
660-70 ŽOGICE BABY 

Set štirih žogic, primernih za dojenčke, saj so iz prijetne-

ga gumiranega materiala in z različnimi reliefnimi vzorci. 

Premer žogic 9,5– 11,5 cm, 100– 150 g 

 

 

 

650-25 ŽOGA Z BRADAVICAMI 

Premer žogice je 20 cm, primerna za prvo sta-

rostno skupino. Izredno kvalitetna žogica, ki je 

prijetna na otip in odbojna. 

 

650 ŽOGICE JEŽEK, 

Žogice so manj odbojne in primerne za masažo,  100-200 g, 

650-26, Premer 6 cm: 

650-31, premer 8 cm:  

650-32, premer 9 cm: 

650-33, premer 10 cm:  

 

 

 

52709 MEHKA ŽOGICA 10 cm, ČUSTVA 

Žogice so polnjene z stiropornimi kroglicami in oblečene v blago. 

Set vsebuje 4 žogice različnih barv in obrazi čustev. 

 

3350 PENASTE ŽOGICE , SET 3 kos 

Dimenzija fi 7 cm 

 

JOHN 59008 ŽOGA HOP HOP 

Premer žoge je 45-50 cm. Primerna za poskakovanje in krepitev hrbtnih 

mišic. Ob igri je hrbtenica prisiljena v pravilno držo, kar spodbuja učenje 

pravilnega sedenja. 

 



JOHN 50750 ŽOGA SPUŽVA 

Žoga je premera 20 cm, material: goba 

 

BLS 661-21 ŽOGA IZ BLAGA  

Šivana žoga iz blaga, polnjena z vato 

 

KOCKA IZ PENE velika ALI mala 

661-25 Mala kocka, dimenzija stranice: 14 cm: 

10,25 € z DDV 

661-26 Velika kocka, dimenzija stranice: 28 cm:  

GIMNASTIČNA ŽOGA: 

Gimnastična žoga se po večini uporablja za sedenje, saj izboljša 

držo, ojača hrbtne mišice, posledično odpravi ali preprečuje 

bolečine v hrbtenici in pomaga pri pravilni drži telesa. Zaradi 

svoje izjemne odzivnosti se žoga veliko uporablja tudi pri aero-

biki in pri različnih vajah za raztezanje 

Večja žoga ne drsi, saj je narejena iz posebne mehke gume, ki 

je tudi zelo trpežna. In omogoča obremenitev do 300 kg 

Vadbo z veliko žogo lahko popestrite tudi v kombinaciji z upo-

rabo mehke lahke žoge, z ravnotežnimi blazinami, elastičnimi 

trakovi in palicami. 

10501-premer 55 cm 

3523-premer 65 cm: 

3034-premer 75 cm 

04-590260 HOP HOP PONY 

Poskočni poni, ki ga napihnemo 

in omogoča, da ga otrok lahko 

zajaha in z njim poskakuje. 

 

661-29 TENIS ŽOGA XXL, premer 20 cm 

 



827 REFLEKSNO REAKCIJSKA ŽOGICA,  

Žoga je narejena iz mehke trpežne 

gume premera 7 cm, 60g, 

je nenavadne in nepravilne oblike z 

šestimi izboklinami. Takšna odzivna 

žogica neskladnih oblik sili igralce k 

predvidevanju njenega gibanja. 

Reakcijsko refleksna žogica je zelo 

zabavna in vsestransko uporabna za 

različna športna usposabljanja. Reflek-

sna žogica spada med boljše drobne 

športne rekvizite za razvijanje reakcij-

skega časa in koncentracijo v igri. 

 

4787 KOŠARKARSKA ŽOGA, št 5 

Šolske košarkarske žoge iz gume velikos-

ti 5 so žoge primerne za treninge na 

zunanjih, tudi asfaltnih igriščih. Gumira-

no žogo je mogoče uporabljati za notra-

njo in zunanjo igro košarke tako na šol-

skih kot domačih igriščih. Košarkaška 

žoga je primerna za začetnike, za mlajše, 

ker je žoga manjša, za učenje osnov v 

igranju košarke. 

Žoga je izdelana iz trpežne gume oranž-

ne barve, guma na žogi je oprijemljiva in 

ne drsi. Vsem košarkarskim navdušen-

cem ,gumijasta žoga velikosti 5, omogo-

ča kvalitetno igranje košarke.  

