o nas / ABOUT US
W 1982 roku małżonkowie Henryka i Marek Musialik, wówczas asystenci Politechniki Częstochowskiej, rozpoczęli działalność gospodarczą w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych i produkcji zabawek. Pierwszą formę wtryskową zaprojektował i wykonał, po obronie
pracy doktorskiej, właściciel dr inż. Marek Musialik.
Hemar to zarówno wzrost wartości technologicznych, jak i intelektualnych. Wdrażanie in
nowacyjnych technologii i dbałość o jakość produktów jest naszym priorytetem, a doświad
czona i wykwalifikowana kadra naszym atutem.
Dziś Hemar jest dynamicznie rozwijającą się firmą zatrudniającą prawie 200 pracowników.
Mamy wykwalifikowaną kadrę inżynierów na kierowniczych stanowiskach, o wieloletnim
doświadczeniu, odpowiednich kompetencjach w zakresie projektowania i produkcji narzędzi oraz o dużym potencjale i zaangażowaniu.
Sami projektujemy zabawki. Sami wytwarzamy formy wtryskowe i inne narzędzia niezbęd
ne do ich produkcji, co znacznie przyspiesza proces wprowadzenia produktu na rynek.
Do produkcji form wtryskowych wykorzystujemy nowoczesne maszyny CNC, gwarantujące
wysoką jakość zabawek.
In 1982 Henryka and Marek Musialik, at that time assistant lecturers at the University of
Technology in Częstochowa, have started a company in the plastic processing and toy production industry. The first mould was designed and made by the owner, PhD Eng. Marek
Musialik, just after his doctoral thesis defence.
Hemar takes care of development of technological and intellectual values. Implementation
of innovative technologies and care about product quality are our priorities. Experience and
qualified personnel is our advantage.
Today Hemar is a dynamically developing company with almost 200 employees. Our ma
nagement are qualified engineers with many years of experience, competent in designing
and production of tools, with great potential and commitment.
We design our toys ourselves. We also have own tool centre. We produce our injection mo
ulds and other essential tolls ourselves, which significantly shortens product introduction
into the market.
For production of injection moulds we use modern CNC machines. It guarantee high quality
of toys.
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Jesteśmy firmą rodzinną. W rozwój firmy zaangażowane jest już drugie pokolenie, które ma pasję kontynuowania działalności.
We are a family company. The second generation has
already taken part in development of the company, a
generation with passion for the business.
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POJAZDY / VEHICLES
Tworzywa najwyższej
jakości
Materials of the
highest quality

Posiadamy certyfikaty
bezpieczeństwa

Zabawki tworzone
przez ekspertów
Toys created by experts

We have safety
certificates

www.hemar.com.pl

5

SAMOCHÓD WYWROTKA / DUMPER
Samochód-wywrotka to nasz pierwszy wyprodukowany hit. Jego futurystyczny kształt sprawił, że był najlepiej sprzedającym się produktem przez kilka sezonów. Ma długość 33,5 cm i podnoszoną skrzynię
ładunkową. Jest idealnym rozwiązeniem do zabawy w piaskownicy.
Dumper is our first produced hit. Its futuristic design has made it the
best-selling product for several seasons. It is 33,5 cm long and is
fitted with a lift-up loading box. It is an ideal solution for playing in the
sandbox.

Samochód–wywrotka z kompletem „Koniczynka” - 8 el.
Dumper with Mini sand set „Clover” - 8 elements
EAN-13: 5900992000 97 0
335x250x255 mm
14
8
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Samochód-wywrotka
Dumper
EAN-13: 5900992000 27 7
335x250x215 mm
18
10

Samochód-wywrotka z klockami K2
Dumper with blocks K2
EAN-13: 5900992000 44 4
335x250x255 mm
16
10

Samochód–wywrotka z dodatkami i konewką
Dumper with sand accessories & watering can
EAN-13: 5900992000 33 8
335x250x250 mm
12
8

Samochód–wywrotka z dodatkami do piasku
Dumper with sand accessories
EAN-13: 5900992000 29 1
335x250x255 mm
15
10

POJAZDY / vehicles
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SAMOCHÓD „JEEP” / CAR „JEEP”
Samochód „Jeep” ma długość 36 cm. Wyróżnia się agresywnym
kształtem, a jego masywne koła pozwolą pokonać niejedną przeszkodę. Posiada zdejmowaną skrzynię ładunkową, pod którą znajduje
się platforma do układania klocków K2, dostępnych w ofercie firmy
Hemar. W kabinie mamy dwóch kierowców.
Car „Jeep” is 36 cm long. It is distinguished by its aggressive design,
and its solid wheels will allow breaking many ways. It is fitted with a
detachable loading box under which there is a platform for arranging
building blocks K2 available in Hemar’s offer. In the compartment
there are two drivers.

