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EFEKTY ŚWIETLNE W REAKTORZE, 
REPULSORACH I HEŁMIE

DOKŁADNA REPLIKA ZBROI  
IRON MANA

ZBUDUJ KULTOWĄ ZBROJĘ TONY’EGO STARKA



Tony Stark porzucił życie milionera, by przywdziać 
ultranowoczesną zbroję i stać się współczesnym  

rycerzem. Stanowiąca szczyt osiągnięć technologicznych 
zbroja Mark III to dowód geniuszu oraz symbol jednego 

z najbardziej charyzmatycznych bohaterów świata Marvela. 

„JESTEM IRON MAN” 

NIEZWYKLE PRECYZYJNE 
CZERWONO-ZŁOTE 

WYKOŃCZENIA

PODŚWIETLANY REAKTOR 
ŁUKOWY, REPULSORY 
W RĘKAWICACH, NAPĘD 
ODRZUTOWY W BUTACH 
ORAZ WIZJER W MASCE

SZEROKI  
ZAKRES RUCHU

52 RUCHOME  
PUNKTY

ELEMENTY PLASTIKOWE  
I METALOWE 

WSZYSTKIE CZĘŚCI 
ZAPROJEKTOWANE,  
WYCIĘTE I POMALOWANE  
Z NAJWIĘKSZĄ PRECYZJĄ

BATERIE W ZESTAWIE

RUCHOMY  
MODEL Tej wyjątkowej, 

wykonanej z niezwykłą 
precyzją, ruchomej 

i wyposażonej 
w spektakularne efekty 

świetlne reprodukcji 
zbroi Mark III, dostępnej 

w edycji limitowanej,  
nie może przegapić 

żaden miłośnik  
świata Marvela.

EDYCJA  
LIMITOWANA

Model MARK III

60
 C

M

RUCHOME ELEMENTY 
POZWALAJĄ  
ZOBACZYĆ MECHANIZMY 
WEWNĘTRZNE

ODCHYLANE 
KLAPKI  
NA NOGACH  
I RAMIONACH 

(1) Zdjęcie zbroi Iron Mana  
(60 cm wysokości) 

na specjalnej podświetlanej 
podstawce. Zdobądź 

podstawkę dzięki Ofercie 
Premium. Podstawka 

zaprojektowana wyłącznie 
na potrzeby kolekcji.
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(1)



Poznaj jednego z najbardziej niesamowitych bohaterów świata Marvela. 
Tony Stark zapewnił sobie miejsce w gronie obrońców planety, nie 
posiadając żadnych szczególnych supermocy, lecz wyłącznie dzięki 
swojemu geniuszowi, który pozwolił mu stworzyć niezwykłą zbroję.

FASCYNUJĄCA HISTORIA NIEZWYKŁEGO BOHATERA
KOMIKSY.  Poznaj najsłynniejsze historie o Iron Manie i jego 
przeciwnikach, od początków kariery superbohatera w latach 
sześćdziesiątych XX wieku aż po dzisiaj.

 ZBROJE. Dowiedz się 
wszystkiego o zbrojach Iron Mana 
– od prototypu po najbardziej 
zaawansowane technologicznie 
modele.

KINO. Odkrywaj fascynujący 
świat Marvela w filmie.

MONTAŻ KROK PO KROKU

Postępując zgodnie 
z instrukcją montażu 
i używając jedynie 
śrubokręta, z 
łatwością złożysz 
zbroję Iron Mana. 
Dzięki elementom 
elektronicznym 
uzyskasz efekty 
świetlne.

© 2020 MARVEL

HISTORIA HISTORIA 
IRON MANA IRON MANA 
W KOMIKSIEW KOMIKSIE

KULTOWA  KULTOWA  
ZBROJA  ZBROJA  

IRON MANAIRON MANA
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SPECJALNY SPECJALNY 
ROZDZIAŁ  ROZDZIAŁ  
O FILMIEO FILMIE

ZBUDUJ 
ZBROJĘ  
MARK III

POZNAJ HISTORIĘ IRON MANA
ISBN 978-88-334-2642-6
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Stane był człowiekiem 
bezwzględnym, którego osobiste 
traumy – jego ojciec zmarł na jego 
oczach w wyniku szalonej gry 
w rosyjską ruletkę – zaburzyły 
jego osobowość. Życie było 
dla niego niczym więcej niż gra, 
a kiedy Tony zapytał go, dlaczego 
stał się jego wrogiem, Obadiah 
odpowiedział: „Szukałem 
godnego przeciwnika i znalazłem 
ciebie. Nie warto grać w żadną grę 
bez groźnego przeciwnika”. Kiedy 
gra się skończyła i Stane został 
pokonany, Iron Man wypowiedział 
słowa: „Ktoś tu przegrał”. 

