurar no carrinho.
z Sistema ON / OFF.

passei
o

00 009708 000 000

3 x LR44 1,5 V
(incluídas)

ON

3m-18m

Dimensões do produto (cm):

6x12,1x3

F
/O

F

Cubos deslizantes
48

6x

Dimensões da caixa (cm):
Cartão

16,5x5x21

6x

8APIQQE*baefbc+

BABY SENSES
ROCAS DE PLÁSTICO

AMIGUINHOS DA
NATUREZA
Roca divertida com efeitos óticos e cores contrastantes, incluindo vermelho e branco vivo,
para ajudar os bebés a desenvolver as suas capacidades visuais.
z 3 Brinquedos com funções diferentes:
1 folha mordedora, 1 cogumelo com efeito
ótico, 1 joaninha em plástico macio para
desenvolver as capacidades visuais;
z Diferentes texturas para estimular a capacidade tátil.
z Plástico macio ideal para o período da
dentição.
z Fácil de agarrar.

NOV
O
Fácil de agarrar

Cores
contrastantes

00 009709 000 000

3m-18m
Dimensões do produto (cm):

12x14x1,5

Folha e Joaninha em
plástico macio

Dimensões da caixa (cm):
Cartão

16,5x5x21

6x

Efeito Ótico

RÃ E ELEFANTE DOCES
DENTADINHAS
Rocas divertidas, leves e fáceis de
agarrar.
z Partes em plástico macio para aliviar as
gengivas no período da dentição.
z Todas as rocas têm diferentes características e atividades para estimular a
coordenação.
z Cada código está disponível em caixa
expositora de 6 peças.

Ané
is d
esl
iz

8APIQQE*baefcj+

tes
n
a

00 061411 000 000

Anéis com várias texturass

3m-18m
Dimensões do produto (cm):

12x14x3,5
Dimensões da caixa (cm):
Cartão

16,5x8,9x21

6x

8AKDQRA*jgffch+

8AKDQRA*jifcgg+

Bo

linh

nto
as em movime
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BABY SENS
SENSES
ROCAS DE PLÁSTICO

ANEL DE DENTIÇÃO
PEIXINHOS E FOCA
Ideal para massajar e acalmar as gengivas
durante o período da dentição.
z Fácil de agarrar.
z Combina plástico rígido com plástico
macio.
Foca: Partes em água que podem ser colocadas no frio para uma sensação de alívio das
gengivas. Incluí agradáveis ruidinhos de roca.
z Disponível em caixa expositora de 6 peças.

00 005956 000 000 PEIXINHOS
00 005955 000 000 FOCA

3m-18m
Dimensões do produto (cm):

11,5x2,5x11
Dimensões da caixa (cms):
Card

8APIQQE*aahgbf+
PRODUTOS
SIMILARES
NA PÁGINA:
173

Ultra leve

16,5x6,5x21

6x

8APIQQE*aahgai+
ANEL DE DENTIÇÃO
FRUTINHAS

Fácil de agarrar

Ideal para o período
da dentição

Um novo conceito no mundo dos anéis.
Três frutas divertidas e coloridas. As três
frutas são ultra leves, e irão confortar e
entreter os bebés durante o período da
dentição.
z Frutas ultra leves, com ar.
z Ultra leve e fácil de agarrar.
z Cores divertidas.

00 009368 000 000

3m -18m
Dimensões do produto (cm):

8x16x6,5
Dimensões da caixa (cm):
Blister

Frutas coloridas com ar
50

16,5x6,5x21

6x

8APIQQE*aiiiaf+

BABY SENSES

cid

a
om

cio

Fácil de agarrar

em

te

ROCAS TÊXTEIS

Fabricado

Barulhinhos

r
Pa s
plá

t
tic es em
os
uave
Adequado para o período da
dentição

Ruidinhos na pata

Bola pode ser col

oc
ad
o
a dentro do corp

MR. GIRAFA E MR. HIPPO

i po
do h

pó

o
m
a
t

00 007157 000 000 MR. GIRAFA
00 007200 000 000 MR. HIPPO

Uma colorida girafa e um divertido hipopótamo, macios ao toque, que
estimulam o desenvolvimento das capacidades tatéis do bebé:
z Mr. Girafa: roca com um espelho, um pendente em plástico macio para o
período da dentição e uma pata com ruidinhos;
z Mr. Hippo: roca com os pézinhos em plástico, ideais para o período da
dentição, cabeça com sons divertidos e uma bola que pode ser colocada no
interior da barriga;
z Quando a bola gira, o efeito é muito divertido;
z Laváveis apenas à superfície.

8APIQQE*acjeii+

3m -24m
Dimensões do produto (cm):

16x18x5
Dimensões da caixa (cm):
Blister

21x7x25

6x

8APIQQE*acjdch+
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BABY S
SENSES
ROCAS TÊXTEIS
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A BORBOLETA, O DINOSSAURO E A
TARTARUGA HAPPY COLOUR
Três animais coloridos e macios desenvolvidos com diferentes tecidos para ajudar a desenvolver as capacidades táteis dos bebés.
Estimula a curiosidade, as capacidades visuais e manuais desde o nascimento:
z Os brinquedos são fáceis de agarrar.
z Com muitas etiquetas e ﬁtas que os bebés adoram.
z Uma rica combinação de tecidos para o bebé desenvolver a sua capacidade tátil.
z Lavável na máquina.

522

8APIQQE*agfbde+

8APIQQE*agfbeb+

00 007893 000 000 BORBOLETA
00 007894 000 000 DINOSSAURO
00 007895 000 000 TARTARUGA

3m-24m
Dimensões do produto (cm):

23,5x17x0,2
Dimensões da caixa (cm):
Blister

25x6,5x21

6x

8APIQQE*agfbfi+

BABY SENSES
ROCAS TÊXTEIS

ác

il de agarr

ar

Um cãozinho querido em tecido macio, com
peças em plástico para ajudar nas primeiras
explorações táteis.
z Os anéis da dentição são fáceis de agarrar.
z Diferentes atividades manuais barulhinhos, 2 anéis, um espelho para
criar efeitos de luz e um plástico macio
ideal para o período da dentição.
z Lavável na máquina.

F

MR. CÃOZINHO

Barulhinhos

00 009226 000 000

3m - 24m
Dimensões do produto (cm):

18x25x7,5
Dimensões da caixa (cm):
Blister

21x10x25

Espelho
6x

8APIQQE*aidaai+

Ideal para o período
da dentição

MAÇÃ PEGA FÁCIL
Uma divertida maçã ideal para o bebé: macia, leve e colorida, com peças em plástico
e tecido, perfeita para as primeiras atividades.
z Foi desenvolvida com 4 grandes alças de
forma a ser fácil de agarrar com as duas
mãos. Duas das alças são em plástico
macio, ideal para a dentição, e contém
anéis para brincar, as outras duas alças,
uma com a divertida lagarta, são em tecido
para estimular as capacidades táteis.
z Lavável na máquina.

Barulhinhos

00 007652 000 000

iza
nt
es

3m -24m
Dimensões do produto (cm):

9x14x13

Fácil de agarrar

Dimensões da caixa (cm):
Blister

16,5x6x20,5

6x

8APIQQE*afaidd+
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BABY SENSES
ROCAS TÊXTEIS

PINTAÍNHO, RATINHO
E ELEFANTE PRIMEIRAS
ATIVIDADES

cil d
á
F
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Anéis de de
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Barulhinhos

ho
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E
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Ba

Um doce pintaínho, um ratinho e um elefante são os brinquedos ideais para o bebé:
brinquedos muito macios, leves e coloridos,
com peças em plástico e tecido, perfeitos
para as primeiras atividades.
z Pintaínho tem 3 anéis em plástico macio
para o período da dentição e para estimular a capacidade de coordenação manual.
A roca também reproduz som ao carregar
no pintaínho e tem um espelho que cria
reﬂexos.
z Um ratinho que combina tecido macio
e plástico para ajudar os bebés nas suas
primeiras descobertas táteis.
z Elefante: pendentes em plástico macio
para o período da dentição com ruidinhos
e diferentes texturas.
z Prático clip.
z Lavável na máquina.

Com som
00 007650 000 000 PINTAÍNHO

Ideal para o
período da
tição
dentição

3m -24m
Dimensões do produto (cm):

8x19x6

Fácil d
eﬁ
xar

Dimensões da caixa (cm):
Blister

Um espelho

16,5x6x20,5

6x

00 007654 000 000 RATINHO

3m -24m
Barulhinhos

Dimensões do produto (cm):

14x24x9
Dimensões da caixa (cm):
Blister

16,5x6x20,5

6x

00 072375 000 000 ELEFANTE
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c
i
Plást
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3m -24m

de
nt

Tecido macio

8APIQQE*afaibj+

Dimensões do produto (cm):

aa

16x23,5x4,5
Dimensões da caixa (cm):
Blister

8APIQQE*afaifh+

21x6,3x25,2

6x

8AKDQRA*ihhddc+

BABY SENSES
BRINQUEDOS PARA CARRINHO DE PASSEIO

LIVRINHO 1-2-3
Combina tecido macio e plástico para
ajudar o bebé no desenvolvimento das
capacidades táteis.
Pendentes em plástico macio para o período da dentição com ruidinhos e diferentes
texturas.
z Prático clip.
z Lavável na máquina.

Fá

de a
cil

garrar

00 072376 000 000 LIVRINHO 123

3m -24m
Dimensões do produto (cm):

19x19x2,5
Dimensões da caixa (cm):
Blister

16,5x6,3x21

6x

8AKDQRA*ihhdej+

Livro com ruidinhos, plástico
macio para a dentição

Ide

lp

ep
as

io

se

Três frutas em tecido, suaves e coloridas
que ajudam os bebés a desenvolver as suas
capacidades táteis com uma variedade de
diferentes tecidos.
z Clip para ﬁxar ao carrinho de passeio.
z É consistente com a tendência de "comida
saudável" e tem um inconfundível design
vintage da Chicco.
z Atividades manuais: roca e escondeesconde.
z Materiais de alta qualidade laváveis na
máquina.

a

TUTTI FRUTTI

sar no carrinh
u
a
od
ar

Folha com caule elástico

Roca

00 009227 000 000

3m - 24m
Dimensões do produto (cm):

25x25x5
Dimensões da caixa (cm):
Blister

21x10x25

6x

esc

8APIQQE*aidabf+

a
an
n
a
b
o nd e
-esconde
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BABY SENSES

B

BRINQUEDOS
INQU
PARA CARRINHO DE PASSEIO

edo para pen
u
du
q
rar
rin
no

M
MACAQUINHA
E RÃ
PRIMEIRAS ATIVIDADES
P
C
Combinam
tecido macio e plástico para
aajudar o bebé no desenvolvimento das capacidades táteis.
z Macaquinha: a pata vibra quando se
puxa a argola, o anel em plástico faz barulhinhos e a banana e o pézinho em plástico
macio são ideais para o período da dentição.
z Rã: peças em plástico macio para o período
da dentição, um espelho que cria efeitos luminosos, 2 anéis de dentição.
z Prático clip.
z Lavável na máquina.

carr
inho
Espelho

00 000906 000 000 RÃ
00 000907 000 000 MACACA

nt

içã
o

3m -24m

par
o
i
c
a
m
o
Plástic

d
aa

e

Puxa a patinha…
ela vibra!

Dimensões do Produto (cm):

19x3,5x22
Dimensões da Caixa (cm):
Cartão

8AKDQRA*hbiifh+

16,5x6,3x21

6x

8AKDQRA*hbiiea+
MRS. ZEBRA

Tecido macio
Fácil de ﬁxar

2 anéis

A Zebra fabricada em tecido e plástico macio com diferentes superfícies, é ideal para
o desenvolvimento da sensibilidade tátil
do bebé. Esta roca tem muitas atividades
divertidas:
z Um espelho que cria reﬂexos e partes
em plástico macio, ideais para o período
da dentição;
z Uma bola transparente com coloridas
bolinhas no interior;
z Lavável apenas à superfície.

00 007202 000 000

6m -36m
Dimensões do produto (cm):

ac

ia

14x25x7,5

Um

56

espe

lho

plá
Parte

am
c
i
t
s

Dimensões da caixa (cm):
Blister

21x7x25

6x

8APIQQE*acjfab+

BABY SENSES
BRINQUEDOS PARA CARRINHO DE PASSEIO

NOV
O

Com luzes e melodias

Elefante com luzes e sons
Sistema de acoplamento
ajustável
Gato deslizante

Rato rolante

Pressione no nariz do
elefante e oiça divertidas
músicas!

Fácil de agarrar à barra do
carrinho de passeio
Fácil de ﬁxar

TRAVEL FRIENDS
Centro de atividades com luzes e melodias divertidas que acompanha o bebé
durante o seu passeio ao ar livre.
z Sistema de acoplamento ajustável com fácil ﬁxação à barra do carrinho
de passeio.
z 3 Animais divertidos para entreter o bebé durante o passeio.
z Pressione o nariz do elefante para ouvir melodias.
z Empurre o novelo de lã do gato.
z Vire o rato para mover os pequenos queijos.

00 009747 000 000

3 x LR44 1,5 V
(incluídos)

6m -36m

Dimensões do produto (cm):

25x30x6
Dimensões da caixa (cm):
Caixa aberta

38,5x9x25

6x

8APIQQE*bagaci+
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BABY SENSES
BRINQUEDOS PARA CARRINHO DE PASSEIO

Um

t

s
plá

ntes
Pende

em

m
ico

CORDÃO DE PASSEIO
MRS. GIRAFFE

espe

lho

acio

Uma bola transparente com
bolinhas coloridas e uma
borboleta
Fác
il

Um colorido cordão de passeio que propõe
ao bebé diversas formas de diversão, graças
às várias atividades para descobrir:
z Um espelho e um anel com pendentes;
z Uma bola rotativa com esferas
coloridas e uma borboleta com um
som divertido;
z Fixa-se facilmente na barra de proteção
frontal do carrinho de passeio;
z Lavável apenas à superfície.

00 007201 000 000

de

6m -36m

ﬁ xa

Dimensões do produto (cm):

r

17x20x14
Dimensões da caixa (cm):
Blister

17,5x7,5x25

6x

8APIQQE*acjejf+
Sist

ema de
ga
ncho universal

MÓBILE DANCING
FRIENDS
Este móbile vai entreter e acompanhar o
bebé em todas as viagens.
z Sistema de gancho universal que
permite ﬁxá-lo na alcofa, no carrinho de
passeio ou na cadeira auto.
z 3 simpáticos brinquedos que rodam
ao som da música.
z O espelho central reﬂete a imagem do
bebé.

d
xa

Ca
i

em

ú s i ca

00 000903 000 000

0m+
Dimensões do produto (cm):

25x30x13
Dimensões da caixa (cm):
Caixa

25x13x23

6x

z

u
el

58

rtid
Com u
m espelho que cria dive

sd
o
t
i
fe
os e

8AKDQRA*hbiibj+

BABY SENSES
PRIMEIROS BRINQUEDOS

BOLINHA SOFT
Esta bola macia e leve é feita em tecido com
diferentes texturas e cores contrastantes.
z Barulhinhos.
z Ajuda a desenvolver a capacidade tátil, a
coordenação manual e a aprender a gatinhar.
z Lavável na máquina.

Barulhinhos

00 005835 000 000

3m-36m
Dimensões do produto (cm):

9,5x9,5x9,5
Dimensões da caixa (cm):
Caixa com
janela

14x10x14

6x

Text
ur

s
as diferente

8APIQQE*aahdih+
M

BOLA MUSICAL

dias
elo

e sons divert
i do
s

Uma bola macia e musical fabricada com
diferentes texturas e um design multicolor.
z Melodias divertidas e sons são ativados
quando se agita ou faz rolar a bola.
z Ajuda a desenvolver a capacidade tátil,
a coordenação manual e a aprender a
gatinhar.
z O compartimento da bateria é removível
para lavagem na máquina.

00 005836 000 000

2 x AAA 1,5 V
(não incluída)

3m-36m

Dimensões do produto (cm):

15x15x15
19x15x20

6x

8APIQQE*aahdje+

s
as diferente

Me

lodias qua
n

gita a bo
la
se a
do

Dimensões da caixa (cm):
Caixa com
janela

Text
ur

59

BABY SENSES
PRIMEIROS BRINQUEDOS

Com som

Roca

Barulhinhos
Roca

b e bé

LUVA ANIMAIS DA QUINTA
Coloque a luva fantoche na mão e divirta-se com o seu bebé. Ele vai adorar
ver a quinta ganhar vida na sua mão e ouvir as fabulosas histórias dos personagens da quinta:
O barulhinho da espiga do milho, o grasnar do pato, e o jingle do rato e da
vaca.
Com o livro ilustrativo pode ainda encontrar: um agricultor, 2 ovelhas e 3
porquinhos.
Lavável na máquina.

60

u
se

Ensina os números e os animais

e
irta-s com o

Colo
qu

div

Livro
ilustrativo

luva na mão
a
e
e

00 007651 000 000

3m -24m
Dimensões do produto (cm):

20x24x4
Dimensões da caixa (cm):
Caixa com
janela

21x7x25

6x

8APIQQE*afaicg+

BABY SENSES
PRIMEIROS BRINQUEDOS

LIVRINHO DOS ANIMAIS
HAPPY COLOR
Um Livro 2 em 1 em tecido, para brincar
com a criança, com uma história diferente
em cada brincadeira:
1 Quinta com uma porta que abre e fecha
e uma janela, para brincar com os animais.
2 Livro de três faces que descreve o mundo
dos animais da quinta.
z 5 personagens incluídos: 3 são removíveis e 2 são fantoches de dedo.
z Lavável na máquina.

5 personagens para brincar

2 Fantoches de dedo

3 personagens removíveis

00 007897 000 000

6m -36m
Dimensões do produto (cm):

19x16,5x2
Dimensões da caixa (cm):

30,3x4x22

Caixa aberta

6x

A porta abre e fecha

8APIQQE*agfbhc+

2 em1
1. Quinta
2. Livro

ion

ouvi

ss

torrada a criança po
a
n
ar

de

rd

ive
rti
da

s e sons

00 009224 100 000

2 x AA 1,5 V
(incluídas)

sm
ús
i

ca

Uma torradeira eletrónica com luzes, sons e
diferentes atividades manuais que permitem à
criança entrar na pele de um verdadeiro Chef dee
cozinha!
z A criança pode brincar a fazer a sua própria
a
torrada.
z Ao pressionar na torrada a criança pode ouvirr
divertidas músicas e sons.
z Ao pressionar no botão direito …a torrada ﬁca
a
pronta!
z Pode escolher o seu sabor favorito e ouvir me-lodias divertidas.
z Com diferentes atividades para desenvolver a
coordenação manual.
z O temporizador roda.
z As mãos movem-se para cima e para baixo.
o.

Ao
pr
e

MR TOSTA

1a-3a

Dimensões do produto (cm):

23x14x7
Dimensões da caixa (cm):
Caixa aberta

21,2x8,5x25,28

6x

8APIQQE*aiedea+

Pode escolher o seu sabor favorito e ouvir
melodias divertidas
61

BABY SENSES
PRIMEIROS BRINQUEDOS

LIGAR

NOV
O
DESLIGAR
Leva-me contigo

Sistema ON / OFF

Luz

MR. ELLIOT A LAMPARINA ALEGRE
Um brinquedo eletrônico com luzes e melodias que permite à criança entrar
na pele de um verdadeiro aventureiro.
z Carrega para ligar ou desligar a luz.
z Pega para transportar facilmente.
z Pressione na nota musical para ativar os sons e as luzes.
z Rotação da bússola para os verdadeiros exploradores.
z Muitas atividades manuais para desenvolver as capacidades motoras da
criança.
z Sistema ON / OFF

62

Bússola rotativa

00 009706 000 000

3 x LR44 1,5 V
(incluídas)

6m -36m

Dimensões do produto (cm):

9x10x14,5
Dimensões da caixa (cm):
Caixa aberta

14x10x21

6x

8APIQQE*baeejj+

BABY SENSES
PRIMEIROS BRINQUEDOS

MR. ROGER O TENISTA
TALENTOSO

00 009705 000 000

3 x LR44 1,5 V
(incluídas)

6m -36m

Mo
ve
a

NOV
O

raq

uet

e

Gira a bola

Sistema ON/OFF

Mr. Roger o Tenista talentoso que
permite à criança entrar na pele de um
campeão de ténis.
z Roda a bola amarela ou pressiona na
nota musical para ativar as luzes e
músicas.
z Simula um jogo real ao mover a raquete
de um lado para o outro. As placas internas
também movem criando sons.
z As
diversas atividades manuais
estimulam e aperfeiçoam os primeiros
movimentos da criança
z Sistema ON / OFF.

Luzes

Dimensões do produto (cm):

8,5x5x17
Dimensões da caixa (cm):
Caixa aberta

14x5x21

6x

8APIQQE*baeeic+
NOV
O

3 x LR44 1,5 V
(incluídas)

6m -36m

Dimensões do produto (cm):

7x17x3
Dimensões da caixa (cm):
Open box

14x5x21

6x

8APIQQE*baeehf+

s

Chapéu
Cha
lluminoso
um

uz
es

m

dia
elo

Sistema ON/OFF

00 009704 000 000

an
ot
om
ate
par
aa
tiv
ar
as
l

Um brinquedo eletrônico com luzes e
melodias que permite à criança entrar na
pele de um verdadeiro chef de pizza.
z Corta a pizza e gira a roda para ativar
as músicas e acender a luz do chapéu.
z Pressione no botão tomate para ativar as
luzes e melodias.
z Muitas atividades manuais para desenvolver as capacidades motoras da criança.
z Sistema ON / OFF.

e

MR.PEPPERONI,
O CORTADOR
MALABARISTA

n
io
s
s
Pre

o
Rotativo
63

BABY SENSES
PRIMEIROS BRINQUEDOS

NOV
O

uz

Cereja roda

Um brinquedo eletrônico com luzes e
melodias que permite à criança entrar no
papel de uma verdadeira criadora de bolos.
z Gira a Miss Cupcake para ela dançar
ao som das melodias doces.
z Pressiona o morango para ativar
luzes e melodias.
z Girar a bola de cereja no topo da Candy.
z Muitas atividades manuais para desenvolver as capacidades motoras da criança.
z Sistema ON / OFF.

00 009703 000 000

6m -36m

3 x LR44 1,5 V
(incluídas)

Dimensões do produto (cm):

7,5x7,5x13
Dimensões da caixa (cms):
Open box

6x

8APIQQE*baeegi+

Melodias doces

h ef
c
do
u
pé
a
h

acende uma luz

BABY BATEDEIRA
Um brinquedo eletrónico com luzes e sons
que permite à criança entrar na pele de um
verdadeiro Chef de pastelaria.
z Rode a pega da batedeira para ativar
divertidas músicas e efeitos sonoros, e
admirar as bolas coloridas a mexer.
z As diversas atividades manuais estimulam e
aperfeiçoam os primeiros movimentos
da criança.

Fá
c

il d

ea

ga

rra

r

O

c

14x9,5x21

Ela g

ira co
m

Sistema ON/OFF

O

mo
ran
go

o uma bela dançarina

ace

nd
e

um
al

Ela é uma
estrela!

MISS CANDY UMA
CUPCAKE SABOROSA

8 músicas e efeitos
sonoros

00 007703 000 000

3 x LR44 1,5 V
(incluídas)

6m-36m
Dimensões do produto (cm):

Anéis
deslizantes

64

8x19x7
Dimensões da caixa (cm):
Blister

16,6x6,7x24,3

6x

8APIQQE*aeihbh+

BABY SENSES
PRIMEIROS BRINQUEDOS

BABY EXPLORADOR

a roda amare
la
para ativar as
luz
es e

Gire

Um brinquedo eletrónico com luzes e sons
que permite à criança entrar na pele de
um verdadeiro explorador.
z Gire a roda amarela, mova os olhos e
ative as luzes e sons.
z As diversas atividades manuais estimulam e aperfeiçoam os primeiros movimentos da criança.

os s
on s

Músicas e efeitos
sonoros

00 007987 000 000

3 x LR44 1,5 V
(incluídas)

6m -36m

Dimensões do produto (cm):

9x12x7
Dimensões da caixa (cm):

21x9x16,5

Cartão

6x

8APIQQE*agjbdc+

Músicas e efeitos
f
sonoros

TAMBOR HIPPO
as

ad
rav

é-g
s pr

dia

lo
Me

efeitos de

luze
sd
ive
r

tid
os

Hippo é um tambor luminoso para as
crianças se divertirem com muitos sons,
luzes e melodias diferentes. Tambor
luminoso com a forma de hipopótamo.
z Pressione o tambor para ouvir o som
que é reproduzido com a melodia prégravada.
z As crianças são estimuladas a pressionar
no tambor várias vezes para tocar toda a
melodia.
z Efeitos de luzes divertidos.
z A base redonda faz com que o
hipopótamo balance de um lado para
o outro.