Samochód „Jeep” z kompletem „Koniczynka” - 8 el.
Car „Jeep” with Mini sand set „Clover” - 8 elements
EAN-13: 590099200 101 4
360x227x230 mm
15
10
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Samochód „JEEP”
CAR „JEEP”
EAN-13: 5900992000 62 8
360x227x205 mm
16
10

Samochód „Jeep” z klockami K2
Car „Jeep” with blocks K2
EAN-13: 5900992000 64 2
360x235x220 mm
15
10

Samochód „Jeep” z dodatkami do piasku i konewką
Car „Jeep” with sand accessories & watering can
EAN-13: 5900992000 65 9
360x227x250 mm
15
10

Samochód „Jeep” z ludzikami
Car „Jeep” with people
EAN-13: 5900992000 63 5
360x227x205 mm
16
10

POJAZDY / vehicles
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SAMOCHÓD „PTYŚ” / CAR „COOKIE”
Samochód „Ptyś” ma długość 36 cm. Wyróżnia się oryginalnym
kształtem i ciekawą stylistyką. Posiada zdejmowaną skrzynię ładunkową, pod którą znajduje się platforma do układania klocków K2, dostępnych w ofercie firmy Hemar. W kabinie mamy dwóch kierowców.
Car „Cookie” is 36 cm long. It is distinguished by its unique design
and interesting style. It is fitted with a detachable loading box under
which there is a platform for arranging building blocks K2 available in
Hemar’s offer. In the compartment there are two drivers.

Samochód „Ptyś” z kompletem „Kogucik” - 8 el.
Car „Cookie” with Mini sand set „Cock” - 8 elements
EAN-13: 590099200 100 7
360x235x220 mm
16
10

10

Samochód „PTYŚ”
CAR „COOKIE”
EAN-13: 5900992000 58 1
360x235x220 mm
16
10

Samochód „Ptyś” z klockami K2
Car „Cookie” with blocks K2
EAN-13: 5900992000 60 4
360x235x220 mm
16
10

Samochód „Ptyś” z dodatkami do piasku i konewką
Car „Cookie” with sand accessories & watering can
EAN-13: 5900992000 61 1
360x235x220 mm
16
8

Samochód „Ptyś” z ludzikami
Car „Cookie” with people
EAN-13: 5900992000 59 8
360x235x220 mm
16
10

POJAZDY / vehicles
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SAMOCHÓD „PAJACYK” / CAR „CLOWN”
Samochodzik „Pajacyk” posiada podnoszoną skrzynię ładunkową i
kabinę w kształcie przypominającym buzię Klauna z dużym okrągłym
nosem, który po naciśnięciu wydaje dźwięk klaksonu. „Pajacyk” to
ciekawe rozwiązanie na prezent dla dziewczynek, jego delikatny wygląd sprawia, że staje się on idealnym autkiem do przewożenia lalek.
Car „Clown” is fitted with a lift-up loading box and a compartment in
the form resembling the face of a Clown with a big, round nose which
hoots when pressed. The „Clown” is an interesting solution as a gift
for girls, its subtle design makes it an ideal car for carrying dolls.

Samochód „Pajacyk” z kompletem „Koniczynka” - 9 el.
Car „Clown” with Mini set „Clover” - 9 elements
EAN-13: 590099200 145 8
370x260x255 mm
12
8
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Samochód „PAJACYK”
CAR „CLOWN”
EAN-13: 590099200 137 3
370x260x245 mm
12
8

Samochód „PAJACYK” z klockami K2
Car „CLOWN” with blocks K2
EAN-13: 590099200 138 0
370x260x245 mm
12
8

Samochód „Pajacyk” z dodatkami do piasku i konewką
Car „Clown” with sand accessories & watering can
EAN-13: 590099200 146 5
370x260x280 mm
12
8

Samochód „Pajacyk” z ludzikami K3
Car „Clown” with boys K3
EAN-13: 590099200 139 7
370x260x245 mm
12
8

POJAZDY / vehicles
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SAMOCHÓD DUŻY / BIG DUMPER
Samochód duży ma długość 45,5 cm. Posiada podnoszoną skrzynię
ładunkową. Dzięki dużej ładowności, każdy chłopiec będzie mógł nim
przewieźć swoje najcenniejsze skarby.
Big dumper is 45,5 cm long. It is fitted with a lift-up loading box.
Thanks to its heavy carload every boy will be able to transport his
most precious treasures.

Samochód duży z kompletem mini „Dwa wiaderka” - 10 el.
Big dumper with Mini sand set - 10 elements
EAN-13: 5900992000 98 7
455x240x245 mm
9
4
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Samochód duży
Big dumper
EAN-13: 5900992000 37 6
455x240x245 mm
9
4

Samochód duży z klockami K3
Big dumper with blocks K3
EAN-13: 5900992000 39 0
455x240x245 mm
9
4

Samochód duży z dodatkami do piasku i konewką
Big dumper with sand accessories & watering can
EAN-13: 5900992000 38 3
455x240x245 mm
9
4

Samochód duży w kolorowym pudełku
Big dumper in color box
EAN-13: 590099200 606 4
490x240x260 mm
6

POJAZDY / vehicles
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SAMOCHÓD Z NACZEPĄ / TRAILER
TRUCK
Samochód ten ma aż 70 cm długości i skrętną naczepę. Dzięki
dużej ładowności, każdy chłopiec będzie mógł nim przewieźć swoje
najcenniejsze skarby.
This car is 70 cm long and has a torsional trailer. Thanks to its
heavy carload every boy will be able to transport his most precious
treasures.

