
LAP 42928 POGANJALEC ŠTIRIKOLESNIK  

Kovinsko ogrodje na gumiranih kolesih. Pogan-

jalec je iz vlite mase, kar zagotavlja dodatno 

trpežnost. Na voljo so v zeleni, rumeni, modri in 

rdeči barvi. Primerni za 1 leto starosti otroka. 

Velikost: 48 x 28 x 18.  

 

 

LAP  42908 PLOŠČA POGANJALEC 

Plošča na štirih kolesih, velikosti 26 x 40 

cm in vzdržljivosti 80 kg. Set štirih v 

različnih barvah. 

 

HAPE E0378 POGANJALEC PIKAPOLONICA 

Primeren poganjalec z prostorom za       

shranjevanje za starostno skupino 

12m+Kolesa se vrtijo 360°  

 

 

GOKI 53921 RIDE ON LESENI POGANJA-

LEC 

Izredno kvalitetni poganjalec iz lesa z 

gumiranimi kolesi, ki ne povzročajo 

ropota. Priporočljiv iz strani vodij nem-

ških vzojno-varstvenih organizacij, ki so 

sedolavali pri zasnovi unikatne oblike 

poganjalca. 

Velikost: 56 x 30 x 39 cm 

 

 
HAPE E0374 Poganjalec 1986 

Štirikolesnik primeren za prvo 

starostno skupino. V spod-

njem delu ima prostor za shra-

njevanje, gumirana 

kolesa in ročaje. 

Izredno stabilen. 

 

 

4001.– POGANJALEC KID`s CAR 

Poganjalec, izredno kvalitetne lite mase s posebnim siste-

mom poganjanja. Premikanje krmila levo in desno vozilo 

pomika naprej. Sedež je nekoliko dvignjen, kar nudi doda-

tno varnost. Prostor za noge je gumiran proti drsenju. 

Gumirana kolesa so primerna za tiho 

vožnjo znotraj igralnic ali za vožnjo na 

prostem. 

  

 



Vsi robovi na kolesu 

so zaobljeni, kar 

omogoča varnejšo 

vožnjo 

Gumirano držalo z zaobljenimi robovi 

Anatomski sedež 
Barva mešana s posebnim prahom, ki ne 

dopušča rje in omogoča dolgoletno brezhib-

no barvo vozila 

Sploščena 

kolesa za večjo 

stabilnost  

Možnost 

pripenjanja 

na vozilo 

Močni 

ležaji na 

kolesih 

Robustna, nedrseča padala in močna 

kovinska enodelna os za poganjanje 

Gumirano držalo z zaobljenimi robovi 

Robustna, nedrseča padala so narejene iz 

polipropilene gume in močne kovinske eno-

delne osi za poganjanje 

Fosfatirana tehnika zaščite proti koroziji, ki se uporab-

lja tudi v vojski, ko se cevi segrejejo nad 600˙C. Ta 

kemijski postopek je dražji, zato je linija Circline višje-

ga cenovnega razreda. 

Krmilo ima vgrajen omejevalnik za varnost proti obračanju. 

Močna, robustna kolesa 

povezuje enodelno okovje, 

ki je težje in debelejše kot 

pri liniji Mini Viking 

Fosfatirana tehnika zaščite 

sedeža. Anatomska oblika. 

Učenje z gibanjem 

Mnoge raziskave po dokazale jasne povezave med zmožnostjo gibanja in učenja, ki jo otroci razumejo kot igro. Igra v gibanju 

izboljša jezikovno in matematično razumevanje, konkrektno in abstraktno razmišljanje ter razvijajo razumno korektno in social-

no inteligenco.  

Team Whinter je v svojih 85 letih razvil preko 100 različnih modelov vozil, ki so poznano po vsem svetu. Ergonomsko zasnovani 

sedeži, stabilna, polna kolesa, lahka vendar robustna pedala, zaobljeni robovi in možnost menjav obrabljenih delov. Skratka, 

Whinter je proizvajalec, kateremu gre vso zaupanje iz naše strani in ga priporočamo slovenskim vrtcem. Izbrali smo dve liniji 

vozil MINI VIKING in CIRCLELINE, ki sta cenovno dosegljivi slovenskim razmeram v javnih vzgojno-varstvenih organizacijah in 

izpolnjujeta najbolj zahtevne standarde varnosti in kvalitete, ki sta določeni iz strani Ministrstva za varovanje zdravja  in seveda 

naših 25 let izkušenj prodaje v slovenskih vrtcih.  

Vsa kolesa imajo garancijo 3 leta na vse kovinske dele, 2 leti na kolesa . Vsi sestavljivi deli so zamenljivi, kar pomeni, da vam  po 

določenem obdobju ne bo potrebno menjati celega kolesa. 

  



41214 MINI POGANJALEC 

Mini poganjalec je najbolj primeren za otroke, ki še niso osvojili 

tehnike kolesarjenja in poganjanja. Poseben dizajn, z nizko glavno 

osjo omogoča še tako malim otrokom, da enostavno sedejo nanj. 

 

41414 NIZKI TRICIKEL 

Dimenzije nizkega tricikla omogočajo, da nanj posedejo 

otroci od prvega leta starosti. Izredno stabilen in kvaliteten 

s sploščenimi kolesi, kar omogoča večjo varnost. 

 

43114 POGNJALEC ZA ENOLETNIKE 

Poganjalček z dvojnimi sprednjimi kolesi omogoča dodat-

no varnost za otroke, ki so komaj shodili in še vedno lovijo 

ravnotežje. 

 

44214 KLASIČNI TRICIKEL 

Klasični tricikel za drugo starostno skupino ima namestljiv sedeč in 

ploska padala, ki se premikajo po stopalu. Zadaj ima možnost pri-

penjanja prikolice ali podobno. 

 

 



43314 SKIRO Z DVEMA ZADNJIMA KOLESOMA 

Skiro je primerno za otroke začetnike, saj dvojno kolo omo-

goča večjo stabilnost. 

 

43414 KLASIČNI SKIRO 

Dimenzije klasičnega skiroja so primerne za drugo starostno 

skupino in urijo ravnotežne ter motorične sposobnosti. 

 

55100 MEDIUM TRICIKEL 

Ta robustni tricikel je primeren za predšolske otroke. Linija Circleline 

je robustnejša in zato je vozilo tudi težje. 

 



 

55800 KOLO 

Klasično kolo na dve kolesih s padali, ki jih lahko odstranimo in 

vozilo uporabimo kot poganjalec. Izredno robusten z nekoliko bolj 

zaobljenimi kolesi, primeren za predšolske otroke. 

 

 

56800 VOZIČEK 

Voziček je namenjen prevažanju prijateljev med seboj. Je 

odlično vodilo k igri vlog. 

 

 

19255 ČELADA 

Čelada ima varnostni podbradni trak in je nastavljiva v velikosti 

glave premera: 52—56 cm. 

 96300 POGANJALEC WINTHER 

Poganjalec motor ima dvojna 

zadnja in eno sprednje gumi-

rano kolo, vse robove lepo 

zaobljene in je primerno za 

prvo starostno skupino. 

 