 

7531 ŽOGA ZA NOGOMET št 4 

Žoga je dobro vidljiva, dobro se vodi in 

zagotavlja odlične lastnosti za igranje nogo-

meta. 

Žoga je odporna na obrabo in vlago in je 

trpežna tudi na asfaltu. 

Notranja zgradba zagotavlja dolgotrajno 

obstojnost oblike in igralnih lastnosti, omo-

goča odlično držanje zraka. 

Vsem nogometnim navdušencem žoga za 

nogomet Amaya Cloud velikos 4 omogoča 

kvalitetno igranje nogometa. 

 

700159 ŽOGA ZA ROKOMET 

Rokometna žoga znamke Amaya iz 

trpežne gume je velikosti 1. 

Rokometne žoge Amaya iz gume 

spadajo v vadbeni razred za treninge 

začetnikov, mlajših, v šolah in klubih. 

Ker je žoga gumirana je zelo oprije-

mljiva, ima hrapavo površino in v 

roki ne drsi. 

Gumijasta rokometna žoga je groba 

na površini in primerna za igro na 

notranjih in zunanjih igriščih, je zelo 

odporna na vlago in obrabo.  

 

17225 ŽOGA ZA IGRO 

Žoga za odbojko softy Sportastic, zelo 

mehka guma 

Odbojkarske žoge softy za igro najmlaj-

ših so zelo lahke in narejene iz zelo mehke 

gume. 

Žoga je velikosti premera 21 cm, je odlična 

za osnovno podajanje, kotaljenje, tapkan-

je, odbijanje čez mrežo, za igranje med 

dvema ognjema, za mini odbojko... 

Odbojkaška žoga iz mehke gume je živo 

rumene barve, da se jo ob igri dobro vidi. 

Je lahka in ne peče ob odbijanju, težka je 

samo 235g, tako da ni skrbi če žoga koga 

tudi zadane.                   

 

15092 TOP GRIP ŽOGA 

Gymnastične žoge imajo posebno 

rebrasto strukturo, so iz visoko trpež-

ne gume. Žoga je zaradi elastičnosti 

primerna za skupinsko igro z odbijan-

jem in odskakovanjem žog. 

Je zelo razširjena za uporabo v šolah, 

vrtcih, zavodih,... 

Gimnastične žoge top grip gymball s 

premerom 17,6 cm so na voljo v petih 

barvah.  

 



GOKI 15293 ŽOGA STANDARD fi 20 cm 

Balonasta žoga, izredno lahka in kvalitetna 

je dosegljiva v treh različnih barvah. 

 

GOKI SA102 GUMIRANE 

ODBOJNE ŽOGICE, fi 6,3 cm 

 

899 ŽOGA ZA PILATES fi 30 cm 

Pilates žoga je mehka in trpežna žoga, ki je 

izjemno primerna za izvajanje pilates vaj. Z 

njeno pomočjo bodo vaje bolj raznolike in 

zabavne pa tudi učinek vadbe bo boljši. 

Gimnastična žoga pilates je mehka žoga z pre-

merom 30 cm, ki je izjemno primerna za izvaja-

nje pilates vaj.  

 

261 VREČA ZA ŽOGE 

Material: 100% polyester z všito mrežo 

Velikost: 85 x 50 x 50 cm 

Kapaciteta: do cca 15 nogometnih žog 

Barva: zelena  

 

6757 VREČA ZA 12 ŽOG 

Srednje velika mreža je praktično zasno-

vana za večje število žog, je narejena iz 

trpežnega polietilena, velikost okenc je 

manjša da žoga ne zdrsne ven iz mreže. 

Uporablja se za enostavno pospravljanje žog, lahko 

jih v mreži tudi prenesete naprimer iz ene v drugo 

telovadnico.   

 

92222 NERF VORTEX RAKETA ZA METANJE 

Raketa Vortex je namenjena za metanje v 

daljino celo do 90 m. 

Raketa Nerf Vortex je namenjena za metan-

je v daljino, podajanje med igralci, učenje 

pravilnega meta in razgibavanje celotnega 

telesa. Z nekaj domišljije je primerna za več 

družabnih iger v naravi ali telovadnicah 

(podajanje, tekanje, gibanje, metanje v giba-

nju, metanje v cilj ali soigralca ...). Igralce 

stimulira za pravilno metanje. Primerna je za 

vse športnike in rekreativce in predvsem 

dinamične igre na prostem. 

