
10986 MREŽA ZA IGRO Z 

LOPARJI  

Teniška mreža je namenjena  

igralcem mini tenisa ali tenisa 

za malčke. 

3-metrska mreža je stabilna in 

jo je enostavno postaviti. 

 

10476 SET SLACKLINE 

Set vsebuje glavno vrv za hojo 15,7 m x 5 cm širine, varovalna vrv za 

okoli drevesa dolžine 10,5 m in pomožno vrv za držanje dolžine 15 

m x 2,5 cm 

 

15-814000 GUGALNICA 

Za otroke od 9 mesecev 

dalje. Največja dovoljena 

teža je 25 kg. Priložen 

varnostni pas.    

 

400040 SPEEDMINTON JUNIOR 

Speed badminton je aktivna in zabavna igra, ki 

združuje elemente badmintona, squasha in tenisa 

v popolnoma nov in zabaven šport. 

Speedminton Junior set je namenjen najmlajšim, 

ki še osvajajo osnove speedmintona. 

Komplet vsebuje 2 otroška loparja in 2 počasni 

žogici za lažje napredovanje v igri. 

Loparji v setu Speedminton Junior so izdelani 

posebej za otroke med 6. in 12. letom starosti. 

Glava loparja ima izometrično obliko, kar omogo-

ča bolj stabilen udarec. Lopar tehta 160 gramov in 

je dolg 54 cm. 

Priporočena napetost strune je 12 kg. 

Komplet vsebuje: 

1 športno torbo 

2 loparja Junior 

2 FUN žogice  

22-44000 PING PONG ŽOGICE 

Set vsebuje 6 belih žogic za namiz- ni tenis.   

 

70-207000 SEASTAVLJANKA IZ PENE 

Sestavljanka talna  iz Eva pene. 10 kosov velikosti 

30 x 30 cm Primerno za otroke  od 10 mesecev 

dalje.   

 



40038 PROMETNI ZNAKI, set 12 kos 

Prometni znaki so sestavljeni iz plastične nastavljive palice, 

močnega stojala, ki je oteženo in omogoča postavitev promet-

nih znakov tudi na prostem. Plošča z znakom je prav tako plas-

tična in odporna na zunanje vplive. 

Dimenzija: 85 x 32 cm 

  
40217 MARKIRNI CESTNI 

STOŽCI 4 kosi 

V setu se nahajajo 4 sto-

žci višine 24 cm in so 

namenjeni postavljanju 

ovir ali cestnih oznak. 

 

524-02 SEMAFOR 

Semafor sestavlja stojalo,                              

ki ga obtežimo z vodo. Predel                       

luči je dimenzij: 35 cm x 14 cm,                         

celotno igralo je višine 90 cm x 21 cm + 

stojalo, ki meri v višino 21 cm. Barva na 

semaforju se spremeni ob vrtljaju ki je na navoju na zgornji strani predela 

luči, tako da ne potrebujete baterij ali povezave z električno energijo. 

3573 MEHAK FRIZBI 

Premer mehkega frizbija iz posebne pene je 18 

cm. Izredno prožen in lahek. Omogoča lahko 

metanje in popolnoma varno igro. 

15488 HOP HOP KRAVICA MODRA 

Kravica je primerna za sedenje in poskakovanje. Spodbuja 

pravilno držo hrbtenice in krepi mišice. Primerna za igro v 

igralnici. Višina sedišča je 27 cm, maksimalna obremenjenost  

40 kg. 

 

740307 SET PALIC ZA HOKEJ 

Set vsebuje dve palici za hokej iz 

umetne mase, 1 PVC pak in PVC 

žogico. 

 



2100 TOP GONGE 

Top je večnamensko igralo, ki je prejelo veliko priznanj na svetovnem trgu. Glavna namembnost igrala je lovljenje ravnote-

žja, varno vrtenje otrok v igralu ter ure in ure zabave. Top je skrbno zasnovan, tako da je vrtenje na njem popolnoma varno. 

Dober dizajn onemogoča trčenje z glavo ob tla. Prav tako so zavarovani prstki. Top lahko postavimo tudi v vodo in uporabi-

mo kot čoln. Dodana vrednost je tudi ta, da ga lahko postavimo v stojalo: 2107. Premer: 80 cm 

  

75536 VELIKI KOŠ ZA CILJANJE  

Koš je idealen za otroke vseh starosti, ki iščejo tarče pri igranju z žogami 

ali kroglicami tako v zaprtih prostorih kot na prostem. Premišljena kons-

trukcija jeklenega ogrodja omogoča tako horizontalno in vertikalno pos-

tavitev koša in tako ciljanje iz različnih kotov. Mreža se lahko enostavno 

odstrani in opere ter spravi, ko je prostor potreben za kaj drugega. 

Obroč je premera 82 cm. 

 

75530 VELIKI PROSTO STOJEČ KOŠ 

Prosto stoječ košarkarski koš iz jeklenih cevi in najlon vrvi je 

zasnovan za majhne otroke, da bi izboljšali koordinacijo roka-

oko in dosega cilja. Odporen na vremenske vplive. 

