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21295,Yookidoo - žvižgajoča račka 

Yookidoo žvižgajočo račko lahko otrok na vrvici 

pelje na sprehod. Račka se bo ob tem veseleo 

oglašala žvižgala in pela. Račka na hrbtu nosi nati-

kanko s kroglicami, ki se, ob račkinem gibanju, 

veselo vrti Primerno za starost 12m+  

Cena z DDV:  24,50 € 

01112,Yookidoo hiška za igro 

Vsaka od štirih sten hiške omogoča različne igre ter aktivnosti. 

Ena omogoča različne igre z žogo. Druga vsebuje različne vti-

kanke (iskanje pravih odprtin za prave oblike ključev). Tretja 

vrtavke in četrta okenca za kukanje. Hiška je velika in dovolj 

prostorna za otroško igro (širina 74 cm, višina 74 cm). Komplet 

vsebuje še 5 barvnih žogic. Enostavno jo je postaviti in tudi 

zložiti. Ima čvrsto strukturo. Je lahka za prenašanje. 1leto +  

Cena z DDV:  78,40 € 

1259 Yookidoo igralna blazina 

Yookidoo raziskovalna blazina je iz baby linije, ki je izdelana s 

posebnim poudarkom na zabavi, igranju, raziskovanju in odkri-

vanju. Vsaka igrača ima več funkcij in veliko možnosti za igro, 

predvsem pa so didaktične. Blazina je zložljiva. Velikost je 140 

cm x 110 cm.  

Primerno za starost 0m+  

Cena z DDV:  45,10 € 

1136 Yookidoo polžek 

Yookidoo polžka na kolesih bodo otroci hitro vzljubili. Če ga 

potegnejo za repek se bo polžek pričel premikati in spuščati 

zvok. Njegova lupina se ob premikanju vrti, lahko pa jo tudi 

ločimo od polžka in tako naenkrat dobimo 7 delno natikan-

ko. Zvočne efekte lahko enostavno izklopimo in otrok se 

lahko igra v tišini. Z vsako aktivacijo se polžek premakne za 

približno 2 metra in tako vzpodbudi otroka, da mu sledi in 

ga ujame. Primerno za starost 6m+. Baterije 3xAAA so vklju-

čene.  

Cena z DDV:  29,40 € 
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1242, Yookidoo svetlobna in glasbena žogica 3m+ 

Yookidoo je unikatna linija vodnih igrač in igrač za 

dojenčke. Svetlobna in glasbena žogica deluje na 

baterije. Ob premikanju se aktivirajo svetlobni in 

zvočni efekti. Žogica je iz mehkega materiala in pisa-

nih barv. Enostavno jo lahko namestimo na voziček 

ali posteljico. Za tiho igro in brez svetlobnih efektov 

lahko enostavno izklopimo aktivacijski gumb. Pri-

merno za starost 3m+ Baterije 3xAAA so priložene.  

Cena z DDV:  17,60 € 

08915, DIDAKTIČNA KOCKA - DEŽELA HAPE 

Labirinti, oblike, raznoteri vzvodi, ter kreativna bitja so to kocko polno 

aktivnosti, spremenili še v zabavno deželo. Narejena iz lesa, poslikana 

z barvami na vodni osnovi, je namenjena zabavi in učenju. Izdelek ima 

več karakteristik. S pomočjo gumbov živalic se prepusti domišljiji in 

ustvari zgodbo. Ravno tako vzpodbuja logično razmišljanje in reševa-

nje izzivov z labirinti, ki še dodatno krepijo razvoj motoričnih in logič-

nih nivojev. Ampak najpomembnejša je zabava, veselje in igra. 

Izdelek je primeren za otroke od 12m+ 

Velikost sestavljenega izdelka je 35x35x49,7 cm  

CENA z DDV:  127,40 € 

11571, CENTER AKTIVNOSTI - POTOVALNI HAPE 

Spodbudimo jih v njihovem raziskovanju z didaktič-

nim centrom aktivnosti, s katerim bodo malčki razvi-

jali koordinacijo oči-roke, razvijali svoje motorične 

sposobnosti ter spoznavali različne barve oblike in 

posledice. Velikost igrače je 24,6 cm x 23,4 cm x 

21,05 cm. Primerno za starost od 10 mesecev dalje.  

