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Spoštovani, 

 

Pred vami je katalog darilc malih vrednosti in velikih  

presenečenj. Pripravili smo ponudbo, ki se razdeli  

na vrste izdelkov: 

 Športni artikli 

 Uporabni izdelki 

 Zabavni izdelki 

 Ustvarjalni pripomočki 

 Družabne igre 

 Sestavljanke 

 Glasbila 

 Rubrika za najmlajše 

 

Vse cene v katalogu so brez 22% DDV. Vse cene so prilagojene na 

količine vsaj 50 kos enakega izdelka. V kolikor bi se zanimali za 

manjše količine posameznega kosa, vas prosimo povprašajte za  

ponudbo in možnost dobave. 

            Darilca vam po želji  zapakiramo v darilne vreče, jih                   

opremimo z imenom, ali posvetilom (v kolikor gre za vsaj 3 artikle 

iz naše ponudbe). 

Dobavni rok je odvisen od vsakega artikla in ni daljši 
kot  20 dni. 

Dostava je vedno brezplačna! 

 

V upanju na praznično sodelovanje z vami, vam želimo 

čim toplejše prestajanje zimskih dni in veliko veselja ob 

pripravah na Novo leto 

S spoštovanjem, 

 

mag.posl.ved, Teja Uribe Marn 
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Lesena loparja z žogico v mrežici, 

les in plastika, Ø190mm, dolžina 

celega loparja: 340mm  

Cena: 2,00 € + DDV 

 

PVC Frizbi, premer 18 cm 

Cena: 1,00 € + DDV 

Ulovi žabico iz frotirja 

Cena: 3,30 € + DDV 

Igra Ujemi žogico z dvema lovilcema in 

eno žogico, ki se vakuumsko pridrži povr-

šine. Premer loparja 17,50 cm 

Cena: 1,20 € + DDV 

 

 

00226 Igra z loparji na ježka 

Premer igralne plošče: 18 cm 

Cena: 2,00 € + DDV 

9187 Lopar dva v enem 

Ena stran loparja je odbijajoča, druga pa oblečena z 

ježkasto podlago, ki žogico oprime. V setu sta prilo-

ženi dve različni žogici za dve različni igri z loparji. 

Cena: 4,00 € + DDV 

Frizbi iz EVA pene 21 cm 

Cena: 1,25 € + DDV 

0015 Frizbi Rdeč, fi 18 cm 

Cena: 0,60 € + DDV 

00224 Frizbi zložljiv iz blaga obdan z žico. 

Pospravljen v  vrečki. Fi 20 cm 

Cena: 0,35 € + DDV 
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22-018000 Set zaobljenih loparjev 

V setu sta dva loparja, ki sta prila-

gojena za 

lažje lovljenje žoge in žogica. 

Cena: 1,50 + DDV 

 

62982, Lesena vrtalka z navojem      

velikosti 11,5 cm 

Cena: 1,60 € + DDV 

62981,  Lesena vrtalka pajacek,  

velikosti 7 cm 

Cena: 1, 50 € + DDV 

62984, Lesena vrtalka premera 6 

cm z različnimi motivi 

Cena: 0,45 € + DDV 

JO-JO PVC 

Cena: 0,80 € + DDV 

Lesena vrtalka z ročko, 

cca 25 cm 

Cena: 2,30 € + DDV 

70081 Vrtalke z lučko, 

premer 6 cm 

Cena: 0,90 € + DDV 

2935 Leseni JOJO premera 

3,5 CM 

Cena: 0,90 € + DDV 

1985 Lesene vrtalke 

Cena: 0,50 € + DDV 

6138 Lesene vrtalke obrazi  

Cena: 0,40 € + DDV 

WM 210  JOJO Lesen premera 4 cm 

Cena:  0,60 € + DDV 

JO-JO z lučko, premer 6 cm 

Cena: 1,20 € + DDV 
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Kolebnica z lesenim ročajem 

Cena: 1,15€ + DDV 

15330 Igra z žogico premera 6,3 cm 

Cena: 1,30 € 

15353 Plesni trak s palčko dolžine 40 

cm in trakom dolžine 200 cm. 

Cena: 1,60 € 

FB 400 Žogica iz gume  premera 3,7 cm in 

trakom   dolžine 360 cm, ki sproži dolgi lok 

pri metanju. 

