POHYB

Molitanová loď

Obsahuje 5 elementů různých rozměrů.
Vyrobené z pevného molitanu
a potažené PVC materiálem.
Rozměr poskládané lodi:
130 x 70 x 80 cm.

Molitany na hru

50 A1940���������������������������7 590 Kč

Stolek a židličky - sada ��������� 7 190 Kč
Molitanový stolek a 4 židličky jsou vyrobeny
z pevného a odolného molitanu. Jsou potažené
odolnou koženkou, která se snadno čistí.
Rozmer - stolek: 60 x 60 x 50 cm.
Rozmer - židlička: průměr 50 cm, výška 30 cm.

42 16001 - zelená / červená / žlutá
42 16010 - zelená / šedá
42 16011 - šedá / žlutá

Květinová zahrada

Molitanové elementy v tvarech kvítků ozdobí každé místo
na hru a zábavu. Slouží jak pro zábavu tak i jako místo
odpočinku. Díky tvarům je možné z nich vytvářet různé
tématické stavby. Sada se skládá z 12 kusů.
Rozměr sestavy jako je na obrázku: 140 x 140 cm.
Výška elementů: 60 cm.

50 A1999������������������������������������������������������ 16 990 Kč
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Molitanový raft

POHYB

Obsahuje 5 válců a základnu, které jsou
vyrobené z pevného molitanu a potažené
PVC materiálem.
Rozměr válců: 70 x 14 cm (délka x průměr).
Rozměr základny: 100 x 60 x 17 cm.

50 A1968��������������������������������� 5 370 Kč

Duhová housenka

Je sestavena ze sedmi molitanových taburetek s omyvatelným
povrchem. Průměr každé z nich je 35 cm a výška 30 cm.
Na jejich povrchu jsou našité dekorace.

50 A1992����������������������������������������������������������������7 330 Kč

Molitanové slzičky

Molitany na hru

Obsahují 5 elementů různých výšek.
Vyrobené z pevného molitanu
a potažené PVC materiálem.
Rozměr elementů: 48 x 36,5 (DxŠ).
Výšky elementů: 14, 21, 28, 35 a 42 cm.

50 A1970����������������������������5 560 Kč

Molitanový had

Slouží jako dlouhá sedačka nebo překážková dráha.
Elementy je možné navzájem spojit suchým zipem.
Obsahuje 9 elementů z pevného molitanu, potaženého
PVC materiálem. Celková délka: 170 cm.
Rozměr největšího prvku: 30 x 30 x 25 cm.
Rozměr nejmenšího prvku: 10 x 38 x 35 cm.

50 A2148��������������������������������������������������5 050 Kč

Super cihly

Sestava 10 cihel. Při jejich používání mají
děti neomezenou fantazii při vlastních
stavbách. Lehké a velmi bezpečné, neustále
budou děti podněcovat k zábavě, současně
mohou sloužit také jako pomůcka při
počítaní. Dodáváno v barevnosti v závislosti
od skladových zásob. Cena je za 10 ks.
Rozměr: 24 x 12 x 6 cm (ŠxHxV).

1A 21060����������������������������������� 1 180 Kč
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Kostky s čísly v obalu

POHYB

Set 20 kostek s čísly (2 sady čísel 0-9), doplněný o 4 kostky se
znaménky +, -, x,:, =, ≠. Celkem 24 kostek zabalených v praktickém
obalu, představuje skvělou pomůcku při prvním seznamování se
s čísly, při motorických aktivitách a různých jiných didaktických
hrách. Kostky josu vyrobeny z odolného molitanu, potažené
trvácní koženkou. Obal je z odolné textilie.
Rozměr kostky: 15 x 15 x 15 cm.
Rozměr balení: 60 x 45 x 30 cm.

1A 18001���������������������������������������������������������������������� 5 120 Kč

Molitany na hru

Kreativní kostky
Molitanové kostky veselých barev je možné používat na
nejrůznější hry. Číslo hozené na kostce může určovat
počet přeskočení, úklonů a nebo cokoliv, co je potřebné
vykonat. Při jazykových hrách může číslo určovat počet
podstatných jmen, které je třeba vyjmenovat.
Díky velkým rozměrům a omyvatelnému povrchu
kostek je možné je používat jak při hrách v místnosti
tak i na školním dvoře.

Kreativní kostka s čísly
Rozměr: 30 x 30 x 30 cm.

50 A1935 ������������������������������� 1 190 Kč

Kreativní kostka s tečkami
Rozměr: 30 x 30 x 30 cm.

50 A1936��������������������������������� 1 190 Kč

Molitanová kostka

Kostka se skládá z 16 částí v různé barvě
a velikosti. Potah je z odolné PVC tkaniny,
která se snadno čistí.
Rozměr složené kostky: 1 x 1 x 1 m.

51 P2162������������������������������������� 16 550 Kč
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POHYB

Obal na molitanovou kostku

Kostka - Počty

Obal chrání kostku 51 P2162 před
prachem a znečištěním.

Molitanová kostka na hraní
a různé aktivity. Cena za 1 ks.
Rozměr: 30 x 30 x 30 cm.

51 P2163�������������������������2 100 Kč

1A 20103��������������������� 865 Kč

Molitanové sedačky
Krásné barevné sedačky vyrobené z měkkého molitanu se hodí do každé místnosti pro děti. Pohodlně se na
nich sedí při poslouchání pohádek, při učení nebo při hře. Povrch sedačky je potištěný čísly nebo zvířátky,
což inspiruje k různým naučným cvičením a tématickým hrám.

Suchozemská zvířátka

Sada 3 zvířátek. Průměr: 30 cm, tloušťka 8 cm.

Molitany na hru

50 A0692�������������������������������������������1 310 Kč

Mořská zvířátka

Sada 3 zvířátek. Průměr: 30 cm, tloušťka 8 cm.

50 A0691�������������������������������������������1 310 Kč

Molitanové sedačky - Emoce

Sada obsahuje 6 sedaček vyrobených z molitanu. Na každé
sedačce je znázorněný jiný výraz tváře, což lze využít i při
didaktických aktivitách. Vnější potah je z textílie, která se
snadno udržuje v čistotě. Průměr: 30 cm, tloušťka 8 cm.

