Identyfikacja oferenta /lub pieczeć
Wykonawcy

Załącznik 2 do zapytania ofertowego

Formularz cenowy

Nazwa

Lp.

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość*

1

Materac - przewijak

Materac do przewijania o minimalnych wym. 63 x 73 x 10 cm

2

2

Ragał wysoki na nocniki z półkami

Wykonany z płyty laminowanej w tonacji brzozy, o gr. 18 mm.
Regał z przegrodą i 2 półkami. Wykonany z płyty laminowanej w tonacji brzozy. • wym. 55,5 x 35 x 120,5
cm

2

3

Szafka wisząca na pieluszki

Wąska szafka z 20 półeczkami na pieluszki. W każdej z przegródek zmieści się ok.10 pampersów. Dla
ułatwienia każdą z półeczek można podpisać imieniem dziecka, co ułatwi ich segregowanie i
przyporządkowanie danemu maluchowi.
Szafka wykonana z płyty 18 mm w kolorze brzoza, półeczki HDF białe, wym. min.
s33 x g25 x w103 cm

2

4

Kubeczki

Kolorowe kubeczki o średnicy pasującej do półki na kubeczki. Tworzywo: Plastik

30

Nazwa
oferowanego
produktu/
producent / nr
katalogowy
(Wypełnić
obowiązkowo)

Nr seryjny

Wartość
Brutto
Jednostko
wa

Wartoś
Brutto

5

Półeczka na kubeczki

Prosta półka, mieszcząca 27 kubeczków,Wykonanie:
- wykonana ze sklejki brzozowej o gr. 15 mm,
- lakierowana bezzapachowym lakierem wodnym,
- 3 poziomy, na każdym poziomie 9 otworów na kubeczki.

1

Wym.: wys. 51,5 x szer. 62 x gł. 24 cm

6

Skrzynia wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji buku lub brzozy. Każdy moduł wyposażony 2
Szatnia tęczowa mała skrzynia - 4 moduły
w podwójny wieszak i półkę.
• wym. większego schowka: 29,7 x 39 x 57 cm
• wym. mniejszego schowka: 29,6 x 39 x 17,6 cm
• 4 moduły
• wym. 65,5 cm x 40 cm x 166 cm

7

Skrzynia wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji buku lub brzozy. Każdy moduł wyposażony 3
Szatnia tęczowa duża skrzynia - 8 modułów
w podwójny wieszak i półkę.
• wym. większego schowka: 29,7 x 39 x 57 cm
• wym. mniejszego schowka: 29,6 x 39 x 17,6 cm
• 8 modułów
• wym. 129 cm x 40 cm x 166 cm

8

Drzwiczki do szatni 8 szt biało zielone

• 8 szt. (6 x białe, 2 x zielone) , dopasowane wymiarem do szatni tęczowych

4

9

Ławka z okrągłymi nogami

• wym. 118 x 35,5 x 35 cm, wykonana z płyty wiórkowej w kolorze klon

1

10

Przewijak

Przewijak i półka w jednym. Wykonany z drewna, wodoodporny, z mechanizmem bezpiecznego,
powolnego otwierania. Wyposażony w materac powlekany poliuretanem, wodoodporny i łatwo zmywalny.
Udźwig do 15 kg. • minimalne wym. 63 x 19 cm (zamknięty), 76,5 (otwarty) x 79,5 cm

1

11

Tablica magnetyczna

Biała , Wym.: 116 cm x 100 cm. W zestawie śruby do zawieszenia

1

12

Aplikacja z chłopcem i dziewczynką
do tablicy

Barwne aplikacje do ozdabiania, wymiarem dopasowane do tablicy korkowej 100 x 200 cm.

1

• wym. dziewczynki 78 x 42,5 cm
• wym chłopca 68 x 47 cm
Łóżeczko wykonane z drewna sosnowego. Posiada trzy poziomy regulacji dna oraz trzy wyjmowane
szczebelki. Wym. wewnętrzny: 120 x 60 cm
Piankowy materac ze zdejmowanym bawełnianym pokrowcem. Wym.: 120 x 60 x 9 cm
Leżaczek wykonany z tworzywa sztucznego. Tkanina przepuszczająca powietrze, wodoodporna, łatwa do
utrzymania w czystości. Leżaczek pod wpływem temperatury ciała dostosowuje się do jego kształtu.
Konstrukcja narożników pozwalająca na układanie łóżeczek jedno na drugim. Kolor łóżeczka – błękitny.
Wymiary: 137 x 56 cm
Leżaczek wykonany z tworzywa sztucznego. Tkanina przepuszczająca powietrze, wodoodporna, łatwa do
utrzymania w czystości. Leżaczek pod wpływem temperatury ciała dostosowuje się do jego kształtu.
Konstrukcja narożników pozwalająca na układanie łóżeczek jedno na drugim. Kolor łóżeczka – błękitny.
Gwarancja 5 lat. Wymiary: 11,43x101,60x55,88; waga: 4,54kg

13

Łóżeczko niemowlęce

14
15

Materac do łóżeczka
Leżaczek

16

Leżaczek MINI

17

Szafka asymetryczna L

Wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej, o gr. 18 mm. • wym. 116,6 x 41,5 x 124,2 cm

1

18

Drzwiczki małe 90 - limonka

Wykonane z foliowanej płyty MDF o gr. 18 mm. • przeznaczone do mocowania na przegrodach w
szafkach • minimalne wym. 37 x 37 cm

1

10
10
10

5

19

Drzwiczki małe 90 - szary

Wykonane z foliowanej płyty MDF o gr. 18 mm. • przeznaczone do mocowania na przegrodach w
szafkach • minimalne wym. 37 x 37 cm
Wykonane z foliowanej płyty MDF o gr. 18 mm. • przeznaczone do mocowania na przegrodach w
szafkach • minimalne wym. 37 x 37 cm
Wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej o gr. 18 mm.
• wym. 79,2 x 41,5 x 161,6 cm

1

20

Drzwiczki małe 90 - żółty

21

Regał Xl z przegrodą i 3 półkami

22

Drzwiczki małe 90 - szary

Wykonane z foliowanej płyty MDF o gr. 18 mm. • przeznaczone do mocowania na przegrodach w
szafkach • minimalne wym. 37 x 37 cm
Wykonane z foliowanej płyty MDF o gr. 18 mm. • przeznaczone do mocowania na przegrodach w
szafkach • minimalne wym. 37 x 37 cm
Wykonane z foliowanej płyty MDF o gr. 18 mm. • przeznaczone do mocowania na przegrodach w
szafkach • minimalne wym. 37 x 37 cm
Wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej o gr. 18 mm.
• wym. 116,6 x 41,5 x 86,8 cm
Wykonane z foliowanej płyty MDF o gr. 18 mm. • przeznaczone do mocowania na przegrodach w
szafkach • minimalne wym. 37 x 37 cm
Wykonane z foliowanej płyty MDF o gr. 18 mm. • przeznaczone do mocowania na przegrodach w
szafkach • minimalne wym. 37 x 37 cm
Wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej o gr. 18 mm. • wym. 79,2 x 41,5 x 161,6 cm

1

23

Drzwiczki małe 90 - limonka

24

Drzwiczki małe 90 - biały

25

Regał M z 2 przegrodami i półką

26

Drzwiczki małe 90 - szary

27

Drzwiczki małe 90 - żółty

28

Szafka XL na 2 szerokie szuflady

29

Drzwiczki średnie 90 st. - szare

Wykonane z płyty o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną.
• przeznaczone do mocowania na ściankach zewnętrznych w szafkach z kolekcji Quadro
• wym. 37 x 74,4 cm

2

30

Szafka na dużą skrzynie

31

Duża skrzynia limonka

Wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej, o gr. 18 mm.
1
• wym. 79,2 x 41,5 x 86,8 cm
Pojemne skrzynie wyposażone w kółka ułatwiające wysuwanie. Wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 1
18 mm, front wykonany z płyty o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną.
• wym. frontu 74 x 37 cm
• wym. wewn. 69 x 32,5 x 28 cm

32

Zestaw bibloteczka z pufami

33
34
35
36

Półeczka prosta
Sofa ze schowkiem
Domek - półka
Szafa na pościel

37

Ścianka manipulacyjno-sensoryczna Ścianki manipulacyjne wykonane z lakierowanej sklejki, z aplikacjami sensorycznymi, przesuwankami i
las
mocowanymi na napy koronami drzew z tkaniny o różnych fakturach. Na drzewku umieszczone są:
przesuwanka, drążek z paskami materiału zakończonymi różnymi rodzajami zapięć, frezowany jeżyk z
drewnianą pałeczką do pocierania, piszczałka i aplikacja jagody. • minimalne wym. 130,5 x 118 cm

1

38

Ścianka manipulacyjno-sensoryczna Ścianki manipulacyjne wykonane z lakierowanej sklejki, z aplikacjami sensorycznymi, przesuwankami i
las
mocowanymi na napy koronami drzew z tkaniny o różnych fakturach. Na drzewku umieszczone są: dwie
przesuwanki, bębenek, lusterko oraz aplikacje - muchomor i trawka. • minimalne wym. 132 x 120 cm

1

39

Zestaw 1 materacy do ścianki
manipulacyjnej - zielony

1

wys. 68 x szer. 36 x gł. 34 cm
Wym pufa: wys. 30 x szer. 30 x gł. 30 cm.
W zestawie 2 szt. pufek
Wym.: wys. 18 x szer. 60 x gł. 12 cm - wykonana ze płyty laminowanej w kolorze białym
Wym.: wys. 62 x szer. 60 x gł. 34 cm, - wykonana ze płyty laminowanej w kolorze białym
Wym.: wys. 58 x szer. 52 x gł. 12 cm, - wykonana ze płyty laminowanej w kolorze białym
Szafka z zasłonkami na składowanie i przechowywanie pościeli. Zawiera 24 przegródki, z których każda z
łatwością zmieści komplet dziecięcej pościeli. - bawełniane zasłonki w uniwersalnej kolorystyce,
zawieszone są na drewnianym drążku.
- korpus wykonany jest z klonowej płyty wiórowej,
- 24 przegródki na pościel,
- płyta nie rozwarstwia się pod wpływem wilgoci i temperatury.
Wym.: wys. 180 x szer. 150 x gł. 45 cm

Miękkie materace, obszyte materiałem PCV, z obrzeżem w kształcie trawki (mocowanym na rzepy). •
minimalne wym. 133 x 50 x 5 cm\n

1
1

1
2
1
1
1
1

1

1
1
1
1

40

Blat klonowego stołu prostokątnego, Blat stołu z klonowym laminatem, do którego dobierając odpowiedni rodzaj nóg tworzymy stolik
3
klonowe obrzeże
dostosowany do indywidualnych potrzeb.Stół posiada łatwo zmywalną powierzchnię blatu, możliwość
samodzielnego regulowania wysokości oraz kolorowe obrzeże. Stół posiada bezpieczne, zaokrąglone
narożniki, wysokiej jakości wykonanie oraz konstrukcję zapewniająca stabilność. Stół wykonany zgodnie z
obowiązującymi normami. Min. wymagania:- blat stołu wykonany jest z klonowej płyty wiórowej
laminowanej o gr. 18 mm,- krawędź blatu zabezpieczona kolorową doklejką,- stabilna konstrukcja. Wym.:
szer. 124 x gł. 80 cm

41

Komplet nóg z dokrętkami prostymi

42

Krzesło typ 1

43

Krzesło typ 2

Wykonanie:
- oparcie i siedzisko wykonane są ze sklejki o grubości 8 mm,
- sklejka pokryta jest akrylowym lakierem na bazie wody,
- rama wykonana jest z okrągłej metalowej rury o przekroju 16 х 1,2 mm,
- stelaż malowany metodą proszkową,
- nogi zakończone plastikowymi końcówkami.
Roz. ''1'' Wym.: wys. 26 x gł. 28,5 x szer. 33,5 cm, Stelaż w kolorze białym

44

Krzesełka do karmienia z tacką

45

Gra ścienna żabka

46

Gra ścienna żyrafa

Szerokość: 58 cm, Wysokość 90 cm, Szerokość siedziska: 25 cm, Głębokość siedziska: 21cm,
6
Wysokość siedziska: 55 cm.
Siedzisko krzesła wysokiego wykonane z tworzywa poliproplenowego w kolorze białym. Noga krzesła
stalowa. Stopa tworzywo polipropylenowe. Tacka biała, ściągana.
Manipulacja ścienna z liczydłem. Kolorowe paciorki liczydła intrygują dzieci, wzbudzając zainteresowanie, 1
zachęcając do ich przesuwania i liczenia,to doskonały spoób na wprowadzenie dzieci w świat liczb, Wym.:
36 x 55 x 4,5 cm.
Manipulacja ścienna z mozaiką. Kolorowe elementy intrygują dzieci, wzbudzając zainteresowanie i
1
zachęcając do ich przesuwania i tworzenia owocowych obrazków, Wym.: 36 x 55 x 4,5 cm.

