
MERKUR to metalowe klocki konstrukcyjne jak również 
przepiękna kolejka klasy „0”. Obecnie MERKUR to również 
robotyka i mechatronika dla dzieci i młodzieży. Prawie 100 letnia 
tradycja marki i produktu jest gwarantem dobrej zabawy, rozwoju, 
edukacji, wieloletniej pasji i bezpieczeństwa dla naszych pociech 
oraz starszych hobbistów.

MERKUR to metalowe klocki konstrukcyjne jak również 
przepiękna kolejka klasy „0”. Obecnie MERKUR to również 
robotyka i mechatronika dla dzieci i młodzieży. Prawie 100 letnia 
tradycja marki i produktu jest gwarantem dobrej zabawy, rozwoju, 
edukacji, wieloletniej pasji i bezpieczeństwa dla naszych pociech 
oraz starszych hobbistów.
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MERKUR - KLOCKI DLA MŁODEGO TECHNIKAMERKUR - KLOCKI DLA MŁODEGO TECHNIKAMERKUR - KLOCKI DLA MŁODEGO TECHNIKAMERKUR - KLOCKI DLA MŁODEGO TECHNIKA



141

0,6
kg

014
00154910 MODELI

015
001556

Statek kosmiczny

0,7
kg

10 MODELI

10 MODELI
195 elementów

255x180x50mm

255x180x50mm255x180x50mm

141 elementów

Samolot

222 elementy

217 elementów

223 elementy
222 elementy

255x180x50mm

10 MODELI

255x180x50mm

kg
0,7

012
000214

SAMOCHÓD 
SERWISOWY

10 MODELI

011
001525

Motocykle
 

ZESTAWY
MAŁE 

0,6
kg

010
001518 0,8

kg

Formuła
 

10 MEDELI

013
002010

255x180x50mm

 0,8
kg Śmigłowiec



255x180x50mm

172 elementy
181 elementów

255x180x50mm

202 elementy

255x180x50mm

Młyn

019
0015940,7

kg

10 MODELI

018
001587

Motocykle

10 MODELI 0,6
kg

205 elementów

255x180x50mm

017
001570

Ciężarówka

0,7
kg10 MODELI

10 MODELI

016
001563

0,7
kg

Buggy

ZESTAWY
MAŁE 



031
000313

10 MODELI

10 MODELI

211 elementów

ZESTAWY
KOLEJOWE

030
000306

10 MODELI

0,9
kg

360x270x35mm

310 elementów

CROSS
EXPRES

1,3
kg

255x180x50mm

032
000320

1,1
kg

360x270x35mm

300 elementów



Seria trzech eksportowych retro zestawów  C03, C04 i C05 
firmy MERCUR zapakowana w stylowych pudełkach z lat 30 
łącznie z przedrukowanymi z tamtych czasów instrukcjami 
obsługi. Jedna duża instrukcja obsługi jest przygotowana dla 
wszystkich retro zestawów tak jak było to zrobione przed laty. 
Części są pomalowane w klasycznych odcieniach kolorów 
MERKUR. Książeczka zawiera  informację w języku angielskim, 
niemieckim, rosyjskim i hiszpańskim.

360x270x50mm

360x270x50mm1 warstwa elementów 1 warstwa elementów

2 warstwy elementów

2 warstwy elementów

2 warstwy elementów

C01
003345

Klasyczny C01. Ekskluzywna replika zestawów z 
1930 roku. Wszystkie elementy wykonane są z 
autentycznych materiałów ze specjalnym 
wykończeniem. Pomiędzy głównymi modelami 

Klasyczny C02. Ekskluzywna replika zestawów z 
1930 roku. Wszystkie elementy wykonane są z 
autentycznych mater ia łów ze spec ja lnym 
wykończeniem. Pomiędzy głównymi modelami 

2,7
kg

Ekskluzywne

drewniane

opakowanie C02

C03
C04

003383

003420

003437

3,2
kg

380x290x65mm

380x290x50mm

360x270x50mm

ZESTAWY
 RETRO

możemy znaleźć na przykład... dwupiętrowy angielski autobus, 
piłe czy też wyścigówkę.

możemy znaleźć na przykład... dwupiętrowy angielski 
autobus, piłe czy też wyścigówkę. Klocki są 
zapakowane w ekskluzywne drewniane pudełko.

