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BN88212

Detská edukatívna 
hra
Cena: 18,00 €
na str. 438

AK20547

Vyjadri svoje 
emócie!
Cena: 19,50 €
na str. 639 BE22611

Krajina víl - hra
Cena: 39,95 €
na str. 718

LR4108EI

Mozaika zo skrutiek
Cena: 30,00 €
na str. 426

AK20614

Dotykové 
prevliekanie
Cena: 24,90 €
na str. 262

BE22900

Rovnovážna hojdačka 
- Jašteričky
Cena: 24,95 €
na str. 251

JH50150

Továreň na tvary
Cena: 35,00 €
na str. 243
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Zakladateľkou metódy Montessori bola talianska lekárka Dr. Maria Montessori. 
Svojimi názormi spôsobila v dejinách pedagogiky prevratné zmeny v pohľade na výchovu a vzdelávanie detí. 

Na základe princípov jej výskumu pracuje množstvo škôl a predškolských zariadení po celom svete. 

Podstatou metódy Montessori je prispôsobovanie prostredia individuálnym potrebám dieťaťa, čím sa mu umožňuje dosiahnutie jeho 
maximálneho potenciálu. Montessori je slobodný priestor a miesto, kde každý zažije radosť z toho, že niečo dokáže.

Montessori pomôcky sú výrobené hlavne z prírodnych́ materiálov. Jednotlivé pomôcky sú konštruované tak, aby s nimi dieťa mohlo 
pracovať samostatne, aby mohlo samo dôjsť k výsledku a overiť si jeho správnosť.

Zmysluplné aktivity a hranie s pomôckami, ktorých základom je prehľadnosť, zrozumiteľnosť, jasné usporiadanie a prispôsobenie 
sa potrebám detí, nenásilnou cestou rozvíjajú ich osobnosť, samostatnosť a tým aj zodpovednosť.

Vkladacie puzzle
Drevené puzzle, ktoré znázorňuje 
jednolivé časti stavby tela zvierat a rastlín. 
Drevený box slúži ako šablóna.
Rozmer: 20 x 20 cm.
Veková kategória: 3+

MN0179Z - Korytnačka 7,60 €

MN0180Z - Rybka 7,60 €

MN0181Z - Kôň 7,60 €

MN0182Z - Žabka 7,60 €

MN0178Z - Vtáčik 7,60 €

MN0183B - Strom (24 x 24 cm) 7,60 €

MN0278B 19,50 €

Karty - Tvary listov 
Karty pomáhajú učiť prechod z konkrétneho tvaru listu až k jeho abstraktnej verzii. 
K dispozícii sú tri sady s 18 kartami. Prvá sada ukazuje tvar listu vyplnený zelenou 
farbou, druhá má obrys o hrúbke 1 cm a tretia už len 1 mm.
Rozmer: 10 x 10 cm. Veková kategória: 3+ 

Montessori je slobodný 
priestor plný túžby 
objavovať, skúmať 

a skúšať. Je to miesto, 
kde každý zažije radosť 
z toho, že niečo dokáže.

aj pre

aj pre

MN0020S 35,00 €

Stojan so skrutkami - varianta B
Sada obsahuje skrutky s guľatou hlavičkou.
Pomôcka pre malé deti. Podporuje rozvoj zraku 
a hmatu. Skrutky rôznych veľkosti sa skrutkujú 
do rôzne širokých jamiek.
Rozmer: 42 x 6 x 5 cm.
Veková kategória: 3+ 

MN0284O 15,50 €

Puzzle - Tvary
Pomôcka na rozlišovanie tvarov 
a rozvíjanie jemnej motoriky. Úlohou detí 
je vkladanie tvarov do správnych otvorov.
Rozmer: 22,5 x 22,5 x 2,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

MN0026P 8,20 €

Doska s kolíčkami
Doštička + 12 ks kolíčkov o rovnakej veľkosti. 
Vhodné k trénovaniu správneho držania 
ceruzky. Rozmer: 12 x 12 x 4 cm.
Veková kategória: 3+ 

MN00132M 35,00 €

Jabloňová hra
Matematická a zmyslová pomôcka dobrá na 
nácvik jemnej motoriky a matematické úlohy 
na sčítanie a odčítanie.
Rozmer: 46 x 32 cm.
Veková kategória: 3+ 
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MN0033P 16,50 €

Zapínací rám - Háčik a očko 
Drevený rám s pásom textílie a našitými 
háčikmi a očkami. Tréning jemnej motoriky 
imitáciou zapínania a odopínania.
Rozmer: 31 x 31 cm.
Veková kategória: 3+ 

MN0034P 16,50 €

Zapínací rám - Patentky 
Drevený rám s pásom textílie a našitými 
patentkami. Tréning jemnej motoriky imitáciou 
zapínania a odopínania.
Rozmer: 31 x 31 cm.
Veková kategória: 3+ 

MN0036P 18,90 €

Zapínací rám - Pracka 
Drevený rám s pásom textílie a našitými 
prackami. Tréning jemnej motoriky imitáciou 
zapínania a odopínania.
Rozmer: 31 x 31 cm.
Veková kategória: 3+ 

MN0038P 18,90 €

Zapínací rám - Šnúrky
Drevený rám s pásom textílie, dierkami 
a šnúrkami. Tréning jemnej motoriky imitáciou 
šnurovania topánok. 
Rozmer: 31 x 31 cm.
Veková kategória: 3+ 

MN0039P 16,50 €

Zapínací rám - Suchý zips 
Drevený rám s pásom textílie a našitým 
suchým zipsom. Tréning jemnej motoriky 
imitáciou prevliekania a zapínania odevov.
Rozmer: 31 x 31 cm.
Veková kategória: 3+ 

MN0027P 16,50 €

Zapínací rám - Malé gombíky 
Drevený rám s pásom textílie a našitými 
malými gombíkmi. Tréning jemnej motoriky 
imitáciou zapínania odevov. 
Rozmer: 31 x 31 cm.
Veková kategória: 3+ 

MN0028P 16,50 €

Zapínací rám - Veľké gombíky 
Drevený rám s pásom textílie a našitými 
veľkými gombíkmi. Tréning jemnej motoriky 
imitáciou zapínania a odopínania odevu.
Rozmer: 31 x 31 cm.
Veková kategória: 3+ 

MN0037P 16,50 €

Zapínací rám - Batohové 
zapínanie 
Drevený rám s pásom textílie a našitým 
batohovým zapínaním (klipsami). Tréning 
jemnej motoriky imitáciou zapínania
a odopínania. Rozmer: 31 x 31 cm.
Veková kategória: 3+ 

MN0035P 16,50 €

Zapínací rám - Zips 
Drevený rám s pásom textílie a našitým 
zipsom. Tréning jemnej motoriky imitáciou 
zipsovania odevu.
Rozmer: 31 x 31 cm.
Veková kategória: 3+ 

MN0031P 16,50 €

Zapínací rám - Zatváracie 
špendlíky 
Drevený rám s pásmi textílie a 4 zatváracími 
špendlíkmi. Tréning jemnej motoriky imitáciou 
zapínania a odopínania odevu. 
Rozmer: 31 x 31 cm
Veková kategória: 3+ 

MN0029P 16,50 €

Zapínací rám - Mašľa
Drevený rám s pásom textílie a mašľami. 
Tréning jemnej motoriky imitáciou viazania 
mašle. Rozmer: 31 x 31 cm.
Veková kategória: 3+ 

MN0030P 16,50 €

Zapínací rám so šnúrkou 
Drevený rám s pásom textílie a šnúrkami. 
Tréning jemnej motoriky imitáciou šnurovania 
odevu. Rozmer: 31 x 31 cm.
Veková kategória: 3 
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MN075HG 35,00 €

Puzzle - mapa Európy
Drevené puzzle má presne taký počet dielov, 
koľko je štátov Európy, ktoré sa od seba líšia 
aj farebne. Prostredníctvom zraku a hmatu, 
deti začínajú spoznávať geografiu. Osobitne 
navrhnuté držiačiky každej krajiny sú v bode, kde 
sa nachádza jej hlavné mesto. 
Rozmer: 57 x 45 cm.
Veková kategória: 3+ 

MN058AG 4,50 €

Kontrolná mapa - Európa 
- bez popisu 
Doplnok k Puzzle - mapa Európy. 
Rozmer: 57 x 45 cm.
Veková kategória: 3+ 

MN074HG 35,00 €

Puzzle - mapa sveta 
Drevené puzzle má presne taký počet dielov, koľko 
je kontinentov, ktoré sa od seba líšia aj farebne. 
Prostredníctvom zraku a hmatu, deti začínajú 
spoznávať geografiu.
Rozmer: 57 x 45 cm.
Veková kategória: 3+ 

MN0018G 35,00 €

Glóbus - Farebné kontinenty 
Vďaka tomuto glóbusu sa dieťa vizuálne 
zoznámi s rozložením sveta a koľko vody 
a pevniny zahrňuje povrch planéty. Jednotlivé 
kontinety sú farebne rozlíšené
Rozmer: 20 x 20 cm.
Veková kategória: 3+ 

Montessori je slobodný 
priestor plný túžby 

objavovať, skúmať a skúšať. Je 
to miesto, kde každý 
zažije radosť z toho, 

že niečo dokáže.

aj pre

aj pre

aj pre

aj pre

MN00276G 61,50 €

Svet s vlajkami
V sade je celkom 36 ks vlajok. Dieťa sa 
pomocou tejto pomôcky učí polohy štátov 
sveta a podobu ich štátnej vlajky. Manipulácia 
s vlajkami rozvíja jemnú motoriku a koordináciu 
oko - ruka. 
Rozmer: 53 x 35 cm.
Veková kategória: 3+ 

MN0079G 29,50 €

Planéty - drevené puzzle
Sada obsahuje skrutky s guľatou hlavičkou.
Pomôcka pre malé deti. Podporuje rozvoj zraku 
a hmatu. Skrutky rôznych veľkosti sa skrutkujú 
do rôzne širokých jamiek.
Rozmer: 30 x 25 cm.
Veková kategória: 3+ 

RO2209699 17,20 €

Vkladacie puzzle - Západ slnka
Balenie obsahuje 19 ks a podložku.
Rozmer: 24,5 x 24,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

RO2209700 17,20 €

Vkladacie puzzle
- Domčeky so strechou
Balenie obsahuje 19 ks a podložku.
Rozmer: 24,5 x 24,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

RO2209698 17,20 €

Vkladacie puzzle - Dúhové kruhy
Balenie obsahuje 12 kruhov a podložku.
Rozmer: 24,5 x 24,5 cm.
Veková kategória: 3+ 
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MN0021S 41,50 €

Tlakové valčeky 
Drevený podnos so 6 pármi valčekov, 
s rôznym odporom pri stlačení piestu 
s čiernymi a bielymi vrškami na spárovanie. 
Tréning jemnej motoriky.
Rozmer: 20 x 10 cm.
Veková kategória: 3+ 

MN044AS 149,00 €

Valčeky s úchytmi (sada 4 ks) 
4 sady drevených hranolov s 10 kruhovými 
otvormi do ktorých presne pasujú drevené 
valčeky s úchytmi. Dve sady sa líšia len 
v jednej dimenzii (šírke alebo výške), zvyšné 
ale už v dvoch (výške aj šírke). Dieťa si tak 
trénuje priestorové videnie, jemnú motoriku, 
koordináciu a postupnosť. 
Rozmer: 45 x 6,5 x 8 cm.
Veková kategória: 3+ 

MN0260S 28,50 €

Teplotné doštičky 
Sada 6 párov doštičiek z rôznych materiálov 
(sklo, mramor, drevo, korok, látka, kov). Deti 
po priložení doštičky na zápästie, spárujú 
doštičky podľa ich teploty.
Rozmer krabičky: 15,7 x 13 x 7,5 cm.
Rozmer doštičky: 8 x 4 x 0,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

MN0011S 30,90 €

Hmotnostné doštičky 
s krabičkami 
Sada 3 krabičiek po 6 doštičkách v odlišných 
farbách na trénovanie porovnávania hmotnosti. 
Najsvetlejšie sú najľahšie, najtmavšie sú 
najťažšie. 
Rozmer krabičky: 28,5 x 10,2 x 7 cm. 
Rozmer doštičky: 6 x 8 x 1,1 cm
Veková kategória: 3+ 

MN0005S 23,50 €

Farebné doštičky 3 - Odtiene 
Drevené doštičky v 11 farbách (červená, modrá, žltá, zelená, fialová, 
oranžová, hnedá, ružová, biela, čierna, sivá). Tréning farbocitu - vnímania 
farebných rozdieľov. Doštičky sú uložené v drevenom boxe.
Rozmer boxu: 20 x 10 x 5 cm. Rozmer doštičky: 6 x 3 cm.
Veková kategória: 3+ 

MN0007S 55,00 €

Farebné doštičky 2 - Rozšírená sada 
Doplnkový box farebných doštičiek obsahuje 4 
zodpovedajúce odtiene z každej farby.
Rozmer boxu: 25 x 25 x 5 cm. Rozmer doštičky: 6 x 3 cm.
Veková kategória: 3+ 

aj pre
aj pre

aj pre
aj pre

aj pre aj pre

MN0003S 25,50 €

Stojan so skrutkami - varianta A
Stojan so skrutkami je vyrobený z masívneho 
dreva, do ktorého je zasunutých sedem rôzne 
veľkých celokovových skrutiek s maticami. Veľkosť 
jednotlivých otvorov v stojane je rôzna, avšak vždy 
zodpovedá závitu jednej konkrétnej skrutky. Dieťa 
sa tak čoskoro naučí, že je potrebné dávať pozor 
na to, aby skrutky správne pasovali.
Rozmer: 30 x 8 x 7 cm.
Veková kategória: 3+ 

MN0257S 155,00 €

Konštrukčné trojuholníky - 5 sád 
Zmyslová pomôcka, ktorá obsahuje 5 sád 
trojuholníkov, z ktorých je možné skladať ďalšie 
geometrické tvary.
Rozmer: cca 21 x 23 cm.
Veková kategória: 3+ 

Vkladacie puzzle - Farby a Tvary
Balenie obsahuje 36 dielikov v 12 odtieňov.
Rozmer: 28 x 28 cm.
Veková kategória: 3+

RO2203217 - červená, žltá, modrá 17,20 €

RO2203218 - oranžová, fialová, zelená 17,20 €

RO2203219 - sivá, hnedá, ružová 17,20 €
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MN0128M 20,90 €

Číslice a žetóny,  
párne-nepárne 
Deti si precvičujú význam čísel tým, 
že k nim priraďujú zodpovedajúci 
počet žetónikov. 
Rozmer: 11 x 9 cm. 
Veková kategória: 3+ 

MN0210M 19,00 €

Malé papierové karty s číslami 1-9000 
Papierové karty v drevenom boxe, učia deti pochopiť 
desiatkovú sústavu. Jednotkové čísla sú v zelenej farbe, 
desiatkové v modrej, stovkové v červenej a tisíckové opäť
v zelenej farbe. Rozmer: 18 x 13 x 5 cm.
Veková kategória: 3+ 

MN0010S 35,50 €

Čuchové dózy 
Sada 6 párov drevených dózičiek k rozvoju 
čuchu. Viečko zabraňuje vyprchaniu pachu. 
Balenie je dodávané bez náplne.
Rozmer podnosu: 20 x 12 x 2 cm.
Výška dózy: 8 cm.
Veková kategória: 3+ 

MN0198M 74,00 €

Geometrické telesá s podstavcami Drevená 
krabička s 10 geometrickými tvarmi (guľa, elipsoid, ovoid, 
kocka, kváder, trojboký hranol, trojboký a štvorboký ihlan, 
kužeľ a valec). Súčasťou telies sú aj podstavce. Dieťa sa 
hraním učí vnímať jednotlivé geometrické tvary a predmety 
okolo nás. Rozmer: 37 x 17 x 11 cm.
Veková kategória: 3+ 

MN097AL 96,00 €

Kovové útvary 
2 sady modrých útvarov s držiakom (kruh, 
elipsa, trojuholník so zaoblenými stranami, 
vajíčko, štvorlístok, štvorec, obdĺžnik, 
trojuholník, lichobežník, päťuholník). 
Obkreslovaním týchto tvarov sa deti 
pripravujú na začiatky písania. 
Rozmer: 60 x 16 x 8 cm. Veková kategória:3+ 

MN0045S 67,50 €

Farebné valčeky - bez úchytov 
Drevené valčeky v 4 farebných sadách, rôznych veľkostí zabalené v krabičkách. Dieťa 
môže porovnávať a rozlišovať veľkosti a rôzne si valčeky vyskladávať. Tréning jemnej 
motoriky, koordinácie a rozlišovania farieb a tvarov.
Rozmer: 16,5 x 11,5 x 7,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

MN0015S 41,00 €

Zvukové valčeky 
Sada 6 párov drevených valčekov 
vydávajúcich 6 rôznych zvukov. Správnosť 
párovania možno overiť pomocou číslic, ktoré 
sú na spodku valčeka. Tréning sluchových 
vnemov a rozdielov zvukov. 
Rozmer krabičky: 12 x 12 x 10 cm.
Výška valčeka: 8 cm.
Veková kategória: 3+ 

aj pre

aj pre

aj pre

aj pre

aj pre

aj pre

aj pre

RO2202950 35,00 €

Vkladacie puzzle
- Geometrické tvary 
Balenie obsahuje 12 ks tvarov a podložku.
Rozmer: 40 x 30 cm.
Veková kategória: 3+ 
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MN0189M 75,50 €

Seguinové tabuľky 
Drevené tabuľky s ktorými si dieťa 
osvojuje čísla od 11 do 99. Zároveň 
s precvičovaním si utvrdzuje 
aj ich postupnosť. Do predlohy 
s desiatkami sa zasúvajú jednotkové 
čísla od 1 po 9. Rozmer: 25 x 12 cm.
Veková kategória: 3+

MN0032O 59,00 €

Rímsky most 
Cieľom tejto drevenej skladačky je postaviť klenbu mosta tak aby 
držala sama seba. Tréning jemnej motoriky, koordinácie 
a predstavivosti.
Rozmer: 34,5 x 12 x 10 cm.
Veková kategória: 3+ 

MN0227M 19,50 €

Korálkové štvorce (farebné) 
Úvod k desiatkovej sústave. Hrou s týmito 
korálkami sa dieťa postupne pripravuje na 
výuku sčítania/odčítania a násobenia/delenia.
Rozmer najväčšieho štvorca: 7,5 x 0,7 cm.
Veková kategória: 3+ 

MN0228M 49,00 €

Úvodný podnos k korálkovému 
materiálu 
Úvod k desiatkovej sústave obsahuje:
- 1 x 1 korálku + podložku,
- 1 x tyčku z desiatich korálok,
- 1 x stovkový štvorec,
- 1 x tisíckovú kocku.
Veková kategória: 3+

MN3014O 27,90 €

Ružová veža - Mini 
Drevená veža z kociek pomáha pochopeniu 
vnímania rozmerov v troch dimenziách, 
postupnosti, hmotnosti a tým dáva základy 
pre matematiku a geometriu. 
Rozmer: najväčšia kocka - 3 x 3 x 3 cm, 
najmenšia kocka: 0,3 x 0,3 x 0,3 cm.
Veková kategória: 3+ 

MN3013O 43,50 €

Hnedé schody - Mini 
Hnedé drevené schody slúžia k pochopeniu a vnímaniu hmotnosti 
vo vzťahu k veľkosti, základom sčítania, odčítania a geometrie.
Rozmer: najväčší diel: 4 x 4 x 7 cm,
najmenší diel: 0,4 x 0,4 x 7 cm.
Veková kategória: 3+

MN0190M 69,50 €

Červeno-modré tyče 
Červeno-modré drevené tyče slúžia
k pochopeniu číselnej postupnosti, 
vzťahu medzi číslom a množstvom, 
základom sčítania a odčítania.
Rozmer: 2,5 x 2,5 x 10 cm -  
2,5 x 2,5 x 100 cm.
Veková kategória: 3+ 

aj pre

aj pre

aj pre

aj pre

aj pre

aj pre

aj pre

POSLEDNÉ

POSLEDNÉ
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BN88023  8,20 €

Obleč medvedíkov
36 dielna sada medvedíkov.
Rozmer krabice: 19 x 14 x 4 cm.
Veková kategória: 3+

BN88016  13,50 € 

Obleč medvediu rodinku 
72 dielna sada medvedej rodinky. 
Rozmer krabice: 32 x 14 x 4 cm.
Veková kategória: 3+

BN88001 7,50 €

Klaunov šatník
32 dielikov.
Rozmer:  
16,5 x 20,5 x 2,5 cm.
Veková kategória: 3+

GO51914  30,50 € 

Šatník medvedíkov
Obliekaním medvedíkov si deti precvičujú 
jemnú motoriku prštekov. 36 dielna sada. 
Rozmer krabice: 26 x 13 cm.
Veková kategória: 3+

DJ01678 11,90 €

Obleč mačičku 
Drevená skladačka obsahuje 6 
rôznych mačacích oblečení, každé sa 
skladá z 3 dielov (spolu 18 dielov).
Rozmer: 11,8 x 14,2 x 5,2 cm.
Veková kategória: 2+ 

GO58531 10,50 €

Bábika na stojane s oblečením 
10 kompletných outfitov môžete ľubovoľne 
obmieňať a kombinovať. Oblečenie s magnetom 
výborne sedí, deti si precvičia jemnú motoriku a 
podporia kreativitu. Obsahuje 28 dielov.
Výška bábiky: 18,8 cm.
Veková kategória: 3+ 

GO58741 15,50 €

Obleč chlapca 
Magnetická hra obsahuje 43 dielov na 
vytvorenie oblekov pre rôzne povolania, napr. 
hasič, potápač, superhrdina.
Rozmer: 20 x 26,5 x 5 cm.
Veková kategória: 3+ 

GO58723 15,50 €

Obleč dievča 
Magnetická hra obsahuje 44 dielov pre 
vytvorenie najrôznejších outfitov.
Rozmer: 20 x 26,5 x 5 cm.
Veková kategória: 3+ 
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GOSO271  30,50 € 

Ohybné myši 
2 ohybné myšky a 8 sád kompletných oblečení na každú príležitosť. 
Obliekaním postavičiek si deti precvičujú jemnú motoriku prštekov. 
Rozmer krabice: 26,5 x 13 cm.
Veková kategória: 3+

GO51557 29,50 €

Obliekame bábiky 
Skrinka na šaty s 2 
bábikami a 8 sadami 
oblečenia. Rozmer: 10 cm.
Veková kategória: 3+ 

Zvieratká
Drevené hračky, pomocou ktorých sa deti 
naučia zapnúť a odopnúť gombíky, zipsy 
a rôzne typy zámkov.
Rozmer: 16 x 11 cm.
Veková kategória: 3+

DJ01663 - Zapínacie 17,50 €

DJ01664 - Zamykacie 17,50 €

GO57475 13,00 €

Obliekacie puzzle - Chlapec a dievča 
36 dielne puzzle je zabalené v krabičke, kde na 
veko deti vkladajú variácie podľa vlastnej fantázie. 
Vyrobené z dreva. Rozmer balenia: 13 x 21 x 4 cm.
Veková kategória: 3+ 

GO58724 10,50 €
Obliekacia bábika na stojane s príslušenstvom
Drevená postavička dievčatka na drevenom stojane je pripravená 
na nový outfit! Kúsky oblečenia sú vyrobené z filcu a 3 bavlnené 
šnúrky v rôznych farbách slúžia na uchytenie jednotlivých odevov. 
Výška postavičky je 20,5 cm. Hra je vhodná nielen na precvičenie 
jemnej motoriky detí, ale podporuje kreativitu, učí rozoznávať farby 
a jednotlivé diely oblečenia. Balené v praktickej krabičke. 
Sada obsahuje 30 dielikov. 
Veková kategória: 4+

Magnetické obliekanie 
Magnetická drevená tabuľka s ilustráciou ľudského tela na jednej strane a 
magnetickým oblečením na druhej strane. Balenie obsahuje 9 ks oblečenia.
Rozmer tabuľky: 27 x 19,5 cm. Veková kategória: 2+ 

NA375200 - Bob 29,50 €

NA375201 - Lisa 29,50 €
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WY91122 14,50 €

Drevený vláčik plný farieb
Drevená skladačka na precvičenie jemnej motoriky, 
logiky a predstavivosti. Obsahuje 17 ks dielikov
rôznych tvarov a farieb. Rozmer: 35 x 9 cm.
Veková kategória: 2+

BN84089 13,90 €

Drevený vláčik s kockami 1
Drevený farebný vláčik s dvoma vagónmi 
obsahuje 19 dielikov, ktoré si môžete 
vyskladať podľa vlastných predstáv.
Rozmer: 34 x 11 x 7 cm. 
Veková kategória: 1+

BN82144 29,80 €

Vláčik - stavebnica
Vláčik je vyrobený z kvalitného dreva. Dieliky presne padnú do detskej ruky.
Precvičenie jemnej motoriky a logického uvažovania. Deti sa naučia 
rozpoznať základné tvary a farby. Skladačka obsahuje 21 dielov.
Rozmer: 43 × 12 × 8,5 cm. Veková kategória: 1+ 

MD10572 27,50 €

Vláčik na skladanie 
Drevený farebný vláčik s dvoma vagónmi obsahuje 15 
dielikov, ktoré si môžete vyskladať podľa vlastných predstáv.
Rozmer: 45,5 x 12,5 x 9 cm.
Veková kategória: 2+ 

BE18007 29,95 €

Vláčik s tvarmi 
Drevená vkladačka s tvarmi rôznych farieb. 
Obsahuje 18 dielov.
Rozmer balenia: 42 x 18 x 9 cm.
Veková kategória: 2+ 

GO55959 24,90 €

Vláčik s kockami 
Obsahuje 10 drevených kociek vo vagóne.
Rozmer: 32 x 12 x 12 cm.
Veková kategória: 2+ 

GO55950 22,80 €

Vláčik s vagónmi 
Drevený vláčik s 3 vagónmi a 14 drevenými kockami.
Rozmer: 51 x 10 x 10 cm.
Veková kategória: 2+ 

GO55881 22,80 €

Vláčik s kockami na vkladanie 
Drevený vláčik s 15 drevenými kockami.
Rozmer: 36,5 x 7,2 x 9,1 cm.
Veková kategória: 2+ 

Drevený vláčik s kockami
Dĺžka vláčika: 33,5 cm.
Veková kategória: 2+

GO55872 - ružový 15,90 €

GO55871 - modrý 15,90 €
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LE10585 12,00 €

Dúhové oblúky 
Drevená pestrofarebná hračka na 
precvičovanie jemnej motoriky, vnímanie 
tvarov a farieb. Jednotlivé farebné časti sú 
vodeodolné. Rozmer: 16 x 9 x 3 cm.
Veková kategória: 1+ 

GO58586 10,20 €
Drevená mozaika - Dúha
Balenie obsahuje 36 dielikov.
Rozmer: 15,5 x 15,5 cm.
Veková kategória: 3+

GO57572 31,50 €

Mozaika svet tvarov 
- sada 4 ks
1 mozaika obsahuje 20 - 25 dielikov.
Rozmer: 16 x 16 cm.
Veková kategória: 3+

Matrioška
Drevená skladacia hračka. Veľká figúrka v sebe ukrýva 3 ďalšie 
figúrky. Deti sa učia postupnosti, logickému mysleniu a zručnosti.
Rozmer: 10 x 5 x 5 cm.
Veková kategória: 3+

LE10619 - Rodina tučniakov 18,90 €

LE10620 - Sovia rodina 18,90 €

LE10621 - Medvedia rodina 18,90 €

GO58590 9,50 €

Mozaika - Trojuholník 
Obsahuje 37 drevených kociek.
Rozmer: 22 x 22 x 2 cm.
Veková kategória: 3+ 

GO58588 8,90 €

Mozaika - Dúha 
Drevená mozaika tvorená 24 kockami.
Rozmer: 15,5 x 15,5 x 2 cm.
Veková kategória: 3+ 

GO58624 26,50 €

Drevené kocky - dúhové 
Obsahuje 57 drevených kociek rôznych tvarov.
Rozmer: 23,5 x 23,5 x 4 cm.
Veková kategória: 3+ 

GO58964  19,50 €

Stavebnica Zámok
57 dielov. Vyrobené z masívneho dreva.
Rozmer krabice: 23,5 x 23,5 cm.
Veková kategória: 3+

GO58659 9,60 €

Farebné kocky - farma
Usmiate motívy v tvaroch farmy. 
Balenie obsahuje 43 kociek. 
Rozmer balenia: 30 x 30 cm.
Veková kategória: 3+
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GO58644 19,50 €

Farebné kocky - noc
Stavebné kocky, hra tvarov a puzzle 
v jednom. Balenie obsahuje 42 kociek. 
Rozmer balenia: 23,3 x 23,3 x 2,3 cm.
Veková kategória: 3+

GO58669 22,60 € 

Drevené kocky
Sada obsahuje 100 drevených kociek rôznych tvarov 
a farieb. Postavte si vlastné farebné kráľovstvo.
Rozmer najväčšej kocky je 5 cm. Veková kategória: 3+

HW6005 40,50 €

Drevená stavebnica
Drevená stavebnica obsahuje rôzne tvary vrátane 
štvorcov, trojuholníkov, lichobežníkov, valcov, krížikov, 
schodísk a polkruhov. Balenie obsahuje 100 ks. 
Stavebnica je vyrobená z kvalitného bukového dreva 
a dieliky sú namaľované farbami vhodnými pre deti.
Veková kategória: 1+ 

BN84203 21,50 €

Kocky vo vedierku, 100 ks
Sada poskytuje nekonečne veľa zábavy so stavaním, učením poznávať veľkosti, protiklady a 
ďalšie priestorové a počtářské zručnosti. Vedierko slúži na uskladnenie kociek a je opatrené 
uchom pre jednoduché prenášanie. Balenie obsahuje 100 ks.
Rozmer: 45 x 2,3 x 27 cm. Veková kategória: 1+ 

GO58687 17,50 €

Drevené kocky, 76 ks 
Drevené kocky rôznych farieb v 
praktickom vedierku.
Rozmer kvádra: 5 x 2,5 x 2,5 cm.
Veková kategória: 2+ 

GO58575 13,50 €

Drevené kocky, 50 ks
50 stavebných kociek v bavlnenom vrecku.
Výška valca: 5 cm.
Veková kategória: 2+ 

GO58736 32,50 €

Drevené kocky, 100 ks 
Stavebné kocky vo vedierku.
Výška kvádra: 5 cm.
Veková kategória: 1+ 

Drevené kocky, 50 ks
Dĺžka valca: 5 cm.
Rozmer kocky: 2,5 x 2,5 x 2,5 cm.
Veková kategória: 2+

GO58460 - ružové 15,50 €

GO58459 - modré 15,50 €
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BN84204 11,20 €

Kocky vo vedierku, 50 ks
Sada poskytuje nekonečne veľa zábavy so stavaním, učením 
poznávať veľkosti, protiklady a ďalšie priestorové a počtářské 
zručnosti. Vedierko slúži na uskladnenie kociek a je opatrené uchom 
pre jednoduché prenášanie. 
Balenie obsahuje 50 ks.
Rozmer: 15 cm, Ø18 cm.
Veková kategória: 1+ 

VN756622 21,00 €

Zvukové kocky 
Každý tvar je plný drevených korálikov, 
takže pri trasení vydávajú rôzne zvuky. 
Súprava obsahuje 12 drevených blokov 
v rôznych tvaroch a farbách. 
Veková kategória: 1+

DV22095 17,50 €

Moja prvá stavebnica
Sada obsahuje 17 ks. Kocky prirodzene 
trénujú koncentráciu, trpezlivosť a obratnosť.
Rozmer: 14,5 x 9,5 x 14,5 cm.
Veková kategória: 1+ 

MD10481 29,00 €

Farebné drevené kocky 
Tradičné drevené kocky v rôznych 
tvaroch, veľkostiach a farbách. 
Rozmer kociek približne
2,5 - 6 cm.
Veková kategória: 3+ 

LE11054 20,50 €

Drevené kocky Zoo 
Odolné drevené kocky 
s potlačou roztomilých 
zvieratiek v zoo. Ľahko 
sa držia a podporujú 
zlepšovanie jemných 
motorických schopností. 
V praktickom balení je 
50 ks kociek.
Rozmer: 6 x 3 x 3 cm.
Veková kategória: 1+

LE7073 32,50 €

Drevené prírodné kocky 
Plátené vrecko obsahuje 100 ks drevených stavebných kociek.
Rozmer: 9 x 3 x 1 cm.
Veková kategória: 3+

GO58803 47,90 €

Drevené kocky, 75 ks 
Stavebné kocky v bavlnenom vrecúšku.
Rozmer šesťuholníka: 4,2 x 4,2 x 1,2 cm.
Veková kategória: 2+ 
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VN56144 310,00 €

Sada 12 drevených skladačiek 
Sada 12 puzzle z bukového dreva v prírodnej 
farbe. Deti si počas hry precvičujú koncentráciu, 
zatiaľ čo porovnaním jednotlivých prvkov sa naučia 
rozlišovať medzi tvarmi, veľkosťami a množstvami.
Veková kategória: 1+

Drevené magnetické kocky natural
Vynikajúce kocky rozvijaju detskú fantáziu 
a motorické schopností. Veľkosť základnéj 
kocky: 3 cm. Magnety uľahčujú pripojenie dielikov. 
Sada je zabalená v ekologickej a estetickej krabici.
Rozmer balenia: 29 x 29 x 9 cm.
Veková kategória: 2+

MPH003LI - 50 ks 82,50 €

MPH005LI - 100 ks 155,00 €

Drevené magnetické kocky farebné
Vynikajúce kocky rozvijaju detsku fantáziu a motorické 
schopností. Veľkosť základnéj kocky: 3 cm. Magnety uľahčujú 
pripojenie dielikov. Sada je zabalená v ekologickej a estetickej 
krabici. Rozmer balenia: 29 x 29 x 9 cm.
Veková kategória: 2+

MPH004LI - 50 ks 87,50 €

MPH006LI - 100 ks 160,00 €

Magnetická drevená stavebnica
Stavebnica obsahuje magnetické, drevené 
kocky rôznych tvarov a farieb.
Veková kategória: 3+

JA3311006 - 90 ks 289,00 €

JA3311003 - 130 ks 410,00 €

JA3311005 410,00 €

Magnetická drevená stavebnica  
- modrá
Stavebnica obsahuje 130 drevených 
magnetických kociek.
Veková kategória: 3+ 
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WY91842 18,50 €

Kocky s písmenami a číslami
v pastelových farbách
Sada 60tich drevených kociek v pastelových farbách. Kocky môžu slúžiť 
ako didaktická pomôcka pri výučbe čísel a písmen.
Rozmer: 3 cm. Veková kategória: 2+

BN80152 9,80 €

Kocky vo vozíku
Drevený vozík v prírodnom prevedení s červenými 
kolieskami a pestrofarebnými kockami je základným 
vybavením všetkých malých staviteľov. Skvelé pre tvorivosť 
a motoriku. Balenie obsahuje 19 dielikov.
Rozmer balenia: 18 x 15,5 x 6 cm.
Veková kategória: 1+ 

DV22032 21,50 €

Drevené kocky Abeceda 
ABC kocky trénujú nielen slovnú zásobu, ale aj čítanie 
a pravopisné zručnosti. Môžete skladať jednoduché slová, alebo 
len jednoduché stavby. Dodávané s dreveným podnosom pre 
lepšie skladovanie. 
Rozmer: 23 x 27 x 5 cm.
Veková kategória: 1+ 

MD11900 24,50 €

Drevené kocky s písmenkami 
Sada 50tich drevených kociek s písmenami, číslami a obrázkami. Kocky môžu 
slúžiť ako didaktická pomôcka pri výučbe čísel a písmen.
Rozmer kocky: 2,5 x 2,5  x 2,5 cm.
Veková kategória: 2+ 

GO58558 14,90 €

Drevené kocky s vozíkom
Obsahuje 18 kociek rôznych tvarov.
Rozmer: 16,8 x 15 x 5,3 cm.
Veková kategória: 2+ 

Drevené kocky vo vozíku
Obsahuje 20 kociek rôznych tvarov a farieb.
Rozmer: 17 x 15 x 5,5 cm.
Veková kategória: 2+

GO58458 - ružové 18,50 €

GO58457 - modré 18,50 €

GO58719 18,50 €

Drevené kocky s vozíkom 
Obsahuje 20 farebných kociek 
rôznych tvarov.
Rozmer: 17 x 15 x 6,5 cm.
Veková kategória: 2+ 

LE6865 55,80 €

Domino rallye
Vytvorte si z domino kociek dráhu - máte k dispozícii vyše 560 dielov, 
schody, prekážky. Potom stačí jedno malé štuchnutie a sledujte, ako 
kocky postupne padajú. Po skončení hry kocky uložíte do priloženej 
tašky. Rozmer kocky: 4,5 x 2 x 0,5 cm. Veková kategória: 5+
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LE1136 30,50 €

Farebné tyčinky 2 v 1 
Tieto farebné drevené tyčinky 
môžete využiť pri matematických 
úlohách, alebo aj ako stavebnicu. 
Sú balené v drevenej krabičke.
Rozmer: 32 x 4 x 18 cm. 
Veková kategória: 5+

GOTT050  19,50 €

Moja dedinka 
46 dielov v drevenej 
krabici, vyrobené 
z masívneho dreva.
Veková kategória: 3+ 

GO58984 50,00 €

Hrad 1 - stavebnica
Vyrobené z masívneho dreva.
145 dielov.
Veková kategória: 3+

GOWB505 31,50 €

Hrad 2 - stavebnica
Vyrobené z masívneho dreva. 150 dielov.
Veková kategória: 3+

GO58655 58,50 €

Dúhové kocky
Balenie obsahuje 38 kociek v drevenom 
boxe. Vďaka týmto kockám si dieťa 
rozvíja fantáziu a tvorivosť.
Rozmer balenia: 32 x 24 x 3 cm.
Veková kategória: 3+

EPL120301 51,50 €

Stavebné kocky, transparentné 
Balenie obsahuje 50 stavebných kociek v 6 farbách a rôznych 
tvaroch. Vyrobené z odolného plastu, dodávané v plastovej, 
uzatvárateľnej debničke. Rozmer kocky: 3,2 x 3,2 cm.
Rozmer kvádru: 9,8 x 3,2 x 3,2 cm.
Veková kategória: 3+ 
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EPL120157 86,50 €

Senzorická stavebnica - guľôčky 
Stavebné drevené kocky so stredom z priehľadného akrylátu, 
v ktorom sú umiestnené rôznofarebné guľôčky. Pri hre sa presýpajú 
a vytvárajú krásne efekty. Balenie obsahuje 16 dielov v 4 rôznych 
geometrických tvaroch.
Rozmer: trojuholník 12,5 x 12,5 x 12,5 cm; štvorec 6 x 6 cm;
polkruh 13 x 6,5 cm; obdĺžnik 13 x 6 cm. 
Rozmer dreveného rámu: 2,5 x 1 cm.
Veková kategória: 3+ 

EPL120158 86,50 €

Senzorická stavebnica - piesok 
Stavebné drevené kocky so stredom z priehľadného 
akrylátu, v ktorom je rôznofarebný piesok. Pri hre sa 
presýpa a vytvára krásne efekty. Balenie obsahuje 16 
dielov v 4 rôznych geometrických tvaroch. Rozmer: 
trojuholník 12,5 x 12,5 x 12,5 cm; štvorec 6 x 6 cm; 
polkruh 13 x 6,5 cm; obdĺžnik 13 x 6 cm.
Rozmer dreveného rámu: 2,5 x 1 cm.
Veková kategória: 3+ 

EPL120159 86,50 €

Senzorická stavebnica - trblietky 
Stavebné drevené kocky so stredom z priehľadného akrylátu, v ktorom 
je rôznofarebná tekutina s trblietkami. Pri hre sa prelieva a vytvára 
krásne efekty. Balenie obsahuje 16 dielov v 4 rôznych geometrických 
tvaroch. Rozmer: trojuholník 12,5 x 12,5 x 12,5 cm; štvorec 6 x 6 cm; 
polkruh 13 x 6,5 cm; obdĺžnik 13 x 6 cm. 
Rozmer dreveného rámu: 2,5 x 1 cm. Veková kategória: 3+ 

EPL120117 49,00 €

Dúhová stavebnica 
Stavebné drevené kocky so stredom z priehľadného 
farebného akrylátu, ktorý pri hre vytvára krásne efekty. 
Balenie obsahuje 24 dielov v 4 rôznych geometrických 
tvaroch.
Rozmery: menší trojuholník 11 x 5 x 9,5 cm; väčší 
trojuholník 10 x 10 x 10 cm; štvorec 5 x 5 cm; kruh 
priemer 5 cm; obdĺžnik 10 x 5 cm.
Veková kategória: 3+ 

VN41313 21,50 €

Farebné priehľadné kocky 
Balenie obsahuje 36 kociek z farebného plastu (9 zelených, 
9 žltých, 9 červených a 9 modrých). Sú balené v plastovom 
boxe. Rozmer kocky: 4 x 4 cm.
Veková kategória: 3+ 

LH726033 175,00 €
Mega penové kocky
Balenie obsahuje 32 ks rozličných 
penových tvarov veľkých rozmerov
(od 7 x 7 cm až po 30 x 15 cm). 
Rozmer balenia: 46 x 23 x 31 cm.
Veková kategória: 1+
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OBROVSKÉ ! 

ED523111 259,00 €

Penový hrad
Na postavenie veľkého hradu je k dispo-
zícii 309 penových kociek jasných farieb. 
Jednotlivé kocky majú rôzny tvar a veľ-
kosť. Balené v dvoch plastových boxoch.
Rozmer kocky: 40 x 20 x 4,5 cm.
Veková kategória: 3+

Penové stavebné kocky, 80 ks
Ľahké penové kocky sú vhodné aj pre menšie deti. Vďaka 
použitému materiálu sú bezpečné a nehrozí žiaden úraz. Sú ideálne 
na stavanie domčekov a veží, ale aj na hru v bazéniku 
- po namočení ľahko zdržia na hladkom povrchu - sklo, dlaždice... 
Balenie obsahuje 80 kociek.
Rozmer kocky: 3,5 x 3,5 x 3,5 cm.
Veková kategória: 3+

LH716076 - farebné 55,00 €

LH716071 - prírodné 55,00 €

EPL2102068 93,50 €

Mäkké kocky - 68 ks 
Stavebnicu tvoria kocky z mäkkej 
a bezpečnej EVA peny vo farbe 
prírodného dreva. Kocky sú vďaka tomu 
ľahké a nekladú tak medze kreativite.
Rozmer najmenšieho dielu: 4 x 4 x 4 cm.
Rozmer najväčšieho dielu: 8 x 16 x 4 cm.
Veková kategória: 2+
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EPL2103KC 132,00 €

Penová stavebnica Link 
Dieliky stavebnice sú vyrobené z EVA peny - mäkkého 
bezpečného materiálu. Skladanie rôznych modelov rozvíja 
detskú kreativitu a zároveň precvičuje motoriku.
Balenie obsahuje spolu 95 dielov rôznej farby a tvaru. 
Rozmer najmenšej časti: výška: 8 cm, priemer: 5,3 cm.
Rozmer najväčšej časti: 16 x 8 x 5 cm.
Veková kategória: 2+ 

Z každej
farby 12 ks

Z každej
farby 2 ks

Z každej
farby 5 ks

MD13576 31,00 €

Veža z kociek s autíčkami 
Veža sa skladá zo 6 kociek, ktoré slúžia ako 
garáže pre autíčka. Kocky sú z tvrdého kartónu, 
autíčka sú drevené (6 ks). 
Rozmer veže: 39,5 x 16 x 14,5 cm.
Veková kategória: 3+

MD12782 20,50 €

Veža z kociek - Abeceda
Veža sa skladá z 10 kociek, na ktorých sú 
písmenká a obrázky predmetov, ktoré sa 
začínajú na príslušné písmenká (v angličtine). 
Po skončení hry sa dajú poskladať do seba. 
Vyrobené z pevného kartónu. Rozmer najväčšej 
kocky: 15 x 15 x 15 cm. Veková kategória: 2+ 

GO58554 19,50 €

Drevená veža - farma
Veža obsahuje 6 kociek rôznych veľkostí. 
Po skončení hry sa dajú poskladať do seba. 
Rozmer najväčšej kocky: 14 x 14 x 14 cm. 
Výška poskladanej veže: 57,5 cm.
Veková kategória: 1+ 

DJ09108 18,50 €

Veža z kociek so zvieratkami 
Veža sa skladá zo 6 kociek, ktoré slúžia ako 
domčeky pre zvieratká. Kocky sú vyrobené 
z tvrdého kartónu a zvieratká sú z plastu.
Rozmer balenia: 23,5 x 15 x 15 cm.
Veková kategória: 1,5+ 
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DJ08503 13,50 €

Veža z kociek 2 
Veža sa skladá z 10 kociek, na ktorých sú 
rôzne veselé obrázky. Po skončení hry sa 
dajú poskladať do seba. Vyrobené z pevného 
kartónu.
Rozmer balenia: 15 x 15 x 15 cm.
Veková kategória: 1+ 

DJ08508 13,50 €

Veža z kociek 3 
Veža sa skladá z 10 kociek, na ktorých sú 
rôzne veselé obrázky. Po skončení hry sa dajú 
poskladať do seba. Vyrobené z pevného kartónu.
Rozmer balenia: 15 x 15 x 15 cm.
Veková kategória: 1+ 

LE10627 20,60 €

ABC veža 
Drevené kocky s otvormi, do ktorých musia byť 
vložené správne tvary, zároveň na každej kocke 
sú farebné čísla, ktoré majú byť vyskladané 
v správnom poradi. Deti sa zoznámia s tvarmi, 
farbami, číslicami a precvičia jemnú motoriku. 
Rozmer: 12 x 12 x 36 cm.
Veková kategória: 1+ 

Veža z kociek
Veža sa skladá z 10 kociek s veselými 
motívmi zvieratiek. Po skončení hry sa 
kocky dajú poskladať do seba. 
Výška veže: 86 cm.
Rozmer balenia: 15 x 13,5 x 14 cm.
Veková kategória: 1+

1. WD60664 - V lese 14,20 €

2. WD60468 - Na farme 14,20 €

MD12434 24,50 €

Ukladanie & Triedenie - Stodoly a zvieratká
Rozmiestnite stodoly podľa čísla alebo podľa veľkosti a priraďte 
správne 6 zvieratiek s číslom do každej stodoly.
Balenie obsahuje 6 stodôl, 6 drevených zvieratiek.
Rozmer balenia: 38,5 x 15 x 16 cm.
Veková kategória: 3+

DJ08506 13,50 €

Veža z kociek 1 
Zostavte vežu z 10 krásne ilustrovaných kociek. 
Postavte kocky na seba od najväčšej (15 x 15 x 
15 cm) až po najmenšiu. Výška veže 87 cm.
Veková kategória: 1+ 

GO58481 17,50 €

Veža z kociek - Afrika 
Veža zo 6 kociek.
Rozmer najväčsej kocky:
14 x 14 x 14 cm.
Výška veže: 57,5 cm.
Veková kategória: 1+ 

GO58676 21,50 €

Manipulačná veža - Dúha 
Veža obsahuje 6 kociek z filcu, ktoré je možné 
vložiť do seba pre ľahšie uskladnenie.
Výška veže: 62 cm.
Veková kategória: 1+ 
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DT5417 8,65 €

Veža do piesku 
Veža sa skladá z 9 farebných dielov. 
Po ukončení hry sa všetky časti uskladnia 
do najväčšej. 
Výška postavenej veže: 51 cm.
Veková kategória: 1+ 

GO58968 16,50 €

Magické kolieska - tvary
Deti sa učia rozoznávať pomocou dreve-
ných kruhov rôzne farby, tvary a počet.
Rozmer: 30 x 11 x 6 cm.
Veková kategória: 2+

GO58941 10,50 €

Magické kolieska a počty 
Deti sa učia počítať pomocou 
kruhov a triedia ich podľa farieb. 
Rozmer: 27 x 5 x 9 cm.
Veková kategória: 4+

LE3924 67,50 €

Manipulačná húsenica, 12 ks 
Balenie obsahuje 12 húseníc v rôznych farbách. Produkt 
precvičuje jemnú motoriku a je vyrobený z dreva.
Rozmer: 15 x 4 x 4 cm.
Veková kategória: 2+ 

VT52599 9,00 €

Veža - zvieratká 
Plastová veža dosahuje výšku 73 cm. Skladá 
sa z 11 dielikov. Po ukončení hry sa všetky časti 
poskladajú do vedierka. Výška vedierka: 13 cm. 
Priemer vedierka: 13,7 cm.
Veková kategória: 1+ 

LE11450 10,80 €

Raketa na ukladanie
Drevená raketa, kde deti ukladajú jednotlivé 
časti na drevený kolík podľa veľkosti. 
Precvičujú si pri tom aj jemnú motoriku 
a koordináciu ruka - oko.
Výška: 15 cm. Priemer: 8 cm.
Veková kategória: 1+

LE11090 12,80 €

Vež na ukladanie 
Deti ukladajú na seba jednotlivé časti veže 
tak, aby správne poskladali zvieratká na 
stranách. Vyrobené z dreva.
Rozmer: 7,5 x 7,5 x 12 cm.
Veková kategória: 1+

LE10946 10,90 €

Balančná veža na ukladanie 
Deti si pri ukladaní farebných tvarov na kolík 
precvičujú jemnú motoriku a koncentráciu. 
Vyrobené z dreva.
Výška: 12 cm, priemer: 8,5 cm.
Veková kategória: 1+

BE18002 16,95 €

Skladačka Zvieratká
Skladačka pre najmenších obsahuje 
16 dielikov. Pomáha rozvíjať jemné 
motorické schopnosti.
Rozmer balenia: 28 x 20 x 8 cm.
Veková kategória: 1+ 
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HPE0411 19,90 €

Puzzle veže
Hračka podporuje rozvoj jemnej motoriky a logického 
mylsenia, pomáha pri poznávaní farieb a tvarov. Jednotlivé 
drevené tvary sa ukladajú na kolíky umiestnené na 4 puzzle 
dielikoch. Na každý kolík sa dá umiestniť len určitý typ tvarov.
Rozmer: 20 x 20 x 13 cm.
Veková kategória: 1+ 

LE3405 21,90 €

Pyramída s číslami 
Hravé zoznámenie sa s matematikou. Drevené 
krúžky sa ukladajú na kolíky, ku ktorým sa uloží 
doštička s príslušným číslom.
Rozmer: 41 x 10 x 11 cm. 
Veková kategória: 5+

GO58927 17,20 €

Tvary a farby 
Pomocou ukladania drevených prvkov odlišných tvarov a počtom 
otvorov na zodpovedajúce kolíčky na podstavci sa deti učia 
rozoznávať tvary, farby a rátanie od 1 do 5. Hra taktiež podporuje 
rozvoj jemnej motoriky.
Rozmer: 35 x 7,5 x 7 cm.
Veková kategória: 2+ 

BE18001 19,90 €

Trio Skladačka 
Deti nasúvajú na podstavec s 3 kolíkmi 
farebné tvary, čím vytvárajú rozmanité veže 
rôznych tvarov a farieb. Výška: 7,5 cm. 
Rozmer balenia: 18 x 21 x 10,5 cm.
Veková kategória: 1+ 

WY90265 16,00 €

Motorická skladačka - 3D 
Logická hra pre najmenších, ktorá pomáhá rozvíjať priestorové 
vnímanie a jemnú motoriku. Obsahuje 12 dielov.
Rozmer: 20 x 20 x 15 cm. Veková kategória: 2+ 

GO57694 7,80 €

Tvary - 2 v 1 puzzle 
15 dielne drevené puzzle zoznamuje deti 
s farbami, tvarmi a rozvíja jemnú motoriku 
pri hre na klasické puzzle, vkladaní tvarov aj 
odkladaní dielikov do stojana. 
Rozmer stojana: 12,5 x 10 x 4,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

LE11092 15,80 €

Ukladanie podľa tvaru
Deti ukladajú farebné tvary na kolíky. Zároveň 
sa učia počítať od 1 do 4. Vyrobené z dreva.
Rozmer: 22 x 6 x 13 cm.
Veková kategória: 1+

POSLEDNÉ
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ED522847 50,50 €

Geometrické tvary 
Hra zoznamuje deti s 9 tvarmi, 6 farbami 
a rozvíja jemnú motoriku.
Rozmer podstavca: 25 x 25 cm.
Veková kategória: 3+ 

LU05337J 28,50 €

Puzzle veže - Korytnačky 
Farebné drevené vkladacie puzzle v tvare korytnačky sú skvelou 
pomôckou na rozvoj jemnej motoriky. Korytnačky sa dajú od seba 
oddeľovať a spájať. Obsahuje 12 dielov.
Rozmer: 26 x 5,3 x 25 cm.
Veková kategória: 1+ 

LE3386 33,50 €

Logická hra s kolíčkami
Hra, pri ktorej si deti precvičia motoriku a logické myslenie. Jednotlivé 
kotúče treba v správnom poradí nasadiť na farebné kolíky. Pomôckou 
a nápovedou sú farebné otvory na kotúčoch a ich počet. Kotúče sú 
vyrobené z preglejky s hrúbkou 1 cm.
Rozmer: priemer 13 cm, výška 10 cm. Veková kategória: 2+

DV21692 36,90 €

Vkladačka - Poschodový autobus
Drevený autobus je zábavnou didaktickú a 
motorickú hračkou pre menšie deti vyrobenú z 
kvalitných a ekologicky-zodpovedne získaných 
materiálov z našej Zeme. 
Balenie obsahuje 10 hracích prvkov.
Rozmer: 36 x 21 x 10 cm.
Veková kategória: 3+ 

LE10319 32,00 €

Manipulačný telefón
Drevený telefón na kolieskach je vyrobený 
z dreva. Deti doňho môžu vkladať rôzne tvary 
a tiež môžu stláčať tlačidlá.
Rozmer: 19 x 18 x 9 cm.
Veková kategória: 1,5+

Skladačka - Farby a tvary
Drevená skladačka obsahuje 12 dielov na triedenie v rôznych farbách.
Rozmer: 18 x 6 x 6 cm.
Veková kategória: 2+

GO58465 - modrá 9,50 €

GO58466 - ružová 9,50 €

GO58718 18,50 €

Vkladačka - Tvary 
Obsahuje drevený vkladací 
vozík a 4 farebné tvary.
Rozmer: 20 x 14 x 11 cm.
Veková kategória: 1+ 

