
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 po-

stavljanje ovir na čutni poti, za hojo po njej in lov-

ljenje ravnotežja, ali pa za preskakovanje. 

Vrv je pletena iz naravne konoplje in v treh različ-

nih debelinah. Odrežemo vam jo toliko kot je po-

trebujete.  

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. 

Premer 10 mm 

Premer 16 mm 

Premer 30 mm 

 

 

 

675-90 VREČA ZA POSKAKOVANJE 

Vreča za poskakovanje iz JUTE, velikosti 

100 x 50 cm 

 

675-51 GUMIASTI 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  

9185 SET ZA BALINANJE 

Set vsebuje 4 pare kugel in kuglo smernicio. 

Kugle so pospravljene v PVC držalo. 

 

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 obhojamo 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. 

 40003, Kolesa ponujamo v setu po 10 kos, katerega sestavljajo 4 kolesa premera 40 cm, 4 kolesa premera 60 cm in dva 

kolesa premera 76 cm 

Cena z DDV: 676,26€ 

40005 KOLESA 40 cm 

40006 KOLESA 60 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 

 



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 po-

škodoval. 

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 pla-

stična in odporna na zunanje vplove. 

Dimenzija: 85 x 32 cm 

 
40217 MARKIRNI CESTNI 

STOŽCI 

V setu se nahajajo 4 

stožci 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 + sto-

jalo, 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. Glav-

na namembnost igrala je lovljenje ravnotežja, 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 uporabimo kot čoln. Dodana vrednost 

je tudi ta, da ga lahko postavimo v stojalo: 

2107. Premer: 80 cm 

  

MALI TOP S STOJALOM  

Stojalo je narejeno iz jeklenega materiala, kar 

zagotavlja neizmerno stabilnost ne glede na to, kaj postavimo v zbiralnik. Zbi-

ralnik ima tudi pokrov, ki igralo spremeni v mizo. Višina igrala s stojalom je 50 

cm, premer 70 cm. 

 

51084 AKTIVNE MIZICE 

Mize so izredno stabilne iz kvalitetne lite plastike. 

Stojala se lahko prilagodijo višino od 46-61 cm. Veli-

kost delovne površine je 61 x 34 cm. 

Miza je opremljena tudi s spodnjo odlagalno polico. 

Možnost izbire v štirih barvah. 

 