Cena z DDV:  29,80 € 

72209 72207 SVETLEČE ŽOGICE (8 kos) 

V setu je 8 različnih žogic z lučko, ki imajo različne reliefne podlage. 

Velikost žogic je od 8 - 10 cm.  

Cena z DDV:  33,00 € 

https://www.youtube.com/embed/NxmyJD5Z9jA
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45303 VIJAKI IN MATICE (2-5 let) 

Igra vsebuje 6 igralnih plošč, 12 vijakov v 

treh oblikah in 4 različnih barvah, ter 12 

matic, ki se ujemajo z vijaki. 

Cena z DDV:  16,00 € 

45304 ŠIVANKA Z ŽIVALMI, (4-7 let) 

Igra vsebuje 8 različnih živali in 10 vrvic za nizanje v 4 

barvah. Velikost živalice: 17 cm 

Cena z DDV:  12,70 € 

40022 KLIX Kocke (60 kos, 4-8 let) 

Konstruktor, ki temelji na obliki kocke kot enote konstruktorja. Z eno-

stavnim klikom povežemo polovici v kocko in tako ustvarjamo 3D kon-

strukcije. Otroka usmerja v logično razmišljanje in povezovanje. Velikost 

stranice kocke je 2,5 cm. 

Cena z DDV:  25,00 € 

40096 POP VAKUMČKI (36 kos, 

4-8 let) 

Vakumčki se od že poznanega 

konstruktorja Squigz razlikujejo 

po sploščenem telesu, na kate-

rega lahko prav tako prisesamo 

enoto. 

411735 ZEBRASTI ZOBNIKI (64 kos, 3-8 let) 

Zobniki z zarezami so sestavljeni iz mehkega       

kavčuka in so nezlomljivi. 

Set vsebuje 64 zobnikov v škatli s pokrovom. 

Cena z DDV: 15,60 €  
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32470 SUPER KIN kocke                    

(40 kos, 1,5 - 4 let) 

Set 40 kosov kock, velikosti 14 cm, so 

izdelane iz flefsibilne gume, ki je izre-

dno odporna ter omogoča enostavno 

sestavljanje. Primerno za otroke od 

18 mesecev dalje. 

Cena z DDV:  44,00 € 

32210 BUNI KONSTRUKTOR  (72 kos, 1,5 - 3 let) 

Konstruktor, ustvarjen za mlajše otroke, saj se izredno 

enostavno sestavlja in omogoča množično konstruiranje 

ter razvijanje motoričnih sposobnosti. Velikost enega zaj-

čka je 8 cm. Set je pospravljen v priročni zabojček. 

Cena z DDV:  40,00 € 

94043 BRISTLE -PEGY BLOCKS (100 kos, 3-6 let) 

Konstruktor z ježki je izredno priljubljen v vzgojno-

varstvenih organizacijah, saj omogoča široko igro 

konstruiranja tako 2D do 3D oblik. 

Cena z DDV: 45,00 €  

41131 ESA Konstruktor (3-10 let) 

96 delni konstruktor šestkotnikov, ki se lahko 

sestavlja vertikalno ali horizontalno. Vključenih je 

8 obojestranskih kartic idej. 

Cena z DDV: 40,00 €  

94039 KONSTRUKTOR INTERSTAR (100 kos, 2– 5 let)  

Posebnost konstruktorja je, da vse zareze na vsakem 

delu sovpadajo z drugim. Konstruktor omogoča  mno-

žično in raznovrstno sestavljanje polno kreativnosti. 

Cena z DDV: 52,00 € 
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45141+2+3 SET DELOVNIH VOZIL MINILAND (+18m) 

V setu so 3 delovna vozila z zaobljenimi robovi in gumiranimi tihimi 

kolesi. Velikost vozil: 18 cm 

Cena z DDV:  24,00 € 

 

27471 MINIVOZILA V ZABOJU                                                

(36 kos, +18m) 

Mini vozila velikosti 9 cm z izredno prožnim okvir-

jem in gumiranimi kolesi. V setu je 9 različnih tipov 

vozil, vsakega po 4 kose, skupaj 36 kosov. 