STARCIE TYTANÓWSTARCIE TYTANÓW

Podczas kolejnego ataku Stane wysłał do siedziby firmy 
paczkę-bombę. W wyniku wybuchu ranny został Rhodes, 
co wyeliminowało go z walki, a nieśmiały geniusz Morley 
Erwin zginął na miejscu. Jego siostra Clytemnestra obwinia-
ła za tę tragedię Starka. Tony jednak nie zareagował zgodnie 
z oczekiwaniami Obadiaha: nie załamał się, a gniew tylko 
zwiększył jego determinację.

Stark odzyskał swoją zbroję Silver Centurion, przechowy-
waną w bazie Avengers na Zachodnim Wybrzeżu, i pole-

ciał do Nowego Yorku, aby stawić czoła Obadiahowi. Iron 
Man powrócił. Jego nowa srebrno-czerwona zbroja 

z trybem kamuflującym, polami zakłócającymi, osło-
ną termiczną i promieniami repulsora z łatwością 
przełamała obronę Stane’a, ale przemysłowiec miał 

jeszcze jednego asa w rękawie. Na podstawie pozo-
stawionych przez Tony’ego notatek zaprojektował zbroję, 

W KOMIKSIE

którą nazwał Iron Monger. Obsesyjnie chcąc pokonać ry-
wala, Obadiah sam włożył zbroję, aby zmierzyć się z Iron 
Manem. Siły pancerzy były wyrównane – repulsory Iron 
Mongera były mocniejsze, ale Iron Man był szybszy.

Jednak piloci zbroi nie byli sobie tak równi. Kiedy Tony 
zyskał przewagę, Obadiah nie zawahał się użyć zakładni-
ków jako ludzkich tarczy. Wreszcie Iron Man zorientował 
się, na czym polega tajemnica Iron Mongera: doskonała 
kontrola Stane’a nad zbroją, którą miał przecież na sobie 
po raz pierwszy, miała związek z przechwytywanym sy-
gnałem, co oznaczało, że była sterowana zdalnie z pobli-
skiego budynku. Iron Man zniszczył łącze, przez co Stane 
stał się bezbronny, więc wybrał najprostsze wyjście z sy-
tuacji – samozniszczenie.

„NIE ZOSTAŁ „NIE ZOSTAŁ 
ZNISZCZONY, NIE ZOSTAŁ ZNISZCZONY, NIE ZOSTAŁ 
POKONANY, NIE CZOŁGA POKONANY, NIE CZOŁGA 

SIĘ W RYNSZTOKU. SIĘ W RYNSZTOKU. 
JEST TUTAJ I SZUKA JEST TUTAJ I SZUKA 

KONFRONTACJI!KONFRONTACJI!””. . 
OBADIAH STANE,OBADIAH STANE,

IRON MAN VOL. 1 #200IRON MAN VOL. 1 #200
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„Życie to gra” oznajmia zimno Obadiah Stane w Iron Manie Vol. 1#198. 
Kiedy ten bezwzględny magnat biznesowy pojawia się w komiksie, 
zawsze daje jasno do zrozumienia, że gra tylko po to, aby wygrać.

W KOM
IK

SI
E

SYMFONIA ZNISZCZENIA
Jednak Obadiahowi wyeliminowanie Starka nie wystarczało – chciał 
go zniszczyć. Dlatego kazał zamaskowanym osiłkom porwać bliskich 
Tony’ego, takich jak jego sekretarka, panna Arbogast czy jego była 
dziewczyna Bethany Cabe. Zatrudnił też doktora Therona Atlanta, sza-
lonego naukowca, aby zmanipulował ich uczucia i lojalność. Okrutna 
strategia Stane’a, polegająca na igraniu z życiem przyjaciół Tony’ego, 
popychała Starka w spiralę autodestrukcji, z której dopiero co wyszedł.

