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BE25581 
Az egyensúlyozó 
város 
ÁR: 37 990 Ft
544. old.

LR93399 
Szivárvány
törtek
ÁR: 11 350 Ft
408. old.

LR6715 
Gyümölcs formák
ÁR: 8 290 Ft
347. old.

BN70352 
Fa építőjáték
- Kastély (128 elem)
ÁR: 5 900 Ft
256. old.

JA1011400 
Doku - Mag
ÁR: 87 100 Ft
249. old.

GO56693 
Egyensúlyozó
játék - Teve
ÁR: 2 650 Ft
211. old.

BE18007 
Vonat 
alakzatokkal 
ÁR: 11 390 Ft
193. old.
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MONTESSORI

Fejlesztő segédeszközök és játékok

 Áraink az áfát is tartalmazzák.              Tanévnyitó kedvezmény - 5% (2021.11.15-ig)
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A Montessori módszer megalapítója az olasz származású orvosnő Dr. Maria Montessori volt. 
Gyermek nevelési és oktatási elveivel nagy változásokat hozott a pedagógia történelmében.
Az általa kialakított nevelési módszereket alkalmazzák iskolák és óvodák szerte a világban. 

A Montessori módszer lényege a környezet megfelelő kialakítása úgy, hogy az teljes mértékben a gyermekek igényeit szolgálja, 
ezáltal lehetőség nyílik a gyermek tehetségének maximális feltárásához. A Montessori egy olyan szabad hely, ahol mindenki 

megtalálja azt, amiben a legjobb. 
A Montessori segédeszközök főleg természetes anyagokból készültek. Az egyes eszközök úgy lettek kialakítva, hogy a gyerekek 

egyedül is használhassák, hogy maguk jöhessenek rá a megoldásra és egyedül ellenőrizhessék az eredményt. 
Értelmes feladatok, foglalkozások olyan eszközökkel, melyek alapja az áttekinthetőség, érthetőség, világos elrendezés a gyerekek 

szükségleteihez igazítva, melyek nyugodt módon fejlesztik az önállóságot és ezáltal a felelősség érzetet.

Puzzle kirakó
Fa puzzle, mely az egyes állatok vagy 
növények részeit ábrázolja. A fa doboz 
sablonként használható. 
Méret: 20 x 20 cm.
Korhatár: 3+

MN0179Z - Teknősbéka 2 750 Ft
MN0180Z - Halacska 2 750 Ft
MN0181Z - Lovacska 2 750 Ft
MN0182Z - Béka 2 750 Ft
MN0178Z - Madár 2 750 Ft
MN0183B - Fa (24 x 24 cm) 2 750 Ft

MN0278B 7 590 Ft
Kártyák - Levél formák
A kártyák segítségével a gyerekek eljutnak a levél konkrét formájától egészen 
az absztrakt ábrázolásig. A csomagban 3 készlet található 18 kártyával. Az első 
készletben látható a levél formája zöld színben, a másodikban az 1 sm vastag 
körvonalai és a harmadikban az 1 m-es körvonalak.  
Méret: 10 x 10 cm. Korhatár: 3+ 

A Montessori módszer 
szabad teret biztosít a 
felfedezői vágyaknak, 
a próbálkozásoknak 
és a kísérletezéseknek. 

Egy hely, ahol mindenki 
megtalálja azt, amiben 

a legjobb.

MN00132M 12 280 Ft
Almás játék
Matematikai és érzékszervi segédeszköz, amely 
alkalmas a finommotorikus készségek gyakorlására, 
valamint a matematikai feladatok összeadására és 
kivonására.
Méret: 46 x 32 cm.
Korhatár: 3+ 

MN0284O 5 390 Ft
Puzzle - Alakzatok
Segít a formák megkülönböztetésében és a 
finommotorikus készségek fejlesztésében. 
A gyermekek feladata az, hogy alakzatokat 
illesszenek be a megfelelő lyukakba.
Méret: 22,5 x 22,5 x 2,5 cm.
Korhatár: 3+ 

MN0020S 15 100 Ft
Állvány csavarokkal - B változat
A készlet kerek fejű csavarokat tartalmaz. 
Kiváló segédeszköz amely, támogatja a látás 
és a tapintás fejlődését. A különböző méretű 
csavarok a különböző szélességű furatokba 
helyezhetők be.Méret: 42 x 6 x 5 cm.
Korhatár: 3+ 

MN0026P 2 750 Ft
Tábla csapokkal 
Tábla és 12 azonos méretű csap. Alkalmas a 
ceruza helyes tartásának az elsajátítására.
Méret :12 x 12 x 4 cm.
Korhatár: 3+ 
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35.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 

Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

MN0033P 5 590 Ft
Öltöztető keret - Kapcsok 
Textíliával és kapcsokkal ellátott fa keret. A 
ki és bekapcsolás segítségével fejleszti a 
finommotoros készséget. 
Méret: 31 x 31 cm.
Korhatár: 3+

MN0034P 5 590 Ft
Öltöztető keret - Patent 
Textíliával és patenttal ellátott fa keret. A 
ki és bekapcsolás segítségével fejleszti a 
finommotoros készséget.
Méret: 31 x 31 cm.
Korhatár: 3+ 

MN0036P 6 450 Ft
Öltöztető keret - Csatt 
Textíliával és csattal ellátott fa keret. A ki 
és bekapcsolás segítségével fejleszti a 
finommotoros készséget.
Méret: 31 x 31 cm.
Korhatár: 3+ 

MN0038P 6 450 Ft
Öltöztető keret - Fűző
Textíliával és fűzővel ellátott fa keret. A 
cipőfűzés gyakorlás fejleszti a finommotoros 
készséget. 
Méret: 31 x 31 cm.
Korhatár: 3+ 

MN0039P 5 590 Ft
Öltöztető keret - Tépőzár 
Textíliával és tépőzárral ellátott fa keret.
A fűzés és kapcsolás segítségével fejleszti
a finommotoros készséget. 
Méret: 31 x 31 cm.
Korhatár: 3+ 

MN0027P 5 590 Ft
Öltöztető keret - Kis gombok 
Textíliával és kis gombokkal ellátott fa keret. 
A ki és bekapcsolás segítségével fejleszti a 
finommotoros készséget. 
Méret: 31 x 31 cm.
Korhatár: 3+ 

MN0028P 5 590 Ft
Öltöztető keret - Nagy gombok 
Textíliával és nagy gombokkal ellátott fa 
keret. A ki és bekapcsolás segítségével 
fejleszti a finommotoros készséget.
Méret: 31 x 31 cm.
Korhatár: 3+ 

MN0037P 5 590 Ft
Öltöztető keret - Hátizsák kapcsok
Textíliával és hátizsák kapcsokkal ellátott fa 
keret. A ki és bekapcsolás segítségével fejleszti a 
finommotoros készséget.
Méret: 31 x 31 cm.
Korhatár: 3+ 

MN0035P 5 590 Ft
Öltöztető keret - Cipzár 
Textíliával és hátizsák cipzárral ellátott fa 
keret. A cipzározás segítségével fejleszti a 
finommotoros készséget.
Méret: 31 x 31 cm.
Korhatár: 3+ 

MN0031P 5 590 Ft
Öltöztető keret - Biztosítótű
Textíliával és 4 biztosítótűvel ellátott fa keret. 
A ki és bekapcsolás segítségével fejleszti a 
finommotoros készséget. 
Méret: 31 x 31 cm
Korhatár: 3+ 

MN0029P 5 590 Ft
Öltöztető keret - Masni
Textíliával és masnival ellátott fa keret. 
A masni kötés segítségével fejlődik a 
finommotoros készség. 
Méret: 31 x 31 cm.
Korhatár: 3+ 

MN0030P 5 590 Ft
Öltöztető keret fűzővel 
Textíliával és 4 biztosítótűvel ellátott fa keret. 
A fűzés segítségével fejlődik a finommotoros 
készség. 
Méret: 31 x 31 cm.
Korhatár: 3+
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Fejlesztő segédeszközök és játékok

 Áraink az áfát is tartalmazzák.              Tanévnyitó kedvezmény - 5% (2021.11.15-ig)
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MN075HG 12 150 Ft
Puzzle - Európa térkép 
Fa puzzle pontosan annyi darabból, ahány 
állam van Európában, minden állam más 
színű. A látás és tapintás segítségével 
gyakorolják a gyerekek a különböző országok 
megismerését és a földrajzot. A fogók minden 
országon ott helyezkednek el, ahol a főváros 
található. 
Méret: 57 x 45 cm.
Korhatár: 3+

MN058AG 1 690 Ft
Ellenőrző térkép - Európa 
- jelölések nélkül
Kiegészítő puzzle-höz - Európa térkép. 
Méret: 57 x 45 cm.
Korhatár: 3+ 

MN074HG 12 150 Ft
Puzzle - Világ térkép 
A fa puzzle pontosan annyi darabból áll, 
ahány kontinens található a bolygónkon, az 
egyes kontinensek színben különböznek 
egymástól. A látás és a tapintás segítségével 
a gyerekek megismerkednek a földrajzzal. 
Méret: 57 x 45 cm.
Korhatár: 3+

MN0018G 11 920 Ft
Földgömb - Színes kontinensek
A földgömb segítségével a gyerekek 
megtanulják, hogy a bolygónkon mennyi víz 
és szárazföld van. A kontinensek különböző 
színekkel vannak jelölve.
Méret: 20 x 20 cm.
Korhatár: 3+ 

A Montessori módszer 
szabad teret biztosít a 

felfedezői vágyaknak, a 
próbálkozásoknak és a 

kísérletezéseknek. Egy hely, 
ahol mindenki megtalálja 

azt, amiben a legjobb.

MN00276G 21 580 Ft
A világ zászlókkal
A készlet összesen 36 db zászlót tartalmaz.
Ezzel a segédeszközzel a gyermek
megtanulja a világ államainak az
elhelyezkedését és a nemzeti
zászlók formáit. A zászlóval történő
manipuláció fejleszti a finommotorikus
készségeket,valamint a szem-kéz
koordinációt. Méret: 53 x 35 cm.
Korhatár: 3+

MN0079G 10 650 Ft
Bolygók - fa puzzle
A készlet csavarokat tartalmaz, kerek fejjel. Elősegíti 
a látás és a tapintás fejlődését. A különböző méretű 
csavarokat különböző szélességű lyukakba kell 
csavarozni.
Méret: 30 x 25 cm.
Korhatár: 3+ 

RO2209699 5 860 Ft
Kirakós puzzle - Naplemente
A csomag tartalma 1 alátét és 19 db elem.
Méret: 24,5 x 24,5 cm.
Korhatár: 3+ 

RO2209700 5 860 Ft
Kirakós puzzle - Házikók
A csomag tartalma 1 alátét és 19 db elem.
Méret: 24,5 x 24,5 cm.
Korhatár: 3+ 

RO2209698 5 860 Ft
Kirakós puzzle - Szivárvány körök
A csomag tartalma 1 alátét és 19 db köröcske.
Méret: 24,5 x 24,5 cm.
Korhatár:3+ 
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Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

MN0021S 14 290 Ft
Nyomó hengerek 
Fa alátét 6 pár hengerrel. Mindegyik 
hengernek más az ellenállása, ha 
megnyomjuk a fehér és fekete szelepet.  
Finommotoros készség fejlesztő.
Méret: 20 x 10 cm.
Korhatár: 3+

MN044AS 54 550 Ft
Hengerek fogókkal (4 db-os 
készlet)  
A 4 darabos készlet fa hengereket tartalmaz, 
a 10 kör nyílásba helyezhetőek a fogóval 
ellátott hengerek. Csak 2 készlet különbözik 
a többitől egy dimenzióban (szélesség vagy 
magasság), a többi már kettőben (szélességben 
és magasságban). A gyerekek így fejlesztik a 
térbeli látásukat, finommotoros készségüket, 
koordinációjukat és megismerik a sorrendet. 
Méret: 45 x 6,5 x 8 cm.
Korhatár: 3+

MN0260S 9 750 Ft
Hőmérséklet lapok 
A készlet 6 pár különböző anyagú lapot 
tartalmaz (üveg, márvány, fa, parafa, anyag, 
fém). A gyerekek a csuklójukra helyezik 
a lapokat, majd a hőmérsékletük alapján 
párosítják őket. 
A doboz mérete: 15,7 x 13 x 7,5 cm.
A lapok mérete: 8 x 4 x 0,5 cm.
Korhatár: 3+

MN0011S 10 750 Ft
Súly lapok dobozzal 
A készlet 3 dobozt tartalmaz mindegyikben 
6 lap található, melyek színe a súly 
összehasonlítás miatt eltérő. A legvilágosabb 
a legkönnyebb, a legsötétebb a legnehezebb. 
A doboz mérete: 28,5 x 10,2 x 7 cm. 
A lapok mérete: 6 x 8 x 1,1 cm
Korhatár: 3+

MN0005S 8 190 Ft
Színes lapok 3 - Árnyalatok 
Színes lapok 7 különböző színárnyalatban (piros, kék, sárga, 
zöld, lila, narancssárga, barna, rózsaszín és szürke). A 
színérzék és a színkülönbségek felismerését fejlesztő eszköz. 
A lapokhoz fa doboz is tartozik. 
A doboz mérete: 20 x 10 x 5 cm.
A lapok mérete: 6 x 3 cm. Korhatár: 3+

MN0007S 19 250 Ft
Színes lapok 2 - Nagy készlet 
A színes lapokat tartalmazó kiegészítő doboz minden 
színhez 4 különböző árnyalatot tartalmaz. 
A doboz mérete: 25 x 25 x 5 cm.
A lapok mérete: 6 x 3 cm. Korhatár: 3+

MN0257S 54 200 Ft
Konstukciós háromszögek 
- 5 készlet
Érzékszervi segédeszköz, amely öt 
háromszögből áll, amelyekből más és más 
geometriai alakzatok állíthatók össze.
Méret: kb. 21 x 23 cm.
Korhatár: 3+ 

MN0003S 9 260 Ft
Állvány csavarokkal - A - változat
Az állvány csavarokkal tömör fából készül,
amelybe hét különféle méretű, fémből készült anyát
csavarozhatunk bele. Az állvány egyes lyukainak
mérete változik, de mindig megfelel az adott
csavar meneteinek. A gyermek ez által hamarosan
megtanulja, milyen odafigyelést igényel, hogy 
a csavarok megfelelően illeszkedjenek.
Méret: 30 x 8 x 7 cm.
Korhatár: 3+

Kirakós puzzle - Színek és alakzatok
A csomag 36 db elemet tartalmaz 12 féle 
árnyalatban. Méret: 28 x 28 cm.
Korhatár: 3+

RO2203217 - piros, sárga, kék 5 860 Ft
RO2203218 - narancssárga,lila,zöld 5 860 Ft
RO2203219 - szürke,barna,rózsaszín 5 860 Ft
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MONTESSORI

Fejlesztő segédeszközök és játékok

 Áraink az áfát is tartalmazzák.              Tanévnyitó kedvezmény - 5% (2021.11.15-ig)
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MN0128M 7 180 Ft
Számok és zsetonok - páros 
és páratlan számok
A gyerekek feladata a a számokhoz 
rendelni a megfelelő mennyiségű zsetont. 
Méret: 11 x 9 cm.
Korhatár: 3+ 

MN0210M 6 750 Ft
Kis papír kártyák számokkal 1-től 9000-ig 
A fa dobozban található kártyák segítségével a gyerekek 
megismerkednek a tízes számrendszerrel. Az egyjegyű számok 
zöld színűek, a kétjegyű számok kék, a háromjegyű piros és a 
négyjegyűek szintén zöld színűek. Méret: 18 x 13 x 5 cm.
Korhatár: 3+ 

MN0010S 12 490 Ft
Illat dobozok 
6 db fa doboz a szaglás fejlesztéséhez. A fedelek 
meggátolják az illatok elpárolgását. A készlet az 
illatokat nem tartalmazza (saját elképzelés szerint 
tölthető). Az alátét mérete 20 x 12 x 2 cm.
A doboz mérete: 8 cm. Korhatár: 3+ 

MN0198M 25 580 Ft
Geometriai testek tartókkal
10 geometriai alakzatot tartalmazó doboz (golyó, 
ellipszoid, tojásdad, kocka, tömb, háromszögletű 
prizma, háromszög és tetraéder piramis, kúp és 
henger). Az alakzatokhoz tartók is tartoznak. Játék 
közben a gyerekek megismerik a geometriai formákat 
és az őket körülvevő tárgyakat.
Méret: 37 x 17 x 11 cm. Korhatár: 3+

MN097AL 33 350 Ft
Fém formációk 
2 készlet, kék színű formációk (kör, 
ellipszis, háromszög gombolyített élekkel, 
tojás, négylevelű lóhere, négyzet, téglatest, 
háromszög, trapéz, ötszög). A formák 
kiváló íráselőkészítő segédeszközök. 
Méret: 60 x 16 x 8 cm. Korhatár: 3+ 

MN0045S 23 390 Ft
Színes hengerek - fogók nélkül 
Különböző méretű fa hengerek, 4 színú készletben. A gyerekek összehasonlíthatják és 
osztályozhatják a hengereket nagyság szerint, valamint különbözőképpen csoportosíthatják. 
A játék fejlesztik a finommotoros készséget, koordinációt, valamint a színek és formák 
felismerését.
Méret: 16,5 x 11,5 x 7,5 cm. Korhatár: 3+ 

MN0015S 14 150 Ft
Hang hengerek 
6 pár fa henger készlet, különböző hangokkal. 
A helyes párosítást a hengerek alján található 
számok segítségével ellenőrizhetjük. A készlet 
segítségével a hallás és a hangok felismerése 
fejleszthető.
A doboz mérete: 12 x 12 x 10 cm.
A henger magassága: 8 cm.
Korhatár: 3+ 

RO2202950 11 950 Ft
Kirakós puzzle
- Geometriai alakzatok
A csomag egy alátétet és 12 db különböző 
alakzatot tartalmaz.
Méret: 40 x 30 cm.
Korhatár: 3+ 
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Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

MN0189M 26 250 Ft
Seguin táblák 
A fa táblák segítségével a gyerekek 
megismerik a számokat 11-től 99-ig. 
Ezen kívül a gyakorlás során a 
sorrendjüket is megtanulja. A 10-es 
számokat ábrázoló sablonhoz kell 
elhelyezni a számokat 1-től 10-ig. 
Méret: 25 x 12 cm. Korhatár: 3+

MN0032O 20 730 Ft
Római híd 
A játék lényege felépíteni a boltívet 
úgy, hogy önmagában megálljon. 
Fejleszti a finommotoros készséget, 
koordinációt és a kreativitást.
Méret: 34,5 x 12 x 10 cm.
Korhatár: 3+ 

MN0227M 7 050 Ft
Gyöngy négyzetek (színes) 
Bevezetés a tízes számrendszerbe. A játék hasznos 
előkészítő eszköz az összeadás/kivonás valamint 
a szorzás/osztás alapjaihoz. A legnagyobb négyzet 
mérete: 7,5 x 0,7 cm. Korhatár: 3+ 

MN0228M 17 500 Ft
Alátét gyöngy négyzetekhez 
Bevezetés a tízes számrendszerbe. 
Tartalma:
- 1 x 1 gyöngy + alátét,
- 1 x rúd 10 gyöngyhöz,
- 1 x százas négyzet,
- 1 x ezres kocka.
Korhatár: 3+

MN3014O 11 350 Ft
Rózsaszín torony - Mini 
A rózsaszín fa kockák segítenek a 
háromdimenzió megértésében, a sorrendek 
felállításában, a súlyok elrendezésében, 
ezáltal a matematika és a geometria 
alapjainak az elsajátításában. 
Méret: legnagyobb kocka - 3 x 3 x 3 cm, 
legkisebb kocka: 0,3 x 0,3 x 0,3 cm.
Korhatár: 3+ 

MN3013O 15 590 Ft
Barna lépcsők - Mini 
A barna színű fa lépcsők segítenek a gyerekeknek 
megismerni a méret és súly közti összefüggést, az 
összeadás, kivonás és geometria alapjait. Méret: 
legnagyobb darab: 4 x 4 x 7 cm, legkisebb darab:
0,4 x 0,4 x 7 cm. Korhatár: 3+

MN0190M 24 890 Ft
Piros-kék rudak 
A piros-kék fa rudak segítenek a számsorok 
megismerésében, a számok és a mennyiségek 
közti összefüggések megértésében, valamint 
az összeadásban és kivonásban. 
Méret: 2,5 x 2,5 x 10 cm - 2,5 x 2,5 x 100 cm.
Korhatár: 3+ 
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BN88023  2 680 Ft
Öltöztesd fel a macikat
36 darabos macis készlet.
A doboz mérete: 19 x 14 x 4 cm.
Korhatár: 3+

BN88016  4 660 Ft 
Öltöztesd fel a maci
családot
72 darabos maci család.
A doboz mérete: 32 x 14 x 4 cm.
Korhatár: 3+

BN88001 2 560 Ft
Bohóc öltöztető
32 darabos. Méret: 16,5 x 20,5 x 2,5 cm.
Korhatár: 3+

GO51914  9 250 Ft
Macis öltöztető
A macik öltöztetésével fejleszthető a 
finommotorika. 36 darabos készlet. 
A doboz mérete: 26 x 13 cm.
Korhatár: 3+

GOSO271  9 260 Ft 
Mozgatható testű egérkék 
2 db egérke, 8 különböző alkalomhoz illő 
ruhával. Az öltöztetéssel fejleszthető a finommotorika.
A doboz mérete: 26,5 x 13 cm.
Korhatár: 3+

GO51557 8 950 Ft
Öltöztessünk babákat
Szekrény és ruhák 2 babával és 8 ruha készlet. 
Méret: 10 cm.
Korhatár: 3+ 

GO58531 3 260 Ft
Öltöztethető baba  
10 teljes ruházat kombinálható össze,tetszés 
szerint. A mágneses ruházat tökéletesen 
illeszkedik, így a gyerekek gyakorolhatják a 
finommotoros kézségeiket valamint fejleszthetik a 
kreativitásukat.28 db elemet tartalmaz.
Baba magassága: 18,8 cm.
Korhatár: 3+ 
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35.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 

Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

GO57475 3 950 Ft
Puzzle öltöztető - Fiú és lány 
36 darabos puzzle dobozban, amelynek a fedelén a gyerekek saját 
fantázia alapján variációkat raknak ki. Fából készült.
A csomag mérete: 13 x 21 x 4 cm. Korhatár: 3+ 

WY91122 5 130 Ft
Színes fa vonat
Fa kirakós vonat, hasznos segédeszköz a finommotorika, logika 
és fantázia fejlesztéshez. A 17 darabos csomag különböző 
formákat és színeket tartalmaz. Méret: 35 x 9 cm.
Korhatár: 2+

BN84089 4 720 Ft
Fa vonat kockákkal 1
A színes fa vonat két vagonnal rendelkezik 
és 19 elemet tartalmaz, amelyeket a saját 
elképzelésünknek megfelelően 
állíthatunk össze. Mérete: 34 x 11 x 7 cm. 
Korhatár: 1+

BE18007 11 390 Ft
Vonat alakzatokkal 
Fából készült beillesztő játék.
18 db elemet tartalmaz.
Csomag mérete: 42 x 18 x 9 cm.
Korhatár: 2+ 

Fa vonat kockákkal 
Vonat hossza: 33,5 cm.
Korhatár: 2+

GO55872 - rózsaszín   4 950 Ft
GO55871 - kék  4 950 Ft

GO55881 7 150 Ft
Vonat kockákkal  
Fából készült vonat 15 db kockával.
Méret: 36,5 x 7,2 x 9,1 cm.
Korhatár: 2+

GO58741 4 950 Ft
Öltöztetős játék - fiú 
A mágneses játék 43 db elemet tartalmaz, amelyekből különféle 
egyenruhák hozhatók létre mint pl.: tűzoltó, búvár, szuperhős.
Méret: 20 x 26,5 x 5 cm.
Korhatár: 3+

GO58723 4 950 Ft
Öltöztetős játék - lány  
A mágneses játék 44 db elemet tartalmaz a legmenőbb „outfit ” 
létrehozásához. Méret: 20 x 26,5 x 5 cm. Korhatár: 3+
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LE10585 4 030 Ft
Szivárvány építőívek
Fából készült, színes játék a finommotorika, 
a formák és a színek gyakorlására. Az egyes 
színes részek vízállóak.
Méret: 16 x 9 x 3 cm.
Korhatár: 1+ 

DV22095 7 250 Ft
Az első építőkészletem
A készlet 17 darabból áll. A kocka 
természetesen edzi a koncentrációt, a 
türelmet és az ügyességet.
Méret: 14,5 x 9,5 x 14,5 cm.
Korhatár: 1+ 

GO58624 8 390 Ft
Fa kockák - szivárvány  
57 db különböző alakú kockát 
tartalmaz.
Méret: 23,5 x 23,5 x 4 cm.
Korhatár: 3+

BN80152 3 290 Ft
Kockák pótkocsiban
A természetes formatervezésű, 
piros kerekekkel és színes 
kockákkal díszített kocsi 
minden kis építész alapvető 
felszerelése. Nagyszerű 
lehetőséget kínál a kreativitás 
és a motoros készségek 
fejlesztéséhez.
A csomag 19 db elemet 
tartalmaz. Csomag mérete:
18 x 15,5 x 6 cm.
Korhatár: 1+ 

Fa kockák talicskában 
20 db különböző alakzatú és színű 
kockát tartalmazva .
Méret: 17 x 15 x 5,5 cm.
Korhatár: 2+

GO58458 - rózsaszín       5 750 Ft
GO58457 - kék 5 750 Ft

GO58719 5 750 Ft
Fa kockák talicskákban  
20 db különféle színes elemet tartalmazva. 
Méret: 17 x 15 x 6,5 cm.
Korhatár: 2+

GO55959 7 770 Ft
Vonat kockákkal 
10 db fa kockát és vagont tartalmaz.
Méret: 32 x 12 x 12 cm.
Korhatár: 2+

GO55950 7 150 Ft
Vonat vagonokkal  
Fa vonat 3 db vagonnal és 14 db fa 
kockávala.
Méret: 51 x 10 x 10 cm.
Korhatár: 2+

GO58558 4 650 Ft
Fa kockák utánfutóban
18 db különböző alakú kockát tartalmaz.
Méret: 16,8 x 15 x 5,3 cm.
Korhatár: 2+
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GO57572 10 500 Ft
Az alakzatok világa mozaik 
- 4 darabos készlet
1 mozaik 20 - 25 elemet tartalmaz.
Mérete: 16 x 16 cm.
Korhatár: 3+

GO58586 3 150 Ft
Fa mozaik - Szivárvány
A csomagolás 36 elemet tartalmaz.
Mérete: 15,5 x 15,5 cm.
Korhatár: 3+

GO58590 2 950 Ft
Mozaik - Háromszög 
37 db fa kockát tartalmaz.
Méret: 22 x 22 x 2 cm.
Korhatár: 3+

GO58588 2 790 Ft
Mozaika - Szivárvány
24 db kockából álló mozaik.
Méret: 15,5 x 15,5 x 2 cm.
Korhatár: 3+

GO58659 2 990 Ft
Színes kockák - farm
Mosolygós formák. 
A csomag 43 db kockát tartalmaz. 
A csomag mérete: 30 x 30 cm.
Korhatár: 3+

GO58644  5 950 Ft
Színes kockák - éjszaka
Színes kockák, puzzle és építőkészlet egyben.
A csomag 42 db kockát tartalmaz. 
A csomag mérete: 23,3 x 23,3 x 2,3 cm.
Korhatár: 3+

GO58964 5 950 Ft
Építőkocka Kastély
Masszív fából készült 57 darabos készlet.
A doboz mérete: 23,5 x 23,5 cm.
Korhatár: 3+
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HW6005 13 190 Ft
Fa építőkészlet
A fa építőkészlet különféle formákat tartalmaz, beleértve 
négyzeteket, háromszögeket, trapéz alakzatokat, 
hengereket, kereszteket, lépcsőket és félköröket. A színes 
puzzle darab nagyszerű eszköz arra, hogy megtanítsa a 
gyermekeket a színek és a formák közötti különbségek 
felismerésére. Ezen felül elősegíti a kreativitást és fejleszti 
a finommotorikus képességeket. A csomag 100 darabot 
tartalmaz. 
A készlet kiváló minőségű bükkfából készül.
Korhatár: 1+ 

BN84204 3 720 Ft
Kockák vödörben,
50 db
A készlet végtelen mennyiségű 
szórakozási lehetőséget kínál az 
építésben, a méretek, ellentétek 
felismerésében és más térbeli 
és numerikus készségek 
felismerésében is. A vödör 
a kockák tárolására szolgál, 
foganytúval felszerelve az 
egyszerű szállítás érdekében.
A csomag tartalma 50 db kocka.
Méret: 15 cm, Ø18 cm.
Korhatár: 1+ 

BN84203 7 120 Ft
Kockák vödörben,
100 db
A készlet végtelen mennyiségű 
szórakozási lehetőséget kínál az 
építésben, a méretek, ellentétek 
felismerésében és más térbeli 
és numerikus készségek 
felismerésében is. A vödör 
a kockák tárolására szolgál, 
foganytúval felszerelve az 
egyszerű szállítás érdekében.
A csomag tartalma 100 db 
kocka.
Méret: 45 x 2,3 x 27 cm. 
Korhatár: 1+ 

MD10481 9 400 Ft
Színes fa kockák
Különböző formájú, méretű és színű 
hagyományos fa kockák. A kocka 
mérete körülbelül 2,5 - 6 cm.
Korhatár: 3+ 

Fa kockák, 50 db
Henger hossza: 5 cm.
Kocka mérete: 2,5 x 2,5 x 2,5 cm.
Korhatár: 2+

GO58460 - rózsaszín   4 820 Ft
GO58459 - kék 4 820 Ft

GO58736 10 250 Ft
Fa kockák, 100 db  
Építőkockák vödörben.
A téglatest mérete: 5 cm.
Korhatár: 1+
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35.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 

Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

GO58669 7 150 Ft 
Fa kockák
A készlet 100 db különböző formájú és színű fa kockát tartalmaz.
Építsünk saját királyságot.
A legnagyobb kocka mérete 5 cm. Korhatár: 3+

LE7073 10 990 Ft
Natúr fa kockák 
A vászon zsák 100 db építőkockát tartalmaz. 
Méret: 9 x 3 x 1 cm.
Korhatár: 3+

LE6865 18 130 Ft
Dominó rallye
Az 560 darabos készlet 
segítségével különleges 
dominó pályát készíthetünk. 
A készlet tartalmaz lépcsőket 
és akadályokat is. Ezután 
elég egy apró lökés és 
figyelhetjük, ahogy a 
kockák sorban eldőlnek. 
A játék végén a dominót 
egy praktikus táskában 
tárolhatjuk. 
A dominó mérete:
4,5 x 2 x 0,5 cm.
Korhatár: 5+

WY91842 6 550 Ft
Pasztell színű szám és betű kockák
60 darabos kocka készlet. Számok és betűk 
tanulásához is használható fejlesztő segédeszköz.
Méret: 3 cm.
Korhatár: 2+

GO58803 14 950 Ft
Fakockák, 75 db  
Építőkockák pamut tasakban. 
Hatszög mérete: 4,2 x 4,2 x 1,2 cm.
Korhatár: 2+

GO58537 5 550 Ft
Fakockák, 30 db 
Építőkockák természetes árnyalatokban.
Kockák mérete: 3 x 3 x 3 cm.
Korhatár: 2+

GO58687 5 450 Ft
Fa kockák, 76 db  
Különböző színű fakockák 
praktikus vödörben.  
A téglatest mérete:
5 x 2,5 x 2,5 cm.
Korhatár: 2+

GO58575 4 190 Ft
Fa kockák, 50 db
50 db építőkockát tartalmaz.
Henger magassága: 5 cm.
Korhatár: 2+
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MD11900 7 920 Ft
Fa kockák betűkkel
50 darabos fa kocka készlet betűkkel,számokkal és 
képekkel ellátva. A kockák didaktikai segítségként 
szolgálhatnak a számok és betűk oktatásában.
Kocka mérete: 2,5 x 2,5 x 2,5 cm.
Korhatár: 2+ 

DV22032 9 100 Ft
Fa kockák ábécé 
Az ABC kockák nemcsak a szókincset, hanem az olvasási és helyesírási képességeket is fejlesztik. 
Összeállíthat belőle egyszerű szavakat vagy akár egyszerű épületeket is. A könnyebb tárolás 
érdekében fatartóval kapható.
Méret: 23 x 27 x 5 cm.
Korhatár: 1+ 

PP4130 4 660 Ft
Lánc
Színes darabok összekapcsolásával,
a gyerekek fejlesztik a finommotorikus
készségeiket,a  vizuális-motorikus 
koordinációt, és megtanulják 
megkülönböztetni a színeket
és formákat. 21 darabot tartalmaz.
Korhatár: 1+

LE1136 10 520 Ft
Színes rudacskák 2 az 1 -ben
Fa dobozba csomagolt, matematikai 
feladatoknál és építőkockaként is használható 
rudacskák. Méret: 32 x 4 x 18 cm. 
Korhatár: 5+

F - 1-HU Didakticke-2021-2022 - 36 Da PRINT.indd   198 19. 7. 2021   8:19:53



199

3,5 cm

3 cm

3,5 cm

w
w

w
.n

o
m

ila
nd

.h
u 

 /
  I

ng
ye

ne
s 

sz
á

m
 0

68
0 

10
 6

7 
12
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Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

GO58984 15 600 Ft
Vár 1 - építőkocka
Masszív fából készült, 145 darabos 
készlet. Korhatár: 3+

GOWB505 11 650 Ft
Vár 2 - építőkocka
Masszív fából készült, 150 darabos 
készlet. Korhatár: 3+

GOTT050  6 150 Ft
Az én falum
Masszív fából készült 46 
darabos készlet.
Korhatár: 3+ 

GO58565 8 550 Ft
Fakockák  - Város  
Építs akár egy teljes  várost a 70 db kockából.
Kockák mérete: 2,5 x 2,5 x 2,5 cm.
Korhatár: 2+

EPL120496 32 990 Ft
Építs egy világot
Ez a 15 gyönyörűen ábrázolt színes 
építőelem, amelyek a házak különböző 
építészeti stílusait ábrázolják szerte a 
világon, ideálisak a szerepjátékhoz és a 
mesemondáshoz. Anyaga: fenyőfa.
Méret: legnagyobb épület: 13 x 11 x 3 cm.
Korhatár: 2+
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Fa kollekció - Nature
A Nature kollekció összes terméke 100% -ban természetes anyagból készül, 

és a legmagasabb minőséget képviseli. Egyes termékek sötétebb faárnyalatát a fa speciális 
ökológiai hőkezelésével érik el. A színeket a fa tisztaságának megőrzése érdekében 

elhagyták. A fa nem tartalmaz vegyi anyagokat. Európában készült. 

GO58717 6 600 Ft
Nature fa figura X, 48 db
Kinek sikerül felépíteni a figurákat egymásra? 
A készlet 48 db fa figurát tartalmaz X alakban, 
praktikus dobozba csomagolva. Fejleszti a kreativitást, 
finommotorikus készségeket, az összpontosítást 
és a türelmet. A csomag tartalmaz világos és sötét 
darabokat is. Egy darab átmérője: 4,2 x 4,2 x 1,2 cm.
Korhatár: 3+

GO58803 14 950 Ft
Nature fa kockák, 75 db
Fa kocka készlet, mely lehetővé teszi a különböző 
építmények felépítését. Kemény fából készült, mely 
dió olajjal van átkenve. Praktikus zsákba csomagolva, 
melyben egyébként is tárolható. 
A legkissebb darab mérete: 4,2 x 4,2 x 1,2 cm.
Korhatár: 1+

GO58563 10 600 Ft
Nature építőkockák, 200 db
Természetes anyagból készült játék! A csomag 200 db 
egyforma kockát tartalmaz, eredeti bükkfából készült. 
Rengeteg szórakozást kínál a kis építészeknek. Több 
mint 100 ötletet tartalmaz a csomag az építkezéshez. 
Biztonságos játék - allergiásoknak is ajánlott. 
Egy darab mérete: 10,5 x 2,1 x 0,7 cm.
Korhatár: 3+

GO58532 9 950 Ft
Nature építőkockák - 4 méretben, 200 db
200 fából készült darabot tartalmaz, ezzel végtelen építési 
lehetőséget nyújtva. A gyerekek a saját fantáziájuk alapján 
dolgozhatnak, ezáltal inspirálódhatnak. Az építőkockák 
természetes bükkfából készültek. A színek szándékosan lettek 
kihagyva. A sötét színű darabok speciális fa kezelést kaptak. 
Egyes darabok mérete:
10,5 x 2,1 x 0,7 cm (75 db faelem).
10,5 x 2,1 x 0,7 cm (35 faelem).
5,25 x 2,1 x 0,7 cm (50 db faelem).
2,1 x 2,1 x 0,7 cm (40 db faelem).
Korhatár: 3+

TS10453EY 45 450 Ft
Mozgatható fa torony 
A gyerekek jól szórakoznak, amikor gyönyörű formájú tárgyakat 
csúsztatnak a toronyba. Helyezze a botocskákat a toronyba, és 
használja őket különféle tárgyak elfogásához. Ez egy felfedezésekkel 
és kísérletekkel teli játék. A játék 6 db geometriai alakzatot és 5 db 
botocskát tartalmaz. Funérlemezből készült.
Torony mérete: 19 x 32 x 19 cm.
Korhatár: 1+ 

TS10446EY 25 110 Ft
Fa csavartorony 
A gyermekek különféle alkatrészeket 
csavarozhatnak a rúdra, és fel-le 
mozgathatják azokat. Használatuk során 
fejleszti a finommotorikus készségeket, 
valamint a kéz-szem koordinációt. 
A szépen megtervezett eszköz a készségek 
és ismeretek szintjétől függetlenül vonzza 
a gyerekeket. Méret: 15 x 28 x 15 cm.
Korhatár: 1+ 
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35.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 

Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

EPL120157 30 850 Ft
Szenzomotoros építőkockák - golyók 
Fa építőkocka, melyek különböző színes golyókat tartalmazó 
akriláttal vannak kitöltve. Játék közben a golyók egyik oldalról 
a másikra szóródnak különleges hatást kölcsönözve így az 
építményeknek. A csomag 16 db, 4 különböző geometriai alakzatot 
tartalmaz. Méret: háromszög 12,5 x 12,5 x 12,5 cm; 
négyzet 6 x 6 cm; félkör 13 x 6,5 cm; téglatest 13 x 6 cm. 
A fa keret mérete: 2,5 x 1 cm.
Korhatár: 3+ 

EPL120158 30 850 Ft
Szenzomotoros építőkockák - homok 
Fa építőkocka, melyek különböző színes homokot 
tartalmazó akriláttal vannak kitöltve. Játék közben a 
homok egyik oldalról a másikra szóródik, különleges 
hatást kölcsönözve így az építményeknek. A csomag 
16 db 4 különböző geometriai alakzatot tartalmaz. 
Méret: háromszög 12,5 x 12,5 x 12,5 cm; 
négyzet 6 x 6 cm; félkör 13 x 6,5 cm; 
téglatest 13 x 6 cm. 
A fa keret mérete: 2,5 x 1 cm.
Korhatár: 3+ 

EPL120159 30 850 Ft
Szenzomotoros építőkockák - csillámok 
Fa építőkocka, melyek különböző színes folyadékot és csillámot 
tartalmazó akriláttal vannak kitöltve. Játék közben a csillámok egyik 
oldalról a másikra szóródnak különleges hatást kölcsönözve így az 
építményeknek. A csomag 16 db 4 különböző geometriai alakzatot 
tartalmaz. Méret: háromszög 12,5 x 12,5 x 12,5 cm; négyzet 6 x 6 cm; 
félkör 13 x 6,5 cm; téglatest 13 x 6 cm. 
A fa keret mérete: 2,5 x 1 cm. Korhatár: 3+ 

EPL120117 16 990 Ft
Szivárvány építőkockák 
Színes akriláttal kitöltött fa kockák, mely az 
építményeknek különleges hatást kölcsönöz. A 
csomag 24 db 4 különböző geometriai alakzatot 
tartalmaz. Méret: kicsi háromszög 11 x 5 x 9,5 cm; nagy 
háromszög 10 x 10 x 10 cm; négyzet 5 x 5 cm; kör 
átmérője 5 cm; téglatest 10 x 5 cm.
Korhatár: 3+ 

GO58655 18 250 Ft
Szivárvány kockák
A fa doboz 38 db kockát tartalmaz.
A kockáknak köszönhetően
a gyerekek fejlesztik fantáziájukat
és kreativitásukat.
A csomag mérete: 32 x 24 x 3 cm.
Korhatár: 3+

BE24050 49 500 Ft
Építőkészlet tevékenységekkel
80 színes építő kocka vár felfedezésre! Betűk, számok, formák és szerkezetek - mindez 
lehetővé teszi a gyermekek számára, hogy kreatívak legyenek. A három nehézségi szintű 
mintakártyák pedig kiválóan inspirálnak. Minden létrehozható - egy egyszerű toronytól 
kezdve egészen a saját neved létrehozásáig. A kockák építése ideális játék, amely támogatja 
a tanulást a gyermek különböző fejlődési szakaszaiban. A tevékenység támogatja a 
finommotorikuss készségeket, a kreativitást, a térbeli gondolkodást, az elrendezést,valamint 
az építést 2D és 3D formátumban. Tárolódobozba csomagolva 80 nagy fa építőelemet és 25 
kétoldalas mintakártyát tartalmaz. Csomag mérete: ø 22 x 30 cm.
Korhatár: 4+
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LH726033 60 650 Ft
Mega habszivacs kockák
A csomag 32 db különböző formájú
és méretű kockát tartalmaz
(7 x 7 cm-től 30 x 15 cm-ig). 
A csomag mérete: 46 x 23 x 31 cm.
Korhatár: 1+

Óriási! 

