
662-60 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 zu-

nanjem 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 

 

GK215 GUMITWIST 

Standardna velikost elastike za poskakovanje. 

Dimenzija 5 m 

 

WG106 KOLEBNICA Z LESENIM ROČAJEM 

Dolžina 230 cm 

 

SA008 

GK073 

GK071 

SA008, Dvojna lestev višine 2m 

GK073, Obroč na vrvi premer fi 29 

GK071, Enojna lestev 2 m 

 



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. 

 

15356 HOP HOP KRAVICA RJAVA 

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 

pa 40 kg. 

 

740307 SET PALIC ZA HOKEJ 

Set vsebuje dve palici za hokej iz 

umetne mase, 1 PVC pak in PVC 

žogico. 

 

400040 SPEEDBINTON 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 osno-

ve speedmintona. 

Komplet vsebuje 2 otroška loparja in 2 počasni žogici za lažje napre-

dovanje v igri. 

Loparji v setu Speedminton Junior so izdelani posebej za otroke med 

6. in 12. letom starosti. 

Glava loparja ima izometrično obliko, kar omogoča bolj stabilen uda-

rec. 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  

 

3573 MEHAK FRISBEE 

Premer mehkega frizbija iz posebne pene je 18 cm. Izredno 

prožen in lahek. Omogoča lahko metanje in popolnoma 

varno igro. 

 



POP OUT ŠOTOR 3730 

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

odprtine za prijetno klimo. Enostaven za prenašanje in po-

spravljanje. 

Dimenzija: 225 x 110 x 100 cm 

 

PLATNENI INDIANSKI ŠOTOR 680-03 + 20 

Sestavlja ga 100 % bombaž—naravno platno natur 

barve, premera 1,55 m, višine 1,75 cm. Podstavljajo 

ga metalne palice.  Primeren je tudi za barvanje. 

 752 PESKOVNIK PARADISO 

Dvodelni peskovnik, kjer lahko polovico uporabimo za pesek, drugo 

polovico pa za vodo. Posebna namembnost dveh delov je, da se pe-

skovnik zapre in obvaruje pred zunanjimi vplivi.  

Dimenzija: 87 x 78 x 20 cm 

 

2206 PESKOVNIK ROŽICA 

Sestavljen je iz dveh polovic, ki se lahko uporabljata ločeno za pesek in 

vodo, ali pa en del služi kot pokrov peskovnika in za zaščito pred dežjem 

ali nepovabljenimi obiskovalci. Dimenzije: 186 x 20 cm.  

 

 
310270 TOBOGAN SMOBY 

Tobogan je primeren za prvo starostno skupino 

in mu je omogočeno pritrditi tudi cev za vodo, 

ki bo pričaral še večjo zabavo. 

Dimenzije so vrisane na skici. 

 


