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Σημειώσεις:
Οι προτεινόμενες λιανικές τιμές των προϊόντων σε αυτό το έντυπο είναι ενδεικτικές.

Χρώματα, σχέδια και διαστάσεις ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Ορισμένα προϊόντα, κυρίως μεγάλου όγκου, ενδέχεται να μην είναι ετοιμοπαράδοτα.

Για πληροφορίες και παραγγελίες συμβουλευτείτε το κατάστημα παιχνιδιών που προμηθευτήκατε τον κατάλογο.

Η ταυτότητά μας
Η Little Tikes γεννήθηκε το 1970 με την παραγωγή παιχνι-
διών εξωτερικού χώρου. Με αγάπη, ευθύνη και αφοσίωση 
απέναντι στην ανάπτυξη των παιδιών, κέρδισε την εμπι-
στοσύνη των γονιών που αναζητούσαν ποιοτικά και ανθε-
κτικά προϊόντα. Σήμερα, 47 χρόνια αργότερα, η συλλογή 
μας περιλαμβάνει παιχνίδια εσωτερικού και εξωτερικού 
χώρου που απευθύνονται σε παιδάκια ηλικίας από 0 έως 5 
ετών και σας προσκαλούμε να την ανακαλύψετε!

Η αποστολή μας
Δημιουργούμε παιχνίδια που ενθαρρύνουν το ενεργητικό 
και δημιουργικό παιχνίδι. Παιχνίδια που βάζουν τα μω-
ράκια σε κίνηση, εξάπτουν την περιέργεια και προκαλούν 
χαμόγελα έκπληξης. Παιχνίδια που δίνουν τα κατάλληλα 
ερεθίσματα ώστε τα παιδάκια να αναπτύξουν τόσο το μυα-
λό όσο και το σώμα τους.

Οι αξίες μας
Παράγουμε προϊόντα με γνώμονα την ασφάλεια, την ποιό-
τητα, την ανθεκτικότητα και κυρίως τη διασκέδαση.

Τα χαρακτηριστικά της συλλογής μας

 Στρογγυλεμένες γωνίες

Ειδικά σχεδιασμένες λαβές

Έντονα χρώματα

Μαλακά πλήκτρα

 Πιστοποιημένα υλικά

Ευχάριστοι χαρακτήρες

Άριστης ποιότητας χρώματα
που δεν ξεθωριάζουν καθώς προστατεύονται
από ειδικά αντηλιακά φίλτρα στο πλαστικό.

Διπλά τοιχώματα που προσδίδουν:
Ασφάλεια & Στιβαρότητα

σε όλες τις περιοχές που το παιδί
σκαρφαλώνει, παίζει ή στέκεται.

Αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες
αφού τα παιχνίδια μένουν προστατευμένα

από το κρύο ή τη ζέστη.

Τα χαρακτηριστικά της συλλογής
εξωτερικού χώρου



Νεογέννητα

Μουσική 
Καμηλοπάρδαλη
LTT13000
Πολύχρωμη και μαλακή 
καμηλοπάρδαλη με 
παιχνίδια εξερεύνησης!
• Μουσικό πιανάκι με  
 νότες και μελωδίες 
• Καθρεφτάκι 
• Παιχνίδι κρίκων 
• Παιχνίδια με   
 διαφορετικές υφές
(0-18 μηνών)

Πρ.Λ.Τ.: 22,99€

Βρεφικό Γυμναστήριο 3σε1
LTT04000

Το Γυμναστήριο περιλαμβάνει: 
• Παπλωματάκι με ζωηρά χρώματα και ζωάκια της 
ζούγκλας. • Καθρέφτη και τέσσερα κρεμαστά παιχνίδια με 
διαφορετικές υφές. • Μπάρα που μετακινείται αυτόματα για 
διαφορετικούς τρόπους παιχνιδιού. • Μουσική διάρκειας 10 
λεπτών με μελωδίες από 9 διαφορετικά τραγούδια.
• Μαξιλαράκι στήριξης για παιχνίδι μπρούμυτα.
(0-18 μηνών)

Πρ.Λ.Τ.: 59,99€

Η σειρά της Little Tikes για 
νεογέννητα δίνει τα πρώτα 

ερεθίσματα για να αρχίσει το μωράκι 
σας να εξερευνά τον κόσμο γύρω του.
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Ώρα για 
χαλάρωση, 

παιχνίδι, γέλιο, 
ενδυνάμωση!

Πουλάκια 
Νανουρίσματος
Πρ.Λ.Τ.: 17,99€

(0-18 μηνών)

Κρεμαστή
Μαϊμουδίτσα
Πρ.Λ.Τ.: 14,99€

Ζωάκια
Οχηματάκια
Πρ.Λ.Τ.: 6,99€

Κουδουνίστρα 
Κάβουρας

Πρ.Λ.Τ.: 7,99€



Χταπόδι Εν Δράσει
GPHLT00114/GR
Το πιο παιχνιδιάρικο χταπόδι θα στείλει τα παιδάκια σας 
για ψάρεμα… μπαλών. Με το πάτημα του κεφαλιού του, το 
χταπόδι αρχίζει να στριφογυρίζει διώχνοντας τις μπάλες 
μακριά. Το μωράκι ενθαρρύνεται να μπουσουλήσει, να 
συλλέξει τις μπάλες και να τις τοποθετήσει στο χταπόδι. 
(6+ μηνών)

Πρ.Λ.Τ.: 16,99€

Τράβηξε τον Αστακό
GPHLT00111/GR
Πάμε βόλτα με τον αστακό! Τράβηξε το σχοινάκι και 
παρατήρησε το κεφάλι να κινείται πάνω κάτω, την ουρά 
να περιστρέφεται και τις δαγκάνες να ανοιγοκλείνουν. 
Μέσα από τις αστείες κινήσεις το μωράκι μαθαίνει τη σχέση 
αιτίου-αποτελέσματος, την ισορροπία και το συντονισμό και 
ενθαρρύνεται να περπατήσει.
(9+ μηνών)