EPL120301 17 450 Ft
Átlátszó építőkockák 
A csomag 50 kockát tartalmaz 6 különböző 
színben és különböző formákban. Erős 
műanyagból készült, lezárható műanyag dobozba 
csomagolva. A kockák mérete: 3,2 x 3,2 cm.
A téglatest mérete: 9,8 x 3,2 x 3,2 cm.
Korhatár: 3+ 

VN41313 7 590 Ft
Színes átlátszó kockák
A csomag 36 db színes műanyag kockát 
tartalmaz (9 zöld, 9 sárga, 9 piros 
és 9 kék). Műanyag dobozba csomagolva.
A kockák mérete: 4 x 4 cm.
Korhatár: 3+ 

ED523111 88 990 Ft
Habszivacs vár 
A hatalmas vár felépítéséhez 309 db 
élénk színű habkocka áll rendelkezésre.
Az egyes kockák alakjai és méretei 
különbözőek. Két műanyag dobozban 
csomagolva. 
Kocka mérete: 40 x 20 x 4,5 cm.
Korhatár: 3+
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35.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 

Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

Habszivacs építőkockák, 80 db
A legkisebbek számára kialakított 
könnyű habszivacs kockák. Anyagának 
köszönhetően könnyűek és biztonságosak. 
Ideális házikó vagy torony építésére, de 
akár medencében is játszhatnak vele a 
gyerekek - nedvesítés után sima felületen 
könnyen megtapad - üveg, csempe...
A csomag 80 db kockát tartalmaz.
A kocka mérete: 3,5 x 3,5 x 3,5 cm.
Korhatár: 3+

LH716076 - színes 18 500 Ft
LH716071 - natúr 18 500 Ft

EPL2103KC 49 990 Ft
Link habszivacs építő
Biztonságos EVA habszivacsból készült építőkockák. 
Kreativitást és motoros készséget fejlesztő játék.
A csomag tartalma 95 különböző színű és formájú építőelem. 
A legkisebb darab mérete: magasság: 8 cm, átmérő: 5,3 cm. 
A legnagyobb darab mérete: 16 x 8 x 5 cm.
Korhatár: 2+ 

EPL2102068 30 990 Ft
Puha kockák - 68 db
Biztonságos EVA habszivacsból készült, natúr fa mintázatú 
építőkockák. A kockák könnyűek és szinte bármi építhető a 
segítségükkel.
A legkisebb kocka mérete: 4 x 4 x 4 cm.
A legnagyobb kocka mérete: 8 x 16 x 4 cm.
Korhatár: 2+

Minden
színből 12 db

Minden 
színből 2 db

Minden
sznből 5 db

F - 1-HU Didakticke-2021-2022 - 36 Da PRINT.indd   203 19. 7. 2021   8:20:23



204

1

2

Fejlesztő segédeszközök és játékok

 Áraink az áfát is tartalmazzák.              Tanévnyitó kedvezmény - 5% (2021.11.15-ig)

El
ső

 lé
p

é
se

k 
- 

To
ro

n
y 

é
p

ítő
k

MD12782 6 070 Ft
Kocka torony - ABC
A készlet 10 db ábrával és angol 
megnevezésük kezdőbetűjével ellátott kockát 
tartalmaz. Az erős kartonból készült kockák 
játék után egymásba helyezhetők. 
A legnagyobb kocka mérete: 15 x 15 x 15 cm.
Korhatár: 2+ 

Kocka torony
A kocka 10 db vidám állatmintás kockából áll. A játék végén 
a kockák egymásba helyezhetők. A torony magassága: 86 cm.
A csomag mérete: 15 x 13,5 x 14 cm.
Korhatár: 1+

1. WD60664 - Az erdőben 4 950 Ft
2. WD60468 - A farmon 4 950 Ft

MD12434 9 690 Ft
Rendszerezés & Osztályozás - Istállók és állatkák
Rendezzük el az istállókat szám vagy méret szerint, majd a 6 db, számmal 
jelölt állatkát párosítsuk a megfelelő istállóhoz. A csomag tartalma: 6 istálló, 
6 fából készült állatka. 
A csomag mérete: 38,5 x 15 x 16 cm.
Korhatár: 3+

MD10572 8 800 Ft
Vonat - összekapcsolható 
Színes fa vonat 2 db vagonnal 15 
darab elemet tartalmazva, amelyek 
tetszés szerint összeállíthatók.
Méret: 45,5 x 12,5 x 9 cm.
Korhatár: 2+ 

BE18015 9 490 Ft
Építs tornyot
A játék különböző módon rakható össze! Ezzel a toronnyal a gyerekek 
nemcsak válogathatnak, hanem felismerhetik a formákat is,valamint 
háromdimenziós tornyokat építhetnek. A színes szafari állatok nagy 
segítséget nyújtanak az elsődleges színek megtanulásában. A 
tevékenység elősegíti a finommotorikus készségeket, a látást- és 
kognitív képességeket. A csomag 11 darab elemet tartalmaz.
Csomag mérete: 28 x 20 x 8 cm.
Korhatár: 2+

GO58676 6 800 Ft
Manipulációs torony
- Szivárvány 
A torony 6 db filcből készült kockát 
tartalmaz, amelyek egymásra 
helyezhetők.
A torony magassága: 62 cm.
Korhatár: 1+ 
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GO58968 5 290 Ft
Mágikus kerekek - formák
A fa körök segítségével a gyerekek megismerkednek
a színekkel, formákkal és a mennyiséggel. 
Méret: 30 x 11 x 6 cm. Korhatár: 2+

GO58941 3 220 Ft
Mágikus számoló
A játék segítségével a gyerekek gyakorolják 
a számolást és a színek szerinti osztályozást. 
Méret: 27 x 5 x 9 cm.
Korhatár: 4+

LE3405 7 290 Ft
Számoló piramis
Játékos matematika - a fa karikákat a 
rudacskákra helyezzük,majd hozzápárosítjuk 
a megfelelő számot. Méret: 41 x 10 x 11 cm. 
Korhatár: 5+

LE3386 11 080 Ft
Logikai játék hengerekkel
Logikai és finommotoros fejlesztőjáték. Az egyes lemezeket helyezzük 
fel helyes sorrendben a hengerekre. Segítségül a lemezeken található 
nyílásokat és a nyílások számát használjuk. A lemezek 1 cm vastagságú 
furnérból készültek. Méret: átmérő 13 cm, magasság 10 cm. 
Korhatár: 2+

LE10627 7 020 Ft
ABC torony 
Fa kockák nyílásokkal, amelyekbe a megfelelő alakzatokat kell 
behelyezni, minden kockán színes számok is helyet kaptak, 
amelyeket megfelelő sorrendben kell összeállítani. A gyerekek 
megismerkednek az alakzatokkal, színekkel, számokkal és 
edzik a finommotorikájukat. Mérete: 12 x 12 x 36 cm. 
Korhatár: 1+ 

GO57694 2 390 Ft
Alakzatok - 2 az 1-ben puzzle
15 darabos, fából készült puzzle a színek, alakzatok 
és a finommotorika gyakorlására a klasszikus kirakó, 
az alakzatok behelyezése és a darabok állványba 
helyezése során. Állvány mérete: 12,5 x 10 x 4,5 cm.
Korhatár: 3+ 

ED522847 17 190 Ft
Geometrikus formák 
A játék során a gyerekek megismernek 
9 alakzatot és 6 színt, továbbá fejleszti a 
finommotorikát is.
Alátét mérete: 25 x 25 cm.
Korhatár: 3+ 

BN72438 5 960 Ft
Kirakós alakzatok a táblán
A fa kirakós fejleszti a finommotoros képességeket, 
a koncentrációt, a logikus gondolkodást, ugyanakkor 
megismerteti a gyermekekkel az alapvető alakzatokat 
és azok alkotóelemeit.
Méret: 15,5 x 15 x 6,5 cm.
Korhatár: 1,5+ 
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Formák és színek
A játék segítségével a gyerekek fejlesztik a finommotoros 
készséget, gyakorolhatják a számolást 1-től 5-ig, a színeket
és formákat. Méret: 35 x 7,5 x 7 cm.
Korhatár: 2+ 

WY90265 5 820 Ft
Fejlesztő kirakó - 3D 
Logikai játék a legkisebbek számára, mely 
fejleszti a térbeli látást és a finommotoros 
készséget. 12 darabos készlet.
Méret: 20 x 20 x 15 cm.
Korhatár: 2+ 

LU05337J 9 150 Ft
Puzzle torony - Teknősbéka 
A teknősbéka formájú fa kirakó kiváló finommotoros 
készségfejlesztő játék. A teknősbékák 
összekapcsolhatók és szétválaszthatók. 12 darabos 
készlet. Méret: 26 x 5,3 x 25 cm.
Korhatár: 1+ 

LU300553H 10 790 Ft
Formák és színek
A csomag 16 formát és 1 fa keretet tartalmaz. 
Méret: 21 x 21 cm. 
A legnagyobb elem mérete: 3,5 x 3,5 x 3,1 cm.
Korhatár: 2+

BE18001 7 250 Ft
Trio Kirakó 
A gyerekek az alaplapokon található 3 rúdra 
helyezhetik a formákat és így különböző 
különleges tornyokat készíthetnek. 
Magasság: 7,5 cm. 
A csomag mérete: 18 x 21 x 10,5 cm.
Korhatár: 1+ 

DV21276 3 150 Ft
Rendeld hozzá puzzle - Számok
A fa kirakós megtanítja a gyermekek számára 
megkülönböztetni az egyes tárgyakat és 
számokat. Méret: 8 x 34 x 1,6 cm.
Korhatár: 1+ 

BE18032 4 950 Ft
Beillesztő játék - Vonat 
5 db elemet tartalmaz.
Méret: 37 x 12,2 x 3,8 cm.
Korhatár: 2+ 

F - 1-HU Didakticke-2021-2022 - 36 Da PRINT.indd   206 19. 7. 2021   8:20:41



207

MD10379 5 990 Ft
Kirakható alakzatok
A gyermekek megismerkednek a különböző 
formákkal, színekkel és javítják finommotoros 
képességeiket. Az elemek fából készülnek.
Méret: 33 x 12 x 6 cm.
Korhatár: 2+ 
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Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

GOWM034 3 950 Ft
Színek és formák
A különböző alkzatú fa 
elemkre helyezzük az oda 
tartozó színes formákat. 
A játék segítségével a 
gyerekek megismerik a 
formákat és színeket.
Méret: 24,5 x 6 cm. 
Korhatár: 2+

LE6575 8 050 Ft 
Színek és formák - kör
A fa alapon található geometriai formákra helyezzük 
a hozzátartozó színes alakzatokat. A játék fejleszti 
a finommotoros készséget és a térbeli látást.
Méret: átmérő 25 cm, magasság 2,2 cm. 
Korhatár: 2+

GO58893 5 800 Ft 
Formaegyeztető torony 2
Építsünk tornyot a 9 különböző színű és formájú 
alakzat segítségével.
Méret: 7,3 x 7,3 x 27,5 cm.
Korhatár: 2+

LE3924 22 580 Ft
Készségfejlesztő hernyó, 12 db 
A csomagolás 12 darab különböző színű hernyót 
tartalmaz. A termék a finommotorikát segíti, fából készült.
Mérete: 15 x 4 x 4 cm.
Korhatár: 2+ 

BE18004 5 690 Ft
Beillesztő játék - Állatok 
Egy fa játék amely 8 db elemet tartalmaz.
Csomag mérete: 22 x 22 x 6 cm.
Korhatár: 1+ 

Kirakó
- Színek és formák 
Fa kirakó 12 db elemet 
tartalmazva különböző színekben.
Méret: 18 x 6 x 6 cm.
Korhatár: 2+

GO58465 - kék 2 950 Ft
GO58466 - rózsaszín   2 950 Ft
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DV22090 7 350 Ft
Kirakós - Virágok
A fa elemek elhelyezésének a segítségével 
a gyermekek megtanulják felismerni a 
formákat, a színeket,valamint az 1 és 5 
közötti számlálást. A játék támogatja a 
finommotorikus készségek fejlesztését is.
Méret: 22,5 x 20,5 x 9 cm.
Korhatár: 1+ 
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LE11450 3 490 Ft
Rakéta - Kirakós
Fából készült rakéta, amelyben a gyermekek 
az egyes elemeket méret szerint a rakétába 
helyezhetik. A játékkal gyakorolhatják 
a finommotoros képességeket, valamint 
a szem és a kéz koordinációt.
Magassága: 15 cm. Átmérője: 8 cm. 
Korhatár: 1+

LE11090 4 230 Ft
Torony - Kirakós 
A gyermekek az egyes elemek segítségének 
összeillesztésével állatok képeit hozhatják 
létre. Fából készült.
Méret: 7,5 x 7,5 x 12 cm. 
Korhatár: 1+

MD10576 2 900 Ft
Szivárvány torony 
A színes torony segíti a gyermekeket a 
finommotoros készségek fejlesztésében. 
Méret: 9 x 21,5 x 9 cm.
Korhatár: 2+ 

LE11092 5 200 Ft
Alakzatok beillesztése
Játék az egyes elemek beillesztésére. 
A gyermekek a játék segítségével 
megtanulhatnak 1-től 4-ig számolni.
Fából készült. Méret: 22 x 6 x 13 cm. 
Korhatár: 1+

GO58481 5 560 Ft
Torony kockákból - Afrika 
Torony 6 db kockából.
A legnagyobb kocka méretei: 14 x 14 x 14 cm.
Torony magassága: 57,5 cm.
Korhatár: 1+

BE18002 6 450 Ft
Beillesztős játék - Állatok
Játék a legkisebbek számára. Segít a 
finommotoros kézségek fejlesztésében.
Csomag mérete: 28 x 20 x 8 cm.
Korhatár : 1+ 

GO58928    5 550 Ft
Mágneses bohóc
A játék darabjai beépített 
mágnesekkel kapcsolódnak 
egymáshoz.
Átmérő: 9,5 cm.
Magasság: 21 cm.
Korhatár: 1+
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DV21531 8 550 Ft
Számláló torony 
Ideális játék a készségek, a koordináció és a 
számoláshoz fűződő kapcsolat fejlesztésére.
A csomag 55 darabot tartalmaz. 
Méret: 43 x 11 x 11 cm.
Korhatár: 2+ 
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LE10946 3 500 Ft
Egyensúlyozó torony 
A gyermekek az egyes elemek 
beillesztésével gyakorolhatják a 
finommotorikus készségeket és a 
koncentrációt. Fából készült.
 Magasság: 12 cm, átmérő: 8,5 cm. 
Korhatár: 1+

MD10567 9 190 Ft
Három torony 
A gyermekek megismerkednek a 
különböző formákkal, színekkel és javítják 
finommotoros képességeiket.
Méret: 28 x 20 x 9 cm.
Korhatár: 2+ 

WY90235 6 690 Ft
Kockák - Az én házam 
Készégfejlesztő, logikafejlesztő 
játék. 27 darabos készlet.
Méret: 26 x 23 x 5 cm.
Korhatár: 3+ 

BN84151 6 280 Ft
Házikó kockákból
Kirakós játék fából készült színes kockákat 
tartalmazva. Tartalmaz egy téglalap alakú, 3 db 
rúddal ellátott alapot is amelyre 26 db színes kocka 
fűzhető. Méret: 22 x 22 x 5 cm.
Korhatár: 3+ 

LR9221 8 850 Ft
Farm - Rakd össze és forgasd
Helyezze az alaplapra színes fogaskerekeket az állatokkal, és 
forgassa meg a szórakoztató farm udvarát. A tevékenység elősegíti a 
finommotorikus készséget, amelyeket a gyerekek fejlesztenek, miközben 
az egyes alkatrészeket a táblára helyezik. Ezenkívül a játék nemcsak 
a színek, hanem az egyes állatok felismerésében is segít. A csomag 
tartalmaz egy alaplapot, 8 nagy fogaskereket, 7 állatot és egy pajtát. 
Alaplap mérete: 28 x 23 cm. 
Korhatár: 2+

GO58782 5 290 Ft
Fogaskerék 2
Minden forog, minden mozog! A játék a finommotoros készségek és a 
kreatív gondolkodás fejlesztésére összpontosít. A fogaskerekek egy fa 
táblára vannak felszerelve így ha a gyermek a kerekek forgásirányát 
helyesen határozza meg, a kerekek pontosan forognak majd.
A csomag 16 darabot tartalmaz. Fából készült. Méret: 21 x 33 cm. 
Korhatár: 3+
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GOHS530 3 890 Ft
Torony II
51 darabos készlet.
A torony méret: 7,5 x 25,5 cm.
Korhatár: 4+

Egyensúly torony
Hány darabot húzhatunk ki a toronyból, amíg 
összedől? Kéz és szem koordinációs játék.

WY10210 4 750 Ft
Torony játék
Érdekfeszítő játék - kinek dől össze az egész 
torony? A gyerekek feladata, hogy egyesével 
kiszedjék a felépített torony darabjait úgy, hogy 
a torony ne dőljön össze. A kihúzandó darab 
színét a dobókocka határozza meg. A játék 
segítségével fejlesztjük a logikát, a 
finommotoros készséget és a türelmet. 
A csomag 54 darabot tartalmaz. A felépített 
torony mérete: 7,5 x 7,5 x 25 cm.
Korhatár: 4+ 

GOHS973 1 630 Ft
Kocka torony 
A csomag 45 db színes fa kockát 
tartalmaz, melyeket úgy kell összerakni és 
szétszedni, hogy a torony ne dőljön össze.
A torony mérete: 5 x 5 x 15 cm.
Korhatár: 4+ 

LU02757J 10 790 Ft
Egyensúly akrobaták
2-8 játékos számára. Fejleszti a finommotoros készséget. A csomag 20 db 
karton korongot, 57 fa figurát és 3 kockát tartalmaz. 
Méret: 10,5 x 10,5 cm. Korhatár: 5+

LE4746 7 580 Ft
Egyensúly fal
Hány téglát tudunk kihúzni, míg a torony összedől? 
A játék segítségével a gyerekek megismerik az 
egyensúlyt, építkezést és fejlesztik a finommotoros 
készséget és koncentrációt.
Méret: 25 x 7,5 x 17 cm. Korhatár: 3+ 

LE10464 7 500 Ft
Méhkas - Egyensúly játék
A kaptár egyes részeit rakjuk egymásra úgy, 
hogy egy darab se essen le. Fából készült játék 
a koncentráció és finommotorika fejlesztésére.
Méret: 21 x 7 x 20 cm. Korhatár: 3+ 

GO56795 3 580 Ft
Egyensúlyozó torony  
Építsd fel a kockákat egymásra úgy, hogy 
le ne boruljon. A csomag tartalmaz egy 
dobókockát is amely segítségével még 
színesebbé vállhat a játék. 36 db elemet 
tartalmaz. Átmérő: 8 cm.
Korhatár: 5+

GO56820 3 890 Ft
Szivárvány torony  
A csomag 48 színes 
fakockát tartalmaz, 
amelyek összerakhatók és 
szétszerelhetők.
48 db kockát tartalmaz.
Méret: 7,5 x 7,5 x 24 cm.
Korhatár: 4+

GO58683 4 650 Ft
Egyensúlyi játék - Pingvinek 
18 pingvint tartalmaz.
Méret: 4 x 1,5 x 4,2 cm.
Korhatár: 2+
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WY90808 5 130 Ft
Tégla építőjáték
A készlet 200 db különböző színű kockát tartalmaz.
A kockák segítségével a gyerekek különböző, egyszerűbb
és bonyolultabb épületeket is építhetnek saját fantáziájuk 
szerint. A játék fejleszti a fiinommotoros készséget,
türelmet és kreativitást. Változás a kocka méretében:
- régi méret: 12 x 2,5 cm
- új méret: 10 x 1,8 cm
Használják ki az új árat az új méretekhez !
Korhatár: 3+ 

GOHS129 1 260 Ft 
Egyensúly torony - alakzatok
A 8 fa formával fejleszthető a finommotoros 
készség és a türelem. A dobókocka segítségével 
határozzuk meg a következő darabot.Vigyázat!
A torony nem dőlhet össze! 
A legnagyobb darab átmérője 6 cm.
A készlet egy praktikus textília táskában található. 
Korhatár: 3+

GO56950 3 050 Ft
Szamár torony! 
Pakoljuk meg a szamár hátát a 
pálcákkal úgy, hogy ne dőljön össze 
a torony. Egyensúly és finomotoros 
készségfejlesztő játék.
Méret: 12 x 10,5 cm.
Korhatár: 5+ 

VN758710 12 550 Ft
Egyensúlyi játék - Fagylalt
2 db jégkrém ostya és 12 db jégkupac az 
egyensúly megteremtésére. A tevékenység 
elősegíti a koncentrációt és a koordinációt.
Méretek: jégkupac: átmérő 5,5 cm, 
magasság: 5,5 cm, ostya: átmérő 6,5 cm, 
magasság: 11 cm, anyag: hab.
Korhatár: 3+ 

GO56693 2 650 Ft
Egyensúlyozó játék - Teve  
 A gyermekek a játék segítségével 
gyakorolhatják a türelmet és az 
összpontosítást is. 
60 db pálcikát tartalmaz.
Méret: 12 x 9,5 x 3 cm.
Korhatár: 5+ 

BE22900 9 490 Ft
Egyensúlyozó hinta - Gyíkok 
A csomag tartalma egy hinta (2 elemből), 18 
gyík 6 féle színben, valamint egy játéktábla.
Csomag mérete: 31,5 x 22,5 x 4 cm.
Korhatár: 4+ 
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LE3360 4 480 Ft
Egyensúly játék - Hajó 
Türelem és finommotorika fejlesztő játék. A játék 
célja, hogy a dobókocka által meghatározott 
szimbólum alapján pakoljuk a formákat a hajóra 
úgy, hogy ne essenek le.
Méret: 18 x 10 x 15 cm.
Korhatár: 4+

GO56966 4 300 Ft
Egyensúly játék - krokodil
A pálcák és a korongok elhelyezése a krokodilon nagy odafigyelést és kézügyességet 
igényel. A dobókocka segítségével határozzuk meg, hogy a következő játékos pálcát 
vagy korongot helyez-e a krokodilra.
A krokodil mérete: 13 x 11 x 2,5 cm.
Korhatár: 5+

GO56929  8 600 Ft
Széktorony
24 darab. A szék magassága 7 cm.
Korhatár: 3+

GO56901 5 790 Ft
Egyensúly játék - delfin 
Akár az igaziak, ez a kedves delfin is szeret 
játszani a színes karikákkal. Pakoljuk meg a 
hasát a karikákkal úgy, hogy ne essenek le.
A csomag 18 darabot tartalmaz.
Méret: 17 x 12 x 2,5 cm.
Korhatár: 4+ 

LE2490 6 280 Ft
Egyensúly játék - Bárka 
A párokat úgy kell elhelyezni a bárkán, 
hogy az végig egyensúlyban legyen és 
az állatkák ne potyogjanak le. Az állatkák 
elhelyezésének sorrendjét a dobókocka 
határozza meg. Türelem és finommotorika 
fejlesztő játék. Méret: 19 x 18 cm.
Korhatár: 4+ 

GO56877 4 650 Ft
Egyensúly játék - létra torony
A színes létrákat helyezzük egymásra úgy, 
hogy a torony össze ne dőljön. A játék 
fejleszti a finommotorikát és a türelmet.
A csomag 21 db, 18 cm hosszú létrát
tartalmaz. Korhatár: 4+

GO56711 2 800 Ft
Egynesúlyozó hold  
Helyezzétek a fa hengerkéket a holdra úgy, 
hogy azok ne essenek le. 20 db elemet tartalmaz. 
Méret: 14,2 x 7 cm.
Korhatár: 4+

GO58762 5 560 Ft
Mérleghinta
Helyezd a kockákat a hintára 
úgy, hogy azok egyensúlyban 
legyenek.
Méret: 28 x 6,5 x 14 cm.
Korhatár: 2+
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MD14276 7 920 Ft
Egyensúly játék
Akasszuk a különböző drótokat a kampóra úgy, 
hogy minél tovább fenn maradjanak. Izgalmas 
játék, mely fejleszti a finommotoros készséget.
A csomag átmérője: 11 cm, magasság 28,5 cm.
Korhatár: 4+ 

LE8196  7 150 Ft
Horgász játék 1
A játék 24 db különböző színű 
halat és tengeri csikót tartal-
maz, mindez egy
3D tenger makettben. A 
horgászbotok végén mágnes 
található. Finommotorika 
fejlsztésére alkalmas játék.
Méret: 24 x 24 x 10 cm.
Korhatár: 3+

GN2175 7 660 Ft
Mágneses horgászbot
A bot végén mágneses horog található, mellyel 
bármilyen fémtárgyat kihalászhatunk. A horognak 
köszönhetően akasztóval ellátott tárgyakat is 
kifoghatunk. Erős műanyagból készült gumi 
fogóval. Hossza: 90 cm. 1 db.
Korhatár: 2+

GN2176 21 900 Ft 
Rejtélyes halak
Használhatók játékra, de tanulásra is. Különféle 
tárgyakat lehet belerakni. A gyermekek segítségével 
megjegyzik, hogy mi hol van elrejtve. Rakható bele 
édesség, és aki ügyes és kifogja a halat, megeheti azt 
amit talált benne. Piros habszivacsgumiból készültek. 
A narancsszínű karikák fémből vannak, ennek 
köszönhetően könnyen hozzátapadnak a mágneses 
halászbothoz (GN2175). A készlet tartalma: 
5 db hal. Mérete: 15 x 9 x 5 cm.
Korhatár: 3+

BE25513  39 990 Ft
XXL Horgász készlet
Szórakoztató, de nehéz játék. Kint és bent is 
használható. A játék játszható a szabályok szerint 
vagy a saját fantáziánk szerint. Segít a színek és 
a formák megismerésében. A csomag tartalma: 
4 horgászbot (65 cm) kampókkal, 4 db állvány 
16 x 27 cm, 12 db  22 x 12 x 8,5 cm méretű 
halacska és textil alátét. 
Korhatár: 3+

LE4339 6 950 Ft
Pecázás - ajándék készlet
Két játékból álló készlet, amely Vízi és Szárazföldi állatokat is tartalmaz. 
Minden állatka fából készült testén mágnes található. A gyerekek 
feladata, hogy a horgászbot mágnesével kifogják őket. A gyerekek a 
finommotorikájukat, a koordinációjukat és a türelmüket edzik általa. 
Minden játék különálló, ajándékcsomagolásban kapható. 
Mérete: 14 x 9,5 x 7,5 cm.
Korhatár: 3+

GO56782 7 150 Ft
Mentsük meg az 
óceánokat 
Tisztísd meg az óceánt a nem 
oda illő, szennyező tárgyaktól. 
A mágneses játék fejleszti a 
finommotorikus kézségeket 
és megtanítja a gyermeket a 
környezetvédelem fontosságára. 
16 db elemet tartalmaz.
Átmérő: 30 cm.
Korhatár: 3+
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LE8185    3 320 Ft
Fogd ki a halacskát!
A horgászbot segítségével halászd
ki a puzzle halakat. 
A puzzle mérete: 30 x 21 cm.
Korhatár: 3+

MD13778 4 850 Ft
Mágneses halacska
A fa alátéten mágnessel ellátott halak és más tengeri élőlények 
találhatók. A horgászbot segítségével próbáljuk meg kihalászni 
őket. Méret: 30,5 x 23 x 3 cm.
Korhatár: 3+

MD13777 4 850 Ft
Mágneses autómentő
A fa alátéten mágnessel ellátott autók találhatók. A mágnes 
segítségével próbáljuk meg kimenteni az összeset. 
Méret: 30,5 x 23 x 3 cm. Korhatár: 3+

MD13779 4 850 Ft
Mágneses bogár vadászat
A fa alátéten különböző mágnessel ellátott mezei 
bogarak találhatók. Próbáljuk meg elkapni őket a mágnes 
segítségével. Méret: 30,5 x 23 x 3 cm. Korhatár: 3+ 

MD15149 11 550 Ft
Halászat számokkal  
Szórakozás és tanulás egyben. Fogjuk 
fából készült, mágneses halakat a rulett 
által meghatározott számok szerint vagy 
osztályozzuk őket szín szerint. Saját 
szabályokat is kitalálhatunk. A csomag 
tartalma: 10 halacska, 2 bot és rulett, mindez 
praktikus hálóba csomagolva. 
A csomag mérete: 46 x 18,5 x 6,5 cm.
Korhatár: 3+ 

LE8550 9 550 Ft
Finommotorikus feladatok, 3 az 1-ben 
Többféle, fából készült játék. Tartalmaz mágneses 
botot, amellyel a gyerekek tengeri élőlényeket 
foghatnak. A halastóhoz és a farmhoz fűzögetős állatok 
tartoznak. A virágok és a lepkék forgathatók, amivel 
segítik a motorikus készségek fejlődését. A játék 
könnyen hordozható. Méret: 19 x 18 x 0,5 cm.
Korhatár: 6+ 
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LE1530 21 900 Ft
Fa golyópálya
A készlet különböző méretű és színű építőeleme-
ket tartalmaz, mely segítségével pályát építhetünk. 
Fejleszti a gyerekek kreativitását és motorikáját. 
Amikor kész a pálya elindít-hatják a golyót fentről 
lefelé. A csomag 54 db golyót tartalmaz. Több készlet 
megvásárlásával lehetőség nyílik a legnagyobb pálya 
elkészítésére. Méret: 55 x 50 cm.
Korhatár: 3+ 

PP6535 5 990 Ft
Golyó csúszda Basic 
A színes csúszdát a gyermekek saját fantáziájuk 
szerint alakíthatják. Aztán már csak elég 
elindítani a golyót és figyelni az útját. A játékkal 
megismerkedhetnek a gyerekek a fizika 
alaptörvényeivel, mint
a gravitáció és mechanika.
A csomag 45 db elemet tartalmaz.
A csomag mérete: 34 x 29 x 8 cm.
Korhatár: 4+ 

MI94106 10 990 Ft
Golyópálya
A golyók lassan és ellenőrzött sebességgel gurulnak a pálya kerülete 
körül, lehetővé téve a gyermekek számára a figyelem,valamint a 
megfigyelési készségek fejlesztését. A játék fejleszti a motoros 
készségeket, a térbeli észlelést,valamint az "ok és okozat" megértését. 
A csomag 1 db golyópályát és 2 db színes golyót tartalmaz.
Magasság: 36 cm. Korhatár: 1+ 

MI97283 11 690 Ft
MAXI golyópálya
Rendkívül szórakoztató többszintes golyópálya. Csak annyit kell 
tennie, hogy legurítja a labdát elkerülve az akadályokat,amely majd 
lepattan a trambulinról és egyenesen beleesik kosárba. A játék 
fejleszti a motoros készségeket, a térbeli észlelést,valamint az "ok és 
okozat" megértését. A pálya 27 db elemből áll, 3 db golyóval ellátva.
Magasság: 54 cm. Korhatár: 1+ 

MI97282 8 390 Ft
Golyópálya - csúszda
A torony tetejéből a 4 db golyó legurításának a segítségével a gyermekek térbeli 
tájékozódása fejleszthető. A hangot adó kalapács használata szórakoztató 
módon megérteti a gyermekek számára az „ok és okozat” fogalmát. A szett 4 db 
golyót, 1 db kalapácsot és 1 db csúszdát tartalmaz. 
Méret: 25 x 34 cm. Korhatár: 1+ 

GO53819 8 390 Ft
Golyópálya  
Egy egyedi golyópálya 6 db golyóval 
ellátva. A pálya elejére a golyó könnyen 
elhelyezhető a mutatóujj segítségével.
Méret: 30 x 9,5 x 30 cm.
Korhatár: 2+

GO53896 11 160 Ft
Vár golyópályával 
Egy egyedi építőkészlet amely segítségével 
különböző várak, illetve golyópályák hozhatók 
létre. 79 db elemet tartalmaz.
Korhatár: 3+
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PP6538 8 990 Ft
Golyó csúszda 
A játék hosszú órákra leköti a gyermekek figyelmét. 
A pályát összeállíthatják saját fantáziájuk szerint, vagy 
a dobozon található képek alapján. Aztán már csak a 
golyót kell elindítani a pályán és figyelni, ahogy célba ér. 
A csomag 80 elemet tartalmaz. Korhatár: 4+ 

LE1793 9 450 Ft
Dínó pálya 
4 versenyautó gurul a színes pályán.
Méret: 27 x 39 x 5 cm.
Korhatár: 3+ 

GO53832 8 450 Ft
Hang torony 
A golyó bedobásával a torony különböző 
hangokat ad ki. Minden golyó legurításával a 
torony intenzíven felcsendül. A csomagolás 
3 golyót tartalmaz. A termék esztétikai 
és akusztikai szempontból is érdekes a 
gyermekek számára. Magasság: 37,5 cm. 
Átmérő: 15,8 cm. Korhatár: 3+ 

HW6017 31 990 Ft
Golyós torony 
A tornyot a víz alatti világ stílusában tervezték, 
6 színes elemmel. A gyerekek tengeri 
csillagot, halat, színes golyót, buborékot 
vagy tengeralattjárót tehetnek a kiindulási 
pontra. A fa elemek felemelésével és 
elhelyezésével a gyermekek gyakorolják a 
motoros képességeiket,valamint a szem-kéz 
koordinációt. Méret: 68 x 48 x 14 cm.
Korhatár: 1+

LE6569 13 350 Ft
Nagy golyópálya
A kalapács segítségével indítsa el a 3 db 
fa golyót. A golyók a színes lépcsőkön át 
egészen a pálya végéig jutnak.
Toronymagasság: 26 cm. Torony átmérője: 
18 cm. Golyó átmérője: 4,5 cm.
Korhatár: 1,5+

GO53804 20 190 Ft
Fa golyópálya xilofonnal 
Fa golyópálya amely tartozéka egy xilofon is. 
A golyók legurulása során a xilofon hangja 
még jobban fokozza a játékélményt.
Méret: 57 x 44,5 x 7 cm.
Korhatár: 2+ 

LR4105EI 14 150 Ft
Készíts egy golyópályát
Készíts különböző golyópályákat a mintakártyák segítségével vagy 
bízd a fantáziádra. Tartalmaz: 2 fogót a táblához, 20 csavart, 15 
pályát különféle alakzatokban,fúrót, táblát és 10 mintakártyát.
3 db AAA elem segítségével működik (nem a csomag része).
Tábla mérete: 30 x 25 x 5 cm.
Korhatár: 5+ 
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35.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 

Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

IM3506 8 550 Ft
Önálló öltözködést segítő 
házikó - Ikerház 
A segítségével a gyerekek gyakorol-
hatják különböző ruhadarabok zárá-
sát és nyitását. Pl. gombolás, cipzá-
rozás és cipőfűzés.
Méret: 45 x 56 cm.

IM3607 7 550 Ft
Önálló öltözködést segítő kocka - kicsi 
Színes, szivaccsal bélelt, textília borítású kocka. A segítségével a gy-
erekek gyakorolhatják különböző ruhadarabok zárását és nyitásást. A 
belsejében pedig dobókocka található. Méretében ideális a kisgyerme-
kek kezébe. A gombok, csatok és tépőzárak valódi méretűek. 
Méret: 13 x 13 x 13 cm.

EDF051 33 690 Ft
Önálló öltözést segítő játék - torony
A segítségével a gyerekek gyakorolhatják különböző 
ruhadarabok zárását és nyitásást. Megismerkedhetnek a 
gombolással, fűzéssal, tépőzárral, cipzárral. A termék színe 
a raktáron található készlettől függ.
Méret: 35 x 54 cm (SzxM).

NA375108 18 990 Ft
Öltöztethető fiú
Finommotoros készség fejlesztő óriás baba. 
A segítségével a gyerekek gyakorolhatják a különböző 
ruhadarabok zárását és nyitását (patent, tépőzár, gom-
bok, fűzők, cipzár, 3 féle csat és nadrágtartó). A babának 
3 ruhadarbja van: ing, kezeslábas és zakó. A baba puha 
bársonyból készült.
Hossza: 62 cm.
Korhatár: 2+

F - 1-HU Didakticke-2021-2022 - 36 Da PRINT.indd   217 19. 7. 2021   8:21:47



218

Fejlesztő segédeszközök és játékok

 Áraink az áfát is tartalmazzák.              Tanévnyitó kedvezmény - 5% (2021.11.15-ig)

Fű
zé

s 
/ 

Ö
ltö

zt
e

té
s

WY90017 2 640 Ft 
Fűzögető - Kislány 
Finommotorika fejlesztő, fából készült játék. 
Méret: 18 x 22 cm.
Korhatár: 3+

WY90018 2 640 Ft
Fűzögető - Kisfiú 
Finommotorika fejlesztő, fából készült játék. 
Méret: 18 x 22 cm.
Korhatár: 3+

LE4428    2 290 Ft
Fűzögető - figurák
Finommotorika fejlesztő játék. 
Egy darab mérete: 13 cm.
Korhatár: 4+

LE7891  5 530 Ft
Fűzögető - Macik
30 darabos készlet. A fűzők segítségével 
különbözőképpen kombinálhatjuk a maci 
öltözetét. Finommotorika fejlesztő játék. 
Méret: 14 x 22 cm. Korhatár: 4+

BN88102 2 400 Ft
Fűzögető - Oroszlán 
Finommotorika fejlesztő 
játék. Fa dobozba csomagolva:
18 x 24 x 3 cm.
Korhatár: 3+

Fűzögető
Nagyon hasznos, kézügyesség fejlesztő 

játék. A játék nagy odafigyelést
igényel, mégis szórakoztató.

