
Καλώς ήρθατε... 
 

Εµείς τώρα θα µιλήσουµε για 
Modelito...!!! 



Φτιάχνετε καταπληκτικές 3D δηµιουργίες µαζί τα παιδιά  
 

Θα αγαπήσουν τις δηµιουργίες που θα φτιάξουν!  
 

Είναι διασκεδαστικό να παίζετε µαζί του, λόγω της 
µοναδικού αρώµατος βανίλιας! 

 
Καθαρίζει εύκολα! 

Μη τοξικό για τα παιδιά! 
Κλασικά θέµατα προσχολικής ηλικίας! 

Ανταγωνιστικές τιµές! 

Target Market 
Ηλικία 3-5 

Γιατί το Μodelito είναι πολύ διαφορετικό από κάθε 
άλλη πλαστελίνη? 

₰  Καθαρίζει εύκολα 

₰  Άρωµα βανίλια  

₰  Υπό αλλεργικό  

Modelito: O µαγικός κόσµος πλαστελίνης!	
 



PRODUCT	INFORMATION	



MOD 6005 
4 χρώµατα 140gr.  

Modelito σε 4 διαφορετικά φρούτα! 
 
 

Δηµιουργήστε µε Modelito στους χρωµατικούς 
συνδυασµούς, µπλε, κόκκινο κίτρινο και πράσινο! 

 



MOD 6012 
4 χρώµατα 140gr. φρούτα 

Modelito σε 4 διαφορετικά φρούτα! 
 
 

Δηµιουργήστε µε Modelito στους χρωµατικούς 
συνδυασµούς, µπλε, κόκκινο κίτρινο και 

πράσινο! 
 



MOD 5961 
8 χρώµατα 86gr 

Modelito σε 8 διαφορετικά χρώµατα! 
 
 

Δηµιουργήστε µε Modelito στους 
χρωµατικούς συνδυασµούς, µπλε, κόκκινο 
κίτρινο, πράσινο, µαύρο, καφέ, λευκό και 

µωβ! 
	



MOD 5954 
12 χρώµατα 28gr. & αξεσουάρ 

Modelito σε 12 διαφορετικά χρώµατα! 
 
 

Δηµιουργήστε µε Modelito στους χρωµατικούς 
συνδυασµούς, µπλε, κόκκινο κίτρινο, πράσινο, 

µαύρο, καφέ, λευκό και λιλά, πορτοκαλί, φούξια, ροζ 
και γαλάζιο! 

 
 

Συµπεριλαµβάνονται αξεσουάρ για περισσότερες 
δηµιουργίες! 



MOD2830 
Λουλούδια 

Τα λουλούδια της Modelito! 
 
 

Ένα µικρό εργαστήριο για να δηµιουργήσετε τα 
πιο ευφάνταστα λουλούδια και µπουκέτα! 

 
Φυτέψτε τα στις γλάστρες και φτιάξτε τον δικό 

σας κήπο. 



MOD2663 
Βάφλες 

Φτιάξτε τις βάφλες της Modelito! 
 
 

Ένα µικρό εργαστήριο για να δηµιουργήσετε 
τις πιο ευφάνταστες βάφλες αλµυρές ή 

γλυκές! 



MOD2656 
Λουλούδια 

 

Τα λουλούδια της Modelito! 
 
 

Ένα  εργαστήριο για να δηµιουργήσετε τα πιο 
ευφάνταστα λουλούδια και µπουκέτα! 

 
Περιέχει 3 χρώµατα για ακόµα περισσότερες 

δηµιουργίες, εργαλείο κοψίµατος και σχηµατισµού 
και κουπάτ σε διαφορετικά σχέδια. 

 
Φυτέψτε τα στις γλάστρες και φτιάξτε τον δικό σας 
κήπο γύρω από το σπίτι και το αγρόκτηµα σας. 



MOD2823 
Σχήµατα 

Το εργαστήριο της Modelito! 
 
 

Ένα  εργαστήριο για να δηµιουργήσετε ότι 
εσείς φαντάζεστε! 