Założyciele Circuits Maximus domyślili się, że za porwaniami stoi Stane, 
nie udało im się jednak udaremnić jego planów. Dopiero Jim Rhodes, 
w stroju Iron Mana, na okładce numeru 199, przebija się przez przednią 
szybę helikoptera, którym przewożony jest porwany Happy Hogan. 
Chociaż Tony odgaduje intencje Stane’a i szybko rusza z pomocą, przy-
bywa zbyt późno, aby uratować małego Timothy’ego Andersa, osiero-
conego syna kobiety, która zmarła w jego ramionach podczas śnieżycy 
w Nowym Yorku.

9TWARZĄ W TWARZ
Sąsiadujące strony z numeru Iron Man 
Vol. 1 #200 pokazują dwóch rywali 
niczym rycerzy szykujących się do walki.

9

Fragment okładki komiksu 
Iron Man Vol. 1 #199.W W  połowie lat osiemdziesiątych XX wieku seria Iron Man zaczęła odli-

czanie do 200. numeru. Być może dlatego scenarzysta Dennis O’Neil 
zaproponował powrót pierwotnej historii, przywracając wątek cha-

ryzmatycznego przeciwnika i oferując głównemu bohaterowi 
nowy początek. Tony Stark, oryginalny Iron Man, nie mógł 

przegapić własnej imprezy, dlatego fabuła zakładała po-
nowne połączenie pilota i zbroi. Bez wątpienia był to naj-
lepszy sposób na uczczenie jubileuszu Ol’ Shellheada, 

jak nazywano Iron Mana.

Tony Stark, który ledwo co doszedł 
do siebie po poważnych problemach 
osobistych, stracił kontrolę nad 
firmą Stark International, przejętą 
przez Obadiaha Stane’a i przemia-
nowaną na Stane International. Złotą 
zbroję Iron Mana Tony przekazał 
swojemu przyjacielowi Jamesowi 

Rhodesowi, a sam – wraz z Morleyem 
Erwinem i jego siostrą Clytemnestrą  
– rozpoczął projekt Circuits Maximus, 

startup technologiczny w Dolinie 
Krzemowej. 

ZDEMASKOWANY 
OSTATNIE ZAGRANIE OBADIAHA STANE’A

„NIE NAZYWAJCIE 
MNIE IRON MANEM. 

POWTARZAM TO 
OD MIESIĘCY”. 

TONY STARK, 
IRON MAN VOL. 1#200
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Części dołączone do tego numeru pozwalają na zmontowanie hełmu Iron Mana wraz z podświetleniem 
wewnętrznym oraz włącznikiem. Jedynym potrzebnym narzędziem będzie śrubokręt magnetyczny.

ELEMENTY DOŁĄCZONE DO PIERWSZEGO NUMERU 

1 - Wpasuj podstawę wizjera (1D) w zagłębienie głównej 
części hełmu (1C) z przodu. Lekko dociskaj, aż 
usłyszysz kliknięcie. 

Zwróć uwagę, że do koszyczka na baterie można 
się dostać tylko poprzez otwór na szczycie 
kasku. Wskazane jest, aby koszyczek był jak 
najlepiej dopasowany i przykręcony, by potem 
łatwo było można zamontować pokrywkę baterii 
(1F). Przetestuj dopasowanie, zanim przejdziesz 
do dalszej części montażu.

2 - Zestaw LED (1G) składa się z koszyczka na baterie, dwóch diod LED do wizjera 
oraz włącznika. Umieść zestaw LED tak, by koszyczek był skierowany do góry, 
i przykręć go za pomocą jednej śrubki BM. Podepnij diody (1G) do koszyczka.

3 - Przykręć wspornik z diodami LED (1E) za pomocą 
dwóch śrubek AM od wewnętrznej strony. Zwróć uwagę, 
że diody LED skierowane są w stronę podstawy wizjera.

2 - Umieść diody (1G) w otworach wspornika 
oświetlenia (1E). Dopasowują się pod lekkim 
naciskiem. Zwróć uwagę na ułożenie kabli.

1 - Umieść i przykręć wspornik (1H) od 
wewnętrznej strony głównego elementu 
hełmu (1C) za pomocą dwóch śrubek BM. 

 ETAP   ZESTAW LED1

 ETAP         LED2

ZBROJA MARK III
HEŁM

WSKAZÓWKI DO MONTAŻU
• Unikaj pomieszania śrubek. W tym celu 

możesz skorzystać z przegródek  
z dostarczonego zestawu.