Cena: 1,20 € + DDV 

Piščalka 5,7 cm 

Cena: 0,40 € + DDV 

Gumitwist, 240cm 

Cena: 1,15 € + DDV 

Kendama, japonska tradicionalna igrača 

žongliranja, 16 x 6 cm 

Cena: 3,20 € 

Tarča z ježkastimi žogicami 

Cena: 4,20 € + DDV 

WG106 Kolebnica z lesenim 

ročajem, 230 cm 

Cena: 1,20 € + DDV 

Otroške hodulje 

Izredno stabilne in vzdržljive 

Cena: 1,30 € + DDV 

8383 Spiralna mavrica 

Cena: 1,60 € + DDV 

Kornet za lovljenje žogic s sprožilcem 

Cena: 0,80 € + DDV 
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15293 Žoga happy premera 20 cm. Žo-

gica ni napihnjena 

Cena: 1,40  + DDV 

Žoga za košarko Nixon, 7``, premer: 23 cm 

Cena:  3,80 € + DDV 

Žogice premera 15 cm obrazi 

Cena: 0,80 € + DDV 

Silikonski skakači 

Gumo obrnemo in jo spustimo na tla. Od 

tam se bo skakač odbil visoko v zrak, tudi do 

3m.  

Cena: 0,40 € + DDV 

Eazy ball John 

Elastična mehka lahko žoga, 

premer 23 cm. Primerna za 

igro in fizioterapijo ali vad-

bo z nogami.  

Cena: 1,40 € + DDV 

Žoga HOP HOP John, premer 50 cm 

Žoga je primerna za skakanje, urje-

nje motoričnih sposobnosti. Max 

teža vzdržljivosti je 50 kg. 

Cena: 4,30 € + DDV 

70174 Žogica z bradavicami in luč-

ko, premer 7 cm 

Cena: 1,20 € + DDV 

70051 Žogica z brada-

vicami fi 10 cm 

Cena: 0,80 € + DDV 

Lopata GOWI za spuščanje 

Lopata iz izredno dobrega materiala priznanega proizvajalca GOWI 

Velikost: 50 x 35 cm 

Cena: 1,70 € + DDV 
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Keramični hranilnik Pikapolonica 

Cena: 0,95 € + DDV 

Lesen Obešalnik z motivom 

Cena: 0,98 € + DDV 

Lesena kljukica z motivom 

velikosti 8 cm 

Cena: 0,16 € + DDV 

Leseni lonček za svinčnike 

Cena: 0,87 € + DDV 

Škatlica 7 x 7 cm s figuro snežaka ali božička 

iz frotirja. Figura je  spravljena v škatlici 

Lesen hranilnik 

Cena: 1,35 € + DDV 

Lesena figurica s spenjalom za 

sporočila v lončku. Velikost 10 cm 

Cena: 0,50 € + DDV 

Hranilnik večji DINO 

Cena: 1,95 € + DDV 

Nahrbtnik iz pliša z motivom živali, velikost 

25 cm 

Cena: 5,50 € + DDV 

64170 Nahrbtnik iz polies-

tra, 300 x 400 x 140 mm 

Cena: 3,30 € + DDV 

Mehka odeja z plišastim medvedkom 

Cena: 5,50 € + DDV 
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Kompas na leseni zapestnici 

Cena: 1,30 € + DDV 

Brisačka za roke pakirana v LIZIKI 

Cena: 2,20 € + DDV 

Darilna pletena vrečka z plišastim zimskim motivom 

Cena: 1,20 € + DDV 

Rokavička za tuširanje iz frotirja 

Cena: 1,50 € + DDV 

 

6415 Daljnogled 6 x 30 

Cena: 1,90 €  + DDV 

Odsevni trak za otroke 

Cena: 0,28 € + DDV 

Brisačka za roke v izredno lični embalaži -TORTICA 

Cena: 2,20 € + DDV 

215 Flaška s pokrovom, 600 ml 

Višina: 21,5 cm, premer 6 cm 

Cena: 3,60 € + DDV 

Torbica s plišem za 

okoli vratu 

Cena: 1,30 € + DDV 
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Otroški dežnik, plastična kljuka, 

Ø530mm, dolžina: 470mm  

Cena: 3,90 € + DDV 

Otroški dežnik-avtomatičen, plastič-

na kljuka v eni od barv dežnika, 

Ø670mm, dolžina: 540mm  

Cena: 3,50 € + DDV 

Škatlica premer 6 cm za 

shranjevanje zobka 

Cena: 0,65 € + DDV 

60915 Lesena škatlica z motivom 

živali višine 4 cm 

Cena: 1,20 € + DDV 

Stojalo za zobno krtačko-krokodilček, 

les, s peščeno uro 3 min., 75x80x40mm, 

kartonska škatla 

Cena: 1,60 € + DDV  

Plišasti obesek za ključe 

Cena: 1,25 € + DDV 

7978 Leseno ravnilo 18 cm 

Cena: 1,10 € + DDV 

741956 Zobna ščetka z peščeno uro 

Cena: 1,50 € + DDV 

0964 Mala namizna lučka  višine 10cm 

Cena: 1,50 € + DDV 

Lučka OK s koncem za 

pametne telefone 

Cena: 0,60 € + DDV 

3227 Blokec ma lesenem okvirju in 

magnetni podlagi z lesenim svinčnikom 

Velost: 16 x 6 cm 

Cena: 1,90 € + DDV 

1475 Zložljiva zobna ščetka 

Cena: 0,40 € + DDV 
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7912 Leseni blokes na špiralo z 40imi stranmi. Velokost: 15 x 11 cm 

Cena: 2,80 € + DDV 

Okvir za sliko mali L.H. 