50 A1897������������������������������������������������������������� 2 210 Kč

Hyperbloky

Prvky různé velikosti (čtverce, válce, mosty) poskytují
mnoho možností při stavění zámku, úkrytů a pod. Jednotlivé
prvky mohou také sloužit samostatně na rehabilitační
cvičení. Sestava obsahuje 30 molitanových prvků.
Rozměr nejmenšího prvku: 20 x20 x 20 cm.
Rozměr největšího prvku: 40 x 40 x 40 cm.

50 A0435��������������������������������������������������������� 22 450 Kč
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Mega molitanové kostky

Sestava z molitanu potažených barevnou, omyvatelnou látkou.
Je možné je použít na stavění různých domečku, tunelu nebo
překážkových drah. Obsahuje 19 elementů: 8 o rozměru
90 x 30 cm, 10 o rozměru 30 x 30 cm, 1 velký půlkruh
o poloměru 60 cm.

POHYB

51 W2105������������������������������������������������������������15 500 Kč

Malá molitanová sestava

Sestava obsahuje 10 prvků vyrobených z molitanu
potaženého odolnou tkaninou. Sestava může
sloužit jako dekorace, nebo je možné jí používat při
sportovních aktivitách.
Rozměr balení: 120 x 75 x 30 cm.

Molitany a rehabilitace

50 A1994����������������������������������������������8 200 Kč

Molitanové geometrické tvary

Sada obsahuje 11 molitanových tvarů různých barev,
které po složení vytvoří 3 čtverce se stejným rozměrem
50 x 50 cm. Jsou vyrobeny z molitanu a jsou potaženy
odolnou tkaninou, která se snadno čistí.
Tloušťka tvarů: 10 cm.

51 P2106������������������������������������������������������ 4 930 Kč

Malá molitanová sestava 2

Sestava obsahuje 10 prvků vyrobených
z molitanu potaženého odolnou tkaninou.
Sestava může sloužit jako dekorace, nebo je
možné jí používat při sportovních aktivitách.
Rozmer balenia: 120 x 90 x 30 cm.

50 A1996������������������������������������������8 930 Kč
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Gymnastická sestava 3

Obsah sestavy:
Základna s obdélníkovým výřezem (50 A0142) - 2 ks
Velký válec (50 A0101) - 1 ks
Velká základna (50 A0100) - 2 ks
Kvádr 120 (50 A0102) - 1 ks
Schody (50 A0110) - 1 ks
Dráha 2 (50 A0170) - 3 ks

POHYB

50 AA003����������������������������������������������22 860 Kč

Gymnastická sestava 1

Obsah sestavy:
Základna s obdélníkovým výřezem (50 A0142) - 2 ks
Základna s trojúhelníkovým výřezem (50 A0143) - 2 ks
Kvádr 120 (50 A0102) - 1 ks
Velký válec (50 A0101) - 1 ks
Dráha 2 (50 A0170) - 3 ks

50 AA001�������������������������������������������������� 17 325 Kč

Gymnastická sestava 7

Molitany a rehabilitace

Obsah sestavy:
Kolo (50 A0968) - 1 ks
Velká základna (50 A0100) - 2 ks
Kvádr 120 (50 A0102) - 1 ks
Schody (50 A0110) - 1 ks
Rampa (50 A0108) - 1 ks
Malá základna (50 A0970) - 2 ks
Dráha 2 (50 A0170) - 3 ks

50 AA007������������������������������������������25 550 Kč

Gymnastická sestava 4

Obsah sestavy:
Základna s obdélníkovým výřezem (50 A0142) - 2 ks
Most (50 A0103) - 1 ks
Dráha (50 A0107) - 2 ks
Velká základna (50 A0100) - 2 ks
Oblouk (50 A0104) - 1 ks

50 AA004��������������������������������������������������� 19 550 Kč

Gymnastická sestava 2

Obsah sestavy:
Základna s trojúhelníkovým výřezem (50 A0143) - 2 ks
Základna s obdélníkovým výřezem (50 A0142) - 2 ks
Kvádr 120 (50 A0102) - 1 ks
Velký válec (50 A0101) - 1 ks
Dráha 2 (50 A0170) - 3 ks
Velká základna (50 A0100) - 2 ks
Schody (50 A0110) - 1 ks
Rampa (50 A0108) - 1 ks

50 AA002��������������������������������30 280 Kč
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Gymnastická sestava 5

Obsah sestavy:
Kolo (50 A0968) - 1 ks
Malá základna (50 A0970) - 2 ks
Základna s obdélníkovým výřezem (50 A0142) - 2 ks
Most (50 A0103) - 1 ks
Dráha 2 (50 A0170) - 2 ks

POHYB

50 AA005����������������������������������������������� 19 730 Kč

Gymnastická sestava 6

Obsah sestavy:
Kolo (50 A0968) - 1 ks
Malá základna (50 A0970) - 2 ks
Základna s obdélníkovým výřezem (50 A0142) - 2 ks
Velká základna (50 A0100) - 2 ks
Kvádr 120 (50 A0102) - 1 ks
Most (50 A0103) - 1 ks
Schody (50 A0110) - 1 ks
Rampa (50 A0108) - 1 ks
Dráha 2 (50 A0170) - 3 ks

Molitany a rehabilitace

50 AA006�������������������������������������������� 33 350 Kč

Gymnastická sestava 8

Obsah sestavy:
Kolo (50 A0968) - 1 ks
Dráha 2 (50 A0170) - 2 ks
Malá základna (50 A0970) - 2 ks
Velký válec (50 A0101) - 1 ks
Pneumatika (50 A0106) - 2 ks

50 AA008����������������������������� 20 150 Kč

Základna s kvádry

Rozměr základny: 60 x 70 x 40 cm.
Dva kvádry o rozměrech:
20 x 20 x 60 cm.

50 A0227�������������������������4 020 Kč

Obsahuje:
1 ks Kloužačka
1 ks Základna s kvádry
1 ks Základna s válcemi
1 ks Kopeček
1 ks Základna s překvapením

Základna s překvapením

Na jejím vrchu se nachází tvary
s různými povrchy. Ve dvou tvarech
jsou uschované pískavé zařízení.
Rozměr: 60 x 60 x 40 cm.