00 009612 000 000

3x AA 1,5 V
(incluídas)

6m - 36m

Dimensões do produto (cm):

18x9,5x18
Dimensões da caixa (cm):
Caixa aberta

18,5x18x21

8APIQQE*ajhgfe+

6x

Percurs
ã

o livre

65

BABY SENSES
garrar
l de a
i
c
Fá

PRIMEIROS BRINQUEDOS

os d
t
i
efe

e luzes

8 melodias e efeitos sonoros

Fác
il d
ea

Sons e melodias

Fáci
l de agarrar

00 009614 000 000 TROMPETE
00 009619 000 000 PIANO
00 009620 000 000 GUITARRA

3 instrumentos musicais coloridos e divertidos para entreter as crianças com
luzes e sons.
z Sons e melodias animados.
z Efeitos coloridos divertidos.
z 3 botões para pressionar.
z Botão ligar/desligar.

8APIQQE*ajhghi+

rar

8 melodias e efeitos sonoros

TROMPETE MUSICAL
PIANO MUSICAL
GUITARRA MUSICAL

66

r
ga

2x AA 1,5 V
(incluídas)

3m - 36m

Dimensões do produto (cm):

15x10x6,2
Dimensões da caixa (cm):
Blister

8APIQQE*ajhidi+

17,3x12,2x21

6x

8APIQQE*ajhicb+

BABY SENSES
PRIMEIROS BRINQUEDOS

TELEMÓVEL VIBRA &
CAPTA

Ecrã rotativo

O primeiro “telemóvel” do bebé, que
permite selecionar 10 sons de toque
diferentes, acompanhados por efeitos
luminosos e vibração.

00 060067 000 000

6m-36m

2x AAA 1,5 V
(incluídas)

10 to
qu

Dimensões do produto (cm):

6x

8AKDQRA*hdjefg+
BOLA DE ATIVIDADES

luzes

11x4,5x23,5

Caixa aberta

e
es

6,5x13,5x4
Dimensões da caixa (cm):

Efeitos vibração

a n o leã
rreg
o…
a
C
ap

arec

A bola de atividades é uma bola de plástico
com três atividades diferentes: uma
eletrónica e duas manuais.
z Ao pressionar o nariz do leão, acende a luz
e... surpresa! Aparece o macaco.
z Existem mais dois animais nas partes
laterais da bola, com atividades
desenhadas para ajudar as crianças a
desenvolver as suas capacidades manuais.

e o mac
ac

Desenvolve aas
capacidades
manuais

o!

00 009340 000 000

2 AA Stilo (1,5V/Alc LR06)
INCLUÍDA

6-24m

Dimensões do produto (cm):

15x15x15
Caixa com
janela

Dimensões da caixa (cm):

17x17x21,5

6x

m
2 níveis de som

8APIQQE*aigjhj+

S
i
Sons
reais
e música

67

BABY SENSES
PRIMEIROS BRINQUEDOS

Música e sons reais
5 botões e luzes

Mexe a
cauda

d
2 m o os d e r
e

Fác
il

uzir música

68

od
pr

O cão Dó Ré Mi é um cão eletrónico com um controlo remoto por
infravermelhos com dois modos de funcionamento.
O mini centro de atividades na parte lateral do cão tem 5 botões que permite às crianças brincarem com dois modos musicais.
O controlo remoto por infravermelhos tem dois botões, um para mover o
cão para a frente e o outro para mover o cão para atrás.

sar

CÃO DÓ RÉ MI

u
de

Controlo remoto com 2 direções

00 009336 000 000

2 x AAA (1,5V/Alc LR03)
(não incluída)

12-36m

Dimensões do produto (cm):

26x19x11
Caixa com
janela

Dimensões da caixa (cm):

30x14x20,5

6x

8APIQQE*aigiej+

BABY SENSES

a
ro
u
a
ss

bre a boc
a e leva

nt a

O

din

o

PRIMEIROS BRINQUEDOS

os
br
aç
os

Luz de lanterna e
melodias animadas

Grava, ouve e
muda a voz

PRODUTOS
SIMILARES
NA PÁGINA:
116-118

T-REC
T-REC é um dinossauro eletrónico com luzes e sons que permite às crianças
gravarem e reproduzirem a sua voz.
z Função de gravação e reprodução de voz.
z Efeito divertido para mudar vozes e sons.
z Quando pressiona o botão, o Dinossauro abre a boca e levanta os braços.

00 009613 000 000

3 x AAA 1,5 V
(incluídas)

2a - 5a

Dimensões do produto (cm):

15x16x8
Dimensões da caixa (cm):
Caixa aberta

17,3x12,2x21

6x

8APIQQE*ajhggb+

69

BABY SENSES
FORMAS E ENCAIXES

PIRÂMIDE DOS ANÉIS
Uma pirâmide com 6 anéis coloridos de
diferentes tamanhos para encaixar na base,
do maior para o mais pequeno. Ajuda a
desenvolver a coordenação manual e as
capacidades cognitivas.

00 007423 500 000

9m - 36m
Dimensões do produto (cm):

13x23x13
Dimensões da caixa (cm):

14,3x14,3x25,5

6x

or

ido
s

Caixa

is c
é
n
6a

ol

8APIQQE*aeejbh+
COPOS EMPILHÁVEIS

00 007511 000 000

14 cm

64 cm

10 copos de diferentes tamanhos para
empilhar, do maior para o mais pequeno,
e estimular as capacidades de associação
lógica. Jogo 2-em-1:
z Empilhar e contar de 1 a 10;
z Encaixar os copos do maior para o mais
pequeno.

6m - 36m
Dimensões da caixa (cm):
Caixa

10,5x10,5x21

6x

10,5cm diâmetro

70

8APIQQE*aegeaj+

BABY SENSES
FORMAS E ENCAIXES

TORRE COLORIDA
A Torre é composta por 6 copos coloridos.
Cada um com uma letra do alfabeto.
z A base é constituída por 4 peças e forma
um puzzle divertido para montar.
z Empilhe os seis copos por ordem, do
maior para o mais pequeno.
z Quando
todos os copos forem
introduzidos nos orifícios, as quatro bolas
coloridas rolam até à base.

6-24m
Dimensões do produto (cm):

30x62x30
Dimensões da caixa (cm):
Caixa

18,5x17,5x30

6x

PRODUTOS
SIMILARES
NA PÁGINA:
82-85; 119, 120

mais de 56 cm

00 009308 000 000

6 copos para empilhar

8APIQQE*aiffcb+

4 bolas coloridas

CASA DOS ANIMAIS
Uma casa de animais com diferentes formas coloridas para introduzir na porta
correspondente. Contém 5 diferentes
chaves coloridas que abrem a porta de
casa para colecionar as formas. Ajuda a
desenvolver a coordenação visual e motora, bem como a capacidade cognitiva.

ixes

nca

se
eiro

Prim

00 064273 000 000

colo

ridas

Dimensões do produto (cm):

22x20x22
Dimensões da caixa (cm):

35,8x18,2x26,5

av

es

5 ch

1a-4a
Caixa aberta

PRODUTOS
SIMILARES
NA PÁGINA:
82-85; 119, 120

6x

8AKDQRA*gihgfi+

10 formas coloridas
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BABY SENSES
SPINNERS

Pressiona na casca do ovo

NOV
O

a

ga na casca d
e
r
r
o

êo
o e v dino g
ov

C

Melodias divertidas

r
ira

s co

ola

5b
Dino, o pião bolinhas eletrónico com diversas melodias. Pressiona
na casca do Dino para ativar as melodias e fazer girar as bolas com efeito
ótico Spinner. O Dino ajuda a desenvolver as capacidades de coordenação
manual e impulsionar a consciência musical.
z 5 Bolas coloridas que giram rápido;
z Efeito ótico;
z Música divertida;
z Sistema ON / OFF.

72
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DINO O PIÃO BOLINHAS

o

Sp

lori

Espelho central

Efei
t

00 009711 000 000

3x AA 1,5 V
(incluídas)

6m-36m
Dimensões do produto (cm):

12x13x12
Dimensões da caixa (cm):
Caixa aberta

15,5x13x25

6x

8APIQQE*baefed+

BABY SENSES
NSES
SPINNERS
RS

PIÃO AQUARIUM
Pião eletrónico com motivos do mar.
Rotação dos peixinhos coloridos e divertidos.
z Com efeitos de luz e melodias.
z Ajuda a desenvolver a coordenação manual e a sensibilidade musical.

Pei
xe

sc
do
o ri
ol

s

00 070074 000 000

6m-36m

2x AA 1,5 V
(incluídas)

Dimensões do produto (cm):

15x20,5x15
Dimensões da caixa (cm):
Caixa aberta

17,6x16,6x25

6x

8AKDQRA*ggidcj+

Com luzes e sons
CENTRO DE ATIVIDADES

FANTASY ISLAND
Um centro de atividades eletrónico com
diferentes atividades divertidas para entreter
o bebé.
z 3 animais temáticos que deslizam por 3
diferentes pistas até chegar ao pântano
giratório;
z Pressionando o hipópotamo, as bolinhas rodam como um pião e ativam-se
músicas divertidas;
z Um roller e um tucano que baloiça.

A introdução das bolinhas e a
sua descida pelas pistas ajuda
a criança a compreender a
relação causa-efeito

Roller rotativo

00 069005 000 000

2x AA 1,5 V
(não incluída)

9m - 36m

Dimensões do produto (cm):

39,5x24x21
Dimensões da caixa (cm):
Caixa

41,2x17,6x35,6

4x

8APJLOH*afhjji+

h as
Botão-hipo
bolin
s
pó
da
tamo
para ativar a rotação
e divertidas músicas
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BABY SENSES
BRINQUEDO PARA
CADEIRA DE PAPA

lin

as

As ffrutas rodam

da

nd

oa

ma

çã, ativ
a-se uma melodia

Bo

s
ha

orid
co l

3 frutos coloridos

FRUTA MUSICAL
Brinquedo eletrónico colorido para a cadeira de papa.
As frutas rodam, cada uma delas com diferentes cores, formas e superfícies.
z Rodando a maçã, ativa-se uma melodia para desenvolver a sensibilidade
musical.
z Prática ventosa.
z

Ro

00 005833 000 000

2x LR44 1,5 V
(incluídas)

6m-18m

Dimensões do produto (cm):

13x16,5x8,5
Dimensões da caixa (cm):

14,5x11x20,5
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BABY SENSES
BRINQUEDO PARA
CADEIRA DE PAPA

5 Atividades diferentes

NOV
O
Folhas com furos

Mordedor
a nova am
Um
ig

an
a ho

ra da pa
p
a

Espelho
Anéis

me
raVi

Com ventosa

WINDY O CATAVENTO COLORIDO

00 009710 000 000

Rode o catavento as vezes que quiser e descubra todas as atividades na hora da
papa.
Texturas diferentes na superfície em plástico, argolas e bolinhas na face
do catavento, mordedores e espelho são algumas atividades que ajudam a
desenvolver as capacidades manuais.

6m-18m
Dimensões do produto (cm):

12x17x7,5
Dimensões da caixa (cm):
Caixa aberta

14x9,5x21

6x

8APIQQE*baefdg+
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BABY SENSES
BRINQUEDOS DE BANHO

NOV
O

Efeito Fonte

Pressiona n

o

ON/OFF
tão
bo

Esguicha água
enquanto nada

Nad
a

e

cha
gu i
es

Divertido para brincar
no banho

Ideal para o
momento do banho

BALEIA SALPICA
Uma baleia sorridente para divertir o bebé na hora do banho criando efeitos
engraçados na água.
A baleia esguicha água enquanto nada.
z Pressione o botão vermelho para ativar a baleia.
z Sistema ON/OFF.

00 009728 000 000

2 x AA 1,5 V
(não incluídas)

6m-36m

Dimensões do produto (cm):

11,5x12,5x9
Dimensões da caixa (cm):
Cartão

76

15x8x21,5

6x

8APIQQE*baffbj+

BABY SENSES
BRINQUEDOS DE BANHO

Ativação de corda
mecânica

NOV
O
Novos amigos na hora do banho

Animais engraçados
Divertido para brincar
no banho

Roda a r

ãp

la nadar

a ele nadar
p ar

ae
ar

m

o
Roda Pingui

RÃ E PINGUIM NADADOR
Dois amiguinhos simpáticos para divertir o bebé na hora do banho, nadando e
criando efeitos engraçados na água.
z Rode o botão para fazer a rã e o pinguim nadarem na água.
z Ativação de corda mecânica.
z Divertidos efeitos de água.

Eles nadam
muito rápido

00 009603 000 000 PINGUIM
00 009727 000 000 RÃ

6m-36m
Dimensões do produto (cm):

14x15x5
Dimensões da caixa (cm):
Cartão

PINGUIM

8APIQQE*ajheha+

18x5,5x21

6x

RÃ

8APIQQE*baffac+
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BABY
BABY SENSES
SENSES
BRINQUEDOS DE BANHO
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AMIGUINHOS DO MAR

00 007513 000 000

Com 6 engraçados animais marinhos, a hora do banho é ainda mais divertida!
Têm orifícios de diferentes formas e tamanhos, que podem ser usados para criar
efeitos de cascata, e uma roda de água para jogos divertidos.
z Encaixe os animais uns nos outros para criar diferentes formas.

6m-36m
Dimensions Caixa (cm):
Caixa
fechada

78

13x11,8x21

6x

8APIQQE*aegecd+

BABY SENSES
BRINQUEDOS DE BANHO

Com uma ventosa para colocar
na banheira ou chuveiro

Regador

A ﬂor gira

Efeitos de água
mágicos

FLORZINHA REGA E GIRA
Um centro de atividades colorido com efeitos de água mágicos para a criança se
divertir no momento do banho.
z Com brincadeiras divertidas para a água.
z Com uma ventosa para colocar na banheira ou chuveiro.
z Encha o regador com água para fazer a ﬂor girar.
z Estimula o desenvolvimento das capacidades de coordenação manual da
criança.
z Regador incluído.
z Efeitos de água mágicos.

00 009223 000 000

1a-3a
Dimensões do produto (cm):

9,5x21,5x8,5
Dimensões da caixa (cm):
Caixa aberta

21,2x10x25,2

6x

8APIQQE*aicide+
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SMART 2PLAY
Smart

2Play

CONCEITO
Uma linha de brinquedos que oferece uma variedade de cores, formas, dimensões
e atividades mecânicas para incentivar as crianças a brincar e guiá-las nos seus primeiros desaﬁos criativos.

intro
Brincar. Aumenta a
atenção das criança e
mantêm-nas focadas.
Brinquedos que atraem as crianças
e estabelecem objetivos de
brincadeira, de acordo com a sua
criatividade.
A atenção das crianças é
atraída para construir formas de
arquétipos, tais como esferas, e
está ligada às suas necessidades
elementares como
empilhar ou recolher objetos,
que são fases fundamentais na
descoberta do mundo à sua volta.

Brinquedos que
fortalecem as suas
primeiras capacidades
e estimula o seu
desenvolvimento
futuro.
As atividades divertidas estimulam
as crianças na relação causa-efeito
e coordenação óculo-manual.
As competências motoras iniciais
são melhoradas contribuindo para
o desenvolvimento do desenho e da
escrita.

ESTRUTURA DA LINHA
Formas e Encaixes: 5 referências

Conjunto heterogêneo
de cores e formas para
misturar em milhares
de combinações. Que
divertido!
Um conjunto diversiﬁcado de
cores e formas estimula as crianças
a focarem melhor em cada peça e
promover a associação lógica.
A variedade e o número dos
vários elementos estimulam a
criatividade e oferece às crianças
o prazer de criar novos objetos e
histórias sempre que brincam.

SMART 2PLAY

2

ARGUMENTOS PARA OS CONSUMIDORES
Os brinquedos Smart2Play foram desenvolvidos para envolver as crianças no seu
desejo natural de compreender como as coisas são feitas e como funcionam
quando são combinadas em conjunto.
Os pais são atraídos pela possibilidade de propor às suas crianças novos brinquedos
originais no seu segmento, com uma diversidade de modos de brincar e
estímulos para alimentar a sua curiosidade.
Ao utilizar os brinquedos Smart2Play e brincar em conjunto com os seus ﬁlhos, os pais
podem recompensar e motivá-los, transformando experiências
criativas e divertidas em sucessos cognitivos fundamentais.
SABIA QUE...

intro
ARGUMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO

…Os desaﬁos e as
perguntas estão sempre na
origem da criatividade. O
que é importante é envolver
as crianças em brincadeiras
adequadas às suas
capacidades.

Smart2Play é uma linha de brinquedos distintos com modos de
brincar mais ricos do que outros produtos da gama baixa do seu segmento. São
também apelativos e distintos em termos de estética, conseguindo estimular e
impulsionar a compra.
Os brinquedos para ordenar, empilhar e construir são produtos "obrigatórios" para
qualquer criança. Os brinquedos Smart2Play são colecionáveis porque apresentam
modos de brincar adicionais e são acessíveis a qualquer orçamento de compra.
Smart2Play abrange diferentes fases do crescimento das crianças, oferecendo aos
retalhistas a oportunidade de promoverem vendas múltiplas.

FERRAMENTAS DE CONHECIMENTO DOS PRODUTOS

#3

Torre dos anéis 2 em 1
Copos dos números 2 em 1
Bola Mágica 2 em 1

SMART 2PLAY
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FORMAS & ENCAIXES

2 em 1
e s c o m as

ch

es
av

2. A
ti

ad
vid

5 chaves coloridas

5 formas geométricas
e 5 formas de animais

CASA DOS ANIMAIS SMART2PLAY
A Casa dos Animais Smart2play é um brinquedo muito completo. Um clássico
Chicco reinventado com um novo design e cores mais vibrantes.
Brinquedo 2 em 1 brinquedo que ajuda a criança a desenvolver as suas capacidades cognitivas, e oferece 2 níveis de diﬁculdade bem como estimula
a coordenação óculo-manual e precisão através das atividades de abrir e
fechar usando as 5 chaves disponíveis.
z 10 Formas para encaixar (5 formas geométricas e 5 animais).
z 5 Chaves para abrir e fechar as portas.
z Alça para transportar a casa.
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00 009610 000 000

1a - 4a
Dimensões do produto (cm):

19x23x23
Dimensões da caixa (cm):
Caixa aberta

26x18x36

4x

8APIQQE*ajhgda+

SMART 2PLAY

2.
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FORMAS & ENCAIXES

2 em 1
NOV
O

4 Formas coloridas

Martelo

2 Bolas
2 Portas

CUBO MÁGICO 2 EM 1 SMART2PLAY
O Cubo Mágico 2 em 1 da Smart2Play é divertido para a criança e estimula
o desenvolvimento das suas competências cognitivas: combina a primeira
atividade de encaixe com 4 formas nos dois lados do cubo e a divertida
atividade de martelar as duas bolas nos outros dois lados.
z Primeiro Encaixe com 4 formas coloridas.
z 2 Bolas para martelar nos orifícios correspondentes.
z Martelo incluído.
z 2 Portas.

00 009686 000 000

10m - 36m
Dimensões do produto (cm):

14x14x16
Dimensões da caixa (cm):
Caixa

15x15x25

6x

8APIQQE*bacjbe+

83

SMART 2PLAY
FORMAS & ENCAIXES

2

4 anéis
com texturas
diferentes

TORRE DOS ANÉIS
2 EM 1
A versão Smart 2Play da torre dos anéis
que ajuda a desenvolver as competências
cognitivas e a coordenação óculo-manual.
z 4 anéis de diferentes tamanhos para
empilhar.
z 4 formas diferentes para encaixar.
z A base oscilante torna a brincadeira ainda
mais divertida.
z As diferentes texturas estimulam as
capacidades motoras de maior precisão.

00 009372 000 000

6m - 36m
Dimensões do produto (cm):

14x18,5x14
Dimensões da caixa (cm):
Caixa

15x15x25

6x

Base oscilante

4 formas
coloridas

8APIQQE*aijhde+
COPOS DOS
NÚMEROS 2 EM 1
Uma nova versão Smart2Play do brinquedo
clássico para empilhar que desenvolve
competências de associação lógica. Jogo 2
em 1.
z 5 copos de diferentes tamanhos para
serem empilhados.
z 5 formas diferentes para encaixar no
orifício do topo.
z Os copos podem ser encaixados uns nos
outros.

6m - 36m

s, uns dentro
outros

84
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00 009373 000 000

Dimensões do produto (cm):

12x36x12
Dimensões da caixa (cm):
Caixa

15x15x25

6x

8APIQQE*aijheb+

FORMAS & ENCAIXES

2

10 peças coloridas

BOLA MÁGICA 2 EM 1

00 009374 000 000

1a - 3a

Um brinquedo completamente novo da linha Smart2Play - uma bola que pode
ser transformada naquilo que quiser.
z 10 peças coloridas que encaixam em conjunto para criar uma bola ou a sua
personagem favorita.

Dimensões do produto (cm):

15x15x15
Dimensões da caixa (cm):
Caixa

15x15x25

6x

8APIQQE*aijhfi+
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MOVE ‘N’ GROW
Move & Grow

CONCEITO
Uma linha de brinquedos para ajudar no desenvolvimento da criança passo a passo,
acompanhando cada fase de crescimento.

Acompanhar o
desenvolvimento
psicomotor das
crianças de modo
natural
Brinquedos que estimulam
gradualmente o movimento e a
exploração, acompanhando cada
marco importante no crescimento
das crianças.
Produtos estudados para apoiar
as crianças, deixando-as livres
para escolher o momento e os
meios mais adequados para cada
sucesso.

Tornar todos os
passos das crianças
mais seguros e
estáveis

Aprende a mover-se, a
brincar, com produtos
alegres e divertidos!

Brinquedos que sustentam o
progresso e as escolhas que as
crianças fazem desde os primeiros
meses de idade.

Uma mistura diversiﬁcada de
ferramentas e modos de brincar
que são combinados em conjunto
para chamar a atenção das
crianças e motivá-las para novas
descobertas.

Com movimentos e experiências
seguras, as crianças são
orientadas para desenvolver as
suas competências, de forma a
ganhar maior conﬁança, controlo
e equilíbrio.

Porque a brincadeira e a diversão
vêm em primeiro lugar, também
na formação de competências
motoras.

ESTRUTURA DA LINHA
Tapete & Ginásio evolutivo: 1 referência
Tapetes: 2 referências
Primeiros passos: 5 referências
Ginásios: 1 referências

Cavalgáveis: 8 referências
Triciclos: 3 referências
Bicicletas: 2 referências

MOVE ‘N’ GROW
ARGUMENTOS DOS CONSUMIDORES
As crianças são espontaneamente abertas e curiosas, e por isso necessitam de brinquedos
que as acompanhem nas suas descobertas. A linha Move 'N' Grow foi desenvolvida para
satisfazer o desejo natural de movimento e aprendizagem das crianças.
Esta linha aborda cada fase do crescimento das crianças, desde as suas primeiras
brincadeiras até ﬁcarem ansiosas por guiar uma bicicleta. As soluções especíﬁcas e
os modos de brincar são estudados para assegurar sempre a segurança e os estímulos
corretos.
Os produtos Move 'N' Grow são mais do que simples brinquedos educativos ou
brinquedos de diversão: atuam ao nível emocional, tornando-se nos
melhores amigos de qualquer criança e cúmplices em centenas
SABIA QUE...
de aventuras.
As metas de

intro

ARGUMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO

desenvolvimento motor
variam entre indivíduos.
As competências podem
ser reﬁnadas
com a prática.

Move 'N' Grow oferece vários brinquedos multifuncionais que combinam diferentes
ferramentas e modos de brincar, que têm um valor altamente reconhecido e que são
ideais para qualquer nova ocasião de compra.
Estes produtos focam nas principais metas do crescimento das crianças, dando
aos retalhistas a oportunidade de oferecerem produtos Chicco especíﬁcos com
qualidade e segurança garantida, mesmo aos consumidores mais preocupados.
Os retalhistas podem beneﬁciar do percurso sequencial dos produtos pelas várias fases
do desenvolvimento das crianças para estimular os seus consumidores a fazer compras
adicionais dentro da linha.

