Mobilier

ACUM LA ALEGERE

2
ÎNĂLȚIMI ALE ȘEZUTULUI

înălțime șezut:

31 cm sau 35 cm

31 cm

MAI MULTE INFO
LA PAG.
325 - 329.

35 cm

Canapele, taburete cu velură și structură de lemn

CANAPELE
COLORATE

înălțime șezut:

30 cm sau 35 cm

MAI MULTE INFO
LA PAG.
330 - 331.

35 cm

30 cm

CANAPELE

înălțime șezut:
30,5 cm sau 35 cm

324
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MAI MULTE INFO
LA PAG.
332 - 333.

35 cm

30,5 cm

CANAPELE
FLUTURE,
ARICI
CU FRUCTE

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
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Canapele colorate
Canapelele colorate sunt învelite cu material de înaltă calitate (Velură), moale și plăcută
la atingere. Structura interioară este realizată din lemn și spumă de înaltă calitate, care asigură
utilizarea pe termen lung a produsului.
Datorită variabilității de culori oferite de aceste scaune, puteți crea cu ușurință
oriunde o zonă de odihnă, unde copiii se vor simți foarte bine și confortabil.
Printr-o asamblare simplă, puteți rearanja canapelele pentru a schimba designul întregului
spațiu (dispozitivele suplimentare de fixare sunt disponibile doar la cerere).
Vă puteți asambla canapelele după nevoia și imaginația dumneavoastră ...

Canapele în 7
culori

Înălțime totală: 53cm
Adâncime totală: 50 cm
Adâncime șezut: 34 cm

34

53 cm

31 cm
sau
35 cm

cm

31 cm / 35 cm

50

ALEGEȚI
ÎNĂLȚIMEA
ȘEZUTULUI

cm

31 cm sau 35 cm
38 cm

Canapea simplă

Canapea simplă

KL01/C/31 - roșu285 lei
KL01/O/31 - portocaliu285 lei
KL01/F/31 - mov285 lei
KL01/Z/31 - verde285 lei
KL01/L/31 - galben285 lei
KL01/SM/31 - albastru deschis285 lei
KL01/M/31 - albastru închis285 lei

KL01/C/35 - roșu
KL01/O/35 - portocaliu
KL01/F/35 - mov
KL01/Z/35 - verde
KL01/L/35 - galben
KL01/SM/35 - albastru deschis
KL01/M/35 - albastru închis

Înălțime șezut: 31 cm.

Înălțime șezut: 35 cm.

320 lei
320 lei
320 lei
320 lei
320 lei
320 lei
320 lei

ALEGEȚI
ÎNĂLȚIMEA
ȘEZUTULUI

Creați o canapea
colorată într-un mod
simplu

dispozitivele de fixare
suplimentare sunt disponibile
doar la cerere

Fabricate din spumă
solidă cu structură
din lemn.
Suprafața este învelită
cu material de înaltă
calitate plăcut
la atingere - velură.

53 cm

31 cm
sau
35 cm

34
cm

50

31 cm / 35 cm

Velura pe care o folosim
a obținut la test
rezistența la abraziune
de 60.000 de cicluri peste
standard.

cm
94 cm

Canapea triplă

Canapea triplă

KL03/C/31 - roșu410 lei
KL03/O/31 - portocaliu410 lei
KL03/F/31 - mov410 lei
KL03/Z/31 - verde410 lei
KL03/L/31 - galben410 lei
KL03/SM/31 - albastru deschis410 lei
KL03/M/31 - albastru închis410 lei

KL03/C/35 - roșu460 lei
KL03/O/35 - portocaliu460 lei
KL03/F/35 - mov460 lei
KL03/Z/35 - verde460 lei
KL03/L/35 - galben460 lei
KL03/SM/35 - albastru deschis460 lei
KL03/M/35 - albastru închis460 lei

Înălțime șezut: 31 cm.

Înălțime șezut: 35 cm.

(Testul Martindale este
metoda cea mai frecventă
utilizată pentru a testa
rezistența la abraziune
a țesăturilor.
Aceste țesături au o
rezistența la abraziune
de la 20.000 - 40.000 de
cicluri)

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

ALEGEȚI
ÎNĂLȚIMEA
ȘEZUTULUI

RECOMANDĂM...
...COMPLETAREA
ANSAMBLULUI DE
CANAPELE, CU COTIERE
PE PARTEA STÂNGĂ ȘI
DREAPTA, ATÂT PENTRU
DESIGN, CÂT ȘI PENTRU
CONFORT
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Mobilier
ALEGEȚI
ÎNĂLȚIMEA ȘEZUTULUI

31 cm sau 35 cm
Canapea pentru colț

Canapea pentru colț

Înălțime șezut: 31 cm.

Înălțime șezut: 35 cm.

KL10P/C/31 - roșu159 lei
KL10P/O/31 - portocaliu159 lei
KL10P/F/31 - mov159 lei
KL10P/Z/31 - verde159 lei
KL10P/L/31 - galben159 lei
KL10P/SM/31- albastru deschis159 lei
KL10P/M/31 - albastru închis159 lei

Cotieră stângă

12

KL10L/C/31 - roșu159 lei
KL10L/O/31 - portocaliu159 lei
KL10L/F/31 - mov159 lei
KL10L/Z/31 - verde159 lei
KL10L/L/31 - galben159 lei
KL10L/SM/31- albastru deschis	159 lei
KL10L/M/31 - albastru închis	159 lei

cm

Adâncimea este adaptată pentru
montarea la Canapeaua
Simplă si cea Triplă.
Lățime: 12 cm. Înălțime: 43 cm.

43 cm / 47 cm

Canapele, taburete cu velură și structură de lemn

50 cm

Cotieră dreapta

Adâncimea este adaptată pentru
montarea la Canapeaua
Simplă si cea Triplă.
Lățime: 12 cm. Înălțime: 43 cm.

Cotieră dreapta

Adâncimea este adaptată pentru montarea
la Canapeaua Simplă si cea Triplă.
Lățime: 12 cm. Înălțime: 47 cm.

KL10L/C/35 - roșu
KL10L/O/35 - portocaliu
KL10L/F/35 - mov
KL10L/Z/35 - verde
KL10L/L/35 - galben
KL10L/SM/35 - albastru deschis
KL10L/M/35 - albastru închis

31 cm / 35 cm

Cotieră stângă

425 lei
425 lei
425 lei
425 lei
425 lei
425 lei
425 lei

cm

KL04/C/35 - roșu
KL04/O/35 - portocaliu
KL04/F/35 - mov
KL04/Z/35 - verde
KL04/L/35 - galben
KL04/SM/35 - albastru deschis
KL04/M/35 - - albastru închis

50

KL04/C/31 - roșu380 lei
KL04/O/31 - portocaliu380 lei
KL04/F/31 - mov380 lei
KL04/Z/31 - verde380 lei
KL04/L/31 - galben380 lei
KL04/SM/31 - albastru deschis380 lei
KL04/M/31 - albastru închis380 lei

Adâncimea este adaptată pentru montarea
la Canapeaua Simplă si cea Triplă.
Lățime: 12 cm. Înălțime: 47 cm.

175 lei
175 lei
175 lei
175 lei
175 lei
175 lei
175 lei

KL10P/C/35 - roșu
KL10P/O/35 - portocaliu
KL10P/F/35 - mov
KL10P/Z/35 - verde
KL10P/L/35 - galben
KL10P/SM/35 - albastru deschis
KL10P/M/35 - albastru închis

50

cm

175 lei
175 lei
175 lei
175 lei
175 lei
175 lei
175 lei

ALEGEȚI
ÎNĂLȚIMEA ȘEZUTULUI

31 cm sau 35 cm
Taburete

Înălțime șezut: 31 cm.

KL05/C/31 - roșu220 lei
KL05/O/31 - portocaliu220 lei
KL05/F/31 - mov220 lei
KL05/Z/31 - verde220 lei
KL05/L/31 - galben220 lei
KL05/SM/31- albastru deschis220 lei
KL05/M/31 - albastru închis220 lei

Înălțime șezut: 35 cm.

KL05/C/35 - roșu
KL05/O/35 - portocaliu
KL05/F/35 - mov
KL05/Z/35 - verde
KL05/L/35 - galben
KL05/SM/35 - albastru deschis
KL05/M/35 - albastru închis

250 lei
250 lei
250 lei
250 lei
250 lei
250 lei
250 lei

31 cm / 35 cm

Taburete

36 c

m

36

cm

Pernuță

Pernuțe în culorile canapelelor.
Dimensiuni: 28 x 28 cm.

KL06/C - roșu
KL06/O - portocaliu
KL06/F - mov
KL06/Z - verde
KL06/L - galben
KL06/SM - albastru deschis
KL06/M - albastru închis
326
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48 lei
48 lei
48 lei
48 lei
48 lei
48 lei
48 lei
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Pe această pagină vă prezentăm colecția noastră uimitoare de canapele variabile.
Vă oferim instrucțiuni simple
despre cum să comandați părțile potrivite,
astfel încât setul comandat să corespundă așteptărilor dvs.

ALEGEȚI
ÎNĂLȚIMEA ȘEZUTULUI

+

KL10L/Z

KL01/SM

+

KL10P/Z

=

31 cm
sau
35 cm

118 cm

+

KL10L/Z

+

KL03/L

KL10P/Z

=

Prin cumpărarea altor piese, vă puteți extinde canapelele
pentru a le crește utilitatea
212 cm

KL10L/O

+

+

KL03/Z

KL03/Z

+

KL10P/O

=
194 cm

KL10L/Z + KL01/L

+

KL03/Z

+

KL01/L

+

KL10P/Z =

156 cm

156 cm

KL10L/O

+

KL03/C

+

KL04/O

+

KL03/C

+

KL10P/O

=

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

62 cm

326 cm

cm
156

KL04/C

KL03/SM

KL10L/M

KL03/Z

KL01/M

KL03/Z

KL04/C

156 c

m

KL03/SM

Creați o canapea
colorată într-un mod
simplu
dispozitivele de fixare
suplimentare sunt
disponibile doar la cerere

KL10P/M

327

La comenzi de peste 5 000 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
C04 - RO nabytok-2021-2022 - 30 Da PRINT.indd 327

26. 7. 2021 14:52:04

Mobilier
Alegeți-vă canapele după nevoia și imaginația dvs...
Pentru confortul dvs. vă oferim un set de canapele deja alcătuite.
Vă rugăm să le comandați conform codurilor afișate.
62 cm

"asamblează și
schimbă"

uimitor
înălțime șezut
31 cm

KL91
670 lei

KL68
600 lei

KL90
670 lei

KL67
600 lei

înălțime șezut
35 cm

înălțime șezut
31 cm

înălțime șezut
35 cm

KL69
600 lei

KL92
670 lei

înălțime șezut
31 cm

înălțime șezut
35 cm

PRIN MONTAJ
SIMPLU VĂ PUTEȚI
ASAMBLA SETURI DE
CANAPELE
MEREU NOI

Canapele, taburete cu velură și structură de lemn

118 cm

KL72
728 lei

KL93
810 lei

KL66
600 lei

înălțime șezut
31 cm

înălțime șezut
35 cm

înălțime șezut
31 cm

KL94
670 lei
înălțime șezut
35 cm

Fabricate din spumă
solidă cu structură
din lemn.

132 cm

Suprafața este învelită cu
material de înaltă
calitate plăcut la
atingere - Velură.

KL73
695 lei

KL95
780 lei
înălțime șezut
35 cm

înălțime șezut
31 cm

KL70
600 lei
înălțime șezut
31 cm

KL96
670 lei
înălțime șezut
35 cm

ALEGEȚI
ÎNĂLȚIMEA
ȘEZUTULUI

31 cm sau 35 cm

118 cm

KL71
728 lei

KL97
810 lei

înălțime șezut
31 cm

înălțime șezut
35 cm
4

19

Codul și prețul se aplică
numai la canapele.

328
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Pernele și taburetele
nu sunt incluse în set,
acestea se pot comanda
separat la pag. 326.

cm

KL76
1298 lei

KL101
1450 lei
înălțime șezut
35 cm

înălțime șezut
31 cm

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
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Alegeți-vă canapele după nevoia și imaginația dvs...
Pentru confortul dvs. vă oferim un set de canapele deja alcătuite.
Vă rugăm să le comandați conform codurilor afișate.
326 cm

156 c

6 cm

KL81
3003 lei
înălțime șezut
31 cm

KL102
3360 lei
înălțime șezut
35 cm

250 cm

ALEGEȚI
ÎNĂLȚIMEA
ȘEZUTULUI

31 cm
sau
35 cm

KL99
1590 lei

KL77
1420 lei
înălțime șezut
31 cm

înălțime șezut
35 cm

156 cm

156 cm

KL78
1518 lei
înălțime șezut
31 cm

156 cm

0c

m

înălțime șezut
31 cm

înălțime șezut
35 cm

Codul și prețul se aplică numai la canapele.
10

KL79
1393 lei

KL100
1695 lei

KL104
1555 lei
înălțime șezut
35 cm

Codul și prețul se aplică
numai la canapele.
Pernele și taburetele
nu sunt incluse în set,
acestea se pot comanda
separat la pag. 326.

Pernele și taburetele
nu sunt incluse în set, acestea se pot comanda
separat la pag. 379.

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

m

15

canapele în 7 culori
Fabricate din spumă
solidă cu structură
din lemn.
Suprafața este învelită cu
material de înaltă
calitate plăcut la
atingere - Velură.
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Mobilier
Canapele
Canapele estetice, tapițate, care sunt adaptate la înălțimea copiilor.
Structura de lemn a mobilierului asigură stabilitate și confortul utilizatorilor mici. Canapele sunt ideale pentru colțurile de joacă,
zonele de relaxare sau colțurile de lectură. Forma și culoarea canapelelor oferă spațiului
eleganță și o atmosferă plăcută. Material suprafață: velură.

ALEGEȚI ÎNĂLȚIMEA ȘEZUTULUI

30 cm sau 35 cm

m

c
35
30 cm / 35 cm

30 cm / 35 cm

60 cm

Fotoliu - Luncă

Taburete - Luncă

KL04615 - înălțime șezut 30 cm
KL35615 - înălțime șezut 35 cm

Adâncime șezut:
35 cm

Dimensiuni: 40 x 40 cm (L x A).
Adâncime șezut: 35 cm.

660 lei
745 lei

KL04612 - înălțime șezut 30 cm
KL35612 - înălțime șezut 35 cm

250 lei
280 lei

30 cm / 35 cm

30 cm / 35 cm

m

100 c

51
cm

Canapele, taburete cu velură și structură de lemn

Dimensiuni: 60 x 56 x 51 cm (L x Î x A).
Adâncime șezut: 35 cm.

Canapea mare - Luncă

Canapea - Luncă

Dimensiuni: 100 x 57 x 51 cm (L x Î x A).
Adâncime șezut: 35 cm.

KL04611 - înălțime șezut 30 cm
KL35611 - înălțime șezut 35 cm

m

140 c

820 lei
919 lei

Dimensiuni: 140 x 57 x 51 cm (L x Î x A).
Adâncime șezut: 35 cm.

KL04613 - înălțime șezut 30 cm
KL35613 - înălțime șezut 35 cm

980 lei
1090 lei

Fabricate din spumă
solidă cu structură
din lemn.

Velura pe care o folosim
a obținut la test
rezistența la abraziune
de 60.000 de cicluri peste
standard.
(Testul Martindale este
metoda cea mai frecventă
utilizată pentru a testa
rezistența la abraziune
a țesăturilor.
Aceste țesături au
o rezistența la abraziune
de la 20.000 - 40.000
de cicluri)

330
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Pernă

Dimensiuni: 28 x 28 cm.

48 lei
48 lei
48 lei
48 lei
48 lei
48 lei
48 lei

m

c
35
30 cm / 35 cm

30 cm / 35 cm

Fotoliu - Mare

Dimensiuni: 60 x 56 x 51 cm (L x Î x A).
Adâncime șezut: 35 cm.

KL04605 - înălțime șezut
KL35605 - înălțime șezut

ALEGEȚI
ÎNĂLȚIMEA
ȘEZUTULUI

30 cm

660 lei
745 lei

35 cm

Taburete - Mare

Dimensiuni: 40 x 40 cm (L x A).
Adâncime șezut: 35 cm.

KL04602 - înălțime șezut
KL35602 - înălțime șezut

30 cm
35 cm

30 cm
sau
35 cm
250 lei
280 lei

57 cm
30 cm / 35 cm

30 cm / 35 cm

Canapea - Mare

Dimensiuni: 100 x 57 x 51 cm (L x Î x A).
Adâncime șezut: 35 cm.

KL04601 - înălțime șezut 30 cm
KL35601 - înălțime șezut 35 cm

820 lei
919 lei

m

140 c

Canapea mare - Mare

Dimensiuni: 140 x 57 x 51 cm (L x Î x A).
Adâncime șezut: 35 cm.

KL04603 - înălțime șezut
KL35603 - înălțime șezut

30 cm
35 cm

980 lei
1090 lei

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

KL06/C - roșu
KL06/O - portocaliu
KL06/F - mov
KL06/Z - verde
KL06/L - galben
KL06/SM - albastru deschis
KL06/M - albastru închis
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Mobilier
Canapele Fluture, Arici cu fructe
Aspectul elementelor individuale a fost creat în funcție de modelele de canapele pentru
adulți. Combinația perfectă de culori creează un mediu plăcut pentru copii, îi ajută să se relaxeze și să învețe.
Structura din lemn a canapelelor asigură stabilitate totală și aspect uniform. Material suprafață: velură.
Dimensiuni canapele: înălțimea totală 58 cm, adâncimea totală 48 cm,
înălțime șezut: 30,5 cm, adâncime șezut: 40 cm.

Adâncime șezut: 40 cm

30,5 cm / 35 cm

Canapele, taburete cu velură și structură de lemn

ALEGEȚI
ÎNĂLȚIMEA
ȘEZUTULUI

Canapele - Fluture1
- înălțime șezut 30,5 cm

Canapele - Fluture1
- înălțime șezut 35 cm

KL41000 - Taburete Fluture 1250 lei
KL41001 - Fotoliu Fluture 1630 lei
KL41002 - Canapea Fluture 1790 lei
KL41003 - Canapea mare Fluture 1915 lei

KL41350 - Taburete Fluture 1280 lei
KL41351 - Fotoliu Fluture 1705 lei
KL41352 - Canapea Fluture 1880 lei
KL41353 - Canapea mare Fluture 11020 lei

Design estetic,
plăcut pentru ochi

30,5 cm
sau
35 cm

30,5 cm / 35 cm

Canapele - Fluture 2
- înălțime șezut 30,5 cm

Canapele - Fluture 2
- înălțime șezut 35 cm

KL42000 - Taburete Fluture 2250 lei
KL42001 - Fotoliu Fluture 2630 lei
KL42002 - Canapea Fluture 2790 lei
KL42003 - Canapea mare Fluture 2915 lei

KL42350 - Taburete Fluture 2280 lei
KL42351 - Fotoliu Fluture 2705 lei
KL42352 - Canapea Fluture 2880 lei
KL42353 - Canapea mare Fluture 21020 lei

Broderii colorate
de înaltă calitate

Adâncime șezut: 40 cm
58 cm

30,5 cm / 35 cm

48

121 cm

cm

91 cm

cm

30,5 cm

54,5

41
cm

332

m

Canapele - Arici cu fructe
- înălțime șezut 30,5 cm

Canapele - Arici cu fructe
- înălțime șezut 35 cm

KL43000 - Taburete Arici cu fructe250 lei
KL43001 - Fotoliu Arici cu fructe630 lei
KL43002 - Canapea Arici cu fructe790 lei
KL43003 - Canapea mare Arici cu fructe915 lei

KL43350 - Taburete Arici cu fructe280 lei
KL43351 - Fotoliu Arici cu fructe
705 lei
KL43352 - Canapea Arici cu fructe880 lei
KL43353 - Canapea mare Arici cu fructe1020 lei

41 c
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Adâncime
șezut:
40 cm
fotolii în 3
culori diferite

Velura pe care o folosim
a obținut la test
rezistența la abraziune
de 60.000 de cicluri peste
standard.
(Testul Martindale este
metoda cea mai frecventă
utilizată pentru a testa
rezistența la abraziune
a țesăturilor.
Aceste țesături au
o rezistența la abraziune
de la 20.000 - 40.000
de cicluri)

pentru zâmbetele
copiilor noștri...