50 A0225���������������������� 3 270 Kč

Molitanový soubor Uličník
50 A0224������������������� 15 950 Kč

Základna s válcemi

Klouzačka

Kopeček

Rozměr: 60 x 70 x 43 cm.

Rozměr základny: 60 x 70 x 40 cm.
Tři válce s průměrem: 10, 15 a 20 cm.

50 A0232������������������2 850 Kč

50 A0233������������������2 900 Kč

50 A0226�������������������������4 990 Kč

Rozměr: 60 x 70 x 40 cm.
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Molitanové prvky pro
nejmenší ����������������������������������1 150 Kč
Molitanové prvky jsou ideální nejen na
odpočinek a zábavu, ale i na různé pohybové
aktivity a potřeby nejmensích dětí. Prvky
jsou vyrobeny z kvalitního molitanu
potaženého odolnou textilií.
Rozměr: 60 x 40 cm.
Výška prvků: 5 - 20 cm.

POHYB

50 A2154 - Klin
50 A2155 - Rampa
50 A2156 - Vlnka
50 A2157 - Lupeny

Molitanová sestava pro nejmenší

Molitany a rehabilitace

Variabilní sestava různych molitanových prvků pro
nejmenší děti, určena k rozvoji motorických zručností
a zdolávaní překážek. Sestava obsahuje 9 prvků.
4 žiněnky, 4 prvky různych tvarů a 1 základnu.
Rozměr žiněnky: 40 x 40 cm.
Rozměr prvků: 60 x 40 x 20 cm.
Rozměr základny: 60 x 60 x 20 cm.

50 A2117�����������������������������������������������������8 130 Kč

Novamus komplet

Tento komplet tvoří jedenáct různorodých prvků. Dají se navzájem
spojit v různých kombinacích, přičemž tvoří zajímavé a bezpečné
překážkové dráhy. Prvky jsou vyrobené z molitanu a jsou pokryté
protismykovou, nepromokavou, lehce omyvatelnou látkou. Skládá
se ze sestav: Novamus 1, Novamus 2, Novamus 3.

50 A0125����������������������������������������������������������������������21 730 Kč

Novamus 3

Slouží na cvičení jako jsou:
přeskakování nebo plazení
přes překážky a pod. Složení:
kostka s rozměrem strany 50 cm
a zasouvatelný válec s průměrem
40 cm.

50 A0124����������������������� 2 930 Kč
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Kvádr malý

Rozměr: 60 x 20 x 20 cm.

POHYB

50 A0231��������������������� 850 Kč

Kvádr 120

Kvádr 90

50 A0102������������������1 855 Kč

50 A0457������������������1 460 Kč

Kvádr 60

Rozměr: 90 x 30 x 30 cm.

Rozměr: 120 x 30 x 30 cm.

Rozměr: 60 x 30 x 30 cm.

50 A0971������������������1 320 Kč

Je možné je kombinovat
s Kvádrem 90 (50 A0457),
Kvádrem 120 (50 A0102),
Velkým válcem (50 A0101)
a s Válcem středním (50 A0455).

Základna s trojúhelníkovým
výřezem

Molitany a rehabilitace

Prvek, který je základem na stavění
konstrukcí s válcem a kvádrem.
Rozměr: 60 x 60 x 30 cm.

Základna s obdélníkovým
výřezem
Kostka

50 A0143����������������������������2 360 Kč

Rozměr: 30 x 30 x 30 cm.

50 A0458��������������������� 845 Kč

Prvek, který je základem na stavění
konstrukcí s válcem a kvádrem.
Rozměr: 60 x 60 x 30 cm.

50 A0142�������������������������2 350 Kč

Most

Rozměr: 120 x 30 x 60 cm.

Malá základna

50 A0103������������������3 420 Kč

Rozměr: 60 x 30 x 30 cm.

50 A0970������������������1 300 Kč

Schody

Rozměr: 90 x 60 x 60 cm.

50 A0110������������������3 840 Kč

Oblouk

Rozměr: 120 x 30 x 60 cm.

50 A0104������������������3 520 Kč

Velká základna

Základní prvek na vytvoření
překážkových drah s využitím
kvádru 50 A0102.
Rozměr: 60 x 60 x 30 cm.

Poloviční kolo

Polovina kola o průměru 120 cm,
tloušťce 30 cm.

50 A0109���������������������3 240 Kč

50 A0100������������������1 970 Kč

Kolo

Pneumatika

Průměr: 60 cm, průměr otvoru 30 cm,
tloušťka 30 cm.

Průměr: 120 cm, průměr otvoru 60 cm,
tloušťka 30 cm. Možnost kombinace
s Velkým válcem 50 A0105.

50 A0106�������������������������2 840 Kč

50 A0968��������������������������������6 325 Kč
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Válec 10

Délka: 60 cm. Průměr: 10 cm.

50 A0228��������������������� 795 Kč

Malý válec

Válec je vyrobený z molitanu s větší
hustotou přizpůsobený na rehabilitační
účely pro malé děti.
Délka: 60 cm. Průměr: 15 cm.

Malý válec 15

Délka: 60 cm. Průměr: 15 cm.

POHYB

50 A0229��������������������� 915 Kč

50 A0145��������������������������������1 080 Kč

Velký válec

Délka 60 cm. Průměr: 60 cm.

Válec 20

50 A0105������������������3 140 Kč

Délka: 60 cm. Průměr: 20 cm.

50 A0230��������������������� 990 Kč

Rampa

Rozměr: 90 x 60 x 60 cm.

50 A0108������������������2 970 Kč

Velký válec

Délka: 120 cm. Průměr: 30 cm.

50 A0101�������������1 865 Kč

Válec střední
Délka 30 cm. Průměr: 30 cm.

Molitany a rehabilitace

Délka: 90 cm. Průměr: 30 cm.

Malý válec

50 A0455�������������1 690 Kč

50 A0456���������������� 955 Kč

Klín

Rozměr: 60 x 60 x 30 cm.

