


GOWI 559-03 GRABLJE 

VAL 

Velikost: 19 cm. 1 kos 

Cena z DDV: 1,80 € 

GOWI 559-25 KOPAČ 

Velikost: 15 cm. Set: 2 kosa. 

Cena z DDV: 4,00 € 

GOWI 559-05 GRABNJE 

Velikost: 36 cm. 1 kos 

Cena z DDV: 1,90 € 

GOWI 558-71 ZIDARSKA KELA 

Velikost: 21 x 10 x 8 cm. 1 kos 

Cena z DDV: 2,00€ 

GOWI 559-13 VEVELCA 

Velikost: 24 cm. 1 kos 

Cena z DDV: 0,66 € 

GOWI 559-28 SITO MIŠKA 

 Velikost: 23,5 x 18 x 4,5 cm. 1 kos 

Cena z DDV: 2,00 € 

GOWI 558-72 ZIDARSKA LOPATA 

 Velikost: 21 x 10 x 8 cm. 1 kos 

Cena z DDV: 2,00 € 

GOWI 559-12 VEVELCA ERGO 

ROČAJ 

Velikost: 24 cm. 1 kos 

Cena z DDV: 1,80 € 

556-20  OKROGLA VELIKA 

LOPATKA 25 cm 

Cena z DDV: 1,50 € 

GOWI 559-15 LOPATA 

Velikost: 40 cm. 1 kos 

Cena z DDV: 2,00 € 

555-24 VELIKA LOPATA 75 cm 

Cena z DDV: 9,00 € 

555-31 VELIKE GRABLJE 75 cm 

Cena z DDV: 9,00 € 



GOWI 558-03 VEDRO 

Velikost: 16 cm. 1 kos 

Cena z DDV: 2,40 € 

GOWI 558-01 VEDRO 

Velikost: 14 cm. 1 kos 

Cena z DDV: 2,20 € 

GOWI 558-06 VEDRO 

Velikost: 18 cm. 1 kos 

Cena z DDV: 3,10 € 

CWR—Lopatka mehka 22 cm: 1,80 € z DDV 

CWR—Vedro mehko 2l, premer 16 cm, višina 18 cm: 2,80 € z DDV 

CWR— Sito  mehko, premer 18 cm: 1,20 €  z DDV 

GOWI 559-31 ZALIVALKA 

Velikost: 17 cm, 0.5 litra. 

1 kos 

Cena z DDV: 3,60 € 

GOWI 559-34 ZALIVALKA 

Velikost: 22 cm, 1.5 litra. 

Cena z DDV: 4,90 € 

GOWI 559-33 ZALIVALKA    

PROZORNA 

Velikost: 20,5 x 7 x 15 cm. 1 kos 

Cena z DDV: 3,10 € 



GOWI 558-25 VODNA PUMPA  

 Velikost:14 x 6 x 39 cm. 

Cena z DDV: 4,76 € 

GOWI 559-43 MLINČEK ZA VO-

DO IN PESEK 

 Velikost: 22 x 14 x 43 cm. 

Cena z DDV: 9,93 € 

GOWI 559-42 MLINČEK ZA VO-

DO IN PESEK 

Velikost 42 x 25 cm 

Cena z DDV: 13,20 € 

GOWI 428-07 POSODICE  

 Velikost: 7 x 7 cm. Set: 6 kos. 

Cena z DDV: 6,41 € 

GOKI 62929 OPAZOVALNA PO-

SODICA 

Velikost: 6 x 7,5 cm 

Cena z DDV: 2,34 € 

GOWI 360-09 

OPAZOVALNA POSO-

DICA 

Velikost: 8 x 7 cm 

Cena z DDV: 2,31 € 

554-51 SET KORNETOV  IN LOPATKE ZA 

SLADOLED 

Velikost: 6 x 20 cm. Set: 5 delni 

Cena z DDV: 7,09 € 

556-51 VRTALNI SFEDER 

Velikost 44 x 14,5 cm. 1 kos 

Cena z DDV:  5,67 € 



GOWI 558-57 MODELČKI ŽIVALI 

 Velikost :14 x 12 x 4 cm. Set: 4 delni. 

Cena z DDV: 4,20 € 

GOWI 558-56 MODELČKI ROKE 

IN NOGE 

Velikost: 19,5 x 13,5 x 8,5 cm. 