Cena z DDV:  63,00 € 

97096 MINIMOBIL TRAFIC BOX (3-6 let) 

Škatla za prenašanje igrač , ki se razstavi v mehko preprogo z 

motivom ceste. Preproga je iz blaga, zato jo lahko enostavno 

očistimo. Velikost 100 x 100 cm 

Cena z DDV:  11,20 € 

MINILAND TOVORNJAK POGANJALEC 

45151 (2-6 let) 

Visoko kakovostni tovornjak prekucnik z 

možnostjo poganjalca je izdelan iz visoko 

kakovostne plastike. Primeren za igro v 

snegu in pesku.  

Velikost: 54 x 34 x 45 cm  

Cena z DDV: 69,00 €  

45150 TOVORNJAK PREKUCNIK 

(+18m) 

Tovornjak iz visokokakovostne 

plastik velikosti 45 cm 

Cena z DDV: 40,00 € 

MINILAND TRAKTOR S PRIKOLICO 45153 (2-6 let) 

Jumbo traktor s snemljivo prikolico je idealen za 

igro v peskovniku ali na snegu, saj je izdelan iz viso-

kokakovostne plastike.  

Velikost: 83 x 33 x 32 cm  

Cena z DDV: 55,00 €  
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31925 IGRA SPOMINA (3-6 let) 

Set vključuje serijo 12 tematskih listov za izobraževanje v vrednotah: 

enakost med spoloma, rasna raznolikost, soobstoj in strpnost, vedenje v 

družbi, športni pripomočki, deli telesa in oblačila ter druge zanimive 

tematike, ki jih težko najdemo v obliki povezovalnih iger. 

Igra vključuje: igralno ploščo z pokrovi v velikosti 33x33cm, 12 delovnih 

listov  

Cena z DDV:  25,00 € 

36146 OTROCI SVETA (3-6 let) 

Ta igra šivanja oblačil na slike otrok iz različ-

nih celin sveta  motivira razum spoštovanja 

in naklonjenosti do drugih ljudi. Oblačila, ki 

predstavljajo tipične kostume ljudi je po-

trebno našiti na silhuete. 

Igra vključuje: 6 silhuet (25 cm)+ 6 oblačil iz 

dveh delov, 6 vrvic + 6 plastičnih igel, 1 bro-

šura. 

Cena z DDV: 28,00 € 

97930 MAGNETNE OBOJESTRANSKE TABLE      

(4 kosi) 

Velikost zabel je 30 x 26 cm, na katere lahko 

pišemo z flomastrom za bele table, na drugi stra-

ni pa je podlaga na katero pišemo s kredo. Mag-

netna podlaga je na obeh straneh. 

Cena z DDV: 50,00 € 

MAGPAD 34 x 21 cm (3-8 let) 

Magpad je plastično ohišje z odprtinicami na vrhu plošče, pod katero se 

skriva  več kot 700 metalnih kroglic, katere privlači magnet. Magnet je 

skrit v posebno zasnovanem pisalu šest kotne oblike. S pisanjem po luk-

njasti plošči izstopijo kroglice in  tako lahko ustvarjamo slike, pišemo, 

tipamo in z zaprtimi očmi ugotavljamo kaj je na sliki. Kroglice so prijetno 

hladne in z dotikom/potiskanjem kroglic nazaj v ohišje otroke pomirja. 

Velikost plošče: 34 x 21 cm, set vključuje tudi 10 obojestranskih ploščic z 

20 idejami. 

Cena z DDV:  25,00 € 
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36070 SESTAVLJANKA NASPROTIJ  (3-6 let) 

Prijeten način učenja nasprotnih pojmov v okviru jezika, z zabavnimi 

dejavnostmi, ki spodbuja opazovanje in združevanje. 

Igra je namenjena otrokom, starim 3 leta in več, in temelji na učenju in 

prepoznavanju nasprotnih konceptov, iskanju idej o drugačnosti, urjenju 

besednega zaklada. Igra je sestavljena iz obstojne plastike in je pralna. 

Igra je sestavljena iz 20 delov. 