50 A0969������������������1 500 Kč

Rehabilitační kolébka
Gymnastická bedna
malá

Výška: 85 cm. Rozměr
dolní základny: 75 x 60 cm,
horní základny: 75 x 30 cm.

Díky jemnému houpání kolébky dochází
k efektivnějšímu procvičování stability dítěte.
Rozměr: 146 x 73 x 11 cm (DxŠxH).

50 A1545������������������������������������5 900 Kč

50 A0168������������������9 960 Kč

Gymnastická bedna velká

Výška: 130 cm.
Rozměr dolní základny: 100 x 80 cm,
horní základny: 100 x 30 cm.

Dráha

50 A0169���������������������� 15 820 Kč

Rozměr: 180 x 60 x 10 cm.

Dráha 2

50 A0107������������������2 360 Kč

Rozměr: 120 x 60 x 7 cm.

50 A0170������������������1 650 Kč

Rehabilitační matrace

Matrace je vyrobená z molitanu s větší
hustotou.
Rozměr: 180 x 80 x 10 cm.

Matrace čtverec - střední

50 A0144�������������������������� 4 220 Kč

Rozměr: 60 x 60 x 4 cm.

54 30017�����������������������510 Kč

SLEVA
I - EP 2021-2022 - POHYB - 29 Da PRINT.indd 657

5% na první objednávku z tohoto katalogu

657

6. 9. 2021 13:06:35

POHYB

Matrace
- Čtvrtkruh ����������������������������1 890 Kč

Molitany a rehabilitace

Matrace je vyrobena z odolního molitanu
potaženého trvácní koženkou, která se
snadno udržuje v čistotě. Na stranách je
suchý zip, pomocí kterého lze jednotlivé
čtvrtkruhy spojovat a vytvořit kruh.
Matrace se prodávají jednotlivě, díky
čemuž si můžete vytvořit kruh v barevnosti
podle vlastních potřeb.
Rozměr: 90 x 90 x 10 cm.
1A 90902 - žlutá
1A 90903 - červená
1A 90904 - modrá
1A 90905 - zelená

Barevné rohové
matrace ��������������������������������2 250 Kč
Matrace jsou vyrobeny z molitanu a jsou
potaženy odolnou tkaninou, která se
snadno čistí. Jednotlivé matrace mají po
bocích suchý zip, pomoci kterého se dají
spojit a vytvořit tak barevný kruh.
Rozměr: 100 x 100 x 10 cm.

50 A2144 - modrý
50 A2145 - žlutý
50 A2146 - růžový
50 A2143 - tyrkysový
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POHYB

Matrace ������������������������������������3 590 Kč
Skládaná matrace s motivem veselého
zvířátka je ideální nejen na odpočinek
a zábavu, ale i na různé pohybové aktivity.
Matrace je vyrobena z kvalitního molitanu
potaženého odolnou textilií. Spodní strana je
protiskluzová.
Rozměr: 121 x 80 x 5cm.
Rozměr po složení: 60 x 80 x 10cm.

Molitany a rehabilitace

50 A2113 - Panda
50 A2114 - Krtek

Skládaná cvičební
matrace ������������������������������������� 2 740 Kč
Skládaná matrace ve 3 jasných barvách je
ideální nejen na odpočinek a zábavu, ale i na
různé pohybové aktivity. Matrace je vyrobena
z kvalitního molitanu potaženého odolnou
textilií.
Rozměr: 180 x 60 x 5 cm.
Rozměr po složení: 60 x 60 x 15 cm.

51 21601 - ružová
51 21602 - modrá
51 21603 - červená
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Materiál: polyuretanová pěna se zvýšenou hustotou,
PVC tkanina bez ftalátů.
Rozměr: 245 x 120 x 3 cm.

50 A3185 - modrá / šedá
50 A2279 - šedá / modrá
50 A2280 - šedá / bílá
50 A3184 - citronová / šedá
50 A3186 - žlutá / šedá
50 A3187 - růžová / šedá

Molitany a rehabilitace

POHYB

Skládaná cvičební matrace ������ 6 800 Kč

Matrace - Kočka

Rozměr: 185 x 140 x 20 cm.

50 A2244������������������� 14 500 Kč
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Rohová matrace

POHYB

Matrace je vyrobená z molitanu,
potah je z odolné PVC tkaniny.
Rozměr: 100 x 100 cm.

50 A2102�������������������������2 040 Kč

Rehabilitační koutek
- Vlna velká ��������������������������������5 550 Kč
Celokoženkový rehabilitační koutek se spodní
protiskluzovou úpravou. Vnitřek je vyrobený
z odolného molitanu o tloušťce 7 cm. Bočnice je
na stěnu možné upevnit pomocí pevné, pěnové
oboustranné pásky (je součástí balení).
Rozměr spodního matrace: 140 x 140 x 7 cm.
Rozměr bočnic: 140 x 90 x 5 cm.

Molitany a rehabilitace

1A 20505 - oranžovo červený
1A 20515 - žluto červený

Senzorický koutek pro nejmenší

Zajímavý oddechový koutek s milými aplikacemi na
stěnách - barevná zvířátka a 2 bezpečná plastová
zrcadla. Slouží na oddech a zábavu zároveň. Je z odolného
molitanu potaženého odolnou tkaninou, která se snadno
čistí. Jednotlivé části jsou spojeny pevným suchým zipem.
Rozměr matrace: 115 x 115 x 10 cm.
Rozměr 1 boční stěny: 115 x 115 cm.

50 A2149���������������������������������������������������������9 660 Kč

Molitanový hrad

Balení obsahuje 12 barevných dílů
z molitanu. Jsou vyrobené z odolné
tkaniny, která se snadno udržuje čistá.
Rozměr hradu: 140 x 140 cm.

50 A1904���������������������� 12 600 Kč
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Hříbek komplet

Konstrukce na procvičení rovnováhy.
Je dostatečně stabilní, takže zabraňuje
převrácení hříbku. Může se využívat v celku,
a nebo se dá rozložit na dva prvky. Tvar
hříbku podněcuje k spontánní a radostné
dětské hře.

POHYB

50 A0150������������������������������������ 8 930 Kč

120 cm

Molitanová klouzačka
- Autíčko

Klouzačka se skládá ze tří částí,
které se k sobě připojují pomocí
silných suchých zipů. Boky
s motivem autíčka se dají využívat
i jako matrace.
Rozměr: 140 x 70 x 48 cm.