DJ06409 11,80 €

Vkladacia kocka Pingy 
Drevená hračka 
na precvičenie motoriky.
Rozmer: 12 x 6,5 x 12 cm.
Veková kategória: 1,5+ 
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GOWM254  19,50 €

Kde to má byť?
Hra určená pre tých najmenších. Krabica 
na rozoznávanie tvarov. Vyrobená  z dreva, 
obsahuje 10 prvkov rôznych tvarov.
Rozmer: 16 x 10 cm.
Veková kategória: 1+

MD19540 26,00 €

Tabuľka na zamykanie 2 
Drevená tabuľka so 4 rôznymi typmi zámkov. 
Pokúste sa otvoriť všetky dvere, za ktorými 
nájdete milé obrázky. Zábavná pomôcka 
na precvičenie motoriky zároveň naučí deti 
rozoznávať farby, čísla a zvieratká.
Rozmer: 30,5 x 24 x 1,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

MD12564 46,50 €

Stajňa na zamykanie 
Krásna drevená stajňa na precvičenie jemnej motoriky 
a manipulácie. Na každch dverách je upevnený iný typ 
zamykania. V balení tiež nájdete 4 figúrky s výškou 
cca 7 cm (kravičku, prasiatko, kozičku a koníka).
Rozmer: 26,5 x 25 x 19 cm. Veková kategória: 3+ 

WD60939 18,50 €

Malá Noemova archa 
Drevená, pastelová archa so zvieratkami ponúka 
veľa zábavy pri tímovej hre. Hra rozvíja motorické 
schopnosti, rozširuje logické myslenie a jazykové 
schopnosti.
Rozmer: 26,5 x 16 x 15 cm.
Veková kategória: 2+ 

GO58566 19,50 €

Kde čo patrí?
Balenie obsahuje 5 dielov.
Rozmer kocky: 16,5 x 16,5 cm.
Veková kategória: 1+

POSLEDNÉ

F - 1-Didakticke-2021-2022 - 50 Da PRINT.indd   242 6. 8. 2021   12:56:10



243

w
w

w
.n

o
m

ila
nd

.s
k 

 /
  
Be

zp
la

tn
á

  
in

fo
lin

ka
  0

80
0 

60
 6

0 
50

MD19041 27,50 €

Vlož správny tvar & kotúľaj 
Úlohou dieťaťa je nájsť správny tvar 
a farebne ho priradiť do príslušného otvoru. 
Vkladačku môžete aj kotúľať a pohyb kociek 
spôsobí zvuk. Balenie obsahuje 14 ks. 
Rozmer balenia: 15,5 x 15,5 x 15,5 cm.
Veková kategória: 1+

MD40121 29,50 €

Zatoč a vlož správny tvar - Psík
Zábavná farebná hra plná skvelých podnetov na rozvoj učenia pre 
najmenšie deti. Zatočte nosom psíka a zmeňte tvar jeho úst. Úlohou 
dieťaťa je nájsť a vložiť správny tvar. Balenie obsahuje 5 drevených 
kociek rôznych farieb a tvarov.
Rozmer balenia: 24 x 27 x 21 cm. 
Veková kategória: 1+ 

BE18004 14,95 €

Vkladačka Zvieratká 
Drevená vkladačka obsahuje 8 dielov.
Rozmer balenia: 22 x 22 x 6 cm.
Veková kategória: 1+ 

BE18032 12,95 €

Vkladačka Vláčik 
Obsahuje 5 dielov.
Rozmer: 37 x 12,2 x 3,8 cm.
Veková kategória: 2+ 

BE10145 14,95 €

Vkladačka Zvieratká na lúke 
Balenie obsahuje 4 drevené dieliky.
Rozmer: 28,5 x 24,5 x 4 cm.
Veková kategória: 1+ 

JH50150 35,00 €

Továreň na tvary
Ako vložiť 10 tvarov cez štyri otvory? Stlačením 
gombíka sa zmenia všetky vrchné zákruty a 
otvory. Potom otvorte dvere, uvoľnite tvary a 
začnite odznova.
Veková kategória: 2+ 
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Vkladačka
Veková kategória: 1+

1. GO58516 - Tvary 1 (14,5 x 14,5 x 3 cm) 6,50 €

2. GO58753 - Tvary 2 (15 x 15 x 3,7 cm) 7,80 €

3. GO58580 - Tvary 3 (16 x 16 x 7,6 cm) 15,50 €

4. GO58665 - Zvieratká (16,5 x 16 x 9,5 cm) 16,50 €

5. GO58668 - Vozidlá (18 x 21 x 10,5 cm) 19,50 €

Vkladačka - tvary
Drevená vkladačka so 14 kockami rôznych 
tvarov.
Rozmer: 16 x 16 x 10 cm.
Veková kategória: 1+

GO58464 - ružová 17,90 €

GO58463 - modrá 17,90 €

WD42280 8,20 €

Vkladačka - Zvieratká 
Vkladačku tvorí 6 bočných stien s 
vkladacími zvieratkami a 2 strany s 
vkladacími tvarmi. Vyrobené z plastu. 
Obsahuje 32 dielov.
Rozmer: 21 x 12 x 21 cm.
Veková kategória: 1+

WD42290 8,20 €

Vkladačka - Telefón 
Vkladačku tvorí 6 bočných stien s 
vkladacími zvieratkami, 1 strana s 
vkladacími tvarmi a 1 strana s telefónom. 
Vyrobené z plastu. Obsahuje 27 dielov.
Rozmer: 21 x 16 x 21 cm.
Veková kategória: 1+

DV21517 25,50 €

Stonožka - číslicová skladačka
Deti sa okrem tréningu jemnej motoriky 
a koncentrácie, učia aj postupnosť jednotlivých čísel. 
Balenie obsahuje 21 dielikov.
Rozmer: 38,5 x 25,5 cm.
Veková kategória: 2+ 

WY91915 24,50 €

Didaktická vkladačka - Tvary 
Vkladačka obsahuje 33 tvarov. Podporuje rozvoj 
logiky a kombinatoriky. Rozmer: 27 x 27 cm.
Veková kategória: 2+ 
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LE10944 10,90 €

Vkladačka - Tvary
Deti vkladajú do krabičky tvary rôznej farby. 
Vrchnák sa dá ľahko otvoriť, aby sa tvary mohli 
vybrať von. Vyrobené z dreva.
Rozmer: 13 x 13 x 6,5 cm. 
Výška tvarov: cca 3 cm, priemer tvarov: cca 3,5 cm.
Veková kategória: 1+ 

LE1080 27,00 €

Vkladacia kocka 
Drevená kocka s otvormi na stranách, do 
ktorých sa vkladajú rôzne farebné tvary. 
Rozmer: 14 x 14 x 13 cm.
Veková kategória: 1+

Penová vkladačka
Zaujímavá penová vkladačka so 6 pestrými 
obrázkami. Každý obrázok je zložený zo 4 dielikov 
(spolu 24 ks). Deti si precvičia jemnú motoriku, 
koncentráciu a predstavivosť. Okrem toho si rozšíria 
slovnú zásobu a precvičia komunikáciu. Hrúbka 
dielika: 1,6 cm.
Veková kategória: 3+

HK00413 - zelená 18,50 €

HK00414 - modrá 18,50 €

MD13390 21,50 €

Vkladacia skladačka - Tvary 
Farebná drevená vkladačka obsahuje 
8 dielov rôznych tvarov a farieb. Deti 
si precvičujú jemnú motoriku, rozpoznávanie farieb a 
tvarov a sústredenie.
Rozmer: 39 x 30,5 cm.
Veková kategória: 1+ 

MD12053 18,50 €

Vkladačka - Moje prvé tvary 
Drevená vkladačka na oboznámenie 
sa so základnými tvarmi a farbami. Deti 
si precvičujú jemnú motoriku a trpezlivosť.
Rozmer: 30 x 30 cm.
Veková kategória: 1+ 

MD13285 7,50 €

Vkladačka 
- Tvary so zvieratkami 
Drevená vkladačka obsahuje 8 dielov s úchytkami pre lepšiu 
manipuláciu. Deti sa oboznamujú nielen s tvarmi a farbami, ale 
aj so zvieratkami.
Rozmer: 34 x 25 cm.
Veková kategória: 3+ 
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HK00400 22,90 €

Penová vkladačka - Farby
Penová vkladačka pomáha deťom zábavným spôsobom naučiť sa 
jednotlivé farby. Okrúhly formát dielikov a vkladanie pomáha rozvíjať 
jemnú motoriku, trénuje koncentráciu a trpezlivosť. Balené v praktickom 
vrecúšku s 18 dielikmi. Súčasťou je brožúra so vzorovými predlohami, 
podľa ktorých deti vkladajú  farebné dieliky.
Hrúbka dielika: 1,6 cm. Veková kategória: 3+

Penová skladačka s aktivitami
Penová skladačka s aktivitami je skvelou pomôckou 
na precvičenie motorických zručností, rozlišovanie farieb a 
tvarov a súčasne podporuje kreatívne myslenie. Deti si môžu 
aktivity vyskladať podľa priloženej brožúry 
s predlohami alebo pomocou vlastnej fantázie. 
Dieliky sú balené v praktickom textilnom vrecúšku. 
Veková kategória: 3+

HK00402 - Tvary, 4 ks, hrúbka: 4 mm 13,50 €

HK00401 - Domčeky, 24 ks, hrúbka: 4 mm 39,00 €

HK00403 - Farebné tyčinky, 60 ks, hrúbka: 4 mm 34,00 €

MD10379 18,50 €

Skladacie tvary 
Deti sa oboznamujú s rôznymi tvarmi, farbami a zlepšujú si jemné 
motorické zručnosti. Všetky časti sú vyrobené z dreva.
Rozmer: 33 x 12 x 6 cm.
Veková kategória: 2+ 

NA345140 29,90 €

Trikolóra 
Balenie obsahuje 6 obojstranných kariet (12 x 12 
cm), stojan na karty, základňu (14 cm), 1 kliešte a 9 
drevených valčekov (ø 3 cm).
Veková kategória: 3+ 

DV21531 20,50 €

Veža na počítanie
Ideálna hra na rozvíjanie zručnosti, koordináciu 
a vzťah k počítaniu. Balenie obsahuje 55 dielikov.
Rozmer: 43 x 11 x 11 cm.
Veková kategória: 2+ 

GO58681 17,50 €

Vkladačka s kladivkom 
Drevená jedinečná vkladačka s rôznymi 
tvarmi a kladivkom pre ešte väčšiu zábavu.
Rozmer: 21 x 12 x 7 cm.
Veková kategória: 1+ 

F - 1-Didakticke-2021-2022 - 50 Da PRINT.indd   246 6. 8. 2021   12:56:35



247

w
w

w
.n

o
m

ila
nd

.s
k 

 /
  
Be

zp
la

tn
á

  
in

fo
lin

ka
  0

80
0 

60
 6

0 
50

DV22090 17,50 €

Skladačka - Kvietky
Pomocou ukladania drevených prvkov na kolíčky 
na podstavci sa deti učia rozoznávať tvary, farby 
a rátanie od 1 do 5. Hra taktiež podporuje rozvoj 
jemnej motoriky. Rozmer: 22,5 x 20,5 x 9 cm.
Veková kategória: 1+ 

LU05331 31,90 €

Drevený indiánsky totem 
Farebný indiánsky totem s 12 totemovými vzormi a 52 dielikmi 
z masívneho dreva. Hračka určená na stimuláciu pozorovacích 
schopností a rozvoj jemnej motoriky. Úlohou je umiestniť karty 
na drevenú základňu a vyskladať totem s rovnakými kockami 
v rovnakom smere.
Rozmer: 24,5 x 20,5 x 8 cm. Veková kategória: 3+

GO58893 18,90 € 

Veža rôznych tvarov 2
Postavte si vežu pomocou 9 
veľkých kúskov rozličných farieb 
a tvarov.
Rozmer: 7,3 x 7,3 x 27,5 cm.
Veková kategória: 2+

GOWM034  13,00 €

Farby a tvary
Pomocou ukladania drevených 
prvkov s výrezmi odlišných tvarov 
na zodpovedajúce 
kolíčky na podstavci sa deti 
učia rozoznávať tvary a farby.
Rozmer: 24,5 x 6 cm. 
Veková kategória: 2+

LU300553H 33,90 €

Hra tvarov a farieb
Balenie obsahuje 16 tvarov a 1 drevený rám. 
Rozmer: 21 x 21 cm. Rozmer najväčšieho 
dielika: 3,5 x 3,5 x 3,1 cm.
Veková kategória: 2+

BN72438 18,00 €

Vkladacie tvary na doske
Drevená vkladačka precvičuje jemnú motoriku, 
koncentráciu, logické myslenie a popritom 
oboznamuje so základnými tvarmi a z čoho 
sa skladajú.
Rozměr: 15,5 x 15 x 6,5 cm.
Veková kategória: 1,5+ 

MD10567 28,50 €

Tri veže 
Deti sa oboznamujú s rôznymi tvarmi, farbami 
a zlepšujú si jemné motorické zručnosti.
Rozmer: 28 x 20 x 9 cm.
Veková kategória: 2+ 
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GO58928    18,20 €

Klaun magnetický
Jednotlivé prvky sa na seba 
ukladajú pomocou magnetu, ktorý 
je zabudovaný v každom prvku. 
Priemer: 9,5 cm. Výška: 21 cm.
Veková kategória: 1+

DJ06303 15,90 €

Sliepočka 
Priemer: 13 cm. Výška: 15 cm.
Veková kategória: 1,5+ 

WY90235 18,50 €

Kocky - Môj dom 
Vhodné k precvičovaniu motoriky 
a logického myslenia. Obsahuje 27 dielov. 
Rozmer: 26 x 23 x 5 cm.
Veková kategória: 3+ 

MD10576 9,20 €

Dúhová veža 
Pestrofarebná veža pomáha deťom rozvíjať 
jemné motorické zručnosti.
Rozmer: 9 x 21,5 x 9 cm.
Veková kategória: 2+ BN84151 19,00 €

Domček z kociek
Skladačka z drevených farebných kociek. Obsahuje obdĺžnikový 
podstavec s 3 tyčkami, na ktoré sa navlieka 26 farebných 
kociek. Rozmer: 22 x 22 x 5 cm.
Veková kategória: 3+ 

Rovnovážne veže
Koľko kúskov dokážeš vytiahnuť z veže

pokiaľ nespadne? Hra zameraná 
na koordináciu zraku a pohybu rúk.

WY10210 13,20 €

Hra veža
Zaujímavá a napínavá hra - komu ako 
prvému spadne celá veža? Úlohou detí 
je vyberať jednotlivé dieliky z veže tak, 
aby veža nespadla. Farbu dielika, ktorý 
má byť vytiahnutý, určuje kocka. Hra 
precvičuje logické myslenie, motoriku 
a trpezlivosť. Balenie obsahuje 54 
dielikov. Rozmer poskladanej veže: 
7,5 x 7,5 x 25 cm. 
Veková kategória: 4+ 

EPL0013KF 32,50 €

Fazuľové struky - motorická hra
Fazuľové struky pomáhajú deťom vykonávať viacnásobné činnosti na zlepšenie 
jemných motorických schopností a zručností. Vo vnútri otváracieho struku sú 
ukryté tri farebné fazuľky, ktoré môžu deti triediť podľa farieb, veľkosti alebo 
štruktúr. Dvíhanie, držanie a naberanie fazuliek pomocou strukov podporuje 
stabilitu rúk a farby napomáhajú zlepšiť vizualizáciu. Balenie obsahuje 
3 fazuľové struky, 6 malých fazuliek a 3 veľké. Sú vyrobené z termoplastickej 
gumy. Priemer malej fazuľky je 4,5 cm a veľkej 5,5 cm.
Rozmer fazuľového struku: 18,5 x 7 x 5,3 cm. 
Veková kategória: 1+ 
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GOHS530  11,20 €
Veža II
Obsahuje 51 drevených častí.
Rozmery veže: 7,5 x 25,5 cm.
Veková kategória: 4+

LE4746 24,00 €

Balančná stena 
Koľko tehál vytiahnete, kým sa stena zrúti? Deti sa pomocu 
hry naučia o statike, rovnováhe a výstavbe, pričom si 
precvičia jemnú motoriku a koncentráciu.
Rozmer: 25 x 7,5 x 17 cm.
Veková kategória: 3+ 

GOHS973 5,10 €

Veža z kociek 
Balenie obsahuje 45 farebných 
drevených kociek, ktoré treba 
poskladať a rozobrať bez toho, 
aby veža spadla.
Rozmer veže: 5 x 5 x 15 cm.
Veková kategória: 4+ 

GO56820 12,50 €

Dúhová veža 
Balenie obsahuje 48 farebných drevených 
kociek, ktoré treba poskladať a rozobrať bez 
toho, aby veža spadla. Obsahuje 48 kociek.
Rozmer: 7,5 x 7,5 x 24 cm.
Veková kategória: 4+ 

WY90808 14,60 €

Tehličková stavebnica
Stavebnica obsahuje 200 dielikov rôznych farieb. Deti z nich môžu skladať rôzne jedno-
duché, ale aj zložitejšie konštrukcie a stavby podľa vlastnej fantázie. Pri skladaní si deti 
precvičujú motoriku, trpezlivosť a kreativitu. 
Zmena rozmeru jedného dielika:
- pôvodný rozmer: 12 x 2,5 cm
- nový rozmer: 10 x 1,8 cm
Využite novú cenu vďaka novému rozmeru!
Veková kategória: 3+ 

LU02757J 33,50 €

Balanční akrobati
Hra určená pre 2-8 hráčov. Napomáha rozvoju jemnej 
motoriky. Balenie obsahuje 20 kartónových diskov, 
57 drevených postavičiek a 3 kocky. 
Rozmer: 10,5 x 10,5 cm. Veková kategória: 2+

PX2208A 27,50 €

Veže - rodinná hra 
Postavte čo najvyššiu vežu z rôzne tvarovaných dielikov tak, aby udržala rovnováhu. 
Balenie obsahuje malé guľôčky - 8 ks, stredné guľôčky - 8 ks, veľké guľôčky - 8 ks, 
kocky - 8 ks, žetóny: kruhy - 4 ks, štvorce - 4 ks, trojuholníky - 4 ks, karty so vzormi - 
16 ks a presýpacie hodiny. Vhodné pre 2 - 4 hráčov.
Rozmer: 24,5 x 25,5 x 6 cm. Veková kategória: 6+ 

GO56711 8,90 €

Balančný mesiačik 
Poukladajte na mesiačik drevené valčeky tak, aby nepopadali. 
Na spestrenie môžete použiť aj kocku s farbami a ukladať 
valčeky podľa farby, ktorá padne na kocky. Obsahuje 20 
dielov. Rozmer: 14,2 x 7 cm. Veková kategória: 4+ 
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GOHS129 4,00 € 

Balansujúca veža tvarov
8 drevených tvarov precvičujú trpezlivosť
a motorické schopnosti. Farebná kocka
ukáže, ktorú kocku treba postaviť ako
nasledujúcu. Pozor! Veža nesmie spadnúť! 
Priemer najväčšieho dielu je 6 cm.
Balené je v textilnom vrecúšku.
Veková kategória: 3+

LE10464 23,00 €

Včelí úľ - balančná hra
Ukladajte jednotlivé časti úľa tak, aby ani 
jeden nespadol. Drevená hra na precvičenie 
koncentrácie a jemnej motoriky.
Rozmer: 21 x 7 x 20 cm. Veková kategória: 3+ 

GO56795 11,50 €

Balančná veža 
Vytvorte z kociek vežu tak, aby 
nespadla. Súčasťou hry je tiež hracia 
kocka, podľa ktorej môžete ukladať 
jednotlivé kocky. Obsahuje 36 dielov.
Priemer: 8 cm.
Veková kategória: 5+ 

GO58683 14,90 €

Rovnovážna skladačka - Tučniaky 
Obsahuje 18 tučniakov.
Rozmer: 4 x 1,5 x 4,2 cm.
Veková kategória: 2+ 

MD14371 27,50 €

Rovnovážna hra 
Zábavná hra pre 1 - 4 hráčov. 
Obsahuje 24 tyčiniek, 4 okrajové tyčinky, drevený 
stojan a hraciu kocku.
Rozmer: 7,5 x 32 x 7,5 cm.
Veková kategória: 8+ 

VN758710 33,90 €

Balančná hra - Zmrzlina 
2 zmrzlinové oblátky a 12 ľadových kopčekov 
na vyváženie. Aktivita podporuje koncentráciu a 
koordináciu. Rozmery: 
ľadový kopček: priemer 5,5 cm, výška: 5,5 cm, 
oblátka: priemer 6,5 cm, výška: 11 cm.
Materiál: pena.
Veková kategória: 3+ 
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LE3360 13,50 €

Balančná loď 
Zábavná hra trénuje trpezlivosť a podporuje jemnú 
motoriku. Cieľom hry je umiestniť na hojdačku figúrku so 
symbolom, ktorý hráč hodí kockou a to tak, že hojdačka 
musí zostať v rovnováhe a hracie figúrky nespadnú. 
Rozmer: 18 x 10 x 15 cm. Veková kategória: 4+

LE2490 18,90 €

Balančná hra - Archa 
Dvojice farebných zvieratiek musia byť ulože-
né na drevenú lodičku tak, aby zostala v rov-
nováhe a aby zvieratká nepopadali dolu. Koc-
ka vždy určí, ktoré zvieratko sa má priložiť. 
Hra precvičuje jemnú motoriku a trpezlivosť. 
Rozmer: 19 x 18 cm.
Veková kategória: 4+ 

DV212551 10,50 €

Balančná hra - Ovocie 
Precvičte si jemnú motoriku, koncentráciu a trpezlivosť. 
Hráči striedavo ukladajú farebné dieliky na misku tak, 
aby nespadli. Vyhráva ten, komu sa podarí bezpečne 
umiestniť posledný kus. Všetky časti sú vyrobené 
z dreva. Spolu obsahuje 13 dielov.
Rozmer: 18 x 7 x 2 cm.
Veková kategória: 2+ 

DV212561 10,50 €

Balančná hra - Počasie 
Precvičte si jemnú motoriku, koncentráciu a trpezlivosť. Hráči 
striedavo ukladajú farebné dieliky na dáždnik tak, aby nespadli. 
Vyhráva ten, komu sa podarí bezpečne umiestniť posledný kus. 
Všetky časti sú vyrobené z dreva. Spolu obsahuje 13 dielov.
Rozmer: 18 x 16,2 x 2 cm.
Veková kategória: 2+ 

MI94051 28,50 €

STEM - Veže
Sada vyrobená z odolného dreva, ktoré sa skladá z prvkov 
rôznych geometrických tvarov a farieb. Zahŕňa karty s 
predlohami, ktoré pomáhajú deťom objaviť základné pojmy 
ako výška, tvar, farby alebo rovnováha. V balení 30 kusov a 16 
kariet s predlohami.
Priemer dielikov: 4,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

BE22900 24,95 €

Rovnovážna hojdačka - Jašteričky 
Balenie obsahuje hojdačku (2 diely), 18 
jašteričiek v 6 farbách a hraciu kocku.
Rozmer balenia: 31,5 x 22,5 x 4 cm.
Veková kategória: 4+ 

GO58762 17,50 €

Balančná hojdačka 
Ukladajte na hojdačku postupne kocky tak, aby sa 
neprevážila.
Rozmer: 28 x 6,5 x 14 cm.
Veková kategória: 2+ 
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GO56966 14,50 €

Balančný krokodíl
Paličky a kolieska musia byť umiestnené na krokodíla s veľkou 
trpezlivosťou a pevnou rukou, aby nespadli. Podľa toho, čo 
padne na kocke, hráč, ktorý je na rade musí na krokodíla položiť 
paličku alebo koliesko. 
Rozmer krokodíla: 13 x 11 x 2,5 cm.
Veková kategória: 5+

GO56693 8,40 €

Rovnovážna ťava 
Hrou si deti precvičia trpezlivosť a zručnosť. 
Obsahuje 60 kusov paličiek.
Rozmer: 12 x 9,5 x 3 cm.
Veková kategória: 5+ 

GO56950 9,50 €

Oslík, zatras sa! 
Naložte na oslíka farebné paličky 
tak, aby nespadli. Balančná hra na 
precvičenie jemnej motoriky.
Rozmer: 12 x 10,5 cm.
Veková kategória: 5+ 

LE7783 20,50 €

Balančná mačka 
Ukladajte drevené klbká na mačku tak, aby ani jedno 
nespadlo. Hra na precvičenie koncentrácie a jemnej 
motoriky. Ktoré klbko máte uložiť, určí kocka.
Rozmer: 19 x 3 x 9 cm.
Veková kategória: 3+ 

GO56901 16,50 €

Balančný delfín 
Tento priateľský delfín - rovnako ako skutočné 
delfíny - sa veľmi rád hrá s farebnými 
krúžkami. Skúste na jeho bruško umiestniť čo 
najviac krúžkov tak, aby nepopadali. Balenie 
obsahuje 18 prvkov. Rozmer: 17 x 12 x 2,5 cm. 
Veková kategória: 4+ 

DJ06321 24,50 €

Balančný slon 
Ukladajte jednotlivé kocky na slona počnúc hlavou. Ale 
buďte opatrní, môže sa kedykoľvek prevrátiť. Hra na 
precvičenie jemnej motoriky a koncentrácie. Balenie 
obsahuje 20 kociek.
Rozmer: 13 cm.
Veková kategória: 2+ 

POSLEDNÉ
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MD14276 24,50 €

Balančná hra 
Ukladajte drôtiky s rôznym zakrivením na háčik 
tak, aby sa udržali čo najdlhšie. Napínavá hra na 
precvičenie motoriky a logického myslenia.
Priemer balenia: 11 cm, výška 28,5 cm.
Veková kategória: 4+ 

GO56877 15,20 € 

Balansujúca veža 
Rebríky
Farebné rebríky musia byť 
umiestňované jeden na 
druhý tak, aby veža z nich 
vystavaná nestratila rovnová-
hu a nespadla. Výborná hra 
na precvičovanie trpezlivosti 
a jemnej motoriky. Obsahuje 
21 rebríkov o dĺžke 18 cm.
Veková kategória: 4+

GO56929  27,90 €

Skladačka stolička
24 kusov. Výška stoličky: 7 cm.
Veková kategória: 3+

MD13778 15,00 €

Magnetická rybačka
Na drevenej podložke sú umiestnené 
morské zvieratká, ktoré majú na sebe 
pripevnenú magnetickú plôšku. Pokúste 
sa ich pomocou udice všetky pochytať. 
Rozmer: 30,5 x 23 x 3 cm.
Veková kategória: 3+

MD13777 15,00 €

Magnetická odťahová služba
Na drevenej podložke sú umiestnené autíčka, 
ktoré majú na sebe pripevnenú magnetickú 
plôšku. Pokúste sa ich pomocou magnetu 
všetky chytiť. Rozmer: 30,5 x 23 x 3 cm. 
Veková kategória: 3+

MD13779 15,00 €

Magnetický lov hmyzu
Na drevenej podložke sú umiestnené 
lúčne zvieratká, ktoré majú na sebe 
pripevnenú magnetickú plôšku. Pokúste 
sa ich pomocou magnetu všetky 
pochytať. Rozmer: 30,5 x 23 x 3 cm. 
Veková kategória: 3+ 
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LE4339 20,50 €

Lovenie - darčeková sada
Sada dvoch hier s vodnými a suchozemskými zvieratkami. Každé 
zvieratko má na svojom drevenom tele magnetickú plôšku. Úlohou 
detí je ich pomocou udice s magnetom pochytať. Deti si trénujú 
jemnú motoriku, koordináciu a trpezlivosť. Každá hra
 je samostatne balená v darčekovej škatulke.
Rozmer: 14 x 9,5 x 7,5 cm. Veková kategória: 3+

MD15149 35,00 €

Rybačka s počtami 
Zábava a učenie sa v jednom. 
Chytajte drevené magnetické rybky 
podľa čísel, ktoré určí ruletka alebo 
ich roztrieďte podľa farby. Vymyslieť 
si môžete aj vlastné pravidlá. 
Balenie obsahuje 10 rybičiek, 2 
udice a ruletku, všetko je zabalené 
v praktickej sieťke. 
Rozmer balenia: 46 x 18,5 x 6,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

LE8550 25,90 €

Motorické aktivity 3v1 
Drevená zábava s viacerými hrami. Obsahuje 
magnetickú udicu, s ktorou deti môžu chytať 
morské živočíchy. Rybník a farma zahŕňa zvieratká 
na prevliekanie. Kvetinky a motýliky sa dajú otáčať 
a tým podporujú rozvoj motorických schopnosti 
detí.  Hra sa dá ľahko prenášať.
Rozmer: 19 x 18 x 0,5 cm. Veková kategória: 6+ 

LE11366 9,00 €

Rybačka vo vreci
Kocka určuje, ktoré morské zvieratko máte za úlohu 
chytiť svojou magnetickou udicou. Vyrobené z dreva. 
Balenie obsahuje 
11 dielov. Balené v bavlnenom vreci.
Rozmer: 14 x 2,5 x 27 cm.
Veková kategória: 3+

GO56782 22,90 €

Zachráňme oceán
Vylovte z vody všetko, čo znečisťuje oceán. 
Magnetická hra podporí rozvoj jemnej motoriky aj 
povedomie o ochrane životného prostredia. Obsahuje 
16 dielov.
Priemer: 30 cm.
Veková kategória: 3+ 

DJ01650 16,50 €

Magnetická hra - Rybačka
Drevené rybky majú na sebe pripevnenú 
magnetickú plôšku. Pokúste sa ich pomocou 
udice všetky pochytať. Balenie obsahuje 
12 drevených rybiek a 2 udice.
Rozmer: 28 x 15 x 2,5 cm.
Veková kategória: 2+ 
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GN2175 22,50 € 

Magnetická udica
Udica je ukončená magnetickým háčikom, ktorým sa 
dá chytiť čokoľvek kovové. Vďaka tvaru háčika sa dajú 
udice použiť aj na chytanie predmetov s uškom. Je 
vyrobená z pevného plastu a gumenej rúčky. 
Dĺžka: 90 cm. 1 ks. Veková kategória: 2+

GN2176 63,90 € 

Rybičky s tajomstvom
Rybičky sú vhodné na hru ale aj na výučbu. Do rybičiek sa môžu vložiť všeli-
jaké malé predmety. Vyrobené sú z červenej penovej gumy. Oranžové krúžka 
sú kovové, vďaka čomu sa prichytia na udicu s magnetom (GN2175). 
Balenie obsahuje 5 rybičiek s rozmerom: 15 x 9 x 5 cm.
Veková kategória: 3+

BE25513  109,00 €

XXL Rybačka
Zábavná no náročná hra na zručnosť. Možnosť hrať vnútri alebo 
vonku. Túto hru, môžete hrať podľa pravidiel alebo podľa vlastnej 
fantázie. Podporuje rozoznávanie tvarov a farieb. Balenie obsahuje: 
4 udice (65cm) s háčikmi, 
4 stojany o rozmere 16 x 27 cm, 12 rybiek 
o rozmere 22 x 12 x 8,5 cm a textilnú podložku.
Veková kategória: 3+

LE8196  20,50 €

Hra na rybačku 1
Obsahuje 24 ks rôznych drevených farebných rybiek 
a morských koníkov v 3D makete mora. Každá udica má 
na konci magnet. Vhodné na rozvoj jemnej motoriky. 
Rozmer: 24 x 24 x 10 cm. Veková kategória: 3+

DJ01688 17,50 €

Rybárske lotto 
Kto ako prvý chytí všetky rybičky, ktoré má na 
svojej karte, stáva sa víťazom. Hra obsahuje 
3 kartys číslami a 3 karty s farbami. Figúrky 
sú vyrobené z dreva.
Rozmer: 22,6 x 22,6 x 4 cm.
Veková kategória: 3+ 

LE8185   9,90 €

Chyť svoju rybičku
Pomocou udice si ulov z rybičkového 
puzzle rybičku. 
Rozmer puzzle: 30 x 21 cm.
Veková kategória: 3+

BE22360 29,90 €

Rybačka 
Hra pre 1 - 4 hráčov, kde sa nechytá 
jedna ryba, ale rovno 3 naraz. Následne 
sa sčítajú body na spodnej strane rýb. 
Vyhráva ten, kto získa najviac bodov.
Rozmer balenia: 40 x 12 x 12 cm.
Veková kategória: 4+ 
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LE1530 65,90 €

Drevená guličková dráha 
Sada obsahuje stavebné bloky rôznych veľkostí a farieb 
potrebné na zostavenie guličkovej dráhy. Hra dáva de-
ťom priestor na vlastnú kreativitu a precvičuje motoriku 
a priestorovú predstavivosť. Keď sú všetky bloky posta-
vené, môže sa gulička vydať na cestu zhora nadol. Bale-
nie obsahuje 54 ks. Pri zakúpení viacerých sád majú deti 
možnosť postaviť tú najväčšiu guličkovú dráhu.
Rozmer: 55 x 50 cm.
Veková kategória: 3+ 

LE1793 25,50 €

Dino trať 
Obľúbená hra - 4 fareb-
né autíčka sa
pretekajú po krásnej fa-
rebnej trati.
Rozmer: 27 x 39 x 5 cm.
Veková kategória: 3+ 

GO53832 25,90 €

Zvuková veža 
Vhodením guľky, veža vydáva rôzne tóny. 
Po spustení všetkých guliek sa veža 
intenzívne rozozvučí. Balenie obsahuje 
3 guľôčky. Produkt je esteticky aj akusticky 
atraktívny pre všetky deti. 
Výška: 37,5 cm. Priemer: 15,8 cm.
Veková kategória: 3+ 

LE6569 40,00 €

Veľká guľôčková dráha
Odštartujte 3 drevené guľôčky kladivkom. 
Guľôčky sa po farebných drevených 
stupienkoch dostanú až dolu.
Výška veže: 26 cm. Priemer veže: 18 cm. 
Priemer guľôčok: 4,5 cm.
Veková kategória: 1,5+

MI94106 31,50 €

Guľôčková dráha 
Gule sa stláčajú po obvode pomalou 
a kontrolovanou rýchlosťou čím deti 
trénujú sústredenie a rozvíjajú pozorovacie 
schopnosti. Hra rozvíja motorické schopnosti, 
priestorové vnímanie a porozumenie „príčiny 
a následku“. V balení 1 guľôčkova dráha 
a 2 farebné gule. 
Výška: 36 cm.
Veková kategória: 1+ 

HW6017 100,00 €

Guľôčková veža
Veža je navrhnutá v štýle podmorského sveta 
so 6 farebnými prvkami. Deti môžu dať na štartovaciu 
plochu hviezdicu, rybičku, farebnú guličku, bublinu 
alebo ponorku. Dvíhaním a umiestňovaním drevených 
prvkov si deti trénujú svoje motorické zručnosti a tiež 
koordináciu oko-ruka. 
Rozmer: 68 x 48 x 14 cm.
Veková kategória: 1+

GO53804 65,00 €

Guličková dráha
so xylofónom
Drevená guličková dráha, 
ktorej súčasťou je xylofón. 
Pri každom pustení guličky 
sa deti môžu tešiť na 
jedinečný hudobný zážitok.
Rozmer: 57 x 44,5 x 7 cm.
Veková kategória: 2+ 

GO53819 26,50 €

Guličková dráha 
Jedinečná dráha, s ktorou nestratíte žiadnu zo 6 guličiek. Guličku 
na začiatok dráhy umiestnite pomocou prsta. 
Rozmer: 30 x 9,5 x 30 cm.
Veková kategória: 2+ 
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PP6535 20,20 €

Guličkový tobogán Basic 
Farebný, guličkový tobogán umožňuje zostaviť dráhu podľa 
vlastnej fantázie. Následne stačí len pustiť guličku a môžte 
sledovať, čo sa stane. Hra učí deti základné fyzikálne zákony 
gravitácie a mechaniky. Balenie obsahuje 45 dielikov.
Rozmer balenia: 34 x 29 x 8 cm.
Veková kategória: 4+ 

PP6538 29,00 €

Guličkový tobogán 
Skvelá stavebnica, ktorá zabaví 
deti na dlhé hodiny. 
Z jednotlivých dielikov si môžu 
poskladať tobogány podľa 
vlastnej fantázie alebo podľa 
obrázkov na krabici. Potom už 
len stačí vhodiť guličky, ktoré 
sa rýchlo rozkotúľajú do cieľa. 
Balenie obsahuje 80 dielov.
Veková kategória: 4+ 

MI97282 24,00 €

Guľôčkový tobogán 
Spúšťaním 4 guličiek z hornej časti veže si dieťa vyvíja priestorovú 
orientáciu. Používanie kladiva so zvukom pomáha pochopiť "príčinu a 
následok" zábavným spôsobom. Sada obsahuje 4 loptičky, 
1 kladivo so zvukmi a 1 šmýkačku.
Rozmer: 25 x 34 cm.
Veková kategória: 1+ 

MI97283 32,50 €

Guľôčková dráha MAXI
Mimoriadne zábavná viacúrovňová guľôčková dráha. Všetko, čo musíte 
urobiť, je hodiť guľôčku tak, aby sa točila po dráhe a vyhýbala sa prekážkam, 
odrážala sa od trampolíny a nakoniec padla do koša. Hračka rozvíja 
motorické zručnosti, priestorové vnímanie a pochopenie "príčiny a následku". 
Dráha pozostáva z 27 prvkov, dodávaná s 3 guľôčkami.
Výška: 54 cm.
Veková kategória: 1+ 

GO53896 35,50 €

Hrad s guličkovou dráhou 
Jedinečná stavebnica, s ktorou vytvoríte 
najrôznejšie hrady a guličkové dráhy. 
Obsahuje 79 dielov.
Veková kategória: 3+ 

LR4105EI 41,00 €

Vyrob si guľôčkovú dráhu 
Vytvorte si rôzne gulôčkové dráhy podľa vzorových kariet alebo 
podľa vlastnej fantázie. Obsahuje: 2 držiaky na dosku, 20 skrutiek, 
15 dráh rôznych tvarov, vŕtačku, pracovnú dosku a 10 vzorových 
kariet. Vŕtačka vyžaduje 3 batérie AAA (nie sú súčasťou balenia.
Rozmer dosky: 30 x 25 x 5 cm.
Veková kategória: 5+ 
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IM3607 21,50 € 

Malá manipulačná kocka
Farebná textilná kocka s molitanom všitým 
v látke naučí deti základným úkonom, ktoré deti používajú pri obliekaní. 
Zároveň v jej vnútri objavia molitanovú kocku na hranie. Rozmer je ideálny 
pre detské rúčky a imituje reálne veľkosti gombíkov, praciek, či suchých 
zipsov. Rozmer: 13 x 13 x 13 cm.

NA375108 57,50 €

Zapínací chlapec
Veľká bábika, ktorá pomáha dieťaťu s roz-
vojom jemnej 
motoriky. Odev má rôzne zapínacie systé-
my (patentné 
gombíky, suchý zips, gombíky, šnúrky, 
zipsy, 3 druhy praciek a traky). Chlapec má 
3 odevy: košeľu, kombinézu a sako. Telo je 
vyrobené z mäkkej zamatovej látky. Dĺžka 
bábiky: 62 cm. Veková kategória: 2+

NA375107 59,00 €

Zapínacie dievča 
Veľká, mäkká bábika, ktorá pomáha dieťaťu s rozvojom jemnej motoriky. 
Odev má rôzne zapínacie systémy: patentné gombíky, suchý zips, 
gombíky, šnúrky, zipsy, pracky a traky. Dievča má 3 odevy: blúzku, šaty 
a čapicu. Dĺžka: 53 cm. Veková kategória: 2+ 

NA375098 77,90 €

Zapínacia matrioška 
6 mäkkých bábik s rôznymi zapínacími 
systémami (šnúrky, zipsy, gombíky, 
suchý zips, pracky).
Dĺžka bábik: 10 - 34,5 cm.
Veková kategória: 2+ 

Textilná bábika na zapínanie
Bábiky prispievajú k rozvoju zručností a 
samostatnosti.Pri hre s bábikou sa dieťa naučí 
vyzliekať a obliekať oblečenie. Bábika tiež pomáha 
rozvíjať u detí pocity náklonnosti a rešpektu k iným 
ľuďom a zoznamuje ich s inými rasami.
Výška: 40 cm.
Veková kategória: 1+

1. MI96317 - Európsky chlapec 26,00 €

2. MI96318 - Africké dievča 26,00 €

3. MI96319 - Ázijské dievča 26,00 €

4. MI96320 - Latinoamerický chlapec 26,00 €
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EDF051 90,00 € 

Manipulačná veža
Pomáha pri učení mnohých úkonov, ktoré deti používajú 
pri obliekaní. Na veži nájdete pozdĺžne gombíky, šnúrky, 
suchý zips, zips, klasické gombíky. Dodávané vo farebnosti 
v závislosti od skladových zásob.
Rozmer: 35 x 54 cm (ŠxV).

IM3506 24,00 €

Manipulačný domček - Dvojdom
Domček slúži na precvičovanie manipulačných 
schopností, ktoré deti používajú pri obliekaní, učia 
sa používať gombíky, zipsy a viazať šnúrky.
Rozmer: 45 x 56 cm.

IM3152  8,60 €

Kocka s vreckami - malá
Vytvor si vlastnú kocku! Mäkká vinylom 
pokrytá kocka s priesvitnými vreckami, do 
ktorých dieťa vkladá karty s obrázkami. Karty 
sú vymeniteľné, a tak sa kocka stáva vhodná 
pre rozmanité vekové kategórie. 
Rozmer: 15 x 15 x 15 cm.
Max. rozmer karty: 13 x 13 cm.

DJ01666 14,50 €

Manipulačné zvieratká - Pripútanie
Hra je zložená z 3 drevených zvieratiek, ktoré 
obsahujú šnúrku, opasok s kovovou sponou a opasok 
s plastovou sponou. Deti sa učia rozopínať a zapínať 
kabátik, pričom trénujú manipulačné zručnosti. 
Rozmer: 18 x 11 cm.
Veková kategória: 3+ 

DJ01663 17,50 €

Manipulačné zvieratká - Zapínanie
Hra je zložená z 3 drevených zvieratiek, ktoré 
majú na sebe kabátik. Deti sa učia rozopínať 
a zapínať kabátik, pričom trénujú manipulačné 
zručnosti. Rozmer: 18 x 11 cm.
Veková kategória: 3+ 

DJ01664 16,90 €

Manipulačné zvieratká - Zámok
Hra je zložená z 3 drevených zvieratiek, ktoré majú na sebe zámok. Každé zvieratko obsahuje iný systém zamykania 
a odomykania. Pri hre si deti precvičujú manipulačné zručnosti. Rozmer: 18 x 12 cm. Veková kategória: 3+ 
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WY90920 9,50 €

Prevliekanka - Zvieratká 
Balenie obsahuje 4 zvieratká na prevliekanie v ich 
domácom prostredí. Krásna hra, ktorá precvičuje 
jemnú motoriku detí. Vyrobené z dreva.
Rozmer: 19 x 13, 5 cm.
Veková kategória: 3+

BN88102  7,00 €

Prevliekanka - Levík 
Veľmi dobrá pomôcka na precvičova-
nie jemnej motoriky. Všetko uložené 
v drevenej krabičke s rozmermi: 
18 x 24 x 3 cm.
Veková kategória: 3+

LE7891  16,50 €

Prevliekanka - Medvedíci
Obsahuje 30 dielov. Pomocou šnúrok je možné 
rôzne kombinovať odev medvedíka. Hra na 
precvičenie jemnej motoriky. 
Rozmer: 14 x 22 cm.
Veková kategória: 4+

Prevliekanky
Prevliekanky sú účinné prostriedky 

na zlepšovanie manuálnych zručností detí.
Tieto hry si vyžadujú veľké sústredenie,

ale aj tak je to stále hra.

GO58686 8,90 €

Prevliekanie - Zvieratká 
Obsahuje 3 dosky na prevliekanie (12 x 6 cm) 
a 6 farebných šnúrok.
Veková kategória: 3+ 

WY90017 7,50 €

Prevliekanka - Dievčatko 
Hra na precvičovanie jemnej motoriky detí.
Vyrobené z dreva. Rozmer: 18 x 22 cm.
Veková kategória: 3+

WY90018 7,50 €

Prevliekanka - Chlapček 
Hra na precvičovanie jemnej motoriky detí.
Vyrobené z dreva. Rozmer: 18 x 22 cm.
Veková kategória: 3+
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Prevliekanie
Balenie obsahuje 5 rôznych drevených prevliekacích 
zvieratiek a 5 farebne zladených šnúrok. Hra rozvíja 
koordináciu ruka - oko a koncentráciu.
Rozmer: 21 x 18 x 3 cm.
Veková kategória: 3+

MD13781 - Zvieratká z farmy 12,00 €

MD13782 - Domáce zvieratká 12,00 €

LU05316 19,00 €

Prevliekanie - Strom
Hrou si deti precvičia jemnú motoriku a rozpoznávať 
zvieratká a objekty. Rozmer: 23 x 3,5 x 19,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

Penové prevliekanie
Prevliekanie z peny zobrazuje rôzne farebné tvary, pomocou 
ktorých deti prevliekajú farebné šnúrky, čím si trénujú jemnú 
motoriku, trpezlivosť a sústredenosť. Môžu použiť rovnako farebnú 
šnúrku alebo šnúrku inej farby. Balenie obsahuje 10 šnúrok. 
Hrúbka dosky: 1 cm.
Veková kategória: 3+

HK00446 - Tvary 21,50 €

HK00427 - Cestičky 21,50 €

ED90103 27,00 €

Prevliekanie podľa predlohy 
Prevliekajte šnúrky podľa predlohy na drevených doskách alebo použite prázdnu 
dosku a vytvorte obrázok podľa vlastnej fantázie. Obsahuje: 4 drevené dosky na 
prevliekanie (16,5 x 15,5 cm) a 12 šnúrok v 4 farbách. 
Rozmer balenia: 23 x 21 x 6 cm. Veková kategória: 4+ 

GO58679 8,90 €

Prevliekanie - Vzory 
Obsahuje 3 dosky na prevliekanie (12 x 6 cm) 
a 7 farebných šnúrok.
Veková kategória: 3+ 

Prevliekanka
Prevliekanka je dodávaná so 4 
malými dielmi s rovnakým motívom.
Rozmer: 22 x 16 cm.
Veková kategória: 3+

NA333362 - Zajačik 13,50 €

NA333363 - Korytnačka 13,50 €

NA333361 - Ježko 13,50 €
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ES42518 135,00 €

Drevené korálky na 
navliekanie - veľké
Drevené korálky 14 tvarov v 8 farbách.
Plastový box obsahuje 90 drevených 
korálok na navliekanie, 6 šnúrok a 
návod. Materiál: plast, buk.
Rozmer: 20,5 x 14,5 x 20,5 cm.
Veková kategória: 2+ 

AK20614 24,90 €

Dotykové prevliekanie
Vytvorte zábavné trasy šnurovaním kariet podľa 
farby a textúry. Hra pomáha zlepšovať vizuálnu 
a hmatovú schopnost. Sada obahuje 36 kariet 
(11,2 cm) a 10 šnúrok rôznych farieb.
Veková kategória: 3+

AK70130 5,90 €

Šnúrky na navliekanie, 30 ks
Sada ergonomických šnúrok pre malé ručičky na 
precvičenie šnurovania a spájania predmetov. 
2,5 cm špičky šnúrok umožňujú ľahkú manipuláciu. 
Uľahčuje koordináciu ruka-oko, jemnú motoriku a 
manuálnu zručnosť. Balenie obsahuje 30 šnúrok 
(100 cm) rôznych farieb.
Veková kategória: 3+

LE4428    6,20 €

Prevliekanka priatelia
Hra na precvičovanie jemnej 
motoriky. Veľkosť 1 ks: 13 cm.
Veková kategória: 4+

AK52312 32,90 €

Prevliekanka - Profesie 
Hra na precvičovanie jemnej motoriky a koncentrácie. 
Obsahuje 24 drevených prvkov a 8 farebných šňúrok.
Rozmer najväčšieho dielika: 11 x 1,5 cm.
Veková kategória: 3+ 
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AK52311 31,90 €

Prevliekanka - Rodiny rôznych 
národností 
Hra na precvičovanie jemnej motoriky 
a koncentrácie. Obsahuje 24 drevených 
prvkov a 6 farebných šňúrok.
Rozmer najväčšieho dielika: 11 x 1,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

LR0139 39,00 €

Sada korálikov s predlohami
Sada farebných korálikov z tvrdého dreva sa skladá z rôznych 
tvarov ako je gulička, kocka a valec. Aktivita podporuje 
rozoznávanie a triedenie farieb, tvarov,  matematické 
schopnosti a jemnú motoriku. 130 dielna sada obsahuje 20 
kariet s aktivitami, 108 korálikov, dve čierne šnúrky (92 cm) 
zakončené plastovým hrotom (2,5 cm). Rozmer karty: 11 x 
29 cm.
Veková kategória: 3+

LU302161 26,90 €

Navliekacia húsenica s číslami 
Táto zábavná húsenica pomáha deťom naučiť sa základné čísla. 
Každý dielik obsahuje jedno číslo. Komu sa podarí usporiadať 
čísla podľa správneho poradia? Zvoliť môžete aj opačné poradie 
od najvyššieho po najnižšie. Hra obsahuje húsenicu na šnúrke 
a 10 dielikov. Dĺžka polyesterovej šnúrky je 38 cm. 
Veková kategória: 2+

LE11475 11,50 €

Pastelkové navliekanie
Zábavné navliekanie so zvieratkami, tvarmi a číslicami 
v pastelových farbách. Rozmer tvarov: cca 4 x 4 x 2 cm. 
Dĺžka šnúrky: 100 cm, priemer šnúrky: 0,5 cm.
Veková kategória: 2+

LL3235G 9,50 €

Navliekacie kotúčiky 
Balenie obsahuje 20 kotúčikov v 4 rôznych 
farbách. Hra precvičuje koordináciu oko - ruka. 
Veková kategória: 3+ 

POSLEDNÉ
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DE14212 19,50 €

Vyšívanie pre najmenších 
Balenie obdsahuje dve predlohy 
z tvrdeného kartónu, sadu šnúrok 
a drevené ozdoby na prišívanie. 
Veková kategória: 3+ 

MI45305 10,00 €

Prevliekanie Predmety 
Balenie obsahuje 8 plastových 
predmetov a 10 farebných 
šnúrok. Hra na rozvoj 
sústredenia a jemnej motoriky. 
Možno použiť aj ako šablóny. 
Rozmer: 17 cm.
Veková kategória: 3+ 

MI31798 11,50 €

Prevliekanie Dinosaury 
Balenie obsahuje 15 dielikov, z ktorých sa 
dajú vytvoriť 4 dinosaury a 4 šnúrky. Hra na 
rozvoj sústredenia a jemnej motoriky.
Rozmer: 12 cm.
Veková kategória: 3+ 

ED90102 27,00 €

Prevliekanie - Morské zvieratká 
Hoďte kockami a navliekajte zvieratká podľa farieb, ktoré 
padli na kockách. Alebo rozložte kartičky so zvieratkami 
na stôl a navliekajte postupne podľa kartičiek. Hra napomáha 
zlepšiť jemné motorické schopnosti, rozpoznávať farby 
a zvieratká. Obsahuje: 24 drevených zvieratiek 
na navliekanie (3 zvieratká v 8 farbách), 24 drevených 
kartičiek so zvieratkami (5 x 5 cm), 4 modré bavlnené šnúrky 
a 2 kocky (2,5 cm). Balené v praktickom boxe.
Rozmer balenia: 23 x 21 x 6 cm.
Veková kategória: 3+ 
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VN85495  5,90 €

Prevliekacie topánky
Drevená skladačka so šnúrkami. 
Obsah: 3 topánky 
(Rozmer: približne 19 x 8 cm), 3 šnúrky (dĺžka 130 
cm). 
Rozmery podložky: 
40 x 21 cm.
Veková kategória: 3+

LE10152 11,80 €

Šnurovacie topánky 
Pomôcka pri nácviku šnurovania. 
Balenie obsahuje jednu pravú 
a jednu ľavú topánku.
Rozmer: 20 x 10 x 1,5 cm.
Veková kategória: 4+ 

LE6475 18,80 €

Farebné topánky na 
šnúrovanie, 2 ks
Sada obsahuje 2 ks farebných 
drevených topánok so šnúrkami, 
ktoré pomôžu deťom naučiť sa 
viazať šnúrky.
Rozmer: 15 x 9 cm.
Veková kategória: 4+

GO58784 9,20 €

Tréningová topánka - Viazanie šnúrok
Drevená topánka so šnúrkami, ktorá pomôže deťom 
naučiť sa viazať šnúrky. Výborná pomôcka na 
získanie potrebnej zručnosti.
Rozmer: 16,5 x 10,3 x 7,1 cm.
Veková kategória: 3+

MD13018 13,00 €

Topánka na prevliekanie
Drevená farebná topánka slúži na 
tréning viazania si šnúrok a zároveň aj 
na rozvíjanie jemnej motoriky.
Rozmer: 20,5 x 12,5 x 9,5 cm.
Veková kategória: 3+

CD8460 24,50 €

Šnurovacie topánky, 6 ks 
Šnurovanie topánok uči deti okrem ich viazania 
aj koordináciu oko-ruka a rovíja jemnú motoriku. 
Balenie obsahuje 6 farebných topánok 
vyrobených z kartónu a 6 šnúrok (90 cm).
Rozmer topánky: 18 x 11 cm.
Veková kategória: 4+ 
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AP001 8,50 €

Navliekacie medvedíky 
Sada 50 - tich plastových rôznofarebných 
medvedíkov s 3 farebnými šnúrkami. Ideálna 
vyučovacia pomôcka na rozvoj koordinácie 
ruky a oka. 