Broderii colorate
de înaltă calitate

Creați copiilor
un loc perfect
pentru joacă

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

30,5 cm
sau
35 cm

Fabricate din spumă solidă cu
structură din lemn.
Suprafața este învelită cu material de
înaltă calitate, plăcut la atingere
- velură

333
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Mobilier
Canapele KOMBI
Vă oferim canapele masive, în diferite culori și forme (4 culori și 9 forme disponibile) care
se pot combina. Canapelele mari oferă o ședere plăcută și spațiu pentru
joc atât pentru copiii mici cât și pentru cei mari. Ele sunt potrivite chiar și pentru copiii de
vârstă școlară. Culorile vii și luminoase sunt perfecte pentru colțurile
copiilor, dar și pentru spațiile mari. Datorită diferitelor sale forme, puteți combina seturi
frumoase pentru a revigora grădinița sau școala dvs. Canapelele moi sunt
tapițate cu țesătură de înaltă calitate și plăcută la atingere (velură).

canapele în
4 culori

avantaje:

Canapele, taburete cu velură și structură de lemn

- Sistemul acestor canapele permite ca
elementele de bază să poată fi combinate pentru a fi
asamblate după propria
nevoie sau imaginație
- Posibilitatea de a schimba elementele de bază în
conformitate cu noile cerințe

Înălțime șezut:
33 cm

- Posibilitatea de a cumpăra elementele de
bază suplimentare și, astfel, să vă extindeți posibilitățile de
combinare și astfel să se obțină schimbarea dorită

se combină
perfect

Puteți alege din următoarele
elemente de bază (Forme)

Canapea
pătrat

canapea
dreptunghi

canapea
semicerc

canapea
mică

canapea
mare

canapea
triunghi

canapea
trapez

canapea
hexagon

canapea
de colț

334
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Velura pe care o
folosim a obținut
la test rezistența la
abraziune de 60.000
de cicluri peste
standard.
(Testul Martindale
este metoda cea mai
frecventă utilizată
pentru a testa
rezistența
la abraziune
a țesăturilor.
Aceste țesături
au o rezistența la
abraziune de la
20.000 - 40.000
de cicluri)

detaliu picior

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
26. 7. 2021 14:53:07

reprezentare
grafică

imagine
reală

reprezentare
grafică

imagine
reală

se combină
perfect
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Reprezentarea grafică a posibilelor
combinații de canapele

imagine
reală

Înălțime
șezut: 33 cm

reprezentare
grafică

335
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Mobilier
CANAPELE KOMBI
canapele în
4 culori

Fabricate din spumă
solidă cu structură din lemn.
Înălțime șezut: 33 cm

60

cm

m

60 c

120 cm

KOMBI - Pătrat

KOMBI - Dreptunghi

KL516101 - albastru395 lei
KL516102 - galben395 lei
KL516103 - verde395 lei
KL516104 - roșu395 lei

KL516201 - albastru790 lei
KL516202 - galben790 lei
KL516203 - verde790 lei
KL516204 - roșu790 lei

Dimensiuni suprafață șezut: 120 x 60 cm.
Înălțime șezut: 33 cm.

60 cm

60
cm

Canapele, taburete cu velură și structură de lemn

Dimensiuni suprafață șezut: 60 x 60 cm.
Înălțime șezut: 33 cm.

120 cm

KOMBI - Triunghi

KOMBI - Semicerc

KL516301 - albastru395 lei
KL516302 - galben395 lei
KL516303 - verde395 lei
KL516304 - roșu395 lei

KL516501 - albastru915 lei
KL516502 - galben915 lei
KL516503 - verde915 lei
KL516504 - roșu915 lei

Dimensiuni suprafață șezut: 120 x 60 cm.
Înălțime șezut: 33 cm.

Dimensiuni suprafață șezut: 60 x 60 x 60 cm.
Înălțime șezut: 33 cm.

60 cm

120 cm
52

120 cm

cm

60

KOMBI - Hexagon
Înălțime șezut: 33 cm.

KL516601 - albastru1080 lei
KL516602 - galben1080 lei
KL516603 - verde1080 lei
KL516604 - roșu1080 lei
336
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cm

KOMBI - Trapez

Înălțime șezut: 33 cm.

KL516401 - albastru820 lei
KL516402 - galben820 lei
KL516403 - verde820 lei
KL516404 - roșu820 lei

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
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(Testul Martindale este
metoda cea mai frecventă
utilizată pentru a testa
rezistența la abraziune
a țesăturilor.
Aceste țesături au
o rezistența la abraziune
de la 20.000 - 40.000
de cicluri)

Înălțime
șezut:
33 cm

se combină
perfect

canapele în
4 culori
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Velura pe care o folosim
a obținut la test
rezistența la abraziune
de 60.000 de cicluri peste
standard.

337
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Mobilier
CANAPELE KOMBI
Fabricate din spumă
solidă cu structură din lemn.

canapele în
4 culori

Înălțime șezut: 33 cm
Adâncime șezut: 38 cm

57 cm

38

cm

m

33 cm

120 c

60
cm

60 cm

KOMBI - Canapea mare

Dimensiuni: 60 x 57 x 60 cm (L x Î x A).
Înălțime șezut: 33 cm.
Adâncime șezut: 38 cm.

Dimensiuni: 120 x 57 x 60 cm (L x Î x A).
Înălțime șezut: 33 cm.
Adâncime șezut: 38 cm.

KL564101 - albastru600 lei
KL564102 - galben600 lei
KL564103 - verde600 lei
KL564104 - roșu600 lei

KL564201 - albastru915 lei
KL564202 - galben915 lei
KL564203 - verde915 lei
KL564204 - roșu915 lei

culori
vii și luminoase

120 cm

120

cm

38
cm

33 cm

Canapele, taburete cu velură și structură de lemn

KOMBI - Fotoliu mic

KOMBI - Canapea de colț

60

cm

Înălțime șezut: 33 cm.
Adâncime șezut: 38 cm.

Șezut plăcut pentru copiii mici și mari
tapițate cu material moale

KL564301 - albastru1320 lei
KL564302 - galben1320 lei
KL564303 - verde1320 lei
KL564304 - roșu1320 lei

canapele
masive
338
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(Testul Martindale este
metoda cea mai frecventă
utilizată pentru a testa
rezistența la abraziune
a țesăturilor.
Aceste țesături au
o rezistența la abraziune
de la 20.000 - 40.000
de cicluri)

se combină
perfect

Înălțime
șezut:
33 cm
Adâncime
șezut:
38 cm
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Velura pe care o folosim
a obținut la test
rezistența la abraziune
de 60.000 de cicluri peste
standard.

canapele
masive

Fabricate
din spumă
solidă cu structură
din lemn.
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Mobilier
Canapele Masiv
Construcția canapelelor are un aspect rustic, fin și sunt realizate din lemn, făcându-le puternice și stabile.
Suprafața solidă din spumă asigură confort pentru micii utilizatori.
Suprafața grosieră și foarte durabilă asigură persistența culorilor și utilizarea pe termen lung a canapelelor.
Datorită diverselor module puteți să vă creați seturile în funcție de nevoile grădiniței dvs.
Dimensiunile sunt adaptate copiilor preșcolari. Înălțime șezut: 28 cm.
canapele în
2 culori

Înălțime șezut:
28 cm

Construcție
stabilă și
solidă din lemn

54 cm

86 cm
40

29 cm
28 cm

Canapele, taburete cu structură de lemn

50 cm

cm

Canapea Masiv - Doi

Fotoliu Masiv - Unu

Dimensiuni: 54 x 40 x 50 cm (L x A x Î).

KL40010 - roșu
KL40011 - albastru

535 lei
535 lei

Dimensiuni: 86 x 40 x 50 cm (L x A x Î).

KL40020 - roșu
KL40021 - albastru

630 lei
630 lei
118 cm

Taburete Masiv

Diametru 35 cm, Înălțime 28 cm.

KL40000 - roșu
KL40001 - albastru

235 lei
235 lei

Canapea Masiv - Trei

Dimensiuni: 118 x 40 x 50 cm (L x A x Î).

KL40030 - roșu
KL40031 - albastru
detalii
rafinate

820 lei
820 lei
Pentru confortul
copiilor dvs.

Pernă

Dimensiuni: 30 x 30 cm.

KL40100 - roșu
KL40101 - albastru
340
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48 lei
48 lei
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Imagine ilustrativă

78 cm

78 cm

40

cm

Canapea de colț Masiv internă

Canapea de colț Masiv externă

KL40040 - roșu
KL40041 - albastru

KL40050 - roșu
KL40051 - albastru

Dimensiuni: 78 x 40 x 50 cm (L x A x Î).

Dimensiuni: 78 x 40 x 50 cm (L x A x Î).

630 lei
630 lei

630 lei
630 lei
76 cm

76 cm

Canapea Masiv - Partea stângă

Canapea Masiv - Partea dreaptă

KL40060 - roșu
KL40061 - albastru

KL40070 - roșu
KL40071 - albastru

Dimensiuni: 76 x 40 x 50 cm (L x A x Î).

Dimensiuni: 76 x 40 x 50 cm (L x A x Î).

630 lei
630 lei

630 lei
630 lei
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Posibilitate de a
crea diverse seturi
din canapele

canapele în
2 culori

Imagine ilustrativă
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Mobilier
Canapele “Smile” și “Exclusive”
Scaunele sunt realizate din piele EKO de înaltă calitate, care este plăcută la atingere și ușor de întreținut.
Structura interioară solidă, din lemn, oferă un design neschimbat canapelelor.
Datorită structurii sunt suficient de puternice pentru a susține și un adult.
Cu ajutorul culorilor și designului exclusivist, canapelele devin rapid favoritele copiilor și ale adulților.

Taburete „Smile“

Dimensiuni: 33 x 30 cm.
(Diametru x Înălțime)

235 lei
235 lei
235 lei
235 lei
235 lei
235 lei

30 cm

KL500X/TM
KL500X/SM
KL500X/C
KL500X/Z
KL500X/L
KL500X/O

TM

albastru închis

SM

albastru deschis

C

roșu

Z

verde

L

galben

O

portocaliu

33 cm

Dimensiunile de bază ale Canapelelor “Smile”:
Înălțimea totală 48 cm,
adâncimea totală 50 cm,
Înălțime șezut: 30 cm,
iar Adâncime șezut: 32 cm.

PIELE EKO DE
CALITATE

Lățime: 67 cm.

30 cm

570 lei
570 lei
570 lei
570 lei
570 lei
570 lei

cm

KL5001/TM
KL5001/SM
KL5001/C
KL5001/Z
KL5001/L
KL5001/O

cm

50

Canapele, taburete cu piele ecologică

48 cm

32

Fotoliu „Smile“

67 cm

Canapea „Smile“
Lățime: 103 cm.

KL5002/TM
KL5002/SM
KL5002/C
KL5002/Z
KL5002/L
KL5002/O

660 lei
660 lei
660 lei
660 lei
660 lei
660 lei

103 cm

Canapea mare
„Smile“
Lățime: 132 cm.

KL5003/TM
KL5003/SM
KL5003/C
KL5003/Z
KL5003/L
KL5003/O

850 lei
850 lei
850 lei
850 lei
850 lei
850 lei

342
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Taburete
“Exclusive“

KL5111/C
KL5111/O
KL5111/Z
KL5111/M

KL5110/C
KL5110/O
KL5110/Z
KL5110/M

Dimensiuni: 36 x 36 x 27 cm.

Lățime: 107 cm.

660 lei
660 lei
660 lei
660 lei

m

Cod

30
cm

Culoare

C

roșu

O

portocaliu

Z

verde

M

albastru

27 cm

KL5112/C
KL5112/O
KL5112/Z
KL5112/M

36 c

52 cm

Canapea “Exclusive“
- Doi

220 lei
220 lei
220 lei
220 lei

cm

570 lei
570 lei
570 lei
570 lei

36

Lățime: 70 cm.

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Fotoliu “Exclusive“
- Unu

27 cm

Dimensiunile de bază ale Canapelelor “Exclusive”:
înălțimea totală 52 cm, adâncimea totală 55 cm, înălțime șezut: 27 cm,
iar adâncime șezut este de 30 cm.

55
cm

107 cm

cusătură
de calitate
Canapea “Exclusive“
- Trei
Lățime: 135 cm.

KL5113/C
KL5113/O
KL5113/Z
KL5113/M

850 lei
850 lei
850 lei
850 lei

135 cm

13

7c

m

167 cm

Canapea de colț
“Exclusive“

27 cm

30 cm

Este compusă din canapea Doi
și canapeaTrei.

40 cm

17 cm

canapea de colț
2+3

KL5115/C
KL5115/O
KL5115/Z
KL5115/M

1350 lei
1350 lei
1350 lei
1350 lei

Piele EKO de
calitate

Fotolii Exclusiv din piele EKO
Fotoliile sunt realizate din piele EKO de înaltă calitate, plăcută la atingere
și ușor de curățat. Cotierele sunt din lemn de fag. Structura specială
asigură adaptarea fotoliului la poziția corpului și oferă o ședere plăcută și
confortabilă. Greutate maximă: 100 kg.

Înălțime șezut: 22 cm
Adâncime șezut: 30 cm
Piele EKO de calitate + culori
vibrante + construcție solidă
= Fotolii plăcute și confortabile
pentru copiii dumneavoastră

30

cm

22 cm

KL5210/SM415 lei
KL5210/C415 lei
KL5210/Z415 lei
KL5210/L415 lei
KL5210/O415 lei

64 cm

Fotolii Exclusiv

41

cm
40

cm
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Mobilier
CANAPELE ȘI TABURETE SOFT
Vă oferim canapelele care înveselesc colțurile de joacă ale copiilor datorită culorilor lor vii, și de asemenea vor face mai plăcută
învățarea și joaca. Canapelele sunt realizate din spuma de calitate, suprafața lor este acoperita cu piele artificială care este usor de
întreținut. Canapelele sunt ușoare, ceea ce permite chiar și copiilor mai mici mutarea lor dintr-un un loc în altul, fără probleme majore.

ACUM ÎN OFERTĂ ȘI CULOAREA GRI - modernă și plăcută
Culori:

gri

vanilie

galben

portocaliu

roșu

verde

albastru

sunt perfecte pentru a completa gama de mobilier Magic
- vezi paginile 16 - 115.

Canapele și taburete din spumă

Canapea
55 x 45,5 cm (Î x A), înălțime așezut: 30 cm

Fotoliu SOFT 1

Canapea SOFT 2

Lățime 40 cm.

Canapea SOFT 3

Lățime 80 cm.

Fotoliu de colț
SOFT

Canapea extensibilă
SOFT

Lățime 40,5 cm.

Lățime 80 cm.

Lățime 120 cm.

Canapea SOFT Relax,
pentru 1 copil

Canapea Soft Relax,
pentru 2 copii

Lățime 40 cm.

Lățime 40 cm.

Realizat din spumă solidă.
Suprafața este acoperită cu piele artificială.

Se combină
perfect

Taburete Pătrat SOFT
39,5 x 39,5 cm (L x A)

Înălțime: 15 cm.

Înălțime: 25 cm.

Taburete Cerc SOFT

344

Înălțime: 30 cm. Diametru: 38 cm.
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Înălțime: 30 cm.

Taburete Semicerc SOFT
45 x 45 x 30 cm (L x A x Î).

Înălțime: 35 cm.

Taburete Valuri SOFT
Înălțime: 30 cm.

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
26. 7. 2021 14:56:12

Fotoliu SOFT Relax,
pentru 1 copil

Fotoliul este fabricat dintr-o spumă de calitate
și suprafața lui este acoperită cu piele
ecologica rezistentă.
Dimensiuni: înălțimea spătarului- 56 cm,
lățimea-40 cm, lungimea-80 cm.

80
80 cm

Canapea SOFT Relax,
pentru 2 copii

cm

575 lei
575 lei
575 lei
575 lei
575 lei
575 lei
575 lei

80

EDF90201 - galben
EDF90202 - portocaliu
EDF90203 - roșu
EDF90204 - verde
EDF90205 - albastru
EDF90206 - vanilie
EDF90207 - gri

56 cm

Canapeaua este fabricată din spumă de
calitate și suprafața ei este acoperită cu
piele ecologică de calitate.
Dimensiuni: înălțimea spătarului- 56 cm,
lățimea - 80 cm, lungimea - 80 cm.

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

56 cm

320 lei
320 lei
320 lei
320 lei
320 lei
320 lei
320 lei

cm

EDF90101 - galben
EDF90102 - portocaliu
EDF90103 - roșu
EDF90104 - verde
EDF90105 - albastru
EDF90106 - vanilie
EDF90107 - gri

40 cm

345
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Mobilier

30
cm
30 cm

45
,5
cm

EDF101301 - galben240 lei
EDF101302 - portocaliu240 lei
EDF101303 - roșu240 lei
EDF101304 - verde240 lei
EDF101305 - albastru 240 lei
EDF101306 - vanilie240 lei
EDF101307 - gri240 lei

55 cm

Fotoliu SOFT 1
Fotoliul este realizat din spumă solidă
și suprafața este acoperită cu piele
artificială.
Dimensiuni:
40 x 45,5 x 55 cm (L x A x Î).
Înălțime șezut: 30 cm.

40 cm

Canapele și taburete din spumă

Canapea SOFT 2
Canapeaua e realizată din spumă solidă și suprafața este acoperită cu piele
artificială. Potrivit pentru 2 copii.
Dimensiuni:
80 x 45,5 x 55 cm (L x A x Î).
Înălțime șezut: 30 cm.

EDF201301 - galben385 lei
EDF201302 - portocaliu385 lei
EDF201303 - roșu385 lei
EDF201304 - verde385 lei
EDF201305 - albastru 385 lei
EDF201306 - vanilie385 lei
EDF201307 - gri 385 lei
Canapea SOFT 3
Canapeaua e realizată din spumă solidă și suprafața este acoperită cu piele
artificială. Potrivit pentru 3 copii.
Dimensiuni:
120 x 45,5 x 55 cm (L x A x Î).
Înălțime șezut: 30 cm.

EDF301301 - galben605 lei
EDF301302 - portocaliu605 lei
EDF301303 - roșu605 lei
EDF301304 - verde605 lei
EDF301305 - albastru 605 lei
EDF301306 - vanilie605 lei
EDF301307 - gri 605 lei

80 cm

Culoare

Adâncime șezut: 30 cm
Înălțime șezut: 30 cm

m

120 c

Realizat din
spumă solidă.
Suprafața este
acoperită cu piele
artificială.

Se combină
perfect

Creați-vă propriile
combinații de culori

346
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Dimensiuni: 80 x 45,5 x 55 cm.
Înălțime șezut: 30 cm.
Dimeniune după extindere: 136 cm.

Adâncime șezut: 30 cm
Înălțime șezut: 30 cm

m
6c

13

EDF200201 - galben 635 lei
EDF200202 - portocaliu 635 lei
EDF200203 - roșu 635 lei
EDF200204 - verde 635 lei
EDF200205 - albastru 635 lei
EDF200206 - vanilie635 lei
EDF200207 - gri 635 lei

m

80 c

80

înălțimea adaptată
canapelelor din spumă
Fotoliu de colț SOFT

Canapeaua e realizată din spumă solidă și
suprafața este acoperită cu piele artificială.
Dimensiuni: 45,5 x 45,5 x 55 cm.
Înălțime șezut: 30 cm.

30

45

,5

Creați-vă propriile
combinații de culori
cm
30 cm

EDF801301 - galben485 lei
EDF801302 - portocaliu485 lei
EDF801303 - roșu485 lei
EDF801304 - verde485 lei
EDF801305 - albastru 485 lei
EDF801306 - vanilie485 lei
EDF801307 - gri 485 lei

cm

,5

45

cm

cm

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Canapea extensibilă SOFT
Canapeaua e realizată din spumă solidă și suprafața este acoperită cu piele
artificială. Potrivit pentru 3 copii.
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Mobilier
TABURETE SQUARE SOFT
Sunt realizate din spumă ușoară, de înaltă calitate, suprafața lor este
acoperită cu piele artificială, durabilă și ușor de curățat.

Culori:

Sunt perfecte nu numai pentru șezut, ci și pentru diverse activități fizice și sportive.