• Używaj śrubokręta magnetycznego, 
aby ustawić śrubki w pozycji całkowicie 
pionowej, zapobiegając ich przekrzywieniu.

Ten numer zawiera  
baterię CR 1025 potrzebną 
do zmontowania  
oświetlenia głowy.

KROK PO KROKU 1

1A Maska1A Maska

1L Przełącznik1L Przełącznik

 AP   AP  
2x4 mm2x4 mm

 BP   BP  
1,7x4 mm1,7x4 mm

   BM   BM  
1,7x4 mm1,7x4 mm

   AM   AM  
1,4x4 mm1,4x4 mm

1N Wspornik hełmu1N Wspornik hełmu 1O Maska B1O Maska B

Śrubokręt magnetycznyŚrubokręt magnetyczny

1F Pokrywka  1F Pokrywka  
bateriibaterii

1G Zestaw LED 1G Zestaw LED 

1C Hełm1C Hełm

1H Wspornik1H Wspornik 1J Nausznik  1J Nausznik  
lewylewy

1K Nausznik  1K Nausznik  
prawyprawy

1D Pokrywa wizjera1D Pokrywa wizjera 1E Wspornik oświetlenia1E Wspornik oświetlenia1B wizjer1B wizjer

UWAGA: Zdjęcia mają charakter poglądowy – wygląd przedstawionych tu 
elementów może nieznacznie różnić się od tych dołączonych do numeru.

1I Podstawa  1I Podstawa  
kaskukasku

1M Płytka  1M Płytka  
hełmuhełmu

1H1H

1C1C

1G1G
BMBM

1G1G

1E1E

1D1D

1E1E

AMAM

BMBM

DŁUŻSZY  DŁUŻSZY  
KABELKABEL

LEDLED

LEDLED

włącznikwłącznik

koszyczek koszyczek 
na bateriena baterie
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5 - Umieść włącznik (stanowi część zespołu 
1G zmontowanego w fazie 2) i przykręć 
go ostrożnie za pomocą jednej śrubki 
BP, przytrzymując go w docelowej 
pozycji. Podczas obracania zestaw 1K+1L 
przesuwa włącznik i włącza diody LED.

2 - Umieść jedną baterię przycisku w otworze zestawu LED (1G). Możesz 
użyć pęsety, żeby odsunąć sprężynę i ułatwić sobie zadanie. Przykręć 
pokrywkę baterii (1F) za pomocą jednej śrubki AM.

1 - Połącz dwa zespoły zmontowane w etapach 2 i 3. Końcówka wspornika (1H) musi pasować do otworu podstawy 1M 
(sprawdź, czy elementy są dobrze dopasowane). Przykręć trzema śrubkami BM.

4 - Wewnątrz maski (1A) 
umieść i przykręć wizjer 
(1B) za pomocą jednej 
śrubki AM. Teraz przykręć 
również maskę B (1O) jedną 
śrubką AM. Dopasuj maskę 
do wnętrza hełmu; trzyma 
się dzięki magnesowi.

 ETAP          PODSTAWA HEŁMU I WŁĄCZNIK3

4 - Włóż zestaw 1K+1L do elementu podstawy 1I przez 
szczelinę, ze sworzniem skierowanym ku podstawie 
płytki 1M.

3 - Włóż przełącznik 1L do okrągłego elementu 1K, który 
jest prawym nausznikiem. Sworzeń powinien być 
skierowany w górę; ostrożnie przykręć element jedną 
śrubką BP.

1 - Umieść plastikowy wspornik hełmu (1N) na płytce 
1M i przykręć ją trzema śrubkami AP. Ten element 
będzie łącznikiem hełmu z szyją i powinien być 
porządnie przymocowany.

2 - Umieść zestaw 1M+1N na podstawie kasku (1I). Skręć 
oba elementy dwoma śrubkami BM.

3 - Umieść lewy nausznik (1J), który trzyma się 
za pomocą magnesu.

Po zmontowaniu hełmu zbroi  
MARK III przekręć prawy nausznik,  
by włączyć podświetlenie oczu.

