
630-79 NASTAVLJIVA OVIRA 

Nastavljive pregibne ovire iz plastike so namenjene za preskakovanje, teku čez ovire in 

izvajanje različnih vaj v različnih športih. 

Plastična nastavljiva ovira je iz trpežne plastike pvc, je lahka in ni nevarnosti, da bi se upo-

rabniki pri treniranju poškodovali.  Višino lahko nastavimo na 15 cm, 23 cm ali 29 cm. Širi-

na ovire je 47 cm. 

 

3093 PREGIBNA OVIRA 

Namestitev prepogibne ovire je enostavna in hit-

ra, možnost nastavitve po višini od 0 do 38 cm. 

Oviro je možno uporabljati tudi kot mini gol za mali nogo-

met najmlajših. Dimenzije: širina 45 cm, višina od 0 - 38 cm  

 

3787 MARKIRNI KLOBUČKI NA STOJALU 

Mali set markirnih klobučkov - 25 kosov z 

držalom 

Markirni set klobučkov je kakovosten set 

sestavljen iz 25 klobučkov v različni barvi. Je 

zelo praktičen komplet in vsestransko upo-

raben pripomoček, ki je enostaven za upora-

bo. Z njim lahko vidno in zanesljivo označite 

vse, kar si želite. Označite lahko meje igrišča, 

stezo za tek ali pa z njimi začrtate pot za tre-

ning in med njimi slalomirate ter 

tako izboljšujete vaše spretnosti.  

  

3802 STOŽEC MULTI  40 cm 

Markirni večnamenski stožec z luknjami, 

višine 40 cm - multi 

Večnamenski stožec visok 40 cm je zelo pra-

ktičen rekvizit in vsestransko uporaben pri-

pomoček, ki je enostaven za uporabo.  

Ker ima luknje, tako ob strani kot na vrhu, 

mu te povečajo možnost uporabe, saj s 

pomočjo dodatnih palic lahko postavite gole, 

ovire in zapreke.  

 

3783 MARKIRNI STOŽEC, velikosti 23 cm, set 12 kos različ-

nih barv. 

 



PLOŠČATI OBROČI 

Telovadni obroči oglatega profila so primerni za razli-

čne igre. Ker je plastičen, lahko obroč za gimnasti-

ko uporabljate tudi v vodi. Ima neskončno možnosti 

uporabe tudi za malčke na primer čez ležeče obroče 

lahko poskakujejo iz enega v drugega, se plazijo skozi 

pokončno postavljene obroče, vrtijo na bokih... 

Lahko izbirate med oglatimi gimnastičnimi obroči s 

premerom: 40 cm, 50cm in 70 cm.  

3526, 40 cm 

3527, 50 cm 

3524, 70 cm 

631-30 REČNI KAMNI, set 6 kos 

Rečne kamne lahko postavimo po sobi so odlični pripomoček 

za postavljanje ovir in lovljenje ravnotežja. Set sestavlja 6 

kamnov. Trije kamni so velikosti premera 24 cm in višine 4 cm, 

3 kamni pa premera 30 cm in višine 8 cm. 

 

631-78 REČNA POT 

Rečna pot vsebuje 12 ovinkastih delov, 4 ravne dele in 

eno križišče. Pot lahko kombiniramo z rečnimi otoki, ki 

jih postavimo vmes. Dimenzija postavljene poti: 2,75 

mm x 1,2 m 

 

10986 MREŽA ZA IGRO Z 

LOPARJI  

Teniška mreža je namenjena  

igralcem mini tenisa ali tenisa 

za malčke. 

3-metrska mreža je stabilna in 

jo je enostavno postaviti. 

 



 

TAKTILNE PLOŠČE GONGE 

Inovativni taktilni material izzove otroška občutenja na obeh 

rokah in nogah. Prav tako urimo verbalno izražanje obču-

tenj. Diski so narejeni iz gume, prijetne na otip. Diski so ses-

tavljeni v parih malega diska, katerega otrok drži v rokah in 

velikega diska, katerega postavimo na tla. Igra z taktilnimi 

diski je lahko zgolj le ugotavljanje vzorcev. Maksimalna teža 

obremenjenosti je 100 kg. 

2116 TAKTILNE PLOŠČE V SETU 20 kos s PREVEZO ZA OČI 

 

2118 TAKTILNE PLOŠČE V SETU 10 kos s PREVEZO ZA 

OČI—Toplo pastelne barve 

 

2117 TAKTILNE PLOŠČE V SETU 10 kos s PREVEZO ZA 

OČI—Intenzivno žive barve 

 

2166 REČNA STRUGA Z OTOKI IN MOSTOM 

Ta velik set vsebuje kar 26 različnih delov, kot je rečna struga , 

dva otoka in rečni kamni. Vsi deli so podloženi z gumo proti 

drsenju in zdržijo težo 100 kg. Strugo lahko postavimo na neš-

teto načinov. 