FERRAMENTAS DE CONHECIMENTO DOS PRODUTOS
Primeiros Passos Happy Hippy

#4

Primeiros Passos Musicais
Cão Detetive
Baby Rodeo/Miss Rodeo

MOVE ‘N’ GROW
TAPETE & GINÁSIO EVOLUTIVO

25 minutos de música e com ligação
a um MP3
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7 br
inq
ued
os
mu
ltia
tiv
i

s
de
a
d

pai
nel
el

et r
ón
ic o

Almofada incluída

BUBBLE GYM
Tapete acolchoado eletrónico com desenhos atrativos, cores vivas e uma
almofada macia em forma de ouriço.
z Um arco com 7 brinquedos suspensos: um espelho, ruidinhos, anéis em
plástico macio para a dentição, etc...
z Um painel eletrónico com efeitos de luz multicolor.
z 25 minutos de música pré-gravada.
z É possível ligar um leitor mp3 para personalizar e tocar a música preferida
do bebé.
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00 069028 000 000

3 x AAA 1,5 V
(não incluídas)

0m+

Dimensões do produto (cm):

86x46x86
Dimensões da caixa (cm):
Caixa aberta

65x12,2x50

4x

8APJLOH*afifbd+

MOVE ‘N’ GROW
TAPETES

TAPETE MUSICAL
DA SELVA

m

elod
ia s e
sons d
e ani

mais

Este tapete acolchoado com atividades
eletrónicas e manuais oferece diversão com
os famosos animais da selva: o tigre, o macaco, o elefante e a girafa:
z Pontos de contacto que ativam 8 melodias e diferentes sons de animais;
z Bola de plástico com coloridas bolas e
com uma borboleta em movimento;
z Um caracol com o jogo do “cu - cu”;
z Um espelho escondido na orelha do elefante;
z Parte eletrónica removível que permite
a lavagem do tapete na máquina.

Com
8

4 Pontos
de toque
eletrónico

00 007206 000 000

2x AA 1,5 V
(não incluídas)

0m+
Lu
ze
s

Dimensões do produto (cm):

72x72x4
Caixa aberta

Dimensões da caixa (cm):

40x10x40,5

6x

Parte eletrónica
removível

8APIQQE*acjfej+
TAPETE PUZZLE
CIDADE
Dois tapetes, suaves e confortáveis, onde
o bebé pode brincar, gatinhar, explorar e
descobrir todas as “diversões” da cidade ou
o fantástico mundo dos doces e guloseimas.
z 9 peças de puzzle que se encaixam para
formar um tapete.
z Cidade: o carro dos bombeiros e da polícia são destacáveis.
z Laváveis à superfície.
z Dimensões: 93x93 cm.

2 Personagens
destacáveis

00 007163 000 000 CIDADE

1-4a
Dimensões do produto (cm):

93x93x1
Caixa com
janela

Dimensões da caixa (cm):

31x9,2x31

6x

9 peças

8APIQQE*aciddh+
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MOVE ‘N’ GROW
GINÁSIOS

Com luzes e melodias
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-OFF

Um conjunto de
atividades manuais

4em 1

3-6 meses
Ginásio

6-9 meses
Centro de atividades

9-12 meses
Primeiros passos

GINÁSIO CRESCE E CAMINHA
O ginásio eletrónico acompanha o desenvolvimento motor da criança durante
as várias fases de crescimento. Ao retirar as pernas que suportam o produto, o
painel eletrónico também pode ser usado separadamente.
z 4 posições para brincar: deitado, sentado, primeiros passos e de pé.
z Painel eletrónico com um conjunto de atividades manuais e efeitos sonoros.
z Dois brinquedos de pendurar removíveis.

90

12 meses - 3 anos
Mesa

00 009335 000 000

3x AA 1,5 V
(não incluídas)

3m-36m

Dimensões do produto (cm):

53,5x41x47
Dimensões da caixa (cm):
Caixa

52,5x14x47

4x

8APIQQE*aigicf+

MOVE ‘N’ GROW
GINÁSIOS
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ot

r

O JARDINEIRO BRINCALHÃO
O Primeiros passos Jardineiro Brincalhão estimula a criança a aprender a andar
em total segurança na companhia do Ursinho Jardineiro muito engraçado e
brincalhão!
Também estimula a encenação e a coordenação manual graças às inúmeras
atividades:
z Flores interativas para regar com luzes e sons;
z Encaixe de formas eletrónico com 3 formas diferentes e sons engraçados;
z É possível mover a joaninha e rodar o sol.

00 009793 000 000

2x AA 1,5 V
(não incluídas)

9m-24m

Dimensões de produto (cm):

50,5x18x38,5
Dimensões da caixa (cm):
Caixa

45x44x48

4x

As quatro rodas grandes aumentam a estabilidade do produto, e o espaço
para as pernas facilita a criança a dar os primeiros passos.
Além disso, a pega ergonómica permite que as crianças usem o produto de
uma forma confortável e segura.

8APIQQE*bajdea+
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MOVE ‘N’ GROW
PRIMEIROS PASSOS

2. Centro de Atividades

1. Primeiros Passos

2 em 1
Rega as ﬂores
o para
ouvir o som da água e
melodias divertidas!
d

Encaixe de formas eletrónico
com 3 formas diferentes
diferen
erentes
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MOVE ‘N’ GROW
PRIMEIROS PASSOS

Rode o relógio

Rode a bola e
descubra os
barulhinhos das
bolas coloridas

Rode os 3
cilindros

2 em 1
2em
1. Centr
od
tivid

ais

ea

nu

idades m
Ativ
.
a
2

ad e s

PRIMEIROS PASSOS HAPPY HIPPY

00 005905 100 000

Um divertido primeiros passos muito colorido que ajuda o bebé a andar.
z 4 grandes rodas que dão estabilidade à criança.
z Centro de atividades que oferece 5 diferentes atividades manuais: um
espelho, um relógio que roda, uma ﬂor que se move, uma bola rotativa com
barulhinhos.

9m-24m
Dimensões do produto (cm):

33x42,5x37
Dimensões da caixa (cm):
Caixa

51x18,4x39,5

4x

8APIQQE*afgfgj+
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MOVE ‘N’ GROW
PRIMEIROS PASSOS

2 em 1
2em
passos

2. C
e

d
ro
t
n

e atividade
s
uzes e son
ml
s
co

s
ro

1. Prim
ei

PRIMEIROS PASSOS MUSICAIS

00 065261 000 000 UNISEXO
00 065261 200 010 ROSA

Estes primeiros passos “2em1” ajudam os bebés a ﬁcar de pé e a andar em
segurança. É também um centro de atividades muito divertido.
z Sensor de movimento que incentiva o bebé a andar: quando o bebé
anda, melodias divertidas são ativadas e quando o bebé pára, a melodia
também pára.
z Centro de atividades divertido, com jogos, luzes e atividades mecânicas.

2x AA 1,5 V
(não incluídas)

Dimensões do produto (cm):

38x40,5x40,5
Dimensões da caixa (cm):
Caixa
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8AKDQRA*ccecbb+

9m-24m

40,3x15,3x49,3

4x

8AKDQRA*hbdgfe+

MOVE ‘N’ GROW
PRIMEIROS PASSOS

Brinquedo para empurrar &
brincar à caça ao osso

Deteta o osso à distância

Luz intermitente no
topo do chapéu
do cão

CÃO DETETIVE
O cão detetive é especialista em descobrir o osso escondido a uma distância
considerável guiando a criança a descobri-lo também.
Uma divertida caça ao osso, simples e intuitiva. Os pais e amigos irão esconder
o osso com o intuito do cão e a criança descobrirem onde se encontra o osso
escondido. O cão, graças a uma tecnologia especial é capaz de capturar o osso
à distância e através de sons e luzes coloridas consegue orientar a criança a
encontrá-lo também.
Esconde e encontra o osso oculto.
As luzes e os sons vão aumentando progressivamente, detetando que estão
o
cada vez mais perto de encontrar o osso.

00 007417 000 000

2x AAA
3xAA 1,5V
(não incluídas)

1-4a

Dimensões do produto (cm):

41x45x17
Dimensões da caixa (cm):
Caixa aberta

33,2x17,2x25,2

6x

Frequência:
2410-2475 MHz

8APIQQE*aecgcd+
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MOVE ‘N’ GROW
cavalo co
m

z
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CAVALGÁVEL
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som que ele r
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o
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Max 25 kg
BABY RODEO & MISS RODEO

00 007907 000 000 BABY RODEO
00 007907 100 000 MISS RODEO

Com um novo design, o Rodeo é um emocionante cavalgável eletrónico adequado para crianças a partir dos 12 meses.
z O brinquedo ganha vida: graças aos sensores, Baby Rodeo move os olhos
e relincha de alegria quando é acariciado e alimentado com uma cenoura.
z 3 modos de uso:
1. Baloiçar: graças à sua base;
2. Cavalgar: permite que a criança monte de forma independente;
3. Centro de atividades eletrónico: 2 botões com música e sons;
z Design apelativo.
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8APIQQE*afdbjd+

3x AA 1,5 V
(incluída)

1-3a
Dimensões do produto (cm):

30x58x64
Caixa
aberta

Dimensões da caixa (cm):

60,5x43x49,5

1x

8APIQQE*aigidc+

3 MODOS DE USO:

3 em 1
3em

12m+
1. Baloiçar

Graças à sua
base que oferece
maior estabilidade
para os mais
pequeninos

2. Cavalgar
Sem a base, para os
cowboys mais experientes
poderem galopar no cavalo
de forma independente

18m+

3. Centro de atividades
O chapéu é um centro de
atividades repleto de sons
97

MOVE ‘N’
N GROW
CAVALGÁVEL

Max 20 kg
QUATTRO
Um cavalgável com 4 modos de uso para acompanhar o crescimento da criança:
1. Baloiço: adaptado às crianças mais pequenas graças às estáveis bases curvas,
ao apoio protetor dos braços e ao cinto de segurança.
2. Carrinho de Passeio: com o apoio dos pés, cinto de segurança e uma prática
pega que permite ao adulto empurrar e controlar a criança.
3. Empurra e Anda: ajuda a criança a equilibrar-se nos seus primeiros passos.
4. Cavalgável: a criança desloca-se sozinha sobre as rodas, com o impulso das
pernas.
Com um painel eletrónico removível no volante e um compartimento no
assento.
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00 060703 000 000 LARANJA
00 060703 100 000 ROSA
00 060703 300 000 VERMELHO

2x AA 1,5 V
(não incluídas)

9m-36m

Dimensões do produto (cm):

35x81x64

Dimensões da caixa (cm):
Caixa

8AKDQRA*hegeaj+

65x40x46,5

1x

8APIQQE*aiehdj+

MOVE ‘N’ GROW
CAVALGÁVEL

la
Vo

nte eletrón
ic
sons e lu
om
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oc

s

Movim
en

2em1
1. Empurra e anda
2. Cavalgável

d
to

e 36 0 º

Pega removível

Rod
as

ató
gir
rias

Max 20 kg
CAVALGÁVEL ALL AROUND
O cavalgável All Around é ideal para o desenvolvimento da coordenação
motora. Possui rodas giratórias para uma total liberdade de movimentos e diversão. Com 2 modos de uso acompanha a criança ao longo das várias fases
do seu crescimento:
1. Empurra e Anda: Pega ergonómica que permite aos pais puxar e passear a
criança.
2. Cavalgável: para as crianças que são capazes de utilizar as suas pernas para
se movimentarem.
z Volante eletrónico para a máxima diversão: 5 melodias, 9 efeitos sonoros,
s,
chave para pôr o motor a trabalhar, buzina, e luzes coloridas e um livrinho.
z Com sons e compartimento debaixo do banco.

00 007347 100 000

2x AAA 1,5 V
(não incluídas)

1 - 3a

Dimensões do produto (cm):

26x52x43
Dimensões da caixa (cm):
Caixa

51,5x28x28

2x

8APIQQE*afeaai+
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MOVE ‘N’ GROW
3
de

60 º

Moviment

o

CAVALGÁVEL
CA
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o
C
o

de

o do ban
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Com o
som da
buzina

Rod
as

ató
gir
rias

Max 20 kg
ALL AROUND

00 007347 010 000 MENINA
00 007347 020 000 MENINO

O novo cavalgável All Around é ideal para o desenvolvimento da coordenação motora. Possui rodas giratórias para uma total liberdade de movimentos e diversão.
z Com o modo de uso cavalgável, as crianças são capazes de se movimentar
utilizando as suas pernas.
z Com o som da buzina e compartimento debaixo do banco.
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1 - 3a
Dimensões do produto (cm):

26x52x43
Caixa

Dimensões da caixa (cm):

51,5x28x28

2x

8APIQQE*ahedfi+

MOVE ‘N’ GROW
TRICICLOS

Com

rtimen
to

ce
s

ta

no

m pa
o
C

seira
tra

bico

do pelic
a

2em1
2e

n

o

2 modos
de uso
1. Em
pu

e
rra
anda

2. Liberda

de
pa

r a pe

dalar

Max 20 kg
TRICICLO PELICANO
Um divertido triciclo com a cabeça de um pelicano e umas patinhas nos pedais.
2 modos de uso:
z Empurra e Anda: a altura da pega telescópica pode ser ajustada para se
adaptar à estatura dos pais.
z Pedalar livre: a pega telescópica é removida para a criança poder pedalar
livremente.
z Sistema de bloqueio de direção e sistema de roda livre on/off.
z Com um cinto de segurança, um compartimento no bico do pelicano e uma
cesta.

00 006714 000 000

18m - 5a
Dimensões do produto (cm):

40x51x68
Dimensões da caixa (cm):
Caixa

51,5x24,8x28,8

2x

8APIQQE*abbhjh+
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MOVE ‘N’ GROW
TRICICLOS

2 em1
1. Empurra e anda

Rodas suaves para
passeios confortáveis

2. Pedala

a pega telescó
l
Com
pic
a removíve

Sistema de

Com

u

on
livre /off

to
ces

da

m

ro

PRODUTOS
SIMILARES
NA PÁGINA:
101 E 191

Max 20 kg
TRICICLO U-GO

00 007412 000 000 NEUTRO
00 007412 100 000 ROSA

Triciclo com um look desportivo e moderno. Com 2 modos de uso:
z Empurra e Anda: a pega pode ser ajustada até à altura dos pais, tornando
mais fácil puxar e guiar a criança.
z Pedais livres: removendo a pega a criança pode pedalar livremente.
z Sistema de bloqueio de direção e sistema de roda livre on/off.
z Com um cinto de segurança e cesta na parte da frente.

102

8APIQQE*aecfgc+

18m - 5a
Dimensões do produto (cm):

40x51x68
Dimensões da caixa (cm):
Caixa

50,5x25x30

2x

8APIQQE*aecfff+

MOVE ‘N’ GROW
BICICLETAS

PRODUTOS
SIMILARES
S
NA PÁGINA:
N
1178 E 192

Em metal
ULTRA LEVE!

Assento e
guiador ajustável

Pneus anti-furos
Selim suave e antiderrapante

Ajuda a adqu

r
iri
o equilíbrio

A MINHA PRIMEIRA BICICLETA
A primeira bicicleta sem pedais que ajuda a criança a adquirir o balanço e equilíbrio
necessários para andar só em duas rodas, preparando-o assim para uma verdadeira
bicicleta com pedais.
z Fabricada em metal ultra leve.
z Guiador e assento reguláveis para se adaptarem à estrutura da criança.
z Idade adequada: dos 2 até aos 5 anos (até um peso máximo de 25 kg).

8AKDQRA*hdhich+

00 001716 000 000 VERMELHA
00 001716 100 000 ROSA

2a - 5a
Dimensões do produto (cm):

46x56x68
Dimensões da caixa (cm):
Caixa

60x17,3x25,5

2x

8APIQQE*acdeaa+
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FIT&FUN
Fit & Fun

CONCEITO
Uma linha de brinquedos para estimular a brincadeira ativa, inspirada numa seleção
de desportos e jogos de movimento mais populares entre os adultos e as crianças.

Quando a brincadeira
passa a ser paixão
Brinquedos que estimulam a
paixão pelo movimento ativo e
pelo desporto.
Quando mais brincam, mais ﬁcam
motivados para avançar e jogar
com determinação.

Sentir a alegria de
conquistar o seu
ponto
Brinquedos que incorporam
experiências compensadoras
quando os objetivos são atingidos.
As crianças são estimuladas com
sons especiais de estádios e de
adeptos que as animam.

ESTRUTURA DA LINHA
Centro de atividades eletrónicas : 7 referências
Centro de atividades mecânicas : 2 referências
104

Jogar ativamente
sempre e em qualquer
lugar, sozinho ou com
os seus amigos
Modos de jogo e ferramentas
adequadas a qualquer ocasião
e localização: sem limites para
jogar.
As crianças podem jogar para
treinarem e desaﬁar os seus
amigos ou pais.

FIT&FUN
ARGUMENTOS PARA CONSUMIDORES
As crianças adoram alcançar um objetivo: sentem claramente que estão a atingir
uma meta e têm uma sensação de satisfação imediata.
Fit&Fun oferece jogos envolventes que conduzem à motivação, a experiências
compensadoras e à euforia.
É uma linha completa de brinquedos relacionados com o
movimento e a diversão, para jogar tanto no interior como no
exterior, em qualquer condição climatérica.

ARGUMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO

SABIA QUE...
...63% das crianças
caminham menos de
meia hora por dia, e 1
em 5 passa 2 horas a
brincar com jogos de
vídeo.

Fit&Fun é a resposta mais apelativa para a procura crescente dos consumidores e líderes
de opinião de jogos contra o sedentarismo.
Oferece uma gama de brinquedos que satisfazem qualquer oportunidade de uma
grande venda, durante todo o ano, desde o Natal/pico de vendas até ao período da
estação Primavera/Verão.
Estes brinquedos conseguem chamar a atenção dos pais e serem atraídos a comprar.

FERRAMENTAS DE CONHECIMENTO DOS PRODUTOS
Strike dos Macaquinhos
Ouriço Gira e Brinca

#5

Basket 1 2 3
Tapete da Macaca Eletrónico
Golo de Ouro
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FIT&FUN
CENTRO DE ATIVIDADES MECÂNICAS

6 pinos coloridos

1. Bowling
2. Brinquedo empilhável

2em 1
STRIKE DOS MACAQUINHOS
O primeiro conjunto de Bowling, com 6 pinos divertidos e coloridos decorados com
rosto de macacos.
z Os pinos podem ser divididos ao meio e colocados em cima dos outros para
construir torres com 12 peças empilháveis.
z Cada pino tem uma cor e número diferente.
z Estimula a criatividade e a coordenação manual.
z Inclui uma bola em material macio, para que a brincadeira “continue” em casa.
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00 005228 000 000

18m-5a
Dimensões do produto (cm):

11x15x9
Com janela
aberta

Dimensões da caixa (cm):

43x11,2 x26

4x

8AKDQRA*icghji+

FIT&FUN
CENTRO DE ATIVIDADES ELETRÓNICAS

Divirta-se a brincar e a ouvir os
sons dos animais!

M ód

ulo ele
tró

n
lu
com zes e so
ico

Acerta nas 3 portas!

ns

vo

Botão intuit
i

PINBALL OS AMIGUINHOS DA QUINTA
Um divertido Pinball com o tema de uma quinta, cheio de atividades, músicas
e luzes.
O luminoso módulo eletrónico ativa quando a criança atinge os objetivos e o
cão aparece a ladrar para a surpreender.
z Quando a criança pontua as luzes e os sons são ativados.
z Bola de plástico colorida incluída.
z Com diferentes atividades manuais.
z Promove o desenvolvimento da precisão e da coordenação motora.

00 009516 000 000

2 X AA 1,5 V (INCLUÍDAS)

18m-5a

Dimensões do produto (cm):

59x43.5x34.5
Caixa com
Box
janela

Dimensões da caixa (cm):

46x26x54

4x

8APIQQE*ajegai+
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FIT&FUN
CENTRO DE ATIVIDADES MECÂNICAS/ELETRÓNICAS

Fácil de pendurar

NOV
O

Para ganhar,
todas as
estrelas
têm que se
iluminar!

3 bolas com velcro
incluídas!

Disponível na versão
não eletrónico

DARDOS ANIMAIS
FELIZES
Os Dardos Animais felizes é um jogo clássico
para os mais jovens. Objetivo: Acertar o alvo
e acender todas as luzes para ganhar!
z 3 bolas de velcro incluídas;
z Placa colorida com 5 pontos na área;
z Com luzes e música divertida;
z Fácil de pendurar graças ao anel em tecido;
z Disponível também na versão não-eletrônica.
nica.
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00 009754 000 000 ELETRÓNICO

3 X AAA 1,5 V (não incluídas)

00 009754 100 000 NÃO ELETRÓNICO

18m-5a

18m-5a

Dimensões do produto (cm):

Dimensões do produto (cm):

34x42,5x2,5
Dimensões da caixa (cm):
Caixa

45x5x40

8APIQQE*bagchb+

34x34x2,5
4x

Caixa com
janela

Dimensões da caixa (cm):

40x5,5x38

6x

8APIQQE*bbgbhb+

FIT&FUN
CENTRO DE ATIVIDADES ELETRÓNICAS

Plac

d

ar

inoso
lum

BASKET 1 2 3
Cesto com um elefante divertido, cheio de atividades, músicas e luzes.
O quadro luminoso ativa-se quando a criança pontua e os cestos são celebrados
com luzes, cânticos do estádio e sons de incitação!
z Basket 1 2 3 acompanha o crescimento da criança graças à altura ajustável
(até 58 cm).
z Ativa-se luzes e sons quando pontua.
z 2 modos de jogo eletrónico:
- Lançar ao cesto: Encestar 3 vezes para ganhar!
- Contagem decrescente: Pontue antes que o tempo acabe! 5 níveis dee
diﬁculdade para jogos desaﬁantes.
z Bola de basquete incluída.
z Promove o desenvolvimento da precisão e da coordenação motora.

00 009343 000 000

3 X AA 1,5 V
(incluída)

18m-5a

Dimensões do produto (cm):

25x58x36
Caixa com
janela

Dimensões da caixa (cm):

42,5x17x50

4x

8APIQQE*aihdad+
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FIT&FUN
CENTRO DE ATIVIDADES ELETRÓNICAS

2em 1
1. Jogo da macaca
2. Fitness

Lu
z

e
es

m

sons

c
50

1

TAPETE DA MACACA ELETRÓNICO
O clássico jogo da macaca foi renovado e apresenta-se de uma forma mais
moderna. Um tapete eletrónico com luzes e sons com modalidades de jogo
baseado na idade das crianças.
z 2 modalidades de jogo: jogue a moeda para iniciar o jogo da macaca; lance
o dado para jogar na modalidade ﬁtness.
z Com moeda.
z O dado na modalidade ﬁtness indica os exercícios para fazer.
z As luzes coloridas indicam o quadrado que deve saltar.
z Desenvolve as capacidades motoras e a precisão.
Divirta-se a treinar com muita alegria e animação!
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00 009150 000 000

3 x AAA 1,5 V
(não incluída)

2a-5a

Dimensões do produto (cm):

150x40x1
Dimensões da caixa (cm):
Caixa

45x10x30

6x

8APIQQE*ahjdbf+

FIT&FUN

an
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8 anéis coloridos

Estimula a

c o or
den
a
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om

CENTRO DE ATIVIDADES ELETRÓNICAS

6 músicas diferentes
2 velocidades de rotação

OURIÇO GIRA E BRINCA
Um brinquedo tradicional com um look mais moderno.
z A base roda com 2 velocidades diferentes, cativando a atenção da criança
com divertidos desaﬁos, diferentes em cada brincadeira.
z 8 anéis coloridos em plástico leve para brincar dentro de casa.
z 6 músicas diferentes.
z Estimula as habilidades de coordenação manual e precisão.

00 009149 000 000

3 x AA 1,5 V
(não incluída)

2a-5a

Dimensões do produto (cm):

24x24x12,5
Dimensões da caixa (cm):
Caixa

32x12,9x25,2

6x

8APIQQE*ahjdai+
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FIT&FUN
CENTRO DE ATIVIDADES ELETRÓNICAS

5 níveis de
diﬁculdade

3 MODOS DE JOGO
ELETRÓNICO:
1. Penaltis
O placar que contabiliza
os golos contém pequenos
cilindros coloridos que ajudam a
reconhecer os números

2. Golo de ouro

3. Desaﬁo

GOLO DE OURO
Uma baliza de futebol real para futuras estrelas.
z A rede de futebol é acionada quando a criança marca um golo e efeitos
sonoros e luzes são ativados.
z 3 modos de jogo eletrónico: penaltis, golo de ouro e “jogar ao desaﬁo”
sozinho ou com os amigos.
z 5 níveis de diﬁculdade para jogos emocionantes.
z 25 melodias e efeitos sonoros.
z Bola macia incluída.
z Aumenta a capacidade motora.