Cena: 0,50 € + DDV 

Keramični lončki z motivi ali brez 

Cena: 0,90 € + DDV 

1790 Torbica za shranjevanje obutve 

Cena: 2,25 € + DDV 

Naprstne lutke z lesenimi glavicami, Trije prašički in volk 

Cena: 2,85 € + DDV 

Naprstne lutke z lesenimi glavicami 

4 kos, igra Rdeča Kapica 

Cena: 2,85 € + DDV 
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Milna pištola za mehurčke s priloženo 

milnico 

Cena: 1,60 € + DDV 

Kaledoskop pomorščak 

Cena: 1,90 € + DDV 

Kaledoskop Lunica—Kaširan 

Cena: 0,70 € + DDV 

Vodni kaledoskop—stekleni 

Cena: 2,30 € + DDV 

Milni mehurčki 60 ml 

Cena: 0,45 € + DDV 

8239 Veliki milni mehurčki 

Velikost  flaške 38 cm x 3,5 cm, cca 250 ml 

Cena: 1,60 € + DDV 

62929 Lonček z dvojnim povečevalnim 

steklom in odprtinicami, zato da bodo 

živalice lahko dihale, medtem ko jih bo-

mo opazovali. 

Cena: 1,60 € + DDV 

 

70178 Čarobne palice napolnjene z vodo, 

gelom in bleščicami 

Velikost: 50 cm 

Cena: 1,60 € + DDV 

21060 Ročna lopata 

Cena: 1,00 € 

Lesene živalice na stojalu 

Cena: 2,00 € 

Vodna brizga 

Cena: 1,30 € + DDV 
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Obesek za ključe zmehkalček 

Cena: 0,60 € + DDV 

8372 Živahni črviček 

Cena: 1,20 € + DDV 

Dinozavrovo jajce 

Izkoplji dinozavra iz okamenelega Jajca. 
V setu je jajce iz gipsa v katerem je vlit 
dinozaver ter orodje za izkopavanje. 

Cena: 1,60€ + DDV 

Rastoča živalica v akvariju 

Na vrhu akvarija odstraniš zatič in ga na-
polniš z vodo. Kmaluzatem bosta pričeli 
žabici v akvariju rasti. Za rast do končneve-
likosti bosta potrebovali več dni. Zrastli 
bosta kar 8 kratnik trenutne velikosti.  

Cena: 2,10 € + DDV 

Valjenje malega jajca 

Opazuj rojstvo male živali. Jajce potopi 

v kozarec z mlačnovodo. Po približno 

12-24 urah jajce poči in rodil se bo 

prikupni mladiček. Malčka pusti v vodi 

in še nekaj dni bo rastel. 

Cena: 2,40 € + DDV 

Slimmy 

Priljubljena lepljiva snov slimmy, je zdaj na 

voljo tudi sprikupnim lončkom, kjer je izre-

zan obraz. Ko boste slimmy masostresli v 

lonček, bo ta spolzela skozi odprtine in obli-

kovala smešne obraze. V setu dobiš maso 

slimmy v različnih barvah, lonček z obrazom 

in lonček za shranjevanje mase. 

Velikost lončka je 5,5 cm x 7,5 cm. 

Cena: 2,40 € + DDV 

Valjenje velikega jajca 

Opazuj rojstvo malega dinozavra. 

Jajce potopi v kozarec z mlačno vo-

do. Po približno 12-24 urah jajce 

poči in rodil se bo prikupni dinoza-

ver. Malčka pusti v vodi in še nekaj 

dni bo rastel. 

Velikost jajca 12 cm. V dispelju 12 

kom. 

Cena: 3,00 € + DDV 

Mini set za igro z vodo in peskom 

Cena: 1,40 € + DDV 

Set lune in zvezdic 

Večbarvne zvezdice se navpijeo dnvene svetlobe ali svetlobe 

od luči in zvečer sijejo v temi. 

Cena: 1,10 € + DDV 
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SB 301 Lesen okvir z motivom živalic, ki jih lahko 

pobarvamo in prilepimo na okvir. Velikost: 11 x 12 

cm 

Cena: 0,75 € + DDV 

15041 Bombažne peresnice, velikosti 23 

cm pripravljene za risanje 

Cena: 0,90 € + DDV 

58637 Bombažna torbica,                      

velikosti 20 cm pripravljene za risanje 

Cena:  1,50 € + DDV 

 

15042 Bombažni Nahrbtnik za poslikavo,  

velikost 26 x 33 cm 

Cena: 4,20 € + DDV 

Voščenke za poslikavo na tekstil, set 8 kos 

Cena: 1,00 € + DDV 

58998 Magična plošča  za risanje velikosti 19 x 

13 cm. Folija omogoča pisanje in brisanje 

Cena: 0,45 € + DDV 

Bombažna vrečka          

20 x 23, A4 za poslikavo 

Cena: 0,60 € + DDV 

Lesena tabla velikosti A4 30 

x 20 cm, s kredami v pisalih 

in gobico za brisanje 

Cena: 2,10 € + DDV 

 

PRIMO Flomastri za tekstil 

Cena: 2,10 € + DDV 

70135 Lesene jaslice, pripravljene za 

barvanje. Velikost jaslic cca 20 x 12 cm. 

