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Kedves Vásárlóink!
Több mint 28 éve, hogy a Balázs-Diák 
Kft. az Ön megbízható partnere az ok-
tatási piacon. 
Magyarországon piacvezetőként vagyunk 
jelen az oktatás, fejlesztés, eszköz-
beszerzés területén. Szakszerű segítséget 
nyújtunk pályázatokhoz, ajánlatokhoz, 
közbeszerzésekhez. 
Lapozzák katalógusunkat, keressenek 
bennünket bizalommal! Ahogy az elmúlt 
években, most is számíthatnak ránk.

Tisztelettel,
Balázs János

és a Balázs-Diák csapata

A j á n d é k u t a l v á n y
Rendeljen 
új óvodai katalógusunkból
és megajándékozzuk

Érvényes:

2020. június 30-ig

Kuponkód: BOVI20
Beváltható: www.balazs-diak.hu

E-mail: info@balazs-diak.hu

Az utalvány felhasználható bruttó 200 000 Ft feletti 
vásárlás esetén, rendelésenként 1 db.
Más akciókkal, kedvezményekkel nem összevonható!

5000 Ft
értékű utalvánnyal.
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T a r t a l o mMIÉRT VÁLASSZON MINKET?

*  kivéve a bútor, tábla és nagyméretű sporteszközök

Kedvezményes ajánlatok

Változatos kínálat

Bevizsgált termékminőség

Pályázatok kidolgozása

Egyértelmű ármegjelölés

Garancia a termékekre

Egyedi igény felmérés

Ingyenes szállítás  
200 000 Ft felett*

GYÜMÖLCSÖK ÉS ILLATAIK 
AK_20600
Izgalmas játék a szaglás fejlesztésére. A csomag 
tartalmazza 12 gyümölcs aromáját, továbbá a 
gyümölcsökről készült 24 fényképet és 12 db 
üvegcsét. A fényképek segítenek abban, hogy a 
gyerekek összeköthessék az illatokat a képekkel, 
ez által gyorsabban megtanulják, hogy melyik 
gyümölcsnek milyen az illata. Képméret: 7×7 cm.

11 410 Ft

ÉRZÉKSZERVEINK - ALAPKÁRTYÁK 
AK_20610
A játék 50 db fényképből áll. Tartalmazza az öt 
érzékszerv fényképével ellátott 10 db alapkártyát 
(mindegyikből kettő), továbbá az érzékszervvel 
kapcsolatos élethelyzeteket ábrázoló 40 db kár-
tyát. Minden egyes érzékszervhez 8 db fénykép 
tartozik, melyeket a gyerekeknek az alapkártyák 
segítségével kell beazonosítani és csoportosítani.

8 990 Ft



JÁTÉKOS KÉPESSÉGFEJLESZTÉS
AZ ÜGYESEDNIVEL!

MIÉRT JÓ?
• egyszerűen használható

• változatos játékok 
• már 3 éves kortól

MIRE
HASZNÁLHATÓ?

• óvodai fejlesztés 
• iskolai előkészítés 

• játékos tanulás

Érték és Minőség 
Nagydíj 2018., 2019.

SOE GLOBAL AWARDS 
2019.

Magyar Minőség  
E-oktatás Díj 2019.

Magyar Termék Nagydíj 
2016., 2017.

Digitális Jólét Program 
Oktatási különdíja 2017.

Comenius EduMedia 
2017–2019.

Igényelje ingyenes tabletünket kipróbálásra!

WWW.JATEKTER.UGYESEDNI.HU

Mobil applikációként.
Google Play webáruházból letölthető  

applikációk okostelefonra vagy tabletre.

Telepíthető szoftverként
Laptopra vagy számítógépre telepíthető  

internet független szoftvermegoldás.

HOGYAN VÁSÁROLHATÓ MEG?

Ár: 9 890 Ft / Ügyesedni játék Ár: 990 Ft / Ügyesedni játék



KIPRÓBÁLNÁ INGYEN? TEL.: 06 20/924-6490

MIT TARTALMAZ AZ ALAPCSOMAG? 

 beépített mozgásérzékelő rendszer
 beépített rövid vetítésű projektor
 beépített számítógép
 interaktív játékok
 távirányító
 USB, HDMI, LAN, audiocsatlakozók
 mennyezeti tartó
 tápkábel
 használati utasítás
 2 év garancia

funtronic ALAPCSOMAG
SJ-FU-INTJT2

1 499 000 Ft 

interaktív játszópadló

OK

MODE

MOZGÁSÉRZÉKELŐ 
RENDSZER

AKTÍV TERÜLET

TÁVIRÁNYÍTÓ

Multimédiás interaktív oktatási eszköz, beépített számítógéppel, projektorral és mozgásérzékelővel. 
5 méter magasságig telepíthető eszköz, mely a padlóra vagy asztalra vetíti a megjelenített képet, ezáltal egy 
interaktív játékteret hoz létre. Az óvodások ezen a területen a kezükkel és a lábukkal tudják a játékokat irányí-
tani, a feladványokat megoldani. A mozgékonyság által rendkívüli módon fejlődik a vizuomotoros koordináció, a 
finommotoros mozgás, a vizuális észlelés és a figyelem. Nincs szükség semmilyen további kiegészítő eszközre vagy 
speciális padlóra.

MI AZ A FUNTRONIC INTERAKTÍV JÁTSZÓPADLÓ? 

funtronic BŐVÍTETT CSOMAG
SJ-FU-INTJT
Funtronic alap csomag + állvány

1 749 000 Ft
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BEE-BOT ROBOT MÉHECSKE
ST_EL00363 
Programozható játék robot méhecske. 
40 lépésig tartó memória, 
egységes 15 cm-es lépések, 90°-os forgások. 
Tölthető USB akkumulátoros.
Mérete: 13×10×7 cm

35 900 Ft

ROBOT EGÉR
ST_LER2841
Logikus gondolkodás és programozói alapismeretek 
elsajátítására alkalmas programozható robot egér. 
12,5 cm-es lépések, 90°-os forgások. 3 db AAA elem-
mel működik (nem tartozék).

15 100 Ft

CODE & GO TÁRSASJÁTÉK
LR_LER2863
Ez az analóg kódoló játék a digitális készségek elsa-
játítását segíti. Ez a szórakoztató társasjáték inter-
aktívan játszható az alapvető kódolási koncepciókon 
alapuló stratégiákkal. Kettő-négy játékos játszhatja 
a játékot. A játékosok egerek bőrébe bújva, a jelző-
kártyák segítségével megalkotják az útvonalukat 
az ízletes sajtdarabokig, mindeközben esetlegesen 
különböző akadályokba, vagy éppen haladásu-
kat elősegítő eszközökbe ütköznek. Az nyer, aki a 
legtöbb sajtdarabot összegyűjti. Elősegíti a STEAM 
készségek kialakítását, beleértve a problémameg-
oldó gondolkodást és a kritikus gondolkodást. 5 éves 
kortól ajánlott.

9 990 Ft

A MODERN ÓVÓNŐ ESZKÖZTÁRA

Weboldalunkon ingyenes pedagógiai 
módszertan és játékötletek.
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2  DOMINÓ FORMÁKKAL
SJ_BD-BEEBOT-GY09

5 390 Ft

4  HÁZIÁLLATOS PÁLYA
SJ_BD-BEEBOT-GY08

5 390 Ft

6  REPÜLŐS PÁLYA
SJ_BD-BEEBOT-GY03

5 390 Ft

8  SZÁMOLÓS PÁLYA
SJ_BD-BEEBOT-GY05

5 390 Ft

10   ZÖLDSÉG ÉS 
GYÜMÖLCS PÁLYA

SJ_BD-BEEBOT-GY07

5 390 Ft10
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PADLÓROBOT GYAKORLÓPÁLYA KÉSZLET
BD-BEEBOT-CS6
5 + 1 db szabadon választható gyakorlópálya

24 990 Ft

PADLÓROBOT GYAKORLÓPÁLYA
Strapabíró molinó anyagból.  
Mérete: 99,5x69,5 cm

1  DOMINÓ KEZEKKEL PÁLYA
SJ_BD-BEEBOT-GY01

5 390 Ft

3   DOMINÓ PÖTTYÖS  
PÁLYA

SJ_BD-BEEBOT-GY10

5 390 Ft

5  ERDŐS PÁLYA
SJ_BD-BEEBOT-GY02

5 390 Ft

7  VIZES PÁLYA
SJ_BD-BEEBOT-GY04

5 390 Ft

9  VADÁLLATOK PÁLYA
SJ_BD-BEEBOT-GY06

5 390 Ft

A MODERN ÓVÓNŐ ESZKÖZTÁRA
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BÖLCSŐDE

6 PUHA KOCKA
ML_97313
Kisgyermekek számára kialakított szivacsos anyag-
ból, különböző mintákkal díszített, puha építőkocka. 
9-18 hónapos kor között. Méret: 6 darab kocka: 
7,5×7,5 cm. Mérete csomagolva: 22,5×15 cm. 

3 980 Ft

PUHA ÁLLATKÁK
ML_97310
A puha állatfigurák, melyek az észlelés képessé-
gét fejlesztik. A csomag tartalma: 1 zsiráf, 1 víziló, 1 
elefánt. Magassága: 46 cm. 6–24 hónapos kor között 
ajánlott.  

4 990 Ft

SZIVÁRVÁNY CSÖRGŐLABDA  
- 6 DARABOS KÉSZLET
BZ_BD52566
A puha, vidám színű csörgőlabda garantáltan a legki-
sebbek kedvence lesz. A labdák átmérője: 10 cm

9 620 Ft
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ELEFÁNTOS FORMAKIVÁLASZTÓ
ML_97205
Formafelismerő ügyességi játék. Az elefánt fülének 
megnyomásakor különböző alakú és színű formák 
esnek ki az állatka ormányából. Az elefánt farká-
nak elfordítása következtében a test körbe fordul, 
lehetővé téve a gyermek számára, hogy kiválassza, 
melyik formát, mely alakzatba kívánja behelyezni. 
Ajánlott életkor: 1–3 év. A doboz tartalma: 1 db ele-
fánt, 5 db beilleszthető forma.

6 990 Ft

BÖLCSŐDE

FORMAKERESŐ FA DOBOZ 
SJK_ZT-0003
Formabedobó készségfejlesztő fajáték, 3-4 éves 
korosztály számára. A játék tartalma:1 db natúr fa 
doboz, a tetején formakereső, formaválogató, for-
mabedobó tetővel, geometria elem mérete: a doboz 
méretéihez illeszkedő, a dobozban egyszerre minden 
forma elhelyezhető, az elemek méretei megegyez-
nek a formabedobó tetőn található nyílásokkal, 1 
játékos számára. 

3 790 Ft

DÜHÖNGŐ KALAPÁLÓ JÁTÉK 
SJK_ZT-0004
Fából készült játék, amely alkalmas a szem-kéz
koordináció fejlesztésére. A téglalap alakú fa lapból
készült lábakon álló fa lapon dupla sorban négy -
négy különböző színű fa rúd található, amelyet a
szetthez tartozó fából készült színes kalapáccsal a
gyermekek a fa lap síkjába kalapálhatnak. Miután
minden rudat a fa lap síkjába kalapáltak, az eszközt
megfordítva a játék újrakezdhető. A játék tartalma:
1 db tömör lábakon álló fa lap, 8 színes fa rúd, 1
kalapács.

3 280 Ft
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HENGER - FEJLESZTŐ JÁTÉK BABÁKNAK
ML_97285
A henger földön való görgetése stimulálja a baba 
kúszási és mozgatási reflexeit. Ajánlott életkor: 6–18 
hónap. A doboztartalma: 1 db baba henger 14 cm, 
átmérő: 10 cm.

3 990 Ft

BABA HANGSZEREK
ML_97284
Fantasztikus és igen ellenálló hangszerkészlet,
amellyel a kis művészek megkezdhetik kalandjaikat
az üthangszerek világában. A dobverők a fogantyúk-
hoz rögzíthetőek. A játék fejleszti a ritmus érzéket,
továbbá a mozgást is.

9 990 Ft

FA DUPLA MARACAS - MINTÁS
SJK_ZT-0010
Fából, kézzel készült gyermek maracas vidám mintá-
val. Mérete: 13 cm

1 180 Ft

BÖLCSŐDE
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MAXICHAIN - ÓRIÁS GYÖNGYÖK
ML_27361
Kifejezetten kis kézre tervezett óriás gyöngyök 
válogatott színekben és textúrákban. Serkentik a 
motorikus készségeket - a kéz- és ujj izmok irányí-
tott mozgását igényli. Fejleszti a logikai és matema-
tikai gondolkodást, a vizuális és térbeli érzékelést, 
kéz-szem koordinációját, a tapintást.

4 490 Ft

BABA PUZZLE
FA_3627
Fából készült magasított puzzle egészen kicsiknek, 
több vidám gyermekmintában. 

1 490 Ft

MONTESSORI TORNYOK FÁBÓL
WC_567
Toronyépítő készségfejlesztő játék. 
A színes tornyok felkeltik a kisgyerekek figyelmét. 
Kiváló eszköz a szín és formafelismerés, az ügyes-
ség fejlesztésére. A játék kiváló minőségű fából 
készült. 

5 990 Ft

BÖLCSŐDE
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NAGY ÉPÍTŐJÁTÉK: AUTÓPÁLYA, 70 DARABOS
ML_32345
Az autóverseny élményét nyújtja a gyermekek szá-
mára. Az építőelemek könnyen összeilleszthetők. 
Tartalma: 1 db használati útmutató példákkal, 47 db 
építőelem, 2 kisautó, 2 figura, 5 egyenes építő darab, 
8 kanyar építő darab, 2 rámpa.  
Pálya teljes mérete: 320 cm.

13 870 Ft

ÁLLATOS AUTÓK (4DB/CSOMAG)
ML_97093
Gurulós állatfigurák. Kerekeik csúszásmentesek, így 
mindenféle padlón használhatóak. Ajánlott 1–3 éves 
kor között. Méret: 9×10,5 cm.

7 990 Ft

GOLYÓS TORONY JÁTÉK
ML_97283
Hihetetlenül szórakoztató, többszintes golyós játék. 
Engedd le a labdákat, úgy, hogy azok végig menje-
nek az akadályokkal teli pályán. A játék a motoros 
készségeket, a térbeli érzékelést, a kreatív prob-
lémamegoldást és az ok-okozati összefüggések 
megértését fejleszti. Összeszereléséhez egy felnőtt 
segítsége szükséges. Ajánlott életkor: 1–5 év. A doboz 
tartalma: 27 db pálya alkatrész, 3 db labda.

8 990 Ft

BÖLCSŐDE
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NAGY FALI KÉPESSÉGFEJLESZTŐ JÁTÉK  
- 6 RÉSZES
BZ_BD756307
Fejleszti a finommotorikus készségeket, a szín és 
formafelismerést, a zenei készségeket és a mate-
matikai készségeket. A 6 különböző tábla egysze-
rűen a falra szerelhető, tetszőleges sorrendben. 1 
tábla mérete: 35×33×1,5 cm.

44 990 Ft

MATATÓFAL
ESM_KS01
Egyedi, kézzel készített és festett matatófal.  
A matatófal fejleszti a motoros készséget, javítja a 
finommotorikát. Lehetőséget biztosít olyan tevé-
kenységek megismerésére, amik megalapozzák a 
finommotorika fejlődését, segít az önkiszolgálás 
képességének kibontakozásában (cipzár húzás, 
gombolás, cipőfűzés tanulása), de más fontos isme-
retek elsajátításában is közre játszhat, pl. a gyere-
kek gyakorolhatják a színeket, a formák beilleszté-
sét. Hosszan lekötheti a figyelmüket, játék közben 
pedig rengeteget tanulhatnak. Mérete: 40×60 cm. 

34 990 Ft

BÖLCSŐDE

További bölcsődei eszközeinket keresse weboldalunkon!



Telefon: +36 1/266-5140 • email: info@taneszkoz.hu • www.bdovi.hu14

FINOMMOTORIKA

SZÖGLETES PÖTYI KÉSZLET  
- MADARAS 100 DB-OS
WC_0924
Kreativitást és kézügyességet fejlesztő játék. 
Tartalma: 100 db háromszög és négyszög alakú pötyi, 
1 db tervező tábla (22×16 cm), 1 db műanyag táska,  
1 db album mintákkal. 

2 990 Ft

VASALHATÓ GYÖNGY SZETT  
- RÉT - 1100 DB-OS
WC_4207
Alkotás egy halom gyöngyből? Miért is ne! Szárnyal-
jon a kreativitás! Tartalma: 1100 db gyöngy, 1db négy-
zet tüskés sablon, 1 ív vasalópapír, 1 db útmutató.

2 490 Ft

VEGYES VASALHATÓ GYÖNGY  
10 FÉLE SZÍNBEN, 3000 DB-OS
WC_210-00
Egy vödörnyi gyöngy, melynek csak a képzelet 
szabhat határt. Kreativitást és a  finommotorikus 
mozgást fejlesztő játék. 
Tartalma: 3000 db gyöngy 10 különféle színben.

1 990 Ft

MOZAIK - A KREATÍV JÁTÉK
BZ_BD81959
A gyerekek kreatívan készíthetnek mintákat, alakza-
tokat és mozaikokat, de fejleszthetjük megfigyelő-
képességüket is. Tartalom: 350 négyzet 12 színben  
(2,3 ×2,3 cm) és 1 db óriási lyuggatott tábla (39 x 39 
cm). Minden rész minőségi műanyagból készült.

11 490 Ft
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FINOMMOTORIKA

GOLYÓVEZETŐ TÁBLA (ÍRÁSELŐKÉSZÍTŐ)
SJK_NC-0005 
Egyszerű golyóvezető játék, mely segít az írás előké-
szítésében. Méret: 28×28×1,4 cm.

4 990 Ft

ÚTVESZTŐ (ÍRÁSELŐKÉSZÍTŐ)
SJK_ZT-0014
Fából készült téglalap alakú magasított eszközben 
sínek futnak tetszőleges alakzatban, a sínekben 
pedig állatfigurák mozgathatók. A gyerekek feladata, 
hogy az állatfigurákat a megfelelő helyre vezessék.

3 680 Ft

GOLYÓVEZETŐ (MOZDONYOS)
FA_2168
A motorikus játékok a finom kézmozgás fejleszté-
sét és az íráselőkészítést segítik. Játék közben a 
gyerekek a színekkel és a formákkal is ismerkednek. 
Méret: 16×16×14 cm

3 190 Ft
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FINOMMOTORIKA

KÉZI EGYENSÚLYOZÓ JÁTÉK
SJK_ZT-0002
Koncentrációt és egyensúlyérzéket fejlesztő fából 
készült eszköz. A játék célja, hogy a játékosok minél 
több hengert tegyenek fel az alap formára úgy, hogy 
az egyensúlyban maradjon. A játék tartalmaz egy 
egyensúlyozó alapot, valamint 15 db egyenként 1–2 
cm átmérőjű hengert és egy színdobókockát. 

1 980 Ft

ASZTALI NAGY GOLYÓVEZETŐ 
SJK_ZT-0005
Szem-kéz koordináció fejlesztésére alkalmas fából 
készült útvesztő játék. Mintázata az óvodások élet-
kori sajátosságaihoz igazodik.

