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Jesteśmy grupą zapaleńców, 
dla których zachwyt w oczach dzieci 
jest największą nagrodą za naszą pasję. 

To dla nich tworzymy oryginalne zabawki-kolorowanki, 
które dzięki zabawie - uczą, a dzięki nauce – rozwijają. 

 
Już prawie 10 lat przygotowujemy kolejne pomysły, 
które zapraszają do kreatywnej, manualnej zabawy. 

Wierzcie lub nie, ale nie tylko maluchy 
nie potrafią przejść obok nich obojętnie… 

Recepta? Współpracujemy z najlepszymi grafikami, 
tworzymy wkładając w projekty całe swoje serce, 

by w końcu, ku uciesze całej naszej ekipy, 
dać je dzieciom do zabawy. 

 
Nie dziwcie się zatem, kiedy usłyszycie: 

 
 
 

DOBREJ ZABAWY! 

O nas

 POKOLORUJ ZE MNĄ MAMO, 
POKOLOLRUJ ZE MNĄ TATO! 



KOLORORAMKINOWOŚĆ!

Format XXL
kolorowanki w przestrzennej ramce gotowej do zawieszenia       
na ścianie (wzór opatentowany); 
rant ozdobiony ciekawym wzorem na całej długości; 
wykonane z wytrzymałego, białego kartonu; 
profesjonalna grafika: wiele ciekawych elementów,                
druk w kolorze czarnym, cienkie, wyraźne linie; 
odpowiednie do kolorowania kredkami, flamastrami, markerami      
i farbami: karton dobrze absorbuje wilgoć, nie fałduje się             
i nie przecieka.
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 nr ref.: MPR-000105 

nr ref.: MPR-000101 nr ref.: MPR-000104 nr ref.: MPR-000102 

nr ref.: MPR-000103 

KOTY I PSY

ALFABET 

MAPA POLSKI

RAKIETADAMA Z ŁASICZKĄ

40 x 57 
x 1 ,5 cm 

 

wymiary: wiek 
5+



Format L
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 nr ref.: MPR-000201
ZAMEK

 nr ref.: MPR-000202
KOSMOS

 nr ref.: MPR-000203
SERCE

nr ref.: MPR-000204
KOTY

 nr ref.: MPR-000205
SOWY

Pomysły na proste rysunki, 
które dziecko 
może wykonać samodzielnie- 
dołączone w komplecie. 

NOWOŚĆ!27 x 39 
x 1 ,5 cm 

 

wymiary: 
 

wiek 
3+



KOLOROWANKI 3D: DOMKI
Domki XS/XL
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konstrukcje z wytrzymałej tektury lub grubego kartonu;
ruchome fragmenty, otwarte przestrzenie                                           
i witrażowe okna uatrakcyjniają konstrukcję; 
lekkie, stabilne i wytrzymałe;
do kolorowania kredkami, flamastrami,                                    
markerami i farbami.

XS: MPD-000505 
XL: MPD-000405 

RAKIETA

XS: MPD-000501 
XL: MPD-000401 

ul. RÓŻANA 9 

XS: MPD-000506 
XL: MPD-000406 

ul. POTWORNA 6

XS: MPD-000503 
 XL: MPD-000403 

 MARCHEWKOWE POLE 3

XS: MPD-000504 
XL: MPD-000404 

ul. KOCIA 

XS: MPD-000502 
XL: MPD-000402 

ul. PYSZNOŚCI 9 

XS: 32 cm 
XL: 70 cm 

wysokość: 

wiek: 
XS: 5+ 
XL: 3+

NOWOŚĆ!



Domki XXL

nr ref.: MPD-000201

 nr ref.: MPD-000202 

 nr ref.: MPD-000203 

HIT!

71 x 40,5 
x 21 cm 

wymiary:

68 x 50 
x 17 cm 

wymiary:

52 x 67 
x 17 cm 

 

wymiary:

7

wiek 
5+

 #1 ul. FIOŁKOWA 4

#2 ul. WIOSENNA 14

TYLKO DLA CHŁOPAKÓW



KOLOROWANKI 3D: HOBBY
przestrzenne, oryginalne konstrukcje wykonane z grubej,  
wytrzymałej tektury oklejanej białym kartonem; 
poszczególne elementy precyzyjnie wycięte, łatwe do złożenia; 
obrazkowa instrukcja na tyle opakowania; 
ruchome fragmenty funkcyjne, otwarte przestrzenie,          
półeczki uatrakcyjniają konstrukcję; 
złożone konstrukcje są stabilne, wytrzymałe i lekkie,            
odporne na zniszczenie, nawet po upadku;  
profesjonalna grafika: wiele ciekawych elementów,                  
druk w kolorze czarnym, cienkie, wyraźne linie; 
odpowiednie do kolorowania kredkami, flamastrami,          
markerami i farbami: karton dobrze absorbuje wilgoć,                
nie fałduje się i nie przecieka. 
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Piłka

wiek 
5+

 ⌀  
32 cm 

 

nr ref.: MPD-000104
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Kuchnia XXL

Rakieta XXL

#5 Parking XXL

 nr ref.: MPD-000102

nr ref.: MPD-000103

nr ref.: MPD-000101

HIT!

± 100 cm 
wysokość:

wiek 
5+

HIT!

49 x 41 
x 32,5 cm

wymiary:

HIT!

wiek 
5+

± 100 cm 
wysokość:

wiek 
5+



KOLOROWANKI 3D NOWOŚĆ!