112

00 005225 000 000

3 x AA 1,5 V
(incluída)

2a-5a

Dimensões do produto (cm):

58x50x25
janela
aberta

Dimensões da caixa (cm):

58x14,3x45

4x

8AKDQRA*icghgh+

FIT&FUN
CENTRO DESPORT
ATIVIDADES
TOYS ELETRÓNICAS

Reconhece quando
marcas golo!

NOV
O

1. Penalty

3 MODOS DE JOGO
ELETRÓNICO:

2. Golo de ouro

3. Jogo livre com
os amigos
GOLO DE OURO LEÃOZINHO
Uma baliza de futebol eletrónica para quem é apaixonado por desaﬁos: ela
move-se para a esquerda e para a direita de forma a tornar mais difícil marcar
um golo!
A baliza reconhece quando a criança faz um golo com músicas e cânticos
futebolísticos.

00 009838 000 000

3 x AA 1,5 V
(incluídas)

Dimensões do produto (cm):

46x26x54
Dimensões da caixa (cm):
Caixa aberta

z
z

z
z

2a-5a
59x34,5x43,5

4x

3 Modos de jogo: penalidade, contagem regressiva e jogo livre;
Cada modo de utilização pode ser jogado com movimento ou sem
movimento;
Botão Interativo para ouvir músicas divertidas e sons de aplausos;
Bola macia incluída.

8APIQQE*bbbbcb+
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BILINGUAL ABC
Bilingual ABC

CONCEITO
Uma linha de divertidos brinquedos bilíngues que ajuda a desenvolver as capacidades de comunicação infantil e a aumentar o vocabulário da criança com conteúdos e atividades especíﬁcas para cada fase do seu crescimento.

A expressão linguística
é um desenvolvimento
fundamental no
crescimento da criança.
Pode ser apoiado
com os estímulos
adequados.

Brinquedos apelativos
que aumentam a sua
vontade de aprender
um novo idioma,
faz com que seja
tão divertido como
brincar

As crianças são
cidadãs do mundo.
Aprender idiomas
estrangeiros é muito
importante para lidar
com o mundo no
futuro.

As crianças podem familiarizar-se
com os diferentes idiomas usando
brinquedos que expandem o seu
mundo e que as fazem pensar de
modo mais ﬂexível.

Brincar é um modo natural de se
familiarizar com os sons e ritmos
de um idioma estrangeiro.

O cérebro é potencialmente
multilingue e está naturalmente
predisposto a assimilar sons de
diferentes idiomas.

Um papel muito importante no
desenvolvimento da linguagem é
desempenhado pelos brinquedos
que oferecem às crianças
os estímulos apropriados sem os
apressar.

A partir do momento em que
começam a pronunciar as
primeiras sequências de sílabas,
a atenção das crianças pode ser
atraída por brinquedos que as
estimulem a repetir as expressões
que ouvem, ajudando à sua
memorização.

Habituar as crianças aos sons de
um idioma diferente da sua língua
nativa prepara-as para aprender
com maior facilidade idiomas
estrangeiros e de lidar com o
mundo globalizado onde irão
crescer.

ESTRUTURA DA LINHA
Primeiros Brinquedos: 4 referências
Peluches interativos: 1 referências
Formas & Encaixes: 2 referências

Mesa de Atividades: 1 referência
Centro de atividades eletrónico: 5 referências

BILINGUAL ABC
ARGUMENTOS PARA CONSUMIDORES
Os pais procuram brinquedos divertidos que ofereçam estímulos adicionais aos seus
ﬁlhos. Os conteúdos de linguagem são considerados como uma ferramenta
verdadeiramente valiosa, que apoia os desenvolvimentos signiﬁcativos que os pais
conseguem reconhecer facilmente.
As crianças adoram imitar o que os seus pais fazem todos os dias. Através do “faz de
conta” ou dos brinquedos que lhes recordam o mundo real, também podem aprender
um novo idioma de um modo agradável e eﬁcaz.
Aprender idiomas estrangeiros é considerado pelos pais como um
passo fundamental no crescimento dos seus ﬁlhos, preparandoos melhor para a vida adulta e proporcionar-lhes melhores
SABIA QUE…
oportunidades no futuro.
As crianças compreendem

ARGUMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO

muito mais palavras do que
as que conseguem pronunciar.
O melhor método para
aprender é o não
convencional, como brincar
com sons e palavras.

Os brinquedos Bilingues chamam a atenção graças à sua bonita
estética, temas que geram empatia, cores brilhantes e diferentes peças
para brincar. São desenhados para a aprendizagem de idiomas, o que os torna
deﬁnitivamente mais apelativos aos olhos dos consumidores.
Estes brinquedos oferecem modos de brincar adicionais, envolvem ativamente as
crianças no desenvolvimento de todas as suas competências e estão relacionados com
vários temas, estimulando várias compras durante o crescimento da criança.
Os brinquedos Bilingues abrangem diferentes segmentos de preço, sendo ideais
para a época do Natal mas também para qualquer ocasião durante o ano.

FERRAMENTAS DE CONHECIMENTO DOS PRODUTOS
Teddy, o Ursinho das emoções

#5

Quinta Interativa
Food Truck
Sam, a toupeira saltitona
Mesa de Atividades

BILINGUAL ABC
PRIMEIROS BRINQUEDOS
BILINGUE
PORTUGUÊS
INGLÊS

Borracha macia
Primeiros
números e
palavras
24 atividades:
z Rimas infantis
z Canções
z Sons de animais
z Divertidos sons

SMARTPHONE CHICCO
Um Smartphone bilingue cujo design e
conteúdo é inspirado nos smartphones dos
adultos. Os simpáticos seis animais que estão nos ícones do menu principal vão ajudar
as crianças a aprender as primeiras palavras
em português e inglês.
z 24 rimas infantis, canções, sons de
animais e divertidos sons.
z Ensina: os primeiros números, os dias da
semana, direções, as primeiras letras, sons
de animais, como se deve apresentar e a
divertir-se a ouvir músicas.
z 6 botões com LEDs luminosos e 1
botão de chamada para simular chamadas telefónicas com os seis animais.

00 007853 000 090

3x AAA 1,5 V
(incluídas)

6m -36m

Dimensões do produto (cm):

7x14,5x2

6 botões
com luzes

Dimensões da caixa (cm):

14,1x4,6x20,4

Caixa aberta

4x

Sons de telefone

8APIQQE*ahcahb+

Botão para ligar

Co
m

36

LIVRINHO FALANTE
OS ANIMAIS

e

t
fei

s
os

on
oros,

frase

se

m

ús
icas

Um livro bilingue que “introduz” a criança
no mundo dos animais!
z 36 efeitos sonoros, frases e músicas.
z Ensina os nomes dos animais e sons, a
sua comida e habitat, frases e lengalengas
relacionadas com animais, e muito mais!
z As músicas e as frases são ativadas cada
vez que a criança muda de página ou pressiona o botão luminoso.
z A ﬁta permite ﬁxá-lo facilmente ao carrinho de passeio.

00 000996 000 090

3x AAA 1,5 V
(incluídas)

6m -36m

Dimensões do produto (cm):

13x15x3
Dimensões da caixa (cm):
Caixa aberta

116

Brinquedo para ﬁxar no
carrinho de passeio

20,2x5x22,5

6x

BILINGUAL ABC
PRIMEIROS BRINQUEDOS

BILINGUE
PORTUGUÊS
INGLÊS

24
Com

24 atividades:
. Rimas infantis
. Efeitos sonoros
. Frases divertidas

atividades

3 botões
para
pressionar

Luzes

CHAVE FALANTE
Chave falante bilingue com efeitos sonoros e visuais.
z 24 rimas infantis, efeitos sonoros e frases divertidas.
z Ensina as primeiras palavras, as cores, lengalengas e frases curtas.
z Pressionando os 3 botões ativam-se os efeitos sonoros.
z Inclui um mordedor e uma argola que permite ﬁxar a Chave Falante no
carrinho de Passeio.

00 000995 000 090

2x AA 1,5 V
(incluídas)

6m -36m

Dimensões do produto (cm):

9,5x15x5
Dimensões da caixa (cm):
Caixa aberta

14,2x7x25

6x
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BILINGUAL ABC
PRIMEIROS BRINQUEDOS

Mudar as fotos 4 vezes

NOV
O

6 botões e 4 luzes

PRODUTOS
SIMILARES NA
PÁGINA:
59-69, 116-117

+50 palavras,
canções e sons
dos animais
Fácil de p
re

nd

er n
o carrinh
o
BILINGUE

Primeiras palavras e
números

PORTUGUÊS
INGLÊS

Sons de telemóvel reais

SELFIE PHONE
O Selﬁe Phone bilingue ensina os primeiros números, palavras e frases em
dois idiomas, além de uma série de sons dos animais para envolver o bebé
numa divertida atividade mecânica: quando a criança tira uma foto com o
telemóvel, Fotos do Ursinho com diferentes roupas e cenários vão aparecendo
no ecrã.
- +50 frases, sons e músicas.
- Ensina os primeiros números, palavras e frases do bebé em português e
inglês, bem como os nomes e sons dos animais e como se apresentam.
- Rolo com 4 fotos do Ursinho Teddy.
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00 009611 000 090

3x AAA 1,5 V
(incluídas)

6m -36m

Dimensões do produto (cm):

14x8x3,5
Dimensões da caixa (cm):
Caixa aberta

14x5x21

6x

8APIQQE*bbcdfh+

BILINGUAL ABC
FORMAS & ENCAIXES
BILINGUE

Ma

is

e mú
rases, sons
f
0
4
e
d

PORTUGUÊS
INGLÊS

sicas

4 animais
destacáveis

Atividade de
encaixe

5 ativações
eletrónicas

PUZZLE HAPPY PALACE
Este Puzzle é um brinquedo falante extremamente divertido e que vai ensinar
ao bebé, frases, sons e músicas em 2 línguas: Português e Inglês.
z Sempre que o bebé coloca ou remove um animal é “recompensado” com
canções e frases curtas e divertidas.
z Desenvolve a associação lógica, permitindo estabelecer associações de formas
e cores.
z Mais de 40 frases, sons e músicas.
z Este puzzle irá ensinar ao bebé as divisões da casa, os animais, as cores, o
alfabeto, os números (de 1 a 10) e muito mais!

00 006815 000 090

2x AA 1,5 V
(incluídas)

9m-36m

Dimensões do produto (cm):

22x24x3,5
Dimensões da caixa (cm):
Caixa aberta

26,7x6x25

6x
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BILINGUAL ABC
FORMAS & ENCAIXES
BILINGUE
PORTUGUÊS
INGLÊS

2 em 1
1. Jogo de encaixe eletrónico
2. Jogo e efeito surpresa

Ensin
a:

Formas,
c

s
mero
ú
n
e
ores, nomes dos animais, primeiras letras

SAM A TOUPEIRA SALTITONA BILINGUE
Sam, a toupeira saltitona bilingue, é um centro de atividades eletrónico,
educativo e bilingue: a criança aprende as formas, os nomes dos animais,
as cores e muito mais… diverte-se com o efeito surpresa! Quando todas as
formas estiverem no lugar correto, a toupeira salta da toca. Ao carregar em cima
da toupeira para a esconder na toca, as formas saltam e o jogo recomeça! Ao
pressionar nos botões 123 e ABC, a criança ouve e aprende as primeiras letras
e números.
z Jogo de encaixe eletrónico.
z Efeito pop-up da toupeira e das formas.
z 5 formas removíveis.
z Outras 30 canções, palavras e sons em português e inglês.
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00 007710 000 090

3x AA 1,5 V
(incluídas)

10m-36m

Dimensões do produto (cm):

20x25x25
Dimensões da caixa (cm):
Caixa aberta

29,2x20,2x21,3

6x

8APIQQE*aiecjg+

BILINGUAL ABC
PELUCHES INTERATIVOS

ENSINA:
• a reconhecer e a exprimir emoções
• as primeiras letras
• os números de 1 a 10
• e muito mais!

Veludo macio

26 cm

36+ músicas, sons e frases
BILINGUE
PORTUGUÊS
INGLÊS

O coração
muda de cor

5 botões eletrónicos

TEDDY - O URSINHO DAS EMOÇÕES
Teddy é um ursinho suave que cresce com o bebé: desde os 6 meses, ajuda
a desenvolver as capacidades cognitivas e, aos 2 anos, orienta a criança na
descoberta das emoções.
z Ensina a reconhecer e a expressar as emoções; primeiras letras e números de
1 a 10; e muito mais!
z 5 histórias sobre 5 emoções primárias, em 2 idiomas.
z O coração muda de cor de acordo com as emoções.
z Mais de 36 músicas, melodias, sons e histórias.
z Tecido macio de alta qualidade.
z Volume regulável.

00 007947 000 090

3x AAA 1,5 V
(incluídas)

6m -24m

Dimensões do produto (cm):

23x17,5x26
Dimensões da caixa (cm):
Caixa aberta

21x17,5x30

6x

8APIQQE*ajjcid+
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BILINGUAL ABC
PELUCHES INTERATIVOS

Ensina a reconhecer emoções
s ce co m o

be

bé
vido por e
nvol
s
p
e
ese
ci
,d

Con
te
ú

Estou feliz!

re
ue c
q
do

as
ist
al

PASSO 1

PASSO 2

PASSO 3

Reconhecer uma
emoção

Expressar um sentimento
e corresponder com
um gesto

Ouvir a história e brincar com os cartões

5 cartões com as emoções
incluídos na embalagem

10
histórias

Alegria

Medo

Tristeza

Raiva

Aversão
122

Ensina a associar gestos, frases
e cores às emoções

Vamos bater
palmas com
alegria!

BILINGUAL ABC
MESA DE ATIVIDADES
BILINGUE

,f

m
es,
s
a
r

úsicas, sons divertid

de
s
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Mai
sd

is

e6
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vra

s

PORTUGUÊS
INGLÊS

TE
TEACHES:
EACHES:
•N
Números
• Legumes
• Cores
• Instrumentos musicais
• Notas musicais

s removí

ve
i

ativ

6a

ório
s
s

se

ce

Luzes LED
coloridas

is
Graças aos objetos removíveis a criança pode brincar ao jogo de encenação,
imitando os adultos.
Aprender línguas é agora mais divertido!

ua

A única mesa bilingue com muitas atividades eletrónicas e manuais, e muitos objetos removíveis, para estimular a brincadeira criativa. A criança aprende
inicialmente as palavras e entretém-se com os sons divertidos e canções relacionadas com cada hobbie: cozinhar, jardinagem, desenhar e música.

idade
s
m
an

MESA DE ATIVIDADES BILINGUE

00 007653 000 090

3x AAA 1,5 V
(incluídas)

1a -4a

Dimensões do produto (cm):

34,5x34,5x37,5
Dimensões da caixa (cm):
Caixa aberta

61,5x11x38

3x

8APIQQE*aifdda+
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BILINGUAL ABC
CENTRO DE ATIVIDADES ELETRÓNICO
BILINGUE

mús
ica
se

ENSINA:
z Números
z Cores
z Sons e nomes dos
Animais da quinta

Luzes

s, perguntas e frases divertidas,

ns

d
is

vra
ala
p
0
e5

so

M
a

PORTUGUÊS
INGLÊS

QUINTA INTERATIVA
O “professor” ursinho apresenta os animais da quinta às crianças, através de
diferentes modalidades de jogo.
z Mais de 50 palavras, perguntas e frases divertidas, músicas e sons.
z 3 níveis de brincadeira e aprendizagem.
z Com a Quinta Interativa a criança aprende os nomes dos animais e os seus
sons, as cores, os números de 1 a 10, perguntas e frases divertidas.
z A Quinta reproduz músicas e efeitos luminosos.
z O volume é regulável.
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00 007416 000 090

3x AA 1,5 V
(incluídas)

1a -4a

Dimensões do produto (cm):

55x35x19
Dimensões da caixa (cm):
Caixa aberta

57,2x22,7x30

4x

8APIQQE*aiecgf+

BILINGUAL ABC
BILINGUE
PORTUGUÊS
INGLÊS

CENTRO DE ATIVIDADES ELETRÓNICO

NOV
O

Conta do 1 ao 5
Canção dos números

Som do Scanner & Canção ABC

+75 palavras, frases,

sons e canções

5 frutas e legumes

Ativa um som quando pesas as frutas e os legumes

BABY MARKET
O Baby Market é um centro de atividades bilíngue com atividades
eletrónicas e mecânicas. A criança simula que vai às compras: pesa as frutas
e os legumes, toca no ecrã para ouvir as frases em português e inglês. Com o
modo de jogo das perguntas é ainda mais divertido aprender as cores, os
números e os nomes em português e inglês.
Inclui:
z 5 objetos realistas e um saco de compras;
z Scanner com luz, canção ABC e sons reais;
z Roller com luz LED, pop up e 123 músicas;
z Conteúdo bilíngue sobre frutas e legumes, cores e frases de encenação para
um dia nas compras.

00 009605 000 090

3x AA 1,5 V
(incluídas)

18m -4a

Dimensões do produto (cm):

46x76x76
Dimensões da caixa (cm):
Caixa com
janela

47x10x61

6x

8APIQQE*bbefjh+
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BILINGUAL ABC
CENTRO DE ATIVIDADES ELETRÓNICO

Ensina 2 línguas:
oQ
Mod uiz pa

o c ia ç ã o l ó
ass
gi
ra

• Cores
• Frutas e legumes
• Frases sobre comida
• Alfabeto
• Número de 1 a 5
• Associação Lógica

ca

ne
Scan r para

br
a
inc

r
Pressiona para ouvir as frases bilingues

Cesto de compras
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BILINGUAL ABC
CENTRO DE ATIVIDADES ELETRÓNICO / PISTA

BILINGUE

NOV
O

2 áreas para brincar

6 Animais e o
seu habitat

PORTUGUÊS
INGLÊS

+40 palavras, frases,
sons e canções

Estação de Comboios

74,5 cm

COMBOIO DOS ANIMAIS
O Comboio dos animais é um circuito composto por um comboio que
ensina a vida dos animais em português e inglês.
Inclui:
z 1 comboio e um atrelado
z Ferrovia de 61,5 x 74,5 cm
z 6 animais
z 2 áreas para os animais
z 1 estação de comboios
Comboio move-se no circuito com sons e canções e ensina sobre o habitat
de 6 animais.
Ensina em 2 idiomas:
z O nome, cor e sons dos animais;
z Onde os animais vivem e curiosidades divertidas;
z Canções sobre o alfabeto e os números.

00 009141 000 090

3x AA 1,5 V
(incluídas)

1a -4a

Dimensões do produto (cm):

61,5x74,5x14,5
Dimensões da caixa (cms):
Caixa com
janela

55x12x35

6x

8APIQQE*baaibb+
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BILINGUAL ABC
CENTRO DE ATIVIDADES ELETRÓNICO / PISTA

Carrega no comboio e ouve as
frases em português e inglês
Botão fácil de apertar para
parar&andar

ENSINA:
• Nome dos animais, cores e sons
• Onde os animais vivem e outras
curiosidades divertidas
• Canções sobre o Alfabeto e os números

128

O comboio fala,
canta e reproduz sons
reais.

BILINGUAL ABC
CENTRO DE ATIVIDADES ELETRÓNICO

A primeira cozin

se
e
u
ha q

transfo
rm
an
um veí
culo.

Abre a porta da carrinha e prepara uma deliciosa comida

FOOD TRUCK 2 EM 1
Food Truck é um centro de atividades 2 em 1. É principalmente uma cozinha
completa com muitas atividades mecânicas e eletrónicas, e acessórios
para estimular a criatividade, tornando a criança uma verdadeira chef de cozinha. A criança com este tipo de brinquedo é estimulada a brincar ao jogo de
papéis, reproduzindo situações que leva à construção da sua própria identidade.
Ao fechar a porta e a cortina da carrinha, torna-se num veículo com rodas
livres para levar as crianças a novas aventuras gulosas!
z 18 atividades eletrónicas e mecânicas.
z Ensina o alfabeto, os números, as cores e os alimentos.
z 5 acessórios ( hambúrguer empilhável, panela, talheres e espátula).
z Músicas e frases divertidas.
z Máquina registadora: a criança pressiona nos botões e aprende os
números e os alimentos.
z Luzes intermitentes juntamente com os efeitos sonoros e músicas.
z Veículo com rodas livres.

00 007416 000 090

3x AA 1,5 V
(incluídas)

1a -4a

Dimensões do produto (cm):

55x35x19
Dimensões da caixa (cm):
Caixa aberta

57,2x22,7x30

4x

8APIQQE*aiecgf+

129

BILINGUAL ABC
CENTRO DE ATIVIDADES ELETRÓNICO

O Leão começa com a letra L

NOV
O

PRODUTOS
SIMILARES
NA PÁGINA:
124,125 E 129

Aprende o alfabeto
enquanto te divertes!

PROFESSOR EDU
O Professor Edu é um brinquedo bilíngue que ajuda a criança na sua primeira
aproximação com o alfabeto e as primeiras palavras em português e inglês.
Com 3 modos de brincadeira oferece diferentes níveis de aprendizagem:
z Modo Alfabeto – a criança aprende como as letras são pronunciadas;
z Modo Animais – a criança aprende os nomes dos animais a partir de cada
letra;
z Modo Quiz – ouve as perguntas aleatórias e encontra a letra correta ou o
animal correto!
z Inspirado no método de ensino Montessori.
Além disso, as 26 letras 3D podem ser destacadas do produto para
experimentá-las e descobrir a sua forma pelo toque e, em seguida, encaixá-las
no lugar correto.
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00 009792 000 090

2x AA 1,5 V
(incluídas)

2a - 6a

Dimensões do produto (cm):

34x36x6
Dimensões da caixa (cms):
Open box

40x9,2x38,4

3x

8APIQQE*bbehea+

BILINGUE

3 MODOS DE BRINCAR:

PORTUGUÊS
INGLÊS

• Aprender o alfabeto
abeto
• Brincar com os animais
• Quiz alfabeto
Encontra o lugar correto
de cada letra!

a a seta e
Rod
e
olh
sc

e uma letr
a!
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APP TOYS
CONCEITO
O primeiro tablet para crianças a partir dos 18 meses até aos 6 anos que oferece progressivos jogos e aprendizagens, facilmente personalizável pelos pais.

ARGUMENTOS PARA CONSUMIDORES
As crianças estão rodeadas por tecnologia desde o nascimento, uma realidade que
pode ser transformada numa ferramenta para proporcionar às crianças benefícios
cognitivos, se forem oferecidos conteúdos seguros e modos de jogar adequados.
A linha App Toys foi desenvolvida para garantir uma experiência de
jogo extensa, com situações intermináveis que estimulam a sua
interação.

ARGUMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO

SABIA QUE...
…O Happy Tab adapta
sons, imagens e níveis
de diﬁculdade de
acordo com a idade da
criança, para não criar
ansiedade ou excesso
de estímulo.

A Chicco oferece a garantia de um produto adequado, mesmo para crianças muito
novas, com conteúdos próprios e controlo parental no acesso à internet.
Foram desenvolvidas pela Chicco muitas aplicações inspiradas nos brinquedos mais
famosos da sua gama, oferecendo assim às crianças o prazer de continuar a brincar
com os seus jogos favoritos.

ESTRUTURA DA LINHA
Tablet: 1 referência
Microfone: 1 referência

APP TOYS
TABLET

pequenas es

tr

Câmera fotográﬁca Frontal e
Traseira/ Câmera de vídeo

e
fon
o
r

adequado

as
ra

as
el

pa

O TABLET PERSONALIZÁVEL QUE CRESCE COM O A CRIANÇA!

Comando de
navegação:
prático
e fácil de usar
Ca
p
mp
ae

U

o macio anti-choqu
lástic

m
m
ic

e

Fala e pronuncia cada palavra escrita

Com apps
bilingues

HAPPY TAB
00 009306 100 090
O tablet personalizável que cresce com a criança.
Este tablet foi criado para crianças a partir dos 18 meses de idade e oferece
progressivos jogos e aprendizagem até aos 6 anos, facilmente personalizável
pelos pais.
z Tablet: pronuncia cada palavra escrita o que o torna ideal para as crianças que
ainda não sabem ler.
z Formas ergonómicas suaves e em plástico macio anti-choque.
z Fácil de usar com os principais comandos de navegação e botões externos.