Set: 5 delni 

Cena z DDV: 4,20 € 

558-59 MODELČKI POTIČKA 

Velikost: 12,5 cm x 6 cm 

Cena z DDV: 

555-78 SET 3D MODELČKOV ZA 

PESEK 

V setu so štirje veliki modelčki, 

velikosti  od 13 cm do 30 cm 

Cena z DDV: 17,50 € 

GOWI 558-86 LIJ OVALNI  

Velikost:13 cm. 

Cena z DDV: 1,60 € 

GOWI 428-03 VEDRO PROZORNO 

Vedro z merilom, Velikost: 13 cm. 1 kos 

Cena z DDV: 1,60 € 

GOWI 558-85 LIJ  

Velikost: 13 cm. 1 kos 

Cena z DDV: 1,60 



 

GOKI FA 144 SIRKOVA METLA 

Velikost: 86 cm. 

Cena z DDV: 4,20 € 

1710 VRTNI PRIPOMOČKI 

Velikost: 18 x 9 x 17 cm. 8 delni set v priročni košarici. 

Cena z DDV: 16,99 € 

3515 GRABLJE LESENE 

 Velikost: 86 cm. 

Cena z DDV: 9,20 € 

GOKI 63933 LOPATE KOVINSKE 

Velikost: 86 cm. Set 3 kosi. 

Cena z DDV: 18,50 € 

GOKI 63932 GRABLJE ZA LISTJE 

Velikost: 92 cm. Set: 3 kosi. 

Cena z DDV: 14,50 € 

GOKI 63930 GRABLJE KOVINSKE 

Velikost: 86 cm, Set: 3 kosi. 

Cena z DDV: 18,50 € 

1114 VRTNO ORODJE, SET 3 kos 

Kovinsko vrtno orodje z lesenim 

ročajem.  

Cena z DDV: 6,50 € 

GOWI 558-75 SAMOKOLNICA Z 

GUMIRANIMI KOLESI 

Velikost: 40 x 30 x 31 cm. 

Cena z DDV: 19,00 € 

GOKI 14059 SAMOKOLNICA KOVINSKA  

Velikost: 101 x 25,5 x 21 cm. 

Cena z DDV: 32,00 € 

544-15 SAMOKOLNICA KIGA 

Samokolnica KIGA ima polna 

gumirana kolesa s kovinskim 

vodilom.                                   

Velikost: 67 x 33  

Cena z DDV: 36,60 € 



740307 SET PALIC ZA HOKEJ 

Set vsebuje dve palici za hokej iz 

umetne mase, 1 PVC pak in PVC 

žogico. 

Cena z DDV: 9,70 € 

400040 SPEEDBINTON 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  

Cena z DDV: 44,90 € 

3573 MEHAK FRISBEE 

Premer mehkega frizbija iz posebne pene je 18 cm. 

Izredno prožen in lahek. Omogoča lahko metanje in 

popolnoma varno igro. 

Cena z DDV: 4,00 € 

SA059 IGRA HOOP 

Igra Hoop spodbuja natančnost metanja in seštevanja. 

Premer igre je 56 x 56 cm 

Cena z DDV:  14,20 € 

15382 RUTKE 68 x 68 cm 

Set 6 rutk različnih barv uporabljamo za metanje 

ali označevanje. 

Cena z DDV: 10,30 € 

15353 PLESNI TRAKOVI 

Set 12 kos plesnih trakov, ki so pritrje-

ni na PVC držalo dolžine 40 cm. Trak 

je pisane barve iz najlon materiala in 

dolžine 200 cm 

Cena z DDV: 29,00€ 

GK215 GUMITWIST 

Standardna velikost elastike za po-

skakovanje. 

Dimenzija 5 m 

Cena z DDV: 1,60 € 



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. 

Cena z DDV: 89,00 € 

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. 

Cena z DDV: 41,00 € 

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 

Cena z DDV: 255,00 €  

661-82 TABLA S KOŠEM ZA KOŠARKO 

Tablo lahko pritrdimo na steno ali vrata. Dimenzija table je 90 x 61 cm, pre-

mer kovinskega obroča pa je 44 cm. 