Πρ.Λ.Τ.: 12,99€

Ψαράκια με Ρόδες
GPHLT00110/GR
Το πρώτο του οχηματάκι!
Ψαράκια με ρόδες ετοιμάζονται για τις πρώτες τους σούζες. 
Τα μαγουλάκια τους φωτίζουν, αστείοι ήχοι ξεκινούν με 
το πάτημα ενός κουμπιού και τα φαρδιά χερούλια τους 
διευκολύνουν τη λαβή. 
(6+ μηνών)

Πρ.Λ.Τ.: 11,99€

Κάθισμα Μπουσούλημα Ανασήκωμα Στήριξη Περπάτημα

ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μικροί Εξερευνητές του Ωκεανού

Πάρτε μια βαθιά 
ανάσα και ξεκινήστε 

την περιήγηση σας στο 
βυθό της Little Tikes!



Βρεφικά

Κυνήγι με τον Κάβουρα
GPHLT00112/GR
Ας κυνηγήσουμε τον κάβουρα!
Δε θα είναι εύκολο τα μικρά σας να πιάσουν το φίλο 
μας τον κάβουρα, που κινείται από τη μία άκρη στην 
άλλη, χτυπώντας τις δαγκάνες του και αποφεύγοντας τα 
εμπόδια. Παίζει μουσική για περισσότερη διασκέδαση. 
(6+ μηνών)

Πρ.Λ.Τ.: 17,99€

Χελώνα Μπουσουλίτσα
GPHLT00113/GR
Μαθαίνουμε τα σχέδια και τα χρώματα τοποθετώντας 
τα τουβλάκια στο καβούκι της χελώνας. Με το πάτημα του 
κεφαλιού της η χελώνα θα ξεκινήσει το μπουσούλημα και το 
μικρό σας θα τρέξει να την πιάσει ακολουθώντας τη μελωδία. 
Και ξαφνικά…η μουσική σταματάει, η χελώνα πετάει τα 
τουβλάκια από πάνω της και το παιχνίδι ξαναρχίζει!
(6+ μηνών)

Πρ.Λ.Τ.: 19,99€

Ωκεανός Δραστηριοτήτων
GPHLT00117/GR
…και βυθιζόμαστε σε μια μοναδική θαλάσσια περιπέτεια!
• Σταθμός Υποβρύχιο: Μπορώ να κάθομαι μόνος μου! 
 Το μωράκι θα ανακαλύψει διαφορετικές υφές παίζοντας με
 την πόρτα κρυψώνα και τον ελαστικό τοίχο, θα ρίξει τις μπάλες  
 στο περισκόπιο και θα παίξει με τα διαφορετικά πόμολα.
• Υποθαλάσσιος Σταθμός:  Ώρα για μπουσούλημα! 
 Παρακολουθήστε το μωράκι να περνάει κάτω από την  
 τέντα, να τεντώνεται για να φτάσει την κουδουνίστρα και  
 να ανακαλύπτει νέους τρόπους παιχνιδιού!
• Σταθμός Χταπόδι: Μαθαίνω να σηκώνομαι! 
 Το μωράκι στηρίζεται στο φίλο του το χταπόδι για να  
 σηκωθεί κι αυτό το επιβραβεύει με 20 διαφορετικούς ήχους  
 και φράσεις (στα αγγλικά).
 (6-36 μηνών)

 Πρ.Λ.Τ.: 109,99€

Τα παιχνίδια της σειράς 
είναι εμπνευσμένα από τους 

χαρακτήρες της θάλασσας, έχουν έντονα 
χρώματα για να προσελκύουν το ενδιαφέρον 
και ο ογκώδης σχεδιασμός τους εξυπηρετεί 

τη χρήση από τα μικρά χεράκια. 



Χνουδωτά Ζωάκια
GPHLT00102/GR
Ζωάκια φανταστικά για αγκαλίτσες που 
με το πάτημα του κεφαλιού τους γίνονται 
σκανδαλιάρικες, χορευτικές μπαλίτσες 
χαράς και γέλιου! 
(6+ μηνών)

Πρ.Λ.Τ.: 14,99€
Αθλητικό Γυμναστήριο
GPHLT00058/GR
Το μωράκι σας είναι αθλητικός τύπος από κούνια;
Τότε ας ξεκινήσει η προπόνηση με το πολύχρωμο 
ηλεκτρονικό σετ με 3 αθλήματα.
• Μπάσκετ με ταμπλώ που μετράει τα καλάθια
 (από το 1 έως το 10) και 2 μπάλες.
• Μπέιζμπολ με βάση στήριξης και μεγάλο μαλακό ρόπαλο.
• Φούτμπολ με περιστρεφόμενη μπάλα και τέρμα.
Με 5 τραγούδια και 5 ηχητικά εφέ με αθλητικό θέμα.
(9-36 μηνών)

Πρ.Λ.Τ.: 34,99€

Κουνιστό Αλογάκι σε 3 χρώματα!
Ένα από τα πιο αγαπημένα παιχνίδια των παιδιών!
Το κουνιστό αλογάκι έχει στρογγυλεμένες γωνίες και 
κάθισμα πλάτης για να στηρίζεται η μέση του παιδιού. 
Διαθέσιμο σε κόκκινο (1670), μπλε (1672), φούξια (400G) 
(12-36 μηνών) 