Spredaj odprtina za svečko. 

Cena: 1,45 € + DDV 

70074 Peresnica iz blaga, pripravljena 

za barvanje 

Cena: 1,10 € + DDV 
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20 kred v vrčku za asfalt ,    

velikosti 15 cm, debeline 3 cm 

Cena: 1,60 € + DDV 

Keramični lonček za dekoriranje, 

višine 10 cm 

Cena: 1,10 

€ + DDV 

6 Akrilnih barv po 25 ml PRIMO 

Barve so primerne za barvanje po ke-

ramiki, Das Masi,  steklu, kamnu, lesu 

in papirju. So vodoodporne in primer-

ne za barvanje površin, ki so na pro-

stem 

Cena: 2,20 € + DDV 

Ptičja keramična hišica za dekoriranje 

Velikost: 14 x 11 z odprtino premera 5 

cm 

Cena: 1,90 € 

SP406 Set šestih kred za asfalt 

11cm 

Cena: 0,45 € + DDV 

70041 Kredna jajčka, set 3 kos 

Cena:  0,70 € + DDV 

70169 Krede za asfalt v kovčku z gobico 

Cena: 1,10 € + DDV 

 

285MOD500B Modelirna masa 

PRIMO 

Masa se oblikuje kot glina in se 

v 8h urah posuši na zraku. Izde-

lek dobi glinen izgled, ki ga lah-

ko pobarvamo. Barva: bela ali 

terracota pa 500 g 

Cena: 1,30 € + DDV 

Keramični vrček 120 ml, višina 80cm 

Cena: 1,10 € + DDV 

Keramični vrček za čajno svečko 

Cena: 0,80 € + DDV 
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Lesena ura premera 15 cm za dekoriranje. Lahko 

sestavljiva iz kvalitetnega lesa. Potrebujemo 

baterijo AA 

Cena:  2,20 € + DDV 

Lesena hiška za dekoriranje 

Velikost: 26 x 25 x 3 cm 

Cena: 2,00 € + DDV 

Lesena peresnica za dekoriranje, 

Velikost: 20 x 6 x 3,5 cm 

Cena: 1,70 € + DDV 

Blokec (60l) s špiralo in leseni-

mi platnicami 

Velikost: 11 x 8,5 cm 

Cena: 1,10 € + DDV 

Lesen hranilnik z odprtino in čepom za 

kovance.  

Velikost: 10 x 10 cm 

Cena: 1,10 € + DDV 

195-51 Sestavi ptičjo hišico iz lesa in jo pobarvaj 

Velikost hišice: 18 x 10 x 10 cm 

Cena: 2,30 € + DDV 

Okvir z ogledalom velikosti  20 x 16 

cm, pripravljen za dekoracijo 

Cena: 1,90 € + DDV 

Okvir za sliko 15 x 20 cm 

Cena: 1,60 € + DDV 
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Lepilo z bleščicami, 20 ml, 

6 barv  

Cena:  2,10 € + DDV 

šestkotne barvice PRIMO DEBELE 

Premer mine: 5,5 mm; premer 

barvice: 9 mm; intenzivne barve; 

dolžina 180 mm; lakirane 

Cena: 3,00 € + DDV 

šestkotne barvice Steadtler TANKE; 

lakirane, premer 6,8 mm, premer 

mine 2,9 mm, ABS sistem z bambu-

sovo smolo proti lomljenju 

Cena: 1,40 €+ DDV  € 

Voščenke tanke PRIMO 

premer: 8,5 mm; intenzivne barve; 

dolžina 90 mm; so pralne iz večine 

tkanin in drugih površin 

Cena: 1,10 €+ DDV 

226TD50S Prstne barve v lončkih, 6 

barv po 50 g 

Cena: 2,40 € + DDV 

503MAT12E Suhe tanke 

barvice 1/12 šestkotne 

Cena: 1,10 € + DDV 

130PA10 Aquarel voščenke s čebeljim 

voskom 1/10 v kovinski embalaži 

Voščenke se uporabljajo s tehniko 

aquarel, ko po sliki, ki jo narišemo s 

čopičem in vodo razmažemo sliko in 

dobimo učinek vodenih barv. 