Žoga ima vgrajene piščali, tako da ob letenju 

tudi žvižga. 

Vortex je narejen iz posebne pene, zato je 

tudi zadetek v telo skoraj neboleč in nevar-

nost poškodbe je majhna. Tudi s piskanjem 

žoga opozarja na svoje približevanje. 

Dimenzije: dolžina cca 30 cm 

Teža 125 g  

 

900891 KOVINSKI VOZIČEK ZA ŽOGE 

Čvrst kovinski voz z vsestransko vrtljivi-

mi kolesi je primeren za uporabo v 

športnih objektih za shranjevanje žog 

in ostale drobne športne opreme. 

Kolesa so iz kvalitetne gume, vrtljiva in 

ne puščajo sledi na parketu in drugih 

športnih podlagah. 

Dimenzije: 118 x 65 x 62 cm  

 

660-67 MREŽASTA ŽOGICA 

Zaradi izredne prožnosti in 

mrežaste gume, je žogica pri-

merna za dojenčke. Premer 

žogice je 14,5 cm. Mreža omo-

goča, da dojenček prime žogi-

co, pa čeprav je večja od zmo-

žnost njegovih prstkov. 

 



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 

 



37242 NASTAVLJIV KOŠ ZA KOŠARKO od 180—230 cm 

Koš sestavlja plastičen podstavek, katerega napolnimo s 

peskom ali vodo za boljšo stabilnost. Kovinski nosilec je 

nastavljiv po višini od 180—230 cm. Tabla za metanje je 

iz PVC dimenzije: 66 x 46 cm, kovinski obroč  je premera 

32 cm. 

 

661-82 TABLA S KOŠEM ZA KOŠARKO 

Tablo lahko pritrdimo na steno ali vrata. Dimenzija table je 

90 x 61 cm, premer kovinskega obroča pa je 44 cm. 

 

PADALO Z ROČAJI 

Otroško padalo je igralo, ki ga uporabljamo kot zanimiv in uporaben pripomoček v več namenih. 

Otroška padala uporabljamo kot motivacijsko, terapevtsko, sprostitveno, sredstvo za prijateljske vezi... 

Igralno padalo lahko pri športni vzgoji uporabimo v vseh delih učne ure, ker je predvsem 

usmerjeno v razvijanje otrokovih motoričnih sposobnosti: 

- v uvodnem delu ure lahko izberemo igre s padalom, kot ogrevanje in motivaciji za vnaprej 

- za glavni del ure lahko izberemo vaje za razvoj motoričnih in funkcionalnih sposobnosti 

- v zaključnem delu ure pa lahko uporabimo padalo kot sprostitev po napornem delu 

Padala imajo všite ročaje za lažji prijem, so živih barv da so otrokom bolj zanimiva.  

7260, Premer padala 1,8 m 

4987, Premer padala: 3,5 m 

4210, Premer padala: 6 m 

 

675-44 NAPIHLJIV BALON 

Napihljiv balon, ki ga napolnimo z zrakom 

meri v premer 3 m in drži zrak v sebi cca 

30m. Material je najlon 

 



1050 SET KRIKET 

19 delni set vsebuje 4 palice različnih barv dimen-

zije 62 x 7 x 20 cm, 4 lesene žoge različnih barv 

ter ovire, ki jih zapičimo v zemljo. 

1052 BOWLING 

11 delni set vsebuje 9 kegljev višine 17 

cm in dve leseni kugli za ciljanje 

 

15015 SLACKLINE 

Komplet Slackline classic znamke HQ Invento je narejen iz naylonske gurtne 

dolžine 15 m in širine 5 cm, v kompletu je še kvalitetna ročka za napenjanje. 

Slacklining je hoja po napeti vrvi oziroma gurtni, adrenalinski in neobičajen 

šport. 

Slackline vrv se lahko enostavno napne med dvema sidrnima točkama, npr. 

med dvema drevesoma, dvema javnima svetilkama... 

Gurtna slackline classic je zelo močna in primerna za vsakogar. 

Ob hoji se gurtna dodatno razteguje, cca 2% pri teži 700 kg in dodatno otežu-

je hojo. 