Culori:

Pătrat SOFT 15

Pătrat SOFT 25

Pătrat SOFT 30

Pătrat SOFT 35

EDF601151 - galben120 lei
EDF601152 - portocaliu120 lei
EDF601153 - roșu120 lei
EDF601154 - verde120 lei
EDF601155 - albastru120 lei
EDF601156 - vanilie120 lei
EDF601157 - gri120 lei

EDF601251 - galben140 lei
EDF601252 - portocaliu140 lei
EDF601253 - roșu140 lei
EDF601254 - verde140 lei
EDF601255 - albastru140 lei
EDF601256 - vanilie140 lei
EDF601257 - gri140 lei

EDF601301 - galben170 lei
EDF601302 - portocaliu170 lei
EDF601303 - roșu170 lei
EDF601304 - verde170 lei
EDF601305 - albastru170 lei
EDF601306 - vanilie170 lei
EDF601307 - gri170 lei

EDF601351 - galben195 lei
EDF601352 - portocaliu195 lei
EDF601353 - roșu195 lei
EDF601354 - verde195 lei
EDF601355 - albastru195 lei
EDF601356 - vanilie195 lei
EDF601357 - gri195 lei

Dimensiuni: 39,5 x 39,5 x 30 cm.
Înălțime șezut: 30 cm.

39

Ideale
pentru șezut
și sport !

,5

Dimensiuni: 39,5 x 39,5 x 35 cm.
Înălțime șezut: 35 cm.

Realizate
din spumă
solidă.
Suprafața
este
acoperită
cu piele
artificială.

35 cm

25 cm

30 cm

Dimensiuni: 39,5 x 39,5 x 25 cm.
Înălțime șezut: 25 cm.

cm

,5

39

cm

15 cm

Canapele și taburete din spumă

Dimensiuni: 39,5 x 39,5 x 15 cm.
Înălțime șezut: 15 cm.

38 cm

Taburete Cerc SOFT
Taburetele poate fi folosit atât pentru ședere, cât și
pentru diverse activități fizice. Este realizat din spumă
solidă și suprafața este acoperită cu piele artificială.
Înălțime: 30 cm. Diametru: 38 cm.

348

EDF501301 - galben 175 lei
EDF501302 - portocaliu175 lei
EDF501303 - roșu 175 lei
EDF501304 - verde 175 lei
EDF501305 - albastru 175 lei
EDF501306 - vanilie175 lei
EDF501307 - gri 175 lei
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Taburete SOFT Semicerc

EDF401301 - galben
EDF401302 - portocaliu
EDF401303 - roșu 
EDF401304 - verde 
EDF401305 - albastru 
EDF401306 - vanilie
EDF401307 - gri 

45

245 lei
245 lei
245 lei
245 lei
245 lei
245 lei
245 lei

cm

Ideale
pentru șezut
și sport !

34 cm

Fabricate din spumă de înaltă calitate și
acoperit cu piele artificială.

45

cm

45

UZ32001

cm

500 lei

Bibliotecă cu compartimente
Potrivită pentru stocarea cărților,
revistelor și a caietelor.
Dimensiuni: 45 x 45 x 34 cm (L x Î x A).

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Este ideal pentru șezut sau pentru
diferite activități de mișcare. Este fabricat
din spumă de înaltă calitate și acoperit
cu piele artificială.
Dimensiuni: 45 x 45 x 30 cm (L x l x Î).

potrivite pentru a fi așezate la
perete sau în mijlocul încăperii

creați un colț de lectură
relaxant utilizând
scaunele noastre din
spumă

rotilele practice vă permit
să mutați cu ușurință
biblioteca în încăpere

349
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Mobilier
83 cm

Taburete SOFT Valuri

40

cm

Taburetele SOFT Valuri pot fi utilizate în multe variante.
Pot fi folosite pentru șezut, citit, relaxare sau distracție.
De asemena se pot crea colțuri de joacă pentru copii. Calitatea și rezistența materialelor
folosite permit utilizarea lor pentru activitatea fizică și legănat.

Taburete SOFT Valuri

Fabricat din spumă de înaltă calitate
și înveliș din piele artificială.
Înălțime: 30 cm.

EDF702301 - galben
EDF702302 - portocaliu
EDF702303 - roșu
EDF702304 - verde
EDF702305 - albastru
EDF702306 - vanilie
EDF702307 - gri

300 lei
300 lei
300 lei
300 lei
300 lei
300 lei
300 lei

Canapele și taburete din spumă

Ideal pentru
șezut și Sport!

Fabricate din spumă de înaltă calitate și
acoperit cu piele artificială.

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 - o parte este
soare zâmbăreț și cealaltă parte este lună plină.
Dimensiunile părții interioare: Ø 80 x 50 cm.
Dimensiunile părții exterioare: Ø 100 x 50 cm.

Combinația ideală cu
tabureții noștrii VALURI
NU FAC PARTE DIN SET

350
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Chilopod
Taburete colorate de diferite lungimi pot fi folosite ca scaune, dar ele permit, de asemenea, crearea unui loc de șezut în formă de
chilopod. Datorită elementelor de colț, chilopodul poate forma litera L sau U, în funcție de necesitatea și dimensiunea camerei.
Se potrivește perfect într-un colț de lectură sau într-o zonă de relaxare. Materialul de suprafață: velură.

KL46021

250 lei

Chilopod - cap

Dimensiuni: 35 x 30 x 37 cm (L x Î x A).

Chilopod - taburete mic

Dimensiuni: 37 x 30 x 37 cm (L x Î x A).

KL46016 - roșu220 lei
KL46024 - albastru220 lei
KL46025 - verde220 lei
68 cm

Chilopod - taburete de colț

Dimensiuni: 68 x 30 x 37 cm (L x Î x A).

KL46022 - portocaliu220 lei
KL46023 - verde220 lei

PENTRU ZONA DE LECTURĂ
SAU PENTRU COLȚURILE
DE RELAXARE

KL46018

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

37 cm

315 lei

Chilopod - taburete mare

Dimensiuni: 90 x 30 x 37 cm (L x Î x A).

KL46020

220 lei

Chilopod - coadă

Dimensiuni: 35 x 30 x 37 cm (L x Î x A).

351
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Mobilier
Locomotivă din spumă

34,5 cm

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
mutatarea 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.

Tren din spumă

Dimensiunea taburetelui cu adâncitură: 40 x 40 x 28 cm (lxLxÎ).
Dimensiunea taburetelui cu umplutură: 40 x 40 x 34,5 cm (lxLxÎ).
Dimensiunea trenului: 40 x 50 x 50 cm (lxLxÎ).
Înălțimea scaunului tren: 20 cm.

cm

352
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cm

40

Fabricat în
întregime din
spumă tare.
Suprafața este
acoperită cu
piele artificială.

cm

cm

Elemente din spumă distractive, balansoare

50

0

cm

25

40

28 cm

40

EDF11461320 lei

Trenul nostru se
descurcă la orice
întoarcere!
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Tren bibliotecă
Un tren frumos, obraznic îi invită pe copii în colțul de lectură. Lăzile mari vă permit să depozitați cărțile și jocurile, iar taburetele din spumă
creează un loc minunat pentru șezut. Așezarea lăzilor și a tabouretelor vă permite să creați o bibliotecă lungă.
Lăzile și taburetele pot fi de asemenea folosite individual în diferite locuri din clasă. Lăzile sunt fabricate în nuanța ARȚAR în
combinație cu plăcile MDF melaminate de înaltă calitate.

29 cm

KL46031345 lei
Locomotivă

Dimensiuni: 39 x 54,5 x 50 cm (L x Î x A).
Înălțime șezut: 29 cm.
Adâncime șezut: 34 cm.

Așezarea lăzilor și a taburetelor
vă permite să creați
o bibliotecă lungă
Vagon mijlociu

Dimensiuni: 36,5 x 29 x 36,5 cm (L x Î x A).

KL46033 - portocaliu235 lei
KL46034 - galben235 lei

Cutie depozitare locomotivă pentru cărți
Părțile din fată sunt realizate din plăci MDF de înaltă
calitate, care înlocuiesc lemnul masiv.
Dimensiuni: 35 x 30 x 34,5 cm (L x Î x A).

KL46035 - roșu245 lei
KL46036 - verde245 lei

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

piele eko
de calitate

61
,5
cm

KL46032270 lei
Vagon capăt spate

Dimensiuni: 36,5 x 29 x 61,5 cm (L x Î x A).
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Mobilier
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

Elemente din spumă distractive, balansoare

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

354

Vagonul este fabricat din spumă de
înaltă calitate și piele artificială.
Dimensiuni: 50 x 30 x 30 cm.
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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).

B

A. EDF200295 - mașină de pompieri 615 lei
B. EDF200296 - mașină de poliție615 lei
C. EDF200297 - taxi 615 lei
D. EDF200298 - salvare615 lei

C

D

MAȘINUȚELE SUNT
FABRICATE
DINTR-O SPUMĂ
UȘOARĂ
ȘI REZISTENTĂ

ELEMENTELe
DECORATIVE
SUNT CUSUTE
PE HUSĂ

Scaunele din spumă
pot servi drept obiecte
pentru șezut sau
obiecte
pentru activitățile
de mișcare

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).

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

A
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Mobilier
Scaune din spumă - animăluțe
Scaunele cu motive amuzante vor decora fiecare clasă și îi vor încântă 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.

Scaune din spumă - animăluțe

Scaunele din spumă sunt proiectate pentru
relaxare și distracție, de asemenea sunt ideale
pentru exersarea echilibrului.

Elemente din spumă distractive, balansoare

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)340 lei

Scaun balansoar banană

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).

EDF11080

410 lei

Scaun balansoar melc

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

EDF30011

EDF11079
Scaun balansoar pisică

410 lei

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

EDF30001 - galben
EDF30003 - roșu
EDF30002 - albastru
EDF30004 - verde PASTEL
EDF30005 - gri
EDF30006 - verde

340 lei
340 lei
340 lei
340 lei
340 lei
340 lei

385 lei

Scaun balansoar Pasăre

356

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).
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Scaune balansoar cu imprimeu

Scaunele balansoar sunt fabricate din spumă de
înaltă calitate.
Partea pentru șezut și mânerele sunt din piele
artificială iar părțile laterale sunt realizate din
material rezistent (100 % polyester).
Dimensiuni: 67 x 47 x 30 cm (L x Î x A).

PARTE A BALANSOARELOR
SUNT ȘI MÂNERELE,
DE CARE SE POT ȚINE
COPIII ÎN TIMPUL LEGĂNATULUI

pentru
distracție!
pentru
relaxare!

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

EDF200213 - Pisică450 lei
EDF200214 - Cățel450 lei
EDF200215 - Porcușor450 lei
EDF200216 - Șoricel450 lei

Scaun rotund

Scaunele vesele cu motive de animale sunt realizate din spumă rezistentă, acoperite
cu o piele artificială durabilă. Animalele au lăbuțele și urechile cusute.
Dimensiuni: 29 x 50 x 25 cm.

EDF16087 - Pisică195 lei
EDF16088 - Câine195 lei
EDF16089 - Pui195 lei
EDF16090 - Șoricel195 lei
357
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Mobilier

Scaun pătrat

Scaunele vesele cu motive de animale sunt realizate din spumă rezistentă,
acoperită cu o piele artificială durabilă. Capul animalului este atașat pe scaun cu
scai. Dimensiuni scaun: 30 x 49 x 30 cm. Dimensiuni cap: cca 66 x 38 x 3,5 cm.

EDF16050

999 lei

Omidă

O omidă colorată și veselă potrivită pentru ședere
și diferite activități fizice, este realizată din spumă solidă,
acoperită cu piele artificială. Este compusă din 6 părți colorate.
Dimensiuni ale unei părți: Diametru 38 cm, Înălțime 30 cm.

Elemente din spumă distractive, balansoare

EDF16083 - Vulpe250 lei
EDF16084 - Broască250 lei
EDF16085 - Bufniță250 lei
EDF16086 - Maimuță250 lei

detalii
frumoase
Taburet

Taburete vesele cu motive de animale sunt realizate din spumă
rezistentă, acoperite cu o piele artificială durabilă.
Animalele au lăbuțele și urechile cusute.
Diametru: 29. Înălțime: 30 cm.

358

EDF16091 - Pisică190 lei
EDF16092 - Câine190 lei
EDF16093 - Pui190 lei
EDF16094 - Broască190 lei
EDF16095 - Vulpe190 lei
EDF16096 - Bufniță190 lei
EDF16097 - Șoricel190 lei
EDF16098 - Maimuță190 lei
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1

2

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

EDF33510

EDF33551 - Set 1190 lei
EDF33552 - Set 2190 lei

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

1

370 lei

Perne curcubeu, set 10 buc

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Perne curcubeu, 5 buc

2

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

EDF33651 - set 1190 lei
EDF33652 - set 2190 lei

EDF33610370 lei
Perne curcubeu Cerc, 10 buc
Perne din spumă în culori luminoase.
Grosime: 5 cm.
Diametru: 30 cm.

SUPORTURI PRACTICE
PENTRU PERNE

KL03201259 lei

KL03202259 lei

Suport pentru depozitarea
pernelor rotunde

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 diametrul de
30 cm și grosimea de 5 cm.
Dimensiuni: 70 x 40 x 65 cm (LxAxÎ).

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 pătrate 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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Mobilier

EDF200600

320 lei

Perne din spumă - emoții

Canapele și taburete nu doar pentru șezut

Pernelele vor oferi copiilor un loc unde să se așeze
și pot fi folosite și în diferite activități didactice pentru
a diferenția emoțiile și sentimentele. Setul conține
6 perne. De asemenea, puteți cumpăra și Zarul
Emoții (EDF200601) din oferta noastră și să extindeți
posibilitățile de utilizare.
Grosimea pernei: 5 cm. Diametru: 30 cm.

EDF200601
EDF200602

620 lei

Zarul este confecționat din spumă și este acoperit
cu o piele artificială. Acesta servește pentru joc
și pentru diverse activități didactice. Cubul poate
fi folosit separat sau împreună cu Pernele din
spumă - Emoții (EDF200600) din gama noastră
pentru a extinde posibilitățile de utilizare.
Dimensiuni: 30 x 30 x 30 cm.

Perne din spumă - numere

Pernele vor oferi copiilor un loc unde să stea
confortabil și pot fi de asemenea folosite
pentru diverse activități didactice.
Setul conține 10 perne.
Grosimea pernei: 5 cm. Diametru: 30 cm.

EDF200603

270 lei

Zar pentru joc - emoții

385 lei

Perne din spumă - semne matematice

Pernele cu semne sunt o completare ideală pentru Pernele
din spumă - Numere, din oferta noastră. (EDF200602)
Setul conține 5 perne. (2 x +, 2 x -, 1 x =).
Grosimea pernei: 5 cm.
Diametru: 30 cm.

360
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245 lei

Forme din spumă
- Pătrat, set 6 buc

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: 30 x 30 x 5 cm.

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.

EDF200102

205 lei

Zar - Forme

Zar din spumă pentru jocuri
și alte activități. Preț per 1 buc.
Dimensiuni: 30 x 30 x 30 cm.

EDF200101

EDF200103

Zar din spumă pentru jocuri
și alte activități. Preț per 1 buc.
Dimensiuni: 30 x 30 x 30 cm.

205 lei

Zar - Culori

EDF200107

EDF200108

410 lei

410 lei

Forme din spumă
- Hexagon, set 6 buc

Forme din spumă
- Dreptunghi, set 6 buc

Zar din spumă pentru jocuri
și alte activități. Preț per 1 buc.
Dimensiuni: 30 x 30 x 30 cm.

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.

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.

EDF200104
Zar - Exerciții

260 lei

Zar din spumă pentru jocuri
și alte activități. Preț per 1 buc.
Dimensiuni: 30 x 30 x 30 cm.

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.

205 lei

Zar - Numere

Puteți găsi idei
pentru activitățile cu
zaruri în Catalogul
2021 - 2023
la pag. 911

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

EDF200105
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Mobilier

Masă si scaune - Set

Masa și cele 4 scaune sunt realizate din spumă
rezistentă și durabilă. Sunt acoperite cu piele artificială
și se pot curăța ușor.
Dimensiuni - masă: 60 x 60 x 50 cm.
Dimensiuni - scaun: diametru 50 cm, 30 înălțime cm.

Canapele și taburete nu doar pentru șezut

EDF16001 - verde / roșu / galben
EDF16010 - verde / gri
EDF16011 - gri / galben

Taburete hexagon

Taburetul este fabricat din spumă solidă acoperită cu piele artificială.
Poate fi folosit atât pentru ședere, cât și pentru diverse activități
fizice. Prețul este pentru 1 buc.
Diametru: 40 cm. Diametru: 40 cm.

EDF16003 - Înălțime 25 cm (portocaliu / albastru / roz)
EDF16004 - Înălțime 35 cm ( portocaliu / albastru / roz)
EDF16006 - Înălțime 25 cm (gri / galben)
EDF16007 - Înălțime 35 cm (gri / galben)

EDF12117
Pom 3

362

1200 lei
1200 lei
1200 lei

930 lei

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.
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EDF12116

130 lei
160 lei
130 lei
160 lei

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.
Înălțime: 130 cm.

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
26. 7. 2021 15:00:54

Saltele pentru cățărat

EDF99921

770 lei

Saltea 1 - roz,
grosime 15 cm

270 lei

Saltea 2 - roșu,
grosime 15 cm

Dimensiune: latură 61 cm.

EDF99925

EDF99922

425 lei

Dimensiuni: 90 x 50 x 60 x 47 x 49 cm.

130 lei

Saltea 3 - galben,
grosime 5 cm

Dimensiune: latură 84 cm.

Saltea 5 - galben,
grosime 15 cm

EDF99923

Dimensiuni: 80 x 60 x 56 x 29 cm.

EDF99926

175 lei

Saltea 6 - roșu,
grosime 5 cm

Dimensiuni: 51 x 60 x 110 x 60 cm.

EDF99924

EDF99927

299 lei

Saltea 7 - albastru,
grosime 10 cm
Dimensiuni: 100 x 60 cm.

370 lei

Saltea 4 - mov,
grosime 10 cm

Dimensiuni: 61 x 46 x 66 x 64 x 46 cm.

PENTRU RELAXARE
ȘI DIVERSE
ACTIVITĂȚI SPORTIVE

EDF99928

395 lei

EDF99929

Saltea 8 - albastru,
grosime 15 cm

Saltea 9 - galben,
grosime 15 cm

EDF99932

EDF99933

Dimensiun: 90 x 75 cm.

219 lei

Saltea 12 - roșu,
grosime 5 cm

Dimensiun: 81 x 81 cm.

385 lei

Dimensiun: 134,5 x 45 cm.

EDF99930

399 lei

Saltea 10 - vanilie,
grosime 10 cm
Dimensiun: 155 x 45 cm.

EDF99931
Saltea 11 - roz,
grosime 10 cm

205 lei

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Saltelele pot fi folosite pentru relaxare dar și pentru diverse activități fizice. Saltelele au grosimi și forme diferite, astfel cu
ajutorul lor se pot construi diverse colțuri pentru cățărat, cu dificultăți diferite. Saltelele sunt fabricate din spumă de calitate
și sunt acoperite cu piele ecologică rezistentă. Nu se conectează ferm, se așază doar una lângă alta. Partea inferioară este
antiderapantă. Se vând individual, astfel puteți alcătui colțul pentru cățărat în funcție de ideile și nevoile dvs..
Saltelele au 3 grosimi diferite: 5 cm, 10 cm sau 15 cm.

Dimensiun: 80 x 52,5 cm.

175 lei

Saltea 13 - verde,
grosime 5 cm

Dimensiun: 119,5 x 45 cm.

363
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Mobilier

Saltea pliabilă colorată, grosime 5 cm
Saltea pentru exerciții sau relaxare.
Dimensiuni după despachetare: 163 x 120 cm.

EDF100150 - verde / roșu / galben / albastru
EDF100151 - gri / galben
370 lei EDF12121

EDF90901

530 lei

Saltea de colț 120

Saltea de colț 90

Colțuri de recuperare și relaxare

590 lei
590 lei

Se livrează în funcție de culorile
disponibile în stoc.
Dimensiuni: 90 x 90 x 10 cm.

Se livrează în funcție de culorile
disponibile în stoc.
Dimensiuni: 120 x 120 x 10 cm.

