
QUERCETTI 2421 MEŠANI ŽEBLJIČKI 

Velikosti 10, 15 in 20mm. 4 osnovne 

barve. Vedro 1 kg vsebuje cca. 2700 

kosov. 

 

QUERCETTI 2415 OKROGLI ŽEBLJIČKI 

(15 mm) 

4 osnovne barve. Vedro 1kg vsebuje 

cca. 1300 kosov. 

 

 

QUERCETTI 2420 OKROGLI ŽEBLJIČKI 

(20mm) 

4 osnovne barve. Vedro 1kg vsebuje 

cca. 810 kosov.  

 

 

QUERCETTI 2410 OKROGLI ŽEBLJIČKI 

(10mm) 

4 osnovne barve. Vedro 1kg vsebuje cca. 

2400 kosov. 

 

QUERCETTI 2424 KVADRATNI ŽEBLJIČKI (10mm) 

4 osnovne barve. Vedro 1kg vsebuje cca. 2100 kos. 

 

 

QUERCETTI 7582 SET PRVI ŽEBLJČKI 

60 velikih žebljičkov in 3 mehke plošče.  

 

 

QUERCETTI 7583 SET JUMBO ŽEBLJIČKI S PLOŠČAMI IN KARTICAMI IDEJ  

400 žebljičkov, 8 kartic idej in 5 kosov prozornih plošč. 

 

 

QUERCETTI 2435  JUMBO ŽEBLJIČKI 

Vedro s 400 žebljički v 4 barvah velikosti 

3,5 cm. 

 

 

QUERCETTI 2401 PRVI ŽEBLJIČKI 

Vsebuje 60 velikih žebljičkov, ki se prilaga-

jajo v majhno roko otroka. Zaradi velikosti 

žebljičkov 4,5 cm, igro priporočamo že od 

enega leta dalje. Žebljički se vrstijo v 4 razli-

čnih barvah in 4 različnih oblikah. 

 



QUERCETTI 2452 MEHKA PLOŠČA 

Mehke plošče za vstavljanje, ki so iz mehke gumi-

rane mase. Lahko se upognejo in zvijejo. 

Cena z DDV: 5,79 € 

QUERCETTI 2436 PVC POZORNA PLOŠČA 

10 kos v setu 

Velikost:  22 x 29 cm.  

 
QUERCETTI 2437 KARTIC IDEJ 

8 kartic z različnimi idejami, ki jih pripnemo pod 

površje PVC prozorne plošče. 

 

 

09914 JUMBO ŽEBLJIČKI NA LESENI PLOŠČI 

Višina žebljička 5 cm, premera 4 cm, velikost lesene plošče:         

31 x 21 cm 

 

 

BLS 425-67 VELIK ZENTRO 

Velikost plošče: 41 x 10 x 43 cm, velikost žetončkov: 3,5 

cm, 150 žetonov. 

 

QUERCETTI 2441 SET PLOŠČ ZA ŽEBLJIČKE 

Set vsebuje 10 plošč velikosti 22 x 16 cm in vezice, s kateri-

mi plošče povežemo skupaj in ustvarimo večjo površino za 

igranje. Tako bo igralna plošča lahko velika kar 110 x 80 cm. 

Plošče so primerne za vse vrste žebljičkov v ponudbi. 

 

 



40224 SESTAVLJANKA MOZAIK 

Velikost: 24 x 24 x x7 cm, set vsebuje 

490 kosov, kateri je pospravljen v kov-

ček. Velikost ploščic mozaika je 1x1 cm 

s priloženimi karticami idej, ki jih pos-

tavimo pod mrežo. 

 

4195 ČEPKI JUNIOR QUERCETTI 

Tabla z žebljički in predlogami. Velikost čepkov 3 cm, set 48 kos 

CENA Z DDV: 18,00 € 

5241 MAGNETNA TABLA QUERCETTI 

Obojestranska magnetna tabla s črkami in predmeti.Set 65 kos,    

velikost table 30 x 40 cm 

 

VELIKI MOZAIK 

Velika plošča se lahko pritrdi na steno ali pa jo položite na stojalo s kolesi. Na voljo so 

MAXI žebljički, katerih velikost je cca 38 mm. So različnih oblik in barv. Prav tako, imate 

na voljo karte idej, ki se pričvrstijo na podlago in otroka vodijo k sestavljanju slike. Domi-

šljija nima meja in zato lahko pod ploščo pričvrstite tudi le belo podlago, ki bo otroka 

spodbudila k prostemu kreiranju. 

8937—Velika plošča velikosti 85 x 70 cm 

 

8938—Veliki žebljički v zaboju s pokrovom (set 224 kos) 

 

8939—12 predlog (6 kartonskih podlag z obojestransko poslikavo) 

 

8940—Stojalo za ploščo na kolesih in prostorom za shranjevanje 

 

10983-CEL SET VELIKEGA MOZAIKA. Ob nakupu celega seta, prihranite 15% 

 

 