Molitany a rehabilitace

50 A2136���������������� 13 800 Kč

Houpačka - pejsek
Rozměr: 62 x 51 x 30 cm.

50 A0235�������������2 590 Kč

Houpačka - kabriolet
Rozměr: 120 x 60 x 30 cm.

50 A0237������������������5 960 Kč

Houpací křesílko hlemýžď

Houpací křesílko kočička

Příjemné houpací křeslo
k zábavě a odpočinku.
Rozměr: 67 x 30 x 48 cm (Š x H x V).

1A 11080������������������������������ 2 150 Kč

Příjemné houpací křeslo
k zábavě a odpočinku.
Rozměr: 67 x 30 x 48 cm (Š x H x V).

1A 11079��������������������������������2 150 Kč
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Molitanové zvířecí cestičky

POHYB

Lezení, plazení, klouzání. Tyto jednoduché aktivity přinášejí dětem mnoho radosti a zábavy.
Zábava je zaručená, když se pohyb doplní o pestré barvy a zvířecí motivy.
Jednotlivé části jsou vyrobené z měkkého, ale neohybného a pevného molitanu.
Hra zlepšuje motorické schopnosti, prostorovou orientaci a uvědomění si polohy vlastního těla.
Vhodné začlenění těchto aspektů je podstatné pro správný rozvoj reakcí a pohybů dítěte,
regulací svalového napětí a koordinací svalů.
Všechny molitanové části mají na spodní části protismykovou vrstvu.
Pro spojení jednotlivých částí jsou opatřené suchým zipem.
Molitanová rampa - Pejsek

Rozměr: 190 x 48 x 36 cm (D x Š x V).

50 A0688��������������������������������4 490 Kč

Molitanová vlna - Kočka

Rozměr: 190 x 48 x 36 cm (D x Š x V).

Molitanové zvířecí cestičky

50 A0689�����������������������������4 490 Kč

Molitanové schody - Žába

Rozměr: 190 x 48 x 36 cm (D x Š x V).

50 A0687�����������������������������4 620 Kč

Postavte si zvířecí
cestičky!

Krásné zvířecí motivy dodají hře potřebnou
dávku zábavy a smíchu.
Které zvířátko bude nejoblíbenější?

Středová kostka

Pomoci středové kostky lze
vyskládat různé kombinace
zvířecích cestiček. Jednotlivé
cestičky se ke kostce připojují
pomoci suchého zipu.
Rozměr: 48 x 48 x 36 cm.

50 A0699���������������������1 700 Kč
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200 cm

Tloušťka molitanu je 20 cm.

cm

Rohový bazén

Svým tvarem je vhodný pro uložení do rohu místnosti.
Strany a spodek bazénu jsou vyrobené z pevné látky,
kterou je možné lehce očistit. K zatraktivnění bazénu je
vhodné umístit schody se šikmou plochou. Jednotlivé čá
ti bazénu se k sobě připojují suchým zipem. Obsahuje
3000 umělohmotných míčků o průměru 7 cm.

cm

80 cm

50 A0443������������������������������������������������������28 620 Kč

60 cm

POHYB

194

0

20

Rohový bazén

Strany bazénu jsou vyrobené z pevné
látky, kterou je možné lehce očistit. Bazén
má i měkkou podlahu o tloušťce 3 cm.
K zatraktivnění bazénu je vhodné umístit
schody se šikmou plochou. Jednotlivé části
bazénu se k sobě připojují suchým zipem.
Obsahuje 4000 umělohmotných míčků
o průměru 6,5 cm.

Molitanové bazény

50 A0794�������������������������������� 37 700 Kč

Schody s šikmou plochou

Rozměrem a materiálem jsou přizpůsobené
molitanovým bazénům. Ulehčují vstup do
bazénu i nejmenším dětem. Délka šikmé
plochy: 125 cm.
Celková výška: 87,5 cm.

50 A0146�������������������������������� 12 280 Kč

Obsahuje
4000 míčků

Obdélníkový bazén

Obsahuje 4000 umělohmotných míčků
o průměru 7 cm.
Rozměr: 300 x 200 x 60 cm.
- vnitřní plocha: 4,16 m2.

50 A2002������������������������28 780 Kč
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Čtvercový bazén 1,5

Obsahuje 4000 umělohmotných
míčků o průměru 6 cm.
Skládá se ze 4 dílů.
Rozměr: 150 x 150 x 60 cm
- vnitřní plocha: 1,21 m2.

POHYB

50 A2001�����������������19 750 Kč

Čtvercový bazén 2

Obsahuje 5000 umělohmotných
míčků o průměru 6 cm.
Skládá se ze 4 dílů.
Rozměr: 200 x 200 x 60 cm
- vnitřní plocha: 2,6 m2.

Dva rozměry bazénů:
150 x 150 x 60 cm
200 x 200 x 60 cm

50 A2000�����������������25 500 Kč

Bazén s míčky - Mandle

Molitanové bazény

Bazén je vyrobený z hrubého molitanu, potah je
z odolné PVC tkaniny. Skládá se z 3 částí, díky čemuž
je skladný. Části se k sobě spojují velkými suchými
zipy. Součástí balení je rovněž 500 plastových míčků
o průměru 6,5 cm.
Tloušťka stěny: 15 cm.
Rozměr: 160 x 120 x 40 cm.

51 A2101����������������������������������������������10 300 Kč

Bazén s míčky - Kruh

Bazén je vyroben z hrubého molitanu, potah je z odolné PVC
tkaniny. Skládá se z 3 částí, díky čemuž je skladný. Části se
k sobě spojují velkými suchými zipy. Součástí balení je rovněž
500 plastových míčků o průměru 6,5 cm.
Tloušťka stěny: 15 cm.
Rozměr: 150 x 40 cm.

51 A2100������������������������������������������������������������10 720 Kč

Míčky do bazénu,
průhledné

Balení obsahuje 500 ks průhledných
plastových míčků do bazénů.
Průměr: 6,5 cm.

