
880

GM9512

Cilindru 
gonflabil - gri
Preț: 145 lei
la pag. 952

ES44004

Perete de cățărat 
- Pomul
Preț: 3980 lei
la pag. 916

EDF999018

Căsuță din
spumă
- colorat
Preț: 4260 lei
la pag. 899

BE67110

Cercuri
Preț: 170 lei
la pag. 938

MR581210

Mingi din spumă 
cu memorie, 10 
buc
Preț: 90 lei
la pag. 947

Mai multe produse din această categorie 

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

L - RO - Pohybova-2021-2022 - 32 Da PRINT.indd   880 26. 7. 2021   11:51:58



881

CUPRINS
ARTICOLE DIN SPUMĂ PENTRU 

RECUPERARE  ................
.................

.................
.................

. 882 - 909

ACTIVITĂȚI CU FORME DIN SPUMĂ  ................
.................

910 - 913

PISCINE DIN SPUMĂ  ...............
.................

.................
....... 914 - 915

GĂRDULEȚE DIN PLASTIC, SCARĂ PENTRU ACTIVITĂȚI  ........... 916

GIMNASTICĂ  ...............
.................

.................
.................

........... 917

SETURI SEMNE DE CIRCULAȚIE,

SUPORTURI, TIJE, JALOANE  ...............
.................

............. 918 - 920

VEHICULE PENTRU COPII, TROTINETE, BICICLETE  .......... 921 - 923

ACTIVITĂȚI PENTRU ECHILIBRU ȘI COORDONARE  .......... 924 - 937

JOCURI SPORTIVE  ...............
.................

.................
.......... 938 -  951

MINGI PENTRU SĂRIT ȘI EXERCIȚII  .............
.................

... 952 - 953

PARAȘUTE  ...............
.................

.................
.................

...... 954 - 955

SEMNE PENTRU PODEA  ...............
.................

.................
........... 956

ANIMĂLUȚE PENTRU PLIMBARE  ...............
.................

.............. 957

Sport

GRATUITLa comenzi  de peste 500 lei din categoria  

Sport primiți transport 
Mai multe produse din această categorie 

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

* (Nu se aplică pentru mobilier, amenajări interiorare și mobilierul din spumă)
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La comenzi de peste 5000 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
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EDF28500 6720 lei 
Set din spumă - 33 buc
Se livrează în funcție de culorile
disponibile în stoc. 
Setul conține:
cilindru lung (EDF21002) - 2 buc,
cilindru mediu (EDF21052) - 1 buc,
cilindru scurt (EDF21047) - 4 buc,
bârnă lungă (EDF21001) - 2 buc,
bârnă mică (EDF21050) - 1 buc,
cub mic (EDF21049) - 4 buc,
prismă lungă (EDF21003) - 2 buc,
prismă medie (EDF21051) - 1 buc,
prismă scurtă (EDF21048) - 4 buc,
semicilindru lung (EDF21045) - 2 buc,
bârnă plată mică (EDF21046) - 2 buc,
acoperiș (EDF21053) - 2 buc,
semicerc - 1/2 (EDF21054) - 2 buc,
mini pod (EDF21103) - 2 buc,
acoperiș mic (EDF21102) - 2 buc.

EDF21337 825 lei   
Husă pentru obiectele din 
spumă - 33 buc
Dimensiuni: 120 x 210 x 60 cm (LxAxÎ).

Rachetă

mâner 
practic!

Exemplu de asamblare   
a produselor din spumă  

trăsură

33 buc !

1 buc

2 buc
2 buc 1 buc

2 buc

4 buc2 buc

2 buc

4 buc

1 buc
4 buc

2 buc 2 buc

2 buc 2 buc
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La comenzi de peste 5000 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

bisericuță

mâner 
practic!

EDF22133 465 lei
Husă pentru obiectele din 
spumă - 18 buc
Dimensiuni: 90 x 150 x 60 cm (LxAxÎ).

EDF21160 3500 lei
Set din spumă - 18 buc
Se livrează în funcție de culorile 
disponibile în stoc.
Setul conține:
bârnă lungă  (EDF21001) - 2 buc, 
bârnă mică  (EDF21050) - 2 buc, 
prismă mijlocie (EDF21051) - 2 buc,
prismă mică (EDF21048) - 4 buc, 
acoperiș mic (EDF21102) - 1 buc, 
cub mic (EDF21049) - 4 buc, 
mini pod (EDF21103) - 2 buc, 
bază U  (EDF21004) - 1 buc.

Exemplu de asamblare   
a produselor din spumă  

2 buc
2 buc

2 buc

4 buc

2 buc

4 buc

1 buc 1 buc

18 buc !
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La comenzi de peste 5000 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
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EDF999001 4990 lei 
Set din spumă - 28 buc
Se livrează în funcție de culorile 
disponibile în stoc.
Setul conține:
acoperiș mic (EDF21102) - 4 buc,
prismă mică  (EDF21048) - 4 buc,
cilindru mic (EDF21047) - 4 buc,
bârnă mică  (EDF21050) - 4 buc,
bârnă lungă (EDF21001) - 3 buc,
cub mic (EDF21049) - 9 buc.

EDF999002 1760 lei 
Set din spumă - 10 buc
Se livrează în funcție de culorile 
disponibile în stoc.
Setul conține:
acoperiș mic (EDF21102) - 2 buc,
cilindru scurt (EDF21047) - 4 buc,
cub mic (EDF21049) - 1 buc,
bârnă mică  (EDF21050) - 2 buc,
cilindru mijlociu (EDF21052) - 1 buc.

EDF16005 2330 lei
Set de obstacole din spumă
Această cursă de obstacole este concepută 
pentru diferite activități fizice și oferă copiilor 
distracție maximă. Componentele  se 
potrivesc împreună și se livrează în funcție 
de culorile disponibile în stoc. 
Setul conține 6 piese din spumă fiind acoperit 
cu imitație de piele, rezistentă la foc, durabilă 
și ușor de curățat. Partea inferioară a fiecărei 
piese este antiderapantă. Dimensiunea 
pieselor asamblate: 387 x 60 x 61 cm.

2 buc

2 buc

4 buc

1 buc

1 buc

4 buc

4 buc
4 buc

3 buc

4 buc

9 buc

 28 buc !

 10 buc !
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La comenzi de peste 5000 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

VEDERE DE SUS

Exemplu de asamblare   
a produselor din spumă  

EDF999003 2990 lei 
Set din Spumă - 14 buc
Se livrează în funcție de culorile 
disponibile în stoc.
Setul conține:
acoperiș mic (EDF21102) - 4 buc,
prismă mică (EDF21048) - 4 buc,
bârnă lungă (EDF21001) - 2 buc,
mini pod (EDF21103) - 2 buc,
bârnă mică (EDF21050) - 2 buc.

EDF999004 3950 lei 
Set din spumă de colț
Se livrează în funcție de culorile 
disponibile în stoc.
Setul conține:
scară ondulată (EDF21018) - 1 buc,
cub (EDF21012) - 1 buc,
saltea 120 (EDF12065) - 2 buc,
bază U (EDF21004) - 4 buc,
bârnă lungă (EDF21001) - 2 buc.

1 buc

2 buc 4 buc
2 buc

1 buc

4 buc

2 buc

2 buc

4 buc

14 buc !

 10 buc !

2 buc
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La comenzi de peste 5000 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
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EDF999005 2890 lei 
Traseu cu obstacole 
Se livrează în funcție de culorile 
disponibile în stoc.
Setul conține:
bază M (EDF21055) - 2 buc,
rampă mică (EDF21015) - 2 buc,
cilindru lung (EDF21002) - 1 buc,
bârnă lungă  (EDF521001) - 1 buc,
mini pod (EDF21103) - 2 buc,
saltea 120 (EDF12065) - 1 buc.

EDF999006 3020 lei 
Set din spumă Poartă 1
Se livrează în funcție de culorile disponibile în stoc.
Setul conține:
hexagon cu deschizătură 1/2 (EDF21029) - 1 buc
bază U (EDF21004) - 4 buc
bârnă lungă (EDF21001) - 1 buc
saltea 120 (EDF12065) - 2 buc

9 buc !

8 buc !

1 buc

1 buc2 buc

2 buc

1 buc

2 buc

1 buc

1 buc

4 buc

2 buc
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La comenzi de peste 5000 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

EDF999007 3100 lei 
Set din spumă Poartă 2
Se livrează în funcție de culorile disponibile în stoc.
Setul conține:
hexagon cu deschizătură 1/2 (EDF21029) - 1 buc
bază cub (EDF21004) - 2 buc,
mini pod(EDF21103) - 4 buc,
cilindru lung (EDF21002) - 1 buc,
saltea 120 (EDF12065) - 2 buc.

EDF999008 2330 lei 
Set din spumă
Se livrează în funcție de culorile disponibile în stoc.
Setul conține:
hexagon cu deschizătură 1/2 (EDF21029) - 1 buc,
rampă mică (EDF21015) - 2 buc,
bază U (EDF21004) - 2 buc,
saltea 120 (EDF12065) - 1 buc.

10 buc !

1 buc

1 buc 2 buc

2 buc

2 buc

1 buc 2 buc

1 buc4 buc

6 buc !
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5 buc !

1 buc

1 buc

1 buc

1 buc

1 buc

1 buc
2 buc

1 buc

1 buc

La comenzi de peste 5000 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
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EDF21335 3500 lei 
Set din spumă - turn
Se livrează în funcție de culorile disponibile în stoc.
Setul conține:
scări ondulate ridicate (EDF21017) - 1 buc,
scară dreaptă - 4 trepte (EDF49060) - 1 buc,
scară ondulată (EDF21018) - 1 buc,
rampă mare (EDF21014) - 1 buc,
cub (EDF21012) - 1 buc.

EDF21332 2550 lei 
Set din spumă - pod
Se livrează în funcție de culorile disponibile 
în stoc.
Setul conține:
scară dreaptă - 4 trepte (EDF49060) - 1 buc,
bază U (EDF21004) - 2 buc,
bârnă lungă (EDF21001) - 1 buc,
rampă mare (EDF21014) - 1 buc.

5 buc !
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1 buc

2 buc

1 buc

4 buc !

4 buc !

5 buc !

1 buc

1 buc1 buc

1 buc

1 buc

1 buc
1 buc

2 buc

La comenzi de peste 5000 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

EDF999009 1220 lei 
Set din spumă - prismă
Se livrează în funcție de culorile 
disponibile în stoc.
Setul conține:
prismă medie (EDF21051) - 1 buc
mini pod (EDF21103) - 2 buc
cilindru lung (EDF21002) - 1 buc
saltea 120 (EDF12065) - 1 buc

EDF21333 3150 lei 
Set din spumă - tunel
Se livrează în funcție de culorile disponibile 
în stoc.
Setul conține:
cerc mare (EDF21007) - 1 buc,
rampă mare (EDF21014) - 1 buc,
bază U mare (EDF21005) - 1 buc,
scară dreaptă - 4 scări (EDF49060) - 1 buc.

EDF999010 1350 lei 
Set din spumă
Se livrează în funcție de culorile 
disponibile în stoc.
Setul conține:
cerc mic (EDF21006) - 2 buc,
cilindru lung(EDF21002) - 1 buc,
saltea pliabilă - dură (EDF007T) - 1 buc.
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3 buc !

4 buc !

5 buc !

La comenzi de peste 5000 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
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EDF999016 3290 lei 
Set din spumă - Pod 2
Se livrează în funcție de culorile disponibile în stoc.
Setul conține:
scări ondulate ridicate (EDF21017) - 1 buc,
pod 2 (EDF12115) - 1 buc,
rampă mare (EDF21014) - 1 buc.

EDF999011 4760 lei 
Set din spumă - Poduri
Se livrează în funcție de culorile disponibile în 
stoc.
Setul conține:
scări ondulate ridicate (EDF21017) - 1 buc,
pod 1 (EDF12114) - 1 buc,
pod 2 (EDF12115) - 1 buc,
cub (EDF21012) - 1 buc.

EDF999017 4790 lei 
Set din spumă - 4 dealuri
Se livrează în funcție de culorile disponibile în 
stoc.
Setul conține:
scări ondulate ridicate (EDF21017) - 1 buc,
scări ondulate (EDF21018) - 1 buc,
pod 2 (EDF12115) - 1 buc,
rampă mare (EDF21014) - 1 buc,
scară dreaptă- 4 trepte (EDF49060) - 1 buc.

imagine ilustrativă

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

EDF12115  1900 lei
Pod 2
Se compune din 4 elemente.
Se livrează în funcție de culorile
disponibile în stoc.
Dimensiuni: 120 x 60 x 60 cm (LxAxÎ).

EDF12114 1500 lei
Pod 1
Se compune din 2 elemente. 
Se livrează în funcție de culorile 
disponibile în stoc.
Dimensiuni: 60 x 100 x 60 cm (LxAxÎ).

imagine ilustrativă

EDF21017 750 lei
Scări ondulate ridicate
Se livrează în funcție de culorile
disponibile în stoc. 
Dimensiuni: 90 x 60 x 60 cm (LxAxÎ).

EDF21020 820 lei
Valuri
Se livrează în funcție de culorile 
disponibile în stoc.
Dimensiuni: 90 x 60 x 60 cm (LxAxÎ).

EDF21018 750 lei 
Scări ondulate
Se livrează în funcție de culorile
disponibile în stoc.
Dimensiuni: 90 x 60 x 60 cm (LxAxÎ).

EDF49060 549 lei 
Scări drepte - 4 trepte
Se livrează în funcție de culorile 
disponibile în stoc. 
Dimensiuni: 90 x 60 x 60 cm (LxAxÎ).
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EDF21103 180 lei 
Mini pod
Se livrează în funcție de culorile 
disponibile în stoc.
Dimensiuni: 60 x 30 x 30 cm (LxAxÎ).

EDF21004 299 lei
Bază U 
Se livrează în funcție de culorile 
disponibile în stoc. 
Dimensiuni: 60 x 30 x 60 cm (LxAxÎ).

EDF21055 285 lei
Bază M
Se livrează în funcție de culorile 
disponibile în stoc. 
Dimensiuni: 60 x 30 x 60 cm (LxAxÎ).

EDF21053 215 lei
Acoperiș 
Se livrează în funcție de culorile 
disponibile în stoc. 
Dimensiuni: 60 x 30 x 30 cm (LxAxÎ).  

EDF21054 205 lei 
Semicerc - 1/2
Se livrează în funcție de culorile disponibile în 
stoc. Dimensiuni: 60 x 30 x 30 cm (LxAxÎ).
Dimensiunea internă: 15 cm.

EDF21102 245 lei 
Acoperiș mic
Se livrează în funcție de culorile 
disponibile în stoc.
 Dimensiuni: 85 x 30 x 60 cm.

EDF21101 395 lei 
Acoperiș mare
Se livrează în funcție de 
culorile disponibile în stoc. 
Dimensiuni:
127 x 30 x 90 cm.

EDF21029 530 lei 
Hexagon cu deschizătură 1/2
Se livrează în funcție de culorile 
disponibile în stoc.
Dimensiuni: 120 x 30 x 52 cm (LxAxÎ).
Rază interioară: 30 cm.

EDF21014 645 lei
Rampă mare
Se livrează în funcție de culorile 
disponibile în stoc. 
Dimensiuni: 90 x 60 x 60 cm (LxAxÎ).

EDF21015 370 lei
Rampă mică
Se livrează în funcție de culorile 
disponibile în stoc. 
Dimensiuni: 90 x 60 x 30 cm 
(LxAxÎ).

EDF21012 630 lei 
Cub
Se livrează în funcție de culorile 
disponibile în stoc. 
Dimensiuni: 60 x 60 x 60 cm (LxAxÎ).

EDF21005 670 lei 
Bază U mare
Se livrează în funcție de culorile disponibile 
în stoc. 
Dimensiuni: 60 x 60 x 60 cm (LxAxÎ).

EDF21007 890 lei 
Cerc mare
Se livrează în funcție de culorile disponibile în stoc. 
Dimensiuni: Ø 120 x 30 cm.
Otvor: Ø  60 cm.

EDF21061 299 lei
Element T din spumă 
Se livrează în funcție de culorile disponibile în 
stoc. Se potrivește cu baza U din oferta noastră 
(EDF21004). 
Dimensiuni: 60 x 30 x 60 cm.

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

EDF60021 410 lei
Semicilindru mic
Se livrează în funcție de culorile 
disponibile în stoc.
Dimensiuni: 60 x 60 x 30 cm (LxAxÎ).

EDF60022 670 lei
Semicilindru mare
Se livrează în funcție de culorile 
disponibile în stoc.
Dimensiuni: 60 x 60 x 60 (LxAxÎ).

EDF21049SET 905 lei
Cuburi colorate 8 buc  
Se livrează în funcție de culorile 
disponibile în stoc.
Dimensiunea unui cub: 30 x 30 x 30 cm.

EDF21046/cod culoare 245 lei
Bârnă plată mică 
Disponibilă în 8 culori diferite. 
Dimensiuni: 120 x 30 x 15 cm.

EDF21045/cod culoare 230 lei
Semicilindru lung
Disponibil în 8 culori diferite.
Dimensiuni: 120 x 30 x 15 cm.

EDF21008/cod culoare 425 lei
Cilindru 60  
Disponibil în 8 culori diferite.
Dimensiuni: Ø 60 x 60 cm.

EDF21006/cod culoare 310 lei
Cerc mic 
Disponibil în 8 culori diferite.
Dimensiuni: Ø 60 x 30 cm.
Deschizătură: Ø 30 cm.

EDF21057/cod culoare 85 lei
Cilindru 
Disponibil în 8 culori diferite. 
Dimensiuni: Ø 15 x 60 cm.

EDF21048/cod culoare 99 lei
Prismă mică 
Disponibilă în 8 culori diferite.
Dimensiuni: 30 x 30 x 30 cm.

EDF21051/cod culoare 160 lei
Prismă mijlocie 
Disponibil în 8 culori diferite. 
Dimensiuni: 60 x 30 x 30 cm.

EDF21003/cod culoare 245 lei
Prismă lungă  
Disponibil în 8 culori diferite. 
Dimensiuni: 120 x 30 x 30 cm.

EDF21002/cod culoare 290 lei
Cilindru lung  
Disponibil în 8 culori diferite. 
Dimensiuni: Ø 30 x 120 cm.

EDF21052/cod culoare 205 lei
Cilindru mijlociu
Disponibil în 8 culori diferite. 
Dimensiuni: Ø 30 x 60 cm.

EDF21047/cod culoare 130 lei
Cilindru scurt 
Disponibil în 8 culori diferite. 
Dimensiuni: Ø 30 x 30 cm.