GO58724 3 290 Ft
Öltöztethető baba, állványon
- tartozékokkal
Fából készült lány figura egy fa állványon, 
mely készen áll az új külsőre! A ruhadarabok 
nemez anyagból készültek, valamint tartalmaz 
3 pamut fűzőt is, különböző színben, melyek 
a ruhadarabok rögzítésére szolgálnak. A 
figura magassága 20,5 cm. A játék nemcsak 
a finommotorikus készségeket fejleszti, de a 
kreativitást is, valamint segít megkülönböztetni 
a színeket és egyes ruhadarabokat. Praktikus 
dobozban csomagolva. A csomag 30 db elemet 
tartalmaz. Korhatár: 4+
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35.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 

Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

VN85495 1 985 Ft
Cipőfűzés
Fa fűzős kirakó. Tartalma: 3 cipő 
(Méret: kb. 19 x 8 cm), 3 fiók (hossza 
130 cm).
A tartó mérete: 40 x 21 cm.
Korhatár: 3+

LE6475 6 450 Ft
Színes, fűzős cipők, 2 db
A készlet 2 db színes, fűzős fa cipőt tartalmaz. A 
cipők segítségével a gyerekek gyakorolhatják
a cipőfűzést. Méret: 15 x 9 cm.
Korhatár: 4+

LE10152 4 090 Ft
Cipőfűzés 
Segédeszköz a cipőfűzés gyakorlásához.
A csomagban egy bal és egy jobb cipő 
található. Méret: 20 x 10 x 1,5 cm.
Korhatár: 4+ 

WY90920 3 350 Ft
Fűzögető - Állatkák 
A csomag 4 db állatkát tartalmaz saját 
környezetükben. Finommotorika fejlesztő, fából 
készült játék. Méret: 19 x 13, 5 cm.
Korhatár: 3+

GO58686 2 800 Ft
Fűzögető - Állatok 
3 db táblát (12 x 6 cm) és 6 db színes húrt 
tartalmaz a fűzögetéshez.
Korhatár: 3+

GO58679 2 800 Ft
Fűzögető - Minták 
3 db táblát (12 x 6 cm) és 7 db színes húrt 
tartalmaz a fűzögetéshez.
Korhatár: 3+

MI31867 5 030 Ft
Fűzögető - 123 ABC feladatokkal
Finommotoros készségfejlesztő játék a számok 
és betűk gyakorlásához. A csomag tartalma 10 
szám (0-9), 27 betű (nagy ABC), 10 fűző és 2 
feladat füzet. Mindez egy praktikus bőröndbe 
csomagolva. Magasság: 7 cm. 
Korhatár: 3+ 

MI31767 5 670 Ft
Fűzögető figurák
Készségfejlesztő segédeszköz a színek és formák megis-
meréséhez és osztályozásához. 8 különböző színű és for-
májú figura. A gyerekek a figurákat felfűzhetik színek és szá-
mok szerint. A csomag tartalma 12 minta - feladatkártyák, 
80 figura és 10 db 1 m hosszú fűző. Korhatár: 3+
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Hab fűzögető
A hab fűzögető számos színes formát ábrázol, 
amelyek segítségével a gyermekek átfűzhetik 
a színes fonalakat, ezzel gyakorolva a 
finommotorikus készségeket, a koncentréciót és 
a türelmet. Használhatnak különböző színű, vagy 
pedig egyszínű fonalat is a gyakorláshoz. 
A csomag 10 db fonalat tartalmaz.
A lemez vastagsága: 1 cm.
Korosztály: 3+ 

HK00446 - Alakzatok 7 190 Ft
HK00427 - Útvonalak 7 190 Ft

ED90102 9 190 Ft
Fűzögető - Tengeri állatok 
Dobj a kockával, és fűzd fel azt az 
állatokat kockákra eső színek szerint. 
Vagy rakd szét az állatokkal ellátott 
kártyákat az asztalra és fokozatosan fűzd 
fel a kártyák szerint. A játék segít javítani 
a finommotoros képességeket, felismerni 
a színeket és az állatokat. Tartalma: 24 
db fa állat a fűzögetéshez (3 állat 8 féle 
színben), 24db fa kártya állatokkal ellátva 
(5 x 5 cm), 4 db kék pamut madzag és 
2 db kocka(2,5 cm). Praktikus dobozba 
csomagolva.
Csomag mérete: 23 x 21 x 6 cm.
Korhatár: 3+ 

ED90101 14 700 Ft
Körök és pálcák 
Készíts képeket a sablonok vagy a saját 
képzeleted alapján. Kombináld a különböző 
méretű, színű és formájú formákat. A játék 
elősegíti a finommotoros készségek és a 
képzelet javítását. Tartalma: 6 db fa kártya 
11 feladattal ellátva (21 x 15 cm), 100 db 
alakzat 4 féle színben. Praktikus dobozba 
csomagolva.
Méret: 31 x 23 x 6 cm.
Korhatár: 3+ 

ED90103 9 190 Ft
Fűzögetés sablon szerint
Fűzd át a madzagot a sablon alapján, vagy 
pedig a saját képzeleted szerint egy üres 
táblán. Tartalma: 4 db fából készült tábla 
a fűzögetéshez (16,5 x 15,5 cm) és 12 db 
madzag 4 féle színben.
Csomag mérete: 23 x 21 x 6 cm.
Korhatár: 4+ 

LE4610 2 750 Ft
Tábla fűzögetéshez 
Nagyszerű eszköz a finommotoros 
készségek és fűzögetés elsajátításához.
Méret: 17 x 13 x 1,5 cm. 
Korhatár: 3+

LR0139 13 550 Ft
Gyöngykészlet
A színes keményfa gyöngy készlet különféle 
formákból áll, mint például gömb, kocka és henger. 
A tevékenység támogatja a színek, formák, a 
matematikai készségek és a finommotorikus 
készségek felismerését és rendezését.
A 130 darabos készlet 20 tevékenységi kártyát,
108 gyöngyöt, két fűzőfonalat (92 cm) tartalmaz.
Kártya mérete: 11 x 29 cm.
Korhatár: 3+
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EPL120203 14 590 Ft
MAXI felfűzhető gombok
A készlet 100 db színes gombot tartalmaz (piros, zöld, 
kék, sárga) 1 - 5 nyílással. Készségfejlesztő, színek 
és számok gyakrolásához is használható eszköz. A 
készlet tartalmaz még 8 fűzőt (75 cm) és 8 végződést. 
A csomag mérete: 29 x 24,5 x 17 cm.
Korhatár: 3+ 

VN85052 8 150 Ft
Fűzögető formák
81 darabos készlet nagy, színes alakzatokkal (négyzet, háromszög és kör) és 27 fűzővel 3 
különböző színben. Használható számoláshoz, válogatáshoz és sorbarendezéshez is. Minde-
gyik forma 4 lyukkal van ellátva, ami még különlegesebbé teszi a fűzést. Mindez
egy lezárható műanyag vödörben. A formák mérete: 5 cm. 
A fűzők hossza: 75 cm. Korhatár: 6+

MI95268 4 750 Ft
Fűzögető - számok 
Készségfejlesztő segédeszköz a számok 
megismeréséhez, mely fejleszti a 
finommotoros készséget.  A csomag 40 
számot és 20 színes fűzőt tartalmaz. A 
számok mérete: 7 cm.
Korhatár: 3+ 

VN35681 5 290 Ft
Fűzögető - állatkák
Finommotorika fejlesztő játék. A színek megismerésének 
gyakorlásához is alkalmas finommotoros fejlesztő játék.
A formák sablonként is használhatók. A készlet tartalma:
9 fűzhető állatka (3 maci, 3 kacsa és 3 kutya) 
és 3 különböző színű fűző. Méret: do 15 x 19 cm. 
Korhatár: 4+

AP001 3 190 Ft
Fűzögető - Macik 
Az 50 darabos készlet tartalma: különböző 
színű műanyag maci és 3 különböző színű 
fűző. Ideális segédeszköz szem és kéz 
koordináció fejlesztéséhez.

VN85494 4 350 Ft
Fűzögető - fa alakzatok
7 db színes, fa forma és 7 fűző lezárható fa 
dobozban. A doboz mérete: 16 x 20 x 4,5 cm.
A fűző hossza: 130 cm. 
A formák mérete: 13 x 10 cm-ig.
Korhatár: 3+
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Fűzögető gombok 
Készségfejlesztő segédeszköz, mely segítségével a gyerekek, 
osztályozhatják a gombokat szín vagy számok szerint. Felfűzhetik 
szín vagy a lyukak száma szerint. A gombokon 1-5-ig található 
lyukak braille írással is fel vannak tüntetve. A csomag tartalma: 
minta készlet - feladatkártyák, 140 darab, 4 cm átmérőjű gomb és 
10 db, 1 m hosszú fűző. Korhatár: 3+

MI31712 7 450 Ft
Lánc 
Kiváló minőségű láncszemek. Könnyen 
összekapcsolható darabok. Finommotoros 
készségfejlesztő eszköz. A csomag tartal-
ma: feladat kártyák, 120 db láncszem.
1 db mérete 6,4 cm.

VN85049 6 990 Ft
Lánc
A 4 különböző színű, 500 darabos készlet segítségével fejleszthető a 
matematikai készség pl. válogatás, számolás, sorbarendezés, szimmetria, 
mérés, becslés.3 éves kortól ajánlott. Méret: 1,7 x 4 cm. 
Lezárható műanyag vödörben kapható készlet. Korhatár: 3+

JR137790 460 Ft
Art gombok
Átmérő: 1,5 cm. 20 db.

JR137792 460 Ft
Állatkás gombok
Átmérő: 1,5 cm. 30 db.

AP818/BCB 3 890 Ft
Gombok 
Különböző színű és méretű 
gombok. A csomag 450 g 
gombot tartalmaz.

PB2470913 2 600 Ft
Különböző színű és 
formájú gombok 
500 g. Korhatár: 3+

RY2143 2 050 Ft
Maxi gombok
Méretének köszönhetően a gombokat a legkisebbek is 
könnyen használhatják. A csomag 30 db, 8 különböző 
formájú színes gombot tartalmaz. Méret: 5 x 5 cm.
Korhatár: 3+
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RY20100 3 790 Ft
Különböző formájú gombok 
A gombok használhatók kollázs készítéséhez, 
fűzéshez, válogatáshoz, számoláshoz és más 
játékokhoz. A csomagban találunk házikó, 
emberke, arc, autó és állat formákat is.
Tartalom: 454 g. 
A gombok mérete: kb. 4 x 3,5 cm.
Korhatár: 4+

GO58908 3 050 Ft
Színes felfűzhető betűk
A csomag 325 db, 11 különböző színű kockát és fűzőket tartalmaz.
A kockák segítségével névre szóló karkötőt vagy nyakláncot is fűzhetünk.
A kocka mérete: 0,7 x 0,7 x 0,7 cm. Korhatár: 4+

PB2470690 2 020 Ft
Fa kockák - ABC
A csomag 300 db kockát tartalmaz. 
A csomag idegennyelvű abc betűit 
is tartalmazza. 
A kocka mérete: 0,7 x 0,7 x 0,7 cm.
Korhatár: 3+

PB2471173 1 760 Ft
Műanyag gyöngyök - ABC kockák
300 db műanyag gyöngy. Méret: 6,5 mm.
Korhatár: 5+ 

PB2471174 1 890 Ft
Műanyag gyöngyök - betű korongok
500 db műanyag gyöngy. Méret: 7,5 mm.
Korhatár: 5+ 

PB2471279 1 800 Ft
Műanyag gyöngyök - Kockák 
betűkkel, fekete 
300 db műanyag gyöngy gyöngyfűzéshez, 
különböző színekben. 
Korhatár: 5+

VN50794 5 730 Ft
Kockák betűkkel ellátva
fűzögetéshez
Doboz 130 db fa gyönggyel az ábécé betűivel. Ideális a fűzögetéshez. 
Támogatja a szem-kéz koordinációt, a türelmet és a koncentrációt. A betűk 
segítségével a gyermekek játékosan,valamint fokozatosan megtanulhatják 
a teljes ábécét. A csomag 130 db fa kockát (1,5 cm) betűkkel 
ellátva,valamint 4 db színes zsinórt tartalmaz (1 m). A fa doboz mérete: 
21,5 x 11,5 x 4,5 cm. Korhatár: 5+ 

Fűzögető
Nagyon hasznos, kézügyesség fejlesztő 

játék. A játék nagy odafigyelést
igényel, mégis szórakoztató.
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HA17200  13 190 Ft
Gyöngyfűző készlet
245 db, 23 mm átmérőjű, színes 
gyöngykészlet. 7 féle alakzat - gömb, 
kocka, oliva, henger, rombusz, kör, 
kúp, 5 élénk színben, 8 m zsinór.

VN50550 9 750 Ft
Gyöngy készlet - színes
A csomagban 650 db, különböző színű és formájú gyöngy
(2 cm), valamint 
6 zsinór található. Műanyag vödörben.
Korhatár: 4+

MI27361 4 765 Ft
Maxi lánc
A csomag 24 elemet tartalmaz, 
mindez egy praktikus műanyag 
dobozba csomagolva. 
Korhatár: 2+

VN41251 10 200 Ft
Gyöngyök - nagy méret 
A gyöngyök számos készség fejlesztésében 
részt vesznek - motorikus, kognitív és vizuális 
észlelés. A hordozható tároló 90 gyöngyöt 
és 7 fűzőt tartalmaz.  Mérete: kb. 3,5 cm, 
a fűzők hossza: 90 cm.
Korhatár: 1,5+

VN41341 9 150 Ft
Gyöngyök - kis méret
A gyerekek a játék során megtanulják megkülönböztetni a 
színeket és az alakzatokat, miközben javítják a kéz-szem 
koordinációját. A hordozható műanyag tároló 360 db 
gyöngyöt tartalmaz, amelyek különböző színűek és alakúak, 
mindezt 8 színes fűző egészíti ki. 
Mérete: kb. 1,7 cm, a fűzők hossza: 90 cm.
Korhatár: 3+ 

LE11475 3 860 Ft
Pasztell fűzögető
Szórakoztató fűzögetés allatkákkal, alakzatokkal és 
számokkal mindez pasztell színekben.
Alakzatok mérete: cca 4 x 4 x 2 cm. Fűző hossza: 100 cm,
átmérője: 0,5 cm. 
Korhatár: 2+

DV21635 6 550 Ft
Fűzögető - A kertben
Fából készült színes formák menetfuratokkal. Sok tároló 
rekesszel az egyszerű tárolás érdekében. Kiváló eszköz 
a finommotorikus készségek, a formák és a színek 
megtanulására. A csomag 94 db elemet tartalmaz + gumikból 
álló készletet. Méret: 22,5 x 17,5 x 3 cm.
Korhatár: 3+ 
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MI31752 9 760 Ft
Felfűzhető alakzatok
Készségfejlesztő segédeszköz, mely 
segítségével fejleszthető a látás, 
koordináció és a színek és formák 
megismerése. A csomag tartalma: minta 
kártyák, 100 db, 2,5 cm nagyságú forma és 
10 db, 1 m hosszú fűző. Korhatár: 3+

MI31737 7 650 Ft
Felfűzhető golyók
Készségfejlesztő játék, szín válogatáshoz 
is használható. A gyerekek a golyókat a 
minták szerint válogathatják és fűzhetik. 
A csomag tartalma: minta készlet - 
kártyák, 100 db, 2,5 cm átmérőjű golyó és 
10 db, 1 m hosszú fűző,
Korhatár: 3+

MI31771  825 Ft
Fűzők - 6 db
Erős, élénk színű fűző készlet. 
Darabja 1 m hosszú, mindkét vége 
műanyaggal van bevonva.
Korhatár: 3+

MI31769 3 380 Ft
Műanyag fűzőtű, készlet
A csomag 100 db, biztonságosan használható 
tűt tartalmaz. Szinte mindenféle zsinórhoz 
és fűzőhöz használható. Tű hossza: 13 cm.
Ø tű: 3 - 5 mm. Ø nyílás: 1 - 2 mm.
Korhatár: 3+

MI31778 7 730 Ft
8 db-os fűző készlet
20 m hosszú, műanyag, üreges fűzők 4 színben 
(piros, zöld, sárga, kék). Fűzéshez, hímzéshez 
és különböző alkotások készítéséhez ajánlott. Az 
üreges zsinóroknak köszönhetően, a legkisebb 
gyermekek is könnyen használhatják. A csomag 8 
db különböző színű zsinórt tartalmaz.

PX0411A    6 590 Ft
Fűzzünk!
Fűzzük fel a gyöngyöket a kártyákon látható képek 
szerint. A csomag tartalma: 55 mintakártya,
18 színes gyöngy, homokóra, 3 fűző és 80 zseton. 
A csomag mérete: 24,5 x 25,5 x 6 cm. Korhatár: 3+
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PB2470722 2 950 Ft
Állatkás gyöngyök
250 db, műanyag gyöngy, különböző színek és alakzatok.
Korhatár: 3+

PB2470705 1 880 Ft
Gyöngy rudacskák
300 db, műanyag gyöngy, különböző színek 
és alakzatok.
Korhatár: 3+ 

PB2470718 2 020 Ft
Átlátszó gyöngyök - műanyag 
1000 db színes, műanyag gyöngy. 
Korhatár: 3+

PB2470717 2 020 Ft
Gyöngy hengerek
1000 db színes, műanyag gyöngy.
Korhatár: 3+ 

RY2183 2 600 Ft
Színes gyöngyök
A csomag kb. 230 db különböző formájú 
gyöngyöt tartalmaz. Méret: 1,5 x 1,5 cm.
Korhatár: 4+

PB2470725 2 020 Ft
Műanyag gyöngyök Kongo
1000 db színes, műanyag gyöngy. A csomag 
Kongói gyönygöket és betűket tartalmaz. Kongó 
2 méretben (ø 9 mm, vastagság 6 mm, lyuk 
méret 4 mm) valamint (ø 7 mm, vastagság 
4 mm, lyuk méret 3 mm). Betű mérete: (ø 7 
mm, vastagság 7 mm, lyuk mérete 4 mm). 
Korhatár: 3+

PB2470751 2 650 Ft
Gyöngyök - fémes 
1000 db színes, műanyag gyöngy.

PB2471517 2 390 Ft
Gyöngyök gyémántokkal
1000 db műanyag gyöngy, különféle 
színekben.
Méret: Ø 8 mm.
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További gyöngyök a katalógus 
művészeti részében taláhatók.

667 - 677. old.

MD14175 4 700 Ft
Fagyöngyök - szívecskés készlet
A csomag különböző méretű és formájú 
gyöngyöket és 5 színes zsinórt tartalmaz - 
összesen 120 darabos, fa dobozban. 
Méret: 25 x 18 x 2,5 cm.
Korhatár: 4+ 

MD14169 7 920 Ft
Fagyöngyök - óriás készlet
Fűzhető, különböző formájú, fa gyöngyök. 
A csomag tartalmaz még 8 db zsinórt is - 
összesen 220 darabos, fa dobozban.
Méret: 28 x 30 x 2,5 cm.
Korhatár: 4+ 

BZ55232W21 10 760 Ft
Fagyöngyök
3400 db, különböző méretű 
és színű gyöngy.
Átmérő: 4 - 15 mm. Korhatár: 3+

EPL120459 20 350 Ft
Flexi csövek  
80 db rugalmas cső, mely fejleszti a gyerkekek 
kreativitását. Összekapcsolásukkal  és 
kombinálásukkal végtelen fajta kígyókat, köröket 
és háromdimenziós formákat készíthetünk. 
Mindez egy praktikus dobozba csomagolva.  
A széthúzott elem mérete: 2,5 x 13 cm.
Korhatár: 3+ 
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EPL120287 2 830 Ft
Fűzők fűzőtáblához 
A csomag 20 db fűzőt tartalmaz fűzögetőhöz. 
A szín a raktáron található készlettől függ. 
1 fűző - 100 cm hosszú. 
Korhatár: 3+ 

EPL120286 1 920 Ft
Fonalvezető toll, 12 db
Műanyag fonalvezető toll. A csomagban 
12 db található. Méret: 11 cm.
Korhatár: 3+ 

PP0570 6 990 Ft
Fűzögető - Filo 
Finommotoros, vizuális koordináció és kreativitás fejlesztő játék. 
A speciális toll és a fűzők segítségével a gyerekek különböző 
képeket készíthetnek a műanyag táblán. A képeket készíthetik 
saját elképzelésük vagy a csomagban található minták alapján.
A csomag tartalma 8 db fűző 4 különböző színben, 4 toll,
1 hímzőtábla, mintákat tartalmaző füzet és 9 minta kártya 
18 rajzzal. Méret: 37 x 27 x 5 cm.
Korhatár: 4+ 

EPL120168 7 150 Ft
Fűzőjáték - mega tábla
A játék fejleszti a gyerekek ügyességét, szem- kéz koordinációját és 
elősegíti a kreatív gondolkozás kialakulását. A fonalak segítségével 
a különböző minták készítése és eltávolítása senkinek sem okoz 
nehézséget. A csomag tartalma 1 műanyag tábla, 16 db, különböző 
színű fonal (piros, sárga, zöld, kék) és 4 speciális fonalvezető toll.
A tábla mérete: 50 x 35 cm.
Korhatár: 3+

EI3645 7 400 Ft
Fűzőjáték - készlet
Alkossunk saját ábrákat, vagy a minták segítségével rajzoljunk hajót, 
pillangót, cicát, autót és más ábrákat. A zsinórt befűzzük a fonalvezető 
tollba és máris megalkothatjuk a kívánt ábrát. A játék fejleszti a gyerekek 
ügyességét, szem- kéz koordinációját és elősegíti a kreatív gondolkozás 
kialakulását. A csomag 1 táblát, fonalvezető tollat, 18 színes fűzőt és 
16 mintakártyát tartalmaz.
Korhatár: 3+

EI9279 17 550 Ft
XXL Fűzőjáték 
Az óriás készlet: 3 táblát, 3 fonalvezető tollat, 
54 db, 9 különböző színű fűzőt és 24 kétoldalú 
mintakártyát tartalmaz.
Korhatár: 3+ 

JA1010173 22 450 Ft
Gumicskák 
Készíts különféle mintákat a színes 
gumiszalagok és fatáblák segítségével. 
A játék 1 db mágneses táblát (25 x 25 
cm), 4 db  mágneses fatáblát, 6 db nagy 
és 8 db  kis mintakártyát ,valamint 64 db 
gumiszalagot tartalmaz.
Korhatár: 3+

F - 1-HU Didakticke-2021-2022 - 36 Da PRINT.indd   228 19. 7. 2021   10:13:19



229

w
w

w
.n

o
m

ila
nd

.h
u 

 /
  I

ng
ye

ne
s 

sz
á

m
 0

68
0 

10
 6

7 
12

35.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 

Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

PB2470642 1 460 Ft
Hímzőfonal 
25 db, színes.
Hossza: 8 m.

GO58988 3 500 Ft
Szövőkeret
6 darabos, méret: 19 x 22 cm.
Korhatár: 6+

LE7490 7 290 Ft
Szövőkeret
Fejleszti a gyerekek kézügyességét. 
Megtanulják először ráerősíteni a cérnát, 
ezután már csak a kreativitásukon múlik, 
mit készítenek a szövőkeret segítségével.
Méret: 46 x 33 cm. 
Korhatár: 3+

EPL210200 33 950 Ft
Óriás szövőkeret
Minden gyerek számára érdekes eszköz, 
mely segítségével saját szőnyeget, takarót 
készíthetnek. Használata nagyon egyszerű, 
a fonal a forgatható gomb segítségével fel és 
le mozgatható. A csónak vetélő segítségével 
a fonalat a átfűzzük a kereten található 
zsinóron és a száltömörítő segítségével alul 
összenyomjuk. A gyerekek munka közben 
fejlesztik a finommotorikát és a koncetráció 
képességet. A csomag 1 keretet, 2 csónak 
vetélőt és 4 színű fonalat tartalmaz.
Méret: 40 x 64 x 125 cm. Korhatár: 3+

PB2470617 2 450 Ft
Fűzőkeret
Fa fűzőkeret. A csomag tartalmaz tűt
és fonalvezető tollat. Méret: 23 x 23 cm.
Korhatár: 3+

GO58783 2 820 Ft
Szövőkeret fonalakkal
Fejleszti a kreativitást, a kitartást és a finommotorikus 
képességeket. A csomagolás tartalmazza a 
szövőkeretet és 7 színes fonalat. 
Átmérő: 18 cm. Korhatár: 6+
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GOWM254  6 600 Ft
Hová való a forma?
Játék a legkisebbek számára. Forma 
kirakó játék fa dobozban, 10 különböző 
alakzattal. Méret: 16 x 10 cm.
Korhatár: 1+

MD12564 14 950 Ft
Zárható istálló 
Gyönyörű, fából készült istálló a finommotorika és a 
manipulációs készség fejlesztésére. Minden ajtó más 
típusú zárral rendelkezik. A csomagban 4 db, kb. 7 cm 
magas figura található (tehén, malac, kecske és lovacska).
Méret: 26,5 x 25 x 19 cm. Korhatár: 3+ 

LE10319 10 250 Ft
Telefon a legkisebbeknek
Fából készült telefon kerekeken. 
A gyermekek különböző alakzatokat 
illeszthetnek bele, valamint lehetőségük 
van a gombok benyomására is.
Méret: 19 x 18 x 9 cm. 
Korhatár: 1,5+

LE10944 3 500 Ft 
Kirakós - Alakzatok
A gyermekek különféle színű alakzatok 
helyezhetnek a dobozba. A fedele könnyen 
eltávolítható, így az egyes darabok könnyedén 
kivehetők. Fából készült. Méret: 13 x 13 x 6,5 cm. 
Alakzatok magassága: kb. 3 cm, alakzatok 
átmérője: kb. 3,5 cm. 
Korhatár: 1+

LE1080 8 900 Ft 
Kirakós - Kocka
Fából készült kocka, oldalán 
lyukakkal, amelyekbe különféle 
színű alakzatok kerülnek 
beillesztésre.
Méret: 14 x 14 x 13 cm. 
Korhatár: 1+

GO58718 5 750 Ft
Kirakó - Alakzatok  
Tartalma: fa rakodókocsi és 4 db színes 
alakzat.
Méret: 20 x 14 x 11 cm.
Korhatár: 1 +

GO58681 5 450 Ft
Kalapáló játék  
Egy egyedi kalapáló játék különféle alakzatokkal 
és egy kalapáccsal a még nagyobb mókáért.
Méret: 21 x 12 x 7 cm.
Korhatár: 1+ 
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Kirakó - alakzatok 
Fából készült kirakó 14 db különböző 
alakzatú kockával.
Méret: 16 x 16 x 10 cm.
Korhatár: 1+

GO58464 - rózsaszín  5 560 Ft
GO58463 - kék 5 560 Ft

Beillesztő játék
Korhatár: 1+

1. GO58516 - Alakzatok 1 (14,5 x 14,5 x 3 cm) 2 020 Ft
2. GO58753 - Alakzatok 2 (15 x 15 x 3,7 cm) 2 450 Ft
3. GO58580 - Alakzatok 3 (16 x 16 x 7,6 cm) 4 850 Ft
4. GO58665 - Állatok (16,5 x 16 x 9,5 cm) 5 130 Ft
5. GO58668 - Járművek (18 x 21 x 10,5 cm) 6 190 Ft

WD42280 2 800 Ft
Beillesztő játék - Állatok 
6 oldalfal alkotja amelybe állatok 
ilesszthetők, a másik 2 oldalában 
pedig alakzatok helyettesíthetők 
be.Műanyagból készül. 
32 db elemet tartalmaz.
Méret: 21 x 12 x 21 cm.
Korhatár : 1+

WD42290 2 800 Ft
Beillesztő játék - Telefon 
 6 oldalfalból áll beilleszthető állatkákkal, 
az egyik oldalán beilleszthető 
alakzatokkal a másik oldalán pedig egy 
telefonnal.Műanyagból készül.
27 db elemet tartalmaz.
Méret: 21 x 16 x 21 cm.
Korhatár: 1+
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WY90837 11 750 Ft
Készségfejlesztő kocka
A kocka minden oldalán más tevékenység található. 
Mindegyik játék készségfejlesztő - finommotoros, hallás, 
számolás, szín felismerés, idő mérés. A gyönyörű színes 
külsővel ellátott játék hosszú időre hasznos szórakozást 
biztosít minden gyerek számára.
Méret: 21 x 36 cm. Korhatár: 3+

BN84202 11 900 Ft
Nagy, finommotorikus 
labirintus
Szórakoztató, színes labirintus a 
finommotorika és a gyermeki fantázia 
fejlesztésére. A különböző típusú 
labirintusok számos játéklehetőséget 
kínálnak a gyerekeknek.
Méret: 20,5 x 36,5 x 20,5 cm. 
Korhatár: 1+

BN84186 15 260 Ft
Finommotorikus kocka
A multifunkciós, finommotorikus kocka fából készült. 
A kocka minden oldala más-más tevékenységet 
tartalmaz a finommotorika, a logika és a koncentráció 
fejlesztésére. Méret: 28,5 x 32 x 26 cm. 
Korhatár: 2+

BN84189 13 750 Ft
Tombi - motorikus kocka
A multifunkcionális motorikus kocka 
minőségi fa játék a kis ügyesek 
számára. A kocka falán történő különféle 
tevékenységeknek köszönhetően, 
amelyeket a gyerekek elvégezhetnek a játék 
során, gyakorolhatják a finom kézmozgást, a 
logikát és a koncentrációt is.
Méret: 22 × 23 × 34 cm.
Korhatár: 1+ 

BN84211 7 120 Ft
Motorikus kocka órával
Egy szórakoztató kocka, amely 
lehetőséget nyújt a gyermekeknek, hogy 
a játék segítségével megismerkedjenek 
az új formákkal, új mozgásokkal és 
tevékenységekkel. A kocka oldalain különböző 
tevékenységek szerepelnek. Egyrészt 
a gyerekek alakzatokat illeszthetnek be 
a megfelelő helyre, másrészt elemeket 
mozgathatnak a labirintusban, vagy 
megtalálhatják a helyes utat a színes 
darabokhoz. Csomag mérete: 30 x 15 x 15 cm.
Korhatár: 1+ 

BN84213 8 320 Ft
Motorikus kocka 
A multifunkcionális motorikus kocka 
minőségi fa játék a kis ügyesek 
számára. A kocka falán történő különféle 
tevékenységeknek köszönhetően, 
amelyeket a gyerekek elvégezhetnek 
a játék során, gyakorolhatják  a finom 
kézmozgást, a logikát és a koncentrációt is.
Méret: 22 x 22 x 27 cm.  
Korhatár: 1+ 

BN84184  4 580 Ft
Katicabogár labirintus
Készségfejlesztő játék.
Méret: 9,5 x 7 x 12 cm.
Korhatár: 3+
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Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

BN88096 2 990 Ft
Labirintus - Afrika 
A gyerekek feladata megtalálni a 
helyes utat. Helyezzük a fejecskéket 
a megfelelő állatkához. A labirintus 
segítségével a gyerekek új állatokat 
is kitalálhatnak: pl. oroszlánzsiráf. 
Finommotorika, beszéd
és gondolkodásfejlesztő játék. 
Méret: 40 x 30 x 1,5 cm. 
Korhatár: 3+

GO57749 3 250 Ft
Labirintus - Ki kihez tartozik? 
A gyerekek feladata megtalálni a helyes 
utat. A játék a finommotorika, a beszéd és a 
gondolkodás fejlesztésére szolgál.
Méret: 30 x 21 cm.
Korhatár: 3+

LU301056H 9 150 Ft
Mágneses labirintus - Város
Vezessük át a golyót a kanyargós utakon a 
mágneses toll segítségével.
A mágneses toll zsinórral van a játékhoz erősítve és 
a táblában található nyílásba helyezhető.
Méret: 25 x 21,5 x 1,5 cm.
Korhatár: 2+

MD12280 8 750 Ft
Mágneses labirintus - Állatkák 
A golyók mágneses toll segítségével 
mozgathatóak a vájatokban egészen 
az állatkákig. A labirintus fából készült, 
a golyókat biztonságos plexiüveg fedi, 
ennek köszönhetően nem szóródhatnak 
ki. A mágneses toll zsineggel rögzül a 
labirintushoz. 
Mérete: 32 x 27 x 2 cm.
Korhatár: 3+ 

LU301473H 9 390 Ft
Mágneses labirintus - farm számok
A játék fejleszti a finommotoros készséget, a 
figyelmet és koncentrációt. A mágneses toll 
zsinórrral van a táblához erősítve és a táblán 
elrejtve található a helye.
Átmérő: 23 cm. Magasság: 1,5 cm.
Korhatár: 2+

EPL120376 23 190 Ft
Mágneses labirintus Parkoló 
Parkoljuk be a színes autókat a mágneses 
toll segítségével. A játék fejleszti a 
finommotoros készséget, a színek 
megismerését és a logikus gondolkodást. 
A csomag 5 db kétoldalas feladatkártyát 
tartalmaz.
Méret: 35,5 x 33 x 1,5 cm.
Korhatár: 3+ 

GO58716 5 550 Ft
Mágneses labirintus - Állatkert   
A játék célja, hogy végigvezesd a labdákat 
a különböző labirintusokon. A játék fejleszti 
a finommotoros készségeket, a türelmet és 
koncentrációt is.
Átmérő: 23 cm.
Korhatár: 2+
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ED522963 12 100 Ft
Számoló - mágneses
Korhatár: 3+

Számolás
Koordináció, türelem és motorika fejlesztő.  A feladat, hogy a mágneses 
toll segítségével a golyókat vagy a köröket a megfelelő helyre irányítsuk. 

A játék segítségével a gyerekek 
megismerkednek a színekkel és a számokkal.

Méret: 29,5 x 29,5 cm.

ED522952  12 100 Ft
Írásfejlesztő mágneses tábla - golyó számoló
A táblához különböző minták tartoznak, melyek segítségével a gyerekek gyakorolhatják 
a számolást 1-től 10-ig. A feladat, hogy a golyókat a megadott minta szerint osszuk szét. 
A csomag tartalma: fa tábla 29,5 x 29,5 cm, 55 db, 4 különböző színű mágneses golyó, 
mágneses, fa toll és 6 mintakártya. Korhatár: 3+

MI32655 5 860 Ft
Egyensúly játék - Útvesztő 
Ezzel az egyensúlyfejlesztő játékkal a 
gyerekek fejlesztik a koordinációjukat és 
a térbeli tájékozódásukat. A csomagolás 6 
golyót, játéktáblát, 6 mintául szolgáló kártyát 
és leírást tartalmaz.
Mérete: 30 x 21 x 1,5 cm.
Korhatár: 4+ 

GO56944  4 300 Ft
Találd meg a helyes utat
Alakítsunk ki új ösvényeket, hogy az erdő lakói meglátogathassák 
egymást. Méret: 21 x 21 cm.
Korhatár: 4+

GO58970 6 490 Ft
Színes kirakó - elipszis
Rakjuk ki a színeket a mintakártyák szerint.
Minta: 27,5 x 22,5 cm.
Korhatár: 4+

GO58866 5 790 Ft
Szín labirintus
A labirintus színeinek sorbarendezése nem mindig 
egyszerű feladat. A készlet tartalma: 4 forma (csillagok, 
négyzetek, virágok, körök) 4 különböző színben.
A csomag 18 mintát tartalmaz.
Méret: 21 x 18,5 x 3 cm.
Korhatár: 4+
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JA1010110 20 990 Ft
Mágneses vonalvezető
A mágneses tollak segítségével a versenyzők a golyókat 
a kanyargós labirintusban a tábla szélétől a célig vezetik, 
ami a tábla közepén található. A kiinduló pontok és a cél 
szabadon változtatható és nehezítésképpen a táblát ferde 
felületre is helyezhetjük. Szem-kéz koordináció, koncen-
tráció és motorika fejlesztő játék. Főként iskolakezdők szá-
mára ajánlott, de emellett kiváló terápiás játék. Plexiüveg 
borítású, fa játék. Méret: 40 x 34 cm, 14 db kétféle színű 
golyót és 2 db erős mágnessel ellátott fa tollat tartalmaz.
Korhatár: 3+

HPE1706 19 400 Ft
Mágneses labirintus 
- ZOO 
Motorika és koordináció 
fejlesztő, plexiüveg borítású, 
fa játék. Vezessük a golyókat 
a labirintuson keresztül a 
mágneses toll segítségével.
A labirintus 14 db kétféle színű 
golyót és 2 db erős mágnessel 
ellátott, fa tollat tartalmaz.
Méret: 39,5 x 33,5 x 1,5 cm.
Korhatár: 2+ 

LE3355 15 500 Ft
Kétszemélyes mágneses asztal 
Szórakoztató fejlesztő játék. A golyóversenyt ketten játszhatják. Kinek 
sikerül előbb a pálca segítségével a célba vezetni a golyót? Műanyag 
borítású, rétegelt fa lemezekből készült asztal. Fejleszti az előrelátást 
és koncetráció képességet. A rövid és a hosszú pálca különbözőképpen 
fejleszti a motorikus készséget. Méret: cca 40 x 28 x 17 cm.
Korhatár: 3+ 

EPL120214 17 250 Ft
Mágneses labirintus - Hangyák 
A fa labirintus biztonságos plexiüveggel van lefedve. 
Vezessük a golyókat- hangyákat a kanyargós úton. A 
színes golyókat szín szerint vagy szám szerint helyezzük 
a gödröcskékbe. A játék fejleszti a finommotoros 
készséget, türelmet és figyelmet.
Méret: 29,5 x 29,5 x 1,5 cm.
Korhatár: 3+ 

ED523369 13 100 Ft
Keresd meg és számold össze - Mágneses labirintus
Helyezzük a feladatot a táblára. Számoljuk meg az ábrán látható tárgyakat és a 
mágneses toll segítségével rendeljünk annyi golyót az ábrákhoz, ahány darab 
van belőle. A hátoldalon megtalálható a megoldás. 
A csomag 10 feladatkártyát tartalmaz.
Méret: 29 x 36 cm.
Korhatár: 3+ 

GO59976 2 450 Ft
Golyós labirintus
Fa labirintus 2 db golyóval.
Méret: 27,8 x 12,8 x 0,8 cm.
Korhatár: 3+ 

GO59977 4 190 Ft
Kétoldalas labirintus 
Kétoldalas fa labirintus 2 db üveg golyóval.
1 - 3 játékos számára alkalmas.
Méret: 27,5 x 25 x 3,2 cm.
Korhatár: 4+ 
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BE23621 22 790 Ft
Játék tábla - Pillangó
Méret: 60 x 50 x 1,5 cm.
Korhatár: 3+

BE23622  22 790 Ft
Játék tábla - Hullám
Méret: 60 x 50 x 1,5 cm.
Korhatár: 3+

BE23623 22 790 Ft
Játék tábla - Hegy
Méret: 60 x 50 x 1,5 cm.
Korhatár: 3+

Játék táblák
Az általunk kínált játék táblák hasznos 
izom-, koordináció- és készségfejlesztő 

segédeszközök.