Πρ.Λ.Τ.: 29,99€

Σπιτάκι Δραστηριοτήτων
GPHLT00103/GR
Το Σπιτάκι Δραστηριοτήτων περιλαμβάνει ποικιλία 
βρεφικών παιχνιδιών και δραστηριοτήτων που έχουν 
στόχο να ενισχύσουν τις γνωστικές και κινητικές 
δεξιότητες. Τα παιδάκια θα λατρέψουν τα έντονα 
χρώματα, τα σχήματα και τις διαφορετικές υφές.
(6-36 μηνών)

Πρ.Λ.Τ.: 99,99€

Χαρακτηριστικά Παιχνιδιού
Μπουσούλημα μέσα από το τούνελ

Πόρτα με μουσικό πιανάκι

Περιστρεφόμενο τηλεσκόπιο

Γραμματοκιβώτιο με παιχνίδι σχημάτων

Παραθυρόφυλλα που ανοιγοκλείνουν

Εκπαιδευτικό τηλέφωνο σε 3 γλώσσες
(αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά)



Τα πρώτα 
βήματα γίνoνται 

πιο διασκεδαστικά 
κυνηγώντας τα 

πολύχρωμα φωτάκια!

Καθιστό 
Παιχνίδι για 
πιο μικρά 
παιδάκια!

Στράτα Δραστηριοτήτων 3σε1
LTT14000
Απίθανη στράτα που φωτίζει ώστε να 
ενθαρρύνει το παιδάκι να κάνει τα πρώτα του 
βήματα. Οι ρόδες διαθέτουν ειδικό κλείδωμα 
ώστε να μην αναπτύσσουν ταχύτητα.
• Φαρδύ χερούλι και σταθερή βάση.
• Δραστηριότητες που βοηθούν το παιδί να   
 αναπτύξει τις κινητικές του ικανότητες.
• Φώτα και μουσική για περισσότερη   
 διασκέδαση.
 (9-36 μηνών)

Πρ.Λ.Τ.: 54,99€

Βόλτα με τον Ιπποποταμούλη
LTT11000, LTT12000
Τα παιδάκια δε θα χορταίνουν να πηγαίνουν βόλτες με τον 
αξιολάτρευτο Ιπποποταμούλη! Η μύτη του διαθέτει παιχνίδι 
σχημάτων για να μάθει τα χρώματα και τα σχήματα καθώς 
παίζει. Υπάρχει αποθηκευτικός χώρος κάτω από το κάθισμα 
και μέσα στο στόμα.

(12-36 μηνών)

Πρ.Λ.Τ.: 44,99€

Βρεφικά

Παιχνίδι με μπάλες

Τραπέζι 
Δραστηριοτήτων 
με 10+ παιχνίδια!

Διπλώνει 
για εύκολη 

αποθήκευση!

Ελεφαντούλης



Μουσικά

Ξυλόφωνο Tap-a-Tune
GPHLT00011/GR
Τα πρώτα του μουσικά βήματα συνεχίζονται με αυτό 
το πολύχρωμο ξυλόφωνο. Διαθέτει παρτιτούρες, ενώ 
έχει ροδάκια και χερούλι για εύκολη μεταφορά.
(18+ μηνών)

Πρ.Λ.Τ.: 17,99€

Ξυλόφωνο / Πιανάκι 2 σε 1
GPHLT00012/GR
Για προχωρημένους… μουσικούς! 
Ξυλόφωνο και πιάνο μαζί σε ένα όργανο 
με 4 διαφορετικές παρτιτούρες για 
πολλές μουσικές συνθέσεις.
(18+ μηνών)

Πρ.Λ.Τ.: 21,99€

Η Little Tikes 
σχεδίασε τη σειρά

Tap a Tune µε στόχο να 
βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν το 

ενδιαφέρον για τη µουσική και να προάγει το 
δηµιουργικό παιχνίδι. Η σειρά είναι φτιαγµένη

µε ανθεκτικά υλικά και στρογγυλεµένες
γωνίες για µέγιστη ασφάλεια.

Τα παιχνίδια της 
σειράς PopTunes 

έχουν ενσωματωμένες δηµοφιλείς 
επιτυχίες µε τις οποίες µεγάλωσαν οι γονείς 

ενώ παράλληλα δίνουν τη δυνατότητα 
αυτοσχεδιασμού. Τα φωτορυθμικά που 
διαθέτουν ανεβάζουν τη διασκέδαση!Αρµόνιο

GPHLT00039/GR
Το πιανάκι που θα λατρέψει ο μικρός σας συνθέτης! 
(24+ μηνών)

Πρ.Λ.Τ.: 21,99€
Κιθάρα
GPHLT00037GR
Για τους μικρούς ροκάδες! 
(24+ μηνών)

Πρ.Λ.Τ.: 21,99€

Πιάνο
Tap-a-Tune
GPHLT00009/GR
Για τις πρώτες του μουσικές 
εμπειρίες! Πιανάκι με πολύ 
μαλακά πλήκτρα.
(12+ μηνών)

Πρ.Λ.Τ.: 10,99€

Ταµπούρλο
Tap-a-Tune
GPHLT00010/GR
Ο μικρός τυμπανιστής είναι 
εδώ! Με 2 συνδεδεμένα στικ 
για να μη χάνονται ποτέ.
(12+ μηνών)

Πρ.Λ.Τ.: 12,99€



Κουζινούλες

Κουζίνα Super Chef
484377
Περιλαμβάνει φούρνο μικροκυμάτων, καφετιέρα, 
ψυγείο & φούρνο και 14 αξεσουάρ. Οι διαστάσεις 
της κουζίνας μεγαλώνουν μαζί με το παιδί!
Διαστάσεις Προϊόντος: 71x36x102εκ.
(36+ μηνών)