Samochód z naczepą (SN)
Trailer Truck
EAN-13: 5900992000 51 2
700x250x235 mm
6
4
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SAMOCHÓD Z NACZEPĄ z dodatkami, łopatą
dużą, młynkiem i konewką (SND)
Trailer Truck with sand accessories
EAN-13: 5900992000 53 6
700x250x300 mm
5
4

Samochód z naczepą z klockami K2
Trailer Truck with blocks K2
EAN-13: 5900992000 54 3
700x250x235 mm
6
4

SND z wiaderkiem „Zamek” i sitkiem
Trailer Truck with sand accessories
& bucket „Castle”
Samochód z naczepą z klockami K3
Trailer Truck with blocks K3
EAN-13: 5900992000 52 9
700x250x235 mm
6
4

EAN-13: 5900992000 71 0
700x250x304 mm
5
4

SN z łopatą dużą, młynkiem
i kompletem mini - 10 el.
Trailer Track with big shovel,
water-mill & Mini set - 10 elements
EAN-13: 5900992000 99 4
700x250x300 mm
5
4

POJAZDY / vehicles
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MONSTER TRUCK
Monster to mały samochodzik z kierowcą rajdowym, który jest
w stanie pokonać niejedną olbrzymią przeszkodę. Ma tylko 22 cm
długości, więc można go spakować do walizki i zabrać ze sobą
w niezapomnianą podróż.
Monster Truck is a small car with a racing driver able to break many
difficult ways. It is only 22 cm long so it can be packed in a suitcase
Monster Truck
EAN-13: 590099200 228 8
220x195x185 mm
23
30
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and taken on an unforgettable journey.

WÓZ STRAŻACKI / FIRE ENGINE
Wóz strażacki to pojazd, którego nie może zabraknąć w pokoiku
dziecka. Nasza Straż pożarna wyposażona jest w drabinę o długości
80 cm, którą można wysunąć i podnieść do góry za pomocą specjalnego pokrętła. W zestawie znajduje się 4 strażaków.
Fire engine is a vehicle that no child’s room would be complete
without. Our Fire Brigade is fitted with a ladder of 80 cm length that
can be pulled out and lifted up using a special control knob. The set
includes 4 firemen.
Wóz strażacki
Fire engine
EAN-13: 5900992000 95 6
490x232x255 mm
10

Wóz strażacki w kolorowym pudełku
Fire engine in color box
EAN-13: 590099200 609 5
490x240x260 mm
6

POJAZDY / vehicles
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TRAKTOR / tractor
Traktor to idealne rozwiązanie na prezent dla każdego chłopca. Nasz
wyróżnia się dużą wytrzymałością, bajkowym kształtem i intensywną
kolorystyką. Tego kierowcę, który siedzi w kabinie chcą mieć wszystkie dzieci. Nasz traktor posiada gumowe koła, a ruchoma kierownica
pozwala na skręcanie przedniej osi.
Tractor is an ideal solution as a gift for every boy. Ours is distinguished
by high mechanical strength, fabulous design and rich colouring.
The driver sitting in the driver’s compartment is what all the children
want. Out tractor is fitted with rubber wheels and the tilt steering
wheel allows turning front axle.

Traktor z przyczepą z klockami K2 lub K3
Tractor with trailer & blocks K2 or K3
EAN-13: 590099200 176 2
700x250x265 mm
6
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Traktor z przyczepą
Tractor with trailer
EAN-13: 590099200 175 5
700x250x265 mm
8

Traktor w kolorowym pudełku
Tractor in color box
TraKtor
Tractor

EAN-13: 590099200 607 1
395x240x265 mm
8

EAN-13: 590099200 174 8
333x230x265 mm
16

POJAZDY / vehicles
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koparka
digger
EAN-13: 590099200 177 9
457x230x310 mm
12

KOPARKA / DIGGER
Koparka to zabawka, o której marzy każdy chłopiec. Posiada gumowe
koła, wyposażona jest w dwie ruchome łyżki, a kierownica pozwala
na skręcanie przedniej osi. Nasza koparka wyróżnia się dużą
wytrzymałością, bajkowym kształtem i intensywną kolorystyką.
Tego kierowcę, który siedzi w kabinie chcą mieć wszystkie dzieci.
Digger is a toy every boy dreams of. It is fitted with rubber wheels,
two movable buckets, and the steering wheel allows turning front
axle. Our digger is distinguished by high mechanical strength,
fabulous design and rich colouring. The driver sitting in the driver’s
compartment is what all the children want.