VN35681 13,00 €

Prevliekacie zvieratká
Výborná pomôcka na cibrenie jemnej motoriky 
a rozlišovanie farieb. Tvary sa môžu použiť aj ako 
šablóny. Obsah sady: 9 prevliekacích zvieratok 
(3 medvede, 3 kačky a 3 psy) a šnúrky v 3 farbách.
Rozmer: do 15 x 19 cm. Veková kategória: 4+

VN85494 12,20 €

Drevené prevliekacie tvary
Sada zložená zo 7 farebných prevliekacích tvarov 
a 7 šnúrok v drevenej krabici s vrchnákom. 
Rozmery krabice: 16 x 20 x 4,5 cm.
Dĺžka šnúrky: 130 cm. 
Rozmery tvarov: do 13 x 10 cm.
Veková kategória: 3+

MI95268 14,50 €

Prevliekanka - Čísla 
Didaktická pomôcka na rozoznávanie čísiel, pričom sa 
precvičuje jemná motorika. Balenie obsahuje 40 čísiel 
a 20 farebných šnúrok na prevliekanie.
Rozmer čísla: 7 cm.
Veková kategória: 3+ 

Prevliekanky
Prevliekanky sú účinné prostriedky 

na zlepšovanie manuálnych zručností detí.
Tieto hry si vyžadujú veľké sústredenie,

ale aj tak je to stále hra.

MI32156 24,00 €

Vkladačka / Prevliekanka - Kolíky
Vyrobené z ekologického materiálu. Šnúrky sú vyrobené z prírodnej bavlny 
a hracie podložky sú z lepenky. Kolíky sú v troch základných tvaroch: kruh, 
štvorec a trojuholník. Vynikajúca hra navrhnutá hravým spôsobom na podporu 
pozornosti a koncentrácie. Dodáva sa s 1 metrom pletenej bavlnenej šnúrky 
a 8 návrhmi aktivít. Obsah: 18 kolíkov, 1 podstavec z recyklovanej peny 
3 bavlnené šnúrky a 8 aktivít (4 hárky). Veková kategória: 3+ 

BIO PRODUKT
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MI31867 15,50 €

Prevliekanka - 123 ABC s úlohami
Didaktická pomôcka na rozoznávanie čísel a písmen, pričom sa precvičuje 
jemná motorika. Balenie obsahuje 10 čísel (0-9), 27 písmen veľkej 
abecedy, 10 farebných šnútok na prevliekanie a 2 brožúry s úlohami. 
Všetko je zabalené v praktickom kufríku. Výška: 7 cm.
Veková kategória: 3+ 

aj pre

MI32158 19,90 €

Prevliekanka - Čísla a písmená
Sada písmen a číslic vyrobená z materiálov priateľských k životnému prostrediu, ktoré 
pomáhajú deťom učiť sa ich tvary, zatiaľ čo sa zabávajú. Dodáva sa s príručkou s pokynmi, 
ktorá vedie deti pri šití a zlepšuje ich jemnú motoriku. Písmená a číslice sú vyrobené z 
bioplastu získaného z cukrovej trstiny a šnúrky sú vyrobené z prírodnej bavlny.  
Obsah: 27 písmen, 10 čísel, 10 šnúrok a 2 brožúry.
Rozmer písmena / čísla: 7 cm. 
Veková kategória: 3+ 

BIO PRODUKT

MI32157 16,80 €

Prevliekanie - Farby a tvary
Hra využívajúca 3D geometrické tvary vyrobené z 
najrôznejších materiálov vrátane smrekového vlákna. 
Sada obsahuje štyri 1 metrové šnúrky z prírodnej bavlny 
a 6 obojstranných lepenkových pracovných hárkov. 
S touto zábavnou ekologickou súpravou sa deti naučia 
matematické pojmy a rozvíjajú svoju jemnú motoriku. 
Obsah: 36 tvarov, 4 bavlnené šnúrky a 12 aktivít (6 hárkov).
Rozmer geometrického tvaru: cca 2,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

BIO PRODUKT

GO56809 19,00 €

Prevliekanka Húsenica 
Prevliekacia hra pre 1 - 4 hráčov, kde 
víťazom je ten, kto má najdlhšiu húsenicu. 
Balenie obsahuje 57 dielikov.
Priemer tváre: 3 cm.
Veková kategória: 3+ 
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MI31767 17,50 €

Navliekacie figúrky 
Didaktická pomôcka na úvodné rozpoznávanie a triedenie 
tvarov a farieb. 8 rôznych figúr - tvarov v rôznych farbách. 
Figúrky deti triedia a navliekajú podľa farby alebo tvaru. 
Vhodné na spájanie a triedenie.V balení je sada 12 predlôh - 
pracovné karty, 80 figúrok a 10 ks 1 m dlhých šnúrok.
Veková kategória: 3+

RY2143 6,50 €

Maxi gombíky
Gombíky sú svojou veľkosťou 
prispôsobené pre malé detské rúčky. 
Balenie obsahuje 30 gombíkov 
v 8-mich tvaroch v pestrých farbách. 
Rozmer: 5 x 5 cm.
Veková kategória: 3+

RY20100 11,30 €

Gombíky rôznych tvarov 
Farebné gombíky rôznych tvarov sa môžu využívať 
ako súčasť koláží, na navliekanie, triedenie, počíta-
nie a iné hry. Nájdete tu gombíky v tvare domčekov, 
postavičiek, detských tvárí, autíčok, či zvieratiek.
Obsah: 454 g. 
Rozmer gombíkov: cca 4 x 3,5 cm.
Veková kategória: 4+

AP818/BCB 11,15 €
Gombíky 
Farebné gombíky rôznych farieb a veľkostí. 
Balenie obsahuje 450 g gombíkov. 

PB2470913 8,20 €

Gombíky rôznych 
tvarov a farieb 
500 g. Veková kategória: 3+

POSLEDNÉ
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MI31715  24,20 €

Navliekacie gombíky 
Didaktická pomôcka na spájanie, triedenie 
a na spoznávanie čísiel a farieb. Deti 
triedia farebné gombíky a navliekajú podľa 
farby alebo podľa počtu dier. Na každom 
gombíku je jedna až päť dier, hodnota čísla 
je vyjadrená aj pomocou braillovho písma. 
Balenie obsahuje: sadu predlôh - pracovné 
karty, 140 gombíkov s priemerom 4 cm 
a 10 ks 1 m dlhých šnúrok.
Veková kategória: 3+

EPL120203 42,90 €

MAXI gombíky na navliekanie 
Sada obsahuje 100 farebných gombíkov 
(červené, zelené, modré, žlté) s 1 - 5 
otvormi na navliekanie. Deti si pomocou 
nich cvičia jemnú motoriku, rozoznávanie 
farieb a počtov 1 - 5. Súčasťou balenia: 
8 šnúrok (75 cm), 8 zátok (na ukončenie).
Rozmer balenia: 29 x 24,5 x 17 cm.
Veková kategória: 3+ 

VN85052  20,00 €

Prevliekacie tvary
Sada 81 veľkých pestrofarebných plastových 
tvarov (štvorec, trojuholník a kruh) a 27 šnúrok 
v 3 farbách. Je využiteľná na prevliekanie, 
počítanie, triedenie a zoraďovanie. Každý 
tvar má 4 dierky, čo poskytuje rozmanitosť 
prevliekania. Sada je balená v plastovom vedre 
s vrchnákom. Veľkosť tvarov: 5 cm. 
Dĺžka šnúrok: 75 cm. Veková kategória: 6+

Prevliekanky
Prevliekanky sú účinné prostriedky 

na zlepšovanie manuálnych zručností detí.
Tieto hry si vyžadujú veľké sústredenie,

ale aj tak je to stále hra.

EPL120516 51,00 €

Transparentné farebné tvary na navliekanie
Farebné transparentné navliekacie tvary vo farbách dúhy. 
Balenie obsahuje 144 dielikov a 6 šnúrok, ktorej dĺžka je 
60 cm. Rozmer: Ø 5 cm.
Veková kategória: 3+

PP4130 13,90 €

Retiazky
Spájaním farebných dielov do reťazí alebo 
rôznych konštrukcií si deti precvičujú jemnú 
motoriku, rozvíjajú vizuálno-motorickú 
koordináciu a učia sa rozlišovať farby a tvary. 
Obsahuje 21 dielov.
Veková kategória: 1+ 
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ie GO58908 9,90 €

Farebné písmená na prevliekanie
Balenie obsahuje 325 kociek v 11 farbách a šnúrky 
na vytvorenie mien alebo rôznych slov. Rozmer 
písmenkovej kocky: 0,7 x 0,7 x 0,7 cm.
Veková kategória: 5+

PB2470690 6,25 €

Drevené kocky s písmenami 
Obsahuje 300 drevených kociek. Balenie 
obsahuje aj písmenká z abecedy cudzích jazykov.
Rozmer kocky: 0,7 x 0,7 x 0,7 cm.
Veková kategória: 5+

PB2471279 5,60 €

Plastové koráliky - Kocky 
s písmenkami, čierne 
300 ks plastových korálikov na 
navliekanie, rôzne farby. 
Veková kategória: 5+

JR137790 1,25 €

Gombíky Art 
Priemer: 1,5 cm. 20 ks.

JR137792 1,55 €

Gombíky Zvieratká 
Priemer: 1,5 cm. 30 ks.

PB2471173 5,20 €

Plastové koráliky 
- Kocky s písmenkami 
300 ks plastových korálikov na 
navliekanie.Rozmer: 6,5 mm.
Veková kategória: 5+ 

PB2471174 5,85 €

Plastové koráliky - Disky s písmenkami 
500 ks plastových korálikov na navliekanie.
Rozmer: 7,5 mm.
Veková kategória: 5+ 

VN50550  27,50 €

Sada farebných korálok
Sada obsahuje 650 korálok rôznych 
farieb a tvarov (2 cm) a 6 šnúrok.  
Balené v plastovom vedre.
Veková kategória: 4+

VN41341 25,90 €

Koráliky - malé
Deti sa pri hre naučia rozlišovať tvary a farby 
a zároveň si zlepšujú koordináciu oko - ruka. 
Prenosný plastový kontajner obsahuje 
360 korálikov rôznych farieb a tvarov 
a 8 farebných šnúrok na navliekanie.
Rozmer: cca 1,7 cm, dĺžka šnúrok 90 cm.
Veková kategória: 3+ 

Prevliekanky
Prevliekanky sú účinné prostriedky 

na zlepšovanie manuálnych zručností detí.
Tieto hry si vyžadujú veľké sústredenie,

ale aj tak je to stále hra.
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EPL120459 61,00 €

Flexi rúrky 
80 ks flexibilných rúrok rozvíja kreativitu detí. 
Vzájomným spájaním a kombinovaním je možné 
vytvoriť nekonečné hady, kruhy a trojrozmerné 
tvary. Balené v praktickom boxe. 
Rozmer roztiahnutého dielika: 2,5 x 13 cm.
Veková kategória: 3+ 

HA17200  39,50 €

Zostava korálok 
na navliekanie
245 kusov korálok s priemerom 23 mm, 
7 tvarov - gulička, kocka, oliva, valček, 
diamant, krúžok, kužel v 5 žiarivých 
farbách a 8 metrov šnúrky.

VN41251 31,00 €

Koráliky - veľké 
Koráliky podporujú širokú škálu 
zručností - motorické, kognitívne 
a vizuálne vnímanie. Prenosný 
kontajner obsahuje 90 korálikov 
a 7 šnúrok na navliekanie.
Rozmer: cca 3,5 cm, dĺžka šnúrok 
90 cm.
Veková kategória: 1,5+

MI27361 14,50 €

Maxi reťaz
Balenie obsahuje 24 dielikov balených 
v praktickej, plastovej nádobe.
Veková kategória: 2+

Maxi reťaz
Hra je navrhnutá špeciálne pre malé rúčky, kde sa plastové dieliky jemným 
tlakom spájajú do rady. Dieliky majú rôznu farbu a textúru a tým precvičujú 

rozoznávanie farieb a rozvíjajú hmat a jemnú motoriku.

MI31712 22,50 €

Reťaze 
Články reťaze výbornej kvality. Ich dizajn napomáha 
ľahkej manipulácii a spájaniu.
Didaktická pomôcka na rozvoj jemnej 
motoriky a triedenie farieb. 
Balenie obsahuje: sadu predlôh
- pracovné karty, 120 článkov reťaze
s veľkosťou 6,4 cm.
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MI31752 30,00 €

Navliekacie tvary 
Didaktická pomôcka, ktorá precvičuje 
zrak, koordináciu a rozpoznávanie farieb 
a tvarov. Balenie obsahuje: sadu predlôh 
- pracovné karty, 100 tvarov s veľkosťou 
2,5 cm a 10 ks 1 m dlhých šnúrok.
Veková kategória: 3+

MI31737  23,50 €

Navliekacie guľôčky 
Didaktická pomôcka na rozvoj jemnej motoriky 
a triedenie farieb. Gulôčky deti triedia 
a navliekajú podľa predlôh. Balenie obsahuje: 
sadu predlôh - pracovné karty, 100 guličiek 
s priemerom 2,5 cm a 10 ks 1 m dlhých šnúrok.
Veková kategória: 3+

MI31771  2,70 €

Set desiatich šnúrok
Odolné 1 m dlhé šnúrky jasnej farby,.
Oba konce šnúrky sú potiahnuté plastom 
pre lepšie navliekanie.
Veková kategória: 3+

MI31769 10,20 € 

Umelé ihly na prevliekanie
Balenie obsahuje 100 bezpečných ihiel 
z umelej hmoty, vhodných takmer pre všetky 
druhy špagátov a šnúrok pre deti.
Dĺžka ihly: 13 cm. Ø ihly: 3 - 5 mm.
Ø otvoru: 1 - 2 mm.
Veková kategória: 3+

MI31778 24,00 € 

Set 8 umelých dutých šnúrok
20 metrov dlhé klbká v 4 základných farbách 
(červená, zelená, žltá, modrá). Vhodné na 
prevliekanky, vyšívanie a tvorbu rozličných 
umeleckých diel. Vďaka tomu, že sú duté, 
sú veľmi ľahko ohybné a jednoducho s nimi 
pracujú i tie najmenšie deti.
Balenie obsahuje 8 kusov miešaných farieb.
Veková kategória: 3+

PX0411A    19,90 €

Navliekaj, nečakaj!
Hra, pri ktorej sa dieťa riadi obrázkami na kartičke. 
Jednotlivé korálky navlieka podľa predlohy na 
kartičke. Obsah balenia: 55 kariet so vzormi, 
18 farebných guličiek, presýpacie hodiny, 3 šnúrky 
a 80 žetónov. Rozmer balenia: 24,5 x 25,5 x 6 cm.
Veková kategória: 3+
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EI3645 22,90 €

Sada na šnúrkové kreslenie
Vytvorte si vaše vlastné vzory alebo sa pridržiavajte 
predlôh a nakreslite si loďku, motýľa, mačku, auto, 
či veľa iných obrázkov. Stačí si vybrať farbu šnúrky, 
navliecť ju do pera a následne pomocou prevliekania 
jednoducho vyčarovať želaný motív. Šnúrkové 
kreslenie je určené pre deti od 3 rokov a pomáha 
im precvičovať si koordináciu rúk a očí, motorické 
schopnosti, počítanie a mnoho iného. Balenie 
obsahuje tabuľku na kreslenie, pero, 18 farebných 
šnúriek, 16 kartičiek s predlohami. Rozmer tabuľky 
na kreslenie: 20 x 20 cm. Veková kategória: 3+

EI9279 50,50 €

XXL Sada na šnúrkové kreslenie 
Veľká sada pre triedy obsahuje: 3 pevné tabuľky 
na kreslenie, 3 perá, 54 šnúrok v 9 farbách 
a 24 obojstranných kartičiek s predlohami. 
Rozmer tabuľky na kreslenie: 20 x 20 cm. 
Veková kategória: 3+ 

PP0570 22,50 €

Prevliekanka - Filo 
Hra na precvičovanie jemnej motoriky detí, zlepšovanie vizuomoto-
rickej koordinácie a rozvoj kreativity. Deti pomocou špeciálneho pera 
a farebných šnúrok vytvárajú na plastovej tabuľke rôzne vzory podľa 
vlastnej fantázie, alebo podľa predlôh na vzorových kartách. Hra 
obsahuje 8 šnúrok v 4-roch farbách, 4 vyšívacie perá, 1 tabuľku 
na vyšívanie, brožúrku s predlohami a 9 vzorových kariet 
s 18 predlohami. Rozmer: 37 x 27 x 5 cm.
Veková kategória: 4+ 

LE4610 8,50 €

Doska na prevliekanie
Skvelá pomôcka na precvičenie jemnej 
motoriky a viazania šnúrok. 
Rozmer: 17 x 13 x 1,5 cm.
Veková kategória: 3+

Veľké množstvo ďalších korálok
na navliekanie nájdete v časti 

Výtvarná výchova
na str. 921 - 930.

EPL120168 19,00 €

Šnúrkové kreslenie - mega tabuľka 
Sada na šnúrkové kreslenie s mega veľkou tabuľkou poskytuje bohatý priestor pre detskú kreativitu. 
Obrázky vytvorené pomocou špeciálneho pera so šnúrkou sa dajú z tabuľky ľahko vypárať a môžete 
začať tvoriť odznovu. Balenie obsahuje 1 tabuľku (vyrobenú z mäkkého plastu), 16 šnúrok v 4 farbách 
(červená, žltá, zelená, modrá), 4 špeciálne perá. Rozmer tabuľky: 50 x 35 cm. Veková kategória: 3+
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EPL120286 5,60 €

Perá na šnúrkové kreslenie, sada 12 ks
Náhradné plastové pero na šnúrkové kreslenie. 
V balení je 12 ks. Rozmer: 11 cm.
Veková kategória: 3+ 

EPL120287 6,90 €

Sada šnúrok na šnúrkové kreslenie 
Balenie obsahuje 20 šnúrok na šnúrkové 
kreslenie. Dodávané vo farebnosti v závislosti od 
skladových zásob. 1 šnúrka = 100 cm.
Veková kategória: 3+ 

PB2470642 4,40 €

Bavlnky na vyšívanie 
25 ks, rôzne farby. 
Dĺžka: 8 m. 

EPL210200 105,00 €

MEGA krosná 
Krosná určite zaujmu všetky kreatívne deti, ktoré si tak samé budú môcť vyrobiť farebné 
koberčeky, deky, prikrývky a iné výtvory. Práca na krosnách je veľmi jednoduchá, nite v osnove 
a zdvíhajú a klesajú pomocou otočného gombíka. Dreveným člnkom s priadzou prechádzate 
pomedzi nite na osnove, pomocou drevenej tyče priadzu v spodnej časti utláčate - ako pri 
skutočnom tkaní. Zároveň si deti pri tkaní precvičia jemnú motoriku a koncentráciu. Balenie 
obsahuje rám, 2 drevené člnky, 4 farebné klbká vlny. Rozmer: 40 x 64 x 125 cm.
Veková kategória: 3+

GO58988  9,90 €

Tkacie krosná 
6 dielov. Rozmer: 19 x 22 cm.
Veková kategória: 6+

LE7490 20,50 €

Tkáčske krosná
Klasický nástroj zo starých čias precvičí šikovnosť 
detí. Najprv sa naučia upevniť nite na rám a potom 
im už nič nebude brániť v kreativite.
Rozmer: 46 x 33 cm.
Veková kategória: 3+
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RO3021015 63,00 €

Drôtený labyrint - Majster
Rozmer: 31,5 x 26 x 38 cm.
Veková kategória: 3+

RO3022735 352,00 €

Drôtený labyrint - Plochý
Rozmer: 68 x 68 x 31,5 cm.
Veková kategória: 2+

RO3021017 160,00 €

Drôtený labyrint - Jumbo
Rozmer: 63 x 37,5 x 47 cm.
Veková kategória: 2+

RO3021025 85,00 €

Drôtený labyrint
- Trojuholník
Rozmer: 58 x 58 x 58 cm.
Veková kategória: 2+

BN84184  13,90 €

Labyrint s lienkou
Rozvíjanie motoriky detí.
Rozmer: 9,5 x 7 x 12 cm.
Veková kategória: 3+

HPE1811 32,50 €

Drôtený labyrint 
s autíčkom 
Farebný drotený labyrint na 
precvičovanie motoriky a kreativity.
Rozmer: 29,6 x 20,6 x 35,4 cm.
Veková kategória: 2+ 
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BN84186 44,50 €

Motorická kocka
Multifunkčná motorická kocka vyrobená z dreva. 
Každá stena kocky obsahuje inú aktivitu, na základe 
ktorej si deti precvičujú jemnú motoriku, logiku 
a sústredenosť.
Rozmer: 28,5 x 32 x 26 cm. 
Veková kategória: 2+

WY90837 33,00 €

Didaktická manipulačná kocka
Kocka má na každej strane inú aktivitu. Všetky precvičujú rôzne oblasti - jemnú 
motoriku, sluchové vnímanie, počítanie, rozoznávanie farieb, určovanie času. 
Krásny farebný dizajn určite upúta pozornosť detí a zabaví ich na dlhší čas.
Rozmer: 21 x 36 cm.
Veková kategória: 3+

NA345100 215,00 €

Manipulačný stôl 
Drevený manipulačný stôl obsahuje labyrinty, dvierka, zvonček, 
zrkadlo a kolieska pre rozvoj motorických schopností. Je možné ho 
umiestniť na podlahu 2 spôsobmi.
Rozmer: 55,5 x 45,5 cm.
Veková kategória: 1+ 
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BN84189 41,00 €

Tombi - motorická kocka
Multifunkčná drevená motorická kocka. 
Vďaka rozmanitým aktivitám precvičuje 
jemnú motoriku ruky, logiku a sústredenosť.
Rozmer: 22 x 23 x 34 cm.
Veková kategória: 1+ 

BN84213 25,50 €

Motorická kocka s vkladačkou
Multifunkčná drevená motorická kocka. 
Vďaka rozmanitým aktivitám precvičuje jemnú 
motoriku ruky, logiku a sústredenosť.
Rozmer: 22 x 22 x 27 cm.  
Veková kategória: 1+ 

BN84211 21,50 €

Motorická kocka s hodinami
Zábavná kocka, ktorá prináša deťom možnosť 
spoznávať formou hry nové tvary, nový pohyb 
a činnosti. Na každej strane kocky je iná aktivita. 
Rozmer balenia: 30 x 15 x 15 cm.
Veková kategória: 1+ 

Labyrinty s korálkami
Rozvíjajú jemnú motoriku, logické myslenie a koordináciu 
pohybu. Úlohou je premiestňovať korálky podľa zadania 

alebo podľa vlastnej fantázie.
Hra s rôznymi stupňami obtiažnosti.

BN84202 35,00 €

Veľký motorický labyrint
Zábavný farebný labyrint zameraný 
na rozvoj jemnej motoriky a detskej 
fantázie. Rozličné druhy labyrintov 
ponúkajú deťom niekoľko možnosti 
hry. Rozmer: 20,5 x 36,5 x 20,5 cm. 
Veková kategória: 1+

NA375127 43,50 €

Manipulačný labyrint - Domček 
Farebný labyrint s rôznymi tvarmi.
Rozmer: 29 x 29 cm.
Veková kategória: 2+ 
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GO56944  14,20 €

Nájdi správnu cestičku 
Vytvor nové chodníčky cez les, aby sa 
zvieratká mohli vzájomne navštevovať.
Rozmer: 21 x 21 cm.
Veková kategória: 4+

BN88096 8,90 €

Labyrint - Afrika 
Úlohou detí je nájsť správnu cestu. 
Pohyblivé hlavičky je potrebné pripojiť 
k telu zvieratka posúvaním po dráhe. 
S labyrintom si deti môžu vymyslieť 
aj nové zvieratká napr.: žirafolev. 
Hra slúži k rozvíjaniu jemnej motoriky, 
reči a rozumových predstáv. 
Rozmer: 40 x 30 x 1,5 cm. 
Veková kategória: 3+

MI32655 14,00 €

Balančna hra - Bludisko 
S touto balančnou hrou si deti precvičia 
koordináciu, motoriku a priestorovú orientáciu. 
Balenie obsahuje 6 guličiek, hraciu dosku, 
6 kariet s predlohami a návod.
Rozmer: 30 x 21 x 1,5 cm.
Veková kategória: 4+ 

GO57749 10,80 €

Labyrint - Kto ku komu patrí?
Úlohou detí je nájsť správnu cestu. 
Hra slúži k rozvíjaniu jemnej motoriky, reči 
a rozumových predstáv.
Rozmer: 30 x 21 cm.
Veková kategória: 3+

ES46378 120,00 €

Balančná plošina pre 2 deti
Táto balančná hra je určená pre 1-2 hráčov a 
predstavuje skutočnú výzvu. Pri hre je potrebná 
tímová práca. Deti musia umiestniť chodidlá správnym 
spôsobom, aby vedeli posúvať guľôčku. 
Obsah: Hracia doska, vrecúško s 3 drevenými 
guľôčkami. Materiál: brezová preglejka. 
Rozmer: 57,5 x 6 x 57,5 cm.
Veková kategória: 5+ 
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PP1015 36,90 €

Hra Rami Code
Pomocou ťahadiel, ktoré je potrebné ovládať so správnou vizuálno-motorickou 
koordináciou sa jednotlivé dráhy uvoľňujú tak, aby farebné guľky dorazili do 
príslušných cieľových boxov. Hračka odráža princíp, na ktorom je založený počítač. 
Každý cieľový box zodpovedá určitej pozícii štyroch ťahadiel, a teda aj kombinácii 
núl a jednotiek, teda binárnych čísel. Na overenie schopností hráča slúži clona 
zakrývajúca dráhy. Popri rozvoji jemnej motoriky a logického myslenia hra Rami 
umožňuje aj napínavý súboj s časom.Veková kategória: 4+ 

MD12280 26,50 €

Magnetický labyrint - Zvieratká 
Pomocou magnetického pera presúvajte guľôčky 
po cestičkách k zvieratkám. Labyrint je vyrobený 
z dreva. Guľôčky sú pod bezpečným plexisklom, 
vďaka čomu sa nemôžu vysypať. Magnetické 
pero je pripevnené šnúrkou k labyrintu.
Rozmer: 32 x 27 x 2 cm.
Veková kategória: 3+ 

GO59976 7,90 €

Guličkový labyrint 
Drevený labyrint s 2 guličkami.
Rozmer: 27,8 x 12,8 x 0,8 cm.
Veková kategória: 3+ 

GO59977 13,50 €

Obojstranný labyrint 
Obojstranný drevený labyrint s 2 sklenými guličkami. Vhodný pre 1 - 
3 hráčov. Rozmer: 27,5 x 25 x 3,2 cm. Veková kategória: 4+ 

NA343147 40,00 €

Kocky s bludiskom 
Postavte z kociek bludisko, vhoďte do vnútra 
guličku a nájdite cestu von. Balenie obsahuje 
6 obojstranných kariet (12 x 14 cm), 1 stojan 
na karty, 1 základňu (18,2 x 20,2 x 3,2 cm), 
16 kociek (3,5 cm) a 2 guličky (1,6 cm).
Veková kategória: 3+ 

Magnetický labyrint
Cieľom hry je previesť guličky cez rôzne 
labyrinty. Hra trénuje jemnú motoriku, 
trpezlivosť a sústredenie.
Rozmer: 21 x 21 cm.
Veková kategória: 3+

GO53817 - Vesmír 17,50 €

GO53818 - Ostrov 17,50 €
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LU301473H 29,00 €

Magnetický labyrint - Farma čísel
Hra podporuje jemnú motoriku, rozvoj pozornosti 
a koncentrácie. Magnetické perá sú pripevnené 
na šnúrkach a dajú sa odložiť na určené miesto, 
šikovne ukryté priamo v hracej doske. 
Priemer: 23 cm. Výška: 1,5 cm.
Veková kategória: 2+

LU301056H 29,00 €

Magnetický labyrint - Mesto
Pokúste sa previesť guličky po kľukatých cestičkách len s pomocou 
magnetického pera. Magnetické perá sú pripevnené na šnúrkach a dajú sa 
odložiť na určené miesto, šikovne ukryté priamo v hracej doske.
Rozmer: 25 x 21,5 x 1,5 cm.
Veková kategória: 2+

HPE1706 42,50 €

Magnetický labyrint - ZOO 
Drevený labyrint prikrytý bezpečným 
plexisklom, ktorý slúži na precvičovanie 
koordinácie a motoriky. Pokúste sa previesť 
guličky po kľukatých cestičkách len 
s pomocou magnetického pera. V labyrinte 
sa nachádza 14 guľôčok v dvoch farbách 
a k dispozícii sú 2 drevené perá na šnúrke.
Rozmer: 39,5 x 33,5 x 1,5 cm.
Veková kategória: 2+ 

JA1010110  59,00 €

Magnetické preteky
Pomocou magnetických pier sa hráči snažia dostať guličky z dolnej časti hracej plochy cez kľukaté 
cestičky až do cieľa, ktorý je v jej strede. Východiskové body ako aj miesta pre cieľ sa môžu ľubovoľne 
meniť a šikmé položenie plochy urobí hru ešte viac náročnejšiou. Hra podporuje precvičovanie 
koordinácie očí a rúk, motorické schopnosti, koncentráciu a prácu s magnetmi. Určená je pre deti 
predškolského, ale aj školského veku na hranie, edukáciu alebo rôzne terapie. Obsahom hry je 
drevená hracia plocha pokrytá priesvitným plexisklom rozmerov 40 x 34 cm, 14 malých kovových 
guličiek v dvoch farbách a 2 drevené pera so silnými magnetmi.
Veková kategória: 3+

GO58716 17,50 €

Magnetický labyrint ZOO 
Cieľom hry je previesť guličky cez rôzne 
labyrinty. Pritom si deti trénujú jemnú 
motoriku, trpezlivosť a sústredenie.
Priemer: 23 cm.
Veková kategória: 2+ 

ED522952  35,50 €
Grafomotorická
magnetická tabuľa 
- počítanie guliek
K magnetickej tabuli sú priložené 
predlohy, ktoré podnecujú deti 
k počítaniu v rozsahu od 1 do 10. 
Úlohou dieťaťa je rozmiestnenie 
guliek na tabuli v podobe aká je 
na vzorovom kartóniku. Obsah: 
Drevená tabuľa 29,5 x 29,5 cm, 
55 zmagnetizovaných guliek 
v 4 farbách, magnetické pero
z dreva na šnúrke, 6 vzorových 
kariet.
Veková kategória: 3+

F - 1-Didakticke-2021-2022 - 50 Da PRINT.indd   280 6. 8. 2021   13:00:01



281

w
w

w
.n

o
m

ila
nd

.s
k 

 /
  
Be

zp
la

tn
á

  
in

fo
lin

ka
  0

80
0 

60
 6

0 
50

EPL120376 69,00 €

Magnetický labyrint Parkovisko 
Zaparkute s jedným z 25 farebných autíčok.
Hra precvičuje jemnú motoriku, rozoznávanie 
farieb a logické myslenie. Obsahom je 5 
obojstranne potlačených kariet s úlohami.
Rozmer: 35,5 x 33 x 1,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

EPL120214 49,50 €

Magnetický labyrint - Mravce 
Drevený labyrint je prekrytý bezpečným plexisklom. Pokúste 
sa previesť guličky po kľukatých cestičkách mravčekov len 
s pomocou magnetického pera. Farebné guľôčky umiestnite na 
správne miesto podľa obrázka alebo počtu v príslušnej jamke. 
Hra trénuje jemnú motoriku, trpezlivosť a sústredenie.
Rozmer: 29,5 x 29,5 x 1,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

Magnetická mandala
Magnetický labyrint so vzorom mandaly pre 1 - 2 hráčov. 
Hráči sa snažia dostať gulôčku do cieľa čo najskôr. Hra 
trénuje jemnú motoriku, trpezlivosť a koncentráciu.
Veková kategória: 5+

SC3030A - modrá (37,5 x 37,5 x 2,2 cm) 69,00 €

SC3028A - natural (37,5 x 37,5 x 2,6 cm) 69,00 €

Magnetický labyrint
Magnetický labyrint pre 1 - 2 hráčov. Hráči sa 
snažia dostať gulôčku do cieľa čo najskôr. Hra 
trénuje jemnú motoriku, trpezlivosť a koncentráciu.
Veková kategória: 5+

SC3026A - červený (37 x 37 x 2,4 cm) 69,00 €

SC3027A - natural (37,5 x 37,5 x 3,3 cm) 69,00 €

ED522963 33,00 €

Počítanie - magnetické
Rozvíja trpezlivosť a motoriku rúk ako aj 
koncentráciu. Úlohou je posúvať guľôčky na 
príslušné miesta pomocou magnetického pera.  
Tieto hry naučia deti rozpoznávať farby a základné 
číslovky. Rozmer: 29,5 x 29,5 cm.
Veková kategória: 3+

ED523369 38,60 €

Nájdi a spočítaj - magnetický labyrint 
Umiestnite kartičku s úlohou do dreveného rámu. Spočítajte jednotlivé predmety 
na obrázku a pomocou magnetického pera priraďte správny počet guľôčok 
k obrázkom. Na zadnej strane nájdete správne odpovede. Balenie obsahuje 10 
kariet s úlohami.
Rozmer: 29 x 36 cm.Veková kategória: 3+ 
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Magnetické bludisko - Dráhy
Deti vedú figúrku po bludisku tak, že po spodnej 
časti dráhy ťahajú magnetickú tyčinku. Zlepšujú si 
tak koordináciu pohybov a motorické schopnosti. 
Balenie obsahuje 1 bludiskovú dráhu ( 34,5 x 25 
cm), 1 figúrku (3,5 cm) a 1 tyčinku (6 cm).
Veková kategória: 4+

1. NA375220 - Dráha 1 15,50 €

2. NA375221 - Dráha 2 15,50 €

3. NA375222 - Dráha 3 15,50 €

4. NA375223 - Dráha 4 15,50 €

5. NA375224 - Dráha 5 15,50 €

6. NA375225 - Dráha 6 15,50 €

7. NA375234 - Dráha 7 15,50 €

8. NA375235 - Dráha 8 15,50 €

9. NA375236 - Dráha 9 15,50 €

10. NA375237 - Dráha 10 15,50 €

NA375233 23,90 €

Magnetické bludisko - Podstavec 
Drevený podstavec na upevnenie magnetických dráh.
Rozmer: 39,5 x 31 x 13 cm.
Veková kategória: 4+ 

NA375226 14,90 €

Magnetické bludisko - Figúrky, 6 ks 
6 figúriek (3,5 cm) a 6 magnetických tyčiniek (6 cm).
Veková kategória: 4+ 

LE3355 41,50 €

Magnetický stolček pre dvoch 
Preteky s magnetickými kolíkmi a guličkami prinášajú zábavu 
a precvičujú jemnú motoriku. Súťažia proti sebe dvaja hráči. 
Komu sa ako prvému podarí pomocou tyčky umiestniť 
guličky s magnetmi pod plastovou doskou do cieľa? Labyrint 
vyrobený z vrstveného dreva podporuje predvídavosť, prehľad 
a koncentráciu. Dlhé alebo krátke drevené kolíky precvičujú 
motorické schopnosti. Rozmer: cca 40 x 28 x 17 cm.
Veková kategória: 3+ 
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Labyrinty na precvičovanie nôh
Sú vynikajúcou pomôckou na precvičovanie motoriky a koordinácie 

nôh. Ponúkame labyrinty na precvičovanie jednej nohy (Single) 
a labyrinty na precvičovanie oboch nôh (Double).

Sú vyrobené z lakovanej pevnej preglejky.
Rozmer labyrintov: 55 x 35 cm. Veková kategória: 3+

Labyrinty na precvičovanie nôh
Rozmer: 55 x 35 cm.
Veková kategória: 3+

1. PN13303 - Cestička 1 (Single) 36,50 €

2. PN13304 - Cestička 2 (Single) 36,50 €

3. PN13201 - Hviezdy (Double) 36,50 €

4. PN13202 - Špirály (Double) 36,50 €

BE23621  59,90 €

Hracia stena - Motýľ
Rozmer: 60 x 50 x 1,5 cm.
Veková kategória: 3+

BE23622  59,90 €

Hracia stena - Vlna
Rozmer: 60 x 50 x 1,5 cm.
Veková kategória: 3+

BE23623  59,90 €

Hracia stena - Vrch
Rozmer: 60 x 50 x 1,5 cm.
Veková kategória: 3+

Hracie steny
Naše hracie steny precvičujú svaly, 

podporujú motorické schopnosti
a zlepšujú koordináciu dieťaťa.
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GO58866 16,50 € 

Labyrint farieb
Rozdelenie farieb labyrintu 
presne podľa predlohy nie je vždy 
najjednoduchšie. Labyrint obsahuje 
4 tvary (hviezdičky, štvorce, kvietky 
a kruhy) v 4 farbách. V balení je 18 
predlôh.
Rozmer: 21 x 18,5 x 3 cm.
Veková kategória: 4+

VN756307 145,00 €

Sada nástenných hier 
Sada obsahuje 6 nástenných panelov s rozličnými aktivitami, hlavne na 
rozvoj motorických zručností, hudobného sluchu, pochopenie farieb, tvarov 
a čísel. Každý z panelov obsahuje aj balíček skrutiek na jednoduchú montáž 
na stenu. Vyrobené z dreva. Rozmer 1 panelu: 35 x 33 x 1,5 cm.
Veková kategória: 2+ 

GO58970 20,50 € 

Farebné ukladanie
- elipsa 
Ukladanie farebných 
drevených guličiek podľa 
predlohy na kartičkách.
Rozmer: 27,5 x 22,5 cm. 
Veková kategória: 4+

NS0678 48,50 €

Nástenný panel - Koník
Zábavno - vzdelávací panel na stenu s koníkom, ktorý obsahuje dva 
druhy aktivít. Ozubené koliesko a bludisko s farebnými guličkami na 
rozvoj jemnej motoriky a rozlišovanie farieb. Ľavá strana labyrintu 
obsahuje drevenú paličku, ktorej stlačením presuniete guličky na 
jeho koniec. Aktivita podporuje samostatnosť, sústredenosť, vizuálne 
a motorické zručnosti. Rozmer: 36 x 55 x 4,5 cm.
Veková kategória: 1+

NS0680 48,50 €

Nástenný panel - Žirafa 
Nástenný panel v tvare žirafy predstavuje zábavnú formu aktivity, ktorá 
zaujme každé dieťa. Hra obsahuje 16 puzzle dielikov rozdelených 
do 4 druhov ovocia: banán, jahoda, jablko a hrozno. Zábavný panel 
pomáha deťom rozlišovať tvary, farby, ovocie a vedieť ich pomenovať. 
Rozvíja vizuálnu pamäť a manuálnu zručnosť.
Rozmer: 36 x 55 x 4,5 cm.
Veková kategória: 1+

NS0679 48,50 €

Nástenný panel - Žabka
Nástenný panel so žabkou 
obsahuje počítadlo v piatich 
farbách. Hra podporuje detské 
myslenie, pomáha rozlíšiť farby 
a naučiť sa sčítavať alebo 
odčítavať jednotlivé guličky. Môže 
sa použiť aj ako stolová hra. 
Rozmer: 36 x 55 x 4,5 cm.
Veková kategória: 1+
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NS5034VG 189,00 €

Manipulačný krokodíl 
Krokodíl sa skladá z 5 častí, ktoré 
sa upevňujú na stenu. Každá časť 
obsahuje iný manipulačný prvok na 
precvičenie motoriky a koordinácie.
Rozmer: 187 x 61 cm. 
Veková kategória: 1+

NS5047VG 66,50 €

Manipulačný hrošík 
Hrošík sa upevňuje na stenu. Jednotlivé prvky 
slúžia na precvičenie motoriky a koordinácie.
Rozmer: 91 x 32 cm. 
Veková kategória: 3+

NS5023VG 73,50 €

Nástenný krokodíl - malý
Krokodíl sa upevňuje na stenu. Každá z jeho 
častí slúži na precvičenie jemnej motoriky 
a koordinácie. Rozmer: 91 x 32 x 6 cm.

NS5014VG 235,00 €

Nástenné lietadlo
Lietadlo sa upevňuje na stenu. Každá z jeho 
častí slúži na precvičenie jemnej motoriky 
a koordinácie. Rozmer: 180 x 5 x 66 cm. 
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TS10527EY 155,00 €

Drevená tabuľa TTS Muro 
Upevnite drevené tabule na stenu 
a zacvakávajte do nich rôzne Muro pomôcky. 
Vytvoríte tak univerzálny manipulačný priestor. 
Tabuľu môžete prispôsobiť konkrétnym 
zručnostiam a aktivitám. Veľkosť tabule je 
18 x 18 okrúhlych otvorov. Spojovacie prvky 
a doplnky nie sú súčasťou balenia. 
Vyrobené z preglejky, dodávané v celku.
Rozmer: 77 x 77 x 8 cm.
Veková kategória: 1+ 

TTS Muro
Inovatívna drevená súprava TTS Muro, ktorú je jednoduché prispôsobiť záujmom detí, ich zručnostiam, schopnostiam.

Deti môžu skladať na tabuľu rôzne predmety a rýchlo si tieto interaktívne plochy obľúbia.
TTS Muro poskytuje celú škálu možností pre učenie jemnej motoriky až po poznávacie úlohy a experimenty.

Ak chcete zmeniť obsah výuky, stačí vybrať inú pomôcku a zacvaknúť ju na miesto.

TS10557EY 105,00 €
Ozubené kolieska TTS Muro 
Sada 8 ozubených koliesok, ktoré je možné 
otáčať a spájať. Deti si pri manipulácii 
s kolieskami budú všímať ako do seba 
zapadajú. Tabuľa nie je súčasťou balenia. 
Vyrobené z dreva malajského dubu.
Veková kategória: 1+ 

TS10532EY 90,00 €

Sada pre jemnú motoriku TTS Muro 
Sada rozvíja koordináciu oko-ruka, jemnú motoriku 
a zároveň deťom umožňuje zábavné skúmanie. 
Sada obsahuje 8 dielov, ktoré je možné rôznymi 
spôsobmi ťahať, otáčať a prepínať. Tabuľa nie je 
súčasťou balenia. Vyrobené z dreva malajského 
duba. Veková kategória: 1+ 

TS10533EY 88,00 €

Systém kanálikov TTS Muro 
Umiestnite kanáliky do rôznych pozícii na 
tabuľu a zistite, či vytvorenou trasou prejde 
guľôčka alebo autíčko. Sada obsahuje 
8 kanálikov v 3 veľkostiach a 2 loptičky. 
Vyrobené z dreva malajského duba.
Veková kategória: 1+ 
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Rozprávkové dekoratívne prvky
Farebné dekoratívne prvky vyrobené z dosky MDF sú určené na upevnenie na stenu.
Slúžia ako dekorácia miestnosti a zároveň ako manipulačné panely, pomocou ktorých 
si deti zlepšujú motoriku rúk. Sú vhodným doplnkom do série Rozprávkového nábytku

(nájdete v našom Katalógu 2021/2022 Nábytok na str. 150 - 179). 
Pestré farby a usmiate tváre pôsobia pozitívne a zlepšujú detskú náladu.

PN200401 42,00 €

Dekoratívny prvok - Slniečko
Rozmer: 68 x 67 cm (Š x V).

PN200402 35,00 €

Dekoratívny prvok - Ježko
Rozmer: 73 x 45 cm (Š x V).

PN200403 39,00 €

Dekoratívny prvok - Kvietok
Rozmer: 70 x 55 cm (Š x V).

PN200404 22,00 €

Dekoratívny prvok - Tráva
Rozmer: 75 x 23,5 cm (Š x V). 

PN200410 72,00 €

Dekoratívny prvok - Jedlička
Rozmer: 90 x 120,5 cm (Š x V).

Vhodné na 
zlepšovanie motoriky 
rúk a precvičovanie 

základných pohybov 
pre písanie

PN200405 42,00 €

Dekoratívny prvok - Slimáčik
Rozmer: 67 x 64 cm (Š x V).

PN200406 40,00 €

Dekoratívny prvok - Lienka
Rozmer: 66 x 64 cm (Š x V).

PN200407 42,00 €

Dekoratívny prvok - Žirafa
Rozmer: 44 x 100 cm (Š x V).

PN200411 42,00 €

Dekoratívny prvok - Veža 
Rozmer: 54 x 100 cm (Š x V). 

l Spoľahlivý partner vašej materskej školy l

Kataló
g

2021/2022

jasle ● materské školy ● družiny ● materské centrá ● základné školyNábytok
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PN200408 60,00 €

Dekoratívny prvok - Palma
Rozmer: 84 x 108 cm (Š x V). PN200409 49,00 €

Dekoratívny prvok - Hrošík
Rozmer: 73 x 77 cm (Š x V).

PN200415 49,00 €

Dekoratívny prvok - Motýlik
Rozmer: 68 x 53 cm (Š x V).

PN200416 55,00 €

Dekoratívny prvok - Labuť
Rozmer: 75 x 59 cm (Š x V).

PN200413 31,50 €

Dekoratívny prvok - Korunka
Rozmer: 56 x 36 cm (Š x V).

PN200414 72,00 €

Dekoratívny prvok - Žabka
Rozmer: 70 x 83 cm (Š x V).

PN200412 32,00 €

Dekoratívny prvok - Hradba
Rozmer: 80 x 29,5 cm (Š x V).

PN200417 72,00 €

Dekoratívny prvok - Lokomotíva
Rozmer: 80 x 74,5 cm (Š x V).

PN200418 39,00 €

Dekoratívny prvok - Vagónik 1
Rozmer: 52,5 x 51,5 cm (Š x V).

PN200419 39,00 €

Dekoratívny prvok - Vagónik 2
Rozmer: 52,5 x 51,5 cm (Š x V).

Rozprávkové dekoratívne prvky
Farebné dekoratívne prvky vyrobené z dosky MDF 

určené na upevnenie na stenu. Slúžia ako dekorácia 
miestnosti a zároveň ako manipulačné panely, 
pomocou ktorých si deti zlepšujú motoriku rúk.
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PN200427 43,90 €

Dekoratívny prvok - Delfín 
Rozmer: 90 x 35 cm (Š x V).

PN200420 46,50 €

Dekoratívny prvok - Auto 
Rozmer: 80 x 55 cm (Š x V).

Vhodné na zlepšovanie 
motoriky rúk a precvičovanie 

základných pohybov 
pre písanie

PN200428 47,00 €

Dekoratívny prvok - Kormidlo 
Rozmer: 73 x 73 cm (Š x V).

PN200425 49,00 €

Dekoratívny prvok - Hviezda 
Rozmer: 62 x 62 cm (Š x V).

PN200426 49,00 €

Dekoratívny prvok - Vločka 
Rozmer: 62 x 62 cm (Š x V).

PN200423 41,50 €

Dekoratívny prvok - Jabloň 
Rozmer: 64 x 104 cm (Š x V).

PN200424 41,50 €

Dekoratívny prvok - Hruška 
Rozmer: 64 x 104 cm (Š x V).
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Dekoratívny prvok - Farbička
Každá farbička precvičuje iný pohyb.
Rozmer: 26 x 70 cm (Š x V).

PN200430 - červená 43,50 €

PN200431 - oranžová 43,50 €

PN200432 - zelená 43,50 € 

PN200433 - modrá 43,50 €

PN200434 - žltá 43,50 €

PN200421 75,00 €

Dekoratívny prvok - Chlapček 
Rozmer: 62 x 100 cm (Š x V).

PN200422 75,00 €

Dekoratívny prvok - Dievčatko 
Rozmer: 62 x 100 cm (Š x V).

 S NOMILANDOM 
výhodnejš ie!

Platí pri objednávke
nad 99 € s produktami zo sekcií:

● TEMATICKÉ HRY 
● DIDAKTICKÉ POMÔCKY A HRY

● VÝTVARNÁ VÝCHOVA
● HUDOBNÁ VÝCHOVA

● POHYB

* (Neplatí pre nábytok, interiérové   vybavenie, molitanové zostavy a ihriská.)
Viac info na str. 1215.
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Magnetický manipulačný labyrint
Rozmer každého labyrintu závisí od tvaru hlavy 
zvieratka. Rozmer Psíka: 74,5 x 20 cm (DxŠ).
Šírka dosky s cestičkou: 14,5 cm.

PN13001 - Psík magnetický 30,90 €

PN13002 - Mačička magnetická 30,90 €

PN13003 - Ovečka magnetická 30,90 €

PN13004 - Prasiatko magnetické 30,90 €

PN13005 - Kozička magnetická 30,90 €

PN13006 - Medvedík magnetický 30,90 €

PN13007 - Hroch magnetický 30,90 €

PN13008 - Žabka magnetická 30,90 €

PN13009 - Lev magnetický 30,90 €

PN13010 - Nosorožec magnetický 30,90 €

PN13011 - Sova magnetická 30,90 €

PN13012 - Zajačik magnetický 30,90 €

Manipulačný labyrint
Rozmer každého labyrintu závisí od tvaru 
hlavy zvieratka. 
Rozmer Psíka: 74,5 x 20 cm (DxŠ).
Šírka dosky s cestičkou: 14,5 cm.

PN13101 - Psík 27,50 €

PN13102 - Mačička 27,50 €

PN13103 - Ovečka 27,50 €

PN13104 - Prasiatko 27,50 €

PN13105 - Kozička 27,50 €

PN13106 - Medvedík 27,50 €

PN13107 - Hroch 27,50 €

PN13108 - Žabka 27,50 €

PN13109 - Lev 27,50 €

PN13110 - Nosorožec 27,50 €

PN13111 - Sova 27,50 €

PN13112 - Zajačik 27,50 €

Nástenné manipulačné labyrinty
Didaktická pomôcka, ktorej cieľom je pripraviť dieťa na výuku písania. 

Pestré dizajny zobrazujúce rozličné zvieratká oživia priestory každej triedy. 
Ponúkame dva typy labyrintov, pri ktorých si deti budú rozvíjať 

grafomotorické zručnosti a zrakovo-pohybovú koordináciu:
 

1.) Manipulačné labyrinty, pri ktorých úlohou dieťaťa je pomocou 
dreveného pera prechádzať po vyhĺbených cestičkách labyrintu.

2.) Magnetické manipulačné labyrinty, pri ktorých úlohou dieťaťa je 
pomocou magnetického pera presúvať kovovú guličku po cestičkách labyrintu.

Labyrinty sú vyrobené z vysoko kvalitnej laminovanej MDF dosky, ktorá svojimi vlastnosťami 
nahrádza masívne drevo. Plexisklo na magnetickom manipulačnom labyrinte 

zabraňuje vypadnutiu kovovej guličky.

Manipulačný labyrint

Magnetický manipulačný labyrint
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50VN86435 23,00 €

Písmenká
Efektívne cvičenie pre deti začínajúce
s písanim. Na písanie po plastových
písmenkach sa používa bežný označovač.
Obsahuje 26 písmenok vysokých 11,5 cm.
Veková kategória: 4+

ES42302 31,90 €

Edukatívne čísla a znamienka
Hra, pri ktorej sa deti oboznámujú s číslami od 
1 - 9 a matematickými znamienkami. Balenie 
obsahuje 29 ks drevených doštičiek.
Rozmer doštičky: 7 x 5 x 0,4 cm.
Rozmer balenia: 17 x 4,9 x 15,2 cm.
Veková kategória: 4+ 

ES42012 31,90 €

Edukatívne písmená
Hra, pri ktorej sa deti oboznámujú s písmenkami veľkej 
abecedy. Balenie obsahuje 29 ks drevených písmen.
Rozmer doštičky: 7 x 5 x 0,4 cm.
Rozmer balenia: 17 x 4,9 x 15,2 cm.
Veková kategória: 4+ 

V NEMECKU

aj pre

aj pre

Grafomotorické šablóny 
Deti pomocou dosky môžu spoznať 26 písmen abecedy dotykom. 
Zároveň si trénujú jemnú motoriku rúk, ktorá bude potrebná pri 
písaní. Bodka na spodnej časti indikuje smer písmenka. Šablóny 
samohlások sú čevenej a spoluhlások modrej farby. 
Rozmer: písmeno: 7,4 x 7,4 x 1 cm, pero: 8 x Ø 1 cm.
Veková kategória: 3+

NA375211 - Veľké písmená 51,50 €

NA375212 - Perá, 8 ks 7,00 €

aj pre

ED90099 35,80 €

Dotkni sa písmenka 
Prechádzaním po jednotlivých písmenkách dreveným perom si deti 
precvičujú grafomotorické schopnosti. Obsahuje: 26 drevených 
písmenok (8 x 10 cm), 2 drevené perá, návod. Balené v praktickom 
boxe. Rozmer balenia: 31 x 23 x 6 cm. Veková kategória: 3+ 

aj pre
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Grafomotorické labyrinty OBOJSTRANNÉ
Nezastupiteľná výchovná pomôcka, ktorej cieľom je pripraviť dieťa na výuku písania.

Úlohou dieťaťa je pomocou dreveného pera prechádzať po vyhĺbených cestičkách labyrintu. 
Tým sa u dieťaťa rozvíja grafomotorická zručnosť a zrakovo-pohybová koordinácia.

Cvičenia vytvárajú návyk správneho držania písacích potrieb a zároveň slúžia
na zlepšenie sústredenia a pozornosti.

Labyrinty sú vyrobené z vysoko kvalitnej laminovanej MDF dosky,
ktorá svojimi vlastnosťami nahrádza masívne drevo.

Grafomotorický labyrint
Rozmer: 35 x 14 cm.

1. PN11001 - Labyrint 1 15,50 €

2. PN11002 - Labyrint 2 15,50 €

3. PN11003 - Labyrint 3 15,50 €

4. PN11004 - Labyrint 4 15,50 €

5. PN11005 - Labyrint 5 15,50 €

6. PN11006 - Labyrint 6 15,50 €

7. PN11007 - Labyrint 7 15,50 €

8. PN11008 - Labyrint 8 15,50 €

praktická 
rúčka 

slúži zároveň 
na ukrytie 
pera počas 

skladovania

OBOJSTRANNÉ !!!
- zakúpením jedného 
získate hneď dva ...
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LABYRINTY
pre obe ruky

Grafomotorický labyrint DUO
Rozmer: 40 x 20 cm.

1. PN12001 - Labyrint DUO 1 17,00 €

2. PN12002 - Labyrint DUO 2 17,00 €

3. PN12003 - Labyrint DUO 3 17,00 €

4. PN12004 - Labyrint DUO 4 17,00 €

5. PN12005 - Labyrint DUO 5 17,00 €

6. PN12006 - Labyrint DUO 6 17,00 €

7. PN12007 - Labyrint DUO 7 17,00 €

OBOJSTRANNÉ !!!
- zakúpením jedného 
získate hneď dva ...

