
MA3003 
Caballo
15 x 10,5 x 8,5 cm.
Caja de música de 1 cajón y 1 caballo 
rotativo en el interior.
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      MA4004 
      Bailarinas
15 x 10,5 x 8,5 cm.
Caja de música de 1 cajón y 1 bai-
larina rotativo en el interior.

MA5005 
Oceano
15 x 10,5 x 8,5 cm.
Caja de música de 1 cajón y 1 orca rotativo 
en el interior.

MA7007
Mascotas juguetonas
15 x 10,5 x 8,5 cm.
Caja de música de 1 cajón y 1 gatito 
rotativo en el interior.

♪ "Beautiful Dreamer"

♪ "Pachelbel Canon in D"

♪ "Sorcerer's  Apprentice"

♪ "Greensleeves"
♪ "Au clair de la Lune"

♪ "In the Good Old Summertime"

Bondad, belleza y verdad... guarda tus tesoros y secretos
Las cajas de música de Enchantmints están diseñadas para ser apreciadas durante  muchos  años. Están ilustradas 
por Denise  Marshall, con sus cálidos y excepcionales dibujos y diseños, hacen que sean un hogar seguro y perfecto 
para guardar todos aquellos recuerdos y tesoros personales. Su origen es de California, el mensaje de la marca es 
Bondad, Belleza y Verdad, un propósito dirigido a los niños para su bienestar y desarrollo. Las cajas tienen cajones 
ingeniosos y ”secretos”, están forrados con terciopelo ocado y contienen en su interior un espejo y un personaje 
giratorio.                                  .

3 
años

MM016 
Hadas
9 cm.
Exp. 16 cajas de 
música con manivela, 
surtido 4 modelos.

MM716 Navidad
9 cm.
Exp. 16 cajas de música con manivela, 
surtido 4 modelos.

♪ "Camptown Races"

♪ "Jingle Bells"♪ "Deck the Halls"   ♪ "Nutcracker Suite"♪ "We Wish You a Merry Xmas"

♪ "Home on the Range"

♪ "My OldKentucky Home"

♪ "Oh! Susanna"

MM316 
Leyenda
9 cm.
Exp. 16 cajas de música 
con manivela, surtido 4 
modelos.

MM216 
Caballos
9 cm.
Exp. 16 cajas de música 
con manivela, surtido 4 
modelos.
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♪ "Swan Lake"

♪ "Santa Lucia"♪ "Ode to Joy"
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B1044
Hadas voladoras
20 x 10 x 10 cm.
Caja de música con bandeja 
extraíble y con fondo cajón 
secreto

B1021
Bailarina
20 x 10 x 10 cm.
Caja de música con bandeja 
extraíble y con fondo cajón 
secreto

B4010
Mariposas
20 x 10 x 10 cm.
Caja de música con bandeja 
extraíble y con fondo cajón 
secreto

     B4009
     Mariposas
15 x 10 x 15 cm.
Caja de música con 5 cajones 
secretos

     B5005
     Primavera
15 x 10 x 15 cm.
Caja de música con 5 cajones 
secretos

     B1603
     En la granja
15 x 10 x 15 cm.
Caja de música con 5 cajones 
secretos

     B1024
     Caballo gran cielo
20 x 10 x 10 cm.
Caja de música con bandeja extraí-
ble y con fondo cajón secreto

♪ "Swan Lake"

♪ "Cooley's Reel"

♪ "Vivaldi’s Spring" ♪ "Home on the Range"

♪ "Isle of Capri"

♪ "My Old Kentucky Home"

♪ "Beautiful Dreamer"
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B1018 Bailarina
15 x 10 x 15 cm.
Caja de música con 5 cajones 
secretos

B3006
Anillos en tus dedos
15 x 10 x 15 cm.
Caja de música con 5 cajones 
secretos

B5001
Carrousel
15 x 10 x 15 cm.
Caja de música con 5 cajones 
secretos

     B1202
     Unicornio
15 x 10 x 15 cm.
Caja de música con 5 cajones 
secretos

B4020
Mariquitas
15 x 10 x 15 cm.
Caja de música con 5 cajones 
secretos

     B2301
     Patinadores
15 x 10 x 15 cm.
Caja de música con 5 cajones 
secretos

     B1019
     Bailarina
19,5 x 11,5 x 15 cm.
Caja de música con 5 cajones secretos

     B1504
     Hada
15 x 10 x 15 cm.
Caja de música con 5 cajones 
secretos

♪ "Swan Lake"

♪ "Greensleeves"

♪ "The Entertainer"

♪ "Beautiful Dreamer"

♪ "The Unicorn"

♪ "Merrily we roll along"

♪ "Swan Lake"

♪ "Winter Wonderland"
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B3007
Leyenda
19,5 x 11,5 x 15 cm.
Caja de música con 5 cajones 
secretos

     B1801
     Pájaros en una brisa
19,5 x 11,5 x 15 cm.
Caja de música con 5 cajones 
secretos.

B5003
Verano
19,5 x 11,5 x 15 cm.
Caja de música con 5 
cajones secretos.

