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45 x 9 x 32 [cm]

1 szt.

W ofercie COBI zadebiutowały modele aut w skali 1:12. Klockowy zestaw zawierający 
samochód Trabant 601 S to wyjątkowy egzemplarz kolekcjonerski. Szczegółowo od-
wzorowane detale pojazdu, trwałe nadruki, ruchome koła z gumowymi oponami, rucho-
ma kierownica, składane fotele otwierane drzwi, maska i bagażnik to tylko niektóre z 
atutów tego modelu.

Trabant 601 S
COBI-2433110+
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45 x 11 x 32 [cm]

1 szt.

Opel Rekord C (1966–1971) Niepowtarzalna stylistyka, oraz znacząca rewolucja 
w konstrukcji przyczyniły się do sukcesu Rekorda C – do zakończenia produkcji Opel wy-
produkował około 1,3 mln tych pojazdów. Chociaż GM zabraniał jakiejkolwiek aktywności 
wyścigowej – był jeden egzemplarz Opla Rekord C zbudowanego do wyścigowego samo-
chodu turystycznego zgodnie z przepisami Grupy 5. Technicy dostroili silnik samochodu 
pomalowanego na kolor czarny do 200 KM, wzmocnili czterobiegową skrzynię i sprzęgło 
oraz zoptymalizowali podwozie z dodatkową prowadnicą tylnej osi – samochód został 
ochrzczony „Czarną Wdową”. W miarę jak stawała się coraz bardziej popularna, szefowie 
Opla chcieli wiedzieć, o co chodzi w wyścigowym Oplu Rekord C. Rekord musi odejść. 
Kurt Bergmann przywiózł go do Austrii do swojego zespołu wyścigowego, gdzie aspirujący 
młody Austriak Niki Lauda pojechał z nim w 1969 roku na wyścigu lotniskowym w Tulln-
-Langenlebarn. Niedługo potem ślad samochodu ginie ale pamięć pozostała…
Ten szczegółowo odwzorowany samochód w skali 1:12 posiada wyłącznie nadruki, liczne 
ruchome elementy: otwierane drzwi, pokrywę bagażnika i maskę silnika (pięknie odwzoro-
wany silnik), ruchomą kierownicę obracająca koła i wiele innych detali.
To prawdziwa gratka nie tylko dla wielbicieli klocków ale również motoryzacji.

Opel Rekord C - Schwarze Witwe  
COBI-2433310+
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17 x 4,5 x 14 [cm]

6 szt.

Skoda Fabia
COBI-245705+

Model Skoda Fabia w kolorze czerwonym 
w skali 1:35 na oryginalnej licencji z kolekcji 
2019.

77

17 x 4,5 x 14 [cm]

6 szt.

Skoda Fabia Combi
COBI-245715+

Model Skoda Fabia Combi w kolorze niebie-
skim w skali 1:35 na oryginalnej licencji z ko-
lekcji 2019.

82

17 x 4,5 x 14 [cm]

6 szt.

Skoda Kodiaq
COBI-245725+

Model Skoda Kodiaq w kolorze pomarań-
czowym w skali 1:35 na oryginalnej licencji z 
kolekcji 2019.

98

17 x 4,5 x 14 [cm]

6 szt.

Skoda Kodiaq RS
COBI-245735+

Model Skoda Kodiaq RS w kolorze zielonym 
w skali 1:35 na oryginalnej licencji z kolekcji 
2019.

98

17 x 4,5 x 14 [cm]

6 szt.

Skoda Karoq
COBI-245795+

Model Skoda Karoq RS w kolorze czarnym 
w skali 1:35 na oryginalnej licencji z kolekcji 
2019.

100

17 x 4,5 x 14 [cm]

6 szt.

Skoda Scala 1.5
COBI-245835+

Samochód osobowy klasy kompaktowej pro-
dukowany od 2019 roku zasila naszą kolekcję 
Škoda. Realistycznie odwzorowany w skali 
1:35 model z pewnością znajdzie nabywców 
szczególnie pośród właścicieli tego popular-
nego samochodu. Po raz pierwszy w kolekcji 
Škoda naklejki zostały zastąpione wysokiej 
jakości nadrukami!
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17 x 4,5 x 14 [cm]

6 szt.

Skoda Scala 1.0
COBI-245825+

Samochód osobowy klasy kompaktowej pro-
dukowany od 2019 roku zasila naszą kolekcję 
Škoda. Realistycznie odwzorowany w skali 
1:35 model z pewnością znajdzie nabywców 
szczególnie pośród właścicieli tego popular-
nego samochodu. Po raz pierwszy w kolekcji 
Škoda naklejki zostały zastąpione wysokiej 
jakości nadrukami!
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Manufactured and distributed by COBI Factory S.A. with kind consent of ŠKODA AUTO a. s. (www.skoda-auto.com). Copyright and reproduction right to the trademarks, samples and models, granted 
by ŠKODA AUTO a.s.  All rights reserved.

https://www.skoda-auto.com/


17 x 4,5 x 14 [cm]

6 szt.

Model w skali 1:35. Długość: 13,8 cm, szerokość 6,3 
cm, wysokość: 4,2 cm.

Maserati GranCabrio
Sport

COBI-245625+

]

102

17 x 4,5 x 14 [cm]

6 szt.

Model w skali 1:35. Długość: 14,5 cm, szerokość 
6,3 cm, wysokość: 5 cm.

Maserati Levante 
Trofeo

COBI-24565

5+

]

110

3 szt.

Gran Turismo GT3
COBI-245676+

T3

40 x 6 x 30,5 [cm]

Zestaw przedstawiający pole startu i zaplecze techniczne Maserati Gran 
Turismo GT3 Racing zbudowane z klocków konstrukcyjnych COBI w skali 
1:35. Komplet zawiera pozycję startową, elementy zaplecza technicznego, 
fi gurkę mechanika oraz fi gurkę kierowcy rajdowego, a także model sportowe-
go samochodu Maserati Gran Turismo GT3 Racing. 

300 2

17 x 4,5 x 14 [cm]

6 szt.

Model w skali 1:35. Długość: 14,8 cm, szerokość 6,3 
cm, wysokość: 4,2 cm.

Maserati Quattroporte
COBI-245635+

]

109

17 x 4,5 x 14 [cm]

6 szt.

Model w skali 1:35. Długość: 14,5 cm, szerokość 
6,3 cm, wysokość: 5 cm.

Maserati Levante

COBI-245605+

]

108

6

Ofi cjalna seria licencjonowa-
nych modeli aut Maserati. Wiernie 
i szczegółowo odwzorowane samocho-
dy zbudowane są w całości z klocków 
COBI i nie wymagają malowania ani 
sklejania. W związku z długoletnią tra-
dycją fi rma Maserati nazywa swoje auta 
imionami najsłynniejszych wiatrów. 
Wszystkie modele w skali 1:35.

Maserati logo and models’ designs are registered trademarks of exclusive property of Maserati S.p.A. Under license of Maserati S.p.A. All rights reserved.



Abarth logo and model designations are registered 
trademarks. All rights reserved.

17 x 4,5 x 14 [cm]

6 szt.

Abarth to usportowiona wersja szalenie popularnego FIATA 500, którego premiera miała 
miejsce w 2008 roku. Nowoczesna i niezwykle modna stylistyka, przyciąga wzrok oraz 
wyróżnienia w branży motoryzacyjnej. Samochód wyglądem nawiązuje do klasycznej 
pięćsetki, która przed wieloma laty zmotoryzowała Włochy. Wysokiej jakości licencyjny 
klockowy model wykonany w skali 1:35 wiernie oddaje wygląd swojego zachwycającego 
pierwowzoru.

Abarth 595 Competizione
COBI-245025+

zachwycającego

71

45 x 6 x 30,5 [cm]

3 szt.

Garaż rajdowy to wyjątkowy zestaw zarówno dla dorosłych kolekcjonerów jak i najmłod-
szych fanów klocków i motoryzacji. Idealny do ekspozycji jak i świetnie nadaje się do 
zabawy dzięki całej masie akcesoriów i ruchomych elementów. Zawiera wyłącznie trwałe 
nadruki na klockach – żadnych naklejek.

Abarth Racing Garage
COBI-245017+

O
D
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17 x 4,5 x 14 [cm]

6 szt.

Citroën 2CV 
type A

Do portfolio samochodowych marek COBI dołącza 
licencja Citroen. Zaczynamy od prawdziwej legendy 
motoryzacji. Citroen 2CV to samochód osobowy, pro-
dukowany pzez wiele dziesięcioleci. Zostanie wydany 
podobnie jak pozostałe auta z kolekcji w modelarskiej 
skali 1:35. Aby wiernie odwzorować wygląd pojazdu, 
nasi projektanci przygotowali szereg nowych atrakcyj-
nych elementów dedykowanych specjalnie dla tego 
zestawu.

COBI-24510

6+
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17 x 4,5 x 14 [cm]

6 szt.

Citroën 2CV 
type AZ

Do portfolio samochodowych marek COBI dołącza 
licencja Citroen. Zaczynamy od prawdziwej legendy 
motoryzacji. Citroen 2CV to samochód osobowy, pro-
dukowany pzez wiele dziesięcioleci. Zostanie wydany 
podobnie jak pozostałe auta z kolekcji w modelarskiej 
skali 1:35. Aby wiernie odwzorować wygląd pojazdu, 
nasi projektanci przygotowali szereg nowych atrakcyj-
nych elementów dedykowanych specjalnie dla tego 
zestawu.

