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Mai multe produse din această categorie 

puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

GO55887

Tractor din lemn 
cu o remorcă 
pentru fan
preț: 279 lei
la pag. 449

56007 RO

Buburuza
- Caiet
de lucru
preț: 5 lei
la pag. 529

LN30009

Păpușa Luigito
preț: 115 lei
la pag. 519

BN82150

Centură cu scule
preț: 90 lei
la pag. 511

GO51539

Bucătărie 6
preț: 120 lei
la pag. 462

LR3685EI

Coș de fructe
preț: 130 lei
la pag. 489

GO51582

Familie
preț: 59 lei
la pag. 460

BE66050

Role, 5 buc
preț: 125 lei
la pag. 441

Caietul de lucru Buburuza este un caiet adresat celor mai mici preșcolari.

C A I E T  D E  L U C R U

Acest caiet este al meu:

Since 1996
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Totul sub un
singur acoperiș

cel mai complex și 
diversificat sortiment 
de pe piață

www.nomiland.roClubul Nomiland1.

2.

creșe     ●     grădinițe     ●     cluburi de joacă     ●    școli primare

Fiecare grădiniță sau școală, devine membru deja după prima comandă!

RĂSPLĂTIM CLIENȚII FIDELI

Membrii Clubului NOMILAND

primesc gratuit diverse articole

pe tot parcursul anului.

La fiecare achiziție de produse din catalogul

nostru, veți primi pentru 10 Lei cu TVA

facturați - 1 punct în contul dvs. din

Clubul NOMIland.

Toate informațiile legate de Clubul NOMILAND 
sunt afișate pe site-ul nostru www.nomiland.ro

în produse

din catalogul

nostru

puteți alege din peste 

9000 de  produse în produse 

electronice și 

accesorii

cu punctele adunate

vă puteți face un
cadou sub formă

de electronice de

calitate

Convertiți

punctele

adunate

* (Nu se aplică pentru mobilier, 
amenajări interiorare și 
mobilierul din spumă.  

Mai multe informații pe  
www.nomiland.ro)

La o comandă de peste  
450* lei din categoriile Jocuri 

de rol, Materiale didactice 
și jocuri, Artă și creație, 

Educație muzicală și Sport.La
 n

oi
 a

ve
ți

Cu NOMILAND 
ieșiți pe plus!

La comenzi de mobilier  
în valoare de peste 4500 lei 

beneficiați de transport GRATUIT!

România

2 CATALOAGE
= oferta completă NOMILAND !

46 000 
de produse

55 000 
de clienți 
mulțumiți 

Mobilier

Jocuri de rol, Materiale didactice și jocuri, 

Artă și creație, Educație muzicală, Sport

1.

Pentru ca 

să vă puteți 

orienta ușor și rapid !
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Cu NOMILAND  
ieșiți pe plus!

E U R O P E A N  G R O U P

Partenerul grădinițelor

din anul 1996

www.nomiland.ro

2.
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GRATUIT

*(Nu se aplică pentru mobilier, amenajări interiorare și mobilierul din spumă). 
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REDUCERE AVANTAJOASĂ: -5% în perioada 01.09.2021 - 15.11.2021.   
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BN82810 145 lei 
Cort - Castel
Dimensiune: 105 x 105 x 125 cm.
Fabricat din poliester 100%.
Categoria de vârstă: 3+

BN82805 116 lei
Tunel - Omida verde
Dimensiune: 48 x 48 x 180 cm.
Fabricat din poliester 100%.
Categoria de vârstă: 3+

LH52001 1860 lei
Cort - Ciupercă
Cortul de joacă pentru copii, având forma 
unei ciuperci, are o construcție ușoară, care 
se montează simplu și se descompune la fel 
de ușor. 
Dimensiuni: 152 x 83 x 156 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

BN82809 145 lei
Cort - Castel
Cortul sub forma unui castel cu un plan 
circular este pregătit pentru toți cavalerii care 
doresc să-și găsească adăpost în el. Are 
o construcție stabilă și poate fi construit cu 
ușurință. Dimensiuni: 105 x 105 x 125 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

BN82824 120 lei
Cort cu tunel - Spațiu
Copiii pot intra în cort prin ușa laterală sau prin tunel. 
Construcție ușoară și stabilă, instalare ușoară. 
Dimensiunea cortului: 165 x 95 x 85 cm. 
Lungimea tunelului: aproximativ 80 cm. 
Categoria de vârstă: 5+

BN82816 149 lei
Cort - Casă cu grădină
Această casă frumoasă cu grădină va 
încânta fiecare copil. Copiilor le plac 
ascunzătorile și casele. Astfel, își creează 
propria lume imaginară în jurul lor, în care își 
trăiesc aventurile. 
Dimensiuni: 150 x 110 x 90 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

BN88309 109 lei
Piscină textilă pentru bile
Piscină pentru bile sau baloane, pe care o puteți așeza 
atât în   camera copiilor, cât și în exterior, în grădină. Copilul 
dvs. va găsi distracția în cel mai scurt timp. Pur și simplu 
desfășurați piscina, puneți baloanele/bilele și ați terminat. 
Dimensiune: 75 x 75 x 30 cm. 
Categoria de vârstă: 1+

BN16103 105 lei
Cort - Masha și Ursul 
Dimensiuni: 115 x 117 x 91 cm.
Categoria de vârstă: 3+ 

BN16102 112 lei
Tunel - Masha și Ursul 
Tunelul poate fi pliat în formă de cerc 
pentru o mutare ușoară sau depozitare.
Dimensiuni: 180 x 48 x 48 cm.
Categoria de vârstă: 3+ 
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La comenzi de peste 500 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

Pătură de picnic rotundă
Pătură practică din poliester. Stratul de jos este 
confecționat din poliester impermeabil cu un strat de 
aluminiu, datorită căruia pătura nu se udă și poate fi 
folosită în aer liber. După împăturire o fixați simplu 
cu scai și cu ajutorul curelei detașabile o puteți 
transporta confortabil. Pătura poate fi spălată și în 
mașina de spalat, la o temperatură de 30`C.
Diametru: 140 cm.

SY928251 - Buline 90 lei
SY928252 - Carouri 115 lei

Pătură de picnic
Stratul superior al păturii este confecționat 
din fleece, care este cald și plăcut la atingere. 
Stratul de jos este format din folie de 
aluminiu, datorită căreia pătura nu se udă
și poate fi folosită în aer liber. Stratul mijlociu 
este format din spumă de 2 mm grosime,
ceea ce crește confortul în principal pe 
suprafețe tari și inegale. După împăturire 
o fixați simplu cu scai și cu ajutorul curelei 
detașabile o puteți transporta confortabil.
Greutate 1050 g.
Dimensiuni pliată: 29 x 29 x 13 cm.
Dimensiunile desfăcută: 210 x 180 cm.

SY835240 - Bufnițe  130 lei
SY927387 - Frunze 130 lei

Pătură de picnic
Stratul superior al păturii este confecționat din 
țesătură acrilică, care datorită structurii sale 
speciale, este ușor de curățat chiar și de nisip. 
Stratul de jos este de aluminiu, datorită căruia 
pătura nu se udă și poate fi folosită în aer liber. 
Stratul mijlociu este format din spumă de 2 mm 
grosime, ceea ce crește confortul în principal pe 
suprafețe tari și inegale. După împăturire o fixați 
simplu cu scai și cu ajutorul curelei detașabile o 
puteți transporta confortabil. Pătura poate fi spălată 
și în mașina de spalat, la o temperatură de 30`C.
Greutate: 606 g.
Dimensiune pătură împachetată:38 x 23 x 10 cm.
Dimensiune pătură desfăcută: 150 x 180 cm.

SY839636 - Carouri - albastru 90 lei
SY85043 - Carouri - roșu 90 lei

Masă pentru picnic
Masă mare de picnic pentru 6 copii, pentru exterior, dar și pentru interior. Setul este fabricat 
din plastic rezistent de înaltă calitate care nu necesită întreținere. Siguranța o adaugă 
marginile rotunjite și construcția solidă a ansamblului, ceea ce îl împiedică să se răstoarne. 
Dimensiune: 100 x 93 x 55 cm (L x W x H). Categoria de vârstă: 3+

ZC466A00060 - verde 525 lei
ZC46680060 - albastru  525 lei

ZC479500070 440 lei
Masă pentru picnic - Junior 
Masa din plastic oferă spațiu pentru 4 copii. Are o 
bază largă stabilă și marginile rotunjite care asigură 
siguranță. Poate fi folosită atât în interior cât și în 
exterior. Capacitatea unei bănci: 46 kg.
Dimensiune: 72 x 84 x 47 cm. Categoria de vârstă: 2+

Căluț balansoar
Este destinat copiilor începând cu vârsta de 1 an. 
Are marginile rotunjite și scaunul așezat mai jos pentru o mai mare 
siguranță și stabilitate atunci când se leagănă. 
Dimensiuni: 91 x 74 x 58 cm (L x W x H). Categoria de vârstă: 1+

ZC427900072 - albastru 179 lei
ZC408500070 - roșu  179 lei

Balansoar cu trei locuri 
Balansoarul din plastic durabil are spațiu pentru a legăna unul, doi sau trei 
copii. Este disponibil în formă de trei animale vesele. Capacitatea de încăr-
care este de până la 50 kg pe scaun.
Dimensiune: înălțimea de la sol la scaun: 24 cm; lungime: 101 cm; înălțimea 
totală: 38 cm; lățime: 40 cm; greutate: 1,972 kg.
Categoria de vârstă: 2+

DT6722 - cățeluș galbe n   125 lei
DT6721 - crocodil verde 125 lei
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REDUCERE AVANTAJOASĂ: -5% în perioada 01.09.2021 - 15.11.2021.   
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ZC444C00060 1890 lei
Căsuță interactivă / benzinărie / loc de 
joacă / magazin / școală
Fiecare parte a căsuței oferă diferite distracții. Prima este
concepută pentru sport - fotbal, baschet. Cealaltă parte este 
o benzinărie. A treia parte este un magazin alimentar, iar a 
patra parte este o școală. În interior se află o masă și o tablă. 
Dimensiune: 142 x 124 x 147 cm.
Categoria de vârstă: 2+

ZC170621 1645 lei
Căsuță cu măsuță de picnic
Căsuță proiectată pentru diverse jocuri, are sonerie la ușă 
care poate suna cu șase sunete diferite și amuzante. În căsuță 
este o plită, cuptor, dulap și un colțișor cu blat de lucru. Copiii 
pot servi masa prin fereastra de la bucătărie pe o masă de 
picnic. În căsuță există 19 tipuri de alimente și telefon, la care 
trebuie să adăugați 3 baterii AAA.
Dimensiune: 180 x 95 x 120 cm. Categoria de vârstă: 2+

ZC440S00060 1799 lei 
Căsuță de țară
Căsuță din plastic foarte spațioasă. Acoperișul înalt facilitează mișcarea. 
Pe fiecare fereastră sunt obloane care se deschid.
În interior se află bucătăria. Dimensiune: 127 x 114 x 131 cm.
Categoria de vârstă: 2+

VT710010 710 lei
Căsuță de grădină 
Căsuță din plastic rezistent, potrivită pentru interior 
și exterior. Poate fi asamblată fără unelte. Textura 
detaliată a pereților și ferestrelor conferă casei un 
aspect real. Poate fi dezasamblată cu ușurință în 
dimensiuni mici pentru transport sau depozitare. 
Dimensiunea casei dezasamblate: 91,5 x 77 x 19 cm. 
Dimensiunea casei asamblate: 91,5 x 115 x 98 cm. 
Categoria de vârstă: 2+

ZC440W00060 3050 lei
Loc de joacă 8 în 1 pentru copii
Locul de joacă spațios este realizat din plastic rezistent și solid care are mai multe 
funcții. În interior este o căsuță mică, un tunel pentru mobilitate, 2 tobogane, iar 
pereții sunt destinați alpinismului. Locul de joacă are 8 opțiuni de construcții 
diferite, prin urmare se poate adapta nevoilor fiecărui copil. Este conceput pentru 
copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 8 ani și oferă spațiu de joacă pentru 6 copii cu 
greutatea de până la 45 kg împreună. Dimensiune: 445 x 114 x 128 cm.
Categoria de vârstă: 2+
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La comenzi de peste 500 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

DH424 190 lei
Tobogan mic din plastic
Toboganul este realizat din plastic 
rezistent și sigur. Picioarele de la 
capătul scării asigură o stabilitate 
mai bună a toboganului. Se livrează 
în funcție de culorile disponibile 
în stoc. Capacitate: 50 kg.
Dimensiune: 135 x 87 x 72 cm.
Categoria de vârstă: 2+

ZC170737 690 lei
Tobogan pliabil 
Construcția ușoară din material plastic solid poate fi 
ușor dezasamblată după terminarea jocului. 
Scările largi cu mâner lateral oferă siguranță pentru ieșire.
Lungimea toboganului este de 180 cm.
Dimensiune: 219 x 122 x 134 cm (L x W x H).
Categoria de vârstă: 2+

YC07020 1750 lei
Tunel chilopod colorat
Tunelul este realizat din plastic rezistent și solid, 
ceea ce face ca escaladarea acestuia să fie sigură. 
Este compus din: cap, 4 elemente de tunel și coadă.
Piciorușele sporesc designul centipedei vesele.
Dimensiune: 103 x 106 x 205 cm (L x Î x D).
Dimensiunea pachetului: 104 x 64 x 42 cm (L x Î x D).

Experimentează 
și Râzi cu 

chilopodele 
colorate

și distractive

Fabricat din 
plastic rezistent 

și durabil

YC07020B 890 lei
Tunel chilopod colorat - completare 
Cu acest produs puteți să lungiți chilopodul colorat 
(YC07020) cu 4 elemente de tunel cu piciorușe 
(roșu, verde, galben și albastru). Tunelul este 
realizat din plastic durabil și robust, acest lucru 
face cățărarea și călcarea sigure.
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DH2075 79 lei
Cutie pentru nisip - Scoică
Cutie din plastic pentru nisip, care 
poate fi ușor transportată după 
necesități.
Dimensiune: 109 x 78 x 18,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

WY10303 255 lei
Cutie pentru nisip cu plasă de protecție
Cutia din lemn pentru nisip este echipată cu o plasă de protecție 
care protejează nisipul de animale și mizerie.
Dimensiune: 130 x 130 x 26 cm. Categoria de vârstă: 3+

ZC451T10060 675 lei
Măsuță pliabilă nisip și apă 
Această măsuță pliabilă poate fi utilizată în mai multe moduri: poate fi folosită ca masă de lucru, 
iar după desfacere o parte poate fi umplută cu nisip iar cealaltă cu apă; crează un spațiu minunat 
pentru joacă și divertisment căruia nu-i rezistă niciun copil. Pachetul conține jucării din plastic 
pentru apă și nisip. Este potrivit pentru copii de la 2 ani. Dimensiune: 76 x 31 x 79 cm.
Categoria de vârstă: 2+

WD72000 170 lei
Masă cu jucării pentru nisip și apă
Masa colorată din plastic poate fi folosită pentru joaca cu 
apă și nisip. Pachetul conține 1 stropitoare,
1 lingură, 1 greblă, 1 moară de nisip și 1 formă.
Dimensiune: 46 x 59 cm.
Categorie de vârstă: 1+

VN52300 279 lei
Măsuță pentru nisip 
Măsuța permite copiilor să se joace cu nisip, 
apă și alte jucării. Include o măsuță cu pânză 
pentru acoperire, o găleată, 6 forme, o cană, o 
barcă, 3 lopeți și greblă. 
Dimensiune: 68 x 68 x 43 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

TS1004 115 lei
Tavă de joc
Tava mare este un ajutor excelent pentru jocul cu 
materiale mici sau apă. După joc, ajunge doar sa 
fie ștearsă și este gata pentru o activitate ulterioară. 
Datorită dimensiunilor mari, aceasta oferă spațiu 
pentru mai mulți copii deodată. Tava poate fi utilizată 
simplă sau împreună cu covorașele din plastic pentru 
a revigora jocul. Diametru: 94 cm.

ZC632884 289 lei
Cutie pentru nisip - Țestoasa 2
Cutie clasică pentru nisip în forma unei broscuțe 
țestoase. Carapacea protejează nisipul de 
mizerie și animale de companie.
Capacitate: 70 kg nisip. Nisipul nu este inclus. 
Fabricat din material rezistent.
Dimensiune: 110 x 98 x 23 cm (L x W x H).
Categoria de vârstă: 1+
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La comenzi de peste 500 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

DH5025 40 lei
Mașină de tuns iarba
Mașină de tuns iarba din plastic durabil. 
Livrarea se face în funcție de culorile 
disponibile în stoc. 
Dimensiune: 28 x 60 x 50 cm.
Categoria de vârstă: 3+ 

WD10950 100 lei
Cărucior
Cărucior din plastic rezistent 
și durabil, ideal pentru 
deplasarea obiectelor.
Capacitate de încărcare: 60 kg.
Dimensiune: 49 x 25 x 31 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

GO14059 185 lei
Roabă
Dimensiune: 74 x 31 x 33,5 cm.
Categoria de vârstă: 2+

VT44396 59 lei
Cărucior cu mâner
Căruciorul pentru tracțiune este 
fabricat din plastic.
Dimensiune: 59,5 x 29 x 45,5 cm.
Categoria de vârstă: 1+

EPL110376 189 lei
Cărucior pentru
jucării 
Cărucior pentru depozitarea 
jucăriilor în nisip. 
Este suficient să puneți jucăriile 
în coș și cu ajutorul roților le 
deplasați la locul potrivit. 
Volum: 48 L.
Dimensiuni: 48,5 x 35 x 84 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MI45153 185 lei
Buldozer XXL
Super buldozer cu remorcă din 
plastic, rezistent. Potrivit pentru joaca 
în nisip și în zăpadă. 
Dimensiuni: 83 x 33,5 x 32 cm. 
Categoria de vârstă: 2+

VT38005 355 lei
Maxi betonieră
Betonieră pentru nisip cu care copiii se pot juca de-a constructori 
adevărați. Betoniera are două roți pentru manipulare mai bună. 
Fabricat din plastic de înaltă calitate și durabil. ATENȚIE: Jucăria 
servește în principal pentru a dezvolta îndemânarea copiilor. 
Pentru a funcționa și a preveni defectarea ei este necesar ca în 
momentul în care betoniera se rotește cu o mănă să se păstreze 
siguranța albastră deblocată și cu cealaltă să se întoarcă roata.
În caz contrar, produsul poate fi grav deteriorat. 
Mărimea pachetului: 71 x 47,5 x 65,5 cm. Categoria de vârstă: 1+
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DT6959 340 lei
Set pentru nisip
Setul include găleți din plastic, forme, lopățele, greble, 
mașini de jucărie, un turn de scurgere a nisipului. 
Setul este ambalat într-o cutie de carton. 
În total conține 38 de piese. 
Categoria de vârstă: 2+

Calitate superioară 
- nu se rup!

Distracție la nisip!
Vara este momentul potrivit pentru jocurile cu nisip. Prin urmare, vă oferim un sortiment variat, potrivit pentru această perioadă. 

Aici găsiți lopățele, greble, căni, mașinuțe și diferite seturi pentru nisip. 

Produsele sunt realizate din plastic de înaltă calitate și îndeplinesc 
toate condițiile de siguranță pentru joc.

DT6966 129 lei
Forme - set
Setul conține forme de plastic de diferite culori 
și forme - în total 48 de piese.
Categoria de vârstă: 2+

Produse BIO din plastic
Acestea reprezintă o nouă tendință în producția de jucării, orientată spre o dezvoltare 

ecologică rezistentă. Plasticul BIO folosit pentru fabricarea jucăriilor este obținut din trestia de 
zahăr și are o rezistență ridicată. Rezistența și forma sa nu se deteriorează în timp. 

Jucăriile din plastic BIO sunt reciclabile și nu dăunează mediului. Vă oferim nu numai jucării 
ecologice, sănătoase și reciclabile, dar și jucării care sunt plăcute la atingere, potrivite și

 celor mai mici copii, în culori neutre plăcute.

DT6967 525 lei
Set BIO pentru nisip - pentru clasă
Setul include forme din plastic, lopățele, greble, 
căni, găleți și altele - un total de 50 de bucăți.
Categoria de vârstă: 2+

MD16431 76 lei
Set de forme pentru nisip
Setul include o tavă pentru brioșe, 4 forme de brioșe care pot fi 
deschise, 4 matrițe și un săculeț pentru glazură. Dimensiunea 
pachetului: 38 x 23 x 7,5 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

LH21017 125 lei
Set de nisip - Gătitul
Setul conține 14 piese. 
Diametrul oalei: 18 cm. 
Categoria de vârstă: 1+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

HE00090 4,5 lei
Set de nisip din 6 piese
Dimensiune: 9 x 7,5 x 17,5 cm.
Categoria de vârstă: 1+

VT35066 7,5 lei
Set forme - vehicule
Setul conține 4 forme de nisip.
Dimensiune: 13,5 x 13 x 10 cm.

VT0781 3,9 lei
Set forme - prăjituri
Setul conține 4 forme din plastic pentru 
nisip. Livrarea se face în funcție de 
culorile disponibile.
Dimensiune: 11,5 x 8 x 9 cm.

VT7179 9,5 lei
Set forme - Cutie
Setul conține 4 forme din plastic sub formă 
de animale. Livrarea se face în funcție 
de culorile disponibile. Dimensiunea 
pachetului: 17 x 12,5 x 10 cm. 
Categoria de vârstă: 1+

WD71070 15,9 lei
Forme - set
Setul conține 4 forme din plastic în 
diferite modele. Livrarea se face în 
funcție de culorile disponibile în stoc.
Dimensiunea formelor: cca 16 x 4 x 14,5 cm.
Categoria de vârstă: 1+

VT40275 5,9 lei
Set forme - Fructe
Set din plastic pentru nisip. Livrarea se 
face în funcție de culorile disponibile.
Pachetul conține 4 forme.
Mărimea pachetului: 14,5 x 9,5 x 8 cm.
Categoria de vârstă: 1+

DTP45172 12 lei
Forme - Tatra 148 
Set 4 forme. 
Mărimea pachetului: 23 x 15 x 15 cm. 
Categoria de vârstă: 1+

VT39224 7,5 lei
Set forme - Torturi
Conține 3 forme din plastic. Livrarea se 
face în funcție de culorile disponibile.
Mărimea pachetului: 14 x 12,5 x 9,5 cm.
Categoria de vârstă: 1+

DT6948 65 lei
Forme
Setul conține 4 bucăți de forme din plastic 
în formă de turnuri de castel și 2 lopățele.
Categoria de vârstă: 2+

VT37251 9,9 lei 
Set forme - Turnuri
Setul conține 3 forme de plastic cu 
motiv de castel. Livrarea se face în 
funcție de culorile disponibile.
Mărimea pachetului: 18 x 15 x 13 cm.
Categoria de vârstă: 1+

DT6957 255 lei
Set de forme pentru nisip 
Conține 112 forme pentru prepararea 
înghețatei și a brioșelor.
Categoria de vârstă: 2+ 
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Forme
Forme din plastic pentru nisip. Ideale pentru 
a practica recunoașterea cifrelor și 
a literelor. Dimensiune: 6 x 9,5 x 2,5 cm.

EPL160179 - Litere (A-Z) 36,9 lei
EPL160180 - Cifre (0-9) 17,9 lei

MD16432 100 lei
Set pentru nisip
Set de 7 piese pentru nisip cu 
forma animalelor de mare. 
Dimensiunea pachetului:
24 x 21 x 19 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

MD16427 105 lei
Turn pentru nisip
Turn pentru nisip cu tematica viețuitoarelor 
din mare. Dimensiuni: 17,5 x 41 x 16,5 cm. 
Categoria de vârstă: 2+

MA900482 13,9 lei
Set pentru nisip 2
Categoria de vârstă: 2+

MA900413 17 lei
Set pentru nisip 3
Categoria de vârstă: 2+

MA900833 12 lei
Set pentru nisip 4
Categoria de vârstă: 2+

HE00082 11 lei
Set de 10 piese pentru nisip
Dimensiune: 15,5 x 15,5 x 23,5 cm.
Categoria de vârstă: 1+

MA900314 5,5 lei
Set pentru nisip 9
Set de 6 piese. Dimensiune 
pachet: 20 x 13 x 13,5 cm. 
Categoria de vârstă: 2+

MA900178 8,5 lei
Set pentru nisip 5
Setul include găleată, sită, lopată, greblă 
și 3 forme. Dimensiunea pachetului: 
17,5 x 20 x 13,5 cm. 
Categoria de vârstă: 2+

DT1640 45 lei
Moară pentru nisip / apă
O jucărie ideală atât pentru apă cât și pentru nisip.
Înălțime: 45 cm. Categoria de vârstă: 2+

VT36230 9,9 lei
Moară dublă pentru nisip
Livrarea se face în funcție de culorile 
disponibile în stoc. 
Dimensiune pachet: 14,8 x 9,8 x 15 cm. 
Categoria de vârstă: 1+
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DT1560 26 lei
Sită pentru nisip - 3 bucăți
Setul conține 3 site în culori diferite.
Diametru: 18 cm. 
Categoria de vârstă: 2+

VT0804 1,9 lei
Sită pentru nisip
Sită din plastic pentru nisip. Livrarea se face 
în funcție de culorile disponibile în stoc.
Dimensiune: 14,5 x 14,5 x 2,5 cm.