47

Gra ścienna zebra

48

Tabliczka ścienna konik

49

Tabliczka ścienna kotek

Komplet 4 nóg bukowych z dokrętkami, dzięki którym można regulować wysokość stołu w zakresie 40 - 58 3
cm. Wysokośc pojedynczej dokrętki 6 cm.
Wykonanie:- stelaż wykonany z rurki o śr. 18 mm i grubości ścianki 1,5- stelaż lakierowany techniką
10
proszkową,- farba odporna na uszkodzenia mechaniczne,- wyprofilowana sklejka malowana lakierem
wodnym,- nogi zakończone antypoślizgowymi nakładkami,- siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej. Produkt
Polski. Rozmiar "0" wys.: 21 cm. Stelaż w kolorze białym

10

Manipulacja ścienna z sorterem. Znalezienie odpowiedniego kształtu, a następnie umieszczenie elementu 1
w otworze to nie tylko nie lada wyzwanie ale również frajda, której trudno się będzie oprzeć. Wym.: 36 x 55
x 4,5 cm.
Tabliczka w kształcia zwierzątek z aplikacjami sensorycznymi. Wykonane z kolorowej płyty mdf o gr. 15
1
mm, do przykręcenia do ściany. ki. Elementy montażowe w zestawie.
Koń posiada 2 elementy sensoryczne: • przesuwankę z 8 kolorowymi koralikami o śr. 2,4 cm na drucie o
śr. 0,5 cm. Dodatkowo, przesuwanka posiada dźwignię umożliwiającą przesunięcie kilku koralików na raz •
4 zazębiające się kolorowe tryby. Kręcącąc największym trybem (śr. 9,8 cm) z uchwytem, dziecko
wprawia w ruch także pozostałe tryby o śr. 6,4 cm • odstaje od ściany na 5 cm.
Tabliczka w kształcie zwierzątek z aplikacjami sensorycznymi. Wykonane z kolorowej płyty mdf o gr. 15
mm, do przykręcenia do ściany. Elementy montażowe w zestawie.
Kotek zawiera przesuwankę z cyferkami od 1 do 9 o wym 3,8 x 2,7 cm. Cyferki należy umieścić w
miejscach, w których narysowano odpowiadającą im liczbę rybek. • odstaje od ściany na 3 cm.

1

50

Kuchnia do zabawy

Zestaw składający się z piekarnika, płyty, zlewozmywaka i kuchenki mikrofalowej. Części główne: Płyta
pilśniowa, sklejka brzozowa, farba, Bezbarwny lakier akrylowy
drzw: Płyta pilśniowa, farba
Okno: tworzywo akrylowe
Zlewy/ Baterie/ Nóżka/ Uchwyt: Tworzywo polipropylenowe
Rurka: stal, proszkowa powłoka
Blat: tworzywo ABS (kopolimery akrylonitrylu, butadienu i styrenu), Tworzywo polipropylenowe.
Szerokość: 72 cm
Głębokość: 40 cm
Wysokość: 109 cm"

1

51

Stragan

1

52

Puzzle lustrzane

53

Aplikacja Słoneczko

54

Makatka chatka z kalendarzem

Stragan wykonany z drewna sosnowego. Stragan składa się z 4 półek i 4 szufladek na towary oraz
ruchomej lady z 2 półkami. Minimalne wymiary: wys.115 x szer.82 x gł 76cm.
Zestaw 4 luster w piankowych ramkach, które można mocować w dowlnej kolejności na scianie. W
zestawie taśma umożliwiająca mocowanie lustra do ściany.
Wymiar 1 lustra 20 x 20 cm
plikacja słoneczko w całości wykonana jest ze sklejki brzozowej zabezpieczonej ekologicznymi farbami
Wym.: 43 x 43 cm
Kalendarz zawiera elementy z nazwami dni i miesięcy, które pozwalają uaktualniać informacje w ciągu
całego roku. Elementy są łatwe do przyczepiania za pomocą rzepów, a kiedy nie są używane mogą być
przechowywane w obszernej kieszeni znajdującej się z tyłu makatki. • wym. 85 x 85 cm

55

Makatka pałac z miarką

Kolorowa makatka w kształcie pałacu. Dodatkowo w zestawie wieża wzrostu do zaznaczenia oraz
porównania wzrostu wszystkich dzieci w grupie. W każde z min. 24 okienek wieży można włożyć zdjęcia
lub imiona dzieci i dzięki wszytemu w nie rzepowi zamocować w odpowiednim miejscu skali i zaznaczyć
ich wzrost. Wieża wzrostu może być wieszana niezależnie lub w zestawie z makatką pałac. Dodatkowo u
dołu makatki pałac, wewnątrz otwieranej bramy umieszczono okienko "urodzinowe", w którym można
przyczepić zdjęcie dziecka świętującego urodziny danego dnia. • wym. min. 77 x 195 cm • max. wym.
zdjęć 5 x 5 cm

1

56

Makatka pory roku

Makatka składa się z 24 elementów przedstawiających zmiany w krajobrazie i pogodzie. Wym 70x50

1

57

Mata kwiatek - kontrastowa

58

Lustro łąka z poręcza

59

Bujaki

60

Piłka nożna zielona

Miękka poducha z pokrowcem z tkaniny (85% bawelna i 15 % poliester). • śr. całkowita 150 cm • wys.
1
maks. ok. 20 cm. Kolor czarny i biały
Lustro przeznaczone dla małych dzieci. Dzięki drążkowi z drewna bukowego łatwiej jest im wstawać czy
1
wykonywać pierwsze kroki. Ciekawe i kolorowe aplikacje są wykonane z malowanej ekologicznymi farbami
brzozowej sklejki. wym. 130x80 cm.
Leżak przeznaczony dla dzieci od urodzenia do osiągnięcia wagi 26 kg / dla starszych dzieci zastosowanie 4
jako fotelik /. WYMIARY I WAGA: Waga leżaczka - 6 kg, Wymiary minimalne: wysokość - 46 cm długość 72.7 cm szerokość - 71 cm
1
Wykonanie:
- pokrowiec wypełniony specjalną mieszanką granulatu oraz gryzu gąbkowego, dzięki czemu wypełnienie
fotela nie ugniata się nawet po długim użytkowaniu,
- zewnętrzna część pokrowca wykonana jest z bezftalanowego meditapu - materiału łatwego do
utrzymania w czystości, o przyjemnej w dotyku powierzchni,
- dodatkowe wzmocnienie dzięki zastosowaniu podwójnego szwu wewnętrznego oraz nici elastycznych,
- wysoka jakość szycia i łączenia elementów.
Wym.: wys. 50 x szer. 70 x gł. 70 cm

1

1
1

61

Wykonanie:
Piłka nożna turkusowa biało - turkusowa

1

- pokrowiec wypełniony specjalną mieszanką granulatu oraz gryzu gąbkowego, dzięki czemu wypełnienie
fotela nie ugniata się nawet po długim użytkowaniu,
- zewnętrzna część pokrowca wykonana jest z bezftalanowego meditapu - materiału łatwego do
utrzymania w czystości, o przyjemnej w dotyku powierzchni,
- dodatkowe wzmocnienie dzięki zastosowaniu podwójnego szwu wewnętrznego oraz nici elastycznych,
- wysoka jakość szycia i łączenia elementów.
Wym.: wys. 50 x szer. 70 x gł. 70 cm
62

Kwiatek z granulatem mały

Wykonanie:
- pokrowiec wypełniony specjalną mieszanką granulatu oraz gryzu gąbkowego, dzięki czemu wypełnienie
fotela nie ugniata się nawet po długim użytkowaniu,
- zewnętrzna część pokrowca wykonana jest z bezftalanowego meditapu - materiału łatwego do
utrzymania w czystości, o przyjemnej w dotyku powierzchni,
- dodatkowe wzmocnienie dzięki zastosowaniu podwójnego szwu wewnętrznego oraz nici elastycznych,
- wysoka jakość szycia i łączenia elementów.
Wym.: śr. 60 x wys. 30 cm

63

Fotel z granulatem mały

Wykonanie:
1
- pokrowiec wypełniony specjalnym mieszanką granulatu oraz gryzu gąbkowego, dzięki czemu wypełnienie
fotela nie ugniata się nawet po długim użytkowaniu,
- pokrowiec wykonany jest z bezftalanowego meditapu - materiału łatwego do utrzymania w czystości, o
przyjemnej w dotyku powierzchni,
- dodatkowe wzmocnienie dzięki zastosowaniu podwójnego szwu od wewnątrz oraz elastycznych nici,
- wysoka jakość szycia i łączenia elementów,
- wytrzymuje duże obciążenia.
Wym.: dł. 55 x szer. 55 x wys. 40cm

64

Pufa wieloryb

Miękka, wypełniona granulatem pufa w kształcie psa. Pokrowiec wykonany z poliestru.
• wym. ok. 105 x 65 x 55 cm.

1

65

Pufa banan

1

66

Pufa pies

67

Pufa wzór w trójkąty

68

Pufa wzór w kółka

69

Pufka Mysz

Miękka, wypełniona granulatem pufa w kształcie banana. Pokrowiec wykonany z poliestru.
• wym. ok. 100 x 45 x 50 cm.
Miękka, wypełniona granulatem pufa w kształcie psa. Pokrowiec wykonany z poliestru.
• wym. ok. 95 x 70 x 50 cm.
Okrągłe, wygodne pufa. Wykonane z jednego kawałka pianki, pokrytej welurową tkaniną obiciową. • wys.
30 cm.
Okrągłe, wygodne pufa. Wykonane z jednego kawałka pianki, pokrytej welurową tkaniną obiciową. • wys.
30 cm.
Wykonanie:
- wypełnienie kulkami silikonowymi o właściwościach statycznych, które powodują odpychanie się każdej z
kulek, dzięki czemu poduszka zawsze powraca do swojego poprzedniego kształtu,
- obszycie miękką bawełną czyni poduchę bardzo przyjemną w odbiorze percepcyjnym,
- mnogość detali charakterystycznych dla postaci myszki: duże, odstające uszka, serek wystający z
pyszczka myszki,
- wysoka jakość szycia oraz łączenia wszystkich elementów
Wym.: dł. 80 x szer. 70 x wys. 20 cm

1
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Pastelowa gąsienica

6 pastelowych, wygodnych pufek tworzących wesołą gąsieniczkę. Wszystkie wypełnione są pianką
1
poliuretanową.Wykonanie:
- pokrowiec wykonany jest z bezftalanowego materiału, zgodnego z obowiązującym standardem wyrobów
dla dzieci,
- obszycie materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, o przyjemnej w dotyku powierzchni,
- wewnątrz pufek znajduje się zupełnie bezpieczna pianka poliuretanowa zapewniająca miękkość
siedziska,
- zastosowanie wzmocnionych szwów przedłuża żywotność produktu,
- specjalna metoda krycia taśmy suwakowej daje gwarancję bezpiecznej zabawy, bez ryzyka zahaczenia o
część metalową,
- w razie potrzeby pokrowiec można zdjąć i ponownie nałożyć,
- precyzja wykonania obszycia eliminuje efekt marszczenia się materiału.
Wym.: dł. 190 x szer. 45 x wys. 30 cm
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Mini zestaw muzyczny Wiosna

1
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Kosz na zabawki różowy niski w
gwiazdki
Kosz z pokrywką

Zestaw czterech wysokiej jakości instrumentów, w skład którego wchodzą: tamburyn z membraną,
dzwonki diatoniczne 8-tonowe z pałeczkami, para marakasów, para grzechotek. Zestaw umieszczony w
drewnianej skrzyneczce o wym. 35 x 28 x 6,5 cm
Torba wykonana ze 100% bawełny, usztywniona 5 mm warstwą pianki.
Wym.: 40 x 40 x 40 cm
100% poliester, Wysokość: 49 cm
Średnica: 35 cm

74
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Torba szara
Pojemnik na kółkach

1
5
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Pokrywka do pojemnika
Baldachim do kącika morze

Wysokość: 43 cm, Średnica: 41 cm , 100% poliester
Długość: 39 cm, Szerokość: 39 cm , Wysokość: 28 cm, Pudło: Tworzywo polipropylenowe Kółko:
tworzywo acetalowe
Przytrzymanie koła: tworzywo poliamidowe
Kołek: stal, galwanizowane , Kolor jasnozielony
Rozmiar: 39x39 cm, Tworzywo polipropylenowe , Kolor przeźroczysty
Baldachimy do kącików narożnych wykonane z tkaniny bawełnianej, do zamocowania na ścianie - na
każdym rogu umieszczono kółka z tkaniny kaletniczej, za pomocą których baldachim mocuje się do
ściany. Wskazana wysokość mocowania baldachimu to 170 cm. • dł. boku 200 cm • 2 rybki/pszczółki o
wym. 10 x 15 cm na sznurkach o dł. 16 cm
Baldachimy do kącików narożnych wykonane z tkaniny bawełnianej, do zamocowania na ścianie - na
każdym rogu umieszczono kółka z tkaniny kaletniczej, za pomocą których baldachim mocuje się do
ściany. Wskazana wysokość mocowania baldachimu to 170 cm. • dł. boku 200 cm • 2 rybki/pszczółki o
wym. 10 x 15 cm na sznurkach o dł. 16 cm
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Materac narożny do kącika Morze

