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Zabawki drewniane - TimberFan!
Profesjonalny producent zabawek drewnianych. Elegancka prostota i luksusowy charakter.
Z litego, liściastego drewna, które jako naturalny surowiec jest synonimem wysokiej jakości, w całości wykonane
są nasze wyroby. Poza podstawową obróbka maszynową, poszczególne elementy wycina człowiek i obrabia je
ręcznie. Wykończenie i nadanie ostatecznego kształtu wymaga doświadczenia, wyobraźni i talentu. Stąd
poszczególne egzemplarze tego samego wyrobu noszą indywidualne piętno. Nasze wyroby są woskowane, co
dodatkowo podkreśla oryginalny rysunek drewna, a tylko nieliczne elementy są kolorowane, wzbogacając całość.
Dlatego np. nie ma dwóch identycznych pojazdów, ponieważ każdy – ręcznie wykańczany – różni się detalami,
wzbogaconymi przez efektowną strukturę drewna. Stosujemy też metodę woodturningu, eksponując naturalne
walory drewna (niepowtarzalny układ słojów, mikrorysy, nieregularności, naturalne przebarwienia itp.).
Tworzymy serie wyrobów, z których można zbierać unikalne kolekcje.
WYSOKI STANDARD RĘKODZIEŁA. RĘKODZIEŁO PRZYJAZNE CZŁOWIEKOWI I ŚRODOWISKU.
TimberFan… z miłości do tradycji.
Wszystkie nasze wyroby prezentowane w Katalogu, oprócz walorów naturalnego drewna – piękna i
przyjemnego ciepła w dotyku, starannego wykonania, są w pełni ekologiczne i spelniają wiele fumckcji
edukacyjnych.

EKOLOGICZNE DREWNIANE WYROBY. EDUKACYJNE FUNKCJE.
W dobie wszechobecnych tworzyw sztucznych drewniane wyroby zyskują wręcz nową wartość. Kontakt z naturalnym, miłym w dotyku drewnem jest nowym,
przyjemnym doznaniem. Prostsza forma wyrobów doskonale pobudza wyobraźnię. Wysoka jakość drewnianych wyrobów zapewnia ich użytkowanie przez lata.
JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE?
Prezentowane w Katalogu wyroby Pracowni TimberFan można zamówić i zakupić.
Dla klientów indywidualnych załączamy cennik detaliczny – podajemy ceny brutto.
Dla podmiotów dokonujących zamówień hurtowych i zainteresowanych współpracą (sklepy, pośrednicy, przedstawiciele itp.) oferujemy cennik hurtowy.
Załączamy też “Warunki sprzedaży i realizacji zamówień przez producenta TimberFan”.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych i kolorystycznych towarów, a dostarczone wyroby mogą różnić się nieco wyglądem (strukturą słoi
drewna i jego rodzajem, odcieniami i kolorami dodatków) od prezentowanych na zdjęciach w Katalogu.
Zamówień można dokonywać drogą elektroniczną na adres doradca@bavio.pl .
Zastrzegamy sobie, że w przypadku chwilowego braku wyrobów (posiadamy ograniczone zapasy magazynowe wynikające z rękodzielniczego charakteru produkcji),
skontaktujemy się i ustalimy termin przygotowania wyrobów. Może to wynieść około 4 tygodni.

Oficjalny dystrybutor marki Timberfan
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Dane do faktury:
BAVIO - Adam Gabryelów
NIP: 696 176 1105
ul. Przemysława II 7/28,
63-800 Gostyń

Adres kontaktowy:
ul. Chwaliszewo 68/4
61-105 Poznań
tel.: 61 226 82 50
biuro@bavio.pl

Klocki zupełnie inne od tradycyjnych

Domek 1 (małe klocki)
- składa się z 86 elementów oraz 4 okien i 1 drzwi,
- grubość klocków: 14 x 6 mm,
- wymiary złożonego domku z dachem: 24 x 28 cm, wysokość: 22 cm

symbol: KK11

wiek
4+

• Klocki do samodzielnego montażu z oryginalnym systemem łączenia.
• Odpowiednio dopasowane elementy tworzą bardzo stabilne budowle.
• Rozwijają wyobraźnię i orientację przestrzenną oraz wprowadzają w świat geometrii.
• Można z nich tworzyć dodatkowo przeróżne konstrukcje, dając wodze fantazji.
• Uczą pracy z instrukcją (obrazkową).