 

4184 TALNA PODLOGA SESTAVLJANKA 

Debela je 8 mm. Gostota 70 kg/m³. 4 kosi dolžine: 

54 cm Širina: 54 cm Debelina: 8 mm Teža: 0,8 kg  

 



2834 HODULJE  LESENE 

Višina hodulj 118 cm, maksi-

malna vzdržljivost: 90 kg. Nas-

tavljivost na tri različne višine 

 

LAP 40451 SET HODULJ 

V setu  se nahaja 6 setov hodulj, katerih 

vrvica je dolžine 62 cm 

 

2219 OVALNE HODULJE 

Hodulje so prevlečene s posebno protiz-

drsno gumo. Par hodulj premera, 15 cm, 

višine 7 cm. 

 

2108 SMUČI za timsko hojo 

Smuči iz lesa, dimenzije 88 cm in vrvicami za dvi-

govanje so primerne za dva otroka in spodbujajo 

koordinacijo v gibanju. Smuči so na spodnji strani 

zavarovane z gumo, ki onemogoča, da bi se ob 

uporabi poškodovala tla. 

 

2123 REČNA STRUGA 

Rečni zidaki so namenjeni sestavljanju poti za utrjevanje ravnotežja in koordina-

cije v gibanju. Zidaki se zlahka postavijo in zložijo en na drugega, tako da ne 

zavzamejo veliko prostora. Narejeni so iz močne plastike in na spodnjem delu 

oblečeni z gumo proti izdrsavanju. Maksimalna vzdržljivost: 75 kg,                

Dimenzije: 35,5 cm x 11,5 cm x 4,5 cm. Set 6 kos 

 

 



631-21 RAVNOTEŽNI KROG 

Ravnotežnostna plošča vam omogoča: 

- treninge ravnotežja 

- čutno zaznavanje lastnega telesa zgornjih 

in spodnjih okončin 

- jačanja gležnjev in večanja gibljivosti 

- krepitev kolenskih vezi in kolen nasploh 

- preventivno preprečevanje poškodb 

- krepitev stabilnosti celotnega telesa  

Dimenzija: fi 36 cm, maximalna teža: 100 kg 

 

 

631-17 RAVNOTEŽNA DESKA  Z LABIRINTOM 

Deska za ravnotežje iz trpežne plastike, je 

primerna za kvalitetno učenje ravnotežnega 

gibanja in koordinacije. 

Plošče za ravnotežje so trpežne in kakovost-

ne deske namenjene učenju in pridobivanju 

ravnotežja ter občutka gibanja v prostoru.  

Dimenzija: 56 x 19 x 13 cm, maximalna teža 

60 kg 

 

632-24 RAVNOTEŽNA POLŽOGA 

Ravnotežne polžoge so odličen rek-

vizit za pridobivanje ravnotežja, 

krepitev koordinacije, ter za potre-

be fizioterapevtov tako za splošno 

kakor tudi športno terapijo. Set 4 

kos 

Dimenzija: Višina 8,5 cm, fi 15 cm 

 

651-10 MASAŽNA BLAZINA 

Masažna in ravnotežna žoga služi za 

dinamični trening ravnotežja, moči, kre-

pitev mišic, stabilizacijo hrbtenice, reha-

bilitacijo. Je primerna tudi za sedenje na 

stolu, ima podoben učinek krepitev miši-

čnih skupin kot žoga za sedenje. 

Ravnotežni balanser ali bodičasto žogo 

lahko po želji napihnete, bolj ko jo 

napolnite z zrakom lažje bodo vaje in 

obratno.  

Dimenzija: fi 33 

675-26 TEŽNE VREČKE 

Polnjene vrečke so težnosti 140g in 

dimenzije 13 x 13 cm. 

Set 4 kosi 

 

632-40 RAVNOTEŽNI JEŽKI 

Ravnotežne ježke uporavljamo za postavi-

tev ravnotežne čutne poti ali pa jih upora-

bljamo za masažo dlani in stopal. Set 4 

kos. 

Dimenzija: Višina: 10 cm, fi 18 cm 

 



98065 TALNA OZNAKA KROG 

Talna označevalna podoba v obliki kroga je pri-

merna za učenje in kontrolo premikanja po pros-

toru. 

So zelo popularne markirne oznake iz nedrsečega 

materiala za uporabo v vrtcih, v šolskih učilnicah 

in telovadnicah. 

Talni lik v obliki kroga lahko izbirate v šestih razli-

čnih barvah. 

Barva oznak: modra, zelena, oranžna, rumena, 

rdeča, vijolična, set 6 kos 

 

10338 SET TALNIH OZNAK 

Set vsebuje: 6 Puščic, 4 kotnike, 4 sto-

pala in 4 dlani. Velikost: 20-30 cm 

Otroške označevalne talne podobe so 

narejene iz nedrseče gume. 

Talne označbe različnih oblik so primer-

ne za učenje in kontrolo premikanja po 

prostoru. 

 

3203 LEŽALNA BLAZINA IZ PENE 

Blazine so primerne za ležanje in sedenje v igralnicah ali 

na prostem. 