DT5417 37,5 lei
Turn pentru nisip
Turnul este alcătuit din 9 părți 
colorate. După terminarea 
jocului, toate piesele sunt 
aranjate de la cea mai mare 
piesă la cea mai mică. 
Înălțimea turnului: 51 cm.
Categoria de vârstă: 1+

HE00206 13,5 lei
Piramidă - Clovn 
Fabricat din plastic. Joc excelent pentru co-
piii cei mici. Dezvoltă îndemânarea, iar cei 
mici învață culorile de bază.
Diametru: 14 cm. Înălțime: 26 cm. 
Categoria de vârstă: 1+

VT43979 12,5 lei
Stropitoare mare
Stropitoare mare din plastic pentru udarea 
florilor. Dimensiune: 24 x 11 x 16,8 cm. 
Categoria de vârstă: 1+

VT52599 39 lei
Turn - Animale 
Turnul de plastic atinge o 
înălțime de 73 cm. 
Este compus din 11 bucăți. Când 
jocul se termină, toate piesele 
sunt aranjate într-o găleată.
Înălțime găleată: 13 cm. 
Diametru găleată: 13,7 cm. 
Categoria de vârstă: 1+

DH382 12 lei
Stropitoare 1,5 l
Livrarea se face în funcție de 
culorile disponibile în stoc.
Dimensiuni: 20 x 10 x 21 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MA900444 19 lei
Găletușă cu abțibild
Set de 5 găletușe. 
Dimensiune: 11 x 13 cm. 
Categoria de vârstă: 2+

MA901861 8,5 lei
Găletuță - Castel
Livrarea se face în funcție de culorile 
disponibile. Găleata poate fi folosită ca 
formă pentru crearea unor castele mari. 
Dimensiune: 20,5 x 18 cm. 
Categoria de vârstă: 2+

BN16111 20 lei
Găleată - Masha și Ursul 
Dimensiuni: 13 x 13 x 12 cm.
Categoria de vârstă: 3+

BN16112 32,5 lei
Stropitoare - Masha și Ursul 
Dimensiuni: 10 x 25 x 13 cm.
Categoria de vârstă: 3+ 
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EPL160042 5,5 lei
Lopată pentru nisip
Lopată din plastic pentru nisip. 
Livrarea se face în funcție de 
culorile disponibile 
în stoc. Dimensiune: 18 x 12 cm. 
Categoria de vârstă: 2+

MA900048 3 lei
Set lopată și greblă 1
Setul conține o greblă și o lopată. 
Livrarea se face în funcție de 
culorile disponibile în stoc. 
Lungime: 18 cm. 
Categoria de vârstă: 2+

MA901014 12,5 lei
Lopățică pentru nisip
Set 4 bucăți. 
Dimensiune: 26 x 8,5 cm. 
Categoria de vârstă: 2+

DT1120 10,5 lei
Lopățele, 3 bucăți  
Setul conține 3 lopățele din plastic în 
trei culori diferite. Lungime: 24 cm. 
Categoria de vârstă: 2+

VT38388 12,5 lei
Set unelte
Set 3 unelte pentru nisip în trei culori. 
Livrarea se face în funcție de 
culorile disponibile în stoc. 
Dimensiune: 23,5 x 9,8 x 7,5 cm. 
Categoria de vârstă: 1+

DT1131 21,5 lei
Lopățică pentru nisip  
Setul conține 3 lopățele din 
plastic în trei culori.
Lungime: 24 cm.
Categoria de vârstă: 2+

DT1165 10,5 lei
Greble, 3 bucăți  
Setul conține 3 greble din plastic în trei 
culori. Lungime: 21 cm. 
Categoria de vârstă: 2+

MI29030 16,5 lei
Mistrie pentru îndreptarea 
nisipului 1, set de 4 buc
Set de 4 mistrii, confecționate dintr-un 
material rezistent și durabil. Potrivite pentru 
joaca în nisip și zăpadă. Dimensiune: 18 cm. 
Categoria de vârstă: 2+

VT38968 24,5 lei
Set - Micul zidar
Set din plastic. Livrarea se face în 
funcție de culorile disponibile.
Dimensiune pachet: 27,3 x 13,8 x 15,3 cm.
Categoria de vârstă: 1+

VT39972 7 lei
Mistrie pentru nisip
Mistrie din plastic cu margine decorativă. 
Livrarea se face în funcție de culorile disponibile 
în stoc. Dimensiune: 20 x 12,5 x 6 cm.

GO63929 64,9 lei
Lopată metalică pentru 
nisip, set 12 bucăți
12 bucăți în set. Lungime: 20,5 cm. 
Categoria de vârstă: 3

BN16113 26,5 lei
Set pentru grădinar - Masha și ursul 
Set din 3 piese - mănuși, greble, lopată.
Categoria de vârstă: 3+ 
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

MA901045 21 lei
Greble 
Set 4 bucăți.
Dimensiune: 45 x 18,5 cm. 
Categoria de vârstă: 2+

MA901021 22 lei
Lopată mare pentru nisip
Set 4 bucăți. Dimensiune: 52 x 13,5 cm. 
Categoria de vârstă: 2+

MA900239 56,5  lei
Lopată mare
Set 3 bucăți. Livrarea se face în funcție 
de culorile disponibile în stoc.
Dimensiuni: 74,5 x 20 cm. 
Categoria de vârstă: 2+

DT1153 37,5 lei
Lopățică, 3 bucăți  
Setul conține 3 lopățele din plastic 
în trei culori. Lungime: 40 cm. 
Categoria de vârstă: 2+

VT39798 16,5 lei
Lopată pentru zăpadă
Lopată din plastic cu mâner din aluminiu 
pentru zăpadă. Livrarea se face în 
funcție de culorile disponibile în stoc. 
Dimensiune: 71 x 19,5 x 9 cm.

VT41869 20,5 lei
Lopată lată
Lopată lată cu mâner de lemn. 
Lungime: 84,4 cm. 
Dimensiune: 84,4 x 25,5 x 9 cm. 
Categoria de vârstă: 1+

VT41067 12 lei
Greblă lată pentru frunze
Greblă lată pentru frunze cu mâner de lemn.
Lungime: 78 cm. 
Dimensiune: 78 x 27 x 4 cm. 
Categoria de vârstă: 1+

WD72360 15 lei
Greble scurte
Greble scurte pentru nisip. Fabricate din 
plastic de calitate, mânerul este din aluminiu.
Dimensiuni: 18 x 32 x 6,5 cm.
Categoria de vârstă: 1+

BE66050 125 lei
Role, 5 buc 
Role pentru nisip cu diferite texturi.
Dimensiuni: 14,5 x 18 x 8 cm.
Categoria de vârstă: 2+
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MT10199 83 lei
Motocicletă cu reflector
Este fabricată din plastic durabil. Formă robustă cu 
trei roți care asigură stabilitatea. Furnizată în funcție 
de culorile disponibile în stoc (culori posibile - roșu și 
albastru). Dimensiune: 60 x 30 x 42 cm.
Categoria de vârstă: 1+

VT46512 250 lei
Motocicletă MX
Motocicleta este fabricată din plastic 
durabil. Livrarea se face în funcție de 
culorile disponibile în stoc. 
Înălțimea scaunului: 30 cm. 
Capacitate de încărcare: 50 kg. 
Dimensiune: 70,5 x 30,5 x 49,3 cm.
Categoria de vârstă: 1+

Motocicletă
Motocicletă din plastic, fabricată din material rezistent, 
servește pentru pregătirea echilibrului și reprezintă o 
bază bună înainte de deplasarea cu bicicleta.
Disponibilă în două dimensiuni.
Categoria de vârstă medie: 2+
Categoria de vârstă maximă: 3+

DH142 - medie (58 x 28 x 44 cm) 85 lei
DH143 - maximă (60 x 28 x 48 cm) 88 lei

DH105 245 lei
Motocicletă de poliție
Este fabricată din plastic durabil. 
Deplasarea se face cu ajutorul pedalelor,
iar roata din față se manevrează cu ajutorul 
ghidonului. Dimensiune: 67 x 35 x 51 cm.
Categoria de vârstă: 3+

DH111L 135 lei
Motocicletă pentru fetițe
Motocicleta cu trei roți este fabricată din 
plastic. Dimensiuni: 59 x 38 x 45 cm.
Categoria de vârstă: 3+

DH180 185 lei
Motocicletă Cross Maxi
Motocicleta are roți late pentru o stabilitate 
mai mare. Fabricat din plastic.
Dimensiuni: 76 x 39 x 54 cm.
Categoria de vârstă: 3+

DH191 179 lei
ATV
Atv-ul este fabricat din plastic.
Dimensiuni: 59 x 37,5 x 40 cm.
Categoria de vârstă: 3+

LE04628 300 lei
Excavator mobil
Excavator metalic cu roți din material 
plastic cu diametrul de 20 cm. 
Rotație posibilă 360 °. Excavatorul 
este solid și ușor, ideal pentru micii 
constructori.
Dimensiune: 104 x 33 x 58 cm.
Categoria de vârstă: 3+

Bicicletă fără pedale Cabo
Bicicletă ușoară fără pedale, potrivită pentru
exersarea echilibrului și pregătirea pentru primul mers cu bicicleta 
clasică. Greutate: 1,9 kg. Înălțime: 40 cm. Lungime: 69 cm.
Categoria de vârstă: 2+

JA7300501 - rosu 2005 lei
JA7300502 - galben 2005 lei
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ZC612060 420 lei
Mașinuță Smile 
Mașina are uși care se deschid, scaun înalt și spațiu de depozitare. Roțile 
din față sunt rotative 360 °. Anvelopele sunt rezistente chiar și pe supra-
fețe inegale. Podeaua poate fi scoasă.
Dimensiuni: 77,5 x 40,5 x 82,5 cm (L x W x H).
Categoria de vârstă: 2+

ZC172502E3 420 lei
Mașină de salvare - Smile 
Mașinuța este dotată cu butonul start-stop și deschide rezervorul de 
combustibil. Nu lipsește claxonul funcționabil și un spațiu mic de depozitare 
pentru jucării. Este potrivită atât pentru interior cât și pentru exterior. Ușa 
șoferului poate fi deschisă și închisă. Roțile din față sunt rotative la 360 °, iar 
acoperișul are un mâner pentru părinți. Capacitate maximă de transport: 23 kg.
Dimensiune: 78 x 83 x 41 cm.
Categoria de vârstă: 2+

ZC619991E3 180 lei
Stație de benzină
Această pompă interactivă produce 
o varietate de sunete care îi fac 
pe copii să creadă că realmente 
alimentează.Pompa de distracție 
este completată cu 3 efecte sonore:  
pompare, claxon și sunete de motor. 
Aceasta include furtun, pistoale de 
combustibil și un terminal de carduri 
de credit.
Dimensiune: 21 x 44 x 34 cm.
Categoria de vârstă: 1+

ATV
Sunt fabricate din plastic dur și rezistent.
Înălțimea scaunului: 30 cm.
Dimensiuni: 90 x 46 x 57 cm (L x W x H).
Capacitate de încărcare: 50 kg.
Categoria de vârstă: 3+

BJ6003 - albastră de poliție  300 lei
BJ6004 - roșie de pompieri 300 lei
BJ6005 - verde de militari 300 lei

DH100 445 lei
Tractor turbo cu remorcă
Tractorul este fabricat din plastic rezistent. 
Se manevrează cu pedale, roțile din față 
se rotesc cu ajutorul volanului.
Dimensiune: 139 x 40 x 54 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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HE00054 105 lei 
Mașină + 82 cuburi K2
Mașină cu 82 cuburi pentru construit K2. 
Dimensiune: 70 x 25 x 23,5 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

HE00176 130 lei
Tractor cu remorcă + cuburi 
În funcție de stoc, furnizăm cuburi mai mari 
(32 bucăți) sau mai mici (82 bucăți).
Dimensiune: 75,8 x 26 x 26,5 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

HE00098 62 lei
Basculantă + kit pentru nisip
Kitul pentru nisip conține 10 părți.
Dimensiune: 45 x 24,5 x 26 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

WD32170 75 lei
Mașină de pompieri
Masina are o scară lungă de 77 cm cu 
rezervor, pompă si furtun de apă. Fabricat din 
plastic rezistent la condițiile meteorologice.
Dimensiune: 43 x 25 x 20 cm. 
Categoria de vârstă: 3+ 

WD66100 260 lei
Maxi tractor cu remorcă
Tractor de plastic cu remorcă mare. Fabricat din plastic rezistent de înal-
tă calitate.Capacitatea de încărcare a cabinei este de până la 100 kg, iar 
capacitatea de încărcare a remorcii este de până la 60 kg.
Lungime: 102 cm. Categoria de vârstă: 1+

VT7889 182 lei
Mașină Maxi pentru nisip
Mașină de plastic mare cu scaun (nu 
poate susține copilul). Livrarea se face
în funcție de culorile disponibile în stoc.
Dimensiune: 75,5 x 31,5 x 39,5 cm.

WD65000 175 lei
Camionul Maxi
Camion mare din plastic - cu basculă.
Fabricat din plastic rezistent de înaltă calitate. 
Capacitate de încărcare de până la 150 kg. 
Lungime: 55 cm. Categoria de vârstă: 1+ 

C - RO - Tematicke hry-2021-2022 - 40 Da PRINT.indd   444 26. 7. 2021   8:25:47



445
La comenzi de peste 500 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT

70 cm

M
ai

 m
ul

te
 p

ro
du

se
 d

in
 a

ce
as

tă
 c

at
eg

or
ie

 p
ut

eț
i r

eg
ăs

i p
e 

sit
e-

ul
 n

os
tr

u 
w

w
w

.n
om

ila
nd

.r
o 

 /
  0

35
6 

63
0 

00
6

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

WD32360 95 lei
Macara
Vehicul pentru construcții, cu braț mobil 
și cârlig de ancorare pentru ridicarea 
diverselor obiecte de construcții. Fabricat 
din material ușor și rezistent.
Dimensiuni: 38 x 18 x 27 cm.
Categoria de vârstă: 3+

Tatra 148, 72 cm
Basculantă clasică, fabricată din plastic rezistent. 
Este de asemenea potrivită și pentru jocuri în nisip. 
Mărimea pachetului: 32 x 28 x 72 cm.
Categoria de vârstă: 1+

DTP45011 - portocalie 169 lei
DTP45028 - albastră-roșie 169 lei

HE00051 70 lei
Autotractor
Dimensiune: 70 x 25 x 23,5 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

WD36300 185 lei
Mașinuță mare - Basculantă
Mașină mare, rezistentă, care conține multe piese 
mobile. Dimensiunile mari, culorile și luminile care 
strălucesc în întuneric, sunt atractive pentru copii.
Dimensiuni: 79 x 19,5 x 28 cm.
Categoria de vârstă: 3+

WD36220 190 lei
Super camion pompieri
Mașinuță mare, rezistentă cu scară mobilă, la 
capătul căreia este cușca pentru pompieri, pompă 
și furtun, din care curge apă, după umplerea 
rezervorului.
Dimensiuni: 79 x 19,5 x 28 cm.
Categoria de vârstă: 3+ 
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WD32121 99 lei
Basculantă cu mâner
Mașină din plastic concepută pentru 
joaca atât în casă cât și în nisip.
Dimensiune: 43 x 26,5 x 19 cm.
Categoria de vârstă: 1+

WD32122 99 lei
Macara cu cârlig
Mașină din plastic cu braț mobil 
și cârlig la capăt.
Dimensiune: 43 x 26,5 x 19 cm.
Categoria de vârstă: 3+

WD32123 99 lei
Mașină de gunoi 
Mașină din plastic cu 
deschidere și container.
Dimensiune: 43 x 26,5 x 19 cm.
Categoria de vârstă: 1+

WD36320 185 lei
Mașinuță mare - Mașină pentru gunoi
Mașină cu containere pentru sortarea gunoiului, din material 
rezistent. Conține: vehicul, 4 containere pentru sortarea 
gunoiului și macara mobilă. Luminiile vehiculului strălucesc în 
întuneric. Dimensiuni: 79 x 19,5 x 28 cm.
Categoria de vârstă: 3+

WD36310 185 lei
Mașinuță mare - Camion pentru container
Mașinuță mare, rezistentă, cu container care are uși care se deschid. 
Datorită dimensiunii mari, a culorilor și a părților mobile, este atractiv 
pentru copii și le oferă distracție pe termen îndelungat. Luminile mașinii 
strălucesc în întuneric. Dimensiuni: 79 x 19,5 x 28 cm.
Categoria de vârstă: 3+

WD36470 190 lei
Camion Super tech cu 
containere
Mașinuță mare, cu platformă de încărcare și 
structură durabilă, echipată cu 2 containere.
Luminile vehiculului luminează în întuneric.
Este fabricată din material ușor și rezistent.
Dimensiuni: 79 x 19,5 x 28 cm.
Categoria de vârstă: 3+

WD32370 85 lei
Mașină de pompieri
Mașinuță de jucărie rezistentă, cu o 
sumedenie de piese mobile, care ajută 
la dezvoltarea abilităților, creativității și 
a coordonării ochi - mână.
Dimensiuni: 47 x 17 x 25 cm.
Categoria de vârstă: 3+ 

DT2129 42,5 lei
Excavator
Este fabricat din plastic rezistent. Dezvoltă 
imaginația copiilor și mobilitatea fină.
Dimensiune: 30 x 15 x 16 cm.
Categoria de vârstă: 2+ 

VT35288 38,9 lei
Tractor cu remorcă
Tractor din plastic cu remorcă și volă. Livrarea 
se face în funcție de culorile disponibile în stoc.
Dimensiune: 50 x 13 x 13,5 cm.  
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WD36330 190 lei
Mașinuță mare - Mașină de gunoi
Mașină mare, rezistentă, conține lift mobil pentru golirea 
containerului, cu uși care se deschid și alte părți mobile. 
Luminile vehiculului luminează în întuneric.
Dimensiuni: 59,5 x 19,5 x 28 cm.
Categoria de vârstă: 3+

WD36340 190 lei
Mașinuță mare - Betonieră
Mașinuță mare, din material rezistent, potrivită atât pentru 
interior cât și pentru exterior, sau nisip. Betoniera se poate 
umple cu nisip și apă și se poate amesteca folosind un mâner 
mobil. Luminile vehiculului luminează în întuneric.
Dimensiuni: 59,5 x 19,5 x 28 cm.
Categoria de vârstă: 3+

VT35196 17,9 lei
Tatra 
Vehicul cu basculantă, din plastic.
Dimensiune: 26,5 x 10,8 x 13 cm.

VT35202 19 lei
Betonieră
Mașină din plastic potrivită și pentru jocuri în nisip. 
Dimensiune: 27,5 x 11 x 15,5 cm. 

VT37091 37,9 lei
Mașină de poliție
Mașină de poliție din plastic.
Dimensiune: 27 x 11,5 x 10 cm.

BE66030 120 lei
Camion 
Camion pentru nisip și zăpadă, din plastic 
durabil, rezistent la razele UV.
Dimensiuni: 31 x 21 x 19,5 cm.
Categoria de vârstă: 2+

BE66080 120 lei
Excavator 
Excavator pentru nisip cu ax din oțel 
pentru stabilitate ridicată.
Dimensiuni: 42 x 18 x 28 cm.
Categoria de vârstă: 2+

BE66100 99 lei
Excavator pentru nisip 
Dimensiuni: 37 x 25,5 x 19,5 cm.
Categoria de vârstă: 2+

BE66110 99 lei
Cilindru pentru nisip 
Dimensiuni: 35 x 25,5 x 18,5 cm.
Categoria de vârstă: 2+
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GO55885 40 lei
Camion
Camion din lemn cu containere detașabile.
Dimensiuni: 13 x 6 x 10 cm.
Categoria de vârstă: 2+

GO55884 40 lei
Mașină de tractare 
Dimensiuni: 14,5 x 6 x 10 cm.
Categoria de vârstă: 2+ 

GO55904 65 lei
Elicopter 
Dimensiuni: 15 x 6,4 x 12,2 cm.
Categoria de vârstă: 2+

GO55880 40 lei
Mașină din lemn - Pompieri
Dimensiuni: 15 x 6,5 x 13 cm.
Categoria de vârstă: 2+

GO55874 36,5 lei
Mașină din lemn - Betonieră 
Dimensiuni: 12,7 x 6,4 x 10 cm.
Categoria de vârstă: 2+

GO55876 45 lei
Tractor din lemn  
Dimensiuni: 21 x 6,4 x 11,3 cm.
Categoria de vârstă: 2+

GO55883 40 lei
Camion Tatra din lemn 
Cu basculantă.
Dimensiuni: 14,5 x 6 x 8,5 cm.
Categoria de vârstă: 2+

GO55896 48 lei
Încărcător din lemn 
Dimensiuni: 18 x 6,5 x 12 cm.
Categoria de vârstă: 2+

GO55963 145 lei
Mașină cu remorcă 
Toate roțile au anvelope de cauciuc.
Dimensiuni: 34 x 8,5 x 12,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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GO55789 102 lei
Mașină din lemn - Pompieri 2 
Dimensiuni: 19,6 x 9 x 13,9 cm.
Categoria de vârstă: 2+

GO55877 129 lei
Mașină din lemn - Pompieri 3 
Cu scară retractabilă.
Dimensiuni: 27,3 x 17 x 16,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+ 

GO55886 245 lei
Tractor din lemn cu remorcă 
Dimensiuni: 44,6 x 16,3 x 15,2 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO55887 279 lei
Tractor din lemn cu o remorcă 
pentru fan
Tractor cu remorcă detașabilă și 5 suluri de fân.
Dimensiuni: 55,4 x 16,3 x 15,2 cm.
Categoria de vârstă: 3+

V0101-1 60 lei
Monti System - Mașină utilitară 
Construiți aceast model de mașină utilitară fără
utilizarea lipiciului. Cu ajutorul clapelor de 
închidere, a mecanismelor de prindere, creați-vă 
un model funcțional cu detalii interesante. Conține 
25 de piese. Dimensiunea mașinii asamblate este 
de aproximativ 15 cm.
Dimensiuni: 15 x 22 x 6 cm.
Categoria de vârstă: 6+

V0101-3 60 lei
Monti System - Mașină tehnică
Construiți-vă un camion de pompieri fără
utilizarea lipiciului. Cu ajutorul clapelor de 
închidere, a mecanismelor de prindere, creați-
vă un model funcțional cu detalii interesante. 
Conține 31 de piese. Dimensiunea mașinii 
asamblate este de aproximativ 15 cm.
Dimensiuni: 15 x 22 x 6 cm.
Categoria de vârstă: 6+

MD10656 125 lei
Mașini de construcții - set
Setul conține 3 vehicule de construcție din 
lemn (aprox. 12 cm), 2 figurine ale șoferilor 
și 2 bariere rutiere. Figurinele pot sta singure 
sau pot fi în mașină pe scaunul șoferului.
Categoria de vârstă: 2+

V0102-6 68 lei
Monti System - Ambulanță 
Construiți-vă un model de ambulanță fără 
utilizarea lipiciului. Cu ajutorul clapelor de 
închidere, a mecanismelor de prindere, 
creați-vă un model funcțional cu detalii 
interesante. Conține 25 de piese.
Dimensiunea vehiculului de jucărie 
asamblat este de aproximativ 15 cm. 
Dimensiuni: 15 x 22 x 6 cm
Categoria de vârstă: 6+
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DT7522 99 lei
Mașini distractive - Secția de poliție 
Post de poliție cu 3 mașini.
Dimensiunea ambalajului: 35 x 17 x 28 cm.
Categoria de vârstă: 1+

DT7520 99 lei
Mașini distractive - Service auto 
Garaj de service cu 3 mașini vesele.
Dimensiunea ambalajului: 35 x 17 x 28 cm.
Categoria de vârstă: 1+

DT7540 99 lei
Mașini distractive - Ambulanță 
Garaj pentru 3 ambulanțe.
Dimensiunea ambalajului: 35 x 17 x 28 cm.
Categoria de vârstă: 1+

DT6932 150 lei
Vehicule - 9 buc 
Vehicule colorate pentru cei mici. Dimensiunea vehiculului: 14 - 20 cm.
Categoria de vârstă: 2+

VT3253 9,9 lei
Tatra 
Mașină din plastic, potrivită pentru jocuri în nisip. Livrarea se 
face în funcție de culorile disponibile în stoc.
Dimensiune: 16,5 x 8,5 x 9,5 cm.

VT3260 10,5 lei
Betonieră
Mașinuță din plastic, potrivită și 
pentru jocuri în nisip. Livrarea 
se face în funcție de culorile 
disponibile în stoc.
Dimensiune: 16,5 x 8,5 x 11,5 cm.

VT3277 10 lei
Camion de tractare
Mașinuță din plastic, potrivită și pentru jocuri în nisip. Livrarea se 
face în funcție de culorile disponibile în stoc.
Dimensiune: 17 x 8,5 x 9 cm.