Zaujímavé tvary
a pestré farby

zaujmú
každé dieťa
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VN85762  19,50 €

Pieskové číslice
Pomocou obrysov číslic 0 až 9 sa deti učia ako vy-
zerá numerický symbol pre rôzne množstvá. Sada 
obsahuje 10 číslic s pieskovým povrchom
na tvrdej podložke (16 x 13 cm).
Veková kategória: 6+

VN86739 17,80 € 

Pieskové bodky
Nechajte deti pocítiť a spočítať množstvo bodiek na kartičke. 
Týmto spôsobom sa naučia asociácie medzi číslami a množ-
stvami. Skúste použiť pieskové bodky s pieskovými číslicami 
(VN85762) a porovnávajte počet bodiek a číslo, ktoré s nimi 
korešponduje. Sada 10-tich tvrdých podložiek (16 x 13 cm), 
ktoré vyobrazujú bodky s pieskovým povrchom.
Veková kategória: 6+

VN89395 10,50 € 

Drevená krabica
na pieskové tvary,
bodky a čísla
Rozmer: 18,5 x 6 x 11,5 cm.

VN86749 23,50 € 

Pieskové tvary
Zatvorte oči a prstami prejdite
po geometrických tvaroch. Aký je rozdiel medzi 
štvorcom a trojuholníkom? Dokonalá pomôcka 
pri výučbe tvarov a detskej predstavivosti. Sada 
13-tich tvarov s pieskovým povrchom na tvrdej 
podložke (16 x 13 cm).
Veková kategória: 6+

aj pre
aj pre

aj pre

AK20613 26,50 €

Základy grafomotoriky - Senzorické písmená 
Hra obsahuje 34 obojstranných kartičiek z hrubého, pevného, 
kvalitného kartónu. Deti pomocou prsta obkresľujú vystúpené 
písmená malej a veľkej abecedy a interpunkčné znamienka. 
Pomocou hmatu sa zoznamujú s abecedou. Hra je inšpirovaná 
metodikou Montessori, podporuje sústredenie a pozornosť.
Rozmer kartičky: 9 x 9 cm. Rozmer balenia: 23,6 x 18,7 x 7,2 cm.
Veková kategória: 3+ 

aj pre

AK20612 26,50 €

Základy grafomotoriky - Senzorické čísla 
Hra obsahuje 23 obojstranných kartičiek z hrubého, pevného, kvalitného 
kartónu. Deti pomocou prsta obkresľujú vystúpené tvary, čísla a matematické 
znamienka. Pomocou hmatu sa zoznamujú s rôznymi cestičkami 
a číslami. Hra je inšpirovaná metodikou Montessori, podporuje sústredenie 
a pozornosť. Rozmer balenia: 23,6 x 18,7 x 7,2 cm.
Veková kategória: 3+ 

aj pre

MR592503 19,50 €

Húsenica 
Ideálna pomôcka na posilnenie 
prstov alebo zahriatie prstov 
pred písaním či hrou na hudobný 
nástroj. Každá gulička je naplnená 
tekutinou a utesnená pre bezpečné 
použitie. Rozmer: 27 x 4 cm.
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VN89394  13,30 €

Krabica pre pieskové písmená
Rozmer: 18,5 x 15 x 11,5 cm.

VN85764  51,00 €

Veľké pieskové písmená
Sada je výbornou pomôckou na učenie sa písať. Deti sa učia 
abecedu pomocou rôznych zmyslov: najprv počujú ako rôzne 
písmená znejú, potom vidia a nakoniec prstami cítia, akým 
spôsobom sa píšu. Obsah: 26 písmen s pieskovým povrchom 
na tvrdej podložke (16 x 13 cm). Veková kategória: 6+

VN85765 51,00 € 

Pieskové písmená malej abecedy
Deti sa učia písmená malej abecedy pomocou rôznych zmyslov: 
najprv počujú ako rôzne písmená abecedy znejú, potom ich vidia 
napísané a nakoniec prstami cítia, ako sa dajú napísať. Dokonalá 
pomôcka pri výučbe písania. Obsah: 26 písmen s pieskovým 
povrchom na tvrdej podložke (16 x 13 cm).
Veková kategória: 6+

NA379096 24,20 €

Zoznám sa s písmenkami
- Tlačená veľká abeceda 
Deti prstom opisujú písmená. Sledujú 
znázornené šípky, ktoré im ukazujú, kde 
začať a ktorým smerom pokračovať. Karty sú 
vyrobené z odolného tvrdého papiera, ktorý 
sa nedá roztrhnúť a sú spojené krúžkom pre 
lepšie uskladnenie.
Balenie obsahuje 54 kariet.
Rozmer: 10 x 10 cm. Veková kategória: 4+

NA379095 24,20 €

Zoznám sa s písmenkami
- Písaná malá abeceda 
Deti prstom opisujú písmená. Sledujú 
znázornené šípky, ktoré im ukazujú, kde 
začať a ktorým smerom pokračovať. Karty sú 
vyrobené z odolného tvrdého papiera, ktorý 
sa nedá roztrhnúť a sú spojené krúžkom pre 
lepšie uskladnenie.
Balenie obsahuje 54 kariet.
Priemer: 10 cm. Veková kategória: 4+

NA342260 22,50 €

Zoznám sa s číslicami 
Deti prstom opisujú číslice. Sledujú 
znázornené šípky, ktoré im ukazujú, kde 
začať a ktorým smerom pokračovať. Naučia 
sa číslice pomenovať a určovať poradie 
čísel. Karty sú vyrobené z odolného tvrdého 
papiera, ktorý sa nedá roztrhnúť a sú spojené 
krúžkom pre lepšie uskladnenie.
Balenie obsahuje 11 kariet.
Rozmer: 10 x 7,5 cm. Veková kategória: 4+

aj pre

aj pre

aj pre

aj preaj pre

MR592511 29,00 €

Posilňovač prstov 
Pomocou prstov deti posúvajú a 
triedia guľôčky podľa farby. Ideálne 
na posilnenie prstov, zlepšenie 
jemnej motoriky, ale aj precvičenie 
rozpoznávania farieb.

LR5552 27,50 €

Červíky 
Červíky majú špeciálne navrhnutý 
tvar, ktorý pripraví deti na držanie 
ceruzky. Zároveň si precvičia 
jemné motorické schopnosti 
a rozpoznávanie farieb.
Rozmer: 25 x 25 cm.
Veková kategória: 3+ 

AK32010 27,50 €

Veľká a malá abeceda
Balenie obsahuje 216 kariet s veľkými 
písmenami na jednej strane a malými 
písmenami na druhej strane. Zahŕňa tiež 
písmená z abecedy iných jazykov. 
Rozmer kartičky: 4,8 x 4,8 cm.
Veková kategória: 4+
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Grafomotorické tabuľky
Súbor tabuliek na precvičovanie grafomotorických 
zručností. Sú rozdelené farebne podľa stupňa 
obtiažnosti, pričom zelené sú najjednoduchšie 
a červené najzložitejšie. Každá zostava obsahuje 
4 plastové doštičky, na ktoré je možné písať na sucho 
stierateľnými fixami. Balenie obsahuje magnety.
Rozmer: 21 x 30 cm.

1. NS3007 - Sada 1 26,00 €

2. NS3008 - Sada 2 27,00 €
3. NS3009 - Sada 3 26,00 €

Súbory - Grafomotorické tabuľky
Tieto grafomotorické tabuľky sú ako zmenšená verzia školských tabúľ vynikajúcou

pomôckou pri prvom písaní. Na tabuľkách sú sivou farbou naznačené línie rôznych obrázkov,
po ktorých dieťa pomocou bielych pasteliek píše. Popísaná tabuľka sa dá zotrieť mokrou handričkou. 

NA342217 33,00 €

Karty na precvičenie grafomotoriky 
Sada obsahuje 5 setov šiestich kariet, ktoré majú 
rôznu obtiažnosť. Karty pomáhajú deťom získať istotu 
v grafomotorike, čo je dôležité pri začiatkoch písania. 
Deti opisujú vzorové motívy na kartách - dlhé čiary, 
oblúčiky, špirály a iné dôležité tvary. Balenie obsahuje 
30 kariet. Pre opakované použitie odporúčame 
používať karty spolu s Priehľadným stierateľným 
obalom na karty z našej ponuky.
Rozmer: 30 x 20,5 cm. Veková kategória: 4+

aj pre

aj pre

Motivačné tabuľky a nálepky 
na hodnotenie detí
nájdete na str. 861.

RO2995009 17,50 €

Pozeraj - Hľadaj - Nájdi
Prostredníctvom efektívneho a sústredeného pozorovania deti získajú skúsenosti vo 
vyhľadávaní malých rozdielov pri rôznych tvaroch a smeroch. Tieto skúsenosti sú dôležité 
najmä pred prvým písaním a čítaním. Vhodné pre 2 - 6 hráčov. Balenie obsahuje 12 
veľkých kariet s inštrukciami a 36 malých kartičiek. 
Rozmer balenia: 25,5 x 25,5 x 6,5 cm.
Veková kategória: 5+
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Grafomotorické cvičenia
Balenie obsahuje karty so vzormi s rôznou 
zložitosťou, ktoré pomáhajú deťom osvojiť 
si základy písania pri prechádzaní po 
vyznačenej línii. Súčasťou balenia sú 4 
plastové zložky, 30 kariet so vzormi, 10 
stierateľných fixiek. Rozmer: 21 x 30 cm.

1. NS0005G - Sada 1, od 4 rokov 41,50 €

2. NS0006 - Sada 2, od 5 rokov 41,50 €

RY5901 17,50 €

Pomôcka pri čítaní 
Vynikajúca pomôcka pri čítaní. Farebný 
priehľadný pásik si nastavte na aktuálny riadok, 
ktorý čítate a postupne ho posúvajte podľa 
potreby na ďalšie riadky. Balenie obsahuje
10 žltýcg, 10 modrých a 10 ružových pásikov.
Rozmer: 3,5 x 18 cm. Veková kategória: 4+ 

aj pre

aj pre

NA342341 39,50 €

Prekresľovacia sada - Grafomotorika
Obsahuje 24 kariet s rôznymi reálnymi motívmi: línie, 
mosty, krúžky, špirály, a iné, s predkreslenými líniami. 
Každú kartu je možné vložiť do stierateľného obalu, 
sada obsahuje 2 ks obalov. Deti tak môžu priloženými 
označovačmi prechádzať po predkreslených 
líniách alebo samotnom obrázku, čím získavajú 
grafomotorické zručnosti. 
Rozmer karty: 29,7 x 21 cm.
Veková kategória: 4+ 

aj pre

RY59040 26,00 €

Priehľadné stierateľné obaly 
Skvelá pomôcka pre učiteľov pri rôznych aktivitách. Objavte efektivitu práce bez 
zbytočného plytvania papierov. Tieto na sucho stierateľné plastové obaly poslúžia 
stále opakovane. Rozdajte deťom rôzne úlohy na papieroch, ktoré si vložia dovnútra 
stierateľných obalov. Na ne vyplnia úlohu a odovzdajú. Po vyhodnotení obal môžu 
zotrieť a použiť pre inú úlohu. Nie je potrebné robiť množstvo kópií papierových 
predlôh pre každé dieťa - stačí ich len pár pre všetkých. Balenie obsahuje 10 
priehľadných na sucho stierateľných obalov v 5-tich farebných rámoch. Rozmer 
obalu: 22 x 32 cm.
Veková kategória: 4+

aj pre
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MR592504 56,90 €

Pomôcka na správny úchop pera 
Inovatívna pomôcka pri rukopise, ktorá 
poskytuje pohodlné uchopenie pera 
a podporuje správne umiestnenie prstov.
Pre ľavákov aj pravákov. 
Sada obsahuje 12 kusov.

aj pre
MR592502 5,80 €

Úchytky na pero - Tvar vajca 
Úchytka oválneho tvaru napomáha 
správnemu vývoju malých svalov ruky, 
ktoré sú potrebné na správne a precízne 
písanie. Balenie obsahuje 3 ks. Vyrobené 
z gumy. Vhodné pre pravákov aj ľavákov.
Veková kategória: 3+ 

BE21080 24,90 €

Magnetická doska - Abeceda 
Písanie bez pera a papiera. Kovové guľôčky sa pomocou 
magnetického pera dajú vytvarovať do veľkých písmen. Guľôčky 
sa dajú zatlačiť späť do dosky a deti si precvičujú písanie nových 
písmen. Balenie obsahuje 1 dosku a 1 pero.
Rozmer: 28 x 25,5 x 1,2 cm.
Veková kategória: 4+

EPL120538 31,50 €

Magnetická tabuľka s perom 
Výborná pomôcka na výuku písania a kreslenia. 
Kovové guľôčky sa dostanú na povrch použitím 
magnetického pera. Balenie obsahuje 1 dosku 
s magnetickým perom a 20 predlôh.
Rozmer: 31 x 25 x 1,7 cm.
Veková kategória: 3+ 

JA1011400 255,00 €

Doku - Mag 
Magnetická hra, pomocou ktorej si deti precvičia 
jemnú motoriku, koordináciu oko-ruka a logické 
myslenie. Pomocou 2 magnetických pier a 
14 vzorových kariet  deti môžu vyskladať 12 
figúriek, 6 logických radov a 6 sudoku puzzle. Hra 
obsahuje 81 guličiek v 9 farbách.
Rozmer: 42 x 33,5 cm.
Veková kategória: 5+ 
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VN85556  20,50 €

Grafomotorický 
súbor 4 - ťažké 
dvojstranné vzory
Náročnejšie dvojstranné 
vzory predtlačené na tabuľky 
30 x 25 cm. Obsah: 6 tabuliek 
s predtlačenými vzormi na 
oboch stranách. Akvarelové 
ceruzky (VN85074) nie sú 
súčasťou balenia. 
Veková kategória: 4+

VN85555  26,00 €

Grafomotorický 
súbor 3 - jednoduché 
dvojstranné vzory
Jednoduchšie dvojstranné 
vzory predtlačené na tabuľky 
36 x 30 cm. Obsah: 6 tabuliek 
s predtlačenými vzormi na 
oboch stranách. Akvarelové 
ceruzky (VN85074) nie sú 
súčasťou balenia.
Veková kategória: 4+

Grafomotorické súbory
Originálná didaktická pomôcka na prvé cvičenia v písaní. Dieťa má k dispozícii súbor čiernych tabuliek, na ktorých sú sivou 

farbou vytlačené vzory a obrázky rôznych tvarov. Pomocou bielych akvarelových kried dieťa píše po líniách vzorov.
Čiary, ktoré napíše dieťa možno zotrieť mokrou handričkou - ak sa cvičenie skončilo alebo ak chceme niečo opraviť.

Na výber sú súpravy so vzormi tlačenými na jednu alebo obe strany tabuľky.

Súpravy so vzormi tlačenými na jednu stranu tabuľky. Zadnú 
stranu každej tabuľky je možné využiť na vlastné cvičenia 

písania alebo kreslenia. Tabuľky majú na boku dierky, takže sa 
dajú pohodlne uchovávať v poriadačoch.

JE21510  58,00 €

Grafomotorický 
súbor 1 - jednoduché 
jednostranné vzory
Obsah: 12 tabuliek - z jednej 
strany s predtlačenými 
vzormi a obrázkami, druhá 
strana čierna. Rozmer 
každej tabuľky je 24,5 x 22 
cm.
Súčasťou balenia sú 4 
akvarelové ceruzky.
Veková kategória: 4+

VN85074  8,00 €

Akvarelové ceruzky
ku Grafomotorickým súborom 1, 3, 4. 
Balenie obsahuje: 12 kusov.
Veková kategória: 6+

Súpravy so vzormi na oboch stranách sa odlišujú veľkosťou tabuľky. Jednoduché vzory 
sú predtlačené na väčšie tabuľky (36 x 30 cm), ťažšie vzory na menšie tabuľky (30 x 25 cm).

Obsah každého súboru:6 tabuliek s predtlačenými vzormi na oboch stranách.

aj pre aj pre

aj pre

aj pre

NR54368 8,20 €

Floppy Kids - stierateľné 
voskovky, 12 farieb 
Balenie obsahuje 12 farieb. 
Voskovky sa dajú ľahko zotrieť zo 
stierateľného povrchu s použitím 
suchej handričky, z papiera sa 
zotrieť nedajú.
Sú netoxické.
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AK20617 67,50 €

Multisenzorická tabuľa - veľká
Veľký multisenzorický podnos na rozvíjanie 
schopností pred písaním a koordinácie oko-ruka 
vytváraním obrazcov dotykom. 
Umožňuje deťom vytvárať a experimentovať ako 
skupina. Inšpirované Montessori metodikou.
Obsah balenia: drevený podnos (59 x 40,2 cm), 
obojstranná tabuľa, 3 kriedy, guma, fixka,
3 vrecká piesku (0,4 kg), 1 hladší piesok.
Veková kategória: 3+ 

AK20616 24,90 €

Multisenzorická tabuľa - malá
Multisenzorický podnos na rozvíjanie schopností 
pred písaním a koordinácie ruka-oko vytváraním 
obrazcov dotykom. 
Umožňuje deťom vytvárať a experimentovať ako 
skupina. Inšpirované Montessori metodikou.
Obsah balenia: drevený podnos (30 x 22,8 cm), 
obojstranná tabuľa, 3 kriedy, guma, fixka, vrecko 
piesku (0,5 kg), 1 hladší piesok.
Veková kategória: 3+

MI31861 12,50 €

Grafomotorické šablóny 
Šablóny na precvičenie základných vzorov ako 
predpríprava písania a jemnej motoriky. Možné použiť 
s ceruzkami, pastelkami, kriedami alebo prstovými farbami.
Vyrobené z pružného a odolného plastu, ktorý je ľahko 
umývateľný.
Rozmer: 21 x 7 cm.
Veková kategória: 2+ 

Písanie a mazanie
Vzdelávacia hra s jednoduchými zadaniami, ktorá 
naučí deti správne tvary čísel alebo písmen, 
ich spoznávanie a správne držanie pera vďaka 
kresleniu podľa predlohy. Texty na predlohe možno 
opakovane mazať. Hra trénuje počítanie alebo 
čítanie, manuálnu zručnosť a postreh. Balenie 
obsahuje: 28 predlôh a zadaní na 14 tabuľkách, 
stieracie fixy s hubkou na koncovke, český 
a slovenský návod. Rozmer: 19,5 x 5,5 x 18,5 cm. 
Veková kategória: 5+

1. PX0737A - Čísla 11,90 €

2. PX0739A - Písmená 11,90 €

aj pre
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MI97933 18,50 €

Stierateľná tabuľa 
Stierateľná tabuľa v praktickom cestovnom 
prevedení. Súčasťou balenia je 6 kariet 
s úlohami, pero a 3 pečiatky (štvorec, 
trojuholník, ovál). Šírka: 39 cm.
Veková kategória: 3+

TS09066 102,00 €

Gelové magnetické podložky 
Ohybné podložky sú naplnené magnetickým gélom. 
Slúžia na precvičovanie písania a kreslenia, alebo na 
grafomorické cvičenia. Súčasťou každej podložky je 
aj špeciálne pero, ktorým sa na ňu píše. Po ohýbaní 
podložky obrázok zmizne a podložka je pripravená 
na ďalšie použitie. Balenie obsahuje 6 ks podložiek 
a 6 ks pier.
Rozmer: 28,5 x 22 cm.

Vyskúšajte vlastné 
magické variácie 

priložením rôznych magne-
tov na podložku.

AK20010 12,50 €

Sada ergonomických bodcov 
Špeciálny bodec zabezpečuje bezpečné používanie 
a spĺňa zásadné ergonomické vlastnosti pre výučbu 
základov písania.Vhodné pre pravákov aj ľavákov. 
Balenie obsahuje 20 bodcov.
Rozmer: 120 x 70 mm. Veková kategória: 3+

AK20015 42,50 €

Sady na rozvoj písania s ergonomickým bodcom 
Každá sada obsahuje jednu tabuľku s ergonomickým bodcom 
a samolepiacou filcovou plochou pre bezpečné používanie a spĺňa zásadné 
ergonomické vlastnosti pre výučbu základov písania. Sady je možné používať 
so šablónami ale aj bez nich na rôzne techniky, pri ktorých je potrebné 
používať bodec. Rozmer tabuľky: 25,5 x 21,5 cm.
Veková kategória: 3+

1. filcovú plochu 
nalepíme na tabuľku 

a na ňu položíme 
prázdny papier, ktorý 
chceme prepichovať

2. samolepiacim suchým 
zipsom (je súčasťou sady) 

pripevníme rám

3. do rámu vložíme 
šablónu

4. prepichujeme bodcom 
tvary zobrazené na šablóne

TS06939EY 269,00 €

Osvetlená písacia doska
Užite si nekonečnú zábavu so svietiacim povrchom na písanie s nabíjaním. Jednoducho vyberte 
z nabíjateľného stojana a prepnite na jednu zo siedmych farieb. Podporte kreativitu, zaznamenajte 
vynálezy a nechajte ich rozžiariť. Štyri hodiny nabíjania umožnia 10 až 12 hodín používania 
dosky. Na dosku používajte len suché utieracie perá. Pre lepší efekt môžete použiť fluorescentné 
fixy. Súčasťou balenia je adaptér. Doska je ľahko zmývateľná. Balenie obsahuje 4 dosky. Na 
písanie sú k tejto doske vhodné produkty z našej ponuky: TS06939EY, TS10020EE, TS10022EE, 
TS00539PC, TS00538PC, TS03190AR, TS10187AR. Nájdete ich vo Výtvarnej výchove.
Rozmer: 35 x 26 cm. Veková kategória: 3+

GO58999 32,90 €

Sada magických tabuliek
Na tieto tabuľky môžu deti kresliť, alebo písať 
špeciálnym perom (súčasť balenia). Potom stačí 
potiahnúť za označenú časť a tabuľka je opäť čistá 
a pripravená na ďalšie výtvory. Balenie obsahuje 20 
tabuliek s perom. Rozmer: 27 x 19 cm. 
Veková kategória: 2+
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WY91100 17,60 €

Zatĺkačka pre chlapcov
Zaujímavá hračka pre deti, s ktorou si trénujú 
zručnosť, kreativitu a motoriku. Jednotlivé 
farebné dieliky sa malým kladivkom a klinčekmi 
pritĺkajú na korkovú podložku. Sada obsahuje 
229 dielov. Rozmery podložky: 26 x 19 cm.
Veková kategória: 5+

WY91101 17,60 €

Zatĺkačka pre dievčatá
Zaujímavá hračka pre deti, s ktorou si trénujú 
zručnosť, kreativitu a motoriku. Jednotlivé 
farebné dieliky sa malým kladivkom a klinčekmi 
pritĺkajú na korkovú podložku. Sada obsahuje 
229 dielov. Rozmery podložky: 26 x 19 cm.
Veková kategória: 5+ 

BN82197 14,20 €

Zatĺkačka - Požiarnici
Zaujímavá hračka pre deti, s ktorou si trénujú 
zručnosť, kreativitu a motoriku. Jednotlivé farebné 
dieliky sa malým kladivkom a klinčekmi pritĺkajú 
na korkovú podložku. Hra obsahuje 1 kladivko, 
1 korkovú podložku, 78 drevených dielov, 80 ks 
klinčekov a 8 papierových figúriek. 
Rozmer: 26 x 19 x 4,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

GO58725 20,50 €

Zatĺkačka - Vozidlá
Kreatívna zatĺkacia hra podporuje zručnosť a jemnú motoriku dieťaťa. Jednotlivé drevené časti 
vozidiel sa kladivkom a malými klinčekmi zatĺkajú do korkovej hracej podložky. Kvalitný korok 
odoláva častému používaniu. Balenie obsahuje 8 mm korok o rozmere A4, 67 drevených dielov, 
60 klinčekov. Rozmer: 21 x 29,7 cm. Veková kategória: 3+ 

DV21407 15,90 €

Zatĺkanie - Podmorský svet
Obľúbená hračka, kde deti pomocou kladivka a klinčekov zatĺkajú 
farebné tvary na korkovú podložku a vytvárajú tak rôzne obrázky. Rozvíja 
koordináciu rúk a očí, jemné motorické zručnosti, obratnosť a koncentráciu. 
Balenie obsahuje: 50 klinčekov, 1 kladivo, 15 papierových dielov, 48 
drevených dielov, 6 kariet, 1 doska. Rozmer: 18 x 25 x 4 cm.
Veková kategória: 8+ 

DV21155 15,90 €

Zatĺkanie - V lese
Obľúbená hračka, kde deti pomocou kladivka a klinčekov zatĺkajú 
farebné tvary na korkovú podložku a vytvárajú tak rôzne obrázky. Rozvíja 
koordináciu rúk a očí, jemné motorické zručnosti, obratnosť a koncentráciu. 
Balenie obsahuje 50 klinčekov, 1 kladivo, 13 papierových dielov,
60 drevených dielov, 6 kariet, 1 doska. Rozmer: 18 x 25 x 4 cm.
Veková kategória: 8+ 

ED90088 27,00 €

Farebná zatĺkačka 
Vytvorte mozaikové vzory s geometrickými tvarmi v rôznych farbách. Deti môžu 
vytvárať obrazy podľa predlohy alebo podľa vlastnej fantázie. Hra zlepšuje 
jemné motorické schopnosti a koordináciu ruky a oka. 
Obsahuje: korkovú dosku (24 x 18 cm), 6 drevených predlôh s 12 zadaniami, 
drevené kladivo, 108 klincov, 108 dielikov (v 4 farbách a 9 geometrických 
tvaroch). Balené v praktickom boxe.
Rozmer balenia: 31 x 23 x 6 cm.
Veková kategória: 4+ 

GO58578 15,50 €

Zatĺkačka 
Obsahuje 118 dielov na vytvorenie rôznych obrazov.
Rozmer: 20 x 20 x 0,8 cm.
Veková kategória: 3+ 
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VN35826 1,10 €

Zatĺkačka - kladivko 
Náhradné alebo doplnkové kladivko ku 
korkovým zatĺkačkám. Cena je za 1 ks.
Veková kategória: 5+

VN35828 5,90 €

Zatĺkačka - klinčeky 
Náhradné alebo doplnkové 
klinčeky ku korkovým 
zatĺkačkám. Balenie obsahuje 
250 klinčekov.
Veková kategória: 5+

VN86614 8,60 €

Zatĺkačka - vzorové karty 
Vzorové karty ku korkovým zatĺkačkám. Na jednej strane 
sú farebné vzory, na druhej čiernobiele. 4 vzory sú v reálnej 
veľkosti, 16 vzorov je menších a zložitejších na reprodukciu.
Rozmer 2 väčších kariet: 24,5 x 15,5 cm.
Rozmer 8 menších kariet: 12,5 x 7,5 cm.
Veková kategória: 5+

VN35827 2,60 €

Zatĺkačka - korková podložka - 25 x 15 cm 
Náhradná alebo doplnková podložkaku korkovým zatĺkačkám.
Hrúbka korku je 1 cm. Veková kategória: 5+

BN82188  9,20 €

Zatĺkačka 
Obľúbená hračka, kde deti pomocou kladivka a klinčekov zatĺkajú 
farebné tvary na korkovú podložku a vytvárajú tak rôzne obrázky. 
Balenie obsahuje 243 častí.
Rozmer: 26 x 3 x 19 cm. Veková kategória: 3+

GO58555 17,00 €

Zatĺkačka - Farma 
Hra, pri ktorej si deti trénujú predstavivosť, kreativitu 
a motoriku. Jednotlivé farebné dieliky sa pritlčú a vytvárajú 
rôzne obrázky s tématikou farmy. Obsah: 1 korková 
podložka, 50 farebných dielikov, 40 klinčekov, 1 kladivko. 
Rozmer: 19,5 x 19,5 x 0,8 cm.
Veková kategória: 3+ 

GO58556 18,00 €

Zatĺkačka - Mesto 
Hra, pri ktorej si deti trénujú predstavivosť, kreativitu 
a motoriku. Jednotlivé farebné dieliky sa pritlčú a vytvárajú 
rôzne obrázky s tématikou mesta. Obsah: 1 korková 
podložka, 50 farebných dielikov, 40 klinčekov, 1 kladivko. 
Rozmer: 19,5 x 19,5 x 0,8 cm.
Veková kategória: 3+ 

VN95150 9,80 €

Zatĺkačka - Tvary 100 ks
Náhradné alebo doplnkové tvary 
ku korkovým zatĺkačkám. Balenie 
obsahuje 100 tvarov v rôznych 
farbách. Veková kategória: 3+ 

NS5824VO 75,50 €

Zatĺkačka - MAXI zostava
Výborná hra pre trénovanie koordinácie 
ruky a oka. Deti môžu vytvárať motívy podľa 
vlastnej fantázie alebo podľa pripojených 
šablón so vzormi. Balenie obsahuje: 
200 mozaikových dielikov (s hrúbkou 
3 mm), 4 drevené kladivá, 4 korkové dosky 
(25 x 15,5 x 1 cm), 1 krabicu s približne 
250 klincami, 4 šablóny so vzormi. 
Balené v priehľadnom boxe.
Veková kategória: 4+

ED90055 105,00 €

Zatĺkačka Čísla 
Balenie obsahuje 60 drevených čísel (6 x čísla 
0-9), 30 matematických znakov, 2 kladivá, 2 
nádobky s klinčekmi a 2 korkové dosky.
Veková kategória: 4+ 
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BN82134  11,50 €

Stojan na zatĺkanie 
Hra na rozvoj zručnosti detí 
a koordinácie pohybu ruky a sily 
úderu.
Rozmer: 21 x 9 x 12 cm.
Veková kategória: 3+

HPE0305 39,50 €

Zatĺkanie so xylofónom 
Úlohou dieťaťa je zatĺkať guličky cez otvory, 
ktoré po dopade na xylofón vydávajú tóny. 
Xylofón sa dá vybrať a používať samostatne. 
Balenie obsahuje 6 ks.
Rozmer: 46 x 40 x 24 cm.
Veková kategória: 1+ 

LE5807 24,00 €

Zatĺkanie s vtáčikmi 
Farebná zatĺkačka z masívneho dreva 
a preglejky. Vtáčiky na jednej strane sa 
zatĺkajú a na druhej už zase vykúkajú. Skvelá 
hra na precvičenie motoriky.
Rozmer: 20 x 12 x 12 cm.
Veková kategória: 2+ 

DJ06641 24,50 €

Zatĺkačka - autíčka 
Obľúbená hra, kde deti pomocou kladivka a klinčekov zatĺkajú 
farebné tvary na korkovú podložku a vytvárajú tak rôzne 
obrázky áut. Deti si pri hre trénujú predstavivosť, kreativitu 
a motoriku. Rozmer: 30 x 22,5 x 3,7 cm.
Veková kategória: 4+ 

Zatĺkačka
Kreatívna hra zameraná na zručnosť a jemnú 
motoriku dieťaťa. Jednotlivé drevené časti 
sa kladivkom a malými klinčekmi pribíjajú do 
korkovej podložky. Kvalitný korok odoláva 
častému používaniu, a tak podložka nezostane 
deravá. Vyberte si obľúbený motív alebo 
vyskladajte príbeh podľa seba. 
Rozmer balenia: 30 x 22,5 x 3,7 cm. 
Veková kategória: 4+
DJ06643 - Záhradka 24,50 €

DJ06642 - Vesmír 24,50 €

BN82135 26,50 €

Zatĺkačka - Korytnačka
S touto hračkou sa deti zaručene zabavia.
Deti si navyše zlepšujú jemnú motoriku.
Priemer: 18 cm. Rozmer: 8 cm. 
Rozmer balenia: 28 × 19 × 27 cm.
Veková kategória: 2+ 

GO58456 12,90 €

Zatĺkačka 
Vyrobené z dreva.
Rozmer: 21 x 8,8 x 8,5 cm.
Veková kategória: 2+ 

GO58990 18,50 €

Zatĺkačka XXL 
Obsahuje 102 dielov.
Rozmer: 29,7 x 21 x 0,8 cm.
Veková kategória: 3+ 
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Len v NOMIlande 
nájdete obrovské 

množstvo 
stavebníc

rôznych typov 
a tvarov

NÁUČNÉ

ZÁBAVNÉ

FAREBNÉ

PLASTOVÉ/
DREVENÉ

MAGNETICKÉ

F - 1-Didakticke-2021-2022 - 50 Da PRINT.indd   307 6. 8. 2021   13:04:15



308
POŠTOVNÉ ZDARMA

Didaktické pomôcky a hry

pri objednávke nad 99 €

St
a

ve
b

n
ic

e
 r

ô
zn

yc
h

 t
va

ro
v 

a
 t

yp
o

v

GO58717 20,90 €

Nature drevené panáčiky X, 48 ks
Komu sa podarí nastohovať najviac panáčikov na seba? 
Sada obsahuje 48 drevených panáčikov v tvare X 
balených v praktickej krabičke. Hra podporuje kreativitu, 
jemnú motoriku, sústredenosť a trpezlivosť. 
Balenie obsahuje svetlé a tmavšie dieliky.   
Rozmer dielika: 4,2 x 4,2 x 1,2 cm. 
Veková kategória: 3+

GO58803 47,90 €

Nature drevené kocky, 75 ks
Sada drevených kociek umožňuje vytvoriť rôzne 
možnosti skladania kociek. Sú vyrobené z masívneho 
dreva a obalené olejom z vlašských orechov. 
Dodávané v praktickom bavlnenom vrecúšku pre 
lepšiu uskladniteľnosť. Rozmer najmenšieho dielika: 
4,2 x 4,2 x 1,2 cm. Veková kategória: 1+

Drevená séria Nature
Všetky produkty z kolekcie Nature sú vyrobené zo 100 % prírodných materiálov najvyššej kvality. Tmavšie odtiene dreva na niektorých 
produktoch sa dosiahli špeciálnym ekologickým tepelným spracovaním dreva. Farby boli vynechané z dôvodu, aby sa zachovala čistá 

prirodzenosť dreva. Drevo neobsahuje žiadne chemické látky. Vyrobené v Európe.

GO58563 34,00 €

Nature stavebné kocky, 200 ks
Prírodná kreatívna hračka! Balenie obsahuje 200 rovnakých 
dielikov vyrobených z prírodného bukového dreva. Stavebnica 
prináša veľa zábavy mladým staviteľom. Dodáva sa s viac ako 
100 návrhmi budov. Bezpečná hračka - vhodná aj pre alergikov. 
Rozmer dielika: 10,5 x 2,1 x 0,7 cm.
Veková kategória: 3+ 

GO58532 31,90 €

Nature stavebné kocky - 4 veľkosti, 200 ks
200 drevených dielikov v štyroch veľkostiach predstavuje 
neobmedzené stavebné možnosti. Deti môžu stavať podľa 
vlastnej fantázie alebo majú k dispozícii inšpirácie na skladanie 
rôznych predmetov. Stavebné kocky sú vyrobené z prírodného 
bukového dreva. Farby boli zámerne vynechané. Tmavohnedý 
tón sa dosiahol špeciálnym tepelným spracovaním dreva. 
Rozmery jednotlivých dielikov: 
10,5 x 2,1 x 0,7 cm (75 ks dielikov).
10,5 x 2,1 x 0,7 cm (35 ks dielikov).
5,25 x 2,1 x 0,7 cm (50 ks dielikov).
2,1 x 2,1 x 0,7 cm (40 ks dielikov).
Veková kategória: 3+ 

TS10453EY 134,00 €

Drevená zasúvacia veža 
Deti sa zabavia pri zasúvaní krásne tvarovaných predmetov 
do veže. Vložte do veže paličky a chytajte pomocou nich rôzne 
predmety. Hra plná objavovania a experimentov. Hra obsahuje 
6 geometrických tvarov a 5 paličiek. Vyrobené z preglejky.
Rozmer veže: 19 x 32 x 19 cm.
Veková kategória: 1+ 

TS10446EY 74,00 €

Drevená skrutkovacia veža 
Deti môžu na tyč naskrutkovať rôzne diely 
a pohybovať nimi hore a dole. Pri manipulácii 
s nimi rozvíjajú jemnú motoriku a koordináciu 
ruka-oko. Krásne spracovaná pomôcka 
zaujme deti bez ohľadu na úroveň ich 
zručností a znalostí.
Rozmer: 15 x 28 x 15 cm.
Veková kategória: 1+ 
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Polykarpová stavebnica
Hrou dieťa prejavuje individualitu osobnosti a súčastne sa zapája do kolektívneho diania. 

To prispieva k zdravému vývoju dieťaťa a k pochopeniu sveta okolo neho. Pri hre sa dieťa stáva súčasťou skupiny 
a nie je na neho kladený dôraz na výkon, tak sa hra stáva neopakovateľným zážitkom a radosťou.

Polykarpova stavebnica je konštrukčná stavebnica, zobrazujúca geometrické telesá: kváder, kocka, trojhran, 
valec, polvalec. Tieto telesá sú duté a obsahujú otvory, cez ktoré je možné prevliekať tyče rozličných dĺžok. 

Tým sa jednotlivé diely spoja a môže sa tak vytvárať množstvo rozličných zostáv a stavieb (lode, lokomotívy, autá, vozíky, domčeky, 
divadlá...). Kolesá sú výborným doplnkom pre poskladanie rôznych dopravných prostriedkov.

Stavebnica je veľmi pevná a dôkladná. Je vyrobená z 5 vrstvovej laťovky. Tento materiál sa osvedčil hlavne 
vďaka svojej pevnosti. Jadro materiálu je z borovicového dreva, čo zaručuje nízku hmotnosť. 

Na povrchu je pod vysokým tlakom zalisovaná brezová dýha, ktorá vyniká tvrdosťou a tým odoláva mechanickému opotrebeniu. Hrúbka 
materiálu je 18 mm. Na dokončenie sa používa prírodný olej. 

Keďže stavebnica nemá žiadne ostré hrany a je vytvorená z prírodných materiálov, je pre deti maximálne bezpečná. Povrch stavebnice je 
dokonca umyvateľný. Vďaka svojim vlastnostiam získala stavebnica aj certifikát.

Stavebnica je otestovaná deťmi v materských školách a teší sa veľkej obľube. 
Osvedčila sa tiež ako cvičebná pomôcka pri rozličných pohybových aktivitách. 

Je vhodná pre deti vo veku od 3 rokov. Je vhodná aj pre deti mentálne, sluchovo postihnuté, alebo autistické.

Polykarpová stavebnica 
má veľký prínos pre rozvoj 
dieťaťa a zdokonaľuje:
� tvorivosť a fantáziu
� otvorenú komunikáciu
� hrubú a jemnú motoriku
� koncentráciu
� postreh a pamäť
� priestorovú orientáciu
� hmatové a optické vnímanie
� logické myslenie

� bezpečná
� pevná
� variabilná
� hygienicky nezávadná

TR410 715,00 €

Polykarpová stavebnica 
- 41 dielna sada
Obsahuje: 2x Kváder, 2x Kocka, 1x Trojhran, 
1x Valec, 6x Koleso, 1x Tyč 1,5 m, 2x Tyč 1 
m, 3x Tyč 0,5 m, 6x Osa 0,1 m, 16x Kolík, 1x 
Palička. 
Veková kategória: 3+

TR570 1130,00 €

Polykarpová stavebnica 
- 57 dielna sada
Obsahuje: 3x Kváder, 2x Kocka, 2x Trojhran, 
1x Valec, 1x Polvalec, 8x Koleso, 2x Tyč 2 m, 
2x Tyč 1,5 m, 3x Tyč 1 m, 4x Tyč 0,5 m, 8x 
Osa 0,1 m, 20x Kolík, 1x Palička. 
Veková kategória: 3+

TR880 1590,00 €

Polykarpová stavebnica 
- 88 dielna sada
Obsahuje: 4x Kváder, 4x Kocka, 2x Trojhran, 
1x Valec, 2x Polvalec, 10x Koleso, 3x Tyč 2 
m, 3x Tyč 1,5 m, 4x Tyč 1 m, 4x Tyč 0,5 m, 
10x Osa 0,1 m, 40x Kolík, 1x Palička. 
Veková kategória: 3+

Polykarpová stavebnica - Diely
Stavebnicu si môžete vyskladať aj podľa 
vlastných potrieb. Na výber Vám ponúkame 
základné diely.

TR036 - Kváder (56 x 28 x 28 cm) 96,00 €

TR037 - Kocka (28 x 28 x 28 cm) 81,00 €

TR038 - Trojhran (56 x 28 x 28 cm) 102,00 €

TR039 - Valec (56 x Ø 28 cm) 88,50 €

TR040 - Polvalec (56 x 28 x 14 cm) 90,00 €

TR041 - Koleso (Ø 28 cm) 14,50 €

TR042 - Tyč 2 m (200 x Ø 3,5 cm) 30,50 €

TR043 - Tyč 1,5 m (150 x Ø 3,5 cm) 17,00 €

TR044 - Tyč 1 m (100 x Ø 3,5 cm) 12,80 €

TR045 - Tyč 0,5 m (50 x Ø 3,5 cm) 9,90 €

TR046 - Oska 0,1 m 1,75 €

TR047 - Kolík (dĺžka 9 cm) 0,45 €

TR048 - Kladivko (8 x 20 cm) 3,20 €

TR10014 111,00 €

Rebrík
Rebrík je výborným dolplnkom k rozličným 
stavbám vytvorených Polykarpovou 
stavebnicou. Zároveň je ho možné použiť pri 
rôznych športových aktivitách. 
Je vyrobený z borovicového dreva.
Rozmer: 200 x 28 cm.
Veková kategória: 3+ 
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Stavebnica GRINDO
Je založená na originálnom systéme spájania drevených, 
špeciálne zarezaných kociek, hranolčekov a ostatných 
prvkov s farebnými plastovými spojkami. Obsahuje 
11 rôznych typov prvkov (kocky, hranoly, trojuholníky, 
oblúky, kolieska), ktoré pri použití spojok umožňujú 
stavať dopravné prostriedky, zvieratká, domčeky, stromy, 
predmety, osoby a rôzne ďalšie variácie. Stavebnica rozvíja 
kreativitu, fantáziu, priestorovú predstavivosť, zručnosť 
a jemnú motoriku. Každé balenie obsahuje niekoľko 
inšpiratívnych návodov na stavanie. Veková kategória: 4+

1. VV10202 - GRINDO Midi (99 dielikov) 49,50 €

2. VV10203 - GRINDO Maxi (168 dielikov) 88,00 €
3. VV10205 - GRINDO Giga (298 dielikov) 157,50 €

detail spoja:

TRADIČNÁ
 drevená hračka

ES43120 79,00 €

Drevená stavebnica
Balenie obsahuje 150 farebných dielikov 
v bavlnenom vrecku. Sada umožňuje skladať 
rôzne stavby s rôznym stupňom obtiažnosti.
Rozmer: 27 x 10 x 21 cm.
Veková kategória: 3+

Drevená stavebnica
Veková kategória: 3+

BN70352 - Zámok (128 dielikov) 17,90 €

BN70353 - Veľký zámok (268 dielikov) 36,00 €
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Stavebnica BRICO
Systém spájania na princípe presných rozmerov
a kompatibility dielikov. Je vhodný na stavanie rôznych 
domčekov, hradov, dreveničiek, mostov a iných stavieb. 
Obsahuje 10 rôznych prvkov, ktoré umožňujú stavať 
precízne stavby s detailami a to bez použitia lepidla. 
Stavebnica ponúka obrovskú variabilitu a priestor na 
rozvoj fantázie, kreativity a zároveň pomáha rozvíjať 
priestorovú predstavivosť, zručnosť a jemnú motoriku.
Každé balenie obsahuje niekoľko inšpiratívnych 
návodov na stavanie. Veková kategória: 4+

1. VV10102 - BRICO Midi (146 dielikov) 41,90 €

2. VV10104 - BRICO Maxi (284 dielikov) 76,50 €

3. VV10105 - BRICO Giga (500 dielikov) 125,00 €

TRADIČNÁ
 drevená hračka

BE24030 119,95 €

Skladačka Dinosaury 
Hra obsahuje 1 plagát, 33 dielikov a 30 vzorových 
kariet, podľa ktorých deti môžu poskladať až 
30 dinosaurov. Všetky dieliky sú kompatibilné a 
spájajú sa jednoduchým kliknutím a otočením. 
Priemerná veľkosť dinosaura je 15 cm.
Rozmer balenia: 35 x 35 x 7 cm.
Veková kategória: 4+ 
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MKR01016 76,90 €

Drevená stavebnica TROXI 
Balenie obsahuje: 40 ks kocka X, 40 ks kocka T, 
20 ks doštička 7,5 cm, 20 ks doštička 12 cm, 20 
ks doštička 16,5 cm, 1 ks veľký podstavec, 
2 ks semienka Buka lesného.
Veková kategória: 3+ 

MKR01060 51,50 €

Mestečko 45 
Balenie obsahuje: 1 ks podložka 24 x 24 cm, 
12 ks kocka malého domčeka, 6 ks kocka 
veľkého domčeka, 2 ks garáž, 6 ks autíčko, 
4 ks strom, 14 ks strecha, 2 ks semienka 
Buka lesného.
Veková kategória: 3+ 

MKR01061 75,00 €

Mestečko 67 
Balenie obsahuje: 1 ks podložka 24 x 36 cm, 18 ks 
kocka malého domčeka, 9 ks kocka veľkého domčeka, 
3 ks garáž, 9 ks autíčko, 6 ks strom, 21 ks strecha, 
2 ks semienka Buka lesného.
Veková kategória: 3+ 

Drevená stavebnica TROXI
Ručne vyrábaná stavebnica plní nielen edukačnú, ale aj ekologickú funkciu, kde sa deti 

zoznámia s prírodným materiálom a naučia sa ho chrániť.

Ku každej stavebnici dáva výrobca 2 semienka Buka lesného. Ak by aspoň každý desiaty 
zákazník zasadil iba jeden strom, tak sa podarí vrátiť do prírody 200 - krát viac, 

ako si výrobca z prírody vzal (z jedného buku sa vyrobí cca 333 000 kociek stavebnice).

Stavebnica je určená pre deti aj dospelých. Pomocou fantázie je možné odhaliť stále iný 
spôsob skladania. Stavebnica umožňuje rozvíjať kreatívne myslenie, ponúka výborný spôsob 

zábavy, ale aj relaxu.

Drevená stavebnica Mestečko
Ručne vyrábaná stavebnica plní nielen edukačnú, ale aj ekologickú funkciu, kde sa deti 

zoznámia s prírodným materiálom a naučia sa ho chrániť.

Ku každej stavebnici dáva výrobca 2 semienka Buka lesného. Ak by aspoň každý desiaty 
zákazník zasadil iba jeden strom, tak sa podarí vrátiť do prírody 200 - krát viac, 

ako si výrobca z prírody vzal (z jedného buku sa vyrobí cca 333 000 kociek stavebnice).

Jednoduchá ale nápaditá stavebnica, z ktorej si deti dokážu postaviť mestečko podľa svojej 
fantázie. Môžu si ho preskladávať, stavať veže a garáže pre autíčka.

Doživotná 
záruka !

Ku každej 
stavebnici 

dáva výrobca 
2 semienka 

buka lesného.St
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Drevená stavebnica BUKO
Ručne vyrábaná stavebnica plní nielen edukačnú, ale aj ekologickú funkciu, kde sa deti 

zoznámia s prírodným materiálom a naučia sa ho chrániť.

Ku každej sade BUKO dáva výrobca 2 semienka Buka lesného. Ak by aspoň každý desiaty 
zákazník zasadil iba jeden strom, tak sa podarí vrátiť do prírody 200-krát viac, 

ako si výrobca z prírody vzal (z jedného buku sa vyrobí cca 333 000 kociek stavebnice).

Vďaka originálnemu tvaru kociek je stavebnica variabilná a umožňuje postaviť každý deň 
niečo nové a zaujímavé. 

Doživotná 
záruka !

MKR01011 190,00 €

Drevená stavebnica BUKO - Poschodový dom
Balenie obsahuje 302 dielov: 168 ks kociek 4 rôznych rozmerov, 70 ks upevňovacích kolíkov, 4 ks podložky (1 ks 
36 x 12 cm, 1 ks 24 x 12 cm, 2 ks 18 x 12 cm), 8 ks okná, 5 ks dvere, 42 ks vybavenie domu (kuchyňa, obývačka, 
spálňa, detská izba, kúpeľňa), 4 ks postavičky, 2 ks semienka Buka lesného.
Veková kategória: 3+ 

Ku každej sade 
BUKO 

dáva výrobca 
2 semienka 

buka lesného.

DV22402 29,00 €

Spojkocky - Veľké balenie
Balenie obsahuje 40 ks.
Rozmer kocky: 4,8 x 3,6 cm.
Veková kategória: 1+

Drevené "lego" kocky

Spojkocky
Farebné kocky vyrobené z kvalitného dreva. Sú pokryté ekologickou 

farbou, dajú sa navzájom spojovať pomocou umelohmotných spojov, ktoré 
do seba krásne zapadajú. Spoje sú prispôsobené tak, aby sa nedali za 

žiadnych okolností z kocky vybrať. 

TJ2601 9,50 €

Vrecúška na hry a hračky 
Vrecúška je možné použiť na rozličné stavebnice, 
guľôčky, kocky, alebo puzzle dieliky. Sada obsahuje 
3 ks, ktoré je možné prať pri teplote 40 °C.
Rozmer: 25 x 30 cm.
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VT31260 61,00 €

Stavebnica Zvieratká 4 v 1 
Obsahuje 60 dielikov za pomoci ktorých je možné 
zložiť všetky 4 zvieratká (chobotnicu, húsenicu, 
korytnačku, slimáka). Nie je však možné ich zložiť 
naraz, ale preskladaním. Rozpis dielikov: 1 hlava 
chobotnice, 1 hlava korytnačky, 1 hlava húsenice, 
1 hlava slimáka, 1 päťhran pre chobotnicu, 
7 chvostíkov, 1 pancier pre korytnačku, 
1 domček pre slimáka, 46 spojovacích dielikov. 
Farba jednotlivých dielikov sa môže líšiť od 
zobrazených.

hlava
chobotnice

päťhran
pre chobotnicu

pancier
pre korytnačku

domček
pre slimáka

spojovacie dieliky

chvostíkhlava
korytnačky

hlava
slimáka

hlava
húsenice

VT312100 86,00 €

Stavebnica Zvieratká 4 v 1 KOMPLET
Obsahuje 100 dielikov za pomoci ktorých je možné 
zložiť všetky 4 zvieratká (chobotnicu, húsenicu, 
korytnačku, slimáka) naraz. Rozpis dielikov: 
1 hlava chobotnice, 1 hlava korytnačky, 1 hlava 
húsenice, 1 hlava slimáka, 1 päťhran pre chobotnicu, 
7 chvostíkov, 1 pancier pre korytnačku, 1 domček pre 
slimáka, 86 spojovacích dielikov. Farba jednotlivých 
dielikov sa môže líšiť od zobrazených.

húsenica
slimák korytnačka

chobotnica

VN85056 16,90 €

3D Skladačka 
Táto 3D skladačka v tvare pyramídy sa 
dá rozložiť na 4 menšie pyramídy, alebo 
z jednotlivých dielikov môžete zostaviť 
ďalšie rôzne tvary s rozmermi od 2 x 2 cm 
do 12 x 12 cm - možnosti sú neobmedzené. 
Skladačka obsahuje 15 dielikov.
Veková kategória: 8+

EPL120304 55,50 €

Pyramídová stavebnica 
Stavebnica na rozvoj fantázie 
pozostáva z 12 základných pyramíd 
v 6 farbách. Každá pyramída sa skladá 
z 5 častí. 
Rozmer pyramídy: 8 x 8 x 7 cm.
Veková kategória: 3+ 

JH50021 41,50 €

Veža Tobbles Neo 
Veža je vyrobená z unikátneho 
materiálu, ktorý je príjemný na 
dotyk a podporuje rozvoj jemnej 
motoriky. Deti sa vyžívajú skladaním 
a prevracaním tejto vynaliezavej 
hračky. Veža sa skladá zo 6 častí.
Veková kategória: 1 + 
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EPL2107KC 56,00 €

Stavebnica s prísavkami 
Milá stavebnica z ohybného plastu. Jednotlivé dieliky sa 
k sebe pripájajú jednoduchým stlačením a priložením - princíp 
prísavky. Postavte čo najvyššiu vežu. Balenie obsahuje
1 veľkú chobotnicu a 12 malých farebných prísaviek.
Rozmer veľkej chobotnice: 15,5 x 15,5 x 12 cm.
Rozmer malých prísaviek: 5 x 5 x 5,6 cm.
Veková kategória: 2+

Prísavky - stavebnica
Táto milá stavebnica funguje na princípe prísaviek. 
Jednotlivé časti sa prisajú ku hociakému rovnému 
povrchu, pričom nezanechajú žiaden otlačok. 
Stavebnica poskytne hodiny kreatívnej zábavy pre 
každé dieťa. Veková kategória: 3+

A. JH50017 - 24 ks 36,80 €

B. JH50018 - 50 ks 72,50 €

PP0614 10,50 €

Kozmonaut a robot 
Dve postavičky vyrobené z odolného 
masívneho kartónu. Pomocou skrutiek 
a matíc je jednoduché ich zostaviť a môžu 
zaujať akúkoľvek z mnohých pozícií, v ktorej 
dokážu stáť medzi kolíčkami zasunutými 
do podložky. Obsahuje: 2 postavičky, 10 
skrutiek, 10 matíc, 6 distančných podložiek, 
3 podstavné plochy, 56 kolíčkov do podložky, 
príručku Play Montessori.
Veková kategória: 3+ 

VN41312 44,50 €

Prísavková stavebnica 
Kvalitné plastové bloky s prísavkami, ideálne 
pre malé ruky. Obsahuje 42 ks. 
Balené v plastovej krabičke.
Rozmer kocky: 5,4 x 5,4 cm
Veková kategória: 2+

EPL120638 50,50 €

Mäkká stavebnica
Stavebnica deťom ponúka množstvo možností na hranie. 
Pomáha precvičovať uchopenie a videnie, stohovanie 
a stavanie, objavovanie a myslenie. Elastické komponenty 
sú vyrobené z odolného silikónového kaučuku, aby bola 
zaistená maximálna bezpečnosť. Obsahuje 9 ks.
Šírka: Ø 8 cm.
Veková kategória: 0+

LR2869 29,00 €

Skladačka - Robot 
Skladačka pre najmenších obsahuje 18 dielov, 
z ktorých je možné poskladať rôzne roboty.
Veková kategória: 2+ 
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VT30303 41,50 €

Stavebnica - Akrobati 
Stavebnica, s ktorou môžu deti skladať rôzne konštrukcie. 
Balenie obsahuje 100 dielikov v tvare farebných akrobatov, ktorí 
sa k sebe pripájajú jednoduchým zakliknutím svojich rúk a nôh. 
Dieliky sú vyrobené z odolného plastu.
Výška jedného akrobata: 9 cm. 