4 380 Ft

EGYENSÚLYOZÓ LABIRINTUS
FA_4273
Fa labirintus ügyességi játék két acélgolyóval. Nem 
egyszerű, hogy a labda a sok akadály mellett célba 
érjen, viszont odafigyelve sikerülni fog!
Anyaga: fa. A termék mérete: 30x25x7 cm

6 490 Ft
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FINOMMOTORIKA

SZEM-KÉZ KOORDINÁCIÓT FEJLESZTŐ 
ÍRÁSELŐKÉSZÍTŐ JÁTÉK 
SJK_SE-0001 
Játék tartalma: 1 db koordinációs és írás előkészítő 
eszköz, 7 különböző vonalvezetési minta. Minden 
vonalminta beépített fa gombot tartalmaz, amely a 
vonalmintán végig vezethető. 7 db különböző vonal-
vezetésre alkalmas mélyedés (íráselemek alakjához 
igazodva), mozgatható gombokkal. alapanyaga: fa 
színe: natúr alapon színes

4 480 Ft

SZÍN-FORMA JÁTÉK 
SJK_SC-0015
Találd meg a színes gombok megfelelő helyét színek 
szerint! Iskolai előkészítő játék. Tartalma: 12 db kép 
és 46 db színes gomb.

3 490 Ft

SZÍN-FORMA JÁTÉK FELADATLAPOKKAL 
SJK_SC-0018
A lehető leggyorsabban tedd sorrendbe a megfelelő 
gyűrűket a kártyáknak megfelelően és nyomd meg a 
csengőt! A játék tartalma: 1db csengő, 54 db kártya 
és összesen 72 db gyűrű ( 12 db téglalap, 12 db szív, 
12 db kör, 12 db háromszög, 12 db ellipszis és 12 db 
rombusz).

3 990 Ft
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ÉRZÉKELÉS- ÉS ÉSZLELÉSFEJLESZTÉS   

TAPINTÓS FORMAKERESŐ JÁTÉK
LR_LER9075
Nagyszerű lehetőséget ad ez a játék a gyermekek 
érzékelésének fejlesztésére, valamint finommotoros 
képességeiknek erősítésére. Tartalma: 20 db kártya, 
10 db feladatkártya, 1 db táska.

7 720 Ft

ÉRZÉKELŐ KORONGOK 
SJK_ZT-0015-10
Taktilis érzékelés fejlesztésére alkalmas korongo-
kat tartalmazó készlet. A készletben a korongok két 
különböző méreten készültek: a 27 cm–es koron-
gok kemény műanyagból készültek egyik oldalukon 
strukturált lágy műanyag bevonattal, mintázatát 
tekintve minden korong különböző struktúrájú (pl. 
tüskés, pöttyös, csíkos, négyzetes, bordás stb), 
és minden mintázatát tekintve minden 27 cm–es 
korongnak van 11 cm átmérőjű párja. Tartalma: 1 
db titokzsák, 1 db szembekötő pánt, 10 db 11 cm-es 
korong, 10 db 27 cm-es korong. Anyaga: kemény és 
lágy műanyag.

39 990 Ft

GOKI TAPINTÓS MEMÓRIA 
SJK_ZT-0007 
Tapintás – Érzékelés fejlesztésére alkalmas képes-
ségfejlesztő eszköz 4 éves kortól. A készlet tartalma: 
1 db felül, zsinórral zárható zsák, zsák anyaga: textil, 
zsák színe: sötétszínű, zsák mérete: a 32 db henger 
tárolására alkalmas. 16 pár, összesen 32 db henger, 
hengerek alapanyaga: fa. A hengerek palást és alap-
lap színe: natúr. A hengerek fedőlapja 16 féle színű és 
16 féle tapintású felülettel rendelkeznek. A hengerek 
szín és felület alapján 16 párba rendezhető, 1 db hen-
ger átmérője: 4 cm

3 990 Ft



Telefon: +36 1/266-5140 • email: info@taneszkoz.hu • www.bdovi.hu 19

ÉRZÉKELÉS- ÉS ÉSZLELÉSFEJLESZTÉS   

TAKTILIS MAXI MEMÓRIAJÁTÉK - 
KÖRNYEZETÜNK
AK_20411
A klasszikus memóriajátékon felül ez a kártyajáték a 
tapintással való érzékelést segíti, mely a különböző 
érzékszervekkel gyűjtött információk integrálását 
segíti a tárgyak tanulmányozása közben. Tartalma: 
34 db kártya (9×9 cm).

9 240 Ft

ÉRZÉKELÉS FEJLESZTŐ JÁTÉK
SCH_A3050
Érzékelés fejlesztő játék. Óvodás kortól ajánlott. 
Háromféle játékot tartalmaz. A doboz mérete: 23×24 
cm. A doboz tartalma: 1 db dobókocka (zöld, narancs, 
lila),1 db homokóra, 60 db zöld kártya (1-es játékhoz), 
9 db anyagmintás kártya, 9 db anyagmintás fakorong 
(2-es játékhoz), 1 db szemmaszk, 55 db lila kártya, 1 
db tábla 4 szimbólummal (szem, fül, száj, orr). 

11 340 Ft

TAKTILIS ÉRZÉKELÉST FEJLESZTŐ JÁTÉK 
SJK_YS-001
15 fa figurát tartalmazó készlet praktikus tároló 
dobozban.

6 990 Ft
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ÉRZÉKELÉS- ÉS ÉSZLELÉSFEJLESZTÉS   

SZAFARI FA FORMAPUZZLE
WC_88116
11 kivehető egyedi formájú állatot tartalmazó 
fogantyús puzzle játék. A játék anyaga fa, a tábla 
mérete: 30×22 cm.

1 490 Ft

CSIZMÁS KANDÚR PUZZLE JÁTÉK
WC_91157
24 db-os fa puzzle játék. Élénk színek, barátságos 
forma. Fejleszti a logikai készséget.

1 290 Ft

FA KÉPKERESŐ PUZZLE
WC_84079-B
A színes képkereső puzzle lényege, hogy a  gyerekek 
megkeressék azt az 5 képet, mely egy témába tarto-
zik, tehát összepárosítani a játműveket, a háziállato-
kat, a játékokat, stb… Kiváló minőségű fából készült 
játék, részletgazdag kivitelezésben. A tábla mérete: 
30,5×30,5 cm.

3 390 Ft
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ÉRZÉKELÉS- ÉS ÉSZLELÉSFEJLESZTÉS   

JÁTSZVA MEGISMERJÜK A FORMÁKAT
WC_712109
A megszokottól eltérő alakú puzzle játék, mely 
különböző témák alapján nem csak a logikai kész-
séget fejleszti, hanem más területeket is (például: 
formafelismerés, kommunikáció, stb…).

2 590 Ft

JÁTSZVA MEGISMERJÜK A SZÍNEKET
WC_712079

2 590 Ft

JÁTSZVA MEGISMERJÜK AZ ÉVSZAKOKAT
WC_712123

2 590 Ft

MAXI PUZZLE - TENGERI ÁLLATOS
WC_640/01
A színes tengeri élőlények magukra hívják a figyel-
met. Vidám, nagy méretű puzzle játék a legkisebbek-
nek. 16 db–os puzzle (47,5×33 cm).

1 390 Ft

MAXI PUZZLE - DZSUNGEL ÁLLATOS
WC_640/10
Vajon ki rejtőzik a dzsungel mélyén? Vidám, színes 
óriás puzzle a legkisebbeknek. 
16 db–os puzzle (47,5×33 cm).

1 390 Ft

MAXI PUZZLE - HÁZIÁLLATOS
WC_640/11
Ismerkedjünk meg a tanyán élő háziállatokkal! 
Vidám, színes óriás puzzle a legkisebbeknek. 
16 db-os puzzle (47,5×33 cm).

1 390 Ft
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REGGELIZŐ CSOMAG 
SJK_SC-0005-1
Egy játékkonyha akkor a legjobb, hogy ha alaposan 
fel van szerelve, ezáltal a legkülönfélébb étele-
ket eltudjuk benne készíteni. A reggeliző készlet 
segítségével a gyerekek gyakorolhatják az ételek 
elkészítését.

3 490 Ft

KONYHAI KÉSZLET SZÁRÍTÓVAL 
SJK_SC-0009
Töltse fel a legkisebbek játékkonyháját ezzel a kony-
hai készlettel, melyhez szárító is jár. Játék közben a 
gyerekek megismerkedhetnek olyan alapvető házi-
munkával, mint a mosogatás.

3 990 Ft

SZEREPJÁTSZÓ ESZKÖZÖK

ZÖLDSÉGEK ÉS GYÜMÖLCSÖK
LP_411078KLT
A csomag gyümölcsöket és zöldségeket tartalmaz, 
amelyek alkalmasak szerepjátékhoz, csoportosítás-
hoz. Anyaguk: műanyag. A csomag tartalma: 48 db 
zöldség, 48 db gyümölcs 

13 490 Ft
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SZEREPJÁTSZÓ ESZKÖZÖK

SZELETELHETŐ ZÖLDSÉGEK FÁBÓL 
SJK_ZT-0011
Szeletelhető zöldségek, tárolóban óvodás gyerekek-
nek számára. Játék alapanyaga: fa. Készlet tartalma: 
1 db fa anyagból készült tároló doboz, 1 db répa, 1 db 
gomba, 1 db paradicsom, 1 db retek, 1 db padlizsán, 
1 db fokhagyma, 1 db szeletelő deszka, 1 db kés. Ele-
mek színe: természetben előforduló színek. Készlet 
elemei a valóságnak megfelelően méretarányosak. 
A részek 2 vagy több részre bonthatók és tépőzárral 
illeszthetők össze. 

4 280 Ft

SZELETELHETŐ GYÜMÖLCSÖK FÁBÓL
SJK_ZT-0012
Szeletelhető gyümölcsök tárolóban óvodás gyere-
keknek számára. Készlet tartalma: játék alapanyaga: 
fa. 1 db, a készlet tárolására alkalmas fából készült 
doboz. A készlet tartalmaz: 1 db eper, 1 db dinnye, 1 db 
citrom, 1 db kiwi, 1 db banán, 1 db narancs, 1 db körte, 
1 db vágódeszka, 1 db kés. Elemek színe: természet-
ben előforduló szín. Készlet elemei a valóságnak 
megfelelően méretarányosak. A részek 2 vagy több 
részre bonthatók, tépőzárral illeszthetők össze.

4 280 Ft

FA JÁTÉKKONYHA - SZÍNES
ALR_JK-001
Szempillantás alatt konyhát varázsolhatunk ezzel a 
játékkal az egész gyerekszobából. Anyaga: fa. 
Kivehető mosogató tál, átmérője 20 cm. 
Méret: 70×90×37 cm.

58 990 Ft



Telefon: +36 1/266-5140 • email: info@taneszkoz.hu • www.bdovi.hu24

ELEMES JÁTÉKKONYHA KÉSZLET 
BZ_BD54989
A játékkonyha 5 részből áll: tűzhelyet, hűtőt, mikrohullámú sütőt, mosogatót és mosogatógépet tartalmaz. 
Ergonomikus és gyermekbarát, ideális szerepjátékokhoz. A gombok csavarhatóak, az áttetsző részek törés-
mentes műanyagból készültek. Méretek: Tűzhely: 40×34×83,5 cm. Mosogató: 40×34×53,5 cm. Hűtőszekrény: 
40×34×79 cm. Mikrosütő: 36×28×24,5 cm. Anyaga: MDF. Lapra szerelten érkezik, egyszerű az összeszerelése.
Az elemek külön-külön is megvásárolhatók!

164 900 Ft

SZEREPJÁTSZÓ ESZKÖZÖK

MIKROSÜTŐ - FA JÁTÉKKONYHA ELEM
BZ_BD56691
Anyaga: MDF. Lapra szerelten érkezik, egyszerű az 
összeszerelése. Méret: 36×28×24,5 cm.

19 990 Ft

MOSOGATÓGÉP - FA JÁTÉKKONYHA ELEM
BZ_BD56359
Anyaga: MDF. Lapra szerelten érkezik, egyszerű az 
összeszerelése. Méret: 36×28×24,5 cm.

41 990 Ft
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MOSÓGÉP - FA JÁTÉKKONYHA ELEM
BZ_BD56689
Anyaga: MDF. Lapra szerelten érkezik, egyszerű az 
összeszerelése. Méret: 53,5x40x34 cm.

35 990 Ft

SZEREPJÁTSZÓ ESZKÖZÖK

HŰTŐSZEKRÉNY - FA JÁTÉKKONYHA ELEM
BZ_BD56690
Anyaga: MDF. Lapra szerelten érkezik, egyszerű az 
összeszerelése. Méret: 40x34x79 cm.

43 990 Ft

MOSOGATÓ - FA JÁTÉKKONYHA ELEM
BZ_BD56692
Anyaga: MDF. Lapra szerelten érkezik, egyszerű az 
összeszerelése. Méret: 40x34x53,5 cm.

35 990 Ft

TŰZHELY - FA JÁTÉKKONYHA ELEM
BZ_BD56688
Anyaga: MDF. Lapra szerelten érkezik, egyszerű az 
összeszerelése. Méret: 40x34x83,5 cm.

35 990 Ft
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SZEREPJÁTSZÓ ESZKÖZÖK

ERDEI ÁLLATOK
ML_25126
A csomagban 1 tanulmányi útmutató és a következő 
állatok találhatók: grizzly-medve, szarvas, vaddisznó, 
kos, szirti sas, farkas, róka, mókus.

9 990 Ft

TENGER ÁLLATAI FIGURAKÉSZLET
SJK_BF-0002
12 darabos tenger állatai játékkészlet.

4 990 Ft

HÁZIÁLLATOK
SJK_BF-0001
12 részes farm állatai készlet.

4 990 Ft
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SZEREPJÁTSZÓ ESZKÖZÖK

CSALÁD
ML_27395
Oktató, tanító jellegű figura szett, mely egy európai 
család és azon tagjait ábrázoló bábukat tartal-
maz. Segít abban, hogy a gyermekek gyermekek 
megtanulják a diverzitás iránti tiszteletet (nem, faj, 
különböző emberi körülmények) illetve az emberi 
kapcsolatok és az együttélés alapvető szabályaival 
is megismerkedhetnek. Minőségi anyagból és rész-
letes kidolgozással készültek.  Csomag tartalma: 8 
darab figura

10 690 Ft

FOGLALKOZÁSOK
ML_27388
A legmegszokottabb szakemberekről formázott 
játék bábuk a hétköznapi tevékenységek megisme-
résére. Részletesen kidolgozott darabok. 11 szakem-
ber figura. 3-9 éves kor között.

15 290 Ft

FOGLALKOZÁSOK -KÉPKÁRTYÁK
AK_20560
A gyerekekkel 12 foglalkozást és annak eszközeit 
ismerteti meg. 
Tartalma: 12 db foglalkozás kártya (15×8 cm-es)  
48 db eszköz kártya (7×7 cm-es) 

8 890 Ft

MÁGNESES ÖLTÖZTETŐ 
SJK_MJ1024408
Az öltöztető játékok ma is nagy népszerűségnek 
örvendenek a lányok körében. A mágneses öltöz-
tetővel nem a régi, hagyományos papír figurás 
öltöztetőkre lehet számítani. Egy sokkal modernebb 
és tartósabb játékot ajánlunk, mellyel nem csak a 
ruhák, hanem a hajszín, a kiegészíthetők is szabadon 
variálhatók.

4 690 Ft
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SZEREPJÁTSZÓ ESZKÖZÖK

JÁTÉKKONYHA 
SJK_SC-0002
Szempillantás alatt játékkonyhát varázsolhatunk 
ezzel a játékkal a szobában. Minden megtalálható 
benne, ami egy konyhában előfordulhat. Edényekkel, 
szedőkkel, alapanyagokkal felszerelt. Étkezés után 
ne lustálkodjuk el a mosogatást sem! 58 részes 
gyerek játékkonyha, környezetbarát műanyagból.  3 
éves kortól  ajánlott. 

19 990 Ft

BOLTOS JÁTÉK/STAND 
SJK_SC-0001
Minden gyerek szereti a boltos játékokat, hisz 
nincsen annál izgalmasabb, mint a felnőtteket 
leutánozni. Ezzel a termékkel minden megkapható, 
amelynek segítségével egy szempillantás alatt boltot 
varázsolhatunk a szoba sarkába. A játék tartalmazza 
az eladó pultot, pénztárgéppel és megannyi ,,ter-
mékkel", továbbá egy bevásárló kocsit is. Méretek: 
Pult: 82×48×41 cm Kosár: 40×35,5×20 cm Anyaga: 
strapabíró műanyag.

15 990 Ft
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SZEREPJÁTSZÓ ESZKÖZÖK

BARKÁCSASZTAL
SJK_SC-0003
Barkácsasztal a legkisebb ezermesterek örömére. 
Strapabíró kialakítás, melynek köszönhetően nyu-
godtan ügyködhetnek rajta a gyerekek. Számtalan 
kiegészítőt tartalmaz, mint például csavarhúzó, 
villáskulcs, kalapács, fűrész, csavarok, stb. Mére-
tek: 83×28×71 cm 30 db kiegészítővel 3 éves kortól 
ajánlott. 

17 990 Ft

TEREPASZTAL
SJK_ZT-0001
Klasszikus terepasztal építős vonatpályával. Asztal mérete: 
97×40×61 cm. Tartalma: 29 db sín + 1 híd készlet, 1 db faház, 1 db 
sorompó + kapu, 1 db állomás, 1 db helikopter leszálló, 6 db fa, 5 db 
jármű, 1 vonat (6 db-os), 1 db helikopter, jelzőtáblák (7 db), 2 db jel-
zőlámpa, 10 db bábu, 3 db tartó állvány a hídhoz, csavarok. 

38 990 Ft



Telefon: +36 1/266-5140 • email: info@taneszkoz.hu • www.bdovi.hu30

SZEREPJÁTSZÓ ESZKÖZÖK

PÉNZTÁRGÉP
SJK_SC-0004
Elektronikus pénztárgép kijelzővel és a benyomható 
gombokkal rendelkezik, továbbá a kinyíló kassza 
kölcsönöz neki élethű megjelenéstt. A bankjegyekkel 
a kicsik könnyebben ismerkedhetnek meg a pénz 
fogalmával. A játék tartalma a pénztárgép terminál, 
bankkártya-leolvasóval, kosár (különféle termékek), 
pénzérmék és bankjegyek. Anyaga: környezetbarát 
műanyag Mérete: 28×14×14 cm.

5 990 Ft

MŰANYAG ORVOSI TÁSKA ESZKÖZÖKKEL
SJK_SC-0007
Ezzel a készlettel alaposan megvizsgálhatod a 
kisbetegeket. Minden eszköz megtalálható, mely 
szükséges a betegek vizsgálatához és meggyógyítá-
sához. Az alapfelszereléseken kívül még sok mindent 
tartogat a táska, mellyel kezdetét veheti a gyógyítás.

2 990 Ft

FIÚ JÁTÉKBABA (EURÓPAI) 
SJK_SF-0002
41 cm, ruhában

5 990 Ft

LÁNY JÁTÉKBABA (EURÓPAI) 
SJK_SF-0001
41 cm, ruhában

5 990 Ft
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AUTÓS JÁTÉK
SJK_SC-0014
Az autókat precíz kidolgozottság és élethű formák 
jellemzik. A tároló kamionban 10 db kisautó és 16 db 
közlekedési tábla található.

7 490 Ft

JÁTSZÓSZŐNYEG
SJK_SC-0016
A játszószőnyeg a városi forgalmat szemlélteti. 
Mérete: 120×80cm.