Dimenzija 180 x 50 x 0,7 cm 

 

6534 PROTIDRSNA BLAZINA DIMENZIJE 200 x 100 x 6 cm 

Telovadna blazina za gimnastiko je odlična, lahka talna blazina in je 

zaradi svoje lahkote primerna za šole in vrtce. 

Gimnastične blazine zagotavljajo udobno in enostavno izvajanje razli-

čnih vaj. 

Material, notranjost: EPE, polietilen, ki blazino naredi zelo lahko 

Material, zunanjost: negorljivi, mikrobiološko prijazen in pralen PVC, 

koži prijazen, močen z razstržno odpornostjo. 

Spodnja stran blazine je iz materiala, ki preprečuje zdrsavanje na 

gladkih površinah. 

 

 

672-95 ZLOŽLJIVA BLAZINA 

Lahka in kakovostna blazina za dimenzije 150 x 55 cm in debeli-

ne 0,7 cm je s svojimi dimenzijami primerna za uporabo pri izva-

janju različnih vaj. Posebnost blazine je material iz katerega je 

narejena, saj je vedno topel na dotik in se zato na njem vedno 

počutite sproščeno.  

 

 

 

 



675-29 ELASTIČNA VRV  - ČRV 

Barvasti elastični črv, katerega dolžine je 

5m, je primerna za raztegovanje in igro 

do 6 otrok. Nosilnost je maksimalno 50 kg  

 

 

 

VRV NARAVNA KONOPLJA 

Vlečenje vrvi je enostavna in obenem zabavna 

športna disciplina tako na prostem kakor tudi v 

telovadnicah. Lahko pa se uporablja tudi za posta-

vljanje ovir na čutni poti, za hojo po njej in lovljen-

je ravnotežja, ali pa za preskakovanje. 

Vrv je pletena iz naravne konoplje in v treh različ-

nih debelinah. Odrežemo vam jo toliko kot je pot-

rebujete.  

Oba konca vrvi sta prevlečena z čvrsto gumo, ki 

preprečuje paranje. 

Cena so z DDV za 1m vrvi. Cena se pomnoži z želje-

no dolžino v metrih. 

4720-  premer 10 mm 

4760-  premer 16 mm 

10342-premer 30 mm 

 

 

 

675-90 VREČA ZA POSKAKOVANJE 

Vreča za poskakovanje iz JUTE, velikosti 

100 x 50 cm 

 

675-51 GUMJASTI OBROČI, Set 10 kos 

Obroči so prožni, premera 16 cm,  debeline vsaj 1,5 cm 

 

 

631-22 GUGALNI SEDEŽ 

Gugalni sedež velikosti 34 x 33 x20 

cm, lahko uporabimo kot sedež ali 

pa košarico za igro vlog. Cena za 1 

kos, na voljo so 4 barve 

 



10476 SET SLACKLINE 

Set vsebuje glavno vrv za hojo 15,7 m x 5 cm širine, varovalna vrv za 

okoli drevesa dolžine 10,5 m in pomožno vrv za držanje dolžine 15 

m x 2,5 cm 

 

2168 TALNA SURF DESKA 

Deska za sedenje ali ležanje ima na spodnji strani kole-

sa, katera so gumirana in izredno stabilna.  Posebna 

zasnova poskrbi, da kolesa ne morejo povoziti otroških 

prstkov. Sprednji del surfa je nekoliko dvignjen za lažje 

poganjanje otroka ki leži na trebuhu ali sedi na zadnjem 

delu plošče. Robovi surfa so nekoliko dvignjeni od tal in 

zaobljeni za lažji oprijem 

50050 POPPER 

Gugalnik, sedež, inštrument, pokalnik, prisesalnik. Toliko zabave in 

zanimivih zvokov. Ob guganju, se prisesalčki na spodnji strani oprime-

jo podlage in spuščajo zvoke. Izredno kvalitetna plastika. 

 

 

17-603000 PLAVALNI ČRVIČKI 

150 x 5,5 cm. Na voljo v različ-

nih barvah.Primeren za bazene 

in plitke vode.    

15-814000 GUGALNICA 

Za otroke od 9 mesecev dalje. Najve-

čja dovoljena teža je 25 kg. Priložen 

varnostni pas.    

 

GUGALNIK RIBICA 20501 

Velikost: 91 x 27 x 89 cm 

Gugalnik je izredno stabilen in otroku zagotavlja var-

nost saj ga okoli obdaja ščit. Prostor za postavitev nog 

in posebno oblikovan sedež spodbuja pravilno sedenje 

in varno igro. Ribico lahko postavimo na prosto ali pa v 

igralnico. 

 



40427 NAJLON TUNEL TRANSPARENTNI 

Material transparentnega tunela je PVC, kar zagotavlja 

dolgo življenjsko dobo. Tune lahko postavimo tudi na 

prosto. 

Dimenzija: 180 x 60 cm 

 

NAJLON TUNEL 

Tunel se spravi v priloženo prenosno vrečo. Priporočamo upo-

rabo v prostorih zaradi najlon materiala, ki bi se na pesku poš-

kodoval. 

Na voljo v dveh dimenzijah. 

40425, 175 x 60 cm 

40426, 300 x 60 cm 