Cena z DDV: 19,80 € 

31796 MATEMATIČNI BARVNI KROGI (2-5 let) 

Igra krogov je zasnovana na razlikovanju med 

velikostmi, barvami in teksturo s pomočjo 18 

dejavnosti na igralnih ploščah, ki vključujejo 

različne teme in 16 različnih krogov. Dejavno-

sti so razvrščene v različne stopnje težavnosti. 

Igra je shranjena v močno embalažo, ki omo-

goča shranjevanje. 

Cena z DDV: 16,20 € 

45310 ABACOLOR 50 (3-6 let) 

Igra vsebuje 5 kolon, 10 različnih geometrijskih likov v 5 barvah, 

torej 50 žetončkov in 12 predlog . 

Cena z DDV: 14,00 € 

95270 ABACOLOR 100 (3-6 let) 

Igra vsebuje 5 kolon, 10 različnih geometrijskih likov v 5 

barvah, vsakega po 2 kosa, skupaj 100 žetončkov in 24 

predlog . 

Cena z DDV: 20,00 € 

45302 ACTIVITY FIGURES (3-6 let) 

Aktivna pretikanka različnih oblik je zabaven način za 

začetek prepoznavanja, zaporedij in razvrščanja oblik 

ter barv. Izbor 8 različnih oblik v 5 različnih barvah, 

vključuje predloge in dolge vezalke za pretikanje. 

Cena z DDV: 14,00 € 
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ETNO LUTKE ZA OBLAČENJE (6 kos, 3-9 let) 

Mehke lutke z lasmi in oblačili, ki imajo mnogo različnih 

sponk, ježkov, vrvic, gumbov in zadrg razvijajo ročne spret-

nosti otroških prstkov. Otroci se učijo oblačenja in slačenja. 

Na voljo so evropski par, afriški par in azijski par, kar otroke 

uči o rasnih različnostih. Velikost 40 cm 

Cena z a set treh parov (6 lutk) z DDV: 

140,00 € 

31058 31051 31053 31056 31052 31054 31056 31057 

DOJENČKI IZ CELEGA SVETA (12m - 9 let) 

Cena za kos z DDV: 29,00 € 

Cena za komplet 8 različnih dojenčkov z DDV: 200,00 € (25,00 €) 

25126 SET OSMIH GOZDNIH ŽIVALIC  (3-9 let) 

Velikost: do 10 cm 

Cena z DDV: 36,00 € 

27480 SET 12 INSEKTOV (3-9 let) 

Velikost do 8 cm 

Cena z DDV: 21,50 € 

27460 SET MORSKIH ŽIVALI (3-9 let)

Velikost do 15 cm 

Cena z DDV: 43,00 € 
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96414 SET MEHKIH PENASTIH KOCK (0-2 let) 

Set mehkih kock za majhne nespretne roke. Kocke se lahko 

stisnejo in so zato primerne za najmlajše, saj jih otroci lahko 

primejo in opazujejo enostavne prepoznavne sličice. Vsaka 

kocka je opremljena z ropotuljico in vsaka stranica kocke z 

drugo sličico. Velikost kocke:  8 x 8 cm 

Cena z DDV: 16,80 € 

41093 SET KRUHA (12 kosov) 

Velikost polovice štruce: 20 cm 

Cena z DDV: 35,00 € 

41070 SET MORSKIH PLODOV 

(12 kosov) 

Velikost postrvi: 27 cm 

Cena z DDV: 18,70 € 

97093 SET ŠTIRIH ŽIVALIC NA KOLESIH (0-3 let) 

Živalice na vzmet imajo zaobljene robove in nedrseča ko-

lesa, kar zagotavlja varnost pri igranju Velikost: 11 x 9 cm 

Cena z DDV: 32,00 € 

41079 SET RAZNOVRSTNE HRANE (48 kosov) 

Velikost od 5 - 21,5 cm 

Cena z DDV: 75,00 € 

50474 PIŠI BRIŠI KOCKE              

(6 kosov) 

V setu je 6 kock s stranico 52 

mm, na katerih so stranice 

opremljene z piši briši podlago. 