Na 5 cm široki ploščati vrvi slackline lahko izvajate poleg hoje tudi različne 

skoke kot na trampolinu ali druge akrobatske prvine. 

Slackline vam nudi pomoč pri doseganju ravnotežja, motorike, koncentracije, 

tudi kot dopolnilo k vrhunskim športom.  

Slackline set je sestavljen iz: 

- 1 gurtna dožine 15 m, širine 5 cm, razteznost 2% 

- 1 napenjalec (raglja) z zanko, vzdržljivosti do 5.000 kg 

- teža kompleta je 2,8 kg. 

Barva: živo rumena ali modra  

 

 

22-117 BALINARSKI SET 

Balinarski set vsebuje 8 velikih in eno malo kroglo za balinanje. Teža 

posamezne krogle je 185 gramov Kdo bo svojo kroglo najbolje približal 

mali? Imaš dva poskusa.  

 

4915 MREŽNA GUGALNICA 

Premer gugalnice 60 cm in višine 18o cm 

je izredno vzdržljiva idealna za sproščanje 

v igralnici, saj se otrok nanjo uleže. 



KOLESA ZA POSTAVLJANJE OVIR 

Kolesa spominjajo na velike gume tovornjakov, ki so otrokom vedno zanimive, saj jih uporabljamo pri zimskih aktivnostih, 

poleti plavamo z njimi in prinašajo veliko zabave. 

Izredno kvalitetna kolesa proizvajalca LAP, so sestavljena iz nelomljivega močnega plastičnega materiala, kar zagotavlja dol-

goletno življenjsko dobo. Kolesa zdržijo  do  200 kg teže, zato se na njih lahko raztezamo, jih preskakujemo, se plazimo skoz-

nje, jih obhajamo in si s pomočjo domišljije ustvarimo pravi mali igralni kotiček. Vsako kolo sovpada z drugim, zato, da jih 

lažje pospravimo in zložimo enega na drugega. 

40005 KOLESA 40 cm 

40006 KOLESA 60 cm 

40007 KOLESA 76 cm 



40001 VELIKI ZIDAKI 33 X 33 CM 

Velikost zidakov omogoča postavljanje tunelov, škatel, kock in drugih 

zidov. Izdelani so iz močnega plastičnega materiala, so izredno stabilni 

in vzdržljivi. Lahko jih izpostavljamo zunanjim vplivom in so primerni 

za igro na vseh podlagah. 

V setu  je 18 kosov, 33 x 33 cm v 4 osnovnih barvah. 

40002 VELIKI ZIDAKI VAL 

Val zidaki so velikosti 33 x 65 cm in višine 

33 cm. Lahko jih kombiniramo z zidaki 

40001. V setu najdemo 10 kosov. 

 

40030 AKTIVNI ROLER 

Set sestavljata dve polovici , ki se povežeta v krog. Dimenzija stopnic 

je 145 x 45 cm iz izredno trpežnega materiala, katere lahko postavi-

mo na prostem ali v telovadnici. Aktivni roler lahko spremenimo v 

gugalo, pot z ovirami ali pa v igralni kotiček za najmlajše, kjer se bodo 

dvigovali in vadili prve korake. 

 

 

40004 GUGALO KOKOŠK 

Izredno kvalitetno gugalo, katerega lahko obreme-

nimo do 150 kg ima poseben dizajn, ki omogoča 

guganje enega, dveh ali celo treh otrok skupaj. Ima 

tudi počivalo za noge, zato nam ob guganju niso v 

napoto. Dimenzija gugala 120 x 38 x 54 cm 

  



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 

40038 PROMETNI ZNAKI, set 12 kos 

Prometni znaki so sestavljeni iz plastične nastavljive palice, 

močnega stojala, ki je oteženo in omogoča postavitev promet-

nih znakov tudi na prostem. Plošča z znakom je prav tako plas-

tična in odporna na zunanje vplive. 

Dimenzija: 85 x 32 cm 

  
40217 MARKIRNI CESTNI 

STOŽCI 4 kosi 

V setu se nahajajo 4 sto-

žci višine 24 cm in so 

namenjeni postavljanju 

ovir ali cestnih oznak. 