Cena: 2,20 € + DDV 

14112 Set za izdelovanje zapestnic 

Set zapesnic priznanega nizozemskega proizvajalca ustvar-
jalnih igrač SES. V setu dobiš posebno orodje, ki ti bo poma-
galo ustvarjati čudovite zapestnice iz elastik. Uparabi števil-
ne tehnike in različne kombinacije. V setu 600 zapestnic 
različnih, tudiposebno orodje za ustvarjanje, 24 sponk in 
navodila 

Cena: 4,80 € + DDV 

Atraktivni set za izdelova-

nje nakita 32518 

S tem setom si lahko izde-

laš kar 25 različnih kosov 

nakita. 

Cena:  2,80 € + DDV 

4353 Atraktivni set za ustvarja-
nje zapestnic, verižic ali drugih 
zanimivih dekoracij. V setu 
dobite 3 x po 3 metre barvnih 
vrvic in 3 zaponke. 

Cena: 3,40 € + DDV 
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Pobarvanka z voščenkami in nalepkami različ-

nih motivov 

Cena: 0,80 € 

Različne tematike pobarvank 

za različne starosti, s pravlji-

cami in brez. 

Cena: 3,40 € + DDV  

601PEN12 Tanki flomastri 1/12 

Cena: 0,90 € + DDV 

601PEN24 Tanki flomastri 1/24 

Cena: 1,90 € + DDV 

610PENDP10 Flomastri DUET 1/10 

Ena stran tanka, druga debela konica 

Cena: 1,85 € + DDV 

603JUMBO12 Debeli flo-

mastri 1/12 

Cena: 1,80 e + DDV 

4731 Pobarvanka z nalogami, 

16 slik 

Cena: 1,00 € + DDV 
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Tempera PRIMO 

vključuje 12 tubic po 

7,5 ml 

Cena: 2,30 €  + DDV 

Otroški dežnik za barvanje 

Otroški dežnik za barvanje - do 7 let, 

5 vodoodpornih barvic, Ø700mm  

Cena: 4,20 € + DDV 

Leseni svinčniki z motivom na 

zibajoči vzmeti 

Cena:  0,35 € + DDV 

Štampiljke novoletnega motiva 4 ,5 cm 

Cena: 0,40 € 

Štampiljke motiva živali, 4,5 cm 

Cena: 0,40 € + DDV 

75047 Set za risanje, 30 

delni 

Vsebuje voščenke, suhe 

pastele, vodene barvice 

in nekaj pripomočkov. 

Cena: 2,60 + DDV 

110A12B Vodene barvice PRIMO 

25 mm 

1/12 , premer tablete 25 mm 

Cena: 1,10 €  + DDV 

107A12A Vodene barvice 

PRIMO 30 mm 

1/12, premer tablete 30 mm 

Cena: 1,30 € + DDV 

253TB6E Tempera v lončkih s pokrovi, 6 

osnovnih barv 

Cena: 1,50 € + DDV 

231TM6E Tempera v lončkih s pokrovi, 6 

bleččečig barv (zlata, srebrna, bronasta, 

staro zlato, metalno rumena, metalno 

modra 

Cena: 2,10 € + DDV 
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FOAM CLAY, Mehurčkasta masa za oblikovanje, 

je prekrivna, kar pomeni, da se oprime lesenih, 

PVC, Stiropornih izdelkov in se suši na zraku. 

Nastanejo lahko prave umetnine. 

Cena :4,00 € + DDV 

SILK CLAY Izredno lahko masa za 

oblikovanje, ki se suši na zraku in 

pusti izdelku teksturo gume. 

V setu je 5 različnih barv, orodje za 

oblikovanje in očki 

Cena: 2,60 € + DDV 

iCLAY Amos  

Izredno lahka masa za oblikovanje, ki se posuši na zraku in dobi teksturo 

gume. Barve se mešajo med seboj in prelivajo. Izdelki so tako lahki in gumi-

jasti, da se tudi odbijajo od tal.  

V setu je 6 barv in 4 orodja za oblikovanje. Na žalost maso lahko najdete le z 

ohišno embalažo motiva Wings (roza embalaža). Barve v setu so osnovne. 

Redna cena: 8,00 € 

Cena odprodaje zalog: 2,60 € + DDV 

265CP6 Plastelin v palčkah, 6 

osnovnih barv po 18g, Izredno 

kvaliteten s čebeljim voskom, ki 

se nikoli ne posuši 

Cena: 0,80€ + DDV 

Keramični pujsek 9 x 11 

cm 

Cena: 1,10 € + DDV 

266CP10 Plastelin v palčkah, 10 

barv po 18 g 

Izredno kvaliteten s čebeljim 

voskom, ki se nikoli ne posuši 

Cena: 1,20 € + DDV 

Plastelin 5x 75 g Amos, ekstra mehek in la-

hek za oblikovanje. 5 barv v lončkih z 6 mo-

delčkov 

Cena: 3,30 € + DDV 
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8443 Igra Učimo se gledati na uro 

Kdo je obrnil na uro? Izobraževalna igre za otroke jih bo seznanila s ča-

som in deli dneva. Različne situacije tipičnega dne predšolskega otro-

ka povezujemo s kazalci na uri. Sestavljanka je velika 17 x 8 cm, pre-

mer ure pa 14 cm. 