Zwierzaki

precyzyjnie wycięte, łatwe do złożenia:          
obrazkowa instrukcja na opakowaniu 
do kolorowania kredkami, markerami lub farbami 
lekkie, stabilne i wytrzymałe.
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MODEL #1 
KOT 

nr ref.: MCH-00010

MODEL #3  
ŻYRAFA 

nr ref.: MCH-000103

MODEL #4  
SOWA 

nr ref.: MCH-000104

wiek 
5+ 1 5 -29cm 

 

wysokość: 
 

MODEL #2 
PIES 

nr ref.: MCH-000102
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MODEL #5 
LAMA 

nr ref.: MCH-000105

MODEL #6  
OŚMIORNICA 

nr ref.: MCH-000106

MODEL #7  
PAPUGA 

nr ref.: MCH-000107

MODEL #8 
KRÓLIK 

nr ref.: MCH-000108

 zdj. 
countera



KSIĄŻECZKI
Książeczki harmonijki

książeczki w kształcie harmonijki wykonane                  
ze sztywnego, białego kartonu; 
kolorowe etui chroniące zawartość; 
profesjonalna grafika: wiele ciekawych elementów,          
druk w kolorze czarnym, cienkie, wyraźne linie; 
dla młodszych z podpisami obrazków,                        
dla starszych - z tekstem do czytania; 
odpowiednie do kolorowania kredkami, flamastrami, 
markerami i farbami: karton dobrze absorbuje wilgoć,    
nie fałduje się i nie przecieka 
wygodny, kwadratowy format. 
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 nr ref: MPK-000102 
 

 nr ref: MPK-000103   nr ref: MPK-000105 
 

 nr ref: MPK-000108  
 

 nr ref: MPK-000104 
 

 nr ref: MPK-000106 
 

 nr ref: MPK-000101  nr ref: MPK-000107 
 

wiek 
3+

wiek 
5+

ZWIERZAKI NA WSI DZIEŃ Z ŻYCIA KSIĘŻNICZKI

POJAZDY W LESIE DZIEŃ W ZOO

DZIECIAKI-ZWIERZAKI NA WSI

DZIEŃ NA WSI 

DZIKIE ZWIERZAKI 
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 zdj. 
countera

NOWOŚĆ! Książeczki: Rysujemy

książeczki do łatwej nauki rysowania dla każdego:                    
wzory pomysłowych rysunków z niezwykle prostą instrukcją; 
papier offsetowy; 
w środku wolne strony na ćwiczenia.

RYSUJEMY POJAZDY 
nr ref.: MPK-000201 

wiek 
5+

RYSUJEMY PSY 
nr ref.: MPK-000202 

RYSUJEMY KOTY 
nr ref.: MPK-000204 

RYSUJEMY BAJKĘ 
nr ref.: MPK-000203 

RYSUJEMY ZWIERZĘTA NA WSI 
nr ref.: MPK-000205 

RYSUJEMY KOSMOS 
nr ref.: MPK-000206 



KOLOROWANKI
arkusze wielkoformatowe wykonane z grubego, białego kartonu 
profesjonalna grafika: wiele ciekawych elementów, druk w kolorze 
czarnym, cienkie, wyraźne linie; 
rolowane, nie składane: atrakcyjny efekt finalny; 
odpowiednie do kolorowania kredkami, flamastrami, markerami i farbami: 
karton dobrze absorbuje wilgoć; dzięki specjalnej warstwie spodniej nie 
fałduje się i nie przecieka; 
rozmiar XXL - możliwość pracy kilku osób jednocześnie; 
opakowanie w kształcie tuby - wygoda podczas przewożenia          
oraz ochrona przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. 

HIT!

Kolorowanki podłogowe XXL

120 x 80 cm 
 

wymiary: 

wiek 
3+
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  nr ref.: MPP-000115
SAFARI



 nr ref.: MPP-000103 nr ref.: MPP-000101

nr ref.: MPP-000110  nr ref.: MPP-000102

 nr ref.: MPP-000108
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 ZAMEK KSIĘŻNICZEK KSIĘŻNICZKI

POJAZDY KRÓLEWNY

MAPA POLSKI



120 x 80 cm 
 

wymiary: 

wiek 
3+
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Kolorowanki podłogowe XXL
OFERTA ŚWIĄTECZNA

CHOINKA 
nr ref.: MPP-000117

FABRYKA PREZENTÓW  
nr ref.: MPP-000120

W WIGILIJNĄ NOC 
nr ref.: MPP-000119

SZOPKA  
nr ref.: MPP-000118
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Choinka XXL
66 x 52 cm 

 

wymiary: 

CHOINKA ŚWIĄTECZNA XXL  
nr ref.: MPD-000105

wiek 
5+ NOWOŚĆ!

precyzyjnie wycięta, łatwa do złożenia: obrazkowa 
instrukcja na opakowaniu 
w zestawie podstawa oraz 12 elementów dekoracyjnych:  
6x bombki + 6x świece 
do kolorowania kredkami, markerami lub farbami 
lekka, stabilna i bezpieczna.



Koloromiarki

 na  
każdym  
obrazku

MIARKA  
WZROSTU160 x 40 cm 

 

wymiary: wiek 
3+
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nr ref.: MPP-000205 nr ref.: MPP-000204 
 

nr ref.: MPP-000202 
 

nr ref.: MPP-000201 
 

nr ref.: MPP-000203 
 

KWIATOWA KRÓLEWNA KAMIENICZKA KSIĘŻNICZKI STRAŻ POŻARNA ZAMEK 
KSIĘŻNICZEK

PSIA RAKIETA





 
u l .  Genewska  3 1  

03 - 940 Warszawa  

www .monum i . com 
kon t ak t@monum i . com 
te l . :  +48 5 1 0  1 54  284

facebook .com/Monum iPL 

i n s t a gram .com/monum i_p l  