 

524-02 SEMAFOR 

Semafor sestavlja stojalo,                              

ki ga obtežimo z vodo. Predel                       

luči je dimenzij: 35 cm x 14 cm,                         

celotno igralo je višine 90 cm x 21 cm + 

stojalo, ki meri v višino 21 cm. Barva na 

semaforju se spremeni ob vrtljaju ki je na navoju na zgornji strani predela 

luči, tako da ne potrebujete baterij ali povezave z električno energijo. 

 



2100 TOP GONGE 

Top je večnamensko igralo, ki je prejelo veliko priznanj na svetovnem trgu. Glavna namembnost igrala je lovljenje ravnote-

žja, varno vrtenje otrok v igralu ter ure in ure zabave. Top je skrbno zasnovan, tako da je vrtenje na njem popolnoma varno. 

Dober dizajn onemogoča trčenje z glavo ob tla. Prav tako so zavarovani prstki. Top lahko postavimo tudi v vodo in uporabi-

mo kot čoln. Dodana vrednost je tudi ta, da ga lahko postavimo v stojalo: 2107. Premer: 80 cm 

  

75536 VELIKI KOŠ ZA CILJANJE  

Koš je idealen za otroke vseh starosti, ki iščejo tarče pri igranju z žogami 

ali kroglicami tako v zaprtih prostorih kot na prostem. Premišljena kons-

trukcija jeklenega ogrodja omogoča tako horizontalno in vertikalno pos-

tavitev koša in tako ciljanje iz različnih kotov. Mreža se lahko enostavno 

odstrani in opere ter spravi, ko je prostor potreben za kaj drugega. 

Obroč je premera 82 cm. 

 

75530 VELIKI PROSTO STOJEČ KOŠ 

Prosto stoječ košarkarski koš iz jeklenih cevi in najlon vrvi je 

zasnovan za majhne otroke, da bi izboljšali koordinacijo roka-

oko in dosega cilja. Odporen na vremenske vplive. 

Višina: 86 cm, Premer obroča: 40 cm 

 

10985 SET ZA NAMIZNI TENIS 

Komplet je zasnovan za igranje namiznega tenisa kjerkoli in na 

vseh vrstah miz. 

Ta komplet z mrežo je zelo trpežen. Z njim boste lahko namizni 

tenis igrali kjerkoli. Enostavna namestitev. Komplet vsebuje mre-

žo, dva loparja in dve žogici. 

 



6934 JEKLENI GOL 210 x 150 x 75 cm 

Ogrodje gola je stabilno iz jekla in kovine, ki se ga enostavno sestavi s 

kovinskimi tubami, ki gredo ena v drugo. Gol vsebuje tudi premično 

steno za vadbo ciljanja, ki je iz vzdržljivega posebnega nepremočljive-

ga sintetičnega materiala, ki se ga pritrdi z velcro trakovi 

 

610-148 ZLOŽLJIVI KOVINSKI GOL 90 x 50 x 68 cm 

Mini nogometni ali mini hokejski gol je primeren za vse vrste igrišč, tako 

v notranjih telovadnicah kakor tudi na zunanjih športnih površinah. 

Nogometni gol je zelo trpežen, je enostavno sestavljiv za lažje shranje-

vanje, na spodnji strani imajo goli vgrajeno gumo za zaščito podlage in 

ne drsijo, lahko jih postavite na parket, gumirano podlago ali pa na 

zunanjem asfaltu. 

 

9189 KOVINSKI MINI GOLI V SETU 

Mini gola dimenzije 61 x 45,05 x 30 cm sta kovinska in 

lahko sestavljiva. Zaradi odpornega nerjavečega materi-

ala nam jih ni potrebno vseskozi pospravljati.  

V set je vključena balonasta žoga za najmlajše in pa roč-

na mala pumpa. 

 

55362 SAMOSTOJEČI KOŠ S ŠTIRIMI 

OBROČI 

Višina najvišjega obroča 137 cm. 

Premer centralnega obroča je 45 

cm, ostali merijo 40 cm. Stojala koša 

so premična, tako, da lahko ciljamo 

skozi vse štiri obroče. Priložena tudi 

vreča, kamor žoge padejo in se shra-

njujejo. 

Ostale dimenzije: 79 x 68 x 137 cm 



SA059 IGRA HOOP 

Igra Hoop spodbuja natančnost metanja in seštevanja. 