EDF21050/cod culoare 170 lei
Bârnă mică 
Disponibil în 8 culori diferite. 
Dimensiuni: 30 x 30 x 60 cm.

EDF21001/cod culoare 275 lei
Bârnă lungă  
Disponibilă în 8 culori diferite. 
Dimensiuni: 120 x 30 x 30 cm.

EDF21049/cod culoare 105 lei
Cub mic
Disponibil în 8 culori diferite. 
Dimensiuni: 30 x 30 x 30 cm.

TM albastru închis

SM albastru deschis

F mov

R roz

L galben

C roșu

O portocaliu

Z verde

8 culori diferite pentru 
elementele preferate. 
Alegeți-vă favorita!
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EDF012 3575 lei
Set din spumă ANIA
Setul de spumă ANIA conține 9 figuri diferite (2 x prismă,
2 x bârnă plată lungă, 2 x tuneluri, 2 x turnuri, cub), care prin 
îmbinare formează o saltea. 
Dimensiunea îmbinării figurilor este de 200 x 160 x 20 cm (LxAxH).
Setul vă permite să creați diferite combinații: avion, casă, 
scaun cu spătar și multe alte combinații în funcție de
preferințele copiilor. 
Se livrează în funcție de culorile disponibile în stoc.

EXEMPLE DE ÎMBINARE
  -  set din spumă 

  - saltea mică 200 x 80 cm
  - saltea mare 200 x 160 cm

Prindere
 cu scai

avion

poartă 

castel

cetate

scaun cu 
spătar

casă

traseu cu 
obstacole

Traseu cu diferite 
obstacole

Experimentați noi 
provocări cu setul 

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

EDFM099 1920 lei
Capră pentru sport cu saltea 
Compusă din mai multe părți și 2 saltele, care 
se pot prinde ușor cu scai. Se livrează în funcție 
de culorile disponibile în stoc.
Dimensiuni corpuri: 90 x 70 x 85 cm (LxAxÎ). 
Dimensiuni saltele - 100 x 90 x 7 cm (LxAxÎ)
                                - 70 x 90 x 7 cm (LxAxÎ).

EDF099 1890 lei
Capră pentru sport
Compusă din patru obiecte diferite, care 
se pot îmbina printr-un sistem de fixare 
cu scai. 
Dimensiuni: 90 x 70 x 85 cm (LxAxÎ).
Se livrează în funcție de culorile 
disponibile în stoc.

COMPUS DIN DOUĂ SALTELE 
scurtă: 70 x 90 x 7 cm

- pentru săritură 
lungă: 100 x 90 x 7 cm

- pentru aterizare

Capră pentru 
sport

Se asamblează din patru
figuri diferite cu opțiuni de setare 
a înălțimii pentru fiecare vârstă.

Toate piesele au scai pentru
asamblarea lor.

Prindere 
cu scai 

se asamblează 
ușor cu ajutorul 
scaiului
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EDF100 4385 lei
Set din spumă ATLAS
Este destinat tuturor copiilor preșcolari. 
11 obiecte pot fi asamblate în forme diferite, 
după imaginația fiecăruia. Puteți crea, de 
asemenea, o piramidă mare sau să împărțiți 
obiectele în părți mai mici, creând mai multe 
obiecte mici. Se livrează în funcție de culorile 
disponibile în stoc.
Setul conține:
Set saltele Atlas (EDF032) - 1 buc
Rampă Atlas (EDF028) - 1 buc
Scări drepte Atlas (EDF025) - 1 buc
Tobogan Atlas (EDF026) - 1 buc
Valuri Atlas (EDF027) - 1 buc
Tunel Atlas (EDF029) - 1 buc
Cilindru Atlas (EDF030) - 1 buc
Cub Atlas (EDF031) - 1 buc

EDF999012 2690 lei 
Set din spumă Cub 1
Se livrează în funcție de culorile disponibile în stoc. 
Dimensiuni: 300 x 100 x 57 cm (LxAxÎ).

EDF999015 2130 lei 
Set din spumă Tobogan 2
Se livrează în funcție de culorile 
disponibile în stoc. 
Dimensiuni: 300 x 100 x 57 cm (LxAxÎ).

EDF999013 2550 lei 
Set din spumă Cub 2
Se livrează în funcție de culorile disponibile 
în stoc. 
Dimensiuni: 300 x 100 x 57 cm (LxAxÎ).

EDF999014 2130 lei 
Set din spumă Tobogan 1
Se livrează în funcție de culorile 
disponibile în stoc.
Dimensiuni: 300 x 100 x 57 cm (LxAxÎ).

11 buc !

6 buc !

5 buc !

5 buc !

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

1. Rampă ATLAS
Se livrează în funcție de culorile disponibile în stoc.
Dimensiuni: 100 x 50 x 50 cm (LxAxÎ).

EDF028 520 lei

EDF032 1499 lei
Set saltele ATLAS
Se livrează în funcție de culorile disponibile în stoc.
Preț per 4 buc.
Dimensiuni: 100 x 100 x 7 cm (LxAxÎ).

EDF031 385 lei
Cub ATLAS
Se livrează în funcție de culorile 
disponibile în stoc. 
Dimensiuni: 50 x 50 x 50 cm.

2. Scări drepte ATLAS
Se livrează în funcție de culorile disponibile în stoc.
Dimensiuni: 100 x 50 x 50 cm (LxAxÎ).

EDF025 520 lei

3. Tobogan ATLAS
Se livrează în funcție de culorile disponibile în stoc.
Dimensiuni: 100 x 50 x 50 cm (LxAxÎ).

EDF026 520 lei

4. Valuri ATLAS
Se livrează în funcție de culorile disponibile în stoc.
Dimensiuni: 100 x 50 x 50 cm (LxAxÎ).

EDF027 520 lei
EDF030 260 lei
Cilindru ATLAS
Se livrează în funcție de 
culorile disponibile în stoc. 
Dimensiuni: Ø 50 x 38 cm.

EDF029 370 lei
Tunel ATLAS
Se livrează în funcție de culorile 
disponibile în stoc. 
Dimensiuni: 50 x 50 x 50 cm.

4 buc in set

   Imagine ilustrativă 
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EDF21300 1640 lei 
Set saltele din spumă Megaform
Se livrează în funcție de culorile disponibile 
în stoc 
Setul conține:
scări 24 x 24 x 48 cm - 2 buc,
prismă 12 x 96 x 96 cm - 1 buc,
prismă mică 12 x 48 x 48 cm - 1 buc,
cub lat 24 x 48 x 48 cm - 3 buc,
cub strâmt 12 x 48 x 48 cm - 1 buc.

Tunelurile pot fi conectate între ele prin 
suport, creând diferite forme

EDF21139 530 lei 
Tunel mic din spumă
Dimensiuni: Ø 60 x 60 cm.

EDF21331 260 lei 
Suport pentru tunel
Dimensiuni: 80 x 70 x 10 cm.

EDF21330 1900 lei 
Tunel din spumă
Dimensiuni: Ø 60 x 200 cm.
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

EDF21320 3150 lei 
Cub cu forme
Se livrează în funcție de culorile 
disponibile în stoc 
Dimensiuni: 90 x 90 x 90 cm.

Frumoasa căsuță pentru relaxare 
din seria Mobilier Magic
o puteți regăsi la pag. 58

Căsuță din spumă
Căsuța este formată din 9 piese - partea frontală, partea 
posterioară, 4 părți laterale, podeaua acoperișul și coșul.
Părțile individuale se atașează cu ajutorul scaiului.
Căsuța este spațioasă, ideală pentru mai mulți copii.
Dimensiuni: 140 x 140 x 149 cm

1. EDF999018 - colorat 4260 lei
2. EDF999019 - alb + gri 4260 lei
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Tunel pentru recuperare  
Vă oferim o oportunitate unică de a construi un tunel colorat în funcție de nevoile dvs.

Tunelul poate fi compus din părți individuale cu capete de animale, arcade colorate și arcade cu codițe. 
Alegeți motivul, culoarea și numărul de piese și pregătiți copiilor o distracție pe cinste. 

Corpurile se pot atașa unul de celălalt cu ajutorul scaiului.
Arcadele permit construirea unui tunel drept sau curbat.

Tunel pentru recuperare 
Corpuri cu animăluțe.
Deschizătura interioară: 45 x 42 cm (LxÎ).
Dimensiunea este indicată LxAxÎ. 

1. EDF11110 - pisică (80 x 29 x 90 cm) 685 lei
2. EDF11111 - maimuță (80 x 29 x 90 cm) 685 lei
3. EDF11112 - broască(80 x 29 x 85 cm) 685 lei
4. EDF11113 - șoarece (80 x 29 x 92 cm) 685 lei
5. EDF11114 - tigru (80 x 29 x 90 cm) 685 lei

Tunel - arcade
Dimensiune - partea îngustă 80 x 30 x 60 cm (LxAxÎ).
Dimensiuni - partea lată 80 x 45 x 60 cm (LxAxÎ).
Deschizătura interioară: 45 x 42 cm (ŠxV).

EDF21106 - galben 630 lei
EDF21109 - portocaliu 630 lei
EDF21107 - roșu 630 lei
EDF21104 - roz 630 lei
EDF21110 - verde 630 lei
EDF21108 - albastru 630 lei

EDF21210 630 lei
Tunel - arcadă galbenă cu coadă
Arcada servește la finalizarea tunelului.
Este disponibil numai în culoarea galben.
Dimensiune - latura îngustă:
80 x 30 x 68 cm (LxAxÎ).
Dimensiune - Lățimea laterală: 80 x 45 x 68 cm 
(LxAxÎ). Deschizătura internă 45 x 42 cm (LxA)

puteți Crea un
 tunel curcubeu

EDF16002 1780 lei
Mașină din spumă
Este realizată din spumă solidă și durabilă, acoperită 
cu imitație din piele ușor de curățat. Roțile, volanul, 
scaunul și capota sunt atașate la autovehicul cu 
ajutorul scaiului. 
Dimensiuni: 130 x 60 x 70 cm.
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

EDF12116 1220 lei
Pom 4
Pom din spumă cu imitație din piele  
format din 4 piese. Este ideal pentru 
camera copiilor, poate fi folosit pe 
post de scaun sau decor  pentru 
culisele de teatru.
Diametrul celei mai late părți : 67 cm.
Înălăime: 130 cm. 

EDF12117 930 lei
Pom 3
Pom din spumă cu imitație din piele  
format din 3 piese. Este ideal pentru 
camera copiilor, poate fi folosit pe 
post de scaun sau decor  pentru 
culisele de teatru.
Diametrul celei mai late părți: 56 cm.
Înălțime: 100 cm. 

EDF21060 299 lei
Super cărămizi
Set de 10 cărămizi din spumă. Copiii le 
pot folosi în construirea propriilor 
obiecte. Sunt ușoare si ideale pentru 
siguranța copiilor, de asemenea îi vor 
distra mereu pe copii. Pot fii o alternativă 
pentru socotire. Se livrează în funcție de 
culorile disponibile în stoc. Prețul este 
per 10 buc.
Dimensiuni: 24 x 12 x 6 cm (LxAxÎ).

Perne pentru umplerea colțurilor le 
găsiți în Catalogul 2021 - 2023

la pag. 367

   Imagine ilustrativă 
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EDF33510 370 lei
Perne curcubeu, set 10 buc
Perne din spumă în culori luminoase. 
Dimensiuni: 30 x 30 x 5 cm (LxAxÎ).

perne cu 
dimensiun 

ideale 
pentru 

relaxare

Perne curcubeu, 5 buc
Perne din spumă în culori luminoase. 
Dimensiuni: 30 x 30 x 5 cm (LxAxÎ).

EDF33551 - set 1 190 lei
EDF33552 - set 2 190 lei

EDF33610 370 lei
Perne curcubeu Cerc, 10 buc
Perne din spumă în culori luminoase. 
Grosime: 5 cm. Diametru: 30 cm.

Perne curcubeu Cerc, 5 buc
Perne din spumă în culori luminoase. 
Grosime: 5 cm. Diametru: 30 cm. 

EDF33651 - set 1 190 lei
EDF33652 - set 2 190 lei

KL03201 259 lei
Suport pentru depozitarea 
pernelor rotunde 
Suportul este prevăzut cu două roți (cu frână), 
care permit deplasarea suportului. Baza este 
realizată din placaj lăcuit cu grosimea de 1,8 
cm. Este ideal pentru depozitarea a 20 de  
perne rotunde din spumă cu diametrul de 
30 cm și grosimea de 5 cm.
Dimensiuni: 70 x 40 x 65 cm (LxAxÎ).

KL03202 259 lei
Suport pentru depozitarea
pernelor pătrate
Suportul este prevăzut cu două roți (cu frână), 
care permit deplasarea suportului. Baza este 
realizată din placaj lăcuit cu grosimea de 
1,8 cm. Este ideal pentru depozitarea a 20 de 
perne rotunde din spumă cu dimensiuni de 
30 x 30 cm și grosimea de 5 cm.
Dimensiuni: 70 x 40 x 65 cm (LxAxÎ).
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

EDF1146 1320 lei 
Tren din spumă
Dimensiunea taburetului cu adâncitură: 40 x 40 x 28 cm (lxLxÎ). 
Dimensiunea taburetului cu umplutură: 40 x 40 x 34,5 cm (lxLxÎ).
Dimensiunea trenului: 40 x 50 x 50 cm (lxLxÎ). 
Înălțimea scaunului tren: 20 cm.

Locomotivă din spumă
O locomotivă zâmbitoare este un plus pentru orice instituție preșcolară.

Copiii vor experimenta o mulțime de activități distractive cu ea.
Structura sa ușoară, dar rezistentă, permite chiar și celor mai mici copii mutarea 

vagoanelor și a locomotivei. Trenul este format dintr-o locomotivă și cinci vagoane. 
Cele trei corpuri sunt sub formă de taburete. 
Lungimea trenului complet este de 250 cm.

Trenul nostru se 
descurcă la orice 

întoarcere!

Fabricat în 
întregime din 
spumă tare. 

Suprafața este 
acoperită cu 

piele artificială.
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Mașină cu vagoane din spumă 

Mașina cu vagoane colorate oferă copiilor numeroase oportunități de activități amuzante. Toate componentele sunt 
realizate din spumă de înaltă calitate, care facilitează deplasarea lor. Husa și toate elementele decorative sunt 

realizate din imitație de piele. Elementele decorative sunt cusute pe husă, ceea ce garantează durabilitatea în utilizare. 
Vagoanele sunt achiziționate separat, astfel încât să puteți alege culoarea și lungimea în funcție de nevoile dvs.

Dimensiunile sunt afișate: L x Î x A.

EDF200291 390 lei
Mașină din spumă 
Mașina este fabricată din spumă 
de înaltă calitate și piele artificială.  
Dimensiuni: 60 x 50 x 30 cm.

EDF200292 285 lei
Vagon roșu pentru 
mașina din spumă 
Vagonul este fabricat din spumă 
de înaltă calitate și piele artificială.
Dimensiuni: 50 x 30 x 30 cm.

EDF200293 285 lei
Vagon galben pentru 
mașina din spumă 
Vagonul este fabricat din spumă 
de înaltă calitate și piele artificială.
Dimensiuni: 50 x 30 x 30 cm.

EDF200294 285 lei
Vagon verde pentru 
mașina din spumă 
Vagonul este fabricat din spumă 
de înaltă calitate și piele artificială.
Dimensiuni: 50 x 30 x 30 cm.
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

Scaune din spumă - mașinuțe 

O serie de mașini frumos colorate ajută copiii într-un joc de-a meseriile. Fiecare mașină are propriile caracteristici,
conform căruia copiii pot identifica pentru ce meserie este destinată mașina. Mașinile de jucărie sunt fabricate din 

spumă de înaltă calitate, datorită căreia sunt ușor de folosit. Husa și toate elementele decorative sunt realizate din piele 
artificială și cusute, ceea ce garantează durabilitatea în utilizare.

Scaune din spumă - mașinuțe 
Scaunele din spumă sunt proiectate pentru 
relaxare, distracție și exersarea echilibrului.
Dimensiuni: 79 x 47 x 30 cm (LxÎxA).

A. EDF200295 - mașină de pompieri  615 lei
B. EDF200296 - mașină de poliție 615 lei
C. EDF200297 - taxi  615 lei
D. EDF200298 - salvare 615 lei

EDF18001 1055 lei
Cuburi cu numere
Set de 20 de cuburi cu numere (2 seturi de numere 0-9), completate cu 
4 zaruri cu simbolurile +, -, x, :, =, ≠. Un total de 24 de cuburi ambalate 
într-un pachet practic. Este un ajutor deosebit în familializarea copiilor 
cu numerele prin activități motrice și alte jocuri didactice. Cuburile sunt 
realizate din spumă durabilă și inveliș din imitație de piele. Husa este 
fabricată din material textil.
Dimensiunea cubului: 15 x 15 x 15 cm.
Mărimea pachetului: 60 x 45 x 30 cm.
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Scaune din spumă - animăluțe
Scaunele din spumă sunt proiectate pentru 
relaxare și distracție, de asemenea sunt ideale 
pentru exersarea echilibrului.

EDF200209 - broască (71 x 40 x 30 cm) 340 lei
EDF200210 - urs (71 x 40 x 30 cm) 340 lei
EDF200211 - cocoș (70 x 49 x 30 cm) 500 lei

Scaune din spumă - animăluțe

Scaunele cu motive amuzante vor decora fiecare clasă și îi vor încânta pe copii. Sunt realizate 
din spumă de înaltă calitate, ceea ce facilitează mișcarea chiar de către copiii. Husa și toate 

elementele decorative sunt realizate din piele artificială. Elementele decorative sunt cusute pe 
husă, ceea ce garantează durabilitatea acestora în timpul utilizării.

Dimensiunile sunt afișate: L x Î x A.

EDF11080 410 lei
Scaun balansoar melc
Scaun balansoar pentru distracție și 
relaxare.
Dimensiuni: 67 x 30 x 48 cm (L x A x Î).

EDF11079 410 lei
Scaun balansoar pisică
Scaun balansoar pentru distracție și 
relaxare.
Dimensiuni: 67 x 30 x 48 cm (L x A x Î).

EDF30011 385 lei
Scaun din spumă pentru echilibru 
Pasăre
Scaunul din spumă este proiectat pentru relaxare și 
distracție, de asemenea este ideal pentru exercițiile 
de echilibrul. Dimensiuni: 83 x 30 x 50 cm (LxAxÎ).