Tako lahko ustvarimo kocke za 

izžbreb  števil, predmetov, 

oseb, živali, pesmi, pravljic, … 

Cena z DDV:  56,00 € 

61096 PLASTIČNA POVEČEVALNA STEKLA (6 kos) 

Velikost: 16 x 8 cm 

Cena z DDV: 25,00 € 
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3093 MALI ANATOMSKI MODEL  

8-delni anatomski trup s podstavkom, sestavljen iz realno obarvanih in podrobnih delov 

telesa v pravilnem razmerju in postavitvi. Idealno za učence, da se seznanijo z glavnimi 

organi in fizičnim odnosom med njimi. 

Velikost: 270mm.  

Cena z DDV:  35,00 € 

3101 MODEL OČESA 

Klasični model človeškega očesa z zelo natančnimi in podrobnimi bar-

vnimi sestavnimi deli  

Zunanja vezivna ovojnica: roženica, beločnica.                                     

Srednja žilna ovojnica: žilnice, šarenica, ciliarnik                                   

Notranja mrežnična ovojnica: mrežnica. 

Cena z DDV: 56,00 € 

3011 VELIKI ANATOMSKI MODEL 

11-delni anatomski model, sestavljen iz 

realno obarvanih in podrobnih delov tele-

sa v pravilnem razmerju in postavitvi. 

Velikost: 500 mm 

Cena z DDV:  92,00 € 

3105 MODEL UŠESA 

Barvita predstavitev zunanjega, notranjega in srednjega ušesa,. 

Velikost: 340 mm 

Cena z DDV:  62,00 € 



12 

ANATOMIJA SKELETA 

Predstavitev skeleta z več kot 200 prikazanimi kostmi iz 

kvalitetnega plastičnega materiala z kovinskimi sklepi. 

Na voljo je v treh velikostih: 

3067, Velikost 160 cm 

Cena z DDV:  260,00 € 

3064, Velikost 80 cm 

Cena z DDV:  57,00 € 

3062, Velikost 46 cm 

Cena z DDV:  18,00 € 

3084 VELIKI SET ZA HIGIJENO ZOB 

Popolni komplet zobovarstvene higiene, vključuje veliki demon-

stracijskim model zobovja, zobno ščetko, 2-minutno peščeno uro, 

24 tablet za razkrivanje kvalitete ščetkanja, in 10 ustnih ogledal. 

Cena z DDV:  53,00 € 

 

3091  MODEL ZOBOVJA 

Izredno približan model zobovja odraslega človeka. 

Velikost: 10 x 9 x 7 cm 

Cena z DDV: 14,50 € 

 

3059 USTNA OGLEDALCA 10 kos 

Ogledalca za pregledovanje zob v setu z 24 

obarvanimi tabletami za pregledovanje  učunka 

pravilnega ščetkanja. 

Cena z DDV:  12,50 € 

75316 OSNOVNI STETOSKOP                

za poslušane srca 

Cena z DDV:  10,20 € 

3017 PRIKAZOVALNIK          

DELOVANA SRCA 

Osnovno delovanje srčne miši-

ce je utripanje in črpanje krvi iz 

pljuč v telo in obratzno. Model 

prikazuje delovanje srca. 

Cena z DDV: 21,50 € 
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412242 RAVNOTEŽNI OTOKI 

Set vsebuje 5 izredno odpornih otokov, ki se lahko postavijo en 

na drugega in tako naredimo povišano stezo. Otoki ne drsijo , so 

premera 30 cm in višine 10 cm.  5 povezovalnih mostov dimenzi-

je: 72 x 12,5 cm  pokrijemo/povežemo z pokrovi na otoke. 

Cena z DDV:  130,00 € 

412243 KAČA RAVNOTEŽJA 

Kača je sestavljena iz 10  delov velikosti 35 cm x 9,5 cm x 4,5 cm, ki so opremljeni z gumira-

nimi vzorci proti drsenju. Sestavni deli se zlahka lahko zložijo en na drugega ter povežejo 

med sabo. Ravnotežna steza spodbuja motorične sposobnosti otroka. Z njo lahko kombini-

ramo čutno pot in ob njej postavimo različne elemente.  

437002 VALJ ZA RAZGIBAVANJE 

Valj velikosti 42 cm, je v pomoč malčkom preden 

shodijo ali pa kot razgibalni pripomoček . 