VT3284 12,9 lei
Mașinuță cu scară 
Mașinuță din plastic, potrivită și pentru 
jocuri în nisip. Livrarea se face în 
funcție de culorile disponibile în stoc.
Dimensiune: 16,5 x 8,5 x 10,5 cm.
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MI97096 45 lei
Covoraș portabil - Pătrat
Covorașul practic pentru mașinile de jucărie 
este ușor de transportat și de depozitat. 
Fabricat din material rezistent, lavabil. 
Dimensiune: 100 x 100 cm.
Categoria de vârstă: 3+

DT6934 112 lei
Mașinuțe distractive - 12 bucăți
Un set de mașini pline de culoare va atrage 
cu siguranță atenția fiecărui copil. 
Mașinuțele sunt fabricate din plastic colorat. 
Setul conține 12 tipuri diferite de mașini. 
Categoria de vârstă: 1+

MI27487 179 lei
Mini mașinuțe meserie, 10 bucăți
Pachetul conține 10 mașinuțe într-o cutie 
practică. Fabricate din plastic flexibil, durabil.
Dimensiune: 12 cm. 
Categoria de vârstă: 1+

DH444 35 lei
Trenuleț din plastic
Livrarea se face în funcție de 
culorile disponibile în stoc.
Dimensiune: 60 x 15 x 15 cm.
Categoria de vârstă: 1.5+

MD13170 125 lei
Mijloace de transport, set 9 piese
Un set de 9 mașini colorate, cum ar fi: o 
ambulanță, un autobuz școlar sau o mașină 
de poliție. Pe lângă joc, mașinile ajută la 
recunoașterea transportului public pe drumuri. 
Dimensiune: 34,2 x 20 x 5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MD13180 125 lei
Vehicule de construcții, 
set 8 piese
Un set de 8 vehicule colorate de 
construcție, cum ar fi: un cilindru 
cu abur, betonieră sau excavator.
Pe lângă joc, mașinile ajută la 
recunoașterea  transportului public 
pe drumuri. 
Dimensiune: 34,3 x 21,6 x 5 cm. 
Categoria de vârstă: 3+
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VK41111 174 lei
Set de mini-mașinuțe
Pachetul conține un total de 30 de bucăți 
ambalate într-o găleată de plastic de 5L. 
Livrarea se face în funcție de 
culorile disponibile în stoc. 
Dimensiune mașină: 7 cm.
Categoria de vârstă: 1+

Fabricate din plastic nedăunător, flexibil și rezistent 
la intemperii. Mașinuțele pot fi spălate și în mașina 
de spălat vase. Roțile din cauciuc sunt silențioase. 

Livrarea se face în funcție 
de culorile disponibile în stoc. 

Categoria de vârstă: 1+

VK41140 143 lei
Set mașinuțe 
Pachetul conține un total de 15 bucăți ambalate 
într-o găleată de plastic de 5 litri. Livrarea se 
face în funcție de culorile disponibile în stoc.
Dimensiune mașină: 10 cm.
Categoria de vârstă: 1+

Calitate testată de grădinițe 

VK1251 69 lei
Jumbo pompieri
Două figurine sunt incluse. Livrarea se face 
în funcție de culorile disponibile în stoc.
Dimensiune: 28 cm.
Categoria de vârstă: 1+

VK1256 85 lei
Jumbo Camion de gunoi
O figurină este inclusă. Livrarea se face în 
funcție de culorile disponibile în stoc.
Dimensiune: 28 cm.
Categoria de vârstă: 1+

VK1250 69 lei
Jumbo Camion 
Două figurine sunt incluse. Livrarea 
se face în funcție de culorile 
disponibile în stoc. 
Dimensiune: 28 cm.
Categoria de vârstă: 1+

VK1257 85 lei
Jumbo ambulanță 
Două figurine sunt incluse. Livrarea se face 
în funcție de culorile disponibile în stoc. 
Dimensiune: 28 cm.
Categoria de vârstă: 1+

VT47212 25,9 lei
Barca pe roți - Poliția de apă
Barcă pe roți fabricată din plastic rezistent și solid.
Livrarea se face în funcție de culorile disponibile în stoc.
Mărimea pachetului: 30,5 x 14 x 17,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

VK1272 86,5 lei
Jumbo elicopter - primul ajutor
Trei figurine sunt incluse. Livrarea se face în  
funcție de culorile disponibile în stoc.
Dimensiune: 26 cm. Categoria de vârstă: 1+
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WD50470 165 lei
Garaj - 3 niveluri
Garaj colorat din plastic cu pistă pentru mașini, lungă de 1,5 m. 
Pachetul conține: 2 vehicule și 76 de autocolante.
Dimensiune garaj: 80 x 90 cm.
Dimensiune pachet: 59 x 39,5 x 15 cm.
Categoria de vârstă: 3+ 

WD53030 165 lei
Garaj - cu trei etaje
Setul conține un garaj cu 3 etaje, cu o pistă lungă de 4,6 m. 
Pachetul conține 3 vehicule.
Dimensiune garaj: 59 x 39,5 x 15 cm.
Dimensiune pachet: 59 x 39,5 x 15 cm.
Categoria de vârstă: 1+

WD53080 285 lei
Casă de parcare
Casă de parcare, cu locuri de parcare pe mai multe niveluri. 
Pachetul conține 76 de autocolante și 5 vehicule, care pot 
circula pe pista, de până la 9,1 lungime.
Dimensiuni casă de parcare: 80 x 165 cm.
Dimensiune pachet: 79 x 54 x 13,5 cm.
Categoria de vârstă: 1+

WD51510 165 lei
Pistă cu trenuleț - mare
Pista este alcătuită din căi ferate și drumuri de o 
lungime de 6,3 m. Pachetul conține 5 vehicule. Fabricat 
dintr-un material rezistent, de înaltă calitate.
Dimensiune pistă: 148 x 100 cm.
Dimensiuni pachet: 79 x 13 x 54 cm.
Categoria de vârstă: 1+

BN84082 30 lei
Mașină din lemn - poliție
Dimensiune: 17 x 12 x 9 cm.
Categoria de vârstă: 1+

BN84081 30 lei
Mașină din lemn - salvare 
Dimensiune: 17 x 12 x 9 cm.
Categoria de vârstă: 1+

BN84080 30 lei
Mașină din lemn - pompieri 
Dimensiune: 17 x 12 x 9 cm.
Categoria de vârstă: 1+

Bandă adezivă 
Include, de asemenea, o mașinuță din lemn, care este disponibilă în diferite 
culori. Lungimea benzii: aproximativ 6 m. Dimensiuni: 8,5 x 8,5 x 5 cm. 
Categoria de vârstă: 2+

DV21423 - Drum  45 lei
DV21422 - șine 45 lei
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LE10343 319 lei
Parcare Bussines
Parcarea din lemn pentru mașini atrage atenția cu cele 3 ieșiri, un lift și o cale 
largă care asigură jocuri de lungă durată. 
Șinele trec prin parcare. Pachetul conține două figurine și două mașini.
Dimensiune: 30 x 45 x 39 cm.
Categoria de vârstă: 3+

VT44716 265 lei
Garaj - 4 etaje cu mașini
Clădire pentru parcare din plastic, cu 4 etaje și 3 mașini.
Dimensiuni: 84,5 x 84,5 x 61 cm.
Categoria de vârstă: 3

Covor cu figurine 
Setul include un covor cu un motiv colorat și  
figurine care se potrivesc cu tema. 
Covorul are un strat inferior anti-alunecare 
și cusătură, făcându-l sigur și rezistent.
Material: 100% poliamidă.
Dimensiune: 100 x 90 cm.
Categoria de vârstă: 3+

1. MD19400 - Drum (4 figurine) 189 lei
2. MD19425 - Ferma (6 figurine) 189 lei
3. MD19406 - Salvatori (4 figurine) 189 lei

GO53812 185 lei
Pista cu 2 mașini 
Creați diferite piste pe podea cu cele 30 de 
piese din fetru de calitate. Pachetul conține 
și 2 mașini de jucărie din lemn.
Diametru: 26 cm.
Categoria de vârstă: 2+ 
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

DV21018 695 lei
Pistă - Transport
Ambalat într-o cutie de lemn. 
Pachetul conține 124 de piese.
Dimensiune: 115 x 72 cm.
Categoria de vârstă: 3+

DV21017 890 lei
Pistă cu două nivele
Ambalat într-o cutie de lemn. 
Pachetul conține 130 de piese.
Dimensiune: 110 x 74 cm.
Categoria de vârstă: 3+ 

DV21016 639 lei
Pistă - Drumul de munte
Ambalat într-o cutie de lemn. Pachetul conține 
112 părți. Dimensiune: 123 x 86 cm.
Categoria de vârstă: 3+

căi ferate de înaltă calitate, care vă
vor ajuta să reveniți la anii copilăriei!

DV21021 435 lei
Cale ferată + pistă mașini - sat
Traseul leagă drumurile de poduri și treceri ca și în actuala 
lumea de transport. Împrejurimile sunt completate și 
înfrumusețate de ferma locală, clădiri, copaci și mașini. 
Ambalat într-o cutie de lemn. Pachetul conține 80 de piese.
Dimensiune: 116 x 75 cm. Categoria de vârstă: 3+

DV21031 235 lei
Pistă de mașini din lemn
Pistă ideală pentru îmbunătățirea 
abilităților copilului și a coordonării.
Pachetul conține 37 de piese.
Dimensiunea pachetului: 39 x 27,5 x 6 cm.
Categoria de vârstă: 3+

DV21036 259 lei
Cale ferată - Fermă
Setul este compus din 49 de elemente 
de joc. Dimensiune: 94 x 48 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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DV21135 61 lei
Tunel din cărămidă
Dimensiune: 13 x 17 x 13 cm.
Categoria de vârstă: 3+

DV21190 79 lei
Stație
Această stație frumoasă și tradițională este 
ideală pentru intrarea și ieșirea călătorilor.
Lungime: 30 cm.
Categoria de vârstă: 3+

DV21160 75 lei
Depou pentru două trenuri
Depozit feroviar din lemn pentru 2 trenuri, 
inclusiv calea de intrare. Depozitul compact și 
bine conceput are capacitatea necesară pentru 
două trenuri. Dimensiune: 16 x 15 x 14 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

DV21105 21,5 lei
Intersecție simplă
Intersecția include 4 ieșiri.
Dimensiune: 17 x 14 cm.
Categoria de vârstă: 3+

DV21111 59 lei
Pod cu trei arce 
Cu o lucrare detaliată de piatră pe margini și 
un finisaj de înaltă calitate acest pod este un 
accesoriu prețios pentru calea ferată 
din lemn. Pachetul conține 2 elemente. 
Dimensiune: 44 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

DV21200 305 lei
Macara cu utilaje de construcții
Acest set include o macara mare, mai multe utilaje 
de construcții diferite, doi muncitori, conuri si bariere.
Totul este ideal pentru jocuri constructive. 
Pachetul conține 12 elemente.
Dimensiune: 30 x 17 x 42 cm.
Categoria de vârstă: 3+

DV21253 99 lei
Macara cu pietriș
Pachetul conține o macara 
magnetică care ajută la deplasarea 
pietrișului pe vagon.
Dimensiune: 15,5 x 15,5 x 15 cm.
Categoria de vârstă: 3+

Piese suplimentare pentru piste
Sunt fabricate din lemn dur de înaltă calitate și se pot combina între ele. Copiii experimentează distracția cu ele. 

Accesoriile nu dăunează sănătății. Categoria de vârstă: 3+

DV21057 125 lei
Set de piste 2
Pachetul conține 24 piese.
Dimensiune: 28,5 x 20,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

DV21100 30 lei
Șine lungi drepte - set
Pachetul conține 4 piese.
Lungime: 21 cm
Categoria de vârstă: 3+

DV21102 30 lei
Piese lungi arcuite - set
Pachetul conține 4 piese.
Lungime: 17 cm.
Categoria de vârstă: 3+

DV21164 50 lei
Piese mobile - set
În pachet sunt incluse două piese 
flexibile, adaptabile pentru a 
rezolva orice decalaj sau formă 
lipsă a pistei clădirii dvs.
Pachetul conține 2 piese.
Dimensiune: 4 x 1,2 x 38 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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DV21305 66 lei
Locomotivă electrică 
pentru prințese
Dimensiune: 10 x 3,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

Trenuri magnetice
Magneții de tren permit să conectați și să 

deconectați orice număr de vagoane.

DV21183 82 lei
Tren de marfă 2
Dimensiune: 30 cm.
Categoria de vârstă: 3+

DV21421 105 lei
Tren personal
Dimensiune: 38 cm.
Categoria de vârstă: 3+

DV21466 80 lei
Tren de fermă
Pachetul conține 7 piese.
Dimensiune: 30 x 5 x 3 cm.
Categoria de vârstă: 3+

DV21451 100 lei
Tren pentru prințese
Pachetul conține 7 piese.
Dimensiune: 31 cm.
Categoria de vârstă: 3+

DV21180 82 lei
Tren cu fructe și legume 
Pachetul conține și 3 căi ferate. 
Lungime: 8 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MD14545 125 lei
Tren de fermă  
Trenul de fermă transportă o vacă, lapte, fructe sau legume.
Dimensiuni: 53 x 13 x 7,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GOWM397 60 lei
Semne de circulație I                              
15 piese. Fabricat din lemn.
Înălțime: 10 cm.
Categoria de vârstă: 3+

DV21461 105 lei
Tren de înaltă viteză
Pachetul include de asemenea 2 piese de cale ferată.
Dimensiune: 38 x 3 cm. Categoria de vârstă: 3+

GO55974 42 lei
Tren magnetic Peru
Vagoane cu cuplaj magnetic.
Pachetul conține 12 părți.
Dimensiune: 25 x 4 x 6,5 cm.
Categoria de vârstă: 2+
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GOTT050 79 lei
Satul meu micuț
46 de piese într-o cutie.
Categoria de vârstă: 3+

GO58598 315 lei
Fermă din lemn
Pachetul conține 71 de piese diferite din 
care se construiește întreaga fermă. 
Fabricat din lemn. 
Dimensiunea casei: 19,9 x 13,3 x 14,5 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

GO58497 129 lei
Fermă
Fermă din lemn cu accesorii. 
Conține în total 13 părți.
Dimensiune: 19,3 x 13,5 x 14,3 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MD19392 89 lei
Tractor 
Setul conține un tractor cu o remorcă, 2 animale, 2 baloți de 
fân, un fermier și ogradă. Remorca tractorului este ușor de 
decuplat. 
Dimensiune: 36 x 13 x 11 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MD14800 180 lei
Ferma 
Setul de 33 de piese conține figurine din lemn animale, clădiri, 
vehicule și copaci.
Dimensiunea pachetului: 43 x 35,5 x 5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MD14796 180 lei
Orașul 
Setul de 32 de piese conține 12 clădiri precum: un post de poliție și 
pompieri, un spital, benzinărie, 8 copaci, bănci, fântână și 
indicatoare rutiere. Dimensiuni: 43 x 35,5 x 5 cm. Categoria de vârstă: 3+

GO80347 719 lei
Castel din lemn 
Castel din lemn cu un pod mobil funcțional.
Livrat fără decorațiuni și figurine.
Dimensiuni: 65 x 34 x 70 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

DV21054 215 lei
Oraș
Pachetul conține 34 de piese. 
Dimensiune: 13 x 17 x 13 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

Animale din plastic
10 figurine din plastic cu dimensiunea de 2 - 7 cm. Dimensiunea pachetului: 39,5 x 34 x 4,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MD10593 - Safari  129 lei
MD10594 - Animale de fermă 129 lei

MI27388 179 lei
Figurine profesie 
Figurinele celor mai comune profesii care 
ajută copiii să înțeleagă viața de zi cu zi. 
Piesele originale sunt vopsite cu lac de înaltă 
calitate. Pachetul conține 11 figurine.
Categoria de vârstă: 3+

MI27389 160 lei
Prieteni cu dizabilități
- Figurine
Un set interesant de figurine 
care vor servi ca un ajutor 
didactic și va învăța copiii 
să respecte persoanele cu 
dizabilități și să stabilească 
reguli de bază pentru copii 
ce pun accent pe relație și 
coexistență.
Pachetul conține 6 figurine.
Categoria de vârstă: 3+

Figurine din lemn
Categoria de vârstă: 3+

1. GO80237 - Rege (8,5 x 2,6 x 17 cm) 48 lei
2. GO80238 - Regină (7 x 2,4 x 16 cm) 48 lei
3. GO80239 - Princesă (6 x 2,4 x 16 cm) 48 lei
4. GO80240 - Prinț (6,5 x 2,6 x 17,5 cm) 48 lei
5. GO80252 - Cavaler cu sabie 1 (9 x 2,6 x 16 cm) 51,5 lei
6. GO80253 - Cavaler cu sabie 2 (9 x 2,6 x 16 cm) 51,5 lei
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Familia de oraș  
Set de 6 marionete. Înălțime: 7 - 9 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GOSO305 109 lei
Familia fermierului 
Set de 8 păpuși flexibile de la 7 la 14,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO51959 99 lei
Baie 1
Set de 7 piese.
Categoria de vârstă: 3+     

GO51953 95 lei
Camera copiilor 1 
Set de 4 piese.
Categoria de vârstă: 3+

GO51934 39 lei
Cameră
Set de 17 piese.
Categoria de vârstă: 3+

GO51582 59 lei
Familie 
4 membri ai familiei și un cățel.
Înălțime: 10 - 12 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

GO51954 109 lei
Dormitor 1
Set de 4 piese.
Categoria de vârstă: 3+

GO51715 65 lei
Dormitor 5 
Set format din 11 piese.
Înălțimea dulapului: 14,7 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO51717 65 lei
Baie 5 
Set format din 5 piese.
Înălțimea cabinei de duș: 14 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO51719 65 lei
Camera copilului 5 
Set format din 11 piese.
Înălțimea patului: 10 cm.
Categoria de vârstă: 3+ 

GO51716 65 lei
Sufragerie 5 
Set format din 13 piese.
Înălțimea raftului: 8 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO51718 65 lei
Bucătărie 5 
Set format din 9 piese.
Înălțime: 14,3 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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GO51541 119 lei
Baie 6 
Set format din 16 piese.
Înălțimea cabinei de duș: 16 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO51540 109 lei
Camera copilului 6 
Set format din 24 de piese.
Înălțimea dulapului: 11 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO51537 109 lei
Sufragerie 6 
Set format din 23 de piese.
Lățimea canapelei: 10,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO51539 120 lei
Bucătărie 6 
Set format din 27 de piese.
Înălțimea dulapului: 12 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO51904 80,5 lei
Sufragerie 3 
Set format din 34 de piese.
Lățimea canapelei: 13 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO51538 109 lei
Dormitor 6 
Set format din 23 de piese.
Înălțimea dulapului: 13,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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WY91329 235 lei
Casă cu două etaje, balcon și accesorii
Casă din lemn cu două etaje și balcoane pentru 
jocul cu păpușile. Livrat cu accesorii și păpuși.
Dimensiune: 55 x 51,5 x 26 cm. Conține 19 piese.
Categoria de vârstă: 3+

LE7253 355 lei
Casă cu mobilier
Casă din lemn cu două etaje în combinația culorilor 
naturale și roșie cu mobilier. Dimensiune: 39 x 39 x 28 cm.
Categoria de vârstă: 3+

HW70103 980 lei
Casă pentru păpuși cu accesorii 
Căsuța modernă pentru păpuși este potrivită pentru păpuși de până la 30 cm. Căsuța 
oferă multe posibilități de joc, încurajând astfel creativitatea și dezvoltarea vocabularului. 
Există 19 piese de mobilier din lemn pe care le puteți organiza în funcție de dorințele și 
dispoziția dvs. Ușile mobilierului pot fi deschise. Un accesoriu interesant este un lift în 
mișcare. Dimensiune: 92 x 116 x 50 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

BN83556 339 lei
Casă pentru păpuși, cu terasă 
În sfârșit, păpușile pot trăi confortabil. Pachetul 
conține accesoriile necesare. 
Fabricat din material lemnos. 
Culorile nu sunt dăunătoare sănătății. 
Dimensiunea pachetului: 50 x 30 x 56 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

MD13701 345 lei
Casă de păpuși - se închide 
Casa portabilă din lemn se deschide larg pentru acces ușor. 
Este mobilată complet. Include uși mobile, 2 figurine din lemn 
și 11 piese de mobilier din lemn. Dimensiunea pachetului: 34 
x 27 x 18 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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TY10402 125 lei
Teatru pentru copii
Teatru cu structură colorată din lemn 
și panouri HDF.
Dimensiune: 120,5 x 60 x 56 cm.
Categoria de vârstă: 3+

KL52101 680 lei
Paravan pentru 
teatru
Paravanul poate fi folosit 
pentru a împărți încăperea 
ca decorațiune pentru teatrul 
de păpuși. Gaura este 
acoperită cu o cortină care 
poate fi fixată cu ajutorul 
șnururilor. Motivul este 
cusut pe țesătura de bază. 
Dimensiuni:
92 x 39,5 x 154 cm.

Fabricat din fag 
melaminat

NM17004 + Codul culorii 995 lei
Magazin / Teatru Adam
Magazinul care se transformă rapid într-un 
teatru de păpuși. Pereți mobili cu rafturi 
frumos modelate. Fabricat din fag melaminat. 
Livrat fără decor afișat. Designul și culoarea 
cortinei sunt furnizate în funcție de stoc.
Dimensiune: 130 x 140 x 90 cm (H x L x D).

...1 - roșu

...2 - albastru

CULOAREA MARGINILOR ȘI INSERȚIILOR 
(completați ca ultima cifră a codului )

LE10328 520 lei
Teatru de păpuși / Magazin
Magazinul are o tablă și trei cutii cu fructe și 
legume. Teatrul are perdele de catifea și o tablă 
pentru anunțarea altor spectacole. Livrat cu 
accesorii, 21 de piese.
Dimensiune: 68 x 23 x 109 cm. Înălțime masă de 
lucru: 51 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

Cutie pentru jucării cu covoraș de joacă
Un instrument excelent 2 în 1! Cutia de depozitare pentru 
jocuri de construcție, animale sau mașini de jucărie se 
va transforma într-un covor cu o clădire. Alegeți din cele 
două peisaje, oraș sau fermă. Cutia este din poliester. 
Dimensiune: 38 x 26 x 25 cm. 
Categoria de vârstă: 3+ 

HK30554 - Oraș 79 lei
HK30555 - Fermă 79 lei

Cutie din lemn pentru jucării
Cutia are un design simplu din lemn natural, 
iar pe părțile laterale are 4 animale sălbatice. 
Are un mecanism de închidere sigur, care 
protejează degetele copiilor. 
Dimensiune: 63 x 40 x 37 cm

DV21227 - natural 790 lei
DV21226 - alb 790 lei

GO51786 72 lei
Teatru pentru păpuși de mână
Teatru din lemn cu 5 fundaluri detașabile.
Dimensiune: 28 x 20 x 25 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MD12536 290 lei
Teatru de masă pentru păpuși
Teatrul colorat frumos are un fundal 
rotativ care formează culisele pentru 
spectacolele de teatru. Trageți doar 
cortina și povestea poate începe.
Teatrul este vândut fără marionete.
Dimensiune: 61 x 47 x 21,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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Marionete din pluș
Copiii iubesc aceste animale colorate și prietenoase care le aduc o mulțime de 

divertisment creativ.
Dimensiunea este în medie de 22 cm.

Categoria de vârstă: 3+

BE40253 39,9 lei
VeverițăBE40250 49,9 lei

Arici

GO51803 135 lei
Set marionete - Cal, Vulpe, 
Urs, Urs Koala
Înălțime: 28 cm. 
Categoria de vârstă: 4+ 

BE24605 399,9 lei
Cuier pentru marionete
Cuier din lemn pentru agățat până la 28 
marionete.
Dimensiune: 50 x 50 x 202 cm.

BE40280 49,9 lei
Fluture

BE40277 49,9 lei
Broască

EQ12493 119 lei
Marionete - animale de fermă
Setul conține 6 animale diferite care trăiesc la 
o fermă - capră, porc, pui, vacă, cal și găină.
Categoria de vârstă: 3+

BE40481 99 lei
Marionetă - Virusul prietenos 
Marioneta îi ajută pe copii să înțeleagă cum 
să se protejeze împotriva virușilor și bolilor. 
Pachetul conține o marionetă cu mască și 
săculeț pentru depozitarea măștii.
Dimensiune: 25 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO50959 195 lei
Set de marionete - Animale 
Dimensiune: 30 cm
Categoria de vârstă: 1+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

NO1800 405 lei
Set de marionete - Curtea regală
Setul conține: rege, regină, prinț, prințesă, clovn, cavaler. 
Marionetele sunt confecționate din material moale, căptușeala 
este din fibră elastică de poliester. Pot fi spălate la o 
temperatură de până la 30 ° C. De asemenea, sunt potrivite 
pentru cei cu alergie. 
Dimensiune: 28 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

NO1814 405 lei
Set de marionete - Profesii
Setul conține: marinar, manager, mecanic, profesor, 
bucătar, asistentă medicală, pompier.
Marionetele sunt confecționate din material moale, 
căptușeala este din fibră elastică de poliester. Pot fi spălate 
la o temperatură de până la 30 ° C. De asemenea, sunt 
potrivite pentru cei cu alergie. 
Dimensiune: 28 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

NO1632 359 lei
Poveste cu marionete
- Despre Turtiță
Setul conține marionete: lup, urs, vulpe, iepure, 
bunica, bunicul și Turtița. Înălțime: 28 cm.
Categoria de vârstă: 1+

NO1628 250 lei
Poveste cu marionete
- Coliba Iepurașului
Setul conține marionete: urs, vulpe, iepure, 
șoarece și broască. Înălțime: 28 cm.
Categoria de vârstă: 1+

NO1025 365 lei
Poveste cu marionete 
- Ridichia uriașă
Setul conține marionete: ridichia, bunicul, 
bunica, fetița, băiatul, pisica și șoarecele.
Înălțime: 28 cm.
Categoria de vârstă: 1+

Set marionete
Marionetele sunt fabricate din material 
moale care este plăcut la atingere.
Ele sunt de asemenea potrivite pentru
o mână de adult. Fiecare set conține
4 marionete. Înălțime: 27 cm.
Categoria de vârstă: 2+

MD19080 - Animale de fermă 125 lei
MD19086 - Profesii 125 lei
MD19082 - Poveste 125 lei
MD19081 - Animale de la ZOO 125 lei
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Marionete cu cap din polistiren
Marionete celebre din basme, de 30 cm.
Potrivite pentru prezentarea diferitelor povești (basme).