Πρ.Λ.Τ.: 129,99€

Κουζίνα Side-By-Side
171499
Διαθέτει μεγάλο νεροχύτη, φούρνο, ψυγείο, 
πάγκο «γρανίτη» καθώς και παράθυρο με 
«θέα» και πολλά ακόμα αξεσουάρ.
Διαστάσεις Προϊόντος: 74x36x98εκ.
(36+ μηνών)

Πρ.Λ.Τ.: 99,99€

Κουζινούλα
GPHLT00118/GR
Κουζινούλα πλήρως εξοπλισμένη 
με 34 αξεσουάρ, όπως πιάτα, 
κούπες, ασημικά, τηγάνια, 
μαγειρικά σκεύη, μπαχαρικά κα. 
Ξεδιπλώνει για να αποκαλύψει 
φούρνο, απορροφητήρα και 
περιστρεφόμενα ράφια.
(18+ μηνών)

Πρ.Λ.Τ.: 69,99€

Για τους επίδοξους 
μάγειρες...

Κουζίνες με 
ρεαλιστικούς ήχους 

μαγειρέματος!



Τηλεκατευθυνόμενο Ελαστικό
LTT01000
Μόλις πιάσεις το τηλεχειριστήριο στα 
χέρια σου θα νιώσεις την αδρεναλίνη 
να ανεβαίνει. Αύξησε ταχύτητα, κάνε το 
ελαστικό να στριφογυρίζει 360 μοίρες 
και… τρέλανέ τους όλους όταν λίγο 
πριν τη στροφή αλλάξεις κατεύθυνση 
αναποδογυρίζοντας το αμάξι!
Για μεγαλύτερη διασκέδαση, το 
αυτοκίνητο φόρμουλας λειτουργεί
και μόνο του. Δύο παιχνίδια σε ένα!
(36+ μηνών)

Πρ.Λ.Τ.: 59,99€

Αγωνιστικά Οχηματάκια
GPHLT00101/GR 
Η Little Tikes παρουσιάζει αυτοκινητάκια, που δουλεύουν 
με μπαταρία και ελέγχονται με την αφή. Όταν τα 
ακουμπάς, η μηχανή μαρσάρει, η κόρνα χτυπάει σαν τρελή 
και η σειρήνα σε ξεκουφαίνει. Πάτα γκάζι και τα λάστιχά 
τους θα ουρλιάξουν σαν τρελά.
(36+ μηνών)

Πρ.Λ.Τ.: 14,99€

Αγωνιστικά Ελαστικά
LTT00000
Το παιχνίδι είναι απλό αλλά χρειάζεται προπόνηση. 
Διάλεξε τον αναβάτη της ρόδας σου –μοτοσυκλέτα, σπορ 
αυτοκίνητο, φορτηγό, αμάξι φόρμουλας. Δώσε ενέργεια 
τρίβοντας τη ρόδα στο πάτωμα και μετά απελευθέρωσε. 
Ο αγώνας ξεκίνησε. Ποιος θα είναι ο νικητής;
(36+ μηνών)

Πρ.Λ.Τ.: 12,99€

Μπείτε στον κόσµο της δράσης 
παρέα µε τα Σετ Παιχνιδιού
& τα Οχηµατάκια της Little Tikes.



Οχήματα

Οχήµατα 2 σε 1
GPHLT00042/GR
Ατέλειωτες ώρες διασκέδασης 
στο χώμα και την άμμο! Φτιάξτε 
τα καλύτερα καστράκια της 
παραλίας με οχήματα σε 3 
σχέδια:
� Μπουλντόζα-φτυάρι
� Φορτηγό-κουβά
� Εκσκαφέα-τσουγκράνα.
(24+ μηνών)

Πρ.Λ.Τ.: 17,99€

Τρένο εκτός Ορίων
LTT02000
Πριν πατήσεις το κουμπί στην καπνοδόχο, 
συγκέντρωσε όλη σου την ενέργεια γιατί το 
τρενάκι θα χάσει τον έλεγχο!
Δες το, μετακινείται πάνω-κάτω, πέρα-
δόθε, παίρνει ανάποδες στροφές κι αλλάζει 
αναπάντεχα κατεύθυνση!
Το παιχνίδι είναι σχεδιασμένο ώστε να τραβήξει 
την προσοχή του παιδιού και να το βάλει 
σε κίνηση κυνηγώντας το. Για πιο 
ήρεμο παιχνίδι, το τρενάκι μπορεί 
να αφαιρεθεί από τις ράγες για 
χρήση σε λεία επιφάνεια.
(36+ μηνών)

Πρ.Λ.Τ.: 24,99€

Μεγάλη Νταλίκα µε Αυτοκίνητα
170430
Μια νταλίκα στα μέτρα τους! Περιλαμβάνει δύο μεγάλα 
αυτοκίνητα. Η ράμπα ανοίγει για να φορτωθούν τα αυτοκίνητα. 
Το φορτηγό αποσυνδέεται από το ρυμουλκόμενο τμήμα.
(36+ μηνών)

Πρ.Λ.Τ.: 49,99€



Αμαξάκια Κουπέ
Τα «κουπέ» αμαξάκια είναι η καλύτερη και ασφαλέστερη 
παρέα για τις βόλτες του μικρού σας! Τα αυτοκινητάκια 
μετακινούνται με τα πόδια του παιδιού δίνοντάς του 
σιγουριά για τις κινήσεις του ενώ διαθέτουν πόρτα, 
αποθηκευτικό χώρο και κλειδί «εκκίνησης» της μηχανής. 
Διατίθεται σε 6 σχέδια: κλασικό (6120), πριγκίπισσα (6147), 
αστυνομικό (6157), πυροσβεστικό (6161),
πασχαλίτσα (173059), δεινόσαυρος (173073).
(1½-5 ετών) 

Πρ.Λ.Τ.: 99,99€

Πολύχρωμα Πατίνια
LTT15000
Μαθαίνουμε ισορροπία και συντονισμό 
του σώματος με τον πιο διασκεδαστικό 
τρόπο! Τα πολύχρωμα πατίνια της Little 
Tikes εγγυώνται μία ασφαλή & άνετη 
βόλτα καθώς είναι σχεδιασμένα με τρεις 
τροχούς, φρένο ασφαλείας & μαλακές 
λαβές χερουλιού. Το χερούλι αφαιρείται 
εύκολα για γρήγορη αποθήκευση.
(2-4 ετών)

Πρ.Λ.Τ.: 39,99€

Ποδοκίνητα

Επιβιβαστείτε!



