www.merkurtoys.cz
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Merkur je česká kovová konstrukční stavebnice s tradicí od roku 1920. I přes
množství nástrah, které se jí postavili do cesty (válka, vládní režim,
ekonomická krize), probíhá stále její výroba a především inovace o poslední
trendy v technologii. Stejně jak tomu bylo dříve, může být i dnes stavebnice
Merkur hojně využívána k výuce. Součástí nabídky je i stále rozšiřovaná řada
robotických sestav, funkčních parních strojů a tradičních elektrických
plechových vláčků velikosti „0".
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TRADIČNÍ
TRADIČNÍ ČESKÝ
ČESKÝ VÝROBEK
VÝROBEK

010
001518

MALÉ
STAVEBNICE

FORMULE
0,8

kg

VČETNĚ NÁVODŮ A MONTÁŽNÍHO NÁŘADÍ

Ů
DEL
0 MO

1

011
0,6

kg

255x180x50mm

001525

SUPER MOTO

223 Dílů
222 Dílů

012
000214

10 MOD

ELŮ

ODTAHOVÁ
VOZIDLA

255x180x50mm

0,7

kg

0,8

kg

217 Dílů
255x180x50mm

10 MOD

VRTULNÍKY A LETADLA

013
002010

ELŮ

10 MOD

ELŮ

014

10 MOD

ELŮ

001549

141

222 Dílů
255x180x50mm

0,6

kg

LETADÉLKA
141 Dílů
0,7

kg

015
001556

RAKETOPLÁN

10 MOD

ELŮ

255x180x50mm

195 Dílů
255x180x50mm

016
10 MOD

ELŮ

MALÉ
STAVEBNICE

0,7

001563

kg

ZÁVODNÍ
BUGGY

VČETNĚ NÁVODŮ A MONTÁŽNÍHO NÁŘADÍ

017
001570

NÁKLADNÍ
AUTOMOBILY

10 MOD

ELŮ

205 Dílů
255x180x50mm
10 MOD

ELŮ

202 Dílů
255x180x50mm

0,6

kg

018

VĚTNÝ MLÝN A POUŤOVÉ ATRAKCE

001587

019

ZÁVODNÍ
MOTOCYKLY

0,7

kg

001594

10 MOD

ELŮ

172 Dílů
255x180x50mm

VHODNÉ PRO
DĚVČÁTKA

181 Dílů
255x180x50mm

0,7

kg

031

10 MOD

ELŮ

000313

STAVEBNICE
VLÁČKŮ

0,9

kg

STAVEBNICE ŽELEZNIČNÍCH
MODELŮ

211 Dílů

VČETNĚ NÁVODŮ A MONTÁŽNÍHO NÁŘADÍ

10 MOD

ELŮ

030
000306
1,3

kg
VLÁČEK
''Cross Express''

310 Dílů
255x180x50mm
360x270x35mm

1,1

kg

032
000320
STAVEBNICE ŽELEZNIČNÍCH
MODELŮ

10 MOD

ELŮ

300 Dílů
360x270x35mm

VČETNĚ NÁVODŮ A MONTÁŽNÍHO NÁŘADÍ

RETRO
STAVEBNICE

CLASSIC C01 je exkluzivní stavebnice, která je
replikou podobných stavebnic ze začátku
003345
minulého století. Veškeré součástky jsou
tradičně z přírodních materiálů a také v
2,7
929 Dílů
přírodních barvách jako je zinek, patina či
kg
bezbarvý lak. Ve stavebnici najdete plánek na
380x290x50mm
stavbu krásných modelů jako je typický
2 vrstvy dílů
Londýnský dvou poschoďový autobus „Double
decker” nebo jednosedadlový zavodní
monopost, funkční pásovou pilu, soustruh, vrtačku nebo také
jednoduché modely jako je například postel či židlička.

C01

ální
Origin věná
á dře
dárkov bice
kra

C02
003383
929 Dílů

3,2

kg

380x290x65mm
2 vrstvy dílů
CLASSIC C02 - je vlastně stejná jako C01, ale je balená ve stylové
dárkové dřevěné krabici. Ponořte se do světa stavebnic z 30tých let
minulého století.