1. IM1110 - Prințesa 65 lei
2. IM1164 - Balaur 65 lei
3. IM1133 - Drăcușor 65 lei
4. IM1107 - Rege 65 lei
5. IM1108 - Regina 65 lei
6. IM1109 - Prinț 65 lei
7. IM1406 - Bufon cu clopoțel 65 lei
8. IM1501 - Clovn galben 65 lei

Marionete cu cap din polistiren
Marionete celebre din basme, de 30 cm.
Potrivite pentru prezentarea diferitelor povești (basme).

1. IM1175 - Doctor 65 lei
2. IM1112 - Moș 65 lei
3. IM1102 - Scufița Roșie 65 lei
4. IM1114 - Lup 65 lei
5. IM1113 - Bunica 65 lei
6. IM1115 - Vânătorul 65 lei
7. IM1504 - Fată 65 lei
8. IM1505 - Băiat 65 lei
9. IM1195 - Ied 65 lei

Marionete cu cap din polistiren
Marionete celebre din basme, de 30 cm. 
Potrivite pentru prezentarea diferitelor 
povești (basme).

1. IM1509 - Broscuță 65 lei
2. IM1508 - Șoricel 65 lei
3. IM1161 - Cățeluș 65 lei
4. IM1162 - Purcel 65 lei
5. IM1601 - Cocoș 65 lei
6. IM1602 - Găină 65 lei
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

GOSO401 139 lei
Marionete
Set de 12 marionete de lemn (fără suport).
Înălțime: 10 - 13 cm.
Categoria de vârstă: 3+

Marionete pentru deget

GO50962 66 lei
Marionete pentru deget
- animale de pădure
Teatru cu marionete pentru deget. Set de 8 piese.
Înălțime: 7,5 până la 8,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO15125 65 lei
Marionete pentru deget - animale sălbatice
Set de 8 marionete - animale sălbatice.
Înălțime: 7,5 până la 8,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO15418 49 lei
Marionete pentru degete - animale
Set de 6 marionete - diferite animale. Înălțime: 7 - 8 cm. 
Livrat fără suport. Categoria de vârstă: 3+

GOSO400 34 lei
Suport marionete pentru deget
Livrat fără marionete.
Dimensiune: 7,5 x 40 cm.

EQ4011 33 lei
Măști - Donald cel bătrân avea o fermă
Setul conține 9 maști cu suport - animale - din 
cântecul binecunoscut pentru copii.
Sunt fabricate din spumă EVA.
Categoria de vârstă: 3+

EQ5011 24,5 lei
Măști - Scufița Roșie
Setul conține 5  măști cu personaje dintr-o 
faimoasă poveste. Sunt fabricate din spumă 
EVA. Categoria de vârstă: 3+

EQ5012 17 lei
Măști - Cei 3 purceluși
Setul conține 4 măști cu personaje 
dintr-o faimoasă poveste. Sunt fabricate 
din spumă EVA. Categoria de vârstă: 3+
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Căciuli deghizare

Căciuli deghizare 2 
Căciulile pentru costume se pot spăla la 30°C. 
Închidere ușoară cu scai.
Prețul este pentru 1 bucată.
Dimensiune: M.
Categoria de vârstă: 3+

 9. NO9715 - Scufița Roșie 30 lei
 10. NO9717 - Șoricel 30 lei
 11. NO9718 - Iepuraș 30 lei
 12. NO9719 - Urs 30 lei
 13. NO9720 - Veveriță 30 lei
 14. NO9724 - Vulpe 30 lei
 15. NO9725 - Lup 30 lei
 16. NO9726 - Cioară 30 lei
 17. NO9727 - Cățel 30 lei
 18. NO9728 - Pisică 30 lei
 19. NO9729 - Cocoș 30 lei
 20. NO9730 - Găină 30 lei
 21. NO9731 - Pui 30 lei
 22. NO9733 - Purcel 30 lei
 23. NO9736 - Măgăruș 30 lei
 24. NO9950 - Gâscă 30 lei
 25. NO9951 - Barză 30 lei
 26. NO9952 - Rață 30 lei
 27. NO9953 - Vițel 30 lei
 28. NO9723 - Arici 49 lei

Căciuli deghizare 1
Căciula poate fi spălată la 30°C. 
Închidere ușoară cu scai.
Prețul este pentru 1 bucată.
Dimensiune: M.
Categoria de vârstă: 3+

  1.  NO9713 - Bufon 41 lei
 2. NO9714 - Drăcușor 41 lei
 3. NO9716 - Broască 41 lei
 4.  NO9721 - Furnică 41 lei
 5. NO9722 - Buburuză 41 lei
 6. NO9732 - Capră 41 lei
 7. NO9734 - Vacă 41 lei
 8. NO9735 - Ied 41 lei
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

Căciuli deghizare 4
Căciulile pentru costume se pot spăla la 
30°C. Închidere ușoară cu scai. Prețul 
este pentru 1 bucată. Dimensiune: M.
Categoria de vârstă: 3+

20. NO2625 - Broască 46 lei
19. NO2624 - Câine 46 lei
18. NO2623 - Lup 46 lei
17. NO2622 - Maimuță 42 lei
16. NO2621 - Iepure 42 lei
15. NO2620 - Urs 42 lei
14. NO2619 - Oaie 42 lei
13. NO2618 - Vulpe 42 lei
12. NO2617 - Pisică 42 lei
11. NO2615 - Papagal 42 lei
10. NO2614 - Cocoș 42 lei
9. NO2613 - Găină 42 lei
8. NO2611 - Purcel 42 lei

Căciuli deghizare 
matlasate, de înaltă 

calitate!

Alte culori pentru față și 
diferite stilouri pentru 

tatuaje pot fi
găsite la paginile 

762 - 763.

1. NO2626 - Șoricel 60 lei

3. NO2629 - Țap 60 lei
2. NO2627 - Măgăruș 60 lei

6. NO2632 - Arici 60 lei
7. NO2628 - Cal 60 lei

5. NO2631 - Vacă 60 lei
4. NO2630 - Cerb 60 lei

Căciuli deghizare 3
Căciuli pentru costume, se pot spăla la
30°C. Închidere ușoară cu scai. Prețul 
este pentru 1 bucată. Dimensiune: M. 
Categoria de vârstă: 3+
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Căciuli - Poveste 
Căciulile pentru costume se pot spăla
la 30°C. Închidere ușoară cu scai. Prețul 
este pentru 1 bucată. Dimensiune: M.
Categoria de vârstă: 3+

1. NO2634 - Coroană prințesă 39 lei
2. NO2649 - Pălărie vrăjitor 58 lei
3. NO2650 - Pălărie ursitoare 35 lei
4. NO2635 - Coroană prinț 37 lei
5. NO2637 - Coroană regină 42 lei
6. NO2638 - Căciulă servitoare 25,5 lei
7. NO2641 - Balaur 58 lei
8. NO2640 - Clovn 43,5 lei
9. NO2642 - Cavaler 23 lei
10. NO2660 - Pălărie magician 60 lei
11. NO2644 - Pălărie tâlhar 28 lei
12. NO2643 - Robin Hood 32,9 lei

Căciuli - profesie
Căciulile pentru costume se pot spăla la 
30°C. Închidere ușoară cu scai. Prețul este 
pentru 1 bucată. Dimensiune: M.
Categoria de vârstă: 3+

13. NO2652 - Poștaș 59 lei
14. NO2653 - Dispecer 65 lei
15. NO2654 - Bucătar 21 lei
16. NO2655 - Marinar 19 lei
17. NO2656  - Medic 16 lei
18. NO2657 - Asistentă 17 lei
19. NO2658 - Polițist 65 lei

Căciuli - profesie

Căciuli - Poveste 

Vopsele pentru față și 
diferite creioane pentru 

tatuaje pot fi
găsite la paginile 

762 - 763.

C - RO - Tematicke hry-2021-2022 - 40 Da PRINT.indd   472 26. 7. 2021   8:28:15



473
La comenzi de peste 500 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT

M
ai

 m
ul

te
 p

ro
du

se
 d

in
 a

ce
as

tă
 c

at
eg

or
ie

 p
ut

eț
i r

eg
ăs

i p
e 

sit
e-

ul
 n

os
tr

u 
w

w
w

.n
om

ila
nd

.r
o 

 /
  0

35
6 

63
0 

00
6

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

EPL120624 1050 lei
Set de costume, 13 bucăți 
Costumele conțin și alte accesorii: 
bagheta magică, coroană, pălărie - 
prințul / prințesa are o coroană. 
Material: 100% poliester. 
Dimensiune universală între 3 și 6 ani. 
Poate fi spălat la o temperatură de 
maxim 30 ° C.
Dimensiuni: 25,5 x 21 x 13 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

MD18546 165 lei
Fuste de carnaval, set 4 bucăți
Set de patru fuste frumos colorate pentru micile dansatore. 
Sunt potrivite pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani.

SF24997 50 lei
Fustă pentru copii
- albă
Pachet include 1 bucată. Mărimea: 
universală.
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Costume - profesie
Categoria de vârstă: 3+

1. NO9809 - Servitoare 36 lei
2. NO9807 - Stilist 71 lei
3. NO9804 - Grădinar 76 lei
4. NO9810 - Marinar 65 lei
5. NO2039 - Magician 125 lei
6. NO2043 - Polițist rutier 170 lei
7. NO9805 - Poștaș 109 lei
8. NO9806 - Dispecer 139 lei
9. NO9813 - Polițist 155 lei
10. NO9811 - Medic 85 lei
11. NO9816 - Chirurg 69 lei
12. NO9808 - Bucătar 61,5 lei

Costume - profesie 
Categoria de vârstă: 3+

Serviete medicale și cele 
necesare pentru micii 

medici - le găsiți la 
pagina 516.

VN86034 16 lei
Ochelari de protecție
Instrument excelent în studiile de clasă. 
Ochelarii sunt realizați din plastic transparent 
și au centură elastică la spate. Dimensiunile 
sunt adaptate pentru fața copilului. Ochelarii 
sunt un produs de jucărie și nu servesc ca o 
protecție reală. 
Dimensiune: 13 x 7 x 6 cm.
Categoria de vârstă: 8+

HK30095 215 lei
Veste tip costum, 10 buc
Un set de costume diferite de tipul vestelor vă permite să alegeți una dintre 
cele 10 profesii interesante, cum ar fi mecanic, frizer, bucătar, pompier, 
marinar, astronaut, dentist, pilot, medic sau polițist. Vestele sunt confecționate 
din poliester 100%. Dimensiune: 34 x 46 cm. Categoria de vârstă: 3+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

Costum de carnaval
Un costum de carnaval care se întinde peste  
îmbrăcăminte. O pălărie de costum face 
de asemenea parte din costum.
Lungime: 48 cm.
Categoria de vârstă: 3+

ED575263 - Conducător  87 lei
ED575265 - Poștaș 87 lei

MD14839 189 lei
Medic 
Pachetul include un halat, o mască, un termometru, 
un stetoscop cu efect sonor, o seringă, un ciocan și o 
etichetă care poate fi ștearsă.
Potrivit pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani. 

MD18519 189 lei
Medic pediatru
Pachetul include un halat, papușă cu scutec, 
seringă, termometru, stetoscop, otoscop și 
etichetă pentru nume. Potrivit pentru copiii 
cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani.

MD14835 189 lei
Polițist
Pachetul include o haină, pălărie, 
fluier, insignă, manșete, stație cu 
sunete și o etichetă pentru nume.
Potrivit pentru copiii cu vârsta 
cuprinsă între 3 și 6 ani.

MD14834 189 lei
Pompier
Pachetul include haină, cască, extinctor, 
megafon cu sunete, insignă și etichetă 
pentru nume. Potrivit pentru copiii cu 
vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani.

MD14847 189 lei
Stilistă
Pachetul include o pelerină, uscător 
de păr cu sunete, diademă, foarfecă 
de plastic, pieptăn, oglindă și etichetă 
pentru nume. Potrivit pentru copiii cu 
vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani.

MD18503 189 lei
Astronaut 
Pachetul include ochelari de protecție, 
căști, mănuși și etichetă pentru 
nume. Potrivit pentru copiii cu vârsta 
cuprinsă între 3 și 6 ani.

MD14838 189 lei
Costum - Bucătar
Costumul de bucătar include un halat , 
o pălărie, o mănușă, o lingură, o ceașcă 
pentru măsurare, o etichetă pentru nume.
Mărimea pachetului: 44 x 83 cm.
Categoria de vârstă: 3 - 6 ani.
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Mărimea
copiilor

T2
3 - 4 ani

S
4 - 6 ani

M
7 - 9 ani

greutate 17 kg 16 - 20 kg 25 - 33 kg

piept 53 - 55 cm 58 - 64 cm 69 - 72 cm

talie 55 - 57 cm 54 - 57 cm 60 - 62 cm

înălțime 100 - 113 cm 115 - 128 cm 130 - 143 cm

SF49753 58 lei
Costum - Vrăjitoare
Pachetul include o pelerină și o pălărie. 
Mărimea: universală.

Costum - Zână
Pachetul include aripi și baghetă. 
Mărime universală.

SF29106 - roz 32 lei
SF29170 - mov 32 lei

Tabelul de mărimi este valabil doar pentru costumele cu codurile 
care încep cu literele SF.

SF44560SM 65 lei
Pelerină - Scufița Roșie
Mărimea: S/M.

SF41100S 87 lei
Costum - Scufița Roșie
Pachetul include rochia și gluga.
Mărimea: S.

SF44085 23 lei
Iepuraș - Urechi și nas
Pachetul conține urechi, nas și 
coadă.

SF44084 23 lei
Pisicuță cu accesorii
Pachetul include urechi, guler și 
coadă.

SF23122 6,5 lei
Pălărie pentru vrăjitoare 2
Pachetul include 1 bucată.
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

SF21441 16 lei
Căciulă pentru Crăciun
Pachetul include o căciulă.

SF23029 25 lei
Căciulă pentru 
Crăciun - strălucitoare
Pachetul include o căciulă.

SF41067 22 lei
Pălărie - Brad de Crăciun
Pachetul conține o pălărie.

SF38317 65 lei
Perucă și barbă pentru
Moș Crăciun
Pachetul include perucă si barbă.

SF46756 37 lei
Căciulă Elf
Pachetul conține o căciulă.

SF20131 39 lei
Aripi de înger 
Pachetul conține o pereche 
de aripi.
Dimensiune: 30 x 40 cm.

Costum pentru 
adulți - Moș Crăciun
Pachetul include un top, pantaloni, 
curea, căciulă, mănuși și pantofi. 
Barba nu face parte din pachet.

SF34585M - mărimea M 185 lei
SF34585L - mărimea L 185 lei
SF34585XL - mărimea XL 225 lei

SF21489S 105 lei
Costum - Elf
Pachetul include salopetă și 
căciulă. Mărimea: S.

SF31310S 123 lei
Costum - Stea de Crăciun 
Pachetul include o vestă.
Mărimea: S.

SF99340S 55 lei
Costum - Înger 
Pachetul include rochie, 
curea și aură.
Mărimea: S.

SF21480S 105 lei
Costum - Om de zăpadă 1
Pachetul include o salopetă și o 
căciulă. Mărimea: S.
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Spray de păr
Spray colorat de păr, ușor de spălat cu apă și șampon. 
Volum: 125 ml.

SF052W - alb 9 lei
SF052B - albastru 9 lei
SF052PK - roz 9 lei
SF052GN - verde 9 lei

SF9364 15 lei
Măturică 
Pachetul conține 1 bucată.
Lungime: 101 cm.

SF40223 14 lei
Baghetă magică
Pachetul include 1 baghetă.

SF23982 6,5 lei
Baghetă magică
Pachetul conține o baghetă de 
plastic cu stea.

MD18525 80 lei
Coroane pentru prințese, 4 bucăți
Două coroane de metal (aurie și argintie) și 
două coroane de perle. Sunt o completare 
fermecătoare a costumelor pentru micile 
prințese. Dimensiune: 16 x 30,5 x 16 cm.
Categoria de vârstă: 3+

SF46773 21 lei
Bureți pentru 
aplicarea machiajului
Pachetul conține 6 bucăți.

SF645 11 lei
Creioane colorate 
pentru față
Pachetul conține 6 culori.

SF37803 26 lei
Culori de față
Pachetul conține 8 culori.

Vopsea pentru față
Vopsea nontoxică pentru față și corp, se spală cu ajutorul apei.
Categoria de vârstă: 3+

SF23730 - alb 14 lei
SF23731 - negru 14 lei
SF23732 - portocaliu 14 lei
SF23733 - roșu 14 lei
SF39134 - galben 14 lei
SF39135 - albastru 14 lei
SF39138 - verde 14 lei
SF39143 - auriu 14 lei
SF39144 - argintiu 14 lei
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

FM222011 300 lei
Cuier cu grilaj 
pentru costume - dublu
Datorită celor două grilaje, acest 
cuier oferă un spațiu suplimentar 
pentru a atârna costumele și 
măștile de carnaval.
Lățime: 90 - 142 cm.
Adâncime: 44 cm.
Înălțime: 97 - 170 cm.

Cuier cu grilaj pentru costume

Cuierele pentru măștile și costumele de carnaval sunt realizate din oțel 
cromat combinat cu plastic. 

Pe grila practică puteți plasa recipiente din plastic care sunt potrivite 
pentru depozitarea diferitelor accesorii.

Înălțimea și lățimea pot fi reglate după preferințe.

posibilități 
multiple de 

utilizare 
datorită lățimii 

și înălțimii 
reglabile

Prețul cuierului nu include cutiile de 
depozitare din plastic. Puteți să le 

comandați separat de la pagina 857, 
astfel vă puteți alege și culoarea.

VN58838 610 lei
Cărucior mobil pentru costume
Ideal pentru depozitarea costumelor.
Buzunarele de depozitare pe ambele fețe 
și recipientul de sârmă practic pe partea 
inferioară a căruciorului oferă o mulțime de 
spațiu pentru depozitarea obiectelor mici.
Dimensiune: 86 x 6,5 x 45,2 cm.
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AK20575   130 lei
Siguranța pe șosea
Jucătorii aruncă zarurile și în funcție de ce arată cubul încearcă să 
găsească toate imaginile potrivite. Ei pot verifica dacă găsesc imaginile  
potrivite de pe spatele cărților. Pachetul include: 6 semne de circulație 
(dimensiunea STOP - 12,5 cm), 21 de cărți cu imagini ale situațiilor 
de trafic, un cub cu semne de circulație, un CD pentru computer care 
conține un joc interactiv și imagini pentru imprimare și colorare. 
Ambalat într-o cutie din plastic. Categoria de vârstă: 3+

Joc interactiv multimedia.
Manual de utilizare pentru 
profesor. Imagini pentru 
imprimare și colorare.

Educație în circulație
Scopul educației de circulație în grădinițe este de a pregăti copiii pentru o viitoare mișcare 
independentă în traficul rutier și în situații practice, să aplice principiile comportamentului 

sigur în traficul rutier în conformitate cu reglementările generale obligatorii. 
Jocul activ îi va învăța pe copii nu numai teoretic să stăpânească și să distingă 

semnele de bază și simbolurile, ci și să perceapă activ traficul rutier.

DE14048 65 lei
Joc de memorie din 
lemn - Semne de circulație 
Pachetul conține 36 de cărți de lemn cu 
imagini ale semnelor de circulație.
Dimensiunile cardului: 4 x 4 x 0,6 cm.
Categoria de vârstă: 3+

AA859 22 lei
Dispozitiv pentru oprire 
cu centru reflectorizant
Dispozitiv pentru oprirea autoturismelor 
la trecerea drumului. Are un centru 
reflectorizant care mărește vizibilitatea 
chiar și în condiții nefavorabile - ceață, 
întuneric. Dimensiune: 13 x 18 cm.

NO1225 51 lei
Trecere de pietoni
Trecere de pietoni textilă care poate fi 
mutată după propriile nevoi. Este fabricată 
din țesătură de bumbac care poate fi 
spălată la 30°C.
Dimensiune: 118 x 73 cm.
Categoria de vârstă: 3+VT64219 16 lei

Semne de circulație, 24 piese
Pachetul conține 24 semne de circulație din plastic.
Înălțime: 9,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

Vestă cu semn rutier
Vestă din bumbac cu aplicații ale semnalelor 
traficului. Mărimea este universală. Partea din față 
și cea din spate sunt prinse în lateral cu elastic.
Vestele pot fi spălate la 30°C.
Dimensiune: 49 x 55 cm (L x D).
Categoria de vârstă: 3+

 1. NO1212 - Intrare interzisă 49 lei
 2. NO1213 - Atenție, copii! 49 lei
 3. NO1214 - Parcare 49 lei
 4. NO1215 - Drum cu prioritate 49 lei
 5. NO1216 - Depășirea interzisă 49 lei
 6. NO1217 - Intersecție cu drum secundar 49 lei
 7. NO1218 - Pistă pentru bicicliști 49 lei
 8. NO1219 - Atenție, semnale luminoase! 49 lei
 9. NO1220 - Trecere de pietoni 49 lei
10. NO1221 - Stop! 49 lei
11. NO1222 - Cedează trecerea 49 lei

Vestă Semafor
Vesta din bumbac cu semafor. Culorile se 
schimbă pur și simplu prin acoperirea și 
descoperirea părților colorate. Inelele de 
acoperire au un sistem de prindere cu scai. 
Mărimea universală. Partea din față și cea 
din spate sunt prinse în lateral cu elastic. 
Vestele pot fi spălate la 30°C.
Dimensiune: 49 x 55 cm (L x D).
Categoria de vârstă: 3+

1. NO11224 - semafor pentru mașini 57 lei
2. NO11223 - semafor pentru pietoni 57 lei

Vestă cu mașină
Vesta din bumbac are buzunare transparente în față - în cel 
mare copiii își pot pune o imagine a permisului auto pe care 
îl pictează și în cel mic pot introduce un card cu un nume sau 
plăcuța de înmatriculare. Un buzunar mai mic este și la spate. 
Mărimea este universală. Partea din față și cea din spate 
sunt prinse în lateral cu elastic. Vestele pot fi spălate la 30°C. 
Dimensiune: 49 x 55 cm (L x D).
Categoria de vârstă: 3+

NO1207 - roșie 52 lei
NO1208 - albastră 52 lei
NO1209 - galbenă 52 lei
NO1210 - verde 52 lei
NO1211 - portocalie 52 lei

IT031 1390 lei
Set de semne și bastoane 1
Setul conține 12 blocuri, 12 bastoane 
120 cm, 24 semne cu clip.
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Siguranța în trafic
Aceste obiecte cresc considerabil siguranța copiilor și a adulților în traficul rutier, în special în ceea ce privește vizibilitatea redusă (noapte, 

zori, seară, ceață, zăpadă, ploaie). Materialele reflectorizante au capacitatea de a reflecta lumina înapoi la sursă, până la 200 de metri. 
Acest lucru înseamnă că șoferul mașinii observă un pieton sau un ciclist mult mai devreme și are astfel suficient timp să-l evite în siguranță.

Materialul reflectorizant este vizibil în întuneric la distanța de 10 ori mai mare decât hainele întunecate.

AA81001 1,90 lei
Autocolant reflectorizant - Smile
În întuneric reflectă lumina crescând 
vizibilitatea și siguranța. Diametru: 5 cm.

AA803 11 lei
Autocolante reflectorizante Smile, set 
Set autocolante reflectorizante. În întuneric reflectă 
lumina  sporind siguranța și vizibilitatea.
Pachetul conține 6 bucăți.
Dimensiune: 5 x 5 cm.

Pandantiv reflectorizant
Pandantivele reflectorizante pot fi atașate la rucsac sau 
îmbrăcăminte. În întuneric ele reflectă lumina crescând 
vizibilitatea și siguranța.