VT31580 32,50 €

Stavebnica - Akrobati Zvieratká
Farebná stavebnica, ktorej dieliky majú tvar zvieratiek (jašterica, 
žaba, opica, motýľ). Vďaka ich špecifickým tvarom je možné vystavať 
rozličné vtipné konštrukcie. Balenie obsahuje 80 dielikov, ktoré sú 
balené v plastovom vrecku a brožúru s predlohami. Zvieratká sa dajú 
aj obkresľovať a následne vymaľovať a tak je ich využitie omnoho 
širšie. Výška dieliku: 9 cm.
Veková kategória: 3+ 

VT311180 22,90 €

Stavebnica Tyčky 
Zo stavebnice je možné postaviť rozličné predmety, od 
jednoduchých až po naozaj zložité. Balenie obsahuje 180 
dielikov, ktoré sú vyrobené z ABS plastu. Stavebnica je dodávaná 
v plastovom vrecku. Stavebnica rozvíja motoriku, zručnosť 
a logické myslenie.
Rozmer najväčšieho dieliku: Ø 9 cm.
Veková kategória: 5+ 
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RY6085 19,90 €

Stavebný set - malý
Stavebnica, ktorá umožňuje deťom skladať 
obrovské množstvo modelov a konštrukcií. Je 
založená na jednoduchom princípe spájania tyčiek, 
pri ktorom sa precvičuje jemná motorika. Deti si 
môžu vymyslieť vlastné modely - od jednoduchých 
po tie najzložitejšie, alebo môžu postupovať 
podľa priložených návodov. Tyčky sú vyrobené 
z ohybného odolného plastu. Balenie obsahuje 
230 ks dielov (tyčky a spojky v rôznych farbách).
Dĺžka tyčky: 20 cm.
Veková kategória: 4+

RY6090 59,00 €

Stavebný set - veľký
Stavebnica, ktorá umožňuje deťom skladať 
obrovské množstvo modelov a konštrukcií. Je 
založená na jednoduchom princípe spájania 
tyčiek, pri ktorom sa precvičuje jemná motorika. 
Deti si môžu vymyslieť vlastné modely - od 
jednoduchých po tie najzložitejšie, alebo môžu 
postupovať podľa priložených návodov. Tyčky 
sú vyrobené z ohybného odolného plastu. 
Balenie obsahuje 705 ks dielov (tyčky a spojky 
v rôznych farbách). Dĺžka tyčky: 20 cm. 
Veková kategória: 4+

BE24200 119,90 €

Flexistix XXL
Farebné bambusové tyčky s flexibilnými konektormi 
podporujú deti pri budovaní kreativity. 20 vzorových 
kariet s 3 úrovňami obtiažnosti môže byť použitých ako 
pomoc pri stavaní ako sa rôzne objekty dajú postaviť. 
Menšie geometrické tvary a väčšie objekty sa dajú ľahko 
zrealizovať a deti sa veľmi rýchlo naučia spojiť rôzne 
časti. Výsledkom sú úžasné stavebné prvky. Balenie v 
uskladniteľnej krabici obsahuje 502 dielikov.
Rozmer balenia: 42 x 29 x 22,5 cm.
Rozmer vzorovej karty: 24 x 24 cm. 
Veková kategória: 4+
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NS4005W 11,50 €

Karty k stavebnici Panáčikovia 
Sada obsahuje 24 kariet s návodmi na rôzne 
stavby s rôznym stupňom obtiažnosti. Karty 
sú zabalené v kartonovej škatuli.
Rozmer: 11,5 x 11,5 cm.
Veková kategória: 3+

NS4005 22,00 €

Stavebnica Panáčikovia
Plastová stavebnica obsahuje
144 rôznofarebných dielov 
s rozmerom 3,8 - 9 cm.
Veková kategória: 3+

NA306535 44,50 €

Stavebnica Bambouchi 
Sada plastových, ohybných tyčiek v 3 veľkostiach, z ktorých je možné 
postaviť rôzne 3D modely. Balenie obsahuje 170 ks tyčiek a 98 ks 
spojovacích článkov. Priemer spojovacieho článku: 3 cm.
Dĺžka tyčiek: 5 cm, 10 cm a 15 cm.
Veková kategória: 3+ 

NA305163 30,00 €

Karty k stavebnici Bambouchi 
Sada obsahuje 12 obojstranných kariet s návodmi na rôzne stavby 
s rôznym stupňom obtiažnosti. 
Rozmer karty: 29,7 x 21 cm.
Veková kategória: 3+ 

NS0390 79,00 €

Magnetické paličky 
Drevené farebné paličky majú na oboch 
koncoch magnety, vďaka ktorým sa dajú 
stavať rôzne konštrukcie. Balenie obsahuje 
100 paličiek v 5 farbách.
Dĺžka: 30 cm. Priemer: 0,8 cm.
Veková kategória: 3+ 

NS4001 21,00 €

Stavebnica Ornamenty
Plastová stavebnica obsahuje 200 
rôznofarebných dielov s priemerom 5 cm.
Veková kategória: 3+

NS4001W 11,50 €

Karty k stavebnici Ornamenty
Sada obsahuje 24 kariet s návodmi na rôzne 
stavby s rôznym stupňom obtiažnosti. Karty 
su zabalené v kartonovej škatuli. 
Rozmer: 11,5 x 11,5 cm.
Veková kategória: 3+

MI32150 26,50 €

STEM - Stavebnica ECO
Stavebnica pozostávajúca z 32 farebných trámov vyrobených z ekologických 
materiálov. Hračka rozvíja jemné motorické zručnosti, koncentráciu, 
vytrvalosť, ako aj schopnosť spolupracovať a tímovú prácu. Didaktický 
sprievodca navrhuje 40 úloh usporiadaných podľa náročnosti. Sada je 
zabalená v netkanej taške.
Rozmer trámu: 6 x 3 cm. Veková kategória: 2+ 
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EPL120235 44,90 €

Farebná stavebnica 
Pri hre s touto stavebnicou si deti precvičia 
jemnú motoriku a kreativitu. Z rôznofarebných 
dielikov môžu skladať budovy, mosty a iné 
stavby. Balenie obsahuje 216 dielov.
Rozmer obdĺžnika: 6 x 4 cm.
Priemer kruhu: 4,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

NS2141MA 86,00 €

Stavebnica - Miniwafle 
Balenie obsahuje 500 ks dielikov v 8 farbách. 
Sú vyrobené z príjemnej gumy, ktorá môže 
slúžiť aj na gumovanie.
Rozmer dielika: 3,5 x 3,5 cm. 
Veková kategória: 3+ 

NS2141W 12,50 €

Karty k stavebnici Miniwafle 
Sada obsahuje 24 kariet s návodmi na rôzne 
stavby s rôznym stupňom obtiažnosti. Karty 
sú zabalené v kartonovej škatuli.
Rozmer: 11,5 x 11,5 cm. 
Veková kategória: 3+ 

 S NOMILANDOM 
výhodnejš ie!

Platí pri objednávke
nad 99 € s produktami zo sekcií:

● TEMATICKÉ HRY 
● DIDAKTICKÉ POMÔCKY A HRY

● VÝTVARNÁ VÝCHOVA
● HUDOBNÁ VÝCHOVA

● POHYB

* (Neplatí pre nábytok, interiérové   vybavenie, molitanové zostavy a ihriská.)
Viac info na str. 1215.
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V0303-19 25,00 €

Stavebnica Disco 
Balenie obsahuje 96 ks plastových disco 
krúžkov v praktickom plastovom boxe.
Veková kategória: 1+ 

NS4007 20,60 €

Stavebnica - Kolíky
Plastová stavebnica obsahuje 120 
rôznofarebných dielov s výškou 4,8 cm.
Veková kategória: 3+

NS4007W 11,50 €

Karty k stavebnici Kolíky
Sada obsahuje 24 kariet s návodmi na rôzne 
stavby s rôznym stupňom obtiažnosti. Karty su 
zabalené v kartonovej škatuli.
Rozmer: 11,5 x 11,5 cm.
Veková kategória: 3+

V0305-9 98,00 €
BLOK+BLOK 3 FARMA WAGON
Obsahuje 745 dielov. Veľké balenie pre MŠ 
v boxe na kolieskach. Veková kategória: 4+

PP4045 31,50 €

Stavebnica Qubo
Spájaním jednotlivých dielov deti vytvárajú rôzne obrazce, 
konštrukcie a tvary. Učia sa tak rozlišovať tvary a farby, 
precvičujú jemnú motoriku ako aj tvorivé a kombinačné 
myslenie. Obsahuje 19 dielov.
Veková kategória: 1+ 

PP0621 17,00 €

Zasúvacia skladačka
- Domov pre zvieratká 
Vytvorte zvieratkám to najlepšie prostredie 
pre život. Deti si môžu vybrať z dvoch 
obrázkov: farma a les. Obsahuje: 2 pozadia, 
6 domácich zvierat, 6 lesných zvierat, 5 
prvkov z prostredia farmy a lesa, 6 podložiek, 
126 kolíčkov do podložiek, príručku Play 
Montessori. Vyrobené z odolného kartónu.
Veková kategória: 3+ 
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V0302-4  25,00 €
SEKO 4
Ideálna stavebnica na rozvoj zručnosti 
malých konštruktérov. Obsahuje 600 
dielov. Veková kategória: 4+

Stavebnica Vločky
Dieliky v tvare vločiek sú vyrobené 
z odolného farebného plastu. 
Balené v praktickom plastovom boxe.
Veková kategória: 3+

1. VN41318 - malé, 1000 ks (priemer 3,3 cm) 31,00 €

2. VN41317 - veľké, 100 ks (priemer 5,6 cm) 23,50 €

LH251171 132,90 €

Panelky Plus-Plus mini - základné
Balenie obsahuje 3600 ks. Mini panelky ponúkajú širšie 
možnosti ako Panelky midi. S Panelkami mini je možné 
vytvoriť aj komplikovanejšie 3D modely.
Veková kategória: 5+

Rozmer: 
20 mm

Panelky Plus-Plus midi
Sú vhodné aj pre najmenšie deti. Ponúkajú 
možnosti jednoduchších stavieb.
Veková kategória: 2+

1. LH25114 - 200 ks 61,50 €

2. LH25115 - 400 ks 98,00 €

Panelky Plus-Plus
Predstavujeme Vám stavebnicu z ďalekého Dánska. Vysoko kvalitné Panelky ponúkajú hodiny nepretržitej hry, kde na prvom mieste je 

predstavivosť detí. Po hre všetky dieliky jednoducho uskladníte v praktických boxoch. Súčasťou každého boxu je knižka s nápadmi.

Na výber sú dve veľkosti Paneliek:
1. Plus-Plus midi - ktorých rozmer je 50 mm. Sú vhodné pre deti od 2 rokov.
2. Plus-Plus mini - ktorých rozmer je 20 mm. Sú vhodné pre deti od 5 rokov.

Panelky je možné využívať nie len na stavanie, ale tiež na vytváranie rozličnej mozaiky,
sú tiež ideálne na triedenie a základné rozlišovanie farieb.

Obľúbená stavebnica 
v materských školách 

na celom svete ! 

rozličné možnosti 
spájania 

Rozmer: 
50 mm
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Didaktické pomôcky a hry
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NS4013 22,00 €

Stavebnica Okienka
Plastová stavebnica obsahuje 100 
rôznofarebných dielov s veľkosťou 2 cm.
Veková kategória: 3+

NS4013W 11,50 €

Karty k stavebnici Okienka
Sada obsahuje 24 kariet s návodmi na rôzne stavby 
s rôznym stupňom obtiažnosti. Karty su zabalené 
v kartonovej škatuli. Rozmer: 11,5 x 11,5 cm..
Veková kategória: 3+

MI32338 67,00 €

Super stavebnica - 96 ks 
Veková kategória: 1+

Super stavebnica
Veľké kúsky stavebnice sú odolné a trvácne. V baleniach sa nachádzajú aj kolesá 

na tvorbu dopravných prostriedkov a kúsky s hlavami, vlasmi, telom na tvorbu 
zaujímavých postavičiek.

Stavebnica podporuje rozvoj sociálneho myslenia, motoriky a tímovej práce.
Veľkosť dielika 6x2: 18 cm.

HE00009  38,50 €

Stavebnica K2 
Obsahuje 364 dielov. 
Rozmer balenia: 22 x 67 cm.
Veková kategória: 3+

Stavebnica K2

DH683 7,00 €

Veža ABC
Balenie obsahuje 22 farebných plastových 
dielikov, z ktorých sa dá postaviť vysoká veža. 
Písmenká sú na kockách nalepené.
Veková kategória: 2+ 

DH679 15,90 €

Stavebnica - Požiarníci 
Plastová stavebnica obsahuje 59 dielikov, 
z ktorých viete postaviť požiarnu stanicu a auto.
Rozmer balenia: 50 x 37 x 10 cm.
Veková kategória: 2+ 

V0305-64 19,90 €

Blok z melasy 
EKO stavebnica vyrobená z cukrovej trstiny je 
recyklovateľná a šetrná k životnému prostrediu. 
Stavebnica podporuje rozvoj jemných motorických 
schopností, kreatívne a logické myslenie. 
Obsahuje 36 dielikov veľkosti 7 x 7 cm.
Rozmer: 15 x 22 x 6 cm.
Veková kategória: 1+ 

WD41340 16,50 €

Kocky vo vedierku 
Plastové vedierko obsahuje 134 
plastových kociek rôznej farby. 
Vrchnák slúži ako podložka na 
skladanie.
Rozmer: 28 x 23 x 26 cm.
Veková kategória: 3+
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DH689 25,90 €

BABY Blocks
Balenie obsahuje 48 farebných 
plastových dielikov, z ktorých sa dajú 
postaviť rôzne stavby. 
Rozmer: 6,3 x 6,3 x 6,4 cm.
Veková kategória: 1,5+ 

DH678 14,50 €

MAXI Blocks, 56 ks
Balenie obsahuje 56 farebných plastových 
dielikov, z ktorých sa dajú postaviť rôzne 
stavby. Rozmer dielikov: 6,3 x 3,1 x 6,4 cm.
Veková kategória: 1,5+ 

DH680 7,90 €

Stavebnica s číslami
Balenie obsahuje 34 farebných plastových 
dielikov, z ktorých sa dajú postaviť rôzne stavby. 
Obrázky a čísla sú na kockách nalepené.
Veková kategória: 2+ 

DL2120 62,00 €

Kocky UNiPLAY MIDI 
Balenie obsahuje 120 ks kociek v 5-tich 
farbách a v dvoch rozmeroch (40 ks veľké 14 
x 3,5 x 3 cm, 80 ks malé 7 x 3,5 x 3 cm). 
Veková kategória: 1+ 

DL1060 89,00 €

Kocky UNiPLAY MAXI 
Balenie obsahuje 60 ks kociek v 5-tich 
farbách a v dvoch rozmeroch (20 ks veľké 14 
x 7 x 5 cm, 40 ks malé 7 x 7 x 5 cm). 
Veková kategória: 1+ 

Bezpečné gumené kocky UNiPLAY
Vysoko kvalitné kocky UNiPLAY sú výnimočné svojim materiálom, ktorý je mäkký, 

antibakteriálny, bezpečný a jeho čistenie je bezproblémové.
Rozmery jednotlivých kociek boli vyvinuté tak, aby boli vhodné pre detské ruky, 

aby deťom z rúk nevypadávali a zároveň, aby ich dieťa nemohlo prehltnúť. 
Svojimi vlastnosťami sú naozaj dokonalé ! Tiché, príjemné, bezpečné !

Ponúkame dva typy: MAXI a MIDI. 
Kocky sú v 5-tich farbách (zelená, modrá, žltá, červená, oranžová).

Tiché, Mäkké,
Antibakteriálne

Bezpečné
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TOP 
kvalita

VYROBENÝ

KUSY

Didaktické pomôcky a hry

pri objednávke nad 99 €

PM13180 34,90 €

Sada Classic 
Balenie obsahuje 180 základných stavebných kociek v 3 
rozmeroch. Balené v plastovom vrecku.
Rozmer balenia: 30 x 20 x 10 cm.
Veková kategória: 3+ 

PM83340 109,00 €

Sada Maxi 
Balenie obsahuje 340 stavebných 
kociek rozličných rozmerov a tvarov, 
scenériu safari a predlohy.
Balené v plastovom vrecku.
Rozmer balenia: 34 x 24 x 19 cm.
Veková kategória: 3+ 

PM13190 69,90 €

Sada Technic 
Balenie obsahuje 190 stavebných kociek. 
Okrem klasických kociek obsahuje aj 
Geokocky, ktoré ponúkajú dodatočné 
možnosti hry. Balené v plastovom vrecku.
Rozmer balenia: 22 x 16 x 26 cm.
Veková kategória: 4+ 

Stavebnica Špeciálne 
vyvinutá 

pre edukačný trh

Stavebnica Poly
Jednoduchý systém spájania, kvalitný a pružný materiál, rýchly výsledok pri stavaní. 

Rozmanitosť a pestrosť stavebných kociek umožňuje tvoriť vždy nové modely, ktoré spolu 
dobre držia. Dostatočná veľkosť stavebných kociek je ideálna pre deti v predškolskom veku. 

Niektoré sady sú balené v Multiboxoch, ktorých spodok a vrchnák slúžia ako podložky.

V NEMECKU

KVALITNÝ PRODUKT

PP4024 20,90 €

Stavebnica Smart Blok
Vďaka využitiu veľkých prvkov dvoch vzájomne kompatibilných 
tvarov umožňuje deťom rozvíjať manuálnu zručnosť, 
poznávacie schopnosti aj logické a matematické myslenie. 
Tvar a veľkosť prvkov boli navrhnuté tak, aby sa dali ľahko 
uchopiť a ľahko do seba zapadali. Vyrobené z vysoko 
odolného plastu. Obsahuje: 11 veľkých prvkov dvoch rôznych 
tvarov (3 v tvare T a 8 pravých uhlov), album s príkladmi.
Veková kategória: 4+ 

PM20910 79,90 €

Podložky na stavebnicu Poly
Podložky na stavebnicu Poly sa upevňujú na 
stenu, pričom s protišmykovými gumenými 
nožkami je možné ich používať na stole alebo inej 
podložke. Balenie obsahuje 4 podložky, 
16 skrutiek, 16 hmoždiniek a 16 gumených 
nožičiek. Rozmer: 28 x 38 x 1 cm.
Veková kategória: 4+ 
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WD41270 32,90 €

Kocky - Wader 132 
Balenie obsahuje 132 dielov rozličných rozmerov 
a farieb. Sú balené v praktickom plastovom boxe. 
Rozmer kocky: 4,5 x 4,5 x 4 cm.
Rozmer boxu: 40 x 23 x 35 cm.
Veková kategória: 1+ 

WD41280 32,90 €

Kocky - Wader 132 - Pastel
Balenie obsahuje 132 dielov rozličných 
rozmerov a farieb. Sú balené 
v praktickom plastovom boxe. 
Rozmer kocky: 4,5 x 4,5 x 4 cm.
Rozmer boxu: 40 x 23 x 35 cm.
Veková kategória: 1+ 

PM20240 99,00 €

Sada Group
Balenie obsahuje 400 ks stavebných kociek v rôznych 
tvaroch a rozmeroch. Balené v plastovom vrecku. 
Veková kategória: 3+ 

WD80154 79,00 €

Kocky Wader Middle 240 ks
Balenie obsahuje 240 dielov rozličných 
rozmerov a farieb. Sú balené v 
praktickom boxe.
Rozmer kocky: 6 x 6 x 7 cm.
Rozmer balenia: 60 x 39 x 30 cm.
Veková kategória: 1+ 

WD80123 89,00 €

Kocky Wader 350 ks
Balenie obsahuje 350 dielov rozličných 
rozmerov a farieb. Sú balené v 
praktickom boxe.
Rozmer kocky: 4,5 x 4,5 x 4 cm.
Rozmer balenia: 39 x 60 cm.
Veková kategória: 1+

PM21002 24,90 €

Sada podložiek 
Balenie obsahuje 2 ks.
Balené v plastovom vrecku.
Rozmer: 30 x 40 x 4 cm.
Veková kategória: 1+ 

PM21012 34,90 €

Sada koliesok 
Balenie obsahuje 12 párov koliesok, 
vďaka ktorým si deti môžu vyskladať 
rozličné dopravné prostriedky. 
Balené v plastovom vrecku.
Rozmer balenia: 26 x 18 x 4 cm.
Veková kategória: 1+ 

Multiboxy Poly
Boxy, ktoré slúžia nielen na skladovanie akýchkoľvek pomôcok, 
ale aj ako podložky stavebníc Poly. Využiť sa dá spodok boxu 
ako aj vrchnák. Ponúkame 3 veľkosti. Dodávané vo farebnosti 
v závislosti od skladových zásob (zelený, červený, modrý).

PM81001 - S (38 x 28 x 10 cm) 15,90 €

PM81002 - M (38 x 28 x 19 cm) 17,90 €

PM81003 - L (38 x 28 x 27 cm) 19,90 €

POSLEDNÉ
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KUSY

Didaktické pomôcky a hry

pri objednávke nad 99 €

MT0100 29,50 €

Stavebnica MS400 (400 dielov)
Rozmer jednej kocky: 2,9 x 2,9 x 2,9 cm.
Veková kategória: 3+ 

MA901724 48,90 €

Stavebné tehly Junior - 110 
Ideálna na zostavenie rozličných farebných 
stavieb. Balenie obsahuje 110 ks.
Rozmer najmenšieho dielu: 3,5 x 5,7 cm. 
Rozmer najväčšieho dielu: 3,5 x 11,5 cm.
Rozmer balenia: 30 x 60 cm.
Veková kategória: 2+ 

WD41490 23,90 €

Stolík s kockami
Plastový uzatvárateľný stolík 
s farebnými kockami. Balenie 
obsahuje 42 častí.
Rozmer: 43 x 31 x 17 cm.
Veková kategória: 1+

WD41420 27,50 €

Moje prvé kocky - 100 ks
Plastové kocky rôznych farieb, veľkostí a tvarov sa jednoducho skladajú a sú 
bezpečné aj pre najmenších. Praktické balenie na prenášanie i uskladnenie.
Rozmer: 27,5 x 35 x 13 cm.
Veková kategória: 1+

DL599 22,00 €

Trojitá podložka na stavebnice 
Praktická podložka na stavebnice, na ktorej si môžete 
presúvať aj väčšie stavby.
Rozmer: 69 x 34 x 2,5 cm (Š x H x V).
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JA3302002 11,00 €

Podložky na stavebnice 
Podložky sú vhodné na stavebnice 
ako Legokocky a im rozmerovo podobné. 
Rozmer podložky: 16 x 16 cm (čo je 20 x 20 bodov). 
Veková kategória: 3+

Podložky na stavebnicu - transparentné, 4 ks
Podložky sú vhodné na veľké stavebnicové prvky, ako sú Lego Duplo 
kocky a im rozmerovo podobné. Sada obsahuje 2 transparentné a 2 modré 
transparentné  podložky.
Veková kategória: 3+

JA3302014 - malé (16 x 16 cm / 20 x 20 bodov) 10,00 €

JA3302114 - veľké (25,5 x 25,5 cm / 32 x 32 bodov) 30,00 €

JA3302115 30,00 €

Podložky na stavebnicu - farebné, 4 ks 
Podložky sú vhodné na veľké stavebnicové prvky, ako sú 
Lego Duplo kocky a im rozmerovo podobné. Sada obsahuje 
podložky v rôznych farbách.
Rozmer: 25,5 x 25,5 cm (32 x 32 bodov).
Veková kategória: 3+ 

JA3302902 25,00 €

Podložky na stavebnicu, 6 ks 
Podložky sú vhodné na veľké stavebnicové 
prvky, ako sú Lego Duplo kocky a im rozmerovo 
podobné. Sada obsahuje 6 farebných podložiek.
Rozmer: 25,5 x 12,8 cm 
Veková kategória: 2+ 

DL8799T 5,50 €

Podložka na stavebnice - obdĺžnik 
Podložka má v spodnej časti 6 malých nožičiek.
Dodávané vo farebnosti v závislosti od skladových 
zásob. Rozmer: 32 x 22 x 1,2 cm (Š x H x V).

QB824 2,85 €

Podložky na stavebnice, 1 ks
Podložka je vhodná pre všetky stavebnice 
Q-Bricks a tiež pre LEGO stavebnice.
Rozmer: 20 x 20 bodov.
Veková kategória: 2+
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Didaktické pomôcky a hry

pri objednávke nad 99 €

Kocky BiOBUDDi
Sada obsahuje 42 kociek a podložku.
Vyrobené zo 100 % recyklovateľného plastu.
Veková kategória: 1,5+

RO3013849 - Zvieratká 25,00 €

RO3013850 - Čísla 25,00 €

RO3013851 - Ovocie 25,00 €

RO3013852 - Tvary 25,00 €

RO3013853 - Veľké písmená 25,00 €

RO3013863 - Malé písmená 25,00 €
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RO3013843 142,00 €

Stavebnica BiOBUDDi - Emócie
Sada obsahuje 240 kociek, 18 predlohových kartičiek a 4 
podložky. Vyrobené zo 100 % recyklovateľného plastu.
Veková kategória: 1,5+

RO3013841 142,00 €

Stavebnica BiOBUDDi - Mesto
Sada obsahuje 247 kociek, 16 predlohových kartičiek a 3 
podložky. Vyrobené zo 100 % recyklovateľného plastu.
Veková kategória: 1,5+

RO3013842 142,00 €

Stavebnica BiOBUDDi - Farma
Sada obsahuje 242 kociek, 18 predlohových kartičiek a 4 
podložky. Vyrobené zo 100 % recyklovateľného plastu.
Veková kategória: 1,5+

RO3013840 142,00 €

Stavebnica BiOBUDDi
- Divoké zvieratá
Sada obsahuje 240 kociek, 18 predlohových kartičiek a 4 
podložky.Vyrobené zo 100 % recyklovateľného plastu.
Veková kategória: 1,5+
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31,9 mm

15,9 mm

9,6 mm

ZŠ

Didaktické pomôcky a hry

pri objednávke nad 99 €

Kocky Qbriksy - kreatívne, tvorivé, úžasné...

Prinášame Vám kocky Qbriksy, ktoré Vám a Vašim deťom prinesú množstvo zábavy za prijateľnú cenu. 
Ponúkame Vám kocky až v 13-tich farbách a 5-tich tvaroch (4x2, 4x1, 2x2, 2x1, 1x1).
Môžete si vybrať z dvoch balení v sáčkoch (250 ks a zvýhodnené 1000 ks balenie), 
alebo z dvoch balení v boxoch. Vďaka širokému spektru farieb si môžete vytvárať 

rozličné žiarivé stavby podľa vlastných predstáv. 

Kocky sú vyrábané v EU a spĺňajú bezpečnostnú normu EN71/3.
Sú vhodné pre vekovú kategóriu 3+

Naše kocky Qbriksy sú dokonale 
kombinovateľné a tiež kompatibilné 

so známou značkou dánskych stavebníc

vyberajte, kombinujte, skladajte... !

Kocka 4x2 Kocka 4x1 Kocka 
2x2

Kocka 
2x1

Kocka 
1x1

aj pre
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Naše kocky sú vhodné hlavne pre materské 
školy, základné a špeciálne školy 

a pre všetkých fanúšikov podobných stavebníc

Balenie: 250 ks Balenie: 1000 ks

Kocka 4x2 QB42250/kód farby 17,90 € QB421000/kód farby 70,00 €

Kocka 4x1 QB41250/kód farby 16,50 € QB411000/kód farby 63,50 €

Kocka 2x2 QB22250/kód farby 14,50 € QB221000/kód farby 55,00 €

Kocka 2x1 QB21250/kód farby 10,90 € QB211000/kód farby 41,50 €

Kocka 1x1 QB11250/kód farby 8,90 € QB111000/kód farby 34,50 €

Kódy farieb

BIELA 01

SIVÁ 02

ČIERNA 03

HNEDÁ 04

ČERVENÁ 05

ORANŽOVÁ 06

ŽLTÁ 07

RUŽOVÁ 08

FIALOVÁ 09

SVETLO - MODRÁ 10

MODRÁ 11

SVETLO - ZELENÁ 12

ZELENÁ 13

aj pre

QB30001 51,90 €

Qbriksy Základné farby - MIX 1000 
Kocky Qbriksy sú balené v sáčku v ktorom sa nachádza 
MIX základných farieb (biela, čierna, červená, žltá, 
modrá, zelená) v troch tvaroch (4x2, 4x1, 2x2). 
Balenie obsahuje cca 1000 ks. Veková kategória: 3+ 

QB10002 20,90 €

Qbriksy Základné farby - MIX v boxe 300 
Balenie obsahuje 300 kociek Qbriksy v MIXE základných 
farieb (biela, čierna, červená, žltá, modrá, zelená) 
a v MIXE všetkých dostupných tvarov.
Rozmer boxu: 18 x 13,5 x 7 cm. Veková kategória: 3+ 

aj pre
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Didaktické pomôcky a hry

pri objednávke nad 99 €

QB10001 42,00 €

Qbriksy Základné farby - MIX v boxe 750
Balenie obsahuje cca 750 kociek Qbriksy v MIXE 
základných farieb (biela, čierna, červená, žltá, modrá, 
zelená) a v MIXE všetkých dostupných tvarov.
Rozmer boxu: 33 x 15,5 x 14,5 cm. Veková kategória: 3+ 

- Kreatívne
 - Tvorivé
 - Úžasné

aj pre

aj pre

QB10003 42,90 €

Qbriksy MIX v boxe 750 - Kvety
Balenie obsahuje cca 750 kociek Qbriksy v MIXE 
jemných, príjemných, pastelových farieb a v MIXE tvarov 
(4x2, 4x1, 2x2, 2x1, 1x1).
Rozmer boxu: 33 x 15,5 x 14,5 cm. Veková kategória: 3+ 

QB10004 42,90 €

Qbriksy MIX v boxe 650 - Stavby
Balenie obsahuje cca 650 kociek Qbriksy v MIXE farieb 
vhodných na stavbu rozličných budov, hradov a obydlí 
(transparentná, telová, 3 odtiene sivej, hnedá) a v MIXE 
tvarov (4x2, 4x1, 2x2, 2x1, 1x1, 12x1, 8x2, 8x1).
Rozmer boxu: 33 x 15,5 x 14,5 cm. Veková kategória: 3+ 

vyberajte, kombinujte, skladajte... !

V našej ponuke nájdete množstvo 
odkladacích boxov, 

do ktorých si môžete odložiť 
a uskladniť Vaše Qbriksy. 

Nájdete v katalógu 
2021/2022 Nábytok.

TJ2601 9,50 €

Vrecúška na hry a hračky 
Vrecúška je možné použiť na rozličné stavebnice, 
guľôčky, kocky, alebo puzzle dieliky. Sada obsahuje 
3 ks, ktoré je možné prať pri teplote 40 °C.
Rozmer: 25 x 30 cm.
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l Spoľahlivý partner vašej materskej školy l

Katalóg
2021/2022

jasle ● materské školy ● družiny ● materské centrá ● základné školy

Nábytok
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LR9119 62,90 €

Stavebnica Roztoč ma - Opičia dráha 
Úžasná stavebnica, ktorá podporuje kreativitu a jednoduchú logiku. Deti 
skladajú rôzne objekty z ozubených koliesok, ktoré sa potom navzájom 
poháňajú a krútia. Sada obsahuje farebné ozubené kolieska, opičky, podložky 
a iné doplnky potrebné na zostavenie zábavnej opičej dráhy.
Veková kategória: 4+ 

LR9164 65,00 €

Stavebnica Roztoč ma - Vo vedierku 
Úžasná stavebnica, ktorá podporuje kreativitu a jednoduchú logiku. Deti skladajú rôzne 
objekty z ozubených koliesok, ktoré sa potom navzájom poháňajú a krútia. Sada obsahuje 
150 dielikov v plastovom vedierku.
Veková kategória: 3+ 

LR9162 35,50 €
Stavebnica Roztoč ma - Deluxe Basic
Stavebnica malých inžinierov, ktorou dáte všetko do 
pohybu. Obsahuje až 95 farebných plastových ozubených 
koliesok, podložiek, spojovacích kociek a páčiek, ktoré sú 
kompatibilné so stavebnicou vrtuľky a špirály.
Veková kategória: 3+

LR9217 52,00 €

Stavebnica Roztoč ma - Vesmír
Stavebnica je založená na skladaní ozubených farebných koliesok a podporuje 
kreativitu a motoriku. Sada obsahuje 77 farebných plastových dielov - ozubené 
kolieska, planéty, vlajky, figúrky astronautov a iné súčasti. 
Výška astronauta: 6,5 cm. Veková kategória: 4+ 
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LR9199 72,50 €

Stavebnica Roztoč ma - Lunapark 
Stavebnica založená na skladaní ozubených koliesok 
prináša neskutočne veľa možností skladby. Podporuje 
kreativitu, logické myslenie a rozvoj jemnej motoriky. 
Vizuálne inštrukcie sú jednoduché na pochopenie. 
Všetky stavebnice Roztoč ma sú navzájom kompatibilné. 
Obsahuje 120 súčastí a to ruské kolo, autíčka, húsenkovú 
dráhu, kolotoč s koníkmi, farebné kolieska, základové 
doštičky, spojky. 
Priemer základného kolieska: 6 cm.
Veková kategória: 4+ 

LR9214D 55,00 €

Stavebnica Roztoč ma 
- Záhrada 
Stavebnica založená na skladaní 
ozubených koliesok prináša 
neskutočne veľa možností skladby. 
Podporuje kreativitu, logické 
myslenie a rozvoj jemnej motoriky. 
Vizuálne inštrukcie sú jednoduché 
na pochopenie. Všetky stavebnice 
Roztoč ma sú navzájom kompatibilné. 
Obsahuje 115 súčastí a to kvietky, 
motýle, včielky, lienky, stonky, farebné 
kolieska, základové doštičky, spojky. 
Priemer základného kolieska: 6 cm.
Veková kategória: 4+ 

LR9148 29,50 €

Stavebnica Roztoč ma - Triedna 
sada 
Balenie obsahuje až 60 farebných plastových 
ozubených koliesok, podložiek, stĺpov a iných 
súčastí. Stavebnica je kompatibilná so všetkými 
stavebnicami Roztoč ma! z našej ponuky. 
Veková kategória: 3+ 

LR9221 24,50 €

Zvierací dvor - Poskladaj a roztoč
Na hraciu dosku poukladajte farebné ozubené kolieska so zvieratkami 
a roztočte zábavný farmársky dvor. Aktivita podporuje jemnú motoriku, 
ktorú si deti rozvíjajú počas vkladania jednotlivých dielov do dosky. 
Okrem toho hra pomáha rozoznávavať nielen farby, ale aj jednotlivé 
zvieratka. Balenie obsahuje základnú dosku, 8 veľkých ozubených 
koliesok, 7 zvieratiek a stodolu. 
Rozmer dosky: 28 x 23 cm. 
Veková kategória: 2+

St
a

ve
b

n
ic

e
 r

ô
zn

yc
h

 t
va

ro
v 

a
 t

yp
o

v

F - 1-Didakticke-2021-2022 - 50 Da PRINT.indd   334 6. 8. 2021   13:07:52



335

w
w

w
.n

o
m

ila
nd

.s
k 

 /
  
Be

zp
la

tn
á

  
in

fo
lin

ka
  0

80
0 

60
 6

0 
50

VN41301 53,90 €

Stavebnica - Ozubené kolieska 
Vzájomne spojovateľné časti podporujú logické myslenie a rozvoj 
jemnej motoriky. Plastový kontajner obsahuje 340 dielov v rôznych 
tvaroch farbách a veľkostiach. Rozmer podložky: 31 x 22 x 1 cm.
Priemer najväčšieho kolieska: 11,8 cm.
Veková kategória: 3+

VN41311 31,00 €

Stavebnica - Geometrické tvary 
Rôzne farebné tvary sa navzájom spájajú 
pomocou čiernych spojok. Hra rozvíja 
predstavivosť a záujem o vedu, techniku a dizajn. 
Deti sa učia rozlišovať tvary, farby a rôzne vzory 
na podporu motoriky. Plastový kontajner obsahuje 
300 dielov rôznych farieb a tvarov.
Rozmer štvorca: 6,4 x 6,4 cm.
Veková kategória: 3+ 

GO58530 10,00 €

Hra s ozubeným kolieskom 
Hra na rozvoj jemnej motoriky a kreatívneho myslenia. 
Kolieska sa nasadia na drevenú tabuľu podľa kartičiek 
s úlohami alebo vlastnej fantázie. Zostava je správna, 
keď sa po zatočení modrého kolieska otáčajú 
aj všetky ostatné. Rozmer: 20,5 x 20,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

GO58782 17,00 €

Hra s ozubeným kolieskom 2
Všetko sa otáča, všetko sa hýbe! Hra zameraná na rozvoj 
jemnej motoriky a kreatívneho myslenia. Ozubené kolieska 
sa nasadia na drevenú tabuľu. Smer otočenia koliesok 
určuje dieťa, a keď je všetko správne usporiadané, 
kolieska sa točia tak, ako si to dieťa naplánovalo. 
Balenie obsahuje 16 dielikov. Vyrobené z dreva. 
Rozmer: 21 x 33 cm. Veková kategória: 3+
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LR9227 52,50 €

Stavebnica Roztoč ma - V pohybe 
Stavebnica obsahuje 116 súčastí, farebné kolieska, 
základové doštičky, spojky, reťaz, vrtuľky a iné. Sada 
je kompatibilná s ostatnými stavebnicami Roztoč ma.
Rozmer balenia: 36,8 x 27,9 x 10,2 cm.
Veková kategória: 3+ 

JH50084 29,50 €

Crankity - Ozubené kolieska
Potrápte svoj mozog! Prejdite ozubenými kolieskami cez 40 
hlavolamov. Stačí správne vložiť ozubené kolieska, a keď sa 
zúbky ozubeného kolieska zaistia, budete môcť otočiť kolieskom 
a roztočiť celý objekt. Hra začína vložením predlohej karty pod 
mriežku a podľa nej umiestnite červené a žlté koliesko. Každý 
hlavolam zobrazuje farby a veľkostí ozubených koliesok a potrebný 
počet (pozdĺž spodnej časti karty). Ak sa všetky kolieska točia 
jedným smerom, vyriešili ste úlohu. Hra má 4 levely obtiažnosti. 
Výborná aktivita na precvičenie motoriky, koncentrácie, trpezlivosti 
a logického myslenia. Balenie obsahuje 15 ozubených koliesok 
v troch veľkostiach, hraciu dosku, odkladacie vrecúško a 40 
predlôh. Vhodná aj na cestovanie. 
Rozmer: 22 x 19 x 4 cm. Veková kategória: 6+

JH50066 22,60 €

Hlavolam Coggy - Ozubené kolieska
Vyskladajte svoje ozubené kolieska prostredníctvom 40 predlohových kariet. Ohýbajte, otáčajte 
a tvarujte hlavolam, aby ste vytvorili zhodu so vzormi na predlohových kartách. Prvý aj druhý 
dielik sa ľahko spojí, ale čo tie ďalšie? Hra trénuje logické myslenie a posúva hranice myslenia 
stále vyššie. Hlavolam má z jednej strany farebné dieliky a z druhej čiernobiele, čím vznikajú 
dva spôsoby hry. Hráč má na výber 4 levely obtiažnosti. Skladačka hlavolamu je zložená zo 16 
ozubených koliesok a vytvára reťaž s dĺžkou 35 cm. Hra podporuje koncentráciu, koordináciu oko - 
ruka, zmyslové vnímanie, motorické myslenie. 
Rozmer balenia: 17 x 13 x 3 cm. 
Veková kategória: 6+ 
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Stavebnice Interstar
 Patentované stavebnice Interstar sú medzi sebou kompatibilné a všetky dieliky do seba vzájomne dokonale zapadajú. 

Okrem zábavy poskytujú rozvoj jemnej motoriky, kreativity a predstavivosti.

VT05150B 19,50 €

Stavebnica Interstar - Bloky
Balenie obsahuje 50 farebných dielikov. 
Štvorce, obdĺžniky, kolieska a iné základné 
stavebné dieliky v praktickom boxe. 
Rozmer balenia: 22 x 21 x 17,5 cm.
Veková kategória: 3+

VT01024T 13,90 €

Stavebnica Interstar - Krúžky
Balenie obsahuje 24 farebných dielikov 
v tvare spojených krúžkov. 
Rozmer balenia: 43 x 9 cm.
Veková kategória: 2+

VT02550B 24,50 €

Stavebnica Interstar - Autá
Balenie obsahuje 50 farebných dielikov 
najmä koliesok, ktoré umožňujú stavbu
a pohyb rôznych áut a motocyklov.
Balené v praktickom boxe. 
Rozmer balenia: 27,5 x 19,5 x 17 cm.
Veková kategória: 3+

VT03255B 30,00 €

Stavebnica Interstar - Zvieratká
Balenie obsahuje 55 farebných veselých 
dielikov, z ktorých je možné postaviť rôzne 
zvieratká, balené v praktickom boxe. 
Rozmer balenia: 22 x 21 x 17,5 cm.
Veková kategória: 3+

VT02603 27,50 €

Stavebnica Interstar - Základné dosky
Balenie obsahuje 3 ks základných stavebných dosiek. 
Žiadne dieliky sa už nestratia a každé dielo bude mať 
svoju pevnú základňu.
Rozmer dosky: 38 x 22,5 x 2,5 cm. 
Rozmer balenia: 38 x 23 x 8 cm.
Veková kategória: 3+

VT08136P 12,90 €

Stavebnica Interstar - Dopravné značky 
Balenie obsahuje 36 farebných dielikov, z ktorých je 
možné vytvoriť sadu dopravných značiek. 
Rozmer balenia: 29 x 3 x 34 cm.
Veková kategória: 3+
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VT07550B 23,90 €

Stavebnica Interstar - Kocky
Balenie obsahuje 50 ks farebných dielikov 
najmä v tvare kociek, balené v praktickom boxe.
Rozmer balenia: 27,5 x 19,5 x 17 cm. 
Veková kategória: 3+

VT06050B 24,50 €

Stavebnica Interstar - Geometria
Balenie obsahuje 50 ks farebných dielikov rôznych 
geometrických tvarov, balené v praktickom boxe. 
Rozmer balenia: 27,5 x 19,5 x 17 cm.
Veková kategória: 3+

NS4086W 11,50 €

Karty k Stavebnici Ježkovia - Malá
Sada obsahuje 24 kariet s návodmi na rôzne stavby s rôznym 
stupňom obtiažnosti. Karty sú zabalené v kartonovej škatuli.
Rozmer: 11,5 x 11,5 cm.
Veková kategória: 3+

NS4086 16,20 €

Stavebnica Ježkovia - Malá 
Plastová stavebnica obsahuje 72 
rôznofarebných dielov v rôznych tvaroch.
Rozmer: 4 - 15 cm.
Veková kategória: 3+

WD80166 39,00 €

Stavebnica ježkovia - 180 ks
Plastová farebná stavebnica, obsahuje 180 
dielikov. Rozmer balenia: 30 x 11,5 x 30 cm.
Veková kategória: 3+ 
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DG801004 40,00 €

Clicformers 110 
Balenie obsahuje 110 dielikov: 78 stavebných 
prvkov, 32 dielov príslušenstva, samolepky. Sada 
je vhodná na stavbu autobusu, robota alebo kačky.
Rozmer balenia: 49,9 x 39,9 x 7,3 cm.
Veková kategória: 4+ 

DG801001 20,00 €

Clicformers 50
Balenie obsahuje 50 dielikov: 28 stavebných 
prvkov, 22 dielov príslušenstva, samolepky. Sada 
je vhodná na stavbu auta, lietadla alebo zvieratiek.
Rozmer balenia: 35,5 x 27,5 x 6,2 cm.
Veková kategória: 4+ 

DG801007 90,00 €

Clicformers Box 200
Balenie obsahuje 200 dielikov
a knižku s predlohami.
Rozmer balenia: 39 x 29 x 22 cm.
Veková kategória: 4+ 

DG801008 115,00 €

Clicformers Box 300
Balenie obsahuje 300 dielikov
a knižku s predlohami.
Rozmer balenia: 39 x 29 x 27 cm.
Veková kategória: 4+ 

Stavebnice Clicformers
Zábavná, farebná, ale aj edukačná stavebnica je vhodná pre deti od 4 rokov.

Deti si z nej môžu poskladať jednoduché, ale aj omnoho komplikovanejšie stavby. 
Záleží len na ich predstavivosti, kreativite a veku. 

Jednotlivé dieliky do seba krásne zapadajú, sú vyrobené z vysoko kvalitného ABS plastu,
a preto ponúkajú hodiny zábavy bez obavy, žeby sa malo niečo zlomiť.

V BELGICKU
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DG802001 37,50 €

Clicformers Stavebné autá
Balenie obsahuje 70 dielikov: 49 
stavebných prvkov, 21 dielov príslušenstva, 
samolepky. Sada je vhodná na stavbu 
traktora, buldozéra alebo bagra.
Rozmer balenia: 45 x 36 x 6,5 cm.
Veková kategória: 4+ 

DG802002 43,00 €

Clicformers Polícia
Balenie obsahuje 70 dielikov: 49 stavebných prvkov,  
21 dielov príslušenstva, samolepky. Sada je vhodná  
na stavbu policajných vozidiel, ktoré sú vybavené sirénou.
Rozmer balenia: 49,9 x 39,9 x 7,3 cm.
Veková kategória: 4+ 

DG802003 39,00 €

Clicformers Záchranári
Balenie obsahuje 70 dielikov: 49 stavebných 
prvkov, 21 dielov príslušenstva, samolepky. 
Sada je vhodná na stavbu záchranárskych 
vozidiel, ktoré sú vybavené sirénou.
Rozmer balenia: 45 x 36 x 6,5 cm.
Veková kategória: 4+ 

DG801003 31,00 €

Clicformers 90
Balenie obsahuje 90 dielikov: 64 stavebných 
prvkov, 26 dielov príslušenstva, samolepky. 
Sada je vhodná na stavbu lode, zvieratiek 
alebo raketovej lode podľa návodu.
Rozmer balenia: 45 x 36 x 6,5 cm.
Veková kategória: 4+ 

Rozmer dielika:
5,5 x 3,3 cm
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CC009CP 10,90 €

Kniha s návodmi 
Obsahuje 72 strán s návodmi na 
zostrojenie 40 modelov. 
Rozmer: 21 x 29,8 x 0,8 cm.
Veková kategória: 4+ 

DG805002 45,00 €

Clicformers - Ružová sada, 100 ks 
Balenie obsahuje 100 dielikov (základné diely, 
spojky, nálepky), z ktorých je možné vyskladať 
rôzne modely podľa priložených predlôh. 
Rozmer balenia: 49,9 x 7,3 x 39,9 cm.
Veková kategória: 4+ 

DG805003 61,00 €

Clicformers - Ružová sada, 150 ks 
Balenie obsahuje 150 dielikov (základné diely, 
spojky, nálepky), z ktorých je možné vyskladať 
rôzne modely podľa priložených predlôh. 
Rozmer balenia: 54 x 7,3 x 44,4 cm.
Veková kategória: 4+ 

DG808001 112,00 €

Clicformers - Creative, 230 ks 
Balenie obsahuje 230 dielikov, z ktorých 
je možné vyskladať rôzne modely podľa 
priložených predlôh - spolu 35 rôznych 
modelov. Rozmer balenia: 64,9 x 7,5 x 46 cm.
Veková kategória: 4+ 
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V0301-55 34,50 €

Seva Rescue 1 
Obsahuje 545 špeciálnych reflexných 
dielikov, z ktorých si môžete postavit 
hasičské autá a pod. Súčasťou balenia 
je i postavička Seváčik.
Veková kategória: 4+ 

V0301-57 42,00 €

Seva Rescue 3 
Obsahuje 537 špeciálnych reflexných dielikov, 
z ktorých si môžete postavit sanitku, vrtulník 
a pod. Súčasťou balenia je i postavička Seváčik.
Veková kategória: 4+ 

V0301-01 1,85 €

Seva - náhradné diely 
Balenie obsahuje 23 náhradných dielov 
k stavebnici Seva, ktoré využijete 
nielen na pripevnenie kolies.
Veková kategória: 4+ 

V0301-50 39,50 €

Seva City 1 
Obsahuje 490 stavebných dielov a 2 
zvukové moduly so zvukom motora
a klaksónu. Veková kategória: 6+ 

V0301-60 429,00 €

Seva Box - 3570 dielikov 
Balenie obsahuje 3570 dielikov v 8 
rôznych farbách a tvaroch (kolesá, 
volanty, stavebné kocky).
Objem boxu: 45 l.
Veková kategória: 4+ 
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WY90895 28,90 €

Drevená stavebnica na skrutky, 144 ks
Drevená stavebnica obsahuje 144 dielov.
Montážne kocky a spojky sú vyrobené z dreva, skrutky 
a kolieska sú z kvalitného pevného plastu. Súčasťou 
balenia je drevený skrutkovač.
Rozmer: 23 x 27 cm.
Veková kategória: 3+ 

WY90893 89,00 €

Drevená stavebnica na skrutky, 340 ks 
Stavebnica obsahuje obrovské množstvo vysoko 
kvalitných drevených dielov (drevené doštičky v rôznych 
tvaroch, matice, skrutky, kolieska, podložky, skrutkovač 
a montážny kľúč, spolu 340 ks. 
- veľkosť dielika so šiestimi dierkami: 22 cm
- veľkosť obdĺžnikovej doštičky: 18,5 x 11 cm
Veková kategória: 3+ 
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V0301-69 115,00 €

Seva Vesmír Jumbo
Stavebnica obsahuje 1015 dielov v čiernej a bielej farbe, z ktorých je možné 
postaviť raketoplán, vozidlo na odoberanie hornín alebo transportné vozidlo.
Rozmer: 30 x 40 x 20 cm.
Veková kategória: 5+ 

Seva City 
získala 

ocenenie: 
Správna 
hračka

V0301-34.02 70,50 €

Seva Klasik - Najväčšia! 
Obsahuje 1162 stavebných dielov. 
Uložené v kartónovej krabici.
Veková kategória: 4+ 

V0301-40.02 69,50 €

Seva - Rodina 
Obsahuje 915 stavebných dielov. 
Uložené v kartónovej krabici.
Veková kategória: 4+ 

WY3208 34,50 €

Stavebnica Merkur, 273 dielov
Balenie obsahuje 273 kovových dielov, z ktorých je možné 
zostaviť 30 modelov. Rozmer balenia: 36 x 5 x 27 cm.
Veková kategória: 6+ 

WY0313 30,00 €

Stavebnica Merkur, 220 dielov
Balenie obsahuje 220 kovových dielov, z 
ktorých je možné zostaviť 10 modelov.
Rozmer balenia: 25,5 x 5 x 18 cm.
Veková kategória: 6+ 

WY2020 88,50 €

Stavebnica Merkur, 753 dielov
Balenie obsahuje 753 kovových dielov, z 
ktorých je možné zostaviť 100 modelov.
Rozmer balenia: 53 x 8 x 36,5 cm.
Veková kategória: 6+ 

F - 1-Didakticke-2021-2022 - 50 Da PRINT.indd   343 6. 8. 2021   13:11:10



344
POŠTOVNÉ ZDARMA

Didaktické pomôcky a hry

pri objednávke nad 99 €

MPH004BX 75,00 €

Stavebnica Loowi - Zvieratká, 308 ks
Kocky boli navrhnuté tak, aby stimulovali vývoj dieťaťa. Guličky 
sú vyrobené z vysoko kvalitného materiálu a prispôsobené 
detským rukám. Súprava zahŕňa 10 farebných návodov 
krok za krokom. Sada zahŕňa 300 prvkov, s ktorými bude 
predstavivosť malého staviteľa neobmedzená. 
Rozmer balenia: 24 x 25 x 27 cm. 
Veková kategória: 4+ 

MPH005BX 75,00 €

Stavebnica Loowi - Autíčka, 308 ks
Kocky boli navrhnuté tak, aby stimulovali vývoj dieťaťa. Guličky 
sú vyrobené z vysoko kvalitného materiálu a prispôsobené 
detským rukám. Suprava zahŕňa 10 farebných návodov krok 
za krokom. Všetko je možné zostaviť zo 300 farebnych kociek 
Loowi. Na deviatich stranách A4, ktoré sú súčasťou súpravy, 
sú užitočné tipy na zostavenie prvých strojov. Malý, ergonomický 
box umožňuje ľahké prenášanie a uskladnovane prvkov.
Rozmer balenia: 24 x 25 x 27 cm.
Veková kategória: 4+ 

MPH003LZ 62,50 €

Stavebnica Link ZOO, 108 ks
Sada obsahuje 9 rôznych zvierat, stromov, 
listov, a taktiež mobilné plošiny, ktoré uľahčujú 
budovanie. Veľkosť plošiny: 7 x 7 cm.
Sada je zabalená do estetického, odolného 
priehľadného boxu pre ľahké skladovanie.
Rozmer balenia: 31 x 20 x 14 cm.
Veková kategória: 4+ 

MPH002LZ 119,00 €

Stavebnica Link ZOO, 216 ks
Sada zahŕňa 9 rôznych zvierat, stromov a listov. 
Ďalšími prvkami sú mobilné plošiny, ktoré uľahčujú 
budovanie. Všetko je zabalené do estetického, 
odolného priehľadného boxu pre ľahké skladovanie.
Rozmer plošiny: 7 x 7 cm.
Rozmer balenia: 38 x 27 x 17 cm.
Veková kategória: 4+ 

MPH001DE 109,00 €

Stavebnica Klix, 300 ks
Kocky Klix Cubes ponúkajú učenie a zábavu v jednom. Rozvíjajú 
manuálne zručnosti. Sada obsahujé kolesá a ďalšie pohyblivé 
dieliky, ktoré umožňujú zostaviť pohyblivé modely. Kocky sa 
dodávajú v troch základných farbách - žltej, modrej a červenej, ktoré 
dokonale rozvíjajú fantáziu, ale príliš nezaťažujú nervový systém 
dieťaťa. Celá sada sa skladá z 300 dielikov.
V baleni je 10 kariet s návodmi.
Rozmer balenia: 38 x 27 x 17 cm. 
Veková kategória: 5+ 

MPH001UB 105,00 €

Stavebnica U-Brik, 504 ks
Sada obsahuje 240 kociek v 17 rôznych tvaroch. Deťom 
umožňuje vytvárať akékoľvek 3D štruktúry. Možnosť spojenia 
v 4 rovinách dáva veľa slobody pri stavbe posuvných dielikov. 
Sada zahŕňa farebné pracovné karty. Plastové stavebné 
kocky sú umiestnené v praktickom plastovom obale. Vďaka 
až 17 typom kociek je možné vytvárať zložité štruktúry, a to aj 
vo forme vozidiel, zvierat alebo budov.
Rozmer balenia: 32 x 23 x 17 cm.
Veková kategória: 4+ 

MPH002UB 65,00 €

Stavebnica U-Brik, 240 ks
Sada obsahuje 240 kociek v 17 rôznych tvaroch. Deťom 
umožňuje vytvárať akékoľvek 3D štruktúry. Možnosť 
spojenia v 4 rovinách dáva veľa slobody pri stavbe 
posuvných dielikov. Sada zahŕňa farebné pracovné karty. 
Plastové stavebné kocky sú umiestnené v praktickom 
plastovom obale. Vďaka až 17 typom kociek je možné 
vytvárať zložité štruktúry, a to aj vo forme vozidiel, zvierat 
alebo budov. Rozmer balenia: 32 x 23 x 17 cm.
Veková kategória: 4+ 
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MPH41036 115,00 €

Junior Starter 600 
Obsahuje 600 dielov a 6 pomocných návodov.