Garaż (małe klocki)
- składa się z 62 elementów,
- grubość klocków: 14 x 6 mm,
- wymiary złożonego garażu z dachem: 21 x 25 cm, wysokość: 16 cm

Symbol: KK12

Ogrodzenie (klocki małe)
system ogrodzenia działki z Domkiem 1 i Garażem
- składa się z 84 elementów,
- grubość klocków: 14 x 6 mm,
- długość elementów zróżnicowana: od 3,9 cm do 20 cm

symbol: KK15

6 razy E dla klocków konstrukcyjnych TimberFan
• Ekologiczne – wykonane wyłącznie z naturalnego polskiego drewna liściastego (buk, dąb), wstępnie obrabianego maszynowo i ręcznie
wykańczanego; woskowane, dzięki czemu są bardzo miłe w dotyku, zabezpieczone przed zabrudzeniem; posiadają unijny certyfikat CE,
• Edukacyjne – stwarzają ogromne możliwości dydaktyczne, gdyż poprzez zabawę rozwijają pamięć i wyobraźnię dziecka oraz zdolności
manualne.
• Eleganckie – dzięki wykonaniu z naturalnego drewna liściastego są wyrobem atrakcyjnym, unikalnym i niepowtarzalnym, estetycznie wykonane.
• Efektowne – nie ma dwóch całkowicie identycznych wyrobów, ponieważ każdy – ręcznie wykańczany – nosi indywidualne piętno, różni się
detalami, efektowną strukturą drewna.
• Elitarne – w klockach konstrukcyjnych TimberFan stosowana jest metoda woodturningu, polegająca na eksponowaniu naturalnych walorów
drewna (niepowtarzalny układ słojów, naturalne przebarwienia itp.).
• Ekscytujące – zapewniają wspaniałą zabawę każdemu dziecku i są doskonałym narzędziem aktywności grupowej, poprzez wspólny udział w
tworzeniu budowli z rodzicami czy rówieśnikami.
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Klocki zupełnie inne od tradycyjnych

Auto 1 - półciężarówka retro mini pickup BAGI - 3
- może parkować w garażu KK12
- wymiary: 15 x 8 x 8 cm, waga: około 150 g,
- ilość sklejonych elementów: 29

symbol: KK13

Miniatura pojazdu stylizowanego na jednym
z pierwszych, kultowych amerykańskich
modeli pickupa.
Od takich aut rozpoczynała się
amerykańska motoryzacja.

Auto 2 - ciężarówka retro mini RETTRUCK - 2
- może parkować w garażu KK12
- wymiary: 15 x 7 x 7 cm, waga: około 170 g,
- ilość sklejonych elementów: 26

symbol: KK14

Miniatura w stylu retro,
wzorowana na pierwszych
starych ciężarówkach,
które budowały potęgę
współczesnej Europy.

Zestaw z klocków konstrukcyjnych (małych)
Domek 1 + Garaż + Auto 1 lub 2 + Ogrodzenie
- składa się z 220 elementów oraz 1 auta (do wyboru),
- grubość klocków: 14 x 6 mm,
- do złożenia na powierzchni około 50 x 80 cm

symbol: KK16
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Klocki zupełnie inne od tradycyjnych

Warownia drewniana (klocki małe)
z 4 wieżami, mostem zwodzonym i domem dla rycerzy
- składa się z ponad 600 elementów,
- grubość klocków: 14 x 6 mm,
- wymiary złożonej budowli: 60 xx 66 cm, wysokość 3 niższych wieży po 24 cm, wyższej 4 wieży 36 cm

symbol: KK21

Domek 2 (klocki duże)
- składa się z 78 elementów oraz 5 okien i 1 drzwi,
- grubość klocków: 20 x 10 mm,
- wymiary złożonego domku z dachem: 32 x 36 cm, wysokość: 33 cm

symbol: KK81
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Klocki zupełnie inne od tradycyjnych