AA83205 - Bufniță galbenă (6,5 x 4,5 cm) 6,5 lei 
AA83204 - Bufniță albă (6,5 x 4,5 cm) 6,5 lei 
AA83206 - Bufniță portocalie (6,5 x 4,5 cm) 6,5 lei
AA83202 - Ursuleț galben (7 x 5 cm) 6,5 lei 
AA83201 - Ursuleț alb (7 x 5 cm) 6,5 lei 
AA83203 - Ursuleț portocaliu (7 x 5 cm) 6,5 lei

Vestă reflectorizantă
Vesta servește pentru a îmbunătăți vizibilitatea 
copiilor în condiții nefavorabile - în întuneric, 
ceață. Închidere cu scai.

AA821XS - 2 - 4 ani (46 x 38 cm) 20,5 lei
AA821S - 4 - 6 ani (54 x 41 cm) 20,5 lei
AA821M - 4 - 10 ani (61 x 46 cm) 20,5 lei

AA820 17 lei
Vestă reflectorizantă - V
Vesta simplă îmbunătățește vizibilitatea 
persoanelor în condiții nefavorabile - în 
întuneric, ceață. Este potrivită pentru copii 
și adulți. Dimensiune: 41 x 26 cm.

EPL130138 7 lei
Bandă retractabilă 
reflectorizantă
Banda reflectorizantă se pune în jurul 
mâinii sau a piciorului. Reglează automat 
circuitul. Set de 2 bucăți. Dimensiune: 
33,5 x 2,8 cm. Categoria de vârstă: 3+

AA993 10 lei
Bandă elastică 
reflectorizantă cu scai
Banda reflectorizantă este fixată cu 
ajutorul scaiului în jurul mâinii sau a 
piciorului. Dimensiuni: 33 - 45 x 5 cm.

Șireturi reflectorizante
Șireturile reflectorizante îmbunătățesc 
vizibilitatea în condiții nefavorabile - ceață, 
întuneric. Pachetul conține 1 pereche.
Lungime: 120 cm.

1. AA84401 - alb 18 lei
2. AA84407 - negru 18 lei
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
Motive din pâslă
Fiecare piesă are pe partea din spate scai ceea ce face posibilă 
fixarea acesteia pe panouri, cârpe și haine din oferta noastră.
Acestea sunt concepute pentru panoul frontal în clase și pentru 
lucrările de birou. Diverse exerciții tematice cu aceste motive 
vor sprijini dezvoltarea abilităților intelectuale ale copiilor.
Înălțimea de la 2 la 20 cm.
Lățimea (lungimea) de la 2 la 20 cm.
Categoria de vârstă: 3+

1. EQ12706 - Animale de la fermă „S“ - 10 bucăți la set 71,5 lei 
2. EQ12707 - Animale 1 „S“ - 10 bucăți la set 71,5 lei
3. EQ12705 - Părțile corpului „S“  - 14 bucăți la set 83,9 lei
4. EQ12722 - Cerul și vremea „S“  - 14 bucăți la set 71 lei
5. EQ12703 - Transport terestru „S“ - 10 bucăți la set 71,5 lei

EQ12901 99 lei
Table educative
Table universale de predare care pot fi atârnate sau puse în picioare. Pe 
aceste table de predare cu două fețe se pot pune toate motivele din oferta 
noastră care sunt echipate cu un scai Velcro. Pot fi folosite în diverse lucrări 
educaționale și tematice din grădiniță.
Dimensiune: închis 40 x 60 cm, cu deschidere maximă 80 x 60 cm.

Fața 
Faceți expresii diferite ale feței
- vesel, trist, furios sau caraghios.
Pachetul include o tablă și 22 de 
elemente detașabile.
Dimensiune: 50 x 70 cm.
Categoria de vârstă: 3+

EQ11003 - Băiat 119 lei
EQ11004 - Fată 119 lei
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ri pentru micii comercianți!NM17004 + Codul culorii 995 lei
Magazin / Teatru Adam
Magazinul care se transformă rapid într-un 
teatru de păpuși. Pereți mobili cu rafturi 
frumos modelate. Fabricat din fag melaminat.
Livrat fără decorul afișat. Designul și culoarea 
cortinei sunt furnizate în funcție de stoc.
Dimensiune: 130 x 140 x 90 cm (H x L x D).

NM17002 + Codul culorii 765 lei
Magazin Adam
Magazin cu uși și un pult adânc. 
Fabricat din fag melaminat. 
Furnizat fără decorul afișat. 
Dimensiune: 128 x 110 x 100 cm (H x L x D).
Categoria de vârstă: 3+

Fabricat din 
fag melaminat

Fabricat din fag melaminat

...1 - roșu

...2 - albastru

CULOAREA MARGINILOR  
(completați ca ultima cifră a codului)

...1 - roșu

...2 - albastru

CULOAREA MARGINILOR ȘI INSERȚIILOR 
(completați ca ultima cifră a codului)
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HW4746 546 lei
Magazin cu marchiză
Un magazin frumos, roz, din lemn, 
care include o marchiză.
Se vinde fără decorațiuni.
Dimensiune: 84 x 125 x 72 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MD19340 1600 lei
Supermarket 
Magazin alimentar din lemn. Are bandă 
transportoare, scaner cu semnal sonor, 
terminal plată, sertar de bani și destule rafturi 
largi pentru expunerea mărfurilor.
Dimensiuni: 81 x 90 x 63,5 cm.
Dimensiunea pachetului: 98 x 43 x 22 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MPK350212 425 lei
Supermarket
Magazinul spațios conține o casă de marcat cu funcții 
electronice și un coș de cumpărături. Casa de marcat are un 
sertar pentru numerar, un calculator real cu un ecran LCD, 
microfon și cititor de coduri de bare cu sunet și efecte de 
lumini. Posibilitatea setării ceasului și afișajului cu mesajul 
Deschis / Închis. Conține 34 piese de accesorii: 4 modele 
de alimente (paste, biscuiți, cereale, lapte), 6 tipuri de fructe 
și legume, 2 conserve, cititor de coduri de bare cu sunet și 
lumină, 9 monede și 12 bancnote. Greutatea este 2,69 kg.
Dimensiuni: 48,9 x 89,6 x 38,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MPK350214 510 lei
Cafenea
Cafenea cu o casă de marcat electronică mare cu sertar
pentru bani, un calculator real cu ecran LCD, microfon, 
cititor de carduri de credit, scaner de coduri de bare și efecte 
sonore și de lumină. Conține 57 de bucăți de accesorii: ceas, 
espresso, produse alimentare și fructe, farfurie, căni, tavă, 
placă meniu și multe altele.
Greutatea este de 3,2 kg.
Dimensiuni: 70 x 89,6 x 59,6 cm.
Categoria de vârstă: 3+

VT42965 249 lei
Supermarket cu accesorii
Fabricat din plastic. Acesta conține 
de asemenea și accesoriile prezentate.
Dimensiune: 78 x 48,5 x 102 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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HW4861 365 lei
Stand de înghețată 
Standul de înghețată complet echipat oferă un glob de înghețată 
pentru toți gurmanzii! Include 6 feluri diferite de înghețată, 4 
cornete, 4 bețe și chiar bani de joc. Cupele de înghețată sunt 
ușor de luat cu ajutorul unei linguri. Un clopoțel anunță că vine 
înghețata! Categoria de vârstă:  3+

HW47471 625 lei
Stand de vânzări
Culorile calde și designul modern aduc o 
dispoziție veselă în cameră. Geantă elegantă 
inclusă. Există suficient spațiu de depozitare 
și este posibilă joaca din toate părțile. Se 
livrează fără accesorii. 
Dimensiune: 70 x 122 x 50 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

MD41650 325 lei
Pult burger 
Cu acest pult echipat cu 52 de accesorii 
pregătiți rapid gustări excelente. Conține 
de ex. felii de carne și brânză din lemn, 
toppinguri, sandvișuri, sticle din lemn, biscuiți, 
căni etc. Este, de asemenea, inclus feliator 
de carne și brânză, tablă de meniu și bani.
Dimensiunea pachetului: 34 x 19,5 x 22 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO51808  489 lei
Stand pentru vânzare
Fabricat din lemn. Design frumos și 
stabilitate ridicată. 
Fără accesorii.
Dimensiune: 103 x 105 x 150 cm.
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LE4592 99 lei
Balanță cu greutăți
Conține 4 greutăți colorate.
Există 2 greutăți cu echilibrare pe 
brațe pentru a echilibra căntarul.
Dimensiune: 35 x 31 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO51891 210 lei
Cântar                                         
Fabricat din metal cu 7 greutăți.
Dimensiune: 25,5 x 14,5 cm.
Categoria de vârstă: 5+

JE3017788 181 lei  
Bancnote si monede Euro
+ cutie de depozitare
Cutie de depozitare cu monede și bancnote euro  
în dimensiuni reale. Bancnotele sunt tipărite 
pe ambele părți și sunt realizate din material 
impermeabil. Conținut: cutie albastră din plastic, 
capac transparent, 130 bancnote (10 x 500, 20 
x 200, 100, 50, 20, 10, 5), 160 de monede (toate 
tipurile 20 x).

HW48822 335 lei
Coș de cumpărături din lemn
Dimensiune: 31 x 52 x 45 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

GO51733 151 lei
Casă de marcat din lemn cu 
mâner și un clopoțel
Casa de marcat din lemn este îmbogățită 
cu un mâner, clopoțel, carte de credit și 
sertar pentru bani. 
Dimensiuni: 18,5 x 19,5 x 16 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO51576 99,5 lei
Cântar din lemn 
Cântar clasic din lemn.
Dimensiuni: 12,6 x 15,2 x 17,2 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO60736 25 lei
Sacoșă mică de bumbac, 4 buc
Sacoșa este fabricată din bumbac. Luând 
în considerare dimensiunea mai mică este 
potrivită pentru cumpărături mai mici sau 
servește ca o sacosă decorativă.
Pachetul conține 4 bucăți.
Dimensiuni: 13 x 14,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

DH5022 55 lei
Cărucior pentru cumpărături
Livrat în funcție de culorile disponibile în stoc.
Dimensiune: 42 x 35 x 59 cm.
Categoria de vârstă: 3+

DH710 9,5 lei
Coș de cumpărături 1
Livrat în funcție de culorile 
disponibile în stoc.
Dimensiune: 23 x 16 x 8 cm.
Categoria de vârstă: 1.5+

DH711 12,5 lei
Coș de cumpărături 2 
Livrat în funcție de culorile 
disponibile în stoc.
Dimensiune: 27 x 18 x 11 cm.
Categoria de vârstă: 3+

DT6113 62,5 lei
Telefon
Telefonul pentru copiii vine într-o pungă 
transparentă. Telefonul emite sunete „Ring“. Prin 
apăsarea butoanelor copii își exersează motricitatea 
fină și își dezvoltă abilitățile de comunicare cu 
ajutorul apelurilor imaginare. Pachetul conține 
un telefon. Livrarea se face în funcție de culorile 
disponibile în stoc.
Mărimea pachetului: 30 x 8 x 18 cm.
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LE1807 75 lei
Lădiță mare
Prețul este pentru 3 bucăți.
Dimensiune: 18 x 12 x 9,5 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

LE1756 45 lei
Legume în lădiță
În această lădiță stabilă de carton sunt 
11 legume fabricate din așezate în cuibul 
de iarbă artificială. Accesoriu ideal pentru 
standurile de vânzare.
Dimensiunea lădiței: 17,4 x 13 cm.
Categoria de vârstă: 3+

LE1646 45 lei
Fructe în lădiță   
În această lădiță din carton stabilă sunt  
11 fructe din lemn așezate în cuibul de 
iarbă artificială. Accesoriu ideal pentru 
standurile de vânzare.
Dimensiunea lădiței: 17,4 x 13 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO51660 102 lei
Fructe și legume în coș
Mix de diferite fructe și legume. 
Conține 23 de piese.
Diametrul coșului: 21 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO51662 102 lei
Legume în coș
Mix de diferite legume într-un 
coș cu diametrul de 21 cm.
Conține 17 piese.
Categoria de vârstă: 3+

GO51661 102 lei
Fructe în coș
Mix de diferite fructe într-un 
coș cu diametrul de 21 cm. 
Conține 23 de piese.
Categoria de vârstă: 3+

MI30811 205 lei
Set mare de fructe, legume și nuci
Designul fructelor, legumelor și nucilor este din 
plastic de calitate de dimensiuni reale. Potrivit 
pentru învățarea conceptelor de alimentație 
sănătoasă. Pachetul 
conține 35 de piese. Ambalate în lădițe practice.
Categoria de vârstă: 3+ 

VT46970 45,5 lei
Set de fructe pe tavă
Setul de plastic conține 21 de piese.
Mărimea pachetului: 28 x 28 x 8,3 cm.
Categoria de vârstă: 1+

MI30581 69 lei
Fructe, 15 bucăți
Categoria de vârstă: 3+

MI30582 75 lei
Legume, 11 bucăți
Categoria de vârstă: 3+
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GO51673 51 lei
Lubeniță în lădiță
Pachetul conține 12 bucăți.
Dimensiunea lădiței: 13,6 x 10,6 x 6,8 cm.
Dimensiunea fructului: 8 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO51676 42 lei
Roșii în lădiță
Pachetul conține 10 bucăți.
Dimensiunea lădiței: 13,6 x 10,6 x 6,8 cm.
Dimensiunea legumelor: 4 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO51665 42 lei
Mere în lădiță
Pachetul conține 10 bucăți.
Dimensiunea lădiței: 13,6 x 10,6 x 6,8 cm.
Dimensiunea fructului: 3,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO51670 42 lei
Banane în lădiță
Pachetul conține 10 bucăți.
Dimensiunea lădiței: 13,6 x 10,6 x 6,8 cm.
Dimensiunea fructului: 8 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO51675 49 lei
Ardei în lădiță
Pachetul conține 10 bucăți.
Dimensiunea lădiței: 13,6 x 10,6 x 6,8 cm.
Dimensiunea legumelor: 4,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO51658 59 lei
Legume și fructe în lădiță
Pachetul conține 10 bucăți.
Dimensiunea lădiței: 13,6 x 10,6 x 6,8 cm.
Categoria de vârstă: 3+

LR3685EI 130 lei
Coș de fructe 
11 feluri de fructe din pluș într-un coș din carton. 
Dimensiunea ananasului: 18 x 7 cm.
Categoria de vârstă: 2+

LR3686EI 130 lei
Cutie cu legume 
Diferite legume și pământ din pluș în cutie de 
carton. În total 9 buc.
Dimensiunea roșiilor: 16 x 3 cm.
Categoria de vârstă: 2+ 

LR9721 76 lei
Coș cu legume 
9 tipuri de legume într-un coș (21 x 14 cm).
Dimensiunea cartofului: 7 cm.
Categoria de vârstă: 2+

LR9720 76 lei
Coș cu fructe 
9 tipuri de fructe într-un coș (21 x 14 cm).
Dimensiune pară: 8 cm.
Categoria de vârstă: 2+

LR9722 150 lei
Fructe si legume 
16 tipuri de fructe și legume într-o plasă de 
cumpărături.
Dimensiune pară: 8 cm.
Categoria de vârstă: 2+

C - RO - Tematicke hry-2021-2022 - 40 Da PRINT.indd   489 26. 7. 2021   8:29:39



490
REDUCERE AVANTAJOASĂ: -5% în perioada 01.09.2021 - 15.11.2021.   

Jocuri de rol
Al

im
en

te
 d

e 
di

fe
rit

e 
tip

ur
i p

en
tr

u 
m

ag
az

in
e

ES19070 18 lei
Miere 
Un flacon de lemn cu miere cu 
capac care se deschide.
Dimensiune: diametru 3,8 x 4,3 cm.
Categoria de vârstă: 3+

ES19120 24 lei
Ketchup 
Flacon de lemn cu ketchup.
Dimensiune: diametru 4,8 x 12,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

ES19190 9 lei
Sare
Doză din lemn cu sare.
Dimensiune: diametru 2,6 x 5,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

ES19033 30 lei
Cuburi de zahăr în cutie
Pachetul conține 40 de cuburi de 
zahăr din lemn intr-o cutie de tablă.
Dimensiune: 7,5 x 2,4 x 5,9 cm.
Categoria de vârstă: 3+

ES13000 6,5 lei
Felie de pâine
O felie de pâine integrală din lemn.
Prețul este pentru 1 bucată.
Dimensiune: 7,6 x 5,2 x 0,9 cm.
Categoria de vârstă: 3+

ES13010 6,5 lei
Pâine Toast
Felie de pâine pentru prăjit din 
lemn. Prețul este pentru 1 bucată. 
Dimensiune: 6 x 5,4 x 0,9 cm.
Categoria de vârstă: 3+

ES13050 15 lei
Croissant
Croissant din lemn.
Prețul este pentru 1 bucată.
Dimensiune: 7,7 x 1,3 x 2,7 cm.
Categoria de vârstă: 3+

ES17090 12 lei
Unt 
Unt din lemn în pachet.
Dimensiune: 4,6 x 3,1 x 1,2 cm.
Categoria de vârstă: 3+

ES17150 24 lei
Lapte în sticlă
Lapte din lemn într-o sticlă de fag. 
Prețul este pentru 1 bucată.
Dimensiune: 4 x 4 x 11,1 cm.
Categoria de vârstă: 3+

ES18080 24 lei
Suc de portocale - Granini
Suc de portocale din lemn de fag. 
Prețul este pentru 1 bucată.
Dimensiuni: 4,5 x 4,5 x 8,6 cm.
Categoria de vârstă: 3+

ES28237 60 lei
Prăjituri în ladă mică
Lada din lemn conține o felie de pâine 
prăjită, gogoașă, prăjitură cu cremă și 
chifle. Fabricat din lemn.
Dimensiune: 12,2 x 6 x 8,3 cm.
Categoria de vârstă: 3+

KK63330 195 lei
Set mare de diferite alimente
Pachetul conține 115 articole diferite din plastic care sunt 
potrivite pentru a se juca 
în bucătarie sau de-a magazinul.
Dimensiune medie: 5 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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LE11439 36 lei
Alimente din lemn - Mic dejun
Pachetul conține 4 piese - paine toast,
cacao, vanilie marmeladă și unt.
Dimensiuni toast: 6 x 5 x 6 cm.
Dimensiuni unt: 1 x 7 x 2,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

LE11445 45 lei
Alimente din lemn - Condimente 
Pachetul contine 4 piese - ulei, oțet, ketchup
și muștar.
Înălțimea sticlei: 11 cm, diametrul: 3 cm.
Dimensiune muștar: 4 x 2 x 9 cm.
Categoria de vârstă: 3+

LE11438 50 lei
Produse alimentare din lemn 
- Băuturi
Pachetul conține 4 piese - cacao, lapte,
suc de portocale și apă minerală.
Înălțimea sticlei: 12 cm, diametrul: 4 cm.
Dimensiune cacao: 4 x 3,5 x 8 cm.
Categoria de vârstă: 3+

LE11442 76 lei
Alimente din lemn - Coacere
Pachetul conține 10 piese - făină, zahăr,
smântână, sare, praf de copt, zahăr vanilinat, ou, pudră decorativă, unt și ciocolată.
Înălțime smântână: 8,5 cm, diametrul: 4,5 cm.
Zahăr vanilinat: 4 x 1 x 5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

LE11441 80 lei
Alimente din lemn
- Produse refrigerate
Pachetul contine 9 piese - suc de 
portocale, 2 înghețate, file de pește, unt, 
brânză, salam și lapte.
Înălțimea înghețatei: 5,5 cm, diametrul: 
5,5 cm.
Înălțimea sticlei: 12 cm, diametrul: 4 cm.
Categoria de vârstă: 3+

LE11437 45 lei
Alimente din lemn 
- Produse de patiserie
Pachetul conține 6 părți - diferite tipuri de 
chifle, gogoși și cornulețe. 
Cornuleț: 8,5 x 4 x 1,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

LE11440 38 lei
Alimente din lemn 
- Produse lactate
Pachetul conține 4 părți - lapte cu căpsuni, 
cacao, vanilie și iaurt de vișine.
Dimensiuni cacao: 4 x 3,5 x 8 cm.
Înălțimea iaurturilor: 4,5 cm, diametrul 5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

ED522407 115 lei
Patiserie
Pachetul conține 6 piese reușite 
din diferite feluri de produse de 
patiserie din plastic rezistent.
Categoria de vârstă: 3+

GO51704 65 lei
Diferite tipuri de prăjitură
Setul include produse coapte, într-un coș 
și o pungă de bumbac. În total 11 bucăți.
Dimensiunile coșului: 14 x 14 x 5 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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GO51812 23,9 lei
Pâine
Set de 4 felii de pâine și o 
frunză de salată.
Dimensiune: 7 x 7,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO51810 21 lei
Felii de șuncă
Set de 4 felii de șuncă, 4 felii de 
salam, o felie roșie și o frunză de 
salată. Diametru: 6 cm.
Categoria de vârstă: 3+

ED522382  77 lei
Ouă
Pachetul conține 12 ouă - fierte și prăjite.
Categoria de vârstă: 3+

DT4252  35,5 lei
Set mic dejun cu 
placă pentru feliere 1
Setul conține 9 alimente și o placă de 
feliere. Ambalat într-o plasă.
Dimensiunea plăcii de tăiere: 26 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MD13954 110 lei
Sandwich cu căptușeală din pâslă
Creați propriul sandwich gustos dintr-un set de 
33 de piese. Setul include felii de pâine albă și 
de grâu, felii de carne, brânză și legume.
Dimensiune: 34 x 25,5 x 8 cm.
Categoria de vârstă: 3+

Bucăți
Piesele individuale pot fi tăiate și fixate 
cu ajutorul dispozitivului de fixare cu scai. 
Categoria de vârstă: 3+

GO51598 - Legume (până la 12 cm) 66 lei
GO51597 - Fructe (până la 7,3 cm) 66 lei

MD10487 112 lei
Alimente pentru feliere
Produse de patiserie și legume pentru feliere cu un cuțit și lădiță din lemn. Bucățile 
individuale sunt conectate cu scai. Setul conține 27 de bucăți.
Dimensiuni: 30,5 x 28 x 7 cm. Categoria de vârstă: 3+

MD10513 112 lei
Pregătește-ți un sandwich 
16 ingrediente din lemn pentru prepararea unui sandwich gustos cu 
cuțit și tavă. Piesele individuale sunt conectate cu scai.
Dimensiune: 33 x 23 x 4 cm. Categoria de vârstă: 3+
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DV21477 90 lei
Lădiță cu legume
Completare excelentă pentru orice 
bucătărie din lemn sau magazin.
Dimensiune: 18 x 14,5 x 5 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

DV21476 90 lei
Lădiță cu fructe
Completare excelentă pentru orice 
bucătărie din lemn sau magazin.
Dimensiune: 18 x 14,5 x 5 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

HW4867 195 lei
Fructe și legume pentru tăiere
Setul din 16 piese te învață să distingi și să numești 
diferite tipuri de fructe și legume și, în același timp, 
copiii își exersează abilitățile motrii fine prin tăiere. 
Piesele sunt unite la mijloc prin scai. Pachetul include 
tocător, cuțit, căpșuni, măr, struguri, portocală, kiwi, 
pepene verde, pară, cireașă, banană, castraveți, 
lămâie, roșie, ardei și morcov. Dimensiunea 
tocătorului: 21 x 12 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

LR7287 105 lei
Fructe și legume pentru feliere
Alăturați jumătățile individuale de fructe și legume folosind scaiul pentru a 
avea forma de care aveți nevoie. Apoi folosiți cuțitul și suportul pentru tăia 
obiectul dorit. Fiecare tip de fructe și legume este format din două bucăți, 
excepție făcând ananasul care este format din trei. Pachetul conține un total 
de 23 de piese. Dimensiuni porumb: 11 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

LE11224 105 lei
Feliere cu scai - Fructe și legume
Pachetul conține 32 de piese - fructe, legume, tablă de tocat și cuțit.
Piesele individuale sunt conectate cu ajutorul scaiului.
Dimensiuni cuțit: 13 x 3 x 0,5 cm. 
Dimensiuni morcov: 11 cm, diametrul 3 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MD19310 165 lei
Salată mixtă
Tot ce ai nevoie pentru a pregăti o salată 
gustoasă. Setul conține legume din lemn,
dressinguri, bol și instrumente de 
bucătărie (în total 50 buc).
Dimensiunea pachetului: 41 x 31 x 8 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO51563 62,5 lei
Alimente pentru feliat
13 piese.
Pește: 11 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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DV21627 130 lei
Tort pentru tăiat
Tortul din lemn pe tavă poate fi tăiat cu 
ajutorul unui cuțit de lemn. Piesele individuale 
sunt atașate prin intermediul unui dispozitiv 
de fixare cu scai. Dimensiune: 18 x 5 x 18 cm.
Categoria de vârstă: 3+

BN83412 79 lei 
Pizza pentru feliere
Dimensiune: 20,5 x 20,5 x 4 cm.
Categoria de vârstă: 3+

DV21457 120 lei
Pizza cu suport
Pizza din lemn cu multe ingrediente din 
lemn, tavă și feliator. Pe tavă sunt fracțiunile 
indicate pentru a ajuta la dezvoltarea 
abilităților matematice. Piesele individuale 
sunt atașate prin intermediul unui dispozitiv 
de fixare cu scai.
Dimensiune: 24 x 3 x 1,7 cm.
Categoria de vârstă: 3+

