
660-70 ŽOGICE BABY 

Set štirih žogic, primernih za dojenčke, saj so iz prijetne-

ga gumiranega materiala in z različnimi reliefnimi vzorci. 

Premer žogic 9,5– 11,5 cm, 100– 150 g 

 

 

650-25 ŽOGA Z BRADAVICAMI 

Premer žogice je 20 cm, primerna za prvo sta-

rostno skupino. Izredno kvalitetna žogica, ki je 

prijetna na otip in odbojna. 

 

 

650 ŽOGICE JEŽEK, 

Žogice so manj odbojne in primerne za masažo,  100-200 g, 

650, Set 4ih žogic: 

650-26, Premer 6 cm 

650-31, premer 8 cm 

650-32, premer 9 cm 

650-33, premer 10 cm 

 

 

JOHN 22-740100 masažna 

žogica FI 10 CM 

 

 

2104 VELIKA MASAŽNA ŽOGA, 65 cm 

 

52709 MEHKA ŽOGICA 10 cm, ČUSTVA 

Žogice so polnjene z stiropornimi kroglicami in oblečene v blago. 

Set vsebuje 4 žogice različnih barv in obrazi čustev. 

 

 3350 PENASTE ŽOGICE , SET 3 kos 

Dimenzija fi 7 cm 

 



JOHN 50750 ŽOGA SPUŽVA 

Žoga je premera 20 cm, material: goba 

 

BLS 661-21 ŽOGA IZ BLAGA  

Šivana žoga iz blaga, polnjena z vato 

 

JOHN 56900 LAHKA ŽOGA ZA FIZIOTERAPIJO 

Žoga se napihne s slamico, ki je priložena. Je 

prijetna na otip in zelo odbojna. Primerna za 

vaje z nogami in stiskanje, ki spodbuja krepi-

tev mišic. 

 

JOHN 59008 ŽOGA HOP HOP 

Premer žoge je 45-50 cm. Primerna za 

poskakovanje in krepitev hrbtnih 

mišic. Ob igri je hrbtenica prisiljena v pra-

vilno držo, kar spodbuja učenje pravilne-

ga sedenja. 

 

KOCKA IZ PENE velika ALI mala 

661-25 Mala kocka, dimenzija stranice: 14 cm:  

 

661-26 Velika kocka, dimenzija stranice: 28 cm:  

GIMNASTIČNA ŽOGA: 

Gimnastična žoga se po večini uporablja za sedenje, saj izboljša 

držo, ojača hrbtne mišice, posledično odpravi ali preprečuje 

bolečine v hrbtenici in pomaga pri pravilni drži telesa. Zaradi 

svoje izjemne odzivnosti se žoga veliko uporablja tudi pri aero-

biki in pri različnih vajah za raztezanje 

Večja žoga ne drsi, saj je narejena iz posebne mehke gume, ki 

je tudi zelo trpežna. In omogoča obemenitev do 300 kg 

Vadbo z veliko žogo lahko popestrite tudi v kombinaciji z upo-

rabo mehke lahke žoge, z ravnotežnimi blazinami, elastičnimi 

trakovi in palicami. 

Prener 55 cm 

Premer 65 cm 

Premer 75 cm 

650-06 KOMPRESORSKI POLNILNIK 

ZRAKA 

Kompresor vsebuje  različne nastav-

ke za žoge, kolesa itd.  Primerno do 

pritiska 17 barov. 

 



827 REFLEKSNO REAKCIJSKA ŽOGICA, 

SET 6 KOS 

Žoga je narejena iz mehke trpežne 

gume premera 7 cm, 60g, 

je nenavadne in nepravilne oblike z 

šestimi izboklinami. Takšna odzivna 

žogica neskladnih oblik sili igralce k 

predvidevanju njenega gibanja. 

Reakcijsko refleksna žogica je zelo 

zabavna in vsestransko uporabna za 

različna športna usposabljanja. Reflek-

sna žogica spada med boljše drobne 

športne rekvizite za razvijanje reakcij-

skega časa in koncentracijo v igri. 

 

KOŠARKARSKA ŽOGA, št 5 

Šolske košarkarske žoge iz gume veliko-

sti 5 so žoge primerne za treninge na 

zunanjih, tudi asfaltnih igriščih. Gumira-

no žogo je mogoče uporabljati za notra-

njo in zunanjo igro košarke tako na šol-

skih kot domačih igriščih. Košarkaška 

žoga je primerna za začetnike, za mlajše, 

ker je žoga manjša, za učenje osnov v 

igranju košarke. 

Žoga je izdelana iz trpežne gume oran-

žne barve, guma na žogi je oprijemljiva 

in ne drsi. Vsem košarkarskim navdušen-

cem ,gumijasta žoga velikosti 5, omogo-

ča kvalitetno igranje košarke.  

 

ŽOGA ZA NOGOMET, št 4 

Žoga je dobro vidljiva, dobro se vodi in za-

gotavlja odlične lastnosti za igranje nogome-

ta. 

Žoga je odporna na obrabo in vlago in je 

trpežna tudi na asfaltu. 

Notranja zgradba zagotavlja dolgotrajno 

obstojnost oblike in igralnih lastnosti, omo-

goča odlično držanje zraka. 