Láb labirintusok
Kiváló segédeszköz a lábak ügyességének fejlesztéséhez. 

Kínálatunkban találhatók egylábas (Single) 
és kétlábas (Double) labirintusok.

Erős, lakkozott furnér lapból készültek.
A labirintus mérete: 55 x 35 cm. Korhatár: 3+

Láb labirintusok
Méret: 55 x 35 cm.
Korhatár: 3+

1. PN13303 - Út 1 (Single) 10 490 Ft
2. PN13304 - Út 2 (Single) 10 490 Ft
3. PN13201 - Csillagok (Double) 11 150 Ft
4. PN13202 - Spirál (Double) 11 150 Ft
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TTS Muro
A TTS Muro egy innovatív készlet fából, amelyet könnyen lehet alkalmazni a gyermekek készségeik és képességeik fejlesztésénél. 

A gyermekek különféle tárgyakat helyezhetnek a táblára, ezáltal azonnal megkedvelik ezt az interaktív felületet. A TTS Muro teljes körű 
lehetőségeket kínál a finommotorikus készségek fejlesztésén keresztül a kognitív feladatokon át egészen a kísérletekig. Amennyiben meg 

szeretné változtatni a tartalmat, egyszerűen válasszon egy másik eszközt, majd pattintsa be a helyére.

TS10527EY 51 950 Ft
TTS Muro - Fa tábla
Rögzítse a fa táblákat a falhoz, és helyezze
bele a különféle Muro elemeket, ez álltal
létrehozva egy manipulációs teret. A tábla
testreszabható konkrét tevékenység szerint.
A tábla mérete 18 x 18 kerek lyukak.
A kötőelemeket és a tartozékokat
a csomag nem tartalmazza. Funérlemezből
készült, szállítása teljes egészében történik.
Méret: 77 x 77 x 8 cm.
Korhatár: 1+

TS10557EY 35 800 Ft
TTS Muro - Fogaskerek 
8 db fogaskereket tartalmazó készlet, 
amelyek elforgathatók és összekapcsolhatók. 
A gyermekek a használatakor figyelemmel 
kísérek, hogy az egyes darabok hogyan 
illeszkednek egymáshoz. A táblát nem 
tartalmazza. Malajziai tölgyfából készül.
Korhatár: 1+ 

TS10533EY 29 820 Ft
TTS Muro - Csatornarendszer
Helyezze a csatornákat különböző pozíciókban 
a táblára, és ellenőrizze, hogy a labda vagy 
az autó áthalad-e az útvonalon. A készlet 8 
csatorna elemet tartalmaz 3 méretben és 2 db 
labdát. Malajziai tölgyfából készül. 
Korhatár: 1+ 

TS10532EY 30 550 Ft
TTS Muro finommotorika
fejlesztő készlet 
A készlet fejleszti a szem-kéz koordinációt, 
a finommotorikus készségeket, ugyanakkor 
lehetővé teszi a gyermekek számára a szórakozás 
és felfedezés lehetőségét. A készlet 8 részből áll, 
amelyeket különféle módon lehet húzni, elforgatni és 
összekapcsolni. A csomag a táblát nem tartalmazza.
Malajziai tölgyfából készült.
Korhatár: 1+ 
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Mese vonalvezető
MDF bútorlapokból készült, falra szerelhető dekorációs elemek. Dekorációként és 

vonalvezetőként is használható, fejleszti a koordinációs készséget és a finommotorikát.
A Mese bútorcsalád vidám és hasznos kiegészítő eleme. 

(megtalálja 2021 - 2023-as bútorkatalógusunk 144 - 147. old). 
A színes és mosolygó díszek minden gyermeket jókedvre derítenek.

PN200401 13 590 Ft
Vonalvezető - Napocska
Méret: 68 x 67 cm (Sz x M).

PN200402 11 550 Ft
Vonalvezető - Süni
Méret: 73 x 45 cm (Sz x M).

PN200403 12 990 Ft
Vonalvezető - Virág
Méret: 70 x 55 cm (Sz x M).

PN200404 7 250 Ft
Vonalvezető - Fű
Méret: 75 x 23,5 cm (Sz x M).

PN200410 24 990 Ft
Vonalvezető - Fenyőfa
Méret: 90 x 120,5 cm (Sz x M).

Írás, koordinációs készség,
és finommotorika fejlesztő.

PN200405 14 990 Ft
Vonalvezető - Csiga
Méret: 67 x 64 cm (Sz x M).

PN200406 12 550 Ft
Vonalvezető - Katica
Méret: 66 x 64 cm (Sz x M).

PN200407 13 550 Ft
Vonalvezető - Zsiráf
Méret: 44 x 100 cm (Sz x M).

PN200411 13 150 Ft
Vonalvezető - Torony 
Méret: 54 x 100 cm (Sz x M). 
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PN200408 19 550 Ft
Vonalvezető - Pálma
Méret: 84 x 108 cm (Sz x M).

PN200409 15 890 Ft
Vonalvezető - Víziló
Méret: 73 x 77 cm (Sz x M).

PN200415 15 850 Ft
Vonalvezető - Pillangó
Méret: 68 x 53 cm (Sz x M).

PN200416 17 550 Ft
Vonalvezető - hattyú
Méret: 75 x 59 cm (Sz x M).

PN200413 9 600 Ft
Vonalvezető - Korona
Méret: 56 x 36 cm (Sz x M).

PN200414 23 500 Ft
Vonalvezető - Béka
Méret: 70 x 83 cm (Sz x M).

PN200412 10 550 Ft
Vonalvezető - Vártorony
Méret: 80 x 29,5 cm (Sz x M).

PN200417 22 500 Ft
Vonalvezető - Mozdony
Méret: 80 x 74,5 cm (Sz x M).

PN200418 12 550 Ft
Vonalvezető - Vagon 1
Méret: 52,5 x 51,5 cm (Šz x M).

PN200419 12 550 Ft
Vonalvezető - Vagon 2
Méret: 52,5 x 51,5 cm (Sz x M).

Mese vonalvezető
MDF bútorlapokból készült, falra szerelhető

dekorációs elemek. Dekorációként és
vonalvezetőként is használható, fejleszti

a koordinációs készséget és a finommotorikát.
A Mese bútorcsalád vidám és hasznos 

kiegészítő eleme. 
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PN200427 13 990 Ft
Vonalvezető - Delfin 
Méret: 90 x 35 cm (Sz x M).

Vonalvezető - Ceruza
A vonalvezető fejleszti a gyerekek finommotorikáját. Minden 
ceruzával más írás gyakorolható. Méret: 26 x 70 cm.

PN200430 - piros 13 990 Ft
PN200431 - narancssárga 13 990 Ft
PN200432 - zöld 13 990 Ft 
PN200433 - kék 13 990 Ft
PN200434 - sárga 13 990 Ft

Írás, koordinációs készség,
és finommotorika fejlesztő.

PN200428 14 990 Ft
Vonalvezető - Kormány 
Méret: 73 x 73 cm (Sz x M).

PN200425 15 990 Ft
Vonalvezető - Csillag 
Méret: 62 x 62 cm (Sz x M).

PN200426 15 990 Ft
Vonalvezető - Hópehely 
Méret: 62 x 62 cm (Sz x M).

PN200423 13 450 Ft
Vonalvezető - Almafa 
Méret: 64 x 104 cm (Sz x M).

PN200424 13 450 Ft
Vonalvezető - Körtefa 
Méret: 64 x 104 cm (Sz x M).

PN200421 24 500 Ft
Vonalvezető - kisfiú 
Méret: 62 x 100 cm (Sz x M).

PN200422 24 500 Ft
Vonalvezető - kislány 
Méret: 62 x 100 cm (Sz x M).

PN200420 14 550 Ft
Vonalvezető - Autó 
Méret: 80 x 55 cm (Sz x M).
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Mágneses íráselőkészítő
A labirintus mérete az állatka fejformájától függ. 
A kutyus mérete: 74,5 x 20 cm (HxSz).
A lap szélessége az úttal: 14,5 cm.

PN13001 - Mágneses kutyus 10 150 Ft
PN13002 - Mágneses cica 10 150 Ft
PN13003 - Mágneses bárány 10 150 Ft
PN13004 - Mágneses malacka 10 150 Ft
PN13005 - Mágneses kecske 10 150 Ft
PN13006 - Mágneses maci 10 150 Ft
PN13007 - Mágneses víziló 10 150 Ft
PN13008 - Mágneses béka 10 150 Ft
PN13009 - Mágneses oroszlán 10 150 Ft
PN13010 - Mágneses orrszarvú 10 150 Ft
PN13011 - Mágneses bagoly 10 150 Ft
PN13012 - Mágneses nyuszi 10 150 Ft

Íráselőkészítő
A labirintus mérete az állatka fejformájától 
függ. 
A kutyus mérete: 74,5 x 20 cm (HxSz).
A lap szélessége az úttal: 14,5 cm.

PN13101 - Kutyus 8 890 Ft
PN13102 - Cica 8 890 Ft
PN13103 - Bárány 8 890 Ft
PN13104 - Malacka 8 890 Ft
PN13105 - Kecske 8 890 Ft
PN13106 - Maci 8 890 Ft
PN13107 - Víziló 8 890 Ft
PN13108 - Béka 8 890 Ft
PN13109 - Oroszlán 8 890 Ft
PN13110 - Orrszarvú 8 890 Ft
PN13111 - Bagoly 8 890 Ft
PN13112 - Nyuszi 8 890 Ft

Fali íráselőkészítők
A fejlesztő segédeszköz előkészíti a gyerekeket az írás tanulására. 

A színes állatfigurás motívumok vidámabbá teszik a csoportszobákat. Kínálatunkban kétféle 
labirintus található, írásfejlesztő és szem-kéz koordináció fejlesztő: 

1.) Íráselőkészítő labirintusoknál a gyerekek feladata a fa tollat 
végigvezetni a mélyedésekben.

2.) A mágneses labirintusoknál a gyerekek feladata a mágneses toll segítségével 
a fémgolyót végigvezetni a kijelölt vonalon.

Az íráselőkészítők kiváló minőségű, laminált MDF lapokból készültek, mely tulajdonságainak 
köszönhetően teljes mértékben helyettesíti a masszív fát. A mágneses íráselőkészítőn plexiüveg 

található, mely megakadályozza a fém golyó kiesését.

Íráselőkészítő labirintus

Mágneses íráselőkészítő labirintus
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VN85762  7 390 Ft
Homok számok
A 0-tól 9-ig megjelölt 
kártyák segítségével a 
gyerekek megtanulhatják, 
hogyan ábrázoljuk az 
egyes mennyiségeket.
A készlet 10 db homok-
felületű számmal ellátott 
kártyát tartalmaz.
(16 x 13 cm).
Korhatár: 6+

VN86739 6 250 Ft
Homok pontok
Számoljuk meg a kártyán található pontokat. A játék segítségével a 
gyerekek megismerik a számok és a mennyiségek közötti össze-
függést. Használjuk a pontokat a számokkal (VN85762) együtt. Ha-
sonlítsuk össze a pontokat a hozzátartozó számokkal. A készlet 10 
db homok felületű pontokkal ellátott kártyát tartalmaz (16 x 13 cm). 
Korhatár: 6+

VN89395 3 690 Ft
Fadoboz - homok formákhoz, 
pontokhoz és számokhoz
Méret: 18,5 x 6 x 11,5 cm.

VN86749 7 890 Ft 
Homok formák
Zárjuk be a szemünket és az ujjunkkal símitsuk végig a geometriai 
formákat. Érzékeljük a különbséget a négyzet és a háromszög között? 
Tökéletes segédeszköz a geometriai formák gyakorlásához. A készlet 13 
db, homok felületű formát tartalamaz. (16 x 13 cm). Korhatár: 6+

VN89394 4 690 Ft
Fadoboz - Homok kártyákhoz
Méret: 18,5 x 15 x 11,5 cm.

VN85764  18 485 Ft
Homok betűk - nagy ABC
A gyerekek különböző érzékszerveikkel ismerkedhetnek meg a 
betűkkel. Először hallják a kimondott betűt, majd látják és végül
tapintással érzékelhetik a leírt betű formáját. Tökéletes segédeszköz 
az írástanuláshoz. Tartalom: 26 db homokfelületű betű (16 x 13 cm).
Korhatár: 6+

VN85765 18 490 Ft
Homok betűk - kis abc
A gyerekek különböző érzékszerveikkel ismerkedhetnek meg a be-
tűkkel. Először hallják a kimondott betűt, majd látják és végül tapin-
tással érzékelhetik a leírt betű formáját. Tökéletes segédeszköz az 
írástanuláshoz. Tartalom: 26 db homokfelületű betű (16 x 13 cm).
Korhatár: 6+
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NA379096 8 050 Ft
Ismerjük meg a betűket - nagy 
nyomtatott abc
A gyerekek az ujjukkal körberajzolják a 
betűket. A nyilakat követve megtanulják, 
melyik irányból kell indulni. A kártyák erős 
papírból készültek, melyet elszakítani nem 
lehet és az egyszerűbb tárolás érdekében 
karikákkal vannak összekötve.
A csomag 54 kártyát tartalmaz.
Méret: 10 x 10 cm. Korhatár: 4+

NA379095 8 050 Ft
Ismerjük meg a betűket - kis írott abc
A gyerekek az ujjukkal körberajzolják a betűket. A 
nyilakat követve megtanulják, melyik irányból kell 
indulni. A kártyák erős papírból készültek, melyet 
elszakítani nem lehet és az egyszerűbb tárolás 
érdekében karikákkal vannak összekötve.
A csomag 54 kártyát tartalmaz.
Átmérő: 10 cm. Korhatár: 4+

NA342260 7 490 Ft
Ismerjük meg a számokat 
A gyerekek az ujjukkal körberajzolják a 
számokat. A nyilakat követve megtanulják, 
melyik irányból kell indulni. A kártyák erős 
papírból készültek, melyet elszakítani nem 
lehet és az egyszerűbb tárolás érdekében 
karikákkal vannak összekötve.
A csomag 11 kártyát tartalmaz.
Méret: 10 x 7,5 cm. Korhatár: 4+

AK20613 9 450 Ft
A grafomotorika alapjai 
- Szenzorikus betűk 
A játék 34 kétoldalas kártyát tartalmaz, amelyek 
vastag, ellenálló, jó minőségű kartonból készültek. 
A gyerekek az ujjuk segítségével rajzolják át az 
ábécé kitüremkedő kis- és nagybetűit, valamint az 
írásjeleket. A gyerekek a tapintásuk segítségével 
ismerkednek meg az ábécével. A játék a 
Montessori módszerből merítette az ihletet, amely 
fejleszti a koncentrációt és figyelmet.  
A kártyák mérete: 9 x 9 cm.
A csomag mérete: 23,6 x 18,7 x 7,2 cm.
Korhatár: 3+ 

AK20612 9 450 Ft
A grafomotorika alapjai - Szenzorikus számok 
A játék 23 kétoldalas kártyát tartalmaz, amelyek vastag, ellenálló, jó 
minőségű kartonból készültek. A gyerekek az ujjuk segítségével rajzolják 
át a kitüremkedő alakzatokat, számokat és matematikai jeleket. A 
gyerekek a tapintásuk segítségével ismerkednek meg a különböző utakkal 
és számokkal. A játék a Montessori módszerből merítette az ihletet, amely 
fejleszti a koncentrációt és figyelmet. 
A csomag mérete: 23,6 x 18,7 x 7,2 cm.
Korhatár: 3+ 

BE21080 9 990 Ft
Mágneses tábla - Ábécé 
Írás - toll és papír nélkül. A fém golyók a mágneses toll 
segítségével nagybetűkké állíthatóak össze. A golyók 
visszailleszthetőek a táblába a kiinduló helyükre, és a gyerekek 
újabb betűk írásának gyakorlásába kezdhetnek. A csomagolás 1 
táblát és 1 tollat tartalmaz. Mérete: 28 x 25,5 x 1,2 cm.
Korhatár: 4+
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ES42012 11 450 Ft
Betűk
A játék segítségével a gyerekek megismerkedhetnek a 
nagy abc betűivel. A csomag 29 db fa lapot tartalmaz. 
Mérete: 7 x 5 x 0,4 cm.
A csomag mérete: 17 x 4,9 x 15,2 cm.
Korhatár: 4+ 

NÉMET

VN86435 8 150 Ft
Betűk
Hasznos segédeszköz írni tanuló gyermekek számára. A műanyag betűkre 
fictollal írhatunk. A csomag 26 betűt tartalmaz, méret: 11,5 cm.
Korhatár: 4+

ES42302 11 450 Ft
Számok és jelek
A játék segítségével a gyerekek megismerkedhetnek
a számokkal 1-től 9-ig és a matematikai jelekkel.
A csomag 29 db fa lapot tartalmaz. Mérete: 7 x 5 x 0,4 cm.
A csomag mérete: 17 x 4,9 x 15,2 cm.
Korhatár: 4+ 

NÉMET

Grafomotorikai sablonok 
A gyerekek a tábla segítségével érintéssel ismerkedhetnek meg az ábécé 26 
betűjével. Eközben fejlesztik a kéz finommotorikus mozgását, amelyre nagy 
szükségük lesz az írás során. Az alul kijelölt pont jelzi a betű megrajzolásának 
irányát. A magánhangzók sablonjai piros, a mássalhangzó sablonjai kék 
színűek. Mérete: betű: 7,4 x 7,4 x 1 cm, toll: 8 x Ø 1 cm.
Korhatár: 3+

NA375211 - Nagybetűk 17 950 Ft
NA375212 - Tollak, 8 db 2 380 Ft

ED90099 12 140 Ft
Érintsd meg a betűket
A fából készült toll görgetésével a gyermekek 
gyakorolják a grafomotoros képességeket. Tartalma: 
26 db fa betű (8 x 10 cm), 2 db fából készült toll és a 
használati utasítás. Praktikus dobozban csomagolva.
Csomag mérete: 31 x 23 x 6 cm. Korhatár: 3+ 

NA342217 11 020 Ft
Grafomotorikus segédeszköz
A csomagban 5 db, 6 kártyát tartalmazó készlet található.
A készletek különböző nehézségűek. A kártyák segítségével a 
gyerekek elsajátítják az írástanuláshoz szükséges alapokat. A 
gyerekek a minták segítségével gyakorolhatják a vonalak, ívek, 
spirálok és más alakzatok rajzolását. A csomag 30 db kártyát 
tartalmaz. Az újrahasználhatóság érdekében ajánljuk
a kártyákat az általunk kínált átlátszó borítóval használni.
Méret: 30 x 20,5 cm. Korhatár: 4+
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RY59040 7 650 Ft
Átlátszó törölhető borító
Kitűnő segédeszköz különböző foglalkozásokhoz. 
Az újra használható borítók segítségével papírt 
spórolhatunk. A papíron megkapott feladatokat 
helyezzék a gyerekek a borítóba és a borítóra írva 
végezzék el a kiadott munkát. A feladat kiértékelését 
követően a borítót letörölhetjük és új feladatba 
kezdhetünk. A csomag 10 db 5 különböző színű 
szárazon törölhető borítót tartalmaz.
A borító mérete: 22 x 32 cm. Korhatár: 4+

MR592504 18 650 Ft
Ceruzafogó 
Innovatív segédeszköz, mely lehetővé teszi 
a kényelmes tolltartást, és segíti az ujjak 
helyes elhelyezkedését. Bal és jobbkezesek 
számára is alkalmas. Készlet tartalma 12 db.
Korhatár: 4+

RY5901 5 100 Ft
Olvasás segítő
Kiváló segédeszköz olvasáshoz. A színes, 
átlátszó csíkot helyezzük az olvasandó 
sorra és szükség szerint toljuk a szövegben 
tovább. A csomag 10 db sárga, 10 db kék és 
10 db rózsaszín olvasás segítőt tartalmaz.
Méret: 3,5 x 18 cm. Korhatár: 4+ 

AK20010 4 290 Ft
Ergonomikus lyukasztó - készlet
Az ergonomikusan kialakított lyukasztó 
segítségével könnyen elsajátíthatók az írás 
fejlesztés alapjai. Használata biztonságos
bal és jobb kezesek számára is.
A csomag 20 lyukasztót tartalmaz.
Méret: 120 x 70 mm.
Korhatár: 3+

AK20015 12 590 Ft
Írásfejlesztő készlet - ergonomikus 
lyukasztóval
A készlet tartalma egy tábla, ergonomikus lyukasztó 
és öntapadós filc. Használata biztonságos és megfelel 
az írásfejlesztés alapjaihoz szükséges elvárásoknak. 
A készlet használható sablonokkal vagy más lyukasztó 
használatát igénylő technikáknál.
Méret: 25,5 x 21,5 cm.
Korhatár: 3+

1. tegyük a filcet a 
táblára, majd rá a 

papírt amit lyukasztani 
szeretnénk

2. öntapadós tépőzárral 
(a csomag tartalma) 
felerősítjük a keretet

3. a keretbe helyezzük
 a sablont

4. kiszúrjuk a sablonon 
található mintát

OW10007 6 650 Ft
Emlékszik a kéz, mit látott a szem?
A minták és képek másolása fontos gyakorlat a jobb és bal agyfélteke fejlesztésének 
szempontjából. A megjegyzett kép lerajzolása nemcsak a kéz finommotorikáját fejleszti, hanem 
a gyermek jövőbeli kommunikációs képességét is erősíti. Fontos tudatosítani, hogy a képek 
megfelelőképp történő lerajzolásának képessége edzi az elmét és fejleszti a beszédkészséget.  
A szett tartalmaz: 2 bemutató táblát (1-et két darab és 1-et négy darab kártyához), 2 táblát a 
rajzoláshoz (1-et két darab és 1-et négy darab kártyához), 27 tematikus ábrával ellátott kártyát, 
27 különböző ábrával ellátott kártyát. A kártyák méretei: 4,5 x 4,5 cm.
Korhatár: 4+ 

MR592511 9 560 Ft
Ujj erősítő 
Ujjakkal mozgatható, valamint rendezhetők is 
a golyók mégpedig a színek szerint. Ideális az 
ujjak erősítéséhez, a finommotoros képességek 
javításához, de a színfelismerés gyakorlására is.

LR5552 9 450 Ft
Giliszták
Speciálisan kialakított formájuknak köszönhetően, 
felkészítik a gyerekeket a ceruza helyes tartására. 
Ugyanakkor fejleszti a finommotoros készségeket és  
a színfelismerést is.
Méret: 25 x 25 cm.
Korhatár: 3+ 
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JE21510 19 700 Ft
Íráselőkészítő készlet 1 
- egyszerű egyoldalas minták
Tartalma: 12 tábla - Az egyik oldalán mintával
a másik oldala fekete. A táblák mérete: 24,5 x 22 cm.
A csomag 4 db akvarell ceruzát is tartalmaz.
Korhatár: 4+

VN85556   7 280 Ft
Íráselőkészítő készlet 4 
- bonyolultabb kétoldalas minták
A bonyolultabb minták kisebb táblára vannak 
nyomtatva 30 x 25 cm. 
Tartalom: 6 tábla, mintával mind a két
oldalán. Akvarell ceruzák (VN85074) külön
rendelhetők. Korhatár: 4+

VN85555 9 750 Ft
Íráselőkészítő készlet 3 
- egyszerű kétoldalas minták
Az egyszerűbb minták nagyobb táblára van-
nak nyomtatva 36 x 30 cm. Tartalom: 6 tábla, 
mintával mind a két oldalán. Akvarell ceruzák 
(VN85074) külön rendelhetők. Korhatár: 4+

Íráselőkészítő készletek 
Írás gyakorlásához használható tábla. A gyerekek a fekete táblán kijelölt szürke minták

vonalán gyakorolhatják az írást fehér akvarell krétával.
Az írást nedves törlővel távolíthatjuk el, ha vége a foglalkozásnak.

Kínálatunkban egyoldalas vagy kétoldalas táblák találhatók.

Az egyoldalas táblák hátoldalán a 
gyerekek saját feladatokat készíthetnek. 

A táblák oldalán lyukak vannak, így 
tartóban is tárolhatjuk őket.

VN85074 2 820 Ft
Akvarell ceruzák
Írásfejlesztő táblákhoz 1, 2, 3, 4. 
A csomag 12 db ceruzát tartalmaz.
Korhatár: 6+

A kétoldalú mintás táblák méretben eltérőek. 
Az egyszerűbb minták a nagyobb táblára 

vannak nyomtatva (36 x 30 cm),
a bonyolultabb minták a kisebbre vannak nyomtatva (30 x 25 cm). 

Minden készlet tartalma: 6 kétoldalasan mintázott tábla.

NR54368 2 840 Ft
Floppy Kids - letörölhető 
viaszkréták, 12 szín 
A csomagolás 12 színt tartalmaz. A 
viaszkréták száraz rongy haszálatával 
könnyen letörölhetőek sima felületről, a 
papírról nem távolíthatóak el.  
Nem mérgezőek.

Világító tábla -  mini
6 darabos készlet amely alkalmas az írás és a 
rajzolás gyakorlására. Az írás gyakorlására ajánljuk 
a kínálatunkban szereplő következő kártyákat 
TS10079EY, TS10080EY, TS10081EY, TS10082EY 
(nem a csomag része). Bármilyen szárazon 
letörölhető filctollal is használható. Tisztítása 
puha,nedves törlőkendővel ajánlott. Működéséhez 
3 db AAA elem szükséges(nem a csomag része). 
Méret: A5. Korhatár: 3+

TS10006EY - 6 db, toll nélkül 43 160 Ft
TS10426EY - 6 db, tollal (6 db) 48 330 Ft

Kartyák a mini világító táblához
Kártyák amelyek alklamas a kínálatunkban 
szereplő világító táblákhoz(TS10006EY, 
TS10426EY).Segítőeszköz az írás 
gyakorlásához.Méret: A5.

TS10079EY - Írás előkészítő (20 db) 3 690 Ft
TS10080EY - Kis betűk (26 db) 3 690 Ft
TS10081EY - Számok 1-20 (20 db) 3 690 Ft
TS10082EY - Nagy betűk (20 db) 3 690 Ft
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KÉTOLDALAS íráselőkészítő táblák
Elengedhetetlen íráselőkészítő segédeszköz. A gyerekek feladata, hogy a fa tollat végig 

vezessék a különböző vonalakon. A játék segítségével fejlődik a grafomotorikus készség és 
a szem-kéz koordináció. A gyakorlatok segítik a helyes toll tartást és fejlesztik a koncentráció 

készséget. A labirintusok kiváló minőségű MDF lapokból készültek,
mely teljes mértékben helyettesíti a masszív fát.

Íráselőkészítő labirintusok
Méret: 35 x 14 cm.

1. PN11001 - Labirintus 1 4 980 Ft
2. PN11002 - Labirintus 2 4 980 Ft
3. PN11003 - Labirintus 3 4 980 Ft
4. PN11004 - Labirintus 4 4 980 Ft
5. PN11005 - Labirintus 5 4 980 Ft
6. PN11006 - Labirintus 6 4 980 Ft
7. PN11007 - Labirintus 7 4 980 Ft
8. PN11008 - Labirintus 8 4 980 Ft

a toll a 
praktikusan 
kialakított 

fogóba
helyezhető

Kétoldalú !!!
- egy db megvásárlásával 

máris kettőt kap ...
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KÉTKEZES
LABIRINTUSOK

Íráselőkészítő labirintusok DUO
Méret: 40 x 20 cm.

1. PN12001 - Labirintus DUO 1 5 330 Ft
2. PN12002 - Labirintus DUO 2 5 330 Ft
3. PN12003 - Labirintus DUO 3 5 330 Ft
4. PN12004 - Labirintus DUO 4 5 330 Ft
5. PN12005 - Labirintus DUO 5 5 330 Ft
6. PN12006 - Labirintus DUO 6 5 330 Ft
7. PN12007 - Labirintus DUO 7 5 330 Ft

Kétoldalú !!!
- egy db megvásárlásával 

máris kettőt kap ...

Az érdekes 
formák és tarka 
színek felkeltik 

a gyerekek 
érdeklődését
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35.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 

Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

GO58999 9 920 Ft
Varázstábla, készlet
A csomagban található speciális toll 
segítségével rajzolhatunk a táblára. Tisztítása 
egyszerű, a kijelölt lehúzó segítségével 
egy pillanat alatt letörölhetjük és máris újra 
használhatjuk. A csomag 20 db táblát és tollat 
tartalmaz. Méret: 27 x 19 cm.Korhatár: 2+

TS09066 31 220 Ft
Zselés mágnesalátét 
Mágneses zselével töltött, rugalmas alátét. 
Segítségével a gyerekek gyakorolhatják az írást, 
rajzolást vagy grafomotorikus gyakorlatokat 
végezhetnek rajta. Minden alátéthez tartozik toll, 
mellyel írhatunk az alátétre. Az alátét mozgatásával 
törölhetjük rajzunkat. A csomag 6 db alátétet 
tartalmaz. Méret: 28,5 x 22 cm.

Készítsünk saját 
mágneses ábrákat 

mágnesek segítségével.

MI97933 6 050 Ft
Letörölhető tábla   
Praktikus letörölhető utazó tábla. A csomag 
tartalmaz 6 feladatkártyát, tollat, 3 nyomdát 
(négyzet, háromszög, ovális) Szélesség: 39 cm.
Korhatár: 3+

EPL120538 10 550 Ft
Mágneses tábla tollal 
Kiváló segédeszköz az írás és rajzolás tanításához. 
A fémből készült golyók a felszínre kerülnek a mágneses
toll használatával. A csomagolás 1 táblát mágneses tollal 
és 20 mintát tartalmaz. Méret: 31 x 25 x 1,7 cm.
Korhatár: 3+ 

TS06939EY 85 220 Ft
Villogó tábla
Nyomjuk meg a gombot és a rajzaink világítani kezdenek. A tábla az állványon keresztül töltődik 
fel. Az írás és rajzolás így sokkal szórakoztatóbb. A készlethez töltő is tartozik. A csomag 4 táblát 
tartalmaz. A táblához alkalmas filctollakat megtalálja  (Művészeti nevelés szekciónkban): TS06939EY, 
TS10020EE, TS10022EE, TS00539PC, TS00538PC, TS03190AR, TS10187AR.
Méret: 35 x 26 cm.  Korhatár: 3+

JA1011400 87 100 Ft
Doku - Mag 
Egy mágneses játék, amely segítségével a 
gyermekek gyakorolhatják a finommotorikus 
képességeket, a szem-kéz koordinációt, valamint a 
logikus gondolkodást. A 2 db mágneses toll  és a 14 
db mintakártya segítségével 12 db figura, 6 db logikai 
sor és 6 db sudoku puzzle rakható ki. A játék 81 db 
golyócskát tartalmaz 9 színben. 
Méret: 42 x 33,5 cm.
Korhatár: 5+
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BN82134  3 860 Ft
Kalapáló játék 
Kézügyesség és koordináció 
fejlesztő játék. A gyerekek a játék 
segítségével begyakorolnak egy 
mozdulatsort.
Méret: 21 x 9 x 12 cm.
Korhatár: 3+

LE5807 8 050 Ft
Madárkás kalapáló
Masszív fából és furnér lapokból készült 
játék. Ha bekalapácsoljuk a madárkákat alul 
kibújnak. Motorika fejlesztő játék.
Méret: 20 x 12 x 12 cm.
Korhatár: 2+ 

BN82188 3 800 Ft
Kiskalapács 
Motorika, kézügyesség és kreativitás fejlesztő játék. 
A színes formákat a kiskalapács és a szögek segít-
ségével a parafa táblához erősíthetjük. A csomag 
243 darabból áll. Méret: 26 x 3 x 19 cm. 
Korhatár: 3+

GO58555 5 500 Ft
Kiskalapács - Farm
Motorika, kézügyesség és kreativitás fejlesztő játék.
A színes formákat a kiskalapács és a szögek 
segítségével a parafa táblához erősíthetjük.
Tartalma: 1 parafa tábla, 50 színes forma, 40 szög,
1 kalapács. Méret: 19,5 x 19,5 x 0,8 cm.
Korhatár: 3+ 

GO58556 5 500 Ft
Kiskalapács - Város 
Motorika, kézügyesség és kreativitás fejlesztő játék. A színes formákat a 
kiskalapács és a szögek segítségével a parafa táblához erősíthetjük.
Tartalma: 1 parafa tábla, 50 színes forma, 40 szög, 
1 kalapács. Méret: 19,5 x 19,5 x 0,8 cm. Korhatár: 3+ 

BN82135 8 900 Ft
Kalapáló játék- Teknősbéka
Ezzel a játékkal garantált a gyermekek 
szórakoása. Ezenfelül támogatja a motoros 
képességek fejlesztését is. Átmérő: 18 cm.
Méret: 8 cm. Csomag mérete: 28 x 19 x 27 cm.
Korhatár: 2+ 

GO58456 4 050 Ft
Kalapáló 
Fából készül. 
Méret: 21 x 8,8 x 8,5 cm.
Korhatár: 2+

ED90055 35 690 Ft
Kalapáló - Számok 
A csomag 60 db fából készült számot (6 
x 0-9), 30 matematikai jelet, 2 kalapácsot, 
2 tárolót a csavarokhoz és 2 parafatáblát 
tartalmaz.
Korhatár: 4+  
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35.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 

Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

WY91100 6 260 Ft
Kiskalapács fiúknak
Motorika, kézügyesség és kreativitás fejlesztő játék.
A színes formákat a kiskalapács és a szögek segítségével
a parafa táblához erősíthetjük. 229 darabos készlet.
A tábla mérete: 26 x 19 cm. Korhatár: 5+

WY91101 6 260 Ft
Kiskalapács lányoknak
Motorika, kézügyesség és kreativitás fejlesztő játék.
A színes formákat a kiskalapács és a szögek segítségével
a parafa táblához erősíthetjük. 229 darabos készlet.
A tábla mérete: 26 x 19 cm. Korhatár: 5+

VN35826 380 Ft
Kiskalapács
Kiegészítő kalapács parafa táblához.
Az ár 1 db kalapácsot tartalmaz.
Korhatár: 5+

VN35828 1 990 Ft
Kiskalapács - szögek 
Kiegészítő szögek parafa táblákhoz. 
A csomag 250 db szöget tartalmaz. 
Korhatár: 5+

VN86614 3 200 Ft
Kiskalapács - Minta kártyák 
Az egyik oldalon színes a másik oldalon 
fekete-fehér minták találhatók. 4 minta valódi 
méretben, 16 bonyolultabb minta pedig 
reprodukcióként használható.
Méret: 2 nagyobb kártya:
24,5 x 15,5 cm, 8 kisebb kártya 12,5 x 7,5 cm.
Korhatár: 5+

BN82197 4 660 Ft
Kiskalapács - Tűzoltók
Motorika, kézügyesség és kreativitás fejlesztő játék.
A színes formákat a kiskalapács és a szögek segítségével
a parafa táblához erősíthetjük. A csomag tartalma, 1 parafa 
tábla, 78 db fa elem, 80 db szög és 8 papírfigura. 
Méret: 26 x 19 x 4,5 cm.
Korhatár: 3+ 

VN95150 3 450 Ft
Kiskalapács - Formák 100 db
Kiegészítő formák parafa táblákhoz. A csomag 100 db 
különböző színű formát tartalmaz. Korhatár: 3+ 

VN35827 945 Ft
Kiskalapács - parafa tábla - 25 x 15 cm
Kiegészítő parafa tábla. 
A tábla vastagsága 1 cm.
Korhatár: 5+
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GO58725 6 300 Ft
Kalapáló játék - Járművek
Kreatív kalapáló játék, mely 
fejleszti a gyerek kézügyességét és 
finommotorikáját. A járművek egyes 
fa részei kalapáccsal bekalapálhatóak 
a játéktáblába. A szögek jó 
minőségűek, ezért ellenállóak 
a gyarkori kalapálással szemben.
A csomag tartalma: 8 mm - es szögek, 
mérete A4, 67 db fa elem, 60.
Méret: 21 x 29,7 cm.
Korhatár: 3+

DV21407 6 650 Ft
Kalapálás - Víz alatti világ
Kedvelt játék, ahol a gyermekek a kalapács és szegek 
segítségével, különboző színes formákat hozhatnak létre 
a parafa alátéten. Fejleszti a kéz és a szem koordinációját, 
a finommotorikus képességeket, az ügyességet és a 
koncentrációt. A csomag tartalma: 50 db szeg, 1 db kalapács, 
15 db papír elem, 48 db fa elem, 6 db kártya, 1 db deszka.
Méret: 18 x 25 x 4 cm.
Korhatár: 8+ 

DV21155 6 650 Ft
Kalapálás - Az erdőben
Kedvelt játék, ahol a gyermekek a kalapács és szegek 
segítségével, különboző színes formákat hozhatnak létre a 
parafa alátéten. Fejleszti a kéz és a szem koordinációját, a 
finommotorikus képességeket, az ügyességet és a koncentrációt. 
A csomag 50 db szeget, 1 db kalapácsot, 13 db papír elemet, 
60 db fa elemet, 6 db kártyát és 1 db deszkát tartalmaz.
Méret: 18 x 25 x 4 cm.
Korhatár: 8+ 

ED90088 9 190 Ft
Színes kalapácsoló játék 
Készíts mozaik mintákat a geometriai alakzatok 
segítségével, különböző színekben. A gyermekek 
képeket készíthetnek a sablonok vagy a saját 
képzeletük szerint. Javítja a finommotoros 
készségeket,valamint a kéz és a szem 
koordinációját. Tartalma: parafa deszka (24 x 18 
cm), 6 db fa sablon 12 db feladattal,fa kalapács, 
108 db szeg,108 db elem (4 féle színben és 
9 geometriai alakban). Praktikus dobozban 
csomagolva. Csomag mérete: 31 x 23 x 6 cm.
Korhatár: 4+ 

GO58578 4 950 Ft
Kalapáló játék 
118 db elemet  tartalmaz a különféle képek létrehozásához.
Méret: 20 x 20 x 0,8 cm. Korhatér: 3+

GO58990 5 750 Ft
Kalapáló játék XXL  
102 db elemet tartalmaz.
Méret: 29,7 x 21 x 0,8 cm.
Korhatár: 3+
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35.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 

Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

MKR01016 25 550 Ft
TROXI építőjáték 
A csomag tartalma: 40 db X kocka , 40 db T 
kocka , 20 db 7,5 cm-es deszka, 20 db 12 cm-
es deszka, 20 db 16,5 cm-es deszka, 1 db nagy 
alátét, 2 db európai bükk mag.
Korhatár: 3+ 

MKR01060 16 990 Ft
Város 45 
A csomag tartalma: 1 db alátét 24 x 24 cm, 
12 db kis ház kocka, 6 db nagy ház kocka, 2 
db garázs, 6 db autó, 4 db fa, 14 db tető, 2 db 
európai bükk mag.
Korhatár: 3+ 

MKR01061 24 990 Ft
Város 67 
A csomag tartalma: 1 db alátét 24 x 36 cm, 18 db 
kis ház kocka, 9 db nagy ház kocka, 3 db garázs, 9 
db autó, 6 db fa, 21 db tető, 2 db európai bükk mag.
Korhatár: 3+ 

TROXI - fából készült építőjáték
A kézzel készült építőjáték nemcsak fejlesztőjátékként funkcionál, hanem környezetkímélő is. 
Így a gyerekek megismerkedhetnek a természetes anyagokkal, és megtanulják védeni azokat.

A gyártó minden készlethez 2 európai bükk magot is csomagol. Ha csak minden tizedik vevő 
egyetlen fát is elültetne, akkor 200-szor többet adnának vissza a természetnek, mint amennyit 

abból a gyártó elvett (egy bükkből 333 000 építőkocka készül).