Miękkie, bezpieczne kąciki zabaw. Materace wykonane z wytrzymałej pianki, pokrytej trwałą tkaniną PCV, 1
łatwą do utrzymania w czystości. Sensoryczne aplikacje. Wszystkie dodatkowe elementy pokryte tkaniną
bawełnianą. • wym. 135 x 135 x 50 cm • wys. materaca 15 cm • kółko wykonane z futerka o śr. 25 cm
• główka ośmiornicy, mocowana na rzep, o minimalnewym. 57 x 34 cm • 4 odnóża, mocowane na stałe, o
dł. 55 cm (wypełnienia: 1. styropian, 2. wata i folia w końcówce, 3. wata, na powierzchni różnego rodzaju
zapięcia, 4. styropian i groch w końcówce)
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Poduszka żółwik
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Poduszka słoń-szary

81

Poduszka żaba

82

Poduszka małpka

83

Poduszka hipototam

84

Poduszka tygrys

85

Poduszka ślimak

86

Poduszka krab

Miłe w dotyku, miękkie i kolorowe poduszki. Doskonałe do kącików zabaw i relaksacyjnych. • minimalne
wym. od 35 x 25 x 10 do 40 x 40 x 10 cm
Miłe w dotyku, miękkie i kolorowe poduszki. Doskonałe do kącików zabaw i relaksacyjnych. • minimalne
wym. od 35 x 25 x 10 do 40 x 40 x 10 cm
Miłe w dotyku, miękkie i kolorowe poduszki. Doskonałe do kącików zabaw i relaksacyjnych. • minimalne
wym. od 35 x 25 x 10 do 40 x 40 x 10 cm
Miłe w dotyku, miękkie i kolorowe poduszki. Doskonałe do kącików zabaw i relaksacyjnych. • minimalne
wym. od 35 x 25 x 10 do 40 x 40 x 10 cm
Miłe w dotyku, miękkie i kolorowe poduszki. Doskonałe do kącików zabaw i relaksacyjnych. • minimalne
wym. od 35 x 25 x 10 do 40 x 40 x 10 cm
Miłe w dotyku, miękkie i kolorowe poduszki. Doskonałe do kącików zabaw i relaksacyjnych. • minimalne
wym. od 35 x 25 x 10 do 40 x 40 x 10 cm
Miłe w dotyku, miękkie i kolorowe poduszki. Doskonałe do kącików zabaw i relaksacyjnych. • minimalne
wym. od 35 x 25 x 10 do 40 x 40 x 10 cm
Miłe w dotyku, miękkie i kolorowe poduszki. Doskonałe do kącików zabaw i relaksacyjnych. • minimalne
wym. od 35 x 25 x 10 do 40 x 40 x 10 cm
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Miłe w dotyku, miękkie i kolorowe poduszki. Doskonałe do kącików zabaw i relaksacyjnych. • minimalne
wym. od 35 x 25 x 10 do 40 x 40 x 10 cm
Miłe w dotyku, miękkie i kolorowe poduszki. Doskonałe do kącików zabaw i relaksacyjnych. • minimalne
wym. od 35 x 25 x 10 do 40 x 40 x 10 cm
Miłe w dotyku, miękkie i kolorowe poduszki. Doskonałe do kącików zabaw i relaksacyjnych. • minimalne
wym. od 35 x 25 x 10 do 40 x 40 x 10 cm
Miłe w dotyku, miękkie i kolorowe poduszki. Doskonałe do kącików zabaw i relaksacyjnych. • minimalne
wym. od 35 x 25 x 10 do 40 x 40 x 10 cm
Miłe w dotyku, miękkie i kolorowe poduszki. Doskonałe do kącików zabaw i relaksacyjnych. • minimalne
wym. od 35 x 25 x 10 do 40 x 40 x 10 cm
Miłe w dotyku, miękkie i kolorowe poduszki. Doskonałe do kącików zabaw i relaksacyjnych. • minimalne
wym. od 35 x 25 x 10 do 40 x 40 x 10 cm
Miłe w dotyku, miękkie i kolorowe poduszki. Doskonałe do kącików zabaw i relaksacyjnych. • minimalne
wym. od 35 x 25 x 10 do 40 x 40 x 10 cm
Wykonanie:- wypełnienie pianką poliuretanową o wysokim stopniu trwałości zapewniającą miękkość
siedzenia oraz wytrzymałość na wszelkiego rodzaju naciski,- pokrowiec wykonany z bezftalanowego
meditapu, o przyjemnej w dotyku powierzchni,- precyzyjnie dopasowany pokrowiec,- antypoślizgowy spód
zapobiega nadmiernemu przesuwaniu się elementów po podłożu. Zestaw 12 pufek. Min. Wym. każdej
pufki: śr. 30 x wys. 8 cm

1

Autko policja

Wykonanie:- wypełnienie pianką poliuretanową o wysokim stopniu trwałości zapewniającą miękkość
siedzenia oraz wytrzymałość na wszelkiego rodzaju naciski,- pokrowiec wykonany z bezftalanowego
meditapu o przyjemnej w dotyku powierzchni, Min. Wym.: dł. 95 x szer. 30 x wys. 39 cm

1
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Autko straż pożarna

Wykonanie:- wypełnienie pianką poliuretanową o wysokim stopniu trwałości zapewniającą miękkość
siedzenia oraz wytrzymałość na wszelkiego rodzaju naciski,- pokrowiec wykonany z bezftalanowego
meditapu o przyjemnej w dotyku powierzchni, Min. Wym.: dł. 95 x szer. 30 x wys. 45 cm

1
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Autko pogotowie

Wykonanie:- wypełnienie pianką poliuretanową o wysokim stopniu trwałości zapewniającą miękkość
siedzenia oraz wytrzymałość na wszelkiego rodzaju naciski,- pokrowiec wykonany z bezftalanowego
meditapu o przyjemnej w dotyku powierzchni, Min. Wym.: dł. 95 x szer. 30 x wys. 45 cm

1
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Fotel Zając

Wykonanie:
1
- pokrowiec wypełniony specjalnym mieszanką granulatu oraz gryzu gąbkowego, dzięki czemu wypełnienie
fotela nie ugniata się nawet po długim użytkowaniu,
- pokrowiec wykonany jest z bezftalanowego meditapu - materiału łatwego do utrzymania w czystości, o
przyjemnej w dotyku powierzchni,
- dodatkowe wzmocnienie dzięki zastosowaniu podwójnego szwu od wewnątrz oraz elastycznych nici,
- wysoka jakość szycia i łączenia elementów.
Wym.: dł. 85 x szer. 80 x wys. 25 cm
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Gruszki wypełnione granulatem styropianowym, dopasowujące się kształtem do osoby siedzącej.
Gruszka rehabilitacyjna z motywew w trójkąty
Zewnętrzny pokrowiec z motywem trójkątów, kółek lub strzałek, wykonany z welurowej tkaniny obiciowej.
• śr. 60 cm
• wys. 80 cm.

1
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Gruszki wypełnione granulatem styropianowym, dopasowujące się kształtem do osoby siedzącej.
Gruszka rehabilitacyjna z motywew w kółka
Zewnętrzny pokrowiec z motywem trójkątów, kółek lub strzałek, wykonany z welurowej tkaniny obiciowej.
• śr. 60 cm
• wys. 80 cm.

1
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Poduszka biedronka
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Poduszka sowa
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Poduszka motylek
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Poduszka motylek różowy
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Poduszka jeż

92

Poduszka kotek

93

Poduszka lew

94

Zestaw okrągłych pufek kpl 12szt
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Wyprawka plastyczna

Składniki wyprawki:
papier rysunkowy biały A4 200 arkuszy,
papier rysunkowy biały A3 200 arkuszy,
papier rysunkowy kolorowy A4 160 kartek,
blok techniczny kolorowy A4 80 kartek w 10 kolorach,
papier samoprzylepny 40 kolorowych kartek A4,
papier transparentny 25 arkuszy z wzorami na różne okazje,
tektura karbowana falista srebrna i złota 10 arkuszy,
tektura karbowana neonowa 10 kartek w 5 kolorach,
tektura karbowana falista tęczowa 10 kartek,
tektura falista metaliczna 10 arkuszy w 5 kolorach,
tektura karbowana brązowa 50 arkuszy 25 x 35 cm,
klej z dozownikiem 1 l x 2 sztuki,
patyczki rozprowadzające klej 30 szt.,
pastele olejne niebrudzące (idealna alternatywa dla kredek świecowych) 300 szt. w 12 kolorach,
kredki ołówkowe w drewnianej oprawie 300 szt. w 12 kolorach,
10 kolorowych bibuł karbowanych,
farba plakatowa niebieska 4x250 ml,
farba plakatowa żółta 4x250 ml,
farba plakatowa zielona 4x250 ml,
farba plakatowa czerwona 2x500 ml,
farba plakatowa biała 1x500 ml,
farba plakatowa czarna 1x500 ml,
transparentne bombki o wysokości 6 cm 25 szt.,
jajka styropianowe o wysokości 8 cm 25 szt.,
nożyczki 12,5 cm zaokrąglone 25 szt.,
mix kwiatów kartonowych 4,5 cm i 8 cm,
paski dekoracyjne do quillingu 8 kompletów
plastelina 216 wałeczków

1
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Klocki wiosna

1
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Tęczowe klocki drewniane

104

Zestaw drewniany torów z drogą
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Klocki z nadrukiem

106

Klocki drewniane

107

Klocki jeżyki kolczaki

108

Klocki budowalne cegły

109

Klocki Cliksy

110

Most z wiatrakami

111

Klocki mini wafle

Drewniane klocki dla najmłodszych z kolorowym nadrukiem. Na aplikacjach znajduje się m.in. motylek,
żabka, biedronka, kwiatki listek. Ilość elementów: 66 sztuk
Zestaw 100 drewnianych klocków w pięknych żywych kolrach. Całość zapakowana w praktyczną tubę z
pokrywką. Wym. opak.: 20 x 23 x 20 cm
Drewniany zestaw torów z drogą oraz mostami. W sumie aż 80 elementów! Wśród nich między innymi:
kolejka, samochody, ludziki, zwierzęta, drzewa, budynki, znaki drogowe. Zesta wykonany z trwałych,
ekologicznych materiałów. Wym.: 116 x 20 x 75 cm
Zestaw klocków umożliwiający budowę różnego rodzaju konstrukcji.
Kolorowe klocki w wiaderku. Elementy o wym.: około 3 cm.
50 elementów.
100 drewnianych kolorowych i naturalnych klocków do budowy i nauki kształtów. Wymiary: 226 x 226 x 250
mm
Elementy grubości 3 cm
Klocki Jeżyki to kolorowe płytki z wypustkami cechujące się różnorodnymi kształtami i precyzyjnym
wykonaniem. Klocki w ilości 500 elementów zapakowane są w bardzo poręczny, plastikowy pojemnik z
przykrywką.
6 klocków o wymiarze 15,5 x 15,5 x 9,5 cm, 24 klocków o wymiarze 31 x 15,5 x 9,5 cm, 3 klocki o
wymiarze 31 x 15,5 x 8 cm. Wymiary opakowania 80 x 51,5 x 34,5 cm
Klocki znajdują się w ergonomicznym pojemniku na kółkach.
Zestaw zawiera 400 elementów.
Wym. klocka: 5 x 5 cm
Zestaw klocków umożliwiający budowę różnego rodzaju konstrukcji.
245 elementów w pojemniku kartonowym.
Klocki wafle w mini rozmiarze. Przypominający w dotyku gumę materiał umożliwia łatwe a jednocześnie
solidne łączenie elementów.Wymiar jednego elementu: 3,5 x 3,5 cm 500 el. w zestawie.
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Bujak autko

Bujak autko to kształtka piankowa,kształtka jest przede wszystkim wygodnym siedziskiem, na którym
można bujać się w tył i w przód. Kolorowy bujak wewnątrz zawiera piankę odporną na odkształcenia. Na
zewnątrz pokryty pokrowcem wykonanym z meditapu, który pozbawiono niebezpiecznych dla zdrowia
ftalanów. Ponadto oferuje on łatwo zmywalną powierzchnię, dzięki czemu utrzymanie w czystości nie
sprawia żadnych problemów, a pokrowce dzięki zamkom błyskawicznym można swobodnie zdjąć. Wym:.
wys. 30 (wys. siedziska 19 cm) x dl. 54 x szer. 25 cm
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Konik rody czerwony

Rody jest miękki i miły w dotyku, ma przyjemny zapach i jest całkowicie bezpieczny (produkowany z
1
wysokiej jakości materiałów, bez użycia szkodliwych dla zdrowia zmiękczaczy na bazie ftalanów).
Dmuchanego konika można dopasować do wzrostu dziecka. Specjalnie ukształtowana powierzchnia
powoduje, że dziecko może się swobodnie odbijać, a uszy konika pełnią rolę uchwytów podczas skakania.
Dołączony wentyl i 2 zatyczki. Dostępny w trzech kolorach: żółtym, niebieskim i czerwonym • obwód siodła
72 cm •
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Konik na biegunach niebieski

Dwufunkcyjny konik na biegunach. Posiada rączki, dzięki którym dziecko bezpiecznie może trzymać się
podczas bujania. Po zdjęciu biegunów konik staje się jeździkiem na kółkach. Wykonany z trwałego
surowca. Wym.: 49 x 70 x 34 cm

1
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Woreczki z grochem kpl 4szt

