
Quadrilla aktivne steze iz linije HAPE, ponujajo nešteto možnosti, domišljije, logičnega razmišljanja in 

zabave.  Odkriva svet fizike in otrokom prepušča pot odprtega razmišljanja. Vsak set omogoča različno ses-

tavljanje tunelov, padcev in stez. 

HAPE E6014 Loop the Loop 

 

HAPE E6007 Xcellerator 

 

HAPE E6009 Vertigo 

 

HAPE E6005 RoundAbout 

 



LAP 41013  SET MEHKIH ZIDAKOV 

Gumirani zidaki so popolnoma varni za igro v prvi starostni 

skupini. Intenzivnih barv in oblik. Vključena so vozila, živalce, 

ljudje in ostale figurice 

 

 LAP 40277 MEHKI ZIDAKI JUNIOR 

Kocke v setu so zaobljenih oblik in zaradi 

izredno lahkega gumiranega materiala pri-

merne za prvo starostno skupino. Vsaka 

kocka ima svoj motiv, ki ga otrok lahko oti-

pa, opazuje ali pa z njimi dela odtise v plas-

telin, kinetični pesek ali v druge mase. 

Velikost: 39 x 27 x 6 cm. Set: 26 kos. 

 

KLEIN 8741 KONSTRUKTOR TEHNICO  MAXI 

Komplet vsebuje vijake, matice, sestavne dele in orodje, s 

katerim lahko sestavimo številne konstrukcije, velikost do 

50cm, 187 kosov. 

 

BABYLON 264-84 KONSTRUKTOR SILIKON-

SKIH BOMBONČKOV 

Set 160 kos bombončkov iz mehke gume, ki se 

med seboj natikajo na štirih koncih. Sestavimo 

lahko čudovite 3D oblike. Konstruktor je pos-

pravljen v vedru s pokrovom. 

 



 

RAZMISLI, SESTAVI IN ZAVRTI! 

Konstruktor KORBO, katerega sestavljajo zobata kolesa, se lah-

ko sestavi na nešteto načinov in tako ustvarite poljuben pre-

mikajoč se mehanizem. Otroci bodo navdušeni, ko bodo opa-

zovali dinamično gibanje in verižne reakcije, ki nastajajo, ko se 

kolesje vrti.  

Z eksperimentiranjem se otroci učijo osnove dinamike gibanja 

in mehanike. Igra v skupini spodbuja sodelovanje in načrtova-

nje, ki vodi do kompleksnega ustvarjalnega razmišljanja. 

Posebni seti, ki so prilagojeni za delo v skupinah, odlično izpol-

njujejo zahteve vrtcev in šol. Sete sestavlja le 6 elementov, ki 

se med seboj dopolnjujejo in ustvarjajo različne funkcije.  

Otroci s sestavljanjem strateško planirajo vsak dodatek na 

konstrukciji, kar spodbuja timsko delo in razumevanje fizike.  

Korbo je konstruktor, sestavljen iz kvalitetne plastike, evrop-

skega izvora in dizajna. Med saboj se elementi izredno lahko 

povežejo in zato je primeren tudi za mlajše otroke. 

 
PONUDBA KORBO SETOV NA DRUGI STRANI  



 6989 KORBO 180 

Set 180 zidakov.  

Velikost škatle:  39 x 23 x 20 cm 

 

 

6990 KORBO 320 

Set 180 zidakov.  

Velikost škatle: 51 x 40 x 17 cm 

 

 

6434 KORBO 430 

Set 430 zidakov.  

Velikost škatle:  72 x 40 x 17 cm 

 

 

VAKUUMČKI SQUIGZ  

Squigz je set vakumčkov iz 100% silikona, ki se spojijo sami s seboj na različne površine in tudi na kožo. Igrača je bila po Nationiide 

Children´s, najboljši pediatrični bolnišnici v ZDA, z laboratorijem in raziskovalnim oddelkom za  kakovost in zdravstveno varstvo 

otrok, dodana v izbor najboljših 10 igrač v letu 2016.  