Cena z DDV: 49,50 € 



SA008 

GK073 

GK071 

SA008, Dvojna lestev višine 2m 

Cena z DDV: 16,50 € 

GK073, Obroč na vrvi premer fi 29 

Cene DDV: 15,50 € 

GK071, Enojna lestev 2 m 

Cena z DDV: 12,70 € 

WG106 KOLEBNICA Z LESENIM ROČAJEM 

Dolžina 230 cm 

Cena z DDV: 2,10 € 

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 konstrukcija jeklenega ogrodja 

omogoča tako horizontalno in vertikalno postavitev 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. 

Cena z DDV: 90,00 € 

75530 VELIKI PROSTO STOJEČ KOŠ 

Prosto stoječ košarkarski koš iz jeklenih cevi in najlon 

vrvi je zasnovan za majhne otroke, da bi izboljšali koor-

dinacijo roka-oko in doseglje - cilja. Odporen na vre-

menske vplive. 

Višina: 86 cm, Premer obroča: 40 cm 

Cena z DDV: 72,00 € 



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 

Cena z DDV: 60,00 € 

MIZA AKTIVNOSTI za vodo in pesek 

Miza PVC velikosti 83 x 42cm in višine 50 cm s pokrovom ima 

odtočno odprtino za vodo in zamašek. Možnosti za igro je 

ogromno. Pokrov, s katerim pokrijemo mizo, površino spremeni 

na ravno, kjer otroci lahko  rišejo  in jejo, ko pa nastopi čas za 

raziskovanje, pokrov odmaknemo, nalijemo vodo in dodamo 

pesek. 

Višino mize lahko spremenimo iz 50 cm na 36 cm in ji dodamo 

kolesa, ki se vrtijo 360 ° 

Na voljo je pravokotna miza in kotna miza, ki jih lahko povežemo 

z letvico (prikazano zgoraj). 

Na voljo so v rdeči, zeleni in modri barvi 

65201 Pravokotna MIZA:  85,00 € z DDV 

65203 Kotna MIZA:  80,00 € z DDV 

652—RS Set 4 koles: 15,50 € z DDV 

Cena za set 4 miz z dodatki koles za vsako mizo: 366,00 € z DDV  



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 

Cena z DDV: 61,27€ 

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: Cena z DDV: 27,24 € 

40426, 300 x 60 cm: Cena z DDV: 40,97 € 

PLOŠČATI OBROČI 

Telovadni obroči oglatega profila so primerni za raz-

lične igre. Ker je plastičen lahko obroč za gimnasti-

ko uporabljate tudi v vodi. Ima neskončno možnosti 

uporabe tudi za malčke naprimer 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 preme-

rom: 40 cm, 50cm in 70 cm.  

3526, 40 cm: 2,35 € 

3527, 50 cm: 2,50 € 

3787 MARKIRNI KLOBUČKI NA 

STOJALU 

Mali set markirnih klobučkov - 25 

kosov z držalom 

Markirni set klobučkov je kakovo-

sten set sestavljen iz 25 klobuč-

kov v različni barvi. Je zelo prakti-

čen komplet invsestransko upora-

ben pripomoček, ki je enostaven za 

uporabo. Z njim lahko vidno in za-

nesljivo označite vse, kar si želite. 

Označite lahko meje igrišča, stezo 

za tek ali pa z njimi začrtate pot za 

trening in med njimi slalomirate ter 

tako izboljšujete vaše spretnosti.  

Cena z DDV: 15,00 € 

3802 STOŽEC MULTI  40 cm 

Markirni večnamenski stožec z 

luknjami, višine 40 cm - multi 

Večnamenski stožec visok 40 

cm je zelo praktičen rekvizit 

in vsestransko uporaben pripo-

moček, ki je enostaven za upo-

rabo.  

Ker ima luknje tako ob strani 

kot na vrhu, mu te povečajo 

možnost uporabe, saj s pomo-

čjo dodatnih palic lahko posta-

vite gole, ovire in zapreke.  

Cena z DDV:5,00 € 

 

3783 MARKIRNI STOŽEC, velikosti 23 cm, set 12 kos različnih barv. 

Cena z DDV: 13,00 € 



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. 

Cena z DDV: 190,55 € 

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. 

Cena z DDV: 183,98 € 

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. 