MPH059LT 15,20 €

Junior Starter - Kniha nápadov 
Kniha obsahuje 60 strán vo formáte A4 plných 
nápadov na skladanie s rôznou zložitosťou.

Vyobrazenie dielov stavebnice
Morphun Junior Starter

Stavebnica Morphun Junior Starter
Stavebnice Morphun sú celosvetovo známe ako vysokokvalitné stavebnice vplývajúce 

na rozvoj detskej motoriky a tvorivosti.

Stavebnica Junior Starter pozostáva zo základných elementov v tvare štvorca, trojuholníka a spojovacích 
súčastí. Stavebnica je balená v plastových boxoch, pričom každé balenie obsahuje aj pomocné návody, 

prostredníctvom ktorých je možné získať nápady, čo je možné zostaviť. Rozmer dielov je 3 x 3 cm.

MPH088LT 16,00 €

Junior - Kniha nápadov 
Kniha obsahuje 60 strán vo formáte A4 plných 
nápadov na skladanie s rôznou zložitosťou.

MPH41050 102,90 €

Junior 500 
Obsahuje 500 dielov a 6 pomocných návodov.

MPH41100 165,00 €

Junior 1000 
Obsahuje 1000 dielov a 12 pomocných návodov.

Vyobrazenie dielov stavebnice
Morphun Junior

Stavebnica Morphun Junior
Stavebnice Morphun sú celosvetovo známe ako vysokokvalitné stavebnice 

vplývajúce na rozvoj detskej motoriky a tvorivosti.

Stavebnica Junior je určená pre deti od 3-6 rokov. Pozostáva z 10-tich základných 
elementov rozličných tvarov a spojovacích súčastí, pomocou ktorých je možné 

zostaviť náročnejšie modely. Niektoré elementy sa dajú použiť na vytvorenie modelov 
s pohyblivými časťami (napr. otáčajúce sa kolesá na aute a pod...) 

Stavebnica je balená v plastových boxoch, pričom každé balenie obsahuje aj pomocné 
návody, prostredníctvom ktorých je možné získať nápady, čo je možné zostaviť. 
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MPH098LT 12,50 €

Junior Xtra - Kniha nápadov 
Kniha obsahuje 48 strán vo formáte A4 plných 
nápadov na skladanie s rôznou zložitosťou.

MPH41050BX 88,20 €

Junior Xtra 500 
Obsahuje 500 dielov a 6 pomocných návodov.
Balené v sáčku.

Vyobrazenie dielov stavebnice
Morphun Junior Xtra

Stavebnica Morphun Junior Xtra
Stavebnica Junior Xtra pozostáva zo základných elementov 

rozličných tvarov a extra spojovacích súčastí v tvare "T" a "r", 
pomocou ktorých je možné zostaviť ešte náročnejšie modely. 
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MPH40450 81,90 €

Advanced Xtra 500 
Obsahuje 500 dielov a 6 pomocných návodov.
Balené v sáčku.

MPH40460 119,00 €

Advanced 600 
Obsahuje 600 dielov a 6 pomocných návodov.

MPH40500 182,50 €

Advanced 1000 
Obsahuje 1000 dielov a 10 pomocných návodov. 

Stavebnica Morphun Advanced
Stavebnice Morphun sú celosvetovo známe ako vysokokvalitné stavebnice vplývajúce na rozvoj detskej motoriky a tvorivosti.

Stavebnica Advanced je určená pre deti od 6 rokov. Pozostáva z 15-tich základných elementov rozličných tvarov a spojovacích súčastí, 
pomocou ktorých je možné zostaviť ešte náročnejšie modely ako ponúka stavebnica Junior. 

Elementy sa dajú použiť na vytvorenie modelov s pohyblivými časťami (napr. otáčajúce sa kolesá na aute, vyklápacie efekty, 
pohyby rúk a nôh a pod.). Stavebnica je balená v plastových boxoch, pričom každé balenie obsahuje aj pomocné návody, 

prostredníctvom ktorých je možné získať nápady, čo je možné zostaviť. 

Stavebnica Morphun Advanced Xtra
Stavebnica Advanced Xtra pozostáva zo základných 

elementov rozličných tvarov a extra spojovacích súčastí 
v tvare "T" a "r", pomocou ktorých je možné zostaviť ešte 

náročnejšie modely ako ponúka stavebnica Advanced. 

Vyobrazenie dielov stavebnice
Morphun Advanced

Vyobrazenie dielov stavebnice
Morphun Advanced Xtra

MPH076LT 15,50 €

Junior Advanced - Kniha nápadov 
Kniha obsahuje 60 strán vo formáte A4 plných 
nápadov na skladanie s rôznou zložitosťou.

POSLEDNÉ
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MPH42100 91,50 €

Gearphun Junior 300 
Obsahuje 300 dielov, 9 pracovných kariet 
Balené v sáčku.

MPH42600 15,20 €

Gearphun Junior - Chains 
Obsahuje 75 dielov, 4 pracovné karty. 
Balené v sáčku.

MPH41950 15,50 €

Gearphun Starter - Kniha nápadov 
Kniha obsahuje 48 strán vo formáte A4 plných 
nápadov na skladanie s rôznou zložitosťou.

Stavebnica Gear Phun Junior 
Stavebnica je určená pre deti od 5 do 9 rokov. 

Zoznamuje deti s tým, ako funguje mechanizmus ozubených kolies 
a s prídavnou sadou Chains sa dozvedia, ako funguje reťazový pohon.

MPH42022 71,50 €

Wordphun - Písmena veľkej abecedy 
Obsahuje 225 dielov a 16 pracovných kariet.
Balené v sáčku.

aj pre

Stavebnica Morphun Wordphun 
Stavebnica Wordphun je skvelou pomôckou pri začiatkoch čítania a písania. 

Pozostáva z kociek s písmenami veľkej abecedy a z kociek s obrázkami. 
Ich rôznou kombináciou vzniká množstvo aktivít, ktoré uľahčujú deťom zoznámenie sa s písmenkami. 

Tiež sa môžu používať na rôzne slovné hry - tvorba rýmov, hláskovanie, určovanie začiatočných písmen slov a iné.   

MPH43100 47,90 €

Wordphun - Sada obrázkov 
Obsahuje 100 dielov, balené v sáčku.

aj pre
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MPH44305 99,50 €

Mathsphun - sada s tabuľkou 
na násobenie 
Obsahuje 142 dielov, 1 tabuľku 
a 4 obojstranné pracovné karty 
(spolu 28 aktivít).
Balené v plastovom boxe.

MPH43162 99,50 €

Kindermaths - Stavebnica 
matematická 350 
Obsahuje 350 dielov a 16 pracovných kariet.
Balené v plastovom boxe.

Stavebnica Morphun Kindermaths 
Stavebnica pozostáva z kociek s číslami 1 - 10, z kociek s bodkami 1 - 10 a zo základných stavebných Morphun kociek. 

Učitelia vedia, že deti začínajú počítať pomocou prstou a prechod k reálnym číslam je niekedy ťažší. 
Stavebnica Kindermaths pracuje so základným počítaním na prstoch, prechádza na určovanie 

množstva pomocou bodiek, až po reálne čísla, vďaka čomu je prechod plynulý a rýchlejší. 

aj pre

aj pre

NS4109 35,00 €

Stavebnica Valčeky
Jednoduchým spájaním valčekov vytvoríte 
najrôznejšie obrazce, predmety či zvieratká. 
Obsahuje 300 dielikov rôznych farieb.
Veková kategória: 3+

NS4106 27,00 €

Stavebnica Molekuly
Rozmanitosť tvarov a jednoduchosť ich 
kombinovania podporia kreativitu detí pri 
vytváraní najrôznejších priestorových štruktúr. 
Obsahuje 140 dielikov rôznych farieb.
Veková kategória: 3+

NS4106W 12,50 €

Karty k stavebnici Molekuly
Obsahuje 24 inšpirácií a návodov s rôznym 
stupňom obtiažnosti. Karty sú zabalené 
v kartónovej krabici.
Rozmer: 11 x 11 cm.
Veková kategória: 3+

NS4105 18,50 €

Stavebnica Šípky
Farebné šípky je možné spájať do rôznych obrazcov aj navliekať na 
šnúrku. Deti si rozvíjajú logické myslenie, predstavivosť, zručnosť a učia sa 
farby. Obsahuje 120 dielikov rôznych farieb.
Veková kategória: 3+

NS4105W 12,50 €

Karty k stavebnici Šípky
Obsahuje 24 inšpirácií a návodov s rôznym stupňom obtiažnosti. 
Karty sú zabalené v kartónovej krabici.
Rozmer: 11 x 11 cm. Veková kategória: 3+

POSLEDNÉ
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Stavebnica Loowi Perličky
Dĺžka dielika s konektormi: 55 mm.
Číslo označuje počet dielikov v stavebnici.
Veková kategória: 4+

1. MPH0010L - Loowi 125 A 38,50 €

2. MPH0011L - Loowi 125 B 39,00 €

3. MPH0009L - Loowi 125 Čierno - biele 39,00 €

4. MPH0008L - Loowi EDU 525 150,00 €

Stavebnica Loowi Perličky MAX
Dĺžka dielika s konektormi: 75 mm.
Vhodná aj pre menšie deti.
Číslo označuje počet dielikov v stavebnici.
Veková kategória: 3+

1. MPH0015L - Loowi MAX 110 91,50 €

2. MPH0016L - Loowi MAX EDU 200 152,50 €

Stavebnica Loowi Perličky
Je vyrobená z vysoko kvalitných materiálov, s dôrazom na rozvoj detskej predstavivosti a vizuálnych vnemov. Pestré farby a rozmer 

dizajnovaný pre detské ruky v deťoch vzbudzuje záujem o manipuláciu a zostavovanie stále nových modelov. 
Každé balenie obsahuje aj vzorové karty, pomocou ktorých si deti môžu pomôcť pri skladaní.

Jednoduchý systém spájania, ktorý ponúka nekonečné možnosti pri skladaní.
Ponúkame stavebnicu Loowi Perličky dvoch rozmerov.
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Stavebnica POCOS
Stavebnica POCOS podporuje fantáziu, kreativitu, logiku a motorické schopnosti. Rozvíja 

koordináciu oko - ruka a trénuje sústredenie a koncentráciu. Učí čísla a počítanie, písmená, 
abecedu, slová a rozširuje slovnú zásobu. Pomáha deťom s vývojom jazyka a chápáním 

pojmov, rozvíja systematické myslenie, tvorivosť a tímovú prácu, tým prispieva k sociálnemu 
a intelektuálnemu vývoju dieťaťa.

Úžasné pružné dieliky s písmenami, číslami a symbolmi, ktoré spolu môžete navzájom 
kombinovať a spájať podľa vlastnej fantázie. Z dielikov je možné zostavovať originálne 

náramky, čelenky, náhrdelníky, okuliare atď., a to všetko s textom, ktorý si sami vymyslíte. 
Dieliky sú ideálne pre hru Scrabble a iné slovné hry.

PT010 7,20 €

Pocos - Matematika 
Balenie obsahuje 25 farebných dielikov 
s číslami a matematickými symbolmi.
Rozmer dielika: 3,3 cm.
Veková kategória: 5+ 

PT030 102,00 €

Pocos - Písmená 
Balenie obsahuje 500 farebných 
dielikov s písmenami.
Rozmer dielika: 3,3 cm.
Veková kategória: 5+ 

aj pre

PT040 95,00 €

Pocos - Písmená, malá abeceda 
Balenie obsahuje 500 farebných dielikov 
s písmenami malej abecedy.
Veková kategória: 3+ 

PT050 95,00 €

Pocos - Matematika 500 
Balenie obsahuje 500 farebných dielikov 
s číslami a matematickými symbolmi.
Veková kategória: 3+ 
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PT101 285,00 €

Pix It - Box 8 
Sada obsahuje 8 hracích dosiek (4A) - 4 zelené 
a 4 priehľadné, 1440 dielikov v 6 farbách, 
8 x 18 pracovných úloh a obrázkov na inšpiráciu a hrací 
plán na piškvorky. Balené v plastovom boxe.
Veková kategória: 3+ 

Pix It - Starter
Sada obsahuje 1 hraciu dosku (A4), 
180 dielikov v 6 farbách, 18 pracovných úloh 
a obrázkov na inšpiráciu a hrací plán 
na piškvorky. Balené v praktickom tubuse.
Veková kategória: 3+

PT090 - priehľadná hracia doska 42,50 €

PT091 - zelená hracia doska 42,50 €

Stavebnica PIX IT
Kreatívna vzdelávacia stavebnica, ktorá podporuje rozvoj intelektu a stimuluje 10 oblastí 

myslenia - abstraktné myslenie, fantáziu, pamäť, čítanie a prácu s písmenami, priestorovú 
a plošnú predstavivosť, pozornosť a postreh, logické myslenie, matematické schopnosti

 a schopnosť komunikácie. Pri hre si tiež deti precvičia jemnú motoriku.
Jednotlivé časti stavebnice sú vyrobené z príjemného, bezpečného a zdravotne nezávadného 

potravinárskeho silikónu, bez ftalátov.

PT1001 212,00 €

Pix It - Box 6 
Sada obsahuje 6 hracích dosiek (4A) - 3 zelené 
a 3 priehľadné, 1080 dielikov v 6 farbách, 6 x 18 
pracovných úloh a obrázkov na inšpiráciu a hrací 
plán na piškvorky. Balené v plastovom boxe.
Veková kategória: 3+ 

PT140 14,50 €

Pix It - Náhradné dieliky 
Balenie obsahuje 180 
dielikov v 6 farbách.
Veková kategória: 3+ 
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PT100 73,90 €

Pix It - Premium 
Sada obsahuje 2 hracie dosky (4A) - jednu zelenú
a jednu priehľadnú, 360 dielikov v 6 farbách, 
2 x 18 pracovných úloh a obrázkov na inšpiráciu a hrací 
plán na piškvorky. Balené v kartónovej krabici.
Veková kategória: 3+ 

PT105 18,50 €

PixIt - Rozširujúca sada 
Balenie obsahuje 180 dielikov s písmenami, 
číslami, znakmi, tvarmi, symbolmi a smajlíkmi.
Veková kategória: 3+ 

PT130 8,10 €

PixIt - Pracovný zošit 
Zošit obsahuje 10 úloh a 10 inšpiratívnych 
obrázkov. Formát: A4
Veková kategória: 3+ 

PT080 31,00 €

Pix It BIG 
Kreatívna a vzdelávacia stavebnica rozvíja 
koordináciu ruka-oko, trénuje koncentráciu, 
podporuje tvorivosť, fantáziu, logické 
myslenie a rozpoznávanie farieb. Balenie 
obsahuje: 1 veľkú ohybnú hraciu dosku 
(35 x 25 cm), 90 veľkých mäkkých farebných 
dielov v 6 farbách (3,5 x 2,7 cm), 24 úloh 
a inšpiratívnych obrázkov.
Veková kategória: 3+ 

PT104 14,50 €

Pix It - Puzzle 
Hlavolam rozvíja koordináciu ruka-oko, trénuje sústredenie 
a koncentráciu, podporuje tvorivosť, fantáziu, kreativitu, logiku, 
priestorovú orientáciu, motorické schopnosti a rozpoznávanie 
farieb. Deti pomocou jednotlivých dielikov môžu skladať rôzne 
obrázky a tvary podľa priložených úloh, ktoré sú zoradené 
od jednoduchých po zložitejšie a môžu mať viac riešení. Hlavolam 
je vyrobený z príjemného, veľmi kvalitného a bezpečného 
potravinárskeho silikónu. Obsah balenia: 32 mäkkých farebných 
dielikov (8 špeciálnych tvarov v 4 farbách), 27 logických úloh.
Veková kategória: 3+ 
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MA900260 13,50 €

Kocky Wafle 48 ks 
Obsahuje 48 dielov.
Rozmer dielika: 10,5 x 10,5 cm.
Rozmer balenia: 42 x 19 x 10 cm. 
Veková kategória: 2+

MA901298 8,80 €

Kocky Wafle - Sada zvieratiek 
Obsahuje 14 dielov.
Rozmer balenia: 36,5 x 36,5 cm. 
Veková kategória: 2+

MA901182 9,00 €

Kocky Wafle - Mini farma 
Obsahuje 31 dielov.
Rozmer balenia: 36,5 x 36,5 cm. 
Veková kategória: 2+

MA900376 14,00 €

Kocky Wafle 
- s africkými zvieratkami 50 ks 
Obsahuje 50 dielov.
Rozmer dielika: 10,5 x 10,5 cm.
Rozmer balenia: 21 x 29 x 21 cm. 
Veková kategória: 2+

MA900963 13,90 €

Kocky Wafle 
- s domácimi zvieratkami 50 ks 
Obsahuje 50 dielov.
Rozmer dielika: 10,5 x 10,5 cm.
Rozmer balenia: 22 x 29 x 22 cm. 
Veková kategória: 2+

Kocky Wafle
Séria stavebníc, ktoré sa samozrejme môžu vzájomne kombinovať.

Základ tvoria podložky, na ktorých si deti môžu vystavať Waflový svet podľa svojej fantázie.
Ponúkame hlavne ekonomické balenia, ktoré sú balené v krabiciach alebo sáčkoch a obsahujú rôzny počet stavebných kociek. 

Kocky Wafle sú obojstranné a tak je ich možné použiť na viacero spôsobov.
Vďaka zaobleným rohom sú bezpečné a vhodné pre deti už od 2 rokov.

MA901076 17,90 €

Kocky Wafle - Sada podložiek 
Obsahuje 4 podložky. Dodávané vo farebnosti 
v závislosti od skladových zásob. Rozmer: 
36,5 x 36,5 cm. Veková kategória: 2+
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MA900345 39,50 €

Kocky Wafle - s africkými 
zvieratkami 150 ks
Obsahuje 150 dielov.
Rozmer dielika: 10,5 x 10,5 cm.
Rozmer balenia: 28 x 45 x 28 cm. 
Veková kategória: 2+

MA900284 49,00 €

Kocky Wafle 170 ks 
Obsahuje 170 dielov. Rozmer dielika: 10,5 x 10,5 cm.
Rozmer balenia: 47 x 31 x 37,5 cm. 
Veková kategória: 2+

MA900956 67,50 €

Kocky Wafle - Na dvore 
Obsahuje 240 dielov. 
Rozmer dielika: 10,5 x 10,5 cm.
Rozmer balenia: 47 x 31 x 37,5 cm. 
Veková kategória: 2+

MA900949 119,00 €

Kocky Wafle - Zvieratká na ceste
Obsahuje 433 dielov.
Rozmer dielika: 10,5 x 10,5 cm.
Rozmer balenia: 78,5 x 40 x 39 cm. 
Veková kategória: 2+

MA901687 78,00 €

Kocky Wafle - Raketa
Obsahuje 270 dielov.
Rozmer dielika: 10,5 x 10,5 cm.
Rozmer balenia: 27 x 95 cm.
Veková kategória: 2+ 

MA901397 16,00 €

Kocky Wafle - Sada čísel
s Braillovým písmom 
Obsahuje 39 dielov. Každá číslica je 
označená Braillovým písmom.
Rozmer balenia: 36,5 x 36,5 cm. 
Veková kategória: 2+

Označenie Braillovým 
písmom
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MA901915 2,00 €

Pár koliesok QB
1 pár koliesok na oske. Dodávané vo 
farebnosti v závislosti od skladových 
zásob. Rozmer: 36 cm.
Veková kategória: 2+ 

MA901885 11,90 €

Sada spojok QB - rovných
Počet 20 ks. Dodávané vo farebnosti
v závislosti od skladových zásob. 
Rozmer dieliku: 8,8 x 4,4 cm.
Rozmer balenia: 17 x 8 cm.
Veková kategória: 2+ 

MA901892 11,90 €

Sada spojok QB - rohových
Počet 20 ks. Dodávané vo farebnosti
v závislosti od skladových zásob. 
Rozmer dieliku: 8,8 x 4,4 cm.
Rozmer balenia: 17 x 8 cm.
Veková kategória: 2+ 

Stavebnice QB
Jedinečný systém QB umožňuje nekonečné možnosti zostaviť si rôzne stavby, 

kontajnery, skrinky... Nápadom sa medze nekladú. Stačí si vhodne skombinovať 
produkty z našej ponuky: Kocky Wafle - Sadu podložiek (MA901076), Pár koliesok 

QB (MA901915) a Sady spojok QB (MA901885, MA901892).

MA901076 17,90 €

Kocky Wafle - Sada podložiek 
Obsahuje 4 podložky. Dodávané vo 
farebnosti v závislosti od skladových 
zásob. Rozmer: 36,5 x 36,5 cm. 
Veková kategória: 2+

Vzájomne kombinovateľné 
s Kockami Wafle z našej ponuky.

NÁJDETE
na str. 354 - 355.
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MI32110 73,00 €

Conexion stavebnica, 150 dielov 
Balenie obsahuje 150 dielov v 4 rôznych tvaroch 
a v 4 farbách. Šírka najmenšieho trojuholníka: 
6 cm. Veková kategória: 5+ 

Stavebnica CONEXION
Zaujímavá stavebnica, ktorá zoznámi deti s geometrickými tvarmi, mnohostenmi a rôznymi 

trojrozmernými telesami. Všetky dieliky sú vyrobené z odolného plastu. Všetky tvary do 
seba navzájom zapadajú, čiže máte nekonečné množstvo možností na skladanie. Tvoriť 

môžete podľa vlastných predstáv alebo podľa názorných príkladov v príručke.

MI32131 99,00 €

Conexion stavebnica, 236 dielov 
Balenie obsahuje 236 dielov v 7 rôznych tvaroch 
a v 4 farbách. Šírka najväčšieho šesťuholníka: 
20 cm. Veková kategória: 5+ 

aj pre

VN9776 18,50 €

Magnetické bloky 
Magnetická skladačka, ktorá podporuje 
kreativitu a predstavivosť. Deti z jednotlivých 
dielikov môžu poskladať rôzne trojrozmerné 
objekty od tých najjednoduchších až po 
zložité. Balenie obsahuje 24 magnetických 
dielikov v 4 farbách. Rozmer: 7,5 x 4 cm.
Veková kategória: 8+

LH253601 145,00 €

Stavebnica Polydron Basic 
Plastová stavebnica obsahuje 164 dielov.
Veková kategória: 4+ 

VN758155 80,90 €

Snap X - stavebnica, 300 ks 
Sada obsahuje 300 prvkov a umožňuje vám vytvoriť 
neobmedzený počet rôznych 3D štruktúr a budov. 
Mnoho rôznych častí, konektorov a stavebných modulov 
zaisťuje skvelú zábavu pre celú skupinu detí.
Rozmer: 24 x 39,5 x 15,53 cm.
Veková kategória: 4+ 

VN758837 30,50 €

Snap X - stavebnica, 100 ks 
Štartovacia súprava obsahuje 100 prvkov, z ktorých si 
môžete zostaviť pôsobivé hrady, domy, veže, stajne, garáže 
a ďalšie fantastické budovy. Deti môžu vytvárať trojrozmerné 
štruktúry a rôzne geometrické útvary. Jednotlivé prvky sa 
navzájom kombinujú. Tento jednoduchý systém kliknutia 
umožňuje okamžité vytvorenie akéjkoľvek budovy.
Rozmer: 11,5 x 27 x 18 cm. 
Veková kategória: 4+ 

MI32167 31,00 €

Stavebnica Conexion - 56 dielov
Sada 56 2D dielikov, ktoré do seba zapadajú, a tým vytvárajú trojrozmerné objemové tvary. 
Dodáva sa s transparentnými hárkami aktivít so zvyšujúcou sa úrovňou obtiažnosti, ktoré 
je možné použiť na svetelnej tabuli. Zahŕňa tiež brožúru s pokynmi a príručku zameranú na 
praktické matematické učenie. Balenie obsahuje: 56 dielikov, 8 transparentných hárkov s 
aktivitami a brožúru. 
Veková kategória: 5+ 
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VN41311 31,00 €

Stavebnica - Geometrické tvary 
Jednotlivé farebné dieliky sa k sebe pripájajú 
pomocou čiernych konektorov, vďaka čomu 
sa dajú vyskladať rôzne tvary a konštrukcie. 
Stavebnica je vhodná na precvičovanie 
motoriky, predstavivosti a rozoznávanie farieb 
a tvarov. 
Balenie obsahuje 300 ks v plastovom boxe.
Rozmer štvorca: 6,4 x 6,4 cm.
Veková kategória: 3+ 

NS4062W 11,50 €

Karty k Stavebnici Kocky
Sada obsahuje 24 kariet s návodmi 
na rôzne stavby s rôznym stupňom 
obtiažnosti. Karty su zabalené v kartonovej 
škatuli. Rozmer: 11,5 x 11,5 cm.
Veková kategória: 3+

EPL120301 51,50 €

Stavebné kocky, transparentné 
Balenie obsahuje 50 stavebných kociek 
v 6 farbách a rôznych tvaroch. Vyrobené 
z odolného plastu, dodávané v plastovej, 
uzatvárateľnej debničke.
Rozmer kocky: 3,2 x 3,2 cm.
Rozmer kvádru: 9,8 x 3,2 x 3,2 cm.
Veková kategória: 3+ 

VN41313 21,50 €

Farebné priehľadné kocky 
Balenie obsahuje 36 kociek z farebného 
plastu (9 zelených, 9 žltých, 9 červených 
a 9 modrých). Sú balené v plastovom boxe.
Rozmer kocky: 4 x 4 cm.
Veková kategória: 3+ 

WD80174 59,00 €

Náučné domino - 64 ks
Farebné prvky zaoblených tvarov zaručujú 
bezpečnú hru. Kombinujte 4 rôzne tvary 
(štvorec, kríž, ďatelina a kruh) a vytvárajte 
rôznofarebné celky. V praktickom boxe na 
uskladnenie.
Rozmer balenia: 30 cm x 24,5 cm x 30 cm.
Veková kategória: 1+ 

VN7597 95,50 €

Stavebnica XEO - 198 ks 
Stavebnica, ktorá je tiež vynikajúcou pomôc-
kou pri výučbe geometrie. Obsahuje dieliky, 
ktoré sa k sebe dajú pripájať z každej strany 
a deti si tak môžu vytvoriť trojrozmerné 
modely - geometrické telesá. Každý dielik 
má v strede otvor, aby sa dal ľahšie identifi-
kovať jeho tvar. Sada obsahuje 198 dielikov 
v rôznych farbách.Veková kategória: 6+
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MI32657 32,50 €

Stavebnica Mecaniko B 191 
S touto sadou na konštruovanie môže každý 
malý inžinier stavať objekty z reálneho života. 
Sada je vyrobená z odolného plastu 
a obsahuje skrutkovač, skrutky, kladky, 
matice atď. - spolu 191 ks. Priložených je 
8 veľkých detailných kariet s návrhmi stavieb.
Rozmer kariet: 20 x 28 cm. 
Veková kategória: 3+

Stavebnica MOBILO
Pedagogicky hodnotná hra sa už niekoľko rokov uplatňuje v školách po celom svete. Úspešne sa využíva aj pri práci s postihnutými deťmi. 

Stavebnicu tvoria kocky, kvádre, obdĺžniky, štvorce, trojuholníky, osi a kolesá. Spájaním dielov vznikajú rôzne konštrukčné a pohybové 
varianty. Všetky diely sú z ľahkého farebného plastu a tvarom aj veľkosťou určené pre detské ruky. 

MO302 55,00 €

Mobilo 120
Obsah: 120 dielov.
Dodávané v plastovom sáčku.
Veková kategória: 3+

V NEMECKU

KVALITNÝ PRODUKT

MO103 92,50 €

Mobilo 192 
Obsah: 192 dielov.
Dodávané v plastovom sáčku.
Veková kategória: 3+

ED136010 24,90 €

Skrutky s maticami
Hlavičky skrutiek a matice sú vyrobené v 4 tvaroch, pričom každý tvar má iný priemer 
závitu. Úlohou detí je nájsť vhodné matice ku skrutkám. Vynikajúce cvičenie, ktoré 
rozvíja odlišovanie farieb a tvarov a zároveň rozvíja zrakovo-pohybovú koordináciu.
Obsah: 32 skrutiek s dĺžkou 6,5 cm, 32 matíc, vyrobené z príjemného plastu 
v 4 farbách, škatuľka.
Veková kategória: 3+

MI31721 15,50 €

Skrutky rôznych tvarov, 48 ks
Manipulačná hra, ktorej cieľom je v závislosti 
od farby a tvaru skrutky, naskrutkovať ju na 
prislúchajúci obrázok modelovej kartičky. Hra 
precvičuje rozvoj jemnej motoriky, koordinácie 
ruka-oko, rozoznávanie farieb a tvarov. Vyrobené 
z odolného plastu. Šírka skrutky: 6 cm. 
Veková kategória: 2+
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MI31759 31,60 €

Skrutky a Matice - 72 ks
Hra precvičuje rozvoj jemnej motoriky, koordinácie 
ruka-oko, rozoznávanie farieb a tvarov. Cieľom hry 
je spájať skrutky a matice podľa pribalených 16 
modelových kariet. Vyrobené z odolného plastu. 
Šírka skrutky: 6 cm. Veková kategória: 2+ 

BE18006 13,50 €

Skrutkovacie zvieratká
Kto je kráľom savany? Deti trénujú motorické zručnosti 
počas skrutkovania jednotlivých častí dohromady. 
Rôzne tvary hlavičiek a tiel pomáhajú objavovať 
hmatový cit v detských rúčkach. Aktivita podporuje 
jemnú motoriku, vizuálne vnímanie a poznávacie 
schopnosti. Balenie obsahuje 6 dielikov.
Rozmer balenia: 24,5 x 16 x 5 cm.
Veková kategória: 2+

MD15151 29,50 €

Drevená skrutkovacia stavebnica
Balenie obsahuje 48 drevených častí - skrutky, matice, predvŕtané drievka, skrutkovač 
v detskej veľkosti. Deti v stavebnici nájdu aj návody na zostrojenie žeriavu, motocyklu, 
lietadla a pretekárskeho autíčka, ale samozrejme môžu skladať konštrukcie podľa vlastnej 
fantázie. Všetko je balené v praktickom drevenom podnose. Hra so stavebnicou precvičuje 
jemnú motoriku, logické myslenie a koordináciu oko - ruka. Rozmer: 30 x 25 x 4 cm.
Veková kategória: 4+

MI45303 15,20 €

Skrutky a matice - Farby a tvary 
Hra precvičuje rozvoj jemnej motoriky, koordináciu ruka - oko, rozoznávanie farieb a 3 
základných tvarov. Cieľom hry je spájať skrutky a matice podľa modelových kariet. 
Balenie obsahuje 12 matíc so skrutkami a 6 modelových kariet.
Šírka skrutky: 7 cm.
Veková kategória: 2+ 

NA333507 125,00 €

Technico Junior, 161 ks 
Balenie obsahuje 161 dielov vrátane skrutiek, 
matíc a kľúčov.
Rozmer matice: 3 cm.
Veková kategória: 2+ 

NA305147 29,50 €

Technico Junior - pracovné karty 
12 pracovných kariet pre stavebnicu Technico 
Junior (NA333507).
Rozmer: 29,7 x 21 cm.
Veková kategória: 2+ 

MI32162 36,50 €

Priehľadná stavebnica
Stavebnica sa skladá zo 100 priehľadných 
prvkov rôznych veľkostí a farieb, ktoré 
do seba navzájom zapadajú. Súprava 
obsahuje brožúru s rôznymi konštrukčnými 
modelmi.
Veková kategória: 3+ 
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LR4122EI 47,90 €

Mozaika zo skrutiek svetelná Design & Drill
Svietiaca mozaika obsahuje 12 vzorov, podľa ktorých si deti môžu 
zostaviť rôzne obrazce, ktoré budú svietiť a blikať podľa zvuku - potlesku, 
spevu, hudby. Balenie obsahuje čiernu tabuľku, priehľadný skrutkovač, 2 
nadstavce, 80 skrutiek v rôznych farbách. Batérie nie sú súčasťou balenia 
(sú potrebné 3 batérie typu AA a 3 batérie typu AAA).
Rozmer tabuľky: 23 x 23 cm.
Veková kategória: 3+ 

PP6155 36,90 €

Stavebnica Tecno Jumbo, 76 ks
Stavebnica obsahuje všetko, čo malí konštruktéri 
potrebujú na zostrojenie áut, helikoptér, žeriavov alebo 
čohokoľvek iného, čo ich napadne. Jednotlivé diely 
z odolného netrieštivého plastu je možné zostavovať 
bez použitia akéhokoľvek náradia. Stavebnica rozvíja 
koordináciu, logické myslenie aj tvorivosť. 
Obsahuje: 24 dvojrozmerných dielcov so závitmi, 
8 trojrozmerných dielcov so závitmi, 40 skrutiek, matíc 
a podložiek, 4 umývateľné pneumatiky z EVA peny, 
album s 5 príkladmi (SUV, formula1, helikoptéra, 
žeriav, hasičské auto).
Veková kategória: 3+ 

PP6150 47,90 €

Stavebnica Tecno Jumbo, 90 ks
Stavebnica obsahuje všetko, čo malí konštruktéri 
potrebujú na zostrojenie nákladných áut, bagrov, 
žeriavov alebo čohokoľvek iného, čo ich napadne. 
Jednotlivé diely z odolného netrieštivého plastu 
je možné zostavovať bez použitia akéhokoľvek 
náradia. Stavebnica rozvíja koordináciu, logické 
myslenie aj tvorivosť. Súčasťou je praktický kufrík 
na uloženie, ktorého veko môže slúžiť ako základňa 
na zostavenie. Obsahuje: 24 dvojrozmerných 
dielcov so závitmi, 14 trojrozmerných dielcov 
so závitmi, 46 skrutiek, matíc a podložiek, 
6 umývateľných pneumatík z EVA peny, album 
s 5 príkladmi (ťahač so žeriavom, buldozér, žeriav, 
ťahač s návesom, hasičské vozidlo).
Veková kategória: 3+ 

PP6165 28,50 €

Stavebnica Tecno Jumbo, 52 ks
Stavebnica obsahuje všetko, čo malí konštruktéri potrebujú 
na zostrojenie robotov, zvierat alebo čohokoľvek iného, čo 
ich napadne. Jednotlivé diely z odolného netrieštivého plastu 
je možné zostavovať bez použitia akéhokoľvek náradia. 
Deti budú potrebovať len svoje ruky a predstavivosť. Vďaka 
perforovanej podložke je možné zostavovať horizontálne aj 
vertikálne konštrukcie. Stavebnica rozvíja koordináciu, logické 
myslenie aj tvorivosť. Obsahuje: 18 dvojrozmerných dielcov 
so závitmi, 4 trojrozmerných dielcov so závitmi, 28 skrutiek, 
matíc a podložiek, 2 kolesá, album so 6 príkladmi modelov 
(psík, plachetnica, nákladiak so žeriavom, automobil, 
dvaja rôzni roboti).
Veková kategória: 3+ 
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NS4002 26,50 €

Stavebnica - Mozaika
Plastová stavebnica obsahuje 340 
rôznofarebných dielov s priemerom 3,7 cm.
Veková kategória: 3+

NS4002W 11,50 €

Karty k stavebnici Mozaika
Sada obsahuje 24 kariet s návodmi na rôzne stavby 
s rôznym stupňom obtiažnosti. Karty su zabalené 
v kartonovej škatuli.
Rozmer: 11,5 x 11,5 cm.
Veková kategória: 3+

NS4008 23,20 €

Stavebnica Kvietky
Plastová stavebnica obsahuje 58 
rôznofarebných dielov s priemerom 6,5 cm.
Veková kategória: 3+

NS4008W 11,50 €

Karty k stavebnici Kvietky
Sada obsahuje 24 kariet s návodmi na 
rôzne stavby s rôznym stupňom obtiažnosti. 
Karty su zabalené v kartonovej škatuli. 
Rozmer: 11,5 x 11,5 cm.

PP4135 18,60 €

Stavebnica Zvieratká 
Skvelá hračka aj pre menšie deti, ktoré si pri 
hre precvičujú motoriku, vizuálnu a manuálnu 
koordináciu, kreativitu a kombinačné schopnosti. 
Jednotlivé dieliky sú v tvare milých zvieratiek. Sú 
vyrobené z plastu a majú rôzne pestré farby, čím 
upútajú pozornosť a záujem detí.
Rozmer: cca 5 - 9,5 cm. Veková kategória: 1+

LR4114EI 53,50 €

Kreatívna dielňa Design & Drill
Deti nasledujú vzorové karty a farebné skrutky zavrtávajú do otvorov 
na doske. Aktivita podporuje matematické schopnosti, rozlišovanie 
a triedenie farieb a kreatívne myslenia. Balenie obsahuje 133 ks: 
priehľadnú dosku, vŕtačku, 3 vrtáky, 120 plastových skrutiek, skrutkovač, 
kombinovaný kľúč, vzorové karty. Vyžadujú sa 3 x AAA batérie, nie sú 
súčasťou balenia. Rozmer dosky: 30 x 30 x 8 cm. 
Veková kategória: 3+
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DG63094 43,00 €

Wow! Starter 
Balenie obsahuje 16 dielikov: 8 trojuholníkov, 5 štvorcov, 1 otočnú 
figúrku, 2 podvozky s kolieskami.Súčasťou balenia je aj 22 kariet 
z odolného kriedového papiera, na ktorých nájdete predlohy na zloženie 
20 rôznych áut, 8 veľkých plošných sieti telies a 11 obrázkových úloh.
Rozmer balenia: 27 x 18 x 7 cm. Veková kategória: 2+

Kreatívna magnetická stavebnica MAGFORMERS
MAGFORMERS je originálna magnetická stavebnica, ktorej postačuje len niekoľko 

základných tvarov na to, aby ste vedeli zostaviť obrovské množstvo dvoj a trojrozmerných 
objektov. Jednotlivé dieliky sa k sebe pripájajú pomocou neodymových magnetov 

umiestnených bezpečne vnútri. Spájať môžete ktorékoľvek strany dielikov - magnety sa samé 
natočia tak, aby sa navzájom neodpudzovali.

MAGFORMERS je veľmi dobrou pomôckou pri zoznamovaní sa s geometrickými tvarmi, 
farbami a zároveň na precvičenie jemnej motoriky. Podporuje kreativitu a priestorovú 

predstavivosť už od útleho veku. 
Rozmery, tvary a použitý materiál zaručujú, že hračka je naozaj bezpečná pre všetky deti.

vynikajúca štartovacia 
sada za rozumnú cenu !

DG60305 240,00 €

Master Box 
Balenie obsahuje 103 dielikov: 20 trojuholníkov, 30 
štvorcov, 6 kosoštvorcov, 8 vysokých trojuholníkov, 
12 päťuholníkov, 6 lichobežníkov, 2 šesťuholníky, 4 
obdĺžniky, 4 SUPER trojuholníky, 5 SUPER štvorcov, 
2 podvozky s kolieskami, 2 jednokolieska, 2 otočné 
figúrky. Všetko je balené v praktickom plastovom boxe.
Rozmer boxu: 27,5 x 25 x 16,5 cm.
Veková kategória: 2+ 

DG60303 112,00 €

Designer Box 
Balenie obsahuje 62 dielikov: 20 trojuholníkov,
22 štvorcov, 14 vysokých trojuholníkov, 
4 kosoštvorce, 2 lichobežníky.
Sada je vhodná aj na modelovanie zaoblených 
konštrukcií, zvierat, predmetov a umeleckých 
plastík. Všetko je balené v praktickom plastovom 
boxe. Rozmer boxu: 11,5 x 26 x 17 cm.
Veková kategória: 2+
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DG60304 97,00 €

Universal Box 
Balenie obsahuje 47 dielikov: 12 trojuholníkov,
16 štvorcov, 4 kosoštvorce, 4 vysoké 
trojuholníky, 2 šesťuholníky, 4 lichobežníky,
2 obdĺžniky, 2 podvozky s kolieskami,
1 otočnú figúrku. S touto sadou postavíte 
rôzne autíčka, stroje, domčeky, hrady, šperky 
a klenoty. Všetko je balené v praktickom 
plastovom boxe.
Rozmer boxu: 11,5 x 26 x 17 cm.
Veková kategória: 2+ 

DG60417 120,00 €

Aero Bugy Box 
Balenie obsahuje 55 dielikov: 7 trojuholníkov,
15 štvorcov, 2 kosoštvorce, 3 vysoké 
trojuholníky, 3 obdĺžniky, 2 trojité obdĺžniky, 
3 obdĺžničky, 8 kruhových výsekov, 4 oblúky,
4 kolieska, 2 otočné figúrky, 1 otočný panel,
1 vrtuľu. Sada umožňuje postaviť veterné 
veže, vznášadlá, helikoptéry, lietadlá a rôzne 
zaoblené konštrukcie, kolotoče, rôzne autá, 
mosty, nábytok, kočiare. Všetko je balené 
v praktickom plastovom boxe.
Rozmer boxu: 30 x 19,5 x 13 cm.
Veková kategória: 2+ 

obľúbené a odskúšané 
materskými školami v SR !

DG63070 109,00 €

Magformers 62 
Balenie obsahuje 62 dielikov: 
30 štvorcov, 20 trojuholníkov, 12 
päťuholníkov. Umožňuje poskladať 
množstvo rôznych konštrukcií 
a geometrických telies. Všetko je 
balené v praktickom plastovom boxe.
Veková kategória: 2+

DG63907 52,00 €

Magformers 30 Pastelle
Balenie obsahuje 30 dielikov v pastelových farbách, 
vhodných hlavne pre malé slečny: 18 štvorcov, 12 
trojuholnikov. Sada je vhodná na stavbu domčekov, 
hradov, zvierat, rastlín, šperkov alebo vianočných 
ozdôb. Vhodné na použitie s LED svetielkom.
Rozmer balenia: 29 x 24 x 5,3 cm.
Veková kategória: 2+ 
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Moja prvá sada Magformers
Balenie obsahuje 30 nepriehľadných farebných 
dielikov v príjemných pastelových farbách, ktoré 
boli navrhnuté špeciálne pre vnímanie menších detí 
a batoliat. Dieliky majú hrubšie steny a sú odolnejšie 
voči oderom a vlhkosti. Samozrejmosťou je absolútna 
zdravotná nezávadnosť. Rozpis dielikov: 18 štvorcov, 
12 trojuholnikov. Súčasťou balenia je 5 obojstranných 
kariet s predlohami ako aj pevná 18 stranová knížka na 
rozoznávanie farieb v anglickom jazyku (textov je však 
minimálne). Rozmer balenia: 21 x 27 x 8 cm.
Veková kategória: 2+ 

DG702002 109,00 €

Môj prvý Magformers 54 
Balenie obsahuje 54 nepriehľadných farebných dielikov v príjemných 
pastelových farbách, ktoré boli navrhnuté špeciálne pre vnímanie 
menších detí a batoliat. Dieliky majú hrubšie steny a sú odolnejšie 
voči oderom a vlhkosti. Samozrejmosťou je absolútna zdravotná 
nezávadnosť. Rozpis dielikov: 12 trojuholníkov, 24 štvorcov, 6 
kosoštvorcov, 6 lichobežníkov, 6 obdĺžnikov. Súčasťou balenia sú aj 
výborne spracované a kvalitné výukové karty zamerané na učenie 
farieb a tvarov.
Rozmer balenia: 25 x 38 x 8 cm.
Veková kategória: 2+ 

DG60413 280,00 €

Master PLUS 
Balenie obsahuje 123 dielikov: 20 trojuholníkov, 30 
štvorcov, 4 kosoštvorce, 8 vysokých trojuholníkov, 12 
peťuholníkov, 4 lichobežníky, 2 šesťuholníky, 2 obdĺžniky, 
4 SUPER trojuholníky, 5 SUPER štvorcov, 1 pár koliesok, 
2 jednokolieska, 2 otočné figúrky, 8 kruhových výsekov, 
4 oblúky, 2 obdĺžničky, 1 trojitý obdĺžnik, 7 otočných 
panelov, 1 vrtuľu, 2 kĺby, 1 guľomet, 1 satelitnú anténu. 
Všetko je balené v praktickom plastovom boxe.
Rozmer boxu: 27,5 x 25 x 22 cm.Veková kategória: 2+

DG63076 51,50 €

Magformers 30 
Balenie obsahuje 30 dielikov: 18 štvorcov, 
12 trojuholnikov. Sada je vhodná na stavbu 
domčekov, hradov, zvierat, rastlín alebo 
šperkov. Rozmer balenia: 29 x 24 x 5,3 cm.
Veková kategória: 2+ 

F - 1-Didakticke-2021-2022 - 50 Da PRINT.indd   365 6. 8. 2021   13:13:42



366
POŠTOVNÉ ZDARMA

Didaktické pomôcky a hry

pri objednávke nad 99 €

obľúbené a
odskúšané materskými školami v SR !

DG63074 81,00 €

Magformers Carnival 
Balenie obsahuje 46 dielikov: 22 štvorcov, 2 figúrky, 
2 šesťuholníky, 12 trojuholníkov, 8 špeciálnych dielikov 
(stojany, otočné mechanizmy). Sada je vhodná 
na stavbu hojdačiek, ruského kolesa alebo iných 
kolotočových atrakcií.
Rozmer balenia: 34 x 25 x 8 cm.
Veková kategória: 2+ 

DG705004 115,00 €

Magformers Zrub 
Kreatívna sada, ktorá obsahuje 87 dielikov, pomocou 
ktorých si zostavíte nielen rozprávkový zrubový 
domček. Balenie obsahuje: 10 trojuholníkov, 
30 štvorcov, 4 obdĺžniky, 2 lichobežníky, 4 tyčky, 
8 striešok, 2 stromčeky, 2 okienka s mriežkami, 
8 zrubových panelov, 5 zrubových okienok, 2 zrubové 
balkóny, 1 rebrík, 4 zrubové ohrádky, 5 panelov 
s trávnikom. Rozmer balenia: 44 x 32 x 6,5 cm.
Veková kategória: 2+ 

DG717006 30,00 €

Magformers - Nemocnica 
Sada umožňujúce zostaviť malú nemocnicu pre pacientov. Balenie obsahuje 12 
magnetických tvarov, 9 funkčných doplnkov a 1 figúrku lekárky.
Rozmer balenia: 20 x 16 x 9 cm.
Veková kategória: 3+ 
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DG60306 350,00 €

Jumbo Box 
Balenie obsahuje 148 dielikov: 30 trojuholníkov, 
45 štvorcov, 8 kosoštvorcov, 14 vysokých trojuholníkov, 
12 päťuholníkov, 8 lichobežníkov, 4 šesťuholníky, 
6 obdĺžnikov, 6 SUPER štvorcov, 4 SUPER trojuholníky, 
18 štvorcových výplní, 36 výukových panelov 
s písmenami, číslami a matematickými symbolmi, 
3 podvozky s kolieskami, 4 jednokolieska, 2 otočné 
figúrky. Jumbo Box je najväčšia sada stavebnice 
Magformers a vďaka výukovým panelom je aj výbornou 
učebnou pomôckou. Všetko je balené v praktickom 
plastovom boxe. Rozmer boxu: 27,5 x 25 x 22 cm. 
Veková kategória: 2+

DG60432 72,50 €

Extenzo box 
Balenie obsahuje 45 dielikov: 12 trojuholníkov, 9 štvorcov, 
2 kosoštvorce, 3 vysoké trojuholníky, 1 trojitý obdĺžnik, 1 figúrku, 
1 koliesko, 3 Lux pyramídy, 3 Lux pyramídy trojboké, 1 koliesko 
pre motorky, 1 doplnkový nadstavec - kocka, 1 doplnkový 
nadstavec - trojboký, 4 doplnkové nadstavce - spojka, 
1 doplnkové nadstavec - stĺpik, 2 doplnkové nadstavce - spojky 
na stĺpik.  Veková kategória: 2+ 

DG60433 67,00 €

Stego box 
Balenie obsahuje 39 dielikov: 12 trojuholníkov, 9 štvorcov, 
2 výseky medzikružia, 1 oblúk, 1 trojitý obdĺžnik, 1 figúrka, 1 pár 
koliesok, 5 Lux pyramíd, 4 Lux pyramídy trojboké, 1 doplnkový 
nadstavec - kocka, 2 doplnkové nadstavce - spojka.
Veková kategória: 2+ 

DG717007 30,00 €

Magformers - Trhovisko 
Sada umožňujúce zostaviť malé trhovisko. Balenie 
obsahuje 14 magnetických tvarov, 8 funkčných 
doplnkov a 1 figúrku predávačky.
Rozmer balenia: 20 x 16 x 9 cm.
Veková kategória: 3+ 

DG717010 40,00 €

Magformers - Autobus 
Sada obsahuje 11 kusov panelov s vodiacou drážkou pre autobus, ktorý je
opatrený vlastným pohonom napájaným 2 batériami typu AAA (nie sú 
súčasťou balenia), sklopnú závoru a mostík. Z panelov možno zostaviť 
rôzne druhy dopravných komunikácií.
Rozmer balenia: 20 x 16 x 9 cm.
Veková kategória: 3+ 
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DG60501 62,00 €

Pikant Premium 
Balenie obsahuje 25 dielikov: 4 malé kruhové 
výseky, 2 oblúčiky, 2 pravouhlé trojuholníky, 
4 kužele, 8 výsekov medzikružia, 4 SUPER 
oblúky, 1 mriežku. Balené v sáčku.
Veková kategória: 2+ 

DG60001 17,00 €

Trojuholníky 
Balenie obsahuje 12 rôznofarebných, 
rovnostranných trojuholníkov s dĺžkou 
strany 5,5 cm.
Veková kategória: 2+ 

DG60410 50,00 €

Pikant PLUS 
Balenie obsahuje 21 dielikov: 4 kruhové 
výseky, 2 oblúky, 2 obdĺžničky, 1 trojitý 
obdĺžnik, 7 otočných panelov, 1 vrtuľu, 2 kĺby, 
1 guľomet, 1 satelitnú anténu. Balené v sáčku.
Veková kategória: 2+

Rozširujúce sady k stavebniciam MAGFORMERS
Vďaka doplnkovým sadám si môžete stavebnice MAGFORMERS 

stále ďalej rozširovať o ďalšie a ďalšie dieliky... !

DG60002 22,00 €

Štvorce 
Balenie obsahuje 12 rôznofarebných 
štvorcov s dĺžkou strany 6,4 cm.
Veková kategória: 2+ 

DG60003 22,00 €

Kosoštvorce 
Balenie obsahuje 12 rôznofarebných 
kosoštvorcov s dĺžkou strany 6,4 cm.
Dĺžka dlhšej uhlopriečky: 9,8 cm.
Dĺžka kratšej uhlopriečky: 6 cm.
Veková kategória: 2+ 

DG60006 31,90 €

Lichobežníky 
Balenie obsahuje 
12 rôznofarebných 
lichobežníkov.
Dĺžka základne: 12 cm.
Horná strana: 6,4 cm.
Výška lichobežníka:
5,6 cm.
Veková kategória: 2+ 

DG60005 29,50 €

Päťuholníky 
Balenie obsahuje 12 rôznofarebných 
päťuholníkov.
Dĺžka jednej strany: 6,4 cm.
Výška päťuholníka: 10 cm.
Veková kategória: 2+ 

DG60007 35,00 €

Šesťuholníky 
Balenie obsahuje 12 rôznofarebných 
šesťuholníkov.
Dĺžka strany: 6,4 cm.
Výška šesťuholníka: 11,2 cm.
Veková kategória: 2+ 

obľúbené a
odskúšané 

materskými 
školami v SR !