C03

C04

003420

003437

NOVINKA

141

1 vrstva dílů
360x270x50mm
EXLUXINÍ KUFŘÍK

S KOVÁNÍM

NOVINKA

216 MO

DELŮ

NOVINKA

MOD
E

LŮ

2 vrstvy dílů

183 MO

DELŮ

360x270x50mm

Jedná se o exkluzivní stavebnice balené ve stylovém
předválečném designu, která jsou replikou stavebnic ze začátku
minulého století. Veškeré součástky jsou tradičně z přírodních
materiálů a také v klasických "MERKURových" barvách. Ve
stavebnici nenajdete prakticky žádné plastové dílce a veškeré
součástky jsou uložené v papírových vložkách nebo kovových a
papírových krabičkách. Součástí stavebnic je exluzivní 94
stránková návodová knížka vyrobená „retiskem” původní
exportní stavebnice z 30-tých let minulého století. Tato velká
návodová knížka je koncipovaná pro stavebnice MERKUR
Classic C03, C04, C05, kde je vyobrazeno až 217 modelů. Návod
je koncipován vyobrazením obrázků s doplňkovým
C05
textem v zahraničních jazycích -EN-De-RU-ES.
003444
360x270x50mm
2 vrstvy dílů

VČETNĚ NÁVODŮ A MONTÁŽNÍHO NÁŘADÍ

AGE OF VIKINGS
40 MOD

003390

ELŮ

Die Wikinger gehörten zu den germanischen Stammen, die sich
fast weltweit verbreitet haben.Das Wort Viking ist wahrscheinlich
abgeleitet von Vik = Bucht, so nannten sich die Bewohner der drei
nordischen Ländern – dem heutigen Dänemark, Norwegen und
Schweden.Die Wikinger-Schiffe bildeten eine wichtige Waffe bei
Raubzügen. In diesem Bausatz finden Sie Anleitungen für den Bau
eines Wikinger-Schiffes, Sie können sich in die Zeiten der
griechischen Mythologie versetzen und ein Trojanisches Pferd,
einen Belagerungsturm, einen Katapult, einen Rammbock und
360x270x50mm
2 vrstvy dílů

3

kg

640 Dílů

NOVINKA

STŘEDNÍ
STAVEBNICE

FLYING WINGS
Pokud se zajímáte o novodobější dějiny letectví, určitě vás nadchne
stavebnice Flying Wings, ve které naleznete návod na 40 modelů
nejrůznějších letadel, raketoplánů, proudových letadel, návod na
prototypy a experimentální
letouny.

003413

40 MODELŮ

1,6

kg

640 Dílů
360x270x50mm
2 vrstvy dílů

NOVINKA

RED BARON

Kdo se trochu zajímá o letecké bitvy první světové války, určitě zaslechl jméno Manfred von Richthofen,
známý též jako Rudý baron či Eso všech es. Byl to německý stíhací pilot a nejúspěšnější stíhač první
světové války. Velel jednotce JG.1 (první stíhací eskadra) a je mu připisováno 80 sestřelů. Letadlo na titulní
straně obalu naší stavebnice se stalo díky Rudému baronu nejznámějším letounem 1. světové války, byl to
německý jednomístný trojplošný stíhací letoun Fokker Dr.I. Stavebnice Red Baron obsahuje návod na 40
modelů, kromě stíhacích letounů, si můžete postavit průzkumné letouny, bitevní letouny, ale také
transportní letoun, dům, motorku aj.
DELŮ

40 MO

2

kg

680 Dílů

003406
360x270x50mm
2 vrstvy dílů

NOVINKA

VČETNĚ NÁVODŮ A MONTÁŽNÍHO NÁŘADÍ

FARMER

STŘEDNÍ
STAVEBNICE

1,2

515 Dílů
1 vrstva dílů

kg

Stavebnice traktorů s vlekem a s příslušenstvím. Můžete postavit i
jednoduchý kombajn či sekačku na
trávu. Návod na 20 modelů.
360x270x50mm

003321
20 MOD

ELLE

FIRE
LLE

ODE

20 M

003314
690 Dílů
360x270x50mm
2 vrstvy dílů
Stavebnice zaměřená na požární techniku. Ze stavebnice
je možné postavit hasičský automobil s výsuvným
žebříkem, hasičský člun a mnoho dalších modelů..

