
259-76 Magnetni leseni konstruktor 

transporter 

V setu je 110 kock z magnetnimi ele-

menti, ki se vrtijo, tako da se kocke 

med seboj privlačijo ne glede na nji-

govo sestavljanje. Kocke imajo mag-

nete na vseh stranicah.  

Set je primeren za otroke nad 3 leta, 

saj vsebuje manjše delce. 

 

259-31 MAGNETNE PALICE 

Set lesenih magnetnih palic za kreativno 

sestavljanje. V setu je 40 kosev KLEIN  0656 MAGNETICO KOCKE  

Set vsebuje ploščo, vozila, figure, valje,  

kocke in kartice z idejami za gradnjo. Koc je v 

setu 85 in so primerne tudi za prvo starostno 

skupino. 

 

KLEIN 0071  SET MAGNETNIH ŽIVALI  

4 delni set. Igrača je primerna tudi za 

najmlajše otroke. Z enostavnim sesta-

vljanjem se otrok nauči anatomije 

živali. 



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 

bosta 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 povežemo z 

magnetnimi elementi. 

Povezovanje pripelje do 

različnega kombiniranja 

in zabave. Vsi delci so 

dovolj veliki, da igračo 

lahko damo otrokom 

jasličnih oddelkov. 

 

SMX 410 MOJ PRVI VLAK 

Cirkuški vlak vsebuje magnetne 

elemente, živalice, vagone in   

kroglice, ki povežejo elemente v 

zabavni vlak. Set vsebuje 25 kosov 

in je primeren za prvo starostno skupino. Vagoni in živalice so iz prijetne 

prozne gume, kolesa pa trdna, zato da vlak lahko poganjajo. 

 



SMX 501 STARTER SET 42 

Set vsebuje skupaj 42 kosev, od tega, 18 

kosov krajših elementov, 12 kosov daljših 

elementov in 12 kroglic. Set je primeren za 

otroke enega leta dalje 

 

SMX 907 STARTER SET 70 

Set vsebuje     skupaj 70 kosov 

spravljenih v zaboj s pokrovom, 

kjer lahko nanj gradimo. Set vsebu-

je vijuge, ravne elemente, ki so 

dveh velikosti in kroglice. Set je 

primeren za otroke od enega leta starosti 

 

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 rampa 

* 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 

 



CD 50291 MAGNETNE KROGLICE 

Te kroglice so videti kot pisane plastične kroglice, 

toda vsaka vsebuje magnet, tako da se med seboj 

privlačijo ali odbijajo, kar je uvod v čarobni svet 

magnetizma in zabave. 

Velikost: 15mm, 100 kos 

CWR 1108 MAGNETNI LIKI 

Set 90 MAXI magnetnih likov 5 geometrijskih oblik (30 malih, 

30 srednje veliki, 30 maxi. Magneti so priloženi, tako da jih 

nalepimo na like ali pa like uporabimo brez magnetov. 

CD 50143 MAGNETNA PLOŠČA S PRAHOM 

Zaprt okvir vsebuje magnetni prašek v raztopini, ki 

temelji na vodni osnovi za prikazovanje magnetnih 

vzorcev. Ko je nad ploščo prisoten magnet se delci 

železa medsebojno privlačijo in ustvarijo vzorce. 

Vključuje magnete za ustvarjanje. 

Velikost: 225 x 130 x 15 mm. 

CD 50472 UČENJE MAGNETIZMA 

Idealen komplet  raziskovanje magnetizma, ki vsebuje močno 

plastično podkev z magnetom in enostavnim ročajem, magnetne 

palice, obroče, magnetne frnikole in manjše podkve. 

Velikost podkve: 21 cm 

CD 50203 KOVČEK Z MAGNETI 

Zbirka magnetov in materialov, spravlje-

nih v kovček, vsebuje magnetne palice, 

gumbe , bloke, prstane, podkve, kompase 

in mnoge druge elemente za učenje mag-

netizma. 

 



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. 

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-

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 raziskovanjem z 

usti, kaj je na drugi strani. 

 

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 raziskovanjem z usti, kaj je na drugi strani. 

 



274-09 OSNOVNI SET  

62 delni 

274-13 KARNEVAL SET 

46 delni  

274-21 OSNOVNA    VO-

ZILA 

30 delni  

274-23 INTERVENCIJSKA 

VOZILA 

33 delni  

274-23 DELOVNA VOZILA 

37 delni  



274-05 STANDARD SET  

14 delni 

274-33 INSPIRE SET  

30 delni 

274-36 ZOO VOZILA 

55 delni 

273-03 OSNOVNI GRADNIKI KVADRATI 

6 delni 