DG60403 20,90 €

Obdĺžničky 
Balenie obsahuje 12 rôznofarebných 
obdĺžničkov. Rozmer: 6,5 x 3,6 cm.
Veková kategória: 2+ 

St
a

ve
b

n
ic

e
 r

ô
zn

yc
h

 t
va

ro
v 

a
 t

yp
o

v

F - 1-Didakticke-2021-2022 - 50 Da PRINT.indd   368 6. 8. 2021   13:14:19



369

w
w

w
.n

o
m

ila
nd

.s
k 

 /
  
Be

zp
la

tn
á

  
in

fo
lin

ka
  0

80
0 

60
 6

0 
50

DG60404 50,00 €

Trojité obdĺžniky 
Balenie obsahuje 12 rôznofarebných trojitých 
obdĺžnikov. Rozmer: 6,5 x 19 cm.
Veková kategória: 2+ 

DG60034 27,50 €

Pravouhlé trojuholníky 
Balenie obsahuje 12 rôznofarebných 
pravouhlých trojuholníkov. Rozmer: 6,5 x 
13 cm. Veková kategória: 2+ 

DG60036 32,50 €

Výseky medzikružia 
Balenie obsahuje 12 rôznofarebných 
výsekov medzikružia. Vnútorný polomer: 
6,5 cm. Vonkajší polomer: 13 cm.
Veková kategória: 2+ 

DG60037 41,00 €

Superoblúky
Balenie obsahuje 12 rôznofarebných 
superoblúkov. Rozmer: 6,5 x 20 cm.
Veková kategória: 2+ 

DG60051 2,50 €

Osmina gule 
Balenie obsahuje 1 osminu gule. 
Dodávané vo farebnosti v závislosti od 
skladových zásob. Rozmer: 9,5 x 9,5 cm.
Veková kategória: 2+ 

DG60052 4,30 €

Osemuholník
Balenie obsahuje 1 osemuholník. Dodávané 
v rôznofarebných kombináciách v závislosti 
od skladových zásob. Rozmer: 6,5 x 5 cm. 
Veková kategória: 2+ 

DG60050 6,80 €

Rameno žeriavu 
Balenie obsahuje 1 rameno žeriavu s oddeliteľnou magnetickou 
kladkou na lanku. Žeriavom je možné zdvíhať rôzne kovové 
a magnetické predmety. Základová doštička sa vkladá do Magformers 
dielikov Štvorcov alebo Obdĺžnikov. Rameno sa môže otáčať okolo 
základovej doštičky až o 360 stupňov. Veková kategória: 2+ 

DG60409 22,00 €

Kruhy 
Balenie obsahuje 12 rôznofarebných 
kruhov o priemere 6,5 cm.
Veková kategória: 2+ 

DG60408 32,50 €

Dlhé obdĺžniky 
Balenie obsahuje 12 rôznofarebných 
obdĺžnikov. Rozmer: 13 x 3,2 cm.
Veková kategória: 2+ 

DG60407 36,00 €

Super lichobežníky 
Balenie obsahuje 12 rôznofarebných 
nepravidelných lichobežníkov. Dolná strana 
meria 6,4 cm a výška dieliku je 13 cm.
Veková kategória: 2+ 
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DG60008 35,00 €

Obdĺžniky
Balenie obsahuje 12 rôznofarebných obdĺžnikov. 
Rozmer: 6,4 x 13 cm. Veková kategória: 2+ 

DG60038 54,50 €

Mriežky 
Balenie obsahuje 12 rôznofarebných 
mriežok. Dĺžka strany: 13 cm.
Veková kategória: 2+

DG60205 22,00 €

Jednokolieska 
Balenie obsahuje 6 koliesok. Kolieska 
sú vsadené do klasického štvorca.
Veková kategória: 2+ 

DG60009 9,00 €

Kolieska 
Balenie obsahuje 2 páry koliesok na 
podvozkových doštičkách v tvare štvorca. Nový 
systém zacvakávania magnetických štvorcov 
na podvozok zaručujú väčšiu pevnosť. Rozmer 
podvozkovej doštičky: 6,4 x 6,4 cm.
Rozmer balenia: 11,4 x 11,4 cm.
Veková kategória: 2+

DG60004 29,50 €

Vysoké trojuholníky 
Balenie obsahuje 12 rôznofarebných, 
rovnoramenných trojuholníkov.
Dĺžka základne: 6,4 cm.
Výška trojuholníka: 11,6 cm.
Veková kategória: 2+ 

DG60401 19,00 €

Kruhové výseky 
Balenie obsahuje 12 kruhových výsekov 
v dvojfarebnom prevedení, t.j. rub a líc 
je rôznej farby. V balení sú 4 trojice vo 
farebných kombináciách žlto - ružová, 
oranžovo
- červená, zeleno - fialová a modro - 
tyrkysová.
Rozmer balenia: 6,5 x 6,5 x 8 cm. Veková 
kategória: 2+ 

DG60402 31,00 €

Oblúky 
Balenie obsahuje 12 oblúkov 
v dvojfarebnom prevedení, t.j. rub 
a líc je rôznej farby. V balení sú 4 
trojice vo farebných kombináciách 
žlto - ružová, oranžovo - červená, 
zeleno - fialová a modro - tyrkysová.
Rozmer balenia: 6,5 x 9,5 x 11 cm.
Veková kategória: 2+ 

Vďaka doplnkovým sadám 
si môžete stavebnicu 
stále ďalej rozširovať 

o ďalšie a ďalšie dieliky...

DG60201 37,50 €

SUPER trojuholníky 
Balenie obsahuje 12 rôznofarebných SUPER 
trojuholníkov. SUPER trojuholník je 4-krát väčší 
ako klasický trojuholník stavebnice Magformers. 
Dĺžka strany: 12 cm. Veková kategória: 2+ 

obľúbené a
odskúšané 

materskými 
školami v SR !

DG60053 3,60 €

Koliesko pre motorky 
Balenie obsahuje 1 koliesko na 
štvorcovej základni. Koliesko má voľne 
natočitelné rameno a je vhodné na stavbu 
jednostopových vozidiel a trojkoliek. 
Rozmer podvozkovej doštičky: 6,4 x 
6,4 cm. Výška kolieska: 11 cm.
Veková kategória: 2+ 
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Vďaka doplnkovým sadám 
si môžete stavebnicu 
stále ďalej rozširovať 

o ďalšie a ďalšie dieliky...

DG60405 7,00 €

Vrtuľa 
Balenie obsahuje 2 vrtule. Vrtule majú 
nastaviteľnú dĺžku všetkých štyroch listov. Je 
použiteľná iba v kombinácii s otočným panelom, 
alebo so štvorcom.
Priemer vrtule: 10,5 - 17 cm.
Rozmer balenia: 13,5 x 13,5 x 4 cm.
Veková kategória: 2+

DG60406 20,90 €

Otočné panely 
Balenie obsahuje 12 rôznofarebných otočných 
panelov. Otočný panel je nevyhnutný na 
pripevňovanie niektorých doplnkov (napr. 
vrtule, satelitnej antény, magnetických kĺbov).
Rozmer panelu: 4,3 x 4,3 cm.
Rozmer balenia: 8,7 x 26 x 1 cm.
Veková kategória: 2+

DG60019 5,15 €

Magnetický kĺb 
Balenie obsahuje 1 magnetický kĺb. Kĺb má 
dva magnetické tŕne otočné v rozsahu 240 °. 
Kĺb možno aretovať v 15 rôznych polohách. Na 
upevnenie odporúčame použiť otočný panel, 
čím sa získajú ďalšie stupne voľnosti, ale kĺb 
drží na dielikoch aj bez panelu. 
Priemer guľovitej časti: 4 cm.
Veková kategória: 2+

Figúrky
Každá otočná figúrka je zasadená do 
klasického magnetického štvorca. Figúrky 
majú voľne polohovateľné ruky a úsmev na 
tvári. Balenie obsahuje 1 ks.
Rozmer štvorca: 6,4 x 6,4 cm.
Veková kategória: 2+

DG60203F - Dievča 4,35 €

DG60203M - Chlapec 4,35 €

DG60160 - Kozmonaut 4,35 €

DG60158 - Mimozemšťan 4,35 €

DG60159 - Princezná 4,35 €

DG60162 0,75 €

Balkón 
Doplnok určený pre stavby domov, zámkov 
a palácov. Balkón sa vkladá do klasického 
štvorca DG60002. Balenie obsahuje 1 ks.
Veková kategória: 2+ 

DG60167 0,60 €

Okienko 
Doplnok určený pre stavby domov, zámkov 
a palácov. Vkladá sa do klasického štvorca 
DG60002 a je otváracie. Balenie obsahuje 1 ks.
Veková kategória: 2+ 
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Magtematika mini 
prostorové vnímání 
a logika pro nejmenší

kreativní magnetická stavebnice pro radost i vzdělávání

CZ SK

SK

Magtematika mini 
prostorové vnímání 
a logika pro nejmenší

kreativní magnetická stavebnice pro radost i vzdělávání

ZŠ

CZ

Didaktické pomôcky a hry

pri objednávke nad 99 €

Magtematika box
Balenie obsahuje 67 dielikov: 20 trojuholníkov, 19 štvorcov, 
4 kosoštvorce, 5 vysokých trojuholníkov, 2 päťuholníky, 
2 lichobežníky, 3 šesťuholníky, 4 obdĺžniky, 1 trojitý obdĺžnik, 
2 pravouhlé trojuholníky, 2 SUPER štvorce, 2 SUPER trojuholníky, 
1 panel ABC. Sada bola špeciálne zostavená na použitie 
s učebnicou Magtematika, ktorá je súčasťou balenia. Precvičuje 
základnú geometriu, priestorové vnímanie, prácu s číslami, 
osvojenie si konštrukčných princípov a iné.
Rozmer balenia: 27 x 25 x 17 cm. Veková kategória: 4+ 

DG60505SK - slovenská verzia 180,00 €

DG60505CZ - česká verzia 180,00 €

Učebnica Magtematika
Obsahuje 48 veľmi odolných, plnefarebných strán formátu 
A3 s úlohami a postupmi, ktoré boli vypracované tímom 
pedagógov. Náročnosť cvičení je odstupňovaná tak, 
aby motivovala deti na dosiahnutie stále vyšších cieľov. 
Posledná dvojstrana je plná obrázkových predlôh k stavbám 
rôznej náročnosti.
Učebnica obsahuje šablóny s nákresmy Magformers dielikov 
v skutočnej veľkosti - väčšina úloh dokonca vyžaduje 
prikladanie dielikov priamo do učebnice, čím sa deti názorne 
naučia, ako s dielikmi pracovať. Rozmer: 42 x 30 cm.
Veková kategória: 4+ 

DG63411SK - slovenská verzia 15,90 €

DG63411CZ - česká verzia 15,90 €

Použite Magformers dieliky 
na zostavenie úžastných 

2D stavieb !
Ideálne na skladanie 

na tabuliach s magnetickým 
alebo kovovým povrchom.

Našu ponuku tabúľ 
nájdete na str. 994 - 998.
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DG60056 1,55 €

Doplnkový nadstavec - Kocka 
Balenie obsahuje 1 nadstavec Kocka.
Zo všetkých strán je možné nadstavec 
spojiť s bežnými dielikmi Magformers v tvare 
štvorca. Dodávané vo farebnosti v závislosti 
od skladových zásob.
Rozmer: 7,5 x 7,5 x 7,5 cm.
Veková kategória: 2+ 

DG60057 1,15 €

Doplnkový nadstavec - Trojboký 
Balenie obsahuje 1 nadstavec Trojboký.
Z troch strán je možné nadstavec spojiť 
s bežnými dielikymi Magformers v tvare štvorca. 
Z ďalších dvoch strán je možné nadstavec 
spojiť s Magformers trojuholníkmi. Dodávané vo 
farebnosti v závislosti od skladových zásob.
Rozmer štvorcovej strany: 7,5 x 7,5 cm.
Trojuholníkovú strana predstavuje rovnostranný 
trojuholník o dĺžke strany: 6 cm.
Veková kategória: 2+ 

DG60058 0,40 €

Doplnkový nadstavec 
- Spojka 
Balenie obsahuje 1 nadstavec Spojka.
Spojkami sa dajú vzájomne spájať nadstavce 
Kocka a nadstavec Trojboký. Dodávané vo 
farebnosti v závislosti od skladových zásob.
Rozmer: 4,3 x 4,3 x 1,3 cm.
Veková kategória: 2+ 

Doplnkové nadstavce Magformers
Nadstavce sú vyrobené z tvrdého a pevného plastu a umožňujú stavbu ďalších konštrukcií, 

pričom je s nimi možné nahradiť istý počet Magformers magnetických dielikov. 
Stavby vďaka nadstavcom porastú rýchlejšie.

Spojkami je možné k sebe doplnkové nadstavce pripájať. 
Doplnkové nadstavce neobsahujú magnety.

DidaMagna Box
Balenie obsahuje 240 dielikov: 26 trojuholníkov, 40 štvorcov, 8 kosoštvorcov, 
8 vysokých trojuholníkov, 12 päťuholníkov, 4 lichobežníky, 4 obdĺžniky, 2 trojité obdĺžniky, 
4 šesťuholníky, 4 Super trojuholníky, 5 mriežok, 8 výsekov, 4 oblúky, 
4 obdĺžničky, 2 polovalce, 4 minivýseky, 2 polkruhy, 2 oblúčiky, 6 trojlaločných oblúkov, 
4 pravouhlé trojuholníky, 4 pravouhlé trojuholníčky, 4 kužele, 8 výsekov medzikružia, 
4 super oblúky, 4 kruhové úseky, 2 ploché oblúky, 8 gúľ, 2 osemuholníkov, 
4 jednololieska, 2 otočné figúrky, 1 panel ABC, 2 vrtule, 1 satelit, 1 guľomet, 
2 podvozky, 2 moto kolieska, 4 otočné panely, 6 Lux pyramíd, 4 Lux pyramídy trojboké, 
4 nadstavce kocky, 2 nadstavce trojboké, 5 nadstavcova spojka, 4 spojky na stĺpiky, 
2 stĺpiky, 4 pravouhlé spojky, 1 učebnicu Magtematika + 1 plátenú krabicu. 
Všetko je balené v praktickom plastovom boxe. 
Rozmer boxu: 45,5 x 31 x 23,5 cm.
Veková kategória: 3+

DG60511 - SK verzia 590,00 €

DG60510 - CZ verzia 590,00 €
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Didaktické pomôcky a hry

pri objednávke nad 99 €

DG60060 0,90 €

Doplnkový nadstavec - Stĺpik 
Balenie obsahuje 1 nadstavec Stĺpik.
Stĺpik pripojíte k doplnkovým nadstavcom 
Kocka a Trojboký s použitím Spojok.
Dodávané vo farebnosti v závislosti od 
skladových zásob.
Rozmer: 2,9 x 2,9 x 5,5 cm.
Veková kategória: 2+ 

DG60039 0,95 €

Lux pyramída 
Balenie obsahuje 1 Lux pyramídu. Neobsahuje 
magnet, vkladá sa do štvorcových otvorov 
rozličných Magformers dielikov (napr. Štvorce, 
Mriežky...). Možné použiť ako dekoračný 
prvok alebo s LED svetielkom, kedy prenáša 
k povrchu rozptýlené svetlo.
Rozmer základne: 5,5 x 5,5 cm. Výška: 3,3 cm.
Veková kategória: 2+ 

DG60059 0,40 €
Doplnkový nadstavec 
- Spojka na stĺpik 
Balenie obsahuje 1 nadstavec Spojka na sĺpik.
Spojkami sa dá nadstavic Stĺpik pripojiť 
k nadstavcom Kocka a nadstavcom Trojbokým.
Dodávané vo farebnosti v závislosti od 
skladových zásob.
Rozmer: 4,5 x 4,5 x 1,2 cm.
Veková kategória: 2+ 

DG60040 15,00 €

LED svetielko 
Balenie obsahuje 1 LED svetielko. Obsahuje niekoľko 
farebných LED diód, vďaka ktorým je možné navoliť viacero 
svetelných a farebných režimov (napr. aj prechod medzi 
všetkými farbami). Je to magnetický štvorec so zabudovaným 
zdrojom, pričom batérie nie sú potrebné, nakoľko sa dobíja 
priloženým USB káblom. Po nabití svetielko vydrží svietiť 
4 hodiny. Úžasný doplnok k stavebnici Magformers, ktorý oživí 
hotové stavby. Ideálne je použiť ho napr. s Lux pyramídami. 
Rozmer: 6,4 x 6,4 x 2 cm. Veková kategória: 2+ 

DG60083 1,25 €

Doplnkový nadstavec - Pravouhlá spojka 
Balenie obsahuje 1 nadstavec. Robustná spojka spevní základnú štruktúru 
stavieb. K tejto spojke je možné pripojiť Doplnkový nadstavec Kocka 
(DG60056) alebo Trojboký nadstavec (DG60057). Nie je možné na ňu 
priamo pripojiť magnetický štvorec, je nutné použiť Nadstavce Kocku alebo 
Trojboký nadstavec. Dodávané vo farebnosti v závislosti od skladových 
zásob. Rozmer 2 strán, na ktoré sa pripájajú Nadstavce: 4,5 x 5,5 cm. 
Veková kategória: 2+ 

DG60431 55,00 €

Primo Box 
Cenovo najvýhodnejšia a obľúbená sada s kolieskami, figúrkou 
a pevným podvozkom. Časť štvorcových dielikov je nahradená 
Plastovými nadstavcami, ktoré tvoria pevnú konštrukčnú 
základňu pre stavbu aj komplikovanejších stavieb. Balenie 
obsahuje 31 dielikov: 9 štvorcov, 8 trojuholníkov, 1 trojitý 
obdĺžnik, 1 figurku, 2 páry koliesok, 4 Lux pyramídy, 2 Lux 
pyramídy trojboké, 1 nadstavec Kocka, 3 nadstavce Spojka.
Rozmer boxu: 30 x 19 x 13 cm (5l). Veková kategória: 2+ 

Súčasťou sú 
Doplnkové 

plastové 
nadstavce
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Geomag box
Sady obsahujú rozličné zastúpenie tyčiek, guličiek 
a plastových panelov (výplní) na vytvorenie rozličných 
stavieb. Vďaka veľkému počtu prvkov sú boxy ideálne 
pre väčšie skupiny detí.
Balené v praktických uzatvárateľných boxoch.
Veková kategória: 3+

BC00556 - 300 ks, 6 l box 135,00 €

BC00557 - 500 ks, 10 l box 220,00 €

Magnetická stavebnica GEOMAG
Základnými, stavebnými prvkami svetoznámej, švajčiarskej stavebnice Geomag sú tyčky, o dĺžke 5,7 cm s magnetmi ukrytými 

v koncoch tyčiek, oceľové guličky o priemere 1,27 cm a rôznofarebné plastové panely. 

Vďaka silným magnetom umožňujú tieto prvky spoločne vytvoriť dokonalé stavby plné fantázie. 
Geomag umožňuje deťom formou hry nahliadnuť do tajov magnetizmu, fyzikálnych zákonov, chemických štruktúr, 

geometrických tvarov i architektúry. Podporuje tvorivosť, predstavivosť a rozvíja jemnú motoriku. 

Vďaka svojim vlastnostiam je stavebnica Geomag výbornou a atraktívnou učebnou pomôckou aj v materských a základných školách.

Špeciálne sady 
pre škôlky a školy !

Švajčiarska

BC00533 39,00 €

Geomag - Glitter 68 
Sada obsahuje 68 dielikov 
(24 dlhých magnetických tyčiek, 
20 guľôčok a 24 výplní.
Veková kategória: 3+ 

BC00379 50,00 €

Geomag - Supercolor 
Panels, 78 ks
Stavebnica obsahuje 78 dielov. 
Plastové časti stavebnice sú vyrobené 
zo 100% recyklovaného plastu.
Veková kategória: 5+ 
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Didaktické pomôcky a hry

pri objednávke nad 99 €

BC00193 189,00 €

Geomag - Supercolor 
Masterbox, 388 ks
Stavebnica obsahuje 388 dielov. 
Plastové časti stavebnice sú vyrobené 
zo 100% recyklovaného plastu.
Veková kategória: 3+ 

BC00378 35,00 €

Geomag - Supercolor 
Panels, 52 ks
Stavebnica obsahuje 52 dielov. 
Plastové časti stavebnice sú vyrobené 
zo 100% recyklovaného plastu.
Veková kategória: 5+ 

BC00472 49,00 €

Geomag - Classic Panels, 78 ks
Obsahuje 28 magnetických tyčiek, 20 
oceľových guličiek, 16x trojuholníkovú 
výplň, 2x červenú výplň v tvare päťuholníka 
a 12 výplní v tvare štvorca. Plastové 
časti stavebnice sú vyrobené zo 100% 
recyklovaného plastu.
Veková kategória: 5+ 

BC00473 70,00 €

Geomag - Classic Panels, 114 ks
Obsahuje 36 magnetických tyčiek, 36 oceľových 
guličiek, 24x trojuholníkovú výplň, 6x zelenú výplň 
v tvare päťuholníka a 12 výplní v tvare štvorca. 
Plastové časti stavebnice sú vyrobené
zo 100% recyklovaného plastu.
Veková kategória: 5+ 

BC00273 59,00 €

Geomag - Classic, 93 ks
Obsahuje 44 magnetických tyčiek, 44 oceľových 
guličiek, 2 žlté štvorcové podstavce a 3 oranžové 
podstavce v tvare päťuholníka. Súčasťou balenia 
je aj praktické plastové puzdro.
Veková kategória: 3+ 
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BC00274 85,00 €

Geomag - Classic, 142 ks
Obsahuje 142 dielov. Vyrobené zo 100% 
recyklovaného plastu. Súčasťou balenia je aj 
praktické plastové puzdro.
Veková kategória: 3+ 

BC00083 49,00 €

Geomag MagiCube
- Matematika, 61 ks
Deti majú možnosť vytvárať rôzne tvary, 
farebné kombinácie a 3D štruktúry 
jednoduchým spájaním a otáčaním kociek.
Obsahuje 16 magnetických kociek a 45 klipov.
Veková kategória: 3+ 

BC00067 39,00 €

Geomag MagiCube 
- Vyskúšaj ma, 16 ks
Deti majú možnosť vyskúšať magnetizmus v 
praxi. Kocky sa k sebe navzájom priťahujú zo 
všetkých šiestich strán. Sú vyrobené z 100% 
recyklovaného plastu. 
Veková kategória: 1+ 

BC00069 139,00 €

Geomag MagiCube 
- Vyskúšaj ma, 64 ks
Deti majú možnosť vyskúšať magnetizmus v 
praxi. Kocky sa k sebe navzájom priťahujú zo 
všetkých šiestich strán. Sú vyrobené z 100% 
recyklovaného plastu. 
Veková kategória: 1+ 

Geomag - Magicube 
- jednofarebné
Vďaka špeciálnej vnútornej konštrukci 
sa magnetické kocky vzájomne priťahujú 
zo všetkých šiestich strán! Jednoduché 
spájanie a otáčanie zvládnu aj tí najmenší. 
Vďaka magnetom vnútri kociek krásne držia 
aj v priestore - stavanie v 3D.
Rozmer kocky: 4 x 4 x 4 cm.
Veková kategória: 1+

BC00056 - 24 ks 49,90 €

BC00057 - 64 ks 129,00 €
aj pre
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Didaktické pomôcky a hry

pri objednávke nad 99 €

BC00132 15,50 €

Geomag - Magicube
- Zvieratká, 4 ks
Deti si môžu poskladať svoje 
najobľúbenejšie zvieratká jednoduchým 
spájaním a otáčaním kociek. 
Obsahuje 4 magnetické kocky 
a 6 tipov na skladanie (3 kartičky). 
Veková kategória: 1,5+ 

BC00131 15,50 €

Geomag - Magicube 
- Ovocie, 4 ks
Dobroty ako jabĺčko, banán alebo hrozno 
poteší malých aj veľkých. A nielen 
k jedlu - dá sa s nimi zažiť aj veľa zábavy. 
Obsahuje 4 magnetické kocky a 6 tipov 
na skladanie (3 kartičky). 
Veková kategória: 1,5+ 

BC00121 15,50 €

Geomag - Magicube 
- Hmyz, 4 ks
Lienka, vážka alebo mravce ... Aké 
ďalšie zvieratká z ríše hmyzu objavíš? 
Jednoduché spájanie a otáčanie zvládnu 
aj tí najmenší. Vďaka magnetkám 
vo vnútri kociek krásne drží v priestore, 
stavanie v 3D. Obsahuje 4 magnetické 
kocky a 6 tipov na skladanie (3 kartičky). 
Veková kategória: 1,5+ 

BC00122 15,50 €

Geomag - Magicube 
- Doprava, 4 ks
Výlet lietadlom, vlakom alebo snáď 
kozmickú raketou? Stačí si vybrať. 
Jednoduché spájanie a otáčanie zvládnu 
aj tí najmenší. Vďaka magnetkám 
vo vnútri kociek krásne drží v priestore, 
stavanie v 3D. Obsahuje 4 magnetické 
kocky a 6 tipov na skladanie (3 kartičky).
Veková kategória: 1,5+ 

BC00081 21,50 €

Geomag - Magicube 
- Labková patrola 1
V hlavnej úlohe Skye a jej úžasná helikoptéra. 
Pri akcii bude určite na mieste včas i vďaka 
svojmu kompasu. Ružová varianta pre všetky 
malé záchranárky. Obsahuje 5 magnetických 
kociek s vlisovanými obrázkami - žiadne 
odlupujúce sa samolepky!
Veková kategória: 2,5+ 

BC00079 21,50 €

Geomag - Magicube 
- Labková patrola 3
V hlavnej úlohe Chase so svojim policajným 
autom. Nechýba mu ani policajný odznak a logo 
super tímu hrdinov. Obsahuje 5 magnetických 
kociek s vlisovanými obrázkami - žiadne 
odlupujúce sa samolepky!
Veková kategória: 2,5+ 
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BC00080 21,50 €

Geomag - Magicube 
- Labková patrola 2
V hlavnej úlohe Marshall so svojim 
hasičským autom. Pomôže mu pri 
zásahu hasičský rebrík alebo to bude 
tentoraz jednoduchšie? Hlavne musí mať 
pri sebe odznak a logo super tímu 
hrdinov! Obsahuje 5 magnetických 
kociek s vlisovanými obrázkami - žiadne 
odlupujúce sa samolepky!
Veková kategória: 2,5+ 

BC00129 139,00 €

Geomag - Magicube 
- rôznofarebné, 64 ks
Super veľké balenie kociek - vhodné aj 
do škôlok. Vďaka špeciálnej vnútornej konštrukcii 
sa magnetické kocky vzájomne priťahujú 
zo všetkých šiestich strán! Jednoduché spájanie 
a otáčanie zvládnu aj tí najmenší. Vďaka 
magnetkám vo vnútri kociek krásne drží 
v priestore, stavanie v 3D. Stavebnica obsahuje 
spolu 64 magnetických kociek.
Veková kategória: 1+ 

BC00128 65,00 €

Geomag - Magicube 
- rôznofarebné, 27 ks
Super veľké balenie kociek - vhodné do škôlok. 
Stavebnica obsahuje celkom 27 magnetických kociek.
Veková kategória: 1+ 

BC00068 55,00 €

Geomag MagiCube 
- Vyskúšaj ma, 24 ks
Deti majú možnosť vyskúšať magnetizmus v 
praxi. Kocky sa k sebe navzájom priťahujú zo 
všetkých šiestich strán. Sú vyrobené z 100% 
recyklovaného plastu. 
Veková kategória: 1+ 

BC00200 19,00 €

Geomag MagiCube - Tvary, 6 ks
Sada obsahuje 3 tvary: pol kocka, štvrťvalec a 
kocka. Kocky sa priťahujú zo všetkých strán. 
Balenie obsahuje 6 magnetických blokov.  
Veková kategória: 1+ 

BC00201 30,00 €

Geomag MagiCube - Tvary, 9 ks
Sada obsahuje 3 tvary: pol kocka, štvrťvalec a 
kocka. Kocky sa priťahujú zo všetkých strán. 
Balenie obsahuje 9 magnetických blokov.  
Veková kategória: 1+ 
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BC00203 70,00 €

Geomag MagiCube - Tvary, 32 ks
Sada obsahuje 4 tvary a kolieska: kocky, pol 
kocka, štvrťvalec a pologuľa. Kocky sa priťahujú 
zo všetkých strán. Balenie obsahuje 32 blokov.  
Veková kategória: 1+

BC00202 39,00 €

Geomag MagiCube - Tvary, 13 ks
Sada obsahuje 4 tvary a kolieska: kocky, pol kocka, 
štvrťvalec a pologuľa. Kocky sa priťahujú zo všetkých 
strán. Balenie obsahuje 13 blokov.  
Veková kategória: 1+

DG902003 25,00 €

Stick-O - Dopravné prostriedky 
Tematická sada obsahujúca 16 dielikov 
zameraných na stavanie rôznych
autíčok, rakiet a lietadiel. Pri
hraní sa môžete inšpirovať predlohami alebo 
popustiť uzdu fantázii a vymyslieť vlastné modely.
Rozmer balenia: 19 x 19 x 8,5 cm.
Veková kategória: 2+ 

DG902004 39,00 €

Stick-O - Stavbárske autá 
Tematická sada obsahujúca 26 dielikov 
zameraných na stavanie rôznych stavebných 
strojov a náradia. Pri hraní sa môžete inšpirovať 
predlohami alebo popustiť uzdu fantázii 
a vymyslieť vlastné modely.
Rozmer balenia: 25 x 25 x 8,5 cm.
Veková kategória: 2+ 
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DG902006 39,00 €

Stick-O - Rybačka 
Tematická sada obsahujúca 26 dielikov zameraných 
na tvorenie a chytanie vodných zvieratiek (rybky 
a iné roztomilé vodné príšerky). Pri hraní sa môžete 
inšpirovať predlohami alebo popustiť uzdu fantázii a 
vymyslieť vlastné druhy.
Rozmer balenia: 25 x 25 x 8,5 cm.
Veková kategória: 1,5+ 

DG902001 25,00 €

Stick-O - Kuchynka 
Tematická sada obsahujúca 16 dielikov 
zameraných na tému jedla a varenia. Pri
hraní sa môžete inšpirovať predlohami alebo 
popustiť uzdu fantázii a vymyslieť vlastné 
originálne recepty.
Rozmer balenia: 19 x 19 x 8,5 cm.
Veková kategória: 1,5+ 

DG901003 43,50 €

Stick-O - Basic 30 
Základná stavebnica s 30 stavebnými dielikmi 
vo vyváženom mixe. Zostavovať môžete 
desiatky stavieb podľa priložených predlôh 
alebo vymýšľať vlastné originálne stavby.
Rozmer balenia: 28 x 28 x 9,5 cm.
Veková kategória: 1,5+ 
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DG901001 14,90 €

Stick-O - Basic 10 
Základná stavebnica s 10 jednoduchými 
tvarmi vo vyváženom mixe. Vhodné pre
prvé zoznámenie sa s týmto úplne novým 
druhom magnetickej stavebnice.
Rozmer balenia: 16 x 16 x 8,5 cm.
Veková kategória: 1,5+ 

DG901002 29,00 €

Stick-O - Basic 20 
Základná stavebnica s 20 stavebnými dielikmi 
vo vyváženom mixe. Zostavovať môžete 
desiatky stavieb podľa priložených predlôh 
alebo vymýšľať vlastné originálne stavby.
Rozmer balenia: 22 x 22 x 9,5 cm.
Veková kategória: 1,5+ 
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SM907 147,00 €

Smart MAX XXL - triedne balenie 
Všetky dieliky sú uložené v plastovom boxe 
s vrchnákom, ktoré obsahujú formy na tvorbu 
základných konštrukcií. Balenie obsahuje 
70 dielov. Veková kategória: 3+ 

Stavebnice SMART MAX
Zažite zábavu s magnetmi! Stavebnice Smart Max pomáhajú deťom zdokonaľovať si koordináciu oko - ruka, logické myslenie, 

rozoznávanie farieb a tvarov (v 2D aj 3D forme), počítanie, fantáziu, kreativitu a vzájomnú spoluprácu. 
Stavebnica sa skladá z rôznofarebných dielov, ktoré sa spájajú pomocou magnetov. Vďaka veľkému množstvu tvarov môžete 

stavať rôzne stavby, veže, domčeky, dokonca aj guľôčkové dráhy, fantázii sa medze nekladú.

SM501 92,00 €

Smart MAX Basic 
Balenie obsahuje 12 dlhých magnetických 
tyčiek, 18 krátkych magnetických tyčiek 
a 12 magnetických guľôčok.
Veková kategória: 3+ 

SM600 147,00 €

Smart MAX - Guľôčková dráha 
Balenie obsahuje množstvo magnetických 
dielov, potrebných na zostavenie veľkej 
guľôčkovej dráhy a ďalších rôznych konštrukcií. 
Veková kategória: 3+ 

SM101 17,20 €

Smart MAX - Ohnuté tyčky 
Balenie obsahuje 6 ohnutých 
magnetických tyčiek v rôznych farbách.
Veková kategória: 3+ 

SM104 17,90 €

Smart MAX - Dlhé tyčky 
Balenie obsahuje 6 dlhých magnetických 
tyčiek v rôznych farbách.
Veková kategória: 3+ 

SM105 27,50 €

Smart MAX - Dlhé a krátke tyčky 
Balenie obsahuje 6 dlhých magnetických tyčiek 
a 6 krátkych magnetických tyčiek v rôznych 
farbách. Veková kategória: 3+ 

SM103 17,20 €

Smart MAX - Guľôčky 
Balenie obsahuje 6 magnetických 
guľôčok. Veková kategória: 3+ 

SM909 113,00 €

Smart MAX - Gulôčková dráha 
Magnetická stavebnica ideálna pre vytvorenie gulôčkovej 
dráhy. Deti sa počas hry oboznámia s princípom priťahovania 
a odpudzovania magnetov. Balenie obsahuje: 15 tyčiek, 
12 gulôčok a 17 stavebných prvkov guličkovej dráhy. 
Balené v praktickom plastovom boxe, viečko slúži ako 
podkladová doska pre stavanie. 
Veková kategória: 3+ 
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SM404 52,50 €

Smart MAX - Továreň 
Balenie obsahuje množstvo 
magnetických dielov, potrebných 
na zostavenie rôznych konštrukcií 
a autíčko.
Veková kategória: 3+ 

SM220 57,00 €

Smart MAX 
- Moje prvé safari zvieratká 
Zábavná magnetická hra, pri ktorej deti 
rozvíjajú jemné motorické schopnosti, 
rozpoznávanie zvierat aj farieb. Obsahuje 
18 dielikov, z ktorých je možné postaviť 
6 zvierat: žirafu, leva, nosorožca, slona, 
krokodíla a hrocha. Dieliky držia spolu 
pomocou magnetov a sú vyrobené 
z mäkkého, bezpečného a odolného plastu. 
Veková kategória: 1+ 

SM221 35,00 €

Smart MAX 
- Moje prvé zvieratká z farmy 
Magnetická stavebnica obsahuje 16 dielikov 
a je možné z nej vytvoriť 6 zvierat: koníka, 
prasiatko, ovečku, kravičku a 2 sliepočky. 
Dieliky držia spolu pomocou magnetov 
a sú vyrobené z mäkkého, bezpečného 
a odolného materiálu.
Veková kategória: 1+ 

SM224 35,00 €

Smart MAX - Rozvíjame zmysly 
Sada 4 magnetických tyčiek s mäkkým gumovým povrchom a 4 
magnetických guličiek v tvare kvietkov podnecuje rozvoj zmyslového 
vnímania. Deti vnímajú rôzne farby a tvary okvetných lístkov a 
hmatom vnímajú povrchy jednotlivých tyčiek. Každý z kvietkov má 
inú náplň a pri zatrasení vydávajú odlišné zvuky. Na oboch stranách 
kvietkov sú obrázky najčastejších emócií.
Veková kategória: 1+ 

SM226 35,00 €

Smart MAX - Moje prvé autíčka 
Sada 4 magnetických tyčiek a nasadzovacích predných a zadných 
častí autíčok v 4 rôznych farbách. Deti si jednoducho zostavia 4 
rôzne autíčka: hasičské a nákladné auto, miešačku a bager. Dieliky 
sú dostatočne veľké, príjemné a ľahké na manipuláciu. Balenie 
obsahuje 13 dielikov: 4 tyčky, 4 predné a 4 zadné diely autíčok a 1 
magnetickú guľu.
Veková kategória: 1+ 

SM303 57,00 €

Smart MAX - Mix vozidiel 
Magnetická stavebnica, s ktorou deti môžu 
zostavovať rôzne vozidlá, napr. buldozér, 
vysokozdvižný vozík alebo odťahové vozidlo. 
Jednotlivé diely sa jednoducho spájajú a sú 
kompatibilné so všetkými stavebnicami Smart 
MAX. Sada obsahuje 18 dielikov, 7 párov 
kolies a brožúru s návodmi.
Veková kategória: 3+ 

SM410 57,00 €

Smart MAX 
- Môj prvý vláčik so zvieratkami 
Pripojte vagóny k lokomotíve, naložte zvieratká 
a dopravte ich na miesto. Súprava drží spolu pomocou 
magnetov a je vyrobená z mäkkého, bezpečného 
a odolného plastu. Sada obsahuje 22 dielikov.
Veková kategória: 2+ 

St
a

ve
b

n
ic

e
 r

ô
zn

yc
h

 t
va

ro
v 

a
 t

yp
o

v

F - 1-Didakticke-2021-2022 - 50 Da PRINT.indd   384 6. 8. 2021   13:19:02



385

w
w

w
.n

o
m

ila
nd

.s
k 

 /
  
Be

zp
la

tn
á

  
in

fo
lin

ka
  0

80
0 

60
 6

0 
50

LH55206 95,00 €

Trubice
Vyrobené z trvácneho plastu. Spojením jednotlivých súčastí vy-
tvoríte rúrkový labyrint pre loptičky. Čím viac súčastí pripojíte, tým 
komplikovanejšie labyrinty vytvoríte. Odkiaľ vypadne loptička? 
Balenie obsahuje:
- trubice v tvare Y: 21 ks
- rovné trubice: 10 ks
- zahnuté trubice: 4 ks
- loptičky: 6 ks
- spojovacie časti: 160 ks
- 1 plastový box
Spolu až 201 súčastí!
Veková kategória: 3+

Až 201 súčastí!!! 

VN41310 23,50 €

Stavebnica - Trúbky
Vynikajúca stavebnica na trénovanie motoriky 
pri budovaní a skladaní autíčiek, tankov, 
budov a iných stavieb. Balenie obsahuje 
80 dielov rôznych farieb a tvarov. 
Veková kategória: 3+

PP4175 20,90 €

Stavebnica - trubice 
Stavebnica, ktorá podporuje detskú predstavivosť a kreativitu, 
precvičuje jemnú motoriku a učí deti chápať priestorové vzťahy. 
Z jednotlivých dielikov si môžu skladať rôzne trojrozmerné konštrukcie 
- lešenia, vodovodné potrubia, vesmírne moduly a iné. Balenie 
obsahuje: 16 rovných trubiek, 16 trubiek v tvare L, 4 trubky v tvare
T a 4 trubky v tvare kríža. Rozmer balenia: 34 x 29 x 8 cm.
Veková kategória: 3+

NS0390 79,00 €

Magnetické paličky 
Drevené farebné paličky majú na oboch koncoch magnety, vďaka 
ktorým sa dajú stavať rôzne konštrukcie. Balenie obsahuje 100 
paličiek v 5 farbách.
Dĺžka: 30 cm. Priemer: 0,8 cm.
Veková kategória: 3+ 

MI94105 55,00 € 

Veľká magnetická stavebnica
Rozmerovo veľké stavebnicové kúsky umožňujú ľahkú manipuláciu. 
Každý kúsok obsahuje silný magnet, pomocou ktorého sa jednotlivé 
stavebnice spájajú. Obsahuje 4 typy dielikov: dlhý diel má dĺžku 12 
cm, krátky 7 cm, spájajúca guľôčka je o priemere 4,5 cm, oblúkový 
diel má dĺžku 9,5 cm.Veľmi atraktívna farebná stavebnica, s ktorou 
si vaše deti užijú kopec zábavy. V balení je 36 kusov kúskov 
stavebnice. Veková kategória: 3+

EPL120540 142,00 €

Magnetické paličky, 52 ks
Rôzne povrchové štruktúry podporujú zmyslový 
vývoj. Materiál: plast, kovový magnet.
Rozmery: palička: Ø 2,5 x 8 cm, guľa Ø 5 cm.
Veková kategória: 3+ 
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VT37503 49,50 €

Stavebné kocky XXL 
Farebné plastové kocky, z ktorých si deti 
môžu postaviť veže, domčeky a iné stavby. 
Jednotlivé kocky do seba presne zapadajú. 
Balenie obsahuje 24 ks kociek v rôznych 
farbách a v dvoch veľkostiach.
Rozmer menšej kocky: 11 x 11 x 12 cm.
Rozmer väčšej kocky: 21,5 x 11 x 12 cm.
Veková kategória: 1+ 

MA901304 126,50 €

Stavebné tehly Maxi - 33 
Ideálna na zostavenie rozličných farebných 
stavieb. Balenie obsahuje 33 ks.
Rozmer menšieho dielu: 15 x 15 x 9,5 cm (DxŠxV). 
Rozmer väčšieho dielu: 31 x 15 x 9,5 cm (DxŠxV).
Rozmer balenia: 80 x 51 cm.
Veková kategória: 2+ 

Gumené, príjemné
na dotyk

MI32470 43,00 €

Kim Bloc - Stavebnica
Balenie obsahuje 40 rôznych stavebných dielikov 
a návod s úlohami. Veľké dieliky sú ľahko uchopiteľné 
a pomáhajú pri rozvoji jemnej motoriky. Vyrobené 
z flexibilného a odolného plastu.
Dĺžka najväčšieho dielika: 21 cm.
Veková kategória: 1+

BJ6010 95,00 €

Maxi stavebnica 
Stavebnica je vyrobená z plastu, pričom rohy jednotlivých dielov sú zaoblené 
a teda bezpečné pre deti. Je možné z nej postaviť hrady, domčeky,
preliezačky, či autíčko, atď. Balenie obsahuje 20 dielov.
Rozmer kociek: 35 x 35 cm.
Veková kategória: 3+
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EPL3002KC 180,00 €

Panelová stavebnica 
Stavebnicu tvoria veľké plastové panely v 5 rôznych tvaroch, 
pomocou ktorých dokážete poskladať rôzne modely. Ľahko sa 
uskladňujú - stačí ich poukladať na seba, nezaberú tak miesto. 
Balenie obsahuje 56 farebných panelov (8 trojuholníkov, 8 
panelov so štvorcovým oknom, 8 panelov s obdĺžnikovými 
otvormi, 12 otovrených štvorcových panelov a 20 plných 
štvorcových panelov. Rozmer štvorcového panelu: 21 x 21 cm.
Rozmer trojuholníka: 18,2 x 18,2 x 18,2 cm.
Hrúbka panelov: 1,5 cm.
Veková kategória: 3+

EPL2103KC 132,00 €

Penová stavebnica Link 
Dieliky stavebnice sú vyrobené z EVA peny - mäkkého bezpečného 
materiálu. Skladanie rôznych modelov rozvíja detskú kreativitu 
a zároveň precvičuje motoriku.
Balenie obsahuje spolu 95 dielov rôznej farby a tvaru. 
Rozmer najmenšej časti: výška: 8 cm, priemer: 5,3 cm.
Rozmer najväčšej časti: 16 x 8 x 5 cm.
Veková kategória: 2+ 

Z každej
farby 12 ks

Z každej
farby 2 ks

Z každej
farby 5 ks

ED523111 259,00 €

Penový hrad
Na postavenie veľkého hradu je k dispozícii 
290 penových kociek jasných farieb. 
Jednotlivé kocky majú rôzny tvar a veľkosť. 
Balené v plastovej taške.
Rozmer tašky: 240 x 20 x 150 cm.
Veková kategória: 3+

OBROVSKÉ! 

Stavebnica Polydron XL
Veľká plastová stavebnica, z ktorej je 
možné stavať rôzne 3D modely.
Obsah balenia: 
Sada 1: 4 štvorce, 4 štvorce s oknom,
4 trojuholníky.
Sada 2: 8 štvorcov, 8 štvorcov s oknom,
8 trojuholníkov.
Sada 3: 12 štvorcov, 12 štvorcov s oknom, 
12 trojuholníkov.
Rozmer štvorca: 40,5 x 40,5 cm.
Veková kategória: 2+

LH253701 - Sada 1 (12 dielov) 139,00 €

LH253702 - Sada 2 (24 dielov) 275,00 €

LH253703 - Sada 3 (36 dielov) 380,00 €
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LH709045 105,00 €

Kartónové tehly - Pastel a Tvary 
Doplnková sada kartónových pastelových tehál v 7 rozličných 
tvaroch. Balenie obsahuje 45 tehál z pevného kartónu s max. 
záťažou až 50 kg. Rozmer šesťhranu: 20 x 20 x 5 cm.
Rozmer kocky: 8 x 8 x 8 cm.
Veková kategória: 1,5+ 

CH50015 52,50 €

Tehličky pre detičky 
Ekologické a 100 % recyklovateľné kartónové tehličky sú ideálne na rozvoj detskej fantázie, priestorovej orientácie, 
abstraktného technického myslenia a zároveň motoriky. Nosnosť 1 ks tehličky je minimálne 30 kg, ale bez problémov 
udržia aj dospelého človeka. Z tehličiek je možné zostaviť nekonečné množstvo rozličných stavieb. Samozrejme 
najväčšou zábavou je ich následné búranie, ktoré vďaka bezpečnému materiálu a zaobleným rohom nikomu neublížia. 
Tehličky sú vhodné aj na rozličné pohybové aktivity a na precvičovanie rovnováhy. Sada obsahuje 24 tehličiek 
o rozmere 17,5 x 35 x 11,5 cm, ktoré si jednoducho sami postavíte. Ich zloženie zvládnu aj deti, nakoľko nie je potrebné 
žiadne lepenie. Na našich webových stránkach Vám ponúkame aj vypracovanú metodiku, kde nájdete rozličné nápady 
na použitie tehličiek. Rozmer balenia 1 sady: 76 x 69 x 8 cm.
Veková kategória: 3+ 

ľahké, pevné,
odolné, bezpečné

DT6993 229,00 €

Stavebné kocky - sivo-modré, 26 ks
Stavebné kocky sú vnútorne posilnené tak, aby na ne deti mohli aj vyliezť. 
Deti si môžu postaviť rôzne veže a domčeky podľa vlastnej predstavy. 
Balenie obsahuje 26 dielikov.
Rozmer menšej kocky: 15 x 15 x 8,5 cm.
Rozmer väčšej kocky: 30 x 15,9 x 15 cm.
Veková kategória: 2+ 

DT6994 229,00 €

Stavebné kocky - zeleno-oranžové, 26 ks
Stavebné kocky sú vnútorne posilnené tak, aby na ne deti mohli aj vyliezť. 
Deti si môžu postaviť rôzne veže a domčeky podľa vlastnej predstavy.
Balenie obsahuje 26 dielikov.
Rozmer menšej kocky: 15 x 15 x 8,5 cm.
Rozmer väčšej kocky: 30 x 15,9 x 15 cm.
Veková kategória: 2+ 

Drevená truhlica na hračky
Truhlica má jednoduchý dizajn prírodného dreva, na 
stranách obsahuje 4 divoké zvieratá. Má mechanizmus, 
ktorý pri zatváraní ochráni detské prstíky. 
Rozmer: 63 x 40 x 37 cm.
Veková kategória: 3+

DV21227 - natural 129,00 €

DV21226 - biela 129,00 €
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AD0591  8,90 €

Magnetická skladačka Farma 2
Deti si vytvárajú vlastnú farmu umiestňovaním figúrok zvierat 
na odpovedajúce miesta na tabuli. Oboznamujú sa pritom 
s jednotlivými zvieratkami ako aj s prostredím, v ktorom žijú. 
Zostava obsahuje dvojstrannú ukladaciu tabuľu s 2 motívmi 
s rozmerom 40 x 30 cm a 11 magnetických vyrezaných obrázkov
vyrobených z tvrdej magnetickej fólie.

AD0614  8,90 €

Magnetická skladačka ZOO
Deti si vytvárajú vlastnú ZOO umiestňovaním figúrok zvierat na 
odpovedajúce miesta na tabuli. Oboznamujú sa pritom s jednotlivými 
zvieratkami ako aj s prostredím, v ktorom žijú. 
Zostava obsahuje dvojstrannú ukladaciu tabuľu s 2 motívmi 
s rozmerom 40 x 30 cm a 11 magnetických vyrezaných obrázkov 
vyrobených z tvrdej magnetickej fólie.

AD0690 8,90 €

Magnetická skladačka Ulica
Deti si vytvárajú vlastné dopravné situácie na 
ulici. Zostava obsahuje dvojstrannú ukladaciu 
tabuľu s 2 motívmi s rozmerom 40 x 30 cm 
a 10 magnetických vyrezaných obrázkov 
vyrobených z tvrdej magnetickej fólie.