Cena z DDV:  33,00 € 

412300 ŽELVJI OKLEP 

Oklep je namenjen igri lovljenja ravnotežja 

ali zibanju v sedečem položaju. Posebna za-

snova iz kavčuka na spodnji strani oklepa 

poskrbi, da se plošča dobro oprime podlage 

in ne spodrsava. Ročke ob straneh omogoča-

jo premikanje levo desno in vrtenje, kotežo 

telesa preusmerjamo iz ene strani plošče na 

drugo. Oklep je primeren za težo do 60kg.  

Velikost: 60 cm x 30 cm x 1,6 cm 

Cena z DDV: 40,00 € 
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74056 METEORNA ŽOGA (7 delni set) 

Velika barvita meteorna žoga s 6 manjšimi kroglicami, 

ki se prilegajo kraterjem po površini. Žoga se lahko 

uporablja z dojenčki za raziskovanje reakcij in motorič-

nih veščin ter razvoj koordinacijo roke. Manjše kroglice 

imajo različne reliefne površine in jih je mogoče odstra-

niti iz žoge ter uporabiti ločeno. 

Cena z DDV:  26,00 € 

1+ 54953 SENZORIČNE DOMINE  5 čutil 

Zabavna igra, ki otrokom pomaga razumeti in raziskati vlogo petih 

človeških čutov v vsakdanjem življenju. Otroci razvrstijo predmete 

glede na način njihovih zaznavanj: sluh, vonj, okus, otip, vid 

Za 2-4 igralca. Vsebina: 72 domin (36 parov), sestavljenih iz petih 

samo-regulatornih skupin in učiteljskih zapisov v  11 jezikih.  

Cena z DDV:  9,50 € 

3-6 let 

72203 MISTERIOZNE KROGLE (set 6 krogel) 

Niz 6 refleksivnih zrcalnih krogel, ki so videti enako, 

vendar ima vsaka svojo individualno značilnost. Nekate-

re potujejo ravno, druge zavijajo cikcak, tretje vibrirajo 

(oglejte si video) 

Svetleča zrcalna površina ponuja popačeno refleksijo 

objektiva z ribjim očesom, ki je zanimiva za opazovanje 

otrok. Robustne in izdelani iz trdega nerjavečega jekla, 

lahke - primerne za otroke od treh mesecev dalje. 

Cena z DDV:  45,00 € 

3m +  

92098 BLEŠČEČE SKOKICE ( 7 kosov) 

Skokice velikosti 8 cm so izjemno zanimive za opazovanje in ideal-

ne za otroško roko. Pretakanje bleščic prevzame otroško pozor-

nost in ga pomirja. 

Cena z DDV:  24,80 € 

3+ 

https://www.youtube.com/embed/6W0sziRXvU8
https://www.youtube.com/embed/y2qurWyXiXw
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450100 BLAZINE KVADRI  

V setu je 5 kvadrov, višine stranic: 10, 20 in 30 cm 

Material: sintetično usnje 

Cena z DDV: 180,00 € 

442815 BASEBALL PALICA IZ PENE Z ŽOGICO 

Palica velikosti 61 cm, premera 70 mm iz pene je 

prevlečena z visokokakovostno peno. V set je pri-

ložena ne odbijajoča žogica iz pene premera 70 

mm 

Cena z DDV: 16,00 € 

MEDICINSKE ŽOGE 

Medicinska žoga je odličen pripomoček za krepitev celotnega telesa. 

Uporablja se za krepitev ramen, hrbta, rok in nog, kot tudi za izboljšanje 

stabilnosti v jedru telesa. Medicinska žoga je poseben pripomoček za 

vadbo eksplozivnosti. 

550104, teža: 1 kg 

Cena z DDV:18,00 € 

550204, teža 2 kg 

Cena z DDV: 20,00 € 

550304, teža 3 kg 

Cena z DDV:29,00 € 

550404, teža 4 kg 

Cena z DDV: 34,00 € 

550504, teža 5 kg 

Cena z DDV: 42,00 € 95353 MEGAFON 

Megafon Basic  ima akustični doseg 500-700 m 

Je lahek in enostaven za uporabo. 