Τρίκυκλα

Τρίκυκλο 3 σε 1
GPHLT00089/GR
Ποδηλατάκι που μεγαλώνει με το παιδί
σε 3 διαφορετικά στάδια.
1. Βόλτα με τους γονείς:
Χρησιμοποιήστε το χερούλι για να πάτε 
βόλτα το μικρό σας. 
2. Εκπαίδευση:
Ξεκλειδώστε τα πετάλια και δείξτε του πώς 
να τα γυρίζει μόνο του με τα ποδαράκια του.
3. Ανεξαρτησία:
Αφαιρέστε το χερούλι και αφήστε το να 
διασκεδάσει με τους φίλους του!
(18-36 μηνών)

Πρ.Λ.Τ.: 79,99€

3

1

Πάμε για 
ορθοπεταλιές

Πάμε για 
ορθοπεταλιές

2

Ο μικρός 
σας περιπατητής 

χρειάζεται ελευθερία, 
κίνηση και ασφάλεια! Ποδοκίνητα 

οχήματα που βοηθούν το μικρό σας να 
μετακινείται, να εξερευνά το χώρο γύρω του 

και να εκτονώνει την ενέργειά του.

Χαρακτηριστικά
Κατασκευή από μεταλλικό σκελετό.

Αντιολισθητικά πετάλια.

Ρυθμιζόμενο κάθισμα σε 4 θέσεις.

Ζώνη ασφαλείας 5 θέσεων.

Ανθεκτικοί αθόρυβοι τροχοί.

Τιμόνι και Πετάλια που κλειδώνουν για 
περισσότερη ασφάλεια στο Στάδιο 1.

Αποσπώμενη πλάτη για 
περισσότερη άνεση στο Στάδιο 3.

Αποσπώμενη εργονομική 
λαβή με ρυθμιζόμενο ύψος.

Η λαβή ελέγχει τις μπροστινές ρόδες 
διευκολύνοντας το στρίψιμο του τιμονιού.



1

9M +

3

18M +

4

30M +

2

12M +

Τρίκυκλο 4 σε 1 
Σπορ Έκδοση
GPHLT00120/GR
Ποδηλατάκι σχεδιασμένο με βάση
την άνεση, την ασφάλεια και 
την ευκολία χρήσης. 

Χαρακτηριστικά: 
Ασφάλεια:
• Κατασκευή από μεταλλικό σκελετό.
• Ανθεκτικοί αθόρυβοι τροχοί.
• Αντιολισθητικά πετάλια.
• Φρένο παρκαρίσματος.
• Τιμόνι και Πετάλια που κλειδώνουν για  
 περισσότερη ασφάλεια στο Στάδιο 1.
• Ζώνη ασφαλείας 5 θέσεων.
• Αποσπώμενη μπάρα προστασίας.

Ευκολία Εκμάθησης:
• Αναδιπλούμενο υποπόδιο.
• Ρυθμιζόμενο κάθισμα σε 4 θέσεις.
• Εργονομική λαβή με    
 ρυθμιζόμενο ύψος.
• Η λαβή ελέγχει τις   
 μπροστινές ρόδες   
 διευκολύνοντας το
 στρίψιμο του τιμονιού.

Άνεση:
• Κάθισμα με επένδυση.
• Ηλιοπροστασία.
• Τσαντάκι αποθήκευσης
 με φερμουάρ.
• Καλάθι αποθήκευσης.
• Θέση για μπουκάλι.

(9-36 μηνών)

Πρ.Λ.Τ.: 149,99€

Μεγαλώνει με το παιδί σε
4 διαφορετικά στάδια!

Τα Τρίκυκλα Ποδήλατα 
της Little Tikes βάζουν τα 

παιδάκια στη θέση του οδηγού για 
μία ασφαλή και αναπαυτική βόλτα. Δείτε 
το παιδάκι σας να μεταμορφώνεται από 

ξένοιαστο αναβάτη σε έμπειρο ποδηλάτη!



Τρίκυκλα

Πτυσσόμενο Τρίκυκλο 4 σε 1
LTT17000
Το νέο Πτυσσόμενο Τρίκυκλο ποδηλατάκι της σειράς Little 
Tikes διαθέτει σχεδιασμό αναδίπλωσης ώστε να κάνει την 
μετακίνηση με το αυτοκίνητο παιχνιδάκι!
Όταν το παιδάκι κουραστεί από τη βόλτα, το κάθισμα με την 
επικλινή πλάτη θα του χαρίσει έναν άνετο υπνάκο.

Μεγαλώνει  με το παιδί σε 4 διαφορετικά στάδια.
1. Βόλτα με τους γονείς.
Χρησιμοποιήστε το χερούλι για να πάτε βόλτα με το μικρό σας.
2. Εκμάθηση πεντάλ.
Ξεκλειδώστε τα πετάλια και δείξτε του πώς να τα γυρίζει μόνο 
του με τα ποδαράκια του.
3. Συντονισμός.
Ξεκλειδώστε το τιμόνι και δείξτε του πώς να στρίβει και να 
συντονίζει τα πόδια με τα χέρια του.
4. Ανεξαρτησία.
Αφαιρέστε το χερούλι και αφήστε το να διασκεδάσει με τους 
φίλους του!