6
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Obręcze cyrkowe

Kolorowe woreczki wypełnione ziarenkami grochu. Służą jako pomoc do nauki poprzez zabawę,
usprawniają koordynację ruchową. • wym. 12 x 12 cm • 100 g
Kolorowe obręcze wykonane z wysokiej jakości giętkiego tworzywa sztucznego. Mogą służyć do
żonglowania i rzucania. • śr. 24 cm • 70 g
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Pachołki małe
Lina spacerowa

5
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chusta 1,75

120

Chusta 3,5 m

W pięciu kolorach, do tworzenia torów przeszkód. • wys. 26 cm •
Wykonanie:- wykonany z mocnego, wytrzymałego materiału typu Oxford, wewnątrz natomiast miękkie
wypełnienie nadające kształt linie spacerowej,- na końcu liny spacerowej umieszczony element
odblaskowy, Min. wymagania 15 uchwytów, dł. 3,45 m
Ma grubą linę wszytą w środkowej części (do regulacji średnicy otworu w chuście) oraz uchwyty
pozwalające na uczestnictwo w zabawach wielu osób.\n• śr. 1,75 m • 8 uchwytów • maksymalne
obciążenie 10 kg • na środku siateczka
Ma grubą linę wszytą w środkowej części (do regulacji średnicy otworu w chuście) oraz uchwyty
pozwalające na uczestnictwo w zabawach wielu osób.\n• śr. 3,5 m • 8 uchwytów • maksymalne obciążenie
10 kg • na środku siateczka
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Dywan - wykadzina

1

8

1

1

5
Dywan/ wykładzina z atestem trudnopalności. Min. Wymiary: 4,00x3,00 Max. Wymiary: 3,00x4,50
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Pompony zestaw

123

Urodzinowa nakładka na krzesło
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Kolorowe czapeczki - zestaw
Balony neonowe
Kolorowy płotek
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Krzesło typ 2

128

Leżaczek

129

Sofka szara

130

Fotelik szary

1
Zestaw 4 szt. Śr.: 35 cm, Kolor różowy
Nakładka w kształcie korowny, Materiał: pianka ze zdejmowanym pokryciem welurowym, zapięcie na
rzepy. Wymiary: szer. 50 x wys. 80 cm.
8 szt w zestawie. Wys.: 16 cm
100 szt.
Wykonane z wysokiej jakości plastiku kolorowe elementy które po połączeniu tworzą płotek.
6 elementów o wym. 80 x 6 x 55 cm
Wykonanie:
- oparcie i siedzisko wykonane są ze sklejki o grubości 8 mm,
- sklejka pokryta jest akrylowym lakierem na bazie wody,
- rama wykonana jest z okrągłej metalowej rury o przekroju 16 х 1,2 mm,
- stelaż malowany metodą proszkową,
- nogi zakończone plastikowymi końcówkami.
Roz. ''1'' Wym.: wys. 26 x gł. 28,5 x szer. 33,5 cm, Stelaż w kolorze białym
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Leżaczek wykonany z tworzywa sztucznego. Tkanina przepuszczająca powietrze, wodoodporna, łatwa do 5
utrzymania w czystości. Leżaczek pod wpływem temperatury ciała dostosowuje się do jego kształtu.
Konstrukcja narożników pozwalająca na układanie łóżeczek jedno na drugim. Kolor łóżeczka – błękitny.
Wymiary: 137 x 56 cm
Wykonana z wysokiej jakości pianki obszytej miłą w dotyku,wysokogatunkową bawełną. Wym 78x42x36
1
cm. Kolor szary w białe gwiazdki
Wykonana z wysokiej jakości pianki obszytej miłą w dotyku,wysokogatunkową bawełną. Wym 78x42x36
1
cm. Kolor szary w białe gwiazdki
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Kosz na śmieci zwierzątko

Kosz wykonany z trwałego tworzywa w kształcie zwierzątek.
4
Wym.: śr. 26 x wys. 39 cm - 1szt tygrysek, 1szt żabka, 2szt świanka
Zestaw kształtek piankowych, z których można zbudować strzeliste wieże, zamki, tunele i tory z
1
przeszkodami. Wykonanie:
- pokrowiec wykonany jest z bezftalanowego materiału, zgodnego z obowiązującym standardem wyrobów
dla dzieci,
- obszycie materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, o przyjemnej w dotyku powierzchni,
- wewnątrz klocków znajduje się zupełnie bezpieczna pianka poliuretanowa zapewniająca miękkość
siedziska,
- zastosowanie wzmocnionych szwów przedłuża żywotność produktu,
- specjalna metoda krycia taśmy suwakowej daje gwarancję bezpiecznej zabawy, bez ryzyka zahaczenia o
część metalową,
- w razie potrzeby pokrowiec można zdjąć i ponownie nałożyć,
- precyzja wykonania obszycia eliminuje efekt marszczenia się materiału.
W zestawie znajduje się również pokrowiec, który ułatwia przechowywanie kształtek piankowych.
W skład zestawu wchodzą:
- kostka mała 30 x 30 x 30 cm, 2 szt.
- trójkąt krótki 30 x 42 x 20 cm, 4 szt.
- belka mała 30 x 30 x 60 cm, 1 szt.
- plaster mały szer. 30 x wys. 10 x dł. 60 cm, 3 szt.
- walec mały śr. 30 cm, 1 szt.
- mały daszek 85 x 30 x 42 cm, 2 szt.
- pokrowiec 120 x 90 x 30 cm, 1 szt.
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Zestaw klocków piankowych z
pokrowcem Miniwieża
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Domek manipulacyjny Ela

Mata gimnastyczna w kształcie samochodu.
• 3 sposoby zabawy - 1. Zabawa na pleckach; 2. Zabawa na brzuszku; 3. Zabawa na siedząco.
• 20 minut muzyki i światełek
• 8 ruchomych zabawek
• Pomaga rozwijać zręczność i sprawność ruchową
• wym. opak. 66 x 43 x 9 cm

1
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Śliniaki plastikowe

30
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Fartuszki
Kocyk
Interaktywna podoga

Wyposażony w dużą kieszeń, która zatrzymuje resztki pokarmu. Wykonany z miękkiego i bezpiecznego
silikonu.
Fartuszek z długimi rękawamiwymi z tworzywa sztucznego 65 x 102 cm
Wymiary 130x160 cm, 100 % poliester, różne kolory
Urządzenie składa się z projektora, komputera, detektora ruchu oraz specjalnego oprogramowania
zamkniętych w estetycznej obudowie. W zestawie jest 30 gier, istnieje możliwość dokupienia pojedynczych
gier, a nawet zaprojektowania własnej gry. System wyświetla na podłodze obraz o wymiarach: 2 x 3 m,
który reaguje na każdy ruch, co sprawia, że dzieci z ogromnym zaciekawieniem angażują się w zabawę.
Zalety:
- poprawia zdolności motoryczne,
- rozwija spostrzegawczość,
- poprawia szybkość reakcji,
- zachęca do aktywności fizycznej. W zestawie: - projektor z wbudowanym głośnikiem, - komputer, oprogramowanie Interaktywna Podłoga wraz grami, - detektor ruchu (kamera), - pilot do obsługi, obudowa, - uchwyt.
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Bujak kurka
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Nakładki na toaletę
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Podest

20
30
1

Bezpieczna i stabilna konstrukcja zapewnia wspaniałą zabawę dla najmłodszych. Pokrycie wykonane z
2
trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości.
• wym. 77 (+13) x 30 x 54 cm
Wygodna dla małego dziecka dzięki łagodnym wygięciom i krawędziom,Tworzywo polipropylenowe, guma 2
syntetyczna Szerokość: 30 cm
Głębokość: 37 cm
Antypoślizgowa powierzchnia zmniejsza ryzyko poślizgnięcia się, Tworzywo polipropylenowe, guma
2
syntetyczna Szerokość: 37 cm
Głębokość: 24 cm
Wysokość: 13 cm

Nocnik zielony. Materiał antypoślizgowy pod spodem. Tworzywo polipropylenowe.
Długość: 27 cm
Szerokość: 24 cm
Wysokość: 18 cm
Kwadratowy kojec zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie dziecka, otwierany bok, szybkie i łatwe
składanie, przejrzysta siatka pozwala dziecku z łatwością obserwować otoczenie, łatwa do czyszczenia
tapicerka, miękki materacyk, torba do transportu, moskitiera, uchwyty do nauki wstawania, brak
podwieszenia do kojca
Wymiary:
wymiar zewnętrzny: 100x100 cm
wysokość od podłogi: 75 cm
wymiary po złożeniu: 21x22x95 cm
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Ręcznik emotikony

wym 70x 130, 400 g/m2

4
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Ręcznik emotikony

wym 50x70, 400 g/m2

8
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Ręcznik emotikony

wym 30 x 50, 400 g/m2

60
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Szukam i opowiadam

Gra składa się z 8 dużych plansz z historiami (przyjęcie urodzinowe, w cyrku, na pikniku, Święta Bożego
1
Narodzenia, na placu zabaw, w zoo, w gospodarstwie, na sali gimnastycznej) oraz 48 sztywnych tafelków.
Zadaniem graczy jest znalezienie elementu z tafelka na dużej planszy. W zestawie:- 8 plansz,- 48
tafelków. Min. wym. opakowania: 27,5 x 18,5 x 3,5 cm
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Gra edukacyjna - w domu

Zestaw edukacyjny składający się z 4 lakierowanych plansz, przedstawiających codzienne sytuacje znane 1
dzieciom z ich własnego rozkładu dnia, a także 40 lakierowanych kartoników zawierających przedmioty,
które można znaleźć w łazience, w kuchni, w pokoju dziennym i dziecięcym. Gra uczy rozpoznawania
kolorów, rozwija logiczne myślenie, wzbogaca słownictwo oraz ćwiczy koncentrację.
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Ale historia

Gra ucząca łączenia przyczyn i skutków zdarzeń, ćwiczy umiejętność opowiadania zachęca do nazywania 1
emocji i odczuć,ćwiczy spostrzegawczość oraz rozwija słownictwo. W zestawie znajdują się 24 plakietki, z
których można ułożyć 6 historyjek, 6 kompletów 4-elementowych puzzli oraz instrukcja.
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Nocniki

142

Kojec

143
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Odgłosy przyrody - zgadywanki
obrazkowo-dźwiękowe

150
Dźwięki naszego otoczenia zgadywanki obrazkowo-dźwiękowe

W tej publikacji znajduje się min. 20 zagadek. Każda składa się ze ścieżki dźwiękowej oraz karty ze
zdjęciami. Zagadki dotyczą rzeczy znanych i bliskich dziecku, takich jak najczęstsze zjawiska pogodowe
czy lubiane przez maluchy zwierzęta. Rozwiązywanie zagadek może być także doskonałym sposobem
wzbogacania słownictwa. • format: B5 • zeszyt A5, 8 str. • 20 plansz dwustronnie drukowanych,
kolorowych • płyta CD • plastikowe kieszonki • oprawa: teczka

1

1

W tej publikacji znajduje się 20 zagadek. Każda składa się ze ścieżki dźwiękowej oraz karty ze zdjęciami. 1
Jedna zagadka to 3 dźwięki. Rozwiązywanie zagadek może być także doskonałym sposobem
wzbogacania słownictwa. • format: A4 • zeszyt A5, 8 str. • 20 plansz dwustronnie zadrukowanych,
kolorowych • płyta CD • plastikowe kieszonki • oprawa: teczka
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Bim bom

Zawartość pudełka:
- 4 plansze,
- 32 kółeczka z obrazkami,
- płyta CD,
- instrukcja,
- całość zapakowana w pudełko o wym.: 27,3 x 18,9 x 5,3 cm

1
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Pląsy z długą brodą.Piosenki dla
dzieci śpiewane od pokoleń - CD

Zestaw zawiera 82 piosenki, które znajdują się na 4 płytach. Każdy utwór nagrany został w dwóch
wersjach: wokalno-instrumentalnej oraz instrumentalnej.

1
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Kolorowe skojarzenia

Gra jest pomocą w poznawaniu i nauce kolorów. Gracze mają do dyspozycji 3 malownicze plansze
przedstawiające zbiory owoców, roślin i zwierząt. Poprzez dopasowywanie obrazków do odpowiedniej
planszy dzieci poznają kolory oraz kojarzone z nimi przedmioty. Dzięki temu każdy kolor jest szybciej
przyswajany i utrwalany.

1
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Zwierzęta świata - stemple

Duże stemple z uchwytem z obrazkami zwierząt. W zestawie znajduje się 6 stempli o wymiarach: średnica 1
7,5 cm wysokość 4 cm
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Karty do nauki angielskiego

50 dwustronnych kart do nauki języka angielskiego. Wym .: 19,3 x 14,2 x 5 cm

1
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Angielski 100 Słów

Zestaw zawiera:
- 104 kolorowe karty angielsko-polskie,
- poradnik dla rodziców i nauczycieli,
- płyta CD z nagraniami słówek i piosenek.
104 kolorowe karty polsko-angielskie
Zestaw kart obrazkowych opracowano specjalnie dla dzieci od 3 roku życia. Na kartach zamieszczono
kolorowe zabawne ilustracje i podpisy po angielsku (awers) i po polsku (rewers). Łącznie komplet uczy aż
104 słówek.
Poradnik dla rodziców i nauczycieli
Rodzice i nauczyciele znajdą w nim pomysły na 33 wspólne gry i zabawy z wykorzystaniem kart, a także
przydatny w praktyce zapis wszystkich słówek i tekstów piosenek wraz z tłumaczeniem.