Koparka z przyczepą i kompletem mini - 10 el.
Digger with trailer & Mini sand set - 10 elements
EAN-13: 590099200 179 3
867x250x310 mm
6
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Koparka z przyczepą
Digger with trailer
EAN-13: 590099200 178 6
867x250x310 mm
8

Koparka w kolorowym pudełku
Digger in color box
EAN-13: 590099200 608 8
395x240x265 mm
8

Koparka z przyczepą
w kolorowym pudełku
Digger with trailer in color box
EAN-13: 590099200 610 1
395x260x420 mm
6

POJAZDY / vehicles
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KLOCKI KONSTRUKCYJNE
BUILDING BLOCKS
Znamy potrzeby dzieci

Klocki rozwijają
wyobraźnię

We know the needs
of children

Szeroka gama elementów

Building blocks
develop imagination

A wide range of elements

www.hemar.com.pl
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KLOCKI KONSTRUKCYJNE K1
BUILDING BLOCKS K1
Najmniejsze w naszej ofercie klocki K1 o szerokości 16 mm przeznaczone dla dzieci powyżej 3 lat pozwalają na tworzenie bardziej
skomplikowanych budowli. Dla dziewczynek wersja w odcieniach
różu i fioletu, idealna do budowania zamków dla księżniczek.
The smallest in our offer building blocks K1, 16 mm wide, suitable for
children above 3, allow to create more complicated constructions.
A special version for girls is in shades of pink and violet, ideal for
building princesses’ castles.

Kuferek z klockami K1
Chest with building blocks K1
EAN-13: 590099200 220 2
390x290x300 mm
1
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Klocki konstrukcyjne K1 duże
Building blocks K1 big packet
Klocki konstrukcyjne K1 małe
Building blocks K1 small packet

EAN-13: 5900992000 02 4
Φ140x170 mm
56
42

EAN-13: 5900992000 01 7
120x60x210 mm
94
40

Kuferek duży z klockami K1
Big Chest with building blocks K1
EAN-13: 590099200 247 9
390x290x410 mm
1

Klocki konstrukcyjne K1 bardzo duże
Building blocks K1 very big packet
EAN-13: 5900992000 03 1
Φ140x280 mm
36
28

KLOCKI KONSTRUKCYJNE / BUILDING BLOCKS
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KLOCKI KONSTRUKCYJNE K2
BUILDING BLOCKS K2
Klocki konstrukcyjne K2 małe
Building blocks K2 small packet
EAN-13: 5900992000 04 8
Φ140x280 mm
35
36

Klocki K2 o szerokości 30 mm pozwalają na tworzenie różnorodnych
budowli i całych miasteczek dzięki dodatkowym elementom, takim
jak okienka, drzwi, daszki, drzewka, ludziki, pociągi, samochodziki.
Building blocks K2, 30 mm wide allow to create various constructions
and whole towns thanks to additional elements, such as windows,
doors, roofs, trees, boys, trains, cars.

Klocki konstrukcyjne K2 DUŻE
Building blocks K2 BIG PACKET

Klocki konstrukcyjne K2 ŚREDNIE
Building blocks K2 medium packet
EAN-13: 5900992000 05 5
Φ190x240 mm
18
20
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EAN-13: 5900992000 06 2
Φ190x350 mm
9
10

Klocki konstrukcyjne K2 MAX
Building blocks K2 MAX
EAN-13: 5900992000 08 6
Φ220x500 mm
10
5

Klocki konstrukcyjne K2 super MAX
Building blocks K2 super MAX
EAN-13: 5900992000 09 3
Φ220x670 mm
6
3

Klocki konstrukcyjne K2 bardzo duże
Building blocks K2 very big packet
EAN-13: 5900992000 07 9
Φ220x350 mm
8
8

KLOCKI KONSTRUKCYJNE / BUILDING BLOCKS
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Klocki konstrukcyjne K2 w plecaku dużym
Building blocks K2 in big backpack
EAN-13: 590099200 195 3
Φ220x320 mm
18
8

Klocki konstrukcyjne K2 w plecaku małym
Building blocks K2 in small backpack
EAN-13: 5900992000 69 7
210x150x230 mm
31
15

30

Pociąg K2 - 3 części
Train K2 – 3 parts
EAN-13: 5900992000 26 0
320x65x100 mm
55
48

Pociąg K2 - 2 części
Train K2 – 2 parts

Lokomotywa K2
Engine K2

EAN-13: 5900992000 43 7
215x65x100 mm
75
50

EAN-13: 5900992000 28 4
125x65x100 mm
155
100

Kuferek z klockami K2
Chest with building blocks K2
EAN-13: 590099200 218 9
390x290x300 mm
1

Kuferek duży z klockami K2
Big Chest with building blocks K2
EAN-13: 590099200 248 6
390x290x410 mm
1

KLOCKI KONSTRUKCYJNE / BUILDING BLOCKS

31
7

KLOCKI KONSTRUKCYJNE K3
BUILDING BLOCKS K3
Klocki K3 o szerokości 57 mm pozwalają na tworzenie różnorodnych
budowli i całych miasteczek dzięki dodatkowym elementom, takim
LUDZIK K3
BOY K3
EAN-13: 590099200 134 2
80x55x140 mm
250
80
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jak okienka, drzwi, drzewka, ludziki, pociągi, samochodziki.
Building blocks K3, 57 mm wide, allow creating various constructions
and whole towns thanks to additional elements, such as windows,
doors, trees, boys, trains, and cars.