A kockák egyedülálló alakjának köszönhetően az építőjáték változatos, és naponta 
megépíthető belőle valami egészen új és érdekes. Minden készlet kombinálható egymással.

Város - fából készült építőjáték

A kézzel készült építőjáték nemcsak fejlesztőjátékként funkcionál, hanem környezetkímélő is. 
Így a gyerekek megismerkedhetnek a természetes anyagokkal, és megtanulják védeni azokat.

A gyártó minden készlethez 2 európai bükk magot is csomagol. Ha csak minden tizedik vevő 
egyetlen fát is elültetne, akkor 200-szor többet adnának vissza a természetnek, mint amennyit 

abból a gyártó elvett (egy bükkből 333 000 építőkocka készül).

A kockák egyedülálló alakjának köszönhetően az építőjáték változatos, és naponta 
megépíthető belőle valami egészen új és érdekes. Minden készlet kombinálható egymással.

Örök 
garancia !

A gyártó minden 
TROXI készlethez  

2 erdei bükk 
magot is 

csomagol.
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Méretek

Alakzatok létrehozása - játék
- Kör: Ø 22,3 cm alap, körök: Ø 4,9 - 8,9 cm

- Négyzet: alátét 22,2 cm, négyzet: 4,7 - 8,5 cm
- Háromszög: oldalak hossza 22,2 cm.

Háromszög: oldalak hossza 8,7 cm

Alakzatok párosítása - játék
- Lábtörlő 30,3 cm, szélessége 6,8 cm

- Kör: Ø 4,9 cm. 
- Téglalap: 4,8 cm, szélessége 3 cm 

Csatlakoztatható játék négyzet: alap 30,3 cm,
szélessége 6,8 cm, négyzet: 5 cm

Csatlakoztatható játék háromszög: alátét 33,5 
cm, szélessége 6,8 cm Háromszög: magasság

5 cm, oldalak hossza 5,7 cm
Kör játék: alap 30,3 cm, szélessége 6,8 cm,

kör: Ø 4,9 cm.

Alakzatok párosítása - játék
- Párna 36,7 x 31,5 cm 

- Négyzet: legnagyobb 8,2 cm, magasság 5,5 cm 
- Háromszög: maximális hossza 12,1 cm, 

magassága 10,2 cm, 
mélysége 5,5 cm.

- Kör: legnagyobb Ø 8 cm.

Puzzle alakzatok 
- lábtörlő 22,5 cm 

- háromszög: 10 x 14 cm
- négyzet 4,9 x 4,9 cm

- kör: Ø 5 cm

Az egymásra helyezhető körök teljes 
magassága: 21,8 cm

Az egymásra helyezhető háromszögek teljes 
magassága: 23 cm

Az egymásra helyezhető játék teljes magassága: 
22,3 cm

VN56144 122 490 Ft
Fa építőkészlet - 12 db
12 darabos építőkészlet bükkfából, 
természetes színben. A gyermekek 
a játék során gyakorolhatják a 
koncentrációt, miközben az egyes 
elemek összehasonlításával megtanulják 
megkülönböztetni a formákat, a méreteket és 
a mennyiségeket.
Korhatár: 1+

BUKO - fából készült építőjáték
A kézzel készült építőjáték nemcsak fejlesztőjátékként funkcionál, hanem környezetkímélő is, 
így a gyerekek megismerkedhetnek a természetes anyagokkal, és megtanulják védeni azokat. 

A gyártó minden BUKO készlethez 2 európai bükk magot is csomagol. Ha csak minden tizedik 
vevő egyetlen fát is elültetne, akkor 200-szor többet adnának vissza a természetnek, mint 

amennyit abból a gyártó elvett (egy bükkből 333 000 építőkocka készül).

A kockák egyedülálló alakjának köszönhetően az építőjáték változatos, és naponta 
megépíthető belőle valami egészen új és érdekes. Minden készlet kombinálható egymással.

MKR01011 62 990 Ft
BUKO építőjáték - Emeletes ház
A csomagolás 302 darabot tartalmaz: 
4 különböző méretben 168 db kockát, 70 db 
rögzítő pálcát, 4 db alapot (1 db 36 x 12 cm, 1 
db 24 x 12 cm, 2 db 18 x 1x2 cm), 8 db ablakot, 
5 db ajtót, 42 db berendezést (konyha, nappali, 
hálószoba, gyerekszoba, fürdőszoba), 4 db 
figurát, 2 db európai bükk magot.
Korhatár: 3+ 

A gyártó minden  
BUKO 

készlethez 
2 erdei bükk 

magot is 
csomagol.

környezetbarát 
Játék
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Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

Építőjáték BRICO
Pontos méretek és egymásba illő elemekkel történő 
építkezés. A kockákból különböző házakat, várakat, 
faházakat, hidakat és más épületeket készíthetünk. 
A készlet 10 különböző elemet tartalmaz, melyek 
segítségével pontos, részletes épületeket építhetünk 
ragasztó használata nélkül. Variálhatóságuknak 
köszönhetően fejlesztik a térbeli látást, kreativitást, 
fantáziát, kézügyességet és a finommotorikát.
Minden csomagban ötletfüzetet is találunk. 
Korhatár: 4+

1. VV10102 - BRICO Midi (146 darab) 15 550 Ft
2. VV10104 - BRICO Maxi (284 darab) 28 390 Ft
3. VV10105 - BRICO Giga (500 darab) 47 420 Ft

KLASSZIKUS
 fa játék

Építőjáték - GRINDO
Speciális bevágásokkal ellátott építő kockák, gerendák és 
más színes műanyag összekötő elemekkel ellátott formák. 
Tartalma: 11 különböző forma (kocka, gerenda, háromszög, 
boltív, kerék), melyekből az összekötő elemek segítségével 
közlekedési eszközöket, állatkákat, házakat, fákat, 
tárgyakat, embereket és még sok más formát készíthetünk. 
Fejleszti a kreativitást, fantáziát, kézügyességet és a 
finommotorikát. Minden csomagban ötletfüzet is található.
Korhatár: 4+

1. VV10202 - GRINDO Midi (99 darab) 18 260 Ft
2. VV10203 - GRINDO Maxi (168 darab) 33 810 Ft
3. VV10205 - GRINDO Giga (298 darab) 60 630 Ft

összekapcsolás:

KLASSZIKUS
 fa játék
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DV22402 11 150 Ft
Építőkockák - Nagy csomagolás
A csomag 40 db kockát tartalmaz. 
A kocka mérete: 4,8 x 3,6 cm.
Korhatár: 1+

csodálatos 
újdonság !

Fa "lego" kockák

Építőkockák
Környezetkímélő festékkel bevont, minőségi fából készült kockák. A műanyag 

összekötő részek segítségével a kockák egymásba illeszthetők. 
Az összekötő részeket a kockáról eltávolítani nem lehet. 

LE10415 7 620 Ft
Geometriai építőjáték Virág 
A csomag 240  színes elemet tartalmaz.  
Átmérő: 5 cm. Korhatár: 5+ 

TJ2601 3 150 Ft
Zsákok játékokhoz 
A zsákba különböző játékokat, 
kockákat, golyókat tárolhatunk. 
A készlet 3 zsákot tartalmaz, 
amelyek 40 °C-on moshatók.
Mérete: 25 x 30 cm.

MI32150 8 990 Ft
STEM - ECO építőkészlet
A készlet 32 db   színes, ökológiai anyagokból készült gerendákból áll. A játék 
fejleszti a finommotoros készségeket, a koncentrációt, az állóképességet, 
valamint az együttműködési és a csapatmunka szellemét. A didaktikai útmutató 
40 db nehézségi feladatokból tevődik össze. A készlet nemszőtt zsákba van 
csomagolva. Gerenda mérete: 6 x 3 cm.
Korhatár: 2+ 

Fa építőjáték
Korhatár: 3+

BN70352 - Kastély (128 elem) 5 900 Ft
BN70353 - Nagy kastély (268 elem) 11 960 Ft
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35.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 

Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

SM909 39 550 Ft
Smart MAX - Golyópálya 
Mágneses készlet, amely ideális a golyópálya létrehozásához. A gyermekek 
a játék során megtanulják a mágnes vonzásának és taszításának 
elvét. A csomag tartalma: 15 db rúd, 12 db golyó és 17 db építőelem a 
golyópályához. Egy praktikus műanyag dobozban csomagolva, amely 
fedele alaplapként is szolgálhat a golyópálya megépítéséhez.
Korhatár: 3+ 

SM303 20 250 Ft
Smart MAX - Mix - Járművek
Mágneses építőkészlet, amellyel a gyermekek különböző 
járműveket állíthatnak össze, pl. buldózert, targoncát vagy 
vontatót. Az egyes alkatrészek könnyen csatlakoztathatók 
és kompatibilisek az összes Smart MAX készlettel. A készlet 
18 darabból, 7 pár kerékből áll, valamint tartalmaz egy 
brosúrát is az utasításokkal. Korhatár: 3+ 

SM410 20 250 Ft
Smart MAX - Az első játékvonatom álatkákkal 
Csatlakoztassa a vagonokat a mozdonyhoz, helyezze bele az 
állatokat és szállítsa őket a helyszínre. A készlet mágnesek 
segítségével kapcsolódik össze,valamint puha, biztonságos és 
tartós műanyagból készül. A készlet 22 db elemet tartalmaz.
Korhatár: 2+ 

SM220 18 500 Ft
Smart MAX - Az első szafari állatkáim 
Szórakoztató mágneses játék, ahol a gyermekek finommotoros 
képességeiket fejlesztik,valamint segítenek az állatok és a 
színek felismerésében. 18 darabot tartalmaz, amelyekből 6 
állat építhető meg: zsiráf, oroszlán, orrszarvú, elefánt, krokodil 
és víziló. Az alkatrészeket mágnesek tartják össze, valamint 
puha, biztonságos és tartós műanyagból készülnek.
Korhatár: 1+

SM221 12 100 Ft
Smart MAX - Az első állatkáim a farmról 
A mágneses készlet 16 darabból áll, és 6 állat 
összerakásához alkalmas: ló, malac, juh, tehén és 2 
tyúk. Az alkatrészeket mágnesek tartják össze, és puha, 
biztonságos, tartós anyagból készülnek.
Korhatár: 1+ 

SM226 12 100 Ft
Smart MAX - Az első autócskáim 
4 db mágneses rúd, az autó bepattintható elülső és hátsó 
részeivel, 4 színben. A gyerekek egyszerűen 4 különböző 
autót szerelnek össze: tűzoltóautót és tehergépkocsit, 
valamint keverőgépet és kotrógépet. A darabok elég 
nagyok, kellemes tapintásúak és könnyen kezelhetők. A 
csomag 13 elemet tartalmaz: 4 db rudat, 4 db elülső és 4 
db hátsó autó részét és 1 db mágneses gömböt.
Korosztály: 1+ 
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Tapadó korongos építőjáték
A darabok bármilyen sima felületre feltapaszthatók, 
nem hagynak foltot. A játék hosszú órákra kreatív 
szórakozást biztosít.
Korhatár: 3+

A. JH50017 - 24 db 12 370 Ft
B. JH50018 - 50 db 24 380 Ft

EPL2107KC 18 990 Ft
Tapadó korongos építőjáték
- polip
Rugalmas műanyagból készült játék. 
A darabok egyszerűen egymáshoz 
tapaszthatók. Építsünk poliptornyot. 
A csomag tartalma 1 db óriás polip és 12 db 
különböző színű kisebb darab. 
A nagy polip mérete: 15,5 x 15,5 x 12 cm.
A kis darabok mérete: 5 x 5 x 5,6 cm.
Korhatár: 2+

BE18006 5 200 Ft
Csavarozható állatkák
Ki a Szavanna király? A gyerekek a motoros képességeket 
edzik, miközben az alkatrészeket egymáshoz csavarják. A fej 
és a test különféle formái segítik a tapintás felfedezését. Ezzel 
a szórakoztató játékkal a gyerekek összerakhatják helyesen az 
állatokat vagy pedig a fantáziájukra bízhatják. A tevékenység 
elősegíti a finommotorikus készségeket, a látást- és a  kognitív 
képességeket. A csomag 6 db elemet tartalmaz.
Csomag mérete: 24,5 x 16 x 5 cm.
Korhatár: 2+

SM224 12 100 Ft
Smart MAX - Érzékek fejlesztése 
A 4 db lágy gumi felülettel ellátott mágneses pálca és a 4 
virág alakú mágneses gömbkészlet serkenti az érzékszervi 
fejlődését. A gyerekek különböző színű és formájú szirmokkal 
játszhatnak,valamint a tapintás segítségével érzékelhetik az egyes 
botok felületeit. Mindegyik virág más-más töltéssel rendelkezik, 
és megrázásakor különféle hangokat bocsájtanak ki. A virágok 
mindkét oldalán a leggyakoribb érzelmek vannak ábrázolva.
Korhatár: 1+ 

VN41312  17 250 Ft
Tapadókorongos építőkészlet
Kiváló minőségű műanyag blokkok 
tapadókorongokkal, amelyek ideálisak a kis 
kezekhez. 42 db-ot tartalmaz.
Műanyag dobozban csomagolva.
Kocka mérete: 5,4 x 5,4 cm
Korhatár: 2+

BE24030 45 690 Ft
Puzzle - Dinoszaurusz 
A játék 1 posztert, 33 db elemet és 30 db 
mintakártyát tartalmaz, amelyek szerint a 
gyerekek akár 30 dinoszauruszt is elkészíthetnek. 
Minden darab kompatibilis, és egyetlen 
kattintással és elfordítással összeköthetők. 
A dinoszaurusz átlagos mérete: 15 cm.
Csomag mérete: 35 x 35 x 7 cm.
Korhatár: 4+ 
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35.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 

Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

VT31260 20 550 Ft
Állatkás építő 4 az 1-ben
60 darabos készlet, mely segítségével mind a 4 
állatkát kirakhatjuk (polip, hernyó, teknős, csiga). Az 
állatkákat csak külön-külön tudjuk kirakni. A készlet 
darabjai: 1 polip fej, 1 teknős fej, 1 hernyó fej, 1 
csiga fej, 1 polip ötszög, 7 farok, 1 teknős páncél, 1 
csigaház, 46 db összekötő elem. A színek eltérhetnek 
a képen láthatóktól.

A polip feje

polip ötszög

teknős páncél

csigaház

összekötő elem

farokteknős fejcsiga fej hernyó fej

VT312100 29 550 Ft
Állatkás építő 4 az 1-ben KOMPLET
100 darabos készlet, mely segítségével mind a
4 állatkát kirakhatjuk (polip, hernyó, teknős, csiga) 
egyszerre. A készlet darabjai: 1 polip fej, 1 teknős fej, 
1 hernyó fej, 1 csiga fej, 1 polip ötszög, 7 farok, 1 
teknős páncél, 1 csigaház, 86 db összekötő elem. 
A színek eltérhetnek a képen láthatóktól.

hernyó csiga teknős
polip

VN85056 6 230 Ft
3D építőjáték 
A 3D piramis játékból 4 különböző piramist 
készíthetünk vagy a darabjaiból különböző 
formákat építhetünk. Méretek: 2 x 2 cm-től, 
12 x 12 cm-ig. A játék végtelen lehetősé-
get kínál. Az építőjáték 15 db-ot tartalmaz. 
Korhatár: 8+

EPL120304 19 100 Ft
Piramis építő 
A csomag 12 db, 6 különböző színű piramist 
tartalmaz. Minden piramis 5 darabból áll. 
A piramis mérete: 8 x 8 x 7 cm.
Korhatár: 3+ 

VN9776 6 130 Ft
Mágnes formák
Kreativitás és képzelőerő fejlesztő játék. A gyermekek 
a játék segítségével különböző egyszerű és 
bonyolultabb háromdimenziós formákat rakhatnak ki. 
A csomag 24 db, 4 különböző színű elemet tartalmaz.
Méret: 7,5 x 4 cm.
Korhatár: 8+

PP4024 6 550 Ft
Smart Blok építőjáték
A játék lehetővé teszi 2 kompatibilis nagy darab elem építését, 
mely fejleszti a kézügyességet,a logikus és matematikai 
gondolkodást. A forma és méret úgy volt megtervezve, hogy 
a gyerekek számára könnyű legyen kézbefogni és a darabok 
egymásba illeszkedjenek. Ellenálló műanyagból készült, tartalma: 
11 nagy darabok, 2 formában, (3 db T- forma és 8 db derékszögű), 
album feladatokkal. Korhatrá: 4+
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RY6085 5 950 Ft
Építő készlet - kicsi
Finommotoros fejlesztő játék, mely segítségével a gyerekek különböző
építményeket készíthetnek. A pálcák nagyon könnyen összekapcsolhatók. 
A gyerekek használhatják a csomaghoz tartozó ötletfüzetet vagy saját
fantáziájuk szerint tervezhetik az építményeket. A pálcikák erős hajlékony
műanyagból készültek. A csomag 230 elemet tartalmaz (pálcákat
és különböző méretű összekötő elemeket). A pálcika hossza: 20 cm.
Korhatár: 4+

VT30303 13 950 Ft
Építőjáték - Akrobaták 
A játék segítségével különböző építményeket készíthetünk.
A csomag 100 db színes akrobatát tartalmaz, melyek
a kezüknél vagy lábuknák egyszerűen összekapcsolhatók. 
A játék erős műanyagból készült. Egy darab mérete: 9 cm. 

VT31580 10 990 Ft
Építőjáték - Akrobata állatkák
Állatka formájú építőjáték (gyík, béka, majom, pillangó). Speciális 
formájuknak köszönhetően különböző vicces építményeket 
kíszíthetünk belőlük. A csomag 80 elemet és ötletfüzetet tartalmaz. 
Az állatkákat átrajzolhatjuk, lemásolhatjuk. 1 db magassága: 9 cm.
Korhatár: 3+ 

NA306535 15 890 Ft
Építőjáték Bambouchi 
Színes, hajlékony rudak 3 méretben, melyekből különböző 3D 
modelleket készíthetünk. A csomag 170 db rudat és 98 db összekötő 
elemet tartalmaz. Az összekötők átmérője: 3 cm.
A rudak hossza: 5 cm, 10 cm és 15 cm.
Korhatár: 3+ 

NA305163 10 490 Ft
Kártyák Bambouchi építőjátékokhoz
A készlet 12 db kétoldalas feladatkártyát tartalmaz, 
melyek különböző nehézségi szintűek.  
A kártya mérete: 29,7 x 21 cm.
Korhatár: 3+ 
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35.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 

Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

RY6090 17 850 Ft
Építő készlet - nagy
Finommotoros fejlesztő játék, mely segítségével a gyerekek különböző 
építményeket készíthetnek. A pálcák nagyon könnyen összekapcsolha-
tók. A gyerekek használhatják a csomaghoz tartozó ötletfüzetet vagy 
saját fantáziájuk szerint tervezhetik az építményeket. A pálcikák erős haj-
lékony műanyagból készültek. A csomag 705 elemet tartalmaz (pálcákat 
és különböző méretű összekötő elemeket).
A pálcika hossza: 20 cm.
Korhatár: 4+

VT311180 7 450 Ft
Pálcika építőjáték 
Bonyolultabb és egyszerűbb konstrukciók építésére is 
alkalmas. A csomag ABS műanyagból készült elemeket 
tartalmaz. Motorika, logika és kézügyesség fejlesztő játék. 
Műanyag dobozban kapható.
A legnagyobb elem mérete: Ø 9 cm.
Korhatár: 5+ 

V0303-19 8 870 Ft
Építőjáték Disco 
A csomag 96 db műanyag disco kört 
tartalmaz. Praktikus műanyag dobozba 
csomagolva.
Korhatár: 1+ 

BE24200 45 690 Ft
Flexistix XXL
Színes bambuszrudak,rugalmas csatlakozókkal támogatják a 
gyermekeket a kreativitás kibontakoztatásában. 20 mintalap 
3 nehézségi szinttel használható a különböző objektumok 
felépítéséhez. Kisebb geometriai alakzatok és nagyobb tárgyak 
könnyen létrehozhatók belőle, így a gyeremekek megtanulják 
nagyon gyorsan összekapcsolni a különböző alkatrészeket. Az 
eredmény pedig nem más, mint a csodálatos épületelemek. 
A tárolódobozban lévő csomagolás 502 darabot tartalmaz
Csomag mérete: 42 x 29 x 22,5 cm.
Mintakártya mérete: 24 x 24 cm. 
Korhatár: 4+
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EPL120235 17 850 Ft
Színes építőjáték 
Kreativitás és finommotorika fejlesztő játék. A színes elemek 
segítségével építhetünk hidakat, épületeket, stb. A csomag 
216 darabot tartalmaz. A téglatest mérete: 6 x 4 cm.
A kör átmérője: 4,5 cm.
Korhatár: 3+ 

JH50021 13 970 Ft
Tobbles Neo - torony
Tapintásra nagyon kellemes anyagból készült 
finomotorika fejlesztő játék. A gyerekek számára 
kifejezetten szórakoztató játék.
A készlet 6 db építőelemet tartalmaz. 
Korhatár: 1 + 

Építőjáték hópehely
A hópehely formájú építőjáték erős, színes műanyagból 
készült. Praktikus műanyag dobozba csomagolva.
Korhatár: 3+

1. VN41318 - kicsi, 1000 db (átmérő 3,3 cm) 10 290 Ft
2. VN41317 - nagy, 100 db (átmérő 5,6 cm) 8 150 Ft

MPH001DE 38 900 Ft
Klix építőkészlet, 300 db
A Klix Cubes kockák magába foglalják a tanulás és 
a szórakozás lehetőségét is, valamint fejlesztik a 
kézi kézségeket. A készlet kerekeket és más mozgó 
alkatrészeket tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a mozgó 
modellek összeszerelését. A kockák három alapszínben 
kaphatók - sárga, kék és piros, amelyek tökéletesen 
fejlesztik a képzeletet, de nem terhelik túlzottan a gyermek 
idegrendszerét. A teljes készlet 300 darabból áll. A 
csomagban 10 db kártya található utasításokkal.
Csomag mérete: 38 x 27 x 17 cm. 
Korhatár: 5+ 

EPL120638 16 210 Ft
Puha építőkészlet
A készlet számos lehetőséget kínál a gyermekek 
számára. A csecsemővel együtt nő, ezzel 
meglepve őket  minden korban és fejlődési 
szinten az új kihívásokkal: 1) Megragadás és 
látás. 2) Halmozás és felépítés. 3) Gondolkodás 
és felfedezés. A rugalmas alkatrészek a 
maximális biztonság érdekében tartós szilikon 
gumiból készülnek. 9 db-ot tartalmaz.
Szélesség: Ø 8 cm.
Korhatár: 0+ 

PP4045 9 900 Ft
Qubo építőjáték
Az egyes darabok  összekapcsolásával
képek és építmények alkothatók. 
Fejlesztik a finommotorikát az, alkotás 
képességét ,valamint a színek és formák 
megkülönböztetését. 19 db-ot tartalmaz.
Korhatár: 1+
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35.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 

Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

V0305-9 34 390 Ft
BLOKK+BLOKK 3 FARMA WAGON
745 darabos készlet. Óvodai készlet gurulós, 
műanyag tárolóban. Korhatár: 4+

V0302-4 8 850 Ft
SEKO 4
Kézügyességfejlesztő építőjáték. 
A készlet 600 elemet tartalmaz.
Korhatár: 4+

MT0100 10 190 Ft
MS Építőjáték 400 (400 db)
Egy db kocka mérete: 2,9 x 2,9 x 2,9 cm.
Korhatár: 3+ 

HE00009  12 050 Ft
Építőjáték K2 
364 darabos készlet. 
A csomag mérete: 22 x 67 cm.
Korhatár: 3+

Építőjáték K2

WD41280 11 840 Ft
Kocka - Wader 132 - Pasztell
A készlet 132 db különböző méretű és 
színű kockát tartalmaz. Mindez egy 
praktikus, műanyag dobozba csomagolva. 
A kocka mérete: 4,5 x 4,5 x 4 cm.
A csomag mérete: 40 x 23 x 35 cm.
Korhatár: 1+ 

MA901724 15 760 Ft
Junior építőtéglák - 110 
Különböző színes építményeket készíthetünk a 
segítségükkel. A csomag 110 db kockát tartalmaz. 
A legkisebb elem mérete: 3,5 x 5,7 cm. A 
legnagyobb elem mérete: 3,5 x 11,5 cm.
A csomag mérete: 30 x 60 cm.
Korhatár: 2+ 

MI32162 12 350 Ft
Átlátszó építőkészlet
A készlet 100 db különböző méretű és színű átlátszó elemből 
áll, amelyek tökéletesen illeszkednek egymáshoz. A gyermekek 
különféle típusú épületeket hozhatnak létre, miközben 
gyakorolják a finommotoros készségeket és megtanulják az 
alapvető fogalmakat, mint például a színek, a méretek vagy a 
szimmetria. A világító panel (MI95100) használatával a gyermek 
még nagyobb koncentrációját érheti el. A készlet tartalmaz egy 
brosúrát is a különféle építési modellekkel.
Korhatár: 3+ 
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MI32338 21 800 Ft
Szuper építőjáték - 96 db 
Korhatár: 1+WD41270 11 840 Ft

Kocka - Wader 132 
A készlet 132 darab különböző méretű és színű kockát 
tartalmaz. Mindez egy praktikus, műanyag dobozba 
csomagolva. A kocka mérete:4,5 x 4,5 x 4 cm.
A doboz mérete: 40 x 23 x 35 cm.
Korhatár: 1+ 

DH683 2 450 Ft
ABC Torony
A csomag 22 műanyag, színes 
építőelemet tartalmaz, melyekből magas 
tornyot építhetünk. A betűk a kockákra 
vannak ragasztva. Korhatár: 2+ 

DH689 8 880 Ft
BABY Blocks
A csomag 48 műanyag, színes 
építőelemet tartalmaz, melyekből 
különböző építményeket készíthetünk
Méret: 6,3 x 6,3 x 6,4 cm.
Korhatár: 1,5+ 

DH680 2 640 Ft
Építőjáték számokkal
A csomag 34 műanyag, színes építőelemet 
tartalmaz, melyekből különböző építményeket 
készíthetünk. A számok és ábrák 
a kockákra vannak ragasztva.
Korhatár: 2+ 

DH678 4 900 Ft
MAXI Blocks, 56 db
A csomag 56 műanyag színes építőelemet 
tartalmaz, melyekből különböző 
építményeket készíthetünk.
Az elemek mérete: 6,3 x 3,1 x 6,4 cm.
Korhatár: 1,5+ 

DL599 7 150 Ft
Hármas alátét építő készlethez 
Praktikus alátét építő készletekhez, melyek 
segítségével nagyobb építmények is 
egyszerűen áthelyezhetők. 
Mérete: 69 x 34 x 2,5 cm (H x Sz x M).

DL8799T 1 750 Ft
Alátét építő készlethez - téglalap 
Az alátét alatt 6 kicsi láb található. 
A termék színe a raktáron található készlettől 
függ. Mérete: 32 x 22 x 1,2 cm (H x Sz x M).

Építőalátét - átlátszó, 4 db
Az alátét alkalmas a nagyobb méretű építőelemekhez is mint 
pl.a Lego Duplo kockák. A készlet tartalma 2 db átlátszó, 
valamint 2 db átlátszó kék színű alátét. 
Korhatár:  3+

JA3302014 - kicsi (16 x 16 cm / 20 x 20 pont) 3 490 Ft
JA3302114 - nagy (25,5 x 25,5 cm / 32 x 32 pont) 10 490 Ft

JA3302115 10 490 Ft
Építőalátét - színes, 4 db 
Az alátét alkalmas a nagyobb méretű építőelemekhez 
is mint pl.a Lego Duplo kockák. A készlet különböző 
színű alátéteket tartalmaz. 
Méret: 25,5 x 25,5 cm (32 x 32 pont).
Korhatár: 3+

JA3302902 8 300 Ft
Epítőalátét, 6 db  
Az alátét alkalmas a nagyobb méretű 
építőelemekhez is mint pl.a Lego Duplo kockák. 
A készlet 6 db színes alátétet tartalmaz. 
Méret: 25,5 x 12,8 cm.
Korhatár: 2+
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PM21002 9 350 Ft
Alaplap készlet
A csomag 2 darabot tartalmaz. Műanyag 
zacskóba csomagolva. Méret: 30 x 40 x 4 cm.
Korhatár: 1+ 

PM21012 12 590 Ft
Kerék készlet 
A csomag 12 pár kereket tartalmaz, 
melyek segítségével a gyerekek 
különböző járműveket készíthetnek. 
Műanyag zacskóba csomagolva. 
A csomag mérete: 26 x 18 x 4 cm.
Korhatár: 1+ 

PM13180 13 250 Ft
Készlet Classic 
A csomag 180 db alap építőelemet 
tartalmaz 3 méretben. 
Műanyag zacskóba csomagolva.
A csomag mérete: 30 x 20 x 10 cm.
Korhatár: 3+ 

PM83340 39 990 Ft
Készlet Maxi 
A csomag 340 db különböző méretű 
és formájú építőelemet tartalmaz, 
szafari hátteret és mintákat. Műanyag 
zacskóba csomagolva. 
A csomag mérete: 34 x 24 x 19 cm.
Korhatár: 3+ 

PM13190 26 450 Ft
Készlet Technic 
A csomag 190 db építőelemet tartalmaz. 
A klasszikus kockákon kívül geokockákat is 
tartalmaz, melyek segítségével kiegészítő 
játékok készíthetők. Műanyag zacskóba 
csomagolva. A csomag mérete: 22 x 16 x 26 cm.
Korhatár: 4+ 

Multibox Poly
A multibox nem csak a kockák tárolására 
alkalmasak, hanem a doboz alja és fedele 
alaplapként is használható. 3 különböző 
méretben kínáljuk. A szín a raktáron található 
készlettől függ (zöld, piros, kék).

PM81001 - S (38 x 28 x 10 cm) 6 050 Ft
PM81002 - M (38 x 28 x 19 cm) 6 850 Ft
PM81003 - L (38 x 28 x 27 cm) 7 550 Ft

kifejezetten az okatási 
piac számára 

lett kifejlesztve 

Építőjáték Poly
Egyszerű összekötő rendszer, minőségi rugalmas anyag, gyors eredmény az építésnél. 
A kockák sokfélesége és tarkasága lehetővé teszi az újabb modellek készítését, melyek 
erősen kapcsolódnak egymáshoz. Méretének köszönhetően ideális óvodások számára.  
Néhány készlet Multiboxban kapható, melynek alja és fedele alaplapként használható. 

KIVÁLÓ
NÉMET

PM20240 37 990 Ft
Group készlet
A csomag 400 db, különféle 
alakú és méretű építőkockát 
tartalmaz. Műanyag zacskóba van  
csomagolva.  
Korhatár: 3+ 
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Fejlesztő segédeszközök és játékok

 Áraink az áfát is tartalmazzák.              Tanévnyitó kedvezmény - 5% (2021.11.15-ig)
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 Qbriks kockák - kreatív, fejlesztő, csodálatos...

A Qbriks kockák, rengeteg különleges szórakozást biztosítanak megfizethető áron. 
A kockákat 13 különböző színben és 5 különböző méretben (4x2, 4x1, 2x2, 2x1, 1x1) kínáljuk.

Két csomagból lehet választani, zsákolt (250 db és kedvezményes 1000 db), 
vagy 2 féle dobozos csomagolásból. A széles színskálának köszönhetően különleges, 

színes épületeket készíthetünk. 

Az EU-ban gyártott kockák megfelelnek az EN71/3 normáknak.
Korhatár 3+

Az általunk kínált Qbriks kockák
 egymással és az ismert dán építőkockákkal is 

tökéletesen kombinálhatók.

Válogassuk, kombináljuk, építsük...!

Kocka 4x2 Kocka 4x1 Kocka 
2x2

Kocka 
2x1

Kocka 
1x1
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Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

óvodák, általános iskolák, speciális
iskolák és minden épitőjáték kedvelő számára 

ajánlott kockák.

Csomag: 250 db Csomag: 1000 db

Kocka 4x2 QB42250/szín kód 5 990 Ft QB421000/szín kód 23 550 Ft

Kocka 4x1 QB41250/szín kód 5 250 Ft QB411000/szín kód 20 990 Ft

Kocka 2x2 QB22250/szín kód 4 990 Ft QB221000/szín kód 17 550 Ft

Kocka 2x1 QB21250/szín kód 3 690 Ft QB211000/szín kód 13 990 Ft

Kocka 1x1 QB11250/szín kód 3 150 Ft QB111000/szín kód 11 990 Ft

Szín kód

FEHÉR 01

SZÜRKE 02

FEKETE 03

BARNA 04

PIROS 05

NARANCSSÁRGA 06

SÁRGA 07

RÓZSASZÍN 08

LILA 09

VILÁGOSKÉK 10

KÉK 11

VILÁGOSZÖLD 12

ZÖLD 13

QB30001 18 690 Ft
Qbriks alap színek - MIX 1000 
A zacskóba csomagolt Qbriks kocka készlet alap színei 
(fehér, fekete, piros, sárga, kék, zöld) 3 különböző 
méretben (4x2, 4x1, 2x2). A csomag tartalma kb. 1000 db.
Korhatár: 3+ 

QB10002 7 250 Ft
Qbriks alap színek - MIX 300 db dobozban
A dobozba csomagolt Qbriks kocka készlet alap színei 
(fehér, fekete, piros, sárga, kék, zöld) különböző méretben. 
A doboz mérete: 18 x 13,5 x 7 cm. Korhatár: 3+ 
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QB10001 13 990 Ft
Qbriks alap színek - MIX 750 db dobozban
A dobozba csomagolt Qbriks kocka készlet alap színei 
(fehér, fekete, piros, sárga, kék, zöld) különböző méretben. 
A doboz mérete: 33 x 15,5 x 14,5 cm.
Korhatár: 3+ 

Válogassuk, kombináljuk, építsük...!

- Kreatív
- kombinálható

- csodálatos

QB10003 14 090 Ft
Qbriks MIX 750 db dobozban - Virágok
A csomag kb. 750 db kellemes pasztell színű MIX Qbriks 
kockát tartalmaz különböző formában 
(4x2, 4x1, 2x2, 2x1, 1x1). 
A doboz mérete: 33 x 15,5 x 14,5 cm. Korhatár: 3+ 

QB10004 14 090 Ft
Qbriks MIX 750 db dobozban 
- építmények
A csomag kb. 750 db Qbriksy MIX színű kockát tartalmaz 
különféle építmények, várak és házak építésére 
(átlátszó, téglaszínű, szürke 3 árnyalata, barna) és MIX 
alakzatokban (4x2, 4x1, 2x2, 2x1, 1x1, 12x1, 8x2, 8x1).
A doboz mérete: 33 x 15,5 x 14,5 cm. Korhatár: 3+ 

Katalógusunkban különböző 
tárolódobozok is megtalálhatók, 

melyek ideálisak  a Qbriks 
kockák tárolására. 

Megtalálhatók a 2021 - 2023-as 
Bútorkatalógusban. 
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Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

LR9119 20 550 Ft
Fogaskerek - Majom pálya 
Ez a csodálatos építőjáték fejleszti a kreativitást és az 
egyszerű logikai gondolkodást. A fogaskerekek segítségével a 
gyermekek különböző mozgó, egymást forgató konstrukciókat 
építhetnek. A készlet tartalma: színes fogaskerekek, majmok, 
alátét és más szükséges tartozékok.
Korhatár: 4+ 

LR9164 20 290 Ft
Fogaskerék építőjáték - Vödörben
Ez a csodálatos építőjáték fejleszti a kreativitást és az 
egyszerű logikai gondolkodást. A fogaskerekek 
segítségével a gyermekek különböző mozgó, egymást 
forgató konstrukciókat építhetnek. A készlet 150 db 
építőelemet tartalmaz. Korhatár: 3+ 

LR9162 11 350 Ft
Építőjáték - Forgass meg! 
Az építőjáték segítségével mindent mozgásba hozhatunk. 
A készlet tartalma: 95 db színes, műanyag fogaskerék, 
alátétek, összekapcsoló kockák és pálcák, melyek a spirál 
fogaskerék darabjaihoz is illeszkednek. Korhatár: 3+

LR9148 9 050 Ft
Forgass meg! építőjáték - Csoportos készlet 
A csomag 60 színes, műanyag fogaskereket, alaplapokat, oszlop-
okat és más kiegészítőket tartalmaz. Az építőjáték kompatibilis 
a kínálatunkban található összes Forgass meg! építőjátékkal. 
Korhatár: 3+ 

LR9227 17 220 Ft
Forgass meg! építőjáték 
- Mozgásban 
Az építőjáték 116 elemet tartalmaz - színes 
kerekeket, alapdeszkákat, kapcsoló elemeket, 
láncot, propellert és egyebeket. A készlet a 
többi Forgass meg! készlettel is kiegészíthető. 
A csomag mérete: 36,8 x 27,9 x 10,2 cm.
Korhatár: 3+ 
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LR9199 23 100 Ft
Forgass meg! építőjáték - Vidámpark 
Fogaskerekből álló egyszerűen, összerakható, kreatív 
építőjáték. Motorika, logika és kreativitás fejlesztő 
játék. A forgass meg építőjátékok egymásba teljes 
mértékbe illeszkednek. A csomag 120 építőelemet 
tartalmaz: óriáskerék, autók, hullámvasút, lovacskás 
körhinta, színes kerekek, alaplapok, összekötő 
elemek. Az alap kerék átmérője: 6 cm.
Korhatár: 4+ 

LR9214D 17 250 Ft
Forgass meg! építőjáték - Virágos kert 
Fogaskerekből álló egyszerűen, összerakható, 
kreatív építőjáték. Motorika, logika és kreativitás 
fejlesztő játék. A forgass meg építőjátékok 
egymásba teljes mértékbe illeszkednek. 
A csomag 115 építőelemet tartalmaz: virágok, 
pillangók, méhecskék, katicák, szárak, 
színes kerekek, alaplapok,
összekötő elemek. 
Az alap kerék átmérője: 6 cm.
Korhatár: 4+ 

LR9217 17 350 Ft
Forgass meg! építőjáték - Világűr
A színes fogaskerekek összeállításán alapuló 
építőjáték fejleszti a kreativitást és a motorikus 
készségeket. A készlet 77 színes, műanyag 
elemet tartalmaz - fogaskerekeket, bolygókat, 
zászlókat, űrhajós figurákat és egyéb elemeket. 
Az űrhajós magassága: 6,5 cm.
Korhatár: 4+ 

PP0614 3 750 Ft
Űrhajós és robot
2 figura kemény kartonpapírból. Csavarokkal és anyával 
könnyű felépíteni őket, és bármely pozíciót felvehetik. 
Tartalma: 2 figura, 10 csavar, 10 anya, 6 tárgy, 3 felület, 
56 szög, Play Montessori útmutató.
Korhatár: 3+ 

LR2869 9 900 Ft
Kirakós - Robot 
Kirakós a legkisebbeknek. A 18 db elemből 
többféle robot építhető meg. Korhatár: 2+ 
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Építőjáték Interstar
 A szabadalmaztatott Interstar építőjátékok egymással kompatibilisek és a darabok tőkéletesen illeszkednek 

egymásba. Nemcsak szórakoztatóak, de fejlesztik a finommotoros készséget, kreativitást és képzelőerőt. 