50 A0012�������������������������1 390 Kč

Míčky do bazénu

Balení obsahuje 500 kusů plastových míčků
vhodných do našich bazénů.

79 60500- průměr 6 cm ����������������������1 550 Kč
79 38500 - průměr 3,8 cm ������������������1 020 Kč
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POHYB

Oddechový koutek Krokus

Pěnovou soupravu na odpočinek tvoří
5 sedadel s opěradly, kruh uprostřed
a prvek, který slouží jako vchod.
Potažené jsou odolnou koženkou,
která se snadno udržuje. Jednotlivé
části jsou spojeny silným suchým
zipem.
Průměr 157 cm, výška 54 cm.

53 1130L���������������������� 16 330 Kč

Dětský koutek

Bezpečné koutky na hraní

Měkký koutek na hraní je bezpečný i pro ty
nejmenší děti. Povrchový materiál je velmi
příjemný na dotek a snadno se udržuje - je
voděodolný.
Rozměr: 156 x 156 x 32 cm.

50 N1931����������������������������� 11 030 Kč
BEZPEČNÝ I PRO
TY NEJMENŠÍ
DĚTI

Hrací podložka - Motýl

Matrace Slunce

50 A1895������������������������������������4 450 Kč

1A 12007��������������������������������2 895 Kč

Podložka je vyrobená z příjemného materiálu
a má měkkou výplň, proto je vhodná i pro
nejmenší děti. Rozměr: 120 x 102 cm.

Veselá matrace je vhodná k odpočinku,
cvičení nebo hře. Oči a ústa jsou našité.
Rozměr: Ø 120 cm, tloušťka 7 cm.
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Kreativní 3D podložka
Podložka je vyrobená z vysoce kvalitního EVA molitanu, je lehká, bezpečná, bez zápachu
a netoxická. Podněcuje schopnost tvoření dvoj a trojrozměrných objektů. Děti se učí
rozlišovat základní tvary a barvy prostřednictvím aktivní hry přímo na podložce.

POHYB

Kreativní 3D podložka

Skládá se z 9-ti částí, přičemž rozměr
jedné je 50 x 50 x 1,5 cm (DxŠxV).

1M 0100M���������������������������2 290 Kč

Procvičování rovnováhy

Kreativní nápady

Zubatá housenka

Slouží na chození jako pomůcka na procvičování rovnováhy,
nebo na skupinovou vycházku.
Vyrobena je z bavlněné tkaniny.

50 A1598 - 3,5m x 12cm, 16 držadel �������������������780 Kč
50 A1657 - 7m x 12cm, 28 držadel������������������� 1 610 Kč

Čtyřbarevný had

Had, po kterém se pokoušejí děti bosýma
nohama přejít od začátku do konce bez toho,
aniž by se dotkly země. Spojením 12 rovných
a 12 zaoblených dílů vznikne had dlouhý 7,5 m.
Rozměr dílu: 31 x 12 x 6 cm.

70 AA070���������������������������������������1 955 Kč
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Zvlněný chodníček
Sestava na hraní a procvičování rovnováhy. Skládá se z osmi prvků, které po
vzájemném spojení vytvoří úzky chodníček. Kráčeje po zvlněném prostoru dítě
vykonává pohyby, které zapojují do činnosti všechny jeho svaly, klouby a nervy.
To napomáhá k rozvoji rovnováhy těla. Různorodá struktura povrchu chodníčku
stimuluje nervová zakončení, zlepšuje prokrvení a celkově osvěžuje organismus.
Díky univerzálnímu systému spojování jednotlivých dílů lze směr chodníčku
tvarovat různým způsobem. Gumové podložky na spodku každého prvku
znemožňují jejich pohyb po podlaze během hry a cvičení.
Balení obsahuje 8 vlnkových prvků a tašku, která poslouží na dokonalé
uskladnění. Max. nosnost: 80 kg.

POHYB

Šetří místo při skladování

Zvlněný chodníček

Balení obsahuje 8 prvků a tašku.
Rozměr jedného prvku: 68 x 17 x 11 cm
(DxŠxV).

1M 90BKT������������������������ 7 390 Kč

Přizpůsobené
ergonomickému
tvaru chodidla

Spojky

Procvičování rovnováhy

Pomocí spojek navzájem spojujeme jednotlivé
prvky Zvlněného chodníčka a Barevných
kamínků. Díky nim nedochází při hře k odpojení
a posouvání jednotlivých prvků. Na dostatečné
upevnění barevných kamínků je nutno použít 3 ks
spojek.
Sada obsahuje 6 ks. Rozměr: 18 x 7 x 4 cm (DxŠxV).

1M 010KT�������������������������������������������� 520 Kč

Barevné kamínky
Kamínky různych tvarů se strukturaným potiskem jsou vynikající inspirací pro
dětské pohybové hry a vhodným doplňkem ke Zvlněnému chodníčku
(1M 90BKT) Díky pěkným barvám a formě stylizované do tvaru kamenů podněcují
děti ke skákání a vykonávání cvičení k udržení rovnováhy a k správné chůzi.
Výborně působí na formování svalstva celého těla, koordinaci jednotlivých
systémů těla, rozvíjení rychlosti pohybu a mechaniky pohybu. Je možné je ukládat
na sebe, čímž se dosáhne rozlišná náročnost při cvičení a hře.
Různá povrchová struktura kamenů stimuluje receptory hmatu a přispívá
k lepšímu prokrvení. Balení obsahuje 2 ks z každé velikosti kamínků a tašku,
která poslouží na dokonalé uskladnění. Maximální nosnost: 80 kg.
Rozměry:

Největší kamínek: 40 x 39 x 13 cm.
Střední velikost: 35,5 x 35 x 14 cm.
Nejmenší kamínek: 27,8 x 27 x 8,7 cm.

Šetří místo při skladování

Barevné kamínky

Balení obsahuje 2 ks z každé
velikosti a tašku.

1M 008KT����������������4 250 Kč
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Rovnováha - Ostrůvek

Skvělý doplněk k sadě Stezka. Připojením k stezce vytvoříte
další možnosti na procvičení rovnováhy. Ostrůvky jsou vyrobené
z pevného a odolného plastu s protiskluzovou podložkou. Balení
obsahuje 2 díly ve dvou barvách (červené a zelené).
Vhodné pro děti od 2 - 8 let.
Rozměr: 43 x 43 x 7 cm.