929 elementów

929 elementów

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

141 MODELI

216 MODELI

183 MODELE

C05
003444

EKSKLUZYWNEEKSKLUZYWNEEKSKLUZYWNE



ZESTAWY
ŚREDNIE 40 MODELI

CZERWONY BARON

Kto się trochę interesuje bitwami z pierwszej wojny światowej, na pewno słyszał o Manfredzie von 
Richthofen, znanym również jako Czerwony baron czy też As wszystkich asów. Był on niemieckim pilotem 
myśliwca, odnoszący największe sukcesy w czasie I wojny światowej. Dowodził jednostką JG.1 (pierwsza 
eskadra myśliwców) i przypisano mu 80 zestrzeleń. Samolot który jest na pudełku naszego zestawu, dzięki 
Czerwonemu baronowi stał się najbardziej znanym samolotem I wojny światowej, był to niemiecki 
jednomiejscowy trójpłatowiec myśliwski Fokker Dr I. Zestaw Czerwony Baron zawiera instrukcje do budowy 
40 modeli, gdzie oprócz myśliwców można zbudować samoloty zwiadowcze,  bojowe,
 transportowe jak również domy czy motory. 

Jeśli interesujecie się nowszą historią lotnictwa, na pewno 
inspirujący będzie zestaw Latające Skrzydła, w którym znajdują się 
instrukcje do budowy 40 modeli najróżniejszych samolotów, rakiet, 
samolotów na prąd, jak również          zawiera wskazówki do 
budowy prototypów  i samolotów 
eksperymentalnych.
 .

2
kg

680 elementów

640 elementów

640 elementów

003406

003413

LATAJĄCE SKRZYDŁA

Wikingowie wywodzili się z plemion germańskich, które stopniowo 
opanowywały kolejne terytoria. Słowo Wiking pochodzi 
najprawdopodobniej od słowa Vik czyli zatoka, tak o sobie mówili 
obywatele trzech państw północnych - dzisiejszej Danii, Norwegii i 
Szwecji. Statki wikingów były główną bronią w czasie 
rabunkowych wypraw. W zestawie tym znajduje się instrukcja do 
wybudowania łodzi wikingów, ale również można się przenieść do 
czasów        mitologii greckiej i wybudować legendarnego konia  
                       trojańskiego, wieżę obronną, katapultę, kafar oraz                
wiele                innych modeli historycznych.

1,6
kg

ERA WIKINGÓW 

003390

3
kg

2 warstwy elementów

2 warstwy elementów

2 warstwy elementów

360x270x50mm

360x270x50mm

360x270x50mm

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

40 MODELI

40 MODELI



003321

20 modeli

003376

1,3
kg

515 elementów

FARMER

Wszystko do traktora i maszyn rolniczych!

1,2
kg

HELIKOPTER
Zestaw zaprojektowany by skonstruować helikopter wojskowy.
Pozwala on również na zbudowanie 40 innych modeli wg zawartej
instrukcji oraz wiele innych w zależności       od fantazji.!                .

690 elementów

515 elemntów

003314

Ten zestaw pozwala zbudować własny wóz
strażacki z drabiną teleskopową lub 19 innych
modeli.

FIRE

2,3
kg

Z tego zestawu można
zbudować pojazdy pancerne dwóch

armii w kolorach zielonym i pustynnym.

001129

2,2
kg

ARMY

Średnie
Zestawy

360x270x50mm

360x270x50mm

1 warstwa elementów

360x270x50mm
20 modeli

2 warstwy elementów

1 warstwa elementów

677 elementów

2 warstwy elementów
360x270x50mm

40 modeli

40 modeli



MP 3000

10 modeli

100 modeli

Zestaw specjalnie zaprojektowany 
d la  uczczen ia  100  roczn icy  
pierwszego         lotu braci Wright. 
Pozwala
zbudować 100
modeli.