VT05150B 6 730 Ft
Építőjáték Interstar - Blokkok
A csomag 50 színes elemet tartalmaz.
Négyzetek, téglalapok, kerekek és más alap 
építőelemek, mindez egy praktikus dobozban. 
A csomag mérete: 22 x 21 x 17,5 cm.
Korhatár: 3+

VT01024T 4 660 Ft
Építőjáték Interstar - Körök
A csomag 24  színes, kör alakú elemet 
tartalmaz. A csomag mérete: 43 x 9 cm.
Korhatár: 2+

VT02550B 8 400 Ft
Építőjáték Interstar - Autók
A csomag 50 színes elemet tartalmaz, 
főként kerekeket, melyek segítségével 
különböző mozgatható autókat és 
motorbicikliket készíthetünk. Praktikus 
dobozba csomagolva. 
A csomag mérete: 27,5 x 19,5 x 17 cm.
Korhatár: 3+

VT03255B 10 350 Ft
Építőjáték Interstar - Állatkák
A csomag 55 vidám, színes elemet tartalmaz, 
melyekből különböző állatkák készíthetők. 
Praktikus dobozba csomagolva.   
A csomag mérete: 22 x 21 x 17,5 cm.
Korhatár: 3+
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VT07550B 8 190 Ft
Építőjáték Interstar - Kockák
A csomag 50 db színes elemet, főként 
kockaformákat tartalmaz. Praktikus dobozba 
csomagolva.
A csomag mérete: 27,5 x 19,5 x 17 cm. 
Korhatár: 3+

VT06050B 8 400 Ft
Építőjáték Interstar - Geometria
A csomag 50 db különböző geometriai formájú 
színes elemet tartalmaz. Praktikus dobozba 
csomagolva. 
A csomag mérete: 27,5 x 19,5 x 17 cm.
Korhatár: 3+

VT02603 9 030 Ft
Építőjáték Interstar - Alaplapok
A csomag 3 db alaplapot tartalmaz. Nem veszíthetünk el 
többet egy elemet sem, mindegyiknek meglesz a saját 
állandó helye. A lap mérete: 38 x 22,5 x 2,5 cm.   
A csomag mérete: 38 x 23 x 8 cm.
Korhatár: 3+

VT08136P 4 320 Ft
Építőjáték Interstar 
- Közlekedési táblák 
A csomag 36 színes elemet tartalmaz, 
melyekből közlekedési táblákat készíthetünk. 
A csomag mérete: 29 x 3 x 34 cm.
Korhatár: 3+
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35.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 

Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

MPH001UB 36 590 Ft
U-Brik építőkészlet, 504 db
A készlet 504 darabot tartalmaz, 17 alakban és színben. A csúszó 
elemek 3 méretben kaphatók, gyakorlatilag végtelen tervezési 
lehetőségeket biztosítva. A fák, állatok, járművek csak néhány példa 
a lehetséges konstrukciókra. A készlet tartalmaz egy fogantyúval 
ellátott szilárd dobozt, valamint a szegmensek lépésről lépésre 
történő csatlakoztatására vonatkozó utasításokat is. Minden darab 
műanyag kockát tartalmaz, amelyeket gazdag színek és kiváló 
minőség jellemzi. Csomag mérete: 38 x 26 x 20 cm.
Korhatár: 4+ 

MPH002LZ 42 950 Ft
Link ZOO építőkészlet, 216 db
A készlet 9 különféle állatot, fát, levelet valamint mozgatható 
platformokat tartalmaz az építés megkönnyítésére. A készlet 
esztétikus, tartós, átlátszó dobozba van csomagolva, hogy 
könnyen tárolható legyen.
A munkaállvány mérete: 7 x 7 cm.
Csomag mérete: 38 x 27 x 17 cm.
Korhatár: 4+ 

MPH002UB 22 750 Ft
U-Brik építőkészlet, 240 db
A készlet 240 kockát tartalmaz 17 különböző alakban. Ez által 
lehetővé teszi a gyermekek számára bármilyen 3D-s struktúra 
létrehozását. A 4 síkban történő csatlakoztatás lehetősége 
nagy szabadságot biztosít a csúszó elválasztó szerkezetek 
kialakításában. A készlet színes munkalapokat tartalmaz. A 
műanyag építőelemeket praktikus műanyag csomagolásba 
szállítjuk. A 17 típusú kockának köszönhetően komplex 
szerkezeteket hozhatnak létre, akár járművek, állatok vagy 
épületek formájában. Csomag mérete: 32 x 23 x 17 cm.
Korhatár: 4+ 

MPH003LZ 22 850 Ft
Link ZOO építőkészlet, 108 db
A készlet 9 különféle állatot, fát, levelet valamint 
mozgatható platformokat tartalmaz az építés 
megkönnyítésére. A munkaállvány mérete: 7 x 7 cm.
A készlet esztétikus, tartós, átlátszó dobozba van 
csomagolva, hogy könnyen tárolható legyen. 
Csomag mérete: 31 x 20 x 14 cm.
Korhatár: 4+ 

MPH004BX 25 250 Ft
Loowi építőkészlet- Állatok, 308 db
A kockákat úgy tervezték, hogy serkentsék a gyermekek 
fejlődését. A golyók kiváló minőségű anyagból készülnek, 
amelyek kiválóan alkalmazkodnak a gyermekkezekhez. 
A készlet 10 színes utasítást tartalmaz lépésről lépésre, 
valamint 300 db elemet, amelyekkel a kis építők 
fantáziája korlátlanul szárnyalhat. 
Csomag mérete: 24 x 25 x 27 cm. 
Korhatár: 4+ 

MPH005BX 25 250 Ft
Loowi építőkészlet- Autók, 308 db
A kockákat úgy tervezték, hogy serkentsék a gyermekek fejlődését. 
A golyók kiváló minőségű anyagból készülnek, amelyek kiválóan 
alkalmazkodnak a gyermekkezekhez. A készlet 10 színes utasítást 
tartalmaz lépésről lépésre elmagyarázva. Mindent össze lehet 
szerelni a 300 db színes Loowi kocka segítségével. A készletben 
található kilenc A4-es lapon hasznos tippek vannak az első gépek 
felépítéséhez. A kicsi, ergonómikus doboz lehetővé teszi az elemek 
egyszerű szállítását és tárolását.
Csomag mérete: 24 x 25 x 27 cm.
Korhatár: 4+ 
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V0301-55 12 690 Ft
Seva Rescue 1 
A játék 545 különleges, fényvisszaverő elemet 
tartalmaz, amelyekből többek között tűzoltóautót 
állíthatunk össze. A csomagolás részét képezi 
egy Seva figura is.  
Korhatár: 4+ 

V0301-57 15 550 Ft
Seva Rescue 3 
A játék 537 különleges, fényvisszaverő 
elemet tartalmaz, amelyekből többek között 
mentőautót, helikoptert állíthat össze. 
A csomagolás részét képezi egy Seva figura is. 
Korhatár: 4+ 

V0301-50 14 590 Ft
Seva City 1 
A csomag 2 hangmodult 
tartalmaz, motor, duda.
A csomag 490 építőelemet 
tartalmaz. Korhatár: 6+ 

V0301-01 650 Ft
Seva - Pótalkatrészek 
A csomag 23 pótalkatrészt 
tartalmaz a Seva építőjátékhoz, 
melyből nem csak kerekeket 
lehet rögzíteni.  
Korhatár: 4+ 

V0301-69 40 500 Ft
Seva Világűr Jumbo
Tartalma: 1015 db fekete és fehér elem,
amelyből akár terepjárók, rakéták vagy 
transzferek is építhetők. Méret: 30 x 40 x 20 cm.
Korhatár: 5+
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35.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 

Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

MPH41036 36 890 Ft
Junior Starter 600 
A csomag 600 elemet és 6 útmutatót tartalmaz.

MPH059LT 5 350 Ft
Junior Starter - Ötlet füzet
A 60 oldalas A4 méretű füzet különböző nehézségi 
szintű ötleteket tartalmaz. 

A Morphun Junior Starter
építőjáték elemei.

Építőjáték Morphun Junior Starter
A Morphun építőjáték világszerte ismert, a kiváló minőségű játék segítségével fejlődik a gyermekek 

motoros készsége és kreativitása. 
A Junior Starter építőjáték alapformákból áll négyzet, háromszög és kapcsoló elemek. A játék műanyag 
dobozokban kapható és mindegyikhez tartozik útmutató is, mely segítséget nyújt a különböző formák 

megépítésében. Az elemek mérete: 3 x 3 cm.

A NOMILANDDAL
MINDIG

KEDVEZMÉNYESEN!
35 000 Ft FELETTI RENDELÉS 

ESETÉN AZ ALÁBBI KATEGÓRIÁK 
TERMÉKEIRE ÉRVÉNYES: 
- MŰVÉSZETI NEVELÉS

- SZEREPJÁTÉK
- FEJLESZTŐ SEGÉDESZKÖZÖK

ÉS JÁTÉKOK
- MOZGÁSFEJLESZTŐ ESZKÖZÖK 
  (kivéve a habszivacs készleteket)

- ZENEI NEVELÉS

DÍJMENTESA SZÁLL ÍTÁS

(További info. a katalógus 910 old.)
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MPH088LT 5 350 Ft
Junior - Ötlet füzet
A 60 oldalas A4 méretű füzet különböző 
nehézségi szintű ötleteket tartalmaz. 

MPH098LT 4 550 Ft
Junior Xtra - Ötlet füzet
A 48 oldalas A4 méretű füzet különböző 
nehézségi szintű ötleteket tartalmaz. 

MPH41050BX 28 350 Ft
Junior Xtra 500 
A csomag 500 elemet és 6 útmutatót tartalmaz.
Zacskóba csomagolva.

MPH41050 33 150 Ft
Junior 500 
A csomag 500 elemet és 5 útmutatót tartalmaz.

MPH41100 53 500 Ft
Junior 1000 
A csomag 1000 elemet és 12 útmutatót tartalmaz.

A Morphun Junior
építőjáték elemei.

A Morphun Junior Xtra
építőjáték elemei.

Építőjáték Morphun Junior
A Morphun építőjáték világszerte ismert, a kiváló minőségű játék segítségével fejlődik 

a gyermekek motoros készsége és kreativitása. 

A Junior építőjáték 3-6 év közötti gyermekek számára alkalmas. 
A készlet 10 különböző formát, összekötő elemeket tartalmaz, 

melyek segítségével bonyolultabb építmények is elkészíthetőek. 
Néhány elem segítségével készíthetünk mozgatható modelleket is (pl. forgatható kerekeket stb...) 

A játék műanyag dobozokban kapható és mindegyikhez tartozik útmutató is, 
mely segítséget nyújt a különböző formák megépítésében. 

Építőjáték Morphun Junior Xtra
A Junior Xtra építőjáték készlet az alap formákat és extra 

“T” és “r” összekötő elemeket tartalmazza, melyek segítségével 
különböző bonyolult építményeket készíthetünk.
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35.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 

Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

MPH40450 27 750 Ft
Advanced Xtra 500 
A csomag 500 elemet és 6 útmutatót tartalmaz.
Zacskóba csomagolva.

MPH40460 40 590 Ft
Advanced 600 
A csomag 600 elemet és 6 útmutatót tartalmaz.

MPH40500 58 950 Ft
Advanced 1000 
A csomag 1000 elemet és 10 útmutatót tartalmaz.

Építőjáték Morphun Advanced
A Morphun építőjáték világszerte ismert, a kiváló minőségű játék segítségével fejlődik a gyermekek motoros készsége és kreativitása. 

Az Advanced építőjáték 6 éves kortól használható. A készlet 15 különböző alapformát és összekötő elemet tartalmaz, melyek 
segítségével bonyolultabb építmények is elkészíthetőek, mint a Junior építőjátékkal. 

Néhány elem segítségével készíthetünk mozgatható modelleket is (pl. forgatható kerekeket, emelők, 
mozgatható kar és láb, stb...). A játék műanyag dobozokban kapható és mindegyikhez tartozik útmutató is, 

mely segítséget nyújt a különböző formák megépítésében.

Építőjáték Morphun Advanced Xtra
Az Advanced Xtra építőjáték készlet az alap formákat és extra 
“T” és “r” összekötő elemeket tartalmaz, melyek segítségével 

különböző bonyolult építményeket készíthetünk.

A Morphun Advanced
építőjáték elemei.

A Morphun Advanced Xtra
építőjáték elemei.

MPH076LT 5 350 Ft
Junior Advanced - Ötlet füzet
A 60 oldalas A4 méretű füzet különböző nehézségi 
szintű ötleteket tartalmaz. 
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MPH43100 16 550 Ft
Wordphun - Ábra készlet 
A csomag 100 darabot tartalmaz. 
Zacskóba csomagolva.

MPH42022 25 150 Ft
Wordphun - Nagy abc 
A csomag 225 elemet és 16 feladatkártyát tartalmaz.
Zacskóba csomagolva.

Építőjáték Morphun Wordphun 
A Wordphun építőjáték kiváló segítség írás és az olvasás elsajátítására. A készlet tartalmazza a kis és nagy abc betűivel 

ellátott kockákat, valamint ábrával ellátott kockákat. A kockák kombinációjával különböző feladatokat készíthetünk, 
melyek megkönnyítik a gyermekek számára a betűkkel való ismerkedést. 

A kockákkal különböző szójátékok is játszhatók - rímfaragás, szótagolás, szavak kezdőbetűjének meghatározása és más. 

MPH43162 31 690 Ft
Kindermaths - Matematikai 
építőjáték  350 
A csomag 350 elemet és 16 
feladatkártyát tartalmaz.
Műanyag dobozba csomagolva.

Építőjáték Morphun Kindermaths 
Az építőjáték 1-től 10-ig számozott kockákat és 1 - 10 pöttyel ellátott kockákat tartalmaz a Morphun kocka alap készletéből. 
A pedagógusok tudják, hogy a gyerekek az ujjaik segítségével kezdik a számolás gyakorlását és néha nehézséget okoz a 

valódi számok használatára való átállás. A Kindermaths építőjáték először az ujjakkal való számolást tanítja, majd a pöttyök 
a valódi számokra való átállását. Ennek köszönhetően az átállás folyamata egyszerűbb és gyorsabb. 

MPH44305 33 550 Ft
Mathsphun 
- Tábla szorzáshoz, készlet 
A csomag tartalma 142 elem, 1 tábla és 
4 db kétoldalas feledatkártya 
(összesen 28 lehetőség). 
Műanyag dobozba csomagolva.

Építőjáték Morphun MathsPhun 
A MathsPhun építőjáték kockáin számok, matematikai jelek és rácsok

találhatók, ez segít a gyerekeknek megérteni az alapmatematikai műveleteket, 
összeadás, kivonás, szorzás, osztás. A munka során a gyerekek használhatják

a feladatkártyákat, vagy saját feladatok alapján is dolgozhatnak.
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35.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 

Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

MI32110 23 750 Ft
Conexion építőjáték, 150 db 
A csomag 150 db, 4 különböző színű és 4 
különböző formájú építőelemet tartalmaz.
Legnagobb hatszög mérete: 6 cm.
Korhatár: 5+ 

CONEXION építőjáték
Különleges építőjáték, mely segítségével megismerkedhetnek a gyermekek a 

geometriai és háromdimenziós alakzatokat. A darabok ellenálló, erős műanyagból 
készültek. A darabok egymáshoz tökéletesen illeszkednek, így a különböző formák 

készítésének lehetősége végtelen. Alkothatunk saját fantáziánk vagy
a csomaghoz tartozó mintafüzet szerint is.

MI32131 31 920 Ft
Conexion építőjáték, 236 db 
A csomag 236 db, 7 különböző színű és 4 
különböző formájú építőelemet tartalmaz.
A Legnagobb hatszög mérete: 20 cm.
Korhatár: 5+ 

LH253601 48 350 Ft
Polydron Basic építőkészlet
A műanyag készlet 164 részből áll.
Korhatár: 4+ 

VN7597 33 150 Ft
XEO építőjáték - 198 db 
Kiváló segédeszköz a geometriai alakzatok megismeréséhez. 
A darabok minden oldaluknál összekapcsolhatók, így a 
gyermekek különböző háromdimenziós, geometriai alakzatokat 
készíthetnek. Az építőelemek közepén az adott forma nyílással 
van jelölve. A készlet 98 darab, különböző színű építőelemt 
tartalmaz. Korhatár: 6+

VN758155 31 090 Ft
Snap X - építőkészlet, 300 db 
A készlet 300 db elemet tartalmaz, ez által lehetővé 
téve a korlátlan mennyiségű 3D-s szerkezetek 
és épületek létrehozását. A számos különféle 
alkatrészek, csatlakozók és építőmodulok nagyszerű 
szórakozást biztosítanak akár egy egész csoportnyi 
gyermek számára is.
Méret: 24 x 39,5 x 15,53 cm.
Korhatár: 4+ 

VN758837 10 490 Ft
Snap X - építőkészlet, 100 db 
A kezdőkészlet 100 db elemet tartalmaz, 
amelyekből a gyermekek lenyűgöző 
kastélyokat, házakat, tornyokat, istállókat, 
garázsokat és más fantasztikus épületeket 
építhetnek. A gyermekek háromdimenziós 
struktúrákat és különféle geometriai alakzatokat 
hozhatnak létre. Az egyes elemek egymással 
kombinálhatók. Ez az egyszerű kattintási 
rendszer lehetővé teszi bármilyen épület 
azonnali létrehozását.
Méret: 11,5 x 27 x 18 cm.
Korhatár: 4+ 
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PT100 27 270 Ft
Pix It - Premium 
A készlet 2 játékszőnyeget (4A) - 1 zöldet és 1 átlátszót, 
6 színben 360 elemet, az ihlet merítéshez 2 x 18 
feladatkártyát és képet, valamint játékleírást tartalmaz az 
amőbázáshoz. Kartondobozban kapható.
Korhatár: 3+ 

PT101 102 230 Ft
Pix It - Box 8 
A készlet 8 játékszőnyeget (4A) 
- 4 zöldet és 4 átlátszót, 6 színben 1440 elemet, az 
ihlet merítéshez 8 x 18 feladatkártyát és képet, valamint 
játékleírást tartalmaz az amőbázáshoz. Műanyag 
dobozban kapható.  Korhatár: 3+ 

Pix It - Starter
A készlet 1 játékszőnyeget (A4), 6 színben 
180 elemet, az ihlet merítéshez 18 
feladatkártyát és képet, valamint játékleírást 
tartalmaz az amőbázáshoz. Praktikus, 
műanyag hengerbe csomagolva kapható.  
Korhatár: 3+

PT090 - átlátszó játékszőnyeg 15 290 Ft
PT091 - zöld játékszőnyeg 15 290 Ft

PIX IT építőjáték
Kreatív, oktató építőjáték, amely segíti az intellektuális fejlődést és a gondolkodás 10 különböző területét ösztönzi - az absztrakt 

gondolkodást, a fantáziát, a memóriát, az olvasást és a betűkkel való munkát, a téri és felületi képzelőerőt, a figyelmet és az észlelést, 
a logikus gondolkodást, a matematikai készségeket és a kommunikációs készséget. Játék közben a finommotorikájukat is edzik a 

gyerekek. Az építőjáték egyes elemei kellemes, biztonságos és nem mérgező, ftalátoktól mentes élelmiszeripari szilikonból készültek.

PT104 5 110 Ft
PixIt - Puzzle 
A fejtörő fejleszti a kéz-szem koordinációt, elősegíti a koncentrációt és az 
összpontosítást, a kreativitást, a képzeletet, a logikát, a térbeli orientációt, 
a motoros készségeket és a színfelismerést. Az egyes puzzle-darabokat 
használva a gyerekek összeállíthatnak különböző képeket és alakzatokat a 
mellékelt feladatok szerint, amelyek tartalmaznak egyszerű és összetettebb 
feladatokat is, valamint több megoldással is rendelkeznek. A puzzle kellemes, 
jó minőségű és biztonságos élelmiszeripari szilikonból készül. A csomag 
tartalma: 32 puha színű puzzle-darab (8 speciális forma 4 színben), 27 logikai 
feladat. Korhatár: 3+ 

PT080 11 100 Ft
Pix It BIG 
Kreatív és oktató építőjáték, mely fejleszti 
a szem-kéz koordinációját, képzelőerőt, 
fantáziát, logikus gondolkodást, és színek 
megkülönböztetését. A csomag tartalma: 
1 nagy hajlékony játéktábla (35 x 25 cm), 
90 db nagy puha db 6 színben (3,5 x 2,7 cm), 
24 feladat és ösztökélő kép. 
Korhatár: 3+ 
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35.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 

Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

PT1001 76 750 Ft
Pix It - Box 6 
A készlet 6 játékszőnyeget (4A) - 3 zöldet 
és 3 átlátszót, 6 színben 1080 elemet, az 
ihlet merítéshez 6 x 18 feladatkártyát és 
képet, valamint játékleírást tartalmaz az 
amőbázáshoz. Műanyag dobozban kapható.  
Korhatár: 3+ 

PT140 5 110 Ft
Pix It - Pótkészlet 
A csomagolás 6 színben 180 
elemet tartalmaz. Korhatár: 3+ 

POCOS építőjáték 
A POCOS építőjáték a fantáziát, a kreativitást, a logikát és a motorikus készségeket fejleszti. 

Fejleszti a kéz-szem koordinációját, valamint koncentrációt is erősíti. Megtanítja a gyerekeket a 
számokra és betűkre, az ábécére, a szavak alkotására, bővíti a szókincset. Segíti a gyerekeket 
a nyelvfejlesztésben, a fogalmak megértésében, kibontakoztatja a szisztematikus gondolkodást, 
az alkotókészséget, a csapatmunkára való hajlamot, amivel hozzájárul a gyermek szociális és 

intellektuális fejlődéséhez. 
A számokkal, betűkkel és jelekkel ellátott elemek fantasztikusan rugalmasak, összekapcsolhatóak 

és a fantáziánknak megfelelő kombinációkat alkothatunk belőlük. Az elemekből egyedülálló 
karkötőket, hajpántokat, nyakékeket, szemüvegeket, stb. hozhatunk létre, mindezeket az általunk 

kiválasztott szöveg díszítheti. Az elemek ideálisak Scrabble vagy más szöveges játékokhoz is.

PT010 2 550 Ft
Pocos - Matematika 
A csomagolás 25 színes, számokkal és 
matematikai jelekkel ellátott elemet tartalmaz.  
Egy elem mérete: 3,3 cm.
Korhatár: 5+ 

PT030 33 990 Ft
Pocos - Betűk 
A csomagolás 500 színes, betűkkel ellátott 
elemet tartalmaz. 
Egy elem mérete: 3,3 cm.
Korhatár: 5+ 

PT105 6 650 Ft
Pix It - Kiegészítő készlet 
A csomag 180 elemet tartalmaz 
betűkkel, számokkal, jelekkel, formákkal, 
szimbólumokkal és smájlikkal.
Korhatár: 3+ 

PT130 2 890 Ft
Pix It - Munkafüzet
A füzet 10 feladatkártyát és 10 
képet tartalmaz. Méret: A4
Korhatár: 3+ 
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MA900260 4 400 Ft
Waffel kocka 48 db 
A csomag 48 db építőelemet tartalmaz.
A kocka mérete: 10,5 x 10,5 cm.
A csomag mérete: 42 x 19 x 10 cm. 
Korhatár: 2+

MA901298 2 800 Ft
Waffel kocka 
- állatkás készlet
A csomag 14 db építőelemet tartalmaz.
A csomag mérete: 36,5 x 36,5 cm. 
Korhatár: 2+

MA901182 2 900 Ft
Waffel kocka - Mini farm 
A csomag 31 db építőelemet tartalmaz.
A csomag mérete: 36,5 x 36,5 cm. 
Korhatár: 2+

MA900376 4 500 Ft
Waffel kocka - afrikai állatok 50 db 
A csomag 50 db építőelemet tartalmaz.
A kocka mérete: 10,5 x 10,5 cm.
A csomag mérete: 21 x 29 x 21 cm. 
Korhatár: 2+

MA900963 4 465 Ft
Waffel kocka - háziállatok 50 db 
A csomag 50 db építőelemet tartalmaz.
A kocka mérete: 10,5 x 10,5 cm.
A csomag mérete: 22 x 29 x 22 cm. 
Korhatár: 2+

Waffel kockák
Egymásba tökéletesen illeszkedő építőjáték készlet. Az alaplapra a gyermekek saját 

fantáziájuk szerint építhetnek. Főként dobozos vagy zacskós, gazdaságos csomaglosában 
kínáljuk. A waffel kockák kétoldalasan használhatók. A lekerekített éleknek köszönhetően 

teljes mértékben biztonságos, akár 2 éves kortól is használható.

MA901076 5 760 Ft
Waffel kocka - alaplap készlet 
A csomag 4 db alaplapot tartalmaz. A termék 
színe a raktáron található készlettől függ. 
Méret: 36,5 x 36,5 cm. 
Korhatár: 2+
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35.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 

Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

MA900345 13 300 Ft
Waffel kocka - afrikai állatok 
150 db
A csomag 150 db építőelemet tartalmaz.
A kocka mérete: 10,5 x 10,5 cm.
A csomag mérete: 28 x 45 x 28 cm. 
Korhatár: 2+

MA900284 17 280 Ft
Waffel kocka 170 db 
A csomag 170 db építőelemet tartalmaz.
A kocka mérete: 10,5 x 10,5 cm.
A csomag mérete: 47 x 31 x 37,5 cm. 
Korhatár: 2+

MA900956 22 690 Ft
Waffel kocka - Az udvaron 
A csomag 240 db építőelemet tartalmaz.
A kocka mérete: 10,5 x 10,5 cm. 
A csomag mérete: 47 x 31 x 37,5 cm. 
Korhatár: 2+

MA900949 41 530 Ft
Waffel kocka
- Állatkák az úton
A csomag 433 db építőelemet tartalmaz.
A kocka mérete: 10,5 x 10,5 cm. 
A csomag mérete: 78,5 x 40 x 39 cm. 
Korhatár: 2+

MA901687 25 265 Ft
Waffel kocka - Rakéta
A csomag 270 db építőelemet tartalmaz.
A kocka mérete: 10,5 x 10,5 cm.
A csomag mérete: 27 x 95 cm.
Korhatár: 2+ 

MA901397 5 250 Ft
Waffel kocka - Számok Braill írással
A csomag 39 db építőelemet tartalmaz.
A számok Braill írással is fel vannak tüntetve.
A csomag mérete: 36,5 x 36,5 cm. 
Korhatár: 2+

Braill írással jelölve
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MA901915 650 Ft
2 db kerék QB
2 db kerék tengelyen. A termék színe a 
raktáron található készlettől függ. 
Méret: 36 cm.
Korhatár: 2+ 

MA901885 3 800 Ft
QB összekötő elemek - egyenes
A készlet tartalma 20 db. A termék színe a 
raktáron található készlettől függ. 
1 db mérete: 8,8 x 4,4 cm.
A csomag mérete: 17 x 8 cm.
Korhatár: 2+ 

MA901892 3 800 Ft
QB összekötő elemek - sarok
A készlet tartalma 20 db. A termék színe a 
raktáron található készlettől függ. 
1 db mérete: 8,8 x 4,4 cm.
A csomag mérete: 17 x 8 cm.
Korhatár: 2+ 

QB építőjáték
A QB építőjáték végtelen lehetőséget biztosít különböző építmények készítésére, pl. 

dobozok, szekrények... Ötleteinknek csak képzeletünk szabhat határt. Kombinálhatjuk 
a különböző termékeket: Waffel kockák - Alaplap készlet (MA901076), QB Kerekek 

(MA901915) és QB Összekötő elemek (MA901885, MA901892).

MA901076 5 760 Ft
Waffel kocka - Alaplap 
készlet
4 darabos készlet. A termék színe a 
raktáron található készlettől függ. 
Méret: 36,5 x 36,5 cm. 
Korhatár: 2+

A Waffel kockákkal kombinálható.
A KATALÓGUS
282 - 284. old

V0305-64 7 590 Ft
Melasztömb
EKO építőjáték, cukornádból, újrahasznosítható 
és kíméli a természetet. A játék fejleszti a 
finommotorikát, logikus gondolkodást és 
kreativitást. A készlet 36,7 x 7 cm nagyságú 
darabot tartalmaz. 
Méret: 15 x 22 x 6 cm. Korhatár: 1+ 
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35.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 

Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

PP4135 5 990 Ft
Építőjáték - állatkák 
Kiváló fejlesztőjáték a legkisebbek számára. A játék 
során a gyermekek fejlesztik a motorikus készségüket, 
a vizuális és manuális koordinációt, a kreativitást és a 
kombinációs képességet. Műanyagból készült, színes 
játék, mely biztosan leköti a gyermek figyelmét.
Méret: kb. 5 - 9,5 cm. Korhatár: 1+

VN41311 10 200 Ft
Építőjáték Ügyes kiegészítők 
Az egyes elemeket a fekete konnektorok 
segítségével kapcsolhatjuk össze, ennek 
köszönhetően különböző formákat és konstrukciókat 
építhetünk. A játék segítségével fejlődik a 
finommotoros készség, képzelőerő és a színek és 
formák megismerése. A csomag 300 db elemet 
tartalmaz. Műanyag dobozba csomagolva. 
A négyzet mérete: 6,4 x 6,4 cm.
Korhatár: 3+ 

PP6155 12 890 Ft
Tecno Jumbo építőjáték, 76 db
Építőjáték ami tartalmaz mindent, amire egy kis 
építésznek szüksége lehet ahoz, hogy összeállítson 
egy teherautót, bágert darut, vagy bármi mást.
Egyes darabok ellánálló műanyagból készültek, és
bármilyen szerszám nélkül felépíthetőek. Fejleszti
a koordinációt,a logikus gondolkodást,a képzelőerőt.
Tartalma: 24 kétdimenziós alakzat tekerccsel,
8 háromdimenziós alakzat tekerccsel, 40 csavar, anya
és alátét, 4 mosható kerék EVA habból, album
5 feladattal (forma1, helikopter, tűzoltóautó, daru).
Korhatár: 3+

PP6150 15 900 Ft
Tecno Jumbo építőjáték, 90 db
Építőjáték ami tartalmaz mindent , amire egy
kis építésznek szüksége lehet ahoz, hogy
összeállítson egy teherautót, bágert, darut, vagy
bármi mást, ami eszükbe jut.Az egyes darabok
ellánálló műanyagból készültek, és bármilyen
szerszám nélkül felépíthetőek. Fejleszti a
koordinációt,a logikus gondolkodást és a  
képzelőerőt. Hozzá tartozik egy bőrönd is, ami a 
játék tárolására alkalmas, ugyanakkor alátétként
is felhasználható az építkezéskor.
Tartalma: 24 kétdimenziós alakzat tekerccsel,
14 háromdimenziós alakzat tekerccsel, 46
csavar, anya és alátét, 6 mosható kerék EVA
habból, album 5 feladattal (emelődaru, buldózer,
tűzoltóautó, daru, utánfutó).
Korhatár: 3+

PP6165 9 390 Ft
Tecno Jumbo építőjáték, 52 db
Építőjáték ami tartalmaz mindent, amire egy kis építésznek
szüksége lehet ahoz, hogy összeállítson egy teherautót,
bágert, darut, vagy bármi mást, ami eszükbe jut.Az egyes
darabok ellánálló műanyagból készültek, és bármilyen
szerszám nélkül felépíthetőek. Fejleszti a koordinációt,a
logikus gondolkodást és a  képzelőerőt.
Tartalma: 18 kétdimenziós alakzat tekerccsel,
4 háromdimenziós alakzat tekerccsel, 28 csavar, anya
és alátét, 2 mosható kerék EVA habból, album 6 feladattal
(kutyus, daru teherautó, autó, 2 robot, vitorlás).
Korhatár: 3+
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MOBILO építőjáték
Az egész világon használt értékes pedagógiai jéték. Hasznos fogyatékos gyermekekkel való foglakozásoknál. Az építőjáték tartalmaz 

kockákat, téglákat, téglatesteket, négyzeteket, háromszögeket, tengelyeket és kerekeket. Az építőelemek összekapcsolásával különböző 
mozgatható tárgyakat készthetünk. A színes elemek könnyű műanyagból készültek és méretben ideálisak kisgyermekek számára.

MO302 18 550 Ft
Mobilo 120
Tartalom: 120 elem.
Műanyag zacskóban.
Korhatár: 3+

NÉMETORSZÁGBAN

MINŐSÉGI TERMÉK

MO103 30 990 Ft
Mobilo 192 
Tartalom: 192 elem.
Műanyag zacskóban.
Korhatár: 3+

GYÁRTOTT
NÉMETORSZÁGBAN

MINŐSÉGI TERMÉK

ED136010 8 430 Ft
Csavarok és anyacsavarok
Csavar fejek és az anyacsavarok 4 különböző formában készültek 
és minden forma menete különböző átmérőjű. A gyerekek feladata 
megtalálni a megfelelő anyacsavart a csavarokhoz. Kiváló segé-
deszköz színek és formák gyakorlásához, mely fejleszti a szem-kéz 
koordinációját. Tartalom: 32 db, 6,5 cm hosszú csavar, 32 db anyac-
savar kellemes tapintású műanyagból készült, dobozba csomagolva. 
Korhatár: 3+

Különböző építő konstrukciók minden 
korosztály számára - 
a katalógus 157. old.
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Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

Építő készlet Mic-o-mic
Minőségien megmunkált, pasztel színű, műanyagból készült
elemek. Remek szórakozást biztosítanak építés és a kész

játékkal való jásztás közben, de a szétszedésnél is.
Tökéletes a finommotorika és a fantázia fejlesztésére.

Korhatár: 5+

MM089013 3 270 Ft
Autómentő
Mérete: 11,7 x 6,7 x 7,7 cm.

MM089006 4 500 Ft
Helikopter
Mérete: 17,7 x 16,3 x 9,6 cm.

MM089011 3 270 Ft
Teherautó
Mérete: 13 x 6,5 x 6,2 cm.

MM089320 7 790 Ft
Repülő Jet A320
Mérete: kb. 20 x 16 x 7 cm.

MM089005 3 270 Ft
Repülőgép
Mérete: 11 x 14,5 x 6 cm.

MM089446 5 530 Ft
Mentőhelikopter 
Méret: 10 x 21 x 5 cm.

LR2859 9 750 Ft
Kirakós játék
- Rakéta, vonat, helikopter 
Kirakós a legkisebbeknek 17 db elemet 
tartalmazva amelyből rakéta,vonat és 
helikopter rakható össze.
Korhatár: 2+ 

LR2840 9 790 Ft
Kirakós játék - Autó,repülő,hajó 
Kirakós a legkisebbeknek 17 db elemet 
tartalmazva amelyből autó,repülő és hajó  
rakható össze.Korhatár: 2+ 

LR2868 9 900 Ft
Kirakós - Építőipari járművek 
Kirakós 16 db elemből a legkisebbeknek, 
amelyekből tátra teherautó ,báger és traktor 
rakható össze.A tátra mérete: 20 x 15 cm.
Korhatár: 2+ 
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DG60303 37 500 Ft
Designer Box 
A csomag 62 elemet tartalmaz: 20 háromszög,
22 négyzet, 14 hosszú szárú háromszög, 
4 rombusz, 2 trapéz. A készlet segítségével 
lekerekített konstrukciókat is készíthetünk, 
állatkákat, tárgyakat és művészi szobrokat. 
Mindez egy praktikus dobozba csomagolva. 
A doboz mérete: 11,5 x 26 x 17 cm.
Korhatár: 2+

Kreatív mágneses építőjáték MAGFORMERS
A MAGFORMERS egy különleges építőjáték, melynél elég néhány alapforma, ahhoz, hogy 

különböző formájú 2D és 3D építményeket készítsünk. Az egyes elemek biztonságosan 
beépített neodímium mágnessel kacsolhatók egymáshoz. A mágnesek bármely oldala 

összekapcsolható, a mágnesek maguktól forognak úgy, hogy ne taszítsák egymást. 
A MAGFORMERS kiváló segédeszköz arra, hogy a gyerekek megismerkedjenek a geometriai 

formákkal, színekkel és, hogy fejlesszék a finommotoros készségüket. A játék fejleszti a 
kreativitást és a térbeli látást már egészen kicsi kortól. A méreteknek, formáknak és a játék 

anyagának köszönhetően a játék használata teljesen biztonságos minden gyermek számára.