Χαρακτηριστικά: 
Ασφάλεια:
• Κατασκευή από μεταλλικό σκελετό.
• Ανθεκτικοί αθόρυβοι τροχοί. 
• Αντιολισθητικά πετάλια.
• Ζώνη ασφαλείας 5 θέσεων.
• Φρένο παρκαρίσματος.
• Αποσπώμενη μπάρα προστασίας. 
• Αναδιπλούμενο υποπόδιο.
• Τιμόνι & Πετάλια που
 κλειδώνουν για μεγαλύτερη  
 προστασία αν το παιδάκι δε  
 μπορεί να τα χρησιμοποιεί.

Ευκολία Εκμάθησης:
• Αναδιπλούμενο υποπόδιο.
• Αναδιπλούμενα πετάλια.
• Ρυθμιζόμενο κάθισμα σε 4 θέσεις.
• Αποσπώμενη τηλεσκοπική λαβή. 

Άνεση:
• Διπλώνει για εύκολη μεταφορά 64Χ51 εκ.
• Ρυθμιζόμενο κάθισμα με επικλινή πλάτη.
• Κάθισμα με επένδυση.
• Αναδιπλούμενη αποσπώμενη ηλιοπροστασία. 
• Τσαντάκι αποθήκευσης με θήκη για μπουκάλι. 

(9 μηνών-5 ετών)

Πρ.Λ.Τ.: 169,99€

Διπλώνει 
για εύκολη 
μετακίνηση!

 Επικλινής 
πλάτη!



Φαλαινίτσα Τραµπάλα
4879
Αυτή η διασκεδαστική φαλαινίτσα τραμπάλα δίνει τη 
δυνατότητα στα παιδιά να διασκεδάσουν μόνα ή με παρέα 
αφού χωρά έως και 3 παιδάκια. Τα χερούλια και οι θέσεις 
για τα πόδια παρέχουν μέγιστη σταθερότητα.
(1½ -5 ετών)

Πρ.Λ.Τ.: 49,99€

Κούνια Νηπίου µε Πλάτη
4309
Μία κούνια που «μεγαλώνει» 
μαζί με το παιδί! Με ψηλή πλάτη, 
ρυθμιζόμενα λουράκια, κλείδωμα 
ασφαλείας, ιδανική για βρέφη. 
(9-36 μηνών)

Πρ.Λ.Τ.: 49,99€

Γίγας

Μικρή

Μεγάλη

Τσουλήθρες
Τσουλήθρες με πλατιά σκαλιά 
και ενσωματωμένα χερούλια για 
μεγαλύτερη στήριξη ασφαλείας. 
Κλείνουν για να αποθηκεύονται εύκολα. 

Σε τρεις διαφορετικές διαστάσεις:
Μικρή (50x23x116εκ.)
Ηλικία: 1½ -4 ετών
Χρώματα: Γαλάζια-Πράσινη (κωδ. 172403), 
Ροζ-Μωβ (κωδ. 172410)

Πρ.Λ.Τ.: 49,99€ ρ.Λ.Τ.: 49,99€
Μεγάλη (168x97x97εκ.)
Ηλικία: 2+ ετών
Χρώματα: Κίτρινη-Πράσινη (κωδ. 4263)
Μπλε-Κόκκινη (κωδ. 4884)

Πρ.Λ.Τ.: 99,99€
Γίγας (197x 120x142εκ.). 

Ηλικία: 3+ ετών
Χρώματα:  Πράσινη (κωδ. 170737),
Μπλε-Κόκκινη (κωδ. 172816)

Πρ.Λ.Τ.: 149,99€

Μύρισε άνοιξη!
Δέστε τα κορδόνια 

σας γιατί με τη Little Tikes το 
παιχνίδι δεν τελειώνει ποτέ! Πλούσια συλλογή 

προϊόντων εξωτερικού χώρου που βοηθούν 
τα παιδάκια να ενισχύσουν τη φυσική τους 

ανάπτυξη και να αναπτύξουν την 
κοινωνικότητά τους. 

Αµµοδόχος Χελώνα
631566
Καλωσορίστε τη χαμογελαστή χελώνα στον κήπο σας.
Το κέλυφός της κρατά την άμμο καθαρή από βρωμιά ή ζώα. 
Η βάση διαθέτει και 2 καθίσματα για τα παιδάκια.
Διαστάσεις Προϊόντος: 109x119x38εκ.
(1+ ετών)

Πρ.Λ.Τ.: 59,99€

Τσουλήθρες
σε 3 μεγέθη



Τραπεζάκι Πικ-νικ
Τραπεζάκι δραστηριοτήτων με χαρούμενα χρώματα.
Πολύ πρακτικό και εύκολο στο καθάρισμα με 
στρογγυλεμένες γωνίες για μέγιστη ασφάλεια.

(1½-5 ετών)

Διατίθεται σε 2 μεγέθη:
Μικρό 479A (74x80x46εκ.)

Πρ.Λ.Τ.: 89,99€
Μεγάλο 466A (90x90x54εκ.)