COBI-24511

6+

O
D
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Product under License

Seria aut z okresu PRL, Zimnej 
Wojny i Muru Berlińskiego. Wy-
jątkowe licencjonowane modele 
w skali 1:35 nie wymagają skleja-
nia ani malowania i są zrobione 
w całości z klocków COBI. Cieszą 
oko każdego fana klasycznej mo-
toryzacji. Nie wymagają paliwa na 
kartki.



71

17 x 4,5 x 14 [cm]

6 szt.

Samochód osobowy skonstruowany w zakładach Fiat, 
produkowany we Włoszech w latach 1972–1980. Fiat 
126 był rozwinięciem wcześniejszego modelu 500. W 
Polsce produkowany na włoskiej licencji od 1973 roku 
pod oznaczeniem 126p. Klockowy model wykonany w 
skali 1:35 składa się z 71 części. Wymiary po złożeniu 
wynoszą 9,5 x 5 cm.

1972 Fiat 126
prima serie 

COBI-24523
5+

17 x 4,5 x 14 [cm]

6 szt.

FSO 125p 1,5 ME
COBI-24525

5+
Fiat 125P 24544. Samochód osobowy klasy średniej 
produkowany w Fabryce Samochodów Osobowych 
na Warszawskim Żeraniu nazywany potocznie Dużym 
Fiatem. Zaledwie kilkadziesiąt lat temu ten pojazd był 
obiektem zazdrości wielu fanów motoryzacji. Model w 
skali 1:35 złożony z klocków. Posiada ruchome koła. 
Znakomicie nadaje się na półkę kolekcjonera, jak i do 
zabawy.

92

70

17 x 4,5 x 14 [cm]

6 szt.

Kultowy FIAT, począwszy od 1957 roku przez pełne 
dwie dekady, kiedy znajdował się produkcji, zmotory-
zował Włochy. W 1965 roku przedsiębiorstwo Abarth 
specjalizujące się w ulepszaniu i nadawaniu sporto-
wych cech autom marki FIAT zmodyfi kowało FIATA 
500 wypuszczając wersję Abarth 595. W rezultacie 
modyfi kacji znacznie poprawiono osiągi oraz wygląd 
samochodu.

Fiat Abarth 595

COBI-24524
5+

93

17 x 4,5 x 14 [cm]

6 szt.

Samochód osobowy klasy średniej-niższej, produko-
wany przez fi rmę FIAT w latach 1966-1974. Zastąpił 
Fiata 1300/1500. Miał wspólną płytę podłogową z mo-
delem 125, który był jego bardziej luksusową wersją. 
Wyposażany był w czterocylindrowe silniki o pojemno-
ści 1197 cm³ o mocy 60 KM i 1438 cm³.

Fiat 124 
Berlina 1200

COBI-24521

5+

96

17 x 4,5 x 14 [cm]

6 szt.

Samochód osobowy klasy średniej produkowany w 
Polsce w FSO w Warszawie od 1967 do 1991 roku 
na podstawie licencji włoskiej fi rmy FIAT. Po wyga-
śnięciu licencji w 1983 roku nazwę zmieniono na FSO 
125p. Spotykane są też oznaczenia FSO 1300/1500. 
Potocznie nazywany Dużym Fiatem. Konstrukcyjnie 
był połączeniem włoskich modeli Fiat 125 i starszego 
1300/1500. 

Polski Fiat 125p 

COBI-24522
5+

85

17 x 4,5 x 14 [cm]

6 szt.

Citroën 2CV
Charleston 

Do portfolio samochodowych marek COBI dołącza 
licencja Citroen. Zaczynamy od prawdziwej legendy 
motoryzacji. Citroen 2CV to samochód osobowy, pro-
dukowany pzez wiele dziesięcioleci. Zostanie wydany 
podobnie jak pozostałe auta z kolekcji w modelarskiej 
skali 1:35. Aby wiernie odwzorować wygląd pojazdu, 
nasi projektanci przygotowali szereg nowych atrakcyj-
nych elementów dedykowanych specjalnie dla tego 
zestawu.

COBI-24512

6+

O
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Abarth logo and model designations are registered trademarks. All rights reserved.

Product under License



98

17 x 4,5 x 14 [cm]

6 szt.

1972 LADA 2103
COBI-245275+

Samochód osobowy produkowany w latach 1972–
1984 w zakładach WAZ w ZSRR. Stanowił bardziej 
luksusową odmianę samochodu Łada (Lada 2101). 
Podstawowa wersja to sedan z silnikiem 1,5. Samo-
chód ten stanowił lepiej wyposażoną i mocniejszą 
odmianę 2101, będącego licencyjnym włoskim Fiatem 
124.

96

17 x 4,5 x 14 [cm]

6 szt.

1970 LADA 2101
COBI-24526

5+
WAZ 2101 na eksport sprzedawany pod marką Lada 
(Łada), był pierwszym modelem samochodu fabryki 
z Togliatti. Jego produkcję rozpoczęto 19 kwietnia 
1970. Łada 2101 jest licencyjną odmianą produkowa-
nego w latach 1966-1972 włoskiego samochodu Fiat 
124. Przed rozpoczęciem seryjnej produkcji dokona-
no około 800 zmian i modernizacji mających na celu 
dostosowanie tej konstrukcji do warunków drogowych 
Związku Radzieckiego. 

79

17 x 4,5 x 14 [cm]

6 szt.

FSO Polonez 1500
COBI-245325+

To pomarańczowe cudo polskiego przemysłu motory-
zacyjnego zachwycało wszystkich bez wyjątku. Auto 
wielokrotnie grało w fi lmach fabularnych i serialach 
nadawanych w okresie PRL głównie jako środek lo-
komocji ścigający bandytów w zachodnich wozach.

94

17 x 4,5 x 14 [cm]

6 szt.

FSO Polonez Truck 1,5
COBI-245355+

Auto w wersji dostosowanej do przewozu towarów i 
przedmiotów wielkogabarytowych. Obiekt westchnień 
wielu prywaciarzy.

75

17 x 4,5 x 14 [cm]

6 szt.

Wartburg 353 W
TAXI

COBI-24528

5+

Seria Youngtimer Collection zostaje zasilona charakte-
rystycznym samochodem z dawnego NRD. Wartburg 
353 w wersji TAXI podobnie jak pozostałe autka z ko-
lekcji został zaprojektowany w modelarskiej skali 1:35 
i znajdują się na nim nadruki.

87

17 x 4,5 x 14 [cm]

6 szt.

FSO Polonez 1,6 Caro
COBI-245365+

Bardzo udany i popularny model z rodziny Polone-
zów. Wersja Caro spełniała europejskie normy bez-
pieczeństwa ECE.

9



17 x 4,5 x 14 [cm]

6 szt.

Warszawa 223A
Sanitarka  

Kultowa Warszawa w wersji sanitarnej. Ten ambulans 
oprócz bardzo głośnej syreny alarmowej i charakte-
rystycznego koguta świetlnego posiadał praktyczną 
przestrzeń na nosze, na których przewożono chorych.

COBI-24549
5+

]

116
107

17 x 4,5 x 14 [cm]

6 szt.

Warszawa M20

Polski samochód osobowy produkowany przez Fa-
brykę Samochodów Osobowych (FSO) w Warszawie 
wzorowany na radzieckim samochodzie M20 Pobieda. 

COBI-245505+

17 x 4,5 x 14 [cm]

6 szt.

Melex Golf Car
COBI-245545+

Zestaw zawierający model Melexa 212 w wersji golfo-
wej, z dwiema fi gurkami golfi stki i golfi sty wraz 
z akcesoriami.

94 2

94

17 x 4,5 x 14 [cm]

6 szt.

Dwuosobowa, dostawcza wersja samochodu Syrena 
produkowana od 1972 do 30 czerwca 1983 roku w 
Fabryce Samochodów Małolitrażowych – Bielsko-
-Biała.

Syrena R20
COBI-24538

5+

]

71

17 x 4,5 x 14 [cm]

6 szt.

Polski samochód osobowy, którego wyprodukowano 
ponad pół miliona egzemplarzy. Jego liczne wady 
skrywała wyjątkowa karoseria.

Syrena 104
COBI-245375+

114

17 x 4,5 x 14 [cm]

6 szt.

Warszawa 223

Słynna Warszawa 223 pomimo swych licznych wad 
była w zasadzie pojazdem luksusowym.

COBI-245485+

10



84

17 x 4,5 x 14 [cm]

6 szt.

Wartburg 353 Polizei

COBI-245585+

Model auta Wartburg 353 Polizei w wersji używanej w 
NRD.

23,5 x 5 x 18 [cm]

6 szt.

BARKAS B1000
Pritschenwagen

COBI-24593
5+

Samochód dostawczy i mikrobus produkowany w la-
tach 1961–1991 w byłej NRD. Jedyny samochód tej 
klasy produkowany w Niemczech Wschodnich. Sa-
mochody Barkas były eksploatowane głównie w NRD, 
jedynie niewielkie liczby przeznaczano na eksport. 
Wersja Pritschenfahrzeug to ciężarówka skrzyniowa z 
kabiną dwuosobową.

156

23,5 x 5 x 18 [cm]

6 szt.

