
Milna pištola za mehurčke s priloženo 

milnico 

Cena: 1,60 € + DDV 

Kaledoskop pomorščak 

Cena: 1,90 € + DDV 

Kaledoskop Lunica—Kaširan 

Cena: 0,70 € + DDV 

Vodni kaledoskop—stekleni 

Cena: 2,50 € + DDV 

Milni mehurčki 60 ml 

Cena: 0,45 € + DDV 

8239 Veliki milni mehurčki 

Velikost  flaške 38 cm x 3,5 cm, cca 250 ml 

Cena: 1,60 € + DDV 

62929 Lonček z dvojnim povečevalnim 

steklom in odprtinicami, zato da bodo 

živalice lahko dihale, medtem ko jih bo-

mo opazovali. 

Cena: 1,60 € + DDV 

 

70178 Čarobne palice napolnjene z vodo, 

gelom in bleščicami 

Velikost: 50 cm 

Cena: 1,60 € + DDV 

21060 Ročna lopata 

Cena: 1,00 € 

Lesene živalice na stojalu 

Cena: 2,00 € 

Vodna brizga 

Cena: 1,30 € + DDV 



1018 KORBO  Konstruktor  

18 delni konstruktor zobnikov 

Cena: 2,80 € + DDV 

Konstruktor KORBO, katerega sestavljajo zobata kolesa, se lahko 

sestavi na nešteto načinov in tako ustvarite poljuben premikajoč 

se mehanizem. Otroci bodo navdušeni, ko bodo opazovali dina-

mično gibanje in verižne reakcije, ki nastajajo, ko se kolesje vrti.  

1019 KORBO Konstruktor 

18 delni konstruktor zobnikov 

Cena: 2,80 € + DDV 

1021 KORBO Konstruktor Twist 

40 delni konstruktor 

00466 MINI lesene kocke v leseni škatlici 

Cena: 1,50 € + DDV 

KRAZY Spinner Original 

Cena: 2,00 € + DDV 

 

KRAZY Spinner Metalic 

Cena: 2,90 € + DDV 

331-12 Konstruktor krogov, set 30 kos 

Cena: 2,70 € + DDV 



Obesek za ključe zmehkalček 

Cena: 0,60 € + DDV 

Dinozavrovo jajce 

Izkoplji dinozavra iz okamenelega Jajca. 

V setu je jajce iz gipsa v katerem je vlit 

dinozaver ter orodje za izkopavanje. 

Cena: 1,60€ + DDV 

Rastoča živalica v akvariju 

Na vrhu akvarija odstraniš zatič in ga na-

polniš z vodo. Kmaluzatem bosta pričeli 

žabici v akvariju rasti. Za rast do končneve-

likosti bosta potrebovali več dni. Zrastli 

bosta kar 8 kratnik trenutne velikosti.  

Ce-

na: 

Valjenje malega jajca 

Opazuj rojstvo male živali. Jajce potopi 

v kozarec z mlačnovodo. Po približno 

12-24 urah jajce poči in rodil se bo 

prikupni mladiček. Malčka pusti v vodi 

in še nekaj dni bo rastel. 

Cena: 2,40 € + DDV 

Slimmy 

Priljubljena lepljiva snov slimmy, je zdaj na 

voljo tudi sprikupnim lončkom, kjer je izre-

zan obraz. Ko boste slimmy masostresli v 

lonček, bo ta spolzela skozi odprtine in obli-

kovala smešne obraze. V setu dobiš maso 

slimmy v različnih barvah, lonček z obrazom 

in lonček za shranjevanje mase. 

Velikost lončka je 5,5 cm x 7,5 cm. 

Valjenje velikega jajca 

Opazuj rojstvo malega dinozavra. 

Jajce potopi v kozarec z mlačno vo-

do. Po približno 12-24 urah jajce 

poči in rodil se bo prikupni dinoza-

ver. Malčka pusti v vodi in še nekaj 

dni bo rastel. 

Velikost jajca 12 cm. V dispelju 12 

kom. 

Cena: 3,00 € + DDV 

Mini set za igro z vodo in peskom 

Cena: 1,40 € + DDV 

Terarij za raziskovanje in opazovanje insektov. Velikost: 25 x 15 x 15 cm 

Cena: 2,50 € + DDV 



51653 GOKI NAPRSTNE LUTKE 

V setu je 5 naprstnih lutk iz blaga 

Cena: 3,20 € 

70016 LOW Ladjica z balonom 

Balon napihnemo in ga pritrdimo na ladjico, ki po 

ob spustu v vodi s pomočjo iztisnjenega zraka od-

plula 

Cena: 1,10 € + DDV 

70035 LOW Helikopter balon 

Cena: 0,80 + DDV 

70012 Kinetični tekoči pesek v posodici z modelčkom (50 g) 

Cena: 0,65 € + DDV 

10027 L Leseni črvički 

Črvički velikosti 17 cm, za razgibavanje malih prstkov 

Cena: 2,10 € + DDV 

10577 L Lesena sestavljanka živalic 

Živalici lahko pričvrstimo noge in trup. 

Cena: 2,80 € + DDV 