2,3

kg

40 MOD

ELLE

HELIKOPTER

Stavebnice zaměřená na stavbu bojového vrtulníku. Ze stavebnice
je nejen možné postavit dalších čtyřicet válečných modelů dle
návodové knížky, ale jistě i mnoho dle
vlastní fantazie.
1 vrstva dílů
360x270x50mm
515 Dílů

1,3

kg

003376

ARMY

40 MOD

ELLE

001129

2,2

Stavebnice zaměřená na vojenskou
techniku. Ze stavebnice můžeme současně
sestavit dvě armády. Jednu v pískovém a druhou
v tmavě zeleném maskovacím provedení.

kg

677 Dílů
360x270x50mm
2 vrstvy dílů
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MP 3000

STŘEDNÍ
STAVEBNICE

MP 3000

Wir schreiben das Jahr 3021 und
10 MOD

ELŮ

003451
n

teile

Neu

NEU

unsere Erde ist von einer technisch
hochentwickelten Zivilisation bedroht.
Die Menschheit hat aber noch eine
Chance. Dieser Baukasten MERKUR
STARTECH MP 3000 ist der erste von
fünf einer geplanten Sonderedition.
360x270x50mm
2 vrstvy dílů

Speciální stavebnice vyrobená

KITTY HAWK

u příležitosti 100. výročí prvního
nepřerušeného letu motorem poháněného
a člověkem řízeného stroje. Tento let
uskutečnili poblíž Kitty Hawk v Severní
Karolíně bratři Wrightové ráno
17.12.1903. Doba létání právě začala.
Součástí stavebnice je podrobná
návodová knížka se 100 modely letadel

100 mo

deli

3

kg

003352
900 Dílů
360x270x50mm
2 vrstvy dílů

100 MO

DELŮ

10 MOD

ELŮ

1.1
Stavebnice vozidel M 1.1 je zaměřená na
stavbu terénních vozidel. V této stavebnici
byly poprvé použity speciální pružiny k
odpružení kol, lze tak postavit vozidla snadno
překonávající překážky.
1,0

kg

001112
240 Dílů
360x270x50mm
1 vrstva dílů

SAFARI
003369

Stavebnice Safari je speciálně
zaměřená na stavbu terénních
vozidel, a nákladních automobilů a letadýlek ve stylu písečných
modelů safari. V této stavebnici je použita speciální písková barva. V
návodové knížce jsou ukázky a návod 50 modelů.

3,6

kg

50 MOD

ELŮ

765 Dílů
360x270x80mm
3 vrstvy dílů

30 MOD

ELŮ

1,1

kg

VČETNĚ NÁVODŮ A MONTÁŽNÍHO NÁŘADÍ

3

VELKÉ
STAVEBNICE

307 Dilů
360x270x50mm
1 vrstva dílů
Univerzální jednovrstvá klasická stavebnice – nejmenší z velkých
stavebnic. Obsahuje základní sestavu dílů, jako jsou pásky, oblouky,
plotničky, úhelníky, malá kola, pneumatiky
atd., včetně šroubků a matiček. Součástí
stavebnice je návodová knížka s
návodem na stavbu třiceti rozličných
modelů, jako je pásová pila, vagón, jeřáb,
nákladní auto, výtah atd. Na začátku
návodové knížky jsou popsány a
vyobrazeny základní úkony pro stavbu.

003208

D vouvrstvá klasická velká

4

stavebnice. Stavebnice obsahuje mimo
základní sestavu dílů také součástky
nutné pro stavbu nákladních
automobilů, formulí a letadel. Součástí
stavebnice je samozřejmě velká
návodová knížka s návodem na stavbu
40 různých modelů
jako je nákladní
automobil,buggy,
lunochod, formule,
jeřáb a další.
ELŮ

2,5

kg

ELŮ

D

5

80 MOD

lů

ode

75 m

75

MO

003307 602 Dilů
360x270x50mm
2 vrstvy dílů

Třívrstvá klasická velká stavebnice. Stavebnice obsahuje všechny

3,6

kg

součástky jako Merkur M 4 a ještě celou řadu dalších součástek jako
jsou pásy, velká kola, dlouhé úhelníky, pásky a další. Součástí
stavebnice je velká návodová knížka s návodem
na stavbu minimálně 80 různých
modelů jako je bagr,
kolesové rypadlo,
nákladní automobil,
003505
pásový traktor, jeřáb
767 Dilů
360x270x80mm a dalších modelů.
3 vrstvy dílů

Čtyřvrstvá klasická velká stavebnice. Tato

6

stavebnice je velmi oblíbená pro svoji bohatost
jednotlivých součástek a možnosti stavby mnoha
modelů. Tato sestava obsahuje většinu součástek jako
Merkur M 5 a ještě celou řadu dalších součástek jako jsou
velká traktorová kola, ozubená převodová kola, dlouhé
úhelníky, pásky a další.