3 990 Ft

SZEREPJÁTSZÓ ESZKÖZÖK

JÁTSZÓSZŐNYEG
ML_97096
A szőnyeg mosható és ellenálló anyagból készült, 
kis játék járművekhez tökéletes választás. Mintája 
egy hétköznapi város környezetét tárja a gyermekek 
elé, ahol játszhatnak kedvük szerint. Összehajthatva 
játékok tárolására is alkalmas. Szőnyeg mérete: 
100×100 cm. Ajánlott 3-6 éves kor között.

3 250 Ft
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ÖTUJJAS ÁLLATOS BÁBKÉSZLET
BD_BABKLT-31
31 darabos, felnőtt kézre való bábkészlet.

Tartalma: 
Elefánt  Viziló  Mosómedve Farkas Borz Róka
Ló Fekete cica Oroszlán Orrszarvú Vörös cica Tehén
Teknős Csacsi Vizsla Vakond Foxi Maci
Varjú Kecske Nyúl Egyszínű béka  Foltos béka Kaméleon
Krokodil Ősállat Csíkos cica Dalmata Tigris Zebra 
Vakondtúrás

99 990 Ft

BÁBOK

A bábok darabonként is 
megvásárolhatók!

KLASSZIKUS MESÉK BÁBKÉSZLET
AK_65001
Tartalma: 8 db kesztyűsbáb, mellyel elmesélhető a 3 
kismalac, valamint a Piroska és a Farkas mese, 1 db 
MP3 CD, tárolódobozzal együtt szállítjuk.

17 990 Ft
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HÁROMUJJAS VEGYES BÁBKÉSZLET
BD_BABKLT-51
51 darabos, gyerek kézre való bábkészlet

Tartalma: 
Bárány Viziló  Nyúl Nagymama Paraszt Béka  
Nap  Tyúk Cica Róka  Maci  Lány 
Piroska Dalmata Vakond Tigris Elefánt  Varjú 
Krokodil  Királyfi Királylány Farkas  Vizsla  Zebra 
Foxi  Csacsi Tehén  Hófehérke Kenguru Kacsa  
Oroszlán Bohóc Kecske  Madárijesztő Boszorkány Ló 
Majom Kakas Malac Nadrágos Vakond Öreg király Törpe 
Vadász Csiga Katica Pingvin Afrikai fiú/lány Ázsiai fiú/lány 
Fiú

111 990 Ft

BÁBOK

A bábok darabonként is 
megvásárolhatók!
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HOGYAN TOVÁBB KÉPKÁRTYASOROZAT
BD88417 
Beindítja a gyerekek fantáziáját és arra ösztönzi 
őket, hogy többet beszéljenek a tapasztalataikról. 
Ezek a képek segítenek négy különböző történetet 
összerakni a következő helyzetekben: a tengerpar-
ton, az orvosi rendelőben, a konyhában, alvásidőben. 
Keress, vizsgáld meg és mutasd be a kapcsolatokat 
az elemek között, adj hozzá új elemeket, találj ki tör-
téneteket. Tartalma: 12 képes kártya (10×10cm),  
a 4 történethez 3-3 kép tartozik.

4 990 Ft

TÖRTÉNETEK MOÁVAL 
- MINDENNAPOS TEVÉKENYSÉGEK
BD54521 
A képek Moa hétköznapjait és hétvégéit ábrázolják. 
A képsorok variálhatóak, fölcserélhetőek, ezáltal 
folyamatosan új történeteket alkothatunk. A kedves 
és barátságos képek fejlesztik a megfigyelőkészsé-
get. Idegen nyelv tanulásához, meséléséhez, krono-
lógiai sorrendiség felállításhoz, szabad vagy kötött 
szóbeli vagy írásbeli elmeséléséhez. Tartalma: 92 db 
kártya (9×9 cm).

9 100 Ft

EGY NAP FLOVAL 
BD8295 
75 képkártya. Reggeli felkelés, reggelizés, fogmosás, 
így kezdődik egy átlagos gyermek napja. A színes 
képsorozatok különböző jeleneteket mutatnak be 
az életből. Flo kb. 6 éves, lehet fiú vagy lány, így a 
gyerekek könnyedén beleképzelhetik magukat a 
szerepébe. 

9 100 Ft

ANYANYELVI NEVELÉS, VERBÁLIS FEJLESZTÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
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TÖRTÉNETEK- KIS JAKAB ÚR
BD5593 
40 képkártyát tartalmaz. Négy színes szituációs 
képből eseménysorozat állítható össze. 
A gyerekek gyakorolhatják a logikus gondolkodást, 
az elbeszélést. Azoknak a tanulóknak is sikerélményt 
okoz, akik nehezebben tanulják a nyelvet. Bármilyen 
nyelv oktatásához, és fogalmazás gyakorlásához is 
kiválóan alkalmas.

12 900 Ft

A KONFLIKTUS KEZELÉSE OTTHON
AK_20830 
Képkártyacsalád - Szocializációhoz és beilleszke-
déshez 7 rövid történet, 2 különböző befejezéssel és 
tanulsággal. 30 db nagyméretű kártya (13,5×16,5 cm), 
MP3 CD, 4 db kártyalaptartó-sín.

13 370 Ft

HELYES VISELKEDÉS KÉPKÁRTYA
AK_20811 
Melyik a kakukktojás? Melyik a rossz viselkedés-
forma? A gyerekek nézzék meg az egy kártyalapon 
látható 4 képet. Mi történik rajtuk? Majd kiválaszt-
hatják, hogy melyik a jó és melyik a rossz magatar-
tás. A helytelen viselkedésformára ráteszik a piros 
X-et. Végül leellenőrizhetik magukat, hogy jól döntöt-
tek-e. Tartalom: 12 db kártyalap, 4 képpel (15×15 cm) 
12 db piros X, újrahasznosított dobozban.

8 590 Ft

ANYANYELVI NEVELÉS, VERBÁLIS FEJLESZTÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
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ANYANYELVI NEVELÉS, VERBÁLIS FEJLESZTÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

HOGYAN VISELKEDJÜNK A TERMÉSZETBEN?
AK_20800 
Játék ahol a gyerekek a környezettel való helyes 
bánásmódot tanulhatják meg. Hogyan óvjuk és 
védjük környezetünket? A gyerekek a kártyapárok 
közül kiválaszthatják azt ami szerintük helyes vagy 
helytelen. Minden kártya önellenőrzésre is alkalmas. 
Tartalom: 34 db kártya (9×9 cm), újrahasznosított 
dobozban.

4 900 Ft

KÖRNYEZETÜNK HANGJAI  
(A VÁROS ÉS OTTHON HANGJAI)
AK_20621
A játék lényege, hogy a gyerekek felismerjék az ott-
honukban és környezetükben előforduló tárgyak és 
cselekvések hangjait és meg tudják azokat nevezni. 
Tartalma: 150 db piros korong és 25 db kétoldalas 
kártya (13,5×19,5 cm), melynek egyik oldalán a hangot 
kibocsátó tárgy látható, a másik oldalon egy 6 képből 
álló lottó

10 990 Ft

KÖRNYEZETÜNK HANGJAI  
(AZ ÁLLATOK ÉS A TERMÉSZET HANGJAI)
AK_20620
A játék segítségével, melyet 25 gyerek játszhat egy-
szerre, megismerhetik az állatok és környezetünk 
jelenségeinek hangjait. Tartalma: újrahasznosított 
doboz 150 db piros korong és 25 db kétoldalas kártya 
(13,5×19,5 cm), melynek egyik oldalán a hangot kibo-
csátó állat vagy jelenség látható, a másik oldalon 6 
db képből álló lottó.

10 990 Ft
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GUESS WHO - TALÁLD KI!
SJK_SC-0013
A játékosoknak kérdéseket kell feltenniük egymás-
nak, hogy kitalálják, melyik karakterre gondolt a 
másik. Aki előbb kitatlálja, az nyert. A játékhoz 2 db 
különálló műanyag játéktábla és 24 db különböző 
karaktert ábrázoló kártya tartozik.

3 990 Ft

GUESS WHO - TALÁLD KI! - TÁBLAJÁTÉK
SJK_SC-0019
A játékosoknak kérdéseket kell feltenniük egymás-
nak, hogy kitalálják, melyik karakterre gondolt a 
másik. Aki előbb kitatlálja, az nyert. Tartalma: 1 db 
összecsukható,hordozható tábla, 1db homokóra, 8 db 
különböző témájú játéktábla 192 karakterrel.

7 990 Ft

ANYANYELVI NEVELÉS, VERBÁLIS FEJLESZTÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

KÖRNYEZETVÉDELMI TÁRSASJÁTÉK
EI_0002 
A játék során a gyerekek sokat tanulhatnak a kör-
nyezettudatos gondolkodásmódról, megismerhetik a 
környezetvédelem alappilléreit. A hulladék, a víz- és 
energiagazdálkodásról tanulhatnak a játékosok. 
Játékot 2-4 fő játszhatja. 8 éves kortól ajánlott.

3 290 Ft



Telefon: +36 1/266-5140 • email: info@taneszkoz.hu • www.bdovi.hu38

ISKOLAI ELŐKÉSZÍTÉS

LOGICO PICCOLO KERET
TB_PICCOLOK 
A 10 színes koronggal ellátott LOGICO PICCOLO keret 
a feladatkártyákkal együtt használható. A keret 
könnyen kezelhető, fejleszti a vizuális észlelést, 
a szem- és kézkoordinációt. A kerethez rögzí-
tett korongok tologatásával bejelölhető a helyes 
megoldás. A kartonlapokra így nem kell írni, újra és 
újra felhasználhatóak. A korong tologatása a kötött 
pályán szórakoztatja a gyerekeket, ami külön moti-
vációt jelent a feladatok megoldására.

4 950 Ft

LOGICO PICCOLO ISKOLAKEZDÉS: 
MEGFIGYELÉS – GONDOLKODÁS
TB_TB3301
Az iskolaérett gondolkodás, logikai készség és  
szókincs megszerzését segíti. A Megfigyelés-Felfe-
dezés-Mesélés tanítási célja: környezeti és tárgyi 
ismeretek elsajátítása, képi összefüggések felisme-
rése, nyelvi fejlesztés és szókincsbővítés. Minden 
csomag 16 db A/5 méretű, színes feladatkártyát 
tartalmaz. Egy-egy csomagban többféle készséget 
fejlesztő feladatlap van, többféle nehézségi szinten, 
az adott célcsoportnak. 

2 200 Ft

LOGICO PICCOLO ISKOLAKEZDÉS: 
MEGFIGYELÉS – FELFEDEZÉS - MESÉLÉS
TB_TB3303
Az iskolaérett gondolkodás, logikai készség és  
szókincs megszerzését segíti. A Megfigyelés-Felfe-
dezés-Mesélés tanítási célja: környezeti és tárgyi 
ismeretek elsajátítása, képi összefüggések felisme-
rése, nyelvi fejlesztés és szókincsbővítés. Minden 
csomag 16 db A/5 méretű, színes feladatkártyát 
tartalmaz. Egy-egy csomagban többféle készséget 
fejlesztő feladatlap van, többféle nehézségi szinten, 
az adott célcsoportnak. 

2 200 Ft
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ISKOLAI ELŐKÉSZÍTÉS

LOGICO PICCOLO:  
FORMÁK-MINTÁK-MENNYISÉGEK
TB_TB3302 
A Formák-Minták-Mennyiségek tanítási célja: for-
mák, minták, színek észlelése, párosítás hasonlóság 
alapján, mennyiségek és méretek felismerése. A 
tanulási nehézségekkel küzdő gyerek megnézheti 
előre a megoldásokat a hátoldalon, majd emléke-
zetből oldhatja meg a feladatokat, s ez önbizalmat, 
sikerélményt ad. Egy-egy csomagban többféle kész-
séget fejlesztő feladatlap van, többféle nehézségi 
szinten, az adott célcsoportnak. 

2 200 Ft

LOGICO PICCOLO: ISKOLAKEZDÉS - 
BETŰVADÁSZ
TB_TB3305
A Betűvadász az alábbi témákat dolgozza fel: forma-
állandóság, különbség, tükrözés, síkbeli tájékozódás, 
irányok különbségének felfedezése egyjegyű más-
salhangzókkal, síkbeli tájékozódás, irányok észlelése 
kétjegyű mássalhangzókkal, sorrendiség 3-4 betűs 
szavakkal.

2 200 Ft

LOGICO PICCOLO: ISKOLAKEZDÉS - 
SZÁMVADÁSZ
TB_TB3306
A feladatok játékos formában segítik a számok 
megismerését. Az óvoda nagycsoportjában a még 
olvasni nem tudó gyermekek a betűalakokat, a 
formákat figyelik meg és jelként ismerik fel azokat. 
A Jelvadász az alábbi témákat dolgozza fel: azonos-
ság-különbség megfigyelése, bal-jobb irány megkü-
lönböztetése, irány- és vonalkövetések, formaállan-
dóság, rész-egész viszonya 

2 200 Ft
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DOBÓKOCKA, PÖTTYÖKKEL
Nagy méretű habszivacs dobókockák.
Méret: 16×16×16 cm

Piros  BD1691  4 090 Ft
Kék BD1693 4 090 Ft
Zöld BD1694 4 090 Ft
Narancs BD1692 4 090 Ft

MATEMATIKAI, LOGIKAI FEJLESZTÉS   

KÉZ NAGYSÁGÚ DOBÓKOCKA KÉSZLET
BD35453  
Habszivacs kocka tartós lemosható bevonattal. 
Anyagának köszönhetően használatakor nem kelt 
zajt. Készlet 3 kockával: piros, kék, sárga
Mérete: 5x5x5 cm.

1 590 Ft

MÉRTANI FORMÁK KÖRNYEZETÜNKBEN
AK_20535
7 db 4-8 cm-es habszivacs térbeli test
7 db 9×9 cm-es mesterkártya
a térbeli test fényképével
28 db 9×9 cm-es kártya
mindennapi tárgyak képével
1 db titokzsák
Anyaga: karton

10 320 Ft
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TOPOLÓGIA
AK_20523
A készlet 15 különböző geometriai alakzatot és rudat 
tartalmaz, melyeket 50 különböző geometriai séma 
alapján kell elhelyezni. 
A játék azon túl, hogy megismerteti a gyerekekkel a 
geometriai formákat, fejleszti térérzékelésüket és 
megfigyelőképességüket. Tartalma: 14 db geometriai 
forma, 17 db rúd, 25 db kétoldalú formakártya, 2 db 
tároló zsák, 1 db papír bőrönd a készlet tartalmának 
praktikus tárolásához.

15 780 Ft

HOL VAN?  
- TÉRBELI ELIGAZODÁST SEGÍTŐ JÁTÉK
AK_20522
A játék segítségével fejleszthető a térbeli eligazodás: 
a jobb és bal, a fent és lent, az előtte és mögötte, 
valamint a kint és bent fogalmának megértése. A 
kártyasorozat két részre bontható: az egyik az ellen-
tétes oldal, a másik a térbeli elhelyezkedés megérté-
sére helyezi a hangsúlyt. Tartalma: 1 db házikó, 4 db 
állatfigura (kutya, cica, mókus, nyuszi), 25 db kétol-
dalú feladatlap, 150 db piros korong, újrahasznosított 
doboz. A játékot 3 éves kortól ajánljuk.

15 760 Ft

ELŐTTE ÉS UTÁNA KÉPKÁRTYA
AK_20540
A játék tartalma: 90 db képkártya, amely 30 soroza-
tot alkot. Az egyes sorozatok 3 képből állnak, melyek 
az előtte, közben és utána időrendiségét ábrázolják. 
A játék lényege, hogy a 10 db központi kártya köré 
rendezzék a többi kártyát. A készlet része egy újra-
hasznosított doboz. A játék önellenőrző rendszerrel 
ellátott!

10 260 Ft

MATEMATIKAI, LOGIKAI FEJLESZTÉS   
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DR. EUREKA LOGIKAI ÉS GYORSASÁGI JÁTÉK
GK_BLU34321
A Dr. Eureka egy pörgős ügyességi, logikai játék, 
ahol még a gyorsaság is számít! Elő a kémcsövek-
kel, induljon a kísérletezés! A játékosok egymással 
párhuzamosan dolgoznak a szórakozott professzor, 
Dr. Eureka keze alá, kémcsőből kémcsőbe töltögetve 
a színes gömb alakú alkotóelemeket, így készítve el 
a feladatkártyán szereplő keveréket. 

7 730 Ft

ABAKUSZ
ML_45310
Könnyen kezelhető, színes matematikai játék, amely 
az osztályba sorolás és sorozatba rendezés képes-
ségét fejleszti. Amelett hogy segít elsajátítani a 
matematika alapműveleit, valamint a számok helyé-
vel való megismerkedést, a játék fejleszti a gyermek 
problémamegoldóképességét is. 5 rúddal rendelkező 
alaptábla, 50 db különböző színű és alakú műanyag 
korong, 12 db feladatkártya. Ajánlott életkor: 3 - 6 év 

3 290 Ft

MATEMATIKAI, LOGIKAI FEJLESZTÉS   

FŰZŐKÉSZLET
SJK_ZT-0006
Készségfejlesztő játék kisgyermekek számára. 
A fejlesztő eszköz alkalmas a látás és tapintás általi 
szín- és formafelismerés fejlesztésére, rövid sor-
minták másolására. A gyerekeknek fa gyöngyöket 
kell felfűzniük rövid pálcákra. Rövid sormintákat kell 
másolniuk a mintakártyák alapján. 

4 990 Ft
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MATEMATIKAI, LOGIKAI FEJLESZTÉS   

SZÍN-FORMA LOGIKAI JÁTÉK 
EI_0001
Segíti a gyermekek logikus gondolkodását, szín-
forma felismerését. A játék szabályai egyszerűek. 
Egészítsük ki a játéktáblán látható kockákat úgy, 
hogy az elhelyezett képkockák formái se vízszinte-
sen, se függőlegesen ne ismétlődjenek. Ügyeljünk 
arra hogy az adott forma csak egyszer szerepeljen 
egy oszlopban és egy sorban. A játékot 2-4 fő játsz-
hatja. Ajánlott: 8 éves kortól.

4 990 Ft

HÁROMSZÖG-KIRAKÓ  
- SZÍNES PIRAMISÉPÍTŐ
BZ_BD85056
Aki a piramist szétszedi, az 15 db színes elemet kap, 
2×2 cm-től egészen 12×12 cm nagyságúig. Ennek 
segítségével különböző háromdimenziós figurákat 
alkothatnak a gyerekek. Különösen állatok, és egyéb 
fantázia lények kitalálására. Az egyes elemek, akár-
hogyan is forgatjuk, mindig pontosan egymáshoz 
illeszkednek. Nagyon érdekes és kreatív fejlesztő, 
foglalkoztató játék. A piramis mérete: 21×12,5 cm.

6 330 Ft

ÓRIÁS AMŐBA JÁTÉK
SJK_SC-0017
Ügyességi, logikai játék 3 - 99 éves korig. Az a játé-
kos,akinek előszőr kerül 4 korong egymás mellé, 
bármilyen irányban, az nyert.   
Tartalma: 1 db összeszerelhető tábla   2 különböző 
színű játékszett (1 szett 21 db korong). 