1
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Puzzle emocje

10 układanek ukazujących różne emocje, w zestawie również 10 obrazków ilustrujących różne uczucia
takie jak szczęście, pewność siebie, podziw, ciekawość, zaskoczenie, gniew, niesmak, smutek, strach i
poczucie winy. Pomoc wykonana z grubego kartonu.
W zestawie:
- 12 układanek o wymiarach 15,6 x 15,6 cm,
- 4 układanki 3-elementowe,
- 3 układanki 4-elementowe,
- 3 układanki 6-elementowe,
- 10 ikonek z emocjami o wym.5,8 x 5,8 cm.
Wymiary opakowania:
23,6 x 18,7 x 7,2 cm.

1
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Pudełko na lunch

Gra pomaga utrwalać zdrowe nawyki żywieniowe. Wym.: 19,3 x 14,2 x 2,5 cm

1
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Imionki

Gra jest przeznaczona dla 2 -5 graczy. Zadaniem graczy jest wymyślenie i zapamiętanie imion dla
stworków z kart. Gracze odkrywają po kolei karty i wymyślają imiona dla poszczególnych stworków. Jeśli
pojawi się karta, która już została odkryta gracze głośno wymawiają imię stworka. Osoba, która jako
pierwsza wypowiedziała nazwę stworka zatrzymuje kartę. Wygrywa osoba, która zebrała najwięcej kart.
W zestawie:
- 55 kart,
- instrukcja.
Wymiary:
19 x 19 x 3,6 cm
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ANGIELSKI DLA DZIECI - Piosenki

161

Puzzle logiczne liczby

Piosenki są wyjątkowym pakietem (książka + płyta CD), który uczy dzieci języka angielskiego przez śpiew 1
i zabawę.
14 melodyjnych, łatwo wpadających w ucho piosenek w wykonaniu 7-letniej Brytyjki nie tylko zapoznaje z
nowym słownictwem, lecz także doskonali rozumienie ze słuchu oraz wymowę
Układanka opiera się na koncepcji klasyfikowania produktów według dwóch kryteriów.
1
Drewniane puzzle pomagają poznać i zpaamiętać wartość liczb od 1 do 5
Wymiary:
23,5 x 23,5 cm,
Ilość elementów:
25.
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Tęcza
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Kolejka przesuwana

Tęcza uczy najmłodsze dzieci rozpoznawać i nazywać kolory. U starszych ćwiczy pamięć. Na kolorowej
1
planszy ukryte są kółeczka z kolorowymi przedmiotami. Dzieci zapamiętują ich położenie. Kolorowa kostka
wskazuje obrazek, który trzeba odgadnąć.
Przesuwanie drewnianych koralików po torze to wspaniały sposób na naukę kolorów i kształtów. Rozwija
1
koordynację ruchową i logiczne myślenie. Elementy drewniane - lity buk; Drut - stal. Min. wymagania:
Szerokość: 25 cm
Wysokość: 28 cm
Długość: 31 cm ,
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Układanka

Rozwija koordynację ruchową i logiczne myślenie. Układanka drewniana. Wys.: 20 cm, średnica 13 cm

1
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KOSTKA MOTORYCZNA

1
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WIEŻA PAJACYK

Oprócz umieszczonego na górze kostki labiryntu, w ściankach znajdują się kolejne atrakcje, sorter,
obracane kostki, koła zębate i przesuwanka. Wym.: 28,7×16×16 cm.
Kolorowa wieża umożliwia eksperymentowanie z kolorami oraz wielkościami krążków. Układanie ich w
różnej kolejności powoduje powstawanie za każdym razem innej w wyglądzie wieży. Min.Wys.: 14 cm
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LODOWA WIEŻA

1
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WIEŻA KWIAT
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PRZEWLEKANE FIGURY

170

KOSTKA MANIPULACYJNA

Ułożenie wieży wymaga koncentracji i pomaga udoskonalać umiejętności motoryczne. Min. Wym.: 5 x 5 x
21 cm , wym. kulki ok. 4.5 x 4.5 x 3.5 cm. Zabawka wykonana z drewna.
7 drewnianych pierścieni, liść i kwiat po nałożeniu na drążek tworzą barwny kwiat. Zabawka wykonana z
drewna bukowego, barwnie lakierowana. Min. Wym.: 17 x 7 cm.
Gra, w której dziecko przesuwa elementy zarówno w pionie, jak i w poziomie ćwicząc umiejętności
motoryczne i umiejętność logicznego myślenia. W zestawie: 12 klocków do nawlekania i podstawa z
palikami. Min. Wym. 20x20x15 cm.
Kostka wykonana z miękkiego w dotyku materiału. Na każdej ściance znajdują się różne rodzaje zapięć:
sznurowadło, zamek błyskawiczny, zatrzaski, napy, guziki i rzepy. Min. Wym.: 16 x 16 x 16 cm.
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Lalka Z ZESTAWEM UBRANEK

Zestaw zawiera laleczkę o min. wys 19,5 cm oraz 8 kompletów ubranek.

1
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Sorter autka

Sorter garaż z 5 autkami. Wym; 18x21x10,5

1
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SORTER AUTO SAFARI

Drewniany sorter w postaci auta z figurkami zwierząt. Min. Wym.: 26,5x18x11,5

1
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SKRZYNECZKA PUZZLE
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Części główne: lity buk, Bezbarwny lakier akrylowy
części plastykowe: Tworzywo polipropylenowe, Wym: 16 cmx 12 cm x16 cm
POJAZDY RATUNKOWE - nakładankaW ym.: 29,4 x 20,8 x 1,8 cm

1

1

1
1

1

1
1
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Puzzle Magnetyczne Ubrania dla
dziewczynki

Magnetyczna tablica w kształcie postaci dziewczynki z sześcioma arkuszami magnetycznych elementów.
Wysokość kształtu dziewczynki: 35 cm. Min. Wymiary opakowania: 26 x 37,5 x 7,5 cm

1
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Mozaika magnetyczna Farma

Magnetyczna mozaika i tradycyjna tablica w jednym. W zestawie 102 elementy. Min. Wym.: 31x23x3,5
cm.

1
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Klocki do nawlekania- farma

Zestaw zawiera 12 drewnianych klocków i sznurek do przewlekania. Każdy klocek ja pomalowany
obustronnie. Sznurek jest połączony z drewnianą rączką. Min. Wym. Klocka: 6cm

1
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Klocki do nawlekania- transport

Zestaw zawiera 12 drewnianych klocków i sznurek do przewlekania. Każdy klocek ja pomalowany
obustronnie. Sznurek jest połączony z drewnianą rączką. Min. Wym. Klocka: 6cm

1
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Puzzle labirynt Farma

Drewniane puzzle z 9 przesuwanymi elementami. Min. Wym.: 21 x 30 cm

1
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Puzzle labirynt Łódź

Drewniane puzzle z 9 przesuwanymi elementami. Min. Wym.: 21 x 30 cm

1
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Koła zębate

1
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Lalka dziewczynka

Zestaw zawiera 7 zębatych kół, które można układać na różne sposoby na drewnianej podkładce. Min.
Wym.: 20,5 x 20,5 cm
Pluszowa lalka z ubrankiem posiadającym różne rodzaje zapięć. Min. Wys.41 cm
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Lalka chłopiec

Pluszowa lalka z ubrankiem posiadającym różne rodzaje zapięć. Min. Wys.41 cm

1
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Sorter Słoneczko

Zabawka drewniana. Ilość elementów:13. Min. Wymiary:16 x 16 x 6 cm

1
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Puzzle Żabka

1
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Puzzle Sówka
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Przeplatanki
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Labirynt Miasto

Drewniane puzzle z postaciami zwierzątek, przeznaczone dla najmłodszych dzieci. Ilość elementów:- 4
Min. Wymiary: - 21 x 21 cm
Drewniane puzzle z postaciami zwierzątek, przeznaczone dla najmłodszych dzieci. Ilość elementów:- 4
Min. Wymiary: - 21 x 21 cm
Zestaw do kreatywnej zabawy doskonalący sprawność manualną najmłodszych. Zestaw składa się z 23
elementów i 5 sznurowadeł.
Drewniana podstawa z ruchomymi autkami i labirynt ze znakami drogowymi. Min. Wym.: 16 x 20 cm.
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Labirynt z latarnią morską

Drewniana podstawa z ruchomymi klockamii. Min. Wym.: 23 x 16 x 16 cm.

1
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Magnetyczny labirynt Farma

Labirynt z magnetyczną różdżką, która umożliwia przesuwanie znajdujących się pod warstwą pleksi
magnetycznych elementów, bez ryzyka ich pogubienia. Min. Wymiary:22,5 x 22,5 x 1,5 cm

1
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Magnetyczny labirynt Dżungla

Labirynt z magnetyczną różdżką, która umożliwia przesuwanie znajdujących się pod warstwą pleksi
magnetycznych elementów, bez ryzyka ich pogubienia. Min. Wymiary:22,5 x 22,5 x 1,5 cm

1
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Mozaika Animo
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Mozaika Fantacolor Mini
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Labirynt Magnetyczny Ciuchcia

Mozaika składająca się z drewnianej podkładki, o kart z wzorami oraz 170 kołeczków. Minimalne wymiary 1
mozaiki: 20 x 20 x 5cm
Kolorowe grzybki wykonane z wysokiej jakości tworzywa. Wzór układa się na perforowanej ramce o wym. 1
28x20 cm umieszczonej na poręcznym pojemniku - walizce. Minimalna zawartość zestawu: 100
kolorowych grzybków o średnicy 20 mm, walizka z plastikową perforowaną ramką, książeczka z wzorami
do układania.
Labirynt z kulkami i magnetycznym długopisem. Min. Wym.: 19,6 x 15,6 x 2,1 cm.
1
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Magnetyczny labirynt Ślimak

Labirynt z kulkami i magnetycznym długopisem. Min. Wym.: 22 x 17,8 x 1,3 cm.

1
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Wieża kształtów

1
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4 wieże

199
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Czteroelementowy zestaw
grzechotek Telefon
Czteroelementowy zestaw
grzechotek Ptaszek
Mój pierwszy samolot - zabawka
dźwiękowa
Moja pierwsza ciuchcia - zabawka
dźwiękowa
Hipcio wibrujący

Układanka manipulacyjna zawierająca 12 elementów w 4 kształtach. Min. Wymiary podstawy: 30 x 7,5 x 9
cm
Zestaw zawiera 16 drewnianych elementów do nakładania w 4 podstawowych kolorach. Elementy różnią
się tylko kształtem wyciętego otworu. Zadaniem dziecka jest odpowiednie ich ułożenie. Min. Wymiary: 24,5 x 6 x 6 cm
Zestaw 4 grzechotek przeznaczony dla dzieci od pierwszych dni życia. Min. Wym.: 27 x 21,5 x 6,2 cm (
opakowanie)
Zestaw 4 grzechotek przeznaczony dla dzieci od pierwszych dni życia. Min. Wym.: 27 x 21,5 x 6,2 cm (
opakowanie)
Miękka i grająca zabawka z pluszowego materiału. Pozytywkę uruchamia się za pomocą ściskania. Min.
Wym.: 17 x 15 cm.
Miękka i grająca zabawka z pluszowego materiału. Pozytywkę uruchamia się za pomocą ściskania. Min.
Wym.: 17 x 15 cm.
Miękkie, pluszowe zabawki z wieloma ruchomymi elementami. Min. Wys.: 26/43 cm.
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Żyrafka wibrująca

Miękkie, pluszowe zabawki z wieloma ruchomymi elementami. Min. Wys.: 26/43 cm.

1
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Krówka wibrująca

Miękkie, pluszowe zabawki z wieloma ruchomymi elementami. Min. Wys.: 26/43 cm.

1
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Pluszowa grzechotka - Hipcio

Miękka, pluszowa zabawka przyciągająca uwagę dziecka swoimi kolorami, dźwiękiem i kształtem.
Zabawki są tak zaprojektowane aby dziecko mogło samodzielnie się nimi bawić, chwytając i potrząsając
Min. Wys.: 13 cm.