Cena: 4,40 € + DDV 

 

8445 Igra asocijacij 

Povezujemo predmete, živali in njihova prebivališča, letne čase. Igro sestav-

ljajo sestavni deli, ki tvorijo tridelno sestavljanko velikosti 13 x 5 cm. Za ma-

lo lažje povezovanje, so deli ki sodijo skupaj enakih barv. Ob igri se z 

otroci pogovarjamo in razkrivamo asociacije, tudi tiste, ki niso na sli-

kah. 

8444 Igra Učimo se oblik in barv 

V setu so 4 plošče velikosti 27 x 18 cm z različnimi vsebi-

nami in prostimi okvirčki za barve in oblike. Kaj bo napo-

vedalo kolo oblik in barv? Poskusimo poiskati par na 

naši igralni plošči in čim preje pravilno pokriti vse praz-

ne okvirčke. 

Cena: 4,40 € + DDV 

8442 Igra Učimo se letnih časov 

Vsi otroci vedo, da letni časi obstajajo, vendar poiskusimo ugo-

toviti, kaj je za njih značilno. Igro sestavljajo 4 igralne plošče 

velikosti 17 x 13 cm in 24 ploščic z motivi, ki so značilni za 4 

letne čase. Poskusimo jih najti. 

Cena: 4,40 € 

8749 Igra Nasprotij 

Igra na žetonih premera 5 cm je igra spomina, kjer iščemo 

pare nasprotij. 

Cena: 4,40 € 
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Rubikova kocka mala 6 cm 

Cena: 1,20 € 
Domino v leseni škatlici 

Cena: 0,90 € + DDV  

HS 200, Mikado v leseni škatlici 18 cm.                        

Set vsebuje 41 paličic 

Cena: 0,59 € + DDV 

Abacus leseni 

Cena: 2,80 € + DDV 

HS 130, Igra potrpežljivosti in spret-

nosti v lesenem okvirju 6,5 x 6,5 cm, 

z motivom in kuglico, ki jo je potreb-

no peljati do luknjic. 

Cena: 0,95 € + DDV 

Mikado in Domino , set dveh iger 

spravljenih v leseni škatli 

Cena: 1,80 € + DDV 

Igra Človek ne jezi se v leseni 

škatli velikosti: 17 x 17 x3 cm 

Cena: 2,30 € + DDV 

13186, Sortirna sestavljanka števil, 

velikosti 7,2 x 9,2 cm 

Cena: 0,35 € + DDV  

Stolp Jenga, višina 17 cm 

45 kos 

Cena: 2,00 €+ DDV 

Igra Stolp, 48 delni—52 x 10 x 17 mm 

Velikost škatle: 17 x 5 x5 cm 

Cena: 2,10 € + DDV 

0043 Sestavljanka Tangram v 

lesenem okvirju z navodili in 

idejami, 12 x 12 cm 

Cena: 0,45 € + DDV 
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3978 Postavimo gosenico 

Igra v kovinski škatlici (sestavimo gosenico—razvrščanje barv, 

lesena, 10 x 6 x 3 –velikost škatlice. Premer enega delčka: 4 cm, 

debeline 0,5 cm  

Cena:  3,50 € + DDV 

3925 Magnetni labirint 

Lesena ploščica z labirintom je pokrita z pleksi ste-

klom in velikosti 12 x 12 cm. Z palčko, ki ima na koncu 

magnetek poskusimo voditi kroglico do cilja. 

Cena: 4,20 € + DDV 

2866 Potovalne igre 

V leseni škatlici se nahajajo 4 igre. Leseni domino, Kocke, Karte 

in Mikado. Velikost škatlice: 18 x 14 x 3 cm 

Cena: 4,20 € + DDV 

2948 Leseni Domino Sadje in drugi motivi 

Domino je spravljen v leseni škatlici velikosti 14 x 8,5 x 4,5 

cm. Velikost ploščic: 6 x 3 cm, 28 kos 

Cena: 2,00 € + DDV 

4220 Domino Živali 

Domino je spravljen v leseni škatlici 14 x 8 x 5 cm, Velikost lesenih 

ploščic: 6 x 3 cm z motivi živalic. 24 kos 

Cena: 3,80 € + DDV 

8019 Igre sestavljanja 

Igre so pospravljene v bombažne vrečke in so na 

voljo le v setu. 

