
LAP 40454 SET GUMBOV ZA NIZANJE 

Set: 120 kosov 

 

LAP 40297 KOCKE SATJE 

Set: 24 delne. 

 

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. 

 

40466 Set perlic za natikanje JUMBO 

Velikost perlic od 15 mm-20 mm 

 



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 . 

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.  

Na voljo sta dva seta, ki se razlikujeta po zahtevnosti in velikosti.  

LAP 40378 ZOOB 125, primeren za predšolske otroke, saj je zahtevnost konstrukcij večja: 42,00 € z DDV 

LAP 11125 ZOOB JUNIOR, primeren za otroke 3 let in več, konstruktor je večji in lažji za sestavljanje:42,00 z DDV 

LAP 40285 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 

Nationwide 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 2014.  

Razložili so: grača omogoča popolnoma nov način igranja, ustvarjanja konstrukcij s prisesavanjem, spodbuja kreativnost 

in eksperimentiranje, otipno razvijanje in je iz zdravstvenega vidika popolnoma varna. 

SET 24 kos SQUIGS 

 



HAPE E3081 LESENI KONSTRUKTOR 

Velikost: 33 x 6 x 30 cm. Set: 62 kos. 

 

40270 Pop Arty 500 kos 

Fleksibilne plastične perle, ki se med 

seboj    natikajo, ne potrebujejo vrvic 

za ustvarjanje. POP in sestavljena je 

čudovita barvna verižica, prstan, kro-

na. Set vsebuje 500 perlic 

 

42110 Kreativni ježki 

Set vsebuje 4 plošče s posebno  ježkasto prevleko, 50 vrvic 

različnih velikosti in barv ter 12 kartic idej 

 

LEGLER 6912 Logic kovček 

Kovček z dvema magnetnima ploščama, 42 magnetki različ-

nih oblik in 25 kartic idej za sestavljanje, omogočajo igro 

polno   domišljije, ki spodbuja otroke k natančnosti in potr-

pežljivosti. Otrok se uči kako različne oblike sestavijo celoto.   

Velikost kovčka 29 x 29 cm 

 

E6005 SESTAVI TOPOBAN 

Starost 4+ 

 



GOKI 53914 STEZA ZA FRNIKULE 

Velikost 30 x 9,8 cm. Set: 34 kosov 

 LEGLER 1530 DRSALNICA 

Veliko možnosti postavitve. Velikost: 

55 x 31 x 40 cm. Set:50 kosov 

 

GOKI 58990 PLUTA Z ŽEBLJIČKI 

Velikost: 30 x 21 cm,. Set: 210 delne.  

 

LAP 40284 PLUTA Z ŽEBLJIČKI 

Set vsebuje 4 plošče, pet kladivc in  cca 180  plo-

ščic črk, številk, vzorčkov in drugih oblik. 

Velikost: 22,2 X 14,6 X 9,5 cm. Set: 180 kosov  

 

GOKI 58964 GRADBENI SET V OKVIRJU 

Velikost:  23,5 x 23,5 x2,3 cm, 57 delni.  

 

GOKI 57572 KOCKE SESTAVLJANKA, 4 v kompletu 

Velikost: 16 x 16 x 2,1 cm, 20-25 delni.  

 