Nota: disponível para venda o carregador elétrico do
Tablet com o código 00007445000000.

(integrado
bateria de lítio
3000 mAh)

18m-6a

Dimensões do produto (cm):

25x2,5x15
Caixa

Dimensões da caixa (cm):

33,5x6,2x23,1

2x

8APIQQE*bafiaj+
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APP TOYS
TABLET

PERSONALIZAÇÃO E OPÇÕES DE ATUALIZAÇÃO
Happy Tab apresenta um leque de aplicativos pré-instalados, desenvolvidos em
colaboração com o Observatório Chicco e especialistas em infância e educação.

Foram desenvolvidas aplicações com divertidos jogos que estimulam o crescimento da
criança, experimentando diferentes habilidades.
Além disso, o Happy Tab incentiva as crianças a aprender uma nova língua através
das aplicações bilingues.

CONTEÚDO DO
DESENVOLVIMENTO
DAS
CAPACIDADES
AS CAP
PAC

Os pais podem selecionar as aplicações
de acordo com a idade da criança e / ou
desenvolvimento das capacidades
JOGOS DE
APRENDIZAGEM

Linguagem

CONTROLO
PARENTAL

Com o Happy Tab, as crianças não podem navegar na Internet, mas
os pais podem!
Acesso à internet com alta segurança.
Crie inﬁnitos perﬁs personalizados.
} Escolha as aplicações mais adequados para a criança ou faça download
de novas aplicações.
} Restringir o tempo de jogo, deﬁnindo o horário e os dias em que a
criança pode jogar.
} No modo parental, pode navegar na Internet através da ligação Wi-Fi.
}
}
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Lógica

ENTRETENIMENTO

Coordenação
manual

Criatividade e
imaginação

APP TOYS
TABLET

O PRIMEIRO TABLET ESTUDADO PARA DESENVOLVER OS TALENTOS DA CRIANÇA.
Com 4 novas apps criadas pela Chicco para estimular a criança a desenvolver os seus talentos desde cedo:
Karaoke

Karaoke Chicco: Transforme o seu ﬁlho numa estrela rockstar em duetos com os animais do Luna Park.
Orquestra Chicco: A criança vai se transformar num maestro de uma extravagante banda de animais
coloridos e compor a sua obra musical muito empolgante!

Orchestra

Selﬁe Chicco: Tire uma selﬁe com o seu ﬁlho ou fotografe o rosto de quem quiser e divirta-se a adicionar
expressões e decorações engraçadas.
Arte

Arte Chicco: A criança pode desenhar ou colorir uma personagem do mundo Chicco com lápis de cor,
pincéis, rolos e carimbos coloridos.
O Happy Tab tem 25 aplicações que oferece progressivos jogos de aprendizagem para a criança se divertir
e crescer através da experiência de diferentes habilidades. Além disso, o Happy Tab também incentiva as
crianças a aprender uma nova língua através das aplicações bilingues.
Navegador
Web Browsing
Brows Web

PARENT
BABY
PAISNT CRIANÇA

WI-FI
Wi-Fi
Fi

App
Store
App Store

Apps
Apps

Jogos
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Game
me and
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MICROFONE HAPPY TAB
“Ampliﬁca" o jogo!
O microfone Happy Tab foi desenvolvido para ter uma performance excecional
com a aplicação Chicco Karaoke.
O microfone grava e ampliﬁca a voz!
O microfone só pode ser ligado ao Happy Tab (vendido separadamente) através
da porta micro-USB (usada normalmente para carregar o tablet).

00 009365 000 000

18m-6a
Dimensões do produto (cm):

13x5x5
Caixa

Dimensões da caixa (cm):

8x6x17,5

6x

8APIQQE*aiiggj+
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HAPPY MUSIC
CONCEITO
Brinquedos musicais divertidos para as crianças descobrirem a sua veia musical. As
crianças são estimuladas a se expressar, a experimentar diferentes tipos de ritmo e
música e a descobrir o seu próprio estilo.

Sinta e brinque com
o ritmo. Sempre
aﬁnadinho!

Brincar com música é
a chave para melhorar
muitas capacidades.

Brinquedos que apoiam a
sensibilidade natural das crianças
em relação ao ritmo e aos sons,
com jogos apelativos para ouvir e
brincar com a música.

A música ajuda as crianças a
desenvolverem a sua atenção, que
é um pressuposto fundamental
para aprender a ter uma
comunicação mais efetiva.

Compor novas canções e aprender
a misturar os vários sons com o seu
ritmo e tons de voz.

Ajuda igualmente a desenvolver
competências de imaginação,
melhorando em simultâneo a
concentração, a atenção e a
memória.

ESTRUTURA DA LINHA
Brinquedos Musicais: 6 referências

Partilhe a música e a
diversão!
Brincar com a música é uma
experiência divertida e muito
completa que envolve o corpo e
a alma. Qual é o artista que não
gosta de partilhar a sua música
com os outros? nenhum!
As crianças adoram deixar que as
outras pessoas sintam o que elas
estão a sentir e que ﬁquem felizes
com a sua música.

HAPPY MUSIC
ARGUMENTOS PARA CONSUMIDORES
As crianças podem ouvir mesmo antes de nascerem, quando ainda não conseguem ver
nem sentir muitas coisas. Ouvir vozes, sons e música faz parte da experiência de
vida de qualquer ser humano desde o seu começo.
De acordo com o parecer dos pedagogistas, a linha Happy Music varia as melodias
propostas às crianças, alargando o catálogo de brinquedos musicais durante o seu
crescimento e estimulando gradualmente a associação aos gestos e aos jogos de
movimento.
Os pais que propõem às crianças ouvir e brincar com a música
podem ajudar a estabelecer um ambiente familiar positivo,
que reforça a relação entre os seus membros e estimula o
bem-estar geral.

SABIA QUE...
…Ouvir canções e brincar com
a música estimula várias áreas
do cérebro. É fundamental, para
crianças pequenas, porque pode
ajudar a manter a sua abertura
natural a novos estímulos e
aprendizagens.

ARGUMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO
Esta linha lidera a inovação em instrumentos musicais seguindo as tendências
de composição e diversão musical, tal como a crescente popularidade dos DJs e
programas de talentos musicais.
Esta linha oferece produtos distintos com um toque pessoal: as crianças podem
personalizar a sua experiência de diversão transformando a sua própria voz ou
ajustando o ritmo, de acordo com as suas preferências.
Estes brinquedos oferecem modos de tocar e instrumentos adicionais, apoiando
as compras múltiplas e sendo ideal para a época alta do Natal mas também para
qualquer ocasião especial.

FERRAMENTAS DE CONHECIMENTO DOS PRODUTOS

#1

Mesa de mistura DJ MIX
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HAPPY MUSIC
BRINQUEDOS MUSICAIS

NOV
O

3 Atividades eletrónicas

4 Luzes LED

3 MODOS DE BRINCAR:
1. Tambor
2. Manter o Ritmo
3. Compor uma música

HAPPY, A BATERIA MUSICAL
Uma bateria eletrónica colorida que ajuda no desenvolvimento das capacidades musicais.
z 3 atividades eletrónicas
z 4 luzes LED
z 3 Modos de brincar diferentes: tambor livre, manter o ritmo e compor.

00 006993 100 000

2x AAA 1,5 V
(incluídas)

Dimensões de produto (cm):

25,5x11x18,5
Dimensões de caixa (cm):
Caixa aberta
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9m - 36m
28x12x20

6x

8APIQQE*bagcii+

HAPPY MUSIC
BRINQUEDOS MUSICAIS

3 atividades eletrónicas

4 Luzes LED

3 MODOS DE BRINCAR:
1. Tambor livre
2. Manter o ritmo
3. Compor

BATERIA MUSICAL
Uma bateria eletrónica colorida que ajuda no desenvolvimento das
habilidades musicais.
z 3 atividades eletrónicas.
z 4 luzes LED.
z 3 "play modes" diferentes: tambor livre, manter o ritmo e compor.

00 006993 000 000

2x AAA 1,5 V
(incluído)

9m - 36m

Dimensões do produto (cm):

25,5x11x18,5
Dimensões da caixa (cm):
Caixa aberta

27,8x11,8x19,3

6x

8APIQQE*acdbeb+
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HAPPY MUSIC
BRINQUEDOS MUSICAIS

NOV
O

7 barras
metálicas

1 baqueta disponível

8 músicas tradicionais

2 MODOS DE BRINCAR:
1. Free
sty

2. Segue

es
uz

le

as
l

FLASHY, O XILOFONE MUSICAL
Um brinquedo clássico reinventado! Flashy, o xilofone musical é um
xilofone 2em1 que combina as barras metálicas de aço com um recurso
eletrónico.
z Modo de brincar: estilo livre e segue as luzes. Liga o xilofone e segue a
sequência das luzes com a baqueta incluída.
z O xilofone musical ensina as notas musicais, a escala musical e a sequência
de sons.
z 8 músicas tradicionais: Twinkle Twinkle, Old McDonald has a Farm, La
Cucaracha e muito mais…
z Jukebox: pressione no play e ouça a lista completa de músicas.

140

00 009819 100 000

3x AA 1,5 V
(incluídas)

1a - 4a

Dimensões do produto (cm):

26x17,5x12,3
Dimensões da caixa (cm):
Open box

29x15x18

6x

8APIQQE*bbeeib+

HAPPY MUSIC
2 baquetas i

BRINQUEDOS MUSICAIS

nc
íd
lu

as

NOV
O

4 GÊNEROS MUSICAIS:
•Rock
• Jazz
• Rap
•Trap

9 canções
e 30 sons

O primeiro conjunto de bateria para crianças de 1 ano!

ROCKY, A BATERIA DIVERTIDA
Liberta o baterista que há dentro de ti! Com o Rocky, as crianças a partir de 1
ano vão descobrir como tocar bateria e interagir com as músicas.
2 Modos de reprodução para brincarem:
1. Freestyle: compõe a melodia;
2. Segue as luzes: aprende a tocar bateria batendo no tambor que acende. O
jogo é ﬁnalizado quando completares todas as sequências musicais.
3. Orquestra: torna-te o maestro da orquestra e decide quais os instrumentos
acompanham a base instrumental da bateria.
z 2 Tambores com luzes de efeito disco e um prato.
z 30 Sons de bateria modernos.
z 9 Músicas de 4 gêneros: Rock, Jazz, Rap e (pela primeira vez em um
brinquedo) Trap.
z 2 Baquetas com cabeça de borracha.

00 009820 100 000

3x AA 1,5 V
(incluídas)

1a - 4a

Dimensões de produto (cm):

36x34x22
Dimensões da caixa (cms):
Caixa aberta

40x14x35

6x

8APIQQE*bbegfi+
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HAPPY MUSIC
BRINQUEDOS MUSICAIS

3 MODOS DE BRINCAR
1. MODO FREESTYLE:
Ouve as músicas e toca na
bateria como quiseres.
As luzes mudam de cor de
acordo com o tambor que
escolheste para bater!

2. SEGUE AS LUZES:
Aprende a tocar bateria, batendo
no tambor que acende.
Domina este modo de jogo
completando todas as sequências
musicais.

3. MODO DE ORQUESTRA:
Torna-te o maestro da orquestra
e decide quais os instrumentos
acompanham a base instrumental da
bateria.

Pela primeira vez vais poder
tocar música trap!
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HAPPY MUSIC
BRINQUEDOS MUSICAIS

Escolhe a melodia

Piano com 5 teclas

Scr
at

Acele
ra/

c

Cria o próprio estilo de música do zero com a Mesa de mistura DJ MIX!
Seleciona primeiro uma melodia, adiciona depois vários sons e acelera/desacelera o ritmo da melodia.
z 4 estilos musicais com 8 melodias.
z Painel com 3 luzes LED que piscam de acordo com a música.
z Piano com 5 teclas: reproduz sons de animais e notas musicais.
z 2 modos para brincar: Modo Diversão e modo Tocar.

lera o ritm
o

o um DJ!
om

ace
es

hc

MESA DE MISTURA DJ MIX

d

00 009493 100 000

3x AA 1,5 V
(incluído)

1a – 4a

Dimensões do produto (cm):

21x32x7,5
Dimensões da caixa (cm):
Caixa aberta

37x10,5x25

6x

8APIQQE*ajjbhh+
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HAPPY MUSIC
BRINQUEDOS MUSICAIS

3 Luzes led para efeitos de discoteca

2 MODOS:
1. Modo Diversão: mistura todos os sons
numa combinação harmoniosa.
2. Modo Tocar: acompanha a melodia e
completa com uma tecla de cada vez.
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HAPPY MUSIC
BRINQUEDOS MUSICAIS

Tra
n
sfo

a voz
rma

7 luzes led para
efeitos de discoteca

Microfone real
destacável

4 géneros musicais

SONGY O CANTOR EDIÇÃO DE CANÇÕES E MELODIA
Canta com o primeiro Karaoke que transforma a voz numa canção: diz algo
ao microfone real e deixa a magia acontecer. O Songy irá transformar o que
disseres numa verdadeira canção.
z Escolhe entre 4 géneros musicais e 8 canções.
z 7 luzes LED para um efeito de discoteca.
z Microfone verdadeiro destacável.
z Grava as tuas performances e ouve-as imediatamente de seguida.

00 009492000 090

3x AA 1,5 V
(incluído)

3a – 6a

Dimensões do produto (cm):

25x23x13
Dimensões da caixa (cm):
Caixa aberta

29x15x30

6x

8APIQQE*ajhjbd+
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FAMILY GAMES
Family Games

CONCEITO
A linha de jogos de tabuleiro desenvolvida para criar um momento especial de
socialização entre as crianças e reforçar os momentos de brincadeira com a família.
Os jogos seguem o crescimento da criança e das suas capacidades graças aos
diferentes níveis de diﬁculdade.

Existe um jogo para
cada preferência e
cada idade.

Divirta-se fora da
caixa!

A linha Family Games foi
desenvolvida especialmente para
ajudar as crianças a encontrarem
o jogo mais adequado aos seus
gostos e capacidades: jogos de
memória, jogos de ação, jogos de
cartas… há um jogo para todos os
gostos!

Ao abrir a caixa, a criança descobre
um novo mundo com histórias,
personagens e ambientes
inspiradores, que podem viver.
Descobrem e vivem novas
experiências ao aprenderem coisas
novas sempre que brincam com
um jogo.

Além disso, os Family Games
crescem com a criança: as
regras de diﬁculdade crescente
podem ser adaptadas à idade e às
capacidades dos jogadores.

ESTRUTURA DA LINHA
Jogos de tabuleiro: 10 referências

Desenvolvidos por
especialistas para uma
experiência de jogo
correta e divertida!
As regras foram estudadas
e aprovadas pela ANPE, a
Associação Pedagógica Italiana,
tendo em conta cada fase do
desenvolvimento físico e cognitivo
da criança.
Adicionalmente, as regras foram
feitas em colaboração com os
autores conhecidos de jogos de
tabuleiro, para assegurar a melhor
experiência de jogo.

FAMILY GAMES
ARGUMENTOS PARA CONSUMIDORES
Os Family Games representam uma solução divertida e educativa para os pais que desejam
passar algum tempo de qualidade com o seu ﬁlho (cada jogo demora 10/15 minutos):
Aumentando a diﬁculdade, as regras permitem que os pais joguem ao mesmo tempo com
crianças de idades diferentes.
Esta linha oferece jogos que estimulam a socialização e a cooperação, numa era de jogos
individualistas e de alienação, devido à tecnologia (TV e smartphones).
A linha Family Games foi pensada tendo em conta o desenvolvimento da criança, oferecendo
jogos progressivos que crescem com as suas capacidades. Graças
às regras de diﬁculdade crescente, os Family Games são particularmente
SABIA QUE...
…Por vezes, pensamos que
adequados para jogar em família: as crianças de diferentes idades
devemos despender muito
podem jogar facilmente e divertirem-se em conjunto.

ARGUMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO

tempo para brincar com as
crianças mas com os jogos
certos, basta 15 minutos por
dia e é suﬁciente para passar
algum tempo de qualidade
em conjunto.

Os jogos constituem uma categoria em rápido crescimento e, em muitos mercados de
brinquedos, representam uma grande tendência, que pode atrair novos consumidores
alavancada por uma marca forte como a Chicco.
A maioria dos jogos de tabuleiro para os mais novos estão direcionados para crianças com 4
ou mais anos. Os Family Games, que começam a partir dos 2 anos, permite alargar o negócio
dos jogos de tabuleiro, entrando num escalão etário com grandes oportunidades de venda
durante todo o ano.
Os Family Games oferecem um amplo alvo etário: graças às regras de diﬁculdade crescente
e aos muitos modos de jogo, são adequados para os mais novos e para crianças mais velhas, e
também para jogarem juntos em simultâneo.

FERRAMENTAS DE CONHECIMENTO DOS PRODUTOS

#6

Zero

Quarto da brincadeira

Histórias Fantásticas

Balões coloridos

Amiguinhos do mar

Abelhas felizes

FAMILY GAMES
JOGOS DE TABULEIRO

Seja o primeiro a terminar todas as cartas
combinando cores e personagens divertidos.
Jogue
g o cartão certo, jjogue
g todos!

NÍVEIS
Í
DE JOGO

video
tutorial
on-line

ZERO

00 009170 000 000

Zero é um jogo de cartas em velocidade que ajuda a desenvolver o reconhecimento
das ﬁguras e cores a partir dos 3 anos e a partir dos 5 anos, um jogo de reconhecimento
dos números.
Com regras de diﬁculdade crescente, para desenvolver as capacidades e estimular
a socialização da criança.

3a+
Dimensões da Caixa (cm):

20x3x10
Caixa

Número de jogadores:
Nível Básico: 2-4 jogadores - 3a+
Nível Avançado: 2-6 jogadores -5a+
Tempo de jogo: 5-15 minutos
APPROVED BY

148

Conteúdo
- 64 cartas básicas: 4 famílias de animais
com 4 personagens
- 24 cartas especiais: 4 rãs, 4 porcosespinhos, 4 lobos, 4 raposas, 4 doninhas e
4 águias.

6x

8APIQQE*aiajeg+

FAMILY GAMES
JOGOS DE TABULEIRO
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NÍVEIS
NÍV
Í
DE JJOGO

video
tutorial
on-line

HISTÓRIAS FANTÁSTICAS

00 009487 000 000

Histórias Fantásticas é uma narrativa e jogo de reconhecimento de imagens para crianças
a partir dos 3 anos. O jogo inclui 42 cartas coloridas e divertidas que ajudam a viajar
com imaginação e que podem ser combinadas de modos diferentes, para criar histórias
emocionantes que os outros jogadores deverão recordar. Para os jogadores mais novos, é
um jogo de cooperação,

3a+
Dimensões da Caixa (cm):

20x3x10
Caixa

Número de jogadores e idade:
Nível básico: 1-4 jogadores – 3a+
Nível avançado: 2-4 jogadores – 5a+
Tempo do jogo: 5-15 minutos

6x

Conteúdo
42 cartas de histórias
APPROVED BY

8APIQQE*ajdgbi+
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FAMILY GAMES
JOGOS DE TABULEIRO

Os peixes bailarinos gostam
de jogar às escondidas...
Consegue encontrá-los?

NÍVEIS
Í
DE JOGO

A DANÇA DOS PEIXES

00 009489 000 000

A dança dos peixes é um jogo de memória para crianças a partir dos 2 anos. O objetivo
do jogo é encontrar os peixes coloridos que se escondem no lago. Para crianças mais
velhas a partir dos 4 anos, o jogo é mais desaﬁante: O lago roda!

Conteúdo
Número de jogadores e idade:
- 1 tabuleiro
Nível básico: 2-4 jogadores – 2a+
Nível avançado: 2-4 jogadores – 4a+ - 2 dados especiais
- 4 ﬁchas de peixes
Tempo do jogo: 5-15 minutos
- 9 ﬁchas de nenúfares
- 4 cartões de pontuação

150

2a+
Dimensões da Caixa (cm):

23x5x23
Caixa

6x

APPROVED BY

8APIQQE*ajdgdc+

FAMILY GAMES

Ac
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JOGOS DE TABULEIRO
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NÍVEIS
Í
DE JOGO

Este jogo vai precisar do tato e da memória da criança, com
modalidades de jogo cada vez mais difíceis e desaﬁadoras.

video
tutorial
on-line

AMIGUINHOS DO OCEANO
Os amiguinhos do oceano é um jogo de memória a partir dos 2 anos e que se
torna num jogo de memória, reconhecimento da imagem, associação de duas
ou três dimensões dos objetos a partir dos 4 anos.
Com regras de diﬁculdade crescente, para desenvolver as capacidades e
estimular a socialização da criança.
Conteúdo
Número de jogadores:
- 8 silhuetas em plástico dos animais marinhos:
Nível Básico: 1-4 jogadores - 2+
estrela, peixe, cavalo marinho, concha, medusa,
Nível Avançado:2-4 jogadores - 4+
caranguejo, tartaruga e um polvo
Tempo de jogo: 5-15 minutos
- 8 cartões que descrevem os animais marinhos
- 8 cartões que descrevem as “sombras” dos 8
APPROVED BY
animais marinhos
- 8 cartões que descrevem 3 animais marinhos
de 3 cores diferentes
- 3 cartões “mexilhão”
- 1 saco

00 009164 000 000

2a+
Dimensões da Caixa (cm):

23x4x23
Caixa

6x

8APIQQE*aiagje+
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FAMILY GAMES
JOGOS DE TABULEIRO
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NÍVEIS
Í
DE JOGO

A criança tem que colocar todos os brinquedos dentro da cómoda, mas atenção,
para vencer o jogo é preciso recordar em
que gaveta foi colocado cada brinquedo.

video
tutorial
on-line

QUARTO DA BRINCADEIRA

00 009167 000 000

O quarto da brincadeira é um jogo de memória colaborativo a partir dos 3
anos e que se torna num jogo de memória competitivo a partir dos 5 anos.Com regras de diﬁculdade crescente, para desenvolver as capacidades e
estimular a socialização da criança.

3a+
Dimensões da Caixa (cm):

Número de jogadores:
Nível Básico: 1-4 jogadores - 3+
Nível Avançado: 2-4 jogadores - 5+
Tempo de jogo: 5-15 minutos

Conteúdo
- 1 Cómoda com gavetas
- 12 cartões com brinquedos
- 12 cartas com brinquedos
- 48 cartões “sapatos”

23x7x23
Caixa

6x

APPROVED BY
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FAMILY GAMES
JOGOS DE TABULEIRO

Prontos? …Vamos! A co
rrida v
ai co
meç
ar

NÍVEIS
Í
DE JOGO

Ajude os balões a voar até ao sol antes da nuvem cinzenta
aparecer: se todos os balões conseguirem chegar ao sol antes da nuvem, todos os jogadores ganham.

video
tutorial
on-line

BALÕES COLORIDOS

00 009169 000 000

Os balões coloridos é um jogo com um percurso cooperativo a partir dos 3
anos, e a partir dos 5 anos torna-se num jogo colaborativo onde a estratégia
torna-se fundamental para serem capazes de vencer a nuvem.
Com regras de diﬁculdade crescente, para desenvolver as capacidades e
estimular a socialização da criança.

3a+
Dimensões da Caixa (cm):

23x4x23
Caixa

Número de jogadores:
Nível Básico: 1-4 jogadores - 3+
Nível Avançado: 1-4 jogadores - 5+
Tempo de jogo: 5-15 minutos
APPROVED BY

Conteúdo
- 1 cartão de partida
- 1 cartão de chegada (Sol)
- 16 cartões de percurso
- 4 ﬁchas com balões
- 1 ﬁcha com a nuvem
- 2 dados com um arco-íris

6x

8APIQQE*aiajdj+
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FAMILY GAMES
JOGOS DE TABULEIRO

NÍVEIS
Í
DE JOGO

A PEQUENA SETA

00 009491 000 000

A pequena seta é um jogo de habilidade e destreza para crianças a partir dos
3 anos. Coloque-se no lugar do Robin dos bosques: feche os olhos, pegue no
arco e tente acertar e ganhar o melhor prémio!
Com regras de diﬁculdade crescente, para desenvolver as capacidades e
estimular a socialização da criança.