Klocki konstrukcyjne K3 DUŻE
Building blocks K3 BIG PACKET
EAN-13: 5900992000 18 5
Φ280x550 mm
6
4

Klocki konstrukcyjne K3 BARDZO DUŻE
Building blocks K3 VERY BIG PACKET
EAN-13: 5900992000 19 2
Φ280x720 mm
4
2

Klocki konstrukcyjne K3 średnie
Building blocks K3 medium PACKET
EAN-13: 5900992000 17 8
Φ220x400 mm
9
8

Klocki konstrukcyjne K3 małe
Building blocks K3 small PACKET
EAN-13: 5900992000 16 1
Φ190x280 mm
18
20

KLOCKI KONSTRUKCYJNE / BUILDING BLOCKS
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Klocki konstrukcyjne K3
w plecaku małym
Building blocks K3
in small backpack
EAN-13: 5900992000 73 4
210x150x230 mm
30
12

EAN-13: 590099200 198 4
Φ220x320 mm
18
8

Kuferek z klockami K3
Chest with building blocks K3
EAN-13: 590099200 219 6
390x290x300 mm
1

Kuferek duży z klockami K3
Big Chest with building blocks K3
EAN-13: 590099200 249 3
390x290x410 mm
1
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Klocki konstrukcyjne K3
w plecaku dużym
Building blocks K3
in big backpack

Lokomotywa k3
engine k3
EAN-13: 5900992000 34 5
225x115x150 mm
68
12

Pociąg K3 – 2 części
Train K3 – 2 parts
EAN-13: 5900992000 35 2
485x115x150 mm
30
12

Pociąg K3 – 3 części
Train K3 – 3 parts
EAN-13: 5900992000 36 9
720x115x150 mm
20
5

KLOCKI KONSTRUKCYJNE / BUILDING BLOCKS
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KUFERKI
CHESTS
Nasze kuferki to idealne rozwiązanie do przechowywania nie tylko
klocków, ale też innych zabawek. Estetycznie wykonane, stanowią
ozdobny element w pokoiku dziecka. Ze względu na możliwość
układania jeden na drugim, stają się bardzo funkcjonalne, zajmują
niewiele miejsca, a nasza Pociecha naprawdę może mieć porządek
w pokoju.

KUFEREK SOLO
Chest
EAN-13: 590099200 221 9
390x290x300 mm
5

KUFEREK SOLO DUŻY
BIG CHEST
EAN-13: 590099200 245 5
390x290x410 mm
5

36

Our chests are an ideal solution for storing not only building blocks,
but also other toys. Aesthetically made, they are a decorative element
of a child’s room. Because of the possibility of stacking on top of one
another, they are highly functional, take very little space, and our
Child can really keep their room tidy.

CERTYFIKATY / CERTIFICATES
Na każdej zabawce lub jej opakowaniu, oprócz logo producenta widnieją różne symbole
(cyfry, litery, znaki). Część z nich jest łatwa do zinterpretowania, ale są takie, które nie
zawsze wiemy co oznaczają.

On each toy or its package,apart from the producer’s logo, there are many symbols (numbers, letters, signs).Some of them are easy to decipher, but meaning of others can be more
difficult to interpret.

Co oznacza certyfikat ISO, który posiadamy?
Oznacza on, że w przedsiębiorstwie wdrożony został System Zarządzania Jakością oparty
o normę EN ISO 9001, czego potwierdzeniem jest posiadany certyfikat. Otrzymaliśmy go
20 maja 2005 roku w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży zabawek oraz innych
wyrobów z tworzyw sztucznych. Nadany został przez angielską jednostkę certyfikującą BSI.

We have an ISO certificate. What does it mean?
It means that the company has implemented the Quality Management System based on EN
ISO 9001 standard, which is proved by our certificate. We obtained our certificate on 20th
May 2005 for following scope: designing, production and sales of toys and other products
made of plastics. The certificate was awarded by British Certification Organisation BSI.

Norma EN71
Jest to norma europejska określająca wymogi bezpieczeństwa dla zabawek. Zgodność z tą
normą jest prawnie wymagana, jeśli zabawka sprzedawana jest na terenie Unii Europejskiej.

EN71 Standard
It is a European standard that defines safety requirements for toys. Compliance with this
standard is a legal obligation for all toys sold in EU countries.

Certyfikat CE
Ten symbol MUSI znaleźć się na każdej zabawce lub jej opakowaniu. Potwierdza on, że wykonana zabawka spełnia wymagania dyrektyw unijnych dotyczących zagadnień związanych
z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i środowiska. Sam skrót CE w tłumaczeniu oznacza „zgodność europejska”.