2 890 Ft
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MATEMATIKAI, LOGIKAI FEJLESZTÉS   

ÖRDÖGLAKAT
SJK_NC-0003
Izgalmas logikai játék, mely fejleszti a logikai gondol-
kodást, a térbeli látást, a problémamegoldó képes-
séget, mely idő alatt szórakoztat is. Átmérő: 2,4 mm  

990 Ft

KATAMINO  
- KOMBINATORIKAI FEJLESZTŐ JÁTÉK
SJK_NC-0006
A fő cél meghatározott elemekkel kitölteni a játék-
táblát. Nagyszerű játék, mellyel a gyerekek megértik 
a geometria alapjait, viszont felnőtteknek is kíváló 
agytornát biztosít. Mérete által utazások nagy ked-
vence lehet. Játékosok száma: 1-2 Méret: 30 x 14,5 x 
2,2 cm. Játék idő: 10 perc 

6 990 Ft

FA ÖRDÖGLAKAT KÉSZLET (4 DB-OS)
SJK_NC-0001
Az ördöglakat célja az egymásba kapcsolódó ele-
meket szétválasztani, majd újra összerakni. A négy 
darabos szett különlegessége, hogy a benne lévő 
ördöglakatok mind fából készültek. Ez biztosítja a 
minőséget és a tartósságot. Emellett kis helyen is 
elférnek, így bárhová magaddal viheted kedvenc 
fejtörőd! 

2 990 Ft
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MATEMATIKAI, LOGIKAI FEJLESZTÉS   

TANGRAM JÁTÉK
BD85033 
Jó minőségű, színes 2 mm vastag műanyagból.
Tartalom: 28 rész (4 feladat, 7–7 formával) sárga, 
piros, kék, zöld színekben. A formák mérete: 3,5–10 
cm. Átlátszó fedelű műanyag dobozban szállítjuk.

3 190 Ft

KALAPÁCSOS TANGRAM JÁTÉK
BZ_BD35824
Kiválóan fejleszti a kéz és a szem koordinációját, 
összhangját. A gyerekek kedvükre készíthetik el 
kedvenc képeiket. A készlet tartalmaz 200 db for-
malapocskát, 4 db fakalapácsot, 4 db parafatáblát 
(250×155×10 mm), 250 db szöget tartalmazó dobozt, 4 
db mintát műanyag tárolódobozban.

15 500 Ft

JOBB - ÉS BAL OLDALAM  
- KÉPKÁRTYA KÉSZLET
AK_20538
A játék segítségével a gyerekek megismerhetik 
a jobb és bal oldal, valamit az előttem, mögöttem 
fogalmát. 
A készlet tartalma: 4 db karkötő, 24 db minta kártya 
(11,4×8 cm), 7 db alakos kártya, 2 db kártya tartó 
(fából)

11 410 Ft
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MATEMATIKAI, LOGIKAI FEJLESZTÉS   

MINIMAT SZORTÍROZÓ KÉSZLET II.
LR_LER0223
A szortírozó készlettel való játék során a gyere-
kek megtapasztalják a halmazképzés alapjait (szín, 
forma, méret, azonosság-különbözőség). Alkalmas 
sorozatalkotás, a sorrendiség és a számfogalom 
kialakítására, továbbá a feladattudat, a logikus gon-
dolkodás, és az emlékezet fejlesztésére. 
252 db-os készlettartalmaz, benne 50 izgalmas, önel-
lenőrzésre alkalmas gyakorlattal. 
A készlet továbbá a csoportosításhoz alkalmas tál-
cákat és ellenálló tárolódobozt is magába foglal.
3 éves kortól ajánlott.

19 990 Ft

VEGGIE FARM
LR_LER5553 
Számoló, szortírozó játék zöldségekkel. Matematika 
készségfejlesztéshez, forma- és színfelismerés fej-
lesztéséhez. Egyéni és csoportos foglalkozásokhoz 
is alkalmas.
Tartalma: 5 db műanyag kosár, 25 db műanyag zöld-
ség (5 féle zöldség 5 féle színben), 10 db kétoldalú 
kártya (egyik oldalán 2 sorozat szám 1-5-ig, másik 
oldalán a zöldség színe illetve formája), 5 db kártya-
tartó, játéktábla (méret: 27,5x20 cm). 
Anyaga: műanyag és karton.

10 990 Ft

SZORTÍROZÓ PITE KÉSZLET 
LR_LER6216
Matematika készségfejlesztéshez, forma- és 
színfelismerés fejlesztéséhez. Egyéni és csoportos 
foglalkozásokhoz is alkalmas. Tartalma: 60 db szor-
tírozható gyümölcs, 1 db pite alap (22 cm-es), 3 db 
kétoldalas játék kártya, 2 db csipesz.
Anyaga: Műanyag.

10 290 Ft
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MATEMATIKAI, LOGIKAI FEJLESZTÉS   

LOGIKA
AK_52510
Melyik elem illik a sor és oszlop megfelelő metsze-
tébe? A 4 táblából álló szettben különböző tematikájú 
(geometriai alakzatok, tárgyak, méretek, gyümöl-
csök) kirakók közül válogathatunk. A játék kiválóan 
fejleszti a gyerekek logikáját, színfelismerését és 
megfigyelőképességét. A táblák mérete: 30×22,5 cm.

11 990 Ft

MI A KÖZÖS BENNÜK?  
- LOGIKAI PÁROSÍTÓ JÁTÉK
AK_33000
Különleges fejlesztőeszköz, mely egyszerre a meg-
figyelést, logikát, orientációt, csoportosítást is isko-
lázza. A ruletthez hasonló pörgettyű a gyerekeknek 
nagyon szórakoztató, a többféle feladat és a nagy 
színes tábla is leköti a figyelmüket.

33 990 Ft

LOGIKA
AK_52520
Melyik elem illik a sor és oszlop megfelelő metsze-
tébe? A 4 táblából álló szettben különböző tematikájú 
(geometriai alakzatok, játékok, szerszámok, közleke-
dési eszközök) kirakók közül válogathatunk. 
A játék kiválóan fejleszti a gyerekek logikáját, szín-
felismerését és megfigyelőképességét. A táblák 
mérete: 30×22,5 cm

11 990 Ft
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MŰANYAG ÉPÍTŐJÁTÉK 
PPI_0001
Kézügyességet, térlátást, kreativitást fejlesztő 
építőjáték.

2 590 Ft

ÉPÍTŐJÁTÉK 
WE_120-235
Egy mesebeli kastély vagy egy űrhajó - bármiről is 
legyen szó, csak a képzelet szabhat határt. 6 külön-
böző formájú, 6 különböző színű építő blokk. 216 
darabos készlet.
Anyaga: műanyag. Méretek: téglalap: 6x4 cm, kör: 
átm.: 4,5 cm, ötszög: 5x5x0,5 cm, négyzet: 5x0,5 cm, 
háromszög: 5,5x0,5 cm, ovális: 5,5x4x0,5 cm

16 990 Ft

GOLYÓVEZETŐ ÉPÍTŐJÁTÉK
BY_0001
Profi szintű, legnagyobb kiszerelés bolyongolyó. 
Építsd meg ügyesen a pályát, úgy, hogy a golyó végig 
guruljon. Segíti a motorikus képességek fejlődését, 
téri összefüggések, irányok azonosítását, diffe-
renciálását. Az építés és játék használat közben 
észrevétlenül fejlődnek az elemi kognitív képes-
ségek, úgymint forma, nagyság, szín, mennyiség 
differenciálása, a problémamegoldó gondolkodás, a 
figyelem koncentráció és a tartós figyelem, valamint 
a motiváció és az önértékelés. Inspirál a kísérle-
tezésre, lehetővé teszi fizikai törvényszerűségek 
játékos megfigyelését.

15 990 Ft

ÉPÍTŐ-KONSTRUÁLÓ FEJLESZTŐESZKÖZÖK
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FA ÉPÍTŐKOCKA 
SJK_ZT-0013
Képességfejlesztő játék 3-10 éves gyermekek 
számára. A térlátás fejlesztését, a síkbeli és térbeli 
alakzatokat megkülönböztető és a reprodukáló 
képesség kialakulását támogató fa építőkocka 
készlet.

3 980 Ft

ÉPÍTŐ FAJÁTÉK 
SJK_ZT-0008
Natúr fából készült logikai fejlesztő, építő játék 
óvodás-kisiskolás gyerekeknek. Az építő fajáték 
többféle méretű, egymással, kompatibilis elemekkel 
rendelkezik. Alkalmas a legegyszerűbb szerkezetek-
től (pl. karám), a bonyolultabb építményekig sokféle 
térbeli struktúra megalkotására. 150 db elemet 
tartalmaz.

5 990 Ft

FA GOLYÓPÁLYA ÉPÍTŐ JÁTÉK
FA_4395
Fából készült első olsztályú golyópálya építő játék. 
A különálló elemeknek köszönhetően sokfajta pálya 
építhető az elemekből. Több termék vásárlása ese-
tén még nagyobb pálya építhető. Műanyag elemeket 
is tartalmaz.

11 990 Ft

ÉPÍTŐ-KONSTRUÁLÓ FEJLESZTŐESZKÖZÖK
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KÖRNYEZETÜNK MEGISMERÉSE

TERMÉSZETMEGFIGYELŐ KÉSZLET 
BD85801 
Praktikus megfigyelőkészlet vízi élőlények méreté-
nek összehasonlításához, vizsgálatához. 
Tartalma: 1 széles csipesz, 1 nyeles kiemelő, 1 óriás 
nagyító, 1 nagy megfigyelő tartály nagyítós tetővel 
(29 cm magas, 15 cm átmérővel, fogóval)

9 490 Ft

BOGÁRNÉZŐKE RÁCSAVARHATÓ TETŐVEL
BD6639
Lencse: 45 Ø és 30 mm
Kétszeres és négyszeres nagyítás.

1 290 Ft

FELFEDEZŐ NAGYÍTÓ
BD84721 
Csiszolt, bikonvex üveglencsével, kényelmes fogás-
sal. A nagyobbik lencse 5,5 cm átmérőjű és 2× nagyí-
tású, a kisebbik (1,5 cm) 8× nagyítású. 
Méret: 17 cm

1 190 Ft
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KÖRNYEZETÜNK MEGISMERÉSE

KOMPOSZTÁLÓ KÉSZLET
LR_LER5095
A 3 különálló, szellőztetett rekesz lehetővé teszi a 
gyerekek számára, hogy megfigyelhessék a teljes 
bomlási folyamatot, és összehasonlíthassák a külön-
böző anyagokat. A mellékelt hőmérők demonstrál-
ják a hőmérsékleti változásokat a bomlás során. 
Tartalma: átlátszó doboz műanyag műfüves tetővel, 
3 rekesszel, szellőzőnyílásokkal és nagyító foltokkal, 
valamint hőmérővel.  

16 370 Ft

MEGFIGYELŐ ESZKÖZ
WE_150-083 
A föld alatti tevékenységek megfigyelésére alkal-
mas: növényzet gyökerének fejlődése, növekedése 
követhetjük nyomon vagy a földigiliszták életébe 
nyerhetünk bepillantást. Tartalmaz: műanyag tartály 
és lábak, szellőzésbiztos fedő, sötétséget biztosító 
kartonburkolat. Méretek: 30×19×4 cm. Ajánlott élet-
kor: 5 éves kortól. 

6 690 Ft

VIRÁGPRÉS
SJK_CB-001 
4 darab csavarral szorítható virágprés. Növények, 
falevelek, virágok és szirmaik préselésére. A cso-
mag tartalmazza a következőket: 1 db itatós papír,  
8 db vékony karton, 4 db fém csavar, 2 db fa lap. 
Méret: 18×18 cm.

2 690 Ft
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ÓRIÁSI-KRESZ KÜLTÉRI KÖZLEKEDÉSI 
TÁBLA- ÉS JELKÉSZLET
PF_0001 
Kültéri KRESZ készlet, időjárásálló kivitelben. 
Szerelt magasság: 110 cm, 
Tábla átmérő: 30 cm, talpátmérő: 42 cm. 
A hordtáska méretei: 113x50x46 cm
A készlet tartalma:
7 db közlekedési tábla talp 
7 db közlekedési tábla oszlop 
7 db közlekedési tábla 
3 db kiegészítő közlekedési tábla 
10 db sárga közlekedési bója 
20 db sárga útjelző talajjelölő 
1 db gyalogátkelőhely 
1 db hordtáska 
csavarok, kengyelek az összeszereléshez.

217 100 Ft

KÖRNYEZETÜNK MEGISMERÉSE

KÖZLEKEDÉSI TÁBLA SZETT 1. 
BD52981 
72 cm magas táblák stabil talpazattal műanyagból: 
Stoptábla, Elsőbbségadás kötelező-tábla, Főútvonal 
tábla, Jobbra kanyarodás tábla, Vigyázat, gyalogos 
átkelés tábla.

22 590 Ft
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KÖZLEKEDÉSI ZEBRA SZŐNYEG
BD58141 
A forgalom nagy kihívást jelent a gyermekek szá-
mára, ezért még fontosabb, hogy a diákok jól megta-
nulják a közlekedési szabályokat.
Méretek: 140 x 100 cm. Anyaga: 100% PVC

13 990 Ft

KÖRNYEZETÜNK MEGISMERÉSE

NAPTÁR
AK_30155
A mágnestábla és a hozzá tartozó demonstrációs 
képek kiválóak, arra, hogy szemléltessük a napokat, 
heteket, hónapokat, éveket, évszakokat és időjárási 
viszonyokat. Tartalma: 1 db 70×50 cm nyomott fém-
tábla, 4db évszakot ábrázoló kép, 16 db időjárási kép–
puzzle, 6 db jelzőnyíl, 63 db kártya (számok, iskolai 
tevékenységek), 1 db öntapadós mágnes.

27 070 Ft

EGY NAPOM MÁGNESES ÓRA - 
KÉPKÁRTYÁKKAL
BZ_BD87289
A tanulók megértik az összefüggést a mindennapi 
teendők és az óra – idő múlása között. Emellett 
megismerkednek az időszakokkal és az időtartam-
mal is. Pl. Reggel hétkor reggelizem, és nyolc órakor 
kezdődik az iskola. Mennyi idő maradt a két esemény 
között? 26 mágneses kép mutatja a cselekményt, 
míg az órán 12 váltakozó színű mező található, ami 
tovább segíti a tanulókat. Tartalom: 1 acéltábla (71 x 
71 cm) akasztóval ellátott óramutató, 26 mágneses 
képkártya (8 x 8 cm)

24 510 Ft
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KIS RITMUSKÉSZLET III. 
(9 KÜLÖNBÖZŐ HANGSZERREL)
SJK_YH-P018-1 
Tartalma:
1 pár műanyag kasztanyetta (5,5 cm)
1 db triangulum ütővel „4-es méret (10,2 cm)
1 db műanyag pántos kézi csörgő (14,5x7 cm)
2 pár műanyag tojás macaras (5,5x4 cm)
1 db nyeles csörgő (21,5 cm)
1 db műanyag kézi csörgő (10 cm)
1 pár fa maracas (12x3 cm)
1 db xilofon 2 db ütővel (19,7x9,5 cm)
1 db nyeles csengő (16,5x4,5 cm)
Átlátszó táskában, mérete: 23x20x8 cm.

13 990 Ft

KIS RITMUSKÉSZLET I. 
(6 KÜLÖNBÖZŐ HANGSZERREL)
SJK_YH-P001-1 
Tartalma:
1 db nyeles csörgő (21,5 cm)
1 db csörgődob („6-os méret, 15x4,5 cm)
1 pár ritmusfa (20x2 cm)
1 pár műanyag maracas (13x4 cm)
1 db triangulum ütővel („6-os méret, 15,3 cm)
1 db műanyag pántos kézi csörgő (14,5x7 cm)
Átlátszó táskában, mérete: 22x22x5 cm.

6 990 Ft

KIS RITMUSKÉSZLET II. 
(6 KÜLÖNBÖZŐ HANGSZERREL)
SJK_YH-P002-1 
Tartalma:
1 db csörgődob 8”-as méret (20x4,5 cm)
1 db nyeles fa kasztanyetta (21,5x3,7x3 cm)
1 pár tojás maracas (5,5x4 cm)
1 pár műanyag kasztanyetta (5,5 cm)
1 pár csukló csörgő (23x2,5 cm)
1 pár műanyag maracas (13x4 cm)
Átlátszó táskában, mérete: 22x22x5 cm.

6 890 Ft

ZENEI NEVELÉS, HANGSZEREK 
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ZENEI NEVELÉS, HANGSZEREK 
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RITMUSTÁSKA (17 HANGSZERREL)
SJK_YH-P007
Tartalma:

1 db  extra nagy guiro 
fabottal

1 pár ritmusfa 
1 db fa nyeles kasztanyetta 
1 db kéthangú fadob – kicsi 
1 db kéthangú fadob – nagy 
1 db kéthangú agogo, 
1 db egyhangú agogo 

1 pár fa kasztanyetta
1 pár fa maracas - nagy  
5 db  triangulum 5  

különböző méretben 
1 db fém shaker 
1 db csörgődob - nagy 
1 db csörgőkarika - nagy 

A készlet tárolására alkalmas praktikus vászon táská-
ban szállítjuk.

29 790 Ft

22 990 Ft

RITMUSKÉSZLET I.  
(10 KÜLÖNBÖZŐ HANGSZERREL)
SJK_YH-P-005

Tartalom:
1 pár fa maracas - nagy 
1 db egy oktávos metalofon 
1 pár műanyag kaszta-
nyetta 
1 db kézi csengő
1 pár ujj cintányér 
1 db fa guiro bot 

1 db tornadob - nagy 
1 pár műanyag tojás maca-
ras 
1 db triangulum - kicsi 
1 db kéthangú agogo 
Praktikus műanyag tároló 
táskában szállítjuk.

RITMUSTÁSKA (26 DB HANGSZERREL)
BD8320 
A hangszerek különféle hangok képzésére szolgálnak, ideá-
lisak dal kísérésére vagy az ütem, ritmus gyakorlására.

A SJK_YH-P007-es cikkszámú ritmustáska 7 további hang-
szerrel kiegészítve:

•  3 db csengettyűkoszorú 10 csengettyűvel
• 1 db csengettyűoszlop
• 1 db maracas rúd
• 2 pár claves, keményfából

39 900 Ft
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ZENEI NEVELÉS, HANGSZEREK 

KASZTANYETTA (MŰANYAG)
SJK_YH-S024-3 
Spanyol népi, ritmushangszer. Anyaga: műanyag, 
átmérő: 5,5 cm - piros és kék színű. Párban szállítjuk.

590 Ft

NYELES KASZTANYETTA (GYEREK)
SJK_ZT-0009
Spanyol népi, ritmushangszer, nyéllel ellátva. 
Anyaga: színes lakkozott, keményfa.
Mérete: 12 cm

1 490 Ft

Tartalma:
1 db csörgődob - közepes 
1 db fa csörgőkarika - közepes 
1 db nyeles száncsengő 
1 pár cintányér - kicsi 
4 pár műanyag kasztanyetta 
1 pár műanyag maracas 
1 pár réz csengő 
1 pár kézi csörgő (kicsi)

 
1 db fa csengő pálca 
1 db egyhangú fadob 
1 db kéthangú agogo 
1 db műanyag nyeles kasztanyetta 
1 db másfél oktávos metalofon 
1 db triangulum - kicsi. 
Praktikus textil bőröndben 
szállítjuk.

RITMUSBŐRÖND (17 HANGSZERREL)
SJK_YH-P-006

A készlet tárolására alkalmas praktikus vászon táskában szállítjuk.

29 790 Ft
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ZENEI NEVELÉS, HANGSZEREK 

CSUKLÓ/BOKA CSÖRGŐ 
BZ_BD4408
Tépőzáras csuklócsörgő 4 db csengővel. 
A terméket párban szállítjuk. 
Anyaga: textil és fém. Mérete: 23 cm.