BANANĂ PENTRU ECHILIBRU
Scaun din spumă proiectat pentru 
relaxare și distracție, de asemenea este 
ideal pentru exercițiile de echilibru.
Dimensiuni: 80 x 30 x 50 cm (L x A x Î).

EDF30001 - galben 340 lei
EDF30003 - roșu 340 lei
EDF30002 - albastru 340 lei
EDF30004 - verde 340 lei

Scaunele de spumă pot servi drept 
obiecte pentru ședere ,

sau jucării pentru activitățile de mișcare!

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

Scaune balansoar cu imprimeu
Scaunele balansoar sunt fabricate din spumă de înaltă calitate.
Partea pentru șezut și mănerele sunt din piele artificială și părțile 
lateralele sunt realizate din material rezistent (100 % poliester). 
Dimensiuni: 67 x 47 x 30 cm (L x Î x A).

EDF200213 - Pisică 450 lei
EDF200214 - Cățel 450 lei
EDF200215 - Porcușor  450 lei
EDF200216 - Șoricel 450 lei

EDF200212 605 lei
Scaun din spumă - Căluț
Scaunele din spumă sunt concepute pentru odihnă, 
distracție și echilibru. Zona pentru ședere este 
acoperită cu piele artificială iar părțile laterale sunt 
realizate din țesătură rezistentă (100 % poliester) cu 
imprimeu. Dimensiuni: 87 x 56 x 30 cm (L x Î x A).

EDF12007 579 lei
Saltea Soare
O saltea veselă care este potrivită 
pentru odihnă, exercițiu sau joc.
Ochii și gura sunt cusute.
Dimensiuni: Ø 120 cm, grosime: 7 cm.

EDF50180 1990 lei
Set din spumă Soare / Lună
Setul - masă - este fabricat din spumă de înaltă 
calitate și înveliș din piele artificială. Ochii și zâmbetul 
sunt cusute. Masa are 2 părți - pe o parte este soare 
zâmbăreț și pe cealaltă parte este lună plină.
Dimensiunile părții interioare: Ø 80 x 50 cm.
Dimensiunile părții exterioare: Ø 100 x 50 cm.

Scaunele pentru setul din spumă
 le puteți regăsi la pagina 350.

Scaunele din spumă
pot servi drept obiecte 

pentru șezut sau obiecte
pentru activitățile de 

mișcare
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Saltea pliabilă - tare
Se livrează în funcție de culorile
 disponibile în stoc.
(LxAxÎ în stare desfăcută).

EDF009T   180 x 120 x 5 cm 825 lei

EDF007T   180 x 60 x 5 cm 465 lei

EDF008T   180 x 90 x 5 cm 760 lei

Saltea pliabilă - moale
Se livrează în funcție de culorile 
disponibile în stoc
(LxAxÎ în stare desfăcută).

EDF009M   180 x 120 x 5 cm 689 lei

EDF007M   180 x 60 x 5 cm 350 lei

EDF008M   180 x 90 x 5 cm 550 lei

După folosire se 
poate plia pentru 

depozitare

EDF21025 550 lei
Saltea pliabilă 4 
Se livrează în funcție de culorile 
disponibile în stoc. 
Dimensiuni: 240 x 70 x 4 cm (LxAxÎ). 

EDF21150 850 lei
Saltea 300
Se livrează în funcție de culorile 
disponibile în stoc. 
Dimensiuni: 200 x 120 x 10 cm (LxAxÎ). 

EDF21023 530 lei
Saltea 100
Se livrează în funcție de culorile 
disponibile în stoc. 
Dimensiuni: 200 x 60 x 10 cm (LxAxÎ). 

EDF12065 195 lei
Saltea 120
Se livrează în funcție de culorile 
disponibile în stoc. 
Dimensiuni: 120 x 60 x 10 cm (LxAxÎ). 

După folosire se 
poate plia pentru 

depozitare

EDF21024 810 lei
Saltea 200
Se livrează în funcție de culorile 
disponibile în stoc. 
Dimensiuni: 60 x 20 x 200 cm (Š x V x D).
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

Saltea 4 anotimpuri 
Saltea moale cu imaginile celor 4 anotimpuri, 
reprezintă un loc pentru joacă, relaxare și 
mișcare. Temele celor 4 anotimpuri îi vor ajuta 
pe copii să învețe ce vreme este caracteristică  
pentru fiecare anotimp. 
Dimensiuni: 100 x 100 x 5 cm.

EDF100501 - Primăvară 345 lei
EDF100502 - Vară 345 lei
EDF100503 - Toamnă 345 lei
EDF100504 - Iarnă 345 lei

Saltea - sfert de cerc
Salteaua este fabricată din spumă și imitație de 
piele care se curăța ușor. Părțile laterale se pot 
prinde cu scai, formând un cerc. Saltelele sunt 
vândute individual, permițându-vă să creați un cerc 
colorat în funcție de nevoile dvs.
Dimensiuni: 90 x 90 x 10 cm.

EDF90902 - galben 360 lei
EDF90903 - roșu 360 lei
EDF90904 - albastru 360 lei
EDF90905 - verde 360 lei

Prindere 
cu scai

combinații 
diferite de 

culori 

Saltea pliabilă
Saltea din 3 părți cu imagini cu animăluțe, 
este fabricată din spumă de calitate și  
imitație de piele. Degetele, urechile și fața 
sunt cusute pe husă.
Dimensiuni: 180 x 80 x 5 cm.

EDF16080 - Șoarece 590 lei
EDF16081 - Urs 590 lei
EDF16082 - Leu 590 lei
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EDF200109 410 lei
Forme din spumă 
- Triunghi, set 6 buc
Setul conține 6 bucăți de forme 
colorate din spumă, care pot fi 
folosite pentru ședere, dar și 
pentru diverse activități fizice 
sau educaționale. 
Dimensiuni: 40 x 40 x 40 cm.
Înălțime: 5 cm.

EDF200110 410 lei
Forme din spumă 
- Cerc, set 6 buc
Setul conține 6 bucăți de forme 
colorate din spumă, care pot fi 
folosite pentru ședere, dar și 
pentru diverse activități fizice 
sau educaționale. 
Diametru: 40 cm.
Înălțime: 5 cm.

EDF200107 410 lei
Forme din spumă 
- Dreptunghi, set 6 buc
Setul conține 6 bucăți de forme 
colorate din spumă, care pot fi 
folosite pentru ședere, dar și 
pentru diverse activități fizice 
sau educaționale. 
Dimensiuni: 40 x 30 x 5 cm.

Activități interactive pentru clasă

Vă oferim obiecte excelente cu multe posibilități de utilizare. Jucați-vă, învațați, faceți sport sau faceți-le pe toate deodată!
Puteți utiliza forme individuale de spumă împreună pentru șezut.

În combinațiile cu cuburi, aveți nenumărate posibilități pentru diverse activități. Înălțime: 5 cm.

EDF200105 245 lei
Forme din spumă 
- Pătrat, set 6 buc
Setul conține 6 bucăți de forme 
colorate din spumă, care pot 
fi folosite pentru ședere, dar și 
pentru diverse activități fizice sau 
educaționale. 
Dimensiuni: 30 x 30 x 5 cm.

EDF200106 410 lei
Forme din spumă 
- Semicerc, set 6 buc
Setul conține 6 bucăți de forme 
colorate din spumă, care pot 
fi folosite pentru ședere, dar și 
pentru diverse activități fizice sau 
educaționale. 
Dimensiuni: 40 x 30 x 5 cm.

EDF200108 410 lei
Forme din spumă 
- Hexagon, set 6 buc
Setul conține 6 bucăți de forme 
colorate din spumă, care pot 
fi folosite pentru ședere, dar și 
pentru diverse activități fizice sau 
educaționale. 
Lungimea 1 părți: 21 cm.
Înălțime: 5 cm.

Zarurile nu sunt incluse în pachet,
se comanda separat la pagina 911
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

EDF200101 205 lei
Zar - Culori 
Zar din spumă pentru jocuri
și alte activități. Preț per 1 buc.
Dimensiuni: 30 x 30 x 30 cm.

EDF200102 205 lei
Zar - Forme
Zar din spumă pentru jocuri
și alte activități. Preț per 1 buc.
Dimensiuni: 30 x 30 x 30 cm.

EDF200103 205 lei
Zar - Numere
Zar din spumă pentru jocuri
și alte activități. Preț per 1 buc.
Dimensiuni: 30 x 30 x 30 cm.

EDF200104 260 lei
Zar - Exerciții 
Zar din spumă pentru jocuri
și alte activități. Preț per 1 buc. 
Dimensiuni: 30 x 30 x 30 cm.

Figuri și numere
- Așezați zarurile din spumă pe podea. (Utilizați toate 

seturile.) Aruncați un zar cu figuri și un zar cu cifră 
deodată. Copiii trebuie să găsească un anumit 
număr de forme indicat de dvs.

Figuri și culori
- Așezați zarurile din spumă pe podea. (Utilizați 

toate seturile.) Aruncați un zar cu culori și un zar 
cu figuri deodată. Copiii trebuie să găsească o 
formă în culorile indicate de dvs. 

Exerciții și numere 
- Așezați zarurile din spumă pe podea. (Utilizați 
toate seturile.) Aruncați un zar cu culori și un zar 
cu cifră deodată. Copiii trebuie să facă atătea 
exerciții câte indică numărul de pe zar.

Numere și culori 
- Așezați zarurile din spumă pe podea. (Utilizați 
toate seturile.) Aruncați un zara cu culori și un zar 
cu cifre deodată. Copiii trebuie să găsească un 
anumit număr de forme în culorile indicate de dvs. 

Culori
- Așezați zarurile din spumă pe podea. (Utilizați toate 

seturile.) Aruncați zarul cu culori. Copiii trebuie să 
se așeze pe culoarea indicată pe pe zar.

Figuri
- Așezați zarurile din spumă pe podea. (Utilizați 

toate seturile.) Aruncaț zarul cu figuri. Copiii 
trebuie să se așeze pe forma indicată pe zar. 

Exerciții 
- Așezați zarurile din spumă pe podea. (Utilizați tot 
atătea zaruri câți copii participă la joc.) Fiecare copil 
se așează pe forma sa. Aruncați zarul cu exerciții. 
Copiii trebuie să imite exercițiul de pe zar.

Numere 
- Așezați zarurile din spumă pe podea. (Utilizați tot 

atătea zaruri câți copii participă la joc.) Fiecare copil 
este așezat pe saltea. Aruncați zarul cu numere. Se 
ridică tot atăția copii câți indică numărul de pe zar și  
trebuie să numere cu voce tare pănă la numărul indicat. 

Activități cu combinații 
de zaruri și alte forme din spumă de la pag. 911
Zarurile din spumă nu sunt incluse în pachet, se pot comanda separat

Activități cu zaruri individuale  
și alte forme din spumă la pag. 911

Zarurile din spumă nu sunt incluse în pachet, se pot comanda separat
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EDF200498 1700 lei
Zaruri din spumă cu imagini
- Cele 4 anotimpuri ale anului
Setul conține 9 zaruri. Copiii pot forma 6 
imagini diferite. Cuburile sunt acoperite cu 
țesături de calitate cu imprimeu
(100% poliester).
Dimensiunea unui zar: 30 x 30 x 30 cm. 

EDF200499 1700 lei
Zaruri din spumă cu imagini
- Lumea copiilor
Setul conține 9 zaruri. Copiii pot forma 6 
imagini diferite. Cuburile sunt acoperite 
cu țesături de calitate cu imprimeu
(100% poliester).
Dimensiunea unui zar: 30 x 30 x 30 cm. 
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

EDF150154 1690 lei
Piscină rotundă
O piscină moale și sigură care este 
ușor de curățat și de întreținut. 
Piesele individuale sunt atașate prin 
intermediul unui dispozitiv de fixare 
cu scai. Piscina nu are fund, ceea ce 
facilitează depozitarea acesteia.
În piscină aveți nevoie de aproximativ 
1000 de bile cu diametrul 6 cm. 
se livrează in funcție de culorile 
disponibile în stoc.
Diametru: 150 cm.
Înălțimea peretelui: 40 cm.
Grosimea peretelui: 15 cm..

EDF210070 1670 lei
Scări pentru piscină
Se livrează în funcție de culorile 
disponibile în stoc.
Dimensiuni: 200 x 80 x 60 cm.

EDF200500 1700 lei
Zaruri din spumă cu imagini
- Animale domestice
Setul conține 9 zaruri. Copiii pot forma 6 imagini 
diferite cu animalele domestice. Cuburile sunt 
acoperite cu țesături de calitate cu imprimeu
(100% poliester).
Dimensiunea unui zar: 30 x 30 x 30 cm. 
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Piscină pătrată
Piscină moale și sigură. Este ușor de curățat și de întreținut. 
Elementele individuale sunt prinse unul de celălalt cu scai. 
Piscina nu are fund, ceea ce ajută la plierea ei atunci cand nu 
este folosită. Pentru piscină aveți nevoie de aproximativ 5000 de 
bile cu diametru de 6 cm. 
Se livrează în funcție de culorile disponibile în stoc. 
Grosimea peretelui: 20 cm.

EDF18060 - Piscină 180 (180 x 180 x 60 cm) 2250 lei
EDF16060 - Piscină 160 (160 x 160 x 60 cm) 1915 lei

EDF22602 2390 lei
Piscină de colț
Piscină moale și sigură. Este ușor de curățat și de întreținut. Elementele 
individuale sunt prinse unul de celălalt cu scai. Piscina nu are fund, ceea ce 
ajută la plierea ei atunci cand nu este folosită. Pentru piscină aveți nevoie 
de aproximativ 3000 de bile cu diametru de 6 cm. 
Se livrează în funcție de culorile disponibile în stoc.
Dimensiunile colțului: 200 x 200 cm.
Înălțimea peretelui: 60 cm.
Grosimea peretelui: 20 cm 

EDF22604 2280 lei
Piscină pătrată
Piscină moale și sigură. Este ușor de curățat și de 
întreținut. Elementele individuale sunt prinse unul de 
celălalt cu scai. Piscina nu are fund, ceea ce ajută la 
plierea ei atunci cand nu este folosită. Pentru piscină aveți 
nevoie de aproximativ 5000 de bile cu diametru de 6 cm. 
Se livrează în funcție de culorile disponibile în stoc.
Dimensiuni: 200 x 200 x 60 cm (LxAxÎ). 
Grosimea peretelui: 20 cm

Mingi pentru piscină
Pachetul conține 500 buc mingi din plastic 
colorate, care sunt potrivite pentru piscinele 
moi pentru joacă.

MGS60500 - 500 buc Ø 60 295 lei
MGS38500 - 500 buc Ø 38 180 lei

MT5231 42 lei
Mingi pentru piscină
Pachetul conține 100 buc mingi din plastic 
colorate, cu diametrul de 6 cm.
Dimensiuni ambalaj: 25 x 25 x 50 cm (LxAxÎ). 

Lăsați copiii
să se „bălăcească“ în piscina

 plină cu bile colorate
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

Sortimentul complet îl puteți
 regăsi pe site-ul nostru 

www.nomiland.ro

măsuri la
 comandă! 

Dacă nu ați reușit să 
găsiți în gama noastră 

largă, dimensiunile 
potrivite, putem 

realiza componente 
din spumă la comandă

� colțuri pentru copii
� locuri de joacă
       pentru copii
� școli particulare

� Piscine uscate
� Seturi din spumă
� seturi pentru 
       exerciții
� tobogane
� scaune din spumă

� gamă largă de oferte
� cele mai bune prețuri 
� servicii complete
� cea mai bună calitate

Fabricat din spumă 
de calitate. 

Suprafața este acoperită 
cu piele artificială.

Culori disponibile:

Fabricăm piscine uscate
cu dimensiuni și culori

în funcție de nevoile dvs.
Dimensiunile pentru piscina dorită 

ni le puteți comunica 
la adresa de e-mail 

nomiland@nomiland.ro
sau apelând la numărul 

 0356 630 006
Cele mai solicitate dimensiuni 

pentru piscina pătrată:

Vă ajutăm să     
decorați :

Nomiland vă 
garantează:

la noi puteți găsi 
tot ceea ce căutați:

Mingi pentru piscină le 
găsiți la pag. 914

Piscină 
uscată
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YC07706 1140 lei
Piscină pentru bile
Piscina din plastic în formă de grădină, este perfectă pentru distracția
cu bile. Poate fi folosită și pentru separarea spațiului sau pentru diverse jocuri tematice. 
Pentru joaca în piscină vă recomandăm 1500 buc de bile, care se vând separat. 
Pachetul conține 6 buc de gard. Dimensiunile unei părți: 80 x 60 cm. 
Dimensiune dreptunghiulară asamblată: 165 x 85 x 58 cm (lxAxÎ).