BN83413 68 lei 
Tort aniversar
Tortul aniversar din napolitane este fabricat din 
lemn. Pachetul include de asemenea o tavă.
Mărimea pachetului: 22 x 15 x 5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

LE10167 80 lei
Tort aniversar din lemn
Piesele individuale din lemn ale tortului 
se potrivesc cu ușurință pe tavă iar la 
sfârșit sunt decorate cu lumânări.
Lumânările și decorațiunile sunt incluse 
în pachet.
Dimensiune: 13 cm, diametru 15 cm.
Categoria de vârstă: 3+

LE10149 98 lei
Set de prăjituri gustoase
Piesele individuale sunt susținute împreună 
cu un scai. Un mare plus pentru extinderea 
aprovizionării cu mărfuri în magazin.
Dimensiunea pachetului: 19 x 16 x 6,5 cm. 
Înălțime prăjitură: 6 cm, diametru: 5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MD19286 320 lei
Stand pentru înghețată
Preluați comanda din formular, luați banii și serviți înghețată delicioasă. Standul din lemn masiv 
conține 8 cupe de înghețată cu diferite arome, 6 glazuri diferite, 2 boluri, ceașcă din plastic, coș 
de înghețată, clește, lingură din lemn. Dimensiune: 35 x 22 x 12 cm. Categoria de vârstă: 3+

GO51712 36,5 lei
Înghețată pe băț 
Include 4 înghețate și un suport din lemn.
Dimensiune: 9,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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MD19269 320 lei
Grătar cu accesorii 
Grătar luxos din lemn cu 24 de accesorii. Conține alimente din lemn, sos, 
unelte și frigarui pentru grătar.
Dimensiunea pachetului: 37 x 19 x 28,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MD19465 320 lei
Pult pentru pizza 
Este timpul pentru pizza! Faceți pizza proaspăt coaptă, făcută 
la comandă cu acest set unic cu 34 de accesorii. Utilizați sos, 
brânză, măsline sau cârnați. Coaceți, tăiați felii cu un feliator de 
lemn și pregătiți în cutie.
Dimensiunea pachetului: 34 x 19,5 x 22 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MD19370 165 lei
Set Taco  
Set de 43 de bucăți de mâncare și ustensile de bucătărie pentru 
prepararea taco, burritos sau fajitas. Printre altele, setul include 
carne de pui și vită, creveți, fasole in conservă, sos,brânză și 
avocado. 
Dimensiunea pachetului: 41 x 31 x 9 cm.
Categoria de vârstă: 2+ 

MD19841 179 lei
Mixer pentru smoothie
Set pentru a face un smoothie revigorant. Pe lângă blenderul 
de smoothie, conține și bucăți de fructe și legume din lemn, 
pudră proteică, lapte, cuțit de lemn, meniu cu două fețe și 
cană cu capac. Dimensiune: 35 x 26 x 11 cm.
Categoria de vârstă: 3+ 

DT4712 82,5 lei
Set grătar Green Garden, 21 buc
Setul de grătar conține 21 de piese (1 lădiță, 1 grătar, 1 buc. clește de grătar, 
3 pulpe de pui, 1 sos, 4 ciuperci, 4 rondele de porumb și 6 bucăți de cărbune). 
Potrivit pentru masina de spălat vase.
Dimensiunea pachetului: 30,5 x 25 x 12,5 cm.
Categoriă de vârstă: 2+
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DT5540 48,5 lei
Serviciu de ceai pentru prințese
Serviciu de ceai din plastic de 20 de 
bucăți, pentru micile prințese.
Dimensiune: 18 x 15,5 x 18 cm.
Categoria de vârstă: 2+

DT4382 37,5 lei 
Serviciu de ceai
Fabricat din plastic solid, rezistent. Setul include: 4 cești 
cu farfurioare, 4 lingurițe, castron pentru lapte, castron 
de zahăr, ceainic. Ambalat într-o plasă.
Categoria de vârstă: 2+ Calitate superioară 

- nu se rupe!

DT4380 37,5 lei 
Serviciu de cafea
Fabricat din plastic solid, rezistent.
Setul include: 
- 4 cești, 4 farfurioare 
- 4 lingurițe 
- ibric de cafea 
- ibric pentru cremă 
- zaharniță.
Ambalat într-o plasă.
Categoria de vârstă: 2+

DT4455 87,5 lei
Set de coacere pentru prințese
Set de instrumente de copt din plastic. 
Conține boluri, pahare, forme, farfurioare și alte suplimente 
necesare pentru brutăriile mici. Conține 35 de bucăți.
Categoria de vârstă: 2+

DT6945 208 lei
Set mare și complet de bucătărie
Un set economic care include toate uneltele de 
bucătărie necesare. Setul are 100 de bucăți și 
este ambalat într-o cutie incoloră.
Categoria de vârstă: 2+

BN83388 73,5 lei 
Serviciu de ceai pentru copii
Dintr-un serviciu roz-verde, ceaiul le va plăcea nu numai 
păpușilor. Fiecare casnică mică trebuie să-l aibă în
bucătăria ei, astfel încât să se poată bucura solemn de fiecare 
vizită! Un mare avantaj îl reprezintă indestructibilitatea - este 
fabricat din tablă. Dimensiuni: 32 x 20 x 9,5 cm, 15 bucăți.
Categoria de vârstă: 3+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

DT4256 180 lei
Set mare de bucătărie, 
59 buc
Setul de bucătărie conține 59 de 
piese diferite. Setul de bucătărie 
este realizat din plastic lucios. 
Se pot spăla în mașina de spălat 
vase. Ambalat într-o cutie practică 
de carton.
Dimensiunea pachetului:
38 x 22 x 14,5 cm.
Categoria de vârstă: 2+

DT4230 14,9 lei
Set de tacâmuri 
Setul conține 17 bucăți. 
Ambalate în folie de plastic.
Categoria de vârstă: 2+

DT4465 95 lei
Set mic dejun pentru prințese
Set cu veselă din plastic pentru micile prințese. Acesta 
include farfurii, cești, linguri, furculițe, ceainic și alte 
accesorii necesare pentru un mic dejun de prințese.
Conține 32 de piese. Categoria de vârstă: 3+

DT4234 30 lei
Set pentru mic dejun
Setul de 13 bucăți de alimente din 
plastic și diverse articole, include tot ce 
este necesar pentru a pregăti un prânz 
delicios.Ambalat în plasă practică.
Dimensiune: 26,5 x 6 x 16 cm.
Categoria de vârstă: 2+

DT4204 88 lei
Set mic dejun Green Garden pentru două persoane, 29 buc
Setul de mic dejun pentru două persoane conține 29 de piese (2 farfurii, 
2 buc. căni, 2 buc. farfurioare, 2 buc. pâine, 2 buc. brânză, 2 buc. roșii, 
2 buc.  ou, 2 buc. furculiță, 2 buc. lingură, 2 buc. cutit, 2 buc. lingură, ceainic
cu capac, tigaie, 2 polonice, solniță, vas pentru lapte). Potrivit pentru mașina de 
spălat vase. Ambalat într-o cutie practică de carton.
Dimensiunea pachetului: 29 x 20 x 10 cm.
Categoria de vârstă: 2+

DT6958 60 lei 
Set mare de forme, 24 piese
Pachetul conține 24 forme pentru 
prăjituri, din plastic rezistent.
Categoria de vârstă: 2+

DT4228  15 lei
Set de ustensile pentru gătit
Setul conține 5 feluri de ustensile. 
Ambalat într-o plasă.
Mărimea pachetului: 19 cm.
Categoria de vârstă: 2+
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Produse BIO din plastic
Acestea reprezintă o nouă tendință în producția de jucării, orientată spre o dezvoltare ecologică rezistentă. Plasticul BIO folosit pentru 

fabricarea jucăriilor este obținut din trestia de zahăr și are o rezistență ridicată. Rezistența și forma sa nu se deteriorează în timp. 
Jucăriile din plastic BIO sunt reciclabile și nu dăunează mediului. Vă oferim nu numai jucării ecologice, sănătoase și reciclabile,

dar și jucării care sunt plăcute la atingere, potrivite și celor mai mici copii, în culori neutre plăcute.

BN83390 65 lei
Accesorii de 
bucătărie - cu buline
Setul conține 11 bucăți.
Dimensiune: 33,5 x 23,5 x 7,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

BN83209 40,5 lei
Set veselă 
Setul conține 33 de piese: vas de scurgere, 
oala cu capac, tigaie, unelte de bucătărie, 
căni și farfurioare, farfurii și un set de 
tacâmuri. Se livrează în funcție de culorile 
disponibile în stoc. Material: plastic.
Dimensiuni: 10 x 36 x 26 cm.
Categoria de vârstă: 3+

DT5604 75 lei
Set BIO pentru prânz - mic
Ambalajul conține 22 de bucăți, ambalate într-o cutie 
bio. Categoria de vârstă: 2+

DT6954 175 lei
Set BIO pentru prânz - mare
Un set economic care include tot ce este necesar în 
bucătărie. 79 de bucăți sunt ambalate într-o cutie.
Categoria de vârstă: 2+

GO51730 60 lei
Set de bucătărie 
Set de bucătărie format din 9 piese.
Diametrul sitei: 10 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

MD19304 175 lei
Set de bucătărie
Un set de accesorii pentru bucătărie, printre altele, conține de 
asemenea, o oală de plastic, tigaie, tacâmuri, farfurii pentru două 
persoane, sare, piper, ulei de măsline, prosop și mănușă.
Dimensiunea pachetului: 34 x 27 x 10 cm.
Categoria de vârstă: 3+ 

HW4884 205 lei
Set de coacere cu șorț 
Trusa practică de coacere include șorț, tavă de copt, matrițe, sucitor din 
lemn și cuțit, gogoși cu magnet, ouă cu scai, bol, cană de măsurare și alte 
accesorii. Setul conține 18 piese. 
Categoria de vârstă: 3+

HW4856 452 lei
Set de mic dejun din lemn
Setul modern de mic dejun din lemn de înaltă calitate include un 
prăjitor de pâine, filtru de cafea și alte 18 accesorii pentru micul dejun. 
Dimensiune prăjitor: 22 x 13 x 10 cm. Înălțimea filtrului de cafea: 24 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

LE10593 99 lei
Aparat de cafea din lemn
Aparat de cafea din lemn cu accesorii 
pentru prepararea cafelei sau 
cappuccino.
Dimensiune: 17 x 9 x 18 cm.
Categoria de vârstă: 3+

DT4245 52 lei 
Aragaz cu vase
Fabricat din plastic dur și rezistent. Setul include: 
1 aragaz, oală, tigaie și 2 unelte de amestecare. 
Lungimea aragazului este de aproximativ 30 cm.
Ambalat într-o plasă. Categoria de vârstă: 2+

VT40725 44,5 lei
Set de veselă cu uscător de vase
Set pentru 4 persoane, care include: 4 cești, 4 farfuriuțe, 4 
farfuriuțe pentru desert, 4 lingurițe, 4 furculițe, 4 cuțite, 
1 uscător de vase. Dimensiunea picăturii: 30 x 30 x 7,5 cm.
Ambalat într-o plasă.
Categoria de vârstă: 1+
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MD19842 150 lei
Aparat de cafea cu accesorii
Set de 11 bucăți din lemn care conține 2 cești, cremă, zahăr, linguriță și meniu 
pentru comandă folosit de barmanii începători. Clienții pot alege arome simple, 
alune și mocca. Setul susține coordonarea ochi-mâini și abilitățile motorii fine.
Dimensiune: 35 x 25,4 x 10 cm. Categoria de vârstă: 3+

LE10595 105 lei
Mixer din lemn
Mixer din lemn cu castron rotativ și tel. Dimensiune: 18 x 10 x 20 cm.
Categoria de vârstă: 3+ 

MD19344 81,5 lei
Toaster cu accesorii
Set de 9 bucăți din lemn care conține 2 
toasturi, cuțit, unt și foaie de comandă. Setul 
susține coordonarea ochi-mâini și abilitățile 
motorii.
Dimensiune: 26 x 14 x 14 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MD19840 160 lei
Mixer cu accesorii
Un set din lemn cu 11 piese care 
conține, printre altele, un ou, o 
formă de copt, unt, un cuțit și o 
rețetă pentru prăjitură de casă.
Viteza de amestec poate fi 
controlată cu mânerul manivelei.
Copiii își dezvoltă gândirea creativă, 
memorie și abilitățile numerice.
Dimensiune: 34,2 x 25,4 x 12,7 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MPK310505 65 lei
Mini fierbător Tefal 
Fierbător modern cu capac
suspendat.
Dimensiune:
11,8 x 6,8 x 13,8 cm (L x W x H).
Categoria de vârstă: 3+

MPK310500 49 lei
Mini mixer Tefal
Mixerul are funcții mecanice.
Dimensiune: 17 x 5 x 11 cm (L x W x H).
Categoria de vârstă: 3+

GO51583 94 lei
Toaster 
Toaster din lemn cu accesorii.
Dimensiune: 18 x 9 x 12 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO51585 109 lei
Aparat de cafea
Mașină de cafea din lemn cu 
accesorii, conține 13 piese.
Dimensiune: 17,5 x 10,5 x 16,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO51584 98 lei
Mixer 
Mixer din lemn cu două piese.
Dimensiune: 20 x 11,8 x 20,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

MD14838 189 lei
Costum - Bucătar
Costumul include o pelerină, o 
pălărie, o mănușă, o lingură, o 
ceașcă de măsurare, 
o etichetă pentru nume.
Mărimea pachetului: 44 x 83 cm.
Categoria de vârstă: 3 - 6

Șorțul bucătarului, cu accesorii
Pachetul include șorțul, mănușa pentru 
cuptor, boneta bucătarului, vergea și forme 
pentru prăjituri. Boneta: închidere cu scai, 
circumferință aproximativ 47 - 51 cm. Mănușa: 
lungime 17 cm. Șorț: lungime fără șireturi 56 
cm + șireturi 29 cm, lățime 46 cm + fiecare șiret 
42 cm. 
Dimensiuni: 40 x 31 cm. 
Categoria de vârstă: 3+ 

DV21609 - roșu 75 lei
DV21610 - albastru 75 lei

BN83724 560 lei
Bucătărie cu accesorii - albă 
Bucătărie albă frumoasă, pentru copii, 
în stil Provence. Este dotată cu aragaz, 
cuptor, chiuvetă și cuptor cu microunde 
încorporat. Include 4 ustensile de 
bucătărie, 2 vase și un telefon.
Dimensiune: 65 x 97 x 30 cm.
Categoria de vârstă: 3+

KK53260 1430 lei
Bucătăria Espresso 
Bucătăria include un aragaz și un cuptor pentru 
copt, o mașină de spălat vase, frigider / congelator, 
cuptor cu microunde și un telefon mobil. Bucătăria 
este făcută din lemn, accesibilă dintr-o parte.
Dimensiune: 105 x 44 x 102 cm.
Categoria de vârstă: 3+

WD24140 89 lei
Bucatărie pentru copii 
Bucătăria este fabricată din plastic 
rezistent și nontoxic. Pachetul conține și 
oale, boluri, tacâmuri, farfurii și ustensile 
de bucătarie.
Dimensiuni: 28 x 42 x 25 cm (L x Î x A).
Categoria de vârstă: 1+

C - RO - Tematicke hry-2021-2022 - 40 Da PRINT.indd   501 26. 7. 2021   8:30:28



502
REDUCERE AVANTAJOASĂ: -5% în perioada 01.09.2021 - 15.11.2021.   

Jocuri de rol
Bă

că
tă

rii

HW4822 609 lei
Bucătărie din lemn
Ce ar putea fi mai bine pentru copii decât să aibă 
propria bucătărie? Bucătăria elegantă din lemn 
oferă tot ceea ce micul bucătar are nevoie pentru 
gătit. Plita are o lumină LED integrată și hota 
inovatoare nu permite să rămână niciun miros de 
gătit în cameră. Un alt detaliu este că butoanele 
emit un sunet de clic, oferind o experiență de joc 
realistă. Sub chiuvetă veți găsi un dulap cu un 
raft pe magnet, unde puteți depozita accesoriile 
necesare. Bucătăria se livrează fără accesorii. 
Dimensiune: 57 x 68 x 40 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

MPK310909 395 lei
Bucătărie electronică - verde
Bucătărie în design alb-verde cu efecte sonore, este 
potrivită atât pentru fete, cât și pentru băieți. Este echipată 
cu un blat de lucru, espressor pe capsule, plită electrică, 
frigider, cuptor, vase și modele de alimente. Conține 25 de 
piese de accesorii.
Dimensiuni: 66,5 x 96 x 32 cm.
Înălțimea blatului: 48,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

HW4815 860 lei
Bucătărie Crema 
Bucătăria frumoasă este făcută din lemn. Oferă spațiu pentru joacă 
și pentru mai mulți copii. 
Include plită ceramică, cuptor, hotă, chiuvetă, 
masă rotativă, 2 mănuși și 1 șervețel.
Înălțimea blatului de lucru: 55 cm.
Dimensiune: 87 x 102 x 40 cm.
Categoria de vârstă: 3+

HW48141 645 lei 
Spălătorie Crema 
Spălatoria include: mașină de spălat cu cuvă 
rotativă, un coș de rufe, un uscător, o masă 
de călcat și un fier de călcat.
Dimensiune: 44 x 72 x 86 x 29 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

MD14338 1375 lei
Bucătărie albă 
Bucătăria este suficient de spațioasă pentru a se putea 
juca mai mulți copii deodată. Include cuptor, aragaz, 
cuptor cu microunde, chiuvetă, frigider cu automat pentru 
gheață, congelator și mult spațiu pentru depozitare. Este 
confecționată din material ușor de întreținut.
Dimensiuni: 110 x 99 x 39 cm.
Dimensiunea pachetului: 117 x 49.5 x 20 cm.
Categoria de vârstă: 3+

LE10609 400 lei
Bucătărie pe roți
Bucătărie din lemn, care servește și ca
sprijin pentru primii pași ai celor mici.
De asemenea, conține și accesorii din lemn 
- o oală, polonic și alimente din lemn.
Dimensiuni: 33 x 33 x 44 cm.
Înălțimea mânerului: 42 cm.
Categoria de vârstă: 1+

MPK310819 365 lei
Bucătărie electronică - roșu
Bucătărie în design alb-roșu cu efecte 
sonore. Este echipată cu un espressor de 
cafea pe capsule, plită electrică, frigider, 
cuptor și multe accesorii (23 bucăți). 
Dimensiuni: 52,1 x 95,7 x 32,5 cm.
Înălțimea blatului: 48,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+ DH721P 163 lei

Bucătărie din plastic 
cu accesorii
Bucătărie alcătuită din 
21 de piese, cu accesorii.
Dimensiuni: 76 x 50 cm.
Categoria de vârstă: 3+

DT4240 475 lei
Bucătărioară cu accesorii
Bucătărie din plastic cu 14 piese 
accesorii.
Dimensiuni: 48 x 72 x 32 cm.
Categoria de vârstă: 2+
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Bucătărie elegantă MAXI
O bucătărie mare care poate deveni o parte 
eficientă a mobilierului din grădiniță.
Dimensiuni: 120 x 135 x 39 cm (L x Î x D).

1. UZ65321 - Roșie-gallbenă 2260 lei
2. UZ65329 - Portocalie-galbenă 2260 lei
3. UZ65630 - Verde-galbenă 2260 lei
4. UZ65440 - Arțar 2260 lei

Bucătărie mare și 
elegantă care efectiv 

va umple spațiul 
dumneavostră de joc 

din clasă

Bucătărie ELEGANTĂ pentru copii
Vă prezentăm bucătăria pentru copii care umple inima fiecărei bucătărese sau 

bucătarului cu aspectul elegant și spațiul eficient utilizat. 
Designul bucătăriei este realizat din PAL melaminat și arțar. 

Blatul de lucru, cuptorul cu microunde, precum și cuptorul sunt realizate din 
PAL melaminat, ceea ce sporește designul său exclusiv.

- ȘI COPIII O 
VOR IUBI
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

Bucătărie elegantă MIDI
Cadrul din jurul blatului de lucru împiedică
uneltele de bucatarie să cadă in spatele blatului.
Dimensiune: 120 x 67 x 39 cm (L x Î x D).

1. UZ50321 - Roșu - galbenă 1530 lei
2. UZ50329 - Portocalie - galbenă 1530 lei
3. UZ50630 - Verde - galbenă 1530 lei
4. UZ50440 - Arțar 1530 lei

posibilitatea utilizării eficiente a 
fiecărui spațiu din bucătărie

combinația de 
elemente de argint și 

culoare, 
ALĂTURI DE designul 

arțar ,
creează un design 

unic, plin de eleganță

Bucătărie elegantă - partea superioară
Pentru bucătăria MIDI puteți cumpăra partea superioară, 
a cărei construcție este realizată din PAL melaminat în 
umbră de arțar. Cuptorul cu microunde este fabricat din 
PAL melaminat, ceea ce adaugă un design exclusiv al 
bucătăriei. Ușa este din PAL melaminat.
Dimensiune: 120 x 75 x 20 cm (L x Î x D).

1. UZ40440 - arțar 750 lei
2. UZ40143 - galben 750 lei
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Accesorii pentru bucătării elegante
Oferim accesorii pentru bucătării elegante, care fac jocul chiar mai distractiv, iar temele din bucătărie sunt mai realiste.

Toate elementele se pot combina cu bucătării și puteți crea o serie exclusivă completă. Construcția este realizată din PAL 
melaminat în umbră de arțar, blatul de lucru și cuptorul sunt realizate din PAL melaminat.

Piesele colorate pe care le puteți alege fac bucătăria să strălucească și să vă înveselească.

Mașină de spălat vase elegantă
Mașina de spălat vase are butoane rotative și 
un sertar de deschidere. În partea de sus se 
află o chiuvetă metalică și o baterie din lemn. 
Disponibil în 4 culori.
Dimensiune: 40 x 60 x 39 cm (L x Î x D).

1. UZ753251 - Roșie 650 lei
2. UZ753252 - Portocalie 650 lei
3. UZ753253 - Verde 650 lei
4. UZ75325 - Arțar 650 lei

Dulap elegant cu sertar
Dulapul conține un sertar și o ușă. 
Disponibil în 4 culori.
Dimensiune: 40 x 60 x 39 cm (L x Î x D).

1. UZ753261 - Roșie 490 lei
2. UZ753262 - Portocalie 490 lei
3. UZ753263 - Verde 490 lei
4. UZ75326 - Arțar 4+0 lei

UZ75324 675 lei
Aragaz elegant
Aragazul are butoane rotative și un cuptor 
de coacere cu plexiglas sigur. 
Există un raft înăuntru.
Dimensiuni: 40 x 60 x 39 cm (L x Î x D).

UZ75322 765 lei
Frigider elegant 
Frigiderul conține 4 rafturi. Este împărțit în 
2 părți, partea superioară este un frigider iar 
cea inferioară congelator.
Dimensiune: 40 x 135 x 39 cm (L x Î x D).

UZ75320 485 lei
Mașină de spălat elegantă 
Mașina de spălat este un aparat important în 
fiecare gospodărie. De aceea nu trebuie să 
lipsească nici din grădiniță. Designul frumos 
este luxos și real. Poate fi umplută din față 
și cu ajutorul butonului se poate regla 
programul de spălare.
Dimensiune: 40 x 60 x 39 cm (L x Î x D).

UZ75323 275 lei
Masă de călcat
Placa de călcat cu raft este acccesoriul 
perfect. De asemenea, o puteți pune în 
mijlocul camerei pentru a împărți zona 
de joacă. Decorațiunile nu sunt incluse.
Dimensiuni: 90 x 60 x 39 cm (L x Î x D).

Aspect
real!
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

LM13503 135 lei
Dulap cu raft
Dimensiune: 40 x 40 x 54,5 cm.

LM13504 205 lei
Dulap - colț exterior
Dimensiune: 40 x 40 x 54,5 cm.

LM13506 355 lei
Frigider
Dimensiune: 40 x 40 x 99,5 cm.

LM13500 265 lei
Aragaz 
Aragazul are butoane rotative și 
plexiglas sigur pe ușă.
Dimensiune: 40 x 40 x 54,5 cm.

LM13501 255 lei
Mașină de spălat
Mașina de spălat include butoane 
rotative și plexiglas sigur pe ușă.
Dimensiune: 40 x 40 x 54,5 cm.

Bucătăria magică
Bucătăria este formată din șase elemente individuale care pot fi folosite separat sau în ansamblu.

Designul colorat va lumina în fiecare încăpere. Este posibil să le plasați în spațiul încăperii, dar și la perete. 
Dulapurile pot sta direct pe podea sau pot fi comandate roți sau piciorușe. 

Bucătăria poate fi combinată cu dulapurile KP40 și KP45 din oferta noastră pentru a crea un set de bucătărie potrivit nevoilor dvs.
Dulapurile sunt realizate din PAL melaminat în nuanța arțar de 18 mm, ușa fiind din plăci MDF.

LM13502 315 lei
Dulap cu chiuvetă 
Dimensiune: 40 x 40 x 54,5 cm.