1 290 Ft

KÉZICSÖRGŐ
SJK_YH-D001
Műanyag keret, 4 pár fém csörgővel. 
Mérete: 10 cm. 4 különböző színben.

1 590 Ft

KÉZICSÖRGŐ (NAGY)
SJK_YH-B020-1
7 darab fém csörgővel. Méret: 16,5x10,5 cm. 

2 790 Ft

KÉZICSÖRGŐ (KICSI)
SJK_YH-B018 
Csörgők kerekített műanyag vázon, fa nyéllel, 
5 darab fém csörgővel. Méret: 10,5x7 cm. 

1 790 Ft

KÉZICSÖRGŐ (KÖZEPES)
SJK_YH-B019-1 
6 darab fém csörgővel. Méret: 14×9,5 cm. 

1 980 Ft
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CSÖRGŐKARIKA / TAMBURIN
Rétegelt lemez keret, 2 sor fém csörgővel.

2×6 pár csörgővel. Mérete: 20×5,5 cm
SJK_YH-D019

2 790 Ft

2×8 pár csörgővel. Mérete: 25×5,5 cm
SJK_YH-D020

3 490 Ft

CSÖRGŐDOB
Rétegelt lemez keret, egy sor fém csörgővel, szege-
cselt báránybőrrel.

SJK_YH-D012-1 1 990 Ft

Csörgődob (közepes) 6”-os méret
4 pár csörgővel. Mérete: 15×4,5 cm

SJK_YH-D014-1 3 990 Ft

Csörgődob (Extra nagy) 10”-os méret
7 pár csörgővel. Mérete: 25×4,5 cm

SJK_YH-D011-1 1 590 Ft

Csörgődob (kicsi) 4”-os méret
3 pár csörgővel. Mérete: 10×4,5 cm

SJK_YH-D013-1 2 590 Ft

Csörgődob (nagy) 8”-os méret
5 pár csörgővel. Mérete: 20×4,5 cm

TORNADOB

SJK_YH-D008 1 990 Ft

Tornadob (közepes) 6”-os méret
Mérete: 15×4,5 cm

SJK_YH-D010 2 990 Ft

Tornadob (extra nagy) 10”-os méret
Mérete: 25×4,5 cm

SJK_YH-D007 1 490 Ft

Tornadob (kicsi) 4”-os méret
Mérete: 10×4,5 cm

SJK_YH-D009 2 390 Ft

Tornadob (nagy) 8”-os méret
Mérete: 20×4,5 cm

ZENEI NEVELÉS, HANGSZEREK 
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SZÁNCSENGŐ
SJK_YH-B021 
Csiszolt, lakkozott fa nyél fém csörgőkkel
Hossz: 20 cm, Nyél hossz: 6,6 cm.

1 390 Ft

ZENEI NEVELÉS, HANGSZEREK 
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TRIANGULUM ÜTŐVEL
Fogóval és ütővel, speciális acél ötvözetből.
10 cm méret
SJK_YH-T001-1 990 Ft
13 cm méret
SJK_YH-T002-1 1 090 Ft
15 cm méret
SJK_YH-T003-1 1 290 Ft
18 cm méret
SJK_YH-T004-1 1 490 Ft
20 cm méret
SJK_YH-T005-1 1 590 Ft

RITMUSFA
Kézzel készített ritmushangszer. 
1 pár, csiszolt keményfa 

SJK_YH-S015-1 940 Ft

KÖZEPES (Mérete: 20×2 cm)

SJK_YH-S016-1 1 190 Ft

NAGY (Mérete: 25×2 cm)

SJK_YH-S017-1 760 Ft

KICSI (Mérete: 14×2 cm)
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UJJCINTÁNYÉR
Rézből készült, textil zsinórral. 
A terméket párban szállítjuk.

Ø 5,5 cm SJK_YH-T015 1 480 Ft
Ø 7 cm SJK_YH-T016-1 1 690 Ft
Ø 9 cm SJK_YH-T017-1 3 490 Ft
Ø 12,5 cm SJK_YH-T018-1 3 940 Ft
Ø 14,5 cm SJK_YH-T019-1 3 940 Ft

ESŐBOT - 30 CM
Dél-amerikai eredetű, az eső szemerkélésének hang-
ját utánzó hangszer. Anyaga: műanyag.

Hossz: 30 cm. Átmérő: 5 cm.

SJK_YH-S051 3 290 Ft

Hossz: 40 cm. Átmérő: 5 cm.

SJK_YH-S052 4 190 Ft

ZENEI NEVELÉS, HANGSZEREK 

ÓCEÁN DOB
Ragasztott textilbevonatos rétegelt lemez test, 
műanyag bőrrel és műanyag gyöngyökkel.

Átmérő: 20 cm. Magasság: 3,5 cm.
SJK_YH-D030-1

3 990 Ft

Átmérő: 25 cm. Magasság: 3,5 cm.
SJK_YH-D031-1

4890 Ft
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ZENEI NEVELÉS, HANGSZEREK 

ZENÉLŐ CSENGŐK KÉSZLET - NAGY
SJK_YH-B026 
8 darabos színes harang készlet. Fém harangok 
műanyag- harangnyelvvel és nyéllel. Hangterjedelem: 
c1–c8. Mérete: 13,5×7,4 cm.

11 100 Ft

METALOFON - KICSI
SJK_YH-X011-1 
1 oktávos hangsorral, 2 db ütővel. 
Anyaga: fa. Mérete: 23x21,5 cm.

4 990 Ft

METALOFON - FA TOKBAN
SJK_YH-X017-1 
2 oktávos ütőshangszer, 2 db ütővel.
Anyaga: fa, aluminium.
Mérete: 40,5x17,5 cm..

9 890 Ft
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MŰVÉSZETI ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS

TEMPERA 6×1000 ML 
FO_210BR6 
műanyag tartóban
Fehér, sárga, piros, kék, zöld, fekete színek.

8 990 Ft

MAGAS MINŐSÉGŰ PRIMO TEMPERA 
1000 ml-es kiszerelésben.

1 490 Ft /liter
választható színek:
fehér FH_204BR1000100
sárga FH_204BR1000201
citromsárga FH_204BR1000211
narancssárga FH_204BR1000250
okkersárga FH_204BR1000270
piros FH_204BR1000300
magenta FH_204BR1000301
rózsaszín FH_204BR1000330
baba rózsaszín FH_204BR1000331
ciklámen FH_204BR1000350
skarlátvörös FH_204BR1000380
lila FH_204BR1000400
világos lila FH_204BR1000450
tengerkék FH_204BR1000500
ciánkék FH_204BR1000501
türkizkék FH_204BR1000560
világoszöld FH_204BR1000600
élénkzöld FH_204BR1000610
sötétzöld FH_204BR1000630
világosbarna FH_204BR1000730
sötétbarna FH_204BR1000745
barna FH_204BR1000791
fekete FH_204BR1000800

MAGAS MINŐSÉGŰ PRIMO TEMPERA 
500 ml-es kiszerelésben.

1 490 Ft /db
választható színek:
ezüst FH_201TL500910
arany FH_201TL500920
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MŰVÉSZETI ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS

PRIMO ECSETKÉSZLET  192 DB 
FH_243PTQ192 
műanyag tartóban
Fehér, sárga, piros, kék, zöld, fekete színek.

15 460 Ft

VÍZFESTÉK FESTŐ PALETTA
FH_101A12TO
12 színből álló, 25 mm átmérőjű festékkorongokkal 
töltött festőpaletta ecsettel. A festőpaletta műanyag 
fedővel rendelkezik.

700 Ft

UJJFESTÉK KÉSZLET
FH_226TD50S
6x50g-os készlet. 
Tartalma: fehér, sárga, piros, kék, zöld, fekete színek.

1 200 Ft

ÜVEGMATRICA FESTÉK KÉSZLET
PR_RFEUF142
Amos üvegmatrica festék készlet,  
9×22 ml+ 1×40 ml kontúr.

2 690 Ft
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JUMBO 48-AS ZSÍRKRÉTA SZETT
FH_062PC48A
12 színű, 48 darabos zsírkréta készlet, 
műanyag kerek tárolóban.

2 990 Ft

SZÍNES CERUZÁK 
FH_511MAXI120 
Hatszögletű, lakkozott 12 színű színes ceruza, 
120 darabos válaszfalas tárolóban. Magas minő-
ségű ceruzák. 1 ceruza átmérője 5,5 mm.

15 990 Ft

HATSZÖGLETŰ SZÍNESCERUZA KÉSZLET 
MŰANYAG TÁROLÓ DOBOZBAN (144 
DARABOS)
FH_525MINAB144
Jó minőségű lakkozott színes ceruzák vastag béllel. 
Színárnyalatai intenzívek és tartósak, a festékre rá 
lehet festeni és keverhető, hogy érdekes világos-sö-
tét-effektusokat érjünk el. 
12 különböző szín. Ceruzavastagság: 8 mm, Ceruza-
hossz: 175 mm.

15 600 Ft

ZSÍRKRÉTA - HÁROMSZÖG ALAKÚ (MAROK)
FH_073TRI12AP
12db-os készlet. A legkisebbek első művészeti 
élménye lehet a marokkrétával rajzolás. A korai 
gyermekkorban ideális első krétának, mert könnyebb 
megfogni, nem törik úgy mint hosszú társai és sokáig 
is tart. Gyönyörűen pigmentált színekben kapható.

2 390 Ft

MŰVÉSZETI ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS
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RAJZLAP SZÁRÍTÓ
BZ_BD50394
15 db kép szárítására alkalmas ez a rendkívüli ked-
vező árú kartontartó. Felülete víztaszító réteggel 
bevont karton. Mérete: 110×46×33 cm

8 990 Ft

KARTON HÁZIKÓ - AZ ÉN CSOPORTOM
BZ_BD53202
A festhető, szabadon dekorálható kartonházikóba 28 
fényképet helyezhetünk el (2,6×4,4 cm). A kis házikón 
található képekből meg lehet állapítani, hogy melyik 
gyerek tartozik az egyes csoporthoz. A csoporthoz 
tartozás érzetét segíti elő. Ház mérete: 55×36,5 cm

4 990 Ft

ÁLLATMASZK PAPÍRBÓL - 8 DB
BZ_BD52352
8 vadállat. Egyszerűen díszíthető, festhető kar-
tonmaszk, szerepjátékhoz, gyermekszínházhoz, 
és természetesen farsangra. A készlethez kb. 2,5 
m gumiszalagot is mellékelünk, hogy a gyerekek 
magukra tudják erősíteni a már elkészült maszkokat. 
Egy maszk mérete: 23-26,5 cm széles. Minták: majom, 
oroszlán, elefánt, zsiráf, tigris, zebra, bagoly, medve

1 290 Ft

KEREK, RAGASZTHATÓ DEKOR SZEM 8 MM, 
100 DB/CS
PK_KDKSO041
Bábok, állatfigurák készítésénél használható, önta-
padó kerek szemecskék.

650 Ft

MŰVÉSZETI ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS
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MŰVÉSZETI ÉS VIZUÁLIS NEVELÉSMŰVÉSZETI ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS

GLUTÉNMENTES GYURMAKÉSZLET
FO_298ED24GF 
24 darab, 6 különböző színű, gluténmentes puha 
modellező gyurma, zárható fedővel rendelkező 
műanyag tárolóban. Mennyiség: 24x100g, 6 szín.

5 990 Ft

GIPSZÖNTŐ FORMAKÉSZLET
PK_KDKGF-KLT 
5 különböző mintából álló készlet.

1 890 Ft

AGYAGTÖMB (10 KG)
PK_KDKAG002 
Kiváló minőségű fazekas agyag. 10 kilogrammos 
tömbben. Kézműves foglalkozásokhoz ajánljuk. 
Vízzel puhítható. Száradás után festhetjük vagy 
kemencében kiégethetjük.

990 Ft

MODELLGIPSZ
OI_2392454 
Finomszemcsés, természetes alapú modellgipsz, 
mely sokrétűen felhasználható. Szobrászatra, 
modellezésre, kerámiapipari célokra. Hobbijellegű 
szerelési és rögzítési célokra is kiváló, száradást 
követően pedig fehér színű lesz. 1 kg-os kiszerelés.

490 Ft

GYÖNGY-GYURMA
WK_301563
Könnyen formálható, nem ragad a kézhez és nem 
szárad ki. 36 tömb 16 színben, tartalmaz csillámló 
színt és éjjel világítót is. Méret tömbönként: kb. 
100×70×40 mm.

19 900 Ft
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MŰVÉSZETI ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS

KREPP PAPÍR KÉSZLET
PK_KREPPKLT
15 tekercs krepp-papír, különböző színekben. Egy tekercs mérete: 50×200 cm. A csomag tartalma: 
1 tekercs sárga, 1 tekercs fekete, 1 tekercs fűzöld, 1 tekercs piros, 1 tekercs barna, 1 tekercs égszínkék, 
1 tekercs sötétzöld, 1 tekercs rózsaszín, 1 tekercs narancssárga, 1 tekercs rózsaszín, 1 tekercs gránát vörös, 
1 tekercs sötétlila, 1 tekercs kék, 1 tekercs zöld, 1 tekercs világos rózsaszín.

1490 Ft

PUHA FILCLAP
PK_KDKFI00-KLT 
100 db-os készlet, A/4-es méretű, 2 mm vastag, 
vágható, varrható, ragasztható filclapok. 
Készíthetünk belőlük bábokat, játékokat, dekorációt. 
10 lap fekete, 10 lap rózsaszín, 10 lap piros, 10 lap zöld,
10 lap lila, 10 lap kék, 10 lap barna, 10 lap citromsárga,
10 lap narancssárga, 10 lap fehér.

9900 Ft

ÓRIÁS KREATÍV KÉSZLET
BD57123 
Óriás kiszerelés iskoláknak, több foglalkozásra is!
Rengeteg kiegészítővel, praktikus, nagy tároló-
dobozban. Díszítéshez vagy önálló kis figurák készí-
téséhez is! Tartalma:
• 100 g toll (10–20 cm hosszú) több színben
• 100 db pompon (1–5 cm nagyság) több színben
•  800 db ékszer, vagy díszítőkő (szögletes és kerek)
• 35 g indiángyöngy (színes, vegyes mix)
•  100 db mozgó szemecske (3–11 mm).
•  100 g fűzhető csillogó flitter (vegyes, színes mix) 
• 100 db zseníliadrót (8 mm átm.)
• 1 nagy átlátszó tárolódoboz

14 990 Ft
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MŰVÉSZETI ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS

323 RÉSZES KREATÍV PAPÍRKÉSZLET 
BD81397
323 részes készlet a leggyakrabban használt 
papíráruval. 

Tartalma: 
• 100 ív origami lap
• 130 db gumi-betűsablon
•  13 ív rajzpapír, 25×35 cm
•   10 ív fotókarton, 25×35 cm
• 1 ív  fotókarton, szivárványszínű 25×35 cm
•  1 ív fotókarton kígyómintával, 25×35 cm
•  13 ív virágselyem, 25×35 cm
•  10 ív transzparens papír, 25×35 cm
• 11 ív hullámkarton, 25×35 cm 
• 2 ív szivárványpapír, 25×35 cm
• 2 ív gumilap, 20×29 cm
• 10 db zseníliadrót 50 cm hosszú
• 20 db szemecske

6 500 Ft

198 RÉSZES KREATÍV PAPÍRKÉSZLET
BD81398
198 részes készlet a leggyakrabban használt 
papíráruval. 

Tartalma: 
• 15 ív karton, 25×35 cm
•  2 ív karton, arany és ezüst színű, 25×35 cm
• 8 ív fotókarton, 25×35 cm
• 2 ív  fotókarton, arany és ezüst színekben, 25×35 cm
•  3 ív  fotókarton, aranyszínű csillagokkal, 25×35 cm
•  10 ív transzparens papír, 25×35 cm
• 11 ív hullámkarton, 25×35 cm
•  2 ív hullámkarton, ezüst és arany, 25×35 cm
•  2 ív hullámpapír, arany színű csillagokkal, 25×35 cm
•  50 ív  alumínium papír hajtogatáshoz, 10×10 cm
•  13 db minta hullámpapírból, arany színű
•  10 db zseníliadrót, arany és ezüst, 50 cm
• 20 db szemecske
• 50 db  szalmaszál, 22 cm hosszú 

8 490 Ft
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TÓNUSKARTON-PAPÍR CSOMAG 
1560 LAP, 23 SZÍN
BD11619
A különböző méretű lapok prezentációs célokra, és 
bármilyen kreatív munkára is alkalmasak. 
A tónuskarton nem olyan merev, mint a hagyomá-
nyos karton, így hajtogatásra is alkalmas. 
Vastagság: 180 g/m2

A csomagban:
• 260 darab A2-es lap
• 260 darab A3-as lap
• 260 darab A4-es lap
• 260 darab A5-ös lap
• 520 darab A6-os lap

99 900 Ft

MINTAVÁGÓ OLLÓ, 3 DARABOS KÉSZLET
PK_TOLMV019 
Három különböző vágó élű olló egy csomagban. 

1000 Ft

20 DARABOS SZÍNES HULLÁMKARTON
PK_HULLAMKLT 
Mindkét oldalon színes hullámkarton; 
20 különböző színben. A lapok mérete: 50×70 cm.
A csomag tartalma: 1 lap fekete, 1 lap rózsaszín, 
1 lap ciklámen, 1 lap piros, 1 lap bordó, 
1 lap világoskék, 1 lap almazöld, 1 lap olajzöld, 
1 lap zöld, 1 lap sötétlila, 1 lap natúr, 1 lap kék, 
1 lap citromsárga, 1 lap napsárga, 1 lap narancssárga, 
1 lap fehér, 1 lap metál ezüst, 1 lap metál piros, 
1 lap metál arany, 1 lap metál kék.

4 990 Ft

10 DARABOS OLLÓKÉSZLET
PK_TOLIR136-KLT 
Iskolai fém olló színes fogóval, vegyes színekben.
Mérete: 12 cm.

2490 Ft
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109 RÉSZES KREATÍV PAPÍR KÉSZLET (CIRKUSZ)
STO_F1935
Különböző hobbi és kézműves eszközök válogatása.
Tartalma:
10 db tónuspapír, 130 g/m2, 25×35 cm, vegyes színekben
10 db tónuskarton, 220 g/m2, 25×35 cm, vegyes színekben
7 db dekorációs karton, 270 g/m2, 24×34 cm, vegyes színekben
3 db hullámkarton, 25×35 cm, vegyes színekben
1 tekercs damil
8 db klipsz
Leírás és mintalap.