 
Περιέχει 3 χρώµατα για ακόµα περισσότερες 
δηµιουργίες, ειδικό εργαλείο και κουπάτ για 

διαφορετικά σχέδια. 



MOD 2847 
Κήπος 

Ο κήπος της Modelito! 
 
 

Ένας κήπος που θα γεµίσετε µε τα αγαπηµένα 
σας λουλούδια! Ειδικές κουπατ για να φτιάξετε τα 

δικά σας λουλούδια και δεντράκια. 
 

Φυτέψτε τα στον κήπο σας και κάντε τον 
ξεχωριστό! Και αν τα βαρεθείτε, δεν έχετε πάρα να 

φτιάξετε καινούργια 
 

Με το ειδικό εργαλείο φτιάξτε διάφορα σχήµατα 
και διακοσµήστε την! 



MOD 2854 Κουζίνα  

Η κουζίνα της Modelito! 
 
 

Μαγειρέψτε ότι λιγουρεύεστε! Με την «ειδική 
τοστιέρα» δεν έχετε πάρα να βάλετε µέσα την 
Modelito σας και να ετοιµάσετε το ωραιότερο 

«φαγητό»! 



MOD3301 
Κοµµωτήριο 

Το κοµµωτήριο της Modelito! 
 
 

Με τις κούκλες κουπάτ του κοµµωτηρίου, 
δηµιουργήστε νέα κουρέµατα µε νέα χρώµατα κάθε 

φορά. 
 

Μακριά και κοντά µαλλιά, κόψτε τα και χτενίστε τα 
όπως εσείς θέλετε και σε ότι χρώµα θέλετε. 



MOD 0316 
Αυτοκίνητα  

Τα αυτοκίνητα της Modelito! 
 
 

Φτιάξε τα δικά σου αυτοκίνητα και κάνε 
κούρσες! 

 
Με το ειδικό εργαλείο φτιάξτε διάφορα 
σχήµατα και διακοσµήστε τα όπως εσύ 

θέλεις!!! 
 

Διαλέξτε τα δικά σου χρώµατα. 



MOD 0330 
Cup Cake  

Το δικό σου Cake Modelito! 
 
 

Φτιάξε τα δικά σου cakes και γίνε µάγειρας! 
 

Με το ειδικό εργαλείο φτιάξτε διάφορα σχήµατα και 
διακοσµήστε τα όπως εσύ θέλεις!!!!  

 
Διαλέξτε τα δικά σου χρώµατα. 



MOD 0309 
Δεινόσαυροι 

Δεινόσαυροι της Modelito! 
 
 

Φτιάξε τα δικά σου δεινοσαυράκια και παίξε µαζί 
τους! 

 
Με το ειδικό εργαλείο φτιάξτε διάφορα σχήµατα, 
µεγέθη και διακοσµήστε τα όπως εσύ θέλεις!!!  

 
Διαλέξτε τα δικά σου χρώµατα για να φτιάξεις 

έναν δεινόσαυρο! 



MOD 2687 
Παγωτοµηχανή  

Η παγωτοµηχανή της Modelito! 
 
 

Μια παγωτοµηχανή για να φτιάξετε τα πιο 
χρωµατιστά παγωτά. 

 
Φτιάξτε το παγωτό που σας αρέσει και σερβίρετε 
στο στα ειδικά µπολ, διακοσµήστε τα µε τα 

µπισκοτάκια και τα φρούτα και κεράστε τους 
φίλους σας! 

 



MOD3257 Μεγάλο 
Εργαστήριο 

Το µεγάλο σετ της Modelito! 
 
 

Ένα µεγάλο playset για ατελείωτες ώρες 
παιχνιδιού! 

 
Το σετ περιλαµβάνει εργαλεία και κουπάτ 
που θα σας βοηθήσουν να δηµιουργήσετε 
φαγητά, γλυκά, λουλούδια, ζωάκια και ότι 

άλλο φαντάζεστε. 
 

Θα διακοσµήσετε, θα κόψετε και θα παίξετε 
και θα δώσετε σχήµα στα Modelito σας.   