LM00104 32 lei
Set de piciorușe
Setul include 4 piciorușe care pot fi ajustate în înălțime pentru a ajusta 
orice inegalitate la pardoseală. Dimensiune: 4 x 4 cm (L x D).
Înălțimea picioarelor cu ancoră poate fi ajustată de la 6,2 până la 8 cm.

Dulapurile KP40 și KP45 pot 
fi găsite în catalogul 

2021 - 2023 
la pagina 52 - 53.

posibilitate 
de combinare 
cu dulapurile 
KP40 și KP45

LM00204 45 lei
Set de roți
Setul include 4 roți de cauciuc de calitate, dintre care 2 cu un 
opritor pentru o siguranță sporită. Diametrul roților: 5,5 cm. 
Înălțimea roții cu ancora: 6,5 cm.
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PN1031 475 lei
Frigider cu congelator
În compartimentul frigiderului există 
un raft din plăci MDF colorate.
Dimensiune: 43,5 x 96 x 35 cm 
(L x Î x D).

PN1032 445 lei
Mașină de spălat
Dimensiune: 43,5 x 66 x 35 cm 
(L x Î x D).

PN1033 506 lei
Dulap cu chiuvetă
În interior este un raft din 
plăci colorate MDF.
Dimensiune: 43,5 x 66 x 35 cm 
(L x Î x D).

PN1034 506 lei 
Aragaz cu cuptor
În interior este un raft din 
plăci colorate MDF.
Dimensiune: 43,5 x 66 x 35 cm 
(L x Î x D).

PN1036 335 lei
Dulap pe colț
Dimensiune: 35 x 66 x 35 cm
(L x Î x D).

PN1035 310 lei
Cuptor cu microunde
În interior este un cerc de plăci 
colorate MDF.
Dimensiune: 37 x 25 x 24,7 cm 
(L x Î x D).

Bucătărie solară
Jocul cu bucătăria asigură ore întregi de joc activ, care învață copiii 

obiceiurile de bază și le dezvoltă abilitățile. 
Elementele individuale au o construcție realizată din lemn de fag solid, 

lăcuit, care în colaborare cu detaliile perfect elaborate adaugă un design 
elegant. Toate părțile colorate sunt realizate din plăci 

MDF melaminate de înaltă calitate

Bucătărie colorată 
pentru micii 

bucătari!

Elegant, 
colorat, 
de înaltă 
calitate

Culori selectate 
special pentru 

nevoile copiilor
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

LE1780 49 lei
Clipsuri colorate din lemn 2
Set de 24 de bucăți. Designul poate fi diferit față 
de cel prezentat. Dimensiune: 7 x 2,5 x 1,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+ 

EPL120485 219 lei
Uscător de rufe Natural
Setul include un uscător de rufe pliabil și 20 
de cleme. Fabricat din lemn masiv.
Dimensiune: 66 x 63 x 39 cm.
Categoria de vârstă: 3+ 

GO15349 32lei
Făraș, mătură și perie
Făraș, mătură și perie din plastic.
Lungimea măturii: 52,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MD18600 235 lei
Set din lemn pentru curățenie
Setul conține 6 părți - suport din lemn, 
mătură, mop, pămătuf, perie și făraș. 
Datorită mânerului din lemn toate 
componentele sunt foarte rezistente.
Mărimea pachetului: 73,5 x 28 x 12 cm.
Categoria de vârstă: 3+

VT36575 129 lei
Cărucior pentru curățenie
Cărucior cu roțile din plastic pentru a 
permite micilor menajeri să mute tot ce 
au nevoie pentru curățenie. 
Pachetul include un cărucior, o găleată, o 
mătură, un mop, o perie mică cu o făraș 
și o sticlă cu soluție de curățat.
Dimensiune: 28 x 36 x 51 cm (L x W x H). 

KN6719 140 lei
Aspirator Vileda
Aspirator din plastic, care emite sunete. 
Bteriile nu sunt incluse în pachet. 
Dimensiuni: 35,5 x 15,5 x 14,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

KN6254 62 lei
Fier de călcat Bosch
Fier de călcat din plastic cu design 
modern. Are un pulverizator de apă real.
Dimensiuni: 21 x 8 x 14 cm.
Categoria de vârstă: 3+

KN6721 185 lei
Cărucior pentru curățenie
Cărucior pentru curățenie cu o 
multitudine de accesorii. Conține 
găleată, mop, mătură mare și mică, 
făraș, și soluție de curățat.
Înălțimea căruciorului: 53,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

KN6390 122 lei
Masă de călcat
Masă de călcat cu model colorat și 
structură metalică solidă.
Dimensiuni pachet: 83 x 27,5 x 5,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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LE2479 149 lei
Cutie de unelte 2
Valiza din lemn de calitate conține 
8 scule din lemn. Set mare de 
instrumente pentru dezovltarea 
abilităților motorii fine.
Dimensiune: 29 x 21 x 7 cm.
Categoria de vârstă: 3+

LE2241 249 lei
Trusă cu unelte Deluxe 
În acestă valiză există instrumente de toate felurile. 
Pachetul conține 48 de componente.
Dimensiune: 37 x 29 x 8,5 cm.
Categoria de vârstă: 8+

BN82147 85 lei
Cutie pentru unelte cu accesorii
Plasați diferite modele dintr-un singur set de instrumente. 
Pachetul conține 50 de piese. Sunt incluse șuruburi, 
roți dințate și unelte. Jocul sprijină abilitățile motorii 
fine și gândirea copilului.
Dimensiune: 22 x 13 x 12 cm.
Categoria de vârstă: 2+

MD19386 169 lei
Masă de lucru
Masă de lucru din lemn pentru un mic 
meșter, cu suport practic pentru scule. 
Setul conține 26 de piese din lemn 
pentru montare și 5 unelte.
Dimensiuni: 24,5 x 20,5 x 19,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+ 

DV21687 159 lei
Lădiță din lemn cu ustensile
Setul include cheie din lemn, ciocan și 
multe șuruburi și piulițe. Fabricat din 
materiale de calitate. Este format din 18 
elemente de joc. 
Dimensiune: 27,9 x 13 x 13 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

MD10494 90 lei
Trusă cu scule 
Setul cu 24 de scule din lemn 
pentru micul
maestru conține un ciocan, 
o cheie, o șurubelniță, cuie, 
șuruburi și piulițe.
Dimensiuni: 25 x 14 x 11,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+ 

GO58976 120 lei
Trusă de scule 
Unelte din lemn pentru cei mai mici 
meseriași. Conține 40 de unelte.
Dimensiuni: 22,5 x 12 x 10 cm.
Categoria de vârstă: 3+  

BN82150 90 lei
Centură cu scule 
Pachetul conține 16 piese de scule și o centură.
Dimensiuni: 42,5 x 28 x 5,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

EPL150107 31 lei
Cască cu lampă
Cască robustă pentru copii, cu scut și reglaj 
intern. Pe partea de sus este lampa LED 
- poate fi pornită și oprită din spate. Sunt 
necesare 2 baterii AA (nu sunt incluse). 
Material: plastic. 
Dimensiune: 26 x 18,5 x 12 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

EPL150031 18,5 lei
Cască de constructor
Casca are o curea reglabilă. În interior 
există o inserție din plastic. 
Material: plastic. 
Dimensiune: 20 x 25 x 12 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

EPL150108 35 lei
Cască de pompier
Cască stabilă cu vizieră mobilă, protecție pentru 
gât, reglare internă a mărimii și orificii pentru 
urechi. Pe fața căștii este tipărit un număr de 
urgență. Casca este decorată cu o centură de 
argint. Material: plastic. 
Dimensiuni: 25,5 x 21 x 13 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

LE1538 365 lei
Masă de lucru cu fierăstrău
Masa este echipată cu un burghiu detașabil 
și o lamă de fierăstrău fixă, menghină și 
alte accesorii. Este stabil, fabricat 
din lemn vopsit colorat.
Dimensiune: 48 x 30 x 47 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MD12369 565 lei
Masă atelier
Setul robust din 61 de piese conține menghină, 
unelte cu suport, șuruburi și piulițe.
Dimensiune: 61 x 66 x 56 cm.
Categoria de vârstă: 3+

LE10839 805 lei
Masă de lucru masivă
- albastră cu accesorii
Masă de lucru cu trei înălțimi reglabile și un 
spațiu mare de depozitare. Masa este potrivită 
pentru dreptaci și stângaci. Înălțimea blatului:
60 - 70 cm. Include accesorii: ferăstrău, 
ciocan, clește, șurubelnițe, riglă, boloboc.
Dimensiuni: 72 x 44 x 93 cm.
Categoria de vârstă: 6+

BN82149 150 lei
Masă de lucru cu unelte 
Masă din lemn pentru micul meșter. Masa conține 
toate instrumentele necesare unui montator. 
Dimensiuni: 10,2 x 29 x 39 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

LE1579 619 lei
Masă de lucru FD 
Biroul cu o placă de lucru 
mare include o serie de 
accesorii - menghină, 
șuruburi, șurubelnițe, 
ciocane și altele.
Dimensiune:
60 x 55 x 80 cm.
Categoria de vârstă: 5+
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ED136010 110 lei
Șuruburi cu piulițe
Capetele șuruburilor și piulițelor au 4 forme, fiecare 
formă având un diametru diferit. Sarcina copiilor este 
să găsească piulițe adecvate pentru șuruburi. Un 
antrenament excelent care dezvoltă distincția între 
culori și forme în timp ce dezvoltă coordonarea mișcării 
vizuale. Conținut: 32 de șuruburi de 6,5 cm, 32 de 
piulițe, cutie. Fabricat din plastic estetic în 4 culori.
Categoria de vârstă: 3+

WY90895 120 lei
Set de asamblare
Acest set conține șuruburi, piulițe și diverse piese din 
lemn - un total de 130 de piese, care se pot combina 
cu o șurubelniță de lemn și chei în structuri uimitoare. 
Copiii își dezvoltă abilitățile motorii, gândirea 
logică și răbdarea în timp ce construiesc. 
Ambalat într-o găleată practică.
Categoria de vârstă: 3+

MI31721 65,5 lei
Șuruburi de diferite forme, 48 piese
Joc de manipulare al cărui scop este ca în funcție 
de culoarea și forma șurubului să-l înșurubeze pe 
imaginea corespunzătoare a modelului cardului.
Jocul practică dezvoltarea abilităților motorii fine, 
coordonarea mână-ochi, recunoașterea culorii 
și a formei. Fabricat din plastic durabil.
Lățimea șurubului: 6 cm. Categoria de vârstă: 2+

MI31759 133 lei
Șuruburi cu piulițe - 72 bucăți
Jocul dezvoltă abilitățile motorii fine, coordonarea 
mână-ochi, recunoașterea culorii și a formei.
Scopul jocului este de a conecta piulițele și 
șuruburile la cele 16 cartele cu modele incluse. 
Fabricat din plastic rezistent. 
Șuruburi de înălțime: 6 cm.
Categoria de vârstă: 2+

MI95002 249 lei
Micul constructor
Un set grozav de piulițe, șuruburi și tije de 
legătură, din care puteți asambla diferite 
modele. Puzzle-ul ajută la descoperirea 
creativității copiilor. Setul conține 79 de piese 
într-un caz practic. Dimensiune: 17 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

Mozaicurile cu șurub se 
găsesc la paginile 618 - 619.
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

MI95020 79 lei
Mozaic pentru construcție
Cu acest mozaic puteți construi două dimensiuni pe un 
suport solid care este de asemenea partea superioară a 
recipientului în care este stocat conținutul. Include inserții 
și muchii de diferite forme, șurubelnițe pentru fixare - 180 
de bucăți în total. Setul include 12 activități diferite care 
sunt afișate pe cartonașe mari și servesc ca o completare 
a jocului. Există mai multe compartimente care vă ajută să 
sortați toate piesele. 
Dimensiune cartonaș: 21 x 21 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MI95015 66 lei
Construcție Mecatech 
Un joc în care formați construcții tehnice cu diferite opțiuni de pliere.
Materialele de înaltă calitate și cărțile mari de instrucțiuni vă permit să 
creați diferite modele pas cu pas. Pachetul include plăcuțe flexibile, 
cârlige și roți de diferite dimensiuni - împreună 106 bucăți. 
Combinația lor multiplică posibilitățile de a compune în funcție de 
imaginația voastră. Categoria de vârstă: 4+

MD15151 119 lei
Kit de înșurubare din lemn
Pachetul conține 48 de piese din lemn - șuruburi, piulițe, bețișoare din lemn găurite, 
șurubelniță în dimensiunea copiilor. De asemenea, copiii vor găsi în kit și instrucțiuni 
pentru construirea unei macarale, motociclete, aeronave și mașinuțe de curse, dar, 
desigur, pot face structuri și în funcție de propria lor imaginație. Totul este ambalat 
într-o tăviță practică din lemn. Jocul de construcție exersează motricitatea fină, 
gândirea logică și coordonarea mână-ochi. Dimensiune tăviță: 30 x 25 x 4 cm.
Categoria de vârstă: 4+
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BN82910 275 lei
Cărucior cu purtător
Cărucior pentru păpuși de culoare verde 
include un purtător detașabil pentru 
păpuși. Dimensiune: 35,5 x 67 x 65 cm.
Categoria de vârstă: 3+

BN82911 225 lei
Cărucior cu gentuță
Cărucior de papuși practic cu geantă 
în culori albastru și roz, cu spațiu de 
depozitare in partea de jos.
Dimensiune: 38 x 64 x 62 cm.
Categoria de vârstă: 3+

WY91501 180 lei
Cărucior pentru păpuși
Căruciorul pentru păpuși include de asemenea o geantă 
și un coș în partea inferioară. Mânerul, spătarul 
și picioarele de dedesubt sunt reglabile. 
Livrarea se face în funcție de modelele din stoc.
Dimensiune: 63 x 39 x 61 cm (L x W x H).
Categoria de vârstă: 3+

BN82913 70 lei
Cărucior sport pentru păpuși B 
Cărucior pentru păpuși sport de culoare roz cu 
construcție metalică ușoară și roți din material 
plastic. Păpușa poate fi legată pentru a 
împiedica căderea în timpul mersului.
Dimensiune: 29 x 55 x 51 cm.
Categoria de vârstă: 3+

BN82920 166 lei
Cărucior sport pentru păpuși - Ella
Cărucior modern cu trei roți pentru păpușă în culoarea 
roz cu model floral. Partea din spate a căruciorului 
are un coș practic pentru depozitarea unor mici 
accesorii necesare păpușilor. Acoperiș funcțional, 
practic împotriva soarelui sau a ploii. Păpușa nu cade 
din cărucior, deoarece există o centură de siguranță 
funcțională, așa că nu este nimic mai bun decât să pleci 
într-o călătorie. Dimensiune: 59 x 59 x 33 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

MD41725 289 lei
Cărucior pentru păpuși
Căruciorul alb din lemn are roți antiderapante, 
spătar din țesătură și buzunar în spate pentru 
depozitarea jucăriilor. 
Dimensiunile căruciorului asamblat:
25,5 x 39,5 x 51 cm.
Dimensiunea pachetului: 63,5 x 44 x 5 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

GORA107 133,9  lei
Pătuț
Pătuț pentru păpuși fabricat din lemn de fag. 
Dimensiune: 60 cm lungime, înălțime 25 cm. 
Fără așternut. Categoria de vârstă: 3+

LE11484 92 lei
Patuț de călătorie pentru păpuși
Pătuț pliabil pentru păpuși cu laterale din 
plasă. Se livrează cu ambalaj.
Dimensiuni: 44 x 28 x 29 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MD41721 320 lei
Pat supraetajat pentru păpuși
Pat supraetajat pentru păpuși. Pătuțurile 
pot fi puse unul lângă celălalt. Pachetul 
include 2 saltele, 2 pături și 2 perne.
Dimensiuni: 53 x 23 x 44,5 cm.
Dimensiunea pachetului:
53,5 x 25,5 x 11 cm.
Categoria de vârstă: 3+

Accesorii pentru pat păpuși
Set de trei piese accesorii pentru pat de păpuși - 
saltea subțire, pernă, pătură.
Dimensiune pernă: 22 x 10 cm.
Dimensiune pătură: 41 x 31 cm.
Dimensiune saltea: 54 x 25 cm.
Categorie de vârstă: 3+

GO51564 - Stele 51,5 lei
GO51543 - Cuburi roz 51,5 lei
GO51518 - Curcubeu 51,5 lei

BN83699 168 lei 
Leagăn pentru păpuși cu pătură
Un leagăn frumos din lemn cu forme sculptate care va 
aduce vise dulci fiecărei păpuși.
Dimensiuni: 49 x 37,5 x 36 cm.
Categoria de vârstă: 3+

HW2740 430 lei
Masă pentru schimbat cu oglindă
Potrivit pentru schimbarea păpușilor. Include 
cutie de depozitare, cuier și pernă moale.
Dimensiune: 52 x 57 x 34 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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MD14888 125 lei
Set pentru hrănit păpuși
Este timpul prânzului! Păpușile vor primi de mâncare, în acest set se găsesc diverse gustări. 
Pachetul conține 8 piese. Dimensiune pachet: 35,5 x 28 x 6,5 cm. Categoria de vârstă: 3+  

LR9048 195 lei
Valiză pentru medic
Acest set conține suficiente instrumente medicale 
pentru întreaga echipă de medici tineri care se 
pot juca imediat. Setul include stetoscop și pager 
cu sunet realist, telefon mobil, clește, bandaje,         
termometru etc. Totul se potrivește perfect într-o 
valiză practică de 30 cm. Livrat cu baterii pentru 
stetoscop și pager. Telefonul mobil necesită două 
baterii AA care nu sunt incluse.
Categoria de vârstă: 3+

KN1674 52 lei
Cadă pentru păpușă cu 
accesorii
Cada pentru păpușă are foarte multe 
accesorii, cu ajutorul cărora va fi ușoară 
îngrijirea păpușii.
Dimensiuni: 41 x 23,5 x 10 cm.
Categoria de vârstă: 3+

HW2840 199 lei
Scaun pentru hrănirea păpușilor 
Copiii pot hrăni păpușile în acest frumos scaun 
alb din lemn. Este livrat cu o pernă pentru 
scaun. Scaunul înalt este vopsit în culori 
potrivite pentru copii și este potrivit pentru 
păpuși de până la 50 cm. Dimensiune: 31 x 60 
x 28 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

MI31200 35 lei
Cadă pentru păpuși, cu accesorii 
Cada cu accesorii (1 cadă, 1 oliță, 1 rățușcă, 1 
burete și 1 lavoar) potrivită pentru păpușile cu 
înălțimea de aproximativ 38 cm. Fabricat din 
plastic.
Dimensiune: 42 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

MI97051 125 lei
Servietă medicală
Servieta medicală conține 6 instrumente 
pentru micul medic. Dimensiunea 
pachetului: 27 x 24 cm. 
Categoria de vârstă: 2+

MD18569 175 lei
Trusă pentru medici
Jucați-vă de-a medicul și ajutați la 
vindecarea bolnavilor. Trusa pentru 
medici conține 25 de articole 
cum ar fi un stetoscop, manșetă 
pentru măsurarea tensiunii, tester 
auditiv, seringă, foarfece, pensetă, 
termometru, ciocan reflex și card 
de identificare. Ambalat într-o 
pungă practică.
Dimensiune: 34 x 27 x 9 cm.
Categoria de vârstă: 3+

BN83532 72 lei
Set dentar 
Setul dentar conține 10 de piese și este 
ambalat într-o sacoșă practică.
Dimensiunea sacoșei: 22 x 8 x 18 cm.
Categoria de vârstă: 3+ 
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LE5576 135 lei
Păpuși textile Martin și Martina
Atunci când se joacă cu aceste păpuși, copiii fac cunoștiință cu diferite 
moduri de închidere a hainelor și își dezvoltă abilitățile motorii fine 
prin închiderea nasturilor, capselor, scaiului și fermoarului. 
Când piciorul este apăsat se aud zgomote de fâșnit și fluierat. 
Pachetul include 2 păpuși. Dimensiune: 30 x 9 x 36 cm.
Categoria de vârstă: 3+

Păpuși din pânză
Păpuși din pânză de înaltă calitate cu un zâmbet pe față. 

Sunt plăcute la atingere. 
Îmbrăcămintea este detașabilă.

Păpuși din pânză
Categoria de vârstă: 1+

1. DV23009 - Harry (înălțime: 28 cm) 72 lei
2. DV23011 - Nana (înălțime: 28 cm) 72 lei
3. DV23002 - Daisy (înălțime: 28 cm) 72 lei
4. DV23022 - Emma (înălțime: 38 cm) 115 lei

NA375108 239 lei
Păpușa băiat cu închizătoare
O păpușă mare care ajută la dezvoltarea abilităților
motorii fine a copilului. Îmbrăcămintea are diferite 
sisteme de închidere (capse, scai, nasturi, șnururi, 
fermoare, 3 tipuri de catarame și bretele). Băiatul are 
3 feluri de îmbrăcăminte: cămașă, salopetă și sacou. 
Lungimea păpușii: 62 cm.
Categoria de vârstă: 3+

DV23055 105 lei
Păpușa textilă - Chloe
Păpuși textile de calitate, cu 
zâmbetul pe față, care sunt plăcute 
la atingere. Înălțime: 34 cm. 
Categoria de vârstă: 0+

DV23054 105 lei
Păpușa textilă - Michelle
Păpuși textile de calitate, cu zâmbetul 
pe față, care sunt plăcute la atingere. 
Înălțime: 34 cm. 
Categoria de vârstă: 0+

Păpuși textilă pentru manipulare
Păpușile contribuie la dezvoltarea abilităților și 
independenței. În timpul jocului copii vor învăța cum 
să îmbrace și să dezbrace păpușa. Păpușile îi ajută 
pe copii și să-și dezvolte sentimentele de afecțiune 
și respect față de ceilalți oameni și fac cunoștiință cu 
celălalte rase.
Înălțime: 40 cm.
Categoria de vârstă: 1+

1. MI96317 - Băiat european 109 lei
2. MI96318 - Fetiță africană 109 lei
3. MI96319 - Fetiță asiatică 109 lei
4. MI96320 - Băiat latinoamerican 109 lei
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MD14880 185 lei
Păpușa Ana
Păpușă cu accesorii. După ce bea, 
este necesar să o puneți imediat pe 
oliță pentru a evita un 
accident - păpușa Ana face pipi.
Înălțime: 31 cm.
Categoria de vârstă: 3+

LE2736 195 lei
Păpușa Dominic
Păpușa - Băiat în haine frumoase are 
un corp moale și o față frumoasă. 
De asemenea este inclusă o sticlă, 
o suzetă și o pătură.
Dimensiune: 43 x 23 x 12 cm.
Categoria de vârstă: 3+

Nou născut
Păpușa este fabricată din cauciuc 
de înaltă calitate plăcut la atingere.
Dimensiune: 45 cm.
Categoria de vârstă: 3+

LN45001 - Camil 96 lei
LN45002 - Camila 96 lei

MD41711 250 lei
Păpușile Luke și Lucy
Păpușile au corpuri de pânză moale, membrele și capul sunt 
realizate din vinil și pot fi întreținute ușor. Ochii lor se deschid și se 
închid. Căciulile și papucii pot fi scoase.
De asemenea sunt incluse în pachet și suzetele. Dimensiune: 38 cm.
Dimensiunea pachetului: 33,75 x 40 x 28 cm.
Categoria de vârstă: 2+

LN63635 220 lei
Păpușă cu păturică - băiețel
Păpușa este un băiețel care, atunci când îi apăsați burtica, plânge 
și râde ca un copil adevărat și strigă „mama” și „papa”. Corpul este 
confecționat din țesătură moale. Mâinile și picioarele au articulații, 
ceea ce le permite să se miște.
Dimensiune: 36 cm. Categoria de vârstă: 3+

LN84329 279 lei

Păpușa Tino 
Dimensiune: 43 cm.
Categoria de vârstă : 3+ 

LN84330 279 lei

Păpușa Tina 
Dimensiune: 43 cm.
Categoria de vârstă : 3+ 
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

Păpuși care plâng
Păpuși drăguțe cu o suzetă la care pur și simplu nu doresc să renunțe. Când le-o luați, încep să plângă. Se opresc atunci când 

primesc suzeta înapoi. Păpușile sunt fabricate din materiale de calitate. Corpurile sunt moi - făcute din material textil - iar mâinile, 
picioarele și capul sunt din cauciuc. Hainele lor frumoase sunt incluse.