BARKAS B1000
Polizei

COBI-24596
5+

Samochód dostawczy i mikrobus produkowany w 
latach 1961–1991 w byłej NRD. Jedyny samochód 
tej klasy produkowany w Niemczech Wschodnich. 
Samochody Barkas były eksploatowane głównie w 
NRD. Wersja mikrobus Polizei została przystosowana 
do potrzeb policji, zamontowano lapy ostrzegawcze, 
syreny oraz dokonano modyfi kacji wnętrza.

157

83

17 x 4,5 x 14 [cm]

6 szt.

Trabant 601 
Kübelwagen

COBI-24556

5+

Model Trabanta Kubelwagen używanego m.in. przez 
wojsko i policję NRD.

23,5 x 5 x 18 [cm]

6 szt.

BARKAS B1000
Krankenwagen

COBI-24595
5+

Samochód dostawczy i mikrobus produkowany w 
latach 1961–1991 w byłej NRD. Jedyny samochód 
tej klasy produkowany w Niemczech Wschodnich. 
Samochody Barkas były eksploatowane głównie w 
NRD. Wersja SMH3 to karetka pogotowia z nowym 
nadwoziem wykonanym z tworzyw sztucznych i z 
podwyższonym dachem. Produkowana od 1983 roku. 

157

23,5 x 5 x 18 [cm]

6 szt.

BARKAS B1000
Feuerwehr
COBI-24594

5+

Samochód dostawczy i mikrobus produkowany w la-
tach 1961–1991 w byłej NRD. Jedyny samochód tej 
klasy produkowany w Niemczech Wschodnich. Sa-
mochody Barkas były eksploatowane głównie w NRD. 
Wersja Feuerwehr została przystosowana do potrzeb 
straży pożarnej. 

151
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Zestaw trzypak zawierający żołnierzy brytyjskiej 
jednostki specjalnej z okresu II wojny światowej: 
SAS (Special Air Service). Nowe zaprojektowane 
na potrzeby zestawu fi gurki posiadają nadruk 
właściwego dla jednostki umundurowania oraz 
charakterystyczne akcesoria i podstawki. Ocze-
kiwaną nowością jest dwukolorowa broń.

British Special
Air Service 

COBI-2036

12 szt.

7+

13 x 3,7 x 10,5 [cm]
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30 3

Model przedstawia fragment warszawskiego 
Pałacu Saskiego, gdzie znajduje się Grób 
Nieznanego Żołnierza. W zestawie również 
dwóch żołnierzy z Błękitnej Armii, uzbrojo-
nych w karabiny z bagnetami oraz fi gurka 
Marszałka Józefa Piłsudskiego z szablą pa-
radną, dosiadającego swej słynnej kasztanki 
i odbierającego defi ladę wojskową.

Niepodległość

COBI-2980

6 szt.

5+

23,5 x 5 x 18 [cm]

N ć

105 13

30 3

Długo oczekiwany zestaw z żołnierzami 
z I Wojny Światowej. Specjalnie zaprojektowa-
ne fi gurki przedstawiają żołnierza brytyjskiego, 
francuskiego i niemieckiego z nadrukowanymi 
mundurami, charakterystycznymi hełmami 
i bronią. W zestawie również elementy 
wyposażenia.

Great War
COBI-2051

12 szt.

7+

13 x 3,7 x 10,5 [cm]

O
D

 0
7.

20
21

Zupełnie nowe wydanie jednego z największych klockowych hitów od COBI. „Czerwony Baron” dzięki 
nowym elementom uzyskał idealne proporcje. W modelu zostały użyte również wyłącznie trwałe nadruki. 
Niemiecki samolot myśliwski, trójpłatowiec z okresu I wojny światowej. Samolot był zwrotny, z uwagi na 
grube płaty o małej rozpiętości, ale trzeci płat zwiększał opór, więc nie nadawał się do pościgu za szybkimi 
dwupłatowcami.

Fokker Dr.I "Red Baron"
COBI-2986

6 szt.

8+

27,5 x 6 x 20 [cm]

O
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 1
2.
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NOWOŚĆ HIT

178 1
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W Kolekcji Historycznej: II wojna światowa znaj-
dują się modele klockowe inspirowane pojazdami 
z okresu największgo konf l ik tu  zbro j -
nego w dziejach ludzkości. Opakowania za-
wierają krótkie informacje techniczne oraz 
często specjalną kartę ze statystykami do gry 
strategicznej. W serii dostępne są także fi -
gurki z uzbrojeniem wzorowanym na ówcze-
snym. Modele inspirują do poszerzania swo-
jej wiedzy historycznej, nadają się do zabawy 
i budowy ekspozycji militarnej.

REKLAMA!

I wojna światowa zwana także Wiel-
ką Wojną to jeden z największych 
konfl iktów zbrojnych w historii. W jej 
trakcie po raz pierwszy na tak dużą 
skalę użyto nowoczesnych, jak na 
tamte czasy technologii, w tym czoł-
gów, samolotów, sterowców i gazów 
bojowych.



Zestaw trzypak zawierający żołnierzy francu-
skich sił zbrojnych z okresu II Wojny Światowej 
(żołnierz z 1940 roku, Legia Cudzoziemska, 
członek Resistance - Ruch Oporu). Nowe zapro-
jektowane na potrzeby zestawu fi gurki posiadają 
nadruk historycznego umundurowania jednostki 
lub organizacji oraz charakterystyczne akcesoria 
i podstawki. Oczekiwaną nowością jest dwukolo-
rowa broń, w którą wyposażeni są żołnierze.

French Armed
Forces

COBI-2037

12 szt.

7+

13 x 3,7 x 10,5 [cm]
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30 3

Zestaw trzypak zawierający niemieckich żoł-
nierzy Deutsches Afrikakorps. Nowe zaprojek-
towane na potrzeby zestawu fi gurki posiadają 
nadruk historycznego umundurowania oraz cha-
rakterystyczne akcesoria, podstawki i elementy 
otoczenia.

Afrika Korps
COBI-2050

12 szt.

5+

13 x 3,7 x 10,5 [cm]

Znajdujące się w zestawie trzy fi gurki przedsta-
wiają żołnierzy elitarnych jednostek piechoty 
niemieckiej. Żołnierz w zimowym białym uni-
formie jest wyposażony w pistolet maszynowy 
MP40 oraz charakterystyczny granat trzonkowy 
M24. Strzelec górski (Gebirgsjäger) w czapce z 
charakterystycznym dla tej jednostki emblema-
tem szarotki trzyma w ręku rakietowy granatnik 
przeciwpancerny potocznie nazywany Panzer-
schreck. Ostatnia fi gurka przedstawia spado-
chroniarza wyposażonego w karabin snajperski, 
plecak, lornetkę i furażerkę z nadrukowanym 
emblematem Luftwaffe. 

German Elite
Infantry
COBI-2039

12 szt.

7+

13 x 3,7 x 10,5 [cm]

30 3

Znajdujące się w zestawie trzy fi gurki przed-
stawiają żołnierzy jednostek niemieckich, które 
brały udział w bitwie o Narwik 1940 roku. Ma-
rynarz Kriegsmarine z nadrukiem na plecach 
jest wyposażony w furażerkę, lornetkę i karabin 
Mauser Kar98k. Spadochroniarz oprócz plecaka 
otrzymał pistolet maszynowy MP 40 oraz granat 
trzonkowy M24. Ostatni z żołnierzy to strzelec 
górski (Gebirgsjäger) z nadrukowanym charak-
terystycznym dla tej jednostki emblematem sza-
rotki na czapce.

Narvik 1940
COBI-2046

12 szt.

5+

13 x 3,7 x 10,5 [cm]

30 3

Długo oczekiwany przez wszystkich kolekcjone-
rów zestaw zawierający fi gurki polskich żołnie-
rzy z Wojny Obronnej we wrześniu 1939 roku. 
To z pewnością absolutny bestseller roku 2021 
w Polsce.

Polish Army
1939

COBI-2049

12 szt.

6+

13 x 3,7 x 10,5 [cm]
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30 3

Trzyfi gurkowy zestaw żołnierzy amerykańskich 
z okresu II wojny światowej zawiera fi gurki: 
amerykańskiego spadochroniarza z legendar-
nej 101 dywizji powietrzno-desantowej, żołnie-
rza piechoty oraz marynarza. Zestaw idealnie 
pasuje do uzupełnienia swej kolekcji związanej 
z D-Day i desantem w Normandii.

D-Day 1944

COBI-2048

12 szt.

6+

13 x 3,7 x 10,5 [cm]
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30 3
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90 1

Najbardziej znana niemiecka armata przeciw-
pancerna z okresu II wojny światowej. W zesta-
wie ulepszona klockowa konstrukcja oraz nowy 
wzór fi gurki. Po raz pierwszy w kolorze piasko-
wym idealnie pasującym do serii Afrika Korps 
oraz frontu wschodniego.

7,5 cm PAK 40
anti-tank gun

COBI-2252

6 szt.

7+

19,5 x 4,5 x 14 [cm]
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272 1

Długo oczekiwany absolutny hit. Kultowa nie-
miecka ciężarówka z okresu II wojny światowej. 
Zupełnie nowa konstrukcja przygotowana w 
modelarskiej skali 1:35 pasującej do fi gurek. W 
zestawie tekstylna plandeka!

Blitz 3600

COBI-2254

6 szt.

9+

27,5 x 5,5 x 18 [cm]
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242 1

Model niemieckiej ciężarówki używanej pod-
czas II wojny światowej został dopracowany w 
najmniejszych szczegółach. Dzięki idealnym 
proporcjom i skali 1:35 zachwyci każdego doro-
słego kolekcjonera. Ruchome elementy, gumowe 
opony i trwałe nadruki sprawiają, że jest to też 
świetna zabawka dla najmłodszych.

