A Kosmika foi criada com o intuito de
disponibilizar, ao mercado brasileiro, brinquedos
inteligentes, criativos e educativos. Os brinquedos
distribuídos pela Kosmika são reconhecidos
internacionalmente por sua qualidade e
preocupação com o desenvolvimento infantil.

INTELIGENTES
Nossos brinquedos contribuem para
o desenvolvimento do pensamento
crítico e inventivo das crianças para
solucionar problemas e desaﬁos.

CRIATIVOS
Todos os brinquedos e jogos, em suas
diversas linhas, fazem com que a
criança, enquanto se diverte, estimule
sua criatividade!

EDUCATIVOS
O aprendizado vai desde habilidades com
trabalhos manuais, passando por
conhecimentos básicos cientíﬁcos ou de
robótica, que estimulam, divertem e
educam jovens mentes.

NOSSAS MARCAS

BRINQUEDO 4M
Conhecidos pelo alto padrão de qualidade, os brinquedos
4M são produtos inteligentes que estimulam, divertem e
educam jovens mentes. Todos os brinquedos e jogos fazem
com que a criança, enquanto se diverte, estimule sua
criatividade e aprenda.
Saiba mais em: www.kosmika.com.br/brinquedos4m

RASTI
RASTI é um sistema de construção por encaixe.
RASTI é diversão, técnica e criação para pessoas criativas,
inteligentes, dinâmicas, sem limite de idade.
Desde os menores até os adultos proﬁssionais.
Saiba mais em: www.rasti.com.br

MOTOBOX

MOTOBOX

Dê vida às suas criações.
Com o Sistema de Potência da
Rasti as opções são ilimitadas.

DEIXE VOAR
SUA IMAGINAÇÃO

Kit Motobox
Sistema de Potência
01-1120

RASTI AMIGO

4x4 Rally
01-1014

Caminhão Rally
01-1016

Caminhão
de Carga
01-1018

O lendário Castelo de Fogo Rasti chega com um novo conceito:
Diversão Aumentada! Através de um aplicativo para celulares e tablets, você pode
dar vida a personagens na realidade aumentada para que você possa interagir e
se divertir com suas construções.

Castelo de Fogo 400
01-1069

Castelo de Fogo 125
01-1074

VEÍCULOS
Com a nova linha de carros e caminhões da Rasti, você poderá montar muitos mais modelos.
Primeiro escolha o chassi, depois seu modelo e monte!
Inclui boneco e guia de montagem super fácil.

Rasti Super 4x4
01-1067

Rasti Hot Rod
01-1068

PEÇAS BÁSICAS
Deixe sua imaginação voar e crie seus próprios modelos!
Combine as caixas de Rasti e monte milhares de brinquedos.

Kit de Peças Básicas 125
01-1008

Rasti 40 - Amarelo

Rasti 40 - Vermelho

01-1070

01-1071

Rasti 40 - Azul

Rasti 40 - Preto

01-1072

01-1073
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