4,2

kg

100 MO

DELŮ

003604

940 Dílů
540x370x50mm
4vrstvy dílů
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7

VELKÉ
STAVEBNICE

100 MODELŮ

Čtyřvrstvá klasická velká stavebnice. Stavebnice obsahuje
základní sestavu součástek a ještě navíc další součástky
nutné pro stavbu velkého požárního auta, velkých jeřábů a
dalších modelů. Součástí stavebnice je velká návodová
knížka s návodem
na stavbu hasičského automobilu,
autojeřábu.
5,5

kg

003703
1124 Dílů
540x370x50mm
4 vrstvy dílů

Pětivrstvá klasická velká stavebnice. Vlajková loď řady
MERKUR. Největší a nejlepší. Stavebnice obsahuje 153
druhů součástek, tj. všechny druhy, které jsou obsaženy v
menších stavebnicích včetně pásů, traktorových kol,
ozubených a převodových kol, motorek, dlouhé úhelníky,
pásky a mnoho dalších. Ze stavebnice lze také sestavit
modely terénních vozidel. Součástí stavebnice je velká
návodová knížka s návodem na stavbu 130 různých modelů.
Ze stavebnice je možné sestavit velké stroje a vozidla, které
můžeme pomocí převodů a motorku rozpohybovat. Mladý
konstruktér má velké množství součástek, aby mohl pustit
uzdu své fantazie a postavit něco podle sebe, něco opravdu
velkého.

8

130

ELŮ

MOD

003802
6,5

kg

1405 Dílů
540x370x90mm
5 vrstvy dílů
S MOTOREM

VČETNĚ NÁVODŮ A MONTÁŽNÍHO NÁŘADÍ

KOLESOVÉ RYPADLO
NÍ
USIV
EXKL VĚNÁ
DŘE ICE
B
KRA

S en každého malého stavitele postavit
legendární kolesové rypadlo. Tato speciální
stavebnice obsahuje potřebný materiál na
stavbu s podrobným tištěným návodem
a CD nosičem. Tak to je opravdu
výzva...

NOVINKA
18

kg

2627 Dílů
550x375x120mm 003819

VČETNĚ NÁVODŮ A MONTÁŽNÍHO NÁŘADÍ

POHONY A PŘEVODY

M2.1
003215

Ideální doplněk ke všem větším stavebnicím, umožňující
rozpohybovat postavené modely. Obsahující elektrický
motorek s dvoustupňovou převodovkou, ovládací pouzdro
na baterie a základní sadu ozubených koleček.
Elektromotor s
Ukázka pohonu nákladního automobilu
dvoustupňovou převodovka

255x180x50mm

0,5

kg

M2.2
Ideální doplněk ke všem větším stavebnicím,
umožňující rozpohybovat postavené modely.
Obsahující elektrický motorek s dvoustupňovou
převodovkou, ovládací pouzdro na baterie a
rozšířenou sadou ozubených koleček.

003222

Funkční diferenciál

Kardan a korunkové kolo
1,0

kg

360x270x50mm
Mechanická
reverzace
otáček

DOPLŇKOVÉ SADY
ND 101
pásky a úhelníky

ND 107
desky zkosené a zahnuté

ND 102
krátké pásky a destičky

ND 104
ND 103

hřídelky a plochá kola

pásky a oblouky

ND 105
ozubená kola
modul m 0,5

ND 106
kola a pneumatiky

ND 114
adhézní gumová kola

ND 109

ND 110

pásky 25 dírek

úhelníky 25 dírek

ND 113
gumové pásy

ND 108
šroubky a matičky

ND 111

ND 112

plastové desky velké

plastové desky malé

ND 115

ozubená kola modul m 1
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ELEKTRO STAVEBNICE
MERKUR ELEKTRO E1 - stavebnice je ideální pomůcka pro žáky
ZŠ, kteří se ve škole poprvé v hodinách fyziky seznamují se základy
magnetismu a také s tím, jak vzniká elektrický proud a co všechno umí.
Všech 88 pokusů z elektrostatiky, elektřiny, magnetizmu,
elektromagnetizmu a elektrochemie vysvětluje srozumitelnou a
zábavnou formou podstatu jednotlivých experimentů a jevů. Stavebnice
obsahuje podrobnou návodovou knížku, kde je vysvětleno, jak například
pracuje schodišťový vypínač, telegraf,
1,7
kg
003116
derivační motor, ampérmetr, galvanické
360x270x80mm
pokovování.K pokusům místo baterií je
vhodné použít i obyčejný stabilizovaný zdroj z rozsahem
napětí cca 3-12V /1A. Zdroj není součástí stavebnice.