YC09093 1480 lei
Scară pentru activități
Scara este alcătuită din patru părți din care puteți crea diferite 
forme pentru exercițiu sau obstacole pentru joc.
Piesele individuale sunt conectate cu ajutorul unor șuruburi și 
legături speciale. Spațiul dintre trepte este de 15 cm. 
Diametrul cercului asamblat: 135 cm, înălțimea: 40 cm

Din motive de securitate 
recomandăm 

supravegherea copiilor de 
câtre un adult

ES44004 3980 lei
Perete de cățărat - Pomul
Perete de cățărare din placaj de 
mesteacăn lăcuit. În timpul urcării, 
copiii pot colecta diferite obiecte 
- mere - care sunt fixate cu scai. 
Peretele dezvoltă abilitățile motorii și 
coordonarea, percepția și dexteritatea 
fiecărui copil. Conține 1 perete de 
cățărare, 30 de obiecte de colectat (în 
funcție de tema peretelui) și 7 mânere. 
Dimensiune: 91 x 121 x 12 cm. 
Categorie de vârstă: 4+ 

MR410160 985 lei
Leagăn / cadru de cățărat din lemn
Cadru de cățărat din lemn și leagăn în același timp. 
Permite exersarea echilibrului și coordonării mână-
ochi. Sarcina max.: 50 kg.
Dimensiuni: 106 x 48 x 34 cm.
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

LE6119 105 lei
Frânghie pentru cățărat
Frânghie pentru practicarea alpinismului. Se poate atârna pe 
un copac sau în sala de gimnastică. Pe frânghie sunt noduri 
care ajută la cățărat. Clipul de plastic rezistent ține ferm bucla 
pentru atârnarea inelului metalic iar clipul de la celălalt capăt 
pentru a nu se despleti sfoara. .
Lungime: 210 cm. Greutate: 120 kg.
Categoria de vârstă: 3+

LE4915 365 lei
Leagăn din Frânghie
- cerc 
Înălțime: 150 cm. Diametru: 60 cm. 
Greutate: 100 kg
Categoria de vârstă: 3+ 

LE6995 250 lei
Plasă pentru cățărat
Plasa poate fi montată vertical sau orizontal 
cu ajutorul celor 20 de bucle.
Dimensiuni: 170 x 170 x 4 cm.
Greutate: 200 kg. Categoria de vârstă: 4+ 

LE1048 69 lei
Scară din sfoară 2
Potrivit pentru cățărarea 
în căsuța din copac.
Dimensiuni: 200 x 30 cm. 
Greutate: 75 kg.
Categoria de vârstă: 3+ 

NV20001 840 lei
1. Scară pentru preșcolari
Greutate: 80 kg.
Dimensiuni: 208 x 62 cm. NV20003 1240 lei

2. Scară pentru școlari
Dimensiuni: 244 x 92 cm.

LE6118 67 lei
Leagăn din plastic rotund 
Un leagăn ideal pentru grădină sau curtea școlii. 
Agățați leagănul și distracția poate începe. Este 
fabricat din plastic, deci este rezistent la orice 
vreme. Diametru 28 cm. Lungime: 175 cm. 
Greutate: 70 kg. Categoria de vârstă: 3+ 

DH423 48 lei
Leagăn rotund
Cercul din plastic servește drept 
scaun, frânghia se poate atașa de 
un copac sau în alt loc. 
Dimensiuni: diametru 28 cm, 
grosime 7 cm.
Categoria de vârstă: 3+

LE10876 69 lei
Leagăn din plastic
Potrivit pentru atârnarea de
copac sau de alt loc. Scaunul 
este confecționat dintr-un 
material dur.
Dimensiuni: 42 x 17 x 10 cm. 
Greutate: 100 kg.
Lungime sfoară: 190 cm.
Categoria de vârstă: 3+ 

NV06997 140 lei
Leagăn din lemn cu barieră 
Leagăn pentru cei mici cu scaun din lemn și barieră 
dublă. Datorită barierei din lemn și curelei, leagănul 
este distractiv și sigur. Dimensiuni: 30 x 30 x 30 cm.
Greutate: 30 kg. Lungime sfoară: 140 cm. 
Categoria de vârstă: 1+ 

NV20005 790 lei
Banchetă gimnastică 2 m
Fabricată din lemn de pin.
Înălțime: 30 cm. Lungime 200 cm.

NV20006 990 lei
Banchetă gimnastică 3 m
Fabricată din lemn de pin. 
Înălțime: 30 cm. Lungime 300 cm.
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IT098 46 lei
Suporturi Uni
Se livrează în funcție de culorile 
disponibile în stoc.
Dimensiuni: 36 x 14,5 x 10 cm.

tije pilot

IT099 19 lei
4 mânere
+ 3 tije pilot  (5 cm)

Cercuri 40 - 5 buc
Diametru: 40 cm. Preț pentru 5 buc

IT082 62 lei

Cercuri 65 - 5 buc
Diametru: 56 cm. Preț pentru 5 buc

IT085 159 lei

- Fabricate din 
material flexibil

IT109 40 lei
Suport pentru tije
Diametru: 25 cm. 
Preț pentru 5 buc.

Tije 60 cm
Diametru: 2,5 cm. 

IT073 -  16 buc 189 lei
IT0738 - 8 buc 95 lei

Tije 90 cm
Diametru: 2,5 cm.

IT077 -  16 buc 245 lei
IT0778 - 8 buc 125 lei

Cuplaje pentru 
înălțime
IT110 -  10 buc 46 lei
IT1105 - 5 buc 23 lei

Cuplaje tijă
Cuplajele sunt rotative.

IT111 -  10 buc 46 lei
IT1115 - 5 buc 23 lei

Cuplaje pentru
cercuri
Cuplajele sunt rotative.

IT112 -  10 buc 46 lei
IT1125 - 5 buc 23 lei

VN50984 71,9 lei
Placă 
Placă din plastic, rezistentă și 
durabilă, care se conectează la 
suporturi cu 2 conectori (IT099). 
Greutatea maximă: 80 kg.
Dimensiuni: 81 x 15 x 3 cm.
Categoria de vârstă: 4+ 
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

VN755695 710 lei
Set complet pentru dezvoltarea capacității 
motorii
Setul este potrivit pentru activitățile de mișcare și sport.
Este ideal pentru dezvoltarea vitezei și a priceperii. Toate 
componentele sunt fabricate din plastic dur de înaltă calitate.
Setul conține:
- 4 jaloane în 4 culori (Înălțime 30 cm), 
- 4 suporturi în 4 culori (9,5 x 36 x 15 cm), 
- 8 tije în 4 culori (lungime 70 cm, diametru 2,5 cm), 
- 4 cercuri mici (diametru 38 cm), 
- 4 cercuri mari (diametru 50 cm) și 30. 
 Totul este ambalat într-un pachet practic (33 x 66 x 28 cm).
 Categoria de vârstă:3+

IT140 385 lei 
Set pentru construirea tunelului
Copiii pot crea un tunel din 8 baze circulare și 
4 tije arcuite. Acest set servește pentru diverse 
activități sportive.

IT102 695 lei 
Set pentru exerciții A
Setul conține:
- 5 suporturi
- 4 baze circulare
- 4 cercuri (1 x diametru 60 cm, 
  1 x diametru 65 cm, 2 x diametru 50 cm)
- 12 tije, lungime: 110 cm
- 2 jaloane fără găuri, înălțime: 30 cm
- 6 clipuri

L - RO - Pohybova-2021-2022 - 32 Da PRINT.indd   919 26. 7. 2021   12:02:28



20,5 cm
18,5 cm

21 cm

20 cm

20,5 cm

20 cm

20 cm

920
REDUCERE AVANTAJOASĂ: -5% în perioada 01.09.2021 - 15.11.2021.   

Sport
Se

tu
ri 

se
m

ne
 d

e 
ci

rc
ul

aț
ie

, j
al

oa
ne

 / 
Ve

hi
cu

le
 p

en
tr

u 
co

pi
i

VN33507 128 lei
Jaloane cu numere
Un ajutor excelent în organizare și formare 
în școli. Se pot utiliza în mediul extern sau 
intern. Jaloanele sunt numerotate de la 0 la 
10. Înălțime: 23 cm. Preț set de 11 buc. 
Categoria de vârstă: 6+

IT031 1390 lei
Set de semne, tije și suporturi 1
Setul conține: 12 suporturi, 12 tije 120 cm, 24 
semne de circulație. Semnele decirculație sunt 
fabricate pe Forex de 3 mm (placa din spumă 
expandată de PVC)

Jaloane cu 12 gâuri
Jaloanele sunt prevăzute cu suporturi 
pentru inele și cu 12 găuri pentru fixarea 
tijelor. Înălțime: 30 cm. 

IT064 -  12 buc 355 lei
IT0646 - 6 buc 175 lei

MH11122 535 lei
Cărucior universal pentru obiecte
Un cărucior cu rotițe, practic, care poate fi folosit pentru 
tot felul de unelte - fie pentru sport, creație, muzicale, 
etc. Dulapul este fabricat din lemn de fag. Este adaptat 
dimensional pentru utilizarea cutiilor noastre de 
depozitare din plastic, care se regăsesc la pagina 857. 
Dimensiuni: 90 x 47,5 x 94 cm (lxAxÎ).

ROTIȚELE OFERĂ
CAPACITATEA DE A 
MUTA CĂRUCIORUL

ÎN LOCUL DORIT

Cutiile de depozitare din plastic
potrivite pentru mobilier le găsiți 

la pagina 857
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

Mașină PlasticCar

Căutați o jucărie fascinantă?
Revoluționarul PlasticCar, realizat din plastic de înaltă 
calitate, cu direcție ușoară, fără pedală și alimentare. 
PlasticCar este un miracol mecanic care utilizează 
o sursă inepuizabilă de energie: puterea copilului, 

resursele naturale și legile fizicii: forța centrifugă, atracția 
gravitațională și frecarea. Mașinuța PlasticCar este 

lansată cu mișcari de volan dreapta - stânga. Oferă 
copiilor o mulțime de mișcări, mai mult decât  oferă 

celelalte jucării. Pentru copiii de la 3 ani. Mașina suportă 
încărcături de până la 100 kg pe o suprafață netedă și 

55 kg pe o suprafață aspră.
Acest produs a primit multe premii internaționale.

PZ001 325 lei
Mașinuță PlasticCar
Se livrează în funcție de culorile
disponibile în stoc.
Dimensiuni: 78 x 30 x 45 cm (LxAxÎ).
Categoria de vârstă: 3+

fără baterii sau 
pedale

Design 
inovativ

Skateboard cu mâner
Skateboardul oferă copiilor o mare distracție 
în exerciții și jocuri. Este realizat din plastic 
dur, cu mâner pe părțile laterale. Rotițele sunt 
fabricate din plastic.
Dimensiuni: 30 x 30 cm.
Categoria de vârstă: 4+

VN54605 - verde 99 lei
VN54604 - mov 99 lei
VN54606 - portocaliu 99 lei
VN54607 - albastru 99 lei
VN3855 - galben 99 lei

potrivit pentru joaca
în interior și în exterior

Leagănele și mașinile mari 
pentru grădină le 

regăsiți la paginile 442 - 443
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Bicicletă fără pedale
Bicicleta fără pedale, din plastic rezistent este potrivită pentru practicarea echilibrului. 
Poate fi utilizată în aer liber sau în interior. 
Categoria de vârstă: 3+

LH50648 - roșu (dimensiuni 74 x 32 x 50 cm, înălțimea scaunului 32 - 41 cm) 650 lei
LH50649 - albastru (dimensiuni 80 x 38 x 54 cm, înălțimea scaunului 37 - 45 cm) 650 lei
LH50647 - verde (dimensiuni 81 x 39 x 53 cm, înălțimea scaunului 37 - 45 cm) 650 lei

EPL5530EM 105 lei
Plăcuțe magnetice pentru tricicletă - Numere
Două seturi diferite de plăcuțe magnetice. Marcajele magnetice sunt proiectate pentru 
vehiculele „ES”. Acestea pot fi ușor fixate și înlocuite pe panoul frontal al tricicletelor și 
bicicletelor. De asemenea, pot fi utilizate pe alte suprafețe metalice, cum ar fi ușile sau 
panourile. Conținut: 6 semne magnetice cu numerele 1 - 6. Material: metal, magnet. 
Dimensiuni: 15 x 15 x 0,3 cm.

EPL5501EM 1035 lei
Tricicletă - mărimea L
Tricicleta este deosebit de stabilă - o premisă ideală 
pentru viața de zi cu zi în grădinițe și centre sociale. 
Mânerele de ghidare moi cu protecție la impact lateral 
pentru o siguranță sporită. Scăunelele largi asigură o 
poziție confortabilă. Ghidonul cu mânere are rotație 
limitată pentru siguranță.  Structură stabilă și durabilă. 
Pedalele de înaltă calitate împiedică degetele să se 
lipească. Cauciucuri moi și silențioase pentru un confort 
mai mare. Sarcina max. 50 kg. 
Înălțimea scaunului: 39 cm. 
Dimensiuni: 81 x 45 x 61,3 cm.

EPL5502EM 945 lei
Tricicletă - mărimea M
Tricicleta este deosebit de stabilă - o premisă ideală 
pentru viața de zi cu zi în grădinițe și centre sociale. 
Mânerele de ghidare moi cu protecție la impact lateral 
pentru o siguranță sporită. Scăunelele largi asigură o 
poziție confortabilă. Ghidonul cu mânere are rotație 
limitată pentru siguranță.  Structură stabilă și durabilă. 
Pedalele de înaltă calitate împiedică degetele să se 
lipească. Cauciucuri moi și silențioase pentru un confort 
mai mare. Sarcina max. 50 kg. 
Înălțimea scaunului: 34 cm. 
Dimensiuni: 78 x 45 x 54,8 cm.

EPL5513EM 870 lei
Bicicletă fără pedale
Bicicleta este deosebit de stabilă - o premisă ideală 
pentru viața de zi cu zi în grădinițe și centre sociale. 
Mânerele de ghidare moi cu protecție la impact lateral 
pentru o siguranță sporită. Scăunelele largi asigură o 
poziție confortabilă. Ghidonul cu mânere are rotație 
limitată pentru siguranță.  Structurș stabilă și durabilă. 
Cauciucuri moi și silențioase pentru un confort mai 
mare. Sarcina max. 50 kg. 
Înălțimea scaunului: 39,5 cm. 
Dimensiuni: 89,5 x 44 x 61,5 cm.

GN41414 455 lei
Tricicletă Mini Viking
Susține dezvoltarea abilităților motorii la copii, cu scopul 
dezvoltării acestora. Această dezvoltare este deosebit 
de importantă la vârsta fragedă a unui copil care este 
interesat să descopere abilitățile propriul corp și să 
caute diferite moduri de mișcare. Tricicleta are un scaun 
în formă anatomică, pedale antiderapante, mânere din 
cauciuc și structură acoperită cu o pulbere rezistentă la 
coroziune și șocuri. Potrivit pentru copiii de la 1 la 4 ani. 
Înălțimea scaunului: 24 cm. Sarcina maximă: 50 kg.
Dimensiuni: 43 x 54 x 61,5 cm.
Categoria de vârstă: 1+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

BE64300 590 lei
ATV pentru cei mici
Cu acest ATV, copiii pot începe de la un 
an să se pregătească pentru primii pași, 
îmbunătățindu-și abilitățile motorii. Astfel copilul 
va căpăta baza pentru o mișcare ulterioară mai 
complexă. Capacitate de încărcare max. 50 kg.
Dimensiuni: 54 x 21 x 37 cm.
Categoria de vârstă: 1+

GN41214 500 lei
Mini bicicletă fără pedale BikeRunner
Bicicletă fără pedale pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 
2 și 4 ani, care încă nu au experimentat mersul pe bicicletă 
sau trotinetă. Scaunul jos asigură o ușoră încălecare chiar 
și pentru cei mai mici copii. Scaunul are formă anatomică, 
pedale antiderapante, mânere din cauciuc și structură 
acoperită cu o pulbere care este rezistentă la coroziune și 
șocuri. Înălțimea scaunului: 31 cm. Sarcina maximă: 50 kg.
Dimensiuni: 41 x 43 x 73,5 cm.
Categoria de vârstă: 2+

LE4713 330 lei
Bicicleta Nr.1                 
Înălțimea scaunului este ajustabilă!
Dimensiuni: 91 x 56 cm.
Categoria de vârstă: 3+

Bicicletă - echilibru

Folosind bicicletele noastre, copiii își exersează echi-
librul în timp ce se pregătesc pentru mersul pe bicicleta 
clasică. Excelent pentru utilizarea pe terenul de joacă.

LH50710 419 lei
Trotinetă cu 2 roți 
Trotinetă pentru copii mici, cu 
două roți EVA. Mânerul 
anti-alunecare oferă siguranță.
Înălțime șurub: 59 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 - roșu 2005 lei
JA7300502 - galben 2005 lei
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EPL0008KT 799 lei
Insule colorate
Pachetul conține 6 insule colorate de diferite 
dimensiuni și cu diferite suprafețe. Insulele sunt un 
instrument excelent pentru formarea musculaturii, 
abilitățiilor de sărire și rotire. Acestea pot fi așezate 
una peste cealaltă, oferind un nivel suplimentar de 
dificultate la efort. Ambalate într-o husă practică. 
Insulele sunt realizate din plastic solid și au un 
finisaj anti-alunecare, greutatea maximă fiind de 
80 kg.
Dimensiuni: insula mare - 40 x 39 x 13 cm;
insula mijlocie - 35,5 x 35 x 14 cm; 
insula mică  - 27,8 x 27 x 8,7 cm.
Categoria de vârstă: 3+ 

EPL000900B 1320 lei
Trotuar ondulat 
Constriuiți-vă dintr-o singură bucată un trotuar
- drept, zig-zag, circular - așa cum vă doriți. Mersul 
pe acest trotuar dezvoltă mușchii și echilibrul, 
percepția tactilă prin alternarea diferitelor suprafețe. 
Piesele sunt realizate din plastic durabil și au finisaj 
anti-alunecare. Pachetul conține 8 piese. Totul este 
ambalat într-o husă practică.
Greutatea maximă este de 80 kg.
Dimensiuni: 68 x 17 x 11 cm.
Categoria de vârstă: 3+

EPL0010KT 95 lei
Conectori
Conectorii sunt utilizați pentru conectarea 
părților individuale ale Insulelor colorate 
(EPL0008KT) sau ale Trotuarului ondulat 
(EPL00900B). Sunt necesare 3 îmbinări 
pentru conectarea insulelor.
Pachetul conține 6 buc.
Dimensiuni: 18 x 7 x 4 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

GN2123 249 lei
Echilibru - Traseu 
Din piesele colorate diferit, vă puteți construi un traseu, care poate 
duce în direcții diferite. Piesele sunt realizate din plastic durabil cu 
ventuze de cauciuc anti-alunecare.
Ele pot fi depozitate una peste alta, economisind spațiu.
Pachetul conține 7 piese (6 mai lungi, 1 mai scurtă) în 6 culori 
diferite. Potrivit pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 8 ani.
Dimensiunile pieselor lungi: 35,5 x 11,5 x 4,5 cm.
Dimensiunile piesei scurte: 15,5 x 8,5 x 4,5 cm.
Categoria de vârstă: 2+

IT070 360 lei
Șarpe pentru echilibru
Set de 24 de piese (12 drepte, 12 curbe).
4 culori în set. Lungime 7,5 m
Dimensiuni: 1 buc mărimea: 31 x 12 x 6 cm.

VN34461 215 lei
Frânghie pentru echilibru
Permite copiilor să exerseze stabilitatea, 
echilibrul și abilitățile motorii într-o formă 
jucăușă. Frânghia este suficient de lungă 
pentru a exersa echilibrul doi copii simultan.
Dimensiuni: lungime 5 m, diametru 4 cm.
Categoria de vârstă: 6+

L - RO - Pohybova-2021-2022 - 32 Da PRINT.indd   925 26. 7. 2021   12:03:11



926
REDUCERE AVANTAJOASĂ: -5% în perioada 01.09.2021 - 15.11.2021.   

Sport
Ex

er
sa

re
a 

ec
hi

lib
ru

lu
i

Plăci senzoriale
Suporturile cu diferite suprafețe servesc la dezvoltarea echilibrului și abilității senzoriale a copiilor. Atunci când merg pe diferite 

suprafețe, copiii compară suprafețele și își masează picioarele. Plăcile sunt realizate din placaj durabil și rezistent de 18 mm grosime 
și sunt fixate cu două găuri pe un suport din lemn masiv. Puteți utiliza suporturile individual sau puteți crea un traseu. 

