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Zabawka nakręcana ZWindUps Noggin BobS Tańcząca Czarownica CACKLE
Cena

14,40 zł

Numer katalogowy

T-ZWI-75206

Kod EAN

678643752060

Opis produktu

Tańcząca, nakręcana zabawka - Czarownica CACKLE

Historia nakręcanych zabawek oraz firmy Z Wind Ups w skrócie.
Trudno jest opowiadać o marce "Z Wind Ups" bez rzucenia odrobiny światła na historię nakręcanych zabawek w ogóle.W
późnych latach 1880-tych europejscy producenci zabawek po raz pierwszy stworzyli i zaczęli masową produkcję
nakręcanych zabawek z cyny, których działanie opierało się na mechanizmie ówczesnego zegarka. Wcześniej takie zabawki
były głównie tworzone na małą skalę przez rzemieślników. Mimo iż ich działanie było nieskomplikowane, zabawki które
potrafiły poruszać się używając własnego źródła napędu, były wówczas czymś magicznym, co spodobało się zarówno dzieciom
jak i dorosłym. W miarę pojawiania się coraz większej ilości producentów nakręcanych zabawek, proponowane były coraz to
bardziej wymyślne ich funkcje oraz szczegóły wyglądu. Trwało to przez następne 60 do 70 lat, aż do czasu pojawienia się
nowych baterii Eveready w późnych latach 50-tych. To nowe zminiaturyzowane źródło energii pozwalało działać silniczkom
zabawek bez użycia nakręcanego mechanizmu. Na następne 20 lat nakręcane zabawki straciły swoją popularność.
Plastikowe nakręcane zabawki.
W roku 1977, firma TOMY z Japonii stworzyła ich pierwszą plastikową nakręcaną zabawkę (the Rascal Robot). Możliwości
TOMY w zakresie produkcji małych, precyzyjnych kół zębatych i innych części, pozwoliły w znaczny sposób pomniejszyć
mechanizm (napęd sprężynowy). To sprawiło, że byli w stanie stworzyć zabawkę jeszcze mniejszą niż dotychczas. Przez
następne sześć lat TOMY wyprodukowało jedne z najlepszych plastikowych nakręcanych zabawek jakie istniały do tej pory,

wygenerowano w programie shopGold

włączając w to zabawki potrafiące wykonać salto w tył, pływać strzelając wodą i wiele innych. Były to jedyne plastikowe
zabawki które mogły rywalizować swoją wymyślnością z dawnymi zabawkami wykonanymi z cyny.
Nowy dystrybutor
W roku 1986 Mark Dinges, partner firmy SoMuchFun wynegocjował z TOMY, że zajmie się na wyłączność sprzedażą ich
zabawek do sklepów na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady. Ten dobry układ trwa aż po dziś dzień. Przez te wszystkie
lata główną rolę odgrywała relacja pomiędzy TOMY, a powstałą w 1991 roku firmą Marka - California Creations. W 2007
roku TOMY i California Creations zawarli nową umowę, która pozwalała California Creations na produkcję zabawek
projektu TOMY. Było to znaczące wydarzenie, ponieważ od tego momentu California Creations mogli rozpocząć działalność
nowej marki "Z Wind Ups", tworzyć zabawki własnego projektu i uzupełniać nimi oryginalną linię produktów TOMY.
Z Wind Ups dzisiaj
Dziś "Z Wind Ups" to najszybciej rozwijająca się na świecie firma, zajmująca się produkcją plastikowych, nakręcanych
zabawek. Oryginalny styl i złożone funkcje, czynią zabawki niesztampowymi. Entuzjastom nakręcanych zabawek z pewnością
przypadnie do gustu użycie półprzezroczystego plastiku, dzięki któremu można obejrzeć pracę mechanizmu zabawki podczas
jej działania. "Z Wind Ups" kontynuuje rozwijanie swojej bazy pomysłów o nowe funkcje zabawek. Funkcje których nie
posiadały żadne nakręcane zabawki w przeszłości (w tym zabawki z cyny).
Aspiracją producenta zabawek "Z Wind Ups" jest przywrócenie zabawkom prostoty przy jednoczesnym dbaniu o ich
innowacyjność. Producent wierzy, że każdy "Z Wind Up" sprawi, że się uśmiechniesz bez względu na wiek, bo gdy nakręcisz
zabawkę "Z Wind Ups", ożywiasz ją!
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