Πρ.Λ.Τ.: 119,99€

Μεγάλη Μπασκέτα
4339
Μπασκέτα με 5 διαφορετικές ρυθμίσεις για το ύψος 
που φτάνει μέχρι και 2.10μ! Έχει ρόδες για εύκολη 
μετακίνηση και διπλώνει για αποθήκευση. 
Διαστάσεις Προϊόντος: 74x81x260εκ.
(3+ ετών)

Πρ.Λ.Τ.: 139,99€

Τραπέζι Νερού «Βίρα τις Άγκυρες»
628566
Μια φανταστική περιπέτεια ξεκινάει στην ανοιχτή 
θάλασσα! Πειρατικό καράβι με δραστηριότητες.
Κεντρικό κατάρτι που λειτουργεί ως σιντριβάνι.
Με άγκυρα που ανεβοκατεβαίνει με μανιβέλα και κανόνι 
που σημαδεύει και ρίχνει νερό. Περιέχει 2 χαρακτήρες, 
σωστικό σκάφος, καρχαρία, σουρωτήρι, φτυαράκι, κουβά.
Διαστάσεις Προϊόντος: 101x71x80εκ.
(1 ½+  ετών)

Πρ.Λ.Τ.: 119,99€

Μικρή
Μπασκέτα
TotSports
620836
Ιδανική για παιδιά προσχολικής 
ηλικίας. Διαθέτει μεγάλη 
στεφάνη και προσαρμόζεται 
σε διαφορετικά ύψη από 
60εκ. έως 120εκ. Διαστάσεις 
Προϊόντος: 52x60x149εκ.
(1½ - 3 ετών)

Πρ.Λ.Τ.: 59,99€

Δραστηριότητες



Σπιτάκι στη Φύση 
172908
Λεπτομερής σχεδίαση με διπλά τοιχώματα και 
παραθυρόφυλλα. Περιλαμβάνει πτυσσόμενο τραπεζάκι, 
τηλεφωνάκι και πόρτα τύπου ράντσο. 
Διαστάσεις: 112x104x117εκ. 

Πρ.Λ.Τ.: 230,00€

Σπιτάκι Αυλής
440S
Σπιτάκι που διαθέτει ψηλή κεραμωτή σκεπή, 
παράθυρα με παραθυρόφυλλα και πόρτα 
μεγάλου μεγέθους. Στο εσωτερικό θα 
βρείτε κουζίνα με δύο εστίες & κουμπιά που 
γυρίζουν, νεροχύτη και βρύση - παιχνίδι.
Διαστάσεις: 124x152x145 εκ.
Διαθέσιμο και σε Ροζ-Μωβ (440R).

Πρ.Λ.Τ.: 500,00€

Μυστικό Σπιτάκι Κήπου 

172601
Ένα σπιτάκι μικρό σε μέγεθος που είναι ιδανικό για 
εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους για ατελείωτο 
παιχνίδι σε κάθε εποχή. Περιλαμβάνει ενσωματωμένο 
παιχνίδι-γκριλ και ειδικό κλιπ για να κρεμάνε τα παιδιά 
τις ζωγραφιές τους στο «σαλόνι» του σπιτιού! 
Διαστάσεις: 110x98x113εκ.
Διαθέσιμο και σε κίτρινους χρωματισμούς (172786).

Πρ.Λ.Τ.: 250,00€

Αφήστε τα μικρά σας να 
δημιουργήσουν το δικό 
τους κόσμο μέσα στα 
σπιτάκια της Little Tikes!
Σπιτάκι Εξοχής 
637902
Σπιτάκι με στυλ που διαθέτει μοντέρνα 
παράθυρα που ανοιγοκλείνουν, τοξωτές πόρτες 
και σχέδιο τούβλων σε τοίχους και οροφή.                                                                  
Διαστάσεις: 108x89x126 εκ.                              
Διαθέσιμο επίσης σε Κόκκινο- Ανθρακί 
(638749) και Ροζ-Μωβ (485145).

Πρ.Λ.Τ.: 200,00€



Σπιτάκια

Σπίτι µε Τραπεζάκι Πικ-νικ Natural
172298
Οργανώστε ένα πικ-νικ στο σπίτι!
Ιδιαίτερα ευρύχωρο εσωτερικό με σχέδια 
κουζίνας, ντουλαπιών και τζακιού.
Με τραπεζάκι και παγκάκια για πικ-νικ στην αυλή.
Περιλαμβάνει 19 φανταστικά αξεσουάρ και 
ηλεκτρονικό κουδούνι με 6 αστείους ήχους. 
Διαστάσεις Προϊόντος: 160x104x121εκ. 

Πρ.Λ.Τ.: 400,00€

Παιδόσπιτο Μαγικό 
Κουδουνάκι
4255
Με 6 διαφορετικούς ήχους. 
Λεπτομερής σχεδίαση εσωτερικού με 
μεγάλα παράθυρα, παραθυρόφυλλα 
και πόρτα τύπου ράντσο. 
Περιλαμβάνει νεροχύτη και φούρνο.
Διαστάσεις: 128x94x121εκ.
(1½ - 5 ετών)

Πρ.Λ.Τ.: 300,00€

Σπίτι-Πόλη Endless
Adventure
444D
Ένα καινοτόμο σπιτάκι με 
4 θεματικούς τοίχους που 
ενισχύουν το δημιουργικό 
παιχνίδι: Γήπεδο, 
Βενζινάδικο, Μαγαζί/ 
Τράπεζα, Σχολείο, όλα σε 
μία κατασκευή! Λεπτομερής 
σχεδίαση εσωτερικού 
με σχέδια κουζίνας, 
εργαστηρίου και τράπεζας. 
Διαθέτει τραπεζάκι και 
πίνακα. 
Διαστάσεις: 
142x124x147εκ
Διαθέσιμο και σε Κίτρινους 
χρωματισμούς (444C).

Πρ.Λ.Τ.: 500,00€.