KITTY HAWK

Ten zestaw jest idealny do budowania
pojazdów terenowych 4 x 4 z amortyzacją!

3
kg

1.1
003352

001112

1,0
kg

003369003369

50 modeli

Zestaw do budowy pojazdów
4x4 w kolorze piaskowym safari!

3,5
kg
3,6
kg

SAFARISAFARI

Średnie
Zestawy

2 warstwy elementów
360x270x50mm
900 elementów

240 elementów

765 elementów

360x270x50mm
1 warstwa elementów

3 warstwy elementów
360x270x80mm

MP 3000

Zbliża się rok 3021, nasza planeta jest 
zagrożona, opanował ją nowy rodzaj 
techniki wyższej cywilizacji, ale ludzkość 
ma napewno jeszcze szansę. . .
Ta  s p e c j a l n a  e d y c j a  M E R K U R  
STARTECH MP 3000 jest jedną z 
przygotowywanych kolekcji.

10 modeli

003451

NOWOŚĆ

2 warstwy elementów
360x270x50mm

nowe części



80 modeli

75 modeli

Wielkie
Zestawy

Uniwersalny zestaw najmniejszy z wielkich. Zawiera
podstawowe elementy konstrukcyjne!

003208

30 modeli

3

1,1
kg

Uniwersalny zestaw
wielki zawierający M3
i dodatkowe części do budowy
ciężarówek, dźwigów, samolotów

4

2,5
kg

Uniwersalny zestaw wielki zawierający M4 i dodatkowe części
do budowy buldożera, dźwigów, ciężarówek i wielu innych
modeli.

5 75 modeli

80 modeli

Wieki zestaw uniwersalny zawierający M5
oraz dodatkowe części do budowy traktorów, dźwigów
ciężarówek, buldożerów i wielu innych modeli.

3,6
kg

6
003505

003604

4,2
kg

1 warstwa elementów

2 warstwy elementów

3 warstwy elementów

360x270x50mm

360x270x50mm

360x270x80mm

307 elementów

602 elementów

767 elementów

003307

4 warstwy elementów
540x370x50mm

940 elementów



z silnikiem

Duży zestaw uniwersalny M6 zawiera części do 
budowy dźwigu,ciężarówki, buldożera i wielu innych 
modeli.

7
100modeli

5,5
kg

003703

Największy najbardziej zaawansowany
zestaw z 5 wartswami.

6,5
kg

003802

130 modeli

8

Buldożer
Legendarny  zbudowany  z 
metalowych części buldożer.   
Marzenie każdego...!

NOWOŚĆ

18
kg 003819

EKSKLUZYWNE 

DREWNIANE 

PUDEŁKO

Wielkie
Zestawy

4 warstwy elementów
540x370x50mm

1124 elementy

5 warstw elementów
540x370x90mm

550x375x120mm

1405 elementów

2627 elementów



Paski i kątowniki Krótkie paski i płytki Mocowania i łuki Zębatki m 0,5 Osie i koła dziurkowane Koła i opony

Płytki profilowane

Śruby i nakrętki

Paski 25 otw.s Kątowniki 25 otw.

Małe plastikowe
płytki elastyczne

Duże plastikowe
płytki elastyczne

Gąsienice

ND 101

ND 107

ND 108

ND 109 ND 110

ND 111 ND 112 ND 113

ND 102 ND 103 ND 104 ND 105 ND 106

0,5
kg

003215

Kardan
1,0
kg

M2.2

M2.1

003222

Zmiana kierunku

M2.2 - Duży zestaw napędowy zawiera 
dodatkowo wiele mechanizmów. Można 
wybudować własny układ różnicowy oraz 
Kardana.

M2.1 - Mały zestaw napędowy, idealny do dużych 
zestawów. Modele można wprawić w ruch 
silniczkiem elektrycznym.