Cena z DDV: 222,77 € 

 

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 

 Cena z DDV: 65,03 € 



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. 

Cena z DDV: 37,30 € 

1052 BOWLING 

11 delni set vsebuje 9 kegljev višine 17 

cm in dve leseni kugli za ciljanje 

Cena z DDV: 16,17 € 

9185 SET ZA BALINANJE 

Set vsebuje 4 pare kugel in kuglo smernicio. 

Kugle so pospravljene v PVC držalo. 

Cena z DDV: 6,60 € 

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 otroko-

vih 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: 22,00 €   

4987, Premer padala: 3,5 m: 35,00 € 

4210, Premer padala: 6 m: 80,00 € 

675-51 GUMIASTI OBROČI, Set 10 kos 

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

Cena z DDV: 21,10 € 

 

675-90 VREČA ZA POSKAKOVANJE 

Vreča za poskakovanje iz JUTE, velikosti 

100 x 50 cm 

Cena z DDV: 5,30 € 



675-29 ELASTIČNA VRV  - ČRV 

Barvasti elastični črv, katerega dolžine je 5m, je primerna za raztego-

vanje in igro do 6 otrok. Nosilnost je maksimalno 50 kg  

Cena z DDV: 60,00 € 

2834 HODULJE  LESENE 

Višina hodulj 118 cm, maksi-

malna vzdržljivost: 90 kg. Na-

stavljivost na tri različne višine 

Cena z DDV: 65,56 € 

VRV NARAVNA KONOPLJA 

Vrv je pletena iz naravne konoplje in v treh različnih debelinah. 

Odrežemo vam jo toliko kot je potrebujete.  

Oba konca vrvi sta prevlečena z čvrsto gumo, ki preprečuje para-

nje. 

Cena so z DDV za 1m vrvi. Cena se pomnoži z željeno dolžino v me-

trih. 

Premer 10 mm: 3,80 €: 

Premer 16 mm: 5,17 €: 

Premer 30 mm: 16,45 €: 

 

 

 

LAP 40451SET HODULJ 

V setu  se nahaja 6 setov hodulj, katerih 

vrvica je dolžine 62 cm 

Cena z DDV: 11,65 € 

2119 OVALNE HODULJE 

Hodulje so prevlečene s posebno protizdrsno 

gumo. V setu so trije pari hodulj v treh različ-

nih barvah. Premer hodulje je 15 cm, višine 7 

cm. 

Cena z DDV:  38,00 € 

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. 

Cena z DDV: 29,00 € 



GOKI 15293 ŽOGA STANDARD fi 20 cm 

Balonasta žoga, izredno lahka in kvalitet-

na je dosegljiva v treh različnih barvah. 

Cena z DDV: 1,95 € 

KOŠARKARSKA ŽOGA, št 5 

Šolske košarkarske žoge iz gume veliko-

sti 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 oran-

žne barve, guma na žogi je oprijemljiva 

in ne drsi. Vsem košarkarskim navdušen-

cem ,gumijasta žoga velikosti 5, omogo-

ča kvalitetno igranje košarke.  

Cena z DDV: 7,70 € 

ŽOGA ZA NOGOMET, št 4 

Žoga je dobro vidljiva, dobro se vodi in za-

gotavlja odlične lastnosti za igranje nogome-

ta. 

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. 

Cena z DDV: 17,40 € 

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 opri-

jemljiva, 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.  

Cena z DDV: 6,81 € 

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, tapka-

nje, 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.                   

Cena z DDV: 8,70 € 

 

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 odbija-

njem 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.  

Cena z DDV: 5,20 € 



GOWI 560-09 GOWI KOPAČ 

Velikost: 22 x 20 x 11 cm. 

Cena z DDV: 10,00 € 

GOWI 560-23 MINI TOVORNJAK 

Velikost:18 x 14 x 13 cm. 

Cena z DDV: 13,00 € 

GOWI 560-48 TOVORNJAK KIPER 

Gumirana kolesa. Velikost: 25,5 x 16 x 

22,5 cm. 

Cena z DDV: 20,00 € 

GOWI 560-49 TOVORNJAK KIPER 

Gumirana kolesa. Velikost: 32 x 17 x 18 cm. 