4 600 Ft

114 RÉSZES KREATÍV PAPÍR KÉSZLET
STO_F942
Különböző hobbi és kézműves eszközök válogatása.
Tartalma:
4 db dekorációs karton, 270 g/m2, 25×35 cm, vegyes színekben
3 db  transzparens papír, motívumokkal díszített, 115 g/m2, 

25×35 cm, vegyes mintákkal
4 db tónuskarton, 220 g/m2, 25 x 35 cm, vegyes színekben
4 db tónuspapír, 130 g/m2, 25×35 cm, vegyes színekben
4 db hullámkarton, 25×35 cm, vegyes színekben
3 db  dombornyomott karton, 220 g/m2, 24×34 cm, vegyes 

színekben
1 db sziluett olló
1 db gyurmaragasztó (400 fehér négyzettel)
3 db 3D mintás motívumlap, A4 méretben
60 db ékszerkő, különböző méretben és színben
4 db boríték, 11×15,5 cm, több színben
1 lap arany színű pillangós kontúrmatrica
20 db dekorgumi matrica
2 db papír táska 12×5,5×15 cm, több színben

5 950 Ft
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KREATÍV ALAPKÉSZLET 1.
SJ_KREATIV1
Tartalma: 
72 db zsírkréta, 
216 db-os színes ceruza készlet praktikus tároló dobozban, 
8 db különböző színű magas minőségű PRIMO tempera 500 ml, 
36 db ecset vegyes méretben, 
1 csomag 323 részes készlet, Hobbi kézműves készlet egész évre, 
1 csomag 322 részes készlet, Kreatív kézműves készlet egész évre, 
20 tekercs 200×50 cm-es krepp papír vegyes színekben, 
12 db 21 g-os ragasztó stift, 
2 db 40 W-os ragasztópisztoly, 
1 kg 11×200 mm-es ragasztó stick (ragasztó pisztolyhoz), 
2 db 120 g-os univerzális fehérragasztó, 
3 db-os mintavágó olló készlet, 
10 db iskolai olló (fém, színes fogóval).

44 990 Ft
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NAGY DEKOR KÉSZLET
SJ_DEKOR
Több mint 2000 dekor elemet tartalmaz. 

Tartalma: 
1 csomag 323 részes kreatív papírkészlet, 
1 csomag óriás kreatív készlet,
3 db 16 mm formalyukasztó dekorgumihoz,
3 db 25 mm formalyukasztó dekorgumihoz, 
2 db bordűr mintalyukasztó, 
2 db 50 mm formalyukasztó, 
3 db mintavágó olló, 
100 db spatula, (lapos színes fapálca), 
100 db mini facsipesz 2,5 cm, színes.

31 990 Ft

MŰVÉSZETI ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS
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NAGY ALKOTÓ KÉSZLET
SJ_ALKOTO

Tartalma: 
1 csomag, 323 részes kreatív papírkészlet.
8 db különböző színű PRIMO tempera 1000 ml,
24 db ecset, 2-4-6-8-10-12-es méretenként 4 db,
5 db ecsetmosó pohár,
5 db különböző színű PRIMO gyúrma 550 gr,
1 csomag gyurma formázó és mintázó készlet,
2 db PRIMO levegőn keményedő, fehér gyúrma 500 gr,
10 tekercs különböző színű Krepp papír (50×200 cm),
1 db PRIMO vinil, folyékony ragasztó, 250gr,
1 csomag, PRIMO 24db-os színesceruza készlet,
6 csomag, 12 db-os zsírkréta készlet,
12 db iskolai olló 13 cm-es,
4 db különböző színű méhsejtpapír 25×35 cm,
1 csomag színes papír A/4, 80g, 250 lap (10 szín × 25 lap),
18 db Dekor karton, 9 különböző szín, 70×100 cm, 200 gr,
1 csomag Quillingpapír alapkészlet, 900 csík, 1db 
sodrórúddal

39 990 Ft

MŰVÉSZETI ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS
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MOZGÁSFEJLESZTŐ ESZKÖZÖK   

GIMNASZTIKAI LABDA, PUMPÁVAL
Gimnasztikai labda hatékony aerobic kellék, javítja a 
testtartást, tehermentesíti a gerincet és a porcko-
rongokat. Anyaga: gumi. 

55 cm SJK_YDS-0006 2 490 Ft

65 cm SJK_YDS-0005 2 990 Ft

75 cm SJK_YDS-0004 3 490 Ft

85 cm SJK_YDS-0002 3 990 Ft

GIMNASZTIKAI SZALAG KÉSZLET
5 szalagot tartalmazó készlet, mely a megszokott 
gimnasztikai alkalmazás mellett előadásokhoz, 
színdarabokhoz, mutatványokhoz, táncokhoz is hasz-
nálható. A műanyag pálcák hossza 30 cm. Különböző 
színű szalagokkal.

1,6 m hosszú  BZ_BD3174  11990 Ft

3 m hosszú  BZ_BD3175  14990 Ft

4 m hosszú  BZ_BD3176 16990 Ft

10 SÁLAS KÉSZLET – ÉLÉNK SZÍNEKBEN 
BZ_BD3497

Ezek a kendők kiválóan alkalmazhatók táncelőa-
dáskor, vagy olyan alkalmakkor, mikor szükség van 
az esztétikai élményre. 10 kendőt tartalmaz (színek 
szerint szortírozva), 65x65 cm. 
6 990 Ft

10 sálas készlet – 140 x 140 cm, élénk színekben

BZ_BD33400

14 990 Ft
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GUMI FUTBALL LABDÁK
Speciális anyagból készült ifjúsági focilabda. Kiváló 
alternatívája a hagyományos varott (vagy ragasz-
tott) labdáknak. Sport oktatáshoz, és kezdő játéko-
soknak kifejezetten ajánlott.

No 4-es, 20,7 cm PL_01201 1 590 Ft

No 5-ös, 22 cm PL_01195 1 990 Ft

TÜSKELABDA 
Jó kopásállóságú, kiváló rugalmasságú masszírozó 
labda több méretben. Anyaga: műanyag.

5 cm, 20 g BZ_BD3093 990 Ft

7 cm, 50 g BZ_BD3161 1 090 Ft

8 cm, 85 g BZ_BD3107 1 190 Ft

10 cm, 165 g BZ_BD3108 1 690 Ft

PETTYES LABDA
PL_01140
Jól pattanó magyar gyártású gumilabdák, amelye-
ket különböző színekben szállítunk. Ø 22 cm. Az ár 1 
darabra vonatkozik!

690 Ft
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22 DARABOS SZABADIDŐS JÁTÉKKÉSZLET  
TÁROLÓDOBOZBAN 
BD754859 
Csupán napi 15 perc szabad játék a természetben 
jelentős mértékben javítja az iskoláskorú gyerekek 
teljesítőképességét. Ez a szett segít nekik abban, 
hogy felszabadultan töltsék el idejüket a friss 
levegőn. Tárolódoboza praktikus könnyen elhelyez-
hető az osztályteremben. 

54 900 Ft

NAGY SZABADTÉRI JÁTÉKSZETT 
BD53895 
1 db puha futball-labda, 1 doboz aszfaltkréta, 
6 db gumikötél, 1 mini-roller, 1 békás ugrálólabda, 
1 frizbi, 1 db repítőlabda, 
3 db hám (lovacskás-játékokhoz), 
1 db felfújható labda, 1 db ugrókötél (8m), 
3 pár „Futó Dolly”, 1 db tépőzáras labdajáték, 
1 Scoop-játékkészlet, 
1 db hordozó táska füllel.  

71 500 Ft

ÓRIÁS JÁTÉKLÁDA  
BD52215 
Ideális segítség a szünetekben. Kinti és benti hasz-
nálatra egyaránt ajánljuk. Az egész osztály számára 
elegendő mennyiségű játékot tartalmazó doboz! 
Az átlátszó dobozban a gyerekek azonnal megtalál-
hatják a legkedvezőbb játékot. 
Tartalma: 1 db 84 literes műanyag doboz tetővel, 
1 db soft-ütőlabda, 1 db könnyített teniszlabda, 
1 db tépőzáras labdajáték készlet, 1 db mókáslabda, 
1 db ugrálókötél 8m, 1 db ugrálókötél 10m, 
1 db ugrálókötél 15m, 1 repülő csillag, 
1 db óriás howler, 1x (6 db) egyensúlyozó lépegető.  

56 500 Ft
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KÜLTÉRI SZABADIDŐS JÁTÉK KÉSZLET
BD50687 
Egy egész osztálynyi gyermeknek (több mint 20 fő) 
elegendő a táskában található labdamennyiség. 
Ajánljuk gyakorláshoz, játékos időtöltéshez, osztály-
kirándulásokhoz. Tartalma: 2 mini-tenisz, 
1 családi tenisz, 2 ribbonlabda, 4 asztali teniszütő, 
2 labdával, 1  tollaslabda készlet I., 
1  hajító labdakészlet, 1  tépőzáras labdakészlet, 
2 scoop-ütő, 4  frizbi (bevonatos és bevonat nélküli), 
1  tollaslabdakészlet II.

48 500 Ft

ÓRIÁS-LABDAKÉSZLET
BD50689 
Készletünkben biztosan megtalálják a gyerekek azt 
a labdát, amivel játszani szeretnének. A rengeteg 
játéknak nagy hasznát vehetjük szünetekben, tor-
naórán, kiránduláson. Tartalma: 
2 db habszivacs futball labda, 
1 db habszivacs röplabda, 
2 db soft-labda, 1 db spirál-futball labda,
1 db földgömb labda, 3 db zsonglőr labda,
3 db plüss labda, 1 db pompon labda 11 cm,
1 db pompon labda 5 cm, 1 db léggömblabda
1 db  csíkos hernyócska labda dobójátékokhoz
4 db  soft-frizbi (bevonattal és bevonat nélkül)

45 900 Ft

ÓRIÁS DOBÓJÁTÉK-KÉSZLET
BD33888
A dobójáték készlet a szünetekben, délutáni foglal-
kozások alkalmával és a testnevelés órán is bevet-
hető. A készlet tartalma: 
-  Dobozos célbadobó játék
-  Soft - dobójáték
-  Tapadós- futball labda
-  Boule-játék gumiból
-  Frizbi bábuk
-  Dobj pontosan a pontokért!
- Dobókarika
- Csóva-labda

94 900 Ft
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PHLAT DISC JÁTÉKSZETT
SJK_ST-044
A Phlat Disc egy többféleképpen játszható ügyes-
ségi játék. Remek szabadtéri játék, a kertben leg-
alább annyira szórakoztató időtöltést nyújt, mint a 
strandon vagy a medencében. A szett egy labdát 
és 2db korongot tartalmaz. Átmérője 30 cm.

3 690 Ft

PELOTA SZABADTÉRI JÁTÉK KÉSZLET 
SJK_ST-041
Az egyik legkedveltebb labdás ügyességi játék ami 
biztosan jó szórakozást ígér a szabadban!  
A készlet tartalma: 2 speciális kialakítású kanál  
és 1 db labda.

1 290 Ft

BUNGEE JÁTÉK
SJK_ST-016 
Kapd el a labdát a tölcsérrel. Szórakoztató ügyességi 
játék. Kinti és benti használatra egyaránt alkalmas.

1 990 Ft

MOZGÁSFEJLESZTŐ ESZKÖZÖK   

DOBOZOS CÉLBADOBÓ JÁTÉK
BD36220 
Klasszikus játék új kivitelben. A készlet 10 dobozt és 
6 puha labdát tartalmaz. A dobozokon levő számo-
zással több játékvariáció is lehetséges. Hordozható 
táskával szállítjuk. Dobozok: 10 cm magas, 8 cm 
átmérővel. Labdák: 6 cm átmérővel. 

14 500 Ft
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EGYLÁBAS, KÖTELES UGRÁLÓ LABDA
BD33331
Szabadidős mozgásfejlesztő eszköz, mely javítja 
és fejleszti a finommotorikus és koordinációs képes-
ségeket. A feladat egyszerű: a bokára tehető gyűrű 
segítségével minél többször pörgessük meg a lab-
dát. Méret: A gyűrű átmérője: 14 cm

2 290 Ft

FUTÓ DOLLY
BD42103
Kiváló koordinációt egyensúlyt fejlesztő, szórakoz-
tató játék. Ügyességi pályára, versenyekhez is! 
1 pár lépegetőt tartalmaz. 
Magasság körülbelül: 12 cm.

1 500 Ft

MOZGÁSFEJLESZTŐ ESZKÖZÖK   

SZATURNUSZ UGRÁLÓLABDA  
- EGYENSÚLYOZÓ
BD33340
Kiváló koordinációt egyensúlyt fejlesztő, szórakoz-
tató játék. Ügyességi pályára, versenyekhez is! 
1 pár lépegetőt tartalmaz. 
Magasság körülbelül: 12 cm.

3 990 Ft
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FOLYAMI LÉPEGETŐ - LÉPŐKŐ KÉSZLET 
SJK_ST-004
Mozgásfejlesztő ‚‚lépőkövek” 4-7 éves gyermekek 
számára kifejlesztett játék, amely alkalmas a moz-
gáskoordináció, érzékelés és egyensúlyérzék fejlesz-
tésére. Anyaga: műanyag.
Tartalma: 9 darab lépőkő.

14 990 Ft

SZIVÁRVÁNY LÉPŐKÖVEK 
SJK_ST-038
5 db-os készlet. Egymásba helyezhető lépőkö-
vek, minden szint más színű, 5 db-os készlet. 
Mérete:27cm

9 990 Ft  

LÉPEGETŐ JÁTÉK KÖTÉLLEL
SJK_ST-020 
6 darab műanyag lépegető, kötéllel összekötve.
Anyaga: műanyag. 
Méret: magasság 8 cm, Ø 21 cm

7 990 Ft

EGYENSÚLYOZÓ SÜNI 
SJK_ST-031
1 darab. Többféle színben.
Anyaga: műanyag. 
Méret: 17 cm

2 990 Ft
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EGYENSÚLYOZÓ HEGY 
SJK_ST-021 
Tartalma: 1 db hegy. Anyaga: Műanyag 
Kiváló kiegészítője különböző mozgásfejlesztő 
készleteknek illetve a fenti nagy egyensúlyozó hegy 
terméknek. Kiegészítő gerendával használva össze-
kapcsolhatók az elemek és izgalmas akadálypálya 
alakítható ki.
Termék mérete: 40 x 24 cm

7 690 Ft

EGYENSÚLYOZÓ GERENDA (kiegészítő elem)
SJK_ST-022
Összekötő elem a fenti egyensúlyozó hegyhez. Alkal-
mazható még mozgásfejlesztő készletekhez is.

6 750 Ft

EGYENSÚLYOZÓ HEGY
SJK_ST-007
A gyerekek a lépcsofokok használatával érhetik el 
a hegy tetejét. A csecsemők a játék által feltérké-
pezhetik a lépéseket, az idősebb gyererek pedig 
lépcsőként használhatják a hegyet. 4 fokból áll, amik 
a nehézségi szinteket jelképezik. Ülésre is alkalmas 
eszköz. Anyaga: műanyag. Méret: 50×41×27 cm

13 900 Ft

MÁSZÓALAGÚT
SJK_ES-0001
Mozgáskoordináció fejlesztésére alkalmas eszköz. 
Hossza 180 cm hosszú, 48 cm átmérőjű két végén 
nyitott henger alakú eszköz, amelynek anyaga szí-
nes, könnyen tisztítható polyester. Az eszköz össze-
csukható, elősegítve a helytakarékos tárolást.

3 990 Ft
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BUKFENCSZŐNYEG
SJK_ST-008
A 100x50x8 cm méretű tornaszőnyeg.
PVC bevonatú szivacs. Többféle színben.

9 990 Ft

HABSZIVACS UGRÓISKOLA 
SJK_LY-0001
Játékos módon biztosítja a gyermekek számra  
a számolási és rendszerezési készségek fejlődését,  
a számok megismerését és azok rögzülését. 3 db 
32×32 cm-es lap, 2 db 32×36 cm-es lap, 1 db kör, 
átmérő 50 cm. Méret: kb. 216×611cm

3 740 Ft

HOPP UGRÓISKOLA
A Twister Hoop ugróiskola mintájára készült ugróis-
kola készlet. 
Tartalma: 10 karika, 10 összekötő elem. 

28 cm-es SJK_ST-039/3 3 990 Ft
36 cm-es SJK_ST-039/2 4 990 Ft
48 cm-es SJK_ST-039/1 6 990 Ft



Telefon: +36 1/266-5140 • email: info@taneszkoz.hu • www.bdovi.huTelefon: +36 1/266-5140 • email: info@taneszkoz.hu • www.bdovi.hu 83

AKADÁLYPÁLYA SZETT (OVÁLIS FORMA)
SJK_ST-018 
Sokrétűen felhasználható egyensúlyozó játék. 
Kinti és benti használatra egyaránt alkalmas.
20 elem/készlet
A készlet tartalma: 
8 db egyenes elem, 48x18x10 cm
8 db ív elem, 55x14x9 cm 
4 db kereszt elem, 16x16x5 cm
Anyaga: műanyag. 
Megépíthető pálya mérete: 3,4×1,3 m

34 990 Ft

EGYENSÚLYOZÓ ÖSVÉNY KÉSZLET 
- 20 darabos 
SJK_ST-037
Remekül fejleszti a szem-láb koordinációt, illetve 
ha kézzel használják, szem-kéz koordinációt, nem 
beszélve a figyelemről. A készletben egyenes, görbe 
és összekötő elemek vannak.
A görbe: 48x13 cm, az egyenes elem mérete: 44x13 
cm, az összekötő elem mérete: 16x16 cm.

19 990 Ft

MOZGÁSFEJLESZTŐ ESZKÖZÖK   

AKADÁLYPÁLYA SZETT 12 RÉSZES
SJK_ST-065
Egy szett 12 db akadálypálya elemet tartalmaz, 
amelyek tetszés szerint illeszthetőek össze és 
variálhatók. Az elemek külön-külön is használhatóak, 
úgymint egyensúlyozó henger vagy például libikóka. 
A pálya ezáltal többféle funkciót is be tud tölteni 
egyszerre.

199 990 Ft
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KOMPLETT MOZGÁS-FEJLESZTŐ KÉSZLET
BD50691
A készlet segítségével gyorsan és egyszerűen 
építhetünk ügyességi akadálypályát, csapatfej-
lesztő játékokhoz. Az egyes részek egymással is 
kombinálhatóak. 
Tartalma: 
30 db összekötő kapocs, 
3 db piros bója, 3 db sárga bója, 
4 db  akadálytégla piros és sárga színben, 
8 db gimnasztikai rúd, 
4 db  kisméretű (38 cm) gimnasztikai karika, 
4 db  közepes méretű (50 cm) gimnasztikai karika.

52 990 Ft

MŰANYAG EGYENSÚLYOZÓ KÉSZLET 
(FOLYÓ ÉS SZIGET)
SJK_ST-017
Tartalma: 12 folyó elem és 4 sziget elem. 
Anyaga: műanyag. 
Méret: folyó: 35 x 11 x 5 cm, sziget: 47 x 32 x 18 cm

34 900 Ft
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MOZGÁSFEJLESZTŐ KÉSZLET MAXI 
SJK_ST-005 
Tartalma: 12 db féltégla, 8 db tégla, 
4 db egyensúlyozó deszka, 4 db 35 cm-es karika, 
4 db 50 cm-es karika, 4 db 60 cm-es karika, 
16 db 35 cm-es rúd, 8 db 70 cm-es rúd, 
12 rúd és karika rögzítő kapocs, 
24 kapocs rudak összekapcsolásához, 
10 db babzsák, 5 pár kéznyom, 5 pár lábnyom. 

99 990 Ft

NAGY MOZGÁSFEJLESZTŐ KÉSZLET 2. 
ST-033
Tartalma: 84 db különböző elem, mely egyedi aka-
dálypálya építését teszi lehetővé. Az elemek között 
megtalálhatóak: rudak, bóják, híd, féltégla, karika, 
négyzet, érzékelő láb- és kéznyom.