90 x 90

120 x 120

90 x 90

prindere
cu scai
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 - galben360 lei
EDF90903 - roșu360 lei
EDF90904 - albastru360 lei
EDF90905 - verde360 lei

combinații
diferite de
culori

364
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Colțuri pentru relaxare pline de distracție

Ma
Mi re: 1
c:
10 40 c
0c m
m

UN ACCESORIU
IDEAL PENTRU SETUL
DE MOBILIER
armonia 2
UZ710102
(GĂSIȚI PE
ww.nomiland.ro)

Colț pentru odihnă Pătrat - Savană

EDF200905 - Mare - saltea 140 x 140 x 7 cm; părți laterale 140 x 110 x 5 cm
EDF200915 - Mic - saltea 100 x 100 x 7 cm; părți laterale 100 x 90 x 5 cm

cm
0 m
14 0 c
:
e 0
ar 1
M ic:
M

1610 lei
875 lei
UN ACCESORIU IDEAL
PENTRU SETUL DE
MOBILIER
armonia 1
UZ710101
(GĂSIȚI PE
ww.nomiland.ro)

Colț de odihnă pătrat - Pădure

EDF200805 - Mare - saltea 140 x 140 x 7 cm; părți laterale 140 x 110 x 5 cm 1610 lei
EDF200815 - Mic - saltea 100 x 100 x 7 cm; părți laterale 100 x 90 x 5 cm
875 lei

EDF202005

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Mic: 90 cm
Mare: 110 cm

Relaxare, divertisment și un loc armonios de relaxare, toate acestea vi le oferă colțurile distractive pentru relaxare. Decorați orice colț,
transformându-l într-un loc confortabil pe care copiii îl vor iubi imediat. Salteaua este realizată din spumă combinată cu piele artificială și
țesătură durabilă din poliester 100%. Partea posterioară a saltelei este prevăzută cu un strat anti-derapant. Partea posterioară poate fi
fixată pe perete cu o bandă din spumă dublu adezivă, (inclusă în pachet), pentru o mai bună fixare a saltelei pe perete, puteți folosi găurile
create din fabrică (materialul de fixare nu este inclus). Grosimea saltelei este de 7 cm, grosimea peretelui lateral este de 5 cm.

1100 lei

Colț de odihnă Fluturaș
Saltea: 140 x 140 x 7 cm.
Părți laterale: 140 x 90 x 5 cm.
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Mic: 90 cm
Mare: 110 cm

Mobilier

Ma
Mi re: 1
c:
10 40 c
0c m
m

cm
0
14 0 cm
:
e
ar 10
M ic:
M

Colț de odihnă pătrat - Relax 1

Colțuri de recuperare și relaxare

Mic: 90 cm
Mare: 110 cm

EDF200705 - Mare - saltea 140 x 140 x 7 cm; părți laterale 140 x 110 x 5 cm 1470 lei
EDF200715 - Mic - saltea 100 x 100 x 7 cm; părți laterale 100 x 90 x 5 cm
910 lei

RELAXARE, DISTRACȚIE
ȘI UN LOC ARMONIOS
PENTRU ODIHNĂ
Ma
Mi re: 1
c:
10 40 c
0c m
m

cm
40 cm
1
0
e:
ar 10
M ic:
M

Colț de odihnă pătrat - Relax 2

EDF201005 - Mare - saltea 140 x 140 x 7 cm; părți laterale 140 x 110 x 5 cm 1470 lei
EDF201015 - Mic - saltea 100 x 100 x 7 cm; părți laterale 100 x 90 x 5 cm
910 lei
1

2

Mai mult spațiu datorită
formei saltelei.

EDF200520

610 lei

Saltea de colț - Val mic

Dimensiuni saltea - bază: 90 x 90 x 5 cm.
Dimensiunile părților laterale: 90 x 58 x 5 cm.

3
4

Saltea de colț Valuri - mare

Dimensiuni saltea - bază: 140 x 140 x 7 cm.
Dimensiuni părți laterale: 140 x 90 x 5 cm.

EDF200506

500 lei

Saltea de colț Valuri - mică

366

Dimensiuni saltea - bază: 140 x 140 x7 cm.
Dimensiuni părți laterale: 140 x 90 x 5 cm.
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1. EDF200505 - portocaliu - roșu
2. EDF200515 - galben - roșu
3. EDF200525 - gri-galben
4. EDF200535 - gri-verde

915 lei
915 lei
915 lei
915 lei

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

Pernă 140 cm

Pernă 110 cm

Pernă 90 cm

Pernă 70 cm

EDF200514 - verde245 lei
EDF200614 - roșu245 lei
EDF200714 - portocaliu245 lei
EDF200814 - galben 245 lei

EDF200510 - verde205 lei
EDF200610 - roșu205 lei
EDF200710 - portocaliu205 lei
EDF200810 - galben 205 lei

EDF200590 - verde145 lei
EDF200690 - roșu145 lei
EDF200790 - portocaliu145 lei
EDF200890 - galben 145 lei

EDF200570 - verde100 lei
EDF200670 - roșu100 lei
EDF200770 - portocaliu100 lei
EDF200870 - galben 100 lei

Diametru: 30 cm.

Diametru: 30 cm.

Diametru: 20 cm.

Diametru: 20 cm.

Saltea de colț - Frunze

Saltele de colț relaxante, Frunzele creează un mediu armonios
și plăcut. Ele sunt realizate din spumă durabilă, groasă de 7 cm
și acoperite cu o husă din material textil cu imprimeu plăcut.
Partea inferioară este antiderapantă. Pernele
nu sunt incluse în pachet, se pot comanda
separat de pe această pagină.

A. EDF200507 - mare (140 x 140 cm)590 lei
B. EDF200508 - mică (90 x 90 cm)350 lei
A

B
A

EDF200509

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Pernele plăcute și confortabile, potrivite pentru toate colțurile și saltelele de colț, pot fi combinate în mod liber pentru a completa
mediul de joacă al copiilor. Pernele sunt umplute cu spumă moale și plăcută.
Ele sunt ușor de întreținut datorită husei detașabile, care poate fi îndepărtată și spălată cu ușurință.
Fiecare pernă este disponibilă în 4 culori.

1050 lei

Colț cu perne - Trunchi de copac

Saltelele de colț, împreună cu pernele confortabile cu motive
de ramificație, creează un colț tematic plăcut, unde copiii se
simt ca într-o adevărată coroană de copac. Sunt incluse
două perne. Salteaua este realizată din spumă durabilă,
acoperită cu o husă cu imprimeu plăcut. Partea inferioară
este antiderapantă. Pernele sunt umplute cu spumă, husa
fiind realizată din țesături cu imprimeu.
Dimensiuni saltea: 140 x 140 x 7 cm.
Dimensiuni perne: Diametru 30 cm
Lungimea: 140 și 110 cm.

367
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Mobilier

EDF200902

1500 lei

Colț pentru odihnă - Emmental

Colțuri de recuperare și relaxare

Dimensiuni saltea exterior 140 x 140 x 7 cm.
Dimensiuni panouri laterale: 140 x 97 x 5 cm.

EDF200903

1500 lei

Colț pentru odihnă - Safari

Dimensiuni saltea exterior 140 x 140 x 7 cm.
Dimensiuni panouri laterale: 140 x 97 x 5 cm.

EDF200900

1500 lei

Colț pentru odihnă - Pădure

Dimensiuni saltea exterior 140 x 140 x 7 cm.
Dimensiuni panouri laterale: 140 x 97 x 5 cm.

EDF200901

1500 lei

Colț pentru odihnă - Luncă

Dimensiuni saltea exterior 140 x 140 x 7 cm.
Dimensiuni panouri laterale: 140 x 97 x 5 cm.

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 - Șoarece590 lei
EDF16081 - Urs590 lei
EDF16082 - Leu590 lei

368
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140 c

m

14

99 cm

m
0c

196 cm

140 x 140 cm
Salteaua este fabricată din spumă de
calitate iar pe exterior prezintă piele
ecologică. Poate fi folosită ca o saltea
de colț pentru relaxare. După rabatarea
ei, suprafața acoperită se dublează.
Dimensiuni: 140 x 140 x 11 cm.

EDF0010/L - galben680 lei
EDF0010/O - portocaliu680 lei
EDF0010/C - roșu680 lei
EDF0010/Z - verde680 lei
EDF0010/M - albastru680 lei
EDF0010/V - vanilie680 lei
EDF0010/G - gri680 lei

B

A

C

D
Saltea 4 anotimpuri

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

EDF100501 - Primăvară345 lei
EDF100502 - Vară345 lei
EDF100503 - Toamnă345 lei
EDF100504 - Iarnă345 lei

Perne pentru odihnă
Perne mari, moi și confortabile oferă o varietate de utilizări. Relaxarea după joc, citire, învățare și distracția, toate se pot desfășura
pe aceste perne. Ele sunt umplute cu spumă moale, plăcută. Husa detașabilă este fabricată din material durabil cu imprimeu și cu
ajutorul fermoarului poate fi ușor îndepărtată și spălată. Dimensiuni: 100 x 100 x 25 cm.

B

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Saltea de colț rabatabilă

A

Pernă pentru odihnă

C

D

A. EDF200501 - Primăvară295 lei
B. EDF200502 - Vară295 lei
C. EDF200503 - Toamnă295 lei
D. EDF200504 - Iarnă295 lei
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Mobilier
Perne Lollipop

Sunt umplute cu granule, care oferă confort
copiilor care stau și se odihnesc.
Material suprafață: piele ecologică.
Înălțime: 25 cm.

EDF16061 - Diametru 100 cm460 lei
EDF16055 - Diametru 55 cm210 lei

NV4521343750 lei
Saltea pentru recuperare

Perne pentru relaxare

Umplută cu granule din polistiren.
Husă: piele artificială.
Dimensiuni: 120 x 20 x 200 cm.

NO2801

135 lei

Pernă cu mâini

Perna este din țesătură de bumbac imprimat,
umplută cu fibre din poliester flexibil. Poate fi
spălată la o temperatură de până la 30 ° C.
Este potrivită și pentru persoanele alergice!
Dimensiuni: 50 x 45 cm.
Categoria de vârstă: 3+

NV40855352 lei
Taburete manipulator

Dezvoltă abilitățile de manipulare a
copiilor, oferă diverse activități cum
ar fi: fixarea, legarea, înfășurarea și
multe altele. Partea posterioară este
antiderapantă.
Dimensiuni: 45 x 45 x 30 cm.

HW8602

470 lei

Pernuță scaun pentru copii

LE4164

149 lei

Pernuța pentru copii poate fi reglată de
6 ori, sau poate fi folosită ca șezlong.
Copiii vor găsi aici locul preferat pentru a
ședea, a citi sau se odihni. Este fabricată
din bumbac de calitate, cu țesătură de
culoare gri-alb cu stele.
Dimensiunea fotoliului: 50 x 50 x 50 cm.
Dimensiunea pernuței desfăcute: 50 x 50
x 95 cm.

Taburet Trunchi de copac

370

La prima vedere, arată ca un trunchi de
copac, dar o sa realizați ca de fapt este un
taburet. Diametru: 35 cm, Înălțime: 42 cm.
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950 lei

Set de perne pentru șezut Buburuze

Setul include 13 perne moi de pluș pentru șezut și 12 perne
mai mici cu puncte 1-12 și o pernă mai mare pentru profesor.
Pernele oferă ședere plăcută pentru activitățile din clasă. Husa
poate fi spălată în mașina de spălat la o temperatură de 30°C.
Totul este ambalat într-un pachet transparent.
Dimensiuni perne mici: diametru 39 cm, grosime 4 cm.
Dimensiuni pernă mare: diametru 48 cm, grosime 4 cm.

KS0010F

625 lei

Set de perne pentru șezut

Setul include 8 perne moi, colorate, pentru
ședere (2 albine, 2 buburuze, 2 fluturi, 2
floarea-soarelui). Fabricat din pluș moale
cald, husa poate fi spălată în mașina de
spălat la o temperatură de 30°C.
Dimensiuni: diametru 40 cm, grosime 4 cm.

Perne cu diferite motive
sau cu MOTIVELE
mobilierului
Magic pot fi regăsite la
paginile 302 - 305.

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

KS0016F

Pernă Inimioară

Perna este confecționată din țesătură tip
frotir, și umplută cu fibră din poliester flexibil.
Poate fi spălată la o temperatură de până la
30 ° C. Este potrivită și pentru persoanele
alergice!

NO9510 - mică (25 cm)
NO9511 - mare (40 cm)

35 lei
60 lei
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Mobilier

Fotoliu cub cu granule

Perne pentru relaxare / Perne pentru recuperare umplute cu granule

Fotoliul cub este practic, confecționat din granule,
este
durabil și ușor de întreținut, potrivit pentru ședere
și relaxare. Dimensiuni: 40 x 40 x 40.

EDF16020 - galben165 lei
EDF16021 - portocaliu165 lei
EDF16022 - roșu165 lei
EDF16023 - verde165 lei
EDF16024 - albastru165 lei
EDF16025 - vanilie165 lei
EDF16026 - gri165 lei

Fotoliu Pară cu granule pentru
recuperare

Fotolii confortabile, umplute cu granule, se
modelează perfect dupa anatomia corpului.
Husa este confecționată din țesătură de calitate și
rezistentă. Diametru: cca 70 cm, înălțime cca 75 cm.

EDF18230 - roșu 350 lei
EDF18240 - verde 350 lei
EDF18250 - albastru350 lei
EDF18260 - galben350 lei
EDF18220 - gri350 lei
fotolii umplute
cu granule

Fotolii Pară cu granule pentru
recuperare - culori BASIC

Fotolii confortabile, umplute cu granule, se
modelează perfect după anatomia corpului.
Husa este confecționată din piele artificială de
înaltă calitate, ușor de întreținut.
Dimensiuni: Diametru 70 cm, Înălțime 75 cm.

EDF17160 - albastru BASIC350 lei
EDF17170 - portocaliu BASIC350 lei
EDF17180 - roșu BASIC350 lei
EDF17190 - verde BASIC350 lei
EDF17200 - galben BASIC350 lei
EDF17220 - vanilie BASIC350 lei
EDF17290 - gri BASIC350 lei

Fotolii pentru recuperare în formă
de pară și culori de bază sunt un
accesoriu ideal pentru seria de
mobilier Magic
- îl puteți regăsi la pag. 12 - 159.

Fotolii Pară cu granule pentru
recuperare - culori PASTEL

Fotolii confortabile, umplute cu granule, se
modelează perfect după anatomia corpului.
Husa este confecționată din piele artificială de
înaltă calitate, ușor de întreținut.
Dimensiuni: diametru 70 cm, înălțime 75 cm.

372
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EDF17110 - verde PASTEL350 lei
EDF17120 - galben PASTEL350 lei
EDF17130 - roz PASTEL350 lei
EDF17140 - mov PASTEL350 lei
EDF17150 - albastru deschis PASTEL350 lei
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Fotolii - din piele artificială

5 opțiuni de culoare pentru fotoliile pentru
ședere. Fotoliul este realizat din spumă de
înaltă calitate, iar suprafața este acoperită
cu piele artificială. Este umplut cu bucăți de
spumă. Dimensiuni: 50 x 80 x 62 cm.
Adâncime șezut: 35 cm.

Fotolii pentru recuperare în formă
de pară și culori de bază sunt un
accesoriu ideal pentru seria de
mobilier Magic
- îl puteți regăsi la pag. 16 - 115.

Fotoliu cu granule - pentru copii
Fotolii confortabile, umplute cu granule, se
modelează perfect după anatomia corpului.
Husa este confecționată din țesătură de
calitate și rezistentă.
Dimensiuni: înălțime - cca 80 cm,
lățime - cca 46 cm, lungime - cca 60 cm.

EDF17230 - roșu 360 lei
EDF17240 - verde 360 lei
EDF17250 - albastru360 lei
EDF17260 - galben360 lei
EDF17210 - gri360 lei

Fotoliu cu granule
- pentru adulți

Fotoliu confortabil umplut cu granule, se
modelează perfect pe anatomia corpului.
Husa este confecționată din țesătură foarte
rezistentă. Dimensiuni: înălțime - cca 102 cm,
lățime - cca 65 cm, lungime - cca 90 cm.

EDF17270 - gri 630 lei
EDF17280 - turcoaz 630 lei

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

EDF200401 - galben + vanilie345 lei
EDF200402 - portocaliu + vanilie345 lei
EDF200403 - roșu + vanilie345 lei
EDF200404 - verde + vanilie345 lei
EDF200405 - albastru + vanilie345 lei
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Mobilier

EDF2004991700 lei
Zaruri din spumă cu imagini - Lumea copiilor

Perne pentru relaxare / Mese pentru colțurile de joacă

Setul conține 9 zaruri. Copiii pot forma 6 imagini diferite. Cuburile sunt
acoperite cu țesături de calitate cu imprimeu (100% polistiren).
Dimensiunea unui zar: 30 x 30 x 30 cm.

EDF2004981700 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% polistiren).
Dimensiunea unui zar: 30 x 30 x 30 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% polistiren).
Dimensiunea unui zar: 30 x 30 x 30 cm. .
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Mese pentru colțurile de joacă
Mesele sunt potrivite pentru citire și jocurile în colțurile desemnate, sau ca accesoriu pentru canapele. Sunt sigure și au dimensiuni
personalizate pentru confortul copiilor. Sunt fabricate din plăci din PAL de înaltă calitate.

80 cm

UZ10732

UZ10733

300 lei

189 lei

Masă rotundă conferință

Masă rotundă conferință

Înălțime masă: 40 cm.
Diametru: 60 cm.

Înălțime masă: 40 cm.
Diametru: 80 cm.

60 cm
37 / 45 / 50 cm

cm

80 cm

40 cm

50

La alegere 3 înălțimi

Masă conferință - copii

UZ10731

260 lei

Masă dreptunghiulară conferință
Dimensiuni masă: 80 x 50 cm.
Înălțime masă: 40 cm.

50

cm

Este fabricată din PAL în nuanța Arțar. Este
destinată folosirii de către copii în timpul
jocului, sau poate fi folosită ca element de
completare pentru taburete. Diametru: 60 cm.

ST090 - Înălțime masă 37 cm220 lei
ST091 - Înălțime masă 45 cm240 lei
ST092 - Înălțime masă 50 cm260 lei

80 cm

50 cm

50 cm

80 cm

Masă dreptunghiulară conferință
Înălțime masă: 50 cm.
Dimensiuni masă: 80 x 50 cm.

UZ10736 - Fag
UZ510070 - Alb

Masă rotundă conferință
Înălțime masă: 50 cm.
Dimensiuni masă: 80 cm.

285 lei
320 lei

UZ10735 - Fag
UZ10737 - Alb

305 lei
340 lei

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

40 cm

40 cm

60 cm

Scaune Flori

Aceste scaune sunt potrivite pentru toți copiii neastâmpărați,
dar și pentru adulți.
Baza specială antiderapantă a scaunului îl împiedică să
se răstoarne atunci când copilul sau adultul stau în centrul
florii. Construcția scaunului este realizată din plastic de
calitate, care rezistă mai mulți ani de utilizare. Un accesoriu
ideal pentru diferite colțuri de joacă.

YC0291 - Înălțime șezut: 31 cm220 lei
YC0293 - Înălțime șezut: 45 cm250 lei
375
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Mobilier

RK32001

115 lei

Covor - Nu te supăra, frate!

Raiul covoarelor pentru copii

Covor cu motivul celui mai iubit joc. Este ușor de întreținut. Partea
inferioară este antiderapantă. În pachet sunt incluse figurine și zarul
de joc. Material: poliamidă. Dimensiuni: 100 x 100 cm.
Dimensiuni figurine: 5,5 cm. Dimensiuni zar: 2,5 cm.

1x1m

1x1m
RK1142

115 lei

Covor - Nu te supăra, frate! - Fermă

Covor cu motivul celui mai iubit joc. Este ușor de
întreținut. Partea inferioară este antiderapantă. În
pachet sunt incluse figurine și zarul de joc. Material:
poliamidă. Dimensiuni: 100 x 100 cm.
Dimensiuni figurine: 5,5 cm.
Dimensiuni zar: 2,5 cm.

1x1m

RK1141

115 lei

Covor - Nu te supăra, frate! - Puzzle
Covor cu motivul celui mai iubit joc. Este ușor de
întreținut. Partea inferioară este antiderapantă.
În pachet sunt incluse figurine și zarul de joc.
Material: poliamidă. Dimensiuni: 100 x 100 cm.
Dimensiuni figurine: 5,5 cm.
Dimensiuni zar: 2,5 cm.
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A

B

1,5 x 2 m

Covor Twister

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Covor cu motivul celui mai iubit joc
Twister. Partea inferioară este antiderapantă.
Covorul este ușor de întreținut.
Material: poliamidă. Dimensiuni: 150
x 200 cm.