Blitz 3,6-36S

COBI-2259

6 szt.

8+

27,5 x 6 x 20 [cm]
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Wyjątkowe wydanie modelu auta Horch 830 BL 
zawiera fi gurkę francuskiego generała Charlesa 
De Gaulle. To znakomity model dla kolekcjo-
nerów ale także świetna zabawka dla najmłod-
szych.

De Gaulle's 1936 
Horch 830 BL

COBI-2261

6 szt.

8+

27,5 x 6 x 20 [cm]
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D
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245 2

178 1

Horch 901 to wojskowy samochód terenowy z 
okresu II wojny światowej. Z zestawu 178 kloc-
ków konstrukcyjnych COBI wybudujesz wojsko-
wy samochód osobowo-terenowy Horch 901 
(Kfz.15) w malowaniu Afrika Korps. Auto zostało 
wydane w modelarskiej skali 1:35. W zestawie 
znajduje się fi gurka żołnierza Afrika Korps wy-
posażonego w czapkę z nadrukiem oraz pistolet 
maszynowy MP 40.

1937 Horch
901 (KFZ.15)

COBI-2256

6 szt.

8+

27,5 x 5,5 x 18 [cm]
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293 1

WC 54 to lekki samochód ciężarowy opracowa-
ny podczas II wojny światowej. Produkowany w 
latach 1942-1945 i służył często jako ambulans 
wojskowy armii amerykańskiej. Pojazdy pozosta-
wały w użyciu w trakcie wojny koreańskiej pomi-
mo pojawienia się następcą w postaci WC 64. 
Zdarzało się, że w krajach europejskich WC 54 
służył jeszcze w latach sześćdziesiątych.

1942 Ambulance
WC 54

COBI-2257

6 szt.

9+

27,5 x 6 x 20 [cm]
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91 1

Wojskowy samochód osobowo-terenowy konstruk-
cji amerykańskiej z okresu II wojny światowej. Jego 
bliźniaczym wariantem, produkowanym na licencji 
w zakładach Ford, był Ford GPW. Oba modele były 
szeroko używane przez wszystkie siły alianckie pod-
czas wojny.

Willys MB 1/4 Ton 4x4
COBI-2399

23,5 x 5 x 18 [cm]

6 szt.

5+

91 1

Ford GP – samochód osobowo-terenowy konstrukcji 
amerykańskiej z okresu II wojny światowej, wypro-
dukowany w małej serii w zakładach Ford Motor 
Company, poprzednik standardowego jeepa. 

Ford GP
COBI-2400

23,5 x 5 x 18 [cm]

6 szt.

5+

176 1

Sd.Kfz.2 Kettenkrad to lekki pojazd wielozadaniowy 
konstrukcji niemieckiej z okresu II wojny światowej. 
Służył głównie do transportu, holowania, układanie 
kabli telekomunikacyjnych itp.

SD. KFZ. 2 Kettenkrad

COBI-2401

27,5 x 5,5 x 18 [cm]

6 szt.

6+

Model 1935 Horch 830 Cabriolet to klockowy 
pojazd w skali 1:35, który zainteresuje każdego 
pasjonata motoryzacji i historii w każdym wieku. 
Ruchome elementy i gumowe opony sprawiają, 
że model nadaje się również do zabawy. Trwałe 
nadruki na klockach sprawiają, że zestaw będzie 
ozdobą każdej kolekcji. 

1935 Horch 830 
Cabriolet
COBI-2262

6 szt.

8+

27,5 x 6 x 20 [cm]

O
D
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244 1

Klockowy model Citroën Traction 7A został wyda-
ny w standardowej skali 1:35. Posiada ruchome 
elementy i trwałe nadruki na klockach. To świet-
na zabawka, ale także znakomity element każdej 
kolekcji. 

Citroën 
Traction 7A

COBI-2263

6 szt.

7+

27,5 x 6 x 20 [cm]
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222 1

199 11

Samochód Citroën Traction 7C to prawdziwy 
klockowy rarytas. Trwałe nadruki i ruchome ele-
menty sprawiają, że nadaje się do zabawy, ale 
ze względu na szczegółowe odwzorowanie detali 
i proporcji jest także znakomitym modelem eks-
pozycyjnym.

Citroën 
Traction 7C

COBI-2264

6 szt.

7+

27,5 x 6 x 20 [cm]
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1

1935 Horch 830
Cabriolet8+

15



40 x 6 x 30,5 [cm]

3 szt.

Niemiecki lekki półgąsienicowy transporter opancerzony używany w czasie II woj-
ny światowej przez armię niemiecką i niektórych sojuszników. Budowany był od 
czerwca 1940. Wersja Sd.Kfz. 250/3 to wóz dowodzenia wyposażony w radiosta-
cję i antenę ramową. 

Sd. Kfz. 250/3
COBI-25266+

426 1

Niemiecki samochód sztabowy wykorzystywany 
przez cały okres II wojny światowej. Bardzo dobrze 
odwzorowany z klocków model idealnie uzupełnia 
kolekcję pojazdów COBI wydanych w skali 1:35, 
pasującej do fi gurek.

1937 Horch 901 (KFZ.15)

COBI-2405

27,5 x 5,5 x 18 [cm]

6 szt.

6+

185 1

Niemiecki pływający samochód terenowy (amfi bia) 
z okresu II wojny światowej. Był używany na wielu 
frontach na całym świecie. To właśnie ten pojazd był 
używany między innymi w fi lmie „Pan Samochodzik 
i Templariusze”.

VW typ 166 
Schwimmwagen

COBI-2403

27,5 x 5,5 x 18 [cm]

6 szt.

8+

200 1

45 x 6 x 30,5 [cm]

3 szt.

Niemiecki pojazd półgąsienicowy używany był na wielu frontach 
II wojny światowej. Produkowano go w wielu różnorodnych wersjach. 
Model przedstawia egzemplarz sanitarny przeznaczony do transportu 
szpitala polowego i rannych żołnierzy.

Ford V3000S 
Maultier Ambulance

COBI-2518
7+

535 2

195 1

Samochód osobowo-terenowy konstrukcji niemiec-
kiej z okresu II wojny światowej. To wojskowa wersja 
samochodu osobowego Volkswagen Typ 1. Jest to 
jeden z najpopularniejszych pojazdów tego typu 
używanych w armii niemieckiej. 

VW typ 82 Kübelwagen

COBI-2402

27,5 x 5,5 x 18 [cm]

6 szt.

9+

16



45 x 7 x 30,5 [cm]

3 szt.

PzKpfw VI Tiger był nazywany również Panzerkampfwagen VI Tiger, SdKfz 181, 
potocznie Tygrys to niemiecki czołg ciężki z okresu II wojny światowej. Uzbrojony 
w armatę kalibru 88 mm stanowił poważne zagrożenie dla wszystkich alianckich 
pojazdów pancernych.

PzKpfw VI Tiger Ausf. E
COBI-253811+

800 1

40 x 6 x 30,5 [cm]

3 szt.

Niemieckie działo samobieżne z okresu drugiej wojny światowej. Zostało zbudo-
wane na zmodyfi kowanym podwoziu popularnego czołgu PzKpfw II. W ramach se-
rii próbnej wyprodukowano zaledwie 12 egzemplarzy. Działa te weszły następnie 
w skład Afrika Korps. Po złożeniu model ma 19,5 x 9 cm.

Sturmpanzer II
COBI-25287+

465 1

34,4 x 5,5 x 24 [cm]

4 szt.

Panzer I Ausf. A to niemiecki czołg lekki, używany w początkowym okresie II wojny 
światowej. W latach od 1934 do 1939 wyprodukowano łącznie około 2000 egzem-
plarzy. Czołgi PzKpfw I zostały użyte między innymi w kampanii wrześniowej w 
Polsce i kampanii francuskiej.

Panzer I Ausf. A
COBI-25346+

330 1

45 x 7 x 30,5 [cm]

3 szt.

Panzerkampfwagen VI Ausf. B Tiger II (Sd.Kfz.182), potocznie nazywany 
Königstiger to niemiecki czołg ciężki z okresu II wojny światowej. To największy 
i najcięższy czołg użyty w boju przez Niemców.

Panzer VI Ausf.B "Königstiger"
COBI-254012+

1000 2

17



559 2

45 x 6 x 30,5 [cm]

3 szt.

Najliczniejszy, podstawowy czołg niemiecki wykorzystywany przez cały okres II 
wojny światowej. W najnowszej odsłonie wydany w malowaniu pustynnym Afrika 
Korps. 559 elementów, 21 cm długości, ulepszona konstrukcja, dwie fi gurki oraz 
nadruki zapewniają pełną satysfakcję z budowy tego modelu.

Panzer IV Ausf. G
COBI-254610+

668 1

45 x 6 x 30,5 [cm]

3 szt.

Czołg średni konstrukcji radzieckiej z okresu II wojny światowej uzbrojony 
w armatę 85 mm. Wyprodukowano ponad 80 000 sztuk tego pojazdu. 

T-34-85
COBI-254211+

45 x 6 x 30,5 [cm]

3 szt.

Amerykański czołg lekki z końcowego okresu II wojny światowej. Bardzo popularny 
i rozpoznawalny, jest uznawany za jeden z najładniejszych czołgów tego okresu. 
Użycie aż 588 klocków konstrukcyjnych umożliwiło realistyczne odwzorowanie 
historycznego pojazdu. W zestawie dwie bardzo atrakcyjne, nowe fi gurki. Tylko 
nadruki, brak naklejek.

