
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 

 



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 

 

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 

 

GEO 211, LUNAR ROVER, 30 kosov 

 

GEO 301, VESOLJSKI KAMIONI, 43 kovov 

 