Duża remiza z wieżą strażacką (klocki małe)
wieża z tarasem obserwacyjnym i zadaszeniem

Auto - straż pożarna

mini retro pojazd straży pożarnej, wzorowany na
pierwszych francuskich i niemieckich wozach
może parkować w remizie
- wymiary: 20 x 7 x 10 cm, waga: około 160 g,
- ilość sklejonych elementów: 42

symbol: KK18

wiek
5+

Mała remiza z tarasem obserwacyjnym (klocki małe)
- składa się ze 155 elementów oraz 5 okien i 1 drzwi,
- grubość klocków: 14 x 6 mm,
- wymiary złożonej budowli: ściany 24 x 38 cm, wysokość 21 cm

symbol: KK19
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Klocki zupełnie inne od tradycyjnych

Układanki drewniane kreatywne
Każdy z rodzajów układanki pozwala ćwiczyć głównie cierpliwość, wyobraźnię, zdolność koncentracji
i pamięć.
Każda układanka zawiera po kilkadziesiąt przykładów utworzonych figur. Te przykłady służą jako
ćwiczenie i inspiracja do tworzenia własnych obrazków z kompletu elementów.
Ukłądanka to rodzaj gry dającej niewyczerpane możliwości twórcze. Jednocześnie nie wymaga
znajomości żadnych szczegółowych ani skomplikowanych reguł gry. Większego znaczenia nie ma także
wiek graczy przy układaniu fantazyjnych własnych figur.

Trójkąty układanka
- składa się z 12 elementów – trójkątów prostokątnych,
- grubość elementów: 6 mm,

symbol: UK31

Romby układanka
- składa się z 12 elementów w kształcie rombów,
- grubość elementów: 6 mm,

symbol: UK32

Geometryczna układanka
- składa się z 48 figur w 6 kształtach (kwadrat 4,2 cm),
- grubość elementów: 6 mm,

symbol: UK33
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Klocki zupełnie inne od tradycyjnych

Klocki drewniane fantazyjne
• Klocki o nieograniczonych wręcz możliwościach tworzenia
konstrukcji przestrzennych.
• Pozwalają dzieciom tworzyć oryginalne pojazdy samochodowe,
traktory, lokomotywy, wagony i wiele innych. Po odwróceniu
klocków bez kół mogą być konstruowane budowle.
• Klocki wyposażone w krótkie kołki (bolce) stabilizują każdą
konstrukcję.

Klocki “Wyobraźnia bez ograniczeń”
podwozia i klocki z mocującymi kołeczkami
- składają się z 55 elementów – w 11 kształtach
oraz 8 podwozi,
- grubość elementów: 30 x 15mm,

symbol: KF41

wiek
2+
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Drewniane pojazdy w stylu retro

Tradycyjne zabawki wykonane z ekologicznego materiału jakim jest szlachetne polskie drewno liściaste
(buk, dąb, brzoza), trwałego i bezpiecznego dla dzieci.
Eksponujemy naturalne drewno, woskowane (co zabezpiecza przed zabrudzeniem, ale tez uwypukla strukturę
drewna), tylko część wyrobów posiada malowane kolorowymi farbami drobne elementy.
Wszystkie egzemplarze powstają w wyniku starannej obróbki (w standardzie rzemiosła), dzięki czemu
powierzchnie są doskonale gładkie, pozbawione nierówności, bez narażenia na wbicie się drzazgi.
Jakość wykonania i niezwykłe projekty sprawiają, że pojazdy z powodzeniem pełnią funkcje edukacyjne, jak
również mogą być oryginalnym produktem ozdobnym.