A. RK152912 galben209 lei
B. RK152962 verde209 lei

2 x 1,5 m

KS1011M

455 lei

Covor cu cifre

Covor cu pătrate colorate și cu numere de la 1 la
100. Poate fi folosit la diferite activități didactice
sau ca design pentru cameră. Covorul este fabricat
prin împletire, marginea cusută împiedică ruperea.
Este ușor de întreținut. Partea inferioară este
antiderapantă. Material: nailon.
Dimensiuni: 200 x 150 cm.

HK13019

345 lei

Covor - Cine sare mai departe?

Covor colorat, de dimensiuni mari, potrivit pentru
diferite activități motorii. Partea inferioară este
antiderapantă. Material: poliamidă.
Dimensiuni: 100 x 300 cm.

3x1m
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Mobilier

KS1231M

1020 lei

Covor Alfabet cu imagini

Covor moale și colorat cu imagini și litere.
Imaginile sunt adaptate alfabetului englez.
Partea inferioară este antiderapantă.
Material: nailon.
Dimensiuni: 2 x 2 m.

3x2m

Raiul covoarelor pentru copii

KS1005M

1285 lei

Covor Buburuze - doar pentru
interior

Un covor colorat cu motive drăguțe. Se poate
folosi în diferite activități didactice, care se
concentrează pe numărare sau citire. Covorul
este făcut printr-o tehnică specială, datorită
căreia este extrem de fin și moale.
Partea inferioară este antiderapantă. Material:
nailon. Dimensiuni: 300 x 200 cm.

LR9544

189 lei

Crocodilul HOP

Copiii sar pe râu și învață culorile, formele și numărătul de la 1 la 10. Acest joc plin cu
activități îmbunătățește abilitățile de rezolvare a problemelor care apar în timpul jocului
în echipă și abilitatea de a înțelege sensurile. Suportul imens este creat pentru un
singur individ, un grup mic, dar și pentru o clasă întreagă. Pachetul conține un suport
colorat pentru podea din vinil (250 x 75 cm), două zaruri gonflabile (12 x 12 x 12 cm),
40 de semne cu animale și instrucțiuni pentru activități.
Categoria de vârstă: 3+
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3x2m

Covorul alfabetul colorat poate fi folosit în diferite activități
didactice, în îmbunătățirea vocabularului, observarea
culorilor și literelor. Este făcut printr-o tehnică specială,
datorită căreia este extrem de moale și rezistent.
Material: nailon. Dimensiuni: 300 x 200 cm.

2x2m

2x2m

HK22101

400 lei

Covorul Alfa

HK13024400 lei
Covorul cu litere - Portocaliu

Literele mari și colorate îi vor învăța pe copii să distingă
forma lor. Copiii vor avea parte de o distracție nesfârșită pe acest covor prin inventarea diferitelor cuvinte și
povești. Partea inferioară este antiderapantă. Material:
poliamidă. Dimensiuni: 200 x 200 cm.

Literele mari și colorate îi vor învăța pe copii să distingă
forma lor. Copiii vor avea parte de o distracție nesfârșită
pe acest covor prin inventarea diferitelor cuvinte și
povești. Partea inferioară este antiderapantă.
Material: poliamidă.
Dimensiuni: 200 x 200 cm.

2x2m
HK13009

400 lei

Covor Trenulețul cu litere, 2 x 2 m

Covor de mari dimensiuni. Un material ideal pentru a face
cunoștință cu numerele. Partea inferioară este antiderapantă.
Material: poliamidă. Dimensiuni: 200 x 200 cm.

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

KS1014M1285 lei
Covor - Alfabetul colorat
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Mobilier

2x3m
3x3m

Covor ZOO

Covor moale și colorat cu modele de
animăluțe de la zoo. Partea inferioară este
antiderapantă. Material: nailon.

KS1246M - 2 x 3 m
KS1240M - 3 x 3 m

1290 lei
2140 lei

KS1234M

2140 lei

Covor În natură - de colț

Raiul covoarelor pentru copii

Covor moale și colorat cu modele de
animăluțe din luncă. Partea inferioară este
antiderapantă. Material: nailon.
Dimensiuni: 3 x 3 m.

2,4 x 2 m
KS1057M645 lei
Covor - Câmpie

Covor colorat cu tematica câmpiei, se poate folosi la diferite
activități didactice, învățarea limbii engleze, la numărare și
citire. Este făcut printr-o tehnică specială, datorită căreia este
extrem de moale și rezistent. Material: nailon.
Dimensiuni: 240 x 200 cm.

KS1233M

2140 lei

Covor În natură

Covor moale și colorat cu modele de
animăluțe din luncă. Partea inferioară este
antiderapantă. Material: nailon.
Dimensiuni: 3 x 3 m.
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1m
HK88411170 lei
Covor - Copiii lumii

2x2m

HK13068

400 lei

Covor - Emoții

Covorul poate fi folosit ca un ajutor didactic, care se concentrează pe
identificarea și clasificarea diferitelor emoții și stări. Material: 100% poliamidă.
Partea inferioară este antiderapantă. Dimensiuni: 200 x 200 cm.
Categoria de vârstă: 1+

1m
HK88410165 lei
Covor - Spirală cu imagini

Un covor distractiv și rotund sub forma unui joc pentru copii,
prezintă spirala cu animale, mașinuțe și alte forme. Scările te
ajută să ajungi cât mai repede spre țintă. Pachetul conține și
un manual cu instrucțiuni. Partea inferioară este antiderapantă.
Material: poliester.
Dimensiuni: Ø 100 cm.

SB0160GG1165 lei
Covor - Copiii lumii

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Un covor distractiv care ilustrează globul pământesc și copiii
lumii. Prin această metodă, copiii pot învăța să distingă
mai ușor diferite naționalități sau saluturile din diferite țări
ale lumii. Partea inferioară este antiderapantă. Material:
poliester. Dimensiuni: Ø 100 cm.

Covorul este făcut din 100% nailon cu partea
inferioară cauciucată și antiderapantă.
Dimensiuni: 300 x 200 cm.
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Mobilier

2m
KS1223M1020 lei
Covor Cercuri colorate

Covor moale cu modele colorate.
Stratul inferior este antiderapant.
Material: nailon.
Dimensiuni: 2 x 2 m.

2m
KS086M

1020 lei

Covor - Paletă culori

Raiul covoarelor pentru copii

Covor moale și plăcut, care îi va învăța pe copii
să cunoască diferitele nuanțe ale culorilor. Este
făcut printr-o tehnică specială, datorită căreia
este extrem de moale și fin. Partea inferioară este
antiderapantă. Diametru: 200 cm.

2m

KS1213MT1020 lei
Covor - ciclul vieții

Pe covorul circular, copiii văd ciclul vieții unui
fluture, al unei broaște, găini și al unui stejar.
Denumirile sunt în engleză, așa că este potrivit
și ca ajutor în predarea acestei limbi. Covorul
este realizat cu o tehnică specială, datorită
căreia este foarte moale și fin. Stratul de jos este
antiderapant. Material: nailon.
Diametru: 2 m. Categoria de vârstă: 2+

2m

KS1202MT1020 lei
Covor - 4 anotimpuri

Covorul moale colorat servește ca ajutor
pentru învățarea despre anotimpuri, vreme și
lunile anului. Oferă multe oportunități pentru
activitatea de grup. Poate fi folosit și la lecțiile
de engleză. Este realizat cu o tehnică specială,
datorită căreia este foarte moale și fin. Stratul
de jos este antiderapant. Material: nailon.
Dimensiune: 200 x 200 cm.
Categoria de vârstă: 2+
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Covor Drumuri

Covorul colorat este fabricat prin tehnica
împletirii, astfel este mai ușor și se curață
ușor. Marginile cusute împiedică despletirea.
Material: nailon. Diametru: 200 cm.

2m
KS2141BN855 lei
Covor - Ceasul

Covorul înfățișează ceasul, pachetul conține
accesorii - acele de la orar și minutar, un
tabel pentru înregistrarea orei în format digital
și discuri individuale cu activități. Este fabricat
printr-o tehnică specială datorită căreia este
foarte moale și plăcut la atingere.
Material: nailon. Diametru: 2 m.

2m
KS1201MT1020 lei
Covor - Alimentația sănătoasă

Covorul înfățișează grupele individuale de
alimente, în funcție de care copii reușesc să
determine ce alimente sunt sănătoase pentru
ei. Textele sunt în engleză, astfel poate fi
folositor și în învățarea acestei limbi. Este
fabricat printr-o tehnică specială datorită
căreia este foarte moale și plăcut la atingere.
Material: nailon.
Diametru: 2 m.

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

2m

KS1228M455 lei

2m
KS1221MT1020 lei
Covor - Yoga

Covorul înfățișează pozițiile individuale din
yoga. Este fabricat printr-o tehnică specială
datorită căreia este foarte moale și plăcut la
atingere. Material: nailon.
Diametru: 2 m.
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Mobilier
A

B

1,8 x 1 m
Covor grădiniță

Covor cu motivul cunoscutului joc Școala.
Este ușor de întreținut. Partea inferioară
este antiderapantă. Material: poliamidă.
Dimensiuni: 180 x 100 cm.

Raiul covoarelor pentru copii

A. RK181911 galben125 lei
B. RK181951 albastru125 lei

1x2m
HK12148

225 lei

Covor grădiniță - Rachetă

Grădinița este locul ideal pentru dezvoltarea
mobilității, echilibrului, coordonării și
numărării. Material: 100% poliamidă. Partea
inferioară este antiderapantă.
Dimensiuni: 100 x 200 cm.
Categoria de vârstă: 1+

HK12116

300 lei

Covor - Twister

Twister este un joc cunoscut de toți copiii. Dezvoltă
echilibrul, coordonarea și atenția. Cu acest covor, copiii
vor avea parte de o distracție fără sfârșit. De asemenea,
pachetul conține și două zaruri din plastic rezistent
(livrate descompuse, asamblarea acestora este simplă,
fără necesitatea lipiciului), unde sunt reprezentate
picioarele și mâinile. Material: poliamidă.
Dimensiuni: 200 x 100 cm.

2x1m
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Covoare monocromatice

Covor monocromatic 1,5 x 1 m

Covor monocromatic 1,5 x 2 m

RK151006 - roșu250 lei
RK151008 - galben250 lei
RK151005 - albastru250 lei
RK151007 - portocaliu250 lei
RK151018 - verde250 lei

RK152006 - roșu470 lei
RK152008 - galben470 lei
RK152005 - albastru470 lei
RK152007 - portocaliu470 lei
RK152018 - verde470 lei

Covor monocromatic 2 x 2 m

Covor monocromatic 2 x 3 m

RK202006 - roșu635 lei
RK202008 - galben635 lei
RK202005 - albastru635 lei
RK202007 - portocaliu635 lei
RK202018 - verde635 lei

RK203006 - roșu940 lei
RK203008 - galben940 lei
RK203005 - albastru940 lei
RK203007 - portocaliu940 lei
RK203018 - verde940 lei

Culoare intensă,
formă stabilă,
durabilitate
ridicată
împotriva
abraziunii

Dimensiunile cele mai
frecvent utilizate în
grădiniță!

Covor monocromatic
Diametru: 1 m

Covor monocromatic
Diametru: 1,5 m

Covor monocromatic
Diametru: 2 m

RK1006 - roșu230 lei
RK1008 - galben230 lei
RK1005 - albastru230 lei
RK1007 - portocaliu230 lei
RK1018 - verde230 lei

RK1506 - roșu485 lei
RK1508 - galben485 lei
RK1505 - albastru485 lei
RK1507 - portocaliu485 lei
RK1518 - verde485 lei

RK2006 - roșu840 lei
RK2008 - galben840 lei
RK2005 - albastru840 lei
RK2007 - portocaliu840 lei
RK2018 - verde840 lei

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Covoarele sunt făcute din 100% poliamidă (PA), ceea ce este caracteristic mecanismului
rezistenței împotriva abraziunii. Față de fibrele PP, fibrele PA au o rezistență mult mai mare la
păstrarea formei și un nivel scăzut la riscul de deformare a suprafeței. Mulțumită modificărilor
Heat-set covoarele dobândesc un nivel mai mare de rezistență.
De asemenea, oferă o intensitate a culorilor mult mai puternică. Părtea inferioară a covorului
este fabricată dintr-un cauciuc NSF negru, antiderapant. Pentru o durată mai mare, covoarele
au marginile cusute. Înălțimea firelor: 10 mm, densitatea firelor: 1000 g / m2.
Toate aceste caracteristici fac din covoarele noastre monocromatice, locul unde să petreceți
un timp frumos cu diferite activități didactice sau activități de relaxare, de odihnă.
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Mobilier

1,5 x 2 m
RK15240

225 lei

Covor - Pădure 1

Raiul covoarelor pentru copii

Covor colorat cu un motiv frumos al
animalelor din pădure. Covorul este făcut
prin împletire, se întreține ușor. Marginile
sunt cusute, ceea ce previne ruperea.
Material: poliamidă.
Dimensiuni: 150 x 200 cm.

1,5 x 2 m
RK15241

225 lei

Covor - Pădure 2

Covor colorat cu un motiv frumos al animalelor
din pădure. Covorul este făcut prin împletire,
se întreține ușor. Marginile sunt cusute, ceea
ce previne ruperea. Material: poliamidă.
Dimensiuni: 150 x 200 cm.

1,5 x 2 m
RK15242

225 lei

Covor - Câmpie

Covor colorat cu un motiv frumos al animalelor din
câmpie. Mulțimea detaliilor va trezi în copii iubirea
față de natură. Covorul este făcut prin împletire,
se întreține ușor. Marginile sunt cusute, ceea ce
previne ruperea. Material: poliamidă.
Dimensiuni: 150 x 200 cm.
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2x1m

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

2x1m

Covor panoramic

Covorul colorat și distractiv îi apropie pe copii
de situațiile individuale din viață. Este ideal
ca un covor sau se poate agăța pe perete cu
ajutorul setului de abțibilduri cu bandă velcro.
Dimensiuni: 200 x 100 cm.

SB0007PN - La fermă415 lei
SB0005PN - Sub apă415 lei
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Mobilier
2x3m

1x1m

Covor de joc

Raiul covoarelor pentru copii

Covoarele interesante oferă imagini colorate, cu ajutorul
cărora imaginația nu cunoaște limite. Sunt confecționate din
poliamidă 100%. Partea inferioară este antiderapantă.

HK12119 - Covor - Ceas cu alarmă, 100 x 100 cm135 lei
HK13079 - Covor - Cantități, 200 x 200 cm400 lei
HK13073 - Covor - Harta lumii, 200 x 300 cm610 lei

2x2m

3x3m

KS1224M

2140 lei

Covor Pătrate colorate

Covor moale, cu modele colorate.
Partea inferioară este antiderapantă.
Material: nailon.
Dimensiuni: 3 x 3 m.

1x1m
HK11418169 lei
Covor de joc - Culori și forme

388

Covorul cu forme geometrice colorate este completat de 36 de forme din plastic,
care îi ajută pe copii să învețe și să distingă nu numai culorile, ci și formele. Cu
acest covor, copiii cu siguranță nu se vor plictisi! Este confecționat din poliamidă
100%, iar partea inferioară este antiderapantă. Dimensiune: 100 x 100 cm.
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1x1m

HK12115

365 lei

Covor - Grilă

HK12102
Covor - Vremea

400 lei

Material: poliamidă. Partea inferioară este antiderapantă.
Dimensiuni: 200 x 200 cm.

Suportul de coordonare unde sarcina copiilor este de a pune forma
colorată corectă în grila corespunzătoare. Un ajutor care face
cunoștința copiilor cu formele și culorile. Conținut: 1 covor, 36 de
forme din plastic în diferite culori, 2 zaruri de joc. Partea inferioară
este antiderapantă. Material: poliester. Dimensiuni: 100 x 100 cm.

2m

SB0170GG885 lei
Covor - Lunile anului
Covorul este făcut din 100%
nailon cu partea inferioară
antiderapantă și cauciucată.
Diametru: 2 m.

2x3m

RK23071

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

2x2m

420 lei

Covor - Puzzle

Covor moale și călduros cu motivul animalelor.
Covorul este fabricat prin împletire, se întreține
ușor. Marginile sunt cusute, ceea ce previne
ruperea. Material: poliamidă.
Dimensiuni: 200 x 300 cm.
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Mobilier

1

1,5 x 1 m

2

3

Raiul covoarelor pentru copii

Covor din natură

Suportul pentru joacă cu tematica naturii va aduce la viață fiecare
încăpere. În timpul jocului, copiii își pot dezvolta imaginația și vocabularul
sau să folosească covorul sub diferite construcții. Fabricat din poliester
cu partea inferioară cauciucată și antiderapantă.
Dimensiuni: 150 x 100 cm.

1. SB00062 - Pietre335 lei
2. SB00065 - Iarbă335 lei
3. SB00066 - Frunze tomnatice335 lei

RK23051

420 lei

Covor - Spirală

Covor moale cu un motiv colorat plăcut care va
face fiecare încăpere mai primitoare.
Covorul este făcut prin împletire, se întreține ușor.
Marginile sunt cusute, ceea ce previne ruperea.
Material: poliamidă.
Dimensiuni: 200 x 300 cm.

2x3m

390
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SB0002TP405 lei
Covor - Iarbă

Covor cu fire lungi, este ideal pentru zonele
de odihnă și de joacă. Partea inferioară este
antiderapantă, covorul se poate spăla la 40°C.
Dimensiuni: 150 x 100 cm.

1,5 x 1 m
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315 lei

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

HK12378
Covor - Lac

Covorul oferă dimensiunea necesară pentru joacă, dar și
pentru diferite activități în clasă. Copiii se pot așeza pe pietrele
din jurul lacului, să citească sau doar să se odihnească.
Material: poliester.
Dimensiuni: 140 x 200 cm.

1,4 x 2 m

2x3m

RK23062

2x3m

420 lei

RK23061

Covor - Floricele 2

Covor moale cu motiv floral, colorat, pe un
fundal verde. Covorul este făcut prin împletire,
se întreține ușor. Marginile sunt cusute,
ceea ce previne ruperea.
Material: poliamidă.
Dimensiuni: 200 x 300 cm.

Covor moale cu motiv floral, colorat, pe un
fundal deschis. Covorul este făcut prin
împletire, se întreține ușor. Marginile sunt
cusute, ceea ce previne ruperea.
Material: poliamidă.
Dimensiuni: 200 x 300 cm.

1,5 x 2 m

RK15213
Covor - Câmpie 3

209 lei

Covor moale cu motiv floral și fluturi pe un
fundal bej. Covorul este făcut prin împletire,
se întreține ușor. Marginile sunt cusute, ceea
ce previne ruperea. Material: poliamidă.
Dimensiuni: 150 x 200 cm.

420 lei

Covor - Floricele 1

1,5 x 2 m

RK15211
Covor - Câmpie 1

209 lei

Covor moale cu motiv floral și fluturi pe un
fundal alb. Covorul este făcut prin împletire,
se întreține ușor. Marginile sunt cusute, ceea
ce previne ruperea. Material: poliamidă
Dimensiuni: 150 x 200 cm.

1,5 x 2 m

RK15232

209 lei

Covor - Africa

Covor moale cu motivul animalelor pe un
fundal verde. Covorul este făcut prin împletire,
se întreține ușor. Marginile sunt cusute,
ceea ce previne ruperea. Material: poliamidă.
Dimensiuni: 150 x 200 cm.
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Mobilier

1,4 x 2 m

HK12273

315 lei

Covor - Lumea

Pe acest covor, copiii vor găsi aproape
toată lumea - continente cu animalele
tipice teritoriului lor, cele mai cunoscute
construcții și multe alte detalii interesante
și colorate. Partea inferioară este
antiderapantă. Material: poliester.
Dimensiuni: 140 x 200 cm.

Raiul covoarelor pentru copii

3x2m
KS1212MT780 lei
Covor - Lumea

Covorul înfățișează harta lumii. Textele
sunt în engleză, astfel poate fi folosit și la
învățarea acestei limbi. Este fabricat printr-o
tehnică specială datorită căreia este foarte
moale și plăcut la atingere. Material: nailon.
Dimensiuni: 3 x 2 m.

392
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HK11236

165 lei

Covor - Preistoric

Material: poliester.
Partea inferioară este
antiderapantă.
Dimensiuni: 80 x 120 cm.
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HK11124

165 lei

Suport covor - Ferma

HK11129

165 lei

Covor - ZOO

Covor cu un motiv frumos al Grădinii zoologice
pline cu animale și natură. Partea inferioară
este antiderapantă. Material: poliester.
Dimensiuni: 80 x 120 cm.