Silniczek elektryczny

CZĘŚCI ŁĄCZĄCE

NAPĘDY

360x270x50mm

255x180x50mm

Napęd ciężarówki

Układ różnicowy

Zębatki 1x
ND 115

samoprzylepne koła i opony

ND 114



ZESTAWY  ELEKTRO

MERKUR ELEKTRONIC E2 – Eksperymenty z elektroniką! 
Zbuduj swój własny układ elektroniczny z rezystorów, 
kondensatorów i diod, na przykład: wzmacniacz 
tranzystorowy lub brzęczyk.

MERKUR ELEKTRO E1 – Elektromerkur jest pomocą naukową 
idealną dla szkół gimnazjalnych. 88 eksperymentów z 
elektrostatyki, elektryczności, magnetyzmu oraz elektrochemii 
wyjaśnia w sposób zabawny i inteligentny podstawy wielu zjawisk. 
Elektromerkur E1 zawiera instrukcję opisującą wiele urządzeń 
takich jak: przełącznik schodowy, telegraf, amperomierz oraz 
wiele innych…

003123360x270x50mm

Średni
010022

Standardowy 
001150

MASZYNA PAROWA- MASZYNA PAROWA- MASZYNA PAROWA

Silnik parowy to politechniczna zabawka, która jest miniaturą prawdziwego silnika parowego i działa na tej 
samej zasadzie. Może być stosowany do napędu modeli maszyn. 

E1
360x270x80mm

003116

E2

1,3

1,7

kg

kg

EkskluzywnyEkskluzywnyEkskluzywnyEkskluzywnyEkskluzywny



360x270x50mm
360x270x50mm

360x270x50mm

040012

040067 040050

040081

Sterowany
procesorem PICAXE

Sterowany
procesorem ATMEL

Sterowany
procesorem ATMEL + zdalne sterowanie RC

Robot Alfa I

Robot Alfa II Robot Alfa II

MERKUR mini Sumo GX07MERKUR mini Sumo GX12

ZESTAWY  ROBOT

moduły i czujniki

Zestaw ROBOT MINI SUMO GT 12 lub GX07 zostały zaprojektowane jako podstawowe zestawy 
umożliwiające nabycie pierwszych umiejętności oraz wiedzy o budowie robotów. Zestawy te mogą 
zostać wzbogacone o generatory dźwięku i czujniki koloru. System jest systemem otwartym Open 
Source umożliwiającym własne programowanie oraz łączenie z innymi systemami zakupionymi w 
MERKUR lub zbudowanymi we własnym zakresie.

modules and sensors

W ofercie są trzy modele:

W ofercie są dwa modele:

GX12 - Sterowany
Procesorem PICAXE

GX07 - 
  ATMEL

Sterowany
procesorem

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

040098

Przygotowywany

Przygotowywany

ROBROUK
specjalna platforma robotaMoMa

robot
robot

ROBOTIC TRACER ALFA – Robot śledzący, podążający za linią o 
szerokości około 1 cm na białym podłożu. Zasadą działania jest 
rozpoznawanie różnic w odbitym świetle                    podczerwieni od 
podłoża białego i linii czarnej. Można                           go modyfikować 
według własnych potrzeb.



040036

26
0m

m

mini 

•Ruchomy model manipulatora
•Pamięć wewnętrzna
•Konstrukcja metalowa
•Struktura mechaniczna i system kontroli
•Instrukcja i programy na CD
 Zasilacz
•Kompatybilny z komputerem
•Łącze szeregowe oraz program komputerowy

Może zostać podłączony do pracy w linii 
automatycznej z więcej niż jednym robotem na raz 

360x270x50mm

Unikalny, programowalny zestaw robota Mrówki. W ruch wprawiają go 
trzy serwomotory. Robot jest zaprogramowany fabrycznie do 
wykonywania podstawowych funkcji – poleceń wysyłanych przez 
odbiornik radiowy.

with RC

MERKUR ANTMERKUR ANT

   Sterowany
procesorem ATMEL + zdalne sterowanie RC

Sześcionogi robot HexaPod porusza się przy pomocy prostej ale bardzo solidnej konstrukcji nóg. Częścią 
zestawu jest nowoczesna czterokanałowa stacja nadawczo-odbiorcza. Frekwencja 2,4 GHz bez zakłóceń 
od innych stacji nadawczych. Przy pomocy tego urządzenia można kierować innymi modelami zestawów 
MERKUR.