Razložili so: igrača omogoča popolnoma nov način igranja, ustvarjanja konstrukcij s prisesavanjem, spodbuja kreativnost in eksperi-

mentiranje, otipno razvijanje in je z zdravstvenega vidika popolnoma varna. 

50061 SET 100 kos SQUIGZ                        10569 SET 50 kos SQUIGZ 



50063 JOINKS set 156 kos 

Set vsebuje lesene paličice, ki jih povežemo z večstranskimi konektorji iz sili-

kona. Silikončki prav tako vsebujejo prisesalčke, katere pritrdimo na podlago. 

Konstrukcije bodo izredno fleksibilne in razširjene. 

 

 

25159 KONSTRUKTOR Z VAKUUMČKI 

42 velikih oblik, krogle, prizme in kocke, katere povežemo z vakuumčki. Velikosti 

geometrijskih teles so cca 6 cm 

 

25115 KONSTRUKTOR PLUS PLUS 

Set Plus Plus vsebuje 600 zidakov veli-

kosti 5 cm. Pospravljeni so v zaboju     

40 x 30 cm.  

Danski proizvod zidakov enake velikosti 

in oblike, ki se spojijo med sabo.  

 

40270 Pop Arty 500 kos 

Fleksibilne plastične perle, ki se med seboj    natikajo, ne pot-

rebujejo vrvic za ustvarjanje. POP in sestavljena je čudovita 

barvna verižica, prstan, krona. Set vsebuje 500 perlic 

 

PLAYMAIS LARGE 6200 

Popolnoma naravni koruzni kosmiči, ki se med seboj zlepijo z malo 

vode, ki jo nanesemo na krpo. Naravna barvila  kreativnih kosmičev 

so popolnoma varna v primeru zaužitja. Lahko jih režemo, mečkamo 

in uporabimo znova in znova. Po končni uporabi jih lahko odvržemo 

na zemljo, kjer se bodo razgradili 

 

 



40466 Set perlic za natikanje JUMBO 

Velikost perlic od 15 mm-20 mm 

 

LAP 40454 SET GUMBOV ZA NIZANJE 

Set: 120 kosov 

 

 

LAP 40209 TRIANGLE PUZZLE 

Zaobljeni robovi pripomorejo k sestavljanju 

še tako zahtevnih konstrukcij, ne da bi se le 

te podrle. 

Set: 15 kosov 

 

LAP 40468 VERIGA 

Set sklopov za sestavljanje verige 

različnih barv, 120 kosov. 

 

LAP 40465 VIJAKI 

Set vijakov in matic za motorično 

usposabljanje in kombiniranje barv, 

82 kosov. 

 

 

BABYLON PROSOJNE KOCKE 259-19 

Set 72 prosojnih barvnih kock, ki so še posebno primerne za        

svetlobno kocko. Pospravljene v lesenem zaboju s pokrovom 

Velikost kocke: 6,7 x 3,3 x 1,6 cm 

 

 

42110 KREATIVNI JEŽKI 

Set vsebuje 4 plošče s posebno  ježkasto prevleko, 50 

vrvic različnih velikosti in barv ter 12 kartic idej 

 

 



Z     Zoologija 

O   Ontologija (veja metafizike, ki     

se ukvarja z naravo obstoja) 

O   Ontogenija (veda o razvoju 

organizma iz preproste do komplek-

snejše oblike) 

B   Botanika 

KAJ JE ZOOB?  

5 različnih oblik in funkcionalnosti v konstruktorjih, ki se gibajo 

in premikajo. Sestavljen model lahko premikamo in se z njim 

igramo, ne samo gledamo. Čeprav so v vsakem setu priložene 

kartice idej in načrtov, izumitelji verjamejo, da je najboljša igra 

raziskovanje novih oblik . 

LAP 40001 VELIKI ZIDAKI—VAFLJI 

Konstruktor velikosti 33 x 33 cm na ploščo lahko postavljamo tudi na prostem, saj so vaflji odlično odporni na zunanje vre-

menske vplive. Primerni so za postavitev mize ali stolov iz kock, saj so izredno trdi in stabilni. V setu je 18 vafljov. 