E1

E2
MERKUR ELEKTRONIC E2 – je stavebnicí kde můžeme

1,3

360x270x50mm

kg

003123

vyzkoušet 60 pokusů z elektroniky jako např. elektrický obvod,
pokusy s rezistory, kondenzátory a diodami, lze sestavit
jednoduché i složitější obvody jako například tranzistorový spínač,
blikače, bzučáky a zesilovač. Stavebnice obsahuje podrobnou
návodovou knížku, kde je vysvětlena srozumitelnou a zábavnou
formou podstata jednotlivých experimentů a jevů. Je to ta nejlepší
pomůcka pro žáky základní školy. Zdroj není součástí stavebnice.

FUNKČNÍ MODELY PARNÍCH STROJŮ
Parní stroj je polytechnická hračka, která představuje model skutečného parního stroje a pracuje na stejném
principu. Lze ho použít i pro pohon modelků strojů. Otáčení stroje je v obou směrech. Na základně je
upevněno topeniště s parním kotlem, armaturami a frém s parním válcem a rozvodovým a klikovým
mechanismem. Pára se přivádí od kotle přívodovou trubkou. K topení se používá pevného lihu.

Standard
001150

Medium
010022
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STAVEBNICE ROBOTŮ
Robot typu Alfa je „sledovač“ černé čáry, přibližně 1 cm široké na bílém podkladu.
Princip sledování čáry spočívá v tom, že robot zachytí rozdíl infračervených
paprsků (díky dvěma čidlům na spodní straně robota), které se různě odráží od
černé čáry a bílé barvy podkladu. Jedná se o Open Source systém – tedy otevřený
systém, ve kterém můžete používat další moduly, ať již zakoupené, či vlastní
konstrukce. V továrním nastavení je robot naprogramován na základní funkci
sledování čáry. U varianty Atmel jsou nahrány 4 různé
programy včetně
RC modulu. Celkově je možné nahrát až
e:
abídc
ly v n
14 programů najednou.
e
d
o
im
Tř

včetně modulů a senzorů

Robot Alfa I
040012 řízení procezorem PIC AXE

040067 Robot Alfa II

Robot Alfa II

řízení procezorem ATMEL
ogramovány,
z výroby napr
Roboti jsou již le upravovat a rožiřovat
dá
programy lze

040050 řízení procezorem ATMEL
+ RC řízení

MERKUR mini Sumo GX07

MERKUR mini Sumo GT12
Dva modely v nabídce:

GT12 - řízení procesorem PIC AXE
GX 07 - řízení procesorem ATMEL
včetně modulů a senzorů

NEU

movány,
roby naprogra řovat
vý
z
již
ou
js
i
t a roži
Robot
dále upravova
programy lze

040081

360x270x50mm 040098

Stavebnice robotů typu Minisumo je konstruována jako startovní stavebnice robota pro získávání základních
znalostí a poznatků při konstrukci robotických modelů. Stavebnice je směřována jako startovní sada pro účast v
soutěži minisumo. Tuto stavebnici je možno rozšiřovat o již připravené moduly jako například zvuková čidla, čidlo
pro rozpoznání barvy atd. Jedná se o Open source systém – tedy otevřený systém, který umožňuje využívat
vlastních modulů nebo originálních zakoupených.

ROBROUK

MoMa
robot

robot

Přip

ravu

Masivní konstrukce
a velký výkon

Připravujeme
nka

Novi

jeme

Speciální robotická platforma

VČETNĚ NÁVODŮ A MONTÁŽNÍHO NÁŘADÍ

STAVEBNICE ROBOTŮ

MERKUR ANT

Stavebnice programovatelného robotického mravence s unikátním stylem chůze. Pohyb je tvořen třemi
servy. Robot je z

výroby naprogramován na základní funkci – chůze pomocí vysílačky. Jedná se opět o
otevřený systém Merkur Open source, kde je možné model
vybavit různými čidly, jednoduše je zapojit na řídicí desku a
naprogramovat jejich funkce.
řízení procesorem ATMEL + RC řízení
včetně LED modulů