Cena z DDV: 15,00 € 

GOWI 561-41 TRAKTOR 

NAKLADAČ 

Gumirana kolesa. Velikost: 34 

x 16 x 16 cm. 

Cena z DDV: 19,00 € 

GOWI 561-08 TRAKTOR S PRIKOLICO 

Gumirana kolesa. Velikost: 45 cm. 

Cena z DDV: 30,90 € 

GOWI 560-33 SMETNJAKAR 

Gumirana kolesa. Velikost: 31 x 16 x 22,5 cm 

Cena z DDV: 30,90 € 

GOWI 560-82 PLUG Velikost: 28,5 x 16 x 19,5 cm 

Cena z DDV:  30,90 € 

GOWI 560-90 KIPER S PRIKOLICO 

Velikost: 45,5 x 16 x 22,50 cm 

Cena z DDV: 32,00 € 



GOWI 560-34 GASILSKI AVTO 

Velikost: 25 x 16 x 46 cm, gumirana kolesa 

Cena z DDV: 32,40 € 

GOWI 560-35 TOVORNJAK S HRUŠKO 

Velikost: 26,5 x 15,5 x 19 cm, gumirana kolesa 

Cena z DDV: 28,00 € 

GOWI 560-83 TOVORNJAK CISTERNA 

Velikost: 27 x 19,5 x 16 cm, gumirana kolesa 

Cena z DDV: 28,00 € 

GOWI 560-31 REŠEVALNO VOZILO 

Velikost: 25 x 16 x 20 cm, gumirana k. 

Cenna z DDV: 32,40 € 

GOWI POLICIJSKI AVTO 

Velikost: 25 x 16 x 20 cm 

Cena z DDV:  32,40 € 

LAP 40181 KAMION, plastična kolesa 

Velikost:  30,5 x 17 x 20 cm 

Cena z DDV: 18,00 € 

LAP 40180 HRUŠKA, plastična kolesa 

Velikost:  30,5 x 17 x 20 cm 

Cena z DDV: 18,00 € 

LAP 40183 KOPAČ, plastična kolesa 

Velikost:  30,5 x 17 x 20 cm 

Cena z DDV: 18,00 € 

LAP GASILSKI AVTO, plastična kolesa 

Velikost:  30,5 x 17 x 20 cm 

Cena z DDV: 18,00 € 

LAP RECIKLIRNO VOZILO, plastična kolesa 

Velikost:  30,5 x 17 x 20 cm 

Cena z DDV: 18,00 € 

LAP 40182 VOZILO ŽERJAV , plastična kolesa 

Velikost:  30,5 x 17 x 20 cm 

Cena z DDV: 18,00 € 



GOWI 560-01 JUMBO KIPER 

Gumirana kolesa. Velikost: 43 x 32 x 28 cm. 

Cena z DDV: 42,00 € 

GOWI 560-06 JUMBO KOPAČ, nosilnost 100 kg 

Gumirana kolesa. Velikost: 82 x 81 x 30 cm. 

Cena z DDV: 47,00 € 

GOWI 560-10 JUMBO KIPER XXL 

Gumirana kolesa. Velikost: 60 x 34 x 42 cm. 

Cena z DDV: 95,00 € 

MOBBY DIGGER Jumbo kopač, Nosilnost 100 kg 

544-10 

Gumirana kolesa. Velikost: 80 x 80 x 50 cm 

POP OUT ŠOTOR 3730 

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

odprtine za prijetno klimo. Enostaven za prenašanje in po-

spravljanje. 

Dimenzija: 225 x 110 x 100 cm 

Cena z DDV:  40,00 € 

PLATNENI INDIANSKI ŠOTOR 680-03 + 20 

Sestavlja ga 100 % bombaž—naravno platno natur barve, 

premera 1,55 m, višine 1,75 cm. Podstavljajo ga metalne 

palice.  Primeren je tudi za barvanje. 

Cena z DDV:  137,00 € 



41214 MINI POGANJALEC 

Mini poganjalec je najbolj primeren za otroke, ki še niso osvojili 

tehnike kolesarjenja in poganjanja. Poseben dizajn, z nizko glavno 

osjo omogoča še tako malim otrokom, da enostavno sedejo nanj. 