1
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Pluszowa grzechotka - Miśko

1

Kaczka

Miękka, pluszowa zabawka przyciągająca uwagę dziecka swoimi kolorami, dźwiękiem i kształtem.
Zabawki są tak zaprojektowane aby dziecko mogło samodzielnie się nimi bawić, chwytając i potrząsając
Min. Wys.: 13 cm.
Miękka, pluszowa zabawka przyciągająca uwagę dziecka swoimi kolorami, dźwiękiem i kształtem.
Zabawki są tak zaprojektowane aby dziecko mogło samodzielnie się nimi bawić, chwytając i potrząsając
Min. Wys.: 13 cm.
Miękka, pluszowa zabawka przyciągająca uwagę dziecka swoimi kolorami, dźwiękiem i kształtem.
Zabawki są tak zaprojektowane aby dziecko mogło samodzielnie się nimi bawić, chwytając i potrząsając
Min. Wys.: 13 cm.
Miękka, pluszowa zabawka przyciągająca uwagę dziecka swoimi kolorami, dźwiękiem i kształtem.
Zabawki są tak zaprojektowane aby dziecko mogło samodzielnie się nimi bawić, chwytając i potrząsając
Min. Wys.: 18 cm.
Miękka, pluszowa zabawka przyciągająca uwagę dziecka swoimi kolorami, dźwiękiem i kształtem.
Zabawki są tak zaprojektowane aby dziecko mogło samodzielnie się nimi bawić, chwytając i potrząsając
Min. Wys.: 18 cm.
Miękka, pluszowa zabawka przyciągająca uwagę dziecka swoimi kolorami, dźwiękiem i kształtem.
Zabawki są tak zaprojektowane aby dziecko mogło samodzielnie się nimi bawić, chwytając i potrząsając
Min. Wys.: 18 cm.
Miękka, pluszowa zabawka przyciągająca uwagę dziecka swoimi kolorami, dźwiękiem i kształtem.
Zabawki są tak zaprojektowane aby dziecko mogło samodzielnie się nimi bawić, chwytając i potrząsając
Min. Wys.: 18 cm.
Kolorowa kaczuszka na sznurku wykonana z drewna. Min. Wymiary: 10 x 8 x 5 cm.
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Pluszowa grzechotka - Lolko
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Pluszowa grzechotka - Piesio
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Pluszowa grzechotka - Hipek

211

Pluszowa grzechotka - Misio
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Pluszowa grzechotka - Lolek
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Pluszowa grzechotka - Piesek

214
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Biedronka

Kolorowa biedronka na sznurku wykonana z drewna. Min. Wymiary: 9,5 cm, średnica 6 cm.

1
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Puzzle podłogowe pojazdy

10 piankowych puzzli o min. wym. 32 x 32 x 1 cm

1
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Szkolny autobus

218

Laleczka little baby

Auto wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Posiada gumowe koła. W zestawie z figurką. Dł.: 1
21 cm
Winylowy, bobas o długości 17 cm.
1
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Bobas w opasce

220

1

1

1

1

1

1

1

1

Lalka bobas z serduszkiem

Gumowa lalka płacze i mówi po polsku. Ubrana w opaskę i sukieneczkę. Pakowana luzem w woreczek
ochronnny. Lalki wybierane losowo. Wys. 34 cm
Lalka bobas z miękkiego materiału ze zdejmowanym ubrankiem i zabawną czapeczką. Wys.: 21cm
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Laleczka w stroju zwierzaka

Śliczna, miękka lalka w stroju zwierzątka (królika, owieczki lub niedźwiadka). . Dł.: 23 cm

1
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Kuferek opiekunki

223

Wanienka z akcesoriami

Kuferek z zestawem niezbędnych akcesoriów do opieki nad lalkami. Łącznie 19 elementów, m.in.: kuferek, 1
nocniczek, "kosmetyki", smoczek, śliniak, wieszaczki na ubrania, butelka, grzechotka, sztućce, talerzyk,
kubek. Wym.: 28,5 х 19,5 х 15,5 cm
W skład zestawu wchodzą: wanna, nocniczek, gumowa kaczuszka, tubka z szamponem, kubeczek na
1
sok, butelka na mleko, miseczka z podziałką i 2 sztuścami, smoczek, mydełko do kąpieli.

224
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Zestaw Baby Care z butelką z
mlekiem
Spacerówka

226

Spacerówka Emilki
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Pomidory w skrzynce

228

Jabłka w skrzynce
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Banany w skrzynce

230

Baby Puzzle Zwierzęta Morskie

231

Baby Puzzle Ogródek

1

Zestaw zawiera: buteleczkę z mlekiem, nocnik, smoczek oraz 4 pojemniki.

1

Wózek spacerowy typu parasolka, posiadający prosty mechanizm do składania. Wymiary: 48 x 25 x 57
cm
Wózek dla lalek wykonany z trwałego tworzywa. Posiada różowe siedzisko w kolorowe serduszka, które
mozna zdjąć do wyprania. Wym.: 50 x 45 x 34 cm
Zestaw zawiera min. 10 drewnianych pomidorów zapakowanych w drewnianą skrzynkę o wym.: 13,6 x
10,6 x 6,8 cm
Zestaw zawiera min. 10 drewnianych jabłek zapakowanych w drewnianą skrzynkę o wym.: 13,6 x 10,6 x
6,8 cm
Zestaw zawiera min. 10 drewnianych bananów zapakowanych w drewnianą skrzynkę o wym.: 13,6 x 10,6 x
6,8 cm
Drewniana układanka przeznaczona dla dzieci już od pierwszego roku życia. Kolorowe puzzle posiadają
drewniane uchwyty ułatwiające łapanie, przenoszenie i dopasowywanie poszczególnych elementów. Ilość
elementów:4 Wymiaru opakowania:22 x 22 x 2,5 cm.
Drewniana układanka przeznaczona dla dzieci już od pierwszego roku życia. Kolorowe puzzle posiadają
drewniane uchwyty ułatwiające łapanie, przenoszenie i dopasowywanie poszczególnych elementów. Ilość
elementów:4 Wymiaru opakowania:22 x 22 x 2,5 cm.

1
1
1
1
1
1

1

Owoce i warzywa można "przekroić" dołączonym do zestawu nożykiem, potem bardzo łatwo je połączyć
poprzez rzep znajdujący się wewnątrz.
W skład zestawu wchodzą: arbuz, pomarańcza, kukurydza, kapusta, banan, ananas, pomidor, nóż,
deseczka do krojenia.
Kolorowe, drewniane mebelki salonowe do domku dla lalek. Wysokość najwyższego elementu: 8 cm. Ilość
elementów w zestawie 13 sztuk.
Kolorowe, drewniane mebelki do pokoju, niezastąpione w każdym domku dla lalek.
24 elementów.
Wym.: ok. 11 cm.
Kolorowe autko z tworzywa sztucznego. Kolorystyka wybierana losowo. Wym.: 14,5 х 8 х 6 cm

1

Robimy kanapki

Zestaw produktów żywnościowych oraz akcesoriów niezbędnych do samodzielnego wykonania kanapek.
Rzepy umożliwiają łączenie ze sobą elementów. W zestawie minimum 12 szt.Wym.: od 5 do 14 cm

1
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Lody

1
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Lalka bobas w szlafroku

Zestaw lodów włoskich i gałkowych: minimum : po 4 lody w trzech wielkościach.12 sztuk. Wielkość
naturalna.
Lalka bobas do kąpieli. W zestawie szlafrok z kapturem. Rozmiar 25 cm

239

Autko Kid Car

Zestaw obejmuje takie pojazdy jak: traktor, cysternę, autko, dwa rodzaje wyścigówek, straż pożarną,
wagony z wieloma oknami, kontener, koparkę, ciuchcię, przyczepkę, dźwig, wywrotkę, betoniarkę,
samolot, helikopter i formułę. Wykonane z najwyższej jakości tworzywa sztucznego.

10
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Kosz owoców

Zabawka rozwija u dzieci umiejętności społeczne poprzez naśladowanie dorosłych i wymyślanie swoich
własnych ról. Min. Wymagania: Szerokość: 22 cm
Wysokość: 8 cm
Długość: 30 cm Tkanina: 100% poliester
Wypełnienie: włókna z poliestru

1
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Komplet warzyw

Zabawka rozwija u dzieci umiejętności społeczne poprzez naśladowanie dorosłych i wymyślanie swoich
własnych ról. Min. Wymagania: Szerokość: 20 cm
Wysokość: 10 cm
Długość: 29 cm
Waga: 0.15 kg Tkanina: 100% poliester
Wypełnienie: włókna z poliestru

1
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Pluszak

2
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Garnki zabawkowe

244

Przybory kuchenne

245

Szklanka kpl 8 szt

246

Kasa DUKTIG

Pluszak w kształcie niedżwiedzia. Tkanina: 100% poliester
Wypełnienie: włókna z poliestru, Długość: 32 cm
Miniaturowe zabawkowe naczynia do gotowania. Wykonane z trwałej stali nierdzewnej.
Wysokość: 9 cm
Długość: 22 cm
Waga: 0.62 kg
Miniaturowe zabawkowe przybory kuchenne wykonane ze stali nierdzewnej i innych trwałych
materiałów.Szerokość: 7 cm
Wysokość: 5 cm
Długość: 18 cm
Zabawka rozwija u dzieci umiejętności społeczne poprzez naśladowanie dorosłych i wymyślanie swoich
własnych ról. Szerokość: 15 cm
Wysokość: 5 cm
Długość: 19 cm , Tworzywo polipropylenowe
Zabawka rozwija u dzieci umiejętności społeczne poprzez naśladowanie dorosłych i wymyślanie swoich
własnych ról. W pełni funkcjonalny kalkulator z czytelnym wyświetlaczem, który ułatwi dziecku
podsumowanie kosztów zakupu. W zestawie z zabawkowymi pieniędzmi i dwiema kartami kredytowymi.
Długość: 19 cm
Szerokość: 18 cm
Wysokość: 11 cm

247

Pluszak misiu

Wyraziste kontrasty i miękkie materiały pobudzają dziecięce zmysły. Wszystkie pluszowe zabawki są
dobre do przytulania i pocieszania. Posiadają testy bezpieczeństwa. Długość: 21 cm

4

248

Zestaw do lodów

1
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Zestaw do pieczenia

Zestaw zawiera Pudło/ Łopatka/ Filiżanka: Tworzywo polipropylenowe
Uchwyt/ Rożek: Tworzywo polietylenowe
Forma: Tworzywo polietylenowe
Zestaw zawiera :Przyrząd do krojenia ciasta/ Nóż: Tworzywo polipropylenowe

232

Zestaw do krojenia

233

Meble salon

234

Meble pokój

235

Mini wyścigówki

236

1
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Piłka pluszowa

251

Piszcząca zabawka jeżyk

252

Babeczki - kpl 4szt
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Pluszak lwiątko
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Pluszak panda duża

255

Kolejka 3 elementy

256

Pluszak świnka

257

Pluszak panda mała

258

Tunel Busa

259

Kolejka drewniana

260

Tkanina: 100% poliester
Wypełnienie: włókna z poliestru, Średnica: 10 cm
Tkanina: 100% poliester
Wypełnienie: włókna z poliestru, Długość: 15 cm
Tkanina: 100% poliester
Wypełnienie: włókna z poliestru, 14 cmx 7 cmx 14 cm
Wszystkie pluszowe zabawki są dobre do przytulania i pocieszania, a także lubią zabawy i psoty. Ponadto
są godne zaufania i przeszły testy bezpieczeństwa. Długość: 27 cm
Wszystkie pluszowe zabawki są dobre do przytulania i pocieszania, a także lubią zabawy i psoty. Ponadto
są godne zaufania i przeszły testy bezpieczeństwa. Długość: 47 cm
Kolejka łączy się za pomocą magnesów na wagonikach.
W zestawie: 1 lokomotywa nowoczesna, 1 lokomotywa parowa i 1 wagon towarowy.
Wszystkie pluszowe zabawki są dobre do przytulania i pocieszania, a także lubią zabawy i psoty. Ponadto
są godne zaufania i przeszły testy bezpieczeństwa.
Wszystkie pluszowe zabawki są dobre do przytulania i pocieszania, a także lubią zabawy i psoty. Ponadto
są godne zaufania i przeszły testy bezpieczeństwa.
Tkanina: 100% poliester
Wypełnienie: pianka polietylenowa, Długość: 145 cm
Średnica: 46 cm
Zabawka drewniana.
Szyna: lity buk
Pojazdy: lity buk, Farba akrylowa, Bezbarwny lakier akrylowy
Tunel: tworzywo ABS (kopolimery akrylonitrylu, butadienu i styrenu)
Kółko: Tworzywo polietylenowe
Min. wymagania: Szerokość: 15 cm
Wysokość: 9 cm
Długość: 28 cm

2

Kosz z zakupami

Zabawka rozwija u dzieci umiejętności społeczne poprzez naśladowanie dorosłych i wymyślanie swoich
własnych ról.
Min. wymagania Szerokość: 18 cm
Wysokość: 15 cm
Długość: 19 cm Tkanina: 100% poliester
Wypełnienie: włókna z poliestru
Wkładka: 100% polietylen

1
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Pluszak piłka

262

Grzechotka - pacynka

263

Grzechotka

Zabawka rozwija u dzieci umiejętności społeczne poprzez naśladowanie dorosłych i wymyślanie swoich
5
własnych ról. Piłka o średnicy 20 cm
Kolory, kształty i dźwięki wydawane przez grzechotkę stymulują umiejętności motoryczne dziecka, słuch i 1
wzrok. Grzechotka jest całkowicie bezpieczna dla dziecka, ma haftowane detale i nie ma żadnych
drobnych elementów. Niski poziom dźwięku, dostosowany do wrażliwych uszu dziecka. Min. wymagania 15
cm
Kolory, kształty i dźwięki wydawane przez grzechotkę stymulują umiejętności motoryczne dziecka, słuch i 2
wzrok. Grzechotka jest całkowicie bezpieczna dla dziecka, ma haftowane detale i nie ma żadnych
drobnych elementów. Niski poziom dźwięku, dostosowany do wrażliwych uszu dziecka. Tkanina 100%
bawełna. Min. wymagania Szerokość 11 cm, Wysokość 6 cm,
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Foremki

Rozwija koordynację ruchową i logiczne myślenie. Urozmaica zabawę - można budować, układać puzzle,
nabierać wodę lub piec ciastka z piasku. Trwały plastik. Min. Wymagania: Wysokość: 34 cm
Średnica podstawy: 8 cm