040159

360x270x50mm

s RC
řízením

Možnosti
ní a
rozšírová ní
doplňová

RC-řízení
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040036
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Moderní stavebnice dálkově řízeného, nebo autonomního, šestinohého robota
(hexapoda) obsahuje vše potřebné pro sestavení modelu. Pohyb je tvořen pomocí tří
servomotorů a je realizován náklonem do stran a posouváním páru nohou. Stavebnici robotického pavouka
lze libovolně rozšířit o další elektronické prvky.
jednoduší provedení
ka
Novin

Tři m

odely

PÁSOVÝ PODVOZEK - LIGHT

v nab

ídce:

Robustní platforma pásového podvozku je vhodná nejen do
terénu, ale i pro nasazení na hladkém povrchu. Díky
gumovému materiálu je zajištěna vysoká přilnavost a
trvanlivost pásů. Podvozek je vhodný pro osazení libovolnou
elektronickou platformou a disponuje dostatkem místa pro
namontování různých senzorů a mechanických prvků.
Pásový podvozek disponuje dostatkem výkonu a dobrou
průchodností.

m

0m

17

360x270x80mm
Roboti jsou již z výroby naprogramovány,
programy lze dále upravovat a rožiřovat

040180 Podvozek (Chassis) bez elektroniky
040197 řízení procesorem ATMEL + RC řízení

Novinka

040234 Řízení procesorem PIC AXE + RC řízení
robustnější provedení

PÁSOVÝ PODVOZEK - STRONG
040203 Podvozek (Chassis) bez elektroniky
040210 Řízení procesorem ATMEL + RC-Steuerung
Tři m

odely

v nab

ídce:
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040227 Řízení procesorem PIC AXE + RC-Steuerung
360x270x80mm
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Robotická ruka
• Interní paměť
• Kovová tuhá konstrukce
• Návod a software k ovládání na CD
• Kompatibilní s PC
360x270x50mm

ru s
omoto
6 serv ými koly
kovov

Možnost zapojení manipulátorů do výrobních linek

040142

Kompletní vybavení, servomotory, řídící jednotka,
Řídicí systém

040029

Se servomotory bez řídícího systému
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Set robotické ruky Beta a Beta MINI je stavebnicí, která
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040074

umožňuje uživatelům sestrojit, pomocí speciálních a
klasických součástek stavebnice Merkur, reálně pracující
manipulátor připomínající skutečnou ruku. Pomocí
servomotorů a uchopovacího mechanizmu lze provádět
spoustu pohybů a přemisťovat předmět z jednoho místa do
druhého v libovolné pozici. Vhodným naprogramováním lze
simulovat požadované pohyby, dráhy pohybů, jejich polohu i
natáčení předmětu. Stavebnice je vyhotovena v kovovém
provedení a obsahuje veškeré potřebné prvky pro sestavení
manipulátoru.
Kompletní vybavení, servomotory, řídící jednotka,
Řídicí systém
Se servomotory bez řídícího systému

Experimenty vhodné pro základní školy, gymnázia nebo domácí experimentování

Převod čelnimy koly,
šnekovým kolem a šnekem

Převod čelnimy koly a
kulisový mechanizmus

Převod kardanem a
korunkovým kolem

Funkční difernciál

Experimenty s Elektrotechniky, mechatroniky, mechaniky

PC
compatible

PC
compatible

PC
compatible

PC
compatible

PC
compatible

Řízení INFRA
čidel a dálkoměru

Proporcionální řízení
DC motorů

Řízení a ovládání analog.
a digiálních servomotorů

Zvukový
Programové řízení
modul otáček motoru s enkoderem

Výukové materiály, experimenty pro zábavu a pro budoucí v praxi.

MUZEUM STAVEBNICE
Police nad Metují
www.merkurpolice.cz

Navštivte muzeum a můžete na vlastní oči spatřit
největší stavbu postavenou z Merkuru „Ocelové
Město“, inspirovanou stejnojmenným románem J.
Verna. Pro příznivce modelové železnice zde máme
připravené velké kolejiště MERKUR v měřítku „0“ a
sbírku historických i současných vláčků MERKUR.
Nejen pro děti je připraven koutek pro stavění
modelů dle vlastní fantazie ze
stavebnice
MERKUR.
V blízkosti muzea je i krásná výletní hora Ostaš,
městské koupaliště, broumovské skály či blízské
Adršpašsko-teplické
skály.

Stavebnice zakoupíte u:

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