M24 Chaffee
COBI-25437+

590 2
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45 x 9 x 32 [cm]

3 szt.

Coś potężnego! Słynny brytyjski prototypowy czołg super ciężki! Wyprodukowany 
tylko w jednym egzemplarzu znajduje się w The Tank Museum, Bovington w poro-
zumieniu, z którym ten model został wydany. Czołg bardzo popularny wśród graczy 
w internetową grę World of Tanks, nazywany przez nich pieszczotliwie Hot Tog, 
Jamnik lub Parówka, ze względu na swoje gabaryty. W wersji klockowej mierzy aż 
41 cm długości i z łatwością zapełni każdą półkę!

TOG 2* - Super Heavy Tank
COBI-254412+

1225
18



720 2
590 2

45 x 6 x 30,5 [cm]

3 szt.

Wirbelwind, czyli trąba powietrzna to zupełna nowość w ofercie. Samobieżne po-
czwórne działo przeciwlotnicze na podwoziu podstawowego czołgu niemieckiego 
PANZER IV było produkowane w końcowym okresie II wojny światowej. Klockowy 
model już na etapie zapowiedzi spotkał się z ogromnym zainteresowaniem fanów! 
Atrakcyjny wygląd, 585 elementów, 21,5 cm długości i dwie fi gurki w zestawie.

Flakpanzer IV Wirbelwind
COBI-254810+

45 x 6 x 30,5 [cm]

3 szt.

Zestaw nawiązuje do najsłynniejszego epizodu ofensywy w Ardenach z grudnia 
1944 roku. Doskonale opancerzony czołg M4 Sherman "Jumbo" nazwany przez za-
łogę "Cobra King" jako pierwszy wjechał do belgijskiej miejscowości Bastogne, prze-
rywając pierścień okrążenia, w jakim znalazła się słynna amerykańska 101 Dywizja 
Powietrznodesantowa. Doskonale odwzorowany z klocków model czołgu zawiera 
nadruk z charakterystycznym graffi ti upamiętniającym legendarną misję.

Sherman M4A3E2 "Jumbo"
COBI-255011+

O
D

 0
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20
21

592 2

45 x 6 x 30,5 [cm]

3 szt.

Opancerzony półgąsienicowy tansporter jednoznacznie kojarzony przez wszyst-
kich z armią niemiecką. Sd.Kfz 251/1 Ausf.A został wiernie odwzorowany przy 
użyciu klocków konstrukcyjnych. Model został pokryty wysokiej jakości trwałymi 
nadrukami. Nadruki imitują oporządzenie oraz malowanie pojazdu z początkowe-
go okresu drugiej wojny światowej.

Sd.Kfz 251/1 Ausf. A
COBI-255210+

O
D
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537 1

40 x 6 x 30,5 [cm]

3 szt.

Francuski czołg Renault R35 wydany w wersji „2 w 1” zawiera oznaczenia ar-
mii francuskiej i polskiej. Dzięki ruchomym elementom i trwałym nadrukom jest to 
świetna zabawka dla najmłodszych i znakomity model do ekspozycji dla dorosłych 
kolekcjonerów.

Renault R35
COBI-25539+
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skala
1:48

T-34/85 to radziecki czołg średni produkowany w 
latach 1941–1958. W okresie II wojny światowej 
był podstawowym pojazdem radzieckich sił pan-
cernych. Był bardzo łatwy w produkcji, użytkowaniu 
i naprawie. Pojazd był używany przez dziesiątki 
państw jeszcze przez wiele lat po zakończeniu 
wojny. Od 1949 roku znalazł się na wyposażeniu 
Wojska Polskiego. Model wykonano w skali 1:48.

T-34-85
COBI-2702

27,5 x 5,5 x 18 [cm]

6 szt.

6+

273

656 2

45 x 6 x 30,5 [cm]

3 szt.

Długo oczekiwane przez fanów klocków COBI nowe wydanie kultowego sowiec-
kiego czołgu KV-1 z okresu II wojny światowej. Zupełnie nowa konstrukcja, ru-
chome elementy i trwałe nadruki sprawią, że tan klockowy pojazd będzie ozdobą 
każdej kolekcji i jednocześnie świetną zabawką dla najmłodszych.

KV-1
COBI-25559+
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45 x 6 x 30,5 [cm]

3 szt.

Długo oczekiwane, nowe wydanie szalenie popularnego niemieckiego działa sa-
mobieżnego Jagdpanzer 38(t) „Hetzer”. Zupełnie nowa konstrukcja, trwałe nadruki 
i ruchome elementy sprawiają, że model będzie wyjątkową ozdobą każdej kolekcji 
pasjonata historii i militariów. 

Jagdpanzer 38(t) „Hetzer”
COBI-25589+
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45 x 7 x 30,5 [cm]

3 szt.

Nowe wydanie jednego z największych klockowych bestsellerów od COBI. Czołg 
PzKpfw VI Tiger "131" to jeden z najważniejszych i najcenniejszych eksponatów 
Muzeum Broni Pancernej w Bovington (UK). W zestawie można znaleźć wyjątko-
wą fi gurkę fana COBI. To absolutny hit 2021 roku!

PzKpfw VI Tiger "131"
COBI-255611+
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skala
1:48

Panzerkampfwagen V Panther (Sd.Kfz.171), po-
tocznie nazywany „Pantera” to niemiecki czołg 
średni z okresu drugiej wojny światowej. Uzbrojony 
był w armatę 75 mm.

Panzer V Panther
COBI-2704

27,5 x 5,5 x 18 [cm]

6 szt.

6+

296

301

Jeden z najbardziej znanych czołgów niemieckich 
z okresu drugiej wojny światowej. Pierwsze egzem-
plarze pojawiły się na polach bitew już w 1942 roku. 
Tygrysy można było spotkać na większości frontów. 
Do dzisiaj jest powszechnie znany, urósł do miana 
legendy. Model wykonano w skali 1:48.

Panzer VI Tiger
COBI-2703

27,5 x 5,5 x 18 [cm]

6 szt.

6+

326

270

Kultowy czołg radziecki z okresu II wojny światowej 
tym razem w pomniejszonej do 1:48 modelarskiej 
skali. Nowa odsłona serii przynosi ze sobą więcej 
nadruków i ulepszoną konstrukcję. Dodatkowo w 
zestawie zawarte polskie oznaczenia nawiązujące 
do bohaterskiego czołgu z bitwy pod Studziankami.

T-34/76
COBI-2706

27,5 x 5,5 x 18 [cm]

6 szt.

6+ Jeden z najpopularniejszych czołgów niemieckich 
okresu II wojny światowej. Wykonany w poszukiwa-
nym ciemnym kolorze. Stanowi trzon kolekcji wyda-
nej w skali modelarskiej 1:48. W stosunku do po-
przednika charakteryzuje się ulepszoną konstrukcją 
oraz zwiększoną liczbą nadruków.

Panzer III AUSF E
COBI-2707

27,5 x 5,5 x 18 [cm]

6 szt.

6+

290

Podstawowy najbardziej znany amerykański czołg 
z okresu II wojny światowej. Ulepszona konstrukcja, 
nowe nadruki i modelarska skala 1:48 to atuty tego 
niezwykle udanego modelu.

Sherman M4A1
COBI-2708

27,5 x 5,5 x 18 [cm]

6 szt.

9+

300

315

M4 Sherman (Medium Tank, M4) to amerykański 
czołg średni, produkowany w czasie II wojny świa-
towej. Wersja M4A3E8 posiadała nowe podwozie z 
resorami HVSS. Głównym uzbrojeniem była armata 
76 mm.

M4A3E8 Sherman
COBI-2705

27,5 x 5,5 x 18 [cm]

6 szt.

6+

Nowa odsłona brytyjskiego czołgu Churchill. 
Zmieniona konstrukcja oraz nowe nadruki odwzorowują bardzo ciekawą 
wersję MK II (CS) wyposażoną w działo i haubicę. Zestaw uzupełnia nie-
zwykle popularną kolekcję czołgów wydanych w modelarskiej skali 1:48.

A22 Churchill MK. II (CS)
COBI-2709

27,5 x 5,5 x 18 [cm]

6 szt.

9+

301
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548 2

Kolekcja Historyczna obej-
mująca modele samolotów II 
wojny światowej to prawdziwy 
rarytas dla wszystkich miłośni-
ków historii. Wszystkie zesta-
wy zostały zaprojektowane w 
taki sposób, aby jak najlepiej 
odzwierciedlały oryginalne mo-
dele samolotów. W zestawach 
dołączony jest stojak eks-
pozycyjny z etykietą modelu 
i co najmniej jedna figurka pi-
lota. 550 2

Produced under license. Boeing, B-17 Flying Fortress, the distinctive Boeing 
logos, product markings and trade dress are trademarks of The Boeing Company.

65 x 6,6 x 32 [cm]

1 szt.