FINAŁ

 ETAP          MASKA I ZAMKNIĘCIE4

HEŁM KROK PO KROKU 1

1M1M

1N1N

1I1I

1M+1N1M+1N

BPBP 1M+1N1M+1N

1K+1L1K+1L

1K+1L1K+1L

BMBM

1F1F

AMAM

AMAM

1O1O

1J1J1K1K

1L1L

BPBP

AMAM

1B1B
1A1A

APAP

BMBM

1H1H

++--
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W NASTĘPNYM W NASTĘPNYM 
NUMERZE:NUMERZE:
 

• Zbuduj lewy but  
Iron Mana

• Pierwsze przygody  
Iron Mana 

Zanim Tony Stark stał się Iron Manem, ten technologiczny 
geniusz, milioner, playboy oraz filantrop robił wiele 
rozmaitych rzeczy i prowadził bardzo rozrywkowe życie.

W NUMERZE
STRONA 1
W KINIE
IRON MAN:  
NARODZINY BOHATERA

STRONA 6
KROK PO KROKU
HEŁM 

STRONA 10
W KOMIKSIE
ZDEMASKOWANY: OSTATNIE  
ZAGRANIE OBADIAHA STANE’A
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Reklamacje powinny być składane na piśmie, 
z podaniem daty stwierdzenia wady produktu,  
na adres: 
FUH Emilia, ul. Badylarska 48, 
05-816 Michałowice, Opacz-Kolonia.

Numery archiwalne są wysyłane za zaliczeniem 
pocztowym. Sprzedaż numerów archiwalnych 
do wyczerpania nakładu. Kopiowanie lub 
wykorzystywanie całości albo jakichkolwiek 
fragmentów bez zgody wydawcy zabronione. 
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wydawca ostrzega P.T. Sprzedawców, że sprzedaż 
aktualnych i archiwalnych egzemplarzy po cenie 
innej niż cena detaliczna ustalona przez Wydawcę 
jest zabroniona i skutkuje odpowiedzialnością 
karną. Wydawca zastrzega sobie możliwość 
dokonywania zmian w treści, kolejności i liczbie 
elementów kolekcji.

Objętość kolekcji: 100 numerów.
Uwaga! Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci 
poniżej 14. roku życia.
Cena numeru 1. jest ceną promocyjną.

TTony Stark, ekscentryczny przedsiębiorca i celebryta, równie często gości 
na okładkach magazynów finansowych co rozrywkowych. Prowadzi za-
łożoną przez swojego ojca Howarda firmę Stark Industries, będącą świa-

towym liderem w produkcji i dystrybucji broni, dlatego nazywany jest czasem 
„Handlarzem śmierci”. Podczas wizyty w Afganistanie, gdzie ma zaprezento-
wać nową rakietę – Jerycho, konwój Starka atakują rebelianci, a on sam zostaje 
ranny w wyniku wybuchu pocisku, na którym zresztą widniało jego nazwisko. 
Pojmany i uwięziony w jaskini Tony ma skonstruować broń dla grupy terrory-
stycznej, która jest w posiadaniu całego arsenału produktów jego firmy.

Najpierw jednak musi odzyskać siły. Chociaż jako czteroletni chłopiec skon-
struował pierwszy układ scalony, a w wieku sześciu lat – pierwszy silnik, te-
raz zdany jest na pomoc towarzysza z celi, profesora Ho Yinsena, który ra-
tuje mu życie, wszczepiając do klatki piersiowej zasilany przez akumulator 
samochodowy elektromagnes, odpychający od serca znajdujące się w ciele 
Tony‘ego odłamki pocisku. Następnie Stark razem z profesorem Yinsenem 
konstruują miniaturową wersję reaktora łukowego, żeby zastąpić akumulator. 
Dzięki temu dysponują energią potrzebną do zaplanowania ucieczki, w której 
pomóc ma nowa broń – specjalna zbroja.

IRON MAN: NARODZINY BOHATERA
Zainspirowane przez The Marvel Cinematic Universe

W KINIE

© 2020 MARVEL
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NIEOCZEKIWANY WRÓGNIEOCZEKIWANY WRÓG
Tony Stark dwukrotnie pokonał swoich przeciwników 
i zniszczył ich zasoby broni, jednak nie spodziewał się, 
że jego największym wrogiem stanie się osoba z jego 
najbliższego otoczenia. Obadiah Stane, dawny mentor 
Tony’ego, kierujący razem z nim Stark Industries, okazał 
się odpowiedzialny za sprzedaż broni grupom przestęp-
czym, zbrodniczym reżimom, terrorystom i rebeliantom. 
Stał on także za porwaniem Starka.

