
AQUAPLAY 612  AQUALAND 

AquaPlay združuje očarljivost "gradbenih" igrač, saj posame-

zne kose lahko združujemo, ustvarjamo vodne kanale, z 

vodnim kolesom razburkamo vodo in povzročimo gibanje 

predmetov po kanalih, z vodno črpalko črpamo vodo v in iz 

pristanišča, z žerjavom pomikamo predmete in zajemamo 

vodo, opazujemo gibanje in zapiramo vodne poti z zapornico. 

 

Set vključuje: 

 1x žerjav z vedrom 

 3x zapornica 

 1x vodno kolo 

 2x vodna vrata 

 1x most 

 1x rampa 

 1x vodna črpalka 

 2x sponka za kanale 

 1x avto 

 1x čoln 

 

Večkrat nagrajeni AquaPlay seti so narejeni iz tr-

dne, ne-strupene in reciklirane plastike in nudijo 

kar 3 letno garancijo, s čimer proizvajalec zgolj 

potrjuje, da so njihovi izdelki kakovostni in name-

njeni dolgotrajni uporabi.  

Velikost: 88 x 50 cm. Set: 21cm. 

 

559-53 BARKA 

Velikost 30,50 x 18,5 x 13 cm. 1 kos 

 

559-55 LADJA 

Velikost: 31 x 14,5 x 11 cm. 1 kos 

 

560-65 MEHKI ČOLNIČKI 

Ladjice so narejene iz mehke gume in 

špricajo vodo. Velikost: 9,50cm. 1 kos 

 

559-47 KOLESJA ZA VODO 

Kolesa se prisesajo na plastiko, kerami-

ko ali steklo. Set: 5 kos. 

 



Kinetični pesek je odličen pripomoček za igralnice. 

Posebna sestava, ki je popolnoma naravna sproža gi-

banje peska, ki je prijetna na otip in pomirja.   Opazo-

vanje tekočega peska je izredno zanimiva. 

Ko  se pesek sprime skupaj je izredno čvrst in lahko z 

njim oblikujemo gradove, potičke, odtise rok, živali  in 

figure bodo ostale trdne vse do nežnega dotika pr-

stkov, ki bodo povzročili gibanje peska.  

Pesek se ne izsuši in samostojno odstopi iz rok in obla-

čil. V kolikor se strese po površini, naredimo kepico in 

z njo pobrišemo površino. Pesek se bo sprijel in samo-

stojno odstranil.  

Kinetični pesek lahko hranimo na zraku ali v pokritem 

zaboju. 

 

 

 

Pesek vam lahko ponudimo v setu ali posebej. 

5 kg kinetičnega peska 

________________________________________________ 

SET 5kg kinetičnega peska in škatla 18 l s pokrovom  

________________________________________________ 

SET 5kg kinetičnega peska , škatla 18 l s pokrovom  

in 8 delni set orodja: 

 



 

So zanimiv in čudežen pripomoček za opazovanje časa. Obarvani mehurčki se po-

mikajo v različnih zaporedjih, potujejo celo navzgor, se lovijo skozi labirinte. Opazo-

vanje čudežnih ur otroka pomirja. Lahko jih uporabimo za merjenje časa pri različ-

nih igrah. 

40162 Vodna ura z mehurčki, set 3 kos 

 

40163 Vodna ura s tekočim peskom, set 4 kos 

 

40164 Vodna ura s potjo za mehurčke, set 3 kos 

 

40165 Vodna ura z labirintom, set 4 kos 

 

40166 Vodna ura s tekočim peskom mini, 

set 4 kos 

 

40167 Vodna ura s potjo, set 3 kos 

 

21 delni set vodnih ur vsebuje 

   - Art. 40162 Vodna ura z mehurčki, set 3 kos 

   - Art. 40163 Vodna ura s tekočim peskom, ki se preliva  

navzgor, set 4 kos 

   - Art. 40164 Vodna ura s potjo za mehurčke, set 3 kos 

   - Art. 40165 Vodna ura z labirintom, set 4 kos 

   - Art. 40166 Vodna ura s tekočim peskom mini, set 4 kos 

   - Art. 40167 Vodna ura s potjo, set 3 kos 

 

 



66047 SVETLOBNA MIZA 

Igra s svetlobo in sencami je od nekdaj zanimiva, še po-

sebno, če smo ob tem pripovedovali zgodbe in upodabljali 

sence na steni kot figurice namesto lutk. 

Otroci se z igro na svetlobni mizi zaposlijo z različnimi pri-

pomočki, kot so pesek, stekleni kamenčki, prosojni pred-

meti,… 

Miza je odlična za pripovedovanje zgodb, spodbujanje 

motoričnih sposobnosti ter poskusov s svetlobo in senco. 

Miza ima možnost upravljanja z daljincem, ki pa uravnava 

in spreminja barvo svetlobe in hitrost prelivanja. 

 

Vključen je 180 cm 

dolg električni kabel. 

Dimenzije:  

Ø 47 x 15 cm 

 

 

 

28471 DEKORATIVNI PESEK ZA SVETLOBNO 

MIZO 

V setu je 5 naravnih barv peska po 50g in 25g 

bleščic 

 

99227 PISANI PROSIJNI DIAMANTI 

Set 800 kos, velikosti 15mm - 17 mm 

 

122-38 NARAVNI BEL PESEK 1 kg 

Naravni bel pesek za svetlobno 

mizo se ne oprijema podlage in 

sam nase. 

 

559-29 GRABLJICE V SETU 

Velikost do 25 cm. Set: 4 kos 

 