CE Certificate
This symbol MUST be on each toy or its package. It confirms that the toy complies with the
requirements of EU directives on user safety and health and environment protection. CE
stands for ConformitéEuropéenne, French for European Conformity.

www.hemar.com.pl
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ZABAWKI DO PIASKU
SAND TOYS
Testowane tworzywa
Tested materials

Zabawa w ogrodzie,
piaskownicy i na plaży
Play in the garden,
sandbox and beach

Tworzymy zabawki
rodzinnie i z pasją
We create toys family
and with passion

www.hemar.com.pl
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Wiaderko „Kwiatek”
Bucket „Flower”
EAN-13: 5900992000 20 8
Φ205x170 mm
153
60

KOMPLETY DO PIASKU Z DUŻYMI
WIADERKAMI / SAND SETS
WITH BIG BUCKETS
W zestawach znajdują się między innymi wiaderko „Kwiatek” lub „Zamek” z sitkiem, foremki delfinek i foczka, łopatka, grabki, młynek do
przesypywania piasku lub przelewania wody oraz konewka „Słoń”. Nasz
dzieciak na pewno nie będzie się nudził na plaży. A kiedy zabraknie nam
mokrego piasku, „Słoń” na pewno nam w tym pomoże.
The sets include, amongst others, a bucket „Flower” or „Castle” with
a sieve, dolphin and seal moulds, a shovel, a rake, a water-mill for
moving sand or pouring water, and a watering can „Elephant”. Our kid
definitely will not get bored on the beach. And when you run out of
wet sand, the „Elephant” will certainly help you.

Komplet „Kwiatek” - 8 elementowy z młynkiem
Sand set „Flower” - 8 elements with water-mill
EAN-13: 5900992000 46 8
Φ205x560 mm
15
10
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Komplet „Kwiatek” - 6 elementowy
Sand set „Flower” - 6 elements
EAN-13: 5900992000 14 7
Φ205x300 mm
26
15

Komplet „Kwiatek” - 4 elementowy
Sand set „Flower” - 4 elements
EAN-13: 5900992000 11 6
Φ205x300 mm
26
15

Komplet „Kwiatek” - 5 elementowy z młynkiem
Sand set „Flower” - 5 elements with water-mill
EAN-13: 5900992000 47 5
Φ205x460 mm
17
12

ZABAWKI DO PIASKU / SAND TOYS
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Komplet „Kwiatek” - 7 elementowy
Sand set „Flower” - 7 elements
EAN-13: 5900992000 10 9
Φ205x300 mm
18
15

Komplet „Kwiatek” - 7 elementowy w plecaku
Sand set „Flower” - 7 elements in backpack
EAN-13: 590099200 199 1
220x150x300 mm
19
12
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różowa kolekcja / PINK COLLECTION
Wszystkie zestawy dostępne również
w kolekcji specjalnej dla dziewczynek
All sets are also available in special versions for girls

„

www.hemar.com.pl
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WIADERKO „Zamek”
Bucket „Castle”
EAN-13: 5900992000 21 5
180x180x160 mm
150
40

Komplet „Zamek” - 8 elementowy z młynkiem
Sand set „Castle” - 8 elements with water-mill
EAN-13: 5900992000 48 2
180x180x550 mm
20
12

44

Komplet „Zamek” - 4 elementowy
Sand set „Castle” - 4 elements
EAN-13: 5900992000 13 0
180x180x290 mm
40
24

Komplet „Zamek” - 7 elementowy
Sand set „Castle” - 7 elements
EAN-13: 5900992000 12 3
180x180x290 mm
24
18

Komplet „Zamek” - 6 elementowy
Sand set „Castle” - 6 elements
EAN-13: 5900992000 15 4
180x180x290 mm
35
24

Komplet „Zamek” - 5 elementowy z młynkiem
Sand set „Castle” - 5 elements with water-mill
EAN-13: 5900992000 49 9
180x180x450 mm
20
12

ZABAWKI DO PIASKU / SAND TOYS
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Komplet „Zamek” - 7 elementowy w plecaku
Sand set „Castle” - 7 elements in backpack

Komplet „Zamek” - 8 elementowy w plecaku
Sand set „Castle” - 8 elements in backpack

EAN-13: 5900992000 96 3
220x150x300 mm
26
18

EAN-13: 590099200 200 4
220x150x300 mm
19
12

Komplet „Zamek” - 6 elementowy w plecaku
Sand set „Castle” - 6 elements in backpack
EAN-13: 5900992000 70 3
220x150x300 mm
30
18
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OD PROJEKTU DO ZABAWKI / From design to a toy
Nasze zabawki są dopracowane w każdym szczególe. Ich proces powstawania, od projektu do
wdrożenia, jest długotrwały i czasochłonny. Wprowadzając zabawkę na rynek mamy jednak pewność, że spełniliśmy wszelkie wymagania, aby produkt, który trafia w ręce dzieci był bezpieczny.

Our toys are brought to perfection because the process of developing a toy, starting from design to
production is a long and time-consuming one. Whenever we introduce a toy into market, we are
sure that we have fulfilled all requirements to create a product safe for children.