Latająca Fortcea to amerykański czterosilnikowy ciężki samolot bombowy dalekiego zasięgu. To je-
den z najpopularniejszych bombowców służących aliantom w czasie II wojny światowej. Latająca 
Forteca to największy klockowy model samolotu, jaki dotąd wydała fi rma COBI. Posiada ruchome 
elementy takie jak koła, lotki skrzydeł, broń pokładową czy śmigła. Pod pokładem znajduje się otwie-
rany luk, z którego wypadają bomby dołączone do zestawu. Samolot został pokryty wysokiej jakości 
nadrukami, wśród których jest słynna „Ślicznotka z Memphis”. Model został perfekcyjnie odwzorowa-
ny przy użyciu 920 klocków w skali 1:48. Wymiary po zbudowaniu wynoszą 52,5 x 66 cm. W zestawie 
dodatkowo tabliczka z nazwą samolotu oraz ekskluzywna fi gurka pilota. 

BoeingTM B-17F Flying FortressTM

"Memphis Belle"
COBI-5707

11+

920 1

45 x 7 x 32 [cm]

3 szt.

Douglas C-47 Skytrain “Dakota”  to jeden z najpopular-
niejszych samolotów transportowych z okresu II wojny 
światowej. Użytkowany przez armię USA oraz aliantów 
Występował w zasadzie na wszystkich frontach II wojny 
światowej i był eksploatowany długo po jej zakończeniu. 
Po złożeniu model ma 44,5 cm długości. Rozpiętość 
skrzydeł wynosi 56 cm.

Douglas C-47 
Skytrain (Dakota)

COBI-5701
10+

Junkers Ju 52/3m
(Unternehmen 

Merkur - Crete 1942)
10+

COBI-5710
Niemiecki średni samolot pasażerski i transportowy 
skonstruowany w wytwórni Junkers w latach 30. XX 
wieku. Stanowił podstawowy samolot transportowy 
armii niemieckiej w okresie II wojny światowej. Bar-
dzo rozpowszechniony, używany w służbie cywilnej 
i wojskowej w wielu krajach. Produkowany po woj-
nie także we Francji i Hiszpanii. 

45 x 7 x 32 [cm]

3 szt.

H
IT

542 1

Junkers Ju 52/3m Civil
10+ COBI-5711

Niemiecki średni samolot pasażerski i transportowy skonstruowany w wytwórni Junkers w latach 30. XX 
wieku. Stanowił podstawowy samolot transportowy armii niemieckiej w okresie II wojny światowej. Bardzo 
rozpowszechniony, używany w służbie cywilnej i wojskowej w wielu krajach. Tutaj występuje w malowaniu 
cywilnych szwajcarskich linii lotniczych JU-AIR, które wciąż eksploatują te maszyny. 

45 x 7 x 32 [cm]

3 szt.
542 1

tta.
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Messerschmitt 
BF 1099+

COBI-5715
Niemiecki samolot myśliwski, podstawowy my-
śliwiec Luftwaffe podczas II wojny światowej. 
Najliczniej produkowany, wykorzystywany prak-
tycznie we wszystkich kampaniach wojennych. 
Zupełnie nowa konstrukcja modelu została 
jeszcze lepiej odwzorowana za pomocą klocków 
konstrukcyjnych. 

34,4 x 5,5 x 24 [cm]

6 szt.

675 2

Heinkel He 111 P-2
11+ COBI-5717

Najbardziej rozpoznawalny niemiecki średni bombowiec 
z okresu II Wojny Światowej. Chrzest bojowy przeszedł 
w Legionie Condor podczas wojny domowej w Hiszpanii. 
Spotykany na wszystkich niemieckich frontach począwszy 
od Kampanii Wrześniowej. Najintensywniej wykorzystywany 
podczas Bitwy o Anglię. Nowa klockowa wersja modelu zo-
stała przeprojektowana i pokryta nadrukami, zyskując jeszcze 
lepszy wygląd.

45 x 7 x 32 [cm]

3 szt.

452 1

De Havilland Mosquito 
FB MK. VI10+
COBI-5718

Brytyjski dwusilnikowy, dwumiejscowy samolot wojskowy 
okresu II wojny światowej. Pełnił funkcję m.in. myśliwca, 
bombowca i samolotu rozpoznawczego. Jest jednym z naj-
lepszych samolotów tego okresu. Nie bez powodu nazywa-
ny "Drewnianym Cudem". Został dokładnie odwzorowany z 
klocków konstrukcyjnych i pokryty nadrukami. W komplecie 
dwie fi gurki pilotów!

40 x 6 x 28 [cm]

3 szt.
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Dewoitine D.5209+
COBI-5720

Po raz pierwszy w ofercie COBI pojawił się naj-
nowocześniejszy francuski myśliwiec z okresu II 
wojny światowej. Dewoitine D.520 został zapro-
jektowany i zbudowany w 1938 roku w wytwórni 
lotniczej Société nationale des constructions aéro-
nautiques du Midi.

34,4 x 5,5 x 24 [cm]

6 szt.
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Messerschmitt ME
262 A-1A9+
COBI-5721

W Kolekcji Historycznej zawitała wunderwaffe, 
czyli cudowna broń, która miała w założeniu od-
wrócić losy wojny. Messerschmitt Me 262 to pierw-
szy użyty bojowo samolot myśliwski o napędzie 
odrzutowym! Produkowany przez Niemcy, wszedł 
do służby w 1944 roku jako myśliwiec przechwy-
tujący. Powstały również wersje bombowe i rozpo-
znawcze.

40 x 6 x 28 [cm]

3 szt.
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M h itt ME

675 2
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Messerschmitt Bf 110D
7+ COBI-5716

Bardzo popularny dwusilnikowy samolot myśliwsko-bom-
bowy konstrukcji niemieckiej z okresu II wojny światowej. 
Z powodzeniem używany w trakcie kampanii wrześniowej 
i francuskiej. W późniejszym okresie przejął rolę myśliwca 
bombowego. Model z klocków konstrukcyjnych posiada wie-
le ruchomych elementów takich jak obrotowe koła z gumo-
wymi oponami, ruchome śmigła i lotki. W kabinie możemy 
umieścić dwie pełnowymiarowe fi gurki pilotów. Klocki zo-
stały pokryte wysokiej jakości nadrukami, które nie ścierają 
się nawet w trakcie intensywnego użytkowania. To świetny 
model dla wszystkich pasjonatów lotnictwa. 

40 x 6 x 28 [cm]

3 szt.

422 2
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Battleship Bismarck
COBI-4819

75 x 10 x 32 [cm]

1 szt.

12+
Bismarck to słynny i potężny niemiecki pancernik z okresu II wojny 
światowej. Był jednostką bliźniaczą do okrętu Tirpitz. Został zatopiony 
27 maja 1941 r. podczas swojego pierwszego rejsu. Miał długość 250,5 
m i szerokość 36 m, a jego załogę stanowiło blisko 100 ofi cerów i 2500 
marynarzy.

USS Enterprise (CV-6)
COBI-4815

75 x 10 x 32 [cm]

1 szt.

10+
USS Enterprise to najbardziej znany amerykański lotniskowiec z okresu II wojny światowej. Po-
tocznie nazywano go „Big E". Służył bardzo aktywnie na Pacyfi ku przez cały okres wojny z Japo-
nią. Został uhonorowany aż 20 gwiazdami za akcje bojowe. Model został odwzorowany w skali 
1:300. Po złożeniu ma aż 83 cm długości.

rowany w skali

Patrol Torpedo Boat PT-109
COBI-4825

75 x 10 x 32 [cm]

1 szt.

12+

Amerykańska łódź patrolowa PT-109 to największy i najbardziej szczegółowy model w historii 
fi rmy COBI! Rekordowe 3726 elementów umożliwiło realistyczne odtworzenie historycznej 
jednostki w modelarskiej skali 1:35 (skala pasująca do fi gurek). Model mierzy aż 72 cm długo-
ści i zawiera w zestawie klockową podstawkę z podpisem.kę z podpisem.O

D
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24

Kolekcja łodzi i okrętów 
z okresu II wojny światowej 
przygotowana w różnych 
skalach. Idealna seria dla 
wszystkich pasjonatów mor-
skich bitew.



VOUGHT AU-1TM CORSAIR®  is a registered trademark 
of Northrop Grumman Systems Corporation and is used 
under license by „Cobi”.

330 1

3136

Aircraft Carrier Graf Zeppelin
COBI-4826

75 x 10 x 32 [cm]

1 szt.

12+
Mający status legendy, nieukończony lotniskowiec III Rzeszy z okre-
su II wojny światowej. Jedyny w historii Niemiec! Nowe wydanie cha-
rakteryzuje się jeszcze lepszą konstrukcją. Zaprojektowana na nowo 
nadbudówka, poprawiony kolor pokładu, działająca winda, nowe ma-
lowanie samolotów, klockowa podstawka ekspozycyjna oraz tabliczka 
zawierająca nazwę i skalę modelu to atuty tego zestawu. Składający 
się z 3135 elementów lotniskowiec mierzy aż 89,5 cm. Podobnie jak 
inne okręty również ten zaawansowany model został zaprojektowany 
w modelarskiej skali 1:300.

j y

422

U-Boot U-47 (Type VIIB)

COBI-4828

45 x 6 x 28 [cm]

3 szt.

10+

U-47 to najskuteczniejszy oceaniczny okręt podwodny niemieckiej 
Kriegsmarine w okresie drugiej wojny światowej. Wszedł do służby w 
1938 roku. Okręt zasłynął dzięki śmiałemu atakowi na bazę marynarki 
brytyjskiej, podczas którego zatopił pancernik HMS Royal Oak.
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2613

HMS Hood
COBI-4830

75 x 10 x 32 [cm]

1 szt.