Ker ima velik doseg in se ga daleč sliši je prime-

ren za organizatorje prireditev, na športnih 

turnirjih, zborovanjih, pohodih in vsepovsod 

kjer vam je potrebno preglasiti množico ljudi. 

Megafon ima tudi priložen pašček za obešanje 

na ramo in lažje nošenje ob sebi. 

Napajanje megafona je z baterijami LR 14, ki 

niso priložene. 

 

Dimenzije: 200 x 320 mm 

Cena z DDV: 80,00 € 

5217 SET BATERIJ LR 14 

DURACEL 

Cena z DDV: 4,15 € 

412248 JAMA 

Zložljiv in prenosljiv šotor ima dvo plastno prevleko, kar 

omogoča popolno temo v šotoru. Jama je opremljena z 

1,5 m dolgim tunelom premera 1,5mm. Prostornina  v 

jami šotora je 1m3 

Cena z DDV: 95,00 € z DDV 

412249 LUČKE ŽIVALICE 

Set 6 LED živalic, ki menjajo barvo. 

Cena z DDV: 30,00 € 
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73081, PROSOJNE OPEKE 

Velikost največje opeke: 64 x 32 x 24 mm. Pk90 

opeke z 2 podlage. 18m + 

Cena z DDV:  37,00 € 

73083, PROSOJNI GEOMETRIJSKI LIKI 

Specifikacija Velikost kocke: 33mm. Pk50. 18m +  

Cena z DDV: 53,00 € 

73087, PROSOJNI LIKI ZA NATIKANJE 

Set 144 kosov likov v zaboju s priloženimi 12    

vrvicami. Liki imajo od 1-6 lukenj) 

Cena z DDV: 46,00 € 

75114, PROSOJNE ČRKE   

H: 50 mm. Pk26. 3+ 

Cena z DDV:  12,00 € 

72397, BARVNE PACKE 

Barvni kosi v obliki "spuščene barve", izdelani v primar-

nih in sekundarnih barvah (rdeča, modra, rumena, zele-

na, oranžna in vijolična. 

Cena z DDV: 27,00 € 

TRANSPARENTNE SILIKONSKE ŠTEVILKE IN ČRKE 

54505,  Črke (26 kos):  22,00 € 

54509, Rumene številke: 0-9: 12,00 € 

54511,  Zelene številke: 0-9: 12,00 € 

https://youtu.be/eHiDcQ5D45Y
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442700 BOWLING IZ PENE 

Set vsebuje  8 kegljev v štirih barvah in dve krogli iz pene. 

Kljub razbijanju kegljev, mehek material omogoča tiho igro. 

Cena z DDV: 36,00 € 

 

610147 MINI HOKEJ 

Set za mini hokej vsebuje 2 x 6 kratkih hokejskih palic za 

dva različna tima, eno žogo in 3 pake. 

Cena z DDV: 37,00 € 

610630 FREEZBI GOL 

Gol za povljenje sploščenih predmetov, 

kot so diski in freezbiji. 

Cena z DDV: 55,00 € 

 

610655 NIZEK KOŠ  

Nizek koš višine 50 cm in premera 50cm je prime-

ren za lovljenje lažjih predpetov. Je izredno lahek  

nastavljivimi ročaji za namestitev po želenem 

kotu. Koš lahko zložimo. 

Cena z DDV: 29,00 € 

640200 HULA HOOP OBROČ 

Obroč za gimnastiko hula hoop, premera 82 cm 

Cena z DDV:  7,00 € 

650101 FREEZBI IZ KAVČUKA 

Premer 18 cm 

Cena z DDV:  5,00 € 
442800 FREEZBI IZ PENE 

Premer 22 cm 

Cena z DDV:  9,50 € 
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660960 PLAVALNA PREPROGA 

Preproga premera 1m, debeline 

4 cm, narejena iz plavalne    

gume.  

Cena z DDV: 52,00 € (za en kos) 

660970 PLAVALNI PLOVEC, 

set 4 kosi 

Plavalni plovec je oblikovan 

tako, da zagotavlja udobje 

in ostane na svojem mestu 

med vadbo plavanja.  