(Aveți nevoie de 8 suporturi pentru a crea un traseu închis din toate cele 8 plăci).
Înălțimea suportului este de 5 cm și stă fixat pe toată suprafața podelei, ceea ce îl face sigur pentru copiii mici.

Datorită lățimii lor, oferă o activitate fizică sigură pentru toți copiii.
Greutate maximă : 45 kg.

    Lungimea bazelor: 100 cm.
Lățimea bazelor: 15 cm.

PN205601 81 lei
Placă netedă 
Placă cu suprafață netedă.

PN205608 415 lei
Cercuri colorate
Placă cu cercuri din lemn colorate.

PN205607 245 lei
Pietricele
Placă cu pietricele.

PN205602 120 lei
Iarbă artificială 
Placă cu suprafață de iarbă artificială.

PN205605 145 lei
Cilindrii din lemn
Placă cu 6 cilindrii din lemn.

PN205606 110 lei
Frezări
Placă cu diferite frezări.

PN205600 52 lei
Suport pentru placă, 1 buc
Sunt necesare două suporturi pentru 
fixarea plăcii. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 30 x 15 x 5 cm.

PN205603 220 lei
Cilindrii din piele artificială
6 cilindrii din spumă acoperite cu piele 
eco artificială durabilă.

PN205604 369 lei
Diverse materiale
O combinație de suprafețe - una  cu 
spumă acoperită cu velur, cercuri din 
lemn, cealaltă acoperită cu piele eco 
artificiială și pietre rotunde.
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

GN2163 540 lei
Trotuar pentru echilibru
Placă colorată în formă de arc, permite diferite moduri 
de asamblare. Puteți crea un pod prin plasarea arcului 
în sus sau în jos. Combinarea mai multor arce va crea 
poduri  interesante. Suprafața din plastic dur, antiderapant, 
dezvoltă stabilitatea și abilitățile motorii ale copilului. Ajută 
la dezvoltarea echilibrului și a activităților fizice. Înălțimea 
maximă: 10,5 cm. Pachetul conține 3 arce.
Dimensiuni: 21,5 x 59 cm.
Categoria de vârstă: 2+

GN2126 215 lei
Piatră de râu cu arcuri
Pachetul conține 1 buc. Datorită celor trei arcuri de oțel, 
această piatră este ușor înclinată în timpul mișcării. În 
acest fel, copiii antrenează mușchii picioarelor, precum 
și echilibrul și coordonarea. Suprafața are un strat de 
cauciuc antiderapant, protejând în același timp podeaua. 
Greutate maximă: 50 kg.
Dimensiuni: 37 x 37 x 10 cm.
Categoria de vârstă: 2+

GN2235 365 lei
Placă mobilă
Pachetul conține 1 buc. Placa are rulmenți metalici 
pe ambele capete, ceea ce o face să se miște ușor 
spre părți. Unghiul de înclinație este stabilit astfel 
încât este sigur chiar și pentru copiii mici. Placa 
este realizată din plastic întărită cu o tijă din oțel 
cu o grosime de 12 mm și are o plăcuță de nailon 
care absoarbe șocurile.
Greutate maximă: 50 kg.
Dimensiuni: 73,5 x 13 x 6 cm.
Categoria de vârstă: 4+
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Frunze de echilibru
Panta frunzelor simulează terenul accidentat al muntelui, terenul stâncos și versanții. 
Frunzele pot fi urcate doar cu îndemânare și concentrare. Gradul de dificultate poate 
fi crescut prin stivuirea frunzelor, ceea ce economisește și spațiu. Stratul de cauciuc 
antiderapant de pe partea inferioară oferă siguranță. Forma unică a suprafeței concave 
combină suprafețe înclinate și largi și promovează coordonarea și echilibrul. 
Conține: 6 bucăți de frunze (2 x verde, 2 x verde deschis, 2 x galben).
Capacitate de încărcare de până la 60 kg. 
Dimensiuni: 51,4 x 39,6 x 16,9 cm. 
Categoria de vârstă: 2+

EPL5001KP 1290 lei
Cursă de obstacole Junglă
Trunchiurile de copac sunt plane pe față și convexe 
pe spate - pentru diverse opțiuni de proiectare. 
Suprafețele au structuri diferite: pe de o parte inele 
de creștere, pe de altă parte flori. Copiii simt diferite 
crestături / denivelări cu picioarele. Trunchiurile de 
copaci creează căi și poduri cu diferite înălțimi și 
niveluri de dificultate. Pista antrenează echilibrul și 
coordonarea copiilor. Conținut: 4 x bază, 6 x trunchi 
de copac (3 x verde, 3 x maro deschis). 
Sarcină maximă suportată de până la 60 kg. 
Dimensiuni: bază: 46,8 x 19,8 x 18,7 cm, trunchi de 
copac: 59,6 x 13,8 x 9,2 cm. 
Categoria de vârstă: 2+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

EPL2016KM 2065 lei
Triunghiuri pentru cățărat
Plăcile largi și înguste au structuri diferite pe ambele părți, care 
stimulează senzația de atingere a copilului. Adânciturile oferă sprijin 
copiilor în timp ce se cațără cu mâinile și picioarele. Componentele 
înguste și largi sunt conectate ușor și ferm la componentele triunghiulare 
cu ajutorul șuruburilor. Prin diferite opțiuni de instalare, cum ar fi scările, 
poate varia nivelul de dificultate. Urcarea susține forța musculară și 
echilibrul copiilor. 
Conținut: 4 x triunghi (galben), 3 x placă lată (turcoaz), 2 x placă îngustă 
(bej), 20 x piuliță, 1 x cheie din plastic. Capacitate maximă de încărcare 
de până la 60 kg. Dimensiuni: triunghi: 66 x 59,3 x 6 cm, placă lată: 53,4 
x 39 x 7 cm, placă îngustă: 53,4 x 22,3 x 5,5 cm.

EPL0016KT 1160 lei
Pietre senzoriale - Miere
Coordonarea mișcării, stabilitatea, concentrarea, antrenarea mușchilor, 
dexteritatea, echilibrul - cu acest set este posibil să antrenați totul. 
Diferitele structuri de suprafață din cauciuc sunt fixate ferm de plastic de 
înaltă calitate și  „durabilitate”, același material de cauciuc de pe partea 
de jos asigură un suport sigur. Pietrele pot fi utilizate individual sau una 
peste alta, prin stivuire sunt posibile diferite unghiuri de suprafață.  
Pachetul conține 6 buc. Sarcina maximă până la 80 kg. 
Material: termoplastic. 
Dimensiuni: cea mai mare piatră: 40 x 39 x 13 cm. 
Categoria de vârstă: 2+
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NE51131 899 lei
Traseu ortopedic pentru reabilitare
Este util în prevenirea și tratarea picioarelor plate la copiii 
preșcolari și tineri. Este folosit pentru a întări mușchii
și aparatele articulare cu efect specific asupra piciorului.
Conține 9 panouri, 4 cilindri și 1 sac.
Material: bumbac 100%, pâslă, lemn.

EPL0006KT 1390 lei
Pavaje colorate
Setul conține 4 pavaje de culori diferite. Mersul cu 
picioarele goale dezvoltă percepția tactilă și în același 
timp relaxează picioarele. Ușor de depozitat - după 
finalizarea activității, este suficient să le rostogoliți. În 
partea inferioară există ventuze pentru fixare. Fabricate 
din plastic durabil. Greutate maximă: 60 kg. 
Dimensiuni: 148 x 36 x 3 cm.
Categoria de vârstă: 3+

 ajutor pentru masajul 
picioarelor și prevenirea 

picioarelor plate

Inele senzoriale 
Inele senzoriale care oferă copiilor posibilitatea dezvoltării simțurilor tactile atât la mâini cât și la  picioare. Inelele sunt realizate din cauciuc 

și se utilizează în perechi - mici pentru mâini și mari pentru picioare. Sunt foarte plăcute la atingere. Scopul jocului nu este doar pentru 
dezvoltarea    simțului tactil, ci și pentru dezvoltarea experiențelor tactile. Forma jocului poate fi adaptată la vârsta fiecărui copil. 

O parte din exercițiile cu inele: - comparația și descrierea, - dezvoltarea memoriei tactile, - recunoașterea structurii cu ochii închiși.
Inelele sunt ambalate în două seturi cu grade diferite de dificultate care se pot combina. Categoria de vârstă: 2+

GN2118 379 lei
Set de inele senzoriale 2
Conține: 5 perechi de inele 
(fiecare conținând aceeași culoare și textură). 
Diametrul cercului mare este de 27 cm, cercul 
mic 11 cm, eșarfă pentru ochi, săculeț.

GN2117 345 lei
Set de inele senzoriale 1
Conține: 5 perechi de inele 
(fiecare conținând aceeași culoare și textură). 
Diametrul cercului mare este de 27 cm, 
cercul mic 11 cm, eșarfă pentru ochi, săculeț.
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

La o comandă de peste 
500* lei din categoriile 

Jocuri de rol,
Materiale didactice și jocuri, 

Artă și creație, 
Educație muzicală și Sport.

Cu NOMILAND
ieșiți pe plus!

Mai multe info la pag. 959

* (Nu se aplică pentru mobilier, amenajări interiorare și mobilierul 
din spumă. Mai multe informații pe www.nomiland.ro)

GRATUITTRANSPORT
L A  N O I  A V E Ț I

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

RĂSPLĂTIM
C L I E N Ț I I  F I D E L I

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.

C O N V E R T I Ț I  P U N C T E L E  A D U N AT E

1.
în produse

din catalogul
nostruputeți alege

din peste 
9000 de  produse

Mai multe info la pag. 4 - 7Toate informațiile legate de Clubul NOMILAND sunt afișate pe site-ul nostru www.nomiland.ro

2.
în produse 

electronice și 
accesorii

cu punctele adunate vă puteți 
face un cadou sub formă de 
electronice de calitate 
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Peisaj colorat

Un set de elemente colorate din material estetic și solid cu ajutorul căruia puteți crea diferite compoziții.
Piesele încorporate pot deveni insule, dealuri sau pietre. Copiii pot să mergă sau să sară pe ele fără să atingă podeaua.

  Este un excelent exercițiu care coordonează mișcarea și echilibrul, capacitatea de a estima distanța și de a lucra în grup.
Toate piesele sunt fixate cu ventuze din cauciuc care previn alunecarea și murdărirea podelei.

Greutatea maximă a elementelor este de 50 kg.
Categoria de vârstă: 2+

GN2121 545 lei
Pietre de munte
Cinci pietre de dimensiuni diferite provoacă copiii să sară de 
pe o piatră pe alta. Copii își dezvoltă astfel abilitatea de a 
estima distanța și să se familiarizeze cu percepția înălțimii. Pe 
partea inferioară a fiecărei pietre există ventuze din cauciuc 
care împiedică alunecarea și protejează podeaua. Pietrele sunt 
proiectate astfel încât să nu se poată răsturna. 
Conținut: 5 pietre la trei înălțimi.
Sarcina maximă: 50 kg.

GN2120 219 lei
Pietre de râu
Pietrele sunt concepute pentru a dezvolta coordonarea, echilibrul și 
estimarea distanței printr-un joc distractiv. Copiii se inspiră cu pietrele 
din râu, scopul fiind să sară din piatră în piatră fără să atingă podeaua. 
Fiecare parte a triunghiului este altfel abruptă și dificilă, se poate modifica 
distanța pietrelor și puteți încuraja copiii să facă sarcini mai dificile. 
Pe partea inferioară a fiecărei pietre există ventuze din cauciuc care 
împiedică alunecarea și protejează podeaua. Conținut: 6 pietre.
Sarcina maximă de 50 kg.

GN2128 165 lei
Semisferă pentru echilibru
Calitate superioară datorită cauciucului 
anti-alunecos. Semisferele din plastic 
reprezintă o provocare a capacitatății de 
echilibru pentru toată lumea! Puteți folosi 
ambele părți ale semisferei - ceea plată sau 
rotundă. Nu alunecă pentru că sunt grele - 
pline cu nisip.
Sunt rezistente la umiditate, astfel încât să 
le puteți păstra în aer liber pe terenul de 
joacă. Ambalajul conține 6 buc. Sarcină 
maximă 100 kg.
Dimensiuni: Ø 15 cm înălțime: 7 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

MR470100 150 lei
Semisfere cu țepi, 6 buc 
Pachetul contine 6 semisfere colorate cu o înălțime 
de 5,5 cm. Partea posterioară lăcuită servește 
drept ventuză care asigură stabilitate pe podea. 
Descălțați-vă și începeți jocul. 
După călcare, semisfera revine imediat la starea 
inițială. Acesta oferă o experiență senzorială unică.
Diametru: 9 cm.

Picioroange
Picioroangele sunt prevăzute cu cauciuc 
anti-alunecare.

IT141 -  4 perechi 209 lei
IT1411 - 1 pereche 52 lei

EPL130005 14 lei
Picioroange zâmbitoare 
Încercați să umblați pe traseul desemnat 
utilizând picioroangele. Dacă nu reușiți, 
fețele zâmbitoare vă vor încuraja să nu 
renunțați.  Sunt fabricate din plastic solid. 
Greutate de până la 75 kg.
Înălțime: 6,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GN2127 82 lei
Căciulă pentru echilibru 
Ajută copiii să își dezvolte echilibrul corpului. 
Încercați diferite jocuri în care copiii trebuie să 
poarte căciula pe cap și nu au voie să piardă nici 
o parte din aceasta. Forma este adaptată pentru 
capul copilului, iar părțile individuale sunt atât 
de moi încât nu vor răni copilul atunci când cad. 
Înălțime: 18 cm. Diametru: 14,5 cm.

GN2190  65 lei
Cercuri activity
Cercuri colorate, atractive pentru toate 
vârstele. 6 cercuri colorate pot fi folosite 
pentru o multitudine de activități, cum ar fi 
dansul în cerc, mersul pe vârfuri, echilibrul 
cu inelele pe cap, jonglarea cu inele pe 
mâini și picioare, aruncarea inelelor. Inelele 
sunt din cauciuc. Diametru: 16,4 cm. 
Grosime: 1,2 cm. Categoria de vârstă: 2+

GN2219 66 lei
Picioroange - semisfere pentru balansare
Picioroangele dezvoltă echilibrul în timpul mersului sau antrenează 
diferite părți ale mușchilor și coordonează mișcările. Emisferele sunt 
realizate din material solid și au o suprafață anti-alunecare. Forma 
picioroangelor se adaptează în mod natural mișcărilor copilului în timpul 
mersului. Exercițiul este foarte bun pentru reabilitarea picioarelor. 
Întorcând formele le puteți folosi în formă de semisferă pentru echilibru.
Ambalaj: 1 pereche în culoare identică, culorile se livrează în funcție 
disponibilitatea stocului.
Diametru: 15 cm, Înălțime 7 cm.
Categoria de vârstă: 5+
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VN33413 128,5 lei
Placă echilibru rotundă
Cu ajutorul acestei plăci, copiii își dezvoltă 
capacitățile motorii și echilibrul. Suprafața vârfului 
plăcii este plăcută la atingere, partea inferioară 
este nealunecoasă. Copiii pot sta pe covor, să se 
balanseze sau să încerce să își mențină echilibrul.
Dimensiuni: diametru 40 cm, înălțime 8 cm.
Categoria de vârstă: 6+

JA1010600 135 lei
Disc rotund pentru exerciții fizice
Discul de exerciții este realizat din plastic roșu de înaltă 
calitate, care poate rezista la greutăți de până la 120 kg. 
Suprafața este formată din proeminențe circulare care permit 
o poziție sigură și stabilă a piciorului. Discul este un instrument 
ideal pentru diverse tipuri de exerciții pentru îmbunătățirea și 
antrenarea coordonării, echilibrului și a reacțiilor rapide. Potrivit 
nu numai pentru jocuri, ci și ca un instrument educațional 
pentru terapii, gimnastică sau alte sporturi.
Diametru 40 cm, 9 mm 9 cm. Categoria de vârstă: 4+

MR436282 75 lei
Balansoar de echilibru
Foarte durabil, un balansoar din lemn care 
stimulează jucăuș echilibrul, coordonarea 
și rezistența. Are dimensiuni ideale pentru 
picioarele copiilor. 
Sarcina maximă: 80 kg. 
Dimensiune: 42 x 24 x 7 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

Balansoar cu bilă
Stați pe balansoar și înclinați-l astfel încât 
să mutați mingea de-a lungul labirintului. 
Balansoarul este realizat din plastic durabil. 
Greutate maximă: 40 kg.
Dimensiuni: 50 x 23 x 9 cm.
Categorie de vârstă: 3+

1. EPL1001KP - model 1 189 lei
2. EPL1002KP - model 2 189 lei

GN2179 199 lei
Semicerc pentru echilibru 
Este fabricat din placă de plastic dur și semicerc 
moale. Antrenează stabilitatea copilului și dezvoltă 
abilitățiile motorii fine. Suprafața rigidă asigură 
fixarea piciorului, iar partea gonflabilă asigură o 
coordonare fină. Este un ajutor pentru antrenarea 
mușchilor întregului corp.
Înălțime: 12 cm. Diametru: 39 cm.
Categorie de vârstă: 3+

VN3110 230 lei
Mergătoare pe roți
Copiii încearcă să își mențină echilibrul, 
calcând înainte și înapoi. Placa este fabri-
cată din oțel iar pedalele sunt acoperite cu 
cauciuc.
Dimensiuni: 41 x 35 cm, diametru roată: 
15,5 cm. Greutate maximă: 100 kg.
Categoria de vârstă: 8+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

EPL1801KP 2850 lei
Petrecere pe luncă - set din spumă
Omidă și patru buburuze în culori plăcute pentru jocuri nesfârșite, 
târâre și balansare. Material: elemente din spumă cu înveliș PU ușor 
de îngrijit, în mod natural fără substanțe nocive. 
Dimensiuni: omidă: 120 x 50 x 13,5 cm,
buburuză: 30 x 50 x 13,5 cm. 
Categoria de vârstă: 1+

MR592427 745 lei
Tunelul de echilibru
Un tunel format din spumă și vinil colorat 
pentru a exersa abilitățile motorii și echilibrul 
copiilor într-un mod distractiv. Tunelul poate 
fi dezasamblat pentru o manipulare și 
depozitare convenabilă. 
Diametru: 86 cm.