69 02124����������������������������������������������������������������������� 1 550 Kč

POHYB

Rovnováha - Stezka

Z jednotlivých pestrobarevných dílů si poskládejte stezku,
která může vést různými směry. Díly jsou vyrobené z pevného
a odolného plastu s protiskluzovými gumovými podložkami.
Dají se skladovat uložené na sebe, což šetří prostor.
Balení obsahuje 7 dílů (6 delších, 1 kratší) v 6 různých
barvách. Vhodné pro děti od 2 - 8 let.
Rozměr delších dílů: 35,5 x 11,5 x 4,5 cm.
Rozměr kratšího dílu: 15,5 x 8,5 x 4,5 cm.

69 02123���������������������������������������������������������������1 480 Kč

Rovnováha - Můstek

Skvělý doplněk k sadě Stezka. Připojením
k stezce vytvoříte další možnosti na
procvičení rovnováhy. Můstky jsou
vyrobené z pevného a odolného plastu
s protiskluzovou podložkou. Balení
obsahuje 2 díly ve dvou barvách (žlutý
a modrý). Vhodné pro děti od 2 - 8 let.
Rozměr: 50 x 14 x 7 cm.

Procvičování rovnováhy

69 02165������������������������������������� 760 Kč

Rovnováha na kamenech

Procvičte děti formou zábavy. Začněte s naaranžováním umělohmotných
kartiček s dizajnem kamenů na podlahu. Každé dítě se postaví na jeden
z kamenů. Ukažte jednu kartičku, která představuje určitý cvik a vyzvěte
děti, aby tyto cviky předvedli. Děti to budou milovat! Tabulky představují
jednotlivé cviky na zahřátí. Zkuste si s dětmi zahrát: kdo při cvičení
opustí kámen, musí z kola ven. Kameny jsou vytištěné na umělohmotných
kartičkách o rozměrech cca 10 x 13 cm. Kartičky s cviky jsou vytištěné na
oboustranných foto kartónech o rozměrech cca 22 x 28 cm.
Balení obsahuje 32 plastových kartiček s dizajnem kamenů
a 16 cvičebních kartiček.

84 62013������������������������������������������������������������������������������������ 690 Kč

Senzorická cesta

Děti si procvičí rovnováhu, koordinaci pohybů a
obratnost. Cestu tvoří 2 listy (33 x 30 cm), 1 list (23 x
21 cm), 2 kmeny (43 x 22 cm) a 1 kmen (55 x 22 cm).

50 U0503������������������������������������������������ 2 300 Kč
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Barevné cestičky z válečků

POHYB

Barevné cestičky - žebříky jsou vyrobené z plastu. Lehce se dají stočit a roztočit, rozprostřít i zavěsit.
Jsou lehké, kvalitně vyrobené a nevyžadují náročnou hygienickou péči. Díky nim je možné předejít nezdravému
vývinu chodidel, případně pomáhat při jejich nápravě. Když dítě chodí malými krůčky po barevných válečcích
tvořících žebřík, tvaruje si svalstvo klenby chodidla, stimuluje hmatové dojmy
a zároveň se výborně baví.

Barevné cestičky z válečků

Válečky jsou vyrobené z plastu.
Sada obsahuje 4 barevné cestičky.
Rozměr každé cestičky: 148 x 36 x 3 cm.

Nosnost 1 cestičky:
do 60 kg!

1M 006KT������������������������������� 7 450 Kč

Procvičování rovnováhy

Stočíte a jednoduše
uskladníte

Rovnovážné plošiny
Široký výběr různých plošin na zpestření tělesné výchovy, cvičení a her, které hravou
formou zdokonalují koordinaci, vytrvalost, koncentraci a rovnováhu dítěte.
Způsob balancování na deskách nebo vahadélkach je přizpůsoben pohybovým možnostem dětí
v jistém věku, případně zvyšují motivaci dětí k větší odvaze.
Zajímavé konstrukční řešení a doplňující prvky v podobě labyrintů
ještě znásobují radost z cvičení.

Rovnovážná plošina - Šnek

Rovnovážná plošina - Kruh

Plošina na udržování rovnováhy s labyrintem ve tvaru šneka.
Úkolem je dostat kuličku do středu šneka aniž by vypadla
z labyrintu. Balení obsahuje tři kuličky
Maximální nosnost: 80 kg. Rozměr: 54 x 40 x 2,5 cm (DxŠxV).

Díky zvětšené stabilitě vědí dokonce i menší děti provádět
první cvičení na udržování rovnováhy.
Balení obsahuje dvě kuličky.
Maximální nosnost: 60 kg. Průměr: 48 cm.

1M 001KP������������������������������������������������������������ 1 135 Kč

1M 002KP������������������������������������������������������ 1 195 Kč
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Rovnovážná houpačka

Rovnovážná houpačka

Na spodní části má upevněnou protiskluzovou
gumu, která pomáhá předcházet úrazům.
Maximální nosnost: 60 kg.
Rozměr: 55 x 24 x 15 cm (DxŠxV).

1M 103KP����������������������������������������1 620 Kč

POHYB

Hlavní funkcí rovnovážních houpaček je rozvoj
koordinace a rovnováhy.
Dokonalá kombinace dvou produktů:
- houpačka a zároveň rovnovážná plošina umožňuje
dětem zábavu na dlouhé hodiny.

2

1
Kolébavá platforma

50 A0942�������������������������� 2 200 Kč

Procvičování rovnováhy

Rovnovážná houpačka s kuličkou

Po celou dobu při udržování rovnováhy musí dítě
kontrolovat kuličku, která se přemisťuje podle
pohybů desky, aby nevypadla z cestičky.
Balení obsahuje dvě kuličky.
Maximální nosnost: 40 kg.
Rozměr: 50 x 23 x 9 cm (DxŠxV).

Velikost platformy umožňuje kolébání
dvou dětí. Rozvíjí rovnováhu a je
vhodná i pro děti se senzorickou
disfunkci.
Rozměr: 70 x 100 x 18 cm.