Etapy projektowania i wdrożenia do produkcji:
• uzgodnienie w zespole projektowym ogólnej koncepcji produktu
• wykonanie cyfrowego modelu 3D projektowanego wyrobu (CAD Pro/Engineer)
• zatwierdzenie końcowego kształtu
• opracowania technologii wykonania form wtryskowych (CAD Pro/Engineer)
• wykonanie form wtryskowych dla poszczególnych części
• ustalenie planu produkcji
• wykonanie zadań produkcyjnych na wtryskarkach, nadzorowanie, koordynacja
i kontrola w toku produkcji
• przekazanie wyprasek na dział montażu i ich weryfikacja
• wykonanie zadań produkcyjnych na montażu, nadzorowanie i koordynacja
• kontrola końcowa wyrobów gotowych i przekazanie wyrobów na magazyn

Phases of designing and implementation to production:
• the design team agrees on general concept of a product
• digital model 3D of of the designed product is prepared (PRO/ENGINEER)
• final shape is approved
• machining technology of new moulds is designed (PRO/ENGINEER)
• injection moulds for individual parts of a toy are created
• production plan is established
• carrying out the production jobs on injection machines, supervision,
coordination and control of work-in-progress
• passing the moulded pieces to the assembly line, verification
• production jobs on the assembly line, supervision and coordination
• final control of finished products, transfer to the warehouse

www.hemar.com.pl
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KOMPLETY MINI DO PIASKU
Mini sand setS with mini buckets
Zestawy zawierają wiaderko „Kogucik” lub „Koniczynka”, łopatkę
i grabki, foremki w kształcie zwierzątek oraz konewkę „Fasolka”
lub „Stokrotka”. Poszczególne elementy są małe i lekkie. Idealne
do podróży, zwłaszcza samolotem, gdy mamy ograniczoną objętość
w walizce i wagę.
The sets include a mini bucket „Cock” or „Clover”, a shovel and rake,
animal-shaped moulds, and a mini watering can „Bean” or „Daisy”.

Wiaderko „Kogucik”
Mini bucket „Cock”

Particular elements are small and light. Ideal for travel, especially
by air when the space and weight of a suitcase is limited.

EAN-13: 5900992000 93 2
175x175x120 mm
375
50

Komplet „Kogucik” - 8 elementowy
Mini SAND set „Cock” - 8 elements
EAN-13: 5900992000 81 9
175x175x190 mm
90
42

48

Komplet „Kogucik” - 3 elementowy
Mini SAND set „Cock” - 3 elements
EAN-13: 5900992000 86 4
175x175x145 mm
120
48

Komplet „Kogucik” - 4 elementowy
Mini SAND set „Cock” - 4 elements
EAN-13: 5900992000 84 0
175x175x185 mm
90
42

Komplet „Kogucik” - 9 elementowy
Mini SAND set „Cock” - 9 elements
EAN-13: 5900992000 80 2
175x175x260 mm
64
28

ZABAWKI DO PIASKU / SAND TOYS
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Komplet „Koniczynka” - 3 elementowy
Mini SAND set „Clover” - 3 elements
Wiaderko „Koniczynka”
Mini bucket „Clover”

EAN-13: 5900992000 87 1
155x155x180 mm
120
56

EAN-13: 5900992000 94 9
155x155x95 mm
375
50

Komplet „Dwa wiaderka” - 10 elementowy
Mini SAND set „Two Buckets” - 10 elements
EAN-13: 5900992000 79 6
175x175x280 mm
48
18

50

Komplet „Koniczynka” - 4 elementowy
Mini SAND set „Clover” - 4 elements
EAN-13: 5900992000 85 7
155x155x180 mm
105
50

Komplet „Koniczynka” - 8 elementowy
Mini SAND set „Clover” - 8 elements
EAN-13: 5900992000 83 3
155x155x180 mm
105
48

Komplet „Koniczynka” - 9 elementowy
Mini SAND set „Clover” - 9 elements
EAN-13: 5900992000 82 6
155x155x235 mm
72
32

ZABAWKI DO PIASKU / SAND TOYS
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Młynek do piasku
Water-mill
EAN-13: 5900992000 50 5
170x180x265 mm
48
28

DODATKI DO PIASKU
SAND ACCESSORIES
Dodatki do piasku, jakie oferujemy, to: łopaty i grabie w różnych
rozmiarach (o długości od 17 cm do 62 cm), foremki do piasku
w kształcie zwierzątek, młynek do przelewania wody podczas zabawy w kąpieli i do przesypywania piasku na plaży, jak również konewki
dla Małych Ogrodników „Słoń”, „Słoneczko”, „Stokrotka” i „Fasolka”.
The sand accessories we offer are: the shovels and rakes in many
sizes (the length from 17 cm to 62 cm), animal-shaped moulds,
water-mill for pouring water in the pool and pouring sand on the
beach, as watering cans for Little Gardeners „Elephant”, „Sunflower”,
„Daisy” and „Bean”.