Na podstawie znalezionych na pustyni części rozbitej zbroi 
Mark I Obadiah zleca zbudowanie zbroi bojowej dla siebie – i tak 

powstaje Iron Monger. Jak na ironię więc, próbując uwolnić świat od 
własnej broni, Tony Stark stworzył najlepsze uzbrojenie w historii. Jeśli jego 
zbroja zostałaby wprowadzona na rynek, mogłoby to załamać równowagę 
na świecie i stać się najsmutniejszym dziedzictwem Stark Industries. Zespół 
pracujący nad zbroją Iron Monger nie jest jednak w stanie skonstruować od-
powiednio małego reaktora łukowego. Obadiah decyduje się więc ukraść ten, 
który Tony nosi w klatce piersiowej.

Pozbawiony reaktora Stark znajduje się o krok od 
śmierci. Na szczęście udaje mu się dotrzeć do proto-
typu skonstruowanego w jaskini, który Pepper Potts 
zachowała na pamiątkę w gablotce opatrzonej pod-
pisem: „Dowód, że Tony Stark ma serce“. Reaktor 
ma mniejszą moc niż ten, który ukradł Obadiah, ale 
wystarczy, aby ożywić zbroję Mark III. Tony jest go-
towy na ostateczne starcie z człowiekiem, który go 
zdradził.

Iron Man stawia czoła Iron Mongerowi w spekta-
kularnym pojedynku na autostradzie w Kalifornii, 
lecz pozbawiony pełnej mocy nie ma szans z dużo 
silniejszym przeciwnikiem.

Tony zdaje sobie sprawę, że nie ma żadnych szans 
na zwycięstwo z Iron Mongerem w walce wręcz. 
Dlatego zmienia reguły gry, zmuszając go do wal-
ki w powietrzu. Stark wie, że zbroja Stane’a będzie 
miała problemy na dużych wysokościach. Odciąga 
więc uwagę przeciwnika tak długo, dopóki zbroja 
Obadiaha nie zacznie zamarzać, wskutek czego spa-
da na budynek Stark Industries.

Gdy okazuje się, że Iron Monger wyszedł z upadku 
cało, Tony decyduje się na despera cki ruch. Z po-
mocą Pepper Potts i agenta Phila Coulsona z orga-
nizacji T.A.R.C.Z.A. (Tajna Agencja Rozwoju 
Cyber netycznych Zastosowań Antyterro-
rystycznych) udaje mu się przeciążyć ogromny re-
aktor łukowy Stark Industries. Wywołuje to wielki 
wybuch, który niszczy budynek, ale jednocześnie 
powoduje koniec Obadiaha Stane'a.

PRZYSZŁE WYZWANIAPRZYSZŁE WYZWANIA
Po zwycięskiej walce z Obadiahem i własną prze-
szłością Tony Stark porzuca wojskowe dziedzictwo 
Stark Industries, przyznaje się publicznie, że jest 
Iron Manem, i rozpoczyna życie bohatera.

Czeka na niego wiele przygód i wielu 
nowych przeciwników, a zbroja Mark 
III nie będzie ostatnią w repertuarze 
zbroi Iron Mana.

IRON MONGERIRON MONGER
Analiza fragmentów zbroi Mark I 
odnalezionych na pustyni pozwala 
Obadiahowi Stane’owi stworzyć 
zbroję Iron Monger. Jest ona większa 
i mocniejsza niż modele Tony’ego 
Starka, zużywa jednak dużo energii, 
aby zachować zwrotność. Ta praw-
dziwa maszyna wojenna ma karabin 
maszynowy na jednym przedramie-
niu, wyrzutnię rakiet na drugim oraz 
znajdującą się na ramieniu dodatkową 
wyrzutnię rakiet, wyposażoną w 
celownik laserowy. Pomimo swojej 
wagi pancerz może latać, dzięki spe-
cjalnemu silnikowi napędowemu, 
co pozwala Iron Mongerowi walczyć 
z Iron Manem również w powietrzu.