Παιδότοπος Ζούγκλα-Αναρρίχηση
440D
Καλώς ήρθατε στη Ζούγκλα!
Παιδότοπος με μεγάλη κυματιστή 
τσουλήθρα, δίχτυ αναρρίχησης, μεγάλα 
ανοίγματα που συνδέουν τα διαφορετικά 
επίπεδα, μυστικά περάσματα και
2 φαρδιές πλατφόρμες.
Διαστάσεις Προϊόντος: 
200x169x137εκ.
(3-8 ετών)

Πρ.Λ.Τ.: 400,00€

Παιδότοπος 2πλή Τσουλήθρα-Τούνελ
4261
Επιλογή ανάμεσα σε 2 τσουλήθρες: μία ίσια και μία 
κυματιστή. Μεγάλη πλατφόρμα και ψηλοί πλευρικοί 
τοίχοι για ασφάλεια. Μακρύ τούνελ για μπουσούλημα 
και ανοίγματα για σκαρφάλωμα.
Διαστάσεις Προϊόντος: 152x160x142εκ.
(2-8 ετών)

Πρ.Λ.Τ.: 400,00€

Γυμναστήριο Δραστηριοτήτων
447Α
Ιδανικό πρώτο γυμναστήριο με τσουλήθρα 
και μυστικά περάσματα. Το σκαρφάλωμα 
ξεκίνησε και το μικρούλι σας ψάχνει να βρει 
την επόμενη κρυψώνα του!
Διαστάσεις Προϊόντος: 77x130x76εκ.
(1 ½ + ετών)

Πρ.Λ.Τ.: 150,00€
Ώρα για 

γυμναστική !



Παιδότοποι

Παιδότοπος Κάστρο
172083
Ιδανικό κάστρο για μικρούς Βασιλιάδες και 
Βασίλισσες με ρεαλιστικούς τοίχους κάστρου, 
ακροπύργιο, πλατφόρμα και κρυφή τσουλήθρα.
Διαστάσεις Προϊόντος: 182X156x139εκ.
(2+ ετών)

Πρ.Λ.Τ.: 500,00€

Παιδότοπος 8 σε 1
440W 

Παιδότοπος-σπιτάκι αναρρίχησης με ενσωματωμένο τούνελ. 
Διαθέτει 2 μεγάλες τσουλήθρες, τοίχους αναρρίχησης  
και ανοιγόμενη πόρτα. Προσφέρει 8 διαφορετικούς 
συνδυασμούς στησίματος.
Διαστάσεις Προϊόντος: 352x180x167εκ. 
(2-8 ετών)

Πρ.Λ.Τ.: 800,00€

Παιδότοπος με 2 Τσουλήθρες
445Z 
Ποιος θα σκαρφαλώσει πρώτος στο 
παρατηρητήριο; Ένας παιδότοπος που θα 
εξαντλήσει τους μικρούς μας φίλους καθώς 
διαθέτει τοίχο αναρρίχησης, μία μεγάλη 
τσουλήθρα 15εκ., μία μικρή τσουλήθρα που 
αντιστρέφεται για να γίνει σκαλίτσα, τούνελ 
μπουσουλήματος, πλατφόρμες σε δύο 
διαφορετικά επίπεδα και κρυφό φρούριο 
στο εσωτερικό!
Διαστάσεις Προϊόντος: 203x356x172εκ.
(3-8 ετών)

Πρ.Λ.Τ.: 500,00€



Ρώµη
170973
Περιλαμβάνει
2 καθίσματα κούνιας
με καθ’ ύψος ρύθμιση.
Διαστάσεις Προϊόντος: 
245x275x220εκ.
(3-8 ετών)

Πρ.Λ.Τ.: 250,00€

Όσλο
170874
Περιλαμβάνει 2 καθίσματα 
κούνιας και 1 κάθισμα δίσκο.
Διαστάσεις Προϊόντος: 
300x270x225εκ.
(3-8 ετών)

Πρ.Λ.Τ.: 300,00€

H Little Tikes προτείνει ξύλινα σετ 
για υπαίθρια διασκέδαση, τα οποία 

χαρακτηρίζονται από ασφάλεια, 
ανθεκτικότητα και αντοχή. 

Είναι κατασκευασµένα από άριστης 
ποιότητας ξύλο, ειδικά επεξεργασµένο 
ώστε να αντέχει στις δύσκολες καιρικές 

συνθήκες. Τα µεταλλικά µέρη έχουν 
επικαλυφθεί για να µη σκουριάζουν.



Ξύλινα Σετ

Αμβούργο
172458
Περιλαμβάνει 
2 κάθισματα 
κούνιας, 1 κάθισμα 
δίσκο, πλατφόρμα 
σκαρφαλώματος και 
1 τσουλήθρα 180εκ.                          
Μπορούν να παίξουν 
έως 4 παιδιά.                                 
Διαστάσεις Προϊόντος: 
380x320x220εκ.              
(3-8 ετών)

Πρ.Λ.Τ.: 750,00€

Μπάκινγχαµ
171802
Περιλαμβάνει σκάμμα άμμου 
με αδιάβροχο καπάκι, τοίχο 
αναρρίχησης, 2 κάθισματα 
κούνιας, 1 κάθισμα ρόδα, μεγάλη 
τσουλήθρα 180εκ., πυργίσκο με 
πλατφόρμα και ξύλινη σκεπή, 
ξύλινη σκάλα με μπάρες στήριξης. 
Μπορούν να παίξουν έως 8 παιδιά.
Διαστάσεις Προϊόντος: 
430x350x300εκ.
(3-8 ετών)

Πρ.Λ.Τ.: 900,00€



Giochi Preziosi Hellas
Aγρινίου 14, Πεύκη, 151 21, Aθήνα
Τηλ.: 210 61.00.381-2 • Fax: 210 61.00.383
info@giochipreziosi.gr
Αναζητήστε περισσότερα προϊόντα 
της σειράς Little Tikes στο site
www.giochipreziosi.gr