119 990 Ft
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EGYENSÚLYOZÓ TÖLCSÉR
BD3115 
A tölcsér segítségével a motorikus és az egyensú-
lyozó készség gyorsan, játékosan fejlődik. 
Több helyen is felhasználhatjuk az egyensúlyozó 
tölcsért: füvön, termekben,  vagy akár vízben is. 
Méret: 80 cm átmérő, 1–2 gyermek számára

15 390 Ft

BILIBO
JK-ST-001 
Forgó egyensúlyozó ülőke 6 különböző színben. 
Mérete: 40×40×21 cm. Anyaga: tömör műanyag.

6 990 Ft

MINI BILIBO 6 DARABOS KÉSZLET 
SJK_ST-001K-KLT
A kultikus Bilibo kistestvére 6 db-os készletben. 
Sokan gondolják, hogy ebbe is bele lehet ülni, hisz 
a kép egy kicsit csalóka. A mini tényleg egészen 
kicsike, de a felhasználási lehetősége viszont 
óriási. Ideális csoportos foglalkozásokhoz és kéz-
ügyességet fejlesztő feladatokhoz. Anyaga: tömör 
műanyag

3 990 Ft

MOZGÁSFEJLESZTŐ ESZKÖZÖK   

PUTTONYOS BABZSÁK VÁLTÓJÁTÉK
SJK_ST-014 
A csapatszellemet, a bizalmat, kéz-, szem koordi-
nációt egyszerre fejlesztő játék. Bel- és kültérre is 
ajánlott. Tartalma: 6 puttony, 6 db babzsák. 
Babzsák külön is vásárolható!

19 990 Ft
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MÓKUSKERÉK
BZ_BD53757 
Fejleszti a gyermekek egyensúlyérzékét, a koordi-
nációt és a motoros készségeket, ezzel hozzájárulva 
egészséges fejlődésükhöz. A mókuskerék 4 részből 
áll, melyeket külön-külön mászókaként is lehet 
használni. Kültéri és beltéri használatra is alkalmas. 
A termék anyagában színezett, nagy sűrűségű polye-
tilénből készült. Mérete: 133×42×12 cm.

69 000 Ft

EJTŐERNYŐJÁTÉK Ø 2 m
Sokrétűen felhasználható. Kinti és benti haszná-
latra egyaránt alkalmas. Kiváló csoportos mozgás-
fejlesztő játék. Kb. 25-30 fő együttes játszására 
alkalmas. Mérete: 2 m.

SJK_ST-006 4 570 Ft
EJTŐERNYŐJÁTÉK Ø 3,6 m 
Merevítővel ellátva. 12 fogantyúval.

BZ_BD3196  7 740 Ft
EJTŐERNYŐJÁTÉK Ø 7 m 
SJK_ST-032  39 990 Ft
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ÉRZÉKELŐ LÁBNYOM
SJK_ST-042 
Tartalma: 1 pár jelölő láb, különböző színekben. 
Felülete nem egyenletes, így érzékelés fejlesztésre 
is jól alkalmazható. Sokrétűen felhasználható. 
Anyaga: műanyag 

1 690 Ft

ÉRZÉKELŐ KÉZ-LÁBNYOM PADLÓJELÖLŐ
SJK_ST-063 
Kéz és lábnyom padlójelölő tábla. 
Mérete: 58x22 cm. Több színben. 
Anyaga: műanyag

2 490 Ft

ÉRZÉKELŐ TENYÉR
SJK_ST-043 
Tartalma: 1 pár jelölő kéz, különböző színekben. 
Felülete nem egyenletes, így érzékelés fejlesztésre 
is jól alkalmazható.
Anyaga: műanyag

1 690 Ft

JELÖLŐ KÉZ- ÉS LÁBNYOM KÉSZLET
SJK_ST-0423
Tartalma: 6 pár jelölő kéz, 6 pár jelölő láb, különböző 
színeben. Felülete nem egyenletes, így érzékelés 
fejlesztésre is jól alkalmazható. Anyaga: műanyag
Csak a megfelelő formára helyezhetjük a végtag-
jainkat. A kéz- és lábformákat egymástól távolabb 
helyezve, az egyensúlyi helyzetet is meg kell talál-
nunk. A készlet segít a szem-kéz, szem-láb koordiná-
cióban és az oldaliság elsajátításában.

17 990 Ft

MOZGÁSFEJLESZTŐ ESZKÖZÖK   



Telefon: +36 1/266-5140 • email: info@taneszkoz.hu • www.bdovi.huTelefon: +36 1/266-5140 • email: info@taneszkoz.hu • www.bdovi.hu 89

LABDAFÜRDŐ MEDENCE
SJK_ST-009
Mozgásában korlátozott gyerekek terápiás 
kezelésére is ajánlott. Vastag, masszív 
kialakítású, az oldalelemei puhák, amik 
biztonságot nyújtanak játék közben. 
A termék a labdákat nem tartalmazza!
Anyaga: műanyag. Méret: 142×142×32 cm

115 000 Ft

UGRÓKÖTÉL

Kenderből készült ugrálókötél 2 m-es hosszal, 
a végén fa fogantyúval.

14001000067  590 Ft
Fonatolt ugrálókötél 2 m-es hosszal, a végén fa 
fogantyúval.

140010000049  690 Ft

TORNAKARIKA
A tornakarika fejleszti a gyerekek mozgáskoordiná-
ciós készségét.

65 cm 140010000029  950 Ft
80 cm 140010000027 1 100 Ft
90 cm 140010000028 1 200 Ft

MEDENCE FELTÖLTŐ LABDA KÉSZLET
SJK_ST-010
1 készlet 150 db labdát tartalmaz. 
A labdák átmérője 7 cm.

4 980 Ft

MOZGÁSFEJLESZTŐ ESZKÖZÖK   
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AYRES TERÁPIA

EGYENSÚLYOZÓ MÉRLEGHINTA
AY_AYRES30
A hintát 1-2 gyermek használhatja. Párban állva 
mérleghintának, vagy egy gyerek terpeszállásban 
billeghet, vagy végigsétálhat rajta, ezzel az egyensú-
lyérzékét fejlesztve. 
Méretek: hosszúság: 100 cm, szélesség: 10 cm, a 
tartó háromszög magassága: 15 cm. 

14 990 Ft

KÖTÉLLÉTRA
DR_100010000113
Egyoldalú kötéllétra, erős kötéllel, 
fa fokokkal. 60 kg-ig terhelhető.  
A létrával a gyerekek tornázhat-
nak, mászhatnak kedvükre. 
Szélessége: 30 cm, hossz: 2 m. 
A rögzítő eszközöket külön kell 
megvásárolni. 
A terméket egy ponton lehet rög-
zíteni, a karika segítségével.

3 590 Ft

NÉGYOLDALÚ KÖTÉLLÉTRA
DR_ 100010000115

9 990 Ft

FÜGGŐ BILLENŐHINTA
AY_AYRES10
Hason, háton fekve, ülve, állva, négykézláb 
használható, egyensúlyt fejleszt, szemmozgást 
normalizál, izomtónust, térérzékelést erősít.

19 990 Ft

BILLEGŐ RÁCSHINTA
AY_AYRES31
Fából készült egyensúlyozó eszköz, amelynek egyik 
oldala homorú, a másik domború. A domború oldal 
hídként fukcionál, a homorú oldal pedig hintaként 
alkalmas az egyensúly fejlesztésére. Méretek: hossz: 
84 cm, szélesség: 43 cm, magasság 15 cm.

13 390 Ft

BILLEGŐ RÁCSHINTA (EGYSZEMÉLYES)
MA_25005

9 990 Ft
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AYRES TERÁPIA

BILLENŐ DESZKA
AY_AYRES32
Szenzomotoros fejlesztésre alkalmas fából készült 
eszköz, amely egy ívelt lábból és egy arra rögzített 
téglalapból áll. A téglalapnak az a felülete, amelyre 
a gyermekek ráállhatnak, csúszásgátló anyaggal 
bevont. Az állófelület méretei: szélesség:60 cm, 
hosszúság: 40 cm, a tartó ív magassága: 15 cm.

7 490 Ft

TENYÉR EGYENSÚLYOZÓ KORONG
AY_AYRES17
15 cm átmérőjű fából készült korong, mindkét olda-
lán különböző méretű núttal, 3 db méretben a nútba 
illő golyókkal. 

2 360 Ft

RUGÓS DESZKA
AY_AYRES12
A fejlesztés játékosan, csaknem észrevétlenül 
történik. Az eszköz natúr kivitelezése is a terápia 
részét képezi. A rugós deszka egyensúlyérzéket és 
mozgáskoordinációt fejleszt. 
Méretek: 36×36× 12 cm.

11 500 Ft

TALPAS RÁÁLLÓS EGYENSÚLYOZÓ 
CSIGAVONALLAL
AY_AYRES34
Mozgásfejlesztő eszköz. Eszköz jellemzői: 
1 db 8 szögletű vagy kör alakú fatalpas, ráállós 
egyensúlyozó lap anyaga: fa 
A fa lapba, csigavonalú mélyedés van vágva. 
A mélyedésben 1 db mozgatható golyó található. 
A falap széléire nehezedve, egyensúlyozó mozgást 
végezve lehet a golyót a csigavonal útján irányítani. 
A lap alja félgömb kialakítású, a lap alján egy 3 cm 
közötti polifoam van ragasztva. Mérete: 48×38 cm

7 390 Ft
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BÖLCSŐDEI ÉS ÓVODAI JÁRMŰVEK

FUTÓBICIKLI
SJK_HS-001
Minimalista kialakítású, fék- és pedál nélküli, lábbal 
hajtható bicikli, mely generációk számára segít meg-
tanítani a kerékpározás alapjait. Súly: 4 kg

9490 Ft

GYERMEK ROLLER
SJK_HS-003
Piros-fekete színekkel rendelkező, biztonsági ele-
mekkel felszerelt gyermekroller. Súly: 1,5 kg Össze-
csukott méretek: 56 x20 x 16 cm  Kinyitva: 54×33×75 
cm Kormánymagasság: 65 - 70 -75 cm    Kerekek: kb 
10 cm átmérőjűek
Fék: Pedálos   Anyaga: fém váz, fém talp, műanyag 
kerék  Kiváló minőségű anyagból készült stabil acél-
váz  Teherbírás: 25 kg  

7 490 Ft

GYERMEK TRICIKLI
SJK_HS-002
Anyaga: fém váz, műanyag ülés és műanyag kerék
Teherbírás: 20 kg  , 3-7 éves korú gyermekek részére 
ajánlott

7 490 Ft
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BÖLCSŐDEI ÉS ÓVODAI JÁRMŰVEK

POCIROLLER
SJK_ST-030
A gyerekek nagy élvezettel 
gurulnak hasalva, ülve, tér-
delve minden akadálypályán és 
a tornatermen. 
A fogantyúk biztonságot adnak 
a gyerekeknek.
Többféle színben.
Méret: 41×28,5 cm

4 990 Ft

MAXI (GO GO) ROLLER FOGANTYÚVAL
SJK_ST-023
Kiváló koordinációt egyensúlyt fejlesztő,  
szórakoztató játék. Ügyességi pályára, 
versenyekhez is! 1 pár lépegetőt tartalmaz. 
Magasság körülbelül: 12 cm.

19 980 Ft

SÍLÉC MŰANYAG 2 SZEMÉLYES
SJK_ST-002
Fejleszti az állóképességet. Minőségi műanyagból, 
kültéri játékra is alkalmas.
Anyaga: műanyag. Méret: 41×12×3 cm

4 990 Ft
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KÜLTÉRI JÁTÉKOK

HOMOKOZÓ JÁTÉKOK - MUNKAGÉPEKKEL
WC_441
Vidd ki a kedvenc homokozós játékaidat a szabadba 
és játszatok egy jót! Erős strapabíró műanyag, kie-
gészítőkkel. Kétféle változatban kaphahtó, az ár csak 
1 termékre vonatkozik. 2 éves kortól.

1 390 Ft

VÍZ-HOMOK JÁTÉKASZTAL
BZ 52300
Az egyik kedvenc nyári elfoglaltságot eddig befo-
lyásolhatta az időjárás. A homokozó ezután viszont 
bevihető az óvoda falai közé. Így akkor is kedvükre 
építhetnek homokvárat, ha kint már hideg van. 
Méret: 68 x 68 x 43 cm
A játékasztal mellé az alábbi tartozékokat szállítjuk: 
• 1 db vödör
• 6 db forma
• 1 db locsolókanna
• 1 db hajó
• 1 db szűrőlapát
• 2 db lapát
• 1 db gereblye

21 990 Ft

SZITÁS HOMOKOZÓ SZETT
WC_360
Formázz kedvre ezzel a homokozó szettel, melyhez 
szita is dukál. A termékek színe eltérhet a képen 
látottaktól. Méret: 19×17×9 cm Anyaga: műanyag Tar-
talma: lapát, szita, fagyiforma, delfinforma.
2 éves kortól ajánlott.

390 Ft
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KÜLTÉRI JÁTÉKOK

ÓRIÁS HOMOKOZÓ JÁTÉK KÉSZLET  
- 75 DARABOS
BD50364
A kisgyerekek egyik legnépszerűbb szabadidős 
tevékenysége a homokozás. Ebben a készletben 
mindenki megtalálja ehhez a megfelelő eszközt. 
Praktikus tárolótáskában szállítjuk. A készlet tar-
talma: 10 db homokozó lapát (55 cm-es), 14 db homo-
kozó vödör, 20 db homokozó kanál (kicsi, 22x7,7 cm), 2 
db formázó, 8 db locsoló kanna, 8 db homokozó autó, 
1 db jégkrém formázó készlet.
 

50 080 Ft

ÓRIÁS DÖMPER 
WC_L5027
6 kerekes óriás dömper, rögzíthető, billenthető pla-
tóval. Mérete: 75×30×28 cm. Kiváló homok és játékok 
szállítására. A plató stabilizálható, így tologatás 
közben nem borulhat le róla semmi.
Egy nélkülözhetetlen játék, különösen jól jön a 
homokozóban.

4 590 Ft

GYERMEK TALICSKA
SJK_HS-004
Műszaki adatok: Erős fém váz. Gumírozott műanyag 
kerék. Fogantyúra szerelt műanyag kézvédő. Sarkok 
és szélek biztonságosan lekerekítve. 
Méretek: 82×34×33 cm. Szín: piros, sárga. 3 éves 
kortól ajánlott

6 990 Ft
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HOMOKOZÓ
SJ_KT-001 
Ajánlott korosztály: 2-14 év
Méretek: 250×250 cm
Esésmagasság: 30 cm
Ütéscsillapító burkolat: nem szükséges

Ára nem tartalmazza a helyszínre szállítást, 
telepítést!

159 000 Ft

JÁTSZÓTÉR

HÁROMSZÖG MÁSZÓKA
SJ_KT-008 
Ajánlott korosztály: 2-6 év
Méretek: 180 / 110 / 100 cm
Területigény: 410 x 480 cm
Esésmagasság: 90 cm
Ütéscsillapító burkolat: nem szükséges

Ára nem tartalmazza a helyszínre szállítást, 
telepítést!

239 000 Ft

BABAHÁZ - MESEHÁZ
SJ_KT-030 
Ez a babaház egy igazi meseházikó a gyerekeknek, 
benne két oldalon egy-egy pult résszel. A színes 
házikó igazi kuckó a gyermekek számára. Akár 8-10 
gyermek is elfér benne.
Ajánlott korosztály: 2-8 év; Méretek: 180/125/200 cm. 
Ütéscsillapító burkolat nem szükséges.

Ára nem tartalmazza a helyszínre szállítást, 
telepítést!

399 000 Ft
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JÁTSZÓTÉR

EGYSZEMÉLYES RUGÓS JÁTÉKOK
Időjárásálló, hosszú élettartamú játékok. 3-5 éves 
gyerek számára ajánlottak. Az elérhető modellekről 
érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon.
MSZ EN 1176 megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkez-
nek. Esésmagasság: 60 cm. Ütéscsillapító burkolat: 
nem szükséges.
Ára nem tartalmazza a helyszínre szállítást, 
telepítést!

Lovacska
JP_ RU-1000-L

123 000 Ft

KÉTSZEMÉLYES RUGÓS JÁTÉKOK
Modern, strapabíró anyagok felhasználásával 
készülnek. MSZ EN 1176 megfelelőségi tanúsítvánnyal 
rendelkeznek. Ajánlott korosztály: 3-8 év; 
Esésmagasság: 60 cm; Ütéscsillapító burkolat: nem 
szükséges

Kétüléses rugós Béka
JN_RU-2002/F

209 000 Ft

Kétüléses rugós repülő
JN_RU-1000/REP

269 000 Ft

MÉRLEGHINTA - 2 SZEMÉLYES
SJ_KT-017
Hagyományos játszótéri játék, korszerű, strapabíró 
anyagok felhasználásával. Ütéscsillapító burkolat: 
nem szükséges.
Ára nem tartalmazza a helyszínre szállítást, 
telepítést!

159 000 Ft

MÉRLEGHINTA - 4 SZEMÉLYES
SJ_KT-018

189 000 Ft
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JÁTSZÓTÉR

KÉTÁLLÁSÚ HINTAÁLLVÁNY
SJ_KH-1020
Masszív, kétállású hintaállvány, fa lábakkal, vas 
csapolásokkal.
Az eszköz rendelkezik az MSZ EN 1176-os játszótéri 
szabvány szerinti megfelelőségi tanúsítvánnyal.

Ára nem tartalmazza a helyszínre szállítást, 
telepítést!

239 000 Ft

HÁROMÁLLÁSÚ HINTAÁLLVÁNY
JN_KH-1030
Hintaállvány fa lábakkal, vas csapolásokkal.
Az eszköz rendelkezik az MSZ EN 1176-os játszótéri 
szabvány szerinti megfelelőségi tanúsítvánnyal.
Ára nem tartalmazza a helyszínre szállítást, 
telepítést!

339 000 Ft

EGYÁLLÁSÚ HINTAÁLLVÁNY
SJ_KT-013
Hintaállvány fa lábakkal, vas csapolásokkal.
Az eszköz rendelkezik az MSZ EN 1176-os játszótéri 
szabvány szerinti megfelelőségi tanúsítvánnyal.
Ára nem tartalmazza a helyszínre szállítást, 
telepítést!

199 900 Ft

HATSZÖGLETŰ HINTA
JN_KH-1060
A NAPRAFORGÓ – fém eszközcsalád tagja. A hatszögletű 
hinta kialakításának köszönhetően egyszerre akár 6 
csemete is hintázhat. A hinta közepén a gyermekek közel 
kerülnek egymáshoz, de természetesen nem ütköznek. 
Óvodákba, játszóterekre tökéletes választás.

1 490 000 Ft
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JÁTSZÓTÉR

LAPHINTA
JN_JN-454-21
Rugalmas gumiborítású alumínium betétes ülőlap. 
A láncszemek nagysága úgy van méretezve, hogy 
a lánc hintázás közben ne csíphesse be a gyermek 
kezét. Tartós, biztonságos játék. Használatát első-
sorban 3 év feletti korosztálynak ajánljuk.

Ára nem tartalmazza a helyszínre szállítást, 
telepítést!

16 900 Ft

BIZTONSÁGI GYERMEKHINTA
JN_JN-454-22 
Erős alumínium betétes gumiborítású vázszerke-
zettel és ülőlappal, elől beakasztható karabineres 
biztonsági lánccal. Elsősorban 36 hónapos kornál 
fiatalabb kisgyermekek részére ajánljuk.

34 900 Ft

FÉSZEKHINTA KOSÁR
JP_JNFH-1503
Több gyermek egyidejű hintázását biztosító ülőke, 
mely formájának köszönhetően fészekhinta elneve-
zést kapta. Elsősorban a 3 év feletti korosztálynak 
ajánljuk a használatát.