 

 

Osnovna ideja izhaja iz sestave nukleinskih kislin, ki sestavljajo DNK. Temelji na tem, kako povezati gibanje s preoblikovanjem v 

naravi, kar se loči od tradicionalnih konstruktorjev igrač, katere po sestavljanju lahko le opazujemo in jih podremo, ko se jih 

naveličamo. 

 Enostavno sestavljanje, ki otroka hitro pritegne k razmišljanju in kreiranju. 

 Visoko kvalitetni material, ki bo igrači pričaral večnost. 

ZOOB igrača je produkt strokovnjakov na področju inovativnosti, varnosti in odličnosti.  

Podjetje Infinitoy -   California, si je prislužilo vrsto nagrad.  

LAP 40342 ZOOB 125, primeren za predšolske otroke, saj je zahtevnost konstrukcij večja: 

 



KLEIN  0656 MAGNETICO KOCKE  

Magnetico kocke imamo v našem prodajnem programu že več kot 15 let. Vsako leto vrtci dopolnjujejo sete, ki jih že imajo. Gre za 

izjemno kvalitetne magnetne kocke, ki so primerne za prvo starostno skupino. Velikost kock je primerljiva z Lego Duplo kockami. 

Set vsebuje ploščo, vozila, figure, valje,  kocke in kartice z idejami za gradnjo. 85 delne. 

 

 259-31 MAGNETNE PALICE 

Set lesenih magnetnih palic za kreativno 

sestavljanje. V setu je 40 kosov v leseni 

škatli. 

 

 

 

259-76 MAGNETNI LESENI KONSTRUKTOR 

TRANSPORTER 

V setu je 110 kock z magnetnimi elementi, ki se 

vrtijo, tako da se kocke med seboj privlačijo ne 

glede na njegovo sestavljanje. Kocke imajo mag-

nete na vseh stranicah.  

Set je primeren za otroke nad 3 leta, saj vsebuje 

manjše delce. 

 

 



SEVERNI IN JUŽNI POL 

Magneti imajo severni in južni 

pol. Elementi toplih barv—

rumen, oranžen, rdeč in roza 

imajo navzven obrnjen južni pol. 

Elementi hladnih barv pa imajo 

navzven obrnjen severni pol. 

PRIVALČENJE IN ODBOJNOST 

Spojili bomo lahko elemente 

toplih in hladnih barv v kombi-

nacijah. V kolikor bomo želeli 

povezati dva elementa enakih 

barv (hladnih ali toplih), se bos-

ta med seboj  odbila 

ŽOGICE 

Na žogico lahko spojimo       

elemente katere koli barve. Ena 

žogica lahko sprejme do 20  

elementov. 

MOČ MAGNETOV 

Daljši elementi so močnejši 

in kot krajši. To pomeni, da 

lahko nanj vežemo večjo 

težo. 

SMX 220 MOJE PRVE AFRIŠKE ŽIVALI 

Živalice so sestavljene iz dveh delov, ki tvorijo telo in 

so iz prijetne mehke 

gume. Dele telesa pove-

žemo z magnetnimi ele-

menti. Povezovanje pri-

pelje do različnega kom-

biniranja in zabave. Vsi 

delci so dovolj veliki, da 

igračo lahko damo otro-

kom jasličnih oddelkov. 

 

 

SMX 410 MOJ PRVI VLAK 

Cirkuški vlak vsebuje magnetne 

elemente, živalice, vagone in   kro-

glice, ki povežejo elemente v zabav-

ni vlak. Set vsebuje 25 kosov in je 

primeren za prvo starostno skupi-

no. Vagoni in živalice so iz prijetne 

prožne gume, kolesa pa trdna, zato 

da vlak lahko poganjajo. 