3a+
Dimensões da Caixa (cm):

30x5x30
Caixa

Número de jogadores e idade:
Nível básico: 2-4 jogadores – 3a+
Nível avançado: 2-6 jogadores – 5a+
Tempo do jogo: 5-15 minutos
APPROVED BY
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Conteúdo
• 1 tabuleiro-alvo
• 8 formas "alvo" (1 castelo, 1 rio,
1 Lago / pântano, 5 alvos)
• 18 cartões "tesouro" (6 de 1 ponto,
6 de 2 pontos, 6 de 3 pontos)
• 1 cartão "castelo"
• 1 moeda de ronda
• 1 dado especial
• 1 peão seta

6x

8APIQQE*ajdgfg+

FAMILY GAMES
JOGOS DE TABULEIRO
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NÍVEIS
Í
DE JOGO

O jogo pode ser feito sem a utilização do tabuleiro, distribuindo
as abelhas pelo quarto, casa ou um espaço aberto
Esta modalidade irá adicionar ao jogo mais dinamismo e diversão!

video
tutorial
on-line

ABELHAS FELIZES

00 009168 000 000

Abelhas felizes é um jogo de destreza colaborativa de reconhecimento de
imagens e associações visuais a partir dos 2 anos e que se torna num ato de
destreza competitiva a partir dos 4 anos.
Com regras de diﬁculdade crescente, para desenvolver as capacidades e
estimular a socialização da criança.

2a+
Dimensões da Caixa (cm):

30x5x30
Caixa

Número de jogadores:
Nível Básico: 1-4 jogadores - 2+
Nível Avançado: 2-6 jogadores - 4+
Tempo de jogo: 5-15 minutos
APPROVED BY

Conteúdo
- 12 silhuetas de abelha
- 36 cartões de abelhas com 6 níveis
de diﬁculdade crescente
- 18 ﬁchas com teias de aranha com
0, 1 ou 2 aranhas
- 1 tabuleiro

6x

8APIQQE*aiajcc+
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FAMILY GAMES
JOGOS DE TABULEIRO

Os animais nas férias perderem os seus objetos favoritos:
consegue encontrá-los todos através das fotos?

NÍVEIS
Í
DE JOGO

AS FÉRIAS DOS ANIMAIS

00 009488 000 000

As férias dos animais é um jogo de memória para crianças a partir dos 3 anos, que se torna
num jogo de memória e de velocidade a partir dos 5 anos.
O objetivo do jogo é combinar cada animal com os objetos que usam, e criar uma ﬁla de
cartões maior que os outros jogadores.
Com regras de diﬁculdade crescente, para desenvolver as capacidades e estimular a
socialização da criança.

Número de jogadores e idade:
Nível básico: 2-4 jogadores – 3a+
Nível avançado: 2-4 jogadores – 5a+
Tempo do jogo: 5-15 minutos
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Conteúdo
- 32 peças de puzzle:
- 16 peças de animais
- 16 peças de objetos

3a+
Dimensões da Caixa (cm):

23x5x23
Caixa

6x

APPROVED BY

8APIQQE*ajdgcf+

FAMILY GAMES
JOGOS DE TABULEIRO

NÍVEIS
Í
DE JOGO

Ajude os duendes desastrados a subirem à árvore
móvel, mas assegure-se que não caem!

PRESENTES DE NATAL

00 009490 000 000

Presentes de Natal é um jogo de memória para crianças a partir dos 3
anos, que se torna num jogo de equilíbrio e destreza para crianças mais
velhas, a partir dos 5 anos. No nível básico, as crianças têm de encontrar todos
os presentes, de acordo com o que a sua carta de Natal representa, enquanto
que no nível avançado as crianças têm de colocar os presentes na árvore
móvel, tentando que não caiam!
Número de jogadores e idade:
Nível básico: 2-4 jogadores – 3a+
Nível avançado: 2-4 jogadores – 5a+
Tempo do jogo: 5-15 minutos

Conteúdo
- Árvore de Natal
- 24 cartões de presentes
- 24 cartões de cartas de
Natal

2a+
Dimensões da Caixa (cm):

30x5x30
Caixa

6x

APPROVED BY

8APIQQE*ajdgej+
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TURBO TEAM
Turbo Team

CONCEITO
Uma linha de veículos, pistas e controlos remotos para desbravar novos terrenos,
imitando os adultos nas suas extraordinárias experiências diárias.

Preparar o seu
caminho em direção
ao mundo dos adultos

Sentir a emoção da
velocidade

Deﬁnir os seus sonhos
e conduzi-los até onde
quiser

Da cidade dos adultos à sua
fantasia: quando os brinquedos
estimulam a imaginação das
crianças e as conduzem em
viagens extraordinárias da vida
real.

Super veículos que excitam as
crianças com a potência dos
seus motores, os seus rugidos de
potência e a rotação das rodas...
quem é o mais rápido na cidade?

Estabeleça a sua área de jogo e
crie a sua equipa de competição
automóvel! Há um carro para
cada aventura.

As rodas e motores melhoram as
primeiras experiências das crianças
na imitação dos adultos.

Impulsione a sua paixão pelas
4 rodas e estabeleça uma nova
aventura.

Escolha o melhor carro para todas
as corridas e torne-se também no
piloto!

ESTRUTURA DA LINHA
Veículos: 15 referências
Pistas & Garagens: 2 referências
158

Controlo remoto: 2 referências

TURBO TEAM
ARGUMENTOS PARA CONSUMIDORES
As crianças, através da representação e da imitação de quem as rodeia, abordam as
questões da vida real num ambiente seguro e alegre. Os veículos Turbo Team foram
desenvolvidos para melhorar a suas experiências de simulação, como por exemplo,
os seus vários controlos remotos com controlo intuitivo, que permitem às crianças
conduzirem os carros como os pais fazem.
Os veículos Turbo Team são mais pequenos do que os reais, mas oferecem às crianças
o mesmo design desportivo e dinâmico, sons verdadeiros do motor e a excitação
da velocidade. As dimensões destes brinquedos estão estudadas para tornar as crianças
mais autoconﬁantes à medida que sentem que conseguem conduzir uma "coisa de
adulto".
As crianças gostam de colecionar veículos (quanto maior
for o número de veículos, maior é a diversão!) e de criar o seu
próprio cenário com estradas, edifícios e cruzamentos, onde
encenam situações típicas do mundo dos adultos e brincam
com elas, levadas pela sua fantasia.

SABIA QUE...
… as crianças aprendem
a mover as coisas através
dos veículos de brincar. Vêm
comos os brinquedos andam
depressa ou devagar e
aprendem o que podem
fazer, dependendo da
pressão que aplicam.

ARGUMENTOS PARA CONSUMIDORES
A linha Turbo Team oferece uma vasta gama de produtos e de posicionamentos de
preço, promovendo as compras ao longo do ano: desde os pequenos presentes para
"secar as lágrimas" até presentes mais caros para ocasiões especiais.
Dentro da linha, vários veículos têm o mesmo tamanho padrão e podem encaixar nos
conjuntos de brincar relacionados, de modo a estimular o colecionismo e as vendas
cruzadas.
Os veículos Turbo Team são muito apelativos para os pais e avós que os compram
com frequência para brincarem com as suas crianças (ou para si próprios).
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TURBO TEAM
VEÍCULOS

O
V
O
N

Gira como um
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!
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Carro coupé

8APIQQE*bbbgac+

8APIQQE*bbbfjg+

8APIQQE*bbbgbj+

TURBO BALL
O Turbo Ball ajuda todas as crianças a descobrir o mundo dos veículos e o
conceito de movimento.
z Empurra o veículo e vê como ele gira, graças à bola localizada no interior.
z 3 tipos de veículo: carro de corrida, carro coupé e um camião.

00 009833 000 000 VERMELHO
00 009834 000 000 AMARELO
00 009835 000 000 AZUL

1a - 4a
Dimensões do produto (cm):

7x5x5
Dimensões da caixa (cm):
Caixa aberta
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8x7,5x11,5

12x
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Carro de corrida

TURBO TEAM
VEÍCULOS

Veículos com o modo Pull-back e rodas livres

Redy
(vermelho)

Gerry
(verde)

Oliver
(laranja)

Yuri
(amarelo)

Walt
(branco)

Bond
(azul)

8APIQQE*aiiecd+ 8APIQQE*aiieeh+ 8APIQQE*aiiehi+ 8APIQQE*aiieda+ 8APIQQE*aiiefe+ 8APIQQE*aiiegb+
MINI TURBO TOUCH
A nova frota de mini veículos de corrida está pronta para partir!
z 6 veículos com diferentes formas e cores.
z Modo Rodas livres: faça a corrida até ao ﬁm sem hesitação.
z Modo Pull-back: puxe o carro para trás para carregar, pressiona no tejadilho para
começar a emocionante “aventura”!
z Mude de roda livre para Pull-back usando o interruptor em baixo do veículo.
z Colecione-os!

00 009359 000 000 VERMELHO
00 009361 000 000 VERDE
00 009364 000 000 LARANJA
00 009360 000 000 AMARELO
00 009362 000 000 AZUL
00 009363 000 000 BRANCO

2a - 6a
Dimensões do produto (cm):

6x4,5x9
Caixa aberta

Dimensões da caixa (cm):

14x10x10

6x

161

TURBO TEAM
VEÍCULOS

SANDY

TRUCKY

DOZZY

Com luzes,
sons e música

a rocha!

etoneira!
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VEÍCULOS DE CONSTRUÇÃO FALANTES
A nova equipa de mini veículos de construção, com atividades manuais e eletrónicas
e que falam português chegou!
z Veículos de roda livre: quando se movem, a luz LED pisca e o veículo toca melodias
alegres e sons de construções.
z Pressione o tejadilho para ouvir sons divertidos e verdadeiros dos locais de
construção.
Cada veículo tem a sua própria atividade manual: Trucky carrega e descarrega as
rochas, o Dozzy empurra as pedras e o sandy roda a betoneira.
Colecione os 3 veículos!
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00009354000090 DOZZY
00 009355 000 090 TRUCKY
00 009356 000 090 SANDY

3x LR44 1,5 V
(incluídas)

2a - 6a

Dimensões do produto (cm):

9,5x6x8,5
Dimensões da caixa (cm):
Caixa aberta

14x10x13

6x

00009354000000

00009355000000

00009356000000

8APIQQE*aiidhj+

8APIQQE*aiidig+

8APIQQE*aiidjd+

TURBO TEAM
VEÍCULOS

PRODUTOS
SIMILARES
NA PÁGINA:
174, 181 E 182

Puxe o carro para trás e
pressione no tejadilho
para começar a corrida!
Com luzes
luze e sons!
ons!

CARROS DE EMERGÊNCIA
Ê

00 007901 000 000 POLÍCIA
00 007902 000 000 BOMBEIRO

A frota de carros de emergência mini eletrónicos de fricção com um especial efeito de toque.
z Puxe o carro para trás, pressione no tejadilho e o carro está pronto para começar
a emocionante aventura a toda à velocidade!
z Os efeitos luminosos e sonoros realçam o tipo de movimento: ignição, o som do
motor, acelerar e travar.
z A luz no tejadilho acende quando o veículo se move.
z Carros de coleção.

8APIQQE*afdbdb+

3x LR44 1,5 V
(incluídas)

2a - 6a

Dimensões do produto (cm):

6x4,5x9
Dimensões da caixa (cm):
Caixa aberta

14x10,1x10,2

6x

8APIQQE*afdbei+
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TURBO TEAM
PISTAS & GARAGENS

15 pontos de ativação
no tapete

Módulo eletrónico com
luzes e sons

60

cm

O
V
O
N

110 cm

TAPETE ELETRÓNICO DA CIDADE
Um tapete da cidade eletrónico gigante (110x60 cm), para brincar com os
veículos da coleção Mini Turbo Touch. As crianças podem desfrutar da
oportunidade de ter a cidade aos seus pés:
Explore as ruas e descubra os edifícios mais importantes bem como os sons
característicos da vida urbana.
z Tapete eletrónico com luzes e 50 sons / melodias.
z 15 Pontos de ativação: pressiona nos ícones ou passa o veículo através de
uma das zonas de ativação.
z 2 Modos de brincadeira. Modo Noite e Dia - podem interagir livremente
com a cidade; Modo Quiz – as crianças podem ouvir um som e adivinhar dee
onde veio, pressionando no ícone correspondente.
z 1 veículo exclusivo incluído. O playset Rescue Team pode ser conectado
ao tapete.
164

00 009700 000 000

2x AAA 1,5 V
(incluídas)

2a - 6a

Dimensões do produto (cm):

110x70x3,5
Dimensões da caixa (cm):
Caixa aberta

50x8x31

6x

8APIQQE*baeeag+

2 MODOS DE JOGO
1. NOITE E DIA:
Podes interagir livremente com
a cidade

50 sons e melodias

Brinca com toda a coleção Mini Turbo Touch e o playset “Rescue Team”

2. MODO QUIZ:
Pressiona no ícone que corresponde
ao som que ouves

1 Mini Turbo Touch incluído
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TURBO TEAM
PISTAS & GARAGENS
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Bem-vindos à estação da equipa de salvamento Chicco, uma sede onde começam
todas as aventuras com um carro dos bombeiros e um carro da polícia!
z Um playset para brincar com a restante coleção Mini Turbo Touch.
z Pressiona a sirene eletrónica para ouvir o verdadeiro som da polícia e músicas
divertidas.
z 1 Veículo incluído (carro dos bombeiros)
z Brinquedo 2em 1:
1. Playset: 3 níveis para brincar e uma garagem onde os veículos aguardam a
chamada de urgência.
2. Trilha: o veículo desce a rampa e apaga o fogo.

ao
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RESCUE TEAM
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00 009358 000 000

3x AAA 1,5 V
(não incluídas)

2a - 6a

Dimensões do produto (cm):

51x42,5x27
Caixa aberta

Dimensões da caixa (cm):

56x12x35,5

4x

8APIQQE*aiiebg+

PRODUTOS
SIMILARES
NA PÁGINA:
176-177

Rodas livres
Carro dos bombeiros incluídos
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TURBO TEAM
VEÍCULOS
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CRUZEIRO MSC SEASIDE
Um projeto especial em colaboração com a MSC Cruises. Apresentamos o
primeiro mini-veículo desenhado como um navio de cruzeiro.
z 2 em 1: Veículo com modo de puxar para trás (pull-back) e rodas livres.
z Pressione no botão do tejadilho do navio para ouvir o som verdadeiro da
sirene do navio e outras melodias.
z Superfície resistente à água. Não mergulhar na água durante períodos
longos.
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00 009232 000 000

2x AAA 1,5 V
(incluídas)

2a - 6a
Dimensões do produto (cm):

14x8x8
Dimensões da caixa (cm):
Caixa aberta

19,5x11x11,5

6x

8APIQQE*aidejh+

TURBO TEAM
CONTROLO REMOTO

Salta sobre obstáculos
graças às suas rodas grandes

Controlo remoto com
4 botões direcionáveis

BOBBY BUGGY RC
O primeiro controlo remoto que se move em quatro direções e supera
todos os obstáculos graças às sua rodas grandes.
z O primeiro controlo remoto na forma de uma roda com 4 botões fáceis de
usar.
z Rodas grandes para todos os tipos de superfície.

00 009152 000 000
4x AA 1,5 V
(não incluídas)
3xAAA 1,5 V
(não incluídas)

2a - 6a

Dimensões do produto (cm):

12x16x21
Dimensões da caixa (cm):
Caixa aberta

34,7x18,5x21,2

6x

8APIQQE*ahjddj+
Frequência:
2.408 - 2.448 GHz
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TURBO TEAM
CONTROLO REMOTO

O
V
O
N
4 direções

design crossover

ROCKET THE CROSSOVER RC
O Carro Crossover torna-se num brinquedo RC pela primeira vez! Apertem os
cintos de segurança, mantém o controlo remoto e diverte-te a conduzir o carro
dos pais.
z Design moderno.
z 4 Direções de movimento.
z Rodas grandes como um verdadeiro Crossover.
z Controlo remoto Ergonômico, com 4 botões direcionáveis.
z Controlo remoto e veículo comunicam-se através da tecnologia de
infravermelhos.
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00 009729 000 000
4x AA 1,5 V
(não incluídas)
2xAAA 1,5 V
(não incluídas)

2a - 6a

Dimensões do produto (cm):

18x12x13
Dimensões da caixa (cm):
Caixa aberta

35x17x21

6x

8APIQQE*baffcg+

Controlo remoto ergonómico com
4 botões direcionáveis
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SCUDERIA FERRARI
CONCEITO
Um conjunto de brinquedos alimentados por paixão, direcionados
ados para
a velocidade e impulsionados pela competitividade. Estão prontos
ontos para
competir com a Chicco e a Ferrari?

ARGUMENTOS PARA CONSUMIDORES
Brinquedos que aumentam a paixão por motores e pela velocidade, com formas aerodinâmicas e motores potentes , tanto para pistas de corrida como para viagens normais.
A Ferrari é uma love brand que consegue oferecer emoções a todos, envolvendo
fortemente as crianças e os adultos.

ARGUMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO
A linha Ferrari oferece aos retalhistas a oportunidade de comercializar brinquedos
associados a uma das marcas mais importantes do mundo.
Estes brinquedos destinam-se a crianças (e aos seus pais), com as formas, detalhes,
graﬁsmo e sons realistas dos carros da Ferrari.

ESTRUTURA DA LINHA
Rocas de plástico: 1 referência
Veículos: 2 referências
Controlo remoto: 1 referência
Pistas e playsets: 2 referências
Biclicleta: 1 referência

SCUDERIA FERRARI
ROCAS DE PLÁSTICO

PRODUTOS
SIMILARES
NA PÁGINA:
47-50
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CHAVES ELETRÓNICAS FERRARI
Um porta-chaves eletrónico com 3 chaves, tal como o porta-chaves real do
carro do pai.
z 2 botões eletrónicos no porta-chaves.
z 3 chaves com diferentes formas e atividades manuais.
z Sons reais da Ferrari e 4 melodias.
z Fácil de pendurar em todos os carrinhos de passeio.
z A luz pisca de acordo com a música.

00 009564 000 000

3xLR44 1,5 V
(incluídas)

3m+

Dimensões do produto (cm):

19x13x26
Caixa aberta

Dimensões da caixa (cm):

21,2x5,5x21,3

6x

8APIQQE*ajfbce+
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SCUDERIA FERRARI
VEÍCULOS
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PRODUTOS
SIMILARES
NA PÁGINA:
160-163, 181
E 182

e alta velo
ci

Ferrari

00 009495 000 000 LAFERRARI
00 009494 000 000 FERRARI F12

A Chicco e a Ferrari juntaram-se para reproduzir Carros reais da Ferrari.
LaFerrari e o Ferrari F12 TDF tornaram-se Mini Turbo Touch pela primeira vez.
2 modos de brincar:
z Rodas livres
z Puxar para trás (Pull-back)

2a+
Dimensões do produto (cm):

8,5x6x6,5
Caixa aberta
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MINI TURBO TOUCH

8APIQQE*ajdgje+

Dimensões da caixa (cm):

12,5x8x12

6x

8APIQQE*ajdgih+

SCUDERIA FERRARI
CONTROLO REMOTO
OTO

PRODUTOS
SIMILARES
NA PÁGINA:
169-170, 183
E 189

Controlo remoto
ergonómico
com 4 direções

Preessione o capac
Pressione
capacete
cete d
do
o
piloto
il
para ouvir
i os sons
da Ferrari

Graﬁsmo dos
patrocinadores reais

FERRARI RC
Um novo veículo com controlo remoto que reproduz o carro da Ferrari F1
oﬁcial. Sinta a emoção de conduzir um carro de de competição F1 Ferrari!
z Sons reais da Ferrari quando o carro se move e o capacete do piloto é
pressionado.
z Controlo remoto: inspirado no volante Ferrari, estudado para as mãos
dos bebés.
z Graﬁsmos dos patrocinadores reais do fórmula 1 da Ferrari.

00 009528 000 000

4xAA 1.5V
3xAAA 1.5V
(não incluídas)

3a+

Dimensões do produto (cm):

13,5x22,5x8
Caixa aberta

Dimensões da caixa (cm):

37x18x21

6x

Frequência:
2.420-2.461 GHz

8APIQQE*ajebde+
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SCUDERIA FERRARI
PISTAS & PLAYSETS

Ferrari F12

Evita os
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PISTA DE ALTA VELOCIDADE FERRARI
Aumente a linha da Ferrari Mini Turbo Touch com uma pista para brincar. Lance
os seus veículos Ferrari Mini Turbo Touch à velocidade turbo!
Funcionalidades eletrónicas: sons reais dos carros Ferrari quando a alavanca é
libertada.
z
z

176

ta

35

co

ne

T

4 cones e 1 taça incluídos.
1 Ferrari F12 TDF exclusivo (amarelo) no interior da caixa.

00 009565 000 000

2xAA 1.5V
(não incluída)

2a+

Dimensões do produto (cm):

25x10x35
Caixa aberta

Dimensões da caixa (cm):

35x15x21

6x

8APIQQE*ajfbdb+

2 veíc

SCUDERIA FERRARI
ulo

PISTAS & PLAYSETS

er r
sF
ari incluíd
os

ontrolos rem
2c

os
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por infrave
r

m

os
elh

PISTA FERRARI MULTIPLAY
Um novo conceito de pista de corrida com a marca Ferrari, com sons e
decorações oﬁciais.
3 diferentes modos de brincar:
z Pista interativa, uma pista em forma de anel;
z Pista de corrida, uma pista de corridas em forma de 8;
z Primeiro brinquedo com controlo remoto: os carros também podem ser
conduzidos fora da pista.

00 009690 000 000

8 x AAA 1,5V
(não incluída)

2a+

Dimensões do produto (cm):

144x25x60
Caixa aberta

Dimensões da caixa (cm):

41x15x59

4x

8APIQQE*badbac+
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SCUDERIA FERRARI
BICICLETAS

O
V
O
N

A

min

ha prime
ir a

bic
icleta!

Guiador e assento
regulável

Logo oﬁcial

F

er
i
rar

Fabricada em metal
ultra leve

Max 25 kg
BICICLETA SCUDERIA FERRARI
Aproveite o primeiro passeio com a apaixonante e veloz bicicleta Scuderia
Ferrari. Bicicleta sem pedais que ajuda a criança a adquirir balanço e
equilíbrio para andar só em 2 rodas preparando-se para fazer a transição
para uma bicicleta com pedais.
z Novo quadro de metal .
z Logotipos e cores oﬁciais da Ferrari.
z Estrutura de metal ultra-leve.
z Rodas anti-furo.
z Guiador e assento regulável.
z Assento macio.
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00 009832 000 000

2a+
Dimensões do produto (cm):

85x60x37
Dimensões da caixa (cm):
Caixa

72x15x31

2x

8APIQQE*bbbfhc+

READY

GO!!!

PRODUTOS
SIMILARES
NA PÁGINA:
103 E 192

60 cm

Ajuda as crianças a adquirirem equilíbrio!

85 cm
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FIAT
CONCEITO
Carros icónicos como o estiloso Fiat 500 e o enérgico Abarth tornam esta linha de veículos, controlos remotos e centros de atividades eletrónicos, espetacular.

ARGUMENTOS PARA CONSUMIDORES
As crianças podem imitar os adultos e interpretar as situações dos crescidos, brincando
com as miniaturas de um dos mais populares e fantásticos carros do mundo.
O Fiat 500 é adorado por muitas mulheres e também por mães, devido ao seu
bonito design e ao seu pequeno tamanho, fazendo com que seja fácil de conduzir e de
estacionar em qualquer lugar.

ARGUMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO
O Fiat 500 tem uma empatia espontânea e um caráter único,
que atrai tanto as raparigas como os rapazes.

SABIA QUE...
Abarth é a empresa de
competição da Fiat que se
tornou famosa, dentro
e fora dos circuitos de
competição, produzindo kits
de aperfeiçoamento do
desempenho, potência e
velocidade dos veículos
de fábrica.

Esta linha pode atrair compras adicionais, também pelas mães e avós,
que estão normalmente menos focadas neste tipo de brinquedos do que os seus
maridos.

ESTRUTURA DA LINHA
Veículos: 4 referências
Controlo Remoto: 1 referência
180

FERRAMENTAS DE CONHECIMENTO DOS PRODUTOS

#1

Fiat 500 Sport

FIAT

s
trá
a
r
pa
e
x

o ca
para

rregar e em seguida

e
ion
s
s
pre

ejadilh
t
o
n

o para iniciar a corr
i da

!