269 000 Ft
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JÁTSZÓTÉR

DODO TORONY CSÚSZDÁVAL
SJ_KT-006
Ajánlott korosztály: 2-6 év
Méretek: 430 / 180 / 300 cm
Területigény: 750×480 cm
Esésmagasság: 90 cm
Ütéscsillapító burkolat: nem szükséges.

619 000 Ft

CSÚSZDA ÁLLVÁNNYAL 1.
SJ_KT-005
Ajánlott korosztály: 2-6 év
Méretek: 400 / 70 / 200 cm
Területigény: 750×370 cm
Induló magasság: 1 m
Ütéscsillapító burkolat: nem szükséges.

329 000 Ft
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JÁTSZÓTÉR

KÉTTORNYÚ VÁR I. GEMINI
JN_HD-1120
Négytornyú vár, 2 db csúszdával, mászó-
fallal, mászóhálóval, alagúttal, fejlesztő 
egységekkel. Szinte minden játékfunk-
ciót tartalmazó komplexum, amit a 3 év 
feletti gyermekek részére ajánlunk. 

1 399 000 Ft

COMBO TORONY 
JN_HD-2120 
Mászófallal, mászókával 
és csúszdával kombinált torony.

Ára nem tartalmazza a helyszínre szállítást, 
telepítést és a szükséges ütéscsillapítást!

939 000 Ft
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AZ ÖNTÖTT GUMIBURKOLAT ELŐNYEI:
• csúszásmentes
• rugalmas réteg, eszközigénytől függő vastagságban
•   vízáteresztő 
•   színtartó, UV stabil
•   anti-allergén
•  különböző színek kombinációjával extra játszó elemeket lehet kialakítani:  

(pl. ugróiskola, labirintus, sakk és/vagy malomjáték, mocsárjáték, stb.) 
•   kialakíthatók belőle 3D formák pl: lépőkövek, csúszdadomb, különböző akadálypályák,  

tematikus játszó területek
•  sportpályák, futópályák
•  kombinálható műfű burkolattal, így igazán érdekes formák is készülhetnek
• a védőtávolságok határait színekkel lehet megjelölni 
•   az öntött gumiburkolat tartóssága: 10-20 év 
•  vízi tematika esetén beépíthető szökőkút
• beépíthető trambulin
•  beépíthető fények
•   a tematizált felület fejlesztheti a vizuális figyelmet, térészlelést, téri relációkat, iránykövetést, problé-

mamegoldó képességet, szín és formafelismerést
•   az öntött gumiburkolatból készült játszótéri elemek adott területen jóval több gyereket tudnak foglal-

koztatni, mint a hagyományos játszótéri elemek, hiszen a hagyományos játszótéri elemeknek kötelező 
esési területük van

•   Az öntött gumiburkolatban a lehetőségek tárháza szinte korlátlan.
•   az öntött gumiburkolat megfelel az MSZ EN 1177-es szabvány előírásainak

Az általunk kivitelezett burkolatra 5 év garanciát vállalunk!

SZÍNES, KREATÍV JÁTSZÓTÉRI MEGOLDÁSOK, SOKOLDALÚ FELHASZNÁLÁS!

JÁTSZÓTÉR
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JÁTSZÓTÉR

KOMPLEX KÜLTÉRI MEGOLDÁSOK, EGYEDI IGÉNYEKRE SZABVA!

ELÉRHETŐ SZÍNEK:

Piros 
RAL3016

Fekete 
RAL9004

Sárga 
RAL1012

Rezeda zöld
RAL6011

Gyöngy 
RAL1013

Földsárga 
RAL1006

Kékes szürke  
RAL5014

Patina zöld 
RAL6000

Beige  
RAL1001

Türkiz  
RAL5018

Pala szürke  
RAL7015

Zöldeskék  
RAL5024

Capri kék  
RAL5019

Májusi zöld
RAL6017

Tojás  
RAL1015

Narancs  
RAL2004

Lila  
RAL4005

Kék  
RAL5017

Égszínkék  
RAL5015

Sötétzöld  
RAL6032

Barna  
RAL8024

Zöld 
RAL6025

Világosszürke  
RAL8024

Rózsa  
RAL3017
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ÓVODAI BÚTOROK, BERENDEZÉSEK

ÓVODAI ÉTKEZŐ KÉSZLET - 60 RÉSZES
BZ_BD55567
Ideális választás óvodai csoportok számára. Törhe-
tetlen készlet, vidám színes motívumokkal, az evő-
eszközök rozsdamentes króm műanyag markolattal 
készültek. A készlet tartalma: 10 db lapos tányér, 10 
db mélytányér, 10 db pohár, 10 db villa, 10 db kanál, 10 
db kés.

44 990 Ft

ITALADAGOLÓ 27 LITERES
BZ_BD56303
Mindennapi használatra alkalmas praktikus italada-
goló, melyet a gyerekek is biztonságosan használ-
hatnak. Csöpögés mentes zárócsappal, praktikus 
fogóval a könnyű és biztonságos szállításhoz. 
Anyaga: műanyag.

19 990 Ft

ÓVODAI EVŐESZKÖZÖK
10 db-os óvodai evőeszköz készlet, gyermek motí-
vummal. Anyaga: fém. Mérete: 14-16 cm.

kanál BZ_BD59137 4 790 Ft

villa BZ_BD59138 4 790 Ft

kés BZ_BD59139 5 990 Ft
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ÓVODAI BÚTOROK, BERENDEZÉSEK

ZSÚRKOCSI, TÁLALÓKOCSI
GN_SZ-ST-S402
Rozsdamentes zsúrkocsi, tálalókocsi 3 polcos kivitel-
ben, akár 180 kg teher szállítására. 
Méret: 860×540×940 mm. 
Polcok közötti távolság: 28 cm. 
Polconkénti teherbírás: 60 kg. 
Az étkezőkészlet nem tartozék!

57 990 Ft

ÓVODAI TÁLALÓ KÉSZLET
PFH_11459
Rozsdamentes acéltálaló készlet. 
Tartalma: merőkanál, húsvilla, kiszedőlapát, kiszedő-
kanál, burgonyakiszedő. 
Méretek: hossza: 29–33 cm, szélessége: 3,5–10 cm

2 990 Ft

ÉTELSZÁLLÍTÓ, (20 LITER)
GN_SZ-G-DBADELLA20
Rosdamentes acélból készült, patentzárakkal 
rögzíthető, duplafedelű fedő, esztétikus vödörfüllel. 
Belső átmérő: 27 cm, belső magasság: 37,5 cm Teljes 
magasság: 42 cm Átmérő: 29,5 cm.

55 990 Ft
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ÓVODAI SZEKRÉNYSOR
KF_0505
Több funkciós, 5 db variálható elemmel. 
Mérete: 386×180×45 cm. 

319 990 Ft

FIGURÁS SZEKRÉNYEK
Ajtó magasság: 67 cm. 
A szekrény mérete: 80×100×45 cm. 

ÓVODAI BÚTOROK, BERENDEZÉSEK

Más méretben és 
más színben is rendelhető!

KIRÁLYLÁNY
KF_0505-4  

67 990 Ft
KIRÁLYFI
KF_0505-3  

67 990 Ft
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2 AJTÓS SZEKRÉNY - ÓVODAI
KF_0505-1
4 polccal. 
Mérete: 80×180×45 cm. 

72 900 Ft

ÓVODAI POLCOS SZEKRÉNY
KF_0505-2
Ajtó magasság: 76 cm.
Mérete: 80×180×45 cm. 

65 990 Ft

ÓVODAI 4 AJTÓS,  
TÁROLÓDOBOZOS SZEKRÉNY
KF_0505-5
Tároló dobozos rész magassága: 
80 cm. Mérete: 66×180×45 cm. 

89 990 Ft

ÓVODAI BÚTOROK, BERENDEZÉSEK

OLDALSZEKRÉNYES ÓVÓNŐI ASZTAL 
Fiókkal és tárolóval. Mérete: 117×76×60 cm.
Színes kivitelben
SJ_BD-HB-036

55 000 Ft

Natúr fa szín kivitelben
SS_TA-08

44 560 Ft ÓVÓNŐI SZÉK
SJ_BD-1281
Favázas, kárpitozott.

16 900 Ft
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ÓVODAI BÚTOROK, BERENDEZÉSEK

ÓVODAI ÖLTÖZŐ SZEKRÉNY
KF_0508
Cipőtartóval, akasztóval.
1 db 4 személyes elem mérete: 135×43×53cm. 

36 250 Ft

ÓVODAI TÉGLALAP ASZTAL
NOM_UZ41042S-KLT
Méret: 120x60x58 cm. 

37 830 Ft

ÓVODAI TRAPÉZ ASZTAL
NOM_UZ43042S-KLT
Méret: 120x60x58 cm

37 570 Ft

ÓVODAI NÉGYZET ASZTAL
NOM_UZ42042S-KLT
Méret: 60x60x58 cm

33 180 Ft

ÓVODAI SZÉK
NOM_MH1030Z
Mérete: 30 cm 

14 550 Ft
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ÓVODAI BÚTOROK, BERENDEZÉSEK

ÓVODAI TÉGLALAP ASZTAL
ALR_OTL-1
Stabil, tömör bükkfa. Méret: 120x60x58 cm. 

23 600 Ft

ÓVODAI TRAPÉZ ASZTAL
ALR_OTR-1
Stabil, tömör bükkfa. Méret: 120x60x58 cm

25 550 Ft

ÓVODAI NÉGYZET ASZTAL
ALR_ONZ-1
Stabil, tömör bükkfa. Méret: 60x60x58 cm

19 780 Ft

ÓVODAI SZÉK
ALR_OSZ-1
Stabil, tömör bükkfa. Mérete: 30 cm 

12 700 Ft

FÉMVÁZAS TÉGLALAP ALAKÚ ASZTAL
SS_TR-71
Méret: 120x60x53 cm 

19 380 Ft

ÓVODAI FÉM VÁZAS TRAPÉZ ASZTAL
SS_TR-69
Méret: 120x60x53 cm 

19 980 Ft

ÓVODAI FÉM VÁZAS NÉGYZET ASZTAL
SS_TR-70
Méret: 60x60x53 cm

16 000 Ft

ÓVODAI SZÉK
SS_OSZ-05
Natúr ülőke, színes fém vázzal.
Méret: 30x30x30 cm

6 590 Ft

Más méretben is rendelhető!

Fém vázzal, laminált bútorlap 
tetővel. ABS élzárás, műanyag 
lábvégdugó. 
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ÓVODAI BÚTOROK, BERENDEZÉSEK

SZIVACS MOZGÁSFEJLESZTŐ
DKS_BFV3
5 részes szivacsbútor készlet, melynek tartalma:  
1 db házikó 47×50×66 cm, 2 db lejtő 12,5×50×50 cm,  
2 db negyed henger, mely a házikó belsejébe 
rakható.

95 000 Ft

KLASSZIKUS SZIVACSBÚTOR - 3. SZETT 
DKS_HK3
Klasszikus szivacsbútor, melyből könnyedén lehet 
más-más akadálypályákat építeni. A gyerekek 
ezeken az elemeken önfeledten és balesetmen-
tesen tudnak tornázni, játszani, kúszni és ugrálni. 
Az elemek jó minőségű szivacsból készülnek, a 
töltőszivacs sűrűsége és keménysége ideális tor-
nagyakorlatokhoz és játékokhoz. Az elemek könnyen 
lemosható műbőrrel bevontak. Porra allergiás gye-
rekeknek is megfelelő. 3- 6 éves korú gyerekeknek 
ajánljuk. Tartalma: Kerék, 1 db, 60/30 x 60 x 30 cm 
Fél híd - hasáb, 2 db, 30x30x60 cm Fél henger 1 db 
20x40x60 cm Matrac 1 db 60x120x5 cm.

147 500 Ft

KLASSZIKUS SZIVACSBÚTOR - 8. SZETT
DKS_JFV9
4 részes szivacsbútor készlet, melynek tartalma: 
1 db nagy lejtő 90×60×50 cm, 1 db nagy alap 
80×60×50 cm, 1 db 4 fokos lépcső 60×50×90 cm, 
1 db félhenger, mely az alapba rakható.

254 130 Ft
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ÓVODAI BÚTOROK, BERENDEZÉSEK

FEKTETŐÁGY TÁROLÓ
BZ_BD55793
Praktikus tárolórendszer a fekte-
tőágyak és ágyneműk tárolására. 
Magasság: 190 cm szélesség: 212,5 cm 
mélység: 60 cm.
Más méretre kérje ajánlatunkat!

109 000 Ft

ÓVODAI FEKTETŐÁGY
HO_KID900K
Anyaga: műanyag, fém. 
Több színben kapható.
Mérete: 133×58×12 cm.

9 900 Ft

FEKTETŐÁGY SZÁLLÍTÓKERET
AK_40205
Óvodai fektetőágyak rendezett 
tárolásához. 
Mérete: 133×60 cm.

15 220 Ft
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GUMIS LEPEDŐ FEKTETŐRE
NP_429_2
Óvodai fektetőre ráhúzható
Mérete: 70x140 cm.

1 400 Ft 

STEPPELT LEPEDŐ 
NP_0001
Műanyag óvodai fektetőágyra.
Mérete: 65x140 cm.

4 100 Ft

GUMIS VÍZHATLAN LEPEDŐ
NP_9646
Óvodai fektetőre, vízhatlan, 
steppelt.
Mérete: 65x140 cm.

4 350 Ft

POLÁR PLÉD - SOFT
NP_674
Egyszínű, 90x140 cm. 
Több színben, soft anyagból.

3 700 Ft

ÓVODAI ÁGYNEMŰ GARNITÚRA
NP_3221
Nyári. Paplant és párnát tartalmat, 
melynek mérete: 90x135, 35x40 cm.

4 570 Ft

GYERMEK ÁGYNEMŰHUZAT 
GARNITÚRÁK 
2 részes ágyneműhuzat garnitúra (paplan, 
párna), gyermekmintás anyagból (min-
tázata a képtől eltérő is lehet!). Anyaga: 
pamut-poliészter.

I.    NP_418  2 900 Ft

II.   NP_490_1   3 500 Ft

III. NP_418_1   4 400 FtIII.

I. II.
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GŐRGŐS MŰANYAG KONTÉNER 
BD794760006
 4 nagy fiókkal gőrgős műanyag konténer színes 
- Praktikus, könnyen tisztítható és mobilis. Ezek 
jellemzik a görgős műanyag konténereket. Sokféle-
képpen felhasználható: szekrénybetétnek, térelvá-
lasztónak, fiókos polcnak.
Fiók mérete: 17,5 x 24,5 x 35 cm.

24 800 Ft

CSOPORTSZŐNYEG 
BZ_BD55801 
180 x300 cm, egyszínű, szegett. 
Kérje ajánlatunkat! 

17 800 Ft

FÜGGÖNYÖK
Fényáteresztő, sötétítő vagy fényzáró függönyök 
méretre. 
Hatalmas színválaszték, komplett kivitelezés. 

Kérje ajánlatunkat!

A méret és a szín  
igény szerint módosítható.
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MÁGNESES, TÖRÖLHETŐ FEHÉRTÁBLA 
CW_VVIM08
Alumínium keret, 100x200 cm. Speciális lakko-
zású felület, normál használatra tervezve, csiszolt 
alumínium keret, tartozék tolltartó tálca és rögzítő 
elemek.

34 990 Ft

PARAFATÁBLÁK FA KERETBEN
Tűzhető, préselt parafa felület. Tartozékok: a felfüg-
gesztéshez szükséges csavarok és 6 db térképtű.

Méret: 40×60 cm VVI15 1 200 Ft
Méret: 60×90 cm VVI16 1 950 Ft
Méret: 120×90 cm VVI22 6 200 Ft

Piros  BD-1422 134 500 Ft
Kék  BD-1423 134 500 Ft
Szürke  BD-1424 134 500 Ft

HÁROM TÁBLÁS PARAVÁN SZETT
Ideális óvodai információs tábla kialakításához, mini 
kiállításhoz. Vízszintesen és függőlegesen is felsze-
relhető! 3 db táblát és 4 db lábat tartalmaz.
1 db tábla mérete: 120×75 cm. Lapraszerelten 
szállítjuk.



KÉPZELD MAGAD AZ ÉN HELYEMBE!
AK_20845
Különböző szituációk megfigyelése, majd a szereplő 
szemszögéből a helyzet elemzése. Ez a kommu-
nikációs fejlesztőjáték ösztönzi a szociális kész-
ségek, mint az empátia és az érzelmi intelligencia 
fejlesztését.
A lapozható játéktartó tartalma:
10 db szituáció, 15 db karakter, 10 db hangulat.

11 200 Ft

ISMERKEDÉS AZ ÉTELALLERGIÁVAL ÉS AZ 
INTOLERANCIÁVAL
AK_20555
Tudjuk, hogy mit is eszünk valójában? Ez a játék 
lehetővé teszi, hogy megismerkedjünk a leggyako-
ribb ételekkel és az azokhoz kapcsolódó allergiák-
kal, intoleranciákkal. Megtanulhatjuk, hogy melyik 
ételek okozzák azokat, és mik a tüneteik. 
Tartalma:
- 8 db ételallergia és intolerancia kártya
- 45 db élelmiszer kártya
- 12 db helyettesítő kártya

8 990 Ft

ZAKLATÁSELLENES PLAKÁTOK
AK_20841
Kihangsúlyozza a zaklatás elleni fellépést és a meg-
előzést. Különböző helyzeteket mutat be: fizikai, 
mentális, pszichológiai, társadalmi kirekesztés, 
trollkodás vagy számítógépes zaklatás. Falra felló-
gatható, mosható verzió.
Tartalma: 6 db poszter (30 cm átmérő)

12 990 Ft

Ú j d o n s á g a i n k
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T a n e s z k ö z g y á r t ó  é s  f o r g a l m a z ó

CIPŐSPOLC - FÉM VÁZAS, MŰBŐR ÜLŐKÉVEL
SJK_SY-0001
Elegáns cipő tároló és egyben praktikus pad. A bútor-
darab kiváló minőségű anyagokból  készült, ezért 
nagyon ellenálló és tartós. Elegáns formájával az 
időtálló klasszikusokat idézi. Méret: 81 × 44 × 31 cm

19 990 Ft

ZAJLÁMPA
BZ_BD74446
A zajlámpa segítségével 
kontrollálhatja a teremben 
lévő zajszintet. Állítsa be az 
Ön számára maximálisan elfo-
gadható háttérzaj szintjét. Ezt 
követően a tanulók közismert 
jelzéseket látnak: a pirosat, a 
sárgát és a zöldet, mely a lám-
pán a hangerőt szimbolizálja. 
Piros jelzés esetén hangjelzés 
kapcsolható be, ami figyel-
mezteti a diákokat.
Mérete: 13,8 x 44 x 11 cm. 

28 900 Ft

HONNAN SZÁRMAZNAK 
AZ ÉLELMISZEREINK? 
KÉPKÁRTYA KÉSZLET 
AK_20551
Játék az élelmiszerek szárma-
zási helye szerinti csoporto-
sításhoz (föld alól, fáról stb… 
származó élelmiszerek, száraz-
földi vagy tengeri állatoktól 
származó élelmiszerek…). A 
képeket a származási helyüket 
ábrázoló hatszög alakú kártyá-
hoz kell illeszteni. 

7 740 Ft