     B1020
     Bailarina
22,5 x 15 x 8 cm.
Caja de música con 4 cajones 
secretos

B5006
Otoño
22,5 x 15 x 8 cm.
Caja de música con 4 
cajones secretos.

B1701
Mariposas
22,5 x 15 x 8 cm.
Caja de música con 4 
cajones secretos

     B3003
     Dragón
22,5 x 15 x 8 cm.
Caja de música con 4 
cajones secretos
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♪ "Funiculi Funicula"

♪ "Sorcerer’s Apprentice" ♪ "Au clair de la Lune"

♪ "Swan Lake"♪ "Tales from the Vienna"

♪ "Au clarie de la lune"
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M40102
Espejo Bailarinas ores
35,5 x 25,5 cm.

M80102
Espejo Unicornio
35,5 x 25,5 cm.

M40101
Espejo Bailarinas teatro
35,5 x 25,5 cm.

M30103
Espejo Mundo 
del dragón
35,5 x 25,5 cm.

M20201
Espejo Caballo granja
35,5 x 25,5 cm.

ESPEJO

PLEGAB
LE

De sobre
mesa o 

para colg
ar en la 

pared


	1-26(24)_compressed
	1_Portada
	2_ Portada interior
	Pàgina 1 (index)
	Pàgina 2 (bolli)
	Pàgina 3 (bolli)
	Pàgina 4 (bixxs)
	Pàgina 5 (bixxs)
	Pàgina 6 (ever)
	Pàgina 7 (ever)
	Pàgina 8 (ever)
	Pàgina 9 (ever)
	Pàgina 10 (ever)
	Pàgina 11 (ever)
	Pàgina 12 (ever)
	Pàgina 13 (ever)
	Pàgina 14 (ever)
	Pàgina 15 (ever)
	Pàgina 16 (ever)
	Pàgina 17 (ever)
	Pàgina 18 (ever)
	Pàgina 19 (ever)
	Pàgina 20 (ever)
	Pàgina 21 (ever)
	Pàgina 22 (ever)
	Pàgina 23 (bio)
	Pàgina 24 (bio)

	27-54(52)_compressed
	Pàgina 25 (bio)
	Pàgina 26 (bio)
	Pàgina 27 (bio)
	Pàgina 28 (bio)
	Pàgina 29 (loop)
	Pàgina 30 (loop)
	Pàgina 31 (loop)
	Pàgina 32 (bs)
	Pàgina 33 (bs)
	Pàgina 34 (bs)
	Pàgina 35 (bs)
	Pàgina 36 (bs)
	Pàgina 37 (bs)
	Pàgina 38 (bs)
	Pàgina 39 (bs)
	Pàgina 40 (bs)
	Pàgina 41 (bs)
	Pàgina 42 (bs)
	Pàgina 43 (bs)
	Pàgina 44 (bs)
	Pàgina 45 (bs)
	Pàgina 46 (bs)
	Pàgina 47 (bs)
	Pàgina 48 (bs)
	Pàgina 49 (bs)
	Pàgina 50 (bs)
	Pàgina 51 (bs)
	Pàgina 52 (bs)

	55-79(77)_compressed
	Pàgina 53 (bs)
	Pàgina 54 (bs)
	Pàgina 55 (bs)
	Pàgina 56 (bs)
	Pàgina 57 (bs)
	Pàgina 58 (bs)
	Pàgina 59 (bs)
	Pàgina 60 (bs)
	Pàgina 61 (bs)
	Pàgina 62 (bs)
	Pàgina 63 (bs)
	Pàgina 64 (bs)
	Pàgina 65 (bs)
	Pàgina 66 (bs)
	Pàgina 67 (bs)
	Pàgina 68 (zipfy)
	Pàgina 69 (radio)
	Pàgina 70 (radio)
	Pàgina 71 (radio)
	Pàgina 72 (munt games)
	Pàgina 73 (munt games)
	Pàgina 74 (future)
	Pàgina 75 (future)
	Pàgina 76 (yoguitos)
	Pàgina 77 (gcw i wisdom)

	80-101(99)_compressed
	Pàgina 78 (crealign)
	Pàgina 79 (crealign)
	Pàgina 80 (crealign)
	Pàgina 81 (crealign)
	Pàgina 82 (crealign)
	Pàgina 83 (crealign)
	Pàgina 84 (crealign)
	Pàgina 85 (crealign)
	Pàgina 86 (crealign)
	Pàgina 87 (crealign)
	Pàgina 88 (dyd)
	Pàgina 89 (dyd)
	Pàgina 90 (enchantmints)
	Pàgina 91 (enchantmints)
	Pàgina 92 (enchantmints)
	Pàgina 93 (enchantmints)
	Pàgina 94 (enchantmints)
	Pàgina 95 (larsen)
	Pàgina 96 (larsen)
	Pàgina 97 (larsen)
	Pàgina 98 (larsen)
	Pàgina 99 (larsen)

	102-108_compressed
	Pàgina 100 (larsen)
	Pàgina 101 (larsen)
	Pàgina 102 (larsen)
	Pàgina 103 (larsen)
	Pàgina 104 (larsen)
	Pàgina 105 (larsen)
	Pàgina 108 (Contra)