Višina: 86 cm, Premer obroča: 40 cm 

 

10985 SET ZA NAMIZNI TENIS 

Komplet je zasnovan za igranje namiznega tenisa kjerkoli in na 

vseh vrstah miz. 

Ta komplet z mrežo je zelo trpežen. Z njim boste lahko namizni 

tenis igrali kjerkoli. Enostavna namestitev. Komplet vsebuje mre-

žo, dva loparja in dve žogici. 

 



6934 JEKLENI GOL 210 x 150 x 75 cm 

Ogrodje gola je stabilno iz jekla in kovine, ki se ga enostavno sestavi s 

kovinskimi tubami, ki gredo ena v drugo. Gol vsebuje tudi premično 

steno za vadbo ciljanja, ki je iz vzdržljivega posebnega nepremočljive-

ga sintetičnega materiala, ki se ga pritrdi z velcro trakovi 

 

610-148 ZLOŽLJIVI KOVINSKI GOL 90 x 50 x 68 cm 

Mini nogometni ali mini hokejski gol je primeren za vse vrste igrišč, tako 

v notranjih telovadnicah kakor tudi na zunanjih športnih površinah. 

Nogometni gol je zelo trpežen, je enostavno sestavljiv za lažje shranje-

vanje, na spodnji strani imajo goli vgrajeno gumo za zaščito podlage in 

ne drsijo, lahko jih postavite na parket, gumirano podlago ali pa na 

zunanjem asfaltu. 

 

9189 KOVINSKI MINI GOLI V SETU 

Mini gola dimenzije 61 x 45,05 x 30 cm sta kovinska in 

lahko sestavljiva. Zaradi odpornega nerjavečega materi-

ala nam jih ni potrebno vseskozi pospravljati.  

V set je vključena balonasta žoga za najmlajše in pa roč-

na mala pumpa. 

 

55362 SAMOSTOJEČI KOŠ S ŠTIRIMI 

OBROČI 

Višina najvišjega obroča 137 cm. 

Premer centralnega obroča je 45 

cm, ostali merijo 40 cm. Stojala koša 

so premična, tako, da lahko ciljamo 

skozi vse štiri obroče. Priložena tudi 

vreča, kamor žoge padejo in se shra-

njujejo. 

Ostale dimenzije: 79 x 68 x 137 cm 



SA059 IGRA HOOP 

Igra Hoop spodbuja natančnost metanja in seštevanja. 

Premer igre je 56 x 56 cm 

 

15382 RUTKE 68 x 68 cm 

Set 6 rutk različnih barv uporabljamo za metanje ali 

označevanje. 

 

 15353 PLESNI TRAKOVI 

Set 12 kos plesnih trakov, ki so pritrjeni na PVC držalo dolžine 40 

cm. Trak je pisane barve iz najlon materiala in dolžine 200 cm 

 

WG106 KOLEBNICA Z LESENIM ROČAJEM 

Dolžina 230 cm 

 

GK215 GUMITWIST 

Standardna velikost elastike za poskakovanje. 

Dimenzija 5 m 

 

SA008 

GK073 

GK071 

SA008, Dvojna lestev višine 2 

GK073, Obroč na vrvi premer fi 29 

 

GK071, Enojna lestev 2 m 



POP OUT ŠOTOR 3730 

Udoben pop šotor, ki se postavi v sekundi. Ima prezračevalne 

odprtine za prijetno klimo. Enostaven za prenašanje in pospra-

vljanje. 

Dimenzija: 225 x 110 x 100 cm 

 

PLATNENI INDIJANSKI ŠOTOR 680-03 + 20 

Sestavlja ga 100 % bombaž—naravno platno natur barve, pre-

mera 1,55 m, višine 1,75 cm. Podstavljajo ga metalne palice.  

Primeren je tudi za barvanje. 

 

15-595000 PESKOVNIK 

Peskovnik v obliki školjke, velikosti 23x108x79cm, lahko 

napolnite z vodo ali s peskom. Maksimalna teža 30 kg. 

Za zunanjo in notranjo uporabo. V zeleni, modri, rdeči, 

vijolični in rumeni barvi.  

 

15-599000 TOBOGAN 

Tobogan 73x135x82 cm (deska za spuščanje 100x40 

cm). Maksimalna obremenitev 50 kg. Izdelan iz          

kvalitetne močne plastike. Primerno za otroke stare od 

2-6 let.   

75542 MALI TRAMPOLIN 

Izredno močan mini trampolin s podpornim drogom, izdelanim iz 

cevastega jekla, okrepljenega vzmetenja in oblazinjenega krila. Spod-

bujanje zdrave vadbe in fizičnih motoričnih veščin na zabaven način. 

Največja teža 25kg. 

Velikost: celotna višina 80 cm. Premer  93cm , višina ročaja 58 cm, 

višina baze 23 cm. 3+ 

 