Cena: 6,00 € (1,50 € za kos) + DDV 
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DETEKTIV  900644 
So ti všeč zgodbe in filmi z detektivskimi 
junaki ? Bi želel postati eden zmed njih? 
Potem pokliči enega ali več igralcev, sestavi 
dve nasprotni ekipi in začni z odkrivanjem 
"kriminalca". Zmaga tista ekipa, ki prva 
odkrije nasprotnikovega "kriminalca 
Cena: 5,20 € 

POTAPLANJE LADJIC 900645 
Potopite vse nasprotnikove ladje 
(letalonosilka, križarka, podmornica, ruši-
lec, vojna ladja) preden on potopi vaše ter 
zmagajte. Zmagovalec je tisti, ki prvi poto-
pi vse nasprotnikove ladje.  
Cena: 5,20 € 

SESTAVI BESEDO 900818 

Razburljiva besedna sestavljanka  je igra za 

dva do štiri igralce. Pri igri se igralci med se-

boj izmenjujejo ter sestavljajo besede s črka-

mi, ki jih imajo na stojalu. Črke polagajo na 

igralno ploščo. Zmagovalec je tisti, ki najhi-

treje uporabi vse črke na svojem stojalu.  

Cena: 5,20 € + DDV 

TOMBOLA 900648 
Zmaga tisti, ki ima prvi tombolo - vsa 
števila na kartici. Če več igralcev      
istočasno kliče tombola, zmaga igralec, 
ki ima na kartici večjo vsoto števil.  
Cena: 5,20 € 

56681 Lesena igra s frnikulami 

Velikost predora cca: 10 x 30 cm.  

Cena: 4,20 € + DDV 

4 V VRSTO 21483 

Štiri vodoravno, štiri navpično in štiri 

diagonalno - v vrsto seveda. Družabna 

igra je namenjena dvema igralcema. 

Prvi igralec, ki mu uspe položiti 4 krožce 

v vodoravno, navpično ali diagonalno 

linijo, je zmagovalec.   

Cena: 5,20 € + DDV 

329-96 Igra klobučkov 

Igra vsebuje dve odskočni deski, 12 klo-

bučkov različnih barv in tarčo, ki je ozna-

čena s številkami. Klobuke poskusimo 

izstreliti v tarčo in doseči čim več točk. 

Cena: 2,40 € + DDV 

Sestavimo medvedka 57910,   

Velikost 14 x x14 x 4 cm v leseni 

škatlici. Motivi medvedka štejejo 

6 motivov in 18 delov. 

Cena: 2,70 € + DDV 
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HS129 Igra ravnotežja iz lesa, 

velikost stolpa do 20 cm, v bom-

bažni vrečki 

Cena: 1,50 € + DDV 

56950 Osliček ravnotežja lesen,                    

Set vsebuje 60 paličic, ki jih nalagamo 

na hrbet oslička, velikost  12 x 10 cm 

Cena: 4,50 € + DDV 

Igra seštevanja lesena ,                    

velikost 13,5 x 9 x 2,5 cm 

Cena: 3,20 € + DDV 

Igra frnikul 

V set sodi 30 steklenih frnikul in leseno stojalce 

za igranje premera 12 cm 

Cena: 4,60 € 

Moj prvi Spomin - leseni, 16 parov, 

velikost ploščice 5 x 5 cm 

Cena: 4,00 € + DDV 

Spomin Pirati - leseni, 16 parov, 

velikost ploščice 5 x 5 cm 

Cena: 4,00 € + DDV 

Domino Živali, 28 ploščic velikosti 6 x 3 cm 

Cena: 4,20 € + DDV 

Kokoške na pojedini, lesen loparček s koko-

škami. Igra motoričnosti. 

Cena 1,00 € + DDV 

Žabice v vedru 

Zabavna igra poskakovanja žabic. Spravljene so v lončku, ki ga 

lahko uporabimo kot tarčo oz. ribnik, kamor žabice skočijo. 

Cena : 1,60 € + DDV 
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57514 - Sestavljanka 5 delna 21 x 21 cm 

Cena: 3,30 € + DDV 

ŽIVALI - Sestavljanka s čepki za najmlajše  

Cena: 2,80 € + DDV 

578 – Sestavljanka 15 x 15 cm, 6 delna  

Cena: 2,80 € + DDV 

Sestavljanka 4-6 delna GK  za najmlajše, velikost 

cca 15 cm 

Cena: 3,30 € + DDV  

3D sestavljanka večplastna za najmlajše 

Cena: 3,60 € + DDV 

Sestavljanka podolgovata števila 45 x 7 cm 

Cena: 3,40 + DDV 

Sestavljanka števila lesena 

30 x 20 cm 

Cena: 3,60 € + DDV 

Sestavljanka ABC  lesena              

20 x 30 cm 

Cena: 4,00 € + DDV 
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Sestavljanka 30 x 20, lesena, na leseni 

podlagi, 24 delna 

Cena: 3,70 € + DDV 

58605 Sestavljanka Zgodba, 72 kos ponuja več kot 

100 kombinacij motivov. Velikost ploščice 3 x 3 cm 

Cena: 3,90 € + DDV 

57056 Sestavljanka iz kock živali, 

lesena 

Cena: 3,50 € + DDV 

Sestavljanka živali in njihova prebivališča 

Cena: 4,00 € + DDV 

57572 Sestavljanka v lesenem okvirju  

16 x 16 cm, 25 kock 

Cena: 4,00 € + DDV 

Sestavljanka okrogla živali 29 delna 

Cena: 3,80 € + DDV 

8924 Sestavljanka 3D—hiše 

Vsaka sestavljanka ima cca 25 kosov. Velikost postavljene hiške: 

16 x 11 x 9 cm. 