Łopatka duża do piasku
Big shovel
EAN-13: 5900992000 24 6
550x150x50 mm
144
108
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Dodatki do piasku - 4 elementy
Sand accessories - 4 pieces

Konewka „Słoneczko”
Watering can „Sunflower”

EAN-13: 5900992000 23 9
240x140x80 mm
150
80

EAN-13: 590099200 615 6
250x110x220 mm
70
35

Łopatka, grabki średnie dwukolorowe
Shovel & Rake Set „Two Colours”
EAN-13: 590099200 246 2
225x105x45 mm
300
100

Konewka „Słoń”
Watering can „Elephant”
EAN-13: 5900992000 22 2
180x100x180 mm
120
60

ZABAWKI DO PIASKU / SAND TOYS
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Łopata, grabki duże dwukolorowe
Big Shovel & Big Rake Set „Two Colours”
EAN-13: 590099200 227 1
łopata / shovel: 620x166 mm
grabki / rake: 566x191 mm
36

Łopata duża dwukolorowa
Big shovel „Two Colours”
Łopata bardzo duża dwukolorowa
Very Big shovel „Two Colours”
EAN-13: 590099200 260 8
620x240 mm
70
36
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EAN-13: 590099200 226 4
620x166 mm
108
54

Dodatki do piasku mini - 6 elementów
Mini sand accessories - 6 pieces
EAN-13: 5900992000 90 1
90x75x175 mm
300
100

Konewka „Fasolka”
Mini watering can „Bean”
EAN-13: 5900992000 92 5
115x70x135 mm
400
200

Foremki mini - 4 sztuki
Mini mould set - 4 pieces
EAN-13: 5900992000 88 8
85x85x100 mm
450
100

Łopatka, grabki mini
Mini shovel & Mini rake Set
EAN-13: 5900992000 89 5
175x75x45 mm
800
200

Konewka „Stokrotka”
Mini watering can „Daisy”
EAN-13: 5900992000 91 8
125x70x145 mm
300
200

ZABAWKI DO PIASKU / SAND TOYS
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TACZKI / BARROWS
TACZKA
BARROW
EAN-13: 590099200 537 1
728x305x360 mm
6

Taczka to podstawowe narzędzie Małego Ogrodnika. Jest bardzo
wytrzymała, a nasz Dzieciak na pewno chętnie nam pomoże przy
wiosennych i jesiennych porządkach w ogrodzie.
Barrow is a key tool of a Small Gardener. It is very resistant, and our
Kid will definitely be willing to help us during spring and autumn
works in the garden.

Taczka z kompletem „Kwiatek” - 6 elementowym
Barrow with Sand set „Flower”- 6 elements
EAN-13: 590099200 539 5
728x305x360 mm
6
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Taczka z kompletem „Zamek” - 6 elementowym
Barrow with Sand set „Castle”- 6 elements
EAN-13: 590099200 540 1
728x305x360 mm
6

Taczka z łopatą i grabiami dużymi dwukolorowymi
Barrow with Big Shovel & Big Rake Set „Two Colours”
EAN-13: 590099200 538 8
728x305x360 mm
6

ZABAWKI DO PIASKU / SAND TOYS

57
7

GRY / GAMES
Rozwijają zdolności
manualne
Develop manipulative
skills

Innowacyjne rozwiązania
produkcyjne

Rozwijają zdolności
motoryczne
Develop motor skills

Innovative production
solutions

www.hemar.com.pl
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KRĘGLE / BOWLING SET
Zabawka znana od lat, rozwija sprawność ruchową dziecka, w komplecie oferujemy 6 kręgli, 3 krążki ringo i kulę z otworami na palce.
Po skończonej zabawie Dzieciak może schować kręgle do koszyczka,
dzięki czemu utrzyma porządek w pokoju.
A toy known for years, it develops children’s motor skills, in the set we
offer 6 bowling pins, 3 ringo discs and a bowling ball with fingerholes.
After finishing playing Kids can put the pins into a basket so that they
can keep the room tidy.

Zestaw do gry w kręgle
BOWLING SET
EAN-13: 590099200 559 3
Φ380x355 mm
1
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PIRAMIDY / PYRAMIDS
Piramida to podstawowa zabawka edukacyjna, ucząca umiejętności
wyznaczania konsekwentnych serii, składająca się z sześciu krążków,
które dziecko układa jeden na drugim. Wesołym akcentem jest główka w kształcie Pajacyka lub Kaczorka. Rozwija zdolności manualne.
Pyramid is a basic educational toy providing skills of determining
consistent series, consisting of six discs which children stack one on
top of the other. A funny element is a head in the shape of a „Clown”
or „Duck”. It develops manual skills.

PIRAMIDY (KACZOR LUB PAJACYK)
PYRAMIDS (DUCK OR CLOWN)
EAN-13: 590099200 205 9
Φ139x263 mm
40

GRY / GAMES
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PIŁECZKI / BALLS
Plastikowe piłeczki idealnie nadają się do namiotu czy basenu.
Świetnie sprawdzają się podczas zabawy w domu oraz na zewnątrz.
Średnica 70 mm
Plastic balls are ideal for a tent or a pool. Highly suitable for playing
PIŁECZKI DO SUCHYCH
BASENÓW 200
BALLS FOR DRY POOLS 200
EAN-13: 590099200 348 3
Φ350x700 mm
200

at home and for outdoor activities. 70 mm diameter.

PIŁECZKI DO SUCHYCH
BASENÓW 100
BALLS FOR DRY POOLS 100
EAN-13: 590099200 346 9
Φ300x550 mm
100
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