
Rubikova kocka mala 6 cm 

Cena: 1,20 € 
Domino v leseni škatlici 

Cena: 0,90 € + DDV  

HS 200, Mikado v leseni škatlici 18 cm.                        

Set vsebuje 41 paličic 

Cena: 0,59 € + DDV 

Abacus leseni 

Cena: 2,80 € + DDV 

HS 130, Igra potrpežljivosti in spret-

nosti v lesenem okvirju 6,5 x 6,5 cm, 

z motivom in kuglico, ki jo je potreb-

no peljati do luknjic. 

Cena: 0,95 € + DDV 

Mikado in Domino , set dveh iger 

spravljenih v leseni škatli 

Cena: 1,80 € + DDV 

Igra Človek ne jezi se v leseni 

škatli velikosti: 17 x 17 x3 cm 

Cena: 2,30 € + DDV 

13186, Sortirna sestavljanka števil, 

velikosti 7,2 x 9,2 cm 

Cena: 0,35 € + DDV  

Stolp Jenga, višina 17 cm 

45 kos 

Cena: 2,00 €+ DDV 

Igra Stolp, 48 delni—52 x 10 x 17 mm 

Velikost škatle: 17 x 5 x5 cm 

Cena: 2,10 € + DDV 

0043 Sestavljanka Tangram v 

lesenem okvirju z navodili in 

idejami, 12 x 12 cm 

Cena: 0,45 € + DDV 



3978 Postavimo gosenico 

Igra v kovinski škatlici (sestavimo gosenico—razvrščanje barv, 

lesena, 10 x 6 x 3 –velikost škatlice. Premer enega delčka: 4 cm, 

debeline 0,5 cm  

Cena:  3,50 € + DDV 

3925 Magnetni labirint 

Lesena ploščica z labirintom je pokrita z pleksi ste-

klom in velikosti 12 x 12 cm. Z palčko, ki ima na koncu 

magnetek poskusimo voditi kroglico do cilja. 

Cena: 4,20 € + DDV 

2866 Potovalne igre 

V leseni škatlici se nahajajo 4 igre. Leseni domino, Kocke, Karte 

in Mikado. Velikost škatlice: 18 x 14 x 3 cm 

Cena: 4,20 € + DDV 

2948 Leseni Domino Sadje in drugi motivi 

Domino je spravljen v leseni škatlici velikosti 14 x 8,5 x 4,5 

cm. Velikost ploščic: 6 x 3 cm, 28 kos 

Cena: 2,00 € + DDV 

4220 Domino Živali 

Domino je spravljen v leseni škatlici 14 x 8 x 5 cm, Velikost lesenih 

ploščic: 6 x 3 cm z motivi živalic. 24 kos 

Cena: 3,80 € + DDV 

8019 Igre sestavljanja 

Igre so pospravljene v bombažne vrečke in so na 

voljo le v setu. 

Cena: 6,00 € (1,50 € za kos) + DDV 



 

DETEKTIV  900644 

So ti všeč zgodbe in filmi z detektivskimi 

junaki ? Bi želel postati eden zmed njih? 

Potem pokliči enega ali več igralcev, sestavi 

dve nasprotni ekipi in začni z odkrivanjem 

"kriminalca". Zmaga tista ekipa, ki prva 

POTAPLANJE LADJIC 900645 

Potopite vse nasprotnikove ladje 

(letalonosilka, križarka, podmornica, ruši-

lec, vojna ladja) preden on potopi vaše ter 

zmagajte. Zmagovalec je tisti, ki prvi poto-

pi vse nasprotnikove ladje.  

SESTAVI BESEDO 900818 

Razburljiva besedna sestavljanka  je igra za 

dva do štiri igralce. Pri igri se igralci med se-

boj izmenjujejo ter sestavljajo besede s črka-

mi, ki jih imajo na stojalu. Črke polagajo na 

igralno ploščo. Zmagovalec je tisti, ki najhi-

treje uporabi vse črke na svojem stojalu.  

Cena: 5,20 € + DDV 

TOMBOLA 900648 

Zmaga tisti, ki ima prvi tombolo - vsa 

števila na kartici. Če več igralcev      

istočasno kliče tombola, zmaga igralec, 

ki ima na kartici večjo vsoto števil.  

56681 Lesena igra s frnikulami 

Velikost predora cca: 10 x 30 cm.  

Cena: 4,20 € + DDV 

4 V VRSTO 21483 

Štiri vodoravno, štiri navpično in štiri 

diagonalno - v vrsto seveda. Družabna 

igra je namenjena dvema igralcema. 

Prvi igralec, ki mu uspe položiti 4 krožce 

v vodoravno, navpično ali diagonalno 

linijo, je zmagovalec.   

Cena: 5,20 € + DDV 

329-96 Igra klobučkov 

Igra vsebuje dve odskočni deski, 12 klo-

bučkov različnih barv in tarčo, ki je ozna-

čena s številkami. Klobuke poskusimo 

izstreliti v tarčo in doseči čim več točk. 

Cena: 2,40 € + DDV 

Sestavimo medvedka 57910,   

Velikost 14 x x14 x 4 cm v leseni 

škatlici. Motivi medvedka štejejo 

6 motivov in 18 delov. 

Cena: 2,70 € + DDV 



HS129 Igra ravnotežja iz lesa, 

velikost stolpa do 20 cm, v bom-

bažni vrečki 

Cena: 1,50 € + DDV 

56950 Osliček ravnotežja lesen,                    

Set vsebuje 60 paličic, ki jih nalagamo 

na hrbet oslička, velikost  12 x 10 cm 

Cena: 4,50 € + DDV 

Igra seštevanja lesena ,                    

velikost 13,5 x 9 x 2,5 cm 

Cena: 3,20 € + DDV 

Igra frnikul 

V set sodi 30 steklenih frnikul in leseno stojalce 

za igranje premera 12 cm 

Cena: 4,60 € 

Moj prvi Spomin - leseni, 16 parov, 

velikost ploščice 5 x 5 cm 

Cena: 4,00 € + DDV 

Spomin Pirati - leseni, 16 parov, 

velikost ploščice 5 x 5 cm 

Cena: 4,00 € + DDV 

Domino Živali, 28 ploščic velikosti 6 x 3 cm 

Cena: 4,20 € + DDV 

Kokoške na pojedini, lesen loparček s koko-

škami. Igra motoričnosti. 

Cena 1,00 € + DDV 

Žabice v vedru 

Zabavna igra poskakovanja žabic. Spravljene so v lončku, ki ga 

lahko uporabimo kot tarčo oz. ribnik, kamor žabice skočijo. 

Cena : 1,60 € + DDV 