Pu

VEÍCULOS

2 modos de brincar:
1. Rodas livres
2.Puxar o carro para trás

Um look moderno

MINI TURBO TOUCH 500

00 007666 000 000 FIAT RACER
00 007667 000 000 ABARTH RACER

Estes mini carros criados pela Fiat e Abarth foram desenvolvidos para brincar
em muitas corridas, emocionantes e divertidas.
2 modos de brincadeira:
1. Puxe o carro para trás para o carregar e uma vez carregado, pressione o
tejadilho para iniciar a corrida;
2. A opção de rodas livres para simular inversão e estacionamento.

8APIQQE*afddjb+

2a - 6a
Dimensões do produto (cm):

8,5x6x6,5
Dimensões da caixa (cm):
Caixa aberta

14x10,3x10,5

6x

8APIQQE*afdeah+
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FIAT
VEÍCULOS

Sistema

de

ca
rg
a

pr

át
ic

PRODUTOS
SIMILARES
NA PÁGINA:
160-163, 168,
174, 181

mo
o
C

o e veloz!

som da b
uz
ina

er
onr
rro
o n ar d o c a

Quanto mais pressionar, mais ele anda!

TURBO TOUCH 500
Estes carros Turbo Touch, desenvolvidos pela FIAT e ABARTH, foram projetados para corridas divertidas.
z Sistema Turbo Touch: pressionar o carro para carregar.
z O carro acelera com efeitos sonoros de motor, quebras acentuadas e som
da buzina.

00 007331 000 000 ABARTH
00 007331 070 000 VERMELHO

3x AA 1,5 V
(incluída)

2a - 6a

Dimensões do produto (cm):

9x7,5x13,5
Dimensões da caixa (cm):
Caixa aberta
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18,7x12x15,5

6x

FIAT
CONTROLO REMOTO
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PRODUTOS
SIMILARES
NA PÁGINA:
170, 175 E 189

zina e ronronar do motor

Co
n
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rro

mu
d

r o volante

o

ia radio
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a
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o roda
a
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FIAT 500 SPORT
O carrinho telecomandado da Chicco, com as cores desportivas e divertidas
do FIAT 500 RC.
z Volante user-friendly controlado via radio.
z Com som do motor e da buzina.

00 007275 000 000
4x AA 1,5 V
(não incluídas)
3x AAA 1,5 V
(não incluídas)

2a - 6a

Dimensões do produto (cm):

14x13,5x21
Dimensões da caixa (cm):
Caixa aberta

36,5x16x21,3

6x

Frequência:
27.125 MHz

8APIQQE*adfdec+
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VESPA
CONCEITO
Sempre que estiver nos seus planos uma nova aventura, os brinquedos Vespa são os companheiros coloridos, perfeitos para qualquer passeio e experiência divertida.

ARGUMENTOS PARA CONSUMIDORES
Os brinquedos Vespa são os melhores companheiros para todas as aventuras
relacionadas com liberdade, descobertas e lazer.
As icónicas Scooters representam um meio onde as pessoas
expressam a sua beleza, estilo, e a própria identidade.

ARGUMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO

SABIA QUE...
...A Vespa foi lançada em
1946 e, desde então,
tem mudado as vidas de
gerações inteiras, dando
sempre a resposta mais
avançada aos seus desejos
de mobilidade ligeira.

Brinquedos coloridos que chamam a atenção, associados a
uma marca popular e soﬁsticada, reconhecível no linear e que estimula as
compras por impulso.
Uma linha de scooters que consegue atrair todas as crianças, adequada como
presente para qualquer ocasião.

ESTRUTURA DA LINHA
Veículos: 3 referências
Cavalgáveis: 1 referência
184

VESPA
VEÍCULOS

PRODUTOS
SIMILARES
NA PÁGINA:
160 A 163, 168,
174, 181 E 182

Inspirado no
De

sig
n da Vespa

8APIQQE*ajjbie+

8APIQQE*ajjbjb+

MINI VESPA PRIMAVERA
Mini Vespas colecionáveis inspiradas no design da Vespa Primavera.
Disponível em 3 cores diferentes, caracterizada por 3 expressões faciais
engraçadas.
Com o efeito de puxar para trás (pull-back) para corridas empolgantes com
os amiguinhos.

8APIQQE*ajjcah+
00 009625 000 000 VERMELHA
00 009626 000 000 BRANCA
00 009627 000 000 AMARELA

2a - 6a
Dimensões do produto (cm):

8.9x4.85x7.2
Dimensões da caixa (cm):
Caixa aberta

11.5x7x11

6x
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VESPA
VEÍCULOS

dulo eletrón
ó
M
i

PRODUTOS
SIMILARES
NA PÁGINA:
96-97, 99-100,
190

ns

om luzes e so
c
co

Vermelho icónico

Inspirado no design Vespa

VESPA PRIMAVERA
Com detalhes e sons realistas para uma experiência Vespa a 360°.
Módulo eletrónico com som de buzina, efeitos de gasolina e motor e
luzes com músicas.
z

186

2 em 1:
z Condução fácil, rodas de apoio removíveis, para oferecer
estabilidade aos iniciados.
z Rodas livres, para condutores experientes.

00 009519 000 000 VERMELHA

3xAA 1,5 V
(incluídas)

12m-3a

Dimensões do produto (cm):

36x28x42
Dimensões da caixa (cm):
Caixa aberta

54x28,5x46

1x

8APIQQE*ajdjeg+

2 em 1
1. FÁCIL DE ANDAR

e ap
d
s

Com detalhes e
sons realistas!

oio rem
ov

is
íve

Ro
da

2. RODAS LIVRES

Rode a chave para
ouvir o barulho
do motor!
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DUCATI
CONCEITO
O design racing da Ducati e a sua grande paixão por motas transformaram-se em brinquedos apelativos com uma essência distinta.

ARGUMENTOS PARA CONSUMIDORES
A Ducati personiﬁca o espírito desportivo, a excelência do design, o amor pela beleza.
É uma marca que consegue criar experiências únicas. A paixão é transmitida por
gerações.
As motas Ducati destinam-se a nos fazer sonhar e a conduzir mais
depressa do que nunca, sentindo emoções excitantes.

ARGUMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO

SABIA QUE...
…A história gloriosa
da Ducati é uma
tradição sem paralelo,
composta de inovação,
estilo italiano e vitórias
desportivas, que
começaram em
1926.

A cor vermelha icónica da Ducati transmite paixão, e é facilmente
reconhecível nas prateleiras por estar ligada à cor favorita das crianças
no mundo dos motores.
Oferecer uma seleção de motas de brincar na gama de veículos é uma oportunidade
de negócio para qualquer retalhista. Com a Chicco e a Ducati, transforma-se em
vendas adicionais.

ESTRUTURA DA LINHA
Controlo remoto: 1 referência
Cavalgáveis: 1 referência

Triciclos: 1 referências
Bicicletas: 1 referência

DUCATI
CONTROLO REMOTO

6 direções

PRODUTOS
SIMILARES
NA PÁGINA:
169, 170, 175
E 183

Sons da b

uz
in
ae
r

o
intuitivo: virando o guiador, a m

DUCATI 1198 RC
A primeira mota Ducati com telecomando intuitivo.
z Revolucionário guiador com controlo remoto.
z Intuitivo controlo remoto: basta virar o guiador para a mota mudar de direção.
z 6 direções diferentes.
z Sons da buzina e do motor.

do
m
ot
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ta m
uda de direç
ã

ronronar

o

do

Teleco
mando

00 000389 000 000

6x AA 1,5 V
(não incluídas)

2a - 6a

Dimensões do produto (cm):

8x11x14
Dimensões da caixa (cm):
Caixa aberta

36,5x17,5x29

6x

Frequência:
40.68 MHz

8AKDQRA*hgiceb+
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DUCATI
CAVALGÁVEIS

2 MODOS DE USO:

3a+

2. An
da
r

d e an

e nt e
rem
liv

c il

18m+

1. F
á

Detalhes e sons
realísticos

dar

PRODUTOS
SIMILARES
NA PÁGINA:
96-100

Suporte de
rodas
removível

Max 25 kg
DUCATI MONSTER
A primeira moto de passeio para pequenos campeões de corrida de motos
com 2 modos de uso:
z Fácil de Andar: as rodas laterais oferecem estabilidade aos iniciantes.
z Andar livremente: sem rodas de suporte para os "pilotos" mais
experientes que podem andar na sua moto de forma independentemente.
z Com detalhes e sons realistas como uma verdadeira Ducati.

00 071561 000 000

2 x AAA 1,5 V
(não incluídas)

Dimensões do produto (cm):

43x45x63
Dimensões da caixa (cm):
Caixa

190

18m - 5a
65x38x53,5

1x

8AKDQRA*jhaeai+

DUCATI
TRICICLOS

PRODUTOS
SIMILARES
NA PÁGINA:
101 E 102

Com pega
removível

Design desportivo

1. Empurra e anda
2. Pedalar

2 em 1
Si s t e m
ad

m

livre o
n
/
of
f

c est o
um

oda
er

Em metal

Co

Max 20 kg
U-GO TRIKE DUCATI
Triciclo com um look desportivo e moderno. Com 2 modos de uso:
z Empurra e Anda: a pega pode ser ajustada até à altura dos pais, tornando
mais fácil puxar e guiar a criança.
z Pedais livres: removendo a pega a criança pode pedalar livremente.
z Sistema de bloqueio de direção e sistema de roda livre on/off.
z Com um cinto de segurança e cesta na parte da frente.

00 007412 070 000

18m - 5a
Dimensões do produto (cm):

40x51x68
Dimensões da caixa (cm):
Caixa

49x25x33

2x

8APIQQE*aecfhj+
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DUCATI
BICICLETAS

PRODUTOS
SIMILARES
NA PÁGINA:
103 E 178

Pneus anti-furo
Fabricada em metal
ultra leve

Max 25 kg
BICICLETA AMARELA DUCATI
Uma bicicleta sem pedais com as cores e o design de uma Ducati Scrambler.
z Ajuda a criança a adquirir balanço e equilíbrio para andar só em 2
rodas e preparando-se para uma verdadeira bicicleta com pedais.
z Fabricada em metal ultra leve.
z Guiador e assento regulável.
z Idade adequada: dos 2 aos 5 anos de idade (máximo 25 kg).
z Nas cores originais Ducati Scrambler.
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00 001716 040 000

2a - 5a
Dimensões do produto (cm):

46x56x68
Dimensões da caixa (cm):
Caixa

60x17,3x25,5

2x

8APIQQE*agccej+

LEGENDA:
Código produto

00 060079 000 000

Brinquedo
Eletrónico
Pilhas

12m -4a

2x AA 1,5 V
(incluídas)

Faixa de idade
aconselhada

Dimensões da caixa (cms):

33,5x15,5x28,6
Caixa aberta

Tipo de embalagem

6x

Peças por caixa master

Comprimento x Largura x Altura

Legenda Símbolos Gráﬁcos
Quantidade de caixas
por unid. de embalagem

Caixa aberta

Brinquedo eletrónico

Caixa com janela

Quantidade
e tipo de pilhas

Caixa com janela
“try me / touch me”
Caixa fechada

Experimenta-me
Display caixa expositora
Blister
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Info

CÓDIGO SAP

CÓDIGO EAN

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Dimensões

BRINQUEDO CAIXA)

EMBALAGEM

Dimensões: Comp x Larg x Alt Peças

Dimensões

Peso

00002429100000 8058664024421 Móbile First Dreams Rosa

14

36x56x43

52x14,8x36

4

62x39x54,5

10,384

00002429200000 8058664024179 Móbile First Dreams Azul

14

36x56x43

52x14,8x36

4

62x39x54,5

10,384

00007627100000 8058664089789 Móbile Next2Dreams rosa

13

58,6x26,5x48,5

40x12x35

6

72,1x42,9x38,3 6,700

00007627200000 8058664089772 Móbile Next2Dreams azul

12

58,6x26,5x48,5

40x12x35

6

72,1x42,9x38,3 6,700

00007627000000 8058664051946 Móbile Next2Dreams bege

23

58,6x26,5x48,5

40x12x35

6

72,1x42,9x38,3 6,700

00009828000000 8058664111305 Móbile Next2Moon 3 em 1 Neutro

NOVO

23

62x20x41

47,5x14x35,2

6

72,1x44,6x50,6 10,440

00009828100000 8058664111312 Móbile Next2Moon 3 em 1 Rosa

NOVO

10

62x20x41

47,5x14x35,2

6

72,1x44,6x50,6 10,440

00009828200000 8058664111329 Móbile Next2Moon 3 em 1 Azul

NOVO

10

62x20x41

47,5x14x35,2

6

72,1x44,6x50,6 10,440

00002427100000 8059147059633 Projetor Goodnight Stars rosa

8

28x13x16

27,7x18,8x20,9

6

58,5x44,5x29,3 6,736

00002427200000 8059147059855 Projetor Goodnight Stars azul

8

28x13x16

27,7x18,8x20,9

6

58,5x44,5x29,3 6,736

00007647200000 8058664062355 Projetor Next 2 Stars Azul

9

22x15x15

26,5x16,3x21,3

4

53,5x23x34

3,735

00007647100000 8058664062348 Projetor Next 2 Stars Rosa

9

22x15x15

26,5x16,3x21,3

4

53,5x23x34

3,735

00009863000000 8058664051946 Projetor Next 2 Stars Bege

22

22x15x15

26,5x16,3x21,3

4

53,5x23x34

3,735

00002426100000 8059147059619 Painel de berço Goodnight Moon rosa

18

15x15x5,5

20,9x7,5x19,5

6

40,5x23,5x25,5 2,489

00002426200000 8059147059626 Painel de berço Goodnight Moon azul

18

15x15x5,5

20,9x7,5x19,5

6

40,5x23,5x25,5 2,489

00009156100000 8058664079704 Painel Ursinho Boa Noite rosa

17

19,5x25,5x6

22,1x10,5x25

6

45,3x26,8x32,9 2,755

00009156200000 8058664079711 Painel Ursinho Boa Noite azul

17

19,5x25,5x6

22,1x10,5x25

6

45,3x26,8x32,9 2,755

00007704000000 8058664048724 Painel Mocho Soft Cuddles

21

26x28x6

21,7x8,2x21,7

6

44x27,8x22,7

2,192

00008015200000 8058664060368 Ursinho boa noite - Azul

19

30x36,5x14

25,5x20,5x31,5

4

52x33x42,8

4,090

00008015100000 8058664060351 Ursinho boa noite - Rosa

19

30x36,5x14

25,5x20,5x31,5

4

52x33x42,8

4,090

00008015300000 8058664106349 Ursinho boa noite - Bege

22

30x36,5x14

25,5x20,5x31,5

4

52x33x42,8

4,09

00009090100000 8058664074365 Ovelhinha Boa Noite - Rosa

20

21x30x12

31x16x25

6

63,7x33,7x27,4 2,887

00009090200000 8058664074372 Ovelhinha Boa Noite - Azul

20

21x30x12

31x16x25

6

63,7x33,7x27,4 2,887

de música Chicco Soft Cuddles
00007497100000 8058664027118 Caixa
rosa
de música Chicco Soft Cuddles
00007497200000 8058664027125 Caixa
azul

21

20x22x11

16,5x10,6x16,5

6

34x34,5x18

2,200

21

20x22x11

16,5x10,6x16,5

6

34x34,5x18

2,200

00009830100000 8058664111381 Ursinho Bons Sonhos Rosa

NOVO

15

10,5x9x14

16,5x10,2x21

6

51,5x21,9x24,1

2,220

00009830200000 8058664111398 Ursinho Bons Sonhos Azul

NOVO

15

10,5x9x14

16,5x10,2x21

6

51,5x21,9x24,1

2,220

de música Doce Casinha First
00007050000000 8058664065646 Caixa
Love

31

12,5x18x5

14,2x7,6x21

6

23,4x24,5x29,8 1,992

00007930000000 8058664067145 Caixa de música Coelhinho First Love

30

16x19X8

21x12x21

6

44,7x21,2x34,7 2,490

00007939000000 8058664067206 Ovelhinha First Love

26

20x25x8

20x11x25

6

52,7x21,2x34,7 2,490

00007940000000 8058664067213 Gatinho First Love

28

16x25x8

20x11x21,3

6

44,7x21,2x34,7 2,490

00007942000000 8058664067237 Boneca First Love

27

21x24x8

20x11x21,3

6

44,7x21,2X34,7 2,490

00007941000000 8058664067220 Manta Cãozinho First Love

28

25x25x8

21x7x21,3

6

44,7x21,2x34,7 2,490

00009718000000 8058664104611 Boneca de passeio First Love

NOVO

29

18x6x14

15x6x12

6

37,0x19,0x14,5 0,740

00009719000000 8058664104628 Cãozinho de passeio First Love

NOVO

29

18x6x14

15x6x12

6

37,0x19,0x14,5 0,740

00009609000000 8058664097623 Coelhinho DouDou

38

15,5x27x6,5

13,4x7,1x21,3

6

23,4x28,2x23

00009615000000 8058664097685 Ursinho DouDou

38

22x25x6,5

21,3x7,6x19,6

6

40,6x23,4x24,5 1,236

meu primeiro peluche ursinho
00009617000000 8058664097708 O
DouDou

38

17x25x10

13,6x7,6x25,3

6

27,4x28,6x27,5 1,268

37

17x10x10

21x20x13

6

33,7x28,7x28,1 1,808

00009616000000 8058664097692 Roca coelhinho DouDou

39

15x20,5x5,5

11,6x8,6x21,3

6

23,4x28,2x23

0,925

00009618000000 8058664097814 Caixa de música ursinho DouDou

39

9x21,5x8,5

11,6x8,6x21,3

6

23,4x27,5x24,6

1,140

34

40x19x4,5

23x6x23

6

38,2x24,8x28,1 1,832

00009712000000 8058664104550 Bola Ursinho Dou Dou

00009715000000 8058664104581 Mobile de Passeio Ursinho Dou Dou
194

SITUAÇÃO PÁGINA BRINQUEDO (SEM CAIXA)

NOVO

NOVO

0,925

CÓDIGO EAN

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
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00009714000000 8058664104574 Mobile Ursinho&Coelhinho Dou Dou

NOVO

33

57x33x47

31 x12X40

6

76,0x32,8x43,1 6,025

00009713000000 8058664104567 Painel Coelhinho Musical Dou Dou

NOVO

35

30x6x14

25x9x16

6

27,7x21,2x33,1

00009602000000 8058664097463 Ursinho Noites Mágicas

NOVO

36

10x7x7

13x11,5x11,5

6

36,7x24,7x14,6 1,262

00009601000000 8058664097456 Coelhinho Noites Mágicas

NOVO

36

10x7x7

13x11,5x11,5

6

36,7x24,7x14,6 1,262

00009717000000 8058664104604 Móbile Floresta Mágica

NOVO

41

40x32x42

31x40x12

6

41,5x38x64,5

00009716000000 8058664104598 Floresta Mágica Relax & Ginásio

NOVO

42

46x76x76

47x10x61

4

62,7x48,7x41,3 9,670

00007945000000 8058664067350 Tapete da ﬂoresta XXL azul

43

140x90x2

60,5x45x73

6

66,4x37,6x48,7 5,408

00007945100000 8058664102938 Tapete da ﬂoresta XXL rosa

43

140x90x2

60,5x45x73

6

66,4x37,6x48,7 5,408

00001191000000 8003670667926 Estrela Musical

46

12x18x3,5

14,2x6,7x21,2

6

41,6x23,5x15,7

00001192000000 8003670667933 Lua Musical

46

12x18x3,5

14,2x6,7x21,2

6

41,6x23,5x15,7 1,687

00009304000000 8058664085378 Pêra Musical

46

12,50x30x7

14x10x21

6

26,3x23,4x29,9 1,440

00000903000000 8003670718819 Móbile Dancing Friends

58

25x30x13

25x13x23

6

26,4x70,6x27

57

25x30x6

38,5x9x25

6

52,6x39,4x28,1 4,532

00000907000000 8003670718857 Macaquinha Brincalhona

56

17x23x5

16,5x6,3x21

6

18x23,3x22

0,932

00000906000000 8003670718840 Rã Primeiras Atividades

56

19x22x3,5

16,5x6,3x21

6

38x23x19

0,740

00072376000000 8003670877349 LIVRINHO 1,2,3

55

19x19x2,5

16,5x6,3x21

6

20x25,5x11

0,640

00007202000000 8058664029501 Roca Mrs. Zebra

56

14x25x7,3

21x7x25

6

26,5x36x18,5

1,352

00009227000000 8058664083015 Tutti Frutti

55

25x25x5

21x10x25

6

43,2x27,4x31,2 1,050

00007201000000 8058664029495 Cordão de passeio Mrs. Giraffe

58

17x20x14

17,5x7,5x25

6

22,5x64,8x26,5 1,680

00071697000000 8003670985266 Roca Rã

49

12x14x3,5

14,5x4x20,5

6

15,5x22x35,5

00061411000000 8003670965527 Doces dentadinhas Elefante

49

12x14x3,5

14,5x4x20,5

6

31,1x19,4x22,9 0,865

00005954000000 8058664007592 Anel Pega Fácil

47

12x11x2,5

16,5x4x21

6

18,3x22,5x25,5 0,758

00005953000000 8058664007585 Chave Pega Fácil

47

12x11x2,5

16,5x4x21

6

18,3x22,5x25,5 0,758

00005955000000 8058664007608 Anel de Dentição Foca

50

13x11x2

16,6x2,2x21

6

18,3x22,4x19,2 0,856

00007681000000 8058664053711 Comboio 123

47

8x7x1

19x3x24

6

21,7x22,7x23,3

00009368000000 8058664088805 Anel de dentição frutinhas

50

8x16x6,5

16,5x6,5x21

6

60,2 x 22,4 x 17,2 1,000

00005956000000 8058664007615 Anel de Dentição Peixinhos

50

11,5x11x2,5

16,5x6,5x21

6

18,3x22,5x27,5 0,943

00009747000000 8058664106028 Arco Travel Friends

NOVO

Info
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1,527

9,000

1,710

3,830

1,058

1,1

00009708000000 8058664104512 Telemóvel Cãozinho

NOVO

48

6x12,1x3

16,5x5x21

6

25x18,5x22,5

1,350

00009707000000 8058664104505 Pirilampo Brilha e Agita

NOVO

48

14x11,5x2

21x5x16,5

6

25x18,5x22,5

1,328

00009709000000 8058664104529 Amiguinhos da Natureza

NOVO

49

12x14x1,5

16,5x5x21

6

17x17,5x22

1,150

00007650000000 8058664050819 Pintaínho primeiras atividades

54

8x19x6

16,5x6x20,5

6

37,5x21,6x6,7

3,600

00007652000000 8058664050833 Maçã pega fácil

53

9x14x13

16,5x6x20,5

6

32x17x18,3

0,750

00007654000000 8058664050857 Ratinho primeiras atividades

54

14x24x9

16,5x6x20,5

6

00072375000000 8003670877332 Elefante Primeiras Atividades

54

16x23,5x4,5

21x6,3x25,2

6

00009226000000 8058664083008 Mr. Cãozinho

53

18x25x7,5

21x10x25

6

43,2x27,4x31,2 1,200

00007157000000 8058664029327 Roca Mr. Girafa

51

16x18x5

21x7x25

6

33,5x26,5x18,5

00007200000000 8058664029488 Roca Mr. Hippo

51

16x18x5

21x7x25

6

35,8x26,5x18,2 0,995

00007893000000 8058664065134 Borboleta Happy Colour

52

23,5x17x0,2

25x6,5x21

6

21,5x20,5x26,0 0,650

00007894000000 8058664065141 Dinossauro Happy Colour

52

23,5x17x0,2

25x6,5x21

6

21,5x20,5x26,0 0,650

00007895000000 8058664065158 Tartaruga Happy Colour

52

23,5x17x0,2

25x6,5x21

6

21,5x20,5x26,0 0,650

00005836000000 8058664007394 Bola Musical

59

15x15x15

19x15x20

6

22,5x49,5x38,5 2,456

00005835000000 8058664007387 Bolinha Soft

59

9,5x9,5x9,5

14x10x14

6

36,8x29,5x8,6 4,080
18x26,5x22

16x33x29

0,896

1,107

1,046
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00007651000000 8058664050826 Luva animais da Quinta

