
IGRALNI AVTOMOBIL SMOBY 840200 

Izjemno zabavni igralni avto s toboganom, peskovnikom in z elektronskimi 

zvoki, ki spodbuja raznovrstno igro, gibanje otroka (drsenje, plazenje) in 

interakcijo z vrstniki. Dimenzije: 91 x 68 x 233 cm.  

Cena z DDV: 165,00 € 

63152 PLEZALO S TOBOGANOM 

Premagaj plezalne ovire in se z malo spretnosti povzpni do vrha. 

Spust po toboganu bo navdušujoč. Dimenzije: 220 x 165 x 80 cm.  

Cena z DDV: 195,00 € 

MALI TOBOGAN 310262 

Tobogani Smoby  različnih velikosti so  primerni za 

različne starosti otrok. Za dodatno zabavo poskrbi 

nastavek, na katerega namestite vodno cev in 

otroci bodo navdušeni nad dodatno vodno zabavo. 

Dimenzije: 125 x 50 x 75 cm.  

CENA: 35,00 € z DDV 



HIŠICA S TOBOGANOM IN TUNELOM  1719200  

Hišica ima tobogan, stopnice, tunel, odprtino na strehi 
in vhodna vrata. Dve kombinaciji barv 
 
Dimenzije: 240 x 174 x 104 cm.  

Cena z DDV: 158,00 € 

BRUNARICA 310263 

Hiša ima okna s polkni in vrata s ključem, ki se od-

pirajo in zapirajo. Dimenzije: 124 x 117 x 132 cm.  

CENA: 159,00 € z DDV 

PODOŽELJSKA HIŠICA 31000 

Hišica ima zvonec, ki deluje kot pravi in pomival-

no korito. Na oknih sta nameščeni 

koriti za rože. Dimenzije: 109 x 185 x 148 cm.  

Cena z DDV: 275,00 € 

GUGALNIK RIBICA 20501  

Velikost: 91 x 27 x 89 cm  

Gugalnik je izredno stabilen in otroku zagotavlja varnost saj ga okoli obdaja ščit. 

Prostor za postavitev nog in posebno oblikovan sedež spodbuja pravilno sedenje 

in varno igro. Ribico lahko postavimo na prosto ali pa v igralnico.  

Redna cena: 95,00 € z DDV  

Znižana cena: 50,00 € z DDV  

(velja do razprodaje zalog) 



KOLESA ZA POSTAVLJANJE OVIR 

Kolesa spominjajo na velike gume tovornjakov, ki so otrokom vedno zanimive, saj jih uporabljamo pri zimskih aktivnostih, 

poleti plavamo z njimi in prinašajo veliko zabave. 

Izredno kvalitetna kolesa proizvajalca LAP, so sestavljena iz nelomljivega močnega plastičnega materiala, kar zagotavlja dol-

goletno življenjsko dobo. Kolesa zdržijo  do  200 kg teže, zato se na njih lahko raztezamo, jih preskakujemo, se plazimo skoz-

nje, jih obhojamo in si s pomočjo domišljije ustvarimo pravi mali igralni kotiček. Vsako kolo sovpada z drugim, zato, da jih 

lažje pospravimo in zložimo enega na drugega. 

 40003, Kolesa ponujamo v setu po 10 kos, katerega sestavljajo 4 kolesa premera 40 cm, 4 kolesa premera 60 cm in dva 

kolesa premera 76 cm 

Cena z DDV: 676,26€ 

40005 KOLESA 40 cm:  37,70 € z DDV 

40006 KOLESA 60 cm: 71,40 € z DDV 

40007 KOLESA 76 cm: 71,40 € z DDV 



40030 AKTIVNI ROLER 

Set sestavljata dve polovici , ki se povežeta v krog. Dimenzija stopnic 

je 145 x 45 cm iz izredno trpežnega materiala, katere lahko postavi-

mo na prostem ali v telovadnici. Aktivni roler lahko spremenimo v 

gugalo, pot z ovirami ali pa v igralni kotiček za najmlajše, kjer se bodo 

dvigovali in vadili prve korake. 

Cena z DDV: 245,00 €  

40004 GUGALO KOKOŠK 

Izredno kvalitetno gugalo, katerega lahko obremenimo do 150 kg ima 

poseben dizajn, ki omogoča guganje enega, dveh ali celo treh otrok 

skupaj. Ima tudi počivalo za noge, zato nam ob guganju niso v napoto. 

Dimenzija gugala 120 x 38 x 54 cm 

Cena z DDV: 71,00 € 

40062 VELIKI SOD 

Izredno trpežni sod, v katerega se otroci lahko skrijejo, čezenj 

plezajo ali se na njem razgibavajo. 

VELIKOST: 60 x 80 cm 

Primerna starost +2 let 

Cena z DDV: 82,00 € 



MIZA AKTIVNOSTI za vodo in pesek 

Miza PVC velikosti 83 x 42cm in višine 50 cm s pokrovom ima odtočno odpr-

tino za vodo in zamašek. Možnosti za igro je ogromno. Pokrov, s katerim 

pokrijemo mizo, površino spremeni na ravno, kjer otroci lahko  rišejo  in 

jejo, ko pa nastopi čas za raziskovanje, pokrov odmaknemo, nalijemo vodo 

in dodamo pesek. 

Višino mize lahko spremenimo iz 50 cm na 36 cm in ji dodamo kolesa, ki se 

vrtijo 360 ° 

Na voljo je pravokotna miza in kotna miza, ki jih lahko povežemo z letvico 

(prikazano zgoraj). 

Na voljo so v rdeči, zeleni in modri barvi 

65201 Pravokotna MIZA:  85,00 € z DDV 

65203 Kotna MIZA:  80,00 € z DDV 

652—RS Set 4 koles: 15,50 € z DDV 

65200 STOLČKI 

Stol tehta 1,2 kg , kar omogoča, da ga otrok lahko sam prenaša okoli. Izredna 

stabilnost do 100 kg, UV odporna, kar omogoča, da stolček lahko pustimo 

zunaj na prostem, ne da bi podlegel vremenskim vplivom. Enostaven za čišče-

nje. 

Velikost sedeža: 30 cm 

Dimenzije stola: 33 x 37 x 53 cm 

Cena z DDV: 22,30 € (za kos), Cena z DDV: 80,30 € (za set 4 kos) 