11+

Klockowy model brytyjskiego okrętu HMS Hood wydany został w klasycznej skali 1:300. Zawie-
ra wiele ruchomych elementów i trwałe nadruki. To świetny model ekspozycyjny dla każdego 
pasjonata klocków konstrukcyjnych, militariów, marynistyki i historii. O

D
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0.
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AU-1TM Corsair®

9+ COBI-2415

Pierwszy zestaw w kolekcji Korean War 1950-53! Korsarz to samolot 
myśliwski lotnictwa marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych (US 
Navy). Model został zaprojektowany z dbałością o detale charakte-
rystyczne dla tego okresu. W zestawie znajduje się również klocko-
wa podstawka, tabliczka z nazwą oraz fi gurka pilota wyposażona w 
nowy element - maskę tlenową. Zestaw został opracowany na licencji 
amerykańskiego mega koncernu technologiczno obronnego Northrop 
Grumman.

34,4 x 5,6 x 28 [cm]

4 szt.

31363136
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45 x 6 x 30,5 [cm]

3 szt.

Charakterystyczna dla wojny w Wietnamie łódź patrolowa jest jedną z ikon tego 
konfl iktu zbrojnego. Klockowy model został odwzorowany w skali 1:35, mierzy 
28 cm długości i składa się z 615 elementów. W komplecie znajduje się pełna 
czteroosobowa załoga łodzi, w postaci specjalnie zaprojektowanych minifi gurek 
wyposażonych w akcesoria. Zadaszenie łodzi wykonane jest z tkaniny. W kadłubie 
znajdują się dyskretnie umieszczone kółeczka służące do zabawy w "pływanie ło-
dzią" po płaskich powierzchniach.

Patrol Boat, River MK II
COBI-22388+

625 2

45 x 6 x 30,5 [cm]

3 szt.

Walker Bulldog to amerykański lekki czołg rozpoznawczy, który w zamierzeniu 
miał sprostać radzieckim czołgom zokresu zimnej wojny. Wszedł do służby w 1951 
roku, sukcesywnie zastępując przestarzałego już M24 Chaffee. Charakteryzował 
się dobrym opancerzeniem i szybkością.

M41A3 Walker Bullgog
COBI-22397+
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M151 A1 Mutt
COBI-2230

23,5 x 5 x 18 [cm]

7+
Amerykański lekki wojskowy samochód terenowy. Miał zastąpić model Jeep Willys. 
Produkcję rozpoczęto w 1959 roku. Nosił oznaczenie fabryczne MUTT (Military Utility 
Tactical Truck). Niezwykle popularna, tania i dobra konstrukcja cieszyła się uznaniem 
w wojsku oraz wśród użytkowników cywilnych. Ostatnie egzemplarze M151 wyprodu-
kowano w 1985 roku.

6 szt.

30 3

Nowe wydanie zestawu trzech fi gurek, które 
przedstawiają żołnierzy walczących podczas 
konfl iktu na Półwyspie Indochińskim. Każda fi -
gurka przedstawia członka innej jednostki.

Vietnam War

COBI-2047

12 szt.

7+

13 x 3,7 x 10,5 [cm]
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455

Dokładnie odwzorowany model z klocków konstrukcyjnych COBI przedstawia legendarny 
naddźwiękowy samolot pasażerski Concorde G-BBDG w barwach linii lotniczych British Airways. 
Produkt na oryginalnej licencji Brooklands Museum. Model został wydany w skali 1:95. Składa się 
z 455 klocków i po zbudowaniu jego wymiary wynoszą 53 x 27 cm.

GBBDG Concorde
7+

45 x 6 x 30,5 [cm]

3 szt.

COBI-1917

26
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F-14A Tomcat®  is a registered trademark of 
Northrop Grumman Systems Corporation and 
is used under license by „Cobi”.

Boeing F/A-18E Super Hornet – amerykański ponaddźwiękowy wielozadanio-
wy samolot pokładowy US Navy wprowadzony do służby pod koniec lat 90. 
jako powiększona i unowocześniona wersja F/A-18C/D Hornet.

COBI-5804

45 x 6 x 28 [cm]

3 szt.

7+

555

F/A-18E SUPER HORNET TM

F/A-18E SUPER HORNET TM

P-51D MUSTANG TM

F-14A TOMCAT ®

265 1

570

754 2

Legendarny amerykański myśliwiec na zawsze już kojarzony z pierwszą częścią fi lmowe-
go hitu TOP GUN. Najwspanialszy model samolotu z tegorocznej oferty COBI. Na potrze-
by zestawu zaprojektowaliśmy nowe elementy! W pudełku znajdziesz 752 klocki, w tym 
fi gurkę głownego bohatera fi lmu. Zestaw w modelarskiej skali 1:48 został opracowany na 
licencji fi lmowej TOP GUN oraz amerykańskiego mega koncernu technologiczno obronnego 
Northrop Grumman.

COBI-5811

45 x 6 x 30,5 [cm]

3 szt.

8+

F/A-18E Super Hornet to wyjątkowy model fi lmowego samo-
lotu wydany na oryginalnej licencji TOP GUN: Maverick™. 
Legendarny fi lmowy pilot i instruktor marynarki wojennej 
USA Pete „Maverick” Mitchell szkoli nowe pokolenie pilo-
tów na takich właśnie maszynach. W oczekiwaniu na pre-
mierę fi lmu już teraz możesz zbudować swojego własnego 
Super Horneta w modelarskiej skali 1:48.

COBI-5805

45 x 6 x 28 [cm]

3 szt.

7+

Mustang P-51D to wyjątkowy model fi lmowego samolotu wydany na orygi-
nalnej licencji TOP GUN: Maverick™. Główny bohater fi lmu szczyci się po-
siadaniem tego właśnie samolotu. W oczekiwaniu na premierę fi lmu już teraz 
możesz zbudować swojego własnego Mustanga w modelarskiej skali 1:35. 

COBI-5806

34,4 x 5,5 x 24 [cm]

6 szt.

6+

27



Niezwykle popularny niemiecki czołg podstawo-
wy III generacji. Znajduje się na wyposażeniu 
bardzo wielu krajów świata w tym Polski. Model 
został odwzorowany w skali 1:35. Długość po 
złożeniu wynosi 30,5 cm, wysokość oraz sze-
rokość to 12 cm.

Leopard 2A4
COBI-2618

45 x 7 x 30,5 [cm]

8+

3 szt.

864 1

810 1

Czołg Abrams
COBI-2619

45 x 6 x 30,5 [cm] 3 szt.

8+
Czołg produkcji amerykańskiej. Cechą charakterystyczną czołgu jest wieża, która zajmuje prawie 
tak dużą powierzchnię jak pozostała cześć czołgu. Abrams w swojej konstrukcji mógł pochwalić 
się wielowarstwowym pancerzem, co zapewniało wysoki poziom ochrony przeciw amunicji ku-
mulacyjnej, osłon w postaci pancerza reaktywnego oraz osłon dynamicznych. Klockowy model 
wyposażony jest w działa i liczne akcesoria.   
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Współczesny wielozadaniowy samolot bojowy 
4. generacji produkcji francuskiej. Konkuro-
wał z amerykańskim F-16 i rosyjskim MIG-29. 
Wciąż znajduje się na wyposażeniu dziewięciu 
państw.

Mirage 2000-5
COBI-5801

40 x 6 x 28 [cm]

7+

3 szt.

400

Współczesny, dwusilnikowy, wielozadaniowy 
samolot myśliwski ze skrzydłami typu delta. 
Produkowany od lat 90. XX wieku przez fran-
cuską fi rmę Dassault Aviation. Rafale jest przez 
producenta określany jako omni rôle, czyli na-
dający się do wszystkich zadań.

Rafale C
COBI-5802

40 x 6 x 28 [cm]

7+

3 szt.

400

© 
DA

SS
AU

LT
 AV

IAT
IO

N 
an

d R
AF

AL
E 

ar
e D

AS
SA

UL
T A

VI
AT

IO
N 

re
gis

ter
ed

 tra
de

m
ar

ks
.

Model czołgu Leopard 2A5 w wersji TVM został 
wiernie odwzorowany z 945 klocków konstruk-
cyjnych COBI i realistycznie oddaje wygląd 
swojego muzealnego odpowiednika. Model 
został wydany we współpracy z Deutsches 
Panzermuseum Munster, w którego zbiorach 
znajduje się ten egzemplarz.

Leopard 2A5 
TVM (TESTBED)

COBI-2620

45 x 7 x 30,5 [cm]

8+

3 szt.

O
D

 0
8.

20
21

945



Wielozadaniowy, dwusilnikowy, dwuwirnikowy 
śmigłowiec o dużym udźwigu produkowany 
przez amerykańską fi rmę Boeing.

CH-47 CHINOOKTM            

COBI-5807

45 x 7x 32 [cm]

7+

3 szt.

Produced under license. Boeing, F-15, CH-47 Chinook, 
AH-64 Apache, the distinctive Boeing logos, product 
markings and trade dress are trademarks of The Boeing Company.

815
Produced under license. Boeing, F-15, CH-47 Chinook, 
AH-64 Apache, the distinctive Boeing logos, product 
markings and trade dress are trademarks of The Boeing Company.

510

Podstawowy śmigłowiec szturmowy Stanów 
Zjednoczonych. Został zaprojektowany z myślą 
o zwalczaniu pojazdów pancernych i wsparciu 
oddziałów lądowych. 

AH-64 ApacheTM

COBI-5808

45 x 6 x 30,5 [cm]

7+

3 szt.