ES46101 300 lei
Placă pentru echilibru cu bilă
Placa este realizată din lemn laminat, 
impermeabil. Include 2 bile din lemn. Scopul 
acestui joc este de a muta mingea dintr-o 
parte în alta, fără să cadă de pe placă.
Dimensiuni: 70 x 20 x 6 cm.
Categoria de vârstă: 5+

MR504030 89 lei
Balansoar, 1 buc 
Balansoar colorat într-un design simplu care 
promovează dezvoltarea abilitățiilor motrii și 
echilibrul. Copiii se pot mișca de pe o parte 
pe alta, astfel se pot roti până la 360 de grade pe 
o suprafață dreaptă sau pot imita mersul raței. 
Se livrează în funcție de culorile în stoc. 
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Labirintul cu mingi
Labirintul cu două părți care antrenează coordonarea 
mâinilor și ochilor. Mișcați mingea pe traseu - prima parte 
este mai complicată, traseul este acoperit cu plexiglas 
iar partea a doua este mai complicată decât prima - 
mingea este mai mare și poate cădea, deci trebuie să vă 
concentrați mult pe fiecare mișcare. Labirintul este fabricat 
din plastic. Dimensiuni: 25 x 21 x 3 cm.
Categoria de vârstă: 2+

EPL0006KF - Pește albastru 125 lei
EPL0005KF - Pește verde 125 lei

două părți 

EPLKF0009 180 lei
Cerc pentru suflat 
Mingea poate fi rulată pe un cerc în 4 moduri diferite. Cercul poate 
fi ținut în mână sau pus pe masă. Jocul cu suflare antrenează 
mușchii faciali și concentrarea, iar prin manipularea cercului 
copiii își exercită abilitățile motorii fine. Pachetul include 2 bile. 
Dimensiuni: 28 x 25 x 4 cm.
Categoria de vârstă: 3+ 

EPL0002KF 75 lei
Drum fără sfârșit
Un instrument excelent pentru 
exersarea coordonării ochi-mâini. 
Copiii trebuie să mute mingea prin 
pista din plastic astfel încât să nu 
cadă.
Ambalajul conține 2 bile.
Dimensiuni: 34 x 21 x 4,5 cm.
Categorie: 3+

trageți și împingeți cu 
mâinile drumul pentru a 
schimba traseul.

Mutați mingea de-a 
lungul drumului astfel 
încât să nu cadă 

Potriviți mingea pe drum.

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

GN2101 265 lei
Jalon mare
Jocul dezvoltă abilitățile motorii, de asemenea este potrivit pentru an-
trenarea mișcărilor motorii a copiilor cu dizabilități. Copiii se pot legăna, 
rotii într-un cerc sau pot construi o peșteră. Jalonul este realizat din 
plastic solid, copiii îl pot folosii pentru jocurile atât în aer liber cât și în 
interior. Cei mai mici, sub supravegherea adulților, pot folosi jalonul ca 
o barcă. Jalonul este fabricat astfel încât, atunci când copiii se rotesc în 
jurul centrului acestuia, să aibă impresia ca stau pe cap. Marginile pro-
tejează capul și mâinile de rănire. Marginile ridicate împiedică prinderea 
mâinilor atunci când copilul se ascunde sub jalon. 
Dimensiuni: diametru 80 cm, 44 mm 44 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GN2104 195 lei
Placă balansoar 
Placa se poate balansa în toate 
direcțiile spre bucuria copiilor.
Potrivit atât în interior cât și în exterior. 
Dezvoltă abilitățile motorii la copii. 
Placa poate suporta greutatea
a 2 copii. 
Greutatea maximă 60 kg.
Diametru 76 cm, înălțime 18 cm.
Categoria de vârstă: 2+

GN2097 365 lei
Koala 
Un instrument activ cu un design interesant care are o mulțime de posibilități de utilizare. 
Când un copil se așează în el, se poate învârti sau poate să se rotească ca într-un carusel. 
Când Koala se întoarce, se transformă într-un mic adăpost sau tunel. Este realizat din 
plastic durabil cu o grosime de 8 mm. Forma este, de asemenea sigură, împotriva prinderii 
degetelor copilului. Greutate maximă: 50 kg. Dimensiuni: diametru 65 cm, înălțime 45 cm.
Categoria de vârstă: 1+ 

MI32655 76,5 lei
Joc balansoar - Labirint
Cu acest joc pentru echilibru, copiii își antrenează 
coordonarea, motricitatea și orientarea spațială. Pachetul 
conține 6 bile, placă de joc, 6 șabloane și instrucțiunile.
Dimensiuni: 30 x 21 x 1,5 cm. Categoria de vârstă: 4+ 
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VN33514 62 lei
Obstacole pliabile
Acest obstacol este ușor de asamblat. Are 3 
înălțimi, între 6 și 38 cm. Mai multe obstacole 
împreună formază o pistă de obstacol. Ele sunt 
ușoare și portabile. Lățime: 65 cm.
Categoria de vârstă: 8+

Set de mini obstacole
Potrivit pentru diverse activități de sărituri în școală. 
Preț pentru 4 buc. Dimensiuni: 53 x 12 x 12 cm.

PN205591 - roșu 85 lei
PN205592 - galben 85 lei
PN205593 - verde 85 lei
PN205594 - albastru  85 lei

MR404130 89 lei
Cercuri plate, 12 buc 
12 cercuri ideale pentru diverse 
activități cum ar fi aruncarea și 
prinderea sau pur și simplu așezarea 
lor pe teren și alergarea printre ele. 
Livrate într-o husă portabilă. 
Diametru: 45 cm.

MR404142 135 lei
Traseu din cercuri, 20 buc 
Ambalajul conține 20 de cercuri și 25 
de elemente pentru fixare, care vă va 
ajuta să vă creați propriul traseu cu 
obstacole. Diametru: 39 cm.

4 buc în set

LE6853 79 lei
Hula Hop, set 2 buc - Sclipitor
Un instrument excelent pentru îmbinarea 
sportului cu muzica.
Când se află în mișcare, cercul emite sunete. 
Diametru: 66 cm și 71 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MR221310 40 lei
Bețe pentru ștafetă, 
6 buc 
Set de 6 bețe colorate cu 
dimensiunea de 30 cm. 
Diametru: 30 mm.

BE67110 170 lei
Cercuri 
Pachetul conține 10 cercuri cu care puteți aranja 
diverse trasee cu obstacole și 3 săculeți pentru 
aruncare. Le puteți folosi în interior și în aer liber.
Dimensiuni: 32 x 32 x 2,5 cm.
Categoria de vârstă: 4+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

Veste sportive cu număr
Vestele sportive distincte, cu numere de la 
1 la 10, în culoarea albastru sau roșu. Pachetul conține 
10 buc. Sunt confecționate din poliester 100%. 
Dimensiune: 34 x 46 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

HK30096 - Albastru  215 lei
HK30097 - Roșu 215 lei

MR570235 79 lei
Ochelari pentru joc
Set de 6 ochelari colorați pentru ochi 
din material textil. Sunt potriviți pentru 
diferite activități și competiții sportive.

Veste sport pentru evidențiere - din plasă
Vestele sport sunt fabricate din material rezistent de înaltă 
calitate. Material: 100 % poliester.
Înălțimea diferă în funcție de mărimea vestei:
- mărimea XS (copil): 45 cm
- mărimea S (mică): 54 cm.
Prețul per 1 buc.

MR400490-1 - XS albastru 11 lei
MR400491-1 - XS galben 11 lei
MR400493-1 - XS verde 11 lei
MR400494-1 - XS portocaliu 11 lei
MR400500-1 - S albastru 12 lei
MR400501-1 - S galben 12 lei
MR400503-1 - S verde 12 lei
MR400504-1 - S portocaliu 12 lei

EPL170025 10 lei
Frânghie pentru sărituri
Frânghia colorată și rezistentă o puteți folosi atât pentru a sări, 
cât și pentru alte activități. Se livrează în funcție de culorile 
disponibile în stoc. Lungime: 2,5 m. diametru: 8 mm.
Categoria de vârstă: 3+ 

EPL170160 109 lei
Frânghie pentru rezistență și echilibru
O coardă dură, rezistentă, care poate fi folosită pentru 
tragere, sau puteți să o așezați pe sol și cu ajutorul ei 
să vă exersați echilibrul.
Lungime: 10 m. diametru: 2 cm.
Categoria de vârstă: 3+

VN36219 49 lei
Joaca de-a caii
Dimensiunile hamurilor sunt reglabile.
Sistemul de închidere se deschide ușor 
când „calul“ dorește să se elibereze din 
ham. Fabricat din 100% nailon.
Categoria de vârstă: 3+
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LE1814  55 lei
Coardă cu fluturi
Set de 5 corzi pentru sărit ,multicolore,
cu mâner decorativ. Săritul este o distracție care 
antrenează abilitățile copiilor și îmbunătățește 
starea lor. Lungime: 240 cm.
Categoria de vârstă: 5+ 

set de 5 buc

Coardă
Coardă în culori vibrante cu mânere re-
zistente, în care coarda se rotește ușor. 
Lungime 2,43 m.
Categoria de vârstă: 6+

VN3514 - galben 10 lei
VN3028 - albastru 10 lei
VN3516 - roz 10 lei
VN3029 - verde 10 lei

VN35439 82 lei
Joc cu cercuri
Un joc popular cu materiale din spumă, foarte ușoare
care nu ocupă mult spațiu, dar cu ajutorul câruia pu-
teți să vă distrați. Potrivit pentru interior cât și pentru 
excursiile extrașcolare.
Setul conține: 6 cercuri (diametru: 15 cm) și 1 suport 
(50 x 50 x 25 cm).
Categoria de vârstă: 3+

LE8166   69 lei
Popice broscuțe
6 popice în formă de broscuțe. 
Dimensiunea unei popice este: 10 x 3 cm. 
Setul conține 4 mingi pentru joc. 
Categoria de vârstă: 3+

DH413 40 lei
Popice din plastic cu minge, 9 buc
Setul conține 9 popice colorate și o minge 
ușoară și sigură pentru copii. 
Dimensiuni set: 33 x 33 x 33 cm.
Categoria de vârstă: 3+ 

GO56865 32 lei
Țintă cu mingi
Copiii aruncă bilele colorate la țintă și încearcă să 
obțină cât mai multe puncte posibile. Bilele se prind 
de țintă cu ajutorul scaiului. Ținta poate fi montată pe 
perete sau așezată pe sol. Pachetul conține 1 țintă 
și 12 bile. Ținta are diametrul: 25 cm. 
Categoria de vârstă: 3+ 

Saci pentru sărit
Ideal pentru jocurile în grupuri

și pentru antrenarea echilibrului.
Cu mânere de prindere.

Sunt fabricate din material 
rezistent (100% nailon).

Disponibili în două dimensiuni.

VN33343 40 lei
Sac mic pentru sărit
Înălțime: 60 cm. 
Dimensiunea bazei: 25 x 25 cm. 
Culoare: albastru. Categoria de vârstă: 6+

VN33344 55 lei
Sac mare pentru sărit
Înălțime: 90 cm, 
Dimensiunea bazei : 35 x 35 cm
Culoare: roșu. Categoria de vârstă: 8+Fr

ân
gh

ii,
 c

or
zi

, s
ac

i p
en

tr
u 

să
rit

L - RO - Pohybova-2021-2022 - 32 Da PRINT.indd   940 26. 7. 2021   12:04:58



941
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

LR1047 275 lei
Sport - Joc matematic
Această formă de joc, îi încurajează pe copii să 
învețe matematica de bază, culorile și formele. De 
asemenea, dezvoltă abilitățile motorii și joaca în grup. 
Setul conține 12 saculeți de aruncare și un panou 
pentru joacă, care vă permite să jucați 4 jocuri diferite. 
Dimensiuni: 60 x 50 cm.
Categoria de vârstă: 3+

LE7730    95 lei
Africa găurită
Jocul pentru antrenarea precizie și priceperii.
Sarcina copiilor este de a țintii cât mai mulți saci de 
nisip în găurile Africii. Cine aruncă săculețul în gaura 
cu cel mai mare punctaj, câștigă.
Dimensiuni: 40 x 36 cm. Categoria de vârstă: 4+

MR491190 240 lei
Aruncarea la țintă
O țintă ușoară pentru exersarea abilităților motorii, dar și a memoriei, culorilor și 
primelor numere la numărarea punctelor. Scopul jocului este de a lovi în gaura (ø 30 
cm)  de aceeași culoare a țintei și de a obține cât mai multe puncte. Pentru acest joc 
se potrivesc bilele din spumă din oferta noastră în aceleași culori (MR440188). Ținta 
este ușor de asamblat și este ambalată într-o pungă practică. 
Dimensiuni: 50 x 100 x 150 cm. 
Categoria de vârstă: 4+

MR452270 670 lei
Set pentru jocuri cu mingea
Set pentru jocuri cu mingea, unde puteți folosi poarta de fotbal singură sau pur 
și simplu atașați țintele pentru a o transforma într-un joc distractiv de aruncare 
precisă. Țintele sunt proiectate astfel încât să poată fi atașate ușor la cârligele de 
poartă. Dimensiune: 120 x 120 cm.

MD16160 125 lei
Joc cu țintă
Joc de mișcare într-un design vesel. 
Pachetul conține 1 suport și 4 săculeți 
cu scai. Dimensiuni: 40 x 57 x 30,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+ 

EPL170195 135 lei
Conserve din spumă
Încercați să dărâmați cele 10 conserve din spumă cu 
ajutorul mingii din spumă. Exersați-vă aruncarea într-un 
mod linistit - aceste cutii cad complet tăcute. Ambalajul 
conține 10 cutii și 2 bile. Totul este ambalat într-o husă 
practică. Se livrează în funcție de culorile disponibile în 
stoc. Dimensiune conservă: diametru 7,5 cm, înălțime 
10 cm. Diametru minge: 6 cm.
Categoria de vârstă: 3+
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MR826030 15 lei
Puc
Din plastic, portocaliu, puc-ul poate rezista 
la orice teren fără să se deterioreze. 
Greutate: 55 g.

MR491000 930 lei
Set pentru hochei
Setul conține 20 buc 100 cm crose 
(lungimea mânerului este de 85 cm), 3 
mingi, 2 pucuri, 1 husă. 10 crose galbene  
și 10 crose albastre.

Mingi pentru hochei, 6 buc
Set de 6 mingi găurite, ideale și pentru alte 
activități sportive. Diametru: 6,5 cm.

MR591470 - albe 25 lei
MR591471 - colorate 26 lei

MR491050 7,9 lei
Puc pentru hochei
Puc din poliuretan, ideal pentru hochei.
Greutate: 15 g

Crosă pentru hochei
Crose pentru hochei albastre sau galbene. 
Lungime: 100 cm.
Lungime mâner: 85 cm.

MR491010 - albastru (1 buc) 39,5 lei
MR491011 - galben (1 buc) 39,5 lei

JA1010800 339 lei
Set pentru floorball L 
Set pentru floorball, pentru copii de grădiniță 
cu înălțimea cca 150 cm. Conține 8 crose 
și 8 mingi colorate. Dimensiuni: 80 cm.
Categoria de vârstă: 5+ 

JA1010820 339 lei
Set pentru floorball M
Set pentru floorball, pentru copii de 
grădiniță cu înălțimea cca 135 cm. 
Conține 8 crose și 8 mingi colorate. 
Dimensiuni: 73 cm.
Categoria de vârstă: 4+ 

JA1010830 269 lei
Set pentru floorball S
Set pentru floorball, pentru copii de 
grădiniță. Conține 8 crose și 4 mingi 
colorate. Dimensiuni: 63 cm.
Categoria de vârstă: 3+

MR826012 1200 lei
Set de hochei de teren - Senior
Setul conține 12 bastoane de hochei super-sigure, 
confecționate din material DOM (6 portocalii, 
6 galbene), 2 pucuri și 2 bile. Datorită materialului 
dur și flexibil, bastoanele sunt mai durabile decât 
bastoanele obișnuite de acest tip. 
Dimensiune: 91,5 cm.

MR490990 560 lei
Set de hochei pe teren - Junior
Setul conține 12 bastoane de hochei (6 
galbene, 6 albastre) și 6 bile albe. Lungimea 
bastoanelor este ideală pentru copii cu o 
înălțime de până la 1,5 m. 
Lungimea totală a bastonului - 95 cm, lungimea 
mânerului - 80 cm. 
Setul este potrivit numai pentru uz interior.
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

ZC620836 295 lei
Set pentru baschet - Junior 
Set pentru cei mai mici baschetbaliști, conține coș și 
minge. Înălțime coșului poate fi reglată după nevoie.
Dimensiuni: 51 x 56 x 148 cm.
Categoria de vârstă: 2+

ZC433910060 730 lei
Set pentru baschet
Set pentru copiii cărora le place să se miște și să facă sport. Coșul de baschet are 5 înălțimi 
reglabile - cel mai înalt atinge înălțimea de 210 cm și, prin urmare, poate fi adaptat nevoilor fie-
cărui copil. După terminarea jocului, acesta poate fi ușor pliat și depozitat. De asemenea, este 
inclusă și o minge de baschet pentru copii. Setul este potrivit pentru copiii cu vârsta 3 ani.
Dimensiuni: 74 x 81 x 260 cm. Categoria de vârstă: 3+

MR521050 275 lei
Coș pentru baschet cu suport
Coș de baschet portabil și ușor, potrivit 
pentru cei mai mici copii. Conține plasă, 
stâlpi și suporturi din cauciuc, care 
protejează podeaua. Diametru: 45 cm. 
Înălțime: 76 cm. 