4
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Zestaw zwierząt farma

1
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Dzieci zwierząt farma

267

Bączek

Zestawy zwierząt zapewnią dziecku wiele godzin wspaniałej zabawy. Doskonale pobudzą wyobraźnię
dziecka.
• 6 szt. (koń, byk, krowa, owca, osioł, koza) • wym. ok. 9 x 3 x 12 cm
Zestawy zwierząt zapewnią dziecku wiele godzin wspaniałej zabawy. Doskonale pobudzą wyobraźnię
dziecka.
• 6 szt. (koń, byk, krowa, owca, osioł, koza) • wym. ok. 7 x 3 x 6 cm
Tradycyjna zabawka dla maluchów. • śr. 19 cm • wys. 16 cm
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Miękka żyrafa

Estetycznie wykonana zabawka. Wykonana jest z tkaniny miękkiej w dotyku, która kryje folię wydającą
charakterystyczny szelest, przykuwający uwagę każdego dziecka. • wym. 24 x 19 cm

1
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Plansza tematyczna - miasto

Plansze tematyczne umożliwiają dzieciom poznanie otaczającego je świata, wzbogacają słownictwo,
rozwijają wyobraźnię przestrzenną. Są doskonałą pomocą podczas nauki języków obcych. Duży format
pozwala na wykorzystanie plansz podczas pracy z grupą dzieci. • format: 70 x 50 cm

1
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Plansza tematyczna - sklep

Plansze tematyczne umożliwiają dzieciom poznanie otaczającego je świata, wzbogacają słownictwo,
rozwijają wyobraźnię przestrzenną. Są doskonałą pomocą podczas nauki języków obcych. Duży format
pozwala na wykorzystanie plansz podczas pracy z grupą dzieci. • format: 70 x 50 cm

1
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Plansza tematyczna - kuchnia

Plansze tematyczne umożliwiają dzieciom poznanie otaczającego je świata, wzbogacają słownictwo,
rozwijają wyobraźnię przestrzenną. Są doskonałą pomocą podczas nauki języków obcych. Duży format
pozwala na wykorzystanie plansz podczas pracy z grupą dzieci. • format: 70 x 50 cm

1
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Plansza tematyczna - zoo

Plansze tematyczne umożliwiają dzieciom poznanie otaczającego je świata, wzbogacają słownictwo,
rozwijają wyobraźnię przestrzenną. Są doskonałą pomocą podczas nauki języków obcych. Duży format
pozwala na wykorzystanie plansz podczas pracy z grupą dzieci. • format: 70 x 50 cm

1
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Plansza tematyczna - wieś

Plansze tematyczne umożliwiają dzieciom poznanie otaczającego je świata, wzbogacają słownictwo,
rozwijają wyobraźnię przestrzenną. Są doskonałą pomocą podczas nauki języków obcych. Duży format
pozwala na wykorzystanie plansz podczas pracy z grupą dzieci. • format: 70 x 50 cm

1
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Plansza tematyczna - łazienka

Plansze tematyczne umożliwiają dzieciom poznanie otaczającego je świata, wzbogacają słownictwo,
rozwijają wyobraźnię przestrzenną. Są doskonałą pomocą podczas nauki języków obcych. Duży format
pozwala na wykorzystanie plansz podczas pracy z grupą dzieci. • format: 70 x 50 cm

1
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Lotto fakturowe

1
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Plastikowe pipetki

Zestaw 18 kartoników z wizerunkami różnych zwierząt. Z ukrytych w woreczku kart, dziecko musi wybrać
kartę o fakturze odpowiadającej wskazanej przez ruletkę.
Wym.: 30 x 28 x 3,5 cm
Zestaw 50 plastikwoych pipet wykonanych z przezroczystego polipropylenu o poj. 3 ml ze skalą co 0,5ml
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Czyj to cień

Układanka z wizerunkami zabawnych postaci. Zadaniem gracza jest znalezienie pary: tafelka z obrazkiem 1
i tafelka z cieniem danej postaci.
Czyj to cień to jest idealna zabawa dla 1 lub 2 dzieci.
Zalety:
- zabawa pomaga rozwijać wyobraźnię i ćwiczyć spostrzegawczość,
- doskonały trening umiejętności kojarzenia i logicznego myślenia.
W zestawie:
- 48 kartonowych tafelków,
- kartonowe pudełko o wym.: 27,5 x 43,5 x 18,5 cm,

278

Ubieramy misia i laleczke

Układanka wyrabiająca spostrzegawczość, pamięć, ćwicząca analizę wzrokową. Zadaniem graczy jest
dobranie garderoby dla misia i lalki. W zależności od grupy wiekowej można stosować różne utrudnienia,
np. kto szybciej ubierze swoją postać, ubranka odwróci na lewą stronę, itp.
W zestawie: 22 elementy garderoby oraz 2 dwustronne plansze o wym.: 20 x 30 cm.
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Rymowanki

Wśród kolorowych obrazków gracze odnaleźć muszą jak najwięcej takich, które się rymują. Gra kształtuje 1
tak ważne umiejętności jak synteza sylabowa wyrazów, umiejętność analizy, percepcja słuchowa oraz
koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa. • 72 kartoniki z obrazkami • klepsydra • instrukcja • dla 2-4
graczy
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Co to za kolor

Edukacyjna gra ułatwiająca rozpoznanie i zapamiętanie podstawowych kolorów.
W zestawie:
- 4 plansze,
- 32 żetony.
Wymiary:
27,7 x 20 x 5,3 cm

1

1

1
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Onomatopeje

Wieloelementowa pomoc składająca się z 2 typów kart. Karty typu „Piotruś” mają na celu zapoznanie
1
dziecka z dźwiękami i odpowiadającymi im rysunkami, a dołączone do nich paski z sekwencjami symboli
dźwięków są materiałem do ćwiczeń pamięci słuchowej. Zadaniem dziecka jest zapamiętanie podawanych
przez nauczyciela/terapeutę sekwencji dźwięków, które nauczyciel prezentuje w kolejności przedstawionej
na paskach i ułożenie takiej samej sekwencji z kart znajdujących się w zestawach „Piotruś”. • 104 karty
typu „Piotruś” (4 serie: zwierzęta domowe, zwierzęta natury, przyroda/otoczenie, dźwięki wydawane przez
człowieka) • karty do ćwiczeń sekwencji słuchowych o wym. 29,7 x 10 cm podzielone na 3 poziomy: 2
onomatopeje - 15 kart, 3 onomatopeje - 10 kart, 4 onomatopeje - 6 kart
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Wesoły i smutny - przeciwieństwa

283

Zwierzątka domino

Gry edukacyjne, które składają się z kartoników, na których namalowano pary przeciwieństw. Zadaniem
1
uczestników zabawy jest odnalezienie, a później nazwanie ich. Gry ćwiczą pamięć, refleks i
spostrzegawczość.\n• 48 elem. o wym. 7 x 7 cm • dla 1-4 graczy
Dzieci układają tafelki domina szukając zwierzątek tworzących pary i starają się jak najszybciej pozbyć
1
swoich tafelków. Zabawa poprawia małą motorykę, koordynację wzrokowo - ruchową, rozwija umiejętność
obserwacji i kojarzenia, doskonali spostrzegawczość.Wymiary opakowania:
- 18,9 x 27,3 x 5,3 cm, W zestawie:
- 27 kartonowych tafelków,
- instrukcja,
- plakat,
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Memory Przedmioty z naszego
otoczenia

Gra memory jest sposobem na ćwiczenie pamięci, logicznego myślenia i koncentracji oraz umiejętności 1
kojarzenia. Na początku gry wszystkie karty obraca się obrazkami do dołu. Zadaniem gracza jest odkrycie
2 takich samych kart. Jeśli odkryje parę, zatrzymuje karty, jeśli nie, zakrywa je. Zwycięzcą jest gracz,
który zbierze najwięcej par. Min. wymagania: w zestawie:- 54 karty ze zdjęciami .
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LITERKA PO LITERCE

W zestawie:
1
16 dwustronnych puzzli
opakowanie o wym.: 24 x 15 x 4,2 cm. składa się z 40 dwustronnych puzzli, z których można ułożyć 16
czteroliterowych wyrazów. Zadaniem dziecka jest odnalezienie pięciu puzzli tworzących komplet: elementu
z rysunkiem i 4 puzzli z literami.
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MAGNETYCZNA PODKOWA GIGANTMagnes zabawkowy, Wysokość: 21 cm.

287

Gra pory roku

1

Pory roku to gra, której zadaniem jest usystematyzowanie wiedzy o porach roku. Świat na zewnątrz
1
nieustannie się zmienia – każda pora roku wygląda inaczej. Produkt dostarcza wiele pomysłów na zabawę
– dziecko ma możliwość zabawy w pojedynkę, jak również w grupie rówieśników. Do gry dołączone są
scenariusze i propozycje do wykorzystania przez rodziców.
Opakowanie zawiera cztery plansze z krajobrazem w różnych porach roku oraz 24 duże kartoniki, a także
instrukcję z wieloma propozycjami zabaw.
Duże elementy z grubej tektury, są pokryte wysokiej jakości farbami, co gwarantuje bezpieczną zabawę
nawet dla małych dzieci. Wyraźne rysunki i żywe kolory są dopasowane do stopnia rozwoju dziecka.
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OKULARY DO MIESZANIA BARW

289

Domino 5 zmysłów

290

Gra memo Kształty

291

Dotykowe poduszeczki

292

NOS W NOS

293

MEMORY - HUMORY GRA

Pomysłowe okulary, które pozwolą zobaczyć świat przez "różowe" i nie tylko okulary. Dzieci umieszczają w 1
okularze, szkła w wybranym przez siebie kolorze, eksperymentując z mieszaniem barw. W zestawie po 2
szkła w kolorach : czerwonym, żółtym i niebieskim oraz para szkieł, które zniekształcają obraz, tak że
wygląda jak ten oglądany przez owady.
Gra pomagająca zrozumieć rolę jaką pełnią zmysły w naszym życiu. Dzieci wskazują jakie zmysły są
1
odpowiedzialne za jakie czynności. W zestawie 72 elementy.
Gra polegająca na odnalezieniu pary pasujących do siebie elementów. Min. Wym.: 6 x 6 cm, 32 sztuki
1
20 poduszeczek wypełnionych różnymi materiałami, zadaniem dziecka jest odnalzienie pary kierując się
1
tylko zmysłem dotyku. Min. Wym.poduszeczki : 5 x 5 cm,
NOS W NOS to gra o zapachach. Gra zawiera 6 pojemniczków z zapachami, 24 kolorowe kartoniki i kilka 1
wariantów rozgrywki oraz plakat: świat zapachów
Zestaw 48 zabawnych ilustracji o min. wymiarach 7,5 x 7,5 cm, uczy dzieci rozpoznawania i nazywania
1
emocji swoich i innych osób.

294

Dobre wychowanie

Gra pomaga w uświadomieniu dzieciom jak należy się zachowywać i postępować. Przedstawione na
1
kartach sytuacje mogą być początkiem rozmowy na temat codziennych sytuacji, praw i obowiązków dzieci,
a także reguł postępowania w domu, żłobku i na podwórku. To też doskonała okazja żeby uświadomić
dzieciom rolę empatii i inteligencji emocjonlanej. W zestawie znajduje się też książeczka z wierszykami. W
zestawie:- 24 tabliczki,- 45 żetonów,- 32 stronnicowa książeczka z wierszykami.
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English words - kolory

296

Robię miny

297

Miękkie edukacyjne klocki

Dzieci poszukują pasujących do siebie elementów oraz zapoznają się z zapisem angielskich słówek. Gra 1
rozwija umiejętność kojarzenia, a także percepcję i pamięć wzrokową. W zestawie:- 60 puzzli,opakowania o min. wym.: 27,5 x 18,5 x 3,5 cm
Plansza składa się z 22 elementów. Wykonana z filcu, ruchome elementy są wykonane z filcu i podklejone 1
rzepem umożliwiającym ich łatwe przypinanie i odpinanie. W zestawie:- plansza o min. wym.: 50 x 70 cm,22 filcowe elementy z rzepem.
Edukacyjne, miękkie sześciany, wypełnione elastycznym tworzywem. Na każdej ścianie klocka
1
prezentowany jest inny materiał edukacyjny, każda funkcja jest wyróżniona innym tłem.W zestawie
znajduje się 8 tekstylnych różnokolorowych stożków (czerwony, różowy, fioletowy, pomarańczowy,
niebieski, zielony, seledynowy, żółty) o podstawie kwadratu oraz 12 tekstylnych kwadratów o min. wym 8 x
8.
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Chodzik Słonik