Vsem nogometnim navdušencem žoga za 

nogomet Amaya Cloud velikos 4 omogoča 

kvalitetno igranje nogometa. 

 

700159 ŽOGA ZA ROKOMET 

Rokometna žoga znamke Amaya iz 

trpežne gume je velikosti 1. 

Rokometne žoge Amaya iz gume 

spadajo v vadbeni razred za treninge 

začetnikov, mlajših, v šolah in klubih. 

Ker je žoga gumirana je zelo opri-

jemljiva, ima hrapavo površino in v 

roki ne drsi. 

Gumijasta rokometna žoga je groba 

na površini in primerna za igro na 

notranjih in zunanjih igriščih, je zelo 

odporna na vlago in obrabo.  

 

17225 ŽOGA ZA IGRO 

Žoga za odbojko softy Sportastic, zelo 

mehka guma 

Odbojkarske žoge softy za igro najmlaj-

ših so zelo lahke in narejene iz zelo mehke 

gume. 

Žoga je velikosti premera 21 cm, je odlična 

za osnovno podajanje, kotaljenje, tapka-

nje, odbijanje čez mrežo, za igranje med 

dvema ognjema, za mini odbojko... 

Odbojkaška žoga iz mehke gume je živo 

rumene barve, da se jo ob igri dobro vidi. 

Je lahka in ne peče ob odbijanju, težka je 

samo 235g, tako da ni skrbi če žoga koga 

tudi zadane.                   

 

15092 TOP GRIP ŽOGA 

Gymnastične žoge imajo posebno 

rebrasto strukturo, so iz visoko trpež-

ne gume. Žoga je zaradi elastičnosti 

primerna za skupinsko igro z odbija-

njem in odskakovanjem žog. 

Je zelo razširjena za uporabo v šolah, 

vrtcih, zavodih,... 

Gimnastične žoge top grip gymball s 

premerom 17,6 cm so na voljo v petih 

barvah.  

 



GOKI 15293 ŽOGA STANDARD fi 20 cm 

Balonasta žoga, izredno lahka in kvalitetna 

je dosegljiva v treh različnih barvah. 

 

GOKI SA102 GUMIRANE OD-

BOJNE ŽOGICE, fi 6,3 cm 

 

899 ŽOGA ZA PILATES fi 30 cm 

Pilates žoga je mehka in trpežna žoga, ki je 

izjemno primerna za izvajanje pilates vaj. Z 

njeno pomočjo bodo vaje bolj raznolike in za-

bavne pa tudi učinek vadbe bo boljši. 

Gimnastična žoga pilates je mehka žoga z pre-

merom 30 cm, ki je izjemno primerna za izva-

janje pilates vaj.  

 

261 VREČA ZA ŽOGE 

Material: 100% polyester z všito mrežo 

Velikost: 85 x 50 x 50 cm 

Kapaciteta: do cca 15 nogometnih žog 

Barva: zelena  

 

VREČA ZA 12 ŽOG 

Srednje velika mreža je praktično zasno-

vana za večje število žog, je narejena iz 

trpežnega polietilena, velikost okenc je 

manjša da žoga ne zdrsne ven iz mreže. 

Uporablja se za enostavno pospravljanje žog, lahko 

jih v mreži tudi prenesete naprimer iz ene v drugo 

telovadnico.   

 

92222 NERF VORTEX RAKETA ZA METANJE 

Raketa Vortex je namenjena za metanje v 

daljino celo do 90 m. 

Raketa Nerf Vortex je namenjena za meta-

nje v daljino, podajanje med igralci, učenje 

pravilnega meta in razgibavanje celotnega 

telesa. Z nekaj domišljije je primerna za več 

družabnih iger v naravi ali telovadnicah 

(podajanje, tekanje, gibanje, metanje v giba-

nju, metanje v cilj ali soigralca ...). Igralce 

stimulira za pravilno metanje. Primerna je za 

vse športnike in rekreativce in predvsem 

dinamične igre na prostem. 

Žoga ima vgrajene piščali, tako da ob letenju 

tudi žvižga. 

Vortex je narejen iz posebne pene, zato je 

tudi zadetek v telo skoraj neboleč in nevar-

nost poškodbe je majhna. Tudi s piskanjem 

žoga opozarja na svoje približevanje. 

Dimenzije: dolžina cca 30 cm 

Teža 125 g  

 

900891 KOVINSKI VOZIČEK ZA ŽOGE 

Čvrst kovinski voz z vsestransko vrtljivi-

mi kolesi je primeren za uporabo v 

športnih objektih za shranjevanje žog 

in ostale drobne športne opreme. 

Kolesa so iz kvalitetne gume, vrtljiva in 

ne puščajo sledi na parketu in drugih 

športnih podlagah. 

Dimenzije: 118 x 65 x 62 cm  

 

660-67 MREŽASTA ŽOGICA 

Zaradi izredne prožnosti in 

mrežaste gume, je žogica pri-

merna za dojenčke. Premer 

žogice je 14,5 cm. Mreža omo-

goča, da dojenček prime žogi-

co, pa čeprav je večja od 

zmožnost njegovih prstkov. 

 