HK11127

165 lei

Covor - Evul Mediu

Covor pentru copii, care poate servi ca suport pentru
joacă. Are culori frumoase, intense și diferite detalii din
spațiul castelului din Evul Mediu. Copiii pot folosi diferite
figurine și astfel să își creeze propriul castel și împrejurimile
acestuia. Partea inferioară a covorului este antiderapantă.
Material: poliester. Dimensiuni: 80 x 120 cm.

HK11229
Covor - În poveste

165 lei

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Covor pentru copii, care poate servi ca suport pentru joacă.
Are culori frumoase și intense și diferite detalii din spațiul fermei.
Copiii pot folosi diferite figurine și astfel să își creeze propria fermă.
Partea inferioară a covorului este antiderapantă. Material: poliester.
Dimensiuni: 80 x 120 cm.

Material: poliester.
Partea inferioară este antiderapantă.
Dimensiuni: 80 x 120 cm.
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Mobilier

1

2

1,5 x 1 m
Suport pentru joacă

Suportul este făcut din 100% poliester. Partea
inferioară este cauciucată, ceea ce previne
alunecarea.
Dimensiuni: 150 x 100 cm.

Covoare domino și puzzle

3

1. SB00005 - Fabrică305 lei
2. SB00015 - Drum
305 lei
305 lei
3. SB00033 - Drum feroviar

SB0001PQ315 lei
Covor puzzle - Oraș

Covorul din puzzle este
făcut din 100% poliester.
Setul conține 6 bucăți, din
care se pot construi diferite
orașe.
Dimensiunea
componentelor: 50 x 50 cm.

SB00050

295 lei

Puzzle pentru podea - Drum

Pachetul conține 30 de bucăți pentru crearea unei rețele
de drumuri. Ideal pentru mașinuțele cu scara de 1:32.
Făcut din poliester și cu partea inferioară cauciucată.
Dimensiunea componentelor drumului drept: 36 x 18 cm.

394
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Covor cu figurine

1

1. MD19400 - Drum (4 figurine)189 lei
2. MD19425 - Fermă (6 figurine)189 lei
3. MD19406 - Pompieri (4 figurine)189 lei
4. MD19554 - Drum feroviar (3 figurine)189 lei
5. MD19428 - Safari (4 figurine)189 lei

2

3

4

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Setul conține suport cu motiv colorat și
figurinele corespunzătoare acestuia.
Partea inferioară a suportului este
antiderapantă cu marginile cusute,
datorită cărora este sigur și rezistent.
Material: 100% poliamidă.
Dimensiuni: 100 x 90 cm.
Categoria de vârstă: 1+

5
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Mobilier

HK11323

235 lei

Covor din puzzle - Emoții

Covoare educative

Material: poliester.
Partea inferioară este antiderapantă.
Setul conține 15 componente.
Dimensiunea unei componente:
29 x 29 cm.

1

2

Covor din puzzle

Material: poliester.
Partea inferioară este antiderapantă.
Setul conține 10 animale în 3 părți.
Dimensiunea unei componente: 43,5 x 29 cm.

1. HK11401 - Animale din pădure235 lei
2. HK11400 - Animale din fermă
235 lei

SB0009PQ305 lei
Covor din pâslă - Pătrat - Cifre

Setul conține 24 bucăți de pătrate cu numere,
ideale pentru învățarea bazelor matematicii,
clasificarea culorilor și numerelor. Potrivit ca
material suplimentar / accesoriu la Covorul din
pâslă - Numere SB000014 - se vinde individual.
Dimensiuni: 25 x 25 cm.
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0,4 m
HK13061

365 lei

Covor din puzzle - Numere colorate

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Set de 10 covorașe colorate cu numere
de la 1 la 10. Material excelent pentru
jocuri matematice în clasă.
Material: 100% poliamidă.
Partea inferioară este antiderapantă.
Diametru: 40 cm.
Categoria de vârstă: 1+

0,4 m
HK13062

365 lei

Covor din puzzle - Cifre

Setul de 10 covorașe cu numere de la
1 la 10. Material excelent pentru jocuri
matematice în clasă. Material:
100% poliamidă. Partea inferioară este
antiderapantă. Diametru: 40 cm.
Categoria de vârstă: 1+

0,5 m

HK13037250 lei

0,5 m

Covoare rotunde, 6 buc.

Pachetul conține 6 culori diferite.
Partea inferioară este antiderapantă.
Material: poliamidă.
Dimensiuni: Ø 50 cm.

SB0006GS390 lei
Set covoare - Cercuri de iarbă

Setul conține 8 cercuri cu o structură de iarbă. Este ideală atât pentru
interior, cât și pentru exterior. Partea inferioară este antiderapantă.
Dimensiuni: 50 cm.

1

2

0,4 m
Covor - Veselie

3

Setul cu 4 bucăți de suporturi rotunde cu imagini colorate.
Partea inferioară a suporturilor este antiderapantă, sunt
umplute
cu spumă de memorie. Grosimea suportului: 1,5 cm.
Material: poliester. Dimensiuni: Ø 40 cm.

HK85602 - Set 1280 lei
HK85603 - Set 2280 lei
HK85604 - Set 3 280 lei
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Mobilier
Paravane micuțe cu animale
Paravanele cu două fețe care ilustrează animalele zâmbitoare, crează o atmosferă plăcută pentru copii, fie pentru joacă sau învățat.
Pe fiecare paravan se pot observa detalii frumoase, care îi încurajează pe copii să inventeze povești din viața animalelor.
Material: lemn + velură.

Paravan micuț cu animale
Dimensiuni: 92 x 39,5 x 76,5 cm.

1. TJ500105 - Căprioară / Veveriță250 lei
2. TJ500106 - Arici / Iepuraș250 lei
3. TJ500107 - Bufniță / Vulpe250 lei
4. TJ500108 - Pisicuță / Cățeluș 250 lei
5. TJ500109 - Oiță / Văcuță250 lei
6. TJ500110 - Căluț / Purcel250 lei

1

imagini cu
două fețe

Paravane cu animăluțe

2

3

aici veți
găsi detalii
frumoase și unice

4

398
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imagini cu
două fețe

aici veți
găsi detalii
frumoase și unice

6

paravane nu doar pentru
separarea spațiului

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

5

399

La comenzi de peste 5 000 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
C04 - RO nabytok-2021-2022 - 30 Da PRINT.indd 399

26. 7. 2021 15:07:51

Mobilier
Paravane micuțe cu animale
Paravanele cu două fețe care ilustrează animale zâmbitoare,
crează o atmosferă plăcută pentru copii, fie pentru joacă sau
învățat. Pe fiecare paravan se pot observa detalii frumoase,
care îi încurajează pe copii să inventeze
povești din viața animalelor.
Material: lemn + velură.

Paravane cu animăluțe / Paravane educaționale

1

Paravan micuț cu animale

2

Dimensiuni: 92 x 39,5 x 76,5 cm.

1. TJ500101 - Maimuță / Leu250 lei
2. TJ500102 - Elefant / Zebră250 lei
3. TJ500103 - Broască țestoasă / Hipopotam250 lei
4. TJ500104 - Panda / Rinocer250 lei

imagini cu
două fețe
Cine ne va spune astăzi
ce s-a întâmplat cu micuța zebră?
Ce ne vei spune despre elefant?

3

aici veți
găsi detalii
frumoase și unice
4

400
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Paravane educative Cele patru
anotimpuri
Vă oferim paravane frumoase cu culori jucăușe, care pe lângă funcția lor de bază
( despărțirea spațiilor și crearea colțurilor pentru copii) servesc și ca materiale
educative. Mulțumită motivelor cu ilustrațiile celor patru anotimpuri detaliate, copiii
vor face cunoștință cu activitățile și fenomenele naturale, care reprezintă anotimpul
respectiv. Copiii pot inventa o mulțime de povești și astfel să își exceleze
vocabularul și imaginația.
Dimensiunea paravanului: 92 x 39,5 x 154 cm.
Material: lemn + velură.

350 lei

Paravan educativ
Primăvară / Toamnă

multe detalii
educative

paravane nu doar pentru
separarea spațiului

TJ501202

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

TJ501201

350 lei

Paravan educativ
Vară / Iarnă
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Mobilier

Paravane educaționale / Paravane monocolore

care minge se
potrivește
în orificiu?

reversibil

TJ501203350 lei
Paravanul Ziua și Noaptea

Paravanul cu un imprimeu frumos servește pentru
despărțirea spațiilor sau ca decorațiune. Este cu două
fețe - pe o față este prezentată ziua, pe cealaltă noaptea,
așadar, poate induce atmosfera în timpul somnului sau în
timpul jocului. Material: lemn, teșături.
Dimensiuni: 92 x 39,5 x 154 cm.

402
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KL52100610 lei
Paravan Floricele

Paravanul cu un imprimeu frumos servește pentru
despărțirea spațiilor sau ca decorațiune. În mijlocul
floricelelor sunt spații, prin care își pot arunca copiii
mingea. Motivul este cusut pe materialul care
servește ca fond.
Dimensiuni: 92 x 39,5 x 154 cm.

KL52101680 lei
Paravan Teatru

Paravanul servește ca despărțitor de spații,
ca decorațiune și totodată ca un teatru de
păpuși. Gaura este acoperită cu o perdea,
care se fixează cu ajutorul sforilor.
Motivul este cusut pe materialul care
servește ca fond.
Dimensiuni: 92 x 39,5 x 154 cm.

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

Paravan micuț

Dimensiuni: 92 x 39,5 x 76,5 cm.
Material: lemn + tesături.

KL500902 - galben220 lei
KL500903 - verde220 lei
KL500904 - portocaliu220 lei

Paravane
Oferim paravanele cu material monocromatic,
(velură) în două dimensiuni.
Sunt ideale pentru despărțirea spațiilor, crearea
colțurilor pentru copii sau despărțirea spațiilor pentru
joacă și învățare.
Suportul paravanului este din lemn.

Paravane înalte

Dimensiuni: 92 x 39,5 x 154 cm.
Material: lemn + velură.

KL501002 - galben300 lei
KL501003 - verde300 lei
KL501004 - portocaliu300 lei

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Oferim paravanele cu material monocromatic,
(velură) disponibil în două dimensiuni.
Sunt ideale pentru despărțirea spațiilor, crearea
colțurilor pentru copii sau despărțirea spațiilor pentru
joacă și învățare.
Suportul paravanului este din lemn.
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Mobilier

Ușor de agățat
datorită găicii din
spatele decorațiunii

Decorațiuni textile
Decorațiunile cu motive pentru copii se agăța pe perete
cu ajutorul găicilor din spate. Culorile colorate și fețele
zâmbitoare luminează încăperile în fiecare grădiniță. Ele sunt realizate dintr-o
combinație de spumă și o țesătură moale. Sunt potrivite pentru decorarea
zidurilor goale, dar îndeplinesc și funcția de siguranță a copiilor.

NE1961

NE1962

345 lei

Soarele care răsare și florile vesele vor încânta fiecare copil.
Dimensiuni: 162 x 108 cm (L x Î).

Decorațiuni textile pentru perete

Motive din basme, zâmbitoare și distractive.
Dimensiuni: 162 x 74 cm (L x Î).

NE1963

345 lei

Decorațiune textilă - Luncă 2

Decorațiune textilă - Luncă 1

345 lei

Decorațiune textilă - Luncă 3

Datorită aspectului său neutru, puteți folosiți această decorațiune oriunde.
Dimensiuni: 162 x 71 cm (L x ).

NE1951

345 lei

Decorațiune textilă - Pădure 1
Decor unde domină bradul.
Dimensiuni: 162 x 79 cm (Š x V).

Motive frumoase
pentru copii

NE1952

345 lei

Decorațiune textilă - Pădure 2
Decor unde domină copacul cu frunze.
Dimensiuni: 162 x 71 cm (Š x V).

Prin fixarea decoratiunilor
una lângă alta, puteți crea
un colț frumos, de basm,
pentru joacă și distracție
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BUZUNARE DE PERETE

209 lei

Buzunare cu bază verde

NO2911

209 lei

Buzunare cu bază galbenă

209 lei

Buzunare cu bază roșie

8 buzunare. Dimensiuni: 100 x 68 cm.
Categoria de vârstă: 3+

8 buzunare. Dimensiuni: 100 x 68 cm.
Categoria de vârstă: 3+

NO2908
8 buzunare. Dimensiuni: 100 x 68 cm.
Categoria de vârstă: 3+

NO2914

209 lei

Locomotivă

8 buzunare. Dimensiuni: 100 x 50 cm.
Categoria de vârstă: 3+

NO2909

209 lei

Buzunare cu bază albastră

8 buzunare. Dimensiuni: 100 x 68 cm.
Categoria de vârstă: 3+

NO2915

150 lei

Vagoane

NO2913

6 buzunare. Dimensiuni: 100 x 50 cm.
Categoria de vârstă: 3+

109 lei

Buzunare verticale
4 buzunare.
Dimensiuni: 25 x 100 cm.
Categoria de vârstă: 3+

HK3055979 lei

SPAȚIU DE
DEPOZITARE
PENTRU
JUCĂRII
SAU ALTE
ARTICOLE

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

NO2910

Panou de perete cu
buzunare - roșu

Panou de perete cu 6 buzunare pentru
depozitare, fabricat din poliester.
Dimensiuni: 50 x 70 cm.

LR2206
HK3055890 lei
Panou de perete cu buzunare
- albastru
Panou de perete cu 3 buzunare pentru
depozitare, fabricat din poliester.
Dimensiuni: 40 x 120 cm.

100 lei

Tablă cu buzunare

Din această tablă vă creați repede un
mijloc didactic universal. Fixați-o pe
perete iar în buzunarele transparente
introduceți materiale didactice.
Dimensiune: 85 x 107 cm.

405
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Mobilier

CD110226
CD110007122 lei
Copac cu frunze

Decorațiuni pentru perete

Decorul este potrivit pentru decorarea clasei, unde poate servi și ca
ajutor didactic. Material: carton.
Conține: 69 frunze.
Dimensiuni: cca 110 x 165 cm.

CD110078

105 lei

Decorațiuni bufnițe

Frumoasele bufnițe servesc ca decorațiuni pentru perete sau
planșă. De asemenea pot servi drept stimulente pentru răsplătirea
eforturilor eleviilor - pe bufnițe puteți să scrieți numele eleviilor și
după comportamentul lor să mutați bufnițele mai sus sau mai jos pe
copac. Fabricat din carton. Pachetul conține 70 de piese (1 copac,
32 bufnițe, 36 frunze, 1 tablă pentru scris). Înălțime copac: 80 cm.
Înălțime bufniță: 12 cm. Categoria de vârstă: 4+

122 lei

Copac mare cu animale

CD110137

Potrivit pentru decorarea claselor, ca
decorațiuni pentru întregul an.
Material: carton. Conține: 1 copac mare,
10 animale, 79 frunze și 24 ghinde.
Dimensiuni: 178 x 116 cm.

105 lei

Copacul bufnițelor

O decorațiune pentru peretele din clasă pentru tot parcursul anului.
Material: carton. Include: copac mare cu frunze,1 bufniță mare și 30
mici, 4 frunze, 3 ghinde și măr. Dimensiuni copac: 78,5 x 72,5 cm.

VN53202

65 lei

Aici locuim noi

Prin faptul că toți copiii fac parte din această căsuță, va încuraja
tovărășia întregului grup. În căsuță este loc pentru 28 de fotografii
cu dimensiuni de 2,9 x 4,4 cm. Dimensiuni: 55 x 36,5 cm.

RY49132

99 lei

Copac mare cu patru anotimpuri

406
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Copac laminat, care servește ca suport pentru
afișarea decorațiunilor sau a pozelor. Decorațiunile au
forme specifice fiecărui anotimp. Pachetul conține 32
decorațiuni diferite cu dimensiunile 28 x 43 cm.
Dimensiuni copac: 1,2 x 2,1 m.
Categoria de vârstă: 4+

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
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NM054242 lei
Decorațiune Nor - set

Setul conține 2 buc.
Fabricat din carton dur.
Dimensiuni: 60 x 40 cm (L x Î).

NM054126 lei
Decorațiune Soare - 1 buc

Înveseliți încăperea cu acest
soare zâmbăreț. Fabricat din carton dur.
Dimensiuni: 42,5 x 41 cm (L x Î).

NM054442 lei

Decorațiuni mari, care
se agață ușor pe perete,
înveselesc fiecare încăpere
din grădiniță.
Sunt fabricate din
carton dur.

NM054342 lei

Decorațiune Floare - set

Decorațiune Fluture - set

Setul conține 3 flori în culori diferite.
Fabricat din carton dur.
Dimensiuni: 44 x 41 cm (L x Î).

Setul conține 2 fluturi în culori diferite.
Fabricat din carton dur.
Dimensiuni: 41 x 41 cm (L x Î).

1

2
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Minunat !
Colorat !
Mare !

Imagini pentru geam și perete

Setul conține material pentru o suprafață de
79 x 41 cm. Potrivite pentru geam sau perete.
Pachetul conține 5 foi cu imagini imprimate
pe ambele părți, benzi adezive și intrucțiuni.
Dimensiune: 25 x 33 cm.

3

4

US212599F - Primăvară33 lei
US212699F - Vară33 lei
US212799F - Toamnă33 lei
US212899F - Iarnă33 lei
407
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Mobilier

CD110062

122 lei

Decorațiuni pentru Crăciun

Un set de 59 de piese din carton care crează pomul
de Crăciun cu dimensiunile 56 x 125 cm, figurina
Moșului Crăciun, șemineu din care se poate scoate
grilajul, foc și șosetuțe pentru Moș Crăciun, 34
decorațiuni diferite, ceas cu ace mișcătoare, două
lumănări, câine, pisică, șoarece cu cheiță și trei mormane cu cadouri.

CD610041

85 lei

Copii din lume

Decorațiuni pentru perete

Decorațiune pentru sala de clasă cu
informații despre diferitele națiuni ale
lumii. Aceasta conține un glob mare
de 40 x 40 cm, 23 inimi mari, 23
inimi mici, 11 copii și panglici cu text
care poate fi înlăturat.

CD1787

105 lei

Trenul literelor

Un tren cu literele alfabetului englez, fiecare vagon poate
servi drept o decorațiune pentru perete. Material: carton.
Dimensiuni: 380 x 30 cm.

380 cm

Decorațiuni cu două fețe

Decorațiuni uimitoare din carton, care pot fi folosite pentru decorarea ferestrelor, a
diferitelor spații, precum și pentru diversele jocuri tematice, toate acestea datorită imprimării pe ambele fețe și a găuriilor perforate pentru agățare. Dimensiuni: 39 x 38 cm.

CD188013 - Albinuță27,5 lei
CD188020 - Soare27,5 lei
CD188021 - Broscuță27,5 lei
CD688021 - Fluturaș27,5 lei
Decorațiune ambiantă - broderie

A

B

408
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Cadre minunate, decorative, de perete, care vor
înveselii diferite spații! Material: carton. Pachetul
conține 8 bucăți de cadre (aproximativ 90 x 7,6
cm), lungimea totală comună de 8 bucăți este
aproximativ 720 cm, canelurile sunt realizate
pentru o mai ușoară utilizare, se pot folosi bidimensionale (plate) sau tridimensionale (în relief).

A. CD108044 - Frunze de toamnă
B. CD108051 - Flori colorate

40,5 lei
40,5 lei

CD61004997,5 lei
Flori zâmbitoare

Cu acest set puteți să vă decorați sala de clasă sau altă
încăpere. Material: carton. Include: 1 floare mare, 2 flori
de dimensiuni medii, flori mici, 3 fluturi, 5 ghivece.
Dimensiuni: max. 40 x 60 cm.

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

WI887516

18,5 lei

Autocolante - Papagali

Autocolante din plastic cu efecte 3D. 1 planșă cu
dimensiun 41 x 29 cm, 7 autocolante. Dimensiunile
unui autocolant cca. de la 5,5 x 4,5 cm până la cca
28 x 30 cm.

WI887498

15,5 lei

Autocolante - Flori și
gâze de luncă

1 planșă cu dimensiuni 60 x 32
cm, 8 autocolante. Dimensiunile
unui autocolant 13 x 13 cm.

WI887446

16 lei

Autocolante - Flori

1 planșă cu dimensiuni 60 x 32 cm,
8 autocolante. Dimensiunile unui
autocolant de la 13,5 x 13,5 cm.