DG60417 41 650 Ft
Aero Bugy Box 
A csomag 55 elemet tartalmaz: 7 háromszög,
15 négyzet, 2 rombusz, 3 hosszú szárú háromszög, 
3 téglalap, 2 tripla téglalap, 3 kis téglalap, 8 
kivágott kör, 4 boltív, 4 kerék, 2 forgatható figura,1 
forgatható panel,1 propeller. A készlet segítségével 
készíthetünk malmot, légpárnás hajót, helikoptert, 
repülőt, lekerekített konstrukciókat, körhintát, 
autókat, hidakat, bútorokat, babakocsit. Mindez egy 
praktikus dobozba csomagolva.
A doboz mérete: 30 x 19,5 x 13 cm.
Korhatár: 2+

DG60305 83 290 Ft
Master Box 
A csomag 103 elemet tartalmaz: 20 háromszög, 30 négyzet, 
6 rombusz, 8 hosszú szárú háromszög, 12 ötszög, 6 trapéz, 2 
hatszög, 4 téglalap,  4 SUPER háromszög, 5 SUPER négyzet, 
2 alváz kerekekkel, 2 egykerekek, 2 forgatható figurák.Mindez 
egy praktikus műanyag dobozba csomagolva. 
A doboz mérete: 27,5 x 25 x 16,5 cm.
Korhatár: 2+ 

Új generációs

mágneses építőjáték
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35.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 

Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

DG63094 14 950 Ft
Wow! Starter 
A csomag 16 elemet tartalmaz: 8 háromszög, 5 négyzet, 1 forgatható 
figura, 2 alváz kerekekkel. A csomaghoz tartozik még 22 db ellenálló 
krétapapírból készült kártya, mely alapján 20 különböző autót, 8 nagy 
síkformát és 11 ábrás feladatot rakhatunk össze. 
A csomag mérete: 27 x 18 x 7 cm. Korhatár: 2+

DG60413 96 350 Ft
Master PLUS 
A csomag 123 elemet tartalmaz: 20 háromszög, 30 négyzet, 4 rombusz, 8 
hosszú szárú háromszög, 12 ötszög, 4 trapéz, 2 hatszög, 2 téglalap, 4 SUPER 
háromszög, 5 SUPER négyzet, 1 pár kerék, 2 egykerék, 2 forgatható figurák, 
8 kör szelet, 4 boltív, 2 téglatest, 1 hármas téglatest, 7 forgatható panel, 1 
propeller, 2 könyök, 1 golyókilövő, 1 szatelit antenna. Mondez egy praktikus 
műanyag dobozba csomagolva.
A doboz mérete: 27,5 x 25 x 22 cm.
Korhatár: 2+

DG63076 17 900 Ft
Magformers 30 
A csomag 30 elemet tartalmaz: 18 négyzetet, 
12 háromszöget. A készlet segítségével 
különböző házakat, várakat, állatkákat, 
növényeket vagy ékszereket készíthetünk. 
A csomag mérete: 29 x 24 x 5,3 cm.
Korhatár: 2+ 

DG63070 37 450 Ft
Magformers 62 
A csomag 62 elemet tartalmaz: 30 négyzet, 20 
háromszög, 12 ötszög. Segítségével különböző 
konstrukciókat és geometriai formákat készíthetünk.
Műanyagdoboz csomagolású. 
Korhatár: 2+
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DG63907 17 890 Ft
Magformers 30 Pastelle
A csomag 30 pasztellszínű elemet tartalmaz, főként kis hölgyek 
számára: 18 négyzet, 12 háromszög. A készlet segítségével különböző 
házakat, várakat, állatkákat, növényeket, ékszereket vay karácsonyi 
díszeket készíthetünk. használható LED megvilágítással.
A csomag mérete: 29 x 24 x 5,3 cm.
Korhatár: 2+ 

DG63074 29 100 Ft
Magformers Carnival 
A csomag 46 elemet tartalmaz: 22 négyzet, 2 figura, 2 
hatszög, 12 háromszög, 8 speciális elem (állványok, forgó 
mechanizmusok). A készlet segítségével készíthetünk hintákat, 
óriáskereket és más vidámparki atrakciót. 
A csomag mérete: 34 x 25 x 8 cm.
Korhatár: 2+ 

Új generációs

mágneses építőjáték

DG60304 33 500 Ft
Universal Box 
A csomag 47 elemet tartalmaz: 12 háromszög,
16 négyzet, 4 rombusz, 4 hosszú szárú 
háromszög, 2 hatszög, 4 trapéz, 2 téglalap, 
2 alváz kerekekkel,1 forgatható figura. ezzel 
a készlettel különböző autók, gépek, házak, 
várak, ékszerek és kincsek készíthetők. 
Mindez egy praktikus dobozba csomagolva.
A doboz mérete: 11,5 x 26 x 17 cm.
Korhatár: 2+
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35.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 

Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

DG705004 42 890 Ft
Magformers Faház 
A kreatív készlet 87 elemet tartalmaz, mely 
segítségével nem csak faházat építhetünk. A csomag 
tartalma: 10 háromszög, 30 négyzet, 4 téglalap, 2 
trapéz, 4 rúd, 8 tető, 2 fa, 2 rácsos ablak, 8 fa panel, 
5 fa ablak, 2 fa erkély, 1 létra, 4 fa kerítés, 5 fű panel.
A csomag mérete: 44 x 32 x 6,5 cm.
Korhatár: 2+ 

Új generációs

mágneses építőjáték

DG63107 20 800 Ft
Az első Magformers készletem
A csomag 30 nem átlátszó elemet tartalmaz, kellemes pasztellszínekben, melyek 
kifejezett kisgyerekek és babák számára lettek kifejlesztve. Az elemek vastagabbak, 
ütésállóak és vízállóak. természetesen az egészségre teljes mértékben ártalmatlan. 
Az elemek leírása: 18 négyzet, 12 háromszög. A csomaghoz tartozik 5 kétoldalas 
feladatkártya és egy 18 oldalas könyv a színek megismeréséhez angol nyelven 
(minimális szöveggel). A csomag mérete: 21 x 27 x 8 cm. Korhatár: 2+ 

DG702002 36 590 Ft
Az első Magformers-em 54 
A csomag 54 nem átlátszó elemet tartalmaz, kellemes 
pasztellszínekben, melyek kifejezett kisgyerekek és babák 
számára lettek kifejlesztve. Az elemek vastagabbak, 
ütésállóak és vízállóak. természetesen az egészségre 
teljes mértékben ártalmatlan. Az elemek leírása: 12 
háromszög, 24 négyzet, 6 rombusz, 6 trapéz, 6 téglalap.
A csomaghoz tartozik még kiválóan előkészített és 
minőségi oktatókártya színek és formák gyakorlásához. 
A csomag mérete 25 x 38 x 8 cm.
Korhatár: 2+
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DG60433 23 150 Ft
Stego box 
A csomag 39 elemet tartalmaz: 12 háromszög, 9 négyzet, 2 
negyedkör, 1 boltív, 1 tripla téglalap, 1 figura, 1 pár kerék, 5 Lux 
piramis, 4 Lux háromszögű piramis, 1 Kiegészítő állvány 
- Kocka, 2 Kiegészítő állvány - Összekötő.
Korhatár: 2+ 

DG60306 119 880 Ft
Jumbo Box 
A csomag 148 elemet tartalmaz: 30 háromszög, 45 négyzet, 8 rombusz, 14 hosszú 
szárú háromszög, 12 ötszög, 8 trapéz, 4 hatszög, 6 téglalap, 6 SUPER négyzet,
4 SUPER háromszög, 18 négyzet kitöltő, 36 oktató panel betűkkel, számokkal és 
matematikai jelekkel, 3 alváz kerekekkel, 4 egy kerék, 2 forgatható figura. A Jumbo 
Box a Megaformers legnagyobb készlete és az oktató paneleknek köszönhetően a 
kiváló oktatási eszköz. Mindez egy praktikus műanyag dobozba csomagolva. 
A doboz mérete: 27,5 x 25 x 22 cm. Korhatár: 2+

DG60432 24 820 Ft
Extenzo box 
A csomag 45 elemet tartalmaz: 12 háromszög, 9 négyzet, 
2 rombusz, 3 hosszú szárú háromszög, 1 tripla téglalap, 
1 figura, 1 kerék, 3 Lux piramisok, 3 Lux háromszögű 
piramis 1 kerék motorhoz, 1 Kiegészítő állvány - Kocka, 
1 Kiegészítő állvány - Háromszög, 4 Kiegészítő állvány 
-  Összekötő, 1 Kiegészítő állvány - Oszlop, 2 Kiegészítő 
állvány - Oszlop összekötő. Korhatár: 2+

DG60501 20 590 Ft
Pikant Premium 
A csomag 25 elemet tartalmaz: 4 kicsi kör cikk, 
2 boltív, 2 derékszögű háromszög, 4 kúp, 8 
negyedkör, 4 SUPER boltív, 1 rács. 
Zacskóba csomagolva. 
Korhatár: 2+ 

DG60410 17 250 Ft
Pikant PLUS 
A csomag 21 elemet tartalmaz: 4 negyed kör, 2 
boltív, 2 téglatest, 1 tripla téglalap, 7 forgatható 
panel, 1 propeller, 2 könyök, 
1 kilövő, 1 szatelit antenna. zacskóba 
csomagolva. Korhatár: 2+

Kiegészítő készletek 
MAGFORMERS építőjátékokhoz

A kiegészítő készleteknek köszönhetően a MAGFORMERS 
építőjátékok folyamatosan bővíthetők további elemekkel... !
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35.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 

Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

DG60404 17 690 Ft
Tripla téglalap 
A csomag 12 db különböző színű tripla 
téglalapot tartalmaz. Méret: 6,5 x 19 cm.
Korhatár: 2+ 

DG60034 9 490 Ft
Derékszögű háromszög
A csomag 12 db különböző színű derékszögű 
háromszöget tartalmaz. Méret: 6,5 x 13 cm.
Korhatár: 2+ 

DG60051 825 Ft
Kör nyolcad 
A csomag a kör 1 nyolcad részeit 
tartalmazza. A szín a raktáron 
található készlettöl függ.
Méret: 9,5 x 9,5 cm.
Korhatár: 2+ 

DG60052 1 515 Ft
Nyolcszög
A csomag 1 nyolcszöget tartalmaz. 
A raktárkészlettől függően különböző 
színkombinációban kapható. 
Méret: 6,5 x 5 cm. 
Korhatár: 2+ 

Új generációs

mágneses építőjáték

DG60001 5 790 Ft
Háromszögek
A csomag 12 db különböző színű 
egyenlőszárú háromszöget tartalmaz, 
5,5 cm hosszúságú oldalakkal.
Korhatár: 2+  

DG60002 7 590 Ft
Négyzetek 
A csomag 12 db különböző színű 
négyzetet tartalmaz , 6,4 cm hosszú 
éllel. Korhatár: 2+  

DG60003 7 590 Ft
Rombusz 
A csomag 12 db különböző színű 
rombuszt tartalmaz, 6,4 cm hosszú 
éllel. A hosszabb átló mérete: 9,8 cm.
A rövidebb átló mérete: 6 cm.
Korhatár: 2+  

DG60006 10 850 Ft
Trapéz 
A csomag 12 db különböző 
színű trapézt tartalmaz.
Az alap él hossza: 12 cm.
A felső él hossza: 6,4 cm.
A trapéz magassága:
5,6 cm.
korhatár: 2+   

DG60005 10 150 Ft
Ötszög 
A csomag 12 db különböző színű 
ötszöget tartalmaz.
Egy oldal hossza: 6,4 cm.
Az ötszög magassága: 10 cm.
Korhatár: 2+  

DG60007 12 150 Ft
Hatszög 
A csomag 12 db különböző színű 
hatszöget tartalmaz. 
Egy oldal hossza: 6,4 cm.
A hatszög magassága: 11,2 cm.
Korhatár: 2+ 

DG60403 7 100 Ft
Téglalapok 
A csomag 12 db különböző színű 
téglalapot tartalmaz. 
Méret: 6,5 x 3,6 cm.
Korhatár: 2+ 
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Kör szeletek 
A csomag 12 db különböző színű kör 
szeletet tartalmaz. A belső átmérő: 6,5 cm. 
Külső átmérő: 13 cm.
Korhatár: 2+ 

DG60037 14 150 Ft
Superboltívek
A csomag 12 db különböző színű 
szuperboltívet tartalmaz. 
Méret: 6,5 x 20 cm. Korhatár: 2+ 

DG60050 2 350 Ft
Daru kar 
A csomag 1 daru kart tartalmaz, melyről a 
mágneses kötél tartó csiga levehető. A daru 
segítségével különböző fém és mágneses tárgyakat 
tudunk felemelni. Az alaplap a Megformers 
Négyzetekbe vagy Téglalapokba helyezhető.
A kar az alaplapon 360 fokkal elforgatható.
Korhatár: 2+ 

DG60409 7 590 Ft
Körök 
A csomag 12 db különböző színű 6,5 cm 
átmérőjű kört tartalmaz.
Korhatár: 2+ 

DG60408 11 100 Ft
Hosszú téglalap
A csomag 12 db különböző színű téglalapot 
tartalmaz. Méret: 13 x 3,2 cm.
Korhatár: 2+ 

DG60407 12 150 Ft
Super trapézok 
A csomag 12 db különböző színű 
rôznofarebných szabálytalan trapézt tartalmaz. 
Az alsó oldal 6,4 cm
és a magasség 13 cm.
Korhatár: 2+ 

DG60004 10 150 Ft
Hosszú szárú háromszög
A csomag 12 db különböző színű 
egyenes szárú háromszöget 
tartalmaz. Az alap hossza: 6,4 cm.
A háromszög mmagassága: 11,6 cm.
Korhatár: 2+  

DG60401 6 550 Ft
Negyedkör
A csomag 12 db kétszínű negyedkört 
tartalmaz. vagyis az elő és a hátlap különböző 
színű. A csomagban 4  háromdarabos 
kombináció található: sárga - rózsaszín, 
narancssárga - piros, zöld - lila és kék - türkiz.
A csomag mérete: 6,5 x 6,5 x 8 cm.
Korhatár: 2+   

DG60402 10 600 Ft
Boltívek 
A csomag 12 db kétszínű boltívet tartalmaz 
vagyis az elő és a hátlap különböző színű. 
A csomagban 4  háromdarabos kombináció 
található: sárga - rózsaszín, narancssárga - 
piros, zöld - lila és kék - türkiz.
A csomag mérete: 6,5 x 9,5 x 11 cm.
Korhatár: 2+  
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35.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 

Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

DG60205 7 550 Ft
Egykerék 
A csomag 6 db kereket tartalmaz. 
A kerekek a klasszikus négyzetbe 
vannak helyezve.
Korhatár: 2+  

Új generációs

mágneses építőjáték

DG60162 255 Ft
Erkély 
Kiegészítő ház, vár kastély építéséhez. 
Klasszikus DG60002 típusú négyzetbe 
helyezhető. A csomag 1 db-ot tartalmaz.
Korhatár: 2+ 

DG60167 200 Ft
Ablak 
Kiegészítő ház, vár kastély építéséhez. 
Klasszikus DG60002 típusú négyzetbe 
helyezhető és kinyitható. 
A csomag 1 db-ot tartalmaz.
Korhatár: 2+ 

A kiegészítő készleteknek 
köszönhetően a 

építőjátékok folyamatosan 
bővíthetők további 

elemekkel... 

DG60008 12 150 Ft
Téglalapok
A csomag 12 bd különböző színű téglalapot 
tartalmaz. Méret: 6,4 x 13 cm. Korhatár: 2+  

DG60201 12 890 Ft
SUPER háromszögek 
A csomag 12 db különböző színű SUPER 
háromszöget tartalmaz. A SUPER háromszög 
4-szer nagyobb mint a klasszikus Megaformers 
háromszögek. Az oldalak hossza: 12 cm. 
Korhatár: 2+  

DG60038 18 790 Ft
Rácsok 
A csomag 12 db különböző színű rácsot 
tartalmaz. Az oldalak hossza: 13 cm.
Korhatár: 2+

DG60009 3 150 Ft
Kerekek 
A csomag 2 pár kereket tartalmaz négyzet 
alvázzal. Az őj összekapcsoló rendszernek 
köszönhetően az alváz még erősbben tart. 
Az alváz mérete: 6,4 x 6,4 cm.
A csomag mérete: 11,4 x 11,4 cm.
Korhatár: 2+

DG60053 1 220 Ft
Kerék motorbiciklihez 
A csomag 1 kereket tartalmaz négyzetbe 
helyezve. A kerék karja szabadon felhúzható 
és segítségével különböző motorbicikliket és 
tricikliket észíthetünk. 
Az alváz mérete: 6,4 x 6,4 cm.
A kerék magassága: 11 cm.
Korhatár: 2+ 
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DG60405 2 450 Ft
Propeller 
A csomag 2 propellert tartalmaz. A propeller 
mindegyik szárának hosza állítható. Csak a 
forgatható panellell  vagy négyzettel együtt 
használható.
A propeller átmérője: 10,5 - 17 cm.
A csomag mérete: 13,5 x 13,5 x 4 cm.
Korhatár: 2+

DG60406 7 100 Ft
Forgatható panelek 
A csomag 12 különböző színű forgatható 
panelt tartalmaz. A forgatható panel 
elengedhetetlen kelléke néhány kiegészítőnek 
(pl. propeller, szatelit antenna, mágneses 
könyök) A panel mérete: 4,3 x 4,3 cm.
A csomag mérete: 8,7 x 26 x 1 cm.
korhatár: 2+

DG60019 1 790 Ft
Mágneses könyök 
A csomag 1 mágneses könyököt tartalmaz. 
A könyökön két mágneses szár található, 
melyek 240 ° elforgathatók. A könyök 15 
különböző pózban rögzíthető. A stabilitás 
érdekében ajánlatos a forgatható panel 
használata, ezáltal további lehetőségeket 
kapunk. A könyök a panel nélkül és 
használható. 
A kör rész mérete: 4 cm.
Korhatár: 2+

Figurák
Mindegyik figura egy klasszikus mágneses négyzetbe van 
helyezve. A figurák kezei mozgathatók és az arcuk mosolygó.
A csomag 1 db-ot tartalmaz. A négyzet mérete: 6,4 x 6,4 cm.
Korhatár: 2+

DG60203F - Lány 1 490 Ft
DG60203M - Fiú 1 490 Ft
DG60160 - Űrhajós 1 490 Ft
DG60158 - Űrlény 1 490 Ft
DG60159 - Hercegnő 1 490 Ft

DG60056 535 Ft
Kiegészítő elem - Kocka 
A csomag 1 Kocka kiegészítőt tartalmaz.
Minden oldalával hozzákapcsolható a 
Magformers négyzethez. A szín a raktáron 
található készlettől függ.
Méret: 7,5 x 7,5 x 7,5 cm.
Korhatár: 2+ 

DG60057 380 Ft
Kiegészítő elem - Háromoldalú  
A csomag 1 Három oldalú kiegészítőt 
tartalmaz. Három oldalával hozzákapcsolható 
a Magformers négyzethez. A másik két 
oldalával a Magformers háromszöghöz 
kapcsolható. A szín a raktáron található 
készlettől függ.
A négyzet oldal mérete: 7,5 x 7,5 cm.
a háromszög oldal egyenlő oldalú háromszög, 
melynek oldala: 6 cm.
Korhatár: 2+

DG60058 135 Ft
Kiegészítő elem - Összekötő 
A csomag 1 Összekötő kiegészítőt tartalmaz.
Az összekötő segítségével a Kocka és 
Háromoldalú kiegészítő kapcsolható össze.
A szín a raktáron található készlettől függ.
Méret: 4,3 x 4,3 x 1,3 cm.
Korhatár: 2+ 

Magformers kiegészítő elemek
A kiegészítő elemek kemény, erős műanyagból készültek és segítségükkel tovább bővíthetjük 
építményeinket. Ezekkel a darabokkal a Magformers mágneses elemeket is helyettesíthetjük.  

A kiegészítőknek köszönhetően az építmények gyorsabban növekednek.
Az összekötőelemekkel könnyedén összekapcsolhatjuk a kiegészítőket. 

A kiegészítők nem tartalmaznak mágnest.
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35.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 

Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

DG60083 420 Ft
Kiegészítő elem - Szögletes összekötő 
A csomag 1 kiegészítő elemet tartalmaz. Az erős összekötő 
elem megerősíti az építmények alapját. Ehhez az összekötőhöz 
hozzákapcsolhatunk Kocka (DG60056) vagy Háromoldalú (DG60057) 
kiegészítőt. Mágneses négyzet nem kapcsolható hozzá, Kocka vagy 
Háromoldalú kiegészítő szükséges. A szín a raktáron található készlettől 
függ. A 2 oldal mérete, melyhez a kiegészítők erősíthetők:4,5 x 5,5 cm.
Korhatár: 2+ 

DG60431 18 950 Ft
Primo Box 
Nagyon kedvelt készlet kedvezményes áron. Kerekekkel, figurával 
és stabil alvázzal. A négyzet elemek műanyag kiegészítőkkel 
vannak helyettesítve, melyek segítségével tartós akár komplikáltabb 
építményeket is készíthetünk. A csomag 31 elemet tartalmaz: 9 
négyzet, 8 háromszög, 1 tripla téglalap, 1 figura, 2 pár kerék, 4 Lux 
piramis, 2 Lux három oldalú piramis, 1 kiegészítő Kocka, 3 kiegészítő 
Összekötő. A doboz mérete: 30 x 19 x 13 cm (5l).
Korhatár: 2+

Műanyag 
kiegészítő elemek 

a készlet része

DG60060 310 Ft
Kiegészítő elem - Oszlop 
A csomag 1 Oszlop kiegészítőt tartalmaz.
Az oszlopot az összekötő elem segítségével 
a kocka és három oldalú kiegészítőhöz 
kapcsolható. A szín a raktáron található 
készlettől függ. Méret: 2,9 x 2,9 x 5,5 cm.
Korhatár: 2+

DG60039 325 Ft
Lux piramis  
A csomag 1 Lux piramist tartalmaz. Mágnest 
nem tartalmaz, a különböző négyzet formájú 
Magformers elemekbe helyezhető (pl. 
Négyzet, Rács...). Dekorációként valamint LED 
megvilágítással is használható, mely szórt fényt 
eredményez. Az alap mérete: 5,5 x 5,5 cm. 
Magasság: 3,3 cm.
Korhatár: 2+

DG60059 119 Ft
Kiegészítő elem - Oszlop összekötő 
A csomag 1 Oszlop összekötő elemet tartalmaz.
Az összekötővel az Oszlop kiegészítő a kocka és 
három oldalú kiegészítők kapcsolhatók össze. 
A szín a raktáron található készlettől függ.
Méret: 4,5 x 4,5 x 1,2 cm.
Korhatár: 2+ 

DG60040 5 150 Ft
LED világítás 
A csomag 1 LED lámpát tartalmaz. Színes LED diódákkal, 
melynek köszönhetően különböző megvilágítások állíthatók be 
(pl. átmenet az összes szín között). Mágneses négyzet beépített 
forrással, melyhez elem használata nem szükséges, mivel USB 
kábelen keresztül lehet feltölteni. A feltöltést követően a világítás 
4 órán keresztül is kibírja. Tökéletes és különleges kiegészítője 
a Magformers építőjátéknak. A legideálisabb a lux piramisokkal 
együttesen használni. Méret: 6,4 x 6,4 x 2 cm. 
Korhatár: 2+ 

Óriási / terjedelmes építmények, olcsón!
Gazdaságos megoldás
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Mágneses építőjáték GEOMAG
A világszerte ismert svájci Geomag játék alapelemei a 5,7 cm hosszú, mágneses rudak -  a mágnes

a rúd végeibe van elrejtve a mágnesek - az  1,27 cm átmérőjű acélgolyók és a színes, műanyag panelek.  
Az erős mágneseknek köszönhetően különböző fantáziadús építményeket készíthetünk.  

a Geomag segítségével a gyerekek megismerkednek a mágnesességgel, a fizika törvényeivel, kémiai struktúrákkal,
geometriai alakzatokkal és építészettel. Fejleszti a kreativitást, képzelőerőt és a finommotoros készséget.

Tulajdonságainak köszönhetően a Geomag egy különleges 
és szép oktató játék óvodák és iskolák számára egyaránt. Svájci

MINŐSÉG !

BC00533 12 200 Ft
Geomag - Glitter 68 
A csomagolás 68 elemet (24 hosszú 
mágneses csövet, 20 golyót és 24 panelt) 
tartalmaz. Korhatár: 3+ 

Geomag box
A készlet különböző rudakat, golyókat és műanyag 
paneleket (kitöltőket) tartalmaz, melyekből különleges 
épíítményeket káészíthetünk. A sok elemnek köszön-
hetően a csomag nagobb csoportok számára ideális. 
Praktikus lezárható doboz.
Korhatár: 3+

BC00556 - 300 db, 6 l box 48 850 Ft
BC00557 - 500 db, 10 l box 73 260 Ft

Speciális készletek 
iskolák és óvodák 

számára !

BC00379 16 990 Ft
Geomag - Supercolor 
Panels, 78 db
A készlet 78 db elemet tartalmaz. 
A készlet műanyag részei 100% 
-ban újrahasznosított műanyagból 
készülnek. Korhatár: 5+ 

BC00193 61 050 Ft
Geomag - Supercolor 
Masterbox, 388 db
A készlet 388 db elemet tartalmaz . A készlet 
műanyag részei 100% -ban újrahasznosított 
műanyagból készülnek. Korhatár: 3+ 

BC00378 11 600 Ft
Geomag - Supercolor 
Panels, 52 db
A készlet 52 db elemet tartalmaz. 
A készlet műanyag részei 100% 
-ban újrahasznosított műanyagból 
készülnek. Korhatár: 5+ 
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35.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 

Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

BC00472 15 750 Ft
Geomag - Classic Panels, 78 db
Készlet amely tartalmaz :28 mágnesrudat, 20 acél golyót, 16 háromszög 
alakú töltetet , 2 piros ötszögletű töltetet és 12 négyzet alakú töltetet.A 
készlet műanyag részei 100% -ban újrahasznosított műanyagból 
készülnek. Korhatár: 5+ 

Geomag - Magicube mágikus kocka 
A speciális belső kialakításnak köszönhetően a 
mágneses kockák mind a hat oldalról vonzzák 
egymást! Még a legkisebb gyermekek számára is 
könnyen csatlakoztatható és forgatható. A kockák 
belsejében levő mágneseknek köszönhetően 
szépen tart  - 3D-ben építve is.
Kocka mérete: 4 x 4 x 4 cm. 
Korhatár: 1+ 

BC00056 - 24 db 15 750 Ft
BC00057 - 64 db 41 290 Ft

BC00128 20 630 Ft
Geomag - Magicube 
- sokszínű, 27 db
Kockák nagy kivitelezésben - óvodáknak 
is ajánlott. Az összerakós játék 27 
mágneses kockát tartalmaz. 
Korhatár: 1+

BC00129 44 500 Ft
Geomag - Magicube - sokszínű, 64 db
Kockák nagy kivitelezésben - óvodáknak is ajánlott. A speciális belső 
felépítésnek köszönhetően a kockák minden oldalukról vonzzák egymást. 
Az egyszerű társítást és forgatást a legkisebbek is könnyedén elsajátítják. A 
kockák mágneses belsejének és a háromdimenziós építésnek köszönhetően 
a játék ragyogóan mutat a térben. Az összerakós játék 64 mágneses kockát 
tartalmaz. Korhatár: 1+

BC00083 15 750 Ft
Geomag MagiCube - Matematika, 61 db
A gyermekeknek lehetőségük van különböző formák, 
színkombinációk és 3D-s szerkezetek létrehozására a 
kockák egyszerű összekapcsolásával és elforgatásával. 
16 mágneses kockát és 45 kapcsot tartalmaz.
Korhatár: 3+ 
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BC00067 12 200 Ft
Geomag MagiCube 
- Próbálj ki, 16 db
A gyermekeknek lehetőségük van kipróbálni 
a mágnesességet a gyakorlatban. A kockák 
mind a hat oldalról vonzzák egymást. 100% 
-ban újrahasznosított műanyagból készülnek.
Korhatár: 1+ 

BC00068 18 200 Ft
Geomag MagiCube 
- Próbálj ki, 24 db
A gyermekeknek lehetőségük van kipróbálni 
a mágnesességet a gyakorlatban. A kockák 
mind a hat oldalról vonzzák egymást.100% 
-ban újrahasznosított műanyagból készülnek. 
Korhatár: 1+ 

BC00069 45 100 Ft
Geomag MagiCube 
- Próbálj ki, 64 db
A gyermekeknek lehetőségük van kipróbálni 
a mágnesességet a gyakorlatban. A kockák 
mind a hat oldalról vonzzák egymást. 100% 
-ban újrahasznosított műanyagból készülnek.
Korhatár: 1+ 

BC00202 12 200 Ft
Geomag MagiCube - Alakzatok, 13 db
4 féle alakzatot  és kereket tartalmaz mint pl: kocka, 
félkocka, negyedhenger és félgömb. A kockák minden 
oldalról vonzzák egymást. A csomag 13 blokkot 
tartalmaz. Korhatár: 1+
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35.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 

Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

BC00200 6 100 Ft
Geomag MagiCube - Alakzatok, 6 db
A készlet 3 alakzatot tartalmaz: félkocka, 
negyedhenger és kocka. A kockák minden oldalról 
vonzzák egymást. A csomag 6 mágneses blokkot 
tartalmaz.Korhatár: 1+ 

BC00201 9 770 Ft
Geomag MagiCube - Alakzatok, 9 db
A készlet 3 alakzatot tartalmaz: félkocka, 
negyedhenger és kocka. A kockák minden oldalról 
vonzzák egymást.A csomag 9 mágneses blokkot 
tartalmaz.Korhatár: 1+ 

BC00203 23 100 Ft
Geomag MagiCube - alakzatok, 32 db
4 féle alakzatot  és kereket tartalmaz mint pl: kocka, félkocka, 
negyedhenger és félgömb. A kockák minden oldalról vonzzák 
egymást. A csomag 32 blokkot tartalmaz.  
Korhatár: 1+

Mágneses építőjáték 
A készlet különféle alakú és színű mágneses 
kockákat tartalmaz.
Korhatár: 3+

JA3311006 - 90 db 98 750 Ft
JA3311003 - 130 db 146 120 Ft
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Fa mágneses kockák - színes 
A kiváló kockák fejlesztik a gyermekek fantáziáját
és motoros készségeiket. Az alap kocka mérete: 3 cm. 
A mágnesek megkönnyítik az elemek összekapcsolását.
A készlet ökológiai,valamint esztétikus dobozba van 
csomagolva.
Korhatár: 2+

MPH004LI - 50 db 31 720 Ft
MPH006LI - 100 db 57 990 Ft

Fa mágneses kockák - naturális
A kiváló kockák fejlesztik a gyermekek fantáziáját
és motoros készségeiket. Az alap kocka mérete: 3 cm. 
A mágnesek megkönnyítik az elemek összekapcsolását.
A készlet ökológiai,valamint esztétikus dobozba van csomagolva.
Csomag mérete: 29 x 29 x 9 cm.
Korhatár: 2+

MPH003LI - 50 db 29 820 Ft
MPH005LI - 100 db 56 450 Ft

EPL120540 47 990 Ft
Mágneses pálcikák
A különböző felületi struktúrák elősegítik az 
érzékszervi fejlődést. Anyaga: műanyag, fém 
mágnes. Méretek: pálca: Ø 2,5 x 8 cm, golyó Ø 5 cm.
Korhatár: 3+ 

JA3311005 146 120 Ft
Mágneses építőjáték - kék
A készlet 130 db fából készült mágneses 
kockát tartalmaz.
Korhatár: 3+ 
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35.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 

Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

EPL2103KC 49 990 Ft
Link habszivacs építőjáték
A darabok biztonságos, puha EVA habszivacsból készültek. 
Az építő készlet fejleszti a finommotorikát és a kreativitást.
A csomag 95 db különböző méretű színes kockát tartalmaz.
A legkisebb kocka mérete: magasság: 8 cm, átmérő: 5,3 cm.
A legnagyobb kocka mérete 16 x 8 x 5 cm.
Korhatár: 2+ 

Minden színből 
12 db

 Minden színből
2 db

 Minden színből
5 db

ED523111 88 990 Ft
Habszivacs vár
Az óriás vár elkészítéséhez 290 db színes 
kocka áll rendelkezésünkre. Az egyes 
darabok különböző formájúak és méretűek. 
Műanyag táskában kapható.
A táska mérete: 240 x 20 x 150 cm.
Korhatár: 3+

óriási ! 

MI94105 18 110 Ft
Óriás, mágneses építőjáték
A nagy méretnek köszönhetően az elemekkel könnyű dolgozni. Minden 
darab belsejében erős mágnes van elhelyezve, ami megkönnyíti a darabok 
összekapcsolását. 4 tipusú elemből áll: a hosszú elem 12 cm, a rövid elem 
7 cm, az összekötő gömb 4,5 cm átmérőjű , az ívelt elem hossza 9,5 cm. 
Nagyon szórakoztató játék, mely hamar a gyermekek kedvencévé válik.
A csomag 36 darabot tartalmaz. Korhatár: 3+

LH55206 35 300 Ft
Csövek
Tartós műanyagból készült. Az elemek összekapcso-
lásával csőlabirintust készíthetünk. Minél több elemet 
kötünk össze annál bonyolultabb labirintust kapunk. 
Hol gurul ki a labda? 
A csomag tartalma
- Y csövek: 21 db
- egyenes csövek: 10 db
- hajlított csövek: 4 db
- labdák: 6 db
- összekötő elemek: 160 db
- 1 műanyag doboz
Összesen 201 db!
Korhatár: 3+

201 darab !!! 
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VT37503 16 370 Ft
XXL építőkockák 
A színes kockák segítségével különböző 
építményeket készíthetünk, tornyok házak, stb.
A kockák teljes mértékben illeszkednek 
egymásba. A csomag 24 db, különböző színű 
kockát tartalmaz, 2 méretben. 
A kisebb kocka mérete: 11 x 11 x 12 cm.
A nagyobb kocka mérete: 21,5 x 11 x 12 cm. 
Korhatár: 1+ 

MA901304 41 130 Ft
Maxi építő téglák - 33 
Különböző színes építményeket készíthetünk a kockák 
segítségével. A csomag 33 db építőelemet tartalmaz.
A kisebb kockák mérete: 15 x 15 x 9,5 cm (HxSzxM). 
A nagyobb kockák mérete: 31 x 15 x 9,5 cm (HxSzxM).
A csomag mérete: 80 x 51 cm. Korhatár: 2+ 

Kellemes tapintású gumi

MI32470 14 100 Ft
Kim Bloc - Építőjáték
Az építőjáték 40 különböző  építőelemet tartalmaz, 
használati útmutatóval és feladatokkal.
A nagyméretű elemek könnyen kézbevehetőek, így 
segítik a finommotorika fejlesztését. A játék rugalmas 
és ellenálló műanyagból készült. 
A legnagyobb elem hossza: 21 cm.
Korhatár: 1+

LH709045 37 590 Ft
Karton téglák - Pasztell és Formák 
Kiegészítő pasztell készlet karton téglákhoz 7 különböző formában. 
A csomag 45 db erős kartonból készült téglát tartalmaz, melyek 
teherbírása 50 kg-ig terjed.
A hatoldalú mérete: 20 x 20 x 5 cm.
A kocka mérete: 8 x 8 x 8 cm.
Korhatár: 1,5+
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35.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 

Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

EPL3002KC 59 990 Ft
Építőjáték panelek
Az 5 különböző formájú, színes műanyag panel segítségével különböző formákat építhetünk. 
Tárolása egyszerű, elég a formákat egymásra helyezni, nem foglal sok helyet. A csomag 
56 színes panelt tartalmaz (8 háromszög, 8 panel négyzet alakú nyílással, 8 panel téglatest 
alakú nyílással, 12 nyitott négyzet és 20 teli négyzet). A négyzet panel mérete: 21 x 21 cm.
A háromszög mérete: 18,2 x 18,2 x 18,2 cm.
A panel vastagsága: 1,5 cm.
Korhatár: 3+

BJ6010 31 200 Ft
Maxi építőjáték 
A műanyagból készült építőjáték nagy előnye 
a biztonságos lekerekített sarkak. Segítségével készíthetünk: várat,
házikót, mászókát, autót, stb. A csomag 20 db építőelemt tartalmaz.
A kocka mérete: 35 x 35 cm.
Korhatár: 3+

DT6993 77 190 Ft
Építőkockák - szürke-kék, 26 db
Az építőkockák belső megerősítése masszív,így akár 
a gyerekek fel is mászhatnak rá. Saját ötleteik szerint 
építhetnek különféle toronykat, házakat és egyéb 
építményeket. A csomag 26 db kockát tartalmaz piros 
és kék színben.
Kisebb kocka mérete: 15 x 15 x 8,5 cm.
Nagyobb kocka mérete: 30 x 15,9 x 15 cm.
Korhatár: 2+

DT6994 77 190 Ft
Építőkockák - zöld-narancssárga 26 db
Az építőkockák belső megerősítése masszív,így akár 
a gyerekek fel is mászhatnak rá. Saját ötleteik szerint 
építhetnek különféle toronykat, házakat és egyéb 
építményeket. A csomag 26 db kockát tartalmaz piros és kék 
színben.
Kisebb kocka mérete: 15 x 15 x 8,5 cm.
Nagyobb kocka mérete: 30 x 15,9 x 15 cm.
Korhatár: 2+
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Polydron XL építőkészlet
Nagy műanyag építőkészlet, amelyekből különféle 3D-s modellek 
készíthetők. A csomag tartalma: 
Készlet 1 - 4 db négyzet, 4 db négyzet ablakkal, 4 db háromszög.
Készlet 2 - 8 db négyzet,8 db négyzet ablakkal, 8 db háromszög.
Készlet 3 - 12 db négyzet, 12 db négyzet ablakkal, 12 db
háromszög.
Négyzet mérete: 40,5 x 40,5 cm.
Korhatár: 2+

LH253701 - Készlet 1 (12 db elem) 47 230 Ft
LH253702 - Készlet 2 (24 db elem) 92 860 Ft
LH253703 - Készlet 3 (36 db elem) 129 360 Ft

CH50015 22 590 Ft
Téglák gyerekeknek 
A környezetbarát és 100 %-ban újrahasznosítható kartontéglák ideálisak a gyermeki 
fantázia, a téri tájékozódás, az absztrakt technikai gondolkodás és a motorika fejlesztésére. 
1 db tégla teherbírása minimum 30 kg, de gond nélkül elbír egy felnőtt embert is.
A téglákból korlátlan számú különböző építmény hozható létre. Természetesen a 
legnagyobb mókát az elkészült építmények lerombolása jelenti. Ez a romboló játék 
a legömbölyített éleknek hála senkiben sem tesz kárt. A téglák különböző mozgásos 
gyakorlatokhoz és az egyensúlyérzék edzéséhez is megfelelőek. A készlet 24 téglát 
tartalmaz 17,5 x 35 x 11,5 cm-es méretben. A téglákat bárki egyszerűen összehajtogathatja. 
Az összehajtogatásukat a gyerekek is könnyedén megoldják, mivel nincs szükség 
ragasztásra. A weblapunkon kidolgozott metodikus tervvel is szolgálunk, amelyben a téglák 
sokoldalú felhasználását mutatjuk be. 1 készlet csomagolásának mérete: 76 x 69 x 8 cm.
Korhatár: 3+ 

könnyű, szilárd,
ellenálló, biztonságos
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35.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 

Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

AD0591  2 850 Ft
Mágneses kirakó - Farm 2
A kirakó segítségével a gyermekek saját farmot készíthetnek. 
Közben megismerhetik az állatok fajtáit és környezetüket.
A csomag tartalma: 40 x 30 cm-es kétoldalú tábla 2 féle ábrával 
és 11 db mágneses fóliából kivágott állatfigura. 

AD0614  2 850 Ft
Mágneses kirakó - ZOO
A kirakó segítségével a gyermekek saját állatkertet készíthet-
nek. Közben megismerhetik az állatok fajtáit és környezetüket. 
A csomag tartalma: 40 x 30 cm-es kétoldalú tábla 2 féle ábrával 
és 11 db mágneses fóliából kivágott állatfigura. 

AD0690 2 850 Ft
Mágneses kirakó - Utca
A kirakó segítségével gyerekek különböző 
közlekedési szituációkat alakíthatnak ki. A csomag 
tartalma: 40 x 30 cm-es kétoldalú tábla 2 féle ábrával 
és 10 db mágneses fóliából kivágott figura. 