MR561430 350 lei
Fileu pliabil pentru badminton și mini tenis 
Fileul portabil poate fi întins pe orice suprafață și apoi se 
pliază ușor într-o husă practică. Pentru badminton, ridicați 
catargele de metal la o înălțime mai mare. Lățime fileu: 5 m. 
Dimensiuni: înălțime: 1,55 m, Ø19 mm.
Categoria de vârstă: 3+

MR521212 495 lei
Coș cu două părți
Setul conține 2 coșuri de baschet cu diametrul de 46 cm și 56 
cm. Coșurile sunt fixate cu ajutorul unui suport. Coșurile sunt 
compatibile cu Tijele (MR521020, MR521010) și suportul pentru 
tije (MR522000) din oferta noastră.
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EPL170205 46 lei
Badminton
Rachetele sunt fabricate din plastic. Mânerul 
este acoperit cu spumă la capete iar suprafața 
reflectorizantă este acoperită cu țesătură din 
nailon. Pachetul conține 2 rachete și 2 fluturași.
Dimensiune rachetă: diametru 24 cm,
lungime 45 cm. Categoria de vârstă: 3+

VN33535  64 lei
Joc cu aruncare
Jocul este orientat spre abilitatea de 
a arunca mingea. Provocarea este să 
prindeți mingea în plasă și apoi să o 
aruncați la coechipierul dvs.
Ambalajul conține: 2 plase cu mânere din 
plastic și 1 minge. Categoria de vârstă: 8+

MI26309 41 lei
Rachete colorate cu minge 
Două rachete de tenis din plastic colorate. De 
asemenea, este inclusă o minge din cauciuc 
spumos care previne rănirea.
Dimensiune rachetă: 53 cm. 
Categoria de vârstă: 8+

VN33272 32 lei
Joc cu aruncarea mingii pe scai 
Setul conține 2 suprafețe cu scai și 1 minge 
pentru a practica îndemănarea și acuratețea 
aruncării. Diametru suprafață: 20 cm.
Categoria de vârstă: 6+

VN33430 28 lei
Prinderea mingii - cu ventuze
Un joc care va ajuta exersarea percepției și a 
dexteritații, încurajând mișcarea activă. Încer-
cați să prindeți mingea cu ventuze cu ajurorul 
panoului rotund. Setul conține o bilă cu ventuze 
și 2 panouri din plastic cu diametrul 20 cm.
Categoria de vârstă: 8+

GO15025 35 lei
Broscuțe, hop! 
Oare poate broscuța să sară pe nufăr? Un joc 
distractiv pentru doi jucători care aruncă o broscuță 
în loc de o minge. Diametru nufăr: 12,5 cm.
Categoria de vârstă: 4+ 

DH407 5,5 lei
Farfurie zburătoare cu gaură
Un alt design preferat pentru jucăriile din 
plastic durabil. Se livrează în funcție de 
culorile disponibile în stoc.
Diametru: 28,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+ 

VN34436 17,5 lei
Paletă din lemn pentru tenis de masă
Proiectată special pentru începatori. Suprafața de pe 
ambele părți ale paletei oferă control asupra mingii.
O parte este roșie, cealaltă este neagră. Dimensiune 
suprafață: 15,3 x 15,7 cm. Lungime mâner: 10,4 cm.
Grosimea suprafeței : 0,8 cm. Categoria de vârstă: 5+ 

GOPE031 105 lei
Coșulețe pentru prindere
Setul conține 12 coșulețe și mingi în 4 culori 
diferite. Pe mânerul coșului se află un buton, 
după apăsarea lui, mingea este suflată în aer. 
Sarcina copiilor este de a prinde mingea înapoi 
în coș. Dimensiuni: 18,5 cm. 
Categoria de vârstă: 3+
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

HK12116  300 lei
Covor - Twister
Toată lumea știe jocul Twister. Dezvoltă echilibrul,
coordonare și atenția. Copiii se distrează foarte mult 
cu acest covor. Ambalajul conține, de asemenea, 
2 zaruri din plastic rezistent (se livrează desfăcut, 
împachetarea este foarte simplă, fără a fi necesară 
utilizarea adezivului) pe care sunt imagini cu mâini 
și picioare.
Dimensiuni: 200 x 100 cm.

LR1883 189 lei
Pregătiți-vă, atenție ... 
Set distractiv pentru activitățile fizice. Copiii reproduc imaginile care 
sunt ilustrate pe cele 3 zaruri - unul determină mișcarea, celălalt 
culoarea panoului și al treilea numărul de repetări.
Setul conține 25 de panouri din spumă cu diametru de 25 cm în 5 culori 
diferite și 3 zaruri gonflabile.
Categoria de vârstă: 4+ 

Covor Școala
Un covor cu o temă familiară pentru sărituri. Ușor de întreținut.
Stratul inferior nu este alunecos. Dimensiuni: 180 x 100 cm. 

A. RK181911 - galben 125 lei
B. RK181951 - albastru 125 lei

HK13019 345 lei
Covor - Cine sare mai departe?
Covor mare și colorat, ideal pentru jocurile cu 
diferite activități de mișcare. Stratul inferior 
este anti-derapant. Material: poliamidă.
Dimensiuni: 100 x 300 cm.

HK30627 509 lei
Covor - urme
Covorul pentru copii care prezintă urme colorate aduce multă distracție 
creativă. Este realizat din vinil și fără ftalați. Materialul nu este afectat 
de radiațiile UV, de aceea culorile rămân neschimbate.
Pachetul conține 5 buc.
Dimensiune: 40 x 150 cm.
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TJ2601 45 lei
Săculeț pentru jocuri și mingi
Săculețul se poate folosi pentru diferite 
construcții, mingi, lego sau puzzle.
Setul conține 3 buc, care se pot spăla
la 40 ° C.
Dimensiuni: 25 x 30 cm.

GO15162 119 lei
Mingi
24 bile pentru lovire și aruncare.
Diametru 5 cm. Preț per set de 24 buc.
Categoria de vârstă: 5+

GM8016 33,5 lei
Set mingi colorate
Set de 4 mingi în culori diferite.
Bilele servesc drept ajutor în diferite 
exerciții de reabilitare, pentru exercita-
rea abilităților motorii, coordonare sau
pur și simplu pentru distracție. 
Diametru: 7 cm. Categoria de vârstă: 3+

MT5231 42 lei
Mingi pentru piscină
Setul conține 100 de mingi colorate 
din plastic cu diametrul: 6 cm. 

MR581640 27 lei
Mingi Fleece, 6 buc 
Mingi sigure pentru copii, ușoare, din bumbac.
Ideal pentru învățarea jocurilor cu rachetă. 
Diametru: 9 cm. 

MR130010 85 lei
Mingi din spumă
- set 24 buc 
Diametru: 7 cm.

MR570600 73 lei
Mingi din spumă, 6 buc 
Set de 6 mingi colorate, care nu sar. 
Fabricate din spumă rezistentă.
Diametru: 9 cm.

Mingi din spumă
Minge de înaltă calitate cu suprafață solidă. Sare 
ușor pe orice suprafață și este ușor de prins.
Ideală pentru utilizarea atât în exterior cât și în 
interior.
Diametru: 15 cm, greutate 65 g.
Categoria de vârstă: 3+

VN33195 - roșu 40 lei
VN33196 - albastru 40 lei
VN33197 - galben 40 lei
VN33198 - verde 40 lei
VN33199 - mov 40 lei

EPL170331 32,5 lei
Bulgări de zăpadă - mingi din vată
Mingi din vată, potrivite nu numai pentru sezonul de iarnă. Avantajul 
este că nu se vor topi niciodată. Puteți să le folosiți ca decorațiuni 
sau să le așezați pe pomul de Crăciun. De asemenea, se vor bucura 
de ele și copiii cu deficiențe locomotorii. Sunt fabricate din vată de 
poliester. Pachetul conține 20 de bulgări. Dimensiuni: Ø 7,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+

EPL170394 32 lei
Minge antistres, 1 buc
Mingea cu o suprafață moale, plată, din silicon 
poate avea forma unei plastiline moi. Copiii 
își pot folosi mâinile, degetele individuale sau 
picioarele pentru a aplica diferite niveluri de 
presiune. Materialul din interior cu efectul de 
memorie revine încet la forma inițială. 
Material: silicon. 
Dimensiune: Ø 10 cm.

GOGM150 8,5 lei
Bile din sticlă, 50 buc 
50 de bucăți de bile din sticlă cu motiv 
de ochi de pisică. Diametru: 1,6 cm.
Categoria de vârstă: 3+ 

PB2471163 17 lei
Bile din sticlă 
150 buc bile.
Dimensiuni: 1,6 cm.
Categoria de vârstă: 3+ 
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LH40161 60,5 lei 
Minge senzoriala cu fosfor
O minge senzorială cu aer care
strălucește în întuneric.
Diametru: 18 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GM8011 24 lei
Overball 
Minge moale dar durabilă care servește ca ajutor în timpul diferitelor 
exerciții și recuperări. Livrat în funcție de culorile disponibile în stoc.
Greutate do 100 kg. Diametru: 25 cm.
Categoria de vârstă: 3+

GO63935 82 lei
Set de mingi pentru masaj
Mingile sunt plăcute la atingere și datorită 
proeminențelor delicate maschează corpul.  
Pachetul conține 12 buc.  Diametru: 5,5 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

Mingi reflexie
Cu ajutorul proeminențelor, mingea 
masează ușor corpul.
Pachetul conține 2 buc.

GM9771 - Diametru 8 cm 33 lei
GM9773 - Diametru 10 cm 44 lei

VN758159 120 lei
Bile cu relief, set de 4 buc
Un set de patru bile colorate cu o suprafață 
cu nervuri care îi ajută pe copii să prindă și 
să arunce mai bine mingea. Bilele sunt de 
dimensiunea ideala pentru copii. Disponibile 
în culoarea roșu, verde, albastru și galben. 
Setul conține 4 bile cu un diametru de 9 cm, 
12 cm, 16 cm și 20 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

MI97314 159 lei
Set de mingi senzoriale - 6 buc 
Set de mingi senzoriale din cauciuc natural. 
Sunt confecționate din material moale, ușor 
de prins și sunt potrivite chiar și pentru cei 
mai mici copii. Diferitele culori și texturi cresc 
stimularea senzorială - atât tactilă cât și 
vizuală - și contribuie la dezvoltarea abilităților 
motorii ale copiilor. Diametru: 7 cm. 
Categoria de vârstă: 0+

Mingi senzomotorii - 6 buc
Set de 6 mingi în culori diferite. 
Categoria de vârstă: 3+ 

VN759287 - diametru 11 cm 85 lei
VN759289 - diametru 23 cm 140 lei

LH715176 82 lei
Minge senzorială
Minge în două culori cu 
proeminențe pentru masaj. 
Diametru: 18 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

MR581210 90 lei
Mingi din spumă cu memorie,
10 buc 
Mingi din spumă poliuretanică, ideale pentru
exercițiul mâinilor. După apăsare, mingea revine 
la forma originală în câteva secunde.
Diametru: 6,5 cm.
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VN35452 40,9 lei
Minge din spumă pentru volei
Minge pentru volei, ușoară, ideală pentru 
activitățiile în sala de sport sau în aer 
liber. Greutate: 320 g.
Diametru: 20 cm.

VN35451 40 lei
Minge fotbal din spumă
Minge pentru fotbal, ușoară, ideală 
pentru activitățiile în sala de sport 
sau în aer liber. 
Greutate: 320 g.
Diametru: 20 cm. 

VN34171 45,9 lei
Minge baschet - mini 
Mingea este excelentă pentru 
antrenament și are o aderență foarte 
ușoară. Suprafața este acoperită cu 
nailon. Sare foarte bine. 
Diametru: 21 cm. 

MR581175 285 lei
Mingi senzoriale, 6 buc 
Mingile senzoriale oferă o 
modalitate inovatoare de a învăța 
diferite jocuri prin intermediul 
mingii. De asemenea, potrivit 
pentru copiii cu dizabilități fizice. 
În interiorul mingii se află granule 
care ajută la o șutare mai ușoară, 
dribling sau prindere. 
Diametru: 20 cm.

MR570300 16 lei
Minge gonflabilă
Minge de plajă cu grosime dublă. 
Datorită durabilității sale și îmbinărilor 
întărite, este potrivit pentru grădinițe 
sau pentru întălnirile pentru recreere. 
Diametru: 28 cm.

Mingi cu emoții
Set de 6 mingi colorate, care reprezintă diferite emoții. Oferă 
distracție în principal pentru copiii mai mici. 

MR440137 - Diametru 20 cm 119 lei
MR440125 - Diametru 10 cm 89 lei

Minge, 13 cm
Minge pentru copii, din PVC. Imaginile de pe 
minge sunt doar ilustrative, ele pot varia în 
funcție de modelele disponibile în stoc.
Preț per 1 buc. Diametru: 13 cm.
Categoria de vârstă: 3+

1. MPK1550290 - Mickey 13,9 lei
2. MPK1550500 - Regatul de gheață 15 lei
3. MPK1550130 - Buline 12 lei

MR440130 135 lei
Mingi parfumate - Fructe
Set de 6 mingi parfumate, care reprezintă diferite 
fructe. Fabricat din PVC. Diametru: 25 cm.
Categoria de vârstă: 3+

VN3469 25 lei
Plasă pentru mingi
Plasă pentru 9 mingi - ideală pentru 
transportarea sau depozitarea mingilor.

L - RO - Pohybova-2021-2022 - 32 Da PRINT.indd   948 26. 7. 2021   12:05:46



949
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

MR574522 430 lei
Mingi - set
Set de mingi ușoare cu suprafață din piele sintetică. 
Materialul aderă perfect la mână în timpul jocului și nu 
alunecă. Potrivite pentru activități de echipă. 
Greutate: 360 g. 
Dimensiune: 21,5 cm.

EPL170309 215 lei
Plasă cu mingi, 12 buc
12 mingi cu diferite forme, structuri 
de suprafață și dimensiuni diferite. 
Material: spumă PU. 
Dimensiuni: Ø 10 - 12 cm, minge 
de rugby Ø 9 x 20 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

Minge din spumă
Minge ușoară confecționată din nailon și spumă rezistentă la 
apă, potrivită pentru activitățile de echipă.

MR572332 - 21,6 cm 105 lei
MR572331 - 30,5 cm 115 lei

VN33534 45 lei
Fotbal pe curea
Când lovești mingea, aceasta va reveni! 
Mingea legată de curea vă permite un 
antrenament continuu, fără a fi nevoie să 
alergați după ea. Cureaua poate fi reglată 
după cum este necesar. 
Diametru: 20 cm.
Categoria de vârstă: 5+

MR131301 239 lei
Poartă pentru fotbal
Poartă pentru utilizarea atât în exterior cât 
și în interior. Fabricată din plastic durabil. 
Dimensiuni: 120 x 90 x 60 cm.
Categoria de vârstă: 6+

MR435316 959 lei
Poartă din aluminiu pliabilă
Poartă din aluminiu cu o grosime de 38 mm, care poate fi demontată și pliată în 15 
secunde. Poate fi utilizată atât intern precum și extern. Conține plasă.
Dimensiuni: 120 x 80 x 60 cm
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VN36298 30 lei
Husă pentru articolele sportive 
Husa colorată este utilizată pentru stocarea diverselor 
echipamente sportive mai mici.
Volum: 14 l. 

Căruciorul universal pentru 
obiecte îl regăsiți la
pagina 920

EPL170248 250 lei
Antrenor pentru minge
Cu acest antrenor obțineți o pregătire eficientă pentru un individ 
sau pentru întreaga echipă. Șutați mingea în plasa întinsă, care 
vă va întoarce întotdeauna mingea înapoi. Practicați-vă precizia 
sau puterea de șutare. Înclinarea, rama metalică  și înălțimea pot 
fi ajustate de la 87 la 92 cm, în 5 pași. Plasa este atașată la cadru 
cu cabluri de cauciuc pentru a asigura flexibilitate.
Dimensiuni: 100 x 100 cm.
Categoria de vârstă: 3+

VN100286 30 lei
Exercițiul cu mingea
Jucăria favorită a revenit! Tot ce trebuie să faceți este să apucați mânerele, să vă îndepărtați 
de partener până când frânghiile sunt întinse și apoi „trageți” frânghiile prin mutarea mâinilor 
către șolduri, astfel încât mingea să se miște de la un capăt la altul. Distracție pentru 2 copii! 
Ajută la antrenarea coordonării și rezistenței brațelor.
Dimensiuni: minge: 20 x 13 cm, cabluri: 220 cm. 
Categoria de vârstă: 5+

MR452310 47,5 lei 
Mingi cu eșarfă, 6 buc 
O combinație de eșarfă și 
minge din bumbac, care ajută la 
observarea mișcării lente a mingii 
prin aer.

VN33269 25 lei
Minge cu coadă curcubeu
Minge din piele moale cu coadă colorată.
Ajută la antrenarea vigilenței și a dexterității.
Dimensiuni: 6,5 cm, greutate 90 g,
Lungime coadă: 95 cm.
Categoria de vârstă: 6+
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MR502030 82,9 lei
Săculeț cu fasole, 12 buc 
Set de 12 săculețe umpluți cu 
mingiuțe, acoperite cu nailon.
Dimensiuni: 12 x 12 cm.

TSPE00214  119 lei
Saci cu greutate, 20 buc 
Setul conține 20 de saci colorați cu 
greutate. Dimensiuni: 10 x 12,5 cm.
Categoria de vârstă: 3+ 

MR592461 72 lei
Saci cu fasole cu diferite texturi
Set de 10 săculețe din diferite învelișuri textile 
în 10 culori diferite. Săculețele sunt umplute 
cu fasole reciclată din plastic. Potrivit pentru 
dezvoltarea simțului tactil și cel al recunoașterii. 
Dimensiuni: 12,5 x 12,5 cm. 

Inele cu panglici, 6 buc
Panglicile colorate sunt atașate de un inel 
cu diametru de 12 cm. Inelul este aproape 
invizibil în joc, făcând panglicile să pară că 
plutesc în aer.

MR502200 - mici, 30 cm 99 lei
MR502210 - mari, 60 cm 125 lei

GO15527 115 lei
Ajutoare colorate pentru 
gimnastică 1 
Setul conține 12 buc.
Lungime panglică: 200 cm.
Lungime mâner: 40 cm.
Categoria de vârstă: 3+ 

VN33400 182 lei
Eșarfe pentru exerciții - 10 buc, mari 
Eșarfele colorate ajută copiii să-și exprime 
sentimentele în dans și mișcare. Sunt fabricate 
din nailon ușor și rezistent.
Setul conține 10 eșarfe în culori diferite.
Dimensiuni: 140 x 140 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

Mari!
140 x 140 cm

GO15382 42 lei
Eșarfe din nailon
6 eșarfe din nailon. Pentru copiii
începând cu vârsta de 5 ani.
Preț per set de 6 buc.
Dimensiuni: 68 x 68 cm.
Categoria de vârstă: 4+

MR502220 55 lei
Panglici gimnastică, 6 buc 
Panglica colorată din satin este 
atașată la un mâner de 23 cm lungime. 
Antrenează dezvoltarea coordonării,
a echilibrului și a gândirii creative.