MS5055 32,00 €

Magnet Box JUNIOR s figúrkami 
Kovový box obsahuje 36 drevených 
magnetických dielikov, ktoré sa dajú pripevniť 
ku kovovému podkladu z každej strany. 
Balenie obsahuje aj 12 predlôh, podľa 
ktorých deti skladajú rôzne obrázky.
Rozmer: 33 x 19 x 1 cm.
Veková kategória: 3+ 

MS5025 26,50 €

Magnet Box TANGRAM
Kovový box obsahuje 34 drevených 
magnetických dielikov, ktoré sa dajú pripevniť 
ku kovovému podkladu z každej strany. 
Balenie obsahuje aj 8 predlôh, podľa ktorých 
deti skladajú rôzne obrázky.
Rozmer: 33 x 19 x 1 cm.
Veková kategória: 3+ 

MS5026 26,50 €

Magnet Box JUNIOR
Kovový box obsahuje 16 drevených 
magnetických dielikov, ktoré sa dajú pripevniť 
ku kovovému podkladu z každej strany. 
Balenie obsahuje aj 16 predlôh, podľa 
ktorých deti skladajú rôzne obrázky.
Rozmer: 33 x 19 x 1 cm.
Veková kategória: 3+ 

MS5040 16,00 €

Magnet Box - Červená mačka
Kovový box obsahuje 9 drevených magnetických 
dielikov v tvare častí mačacieho tela. Deti 
skladajú mačku v rôznych polohách podľa 
predlôh. Precvičujú si tak priestorovú 
predstavivosť. Rozmer: 19 x 20 x 1 cm.
Veková kategória: 3+ 
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DJ03136 27,50 €

Magnetická skladačka 
s tabuľkou - čierna 
Praktická čierna magnetická tabuľka na 
zatváranie obsahuje 35 magnetiek v rôznych 
tvaroch a farbách a 20 vzorových kariet. 
Deti si pri hre precvičia kreativitu a pozornosť.
Rozmer: 30 x 30 x 3,7 cm.
Veková kategória: 4+ 

DJ03130 29,00 €

Magnetická skladačka 
s tabuľkou - biela 
Praktická biela magnetická tabuľka na 
zatváranie obsahuje 42 magnetiek v rôznych 
tvaroch a farbách a 24 vzorových kariet. Deti 
si pri hre precvičia kreativitu a pozornosť.
Rozmer: 30 x 30 x 4,5 cm.
Veková kategória: 4+ 

MS5001 53,00 €

Veľká magnetická mozaika 
Farebná magnetická mozaika obsahuje 80 
dielikov rôznych tvarov a farieb. Deti si môžu 
vytvárať obrázky podľa vlastnej fantázie 
a po skončení hry dieliky jednoducho uložia 
do drevenej krabičky. Vrchnák krabice tvorí 
magnetická podložka, na ktorú deti skladajú 
obrázky. Rozmer: 30 x 42 cm. 
Veková kategória: 3+

DE12906  14,50 €

Magnetické puzzle Deti
Obsahuje 42 dielikov.
Rozmer: 33 x 20,5 x 4 cm.
Veková kategória: 3+

DE12907  14,50 €

Magnetické puzzle Medvede
Obsahuje 42 dielikov.
Rozmer: 33 x 20,5 x 4 cm.
Veková kategória: 3+

RO2405466 31,50 €

Magnetická skladačka - Usporiadaj správne
Jedno dieťa si vyberie kartu s úlohami a slovne opíše druhému dieťaťu zobrazený predmet a jeho 
umiestnenie na karte. Druhé dieťa umiestni obrázkovú magnetickú kartu podľa diktovaných inštrukcií 
na magnetickú tabuľu. Hra učí usporiadavať predmety s použitím pojmov: vedľa, nad, pod, hore, dole. 
Po umiestnení skontrolujte kartu, aby ste videli, či priradenie podľa inštrukcií bolo správne. Deti si môžu 
role vymeniť a vyberie sa nová karta. Aktivita podporuje sociálne zručnosti, posilňuje vzťahy medzi 
deťmi, pomáha vyriešiť úlohy a porozumieť priestorovým pojmom. Balenie obsahuje 1 drevený stojan so 
štrbinou, magnetickú tabuľu, 12 magnetických obrázkových kariet a 4 plastové kartičky s úlohami.
Rozmer magnetickej tabule: 24 x 18 cm. 
Veková kategória: 3+ 
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DJ05601 17,50 €

Kinoptik - Dopravné prostriedky
Vytvorte jedinečného robota z budúcnosti 
pomocou magnetických kúskov. Rozpohybujte ho 
použitím prúžkovaného hárku. Sada obsahuje 38 
magnetických častí, 1 podložku a 2 umelohmotné 
hárky. Rozmer: 26,5 x 26,5 x 5 cm.
Veková kategória: 5+ 

DJ05602 17,50 €

Kinoptik - Záhrada
Zaujímavá magnetická hra založená na optickom klame. 
Výsledný efekt pohybu dopĺňa prúžkovaná fólia, ktorá sa 
položí zvislo na čiarkované obrázky. Pohybom do strán 
obrázok vytvára dojem, že je v pohybe. K dispozícii 
je 107 magnetických dielikov, z ktorých si vytvoríte 
vlastnú záhradu. Sada obsahuje 1 magnetickú tabuľu, 
2 plastové fólie a návod. 
Rozmer balenia: 26,5 x 26,5 x 5 cm. 
Veková kategória: 5+

DJ05611 21,90 €

Kinoptik - Roboti
Magnetická hra založená na optickom klame. 
Vytvorte si vlastného robota z magnetických dielikov 
a po priložení prúžkovanej fólie uvidíte, čo sa 
s robotom deje. Robot gúľa očami a jeho ozubené 
kolieska sa dostali do pohybu. Hra rozvíja kreativitu 
detí a je vhodná pre každého malého zvedavca. Sada 
obsahuje 60 magnetických dielikov, 1 magnetickú 
tabuľu, 2 plastové fólie a návod. 
Rozmer balenia: 32 x 32 s 4 cm.
Veková kategória: 6+

Magnetická tvár
Tvár môže byť vyplnená až 85 vtipnými magnetickými 
dielikmi. Na inšpiráciu slúžia priložené šablóny.
Rozmer: 20 x 26,5 x 5 cm.
Veková kategória: 3+

GO58488 - Chlapec 17,20 €

GO58492 - Dievča 17,20 €

EPL120620 112,00 €

Magnetická skladačka s predlohami
Deti môžu zo 116 magnetických drevených častí postaviť 
rôzne predmety. Obsahuje 6 šablón s predlohami. 
Uložené v praktickej drevenej krabici.
Materiál: breza, preglejka, kov.
Rozmery: koleso: Ø 4,4 cm, najdlhší dielik: 10,3 x 2,5 cm, 
krabica: 27,5 x 12 x 5 cm.
Veková kategória: 3+
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DE13882 16,50 €

Magnetické puzzle
Krtko na cestách 
Obsahuje 31 dielikov.
Rozmer: 33 x 20,5 x 4 cm.
Veková kategória: 3+ 

DE13886 13,00 €

Magnetické puzzle Krtko MINI 
Rozmer prispôsobený aj menším deťom. 
Obsahuje 27 dielikov.
Rozmer magnetickej tabuľky: 16,5 x 16,5 cm.
Rozmer: 27,5 x 19 x 3,5 cm
Veková kategória: 3+ 

DE13962 14,50 €

Magnetické puzzle - ZOO 
Balenie obsahuje magnetickú 
tabuľku s podstavcom a 41 
drevených magnetických dielov. 
Rozmer tabuľky: 31 x 16,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

MS5002 35,00 €

Magnetický box MIDI
Drevený stojan, do ktorého sa umiestni obrázok 
a deti postupne odkrývajú jednotlivé časti 
podľa farby, ktorú určí kocka. Hra precvičuje 
predstavivosť, pamäť a slovnú zásobu. Balenie 
obsahuje 78 obrázkov.
Rozmer: 21 x 11 x 19 cm.
Veková kategória: 5+ 

MD10449 19,50 €

Magnetické čísla 
Sada drevených magnetov pre zábavné 
učenie sa čísel a počtov. Obsahuje čísla 
od 0 do 20 a 5 matematických znamienok.
Rozmer: 20 x 14 x 5 cm.
Veková kategória: 3+ 

MD10448 19,50 €

Magnetické písmená 
Sada 52 drevených magnetov pre zábavné 
učenie sa písmen a skladania slov. Balené 
v praktickom drevenom boxe.
Rozmer: 20 x 14 x 5 cm.
Veková kategória: 3+ 

JA1010176 65,00 €

Magnetické tvary 
Každý hráč musí správne vyskladať tvary a farby na vzorovej karte. Hra 
obsahuje 4 magnetické dosky (24 x 24 cm), 16 menších dosiek (11 x 11 cm), 
64 tvarov a 24 vzorových kariet. Hra pre 1 - 4 hráčov.
Veková kategória: 3+ 

aj pre
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MD13550 25,00 €

Magnetické obliekanie
- Chlapec s kostýmami
Bábika s množstvom oblečenia, ktoré sa na 
bábiku prichytáva pomocou magnetu. Oblečenie 
sa dá rôzne kombinovať. Balenie obsahuje spolu
28 dielov. Rozmer: 21 x 29 x 2,5 cm.
Veková kategória: 2+

MD14940 26,50 €

Magnetické obliekanie 
- Lenka a Lucka
Bábiky s množstvom oblečenia, ktoré sa 
prichytáva pomocou magnetu. Oblečenie sa 
dá rôzne kombinovať. Balenie obsahuje spolu 
60 dielov.
Rozmer: 35,5 x 28 x 3 cm.
Veková kategória: 2+ 

EPL130199 2,15 €

Magnetická tabuľka - Veselá tvár 
Zábavná magnetická hra, ktorá precvičuje u detí 
koordináciu ruky a oka. Pomocou magnetického 
pera deti presúvajú magnetické piliny, čím na tvár 
dodávajú bradu, fúzy, vlasy a iné.
Rozmer: 10 x 12,7 x 1,3 cm.
Veková kategória: 3+ 

LU7392 25,20 €

Magnetický box - Obliekame Lili
Magnetické puzzle poskytujú priestor pre fantáziu 
a vymýšľanie príbehov. Magnetické obliekačky 
bábik patria medzi obľúbené dievčenské hry. 
Oblečte Lili do záhrady alebo na prechádzku 
so psíkom. Skladaním obrázkov sa rozvíja 
manuálna zručnosť a kreativita. Box obsahuje 
4 pozadia s rôznym motívom a 54 magnetických 
dielikov. Rozmer boxu: 20,5 x 20,5 cm. 
Veková kategória: 3+

MD15164 25,00 €

Magnetické obliekanie 
- Júlia a jej povolania 
Bábiku môžete prezliekať do rôzneho oblečenia, 
ktoré sa prichytáva magneticky. Balenie obsahuje 
24 častí oblečenia typického pre rôzne povolania.
Rozmer balenia: 29 x 21 x 2,5 cm.
Veková kategória: 3+

LU02717 24,50 €

Magnetická kniha - Dievčenské zábavné tváre 
Poskladajte dievčenskú tvár podľa jednej z kartičiek alebo podľa 
vlastných predstáv. Kartónová kniha obsahuje 55 magnetov 
a 10 kartičiek. Hra pomáha rozvíjat kreatívne myslenie, jemnú 
motoriku a zábavu prostredníctvom grimás, ktoré môžete napodobniť.
Rozmer: 26 x 19 x 4 cm. 
Veková kategória: 3+

LU02725 24,50 €

Magnetická kniha - Princezné
Vzdelávacia hra v kartónovej knihe s magnetmi princezny. 
Obsahuje 55 magnetov a 7 kartičiek. Deti obliekajú princeznú 
najskôr podľa kartičiek z predlohy, a potom môžu skúsiť 
aj spamäti alebo podľa vlastnej fantázie. Hra podporuje kreativitu, 
jemnú motoriku a pomáha vytvárať vlastný príbeh.
Rozmer: 26 x 19 x 4 cm. 
Veková kategória: 3+ 
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LU02715 24,50 €

Magnetická kniha - Dopravné prostriedky
Magnetická kartónová vzdelávacia hra s rôznymi dielikmi, 
z ktorých si deti vyskladajú vozidlo podľa kartičky. Zapojiť môžu aj fantáziu 
a vytvoriť si vozidlo podľa vlastných predstáv. Hra napomáha rozvíjať jemnú 
motoriku, koncentráciu a rozlišovať jednotlivé časti vozidiel. 
Obsahuje 50 magnetov a 18 kartičiek.
Rozmer: 26 x 19 x 4 cm. 
Veková kategória: 3+

LU02723 24,50 €

Magnetická kniha - Zvieratká
Magnetická vzdelávacia hra v kartónovej knihe so zvieratkami. 
Obsahuje 30 magnetov a 10 kartičiek. Stačí otvoriť knihu, vybrať 
kartičku a vytvoriť rovnaký obrázok z magnetov ako je na kartičke. 
Dieťa môže použiť vlastnú fantáziu a vyskladať si rôzne motívy. 
Hra pomáha rozlišovať farby, zvieratká a trénuje pamäť.
Rozmer: 26 x 19 x 4 cm. 
Veková kategória: 3+

LU02721 24,50 €

Magnetická kniha - Ročné obdobia
Uhádnite ročné obdobie a poskladajte scenériu tohoto obdobia 
s vhodným oblečením a doplnkami. Obsahuje 4 kartičky 
s predlohami postáv, 3 scenérie a 48 magnetov.
Rozmer: 26 x 19 x 4 cm. 
Veková kategória: 3+

MD19314 27,90 €

Magnetické obliekanie - Najlepšie kamarátky 
s maznáčikmi
Balenie obsahuje 2 drevené dievčatá, psíka, mačičku, 
4 stojany a 78 magnetických kúskov oblečenia a doplnkov. Všetko 
je uložené v drevenej krabičke s posúvnym vekom a rúčkou. Aktivita 
rozvíja koordináciu oko - ruka, jemnú motoriku, podporuje kreatívne 
myslenie a predstavivosť. 
Rozmer balenia: 23 x 25,5 x 4 cm. 
Veková kategória: 3+ 

MD14943 32,00 €

Magnetické obliekanie - Obojstranné bábiky
Obojstranné magnetické figúrky so stojanmi poskytujú dostatok kreativity 
pre vytvorenie ich outfitu. Všetky doplnky sú uskladnené v praktickom 
cestovnom balení s rúčkou. Súčasťou sú aj rôzne vlasové doplnky.
Balenie obsahuje 60 kusov. Rozmer balenia: 37 x 29 x 3 cm.
Veková kategória: 3+

LU301951H 25,90 € 

Magnetický box - Zvieratká na farme
Deti si vytvárajú vlastné obrázky umiestňovaním 
magnetických dielikov na kovový box. Balenie 
obsahuje 4 pozadia s rôznym motívom. Skladaním 
obrázkov sa rozvíja manuálna zručnosť a kreativita. 
Rozmer kovového boxu: 20,5 x 20,5 cm.
Veková kategória: 3+

122 ks 
dielikov
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Magnetické príbehy
Magnetická vzdelávacia hra vo forme knihy, kde si na magnetické pozadia 
deti skladajú obrázkové magnetky a vytvárajú tak príbeh, ktorý potom 
môžu rozpovedať spolužiakom alebo učiteľovi. Hra rozvíja jemnú motoriku, 
predstavivosť a zlepšuje vyjadrovacie schopnosti. Súčasťou sú aj vzorové 
kartičky, ktoré môžu deti používať pri skladaní alebo ich môže učiteľ použiť ako 
skúšku správnosti pri výuke predložiek (pred, za, na, pod...)
Rozmer krabičky: 26 x 19 x 4 cm.
Veková kategória: 4+

1. PX2009A - Červená Čiapočka 16,20 €

2. PX2010A - Farma 16,20 €

3. PX2011A - Obliekanie s Aničkou a Tomáškom 16,20 €

4. PX2012A - Ulica 16,20 €

VN82177 86,50 € 

Magnetické Obrázky
Balenie obsahuje 196 magnetických kúskov. Veľkosť cca 13 
cm: 10 jabĺk, 10 hrušiek, 10 banánov, 10 kráv, 10 koní, 10 psov, 
10 mačiek, 10 balónov, 10 áut, 10 bicyklov, 10 lodí, 10 lietadiel, 
10 chlapcov, 10 dievčat. Veľkosť 5,3 x 5,3 cm: 42 čísiel od 0 - 20. 
Veľkosť 5,3 x 5,3 cm: 14 interpunkčných znamienok. 
Balené v pevnej kartónovej krabici. Veková kategória: 5+

aj pre

MS5042 25,90 €

Magnet Box Deň a hodiny
Kovový box obsahuje 65 drevených 
magnetických dielikov s potlačou a 
tiež minútovú a hodinovú ručičku. 
Deti spoznávajú čas a zároveň si 
osvojujú činnosti, ktoré prislúchajú k 
jednotlivým častiam dňa.
Rozmer: 19 x 20 x 1 cm.
Veková kategória: 5+ 

aj pre
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DV268028 12,90 €

Drevené magnetky - Doprava 
Sada obsahuje 20 ks rozličných dopravných prostriedkov.
Rozmer balenia: 15 x 14 x 6 cm.
Veková kategória: 2+ 

DJ03118 14,90 €

Magnetické figúrky - Zvieratká 
Balenie obsahuje 24 drevených magnetiek, 
z ktorých sa dajú poskladať rôzne zvieratká.
Rozmer balenia: 21,8 x 18,8 x 4 cm.
Veková kategória: 2+ 

DJ03112 14,90 €

Magnetické obliekanie - Kostýmy 
Balenie obsahuje 24 drevených magnetiek, z ktorých sa dajú 
poskladať rôzne postavičky vo veselých kostýmoch.
Rozmer balenia: 21,8 x 18,8 x 4 cm.
Veková kategória: 2+ 

DJ03124 14,50 €

Drevené magnetky - Zvieratká 
Balenie obsahuje 36 ks drevených magnetiek 
s rôznymi krásnymi ilustráciami. Rozmer balenia:
21,8 x 18,8 x 4 cm. Veková kategória: 2+ 

DJ03111 14,90 €

Magnetky Bláznivé zvieratká 
Drevené magnetky, ktoré sa dajú navzájom rôzne kombinovať a tým 
umožňujú vytvárať veľa bláznivých tvorov. Spolu obsahuje 24 dielov. 
Rozmer balenia: 21,8 x 18,8 x 4 cm.
Veková kategória: 2+ 

Drevené magnetky
Balenie obsahuje 35 drevených magnetiek 
v rôznych tvaroch a farbách.
Rozmer magnetky: cca 7 x 6 cm.
Rozmer balenia: 15 x 18 x 2,8 cm.
Veková kategória: 3+

DV21273 - Ovocie a zelenina 11,20 €

DV21275 - V lese 11,20 €

MS5037 38,00 €

Veľký magnetický box s figúrkami
Drevený box obsahuje kovový vrchnák, ktorý slúži ako magnetická 
tabuľa, na ktorú deti ukladajú drevené magnetické dieliky a figúrky. 
Balenie obsahuje 44 dielikov.
Rozmer: 30 x 20 cm. Veková kategória: 3+ 

Ďalšie magnetky nájdete
na str. 1005 - 1008.
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MS3009 22,50 €

Magnetické tvary zvierat 
Drevené magnetické figúrky zvieratiek. 
Sada obsahuje 32 ks figúrok v rôznych 
farbách.
Veková kategória: 2+

MS3003  18,50 €

Magnetické drevené diely
44 dielov. Rozmer veľkého štvorca: 4 x 4 x 0,8 cm.
Veková kategória: 3+

Ďalšie magnetky nájdete
na str. 1005 - 1008.

LR8551 26,90 €

Magnetická stavebnica
- Písmená 
Balenie obsahuje 100 penových 
magnetických častí, z ktorých sa 
dajú poskladať písmená malej 
i veľkej abecedy a tiež číslice.
Rozmer najväčšieho dielu: 5 cm.
Veková kategória: 4+ 

aj pre

aj pre

VN50987  10,50 € 

Magnetické číslice
Sada 32 magnetických číslic a 5 znamienok v drevenej krabici 
s priesvitným vrchnákom. Rozmer: 5 cm. 
Rozmery krabice: 16,5 x 14,5 x 5 cm. Veková kategória: 5+

VN50986  12,90 €
Magnetické písmená
Sada 52 magnetických písmen - 26 malých a 26 
veľkých, v drevenej krabici s priesvitným vrchná-
kom. 
Rozmer: 5 cm. 
Rozmery krabice: 16,5 x 14,5 x 5 cm.
Veková kategória: 5+

aj pre

aj pre

aj pre

VN77656 8,20 €
Sada magnetky A
Priemer: 20 mm.

VN77657 10,90 €
Sada magnetky B
Priemer: 30 mm.

Magnetky
Sada v plastovom vrecku obsahuje 
40 magnetov v 4 rôznych farbách.

aj pre

NA342826 35,00 €

Magnetické písmená 
100 magnetických písmen od A po Z.
Rozmer: 7 x 7 cm.

NA342825 19,00 €

Magnetické číslice 
32 magnetických čísel od 0 do 31.
Rozmer: 7 x 7 cm.
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VN86234 6,75 €

Dvojfarebné magnetické žetóny 
Sada obsahuje 20 žetónov (červeno / modré).
Priemer: 5 cm.
Veková kategória: 5+ 

aj pre

VN99 4,00 €
Magnetická páska 0,7 mm
Hrúbka: 0,7 mm - pre papier, kartón, atď. 
Šírka: 25 mm. Dĺžka: 1 m.

VN101 5,35 €
Magnetická páska 1,7 mm
Hrúbka: 1,7 mm - pre ťažšie predmety. 
Šírka: 25 mm. Dĺžka: 1 m.

Magnetická páska
Flexibilná priľnavá magnetická páska. 

Dá sa postrihať na menšie časti.

VN73499 7,50 €

Magnetický papier biely 
S týmto papierom si môžete vyrábať 
vlastné učebné pomôcky. Jednoducho si 
vystrihnete tvar, aký potrebujete a napíšete 
naň požadované informácie. Papier sa 
dá používať aj vo väčšine atramentových 
tlačiarní. Je vode odolný. Balenie obsahuje 
5 hárkov papiera vo formáte A4 v bielej farbe. 
Hrúbka papiera je 0,3 mm.
Veková kategória: 8+

aj pre

Ďalšie magnetky nájdete
na str. 1005 - 1008.

NA342344 15,60 €

Samolepiace magnetky 
Portrétne magnetky vhodné na fotografie 
detí, ktoré sa na magnetku prilepia vďaka 
samolepiacej vrstve na magnetke. Sada 
obsahuje 36 ks. 
Rozmer: 5 x 4,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

CD149007 17,50 €

Magnetické štítky 
Sada 20 magnetických štítkov, na ktoré je 
možné opakovane písať a zotierať text.
Tabuľa a pero nie sú súčasťou balenia.
Rozmer: 13,3 x 3,8 cm.
Veková kategória: 3+ 

VN73488 12,40 €

Magnetická fólia v 7 farbách 
Vyrobte si magnetky v tvaroch podľa vlastnej 
fantázie a potreby. Nakreslite požadovaný tvar 
priamo na fóliu a jednoducho ho vystrihnite. 
Balenie obsahuje 7 hárkov fólie vo formáte A4 
v siedmych rôznych farbách. Hrúbka fólie je 
0,7 mm. Veková kategória: 8+

BN83651 18,00 € 

Obojstranná závesná tabuľa
Magnetická tabuľa s písmenkami. Z jednej strany 
je biela na písanie fixou a na druhej strane tabuľa 
na písanie kriedami. Biela tabuľa je magnetická.
Rozmer: 42 x 1,5 x 30 cm.
Veková kategória: 3+
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Priľnavé tvary
Priľnavé tvary z inovatívneho materiálu, ktorý priľne k akémukoľvek 
hladkému a plochému povrchu. Môžete ich používať opakovane bez toho, 
aby stratili svoje vlastnosti. 
Veková kategória: 4+

1. LR92857 - 47 ks 36,90 €

2. LR92856 - 44 ks 26,00 €

3. LR92859 - 74 ks 26,00 €

4. LR92855 - 112 ks 26,00 €

5. LR92860 - 51 ks 35,00 €

6. LR92861 - 51 ks 20,50 €

RO2405469 129,00 €

Plánovanie činnosti
- Plánovacia tabuľa
Rozmer: 84,5 x 54,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

RO2402100 20,90 €

Plánovanie činnosti
- Magnetické kartičky
Balenie obsahuje: 25 kariet s rozmerom 
10 x 10 cm, 21 kariet s aktivitami, 
4 prázdne karty.
Veková kategória: 3+ 

RO2402101 60,00 €

Plánovanie činnosti
- Plánovacie kartičky
Balenie obsahuje 30 magnetických 
kariet s obrázkami (20 x 20 cm).
Veková kategória: 3+ 

RO2404041 29,00 €

Plánovanie činnosti
- Magnetické tvary
Balenie obsahuje 42 magnetiek:
6 tvarov v 7 farbách.
Veková kategória: 3+ 

RO2995412 3,15 €

Plánovanie činnosti
- Nalepovacie tvary
Balenie obsahuje 42 ks 
nálepiek rôznych tvarov.
Veková kategória: 3+ 

aj pre

aj pre

aj pre

aj pre

aj pre
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MC10011 60,00 €

Poďte a kreslite si s nami 
Unikátna cvičebnica kreslenia pre deti 
s problémami s jemnou motorikou a pre 
deti so zrakovým postihnutím. Je vytlačená 
na špeciálnych plastových fóliách, čo 
zabezpečuje ľahkú manipuláciu, dlhodobú 
životnosť a mnohonásobné použitie. 
Obsahuje 30 dvojstranových cvičení 
usporiadaných podľa zložitosti. Každé z nich 
sa skladá z reliéfnej kresby, ktorú si dieťa 
najskôr ohmatá a z jej zrkadlového obrazu, 
ktorý dieťa prekresľuje, pričom sa necháva 
viesť líniami vtlačenými do fólie. Súčasťou 
cvičebnice je manuál s podrobným popisom 
všetkých tridsiatich cvičení.

pre nevidiacich

MA901397 16,00 €

Kocky Wafle - Sada čísel
s Braillovým písmom 
Obsahuje 39 dielov. Každá číslica je 
označená Braillovým písmom.
Rozmer balenia: 36,5 x 36,5 cm. 
Veková kategória: 2+

Označenie 
Braillovým 
písmom

Senzorický hadík
Farebná senzorická pomôcka na rozvoj 
jemnej motoriky, fantázie a stimulácie dotyku. 
Hadík sa otáča a ohýba, čím poskytuje 
nekonečne množtvo zábavy. 

1. MR592333 - original (48 cm) 29,90 €

2. MR592335 - priesvitný (17 cm) 4,80 €

3. MR592337 - penový povrch (16 cm) 7,90 €

RY15413 18,50 €

Dotykový papier 
Unikátny papier na stimuláciu hmatu, ktorý si deti 
vedia vyfarbiť farbičkami alebo prstovými farbami. 
Môžu preskúmať 6 rôznych vzorov (kruhy, štvorce, 
oblúky, vlny). Obsahuje 36 hárkov.
Rozmer: 30 x 30 cm.
Veková kategória: 2+ 

POSLEDNÉ
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Senzorické kruhy

Senzorický materiál, ktorý deťom umožňuje ohmatávanie rukami i nohami.
Kruhy sú vyrobené z kaučuku a používajú sa v pároch s rovnakou štruktúrou - malý na ruky a veľký na nohy.

Zároveň sú veľmi príjemné na dotyk. Cieľom hry nie je iba ohmatávanie, ale taktiež popisovanie hmatových zážitkov.
Podobu hry je možné volne prispôsobiť veku každého dieťaťa. 

            Súčasťou cvičenia s kruhmi je : - porovnávanie a popisovanie
               - rozvíjanie hmatovej pamäti
                             - rozoznávanie štruktúry so zatvorenými očami

Kruhy sú v dvoch súboroch s rôznym stupňom obtiažnosti, ktoré sa dajú vzájomne miešať.

GN2118  75,00 €

Súbor senzorických krúžkov 2
Obsah: 5 párov krúžkov (každý pár 
obsahuje rovnakú farbu a štruktúru), 
priemer veľkého krúžku je 27 cm, malého 
krúžku 11 cm, páska na oči, vrecko. 
Nosnosť: 100 kg. Veková kategória: 2+

GN2117 75,00 €

Súbor senzorických krúžkov 1
Obsah: 5 párov krúžkov (každý pár obsahuje 
rovnakú farbu a štruktúru), priemer veľkého 
krúžku je 27 cm, malého krúžku 11 cm, páska 
na oči, vrecko. Nosnosť: 100 kg.
Veková kategória: 2+

MR592455 112,00 €

Senzorické podložky na zem - 4 kusy 
Tenké podložky sú naplnené netoxickou, farebnou 
tekutinou, ktorá počas hry mení svoj tvar, a tým 
poskytuje okrem hmatového aj vizuálny zážitok. 
Podložky sú odolné a majú protišmykovú spodnú 
stranu. Môžu sa použiť na zemi, stole alebo 
akejkoľvek rovnej ploche. Rozmer: 60 x 60 cm.
Rozmer 1 podložky: 30 x 30 cm.
Veková kategória: 3+ 

TS1001 37,50 €

Gelové tvary
Deti si určite obľúbia tieto krásne 
trblietavé pomôcky, s ktorými sa 
naučia rozoznávať tvary. Sú naplnené 
farebným gelom, ktorý sa pri 
manipulácii rôzne prelieva. Balenie 
obsahuje 2 x 6 rôznych tvarov. 
Rozmer: priemerne 15 cm. Veková 
kategória: 3+
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NA337133 34,50 €

Drevené lotto - drevené tvary
Obrys každého tvaru je vykreslený na kartónových kartičkách, vďaka 
čomu sa môžu deti zoznámiť s drevenými prvkami skladačky (napr. 
hrou, pri ktorej sa zrakom pričleňujú prvky ku kartičkám). Následne 
uložíme drevené tvary do vrecúška a karty rozdáme deťom. Každé dieťa 
postupne siaha do vrecka a tam sa pokúša nájsť prvok, ktorý zodpovedá 
obrysu na jeho kartičke. Obsah: 24 prvkov z hrubého farebného dreva 
(4,5 x 6,5 x 0,9 cm), 24 kariet z hrubého kartónu 8 x 8 cm, vrecúško, 
návod. Veková kategória: 2+

GO56968 10,90 €

Doplňovacie pexeso 
32 kusové drevené pexeso, pri ktorom 
treba doplniť chýbajúce časti kartičiek len 
pomocou hmatu z vrecúška. 
Rozmer kartičky: 6 x 6 cm
Veková kategória: 3+ 

GO59009  19,00 €

Hľadaj pár
Deti pomocou 
hmatu rozoznávajú 
a vyhľadávajú predmety. 
Hra obsahuje
12 drevených kúskov 
a bavlnenú taštičku. 
Rozmer: 7 - 11,5 cm. 
Veková kategória: 3+

GO56828 18,60 €

Hmatové pexeso - Vankúšiky
Náučná hra obsahuje 20 vankúšikov 
s rôznym obsahom.
Rozmer vankúšika: 5 x 5 cm.
Veková kategória: 3+

TS1002 36,50 €
Gelové číslice
Ohybné číslice sú naplnené farebným gelom, ktorý sa pri 
manipulácii rôzne prelieva. Zaujímavá farebná didaktická 
pomôcka. Balenie obsahuje číslice 0 - 9. Výška: 15 cm. 
Veková kategória: 3+

DJ06214 5,90 €

Tactilo - Zvieratká
Balenie obsahuje 9 drevených tvarov 
znázorňujúcich zvieratko, drevené koleso s 
ručičkou a látkové vrecúško.
Rozmer balenia: 14 x 14 x 3 cm.
Veková kategória: 3+ 
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DJ08135 26,90 €

Na farme - hmatová hra 
Zaujímavá hra na precvičenie hmatu. Vytiahnite z vrecúška 
predmet, ktorý ukáže šípka bez toho, aby ste sa pozreli, iba 
pomocou hmatu. Balenie obsahuje 15 figúriek a ruletku z kartónu.
Rozmer balenia: 21,5 x 21,5 x 5 cm.
Veková kategória: 3+ 

DJ08129 19,90 €

Zvieratká - hmatová hra 
Skvelá hra, pri ktorej si deti precvičia svoj hmat. Vytiahnite z vrecka 
zvieratko s takým povrchom tela, aký ukáže šípka bez toho, aby ste sa 
pozerali, iba pomocou hmatu. Balenie obsahuje 18 kartičiek z kartónu 
(6 x 6 cm) a kartónovú ruletku. Rozmer balenia: 21,5 x 21,5 x 5 cm.
Veková kategória: 3+ 

LE6989 51,00 €

Krabička na hmatové cvičenia 
Napínavá hra, pri ktorej dieťa objavuje svet pomocou 
hmatu a sluchu. Dva otvory s textíliou slúžia ako vstup 
pre ruky, dve šošovky na vrchnej strane dovolia očiam 
tušiť, čo sa ukrýva vnútri a cez lievik môžu deti načúvať. 
Rozmer: 25 x 43 x 30 cm. 
Veková kategória: 2+

LR9075 24,00 €

Hmatové tvary 
Vrecko plné zábavy! Deti si precvičujú 
jemnú motoriku, rozoznávanie tvarov 
a rôznych povrchov. Balenie obsahuje 
20 rôznych tvarov a 10 kariet s úlohami. 
Rozmer tvarov: 5 cm.
Veková kategória: 3+ 

EI3049  25,50 € 

Dotykové vankúšiky
Drsné, hladké alebo jemné? Pomocou týchto 
vankúšikov si deti precvičia pri rôznych hrách 
a aktivitách svoju slovnú zásobu v spojení 
s dotykovými vnemami. Balenie obsahuje 
10 párov vankúšikov z rôzneho materiálu 
(hrčkavý, chlpatý, so žmolkami, hrudkovitý, 
ryhovaný, tvrdý, drsný, klzký, hladký 
a jemný), veľkosti 5 až 8 cm.
Veková kategória: 3+

RO2209689 23,50 €

Hmatovo - zraková hra - Predmety
Všetky dieliky sú umiestnené v bavlnenom vrecúšku. Hra ponúka rôzne 
možnosti hrania. Vyberte si figúrku z vrecúška a pokúste sa priradiť ku 
vhodnému tvaru na hracej doske. Vo vrecúšku nájdite určitý tvar a vložte ho 
na správne miesto. Zadajte inštrukcie spoluhráčovi tak, aby dokázal nájsť 
a priradiť hľadaný predmet. Hra je vhodná pre 2 - 4 hráčov. Balenie obsahuje 
brezovú hraciu dosku z preglejky, 2 vrstvy: 16 drevených vyberateľných dielikov 
a spodnú vrstvu s obrázkami a bavlnené vrecúško. 
Rozmer hracej dosky: 24,5 x 24,5 cm. Veková kategória: 3+ 
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DV262413 24,00 €

Nájdi hmatom - Zábavné tvary 
Didaktická hra, kde úlohou je identifikovať a popísať predmet, 
ktorý má dieťa v ruke. Existuje množstvo alternatív, ako 
využívať tieto zábavné tvary na rôzne spôsoby hry.
Rozmer balenia: 15 x 16 x 15 cm.
Veková kategória: 2+ 

AK20410 27,90 €

Maxi hmatové pexeso - Každodenný život
Populárna hra obohatená o rôzne hmatové textúry, 
z každodenného života. Pomáha precvičovať pamäť, postreh, 
hmat a motoriku. Cieľom hry je nájsť rovnaké dvojice. Vyhráva 
ten, kto má na konci najviac zhodných dvojíc. Inšpirované 
metódou Montessori. Sada obsahuje 34 kartičiek.
Rozmer: 9 x 9 cm. 
Veková kategória: 3+

AK20411 27,90 €

Maxi hmatové pexeso - Príroda
Populárna hra obohatená o obrázky z prírody a okolia vôkol 
nás. Pomáha precvičovať pamäť, postreh, hmat a motoriku. 
Cieľom hry je nájsť rovnaké dvojice. Vyhráva ten, kto má 
na konci najviac zhodných dvojíc. Inšpirované metódou 
Montessori. Sada obsahuje 34 kartičiek.
Rozmer: 9 x 9 cm. 
Veková kategória: 3+

AK20615 23,90 €

Hmatové domino - Rôzne tvary
Výborná pomôcka na rozšírenie zrakových 
a hmatových schopností. Jedna strana 
znázorňuje klasické domino a druhá rôzne 
tvary. Obe strany sú pokryté hrubou textúrou 
na rozlíšenie. Sada obsahuje 28 kartičiek. 
Rozmer: 13 x 6,5 cm.
Veková kategória: 3+

GO59004  33,90 €

Povrchy II
Pamäťová hra určená na rozpoznávanie 
rôznych povrchov. Bavlnené vrecko obsahuje 
32 prvkov so 16 rôznymi povrchmi, ktoré deti 
rozlišujú podľa hmatu, a tak hľadajú páry.
Priemer 1 ks: 4 cm. 
Veková kategória: 3+

NA337136 32,00 €

Dotykové domino
Klasická hra pre 2 - 6 deti v prevedení na 
rozvoj hmatového vnímania. Balenie obsahuje 
24 drevených domín s 8 rôznymi povrchmi. 
Rozmer 1 domina: 7 x 3,5 x 1,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

LE6570 30,50 €

Pomôcka na hmatové cvičenia
Rozoznáte predmety iba podľa hmatu? Stabilná drevená 
stena má otvory s dvomi rukávmi, ktoré končia v textilnom 
vrecúšku, do ktorého sa dajú umiestniť rôzne predmety. Deti 
potom podľa hmatu hádajú, čo držia v ruke. Skvelá pomôcka 
na precvičovanie zmyslov. Rozmer: 40 x 20 x 20 cm.
Veková kategória: 3+
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GO56895  21,50 €

Povrchy
Pamäťová hra zameraná na rozpoznávanie rôznych povrchov. 
Hra obsahuje 10 rôznych povrchov, ktoré deti spoznávajú 
podľa hmatu, a tak hľadajú ich správne miesto na podložke. 
Vyrobené z dreva. Rozmery podložky: 29 x 13 x 3,5 cm.
Veková kategória: 3+

NA337037  40,90 €

Tactilo - malá dotyková hra
Dotyková hra založená na podobných princípoch ako veľké Tactilo, 
avšak drevené prvky nevytvárajú páry. Karty sú vyrobené z lepenky 
a všetko je uložené v kartónovej škatuli. Obsah: 25 rôznych tvarov 
z dreva (približne 3,5 cm), 5 kariet 21 x 13,5 cm, návod, kartónová 
škatuľa. Veková kategória: 4+

BE22396  29,90 €

Dotyková hra
Táto edukačná hra je určená na 
rozpoznávanie tvarov pomocou dotyku 
a zároveň precvičuje pamäť. Vďaka rôznym 
možnostiam hrania a stupňa náročnosti je 
vhodná pre rôzne vekové skupiny detí. Hra je 
určená pre 1 až 5 hráčov vo veku od 3 rokov. 
Obsahuje 8 drevených tvarov, 32 drevených 
kartičiek (4,5 x 4,5 x 0,4 cm) a 3 látkové 
vrecúška.
Veková kategória: 4+

OW10004 25,90 €

Canoe Hmat
Sada obsahuje: 16 drevených kociek so znakmi, ktoré 
vystupujú do priestoru, 4 kocky bez znakov a pásku na oči. 
Všetko je balené v plátenom vrecku. Sada stimuluje hmatové 
vnímanie, zdokonaľuje schopnosť sústredenia a rozvíja 
plánovanie a predstavivosť. Hmat je najdôležitejsím zmyslom, 
ktorým deti spoznávajú svet okolo seba. Ako hrať: Zaviažte 
dieťaťu oči a vytvorte nejakú postupnosť z kociek. Dieťa 
hmatom skontroluje vytvorenú postupnosť a zo zvyšných 
kociek sa snaží vytvoriť rovnakú postupnosť.
Rozmer kocky: 4 x 4 x 1,5 cm.
Veková kategória: 4+ 

NA343000 36,90 €

Tactiform - hmatové aktivity 
Deti sa naučia hmatom rozpoznávať rôzne textúry a tvary. Balenie obsahuje 2 
plastové tabuľky, 32 plastových dielov so 4 textúrami (6 x 3 x 0,3 cm) a látkové vrecko.
Veková kategória: 2+ 

POSLEDNÉ
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DJ07117 15,50 €

Hmatové puzzle 
Jedinečné puzzle s tématikou farmy 
precvičuje pozorovacie schopnosti a hmatové 
vnímanie. Balenie obsahuje 12 dielikov. 
Rozmer: 70 x 50 cm.
Veková kategória: 3+ 

Vkladacie dotykové puzzle
Drevené, 3 - dielne vkladacie puzzle 
v prevedení na podporu rozvoja hmatového 
vnímania. Rozmer: 30 x 12 x 1,5 cm.
Veková kategória: 2+

1. NA330098 - Farma 17,90 €
2. NA330134 - Na vode 17,90 €

Hmatové puzzle
Puzzle obsahuje 20 dielov.
Rozmer: 65 x 50 cm.
Veková kategória: 3+

1. LU02772J - Život na farme 21,50 €

2. LU02773J - Život na ľade 21,50 €

3. LU02774J - Život v ZOO 21,50 €

RO2995004 21,50 €

Písanie na chrbát 
Hra je určná na rozvoj hmatového vnímania 
a vizuálnej predstavivosti. Naučí deti 
popisovať smery, tvary a priestorové vzťahy. 
Úlohou dieťaťa v tejto hre je identifikovať, 
aký obrázok mu bol nakreslený na chrbát. 
Obsahuje 64 karát a manuál. 
Veková kategória:4+ 

F - 1-Didakticke-2021-2022 - 50 Da PRINT.indd   406 6. 8. 2021   13:21:20



407

w
w

w
.n

o
m

ila
nd

.s
k 

 /
  
Be

zp
la

tn
á

  
in

fo
lin

ka
  0

80
0 

60
 6

0 
50

LH40403 29,50 €

Kinetický piesok Sand Alive - 5 kg 
Veľké balenie ideálne pre predškolské 
zariadenia. Piesok sa presýpa medzi prstami, 
no zároveň je pevný na kreatívne a zábavné 
tvarovanie a stavanie.
Rozmer balenia: 18 x 14 x 8 cm.
Veková kategória: 3+ 

LH40402 10,20 €

Kinetický piesok Sand Alive 
- Sada
Sada obsahuje: 1 kg piesku, 4 formičky 
svetových stavieb a 5 nástrojov na 
modelovanie. Piesok sa presýpa 
medzi prstami, no zároveň je pevný 
na kreatívne a zábavné tvarovanie 
a stavanie.
Rozmer balenia: 18 x 14 x 8 cm.
Rozmer formičiek: 14 x 14 cm.
Veková kategória: 3+ 

SensorySand
Veková kategória: 3+

JH13110 - 1 kg 15,50 €

JH13109 - 2,5 kg 32,00 €

JH13108 - 5 kg 47,50 €

SensorySand

Terapeutický účinok tečúceho piesku vedie k relaxácii a ponúka veľa zábavy. 
Piesok má tečúce vlastnosti a je možné ho aj tvarovať. Nelepí sa na povrchy ani na ruky a nevysušuje sa. Skladá sa z 

kremenného piesku a silikónového oleja. Všetko je v zmesi. Vyhýbajte sa vonkajšiemu použitiu a vode. Ak piesok navlhne, 
nechajte ho vysušiť a jeho vlastnosti sa úplne vrátia.
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Mad Mattr
Hmota Mad Mattr je super jemná modelovacia hmota, s ktorou vytvoríte takmer čokoľvek. Jej unikátne a netoxické zloženie na prírodnej 

báze spôsobuje, že hmota sa pri naťahovaní nerozpadáva, ale vytvára štruktúru, ktorá je podobná žuvačke, či pavučine. 
Hmota Mad Mattr dokonale spája vlastnosti penoviny Bubber a piesku Kinetic Sand - kreatívne diela držia dokonale svoj tvar, 

ako v prípade Bubber a zároveň pri modelovaní sa hmota naťahuje a prelieva, ako pri Kinetic Sand. 
Je to kreatívna hmota do interiéru, ktorá nevyschýna, nerozsypuje sa, nie je mastná a nezanecháva neporiadok. 

Zároveň pôsobí antistresovo, má relaxačné účinky a precvičuje jemnú motoriku. 
Neobsahuje alergény, ani lepok.

Mad Mattr
Balené v praktických zatvárateľných sáčkoch.
Váha: 283 gramov. 
Rozmer balenia: 18,4 x 21,6 x 5 cm
Veková kategória: 3+

DS210300 - Červená 15,00 €
DS210400 - Ružová 15,00 €

DS210500 - Fialová 15,00 €

DS210600 - Modrá 15,00 €

DS210700 - Zelená 15,00 €

DS210800 - Tyrkysová 15,00 €

Revolučná 
modelovacia hmota

DS194100 11,80 €

Hmota Mad Mattr - Sada tvaroviek 
Sada obsahuje formy na vytváranie rôznych 
tvarov: trojuholník, šesťuholník, štvorec, hviezda, 
kruh, domček. Z nich si môžete vytvárať rozličné 
3D diela. Rozmer balenia: 9,5 x 12 x 5 cm.
Veková kategória: 3+ 

DS220800 41,20 €

Hmota Mad Mattr - Box pomôcok 
Sada obsahuje 20 rozličných pomôcok na 
vytvorenie rozličných typov tehličiek. Súčasťou je 
aj cca 140 g červenej a cca 140 g modrej hmoty 
Mad Mattr.
Všetko je to balené v praktickom úložnom boxe.
Veková kategória: 3+ 
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PX0364A 19,50 €

Pexeso pre uši 
Prvé pexeso, pri ktorom sa do hry zapája aj sluch a precvičuje 
sa sluchová pamäť. Úlohou detí je hľadať 2 rovnaké zvuky, 
ukrývajúce sa v zvukových kockách. Deti si môžu zahrať 
aj klasickú verziu „pexesa pre oči“ a tiež náročnejšiu verziu 
s použitím hracej dosky a kocky. Hru môžu hrať aj nevidiace 
deti alebo deti s poruchou zraku. Veková kategória: 5+

LE6766 36,90 €

Zvukové pexeso 
Porovnaj zvuky! Hra precvičuje sluchovú pamäť. Úlohou 
detí je hľadať 2 rovnaké zvuky. Balenie obsahuje 
12 drevených dóz s vrchnákom. V 2 dózach sa nachádza 
rovnaký obsah, deti po zatrasení dózy musia nájsť 
2 rovnaké zvuky, čiže 2 dózy s rovnakým obsahom. 
Dózy obsahujú kovové guličky, sklenené korálky či malé 
zvončeky. Priemer: 5 cm. 
Veková kategória: 3+ 

GO56683 26,00 €

Zvukové pexeso 
12 kusové drevené zvukové pexeso. Úlohou 
detí je nájsť dva rovnaké zvuky.
Rozmer bloku: 6,7 x 6,7 x 5,8 cm.
Veková kategória: 3+ 

GO56684 29,00 €

Váhové pexeso 
12 kusové drevené váhové pexeso, kde je 
úlohou detí nájsť dva rovnako ťažké bloky.
Rozmer bloku: 6,7 x 6,7 x 5,8 cm.
Veková kategória: 3+ 

DJ08482 17,50 €

Zvuková hra so zvieratkami
Zábavná hra s dvojicami zvieratiek. Hracia doska je 
doplnená o žlté zvukové kvietky, ktoré predstavujú 
zvuky jednotlivých zvierat. Podľa zvuku, hráč priradí 
zvieratko, ktoré nájde medzi kartičkami. Výborná 
hra na precvičenie pamäti na základe sluchu.
Rozmer balenia: 21,5 x 21,5 x 4 cm. 
Veková kategória: 3+

NA337143 36,50 €

Moje prvé zvukové Lotto 
Úlohou je identifikácia 30 zvukov a ich naznačenie na hracej karte zobrazujúcej 
každodenný život - kuchyňa, jedáleň, spálňa, kúpelňa, ulica, park. Vhodná pomôcka 
na rozvoj pozorovacích schopností, slovnej zásoby, zvukovej pamäti, komunikačných 
schopností. Možné hrať samostatne alebo v skupine až do 6 detí. 
Obsah: 6 laminovaných hracích kariet, 30 plastových žetónov, 30 minútové CD.
Rozmer karty: 33 x 23 cm.
Veková kategória: 2+ 

CD846032 27,50 €

Tváre a emócie - lotto 
Lotto skúma výraz tváre a zvuky emócii. Deti priraďujú 
žetóny na obrázky na základe prehrávaného CD. 
Balenie obsahuje 12 kartičiek, 120 žetónov a audio 
CD. Rozmer kartičky: 14 x 21,5 cm. CD je v anglickom 
jazyku. Veková kategória: 4+ 

POSLEDNÉ

POSLEDNÉ
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2. Zvuky prírody
BO11040  27,90 €

1. Zvuky zvieratiek
BO11000 27,90 €

3. Každodenné zvuky
BO11010  27,90 €

CD so zvukmi
počúvaj a hľadaj
Plastový kufrík obsahuje 1 CD 
s 18 originálnymi zvukmi a s 32 plastovými 
kartičkami - 18 obrázkov. Každý je dvakrát 
a dá sa priradiť k daným zvukom. Hlavnou 
myšlienkou hry je rozlíšenie zvukov 
a priraďovanie kartičiek ku správnym 
zvukom. S kartičkami sa dá hrať aj lotto - 
18 párov kartičiek. Veková kategória: 3+ 

ED522821  45,00 €

Sada hmotnostných valčekov
Súprava túb inšpirovaných závažím vo forme tabuliek, ktoré používala Maria Montessori. Tuby 
vytvárajú skupiny 6 párov s rozličnou hmotnosťou, pričom tuby tej istej skupiny vážia rovnako. 
Didakticky sa využívajú na rozvíjanie detskej predstavy o hmotnosti. Tuby nevážime na váhach, 
ale umiestňujeme ich do vnútra otvorenej dlane. „Váženie“ sa uskutočňuje prostredníctvom 
ľahkých vertikálnych pohybov dlane pri jemnom ohnutí ruky. Obsah: 6 párov túb s rôznou 
hmotnosťou, spolu 12 túb z umelej hmoty, drevený podstavec s otvormi 38 x 13 cm.
Veková kategória: 3+

ED522806  41,90 €

Sada zvukových valčekov
Zlepšovanie sluchu detí pomocou týchto túb môže mať pútavú formu. Súprava 
obsahuje 12 túb, ktoré vyzerajú rovnako, ale sú naplnené rôznymi materiálmi 
tak, že dve tuby vydávajú rovnaký šuchot. Niektoré znejú ticho a jemne, iné 
výrazne a hlasne. Didakticky môžu byť využité mnohými spôsobmi. Klasickým 
je tvorenie párov z túb - tak ako v cvičeniach s tubami v Montessori. Dieťa 
postupne potriasa tubami a pokúša sa objaviť rovnaký šuchot, a tak zostaviť 
páry. Ak chceme, aby dieťa mohlo pracovať samostatne, označíme spodnú 
časť túb, ktoré vytvárajú páry rovnakými nálepkami (napr. farebné kolieska 
alebo rôzne čísla). Vtedy môže dieťa po splnení úlohy samé zistiť, či vytvorilo 
správne páry. Ak je už dieťa schopné vytvárať páry: - zoraďujeme šuchot od 
najtichšieho po najhlasnejší; - demonštrujeme významy pojmov: tichý - hlasný, 
tichý - tichší - najtichší, hlasný - hlasnejší - najhlasnejší. Obsah: 6 párov 
túb s rôznymi materiálmi, spolu 12 túb z umelej hmoty, drevený podstavec 
s otvormi 38 x 13 cm. Veková kategória: 3+

OT100 12,00 €

Moje prvé zvukové lotto
Vhodná pomôcka na rozvoj zvukovej pamäti. Obsah: 4 
hracie dosky, 24 zvukových kariet, šesťdielna hádanka.
Hra je vhodná pre 2 - 4 hráčov. 
Rozmer balenia: 19 x 14 x 5 cm. Veková kategória: 2+
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NA337223 46,50 €

Zvukové lotto - veci okolo nás
V štyroch verziách - vždy za sebou, ale vždy v inom poradí 
- zaznie 36 zvukov z bežného života. Deti priraďujú zvuky 
k príslušným obrázkom na kartách a označia ich červenými 
žetónmi. Vďaka meniacemu sa poradiu zvukov ostáva hra 
stále napínavá. Karty s obrázkami sú vyrobené z pevného 
kartónu, žetóny z plastu. Obsahuje 1 CD s 36 zvukmi 
v štyroch verziách, 12 kariet s obrázkami s rozmerom 
25 x 9 cm a 40 žetónov s priemerom 3 cm. 
Veková kategória: 2+

NA337131  43,50 €

Zvukové lotto - situácie
Z CD zaznie 48 zvukov z rôzneho prostredia. Deti 
priraďujú zvuky k príslušným kartám (záhrada, kuchyňa, 
ulica, križovatka, les a pláž). Zvuky znejú v šiestich 
verziách, vždy v inom poradí. Keď deti počujú zvuk, 
položia žetón na pôvodcu zvuku na karte. Obsahuje 
1 CD, 6 kariet s obrázkami s rozmerom 33 x 22 cm 
a 50 žetónov s priemerom 3 cm. Veková kategória: 4+

CD846008 28,00 €
Zvuky mimo domu
Úlohou detí je rozpoznávanie zvukov, ktoré počujú vo svojom okolí. Deti vytváraju 
asociácie medzi zvukmi, ktoré počujú a obrazom toho, čo ich vytvára. Deti počúvajú 
cd a ukladajú žetóny na obrázky, ktoré reprezentujú vypočutý zvuk. Hra obsahuje 
12 kariet 14 x 21 cm s 8 obrázkami, 120 žetónov a CD. CD je v anglickom jazyku.
Veková kategória: 4+

CD846006 28,00 €
Domáce zvuky
Úlohou detí je rozpoznávanie zvukov, ktoré počuť 
v domácnosti. Deti vytváraju asociácie medzi 
zvukmi, ktoré počujú a obrazom toho, čo ich vytvára. 
Hra obsahuje 12 kariet 14 x 21 cm s 8 obrázkami, 
120 žetónov a CD. CD je v anglickom jazyku.
Veková kategória: 4+ 

BE30177  55,90 €
Zmysly - prostredie okolo nás 
Hra rozvíja logické myslenie, jazykové schopnosti 
a zmyslové vnímanie. Táto hra sa dá hrať rôznymi 
spôsobmi, či už ako lotto, pamäťová hra, alebo 
pomocou kociek, no v každom z týchto prípadov je 
výsledkom jednoduché vysvetlenie a pochopenie 
ako nám slúžia zmysly pri vnímaní javov okolo nás. 
Hra je určená pre deti od 4 rokov. Hra obsahuje 48 
drevených kartičiek (64 x 64 x 6,5 mm), 2 kocky so 
symbolmi a drevenú krabicu. Hra je určená pre 1 až 
6 hráčov.
Veková kategória: 4+

MD12505 35,90 €

Domček so zvukom
Drevený domček obsahujúci 4 rôzne znejúce 
domové zvončeky, 4 rozdielne kľúče so zámkami 
a 4 obyvateľov. Kľúče sú pripevnené k domu, aby sa 
nestratili a rúčka umožňuje domček pohodlne prenášať. 
AAA batérie nie sú súčaťou balenia.
Rozmer: 18 x 23 x 18 cm.
Veková kategória: 3+

F - 1-Didakticke-2021-2022 - 50 Da PRINT.indd   411 6. 8. 2021   13:22:02



412
POŠTOVNÉ ZDARMA

Didaktické pomôcky a hry

pri objednávke nad 99 €
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LR3776 24,50 €

Bzučiaky so svetlom 
Sada obsahuje 4 bzučiaky, ktoré po stlačení 
vydávajú zvuky a svietia. Využiť sa dajú pri 
rôznych triednych aktivitách alebo diskusiách. 
Bzučiaky sú napájané 2 batériami typu AAA 
(nie sú súčasťou balenia).
Priemer: 9 cm. Veková kategória: 3+ 

LR3775 23,90 €

Bzučiaky - zvieratká 
Sada obsahuje 4 bzučiaky, ktoré po stlačení 
vydávajú zvuky domácich zvierat. Využiť sa 
dajú pri rôznych triednych aktivitách alebo 
diskusiách. Bzučiaky sú napájané 2 batériami 
typu AAA (nie sú súčasťou balenia).
Priemer: 9 cm.
Veková kategória: 3+ 

AK20600  34,50 €

Čuch: Ovocie a jeho vôňa 
Hra určená na rozvoj zmyslov, konkrétne čuchu, na 
základe rozlišovania vône rôznych druhov ovocia. 
Obsahuje 12 uzavierateľných túb s vôňou (vôňa vydrží 
minimálne 3 roky), 12 druhov ovocia + 24 fotografií 
týchto 12 druhov ovocia (vcelku a rozkrájaného). 
Zaradenie reálnych fotografií umožňuje vybudovať 
zrakovo-čuchové spojenie medzi ovocím a jeho vôňou, 
čím sa rozširujú znalosti o ovocí. Na bočných stranách 
kartičiek je päťfarebný pás, slúžiaci ako samokontrolný 
opravný systém. Vône vydržia až 4 roky v prípade, že 
sa tuby po každom použití zatvoria. Intenzita vône je 
samozrejme časom menej intenzívna.
Rozmer kartičiek: 7 x 7 cm.
Veková kategória: 3+ 

SAMOKONTROLNÝ 
SYSTÉM

AK20610 25,50 €

Zmysly
Hra sa skladá z 50 fotografií o zmysloch. Je rozdelená do: 
10 hlavných kariet (zdvojených) s fotografiami jednotlivých 
piatich zmyslových orgánov a 40 kartičiek s fotografiami 
vnemových situácii, ktoré predstavujú päť zmyslov 
v skutočnom živote. Na základe hlavných kariet má dieťa 
identifikovať a zoskupiť 8 fotografií, ktoré zodpovedajú 
jednotlivým zmyslom. Novinkou je kocka s obrázkami, ktorá 
určuje, ktorou asociáciou má dieťa začať a ktorou pokračovať. 
Týmto získava táto didaktická hra širší rozmer. 
Rozmer kartičiek: 9 x 9 cm. 
Veková kategória: 3+

tematická 
kocka v balení 
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NA336031 33,50 €

Naše zmysly 
Náučná hra na objavenie 5 zmyslov a ich 
funkcií. Rozvíja slovnú zásobu a zoznamuje 
deti s predmetmi alebo situáciami z bežného 
života a okolia. Hra sa dá hrať 3 spôsobmi 
- v jazykovej hre deti popisujú javy na 
obrázkoch, v triediacej hre priraďujú obrázky 
s javmi k žetónom s obrázkami zmyslových 
orgánov a v poslednej hre Lotto majú na 
výber hru s jedným alebo s piatimi zmyslami - 
kto prvý zaplní svoju kartičku?
Balenie obsahuje: 35 kartičiek s obrázkami 
(24 x 18 cm), 5 obojstranných lotto kariet 
(24 x 18 cm), 25 kartičiek s fotografiami 
(8 x 7 cm), 5 okrúhlych žetónov (priemer 
6 cm) a inštrukcie. Veková kategória: 4+ 

RO2995010 20,00 €

Prebuď svoje zmysly 
Deti priradzujú k vyobrazenému zmyslu 
zodpovedajúci obrázok. Na svojej tabuľke 
označujú, aké pocity majú z daného objektu 
na obrázku. Zároveň zisťujú, že nie každý 
má rovnaké vnímanie vôní a chutí. Balenie 
obsahuje 5 kariet so zmyslami (5 x 7 cm), 
40 kariet s objektmi (5 x 5 cm), 50 farebných 
plastových žetónov a 6 tabuliek so smajlíkmi.
Rozmer balenia: 25,5 x 25,5 x 6,5 cm.
Veková kategória: 4+ 

VN9880  29,00 € 

Drevené kocky
Všetky kocky majú 5 strán 
s modrou vzorkou a 1 stranu 
čistú. Deti tak pomocou správnej 
kombinácie môžu vytvárať 
rozličné geometrické tvary 
a vzory. Obsah sady: 1 drevená 
podložka (21,5 x 21,5 cm), 16 
veľkých drevených kociek
(4,5 cm). Predlohy sa predávajú 
samostatne.
Veková kategória: 6+

VN9881  12,35 € 

Predlohy
pre Drevené kocky
10 plastových obojstranne 
potlačených kariet 
s rozmermi 18 x 18 cm. Určené 
k dreveným kockám (VN9880).
Veková kategória: 6+

BE21030 49,90 €

Drevené mozaikové kocky
Mozaika obsahuje 30 drevených kociek v šiestich farbách.
Rozmer kocky 3,5 x 3,5 cm balené v drevenej krabičke,
súčasťou je 10 kartičiek s úlohami podľa obtiažnosti.
Mozaika ponúka deťom nespočetné množstvo 
možností využitia. Rozmer balenia: 23,2 x 19,7 x 5,7 cm. 
Veková kategória: 4+ 
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