Premer igre je 56 x 56 cm 

 

15382 RUTKE 68 x 68 cm 

Set 6 rutk različnih barv uporabljamo za metanje ali 

označevanje. 

 

 15353 PLESNI TRAKOVI 

Set 12 kos plesnih trakov, ki so pritrjeni na PVC držalo dolžine 40 

cm. Trak je pisane barve iz najlon materiala in dolžine 200 cm 

 

WG106 KOLEBNICA Z LESENIM ROČAJEM 

Dolžina 230 cm 

 

GK215 GUMITWIST 

Standardna velikost elastike za poskakovanje. 

Dimenzija 5 m 

 

SA008 

GK073 

GK071 

SA008, Dvojna lestev višine 2 

GK073, Obroč na vrvi premer fi 29 

 

GK071, Enojna lestev 2 m 



15488 HOP HOP KRAVICA MODRA 

Kravica je primerna za sedenje in poskakovanje. Spodbuja 

pravilno držo hrbtenice in krepi mišice. Primerna za igro v 

igralnici. Višina sedišča je 27 cm, maksimalna obremenjenost  

40 kg. 

 

740307 SET PALIC ZA HOKEJ 

Set vsebuje dve palici za hokej 

iz umetne mase, 1 PVC pak in 

PVC žogico. 

 

400040 SPEEDMINTON JUNIOR 

Speed badminton je aktivna in zabavna igra, ki združuje elemente 

badmintona, squasha in tenisa v popolnoma nov in zabaven šport. 

Speedminton Junior set je namenjen najmlajšim, ki še osvajajo osno-

ve speedmintona. 

Komplet vsebuje 2 otroška loparja in 2 počasni žogici za lažje napre-

dovanje v igri. 

Loparji v setu Speedminton Junior so izdelani posebej za otroke med 

6. in 12. letom starosti. 

Glava loparja ima izometrično obliko, kar omogoča bolj stabilen uda-

rec. Lopar tehta 160 gramov in je dolg 54 cm. 

Priporočena napetost strune je 12 kg. 

Komplet vsebuje: 

1 športno torbo 

2 loparja Junior 

2 FUN žogice  

 

3573 MEHAK FRIZBI 

Premer mehkega frizbija iz posebne pene 

je 18 cm. Izredno prožen in lahek. Omo-

goča lahko metanje in popolnoma varno 

igro. 

 

22-44000 PING PONG ŽOGICE 

Set vsebuje 6 belih žogic za namiz- ni tenis.   

 

70-207000 SEASTAVLJANKA IZ PENE 

Sestavljanka talna  iz Eva pene. 10 kosov 

velikosti 30 x 30 cm Primerno za otroke  

od 10 mesecev dalje.   

 



POP OUT ŠOTOR 3730 

Udoben pop šotor, ki se postavi v sekundi. Ima prezračevalne 

odprtine za prijetno klimo. Enostaven za prenašanje in pospra-

vljanje. 

Dimenzija: 225 x 110 x 100 cm 

 

PLATNENI INDIJANSKI ŠOTOR 680-03 + 20 

Sestavlja ga 100 % bombaž—naravno platno natur barve, pre-

mera 1,55 m, višine 1,75 cm. Podstavljajo ga metalne palice.  

Primeren je tudi za barvanje. 

 

15-595000 PESKOVNIK 

Peskovnik v obliki školjke, velikosti 23x108x79cm, lahko 

napolnite z vodo ali s peskom. Maksimalna teža 30 kg. 

Za zunanjo in notranjo uporabo. V zeleni, modri, rdeči, 

vijolični in rumeni barvi.  

 

15-599000 TOBOGAN 

Tobogan 73x135x82 cm (deska za spuščanje 100x40 

cm). Maksimalna obremenitev 50 kg. Izdelan iz          

kvalitetne močne plastike. Primerno za otroke stare od 

2-6 let.   

75542 MALI TRAMPOLIN 

Izredno močan mini trampolin s podpornim drogom, izdelanim iz 

cevastega jekla, okrepljenega vzmetenja in oblazinjenega krila. Spod-

bujanje zdrave vadbe in fizičnih motoričnih veščin na zabaven način. 

Največja teža 25kg. 

Velikost: celotna višina 80 cm. Premer  93cm , višina ročaja 58 cm, 

višina baze 23 cm. 3+ 

 