F-15 Eagle              
COBI-58037+

Produced under license. Boeing, F-15, CH-47 Chinook, 
AH-64 Apache, the distinctive Boeing logos, product 
markings and trade dress are trademarks of The Boeing Company.

McDonnell Douglas F-15 Eagle to amerykański 
ciężki myśliwiec przewagi powietrznej. Używa-
ny jest m.in. przez Stany Zjednoczone, Izrael, 
Japonię i Arabię Saudyjską.

45 x 6 x 30,5 [cm]

3 szt.

640

A 10 Thunderbolt II Warthog  is a registered 
trademark of Northrop Grumman Systems 
Corporation and is used under license by „Cobi”.

Bardzo popularny i podziwiany na całym świecie amerykański sa-
molot szturmowy. Niepowtarzalny wygląd i porażająca skuteczność 
czynią z niego żywą legendę. Dokładnie odwzorowany w skali 1:48 
klockowy model składa się z 550 klocków. Pozycja obowiązkowa dla 
fanów lotnictwa i militariów. Zestaw wydany na licencji amerykańskie-
go mega koncernu technologiczno obronnego Northrop Grumman.

A10 Thunderbolt II TM

WARTHOG®

COBI-5812

45 x 6 x 28 [cm]

8+

3 szt.

O
D

 0
7.

20
21

568

Harrier to bardzo znany amerykańsko-brytyjski samolot rozpoznaw-
czy i bliskiego wsparcia. Jego unikatową cechą jest możliwość 
krótkiego i pionowego startu oraz lądowania. Szczegółowy model 
zasila serię Armed Forces przeznaczoną dla fanów współczesnych 
sił zbrojnych. Dopracowane modele w tej serii są dostosowane do 
jednolitej skali 1:48. Model składa się z 410 elementów, z których 
wiele zostało zaprojektowanych specjalnie dla niego.

AV-8B Harrier II TM Plus     

COBI-5809

40 x 6 x 28 [cm]

10+

3 szt.

O
D

 0
6.

20
21

Produced under license. Boeing, AV-8B Harrier II , 
the distinctive Boeing logos, product markings and 
trade dress are trademarks of The Boeing Company.

424

e dress are trademarks of The Boeing Company.

29

https://m.in/


2840

Któż nie słyszał historii ogromnego transatlantyka, który za-
tonął w 1912 roku w wyniku zderzenia z górą lodową. Naj-
nowsza kolekcjonerska odsłona klockowego Titanica została 
zaprojektowana w zupełnie nowej skali 1:450 i składa się z 
960 klocków (okręt, podstawka, tabliczka). Nowa skala jest 
podyktowana potrzebą zaoferowania klientom mniejszej wer-
sji okrętu przy zachowaniu maksymalnej ilości detali.

R.M.S. Titanic
COBI-1928

45 x 7 x 30,5 [cm]

8+

3 szt.

O
D

 0
2.

20
21

960

Legendarny Titanic zaprojektowany w skali 1:450 składa się 
z 722 klocków. Niniejsze wydanie jest podyktowane potrze-
bą zaoferowania klientom okrętu w nieco mniejszej skali niż 
ogromny Titanic 1:300. Zachowaliśmy przy tym maksymalną 
ilości detali oraz dodaliśmy funkcję zabawy w postaci ukrytych 
dyskretnie w kadłubie kółek służących do "pływania okrętem" 
po różnych powierzchniach płaskich.

R.M.S. Titanic
COBI-1929

45 x 7 x 30,5 [cm]

10+

3 szt.

O
D

 0
2.

20
21

722

Nowy unikalny model brytyj-
skiego liniowca transatlantyckie-
go, którego historia na zawsze 
zapisała się na kartach niezapo-
mnianych wydarzeń świata.

Potężny model pasażerskiego okrętu R.M.S. Titanic w skali 1:300 składający się z ponad 2800 
klocków. To największy zestaw wydany przez fi rmę COBI. Wiernie odwzorowuje kształt i bryłę swe-
go legendarnego pierwowzoru. To ogromne wyzwanie dla każdego konstruktora i z pewnością 
będzie ozdobą każdej kolekcji.

R.M.S. Titanic
10+

75 x 10 x 32 [cm]

1 szt.

COBI-1916

HIT

30
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510

45 x 6 x 30,5 [cm]

3 szt.

6+
COBI-25132

World Airport
(Jett, Donnie)

272

5+ COBI-25133

Jett’s Station

34,4 x 5,5 x 24 [cm]

4 szt.

350

6+ COBI-25137

Poppa Wheels

40 x 6 x 30,5 [cm]

3 szt.

5+

276

COBI-25131

Paul’s Police Station

34,4 x 5,5 x 24 [cm]

4 szt.

4+

130

COBI-25147

Donnie

6 szt.

17 x 4,5 x 14  [cm]

335

6+
COBI-25149

Remi

3 szt.

40 x 6 x 30,5 [cm]

31
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Ekipa porządkowa ma za zadanie szybko oczyścić 
miasto przed uroczystością. Dzięki zamocowanym z 
przodu pojazdu dwiema szczotkami, zamiatarka do-
trze w każdy zakątek. Jeden z pracowników sprząta 
również śmieci do kosza. Rano całe miasto musi być 
oczyszczone.

Zamiatarka
COBI-1784

28 x 5,5 x 22 [cm]

6 szt.

6+
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117 1

6 szt.

Teraz na autostradach Action Town porządku pilnuje 
nowa jednostka policji. Wszyscy przestępcy i piraci 
drogowi powinni się mieć na baczności. 

Police Highway Patrol

COBI-1548

23,5 x 5 x 18 [cm]

5+
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Remiza Straży Pożarnej melduje pełną gotowość 
do akcji. Weź udział w planowaniu  i realizacji misji 
ratunkowych. Zbuduj remizę strażacką wyposażo-
ną w łóżka, na których strażacy mogą odpoczywać, 
stanowisko odbioru zgłoszeń, otwieraną bramę 
oraz samochód. Gotowi do akcji?

Straż Pożarna

COBI-1477

36 x 5,5 x 24 [cm]

10 szt.

6+
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330 2

BOEING 737TM MAX 8

34,4 x 5,5 x 24 [cm]

4 szt.

Boeing 737 to zdecydowanie najpopularniejszy na całym świecie wąskokadłubowy samolot pasażer-
ski średniego zasięgu. Jego wersja MAX 8 to unowocześniony model, który zachwyca pasażerów 
i miłośników lotnictwa.

COBI-261756+

x 24 [cm]

320Produced under license. Boeing, 737 MAX 8, and the distinctive Boeing logos, 
product markings and trade dress are trademarks of The Boeing Company.
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MEGA 
PROMOCJA

Firma Cobi stworzyła klockową wer-
sję samolotów pasażerskich na licencji 
jednej z najsławniejszych fi rm przemy-
słu lotniczego „BoeingTM”. 



MEGA 
PROMOCJA

Służby porządkowe muszą przewieźć toalety miej-
skie do stacji oczyszczania nieczystości. Mają także 
specjalny zbiornik do oczyszczania toalet na miejscu. 
Toaleta zostaje podłączona do specjalnej rury, przez, 
którą zostają odprowadzone nieczystości. Zbuduj 
specjalną ciężarówkę do wykonania tego zadania.

Szambiarka

COBI-1788

28 x 5,5 x 24 [cm]

4 szt.

6+
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250 2

6 szt.

Żółty, sportowy i luksusowy klockowy kabriolet, któ-
ry wzbudza podziw na ulicach Action Town.

Speed Cabrio Yellow

COBI-1804

23,5 x 5 x 18 [cm]

5+
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109 1

420 3

W miasteczku powstał niesamowity skatepark. Teraz 
wszystkie dzieci będą mogły uczyć się szalonej jazdy na 
deskorolce i wykonywania trików. Z zestawu zbudujesz 
rampy do skakania, schodki lub ustawisz przeszkody z 
beczek. Dodatkowy na skateparku możesz ustawić latar-
nie, które oświetlą cały teren. Cały skatepark po złożeniu 
ma wymiary 35,5 gługości i 9,5 cm szerokości.

Szalony Skatepark
COBI-1880

39 x 5,6 x 32 [cm]

3 szt.

6+
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310 31

Krówka, konik i prosiaczek zaczynają nowy dzień na 
farmie. Zaopiekuj się nimi. Trzeba je nakarmić i na-
poić. Zbuduj farmę, na której znajdziesz wszystkie 
potrzebne akcesoria do zaopiekowania się zwie-
rzątkami. Stajnia ma otwierane drzwi oraz otwieraną 
zagrodę. Dodatkowo w zestawie znajdziesz: worki, 
beczkę z marchewką, miotłę, siekierę, oraz poidło dla 
konika.

Farma
COBI-1875

36 x 5,5 x 24 [cm]

10 szt.

6+
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www.cobi.pl

Znajdź nas
cobi.bricks
cobi.klocki
cobi.zabawki

COBI S.A. 
ul. Jaskrów 11 
04-709 Warszawa
Tel. 22/612-77-86
22/612-78-04
e-mail: info@cobi.pl

COBI SA
COBI PL

https://cobi.pl/
https://www.facebook.com/cobi.bricks/
https://facebook.com/cobi.zabawki
https://www.instagram.com/cobi.zabawki/
https://www.facebook.com/cobi.klocki/
https://facebook.com/cobi.zabawki
https://www.youtube.com/user/thecobicobi
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