LN38552 165 lei
Păpușa Lucia
Dimensiune: 38 cm.
Categoria de vârstă: 3+

LN33295 135 lei
Păpușa Robi
Dimensiune: 33 cm.
Categoria de vârstă: 3+

LN30008 125 lei
Păpușa Couqui
Dacă apăsați burtica păpușii, va începe 
să plângă ca un copil adevărat și să strige 
„mama” și „papa”. Păpușa are un corp din 
material moale, iar capul, brațele și picioarele 
sunt confecționate din vinil aromat, plăcut la 
atingere.Suzeta este parte a pachetului. 
Dimensiune: 30 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

LN30012 115 lei

Păpușa Luca 
Dimensiune: 30 cm.
Categoria de vârstă : 3+ 

LN74091 245 lei

Păpușa Dany 
Dimensiune: 42 cm.
Categoria de vârstă : 3+ 

LN30009 115 lei

Păpușa Luigito 
Dimensiune: 30 cm.
Categoria de vârstă : 3+ 

LN74092 245 lei

Păpușa Mily 
Dimensiune: 42 cm.
Categoria de vârstă : 3+ 
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LN52605 155 lei
Păpușa Lucy - 26 cm
Corpul și membrele sunt din plastic și unele 
părți ale corpului sunt flexibile - capul, mâinile 
și picioarele. Dimensiune: 26 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

LN52601 155 lei
Păpușa Bella - 26 cm
Corpul și membrele sunt din plastic și unele 
părți ale corpului sunt flexibile, cum ar fi 
capul, mâinile și picioarele. 
Dimensiune: 26 cm. Categoria de vârstă: 3+

LN52602 155 lei
Păpușa Lilly - 26 cm
Corpul și membrele sunt din plastic și unele 
părți ale corpului sunt flexibile - capul, mâinile 
și picioarele. Dimensiune: 26 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

LN28030 119 lei
Păpușa - Balerina Iulia
Corpul este confecționat din material textil 
moale, iar mâinile, picioarele și capul sunt din 
vinil. Dimensiuni: 28 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

LN38555 185 lei
Păpușa Alex
Capul, brațele și picioarele sunt realizate din 
vinil, care este plăcut la atingere. Suzeta este 
parte a pachetului. Când nu o are în gură, 
plânge și strigă „mama” și „papa”. 
Dimensiune: 38 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

LN38618 175 lei
Păpușa Zara
Capul, brațele și 
picioarele sunt realizate 
din vinil, care este plăcut 
la atingere. Suzeta este 
parte a pachetului. Când 
nu o are în gură, plânge și 
strigă „mama” și „papa”. 
Dimensiune: 38 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

LN38340 199 lei
Păpușa Joelle
Capul, brațele și picioarele sunt realizate din 
vinil, care este plăcut la atingere.Suzeta este 
parte a pachetului. Când nu are suzeta în 
gură, plânge și strigă „mama” și „papa”. 
Dimensiune: 38 cm. 
Categoria de vârstă: 3+
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Păpuși de diferite culturi
Această colecție de păpuși este o resursă importantă pentru predarea și înțelegerea 

diferitelor concepte: familia, grupurile etnice, genul și relațiile dintre ele. 
Capetele, brațele și picioarele sunt îmbinate prin articulații pentru a păstra păpușile în mișcare. 

Articulațiile sunt etanșate ermetic, făcând posibilă spălarea și scăldarea păpușilor. 
Păpușile sunt perfect anatomice, parfumate și fabricate din vinil.

Păpuși de diferite culturi - 32 cm
Categoria de vârstă: 1+

MI31031 - Tip european - băiat 69 lei
MI31032 - Tip european - fată 69 lei
MI31033 - Tip african - băiat 69 lei
MI31034 - Tip african - fată 69 lei
MI31035 - Tip asiatic - băiat 69 lei
MI31036 - Tip asiatic -  fată 69 lei

Păpuși de diferite culturi - 38 cm
Categoria de vârstă: 1+

MI31051 - Tip european - băiat 115 lei
MI31052 -Tip european - fată 115 lei
MI31053 - Tip african - băiat 115 lei
MI31054 - Tip african - fată 115 lei
MI31055 - Tip asiatic - băiat 115 lei
MI31056 - Tip asiatic -  fată 115 lei

Îmbrăcăminte pentru păpuși - 32 cm
Categoria de vârstă: 3+

1. MI31627 - Lenjerie de corp 35 lei
2. MI31641 - Set albastru pentru băiat 40 lei
3. MI31642 - Set albastru pentru fată 40 lei
4. MI31631 - Pijamale pentru băiat 1 35 lei
5. MI31632 - Pijamale pentru fată 1 35 lei
6. MI31633 - Pijamale pentru băiat 2 35 lei
7. MI31634 - Pijamale pentru fată 2 35 lei

Haine pentru păpuși - 38 cm 
Haine pentru păpuși cu înălțimea de 38 cm. 
Categoria de vârstă: 3+ 

1. MI31556 - Pelerină impermeabilă 48 lei
2. MI31557 -  Pantaloni carouri, set  65 lei
3. MI31558 - Fustă în carouri, set 65 lei
4. MI31559 - Set albastru pentru băieți                   42 lei
5. MI31560 - Set albastru pentru fată 48 lei
6. MI31561 - Pantaloni scurți pentru băieți 42 lei
7. MI31562 - Pantaloni scurți pentru fete 48 lei
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PN10221 530 lei
Masă de toaletă - Stea
Este realizată dintr-o combinație de plăci 
melaminate din arțar și plăci colorate MDF. 
Scaunul se vinde separat.
Dimensiune totală: 70 x 107 x 42 cm (L x Î x D).
Înălțimea blatului de lucru: 57,3 cm.

Detaliile frezate și elementele 
decorative sporesc designul 

meselor

Scaun pentru masa de toaletă
Datorită designului universal, scaunele pot fi 
folosite nu numai pentru mesele de toaletă.
Diametru: 36,3 cm. Înălțimea scaunului: 32,2 cm.

1. PN1023 - Scaun Stea 159 lei
2. PN1024 - Scaun Floare 159 lei
3. PN1025 - Scaun Relax 153 lei

Toate piesele de culoare 
sunt realizate din plăci 
melaminate din MDF de 

înaltă calitate

VT36629 132 lei
Cărucior pentru frizerie
Un cărucior pe roți, din plastic, cu care 
frizerița poate veni direct la client. 
Pachetul include un cărucior și un total de 
8 accesorii - uscător de păr, pieptene de 
păr, oglindă și multe altele.
Dimensiune: 28 x 36 x 51 cm (L x W x H).

PN10211 530 lei
Masă de toaletă Floare
Este realizat dintr-o combinație de plăci 
melaminate din lemn arțar și plăci colorate 
MDF. Scaunul se vinde separat.
Dimensiune totală: 70 x 107 x 42 cm (L x Î x D).
Înălțimea blatului de lucru: 57,3 cm.

HW5001 425 lei
Oglindă cosmetică
Masa de toaletă cu oglindă este visul fiecărei fetițe. Include un set de 
12 piese de accesorii interesante pentru coafură și machiaj. Cu ajutorul 
autocolantelor cu inimioară puteți decora orice. Masa este echipată cu 
sertare practice, cu piese din lemn, cum ar fi ruj, fard de ochi, fard de 
obraz, lac de unghii, parfum, perie de păr, oglindă de mână și 2 agrafe 
de păr. Produsul este vopsit cu vopsele de înaltă calitate, sigure pentru 
copii. Dimensiune: 40 x 46 x 24 cm. 
Categoria de vârstă:  3+
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Sărbătoriți cu NOMIland!
Căutați ceva colorat pentru a vă organiza 

petrecerea aniversară? Pe aceste pagini veți găsi 
toate lucrurile importante pentru a crea un party 

unic pentru copii: de la paie, farfurioare, linguri pănă 
la baloane, felinare și ghirlande.

Pregătiți copiilor o experiență de 
neuitat!

WX82672 6,5 lei
Șervețele de hârtie - smiley
Șervețele de hârtie de unică folosință cu trei 
straturi. Fiecare pachet conține 20 de bucăți. 
Dimensiune: 33 x 33 cm.

WX82671 6,5 lei
Farfurii de hârtie - smiley
Farfurii de hârtie de unică folosință.
Fiecare pachet conține 10 bucăți.
Diametru: 22 cm

WX53199 8 lei
Baloane - amestec de culori
Baloane gonflabile în 4 culori diferite. 
Pachetul conține 20 de baloane.
Diametru: 25 cm.

WX66841 6 lei
Pălării colorate strălucitoare
Pălării din hârtie strălucitoare pentru copii și 
prietenii lor. Se așează pe cap cu un elestic 
subțire de cauciuc. Pachetul conține 6 bucăți 
în culori diferite. Înălțime: 15,5 cm.

WX66842 5 lei
Trompete colorate
Trompetele colorate sunt un plus extraordinar 
pentru orice petrecere cu copii. Ele sunt 
foarte populare în rândul copiilor, pentru că 
întotdeauna se distrează foarte mult cu ele.
Pachetul conține 6 bucăți în culori diferite.

WX66820 1,5 lei
Serpentine cu dungi
Serpentine de hârtie pentru a decora 
camera la diferite sărbători, carnavaluri și 
alte ocazii. Pachetul conține 18 benzi subțiri 
colorate de 4 m (1 rolă).

Lampion  rotund
Lampionul din hârtie va lumina fiecare petrecere 
și va crea o atmosferă plăcută. Pachetul conține 
1 bucată. Nu vă recomandăm să utilizați 
lumânări reale. Diametru: 24 cm.

WX66877 - galben 6 lei
WX66876 - verde 6 lei

WX66864 9 lei
Lampion rotund - Curcubeu 
Lampion care se poate agăța cu motiv 
de curcubeu.Nu vă recomandăm să 
utilizați lumânări reale.
Diametru: 34 cm.

WX66870 4,5 lei
Lampion cu agățătoare
- colorat 
Lampion din hârtie care se poate agăța. 
Pachetul conține 1 bucată.
Nu vă recomandăm să utilizați
lumânări reale.
Diametru: 15 cm; înălțime 25 cm.
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Căutați ceva la un preț rezonabil pentru tombolă? 
Am pregătit pentru dvs. articole sub formă de seturi diferite, precum și produse individuale pe care le puteți utiliza pentru petreceri, 

concursuri, tombole pentru copii.
Puteți alege și oferi copiilor o recompensă mică, dar bine meritată.

EPL130216 7 lei
Puzzle colorat 
Livrat în culorile disponibile în stoc.
Dimensiune: 11,3 x 7,5 x 0,7 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO13186 62 lei
Joc interactiv cu numere, 24 bucăți 
Puzzle-uri alunecoase pentru practicarea numerelor 
de la 1 la 15. Set de 24 de piese.
Dimensiune: 7 x 9 cm.
Categoria de vârstă: 4+

JR540116 3 lei
Baloane din săpun, joc interactiv 
Volum: 60 ml. Designul poate varia.
Categoria de vârstă: 3+

WY90767 9 lei
Mini joc cu bile 
Jocul susține coordonarea ochilor și a 
mâinilor. 
Livrat în designul disponibil în stoc.
Dimensiune: 5,5 x 5,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO56701 95 lei
Joc interactiv cu mingi,
12 bucăți 
Jocul se concentrează pe antrenarea motoriei 
și răbdare. Dimensiune: 6,5 x 6,5 cm.
Categoria de vârstă: 5+

LE6138 30 lei
Clovni rotativi 
Pachetul conține 6 figuri din lemn. 
Provocare pentru abilitățile fine ale 
degetelor.
Dimensiune: 5 cm, diametru 3 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO13060 129 lei
Kazoo 
Acesta aparține instrumentelor muzicale din alamă, 
iar sunetul este în mod special „bâzâit“. 
Pachetul conține 24 de bucăți în 6 culori diferite.
Dimensiune: 12 cm. Categoria de vârstă: 3+

LE2648 45 lei
Girafe vesele 
Când partea inferioară este presată, picioarele 
animalelor sunt îndoite. Pachetul conține 3 bucăți.
Dimensiune: înălțime 18 cm, diametru 4,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

C - RO - Tematicke hry-2021-2022 - 40 Da PRINT.indd   524 26. 7. 2021   8:33:35



525
La comenzi de peste 500 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

GO13220 80,5 lei
Șoricei, 12 buc 
Șoricei cu acționare clasică pe cheiță.
Dimensiune: 7,5 cm.
Categoria de vârstă: 4+ 

EPL130162 4 lei
Lanternă mini  
Livrat în culorile disponibile în stoc. Baterii 
incluse. Dimensiune: 7,5 x 3 cm.

EPL130158 35 lei
Trofeul câștigător 
În partea din față a trofeului 
există un loc pentru a lipi numele 
și disciplina la care copilul a 
câștigat. Trofeul este fabricat din 
plastic.
Dimensiune: 8,5 x 19 x 12 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO13324 14,5 lei
Arc curcubeu 
Plasați arcul curcubeu pe scara de sus, 
apăsați și apoi urmăriți cu poate să meargă 
pe scări.
Prețul pentru 1 bucată. Diametru: 7,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GOPE501 69 lei
Fluier păsăre, 72 bucăți 
Setul include 72 de fluiere în 4 culori, cu sunete de
păsări care cântă. Înălțime: 6,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

EPL130242 9 lei
Pasăre colorată 
Atunci când buricul este apăsat, pasărea începe să clipească. 
Livrat în culorile disponibile în stoc. 
Prețul pentru 1 bucată. Dimensiune: 5,5 x 7 x 7 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

EPL130101 3,5 lei
Lumini Stick 
Conectați bastoanele și faceți o brățară sau un colier. Le activați 
prin îndoirea întregii lungimi, eliberând energia sub formă de lumina. 
Pachetul conține 15 bastoane și 15 bucăți de conectare.
Dimensiune: 20 cm. Categoria de vârstă: 3+

BN9086023 65 lei
Cutie pentru dinți,
6 bucăți 
Cutie din lemn pentru dinții 
de lapte.
Setul conține 6 bucăți. 
Dimensiune: 4 x 4 x 8,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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Pachet Sf. Nicolae
Pachetele sunt ambalate în saci cu motiv Sf. Nicolae. 

Este posibil să existe o schimbare a mărcii produselor din pachet, precum și o 
modificare a motivului de pe sac în funcție de stocurile disponibile.

TB01502 1 leu
Sac Moș Nicolae
Pungă de ceolofan cu motiv de Crăciun.
Temele se pot schimba pe parcursul anului, 
în funcție de stocurile disponibile.
Dimensiune: 20 x 37 cm.

NM1003 22,5 lei
Pachet Sf. Nicolae nr. 3
Pachetul conține:
Turn care se balansează;
Baloane de săpun 1 bucată 60 ml;
Creioane, 12 bucăți;
Cizmă Moș Nicolae - Sac;
Dimensiune: 20 x 37 cm.

NM1001 30 lei
Pachet Sf. Nicolae nr. 1
Pachetul conține:
Baloane de săpun - 1 bucată;
Culori hexagonale - 12 bucăți;
Plastelină - 12 bucăți;
Cizmă Moș Nicolae - Sac;
Dimensiune: 20 x 37 cm.

NM1006 22,5 lei
Pachet Sf. Nicolae nr. 4 
Pachetul conține:
Cvarteto pentru copii - 1 bucată;
Săracul zămbitor - 1 bucată;
Cizmă Moș Nicolae - Sac.

NM1007 19 lei
Pachet Sf. Nicolae nr. 5
Pachetul conține :
Microfon cu ecou - 1 bucată;
Creioane rotunde, 6 culori - 1 bucată;
Cizmă Moș Nicolae - Sac.

NM1002 22 lei
Pachet Sf. Nicolae nr. 2
Pachetul conține:
Cutie extensibilă;
Mini joc cu bile;
Creioane, 12 bucăți;
Foarfece pentru copii dreptaci;
Cizmă Moș Nicolae - Sac;
Dimensiune: 20 x 37 cm.

NM1010 24,9 lei
Pachet Sf. Nicolae nr. 10 
- pentru băieți
Pachetul conține:
Fă-ți singur cadoul - Decorațiuni de Crăciun 
- 3 bucăți;
Tatra - 1 bucată;
Plastelină NARA 12 - 1 bucată;
Cizmă Moș Nicolae - Sac - 1 bucată;
Dimensiune: 20 x 37 cm.

NM1011 18,5 lei
Pachet Sf. Nicolae nr. 11 
- pentru fete
Pachetul conține:
Confecționează-ți cadoul - Decorațiuni de 
Crăciun - 3 bucăți;
Baghetă magică - 1 bucată;
Plastelină NARA 12 - 1 bucată;
Cizmă Moș Nicolae - Sac - 1 bucată;
Dimensiune : 20 x 37 cm.

C - RO - Tematicke hry-2021-2022 - 40 Da PRINT.indd   526 26. 7. 2021   8:33:46



527
La comenzi de peste 500 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT

M
ai

 m
ul

te
 p

ro
du

se
 d

in
 a

ce
as

tă
 c

at
eg

or
ie

 p
ut

eț
i r

eg
ăs

i p
e 

sit
e-

ul
 n

os
tr

u 
w

w
w

.n
om

ila
nd

.r
o 

 /
  0

35
6 

63
0 

00
6

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

NM2001 23 lei
Pachet pentru Ziua 
internațională a copiilor nr. 1
Pachetul conține:
Set pentru nisip 6;
Pandantiv reflectorizant - Ursuleț;
Creioane 12 bucăți.

NM2002 16,5 lei
Pachet pentru Ziua 
internațională a copiilor nr. 2
Pachetul conține:
Forme;
Petru negru;
Baloane de săpun.

Pachet pentru Ziua Internațională a copiilor
Oferim pachete special ambalate pentru a sărbători Ziua internațională a copiilor. Pachetele sunt 

de asemenea potrivite și pentru alte ocazii, datorită produselor pe care le conțin, cum ar fi: tombolă, 
recompense pentru câștigători, recompense pentru diverse activități, etc. Este posibil să existe o 

schimbare a mărcii produselor din pachet, precum și o modificare a motivului de pe sac în 
funcție de stocurile disponibile.

NM2006 14 lei
Pachet pentru Ziua 
Internațională a copiilor nr. 6
Pachetul conține:
Cvartetul pentru copii - 1 bucată;
Ceas școlar colorat - 1 bucată.

NM2009 11 lei
Pachet pentru Ziua Internațională a copiilor nr. 8
Pachetul conține:
Baloane de săpun, 60 ml - 1 bucată;
Desenează-ți propriul puzzle Pătrat - 1 bucată;
Creioane colorate, 6 culori - 1 bucată.

NM2010 15,9 lei
Pachet pentru Ziua Internațională 
a copiilor nr. 9
Pachetul conține:
Set pentru nisip 10 bucăți;
Creioane colorate, 6 culori - 1 bucată;
Autocolant reflectorizant Smile - 2 bucăți.

NM2012 17,4 lei
Pachet pentru Ziua 
Internațională a copiilor nr. 11
Pachetul conține:
Baloane de săpun - 1 bucată;
Joc interactiv Clovn - 1 bucată;
Plastelina NARA 12 - 1 bucată.
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Pachete pentru preșcolari
Spuneți la revedere elevilor de grădiniță cu un pachet de lucruri utile care vor fi cu siguranță 

utile pentru ei la școală și vor fi, de asemenea, o amintire frumoasă a timpului petrecut la 
grădiniță. Tipurile de produse din pachet nu se vor schimba, dar poate exista o schimbare în 
marcă, precum și o modificare a motivului de pe sac în funcție de disponibilitatea stocurilor.

NM3004 11,5 lei
Pachet pentru preșcolari nr . 4
Pachetul conține:
Creioane colorate, 6 culori - 1 bucată;
Ascuțitoare dublă cu recipient - 1 bucată;
Creioane, 12 culori - 1 bucată;
Pic - 1 bucată.

NM3005 24,5 lei
Pachet pentru preșcolari nr . 5
Pachetul conține:
Carte de colorat  A4, 20 foi - 1 bucată;
Carioci, 12 culori - 1 bucată;
Creioane colorate, 12 culori - 1 bucată;
Creioane colorate, 12 culori - 1 bucată.

NM3008 27 lei
Pachet pentru preșcolari nr. 8
Pachetul conține:
Set de pensule rotunde - 1 bucată;
Castron pentru apă - 5 bucăți;
Acuarele tempera, 12 culori - 1 bucată.

NM3006 16,9lei
Pachet pentru preșcolari nr . 6
Pachetul conține:
Forfecuță - 1 bucată;
Plastelină, 12 culori - 1 bucată;
Creioane colorate, 6 culori - 1 bucată;
Radieră - 1 bucată;
Ascuțitoare - 1 bucată.
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ARTICOLE PENTRU DIVERSE OCAZII - DIPLOME / MEDALII / CAIETE / PEXESO

57057 RO 2,5 lei
Pexeso
- Fructe și legume 
Conține 64 de cartonașe din 
hârtie pentru decupat.
Dimensiune cartonaș: 4 x 4 cm

57063 RO 2,5 lei
Pexeso - Abecedar
Conține 52 de cartonașe din 
hârtie solidă (26 de perechi) - 
literă / imagine.
Dimensiune cartonaș: 4 x 4 cm.
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Pentru zâmbetul copiilor
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0356 630 006
Furnizorul

dvs. pentru:

● grădinițe

● locuri de joacă

● creșe

● școli primare
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●  ofertă de produse la

 cele mai bune prețuri

●  produse de calitate

 cu valoare didactică

●  mobilier sigur și certificat

●  termene de livrare

 avantajoase

●  transport gratuit

●  cel mai mare sortiment

 de pe piață

Totul sub

   un acoperiș

www.nomiland.ro

www.nomiland.ro

www.nomiland.ro

www.nomiland.ro

57008 RO   1,5 lei
Bine ai venit în grădiniță 
Format: A4. 

57042 RO   1,5 lei
La mulți ani 
Format: A4.

57050 RO   1,5 lei
Diplomă 
- universală
Format: A4.
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Pentru zâmbetul copiilor

MEDALII PENTRU TOȚI, CARE CU DRAG 
RĂSPLĂTESC COPIII PENTRU ACTIVITĂȚI

56007 RO   5,00 lei
Buburuza
- Caiet de lucru
Caiet de lucru conceput  
pentru preșcolari în vederea 
dezvoltării cunoștințelor 
generale.
Mai multe informații găsiți pe
www.nomiland.ro

56001 RO   5,00 lei
Matematica preșcola-
rului - Caiet de lucru
Caiet de lucru pentru 
preșcolari, care ajută la 
dezvoltarea elementelor de 
bază ale matematicii.
Mai multe informații găsiți pe 
www.nomiland.ro

56003 RO   5,00 lei
Elemente de limbaj 
scris pentru preșcolari 
- Caiet de lucru
Caiet de lucru pentru 
preșcolari, care ajută la 
pregătirea copiilor pentru scris.
Mai multe informații găsiți pe
www.nomiland.ro

Caietul de lucru Buburuza este un caiet adresat celor mai mici preșcolari.

C A I E T  D E  L U C R U

Acest caiet este al meu:

Since 1996

E
U

R

O P E A N G R O
U

P

Totul sub un
singur acoperiș

cel mai complex și 
diversificat sortiment 
de pe piață

www.nomiland.roClubul Nomiland1.

2.

creșe     ●     grădinițe     ●     cluburi de joacă     ●    școli primare

Fiecare grădiniță sau școală, devine membru deja după prima comandă!

RĂSPLĂTIM CLIENȚII FIDELI

Membrii Clubului NOMILAND

primesc gratuit diverse articole

pe tot parcursul anului.

La fiecare achiziție de produse din catalogul

nostru, veți primi pentru 10 Lei cu TVA

facturați - 1 punct în contul dvs. din

Clubul NOMIland.

Toate informațiile legate de Clubul NOMILAND 
sunt afișate pe site-ul nostru www.nomiland.ro

în produse

din catalogul

nostru

puteți alege din peste 

9000 de  produse în produse 

electronice și 

accesorii

cu punctele adunate

vă puteți face un
cadou sub formă

de electronice de

calitate

Convertiți

punctele

adunate

* (Nu se aplică pentru mobilier, 
amenajări interiorare și 
mobilierul din spumă.  

Mai multe informații pe  
www.nomiland.ro)

La o comandă de peste  
450* lei din categoriile Jocuri 

de rol, Materiale didactice 
și jocuri, Artă și creație, 

Educație muzicală și Sport.La
 n

oi
 a

ve
ți

Cu NOMILAND 
ieșiți pe plus!

La comenzi de mobilier  
în valoare de peste 4500 lei 

beneficiați de transport GRATUIT!

România

2 CATALOAGE
= oferta completă NOMILAND !

46 000 
de produse

55 000 
de clienți 
mulțumiți 

Mobilier

Jocuri de rol, Materiale didactice și jocuri, 

Artă și creație, Educație muzicală, Sport

1.

Pentru ca 

să vă puteți 

orienta ușor și rapid !
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Cu NOMILAND  
ieșiți pe plus!

E U R O P E A N  G R O U P

Partenerul grădinițelor

din anul 1996

www.nomiland.ro

2.

C A I E T  D E  L U C R U

Caietul de lucru „Matematica preșcolarului” este destinat copiilor cu vârsta de 5-6 ani.  
Ajută la dezvoltarea noțiunilor elementare de matematică.

Acest caiet este al meu:

Since 1996
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Partenerul grădinițelor

din anul 1996

www.nomiland.ro
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2.

Alte medalii 
și cupe puteți 

găsi pe 
www.nomiland.ro

www.nomiland.ro

www.nomiland.ro

www.nomiland.ro

57052 RO   1,5 lei
Medalie „Universală“ 
Medalii pentru diverse utilizări. 
După nevoie, se poate completa 
cu text. Format A4, 12 medalii 
cu Ø 6 cm, pentru decupare.

Mai multe info

www.nomiland.roMai multe info

www.nomiland.ro
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