EPL130144 9 lei
Minge cometă
Cu această minge poți să jonglezi, să arunci, să 
prinzi, iar coada ei lungă din panglici curcubeu 
se ondulează frumos în timpul jocului. Copiii 
practică coordonarea ochilor și a mâinilor. 
Mingile sunt din cauciuc. Furnizat în funcție de 
culorile disponibile în stoc.
Lungime coadă: 45 cm. Diametru minge: 4 cm.
Categoria de vârstă: 3+ 
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EPL1307KB 235 lei
Minge de gimnastică, ovală
Mingea susține abilitățile motorii, 
echilibrul și percepția senzorială. 
Material: PVC. 
Diametru: 40 cm. Lungime: 80 cm. 
Sarcina maximă: 200 kg. 
Categoria de vârstă: 3+

GM8012 55 lei
Minge Soffy 
Mingea este destinată jocului și 
de asemenea pentru recuperare 
și exerciții fizice. Livrat în funcție 
de culorile disponibile în stoc. 
Diametru: 45 cm.
Categoria de vârstă: 3+ 

SY920939 75 lei
Minge Half Fit 
Jumătate de minge are suprafața netedă 
iar cealaltă jumătate are pe suprafața 
proeminențe, care servesc la masarea 
corpului și stimulează circulația sângelui. 
Pachetul include și pompă.
Sarcină maximă: 200 kg
Diametru: 65 cm.

EPL170328 105 lei
Minge de gimnastică curcubeu, 
100 cm
Minge de gimnastică pentru copiii de toate 
vârstele. Datorită suprafeței mate din cauciuc 
robust, este potrivită pentru interior, exterior și 
chiar în apă. Cu supapa pentru ac. 
Material: cauciuc.
Diametru: 100 cm. 
Categoria de vârstă: 3+

Cilindru gonflabil 
Cilindrul este ideal pentru diverse exerciții.

GM9520 - verde (lungime 70 cm, diametru 24 cm)  150 lei
GM9512 - gri (lungime 75 cm, diametru 18 cm) 145 lei
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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

Animale săltărețe
Animalele gonflabile sunt create pentru
sărituri și distracție. 
Categoria de vârstă: 3+

GM8006 - girafă 185 lei
GM8008 - iepure verde 185 lei
GM8009 - iepure roz 185 lei

Mingi săltărețe
Cu ajutorul acestor mingi săltărețe, copiii își exersează corpul 
și își întăresc mușchii. Sunt confortabile și sigure. În partea de 
sus există mânere pentru o stabilitate mai bună. Pompa nu este 
inclusă în pachet. 
(Comandați pompa separat. Cod pompă - GM9904).
Categoria de vârstă: 6+ (GM8035)
Categoria de vârstă: 8+ (GM8036)

GM8035 - galben, Diametru 50 cm 82 lei
GM8036 - roșu, Diametru 60 cm 93 lei

GM9602 145 lei
Activity Ball 
Mingile transparente au în 
interiorul lor bile colorate, 
care în timpul jocului se 
mișcă. Diametru: 50 cm.
Categoria de vârstă: 5+ 

GM8094 49 lei
Minge pentru exerciții, Diametru 30 cm 
O minge robustă și durabilă pentru copii. Este un mare 
ajutor în diferite exerciții de recuperare și în exersarea 
posturii adecvate. 
Greutate do 100 kg. Diametru: 30 cm. 

GM9900 35,5 lei
Pompă pentru umflat cu ac 
Pompa include un ac pentru umflarea 
obiectelor care diferă în funcție de diametrul 
găurii. Lungime: 20,5 cm. 
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REDUCERE AVANTAJOASĂ: -5% în perioada 01.09.2021 - 15.11.2021.   
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Parașută mică 
Diametru: 3,5 m
Număr mânere: 8

GN2302 170 lei

Parașută
Diametru: 1,75 m
Număr mânere: 8

GN2301 97 lei

Parașută mare 
Diametru: 7 m
Număr mânere: 16

GN2305 515 lei

Parașută mijlocie
Diametru: 5 m
Număr mânere: 12

GN2303 320 lei

Parașute

Colorate și ușoare, parașutele mari sau mici, vă permit să creați diferite jocuri de grup. Prelata 
cea mare poate fi aruncată în aer, puteți să vă ascundeți sub ea, puteți să vă rostogoliți înainte și 
înapoi sau să împingeți obiectele pe aceasta. Parașutele au un număr stabilit de mânere, dar la 

marginea lor este cusută o sfoară de 1 cm, astfel încât numărul de persoane care pot participa la 
divertisment este aproape nelimitat. Fabricat din material colorat, ușor și ignifug (poliester). 

Categoria de vârstă: 2+

MR451230 270 lei
Parașută cu capse
Parașuta este împărțită în 8 părți, în culori diferite și 
fiecare are o capsă mică. Permite crearea diferitelor 
jocuri de grup. Diametru: 3,6 m. VN33994 199 lei

Parașută - floare
Servește la activitățile de mișcare în 
grup. Încercați să rotiți mingea de pe 
o petală pe alta. Există 2 mânere pe 
fiecare petală, permițând să joace 
un număr de până la 16 copii. Este 
fabricată din 100 % nailon. 
Diametru: 3,5 m.
Categoria de vârstă: 4+ 
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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

MR451245 179 lei
Parașută pentru
2 persoane, 6 buc 
Această parașută învață 
copiii coordonarea și munca 
în echipă în timpul aruncării și 
prinderii obiectelor. Parașuta 
dezvoltă abilitățile de 
comunicare și capacitatea de 
concentrare.
Dimensiuni: 83 x 127 cm.

MR551770 115 lei
Caracatiță 
Puteți folosi caracatița dezumflată ca parașută pentru 
activități de grup sau o puteți umfla și folosi în locul 
unui balon. 
Înălțime: 60 cm. 
Lățime: 50 cm.

MR451260 115 lei
Parașută - Smiley
Parașuta din material PVC, cu fața zâmbitoare 
și 8 mânere de ținut. Servește pentru activități 
fizice de grup. De exemplu, încercați să 
rostogoliți mingea în parașută de la un jucător la 
altul, astfel încât să nu cadă prin gaura din mijloc 
(ø 20 cm). Greutate: 390 g. 
Diametru: 180 cm.

MR451250 240 lei
Parașuta - Tintă
Parașuta textilă cu un design în formă de țintă cu 
12 mânere de ținut. Fabricată din poliester. Servește 
pentru activități fizice de grup. 
Greutate: 1000 g. 
Diametru: 360 cm.
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Semne pentru podea
Semne anti-alunecare pentru marcarea traseului pe podea cu ajutorul diferitelor forme și culori. Categoria de vârstă: 3+

VN33262 88 lei
Set de 6 cercuri
Preț per 3 cercuri albastre și 3 cercuri roșii .
Diametru: 25 cm.

VN33267 11,5 lei
Săgeată albastră
Preț per 1 buc. Dimensiuni: 35 x 13 cm.

VN33268 11,5 lei
Săgeată roșie
Preț per 1 buc. Dimensiuni: 35 x 13 cm.

VN34413 11,5 lei
Palmă albastră
Preț per 2 buc. Lungime: 16 cm.

VN34414 11,5 lei
Palmă roșie
Preț per 2 buc. Lungime: 16 cm.

VN34415 11,5 lei
Talpă albastră
Preț per 2 buc. Lungime: 19 cm.

VN34416  11,5 lei
Talpă roșie
Preț per 2 buc. Lungime: 19 cm.

EPL240091 2,5 lei
Confecționeaza-ți cadoul
- Medalie 
Medalie universală din plastic, ce 
se poate deschide, pentru diverse 
concursuri. Confecționează-ți medalia 
după propria imaginație.
Diametru: 6 cm. Lungime: 40 cm.

VN33903 57 lei
Izopren pentru exerciții
Izoprenul este confecționat din material solid. 
La un capăt, are găuri cu inele din metal, cu 
ajutorul cărora se poate atârna pe perete 
atunci când nu este folosit.
Dimensiuni: 140 x 50 x 1 cm. 

Pernuță pentru exerciții și șezut 
Pernuța din spumă moale are o textura diferită pe fiecare 
parte. Dimensiuni: 32 x 38 x 1 cm.

VN33857 - verde 16 lei
VN33858 - albastru 16 lei

GM8912 115 lei
Pernuță ovală, pentru copii
Perna vă oferă suport atunci când stați pe 
scaun. Oferă o bună poziție și proeminențele 
delicatete masează mușchii.
Dimensiuni: 26 x 26 x 7 cm. 
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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

16 MÂNERE

Animăluțe pentru plimbare
Datorită mânerelor atașate pe corpul animăluțelor, copiii pot fi ușor controlați 

în timpul plimbăriilor, împiedicănd preșcolarii să părăsească grupul lor. 
Animăluțele sunt fabricate din material fin la atingere și au un aspect plăcut, 

ceea ce îi va face pe copii să îi iubească.

16 MÂNERE

Animăluțe pentru plimbare
Aceste animăluțe ajută la menținerea ordinii în timpul 
plimbărilor în grup. Sunt fabricate din bumbac cu 
umplutură din poliester. Pe corpul animăluțelor sunt 
atașate mânere.De asemenea, acest obiect servește și 
ca decor pentru cameră.

1. TJ311 - Omidă verde (lungime: 4 m) 210 lei
2. TJ312 - Câine cu buline (lungime: 3,2 m) 210 lei
3. TJ313 - Omida Nomiland (lungime: 3,5 m) 210 lei
4. TJ314 - Omidă cu buline (lungime: 3,5 m) 210 lei
5. TJ315 - Câine cu dungi (lungime: 3 m) 210 lei

16 MÂNERE

12 MÂNERE

12 MÂNERE

după, plimbare 
îl puteți folosi

pentru 
exersarea 

echilibrului.
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Putem prelua comenzile dvs. astfel:

NOMILAND RO s.r.l.  
Str. Surorile M. Caceu nr. 7
SAD 6, Timișoara 300585

•  informații despre disponibilitatea produselor
•  prezentare generală a stării contului dvs.
•  acces ușor la toate informațiile necesare

www.nomiland.ro
üRAPID  üCONFORTABIL

  üSIMPLU

PRIN E-MAIL

nomiland@nomiland.ro

PRIN POȘTĂ

De luni până vineri  
de la 08:00 la 16:00.
 0356 630 006

PRIN TELEFON

COMANDĂ PRIN E-SHOP

Recomandăm plasarea comenzilor în magazinul nostru online:

Totul sub

un acoperiș

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

RĂSPLĂTIM
C L I E N Ț I I  F I D E L I

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.

C O N V E R T I Ț I  P U N C T E L E  A D U N AT E

1.
în produse

din catalogul
nostruputeți alege

din peste 
9000 de  produse

Mai multe info la pag. 4 - 7Toate informațiile legate de Clubul NOMILAND sunt afișate pe site-ul nostru www.nomiland.ro

2.
în produse 

electronice și 
accesorii

cu punctele adunate vă puteți 
face un cadou sub formă de 
electronice de calitate 
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PLATA

TERMENII DE LIVRARE

TRANSPORTUL

PREȚUL

1. Grădinițelor și școlilor primare, organizațiilor de stat - livrăm produsele cu plata la termen, cu scadență de 14 zile. Factura  
este livrată împreună cu produsele.

2. Persoanelor fizice și organizațiilor private - livrăm produsele cu plată ramburs la livrare sau cu plată în avans pe baza facturii proforme.

 Cele mai vândute produse se află pe stoc. Restul produselor sunt livrate în aprox 30 de zile, mobilierul și seturile din spumă sunt 
livrate în aprox. 8 săptămâni. Termenul de livrare actual este afișat pe siteul nostru www.nomiland.ro în dreptul fiecărui produs. Termenul 
de livrare este de fiecare dată orientativ, acesta reprezintă perioada (numărul) în care predăm coletele firmei de curierat. La acest termen 
este nevoie să adăugați între 1-5 zile lucrătoare. Consumatorul este de acord cu prelungirea termenului de livrare în cazul în care procesul 
de producție sau alte circumstanțe o impun. Mobilierul este livrat demontat. În cazul în care nu putem livra toate produsele comandate  
deodată, veți fi informați printr-o notă în partea inferioară a facturii că restul produselor care nu pot fi furnizate vor fi livrate ulterior sau 
că acestea datorită cererii mari sau epuizat din stoc. Costurile de transport sunt  facturate doar odată. Datorită interesului crescut pentru 
produsele noastre (în special în anumite perioade ale anului, precum Sărbatorile de Crăciun, de Paște, la sfârșitul anului, începutul anului 
școlar, șamd) sau datorită întârzierii livrării de către furnizor, livrarea bunurilor poate fi întârziată. Pentru aceste cazuri ne cerem scuze. 

         Sectorul privat - Bunurile sunt livrate cu plată ramburs sau în avans (factura este scadentă înaintea livrării bunurilor), acestea fiind li-
vrate după achitarea facturii.  În cazul în care nu vom putea livra anumite produse după termenii de livrare specificați, vă vom expedia doar 
produsele aflate pe stoc. Produsele care lipsesc din stoc nu vor fi livrate, datorită taxei-ramburs iar comanda dvs. o considerăm finalizată.
1. În momentul livrării produselor comandate, de către firma de curierat sau firma de transport paletizat, este necesară  verificarea co-

respunzătoarea a produselor ca acestea să nu fie deteriorate. În cazul în care observați coletul sau produsele deteriorate, întocmiți ime-
diat o reclamație împreună cu curierul, și păstrați o copie acesteia. De asemenea este necesar să înștiințați compania noastră în termen 
de 24 de ore de la livrare, cu privință la situația survenită, în caz contrar considerăm că livrarea s-a produs corect, fără incidente. 

2. În momentul livrării produselor comandate, de către firma noastră, este necesară  verificarea corespunzătoarea a produselor ca aces-
tea să nu fie deteriorate. În cazul în care observați coletul sau produsele deteriorate, scrieți imediat defectele constatate pe nota de 
livrare.

3. Reclamație pe baza garanției, este acea reclamație unde prejudiciul nu a fost cauzat de manipularea incorectă, prin aceasta de 
înțelege: utilizarea produsului în alte scopuri decât în cele în care este destinat, tratarea produsului cu o forță excesivă, întreținerea 
necorespunzătoare.

4. Pentru ca reclamația să fie recunoscută urmați acești pași:
 I.  Înștiințare în scris a reclamației: - prin intermediul magazinului online www.nomiland.ro/reclamații - RECOMANDĂM
   - prin email la adresa  reclamatie@nomiland.ro          
   - prin poștă - la adresa firmei
 II. Reclamațiile trimise prin email sau poștă trebuie să conțină:
  - datele de contact ale beneficiarului conținând numărul de telefon
  - denumirea și codul produsului
  - data achiziționării (livrării) produselor și numărul facturii
  - descrierea amănunțită a defectelor reclamate însoțite de fotografii care vor fi trimise prin email la adresa  
  reclamatie@nomiland.ro.
 III. Pe baza acestei notificări în scris, veți fi contactați de către unul dintre colegii noștri cu care veți stabili următorii pași 
  în soluționarea reclamației
5. Valabilă este întotdeauna documentația noastră actuală. Modificarea și modelul (designul), care nu afectează aspectul și  

funcționalitatea produselor, nu justifică obiecțiile și reclamațiile.      
6. Modalitatea de livrare este aleasă astfel încat să fie minimalizat riscul de deteriorare sau de schimbare a proprietăților produselor. 
7. În cazul returnării produselor la adresa firmei, nu mai târziu de 14 zile de la livrare, acestea trebuie să fie ambalate în ambalajul original 

și să nu prezinte defecte. Opțiunea de retur nu se aplică produselor folosite din categoria Artă și creație, publicațiilor și produselor  
furnizare (personaliate) de compania noastră. 

8. Procedura de retur în cazul produselor comandate greșit de către beneficiar, o puteți găsi pe www.nomiland.ro
9. Ca bază pentru toate comenzile este întotdeauna catalogul actual. Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice  și ale culorilor în 

oferta de produse, precum și dreptul de a schimba culoarea decorului. Nu suntem responsabili pentru greșelile de imprimare   
a catalogului.

1. La comenzi de produse de peste 500 lei din categoriile Jocuri de rol, Artă și creație, Materiale didactice și jocuri, Educație muzicală și 
Sport (nu se aplică la mobilier și amenajări interioare, și seturile de spumă)  transportul este GRATUIT (sub această sumă taxa de 
transport este 25 Lei). 

2. La comenzi de mărfuri voluminoase, mobilier și amenajări interioare, seturi de spumă, de peste 5000 Lei  transportul este GRATUIT 
(sub această sumă taxa de transport este 99 Lei). 

3. Produsele voluminoase și grele (de ex. mobilier, seturile de spumă...) sunt livrate pe paleți de către firme specializate de transport, sau 
de către firma noastră.

4. În cazul achitării produselor la livrare prin ramburs, va fi percepută o taxa-ramburs de 5 lei.
5. Firmele de transport paletizat vor livra bunurile în fața primei uși /porți  cu încuietoare, la adresa de livrare specificată.

TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE VÂNZARE:

1. Toate prețurile specificate în catalog sunt exprimate în lei (RON) inclusiv TVA. 
2. În cazul modificărilor cursului de schimb Lei/Euro de peste 5%, ne rezervăm dreptul de a ajusta prețurile în cazul anumitor produse. 
3.  Datorită situației dificile cauzate de creșterea constantă și imprevizibilă a prețurilor materialelor prime și a transportului, prețurile produse-

lor se pot modifica pe durata valabilității acestui catalog. Prețurile actuale valabile le puteți găsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
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GRATUIT de la NOMILAND: 
- transport, în cazul comenzilor de produse din categoriile Artă și creație, Jocuri de rol, 
Materiale didactice și jocuri, Educație muzicală și Sport care depășesc 500 lei!

- transport, în cazul comenzilor de mobilier care depășesc 5000 lei!

Furnizor: NOMILAND RO s.r.l., Surorile Martir Caceu nr. 7, SAD 6, Timișoara, tel.: 0356 630 006, e-mail: nomiland@nomiland.ro     
                            www.nomiland.roCOMANDĂ

Destinatar, adresa de livrare:

obs.: Completați cu litere de tipar!

Adresa de facturare (doar dacă diferă de adresa de livrare):
Denumire:

Cod fiscal (câmp obligatoriu): Reg. Com:

Persoană de contact:

E-mail:

Strada:

Localitatea: Cod poștal:

Telefon: Data completării:

Codul de client din Clubul NOMILAND (după caz):

Ștampila și semnătura

Denumire:

Cod fiscal (câmp obligatoriu): Reg. Com:

Persoană de contact:

E-mail:

Strada:

Localitatea: Cod poștal:

Telefon: Data completării:

Ștampila și semnătura

Suma 
totală:

Prin semnarea acestui formular sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu Legea privind  
protecția datelor cu caracter personal. Confirm că informațiile furnizate, necesare procesării comenzii, sunt corecte. 

Pagina Cod produs Denumirea produsului Preț per buc. Cantitatea Total
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