040159
360x270x50mm

360x270x80mm

Robot Pająk
zdalnie sterowany

040074

040135

NOWOŚĆ

Z napędem serwojednostki, ale bez jednostki kierującej

Kompleksowe wyposażenie, serwonapęd,
 jednostka kierująca, system kierowania  

3 metalowe
 serwomotory

Wykonany z części metalowych

ZESTAWY  ROBOT

Pomoce naukowe, zabawne eksperymenty 
oraz doświadczenia z życia codziennego



ROBOTROBOTM-S-R

 

 

•Ruchomy model manipulatora
•Pamięć wewnętrzna
•Konstrukcja metalowa
•Struktura mechaniczna i system kontroli
•Instrukcja i programy na CD
Zasilacz
•Kompatybilny z komputerem
•Łącze szeregowe oraz program komputerowy

Może zostać podłączony do pracy w linii 
automatycznej z więcej niż jednym robotem na raz

360x270x50mm

Funcja edukacyjna, doskonały dla szkół

raotalupinam ledom ycąjucrP

6 metalowych
 serwomotorów

Wykonany z części metalowych

EDUCATION
MECHATRONIC

Sout

Sin

GND XC13/1

XC13/2

XC13/3

PC 
compatible

PC 
compatible

PC 
compatible

PC 
compatible

PC 
compatible

Przekładnia kół zębatych
 i oelimaka

Przyk ad mechanizmu korbowego
 

ł
Dyferencjał funkcyjny
 i silnik DC

Przekładnie kołem zębatym i 
z wałem kardana

040142

040029

EDUKACYJNY MECHATRONIK MERKUR

Z napędem serwojednostki, ale bez jednostki kierującej

Kompleksowe wyposażenie, serwonapęd, 
jednostka kierująca, system kierowania  

Moduł Dźwiękowy Zaprogramowane kierowanie
silnikami, obrotami oraz

 wyświetlanie informacji na dyspleju

Sterowanie silników DCPomiar odległości INFRA

Pomoce naukowe, zabawne eksperymenty 
oraz doświadczenia z życia codziennego

Kierowanie oraz sterowanie
 analogowych serwomotorów



  Police nad Metují
www.merkurpolice.cz

MERKUR TOYS s.r.o.
Husova 363

549 54 Police nad Metují
Czech Republic

Tel: + 420 491 541 227
Fax: +420 491 541 228
merkur@merkurtoys.cz
sales@merkurtoys.cz
www.merkurtoys.cz

Zestawy można zakupić na:

MUZEUM KLOCKÓW

Historia produkcji zabawek rozpoczęła się w 1920 roku 
w mieście Police nad Metuji, gdzie pan Jaroslav Vancl 
otworzył zakład o nazwie Inventor i wyprodukował 
pierwsze klocki o tej samej nazwie. Klocki zrobione były 
z metalowych części połączonych ze sobą metalowymi 
haczykami,  podobnie jak na budowlanych 
rusztowaniach. W roku 1925 producent zmienił system 
zamieniając haczyki na łączenie za pomocą śrub i 
nakrętek M 3,5. W tej postaci klocki zostały 
opatentowane pod chronioną nazwą MERKUR. 
Zabawki MERKUR w niezmienionej formie pozostały do 
dziś i cieszą się nadal dużą popularnością. Czy chcecie 
dowiedzieć się więcej o klockach i blaszanych kolejkach 
MERKUR? Czy chcecie zobaczyć największą makietę 
z klocków MERKUR?
Zapraszamy do MUZEUM zabawek MERKUR, które 
znajduje się w Polici nad Metuji. 

EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND
INVESTMENT IN YOUR FUTURE.
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