Cena: 1,50 € + DDV 

7842 ali 7841 100 delna sestavljanka  

Dokončana 100 delna sestavljanka z 

motivom kužka in muce je velikosti: 40 x 

28 cm, velikost posameznega delčka pa: 

4 x 4 cm 

Cena: 3,40 € + DDV 
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00048 Sestavljanka z motivi živa-

lic 

4—delna, za najmlajše 

Cena: 0,85 € + DDV 

1898 Šivamo žuželke 

Žuželke iz treh delov lahko zašijemo skupaj 

skozi luknjice. Velikost žuželk je 10 x 9 x 3 

cm 

Cena: 2,30 €  + DDV 

2677 Lesene sestavljanke prevozna 

sredstva. 

Sestavljanke so izredno enostavne, 6 

delne, velikosti: 14 x 14 x 1 cm 

Cena: 2,25 € + DDV 

57506 Lesena sestavljanka 19 x 14 cm 

Cena: 1,40 € + DDV 
57449 Izredno kvalitetne 9 delne lesene sestavljanke velikosti 

18 x 18 cm 

Cena: 2,30 € + DDV 

57807 24 delna sestavljanka živali, velikosti 18 x 15 cm 

Cena: 1,40 € + DDV 
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61983 kastinjete lesene 5 cm 

Cena: 1,40 € + DDV 

61971, Lesena piščal velikosti 9 cm 

Cena: 1,40 € + DDV 

61972, Lesena piščal velikosti 10 cm 

Cena: 1,40 € + DDV 

13008/11, Orglice v PVC 

embalaži, 11 cm 

Cena: 2,00 € + DDV 

15230, Glinena vodna piščal, velikosti 6,5 cm 

Cena: 0,60 € + DDV 

UC906 Ropotajoča palica lesena 

Cena: 1,70 € + DDV 

Tamburin 20 cm Lesen  

Cena:  3,80 € + DDV 
Kastinjete obrazi lesene 

Cena: 2,60 € + DDV 

Glasba detlov, leseno glasbilo višine 18 cm 

Cena: 3,50 € 

 

VSE CENE SO BREZ DDV 22%! 

61946 Zmaj ropotaj lesen 

Cena: 3,60 € + DDV 

UC112 Mini flavta 

Cena: 2,00 € + DDV 

UC120 Flavta 20 cm 

Cena: 2,20 € + DDV 
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Mehka žogica iz frotirja z ropotuljico. 

Premer:  10 cm 

Cena: 2,00 € + DDV 

Lesen Kopitljaček velikosti 20 cm 

Cena:  0,98 € + DDV 

Ljubkovalna dekica velikosti 65091 

18,50 cm iz frotirja 

Cena: 3,60 € 

Ropotulja iz frotirja z motivom miške ali 

kužka, velikost 13 cm 

Cena: 2,10 € 

Lutke v stožcu  SO226 z lesenim ročajem 

in glavo. Velikost lutke 17 cm 

Cena: 1,20 € 

Žoga fi 18 cm z bradavicami, izre-

dno kvalitetna, močna guma 

Cena: 2,20 € + DDV 

Mehka blazina iz pliša, premer 17 cm 

Cena: 3,20 € + DDV 

Ljubkovalna odejica 17 cm 

Cena: 3,60 € + DDV 

55995 Lesen vlakec z magnetnimi vagoni 

25 x 4 x 5,5 cm 

Cena: 4,40 € + DDV 

 

SO  196 Ljubkovalni medvedki, katerim se pre-

mikajo roke in noge, velikost: 30 cm 

Cena: 3,90 € 

65146 Mehka knjigica 5 x 5 cm z ropotuljico 

Cena: 2,40 € + DDV 
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VSE CENE SO BREZ DDV 22%! 

Lutke iz pliša, 25 cm 

Cena: 3,60 € + DDV 

Lesene živalice 10 kos v setu, velikost: 5-7 cm 

Cena: 3,20 € + DDV 

Različna lesena vozila za najmlajše 

Cena:  2,60 € + DDV 

Vlečne igrače na kolesih iz lesa 

Cena:  2,90 € + DDV 

Lesena knjigica 10 x 10 cm 

Cena: 2,10  € + DDV 

Lesena natikanka piramida 

Višina 16 cm, 8 delna 

Cena: 1,95 € + DDV 

58575 - Set 50 kock (velikost kocke 5 cm), 

pakirano v bombažni vrečki 

Cena:  6,50 € + DDV 