44 cm

WI887609

25 lei

Autocolante - Girafă și ghepard
1 planșă cu dimensiun 41 x 60 cm, 6
autocolante. Dimensiunile unui autocolant
cca de la 8 x 5 cm până la cca 40 x 44 cm.

AN10174

8 lei

Autocolante - Animale sălbatice

Autocolante decorative pentru perete și alte suprafețe netede cu motivul
animalelor sălbatice. Livrate în funcție de disponibilitate stocurilor.
Dimensiuni: 33 x 29 cm.

AN10094

24 lei

Autocolante
fosforescente - Stele

Autocolante decorative
pentru perete și alte suprafețe
netede cu motive de stele
care luminează în întuneric.
Dimensiuni: 31 x 31 cm.

WI887316
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Autocolante frumoase, colorate, cu teme pentru copii care
pot fi folosite pe perete, ferestre, oglinzi, mese, mobilier și
alte suprafețe.

14,5 lei

Autocolante - Animalele
pirațiilor

1 planșă cu dimensiuni 60 x 32 cm,
6 autocolante. Dimensiunile unui
autocolant cca de la 9 x 9 cm până
la cca 30 x 40 cm.

AN603

20 lei

Autocolante
fosforescente
- Planete

Autocolante decorative
pentru perete și alte suprafețe
netede cu motive de planete,
care luminează în întuneric.
Dimensiuni: 32 x 31 cm.

409

La comenzi de peste 5 000 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
C04 - RO nabytok-2021-2022 - 30 Da PRINT.indd 409

26. 7. 2021 15:33:44

Mobilier
GO6079970 lei

GO6080070 lei

Metru prinț și prințesă

Metru fermă

Metru pentru perete, Plase decorative

Un metru din lemn cu ajutorul căruia
puteți observa cât de repede crește
copilul dvs. Dimensiuni: 100 x 16,5 cm.

GO60753

42 lei

Un metru din lemn cu ajutorul căruia
puteți observa cât de repede crește
copilu dvs. Dimensiuni: 100 x 16,5 cm.

GO60924

Metru Fermă

Metru Arca lui Noe

Metru din lemn cu imagini din
fermă. Dimensiuni: 70 cm.

60 lei

Metru din lemn cu imagini cu Arca lui
Noe. Dimensiuni: 100 x 10,5 cm.

GO60916

60 lei

Metru Junglă

Metru din lemn cu imagini
cu animalele din junglă.
Pe lângă acest metru, sunt
incluse 4 clipsuri color, cu
care puteți să vă însemnați
cât de repede cresc copiii
dumneavoastră.
Dimensiuni: 92 x 12 cm.

Metru de creștere

Metru din lemn, de la 80 la 159 cm. Metrul se
poate plia în jumătate.
Dimensiuni: 85,5 x 9,5 x 1 cm.

BN16100 - Masha și Ursul 145 lei
BN16106 - Masha și Ursul 245 lei

410

C04 - RO nabytok-2021-2022 - 30 Da PRINT.indd 410

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
26. 7. 2021 15:09:55

32 lei

Vulpe - Metru

Autocolant metru pentru pereți, uși sau
alte suprafete netede cu motivul vulpii.
Dimensiuni: 120 x 32 cm.

Metru

Planșă metru de perete cu motive colorate
pentru măsurarea înălțimii copilului cu două
ochiuri pentru agățare. Fabricat din poliester.
Dimensiuni: 35 x 100 cm.

AN10099

HK11781 - Animale forestiere109 lei
HK11782 - Girafă109 lei
HK11783 - Racheta Universului109 lei

32 lei

Safari - Metru

Autocolant metru pentru pereti, uși sau
alte suprafete netede cu motivul safari .
Dimensiuni: 120 x 32 cm.

3
2

1

6

NO2826

60 lei

Plasă decorativă 2 x 1,2 m
- Verde închis

Plasa este potrivită pentru decorarea pereților,
unde puteți atârna desenele copiilor și altele
decorațiuni. Dimensiuni: 2 x 1,2m, oko 5 x 5 cm.

4

5
7
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AN10096

Plasă decorativă 5x1 m

Plasa este potrivită pentru decorarea pereților,
unde puteți atârna desenele copiilor și altele
decorațiuni. Dimensiuni: 5 x 1 m, 10 x 10 cm.

1. NO9956 - Roșu73 lei
2. NO2401 - Albastru73 lei
3. NO2402 - Galben73 lei
4. NO2821 - Alb73 lei
5. NO1405 - Roz73 lei
6. NO1413 - Verde deschis73 lei
7. NO9824 - Colorată73 lei
411
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Mobilier
Stringuri
O serie de panouri frumoase cu șnur sau lanț înfrumusețează pereții și în același timp, oferă posibilitatea expunerii artei copiilor.
Design-urile sunt comandate în bucăți, permițându-vă să le combinați.
Fiecare design vine cu 8 cârlige pentru atașarea ușoară a oricărui șnur.
Distanța între cârlige este calculată în așa fel încât să intre 4 coli A4 suprapuse pe orizontală.
Plăcile sunt realizate din MDF și sunt destinate montajului pe perete.

Stringuri de perete

Servesc la decorarea peretelui și de asemenea
pentru expunerea lucrărilor artistice ale copiilor.

LM12301 - veveriță (51 x 95 cm)270 lei
LM12302 - bufniță (50 x 95 cm)270 lei
LM12303 - pisică (35,5 x 95 cm)270 lei
LM12304 - papagal (50 x 95 cm)270 lei
LM12305 - iarbă cu flori (45 x 95 cm)270 lei
LM12306 - urs (40 x 95 cm)270 lei

Stringuri / Sfori / Table de plută

Proiectele vesele
luminează
pereții fiecărei
clase

LE7760

45 lei

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

LE1780

49 lei

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

412
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19 lei

ARK22713

Sfoară - Sisal

Ø 1,75 mm, 250 g, 150 m,
500x3 tex.

Sfoară specială de in, care este potrivită
și pentru contactul cu alimente.
ø 1,25 mm, 40 g, 60 m, 105 x 6 fibră.

ARK26785

10 lei

Sfoară - Tricolor

Sfoară specială, care se potrivește și pentru
confecționarea obiectelor decorative.
ø 2 mm, 250 g, 125 m, 2000 fibră.

3,5 lei

ARK2333

6 lei

Sfoară - Colorată PP 100/80

Sfoară împletită din fibră artificială.
Ø 2,3 mm, 100 g, 80 m, 12 500 fibră.
Livrat în funcție de culorile disponibile în
stoc (galben, portocaliu, roșu, verde,
mov, albastru).

Sfoară - Iută 50/50

Ø 1,25 mm, 50 g, 50 m, 500 x 2 fibră.

ARK3100

13 lei

Sfoară - PP 250/120 Color

ARK1816

Sfoară din fibră artificială. ø 3,15 mm, 250
g, 120 m, 20 000 fibră. Livrat în funcție
de culorile disponibile în stoc (galben,
portocaliu, roșu, verde, mov, albastru).

5,5 lei

Sfoară - Iută 100/60

Ø 1,75 mm, 100 g, 60 m, 500 x 3 fibră.

Table de plută - colorate
Îndeplinesc toate funcțiile tablelor de plută și sunt oferite în 5 culori, contribuind la înfrumusețarea spațiilor.
Tablele sunt puse într-o ramă de lemn. Se montează direct pe perete cu ajutorul materialelor de montare adecvate.
Tablele le puteți folosi dea-latul sau dea-lungul. Vă oferim 4 dimensiuni.

100x200
100x150
90x120

60x90

Tabla de plută - color 1

Tabla de plută - color 2

KOR69001 - violet95 lei
KOR69002 - albastru95 lei
KOR69003 - verde95 lei
KOR69004 - galben95 lei
KOR69005 - roșu95 lei

KOR91201 - roz189 lei
KOR91202 - albastru189 lei
KOR91203 - verde189 lei
KOR91204 - galben189 lei
KOR91205 - roșu189 lei

Tabla de plută - color 3

Tabla de plută - color 4

KOR10151 - roz265 lei
KOR10152 - albastru265 lei
KOR10153 - verde265 lei
KOR10154 - galben265 lei
KOR10155 - roșu265 lei

KOR10201 - roz410 lei
KOR10202 - albastru410 lei
KOR10203 - verde410 lei
KOR10204 - galben410 lei
KOR10205 - roșu410 lei

Dimensiune: 60 x 90 cm.

Dimensiune: 90 x 120 cm.

Dimensiune: 100 x 150 cm.

14 lei

Sfoară - Iută 250/166

Sfoară - Alimentară

Sfoară specială, care se potrivește
și pentru confecționarea obiectelor
decorative. ø 2 mm, 250 g, 125 m,
2000 fibră.

ARK1825

ARK1841

10 lei

Dimensiune: 100 x 200 cm.

60x90

utilizare
pe lățime

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

ARK26784

90x60

sau pe
lungime
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Mobilier

Posibilitatea
de utilizare
portret sau
peisaj

Table de prezentare / Aviziere de interior și exterior

Posibilitatea
stabilirii înălțimii

Tablă de prezentare

Tabla de tip față - verso îmbrăcată în material
textil de diferite culori, are o ramă de aluminiu, care se introduce pe un stativ suplimentar cu picioruș. Se poate folosi pentru expunerea de opere de artă, fotografii, prezentări,
numai cu ajutorul uni scai, sau a acelor.
Tablele individuale pot fi unite și folosite
ca perete despărțitor în clasă.
Pentru o tablă e nevoie de 2 stative.
Dimensiunea tablei: 120 x 150 cm.

VN76742 - roșu769 lei
VN76743 - albastru769 lei
VN76744 - gri769 lei
VN76745 - stativ (1 buc)249 lei

Tablă de prezentare pentru copiii

Tabla față - verso îmbrăcată în textile este potrivită pentru
expunerea operelor de artă, fotografiilor cu ajutorul scaiului
sau a acelor. Stativul are o înălțime de 150 cm și se poate
asambla ușor chiar și pentru copii.
Pentru o tablă e nevoie de 2 stative.
Dimensiunea tablei: 75 x 120 cm.

VN76923 - albastru455 lei
VN76922 - roșu455 lei
VN76924 - gri455 lei
VN76925 - stativ (1 buc)220 lei
Posibilitatea de utilizare
portret sau peisaj

Ușoară pentru
transport

414
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AVIZIERE TEMATICE
- PENTRU INTERIOR ȘI EXTERIOR

► Adâncime de 30 mm, ceea ce face ca avizierele să nu se
extindă în spațiu.

► Baza magnetică în formă de animăluțe și pom este realizată din
tablă zincată vopsită, de 2 mm grosime.

► În ceea ce privește modelele cu animăluțe, vă puteți alege
RAL1017

Vitrină tematică - Fluture

Suprafața pentru agățare este aprox. de 2 x A4.
Dimensiune totală: 67,4 x 73 cm (Î x L).
Dimensiune ramă: 40 x 55 cm (Î x L).
Partea vizibilă a avizierului: 30,3 x 45,3 cm (Î x L).

SL4261017 - galben (RAL1017)1980 lei
SL4263020 - roșu (RAL3020)1980 lei
SL4266018 - verde (RAL6018)1980 lei

SL408010

3390 lei

Vitrină tematică - Copac

Suprafața pentru agățare este aprox. de 6 x A4.
Dimensiune totală: 216 x 123 cm (Î x L).
Dimensiune ramă: 75 x 75 cm (Î x L).
Partea vizibilă a avizierului: 65,3 x 65,3 cm
(Î x L).

RAL3020

RAL6018

Avizier tematic - Ursuleț

Suprafața pentru agățare este aprox. de 4 x A4.
Dimensiune totală: 102,5 x 74,3 cm (Î x L).
Dimensiune ramă: 75x 55 cm (Î x L).
Partea vizibilă a avizierulu: 65,3 x 45,3 cm (Î x L).

SL4271017 - galben (RAL1017)
2350 lei
SL4273020 - roșu (RAL3020)
2350 lei
SL4276018 - verde (RAL6018)2350 lei

Aviziere jucăușe și
colorate care vor înveseli
Pereții
și coridoarele

Vitrină tematică - Broasca țestoasă

Vitrină tematică - Bufniță

SL4301017 - galben (RAL1017)2690 lei
SL4303020 - roșu (RAL3020)2690 lei
SL4306018 - Verde (RAL6018)2690 lei

SL4291017 - galben (RAL1017)2690 lei
SL4293020 - roșu (RAL3020)2690 lei
SL4296018 - verde (RAL6018)2690 lei

Suprafața pentru agățare este aprox. de 6 x A4.
Dimensiune totală: 100 x 139,7 cm (Î x L).
Dimensiune ramă: 75 x 75 cm (Î x L).
Partea vizibilă a avizierului: 65,3 x 65,3 cm (Î x L).

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

una dintre cele 3 culori.

► Rama robustă este realizată din aluminiu.
► Geamul este realizat din plexiglas de înaltă calitate, de 4 mm grosime. ► Ușa poate fi rotită pe cealaltă parte fără ajutorul uneltelor.
► Încuietoarele exterioare sunt aproape invizibile.
► Se poate utiliza în exterior și interior.
► Nu este inclus pachetul de montare (dibluri, șuruburi).

Suprafața pentru agățare este aprox. de 6 x A4.
Dimensiune totală: 125,4 x 107,5 cm (Î x L).
Dimensiune ramă: 75 x 75 cm (Î x L).
Partea vizibilă a avizierului: 65,3 x 65,3 cm (Î x L).

415
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Mobilier
Aviziere pentru interior și exterior Tradition
► Adâncime de 30 mm, ceea ce face ca avizierele să nu se
extindă în spațiu.

2

► Baza magnetică este realizată din tablă zincată.
► Rama este realizată din aluminiu robust, de culoare argintie.
► Geamul este realizat din plexiglas de înaltă calitate, de 4 mm grosime.
► Ușa poate fi rotită pe cealaltă parte fără ajutorul uneltelor.
► Îmbinările sunt impermeabile datorită etanșării cu elastomer.
► Încuietoarele exterioare sunt aproape invizibile
► Se poate utiliza în exterior și interior.
► Nu este inclus pachetul de montare (dibluri, șuruburi).
La montare este necesar să amplasați
avizierele astfel încât găurile de decondensare
să fie amplasate în partea inferioară pentru a
preveni coroziunea.

1. SL505001

1

1070 lei

- Un design
simplu și elegant

Avizier Tradition 75 x 55 cm

Suprafața pentru agățare este aprox. de 4 x A4.
Include 1 încuietoare cu 2 chei.
Partea vizibilă a avizierulu: 65,3 x 45,3 cm (Î x L).

2. SL505002

1300 lei

3

Aviziere de interior și exterior / Panouri

Avizier Tradition 75 x 75 cm

Suprafața pentru agățare este aprox. de 6 x A4.
Include 1 încuietoare cu 2 chei.
Partea vizibilă a avizierulu: 65,3 x 45,3 cm (Î x L).

3. SL505075

2560 lei

Avizier Tradition cu două uși 75 x 120 cm
Avizierul este are două părți pentru agățare, amândouă
având dimeniunea aprox. de 6 x A4.
Include 1 încuietoare cu 2 chei.
Partea vizibilă a avizierulu: 2 x [ 65,3 x 45,3 cm (Î x L) ].

MH11121

545 lei

Cărucior pentru servire - masiv

Căruciorul este fabricat din lemn masiv de fag.
Rafturile sunt realizate din PAL melaminat arțar
în umbră de fag. Dimensiuni între rafturi: 39 cm.
Dimensiune: 73 x 45 x 80 cm (L x Î x H).

4 roți
practice

VN77674

roți mari, ușor
de rotit

580 lei

Cărucior multifuncțional

Căruciorul este fabricat din plastic de înaltă calitate, durabil
și rezistent. Rafturile căruciorului sunt rezistente la zgârieturi
și șocuri. Datorită designului său interesant, înălțimea
căruciorului poate fi ajustată în funcție de necesități în trei
poziții. Capacitate maximă de încărcare: 80 kg.
Dimensiuni: mare 108 x 69 x 46 cm, mediu 87 x 69 x 46 cm,
mic 61,5 x 69 x 46 cm.

416
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Panouri pentru clasă

Panourile cu ferestre din plexiglas sunt fabricat din
material ușor. Acestea sunt potrivite pentru denumirea
claselor sau pentru a face mediul școlar mai atrăgător.
Acesta include o bandă groasă cu două fețe, cu ajutorul
căreia se poate prinde pe pereți sau pe uși .
Dimensiuni: 25 x 21 cm (L x Î).

DM10101 - Pasăre59 lei
DM10102 - Bufniță59 lei
DM10103 - Fluture59 lei
DM10104 - Pui59 lei
DM10105 - Broască59 lei
DM10106 - Albinuță59 lei
DM10107 - Buburuză59 lei
DM10108 - Soare59 lei

DM1030195 lei
Panou pentru nume

Panoul cu fereastră din plexiglas este fabricată din
material ușor. Este ideal pentru a introduce o listă
cu numele copiilor și profesorilor sau pentru a face
mediul grădiniței mai atractiv. Acesta include o bandă
groasă cu două fețe, cu ajutorul căreia se poate
prinde pe pereți sau pe uși. Dimensiuni: 41 x 40 cm

2

1

Meniu

Meniurile cu ferestre din plexiglas sunt fabricate din
material ușor. Acestea sunt ideale pentru plasarea
unui meniu sau pentru a face mediul grădiniței mai
atractiv. Acestea includ o bandă groasă cu două fețe,
cu ajutorul căreia se pot prinde pe pereți sau pe uși.

Meniu

1. DM10201 - Meniu 1 (41 x 40 cm)95 lei
2. DM10202 - Meniu 2 (38 x 41 cm)95 lei
3. DM10203 - Meniu 3 (51 x 36 cm)95 lei

3

HK3055979 lei
Buzunare de perete pentru
depozitare - roșii

Șase buzunare roșii pentru depozitare din poliester.
Dimensiuni: 50 x 70 cm.

LR2206

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

a2

sa

Cla

100 lei

Tablă cu buzunare

Din această tablă vă creați repede un mijloc didactic
universal. Fixați-o pe perete iar în buzunarele transparente
introduceți materiale didactice.
Dimensiune: 85 x 107 cm.

417
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Mobilier
Elemente de siguranță și opritoare
Copii mici - griji mici, copii mai mari - griji mai mari. Această regulă este valabilă peste tot în lume. Un copil curios, energic, care
încearcă să descopere lumea din jurul său, este o mare bucurie dar și grijă. Atât acasă cât și la grădiniță copii sunt expuși la diverse
riscuri - colțuri și margini ascuțite, prize electrice, sertare și dulapuri ce ascund lucruri periculose, aragazuri, șamd...
Pentru toate aceastea am pregătit pentru dvs. diverse elemente de siguranță și opritoare care pot parțial sau total evita accidentele
nedorite. Elementele noastre de siguranță își vor găsi loc nu numai acasă dar și în instituțiile preșcolare și școlare, în locurile de joacă,
oriunde își desfășoara copiii activitatea. Controlarea acestor elemente este de obicei simplă pentru adulți dar complicată pentru copii.

AV0017949 lei
AV0046949 lei
VTQ2880D

Opritor de siguranță
pentru ușă - picioruș

20,5 lei

Elemente de siguranță și blocaje

Opritor ușă

Protejează copiii de prinderea
degetelor în ușă dar în același
timp poate servi ca opritor pentru
blocarea ușii într-o anumită poziție.
Banda de metal cu capetele cauciuc
asigură o bună aderență la podea.
Cantitate în blister: 1 buc.

VT51037

16 lei

Opritor ușă 2

Protejeză copiii de prinderea
degetelor în ușă.
Fabricat din cauciuc întărit.
Cantitate în blister: 1 buc.

VTQ2881B

Opritor de ușă autoadeziv care
ve ține ușa deschisă sau va bloca
lovirea ușii de perete. Ideal pentru
ușile care se află la o distanță de
0,5 - 2,5 cm de podea. Datorită
suprafeței autoadezive, se poate
dezlipi, și lipi din nou în altă parte.
Dimensiuni: 11,6 x 9 cm.
Categoria de vârstă: 0+

Blochează deschiderea nedorită a sertarelor,
ușilor și aparatelor de uz casnic. Controlarea
lor este simplă pentru adulți dar complicată
pentru copii. Se montează cu ajutorul benzilor
autoadezive. Cantitate în blister: 1 buc.

Capacul blochează contactul degetelor
mici ale copiilor cu elementele electrice ale
prizelor. Capacul este ideal și pentru prizele
cu pini. Cantitate în blister: 12 buc.