Cena z DDV:  87,40 € 

41414 NIZKI TRICIKEL 

Dimenzije nizkega tricikla omogočajo, da nanj posedejo 

otroci od prvega leta starosti. Izredno stabilen in kvaliteten 

s sploščenimi kolesi, kar omogoča večjo varnost. 

Cena z DDV: 82,00 € 

43114 POGNJALEC ZA ENOLETNIKE 

Poganjalček z dvojnimi sprednjimi kolesi omogoča dodat-

no varnost za otroke, ki so komaj shodili in še vedno lovijo 

ravnotežje. 

Cena z DDV:  77,80 € 

44214 KLASIČNI TRICIKEL 

Klasični tricikel za drugo starostno skupino ima namestljiv 

sedeč in ploska padala, ki se premikajo po stopalu. Zadaj ima 

možnost pripenjanja prikolice ali podobno. 

Cena z DDV:  85,00 € 

 



43314 SKIRO Z DVEMA ZADNJIMA KOLESOMA 

Skiro je primerno za otroke začetnike, saj dvojno kolo 

omogoča večjo stabilnost. 

Cena z DDV: 95,50 € 

43414 KLASIČNI SKIRO 

Dimenzije klasičnega skiroja so primerne za drugo starostno 

skupino in urijo ravnotežne ter motorične sposobnosti. 

Cena z DDV: 99,90 € 

55100 MEDIUM TRICIKEL 

Ta robustni tricikel je primeren za predšolske otroke. Linija Circleline 

je robustnejša in zato je vozilo tudi težje. 

Cena z DDV:  149,55 € 



 

55800 KOLO 

Klasično kolo na dve kolesih s padali, ki jih lahko odstranimo in 

vozilo uporabimo kot poganjalec. Izredno robusten z nekoliko bolj 

zaobljenimi kolesi, primeren za predšolske otroke. 

Cena z DDV: 142,90 € 

 

56800 VOZIČEK 

Voziček je namenjen prevažanju prijateljev med seboj. Je 

odlično vodilo k igri vlog. 

Cena z DDV: 108,30 

 

19255 ČELADA 

Čelada ima varnostni podbradni trak in je nastavljiva v velikosti 

glave premera: 52—56 cm. 

Cena z DDV:  14,30 96300 POGANJALEC WINTHER 

Poganjalec motor ima dvojna 

zadnja in eno sprednje gumi-

rano kolo, vse robove lepo 

zaobljene in je primerno za 

prvo starostno skupino. 

Cena z DDV: 48,00 € 



CD 73968 GOZDNI TELEFON 

Telefonske cevi za spodbujanje pogovorov znotraj 

in zunaj. Set vključuje 2 telefona in 5 metrov moč-

no fleksibilne cevi. Cevi se lahko ovije okrog dre-

ves, pokoplje pod vrh zemlje. Spodbuja komunika-

cijo, poslušanje, razumevanje zvoka in timsko de-

lo. 

Cena z DDV: 25,00 € 

CD 61014 OPAZOVALNI SET 

Set vsebuje, teratij, pinceto, povečevalo, opazovalno posodico s povečevan-

lom in mrežo za lovljenje insektov 

Cena z DDV: 27,00 € 

 

CD 61036 SET DALJNOGLEDOV (12 kos) 

Kompaktni set  - 12 otroških daljnogledov s 3X povečavo in lečami 

premera 30 mm.  

CD 61002 ŽEPNI MIKROSKOP   

Robustni in enostavni žepni mikroskop z osvetlja-

vo poveča element za 20 x ali 40 x, ki se lahko 

uporablja za opazovanje narave (drevesnih 

listov, rožic, zelenjave in drugih statičnih elemen-

tov.  

Tehnični podatki 

Velikost: 100 x 80 x 30 mm. Zahteva 3 x AG13 / 

gumb LR44 baterije , katere so vključene v set. 

Cena z DDV: 14,00 € 

SEVERNI IN JUŽNI POL LAHKO PREDSTAVIMO Z RAZLIČNIMI KOMPASI 

50295: 9,50 € z DDV     50118 (set 10 kos): 8,20 € z DDV 

50093 (set  50 kos): 21,00 € z DDV   50198: 2,00 € z DDV 

50197: 3,00 € z DDV     50269: 9,20 € z DDV 

50199: 3,00 € z DDV     50211: 8,50 € z DDV 