Auto osobowe retro OLDMER - 1
- wymiary: 22 x 10 x 11 cm, waga: około 550 g,
- ilość sklejonych elementów: 46

symbol: DP51

Miniatura auta
stylizowanego na starych,
europejskich modelach
samochodów osobowych
z lat 30-tych XX wieku.
Od takich, unikalnych
dzisiaj aut, zaczynał się
rozwój masowej
motoryzacji w Europie

Auto terenowe (typu łazik) HUMMEG - 2
- wymiary: 21 x 9 x 9 cm, waga: około 330 g,
- ilość sklejonych elementów: 44

symbol: DP52

Miniatura lekkiego
samochodu terenowo osobowego, będącego
luźną stylizacją Fiata 508
przeznaczonego dla wojska
polskiego, produkowanego
w końcówce lat 30-tych
XX wieku.
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Drewniane pojazdy w stylu retro

Półciężarówka w stylu pickup BAGI - 1
- wymiary: 25 x 11 x 10 cm, waga: około 600 g,
- ilość sklejonych elementów: 35

symbol: DP53
Miniatura auta
stylizowanego na starym,
kultowym amerykańskim
modelu pickupa.
Takie auta budowały
Amerykę.

Półciężarówka w stylu pickup BAGI - 2
- wymiary: 26 x 11 x 10 cm, waga: około 600 g,
- ilość sklejonych elementów: 46

symbol: DP54

Auto osobowe retro typu kabriolet OLDTOP - 1
- wymiary: 24,5 x 10 x 9,5 cm, waga: około 550 g,
- ilość sklejonych elementów: 39

symbol: DP55
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Miniatura auta stylizowanego na starym,
kultowym amerykańskim modelu pickupa. Takie
auta budowały Amerykę.

Miniatura kabrioletu stylizowanego na starych,
europejskich modelach (4 drzwiowe, rozkładane
dachy) z lat 30-tych i 40-tych XX wieku.

Drewniane pojazdy w stylu retro

Auto osobowe retro typu kabriolet OLDTOP - 2
- wymiary: 21 x 10 x 10 cm, waga: około 450 g,
- ilość sklejonych elementów: 34

symbol: DP56

Ciężarówka w stylu retro RETTRUCK - 1
- wymiary: 25 x 11 x 10 cm, waga: około 600 g,
- ilość sklejonych elementów: 28

symbol: DP57

Miniatura kabrioletu
stylizowanego na starych,
europejskich modelach
(2 drzwiowy, sportowy)
z lat 30-tych i 40-tych
XX wieku.

Miniatura w stylu retro, wzorowana na
pierwszych starych ciężarówkach, które budowały
potęgę współczesnej Europy.

Auto terenowe (łazik) HUMMEG - 1
- wymiary: 18 x 9 x 10 cm, waga: około 300 g,
- ilość sklejonych elementów: 36

symbol: DP58

Miniatura małego, lekkiego
samochodu terenowo osobowego, będącego
luźną stylizacją jego
europejskich modeli
z połowy XX wieku.
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Drewniane pojazdy w stylu retro

Traktor TRECDER - 3
- wymiary: 22 x 12 x 14 cm, waga: prawie 500 g,
- ilość sklejonych elementów: 60

symbol: DP59

TRECDER - 3 z przyczepą
- wymiary traktora: 22 x 12 x 14 cm, waga: prawie 500 g,
- ilość sklejonych elementów traktora: 60
- wymiary przyczepy: 26 x 11 x 8,5 cm, waga: 350 g,
- ilość sklejonych elementów przyczepy: 18

symbol: DP61

Pociąg: lokomotywa + 3 wagony
- wymiary całego zestawu:: 70 x 5 x 9,5 cm,
- waga prawie 550 g,
- ilość sklejonych elementów: 120

Symbol: DP 71
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Miniatura ciągnika stylizowanego na kultowym niemieckim Lanz
Buldogu, produkowanym od lat 20-tych do 60-tych XX wieku.
Kopiowany lub wzorowany do produkcji niemal na całym świecie.
W Polsce wzorowane były na nim pierwsze serie ciągników Ursus.