Plovec položimo med steg-

na ali gležnje in tako omogočimo dvig bokov in nog k gladini 

vode. Za gibanje (plavanje) se tako uporabljajo samo roke. 

Namenjen je povečanju moči zgornjega dela telesa 

in izboljšanju plavalne tehnike. 

Material: kvalitetna EVA pena 

Cena z DDV: 18,30 € (za 4 kose) 

660967 VODNI PAS 

Pas za vadbo v vodi je namenjen rehabilitaciji (hidroterapija), 

vodni aerobiki, vodnemu joggingu, vadbi za moč. Otroku omo-

goča izboljšanje splošne telesne pripravljenosti in samozavesti 

pri osvajanju plavalnih veščin. Hkrati pas med vadbo nudi tudi 

oporo hrbtenici. 

Material: kvalitetna EVA pena 

Velikost: 64 cm x 30 cm x 4 cm (DxŠxV) 

Cena z DDV: 18,90 € 

PLAVALNE BLAZINE 

Plavalne blazine so narejene iz visoko 

kakovostne pene, velikosti 66 x 55 cm. 

Plavalne blazine so namenjene učenju 

plavanja, kot tudi za vodno zabavo. Ob 

njih otroci lažje premagajo strah pred 

vodo.  

660930 MORSKI PES 

Cena z DDV: 25,00 € 

660932 PLOŠČA z luknjo premera 24 cm 

Cena z DDV:: 25,00 € 

660931 JASTOG z luknjo premera 24 cm 

Cena z DDV: 25,00 € 

660933 ŽELVA z luknjo premera 24 cm 

Cena z DDV: 25,00 € 

660904 PLAVAJOČI KOŠ 

Koš višine 40 cm in premera obroča 52 cm 

Cena z DDV: 52,00 € 

660902 PLAVAJOČI GOL 

Gol dimenzija 90 x 70 x 60 cm 

Cena z DDV: 40,00 € 

660600 PODVODNI OBROČI set 3 kos 

Obroči premera 75 cm se pod vodo posta-

vijo navpično v treh različnih globinah, saj 

je vsak obroč različno obtežen. Otroci se 

ob plavanju skozi podvodne obroče učijo 

zadržati dih pod vodo in plavati skozi ovire 

Cena z DDV: 70,00 € 
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441042 GLASBENE TUBE 

Set diatoničnih tub 8 tonov: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. 

Cena z DDV:  29,00 € 

441042 + 441043 Set tub po kromatični lestvici vseh pol tonov. 13 tub.  

Cena z DDV:  48,00 € 

 

441048 POKROV ZA  GLASBENE TUBE, 8 kosov 

S pokrovom tube lahko zvok znižamo za točno 

eno oktavo. 

Cena z DDV:  17,00 € 

 

Glasbene tube so odličen, enostaven pripomoček za 

spoznavanje tonov. Delujejo kot motivator za timsko 

delo in sodelovanje med otroci, so popolnoma varne 

in zelo zabavne. 

441058 ZVONČKI NA OBROČU 

Zvončki v 8 tonih različnih barv  v pre-

meru 21 cm imajo priloženo palico za 

igranje. 

Cena z DDV:  40,00 € 

TAMBURIN Z USNJENO MEMBRANO 

441020 Premer 10 cm 

Cena z DDV:  8,50 € 

441021 Premer 15 cm 

Cena z DDV:  9,50 € 

441022 Premer 18 cm 

Cena z DDV:  13,00 € 

441023 Premer 21 cm 

Cena z DDV:  14,00 € 

441024 Premer 23 cm 

Cena z DDV:  16,00 € 

 

441074 BARVNI METALOFONI 

Metalofoni so razdeljeni in ločeni po barvah, tako da lahko vsak 

otrok drži svoj ton. V setu prejmete 13 metalo folnih ploščic, knjigo z 

barvnimi melodijami - 34 pesmic in dve leseni palčki za igranje 

Cena z DDV: 35,00 € 

 
441035 LESENE PALČKE ZA IGRANJE 

Set dveh palčk za igranje na tolkalne 

inštrumente. 

Cena z DDV: 2,70 € 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zu5im8Xzy_U