MARK IIIMARK III
Po ryzykownym pierwszym locie w zbroi Mark II 
Stark ulepsza ją, tak by nie zamarzała na dużej 
wysokości. Poza tym czyni z niej prawdziwą 
maszynę wojenną. Nowa wersja posiada repulsory 
w rękawicach, które mogą być również używane 
jako broń, wyrzutnie rakiet na przedramionach, 
flary do manewrów unikowych i małe wysuwane 
działka – wszystko dzięki ulepszonej wersji reaktora 
łukowego. Zbroja sterowana jest poprzez interfejs 
połączony z JARVISEM, który umożliwia też łączenie 
się z innymi systemami zewnętrznymi. Pancerz po raz 
pierwszy ma złoto-czerwone wykończenie.
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DRUGI PREZENTDRUGI PREZENT
• SEGREGATOR• SEGREGATOR
Praktyczny i efektowny Praktyczny i efektowny 
sposób przechowywania sposób przechowywania 
zeszytów wchodzących  zeszytów wchodzących  
w skład kolekcji.w skład kolekcji.

CZWARTY PREZENTCZWARTY PREZENT
• POWER BANK• POWER BANK
To prawdziwa gratka dla fanów To prawdziwa gratka dla fanów 
Iron Mana - uniwersalna bateria Iron Mana - uniwersalna bateria 
litowa 2600 mAh z wizerunkiem litowa 2600 mAh z wizerunkiem 
reaktora łukowego i logo Iron reaktora łukowego i logo Iron 
Mana.Mana.

WYMIARY: 110 X 7WYMIARY: 110 X 71 x 8 cm1 x 8 cm

TRZECI PREZENTTRZECI PREZENT
• KOSZULKA  • KOSZULKA  
Z REAKTOREM Z REAKTOREM 
ŁUKOWYMŁUKOWYM
Ta fantastyczna koszulka z najbardziej Ta fantastyczna koszulka z najbardziej 
charakterystycznym elementem  charakterystycznym elementem  
zbroi Iron Mana dodatkowo świeci  zbroi Iron Mana dodatkowo świeci  
w ciemnościach! w ciemnościach! 

ROZMIAR L ROZMIAR L 

100% BAWEŁNA100% BAWEŁNA

*Oferta zarezerwowana tylko dla prenumeratorów. Sprawdź warunki w załączonej ofercie prenumeraty.
Przedstawione tu elementy mogą ulec zmianie ze względu na czynniki zewnętrzne niezależne od wydawnictwa.

W przypadku wyczerpania się produktów lub z przyczyn zewnętrznych niezależnych  
od wydawnictwa prezenty zostaną zastąpione innymi o takiej samej lub wyższej wartości.

PIERWSZY PREZENTPIERWSZY PREZENT
• TRZY PLAKATY  • TRZY PLAKATY  
Z IRON MANEMZ IRON MANEM
Iron Man Hulkbuster,  Iron Man Hulkbuster,  
Iron Man i Avengersi  Iron Man i Avengersi  
oraz Iron Man w pozycji oraz Iron Man w pozycji 
atakującej w siedzibie atakującej w siedzibie 
Avengersów. Avengersów. 

Wymiary: 41 x 26 cmWymiary: 41 x 26 cm

WYJĄTKOWE PREZENTY! WYJĄTKOWE PREZENTY! 
ZAPRENUMERUJ KOLEKCJĘ I ODBIERZ UPOMINKI *ZAPRENUMERUJ KOLEKCJĘ I ODBIERZ UPOMINKI *



OFERTA PREMIUMOFERTA PREMIUM
Postaw i przymocuj Postaw i przymocuj 
zbroję Iron Mana zbroję Iron Mana 
Mark III na specjalnej, Mark III na specjalnej, 
podświetlanej  podświetlanej  
podstawce. podstawce. 

To doskonałe To doskonałe 
uzupełnienie  uzupełnienie  
kolekcji.kolekcji.

WYMIARYWYMIARY PODSTAWKI   PODSTAWKI  
Średnica: 52 cmŚrednica: 52 cm
Zawiera wspornik  Zawiera wspornik  
z haczykiem mocującym.z haczykiem mocującym.PODŚWIETLANA 

PODSTAWKA

SKORZYSTAJ JUŻ TERAZ, ABY OTRZYMAĆ  DODATKOWE  
DODATKOWE  PREZENTYPREZENTY!

Zdjęcia zbroi oraz podstawki Iron Mana 
przedstawiają prototyp modelu.  
Nie pochodzą z filmu.
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