DE12906  4 960 Ft
Mágneses puzzle - Gyerekek
42 darabos készlet.
Méret: 33 x 20,5 x 4 cm.
Korhatár: 3+

DE12907  4 960 Ft
Mágneses puzzle 
- Medvék
42 darabos készlet.
Méret: 33 x 20,5 x 4 cm.
Korhatár: 3+

EPL120620 38 620 Ft
Mágneses puzzle sablonokkal
A 116 darabból álló mágneses fa puzzle 
segítségével a gyermekek több száz tárgyat 
építhetnek fel 8 féle alakban. A 6 db témával 
rendelkező sablonok nagyon hasznosak - és 
természetesen a képzeletnek sem szabnak 
határt. A stabil tároló dobozt a kompakt 
tároláshoz használható. Anyaga: nyír, rétegelt 
lemez, fém. Méretek: kerék: Ø 4,4 cm, 
leghosszabb elem: 10,3 x 2,5 cm, doboz: 27,5 
x 12 x 5 cm. Korhatár: 3+
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MS5001 17 100 Ft
Nagy mágneses mozaik 
A készlet 80 db különböző színű és formájú elemet 
tartalmaz. A mozaik segítségével a gyermekek különböző 
ábrákat készíthetnek saját fantáziájuk szerint. A játék 
végeztével mindent egy fa dobozba pakolhatnak, melynek 
a teteje maga a mágnestábla. Méret: 30 x 42 cm. 
Korhatár: 3+

DE13882 5 650 Ft
Mágneses puzzle
A kisvakond utazásai 
31 darabos készlet.
Méret: 33 x 20,5 x 4 cm.
Korhatár: 3+ 

DE13886 4 450 Ft
Mágneses puzzle Kisvakond MINI 
Méretének köszönhetően kicsik számára is 
alkalmas. 27 darabos készlet. 
A mágnestábla mérete: 16,5 x 16,5 cm.
Méret: 27,5 x 19 x 3,5 cm
Korhatár: 3+ 

VN9776 6 130 Ft
Mágnes formák
Kreativitás és képzelőerő fejlesztő játék. A 
gyermekek a jéték segítségével különböző 
egyszerű és bonyolultabb háromdimenziós 
formákat rakhatnak ki. A csomag 24 db, 
4 különböző színű elemet tartalmaz.
Méret: 7,5 x 4 cm.
Korhatár: 8+

DE13962 4 960 Ft
Mágneses puzzle - ZOO 
A készlet tartalmaz mágneses táblát 
állvánnyal és 41 fa mágneses elemmel. 
A tábla mérete: 31 x 16,5 cm.
Korhatár: 3+ 

MS5055 10 500 Ft
JUNIOR mágneses doboz figurákkal 
Fém doboz 36 db fa mágneses darabot tartalmazva, 
amelyek mindkét oldalról rögzíthetők a fém alaphoz. 
A csomag 12 db sablont is tartalmaz, amelyek szerint 
a gyermekek különféle képeket alkothatnak. 
Méret: 33 x 19 x 1 cm.
Korhatár: 3+ 

MS5040 5 250 Ft
Mágneses doboz - Vöros macska
Fém doboz 9 db fa mágneses darabot 
tartalmazva,a macska testrészeinek formáival. 
A gyermekeknek lehetőségük nyíilik a sablon 
szerint összerakni különféle helyzetekben a cica 
testét, ezzel gyakorolva a térbeli képzeletet.
Méret: 19 x 20 x 1 cm.
Korhatár: 3+ 
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35.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 

Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

MS5025 8 610 Ft
TANGRAM mágneses doboz
Fém doboz 34 db fa mágneses darabot tartalmazva, amelyek 
mindkét oldalról rögzíthetők a fém alaphoz. A csomag 
8 db sablont is tartalmaz, amelyek szerint a gyermekek 
különféle képeket alkothatnak. Méret: 33 x 19 x 1 cm.
Korhatár: 3+ 

MS5026 8 610 Ft
JUNIOR mágneses doboz
A fém doboz 16 db fa mágneses darabot tartalmazva, amelyek 
mindkét oldalról rögzíthetők a fém alaphoz. A csomag 
16 db sablont is tartalmaz, amelyek szerint a gyermekek 
különféle képeket alkothatnak. Méret: 33 x 19 x 1 cm.
Korhatár: 3+ 

MS5037 12 280 Ft
Nagy mágneses doboz figurákkal
A fa doboz tartalmaz egy fémből készült fedelet is, 
amely mágneses táblaként is szolgál, amelyre a 
gyermekek a fából készült mágneses darabokat és 
figurákat helyezhetik. A csomag 44 darabot tartalmaz.
Méret: 30 x 20 cm.
Korhatár: 3+ 

LU301951H 8 150 Ft
Mágneses doboz - Állatok a farmon
A gyerekek saját képeket hoznak létre a fémdobozon 
a mágneses elemek elhelyezésével. A csomagolás 
4 különböző mintájú hátteret tartalmaz. A képek 
felhelyezésével finomodik a kézügyesség és fejlődik a 
kreativitás. A fémdoboz mérete: 20,5 x 20,5 cm.
Korhatár: 3+

MS5002 11 550 Ft
MIDI mágneses doboz
Fa állvány, amelybe a gyermekek képeket helyezhetnek, ezzel 
fokozatosan feltárva az egyes részeket a kocka által meghatározott 
színek szerint. A játék a képzeletet, a memóriát és szókincset is fejleszti. 
A csomag 78 db képet tartalmaz. Méret: 21 x 11 x 19 cm.
Korhatár: 5+ 

112 
darab

GO58738 4 950 Ft
Hozd létre a saját világod  
A mágneses játék 106 db elemet tartalmaz 
a különféle képek létrehozásához.
Méret: 20 x 26,5 x 5 cm.
Korhatár: 3+
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LU02715 7 900 Ft
Mágneses könyv - Közlekedési eszközök
Mágneses oktatójáték, kartondobozban. Különböző elemeket tartalmaz, 
amelyek segítségével a gyerekek a kártyákon ábrázolt járműveket alkothatják 
meg. A fantáziájukat használva a saját elképzelésüknek megfelelő járművet 
is létrehozhatnak. A játék segít fejleszteni a finommotorikát, a koncentrációt, 
megtanítja megkülönböztetni a járművek egyes részeit. A játék 50 mágnest és 
18 kártyácskát tartalmaz. Mérete: 26 x 19 x 4 cm. Korhatár: 3+

LU02723 7 900 Ft
Mágneses könyv - Állatkák
Állatkás, mágneses, oktató játék kartonból készült könyvben. A 
játék 30 mágnest és 10 kártyát tartalmaz. Ki kell nyitni a könyvet, 
kiválasztani egy kártyát, és a mágnesek segítségével kirakhatjuk 
ugyanazt a képet, amely a kártyán szerepel. A gyermek a saját 
fantáziáját használhatja, és különböző képeket alkothat. A játék 
segít megkülönböztetni a színeket, az állatokat és edzi a memóriát. 
Mérete: 26 x 19 x 4 cm. Korhatár: 3+

LU02721 7 900 Ft
Mágneses könyv - Évszakok
Találja ki melyik évszakról van szó, és hozzon létre az 
évszaknak megfelelő jelenetet a megfelelő öltözettel 
és kiegészítőkkel. A játék 4 darab, a figurák öltözetét 
bemutató  kártyát tartalmaz, 3 jelenetet és 48 mágnest 
tartalmaz. Mérete: 26 x 19 x 4 cm. 
Korhatár: 3+

LU02725 7 900 Ft
Mágneses könyv - Királylányok
Oktató játék kartonkönyvben. A játék királylányos témájú, és mágneses 
kiegészítőket tartalmaz. A játék 55 mágnest és 7 kártyát tartalmaz. A gyerekek 
először a kártyáknak megfelelően öltöztethetik fel a királylányokat, később 
emlékezetből is megtehetik azt, vagy a saját fantáziájuknak megfelelő öltözetet 
is létrehozhatnak.  A játék segít fejleszteni a kreativitást, a finommotorikát és 
saját történeteket létrehozni. Mérete: 26 x 19 x 4 cm. Korhatár: 3+ 

LU02717 7 900 Ft
Mágneses könyv - Lányos, szórakoztató arcok 
Állíts össze az egyik kártyának megfelelő arcot, vagy hozz létre egyet a 
saját elképzelésidnek megfelelően. A kartonkönyv 55 mókás mágnest és 
10 kártyát tartalmaz.  A játék segít fejleszteni a kreatív gondolkodást, a 
finommotorikát és az arckifejezéseket, amelyeket a létrehozott képeknek 
megfelelően utánozhatunk. Mérete: 26 x 19 x 4 cm. Korhatár: 3+
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Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

Mágneses történetek
Mágneses oktató játék, könyv formájában. A gyerekek képes mágneseket helyeznek 
a mágneses háttérre különféle történeteket alkotva, amelyeket aztán elmesélhetnek 
az osztálytársaknak vagy tanároknak. A játék fejleszti a finommotorikát, a képzelőerőt 
és javítja a kifejezőkészséget. A termék részét képezik a mintakártyák, amelyet vagy a 
gyerekek használhatnak a képek kirakása során vagy a tanár a válasz helyességének 
ellenőrzésére a helyhatározók oktatása során (előtt, mögött, alatt...).
Doboz mérete: 26 x 19 x 4 cm.
Korhatár: 4+

1. PX2009A - Piroska és a farkas 4 900 Ft
2. PX2010A - Farm 4 900 Ft
3. PX2011A - Öltöztessük fel Annát és Tomit 4 900 Ft
4. PX2012A - Utca 4 900 Ft

MD13550 8 200 Ft
Mágneses öltöztető - Fiú 
jelmezben
Mágnesses baba, melyhez a különféle 
ruhadarabok mágnessel erősíthetők. A ruhák 
különbözőképpen kombinálhatók.28 darabot 
tartalmazó készlet. 
Méret: 21 x 29 x 2,5 cm.
Korhatár: 2+

MD14940 10 690 Ft
Mágneses öltöztető 
- Léna és Luca
Mágnesses babák, melyhez a különféle 
ruhadarabok mágnessel erősíthetők. A ruhák 
különbözőképpen kombinálhatók.
60 darabot tartalmazó készlet. 
Méret: 35,5 x 28 x 3 cm.
Korhatár: 2+ 

MD15164 8 200 Ft
Mágneses öltöztető
- Júlia és az ő foglalkozása 
A babát különböző ruhákba öltöztethetjük, 
amelyek mágnesekkel rögzülnek a testéhez. A 
csomagolás 24 ruhadarabot tartalmaz az egyes 
foglalkozásoknak megfelelően. 
A csomag mérete: 29 x 21 x 2,5 cm.
Korhatár: 3+

LU7392 8 150 Ft
Mágneses box - Öltöztessük fel Lilit
A mágneses puzzle teret ad a fantáziának és a történetek 
kitalálásának. A mágneses öltöztetők a legkedveltebb 
kislányoknak készült játékok közé tartoznak. Öltöztesd 
fel Lilit egy kerti sétához vagy a kutyusával való játékhoz. 
A képek kirakásával a manuális képességek és a 
kreativitás fejleszthető. A box 4 darab különböző mintával 
díszített hátteret és 54 mágneses darabot tartalmaz.
A doboz mérete: 20,5 x 20,5 cm. 
Korhatár: 3+
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Mágnes arcok
Az arcokat 85 különböző vicces 
mágnessel egészíthetjük ki. 
inspirációként használhatjuk a 
sablonokat.
Méret: 20 x 26,5 x 5 cm.
Korhatár: 3+

GO58488 - Fiú 5 290 Ft
GO58492 - Lány 5 290 Ft

EPL130199 775 Ft
Mágneses tábla - Vidám arc 
Szórakoztató mágneses játék, amely edzi a gyermekek esetében 
kéz és a szem koordinációját. A mágneses toll segítségével a 
gyerekek átcsoportosítják a mágneses forgácsot, így bajuszt, 
szakállat, hajat, stb. adhatnak az arcnak.
Mérete: 10 x 12,7 x 1,3 cm.
Korhatár: 3+ 

MD19314 9 020 Ft
Mágneses öltöztető - Legjobb barátnők 
kis kedvencekkel
A csomag tartalma: 2 fából készült lányfigura, kutya, macska, 
4 állvány, 78 mágneses ruhadarab és kiegészítő. Mindez 
fa dobozba helyezve, tolható fedéllel és fogantyúval. A játék fejleszti
a szem-kéz koordinációját, a finommotorikát, a kreatív gondolkodást 
és a képzelőerőt. Csomag mérete: 23 x 25,5 x 4 cm. 
Korhatár: 3+ 

VN82177 30 590 Ft
Mágneses képek
A csomag 196 db mágnest tartalmaz. Méret kb. 13 cm:
10 alma, 10 körte, 10 banán, 10 tehén, 10 ló, 10 kutya,
10 macska, 10 lufi, 10 autó, 10 bicikli, 10 hajó, 10 repülő, 
10 fiú, 10 lány.  Méret 5,3 x 5,3 cm: 42 szám 0-tól 20-ig. 
Méret 5,3 x 5,3 cm: 14 írásjel. Erős kartonból készült 
dobozban. Korhatár: 5+

MS3009 7 450 Ft
Mágneses állatformák 
A készlet 32 db színes
állatformát tartalmaz.
Korhatár: 2+

DV268028 4 990 Ft
Famágnesek - Közlekedés 
A csomag 20 db különféle közlekedési 
eszközt tartalmaz.
Csomag mérete: 15 x 14 x 6 cm.
Korhatár: 2+ 
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Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

MD10448 6 270 Ft
Mágneses betűk 
52 darabos fából készült készlet,amely szórakoztató 
módon ismerteti meg a gyermekeket a betűk 
világával,valamint az új szavak létrehozásával. Praktikus 
fa dobozban csomagolva. Méret: 20 x 14 x 5 cm.
Korhatár: 3+

MD10449 6 270 Ft
Mágneses számok 
A fából készült mágneses készlet szórakozató módon 
ismerteteti meg a gyermekeket a számokkal és az 
egyszerű számításokkal. 0-tól 20-ig terjedő számokat
tartalmazza,valamint 5 db matematikai jelet.
Méret: 20 x 14 x 5 cm.
Korhatár: 3+

LR8551 8 890 Ft
Mágneses építőjáték - Betűk 
A készlet 100 db mágneses habszivacs elemet 
tartalmaz, melyek segítségével készíthetünk 
számokat vagy kis és nagy betűket.
A legnagyobb darab mérete: 5 cm.
Korhatár: 4+ 

BN83651 5 980 Ft
Kétoldalas fali tábla
Mágneses tábla betűkkel. A fehér oldalára 
filctollal a fekete oldalára pedig krétával
írhatunk. A fehér tábla mágneses.
Méret: 42 x 1,5 x 30 cm.
Korhatár: 3+

VN50987 3 530 Ft
Mágneses számok
32 darabos mágneses szám készlet 5 
matematikai szimbólummal, átlátszó fedeles fa 
dobozban. Méret: 5 cm.
A doboz mérete: 16,5 x 14,5 x 5 cm.
Korhatár: 5+

VN50986  4 290 Ft
Mágneses betűk
52 darabos mágneses betű készlet - 26 kicsi 
és 26 nagy betű, átlátszófedeles fa dobozban.
Méret: 5 cm. 
A doboz mérete: 16,5 x 14,5 x 5 cm.
Korhatár: 5+

További mágnesek a 
katalógus 738 - 739. old.

MS3003  5 920 Ft
Mágneses fa formák
44 darabos készlet. A nagy négyzet mérete 4 x 4 x 
0,8 cm. Korhatár: 3+

EPL110398 11 450 Ft
Színes mágnesek, 72 db
Az erős mágnesek nagyméretű papírokat 
vagy legfeljebb 8 lap A4-es papírt képesek 
megtartani. Tartalom: 12 mágnes 6 színben, 
mindegyik erős fedéllel - ideális tároláshoz 
vagy rendszerezéshez.
Anyaga: mágnes, műanyag.
Méret: Ø 21 mm.
Korhatár: 3+

VN77656 2 890 Ft
Mágnes készlet A
Átmérő: 20 mm.

VN77657 3 750 Ft
Mágnes készlet B
Átmérő: 30 mm.

Mágnesek
A műanyag dobozos készlet

tartalma: 40 db mágnes 4 színben.
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VN99 1 390 Ft
Mágneses szalag 0,7 mm
Vastagság: 0,7 mm - papírhoz, kartonhoz, stb. 
Szélesség: 25 mm. Hossza: 1 m.
VN101 1 780 Ft
Mágneses szalag 1,7 mm
Vastagság: 1,7 mm - nehezebb tárgyakhoz. 
Szélesség: 25 mm. Hossza: 1 m.

Mágneses szalag
Rugalmas mágneses szalag. 
Kisebb darabokra vágható.

VN73499 2 650 Ft
Mágneses fehérpapír
Különböző sajátkészítésű oktató eszközöket 
készíthetünk a segítségével. Vágjuk ki kívánt 
formát és írjuk rá a szükséges információkat. 
A papír a legtöbb tintás nyomtatóba is 
használható. Vízálló. A csomag 5 db A4-es 
lapot tartalmaz. Vastagság: 0,3 mm.
Korhatár: 8+

VN73488 4 290 Ft
7 színű mágneses fólia
Készítsünk különböző formákat saját
fantáziánk szerint. Rajzoljuk le a kívánt
alakzatot a fóliára és vágjuk ki. A csomag
7 db, 7 különböző színű A-es lapot tartalmaz.
A fólia vastagsága 0,7 mm. Korhatár: 8+

CD149007 5 990 Ft
Mágneses címkék 
20 mágneses címke készlet, amelyre 
lehetősége van többször is írni mivel a 
címkék törölhetők.
A tábla és a toll nem tartozék.
Méret: 13,3 x 3,8 cm.
Korhatár: 3+ 

Öntapadós alakzatok
Ragasztó formák innovatív anyagból, amelyek bármilyen sima és 
sík felülethez tapadnak. Használható többször is anélkül, hogy 
elveszítené tulajdonságait. Korhatár: 4+

1. LR92857 - 47 db 12 750 Ft
2. LR92856 - 44 db 8 950 Ft
3. LR92859 - 74 db 8 950 Ft
4. LR92855 - 112 db 8 950 Ft
5. LR92860 - 51 db 11 790 Ft
6. LR92861 - 51 db 7 100 Ft
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35.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 

Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

LH40403 12 190 Ft
Örökmozgó homok Sand Alive - 5 kg 
Óvodák számára ideális készlet. A homok finoman 
átfolyik az ujjak között, ennek ellenére jól formálható, 
erős és kreatív építmények készíthetők belőle.
A csomag mérete: 18 x 14 x 8 cm.
Korhatár: 3+ 

LH40402 3 860 Ft
Örökmozgó homok Sand Alive - Készlet
A készlet tartalma: 1 kg homok, 4 világhírű épület formája és 5 modellező 
segédeszköz. A homok finoman átfolyik az ujjak között, ennek ellenére jól 
formálható, erős és kreatív építmények készíthetők belőle.
A csomag mérete: 18 x 14 x 8 cm.
A formák mérete: 14 x 14 cm.
Korhatár: 3+ 

BE22396 11 390 Ft
Érintő játék
Az oktató játék segítségével érintés útján ismerkedhetünk 
meg a formákkal és tornáztathatjuk a memóriánkat. A 
játék különböző nehézségi  szintű, így minden korosztály 
számára ajánlott.
3 éves kortól 1 és 5 játékos számára. Tartalma:
8 fa forma, 32 fa kártya (4,5 x 4,5 x 0,4 cm)
és 3 zsák. Korhatár: 4+

GO56968 3 950 Ft
Kiegészítő pexeso 
32 db-os fa pexeso, a feladat kitölteni a 
hiányzó részeket csupán tapintás alapján.
A kártyák mérete: 6 x 6 cm
Korhatár: 3+ 

Örökmozgó homok
Az első homok, mellyel beltérben is játszhatunk! 98% tiszta homokból készült. A kreatív játékkal a munka nyugtató 

és relaxáló, stressz és feszültségoldó és fejleszti a finommotoros készséget. Készítsünk különböző építményeket és 
figyeljük ahogyan a homok átfolyik az ujjaink között. 

csodálatos segédeszköz 
figyelemzavaros gyermekek 

számára is!

Különböző formák 
homokozóba 

az 31 - 35 old.
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NA337037 15 780 Ft
Tactilo - kicsi érintő játék
A játék hasonló módon működik mint a nagy Tactilo játék, de a fa 
elemek nincsenek párban. A hozzátartozó kártyák kartonból
készültek és az egész készlet egy kartondobozban található.
Tartalma: 25 db, különböző fa forma (kb. 3,5 cm),
5 kártya 21 x 13,5 cm, használati utasítás, karton doboz.
Korhatár: 4+

NA337133 12 320 Ft
Fa lottó - fa alakzatok
A fa formák körvonalai a kártyákon is meg vannak jelölve, így 
a gyermekek megismerkedhetnek a készlet darabjaival. A fa 
formákat berakjuk a zsákba, a kártyákat szétosztjuk a gyermekek 
között. Majd a gyermekek sorban megpróbálják kiválasztani a 
zsákból a kártyájukon található formát. Tartalma: 24 db, színes 
fa forma (4,5 x 6,5 x 0,9 cm), 24 vastag karton kártyák 8 x 8 cm, 
zsák, használati utasítás. Korhatár: 2+

GO59009  5 950 Ft
Keresd a párját
A gyerekek tapintás útján próbálják megkülönböztetni 
és összepárosítani a darabokat. A csomag 12 fa formát 
tartalmaz, teztília zsákba. Méret: 7 - 11,5 cm.
Korhatár: 3+

DV262413 9 880 Ft
Találd meg érintéssel - Mókás alakzatok 
Didaktikai játék, amelynek során azonosítani és körülírni kell a 
tárgyat, amelyet a gyermek a kezében tart. Számtalan alternatívája 
létezik a felhasználásának, a mókás alakzatok különféle játékokra 
használhatóak. A csomag mérete: 15 x 16 x 15 cm.
Korhatár: 2+ 

OW10004 10 150 Ft
Canoe Tapintás
A készlet tartalmaz: 16 fakockát, amelyeken kitüremkedő jelek szerepelnek, 4 
jel nélküli kockát és egy kendőt a szemek bekötéséhez. Mindez szövetzsákba 
csomagolva kapható. A szett az érzékfejlesztést szolgálja, tökéletesíti az 
összpontosítás képességét, fejleszti a tervezőképességet és képzelőerőt. A 
tapintás a legfontosabb érzék, amellyel a gyerekek felfedezik a környező világot.
Hogyan játszunk: Kösse be a gyermek szemét, és hozzon létre a kockákból 
egy sort. A gyermek a tapintásával ellenőrzi a kialakított sort, és a fennmaradó 
kockákból igyekszik létrehozni egy azonos sort. A kockák mérete: 4 x 4 x 1,5 cm.
Korhatár: 4+ 

GO56828 5 750 Ft
Érintő pexeso - Párnácskák
Az oktató játék 20 párnát tartalmaz, 
különféle tartalommal kitöltve.
Párna mérete: 5 x 5 cm.
Korhatár: 3+

Érintő puzzle
3 részes fa puzzle, taktilis érzékelés 
fejlesztéséhez. Méret: 30 x 12 x 1,5 cm.
Korhatár: 2+

1. NA330098 - Farm 5 550 Ft
2. NA330134 - A vízben 5 550 Ft
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35.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 

Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

Szenzomotorikus kígyó
Érintés, finommotoros és fantázia fejlesztő, 
színes segédeszköz. A szórakoztató tekergő 
kígyó, játszásra ösztönöz minden gyermeket.

1. MR592333 - originál (48 cm) 9 550 Ft
2. MR592335 - átlátszó (17 cm) 1 790 Ft
3. MR592337 - habszivacs (16 cm) 2 550 Ft

NA337136 10 830 Ft
Érintő dominó
Klasszikus 2-6 játékos számára kialakított 
játék. A csomag 24 db fa dominót tartalmaz, 
8 különböző felülettel. 
1 dominó mérete: 7 x 3,5 x 1,5 cm.
Korhatár: 3+ 

LR9075 7 390 Ft
Taktilis formák 
Szorakozással teli zsák! A gyerekek fejlesztik a finommotoros 
készségüket, gyakorolják a színek és felületek felismerését.
A csomag 20 különböző formát és 10 feladatkártyát 
tartalmaz. A formák mérete: 5 cm.
Korhatár: 3+ 

EI3049  8 150 Ft
Érintő párnák
Durva, finom, sima? A különböző felületű 
párnák segítségével a gyermekek fejlsztik 
szókincsüket. A csomag 
10 pár párnát tartalmaz (csomós, szőrös, 
bolyhos, darabos, barázdált, kemény, durva, 
csúszós, sima, finom ), méretek 5-től 8 cm-ig.
Korhatár: 3+

AK20410 9 950 Ft
Maxi érintő pexeso - Mindennapi élet
Népszerű játék a mindennapi életből vett különféle textúrákkal. 
Segít a memória, észlelés, tapintás és a finommotorika 
fejlesztésében. A játék célja egyforma párokat találni. Az a 
nyertes, aki a játék végén több párral rendelkezik. Montessori 
módszer inspirálta. 
A csomag 34 kártyát tartalmaz.
Méret: 9 x 9 cm. 
Korhatár: 3+

AK20411 9 950 Ft
Maxi érintő pexeso - Természet
Népszerű játék a természetből és környezetünkből 
származó képekkel. Segít a memória, észlelés, tapintás 
és a finommotorika fejlesztésében. A játék célja egyforma 
párokat találni. Az a nyertes, aki a játék végén több párral 
rendelkezik. Montessori módszer inspirálta. A csomag 34 
kártyát tartalmaz.
Méret: 9 x 9 cm. 
Korhatár: 3+
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LE6570 10 350 Ft
Érzékfejlesztő - tapintás
Felismeritek a tárgyakat tapintás 
alapján? A fa állványon textília 
található mely végén 1 zsák 
helyezkedik el. A zsákba különböző 
tárgyakat helyezhetünk és tapintás 
útján próbljuk meg kitalálni milyen 
tárgyról van szó. 
Méret: 40 x 20 x 20 cm.
Korhatár: 3+

LE6989 17 220 Ft
Érintő játékdoboz
A játék segítségével hallás és 
tapintás alapján ismerkedhetünk 
meg a világgal. A dobozon 2 
nyílás található a kezeknek, 
lencse a szemeknek, és tölcsér
a füleknek.
Méret: 25 x 43 x 30 cm. 
Korhatár: 2+

GO59004  10 500 Ft
Felületek II
Emlékezet fejlesztő, fa játék. A pamut zsák 32 db 16 
különböző felületű korongot tartalmaz, melyet a gyermekek 
tapintás alapján különböztetnek meg és párosítanak össze. 
1 db átmérője: 4 cm. Korhatár: 3+

GO56895  6 600 Ft
Felületek
Emlékezet fejlesztő, fa játék. A játék 10 különböző felületet 
tartalmaz, melyet a gyermekek érintés útján ismernek fel és 
így keresik meg a helyüket az alátéten.
Az alátét mérete: 29 x 13 x 3,5 cm. Korhatár: 3+

AK20615 9 150 Ft
Tapintásos dominó
- Különböző alakzatok
Kiváló segédeszköz a látás és a tapintásos érzékelés 
fejlesztésében. Az egyik oldala klasszikus dominót 
jelenít meg, a másik oldala különböző alakzatokat mutat. 
Mindkét oldalt vastag textúra fedi a megkülönböztetésük 
érdekében. A készlet 28 kártyácskát tartalmaz.
Mérete: 13 x 6,5 cm. Korhatár: 3+

RY15413 5 990 Ft
Tapintás fejlesztő papír 
Egyedülálló papír a tapintás fejlesztésére, amelyet 
a gyerekek színes ceruzákkal vagy ujjfestékkel 
tudnak kiszínezni. 6 különböző mintát (körök, 
négyzetek, ívek, hullámok) fedezhetnek fel általa 
a gyerekek. Mérete: 30 x 30 cm.
Korhatár: 2+ 
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35.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 

Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

GN2117  25 190 Ft
Motoszenzorikus körök 1
Tartalma: 5 pár kör (egyforma színű és 
struktúrájú), a nagy kör átmérője 27 cm, 
a kis kör átmérője 11 cm, szembekötő, zsák. 
Teherbíró képesség: 100 kg. Korhatár: 2+

GN2118  25 190 Ft
Motoszenzorikus körök 2
Tartalma: 5 pár kör (egyforma színű és 
struktúrájú), a nagy kör átmérője 27 cm, a 
kis kör átmérője 11 cm, szembekötő, zsák. 
Teherbíró képesség: 100 kg. Korhatár: 2+

TS1002 12 500 Ft
Zselé számok
Folyékony zselével töltött színes számok. 
Érdekes készségfejlesztő eszköz. A csomag 
0-tól 9-ig terjedő számokat tartalmaz. 
Magasság: 15 cm. 
Korhatár: 3+

TS1001 11 690 Ft
Zselé formák
Biztosan hamar a gyermekek kedvence lesz a csillámos 
segédeszköz. Folyékony zselével töltött formák 
segítségével megismerhetik a különböző formákat.
A csomag tartalma: 2 x 6 különböző forma.
Méret: átmérő 15 cm. Korhatár: 3+

Szenzomotoros körök
A kellemes tapintású anyagokat a gyerekek láb és kéz tapintásával érzékelhetik.

A kaucsukból készült köröket párban használhatjuk - kis körök kézre, nagy körök lábra.
A játék célja nem csak az érintés, hanem az ebből adódó tapasztalatok leírása.

A játék korosztályonként különbözőképpen használható. 
A játék lényege : 

- összehasonlítás, leírás
- taktilis emlékezet fejlesztése

- az egyes struktúrák felismerése csukott szemmel. 
A körök nehézségi szint szerint két csoportra oszthatók.

MR592455 35 350 Ft
Motoszenzorikus lapok - 4 darab 
A vékony lapok nem mérgező, színes folyadékkal vannak megtöltve, amely a játék során 
megváltoztatja az alakját, ezzel a tapintásos tapasztaláson túl esztétikai élményt is nyújt. A 
lapok ellenállóak, a hátoldaluk csúszásgátlóval van ellátva. A földön, asztalon, vagy bármilyen 
más sima felüleletn használhatóak. Mérete: 60 x 60 cm. 1 alátét mérete: 30 x 30 cm. 
Korhatár: 3+ 
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ED522821  15 050 Ft
Súly hengerek
Montessori Mária által használt táblázat alapján készült súly hengerek. A 6 pár
különböző súlyú henger, az egyforma súlyú hengerek egy csoportba tartoznak.
A fejlesztő játék segítségével a gyermekek megismerik a súlyok, tömegek közti 
különbséget. A hengereket nem mérleg segítségével mérjük, hanem tenyerünkben 
kezünket fel le mozgatva. Tartalma: 6 pár különböző súlyú henger, összesen
12 műanyag henger, fa talp nyílásokkal 38 x 13 cm. 
Korhatár: 3+

ED522806 14 220 Ft
Hanghenger készlet
A hallás fejlesztése a hengereknek köszönhetően szórakoztató is lehet. 
A készlet 12 hengert tartalmaz, melyek külsőre egyformák, de különböző anyagokkal
vannak megtöltve, minden hengernek van párja. A hengerek különböző hangokat adnak,
a halktól az erőteljesig. Készségfejlesztő eszközként is használhatjuk: párosíthatjuk - mint
a Montessori gyakorlatoknál.  A gyermekek megrázzák a hengerek és próbálják megtalálni 
a hangpárokat. A hengerekaljára helyezhetünk számokat vagy  jeleket ennek segítségével 
a gyermekek maguk is leellenőrizhetik  helyesen e állították össze a párokat.
Ezt követően a gyermekek:
- sorba rendezhetik a hengereket hangerősség szerint
- megmagyarázhatják a hangok értelmét: csendes - hangos, csendes - csendesebb
- legcsendesebb, hagos - hangosabb - leghangosabb.
Tartalma: 6 műanyag henger pár, összesen 12 db, fa talp nyílásokkal 38 x 13 cm.
Korhatár: 3+

LE6766 12 400 Ft
Hang memóriajáték
Hasonlitsd össze a hangokat! A játék fejleszti 
a hallást és memóriát. A gyermekek feladata 
megtalálni és összepárosítani az egyforma 
hangokat. A csomag tartalma: 12 fa fedeles 
doboz. A dobozok tartalma különböző és párban 
vannak. A dobozokban találunk fém golyókat, 
üveggyöngyöket és csengőket.Átmérő: 5 cm.
Korhatár: 3+ 

GO56683 8 300 Ft
Hang memóriajáték 
12 darabos hang pexeso. A gyerekek feladata 
megtalálni az azonos hangú darabokat. 
Egy darab mérete: 6,7 x 6,7 x 5,8 cm.
Korhatár: 3+ 

GO56684 8 950 Ft
Súly memóriajáték 
12 darabos fa súly pexeso. A gyerekek feladata 
megtalálni az azonos súlyú darabokat. 
Egy darab mérete: 6,7 x 6,7 x 5,8 cm.
Korhatár: 3+ 

PX0364A 7 400 Ft
Hallásfejlesztő memóriajáték
A klasszikus memóriajáték hangos változata. 
A kockákat az azonos hangok alapján kell 
párosítani. Az nyer, aki a legtöbb hangot 
egymáshoz tudja rendelni. A játék klasszikus 
módon is használható valamint a tábla 
segítségével. A játékot vak és gyengén látó 
gyermekek is használhatják.
Korhatár: 5+
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35.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 

Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

NA337223 16 230 Ft
Hang lottó - tárgyak a környezetünkben
A 36 hang egymás után 4 különböző sorrendben hangzik el. 36 hétköznapi 
hang. A hang alpján a gyerkek a megfelelő kártyára helyezik a zsetont. A 
sorrend változásának köszönhetően a játék nagyon izgalmas. A kártyák 
erős kartonból, a zsetonok pedig műanyagból készültek. A készlet tartalma 
1 CD, 36 hangal 4 verzióban, 12 kártya ábrákkal 25 x 9 cm és 40 zseton
3 cm átmérővel. Korhatár: 2+

NA337131  15 850 Ft
Hang lottó - élethelyzetek 
A CD-n 48 hang hallható különböző 
környezetből. A feladat a hangokat a 
megfelelő kártyákhoz rendelni (kert, 
konyha, utca, kereszteződés, erdő és 
part). A hangokat 6 különböző módon és 
sorrendben hallhatjuk. A hang alapján a 
gyerkek a megfelelő kártyára helyezik 
a zsetont. A készlet tartalma 1 CD, 6 
kártya ábrákkal 33 x 22 cm és 50 zseton 
3 cm átmérővel.
Korhatár: 4+

VN756622 7 060 Ft
Hangkockák
A hang blokkok fa négyzeteket, téglalapokat 
és köröket tartalmaznak. Mindegyik tele 
van fából készült gyöngyökkel, így amikor 
megrázzuk a kockákat különféle hangokat 
adnak ki. A készlet 12 gyönyörűen kialakított 
fa blokkot tartalmaz, különböző formában és 
színben. A fa blokkok 9 különböző hangot 
adnak ki. A játék elemet nem igényel.
Korhatár: 1+

CD846032 9 590 Ft
Arcok és érzelmek - lottó 
A lottó az arckifejezéseket és az érzelmek hang 
megnyilvánulásait vizsgálja. A gyerekek zsetonokat helyeznek 
a képekre a lejátszott CD-nek megfelelően. A csomagolás 
12 kártyácskát, 120 zsetont és hanganyagot rögzítő CD-t 
tartalmaz. A kártya mérete: 14 x 21,5 cm. 
A CD angol nyelvű. Korhatár: 4+ 
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2. A természet hangjai
BO11040 9 290 Ft

1. Állathangok
BO11000 9 290 Ft

3. Mindennapi hangok
BO11010  9 290 Ft

Hallgasd és keresd CD
A műanyag bőrönd 1 CD-t tartalmaz 18 különleges 
hanggal, 32 műanyag kártyával, 18 ábrával. Minden kártya 
kétszer szerepel és valamelyik hanghoz tartozik. A játék 
lényege, hogy a hangokat a kártyán található megfelelő 
ábrához rendeljük.
A 18 pár kártyával lottó is játszható.
Korhatár: 3+ 

Hallgatás

OT100 3 520 Ft
Az első hangos  lottóm
Kitűnő segédeszköz a hangok memorizálására. Tartalma: 4 játéktábla, 
24 hangkártya,valamint találos kérdések. 2 - 4 játékos számára 
alkalmas.Csomag mérete: 19 x 14 x 5 cm. 
Korhatár: 2+
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35.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 
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CD846008 9 790 Ft 
Hangok a környezetünkből
A gyermekek feladata megkülönböztetni hallás alapján 
a különböző hangokat. 
A hangokat a kártyákon látható ábrákhoz rendelik. 
A hallottak alapján a zsetonokat a kártyán látható 
ábrákra helyezik.
A csomag 12 db kártyát 14 x 21 cm, 8 ábrával, 120 
zsetont és CD-t tartalmaz.
A CD angol nyelvű.
Korhatár: 4+

CD846006 9 790 Ft
Hangok az otthonunkban
A gyermekek feladata megkülönböztetni hallás ala-
pján a különböző hangokat. A hangokat a kártyákon 
látható ábrákhoz rendelik. A hallottak alapján a 
zsetonokat a kártyán látható ábrákra 
helyezik. A csomag 12 db kártyát 14 x 21 cm, 8 
ábrával, 120 zsetont és CD-t tartalmaz. A CD angol 
nyelvű. Korhatár: 4+

NA337143 13 720 Ft
Az első hang lottóm 
A feladat felismerni a 30 hangot és bejelölni a kártyákon - konyha, étkező, 
hálószoba, fürdőszoba, utca, park. Kiváló 1-6 személyes készségfejlesztő játék. 
Tartalma: 6 llaminált kártya, 30 műanyag zseton, 30 perces CD.
A kártya mérete: 33 x 23 cm.
Korhatár: 2+ 
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BE30177  21 990 Ft
Érzékszervek - környezetünk
A játék fejleszti a logikai gondolkodást, nyelvérzéket és 
érzékeket. A játékot különbözőképpen játszhatjuk, akár lottó 
játékként, emlékezetfejlesztő játék, kockák segítségével, 
mindegyik játék könnyen megérthető. 4 éves kortól ajánlott. 
A játék tartalma 48 fa kártya (64 x 64 x 6,5 mm), 2 kocka 
szimbólumokkal és fa doboz. Játék 1-6 játkos számára. 
Korhatár: 4+

LR3776 8 890 Ft
Berregő villogók 
A készlet 4 db berregőt tartalmaz. 
Nyomjuk meg a gombot és a 
berregők világítani kezdenek. 
Különböző oktatási feladatoknál 
is használható. A berregők 
AAA típusú elemmel működnek 
(az elemeket a csomag nem 
tartalmazza). Átmérő: 9 cm. 
Korhatár: 3+ 

LR3775 7 890 Ft
Berregő - állatkák 
A készlet 4 db berregőt tartalmaz. 
Nyomjuk meg a gombot és a berregők 
világítani kezdenek. Különböző 
oktatási feladatoknál is használható. 
A berregők AAA típusú elemmel 
működnek (az elemeket a csomag 
nem tartalmazza).
Átmérő: 9 cm. Korhatár: 3+ 

NA336031 15 970 Ft
Érzékszerveink 
5 érzékszervünk megismeréséhez 
használható játék. Fejleszti a szókincset és 
segítségével a gyermekek megismerhetik a 
környezetüket és különböző élethelyzeteket. 
A játék 3 féle képpen használható - a neylvi 
játékban a gyermekek leírják mit ábrázol 
a kép, a válogató játékban az ábrákat a 
zsetonon található érzékszerveinkhez kell 
párosítanunk és a harmadik lotto játékban 
1 vagy 5 érzékszerv használatával kell 
kitöltenünk kártyáinkat - ki lesz az első?
A csomag tartalma: 35 kártya ábrákkal (24 
x 18 cm), 5 kétoldalú lotto kártyat (24 x 18 
cm), 25 kép kártya (8 x 7 cm), 5 kerek zseton 
(átmérő 6 cm) leírás. Korhatár: 4+ 
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AK20600 11 650 Ft
Szaglás: A gyümölcs és illata 
Érzékfejlesztő játék, konkrétan a szaglás fejlesztésére 
használható, a gyümölcsök megkülönböztetése az 
illatuk alapján. A csomag tartalma 12 lezárható tubusos 
illat (az illat kb. 3 évig kitart), 12 gyümölcs féle + 24 gyü-
mölcskép (egészben és félbevágva). A gyümölcsök és az 
illatuk alapján történő párosítás során fejlődik a látás és a 
szaglás érzékelése. A kártyák színes kerettel vannak el-
látva és önellenörző célt szolgál. A tubusban található illat 
akár 4 évig is kibírja, ha minden használat után lezárjuk. 
Az illat intezitása természetesen idővel csökken.
A kártyák mérete: 7 x 7 cm.
Korhatár: 3+ 

Önellenőrző 
rendszer

AK20610 8 990 Ft
Érzékszervek
A játék 50 db képet tartalmaz, különböző csoportokra osztva:
10 fő kártya (dupla) az 5 különböző érzékszervünk képével 
és 40 kártya különböző helyzetekkel, melyek bemutatják 
érzékeszrveinket a hétköznapi életben. A fö kártyák alapján 
8 csoportot alakíthatunk ki a képek segítségével,meleyek 
egy bizonyos érzékszervhez sorolhatók. A csoportokat a 
dobókocka segítségével határozhatjuk meg. 
A kártyák mérete: 9 x 9 cm. Korhatár: 3+

Dobókocka a 
csomag tartalma
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