60

20x24x4

21x7x25

6

27,5x27,5x26

0,840

00007897000000 8058664065172 Livrinho dos animais Happy Colour

61

19x16,5x2

30,3x4x22

6

23,2x32,4x27,1

1,800

00007703000000 8058664048717 Baby Batedeira

64

8x19x7

16,6x6,7x24,3

6

55x21,5x19

1,614

00007987000000 8058664069132 Baby Explorador

65

9x12x7

21x9x16,5

6

21,7x33,8x23,3 1,501

72

12x13x12

15,5x13x25

6

40,4x33,1x28,1 3,556

73

15x20,5x15

17,6x16,6x25

6

51,5x28x37,2

75

12x17x7,5

14x9,5x21

6

74

13x16,5x8,5

14,5x11x20,5

6

00009711000000 8058664104543 Dino o pião Bolinhas

NOVO

00070074000000 8003670668329 Pião Aquarium
00009710000000 8058664104536 Windy o catavento colorido

NOVO

00005833000000 8058664007363 Fruta Musical

196

BRINQUEDO CAIXA)
Dimensões: Comp x Larg x Alt Peças

4,894

30,8x29,4x24,1 2,083
34,5x24x31

2,269

00009703000000 8058664104468 Miss Candy uma Cupcake saborosa

NOVO

64

7,5x7,5x13

14x9,5x21

6

30,8x29,4x24,1 2,083

00009704000000 8058664104475 Mr.Pepperoni, o cortador malabarista

NOVO

63

7x17x3

14x5x21

6

33,4x15,2x24,1

1,337

00009705000000 8058664104482 Mr. Roger o Tenista talentoso

NOVO

63

8,5x5x17

14x5x21

6

33,4x15,2x24,1

1,337

00009706000000 8058664104499 Mr. Elliot a lamparina alegre

NOVO

62

9x10x14,5

14x10x21

6

30,8x29,4x24,1 2,083

00009224100000 8058664084340 Mr. Tosta

61

23x14x7

21,2x8,5x25,28

6

23,6x51,8x27,2 2,848

00060067000000 8003670739456 Telemóvel Vibra & Capta

67

6,5x13,5x4

11x4,5x23,5

6

00009340000000 8058664086979 Bola atividades

67

15x15x15

17x17x21,5

6

53,3x35,9x23,2 4,330

00009336000000 8058664086849 Cão Dó Ré Mi

68

26x19x11

30x14x20,5

6

43,8x31,4x43,5 5,980

00009613000000 8058664097661 T-Rec

69

15x16x8

17,3x12,2x21

6

21x17,3x12,2

2,507

00009308000000 8058664085521 Torre Colorida

71

30x62x30

18,5x17,5x30

6

54x38,1x31,4

7,200

00009612000000 8058664097654 Tambor Hippo

65

18x9,5x18

18,5x18x21

6

23,4x55,7x38,7 2,856

00009614000000 8058664097678 Trompete Musical

66

15x10x6,2

17,3x12,2x21

6

17,4x38,9x22,2 1,095

00009620000000 8058664097821 Guitarra Musical

66

15x10x6,2

17,3x12,2x21

6

17,4x27,5x22,2

1,076

00009619000000 8058664097838 Piano Musical

66

15x10x6,2

17,3x12,2x21

6

17,4x27,5x22,2

1,166

00007423500000 8058664044917 Pirâmide dos anéis

70

13x23x13

14,3x14,3x25,5

6

44x27,8x30

3,063

00007511000000 8058664046409 Copos empilháveis

70

-

10,5x10,5x21

6

33.5x23x22.5

2,000

00064273000000 8003670687658 Casa dos animais

71

22x20x22

35,8x18,2x26,5

6

71x34,5x52

8,131

00069005000000 8059147057998 Fantasy Island

73

39,5x24x21

41,2x17,6x35,6

4

72,1x38,5x43,3

7,710

00009223000000 8058664082834 Florzinha Rega e Gira

79

9,5x21,5x8,5

21,2x10x25,2

6

27,6x61,9x22,4 2,337

00007513000000 8058664046423 Os amiguinhos do mar

78

-

13x11,8x21

6

37.2x27.6x22.5 2,000

28x24x12

1,343

00009727000000 8058664105502 Rã Nadadora

NOVO

77

14x15x5

18x5,5x21

6

57,5x20x23

1,249

00009603000000 8058664097470 Pinguim Nadador

NOVO

77

14x15x5

18x5,5x21

6

57,5x20x23

1,249

00009728000000 8058664105519 Baleia Salpica

NOVO

76

11,5x12,5x9

15x8x21,5

6

28x26x17

1,295

00009372000000 8058664089734 Torre dos anéis Smart2play

84

14x18,5x14

15x15x25

6

47x27,4x31,6

4,300

00009373000000 8058664089741 Copos dos números Smart2play

84

12x36x12

15x15x25

6

47x27,4x31,6

4,800

00009374000000 8058664089758 Bola Mágica Smart2play

85

15x15x15

15x15x25

6

47x27,4x31,6

4,280

00009610000000 8058664097630 Casa dos animais Smart2play

NOVO

82

19x23x23

26x18x36

4

67,1x49,1x27,4

5,368

00009686000000 8058664102914 Cubo Martela & brinca Smart2play

NOVO

83

14x14x16

15x15x25

6

67,1x49,1x27,4

5,368

00009335000000 8058664086825 Ginásio Cresce e Caminha

90

53,5x41x47

52,5x14x47

4

57x33x33,5

3,117

00069028000000 8059147058513 Tapete/Ginásio Bubble Gym

88

86x46x86

65x12,2x50

4

66,5x53x50,5

11,627

00007206000000 8058664029549 Tapete musical eletrónico da Selva

89

72x72x4

40x10x40,5

6

65,5x42x41,5

6,776

00007163000000 8058664028337 Tapete puzzle da Cidade

89

93x93x2

31x9,2x31

6

56x32,8x33

2,838

00005905100000 8058664056569 Primeiros Passos Happy Hippy

93

33x42,5x37

51x18,4x39,5

4

75x41,5x52,5

9,800

00065261000000 8003670224211 Primeiros Passos Musicais

94

38x40,5x40,5

40,3x15,3x49,3

4

64x43,5x51

11,974

CÓDIGO EAN
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00065261200010 8003670713654 Primeiros Passos Musicais girl
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EMBALAGEM
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64x43,5x51

11,974

94

38x40,5x40,5

40,3x15,3x49,3

4

91

50,5x18x38,5

45x44x48

4

00006714000000 8058664011797 Triciclo Pelicano

101

40x51x68

51,5x24,8x28,8

2

52,5x58,5x26

9,802

00007412000000 8058664042555 Triciclo U-Go

102

40x51x68

50,5x25x30

2

50,5x68,5x27

11,477

00007412100000 8058664042562 Triciclo U-Go rosa

102

40x51x68

50,5x25x30

2

50,5x68,5x27

11,477

00060703000000 8003670913337 Quattro laranja

97

35x81x64

65x40x46,5

1

65x46,5x40

7,780

00060703100000 8003670746409 Quattro rosa

97

35x81x64

65x40x46,5

1

65x46,5x40

7,780

00060703300000 8058664084739 Quattro Vermelho

97

35x81x64

65x40x46,5

1

65x46,5x40

7,780

00007347100000 8058664054008 All Around Deluxe

99

26x52x43

51,5x28x28

2

58x31x54

5,923

00007347010000 8058664074341 All around girl

100

26x52x43

51,5x28x28

2

58x31x54

5,923

00007347020000 8058664074358 All around boy

100

26x52x43

51,5x28x28

2

58x31x54

5,923

00007907000000 8058664053193 Baby Rodeo

96

30x58x64

60,5x43x49,5

1

47,9x60,2x33,7 11,816

00007907100000 8058664086832 Miss Baby Rodeo

96

30x58x64

60,5x43x49,5

1

47,9x60,2x33,7 11,816

00001716000000 8003670737827 A Minha Primeira Bicicleta Chicco

103

46x56x68

60x17,3x25,5

2

61x27,2x34,5

8,079

00001716100000 8058664023400 A Minha Primeira Bicicleta Rosa

103

46x56x68

60x17,3x25,5

2

61x27,2x34,5

8,079

00007417000000 8058664042623 Cão Detetive

95

41x45x17

33,2x17,2x25,2

6

68,1x53,3x27,6 10,575

00005225000000 8003670826767 Golo de Ouro

112

58x50x25

58x14,3x45

4

59,5x48x59

9,949

00005228000000 8003670826798 Strike dos Macaquinhos

106

11x15x9

43x26x11,2

4

53,5x43x24,8

4,960

00009150000000 8058664079315 Tapete da Macaca Eletrónico

110

150x40x1

45x10x30

6

32,1x62,2x46,2 6,046

00009149000000 8058664079308 Ouriço Gira e Brinca

111

24x24x12,5

32x12,9x25,2

6

27,5x77,3x34,4

00009343000000 8058664087303 Basket 1 2 3

109

25x58x36

42,5x17x50

4

69,3x51,7 x44,3 9,352

00009516000000 8058664093922 Pinball Os amiguinhos da quinta

107

59x43.5x34.5

46x26x54

4

62,7x92,4x57,7

NOVO

108

34x42,5x2,5

45x5x40

6

41,3x33,5x40,5 2,161

00009754000000 8058664106271 Dardos Animais Felizes eletrónico

NOVO

108

34x42,5x2,5

40x5,5x38

4

38,1x22,7x47,7 2,306

00009838000000 8058664111121 Golo de Ouro Leãozinho

NOVO

113

46x26x54

59x34,5x43,5

4

95,2x61,7x31,8 8,080

00000995000090 8033828719825 Chave Falante

117

9,5x15x5

14,2x7x25

6

30x28,5x22,5

2,060

00000996000090 8033828719771 Livrinho Falante

116

13x15x3

20,2x5x22,5

6

31,7x24,7x22

2,522

00007853000090 8058664072071 Smartphone Falante Chicco

116

7x14,5x2

14,1x4,6x20,4

4

21,4x29x14,7

1,553

00006815000090 8058664026067 Puzzle Happy Palace

119

22x24x3,5

26,7x6x25

6

39x27,5x28,5

4,030

00060079000090 8003670914624 Quinta Interativa

124

32x26x13,5

33,5x15,5x28,6

6

68,5x31x48

10,392

00007653000090 8058664085330 Mesa de atividades Bilingue

123

34,5x34,5x37,5

61,5x11x38

3

63,7x35,3x40,6 8,764

00007710000090 8058664084296 Sam a Toupeira Saltitona Bilingue

120

20x25x25

29,2x20,2x21,3

6

62,3x25x30,4

00007947000090 8058664099283 Teddy o ursinho das emoções

121

23x17,5x26

21x17,5x30

6

77,7x32,4x36,7 2,759

00007416000090 8058664084265 Food Truck 2 em 1

129

55x35x19

57,2x22,7x30

4

92,5x58,9x32,4 19,233

Passos O jardineiro
00009793000000 8058664109340 Primeiros
brincalhão

00009754100000

8058664116171 Dardos Animais Felizes não eletrónico

NOVO

Info
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41,1x37,5x104,9 13,184

7,467

7,747

7,257

00009611000090 8058664112357 Selﬁe Phone

NOVO

118

14x8x3,5

14x5x21

6

29,4x15,1x22,2 0,863

00009605000090 8058664114597 Baby Market Bilingue

NOVO

125

46x76x76

47x10x61

6

69,8x57,0x34,9 6,305

00009141000090 8058664100811 Comboio dos Animais ( Bilingue)

NOVO

127

61,5x74,5x14,5

55x12x35

6

75,6x56,8x4,00 8,872

00009792000090 8058664114740 Professor Edu

NOVO

130

34x36x6

40x9,2x38,4

3

41,6x29,6x41,0 3,458

00009306100090 8058664105809 Happy Tab laranja PT - Talent version

133

25x2,5x15

33,5x6,2x23,1

2

35,2x14,1x25,5

1,657

00009365000000 8058664088669 Microfone - Happy Tab

135

13x5x5

8x6x17,5

6

19 x 17,5 x 18

0,780

00007445000000 8058664045600 Carregador elétrico Happy Tab

133

-

-

-

-

-

00009493100000 8058664099177 Mesa de mistura DJ Mix

143

21x32x7,5

37x10,5x25

6

65,2x27,4x38,2 5,400
197
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o cantor - Edição de canções
00009492000090 8058664097913 Songy
e melodias

145

25x23x13

29x15x30

6

60x32x47

6,07

00006993000000 8058664023141 Bateria Musical

139

25,5x11x18,5

27,8x11,8x19,3

6

57x21x36,8

4,170

00006993100000 8058664106288 Happy, a Bateria musical

NOVO

138

25,5x11x18,5

28x12x20

6

57,2x36,8x21,4 3,706

00009819100000 8058664114481 Flashy, o xilofone musical

NOVO

140

26x17,5x12,3

29x15x18

6

47,6x30,6x39,1 6,683

00009820100000 8058664114658 Rocky, a bateria divertida

NOVO

141

36x34x22

40x14x35

6

76,8x58,8x45,1 13,809

00009164000000 8058664080694 Amiguinhos do Oceano Family Games

151

-

23x4x23

6

26,4x24,7x24,7 0,284

00009167000000 8058664080915 Quarto da Brincadeira Family Games

152

-

23x7x23

6

23,4x47,7x24,7 0,284

00009168000000 8058664080922 Abelhas Felizes Family Games

155

-

30x5x30

6

32,4x31,7x31,7 0,284

00009169000000 8058664080939 Balões Coloridos Family Games

153

-

23x4x23

6

26,4x24,7x24,7 0,177

00009170000000 8058664080946 Zero Family Games

148

-

20x3x10

6

11,4x21,7x21,7

00009487000000 8058664093618 Histórias Fantásticas

149

-

20x3x10

6

12,4x21,2x20,2 0,900

00009488000000 8058664093625 As férias dos animais

156

-

23x5x23

6

25,4x31,7x24,2 0,833

00009489000000 8058664093632 A dança dos peixes

150

-

23x5x23

6

25,4x31,7x24,2 0,807

00009490000000 8058664093649 Presentes de Natal

157

-

30x5x30

6

32,4x61,7x16,7 4,500

00009491000000 8058664093656 A pequena Seta

154

-

30x5x30

6

16,7x61,7x32,4 4,440

00007901000000 8058664053131 Carro Policia Turbo Touch

163

6x4,5x9

14x10,1x10,2

6

36,5x19x16,8

1,055

00007902000000 8058664053148 Carro Bombeiros Turbo Touch

163

6x4,5x9

14x10,1x10,2

6

36,5x19x16,8

1,078

00009152000000 8058664079339 Bobby Buggy RC

169

12x16x21

34,7x18,5x21,2

6

00009354000090 8058664098781 Escavadora Dozzy

162

9,5x6x8,5

14x10x13

6

32x29,9x15,4

1,281

00009355000090 8058664098897 CamiãoTrucky

162

9,5x6x8,5

14x10x13

6

32x29,9x15,4

1,281

00009356000090 8058664098927 Betoneira Sandy

162

9,5x6x8,5

14x10x13

6

32x29,9x15,4

1,281

00009359000000 8058664088423 Mini turbo Touch Redy - vermelho

161

6x4,5x9

14x10x10

6

22x33,6x15,4

0,855

00009360000000 8058664088430 Mini turbo Touch Yuri - amarelo

161

6x4,5x9

14x10x10

6

22x33,6x15,4

0,855

00009361000000 8058664088447 Mini turbo Touch Gerry - verde

161

6x4,5x9

14x10x10

6

22x33,6x15,4

0,855

00009362000000 8058664088454 Mini turbo Touch Bond - azul

161

6x4,5x9

14x10x10

6

22x33,6x15,4

0,855

00009363000000 8058664088461 Mini turbo Touch Walt - branco

161

6x4,5x9

14x10x10

6

22x33,6x15,4

0,855

00009364000000 8058664088478 Mini turbo Touch Oliver - laranja

161

6x4,5x9

14x10x10

6

22x33,6x15,4

0,855

00009232000000 8058664083497 Cruzeiro MSC Seaside

168

14x8x8

19,5x11x11,5

6

40,7x13,4x36,2

1,178

00009358000000 8058664088416 Rescue team

166

51x42,5x27

56x12x35,5

4

63,9x51,7x44,3 9,328

0,101

22,8x70,8x56,9 6,768

00009700000000 8058664104406 Tapete Eletrónico da Cidade

NOVO

164

110x70x3,5

50x8x31

6

50,9x32x53,3

6,556

00009833000000 8058664111596 Turbo Ball vermelho

NOVO

160

7x5x5

8x7,5x11,5

12

34,6x24,1x13,4

1,215

00009834000000 8058664111602 Turbo Ball amarelo

NOVO

160

7x5x5

8x7,5x11,5

12

34,6x24,1x13,4

1,215

00009835000000 8058664111619 Turbo Ball azul

NOVO

160

7x5x5

8x7,5x11,5

12

34,6x24,1x13,4

1,215

00009729000000 8058664105526 Rocket the Crossover RC

NOVO

170

18x12x13

35x17x21

6

71,7x52,7x24,3 17,010

00009564000000 8058664095124 Chaves eletrónicas Ferrari

173

19x13x26

21,2x5,5x21,3

6

31,7x23,4x21,2 1,600

00009495000000 8058664093694 Mini Turbo Touch Ferrari - La Ferrari
amarelo

174

8,5x6x6,5

12,5x8x12

6

31,7x24,44x15,2 0,855

00009494000000 8058664093687 Mini Turbo Touch Ferrari F12 vermelho

174

8,5x6x6,5

12,5x8x12

6

31,7x24,44x15,2 0,855

00009565000000 8058664095131 Pista de alta velocidade Ferrari

176

25x10x35

35x15x21

6

51,7x22,4x36,2 3,800

00009528000000 8058664094134 Ferrari Formula 1 RC

175

13,5x22,5x8

37x18x21

6

55,7x44,4x41,2 7,700

00009690000000 8058664103102 Pista Ferrari Multiplay

177

144x25x60

41x15x59

4

61,3x61,6x42,5

178

85x60x37

72x15x31

2

72,5x31,5x31,5 11,000

183

14x13,5x21

36,5x16x21,3

6

00009832000000 8058664111572 Bicicleta Scuderia Ferrari
00007275000000 8058664035342 FIAT 500 RC - Sport
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SITUAÇÃO PÁGINA BRINQUEDO (SEM CAIXA)
Dimensões

BRINQUEDO CAIXA)

EMBALAGEM

Dimensões: Comp x Larg x Alt Peças

Dimensões

Peso

00007331000000 8058664037612 Turbo touch 500 Abarth

181

9x7,5x13,5

18,7x12x15,5

6

38,5x18x38

2,874

00007331070000 8058664039401 Turbo Touch Fiat 500 vermelho

181

9x7,5x13,5

18,7x12x15,5

6

38,5x18x38

2,874

00007666000000 8058664053391 Fiat 500 Racer

182

8,5x6x6,5

14x10,3x10,5

6

32,8x21,6x15

3,488

00007667000000 8058664053407 Abarth 500 Racer

182

8,5x6x6,5

14x10,3x10,5

6

32,8x21,6x15

3,488

00009519000000 8058664093946 Vespa Primavera - vermelha

186

36x28x42

54x28,5x46

1

56,7x35,4x46,7 4,161

00009625000000 8058664099184 Mini Vespa Primavera - vermelha

185

8.9x4.85x7.2

11.5x7x11

6

24.8x22.4x13.9 1,089

00009626000000 8058664099191 Mini Vespa Primavera - branca

185

8.9x4.85x7.2

11.5x7x11

6

24.8x22.4x13.9 1,089

00009627000000 8058664099207 Mini Vespa Primavera - amarela

185

8.9x4.85x7.2

11.5x7x11

6

24.8x22.4x13.9 1,089

00001716040000 8058664062249 Bicicleta Amarela Ducati

192

41x56x70

60x17,3x25,5

2

62x28,5x35

7,414

00000389000000 8003670768241 DUCATI 1198 RC

189

36,5x29x17,5

36,5x17,5x29

6

74x31,5x55

10,041

00071561000000 8003670970408 Ducati Monster

190

43x45x63

65x38x53,5

1

36,5x29x17,5

6,130

00007412070000 8058664042579 Triciclo U-GO Trike Ducati

191

40x51x68

49x25x33

2

Info
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68,5x50,5x26,5 11,600
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Notas:

Sabemos que os primeiros 36 meses na vida de uma criança são um
período especial, repleto de momentos que nunca mais se irão repetir.
É por isso que desde há 60 anos, continuamos a canalizar diariamente
a nossa paixão e conhecimento para ajudar os pais, de modo a garantir
que cada um desses momentos, possa ser disfrutado tranquilamente,
com toda a felicidade.

ARTSANA France S.A.S. - CHICCO

17-19 av. de la métallurgie
93210 SAINT DENIS LA PLAINE– France
Tél. +33(0)1 55932640 – Fax +33(0)1 48226750
www.chicco.fr – info@chicco.fr

Artsana Belgium

Temselaan 5 - 1853 Strombeek-Bever
BELGIUM
TEL: 0032 2 300 82 40 - FAX: 0032 2 300 56 79
www.chicco.be - Info.belgium@chicco.be

Artsana Suisse S.A.

Stabile la Punta – Via Cantonale 2B –
6928 Manno
Switzerland
Tel.: +41 (0) 91 935 50 80 – Fax: +41 (0) 91 935 50 89
info.ch@artsana.com – www.chicco.ch

ARTSANA GERMANY GmbH

Borsigstrasse 1-3
63128 Dietzenbach - Germany
Tel. +49 (0)6074 495 0 - Fax +49 (0)6074 495 200
www.chicco.de

Artsana Spain

C/. Industrias, 10.
28923 ALCORCÓN (MADRID) - España
Tlf. +34916499000
www.chicco.es

ARTSANA PORTUGAL, S.A.

Rua Humberto Madeira, 9
Queluz de Baixo
2730-097 Barcarena – PORTUGAL
Tel: 00 351 21 434 78 00 -Fax: 00 351 21 435 01 28
info@artsana.pt - www.chicco.pt

Artsana UK Ltd

Building 1, 2nd Floor,
Imperial Place,
Maxwell Road,
Borehamwood,
Hertfordshire. WD6 1JN
Main Office: +44 (0) 7951 118608
sales@chicco.co.uk – www.chicco.co.uk

Artsana Poland Sp. z o.o.

Biuro i Showroom Chicco
01-377 Warszawa
ul. Połczyńska 31a - tel. +48 22 290 59 90
info@artsana.com - www.chiccopolska.pl

ARTSANA TURKEY BEBEK VE SAGLIK

ESKI USKUDAR YOLU ERKUT SOK.KAT:12 No 4/1 ICERENKOY
ISTANBUL/TURKIYE
Information: 0216 444 2 442
Tel: 0216 570 30 30 - Fax: 0216 571 41 21
info@chicco.com.tr

Artsana Rus LLC - Russia

125009 Moscow, Degtyarniy Pereulok, 4, bld.1. (5th floor)
Phone: +7 (495) 662-30-27, ext. 110
www.chicco.ru

Artsana USA, INC.

1826 William Penn Way - Lancaster Pa 17601
Phone: 717-735-6200 - Fax: 717-735-0888
info@chiccousa.com - www.chiccousa.com

Artsana Brasil Ltda.

Rua DR Geraldo Moreira Campos, 240
10° andar - Cidade Moncoes
São Paulo – SP – Brasil CEP: 04533-085
www.chicco.com.br

ARTSANA ARGENTINA

Uruguay 4501
Victoria- San Fernando - CP(1644) - Buenos Aires- Argentina
Tel: 00-54-11-4714-2000
www.chicco.com.ar

ARTSANA MEXICO SA DE CV

Alejandro Dumas 211, Col. Polanco CP 11550,
Del. Miguel Hidalgo, D.F.
Tel. +52 (55)52033781 / (55)55316203
customerservice.mexico@artsana.com

ARTSANA INDIA PRIVATE LIMITED.
7th Floor, Tower B, Paras Twin Towers,
Golf Course Road, Sector 54,
Gurgaon 122002. Haryana India
www.chicco.in

A Artsana S.p.A reserva-se no direito de efetuar, em qualquer momento e sem aviso prévio, modificações
nos desenhos, cores ou eventuais atualizações das especificações técnicas, nos produtos presentes neste
catálogo. Todos os detalhes e ilustrações reproduzidos, servem apenas como referência, não podendo ser
considerados vinculativos.
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Artsana Portugal, S.A. - Rua Humberto Madeira, 9 - Queluz de Baixo - 2790-097 Barcarena
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