299

Interaktywna kostka Muzyczna
Farma

300

Samochód Safari ze zwierzątkami

301

Jeep policyjny

302

Zestaw obiadowo - śniadaniowy

303

Torcik truskawkowy

304

Zestaw żywności 72-elementowy

305

Drewniany chodzik posiada takie elementy jak: labirynt kulkowy, labirynt z przesuwanymi elementami, koła 1
zębatki, sorter z 3 klockami oraz element dźwiękowy w postaci dzwonków z pałeczką.Min. Wym.: 52 x 32
x 31 cm
Interaktywna zabawka muzyczna, w postaci miękkiej kostki z wizerunkami zwierząt z farmy. Dodatkowe
1
elementy w postaci lusterka, gryzaka i tasiemek z supełkami stanowią dodatkową atrakcję dla maluchów.
Min. Wymiary (z aplikacjami): 20 x 20 x 20 cm, bez aplikacji: 16 x 16 x 16 cm
Auto wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Posiada gumowe koła. W zestawie z 4 figurkami 1
zwierząt i ludzikiem. Min. Dł.: 25 cm
Auto wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Posiada gumowe koła. W zestawie z 3 figurkami. 1
Min. Dł.: 25 cm
Zestaw obiadowy zawiera min. 76 elementów: dzbanek do kawy - śr. 7,5 cm, wys. 13 cm; czajnik do
1
herbaty z pokrywką - wys. 10 cm, śr. 7 cm; 2 dzbanuszki na śmietankę - śr. 4 cm; 12 talerzy płytkich - śr.
13,5 cm; 12 talerzy głębokich - śr. 13,5 cm; 6 kompletów sztućców - dł. 13,5 cm; 6 kubków - śr. 5 cm; 6
podstawek do jajek - śr. 4 cm; 6 talerzyków - śr. 10,5 cm; 6 filiżanek - śr. 5 cm; 6 łyżeczek - dł. 9 cm
Drewniany torcik truskawkowy idealny do zabawy w przyjęcie urodzinowe. Zestaw składa się z 8
elementów. Wym.: 6 x 20 cm
Zawiera po 2 sztuki: grzybów leśnych, pieczarek, kiełbasek, plastrów mięsa, ryb,ziemniaków, placków
ziemniaczanych, bananów, marchewek, selera, sałaty, cytryn, porcji groszku zielonego, cukinii, papryki,
pomidorów, kukurydzy, 17 sztuk frytek, 4 porcje ryżu, 1 kurczaka, 1 jajko sadzone, 1 kiść winogron, po 1
sztuce jabłka, gruszki, pomarańczy, cebuli, czosnku, 4 kawałki sera różnego rodzaju, 3 ciastka różnego
rodzaju i jedną bezę. Wielkość artykułów pomniejszona o około 30% w stosunku do naturalnych.

1

Produkty spożywcze w koszyczku

Koszyk wilkinowy wypełniony 10 artykułami spożywczymi wykonanymi z drewna. Średnica kosza 21 cm

1

306

Warsztat z myjnia samochodową

Drewniany warsztat z windą i myjnią dla 2 autek dołączonych do zestawu. Wym.: 27 x 22 x 18 cm

1

307

Grając mata Krecik

1

308

Sorter krówka

Grająca mata przeznaczona dla najmłodszych z postaciami bajki Krecik i przyjaciele. Matę można
powiesić w łóżeczku. Dziecko kopiąc nóżkami sprawia, że mata wydaje dźwięki sprawiając maluchowi
frajdę. Wym.: 70 x 42 x 1 cm
Drewniany jeździk z klockami do sortowania. Wykonany z wysokiej jakości, ekologicznych materiałów.
Zgodny z obowiązującymi europejskimi normami bezpieczeństwa. Składa się z 7 elementów do zabawy.
Wym.: 21 x 39 x 22 cm

1

1
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Kierownica małego rajdowca

Kierownica Małego Rajdowca to interaktywna zabawka dla dzieci . Wybieramy jeden z trzech wariantów
zabawy i uczymy się melodii, cyferek i nazw zwierząt. Kręcąc kierownicą, dziecko wprawia w ruch
samochodzik wskazujący przyciski ze zwierzętami, cyframi i ciekawymi miejscami, a strzałki
kierunkowskazów ułatwią zapamiętanie kierunków. Klakson z migającym światełkiem, skrzynia biegów,
ruchome lusterko boczne, przycisk tankowania i światła sygnalizacji sprawią, że dziecko poczuje się jak
prawdziwy kierowca. Kierownica wyposażona jest w przycisk radia z rytmicznymi melodiami, wydaje
wesołe dźwięki i wypowiada zdania zachęcające do zabawy.Funkcja automatycznego wyłączenia
oszczędza baterie -Funkcjonalne i trwałe wykonanie Wymiary opakowania: 31 x 24 x 12 cm

1

310

Taca z mufinkami

1

311

mini laleczki

Pysznie wyglądające muffinki składające się z 2 elementów, łączonych na rzep. W zestawie 13
elementów. Wym.: 9 x 14 x 20 cm
Wielokulturowe,małe laleczki wykonane z drewna i tkaniny. Wym.: 5 x 1,8 x 5,8 cm

312

Zestaw lekarza

313

Pas z wesołymi narzędziami

Praktyczny pas z niezbędnikiem małego majsterkowicza. Posiada regulowany mocny pas, wytrzymałe
1
zapięcie oraz kieszeń na drobne elementy. W skład zestawu wchodzi 9 el.: śrubokręt, młotek, klucz, piła, 2
śruby z 2 nakrętkami, drewniany klocek. Wym. pasa: 33 x 13 x 2,5 cm. Wym. młotka: 18 x 7,5 x 2,5 cm

314

kid kars 3d policja

Elementy zabawki mają specjalną kolorystykę, a samochody i naklejki ułatwiają dzieciom zapamiętanie
ważnego numeru alarmowego 112. Dzięki zastosowanym oznaczeniom dzieci poznają również zasady
ruchu drogowego. W zestawie 3 autka. Całość wykonana jest z bardzo trwałego tworzywa sztucznego.
Elementy nie mają ostrych krawędzi, są trwale i stabilnie połączone, a ścianki są wytrzymałe na nacisk i
nie łamią się.
• tor o dł. 3,8 m
• wym. 115 x 55 cm

1

315

Telefon gadułki

1

316

Toaeltka florki

317

Spacerówka Doris

Telefon ma buźkę, tarczę do wykręcania numerów, dźwięki imitujące dzwonek telefonu i ruszające się
oczy. Wym. opak.: 18 x 20,5 x 14,5 cm
Drewniana toaletka, posiada dwie praktyczne szufladki, lustro oraz akcesoria takie jak : szczotka do
włosów, bransoletka, gumki do włosów, butelkę lakieru do paznokci "na niby", pomadkę oraz pierścionek.
Wymiary toaletki: 41 x 28,8 x 18,6 cm
Wykonany z rurek aluminiowych, materiał wierzchni – bawełna.
Pod wózkiem umieszczono koszyczek.
Wymiary:
-szerokość siedziska 23 cm
-szerokość na zewnątrz 28 cm
-dla laki do wysokości 60 cm
Zalety wózeczka :
- lekki, przez co łatwo się prowadzi
- pod wózkiem jest duży odpinany koszyk np. na zabawki
- stabilny – posiada blokady przed samoczynnym złożeniem się
- składa się łatwo i szybko, zajmując mało miejsca
- składany daszek
- siedzisko z wózeczka można zdjąć do wyprania
- piankowe ciche kółeczka
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Bajkowy domek rezydencja

319

Zwierzatka domowe

320

Rodzinny samochód

321

Mini remiza starażacka

10

Wzór wybierany losowo
Niezbędnik Małego Doktora. Praktyczna metalowa walizeczka z uchwytem, w której znajdują się: 10 sztuk 1
drewnianych narzędzi, bawełniany bandaż, czepek lekarski. Wymiary kuferka: 19,5 × 14,5 × 7 cm

1

1

Trzykondygnacyjny domek z pięcioma pomieszczeniami i pełnym wyposażeniem. Wykonany w materiałów 1
wysokiej jakości . W zestawie 17 elementów. Wym.: 90 x 30 x 60 cm
Trzy , drewniane zwierzątka. Każde z nich posiada swój domek oraz miskę z pokarmem. Pies ma budę i 1
miskę z kością, Kot legowisko i rybę w misce a Królik klatkę i miskę z marchewką. Wszystkie elementy
wykonane z drewna. Wymiary największego el. 8 x 6 x 6 cm
Wykonany z drewna samochód na 4 mini laleczki. Wym.: 23 x 13 x 9 cm
1
Przenośna, drewniana remiza strażacka z pełnym wyposażeniem w formie walizeczki z zamknięciem i
praktycznym uchwytem. W komplecie znajdują się: dwie figurki strażaków, wóz strażacki, płomień,
hydrant, pachołek, walizka-remiza z otwieraną bramą na wóz strażacki i rurą do zjeżdżana. Wymiary
walizeczki: 19 x 18 x 16 cm

1
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Klocki mini blocks w wiaderku

Wiaderko z kolorowymi klockami różnej wielkości. Jego pokrywa możne służyć jako podstawa do
budowania. W zestawie aż 134 klocki. Wym. opak.: 28 x 23 x 26 cm Wym. kwadratowego klocka: 2,5 x 3
cm

1

323

Kpl ogrodniczy

2

324

Kpl Pola

W skład wchodzi okrągłe wiaderko o pojemności 3,4L z naklejką, łopatka, grabki, sitko, młynek, cztery
foremki z naklejką, dwa pływaczki oraz konewka.
7 -elementowy zestaw do piasku. Wym. wiaderka: wys. 10 cm, szer. 20 cm

325

Rączka z piłką

Zabawka posiada wygodny uchwyt, na końcu którego znajduje się duża, miękka piłka z mniejszą
piłeczką wypełnioną kolorowymi kuleczkami. Pilka tocząc się wydaje grzechoczące dźwięki.

1
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Książeczka grająca

327

Interaktywny Miś

328

Zestaw Pyszny lunch

Każda strona książeczki przedstawia inną historię, a dzięki interakcji (ruchome elementy - można wciskać, 1
przekręcać oraz przesuwać) ,podczas przewracania stron książeczka wygrywa radosne dźwięki i melodie.
Wymaga 2 baterii AAA (dołączone do zestawu).
Pluszak, który łączy w sobie aspekty edukacyjne i innowacje technologiczne. Misiek wprowadza dzieci w
1
świat pierwszych liter, cyfr, kształtów i kolorów. Duży interaktywny przycisk na środku świeci się. Mnóstwo
zabawnych rymowanek i piosenek.
Komplet 63 naczynek oraz żywności niezbędnych do przygotowania pysznego posiłku dla przyjaciół.
1
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Manipulacyjna stonoga

330

Intteaktywne pudelko

331

Jeździk różowy

332

Arka noego sorter

333

Lalka w kubraczku

334

Gumowe zwierzątka

335

Autko

2

Stonoga została zaopatrzona w różne zapięcia: wstążki, suwaki, rzepy.
Wymiary:
54 x 21 x 14 cm
Każda ścianka pełni inną funkcję, Jest lusterko, labirynt, ruchome oczka, koła zębate i klocki.
Wym.: 24,6 x 23,4 x 21 cm

1

Jeździk na trzech kółkach.Dziecko porusza się na nim odpychając się nóżkami.
Jeździk jest lekki dzięki czemu jest łatwy do przenoszenia a prosta konstrukcja ułatwia utrzymanie go w
czystości. Wym.: 60 x 37 x 39 cm (wysokość siedziska 26 cm)
Drewniany sorter Arka Noego, przeznaczony dla dzieci już od 2 roku życia. W zestawie 26 figurek zwierząt
oraz Noego . Wymiary opakowania: 13 x 24 x 24 cm
Laleczka ubrana w kolorowe ubranko, w zestawie razem ze skarpetkami i czapeczką.
Po nacisnięciu na brzuszek śpiewa fragmenty 4 piosenek oraz mówi. Głowa, ręce oraz nogi wykonane są
z miękkiej gumy, tułów zaś z tkaniny.
Wys.: 35 cm
Zwierzątka wykonane z przyjemnej w dotyku gumy.Wielkość 9 cm x 8 cm.

1

1

1
1

15

Autko posiada wesołą buźkę i miękki, odporny na odkształcenia kadłub wygodny do chwytania przez małe 3
rączki. Wystarczy, by Maluszek pchnął autko, aby dziarsko pomknęło naprzód.
Wym. autka: 8 x 6 x 7 cm
1

Śpiworek mały

Dwupoziomowa drewniana laweta z czterema autkami. Górny poziom lawety jest ruchomy, wymiary
opakowania: 15 x 30 x 7,5 cm
Zestaw 60 klocków do zbudowania małego marketu spozywczego. W jego skład wchodzą dodatkowo: 3
figurki zwierząt, koszyk na zakupy, mleko, truskawki.
Wym. opak.: 27 × 44,5 × 6,5 cm
Komplet do spania - pełni rolę puszeczki, kołderki. Wym 68x115. Kolorowy dziecinny wzór

Śpiworek duży

Komplet do spania - pełni rolę puszeczki, kołderki. Wym 68x125. Kolorowy dziecinny wzór.

15

340

Prześcieradełko małe

wym 120x160 - różne kolory, tkanina jersey

15
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Prześcieradełko duże

wym 57x133 - różne kolory, tkanina jersey

15

336

Drewniana laweta z autami

337

Klocki market

338
339

UWAGA! Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocześnie
wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez nas standardu
przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne, natomiast wskazana marka lub nazwa
handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta.

1

15

Łączna wartość netto oferty
Łaczna wartość brutto oferty
UWAGA: Zamawiający wskazują parametry w jednostkach miary zawsze dopuszcza odchylenia +/- 10%

* Ilość tj. opakowanie, zestaw komplet itp.
podpis Wykonawcy