 

 



SMX 907 STARTER SET 70 

Set vsebuje skupaj 70 kosov sprav-

ljenih v zaboj s pokrovom, kjer lah-

ko nanj gradimo. Set vsebuje viju-

ge, ravne elemente, ki so dveh veli-

kosti in kroglice. Set je primeren za 

otroke od enega leta starosti 

 

SMX 501 STARTER SET 42 

Set vsebuje skupaj 42 kosov, od tega, 18  

krajših elementov, 12  daljših elementov in 

12 kroglic. Set je primeren za otroke od  

enega leta dalje 

 

 

 

SMX 600 MEGA TOBOGAN (70 kosov) 

Set vsebuje elemente za sestavljanje labirinta po katerem 

potuje kroglica in pa knjižico za pomoč do neverjetnih idej 

- 8 plošč z luknjo 

- 5-ukrivljene in 3 ravne cevi  

- 3 tokovi/ podstavki 

- 14 srednje, 4 dolge in 4 ekstra dolge palice 

- 4 x palice 

- 1 zapora 

- 24 kroglic 

 

SMX 515 IGRIŠČE (46 kosov) 

Set vsebuje elemente za igro domišljije in pa    

knjižico za pomoč do neverjetnih idej 

- 6 plošč z luknjo 

- 2 ravne in 4 ukrivljene cevi  

- 2 tokovi/podstavki 

- 15 malih elementov in 4 dolgi elementi 

- 13 kroglic 

 



Karakteristike Magformars magnetov, ki dajejo igrači 

dodano vrednost in se razlikuje od ostalih magnetnih 

igrač. 

Magnet ima pozitivni in negativni pol, ki se med sabo privlačita, enaka pola pa se med 

seboj odbijata.  

Neodim magneti, ki so sestavljeni v valjček pod ohišjem gradnika Magformers poskrbijo, 

da se magnetki vrtijo v vse smeri in se povežejo med seboj, ne glede na pol med dvema 

magnetoma. 

MAGFORMERS 274-11 Moj prvi 

Set vsebuje 30 kosov s knjižico za učenje oblik in barv. Set 

je primeren za prvo starostno skupino. Gradniki so ne-

transparentni, kar zadržuje otroke pred tipanjem z usti 

 

MAGFORMERS 274– 12 Moj prvi 

Set vsebuje 54 kosov s knjižico za učenje oblik in barv ter šablone, 

ki otroke učijo povezovanja iz 2D v 3D oblike. Set je primeren za 

prvo starostno skupino. Gradniki so ne-transparentni, kar zadržuje 

otroke pred tipanjem z usti 

 

Kreativnost in zorenje možganov 

 

Magformers je najboljša 3D igrača za razvoj otroške kreativnosti. 

Otroci lahko pretvorijo 2D geometrijske mreže v 3D geometrijsko telo. 

Naravno, brez uporabe moči, lahko magnete spajamo med seboj, med 

tem pa v rokah čutimo kako se med seboj privlačijo. Magformers je moč-

na magnetna igrača, ki otroke vodi v domišljijski svet, ki ne pozna meja v 

kreativnosti. 



274-09 OSNOVNI SET  

62 delni 

 

274-13 KARNEVAL SET 

46 delni  

 

274-21 OSNOVNA VOZILA 

30 delni  

 

 274-25 DELOVNA VOZILA 

37 delni  

 

274-15 DESIGNER SET 

62– delni set  

 



NOVOST GEOSMART, VAM OMOGOČA ŠE VEČ MOŽNOSTI KREIRANJA. NA VOLJO JE VEČ OBLIK , VEČ BARV IN VEČ 

FUNKCIJ, KI BODO PRINESLA NOVA ODKRITJA. KOMPATIBILNI Z MAGFORMERS! 

GEO 400 MARSOVSKA BITJA, 63 kosov 

Cena z DDV: 108,00 € 

GEO 401, VESOLJSKA POSTAJA 70 kosov 

Set vsebuje tudi vrtljive elemente in Led luči 

 



GEO 600, EDUCATIONAL, 100 kosov 

Vsebuje tudi vrtljive elemente, lud luči, kolesa in kar 6 vrst 

različnih oblik 

Cena z DDV: 145,00 € 

GEO 211, LUNAR ROVER, 30 kosov 

Cena z DDV: 55,00 € 

GEO 301, VESOLJSKI KAMIONI, 43 kovov 

Cena z DDV: 75,00 € 