10,5 lei

418

Capacul blochează contactul degetelor
mici ale copiilor cu elementele electrice ale
prizelor. Capacul este ideal și pentru prizele
cu pini. Cantitate în blister: 12 buc.
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15,5 lei

Lacăt de colț

Capac de siguranță pentru
prizele electrice - rotund

Capac de siguranță pentru
prizele electrice - alungit

Datorită acestui opritor de spumă
pentru ușă, degetuțele copiilor vor
rămâne în siguranță. Opritorul se poate
fixa pe ușă atât pe partea verticală cât
și orizontală, fără să fie nevoie să îl
lipiți în alt loc. Prin apăsarea pe butonul
albastru puteți ușor roti mânuța în altă
direcție și astfel puteți închide ușa sau
din contră să blocați închiderea. Se
fixează cu ajutorul benzii autocolante
care se află pe mânuță.
Dimensiuni: 12 x 10 cm.
Categoria de vârstă: 0+

VTQ2882G

14,5 lei

VTQ2881D

Opritor de siguranță
pentru ușă - mânuță

VT51019
Lacăt flexibil pentru uși

18 lei

Lacătul blochează deschiderea nedorită a
ușilor de la dulapuri, vestiare, baie șamd...
Cantitate în blister: 1 buc.

VTQ2882B

13,5 lei

Siguranță dublă pentru sertare
Blochează deschiderea totală nedorită a
sertarelor și ușilor. Controlarea lor este
simplă pentru adulți dar complicată pentru
copii. Prindere cu șuruburi.
Cantitate în blister: 2 buc.
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VT51022

16 lei

Lacăt pentru ușă 2

VT51026

17 lei

Lacăt flexibil pentru WC

Blochează accesul copiilor la WC, mașinile
de spălat șamd. și astfel se pot evita
situațiile nedorite de reparație a acestor
obiecte sau se poate evita pierderea lucrurilor
valoroase. Se montează cu ajutorul benzilor
autoadezive. Cantitate în blister: 1 buc.

VTQ2889C

19,5 lei

Lacăt pentru ușă 3

Lacătul blochează deschiderea nedorită a
ușilor de la dulapuri, vestiare, baie șamd.
Instalare ușoară prin montarea pe mânere și
strângere. Cantitate în blister: 1 buc.

VTQ2888D

19,5 lei

Lacăt pentru cuptoare

Este fabricat din plastic ABS și bandă autoadezivă
3M rezistentă la căldură, astfel poate fi folosită și la
cuptoarele încălzite. Se montează cu ajutorul benzilor
autoadezive. Cantitate în blister: 1 buc.

Benzi de siguranță pentru ușă
Aceste benzi sunt recomandate în instituțiile preșcolare
pentru prevenirea rănirilor.
Statisticile arată că prinderea degetelor în ușă este unul dintre
cele mai întâlnite accidente în cazul copiilor de până la 5 ani, care
au nevoie de îngrijiri specializate. Urmați și dvs. școlile europene,
care se ocupă de siguranța elevilor lor.

AV11012

125 lei

Benzi de siguranță pentru ușă

Pachetul conține 2 benzi de siguranță fabricate din plastic rezistent dar și flexibil.
Benzile de siguranță se montează ușor pe ușă și pe tocul uși. Montajul durează
max 6 min. Benzile sunt prevăzute cu părți autocolante, dar pentru o siguranță
mai mare se pot fixa în plus și cu cuișoare. Sunt ideale pentru toate ușile de
grosime de până la 5 cm. După montaj trebuie respectat un unghi de deschidere
a ușii de max 110°. Lungimea benzii: 1.2 m.

Autocolante pentru indicarea distanței, 5 buc

Aveți grijă de siguranța copiilor în
instituțiile preșcolare,
grădinițe școli dar și acasă.

Semne pentru menținerea distanțării. Pachetul conține 5 autocolante.
Dimensiuni: 30 cm.

TS10123PS - Amprente200 lei
TS10124PS - Forme200 lei

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Lacătul blochează deschiderea nedorită a ușilor de la dulapuri,
frigidere, cuptoarelor cu miocrounde și a altor electrocasnice. Nu
folosiți pentru cuptoarele care se încălzesc.
Cantitate în blister: 1 buc.

ü
AV00209205 lei
Protector de colț - Creion

Creion masiv și rezistent la apă, fabricat din poliuretan cu o suprafață
netedă va proteja fiecare copil de rănire în cazul lovirii de colțuri. Este
ideal pentru utilizarea în interior dar și exterior, materialul este ignifug,
și rezistent la temperaturi între -20°C + 80 °C. Se fixează cu ajutorul
siliconului, acesta nu face parte din pachet. Dimensiuni: 100 x 7 x 7 cm.
Categoria de vârstă: 0+

419
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Mobilier
LUMEA CREȘELOR

Pe baza cererilor dvs., clienții noștri, am pregătit câteva produse de bază, care nu ar trebui să lipsească din nicio creșă sau
loc destinat celor mai mici copilași. În cazul în care vreun produs din această secțiune va fi eliminat din oferta furnizorului,
vă vom pregăti un înlocuitor adecvat și de aceeași calitate.
Mesele de înfâșat sunt confecționate din PAL laminat, de înaltă calitate cu o grosime de 18 mm. Picioarele metalice folosite garantează
securitatea și stabilitatea. Picioarele pot fi folosite deasemenea pentru a corecta ușoare denivelări ale podelei. Puteți alege dintre
3 versiuni - arțar, alb și o combinație elegantă de arțar / alb. Puteți alege, de asemenea, tipul de blat - lat sau îngust
sau blat cu sertare. Rafturile pot fi prevăzute cu uși (arțar sau alb), care pot fi comandate separat.
3 tipuri
5 tipuri la alegere:
1. cu rafturi largi
2. cu rafturi înguste
3. cu sertare
4. cu rafturi largi și uși
5. cu rafturi și uși înguste

Picioarele metalice permit
corectarea inegalităților
podelei

Salteaua pentru pultul de înfâșat nu
este inclusă, se vinde separat.
La pag. 422
Pult de înfâșat cu polițe largi

110 cm
cm

SA01001 - arțar
900 lei
SA01002 - alb
900 lei
SA01003 - arțar / alb 900 lei

70 c

75

Lumea creșelor

Pultul este fabricat din PAL melaminat, de calitate,
picioarele sunt de metal (10 cm).
Pe acest pult merg montate uși, care se comandă
separat.
Dimensiuni: 70 x 110 x 75 cm.
Înălțimea barierei: 20 cm.
Dimensiunea unui raft: cca 66 x 24 cm.

m

Salteaua pentru pultul de înfâșat nu
este inclusă, se vinde separat.
La pag. 422
Pult de înfâșat cu rafturi înguste

Pultul este fabricat din PAL melaminat, de calitate,
picioarele sunt de metal (10 cm).
Pe acest pult merg montate uși, care se comandă
separat.
Dimensiuni: 70 x 110 x 75 cm.
Înălțimea barierei: 20 cm.
Dimensiunea unui raft: cca 32,5 x 24 cm.

SA01004 - arțar1050 lei
SA01005 - alb1050 lei
SA01006 - arțar / alb1050 lei

Salteaua pentru pultul de înfâșat nu
este inclusă, se vinde separat.
La pag. 422
Pult de înfâșat cu sertare

Pultul este fabricat din PAL melaminat, de calitate,
picioarele sunt de metal (10 cm).
Dimensiuni: 70 x 110 x 75 cm.
Înălțimea barierei: 20 cm.
Dimensiunea unui sertar: cca 60 x 24 x 46 cm.

SA01007 - arțar1600 lei
SA01008 - alb1600 lei
SA01009 - arțar / alb1600 lei
420
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Ușa este fabricată din PAL melaminat, de calitate.
Prețul este pentru o pereche.
Diemnsiuni: 32,5 x 76 cm.

SA02001 - arțar520 lei
SA02002 - alb520 lei
Fotografie ilistrativă
Scutecele și alte accesorii prezentate nu sunt incluse.

Copilul din imagine are 18
luni și măsoară 80 cm.

Copilul din imagine are 7
luni și măsoară 65 cm.

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Ușă pentru pultul de înfâșat

421
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Mobilier

Salteaua este potrivită pentru pulturile
de înfâșat cu codul SA01001, SA01002,
SA01003, SA01004, SA01005,
SA01006, SA01007, SA01008 și
SA0100, din oferta noastră.
Le puteți găsi la pag. 420.
Salteaua și părțile laterale se fixează
cu scai pe pultul de înfășat, pentru
a împiedica alunecarea.

Saltea pentru pultul de înfâșat

m

m

c
20

EDF01006 - vanilie380 lei
EDF01007 - gri380 lei

c
70

73 cm

Salteaua este fabricată din spumă de calitate,
îmbrăcată în piele ecologică, care este ușor de
întreținut.
Dimensiune saltea: 60 x 70 cm.
Dimensiune parte periferică: 66 x 73 cm.
Grosime saltea: 3 cm.

60 cm

Lumea creșelor

66 cm

Scutecele nu sunt incluse.

SA03002

250 lei

Raft de perete pentru scutece - Tip 2

SA03001

Raftul este fabricat din PAL melaminat cu grosime de 12 mm.
Se montează pe perete, accesoriile pentru montaj sunt incluse
în pachet. Dimensiune poliță: 20 x 20 cm.
Dimensiuni raft: 86 x 22,5 x 30 cm (L x P x P).

250 lei

Raft de perete pentru
scutece - Tip 1

Raftul este fabricat din PAL melaminat
cu grosime de 12 mm. Se montează
pe perete, accesoriile pentru montaj
sunt incluse în pachet. Poate fi montat
orizontal sau pe verticală - în funcție de
nevoile dvs.
Dimensiuni poliță: 20 x 20 cm.
Dimensiuni raft: 44 x 44 x 30 cm
(L x P x P).
Scutecele nu sunt incluse.

SA03003

440 lei

Raft de perete pentru
scutece - Tip 3

Raftul este fabricat din PAL melaminat
cu grosime de 12 mm. Se montează
pe perete, accesoriile pentru montaj
sunt incluse în pachet.
Dimensiune poliță: 20 x 20 cm.
Dimensiuni raft: 86 x 44 x 30 cm
(L x P x P).
Scutecele nu sunt incluse.

NM0777
Etichete de marcare,
autocolante, 53 buc

422

5,5 lei

Etichetele autoadezive servesc la marcarea,
personalizarea polițelor sau a altor
obiecte. Fiecare etichetă conține o imagine
(corespunzătoare cu modelele de frezări din
seria noastră de mobilier - Mobilier magic) și
spațiu pentru nume.
Dimensiunea unei etichete: 1 x 5 cm.
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Poliță pentru scutece

Polița este formată din 6 compartimente pentru depozitarea
scutecelor. Fabricată din PAL melaminat de 18 mm.
Se montează pe perete: 43,2 x 46 x 30 cm.

LM40301 - arțar
LM40302 - alb

230 lei
230 lei
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Pătuț pentru copii

DR00268 - alb
DR00282 - natural (pin)

525 lei
525 lei

CAR34235

320 lei

Pătuț pentru copii,
cu părți laterale mobile

Pătuț din lemn de pin pentru copii cu design
clasic și părți laterale mobile. Pătuțul are
două grilaje laterale detașabile. Grilajul
orizontal se poate regla în trei poziții (19
cm, 33cm, 46 cm de la nivelul solului).
Dimensiuni: 120 x 60 cm.

DR00411 - alb
DR00435 - natural (pin)

CAR6918
Saltea pentru pătuț
- spumă

790 lei
790 lei

95 lei

Saltea clasică din spumă pentru
pătuțurile pentru copii, fabricată din
spumă mai tare, și îmbrăcată în
pânză din bumbac.
Dimensiuni: 120 x 60 x 5 cm.

CAR35891

Saltea pentru pătuțuri
- spumă cu memorie

Salteaua este fabricată din spumă cu memorie,
antialergică, se adaptează formei corpului și are
proprietăți ortopedice. Poate fi folosită pe ambele
părți. Este acoperită cu un material calitativ din
lână, detașabil, care se poate spăla în mașina de
spălat. Din pachet face parte și certificatul OEKO Tex Standard 100 și certificatul PZH.
Dimensiuni:120 x 60 x 11 cm.

105 lei

Suport pentru schimbat - Norișor, albastru

Suport moale și material plastic impermeabil, umplut cu
burete. Partea posterioară o constituie o placă solidă care
se poate fixa pe pătuț, mobilier sau pultul pentru schimbat.
Suportul este fabricat dintr-o folie de calitate certificată, care
nu conține substanțe periculoase și este prietenoasă cu
pielea. Greutate: 2 kg.
Dimensiuni: 49 x 70 cm.

CAR6917

149 lei

Saltea pentru pătuțuri
- spumă / cocos

Saltea din spumă cu strat din fibre de
cocos, și înveliș detașabil din bumbac.
Straturi: 1 cm fibre de cocos, 5 cm burete.
Dimensiuni: 120 x 60 x 6 cm.

CAR39090

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Pătuț din lemn de pin pentru copii, cu design clasic.
Grilajul orizontal se poate regla în trei poziții (19 cm,
33cm, 46 cm de la nivelul solului). Pătuțul are două
grilaje laterale detașabile. Salteaua nu face parte din
pachet. Dimensiuni: 120 x 60 cm.

75 lei

Suport pentru schimbat moale, Vulpe

Suport practic pentru schimbat, fabricat din material
impermeabil, cu motiv Vulpe și metru desenat pentru
măsurarea bebelușilor. Fabricat din material impermeabil și
are părțile laterale înălțate. Greutate: 0,3 kg.
Dimensiuni: 70 x 50 x 4 cm.

423
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90,5 cm

116 cm

Mobilier

72

130 cm

cm

UZ10101

890 lei

Pult dublu pentru schimbat

Lumea creșelor

Pultul pentru schimbat este realizat din PAL melaminat.
Oferă spațiu pentru schimbarea a doi copii simultan.
Pentru pult se potrivesc saltelele din oferta noastră
(EDF70505/B, EDF70505/W, EDF70505/G, EDF70505/C,
EDF70505/O, EDF70505/L, EDF70505/Z, EDF70505/V,
care se comandă separat, ceea ce vă permite să vă
alegeți culoarea.
Dimensiuni: 130 x 72 x 116 cm (L x A x Î).
Dimensiunea unui compartiment: 50 x 70 cm.

Saltea pentru schimbat

Salteaua pentru schimbat este fabricată din spumă durabilă de înaltă
calitate, acoperită cu piele ecologică rezistentă, ușor de curățat.
Este potrivită pentru.
Pultul dublu pentru schimbat din oferta noastră (UZ10101).
Dimensiuni: 50 x 70 x 15 cm.

EDF70505/B - albastru
EDF70505/W - alb
EDF70505/G - gri
EDF70505/C - roșu
EDF70505/O - portocaliu
EDF70505/L - galben
EDF70505/Z - verde
EDF70505/V - vanilie

340 lei
340 lei
340 lei
340 lei
340 lei
340 lei
340 lei
340 lei

Pult pentru schimbat
cu comodă

Comodă practică prevăzută cu pult
detașabil.
Dimensiuni comodă: 83 x 48 x 90 cm.
Dimensiuni pult: 75 x 50 cm.

DR00100 - alb
DR00200 - cortona / alb

424
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1580 lei
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NV6522004

1340 lei

Pultul este destinat schimbării
copiilor mici. Este fabricat din PAL
de grosime 18 mm. După uși se
află 6 rafturi pentru depozitarea
accesoriilor. Ușile sunt prevăzute
cu închidere silențioasă. Salteaua
nu face parte din pachet, se
comandă separat (NV4529349).
Dimensiuni: 100 x 108 x 76 cm.

CAR12279

430 lei

Țarc pentru copii
Quadra, verde

Țarc ușor și practic cu 4 mânere care ajută copilul în timp ce învață
să se scoale în picioare. Se poate împacheta ușor în sacoșa din
pachet. Este destinată copiilor de până în 15 kg. Fabricată din
material rezistent și conține saltea cu o imagine veselă. Parte din
pachet sunt și uși laterale pe fermoar.
Greutate: 8,9 kg. Dimensiuni în mod închis: 22,5 x 23,5 x 84 cm.
Dimensiuni în mod deschis: 93 x 93 x 77 cm.

CAR12278430 lei
Țarc Caretero, maro

Un țarc de joacă ușor, în formă de pătrat pentru copii, cu 4 mânere care îl ajută pe copil să
se ridice. Parte a țarcului este o saltea moale, colorată, cu o imagine. Plasa transparentă
din părțile laterale permite copilului să urmărească împrejurimile. Pe o parte există o ușă
practică cu fermoar lateral. Poate fi pliat și ambalat în punga din dotare. Greutate 8,9 kg. Este
conceput pentru copii de până la 15 kg. Dimensiunile țarcului asamblat: 93 x 93 x 77 cm.
Dimensiunile țarcului pliat: 22,5 x 23,5 x 84 cm.

CAR31921
CAR1413

63 lei

Scutece din bumbac, 10 buc
Scutece fabricate din bumbac 100 %,
greutate 52 g/buc, cusut pe părțile
laterale.
Nu pot fi uscate în uscătorul de rufe.
Dimensiuni: 60 x 80 cm.

Blat de înfășat impermeabil flanel

Blat pentru copii din flanel cu imagini vesele, fabricat din
bumbac 100 %. Pachetul conține 1 buc.
Dimensiuni: 57 x 47 cm.

CAR34206 - Steluțe
CAR33109 - Bufnițe

24,5 lei
24,5 lei

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Pult pentru schimbat
cu 2 uși

23 lei

Blat pentru înfâșat de
unică folosință, 10 buc

Blat de unică folosință, din două
straturi. Stratul exterior este
dintr-un material special nețesut,
iar cel din interior este din PVC.
Pachetul conține 10 buc.
Dimensiuni: 60 x 60 cm.
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Mobilier

CAR37885

645 lei

Scaun și masă pentru hrănit

Scaun multifuncțional pentru hrănirea copiilor, fabricat din
lemn de pin de calitate, care poate fi asamblat individual
ca scaun ori masă. Partea pentru șezut este acoperită cu
un material lavabil și umplută cu spumă datorită căreia
este confortabilă. Conține și 3 centuri de siguranță. Toate
materialele folosite în fabricare au atestate și certificatele
necesare, care asigură siguranța și rezistența produsului.
Greutate: 11 kg. Înălțime: 93 cm.
Suprafața masei: 47 x 53 cm.
Înălțime scaun: 58 cm.
Dimensiune șezut: 24 x 30 cm.

CAR10585

340 lei

Lumea creșelor

Scaun și măsuță pentru
hrănirea copiilor

Scaun multifuncțional pentru hrănirea copiilor,
fabricat din lemn de fag de calitate, care poate fi
asamblat ca scaun individual și masă.
Partea pentru șezut este acoperită cu un material
lavabil cu motive vesele.
Conține 3 centuri pentru siguranță.
Imaginile și culorile se livrează în funcție de
disponibilitatea stocului.
Greutate: 8,5 kg. Înălțime: 93 cm.
Suprafața masei: 47 x 53 cm.
Înălțime scaun: 58 cm.
Dimensiune șezut: 24 x 30 cm.

CAR35845525 lei
Scaun pentru copii Caretero, Luna mint

Scaun de luat masa cu posibilitatea de reglare a înălțimii în
7 poziții. Scaunul are spătarul reglabil (3 poziții) și un suport
pentru picioare (3 poziții), o tavă detașabilă din două piese și
un șezut moale, cu un capac lavabil. Roțile anti-alunecare cu
frână asigură o mutare ușoară și stabilitate în același timp.
Centurile de siguranță cu fixare în 5 puncte garantează un
nivel ridicat de siguranță a copilului. Este conceput pentru copii
sub 3 ani și 15 kg. Greutate 8,4 kg.
Fabricat în conformitate cu standardul EN 14988.
Dimensiuni: 123 x 60 x 37 cm.

DH5066
Olița Mașinuță

426

14,9 lei

Culorile se livrează în funcție de
disponibilitatea stocului.
Dimensiuni : 35 x 24, 5 x 20 cm.
Categoria de vârstă: 2+
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DH5065
Oliță cu capac

25 lei

Culorile se livrează în funcție de
disponibilitatea stocului.
Dimensiuni: 30 x 30 x 35 cm.
Categoria de vârstă: 2+

Oliță Rățușcă

Oliță colorată, din material de calitate.
Dimensiuni: 32 x 28 cm.

CAR36097 - galben
CAR36096 - verde

18 lei
18 lei

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