1M 101KP - Houpačka s kuličkou 1��������1 050 Kč
1M 102KP - Houpačka s kuličkou 2��������1 050 Kč

Roller s pískem

Roller nabízí výzvu pro motoriku. Nechejte ho venku a uvidíte jak
pokouší děti i dospělé, aby si vyzkoušeli své zručnosti tím, že se na něj
postaví a snaží se ho dostat do pohybu. Dá se používat ke hře nebo
terapii. Roller stimuluje proprioceptivní a vestibulární systém stejně
jako hmatový smysl. Obsah písku 2,5 kg snižuje rychlost a pomáhá
i menším dětem udržet rovnováhu.
Rozměr: Ø 29,5 cm, délka: 35,5 cm.

69 02266�����������������������������������������������������������������������������2 580 Kč

Rovnovážná kladina s kuličkou

Dřevěná platforma z hrubého lepeného dřeva
s vyfrézovanou cestičkou, po které se kutálí
kulička o průměru 4 cm. Slouží k procvičování
rovnováhy. Rozměr: 70 x 20 x 9 cm.

51 W6004�������������������������������������������� 895 Kč

Rotující kužel

Vynikající pomůcka vyrobena z pevného a kvalitního plastu do exteriérů a interiérů
pro rozvoj dětské motoriky a pohybové koordinace. Vhodná i pro cvičení s postiženými
dětmi. Kužel se může točit kolem své osy, děti se v něm mohou kolébat, anebo za
dohledu dospělých plavit jako v člunu. Má vyvýšené okraje, které chrání před zraněním
hlavy a ruky. Průměr: 80 cm. Výška: 44 cm. Nosnost do 60 kg.

69 A2101���������������������������������������������������������������������������������������������������������1 550 Kč
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POHYB

Balanční deska, 1 ks

Barevná deska v jednoduchém designu, která podporuje rozvoj motoriky
a rovnováhy. Děti se na ní mohou houpat ze strany na stranu, otáčet
se o 360 stupňů na rovném povrchu a nebo mohou chodit jako kachna.
Dodáváno v barevnosti v závislosti od skladových zásob.

46 54030������������������������������������������������������������������������������������������520 Kč

Rotační základny

Procvičování rovnováhy

Houpání se na okrouhlé základně není jen veselá zábava, ale především
provádění cvičení ramen a trupu. Aktivní sportovní hračka obsahuje ve svém
balení dva středové podstavce, které jsou různé výšky - nabízí tak dva stupně
náročnosti. Pro dokonalé cvičení se dítě musí kroutit
střídavě na obě strany.

Rotační základna pro dva

Základna je vybavena čtyřmi držadly pro
použití dvou dětí najednou. Maximální
nosnost: 60 kg. Průměr: 66 cm.

1M 202KP����������������������������������4 420 Kč

Rotační základna
pro jednoho

Základna je vybavena dvěma
držadly. Maximální nosnost:
40 kg. Průměr: 48 cm.

1M 203KP��������������� 1 980 Kč
Dva středové podstavce
s odlišnou výškou zaoblení
vytvářejí různé stupně
obtížnosti při udržování
rovnováhy.

Soubor hmatových disků 1

Soubor hmatových disků 2
Nosnosť: 100 kg.

69 A2117�������������������������� 2 000 Kč

Soubor kaučukových disků tvoří 5 páru
stejných barev a s povrchy, které jsou
příjemné na dotek. Děti by se jich měly
dotýkat rukama a bosýma nohama,
procvičovat si s jejich pomocí hmatovou
paměť a při popisování zážitků i vyjadřovací
schopnosti. Soubor tvoří 5 párů disků
(průměr velkého je 27 cm, malého 11 cm),
páska na oči a pytlík. Nosnost: 100 kg.

69 A2118������������������������������������2 000 Kč
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POHYB

Balvany

Vynikající pohybová hra, kterou je možno hrát i v interiérech v zimních měsících
nebo za nepříznivého počasí. Soubor tvoří 5 balvanů o různé velikosti. Děti se učí při
skákání z balvanu na balvan odhadnout vzdálenost, výšku a procvičují si udržování
rovnováhy. Hra je bezpečná, protože balvany byly sestrojeny tak, aby se nemohly
převrátit a na spodní straně jsou zabezpečeny gumovými protiskluzovými podložkami.
Maximální zatížení jednoho balvanu je 50 kg.
Soubor tvoří 5 balvanů třech různých výšek.

Vzrušující hra, která připomíná letní skákání
z kamene na kámen přes potok. Kameny mají
tvar podobný trojúhelníkům, přičemž každá
ze tří stran má jiný sklon. Na spodní straně
jsou zabezpečené protiskluzovými gumovými
podložkami. Maximální zatížení jednoho kamene
je 50 kg. Soubor tvoří 6 kamenů.

69 A2120�������������������������������������������� 1 350 Kč

Procvičování rovnováhy

69 A2121�������������������������������������������������������������������������������������������������������2 750 Kč

Kameny

Balanční polokoule

Vysoká kvalita díky protiskluzovému gumovému profilu. Plastové
polokoule představují výzvu pro balanční schopností pro každého!
Na chůzi můžete používat obě strany polokoule - plochou i kulatou.
Neuklouznou, protože jsou těžké - naplněné pískem. Jsou odolné
vůči vlhkosti, proto je můžete ponechat i venku na hřišti.
Balení obsahuje 6 ks. Maximální zatížení 100 kg.
Rozměr: Ø 15 cm výška: 7 cm.

69 A2128����������������������������������������������������������������������� 1 020 Kč

Chůdy - Balanční polokoule

Chůdy vyžadují udržování rovnováhy při chůzi, nebo dokonale
procvičují různé částí svalů a koordinace pohybů. Polokoule
jsou vyrobeny z pevného materiálu a vybaveny protiskluzovým
povrchem. Tvar podstavců způsobuje, že se přirozeně přizpůsobují
pohybům dítěte při chůzi. Cvičení je výborné pro rehabilitací nohou.
Pootočením se dají použít jako balanční polokoule.
Balenie: 1 pár v barevnosti v závislosti od skladových zásob.
Průměr: 15 cm, výška 7 cm.

69 A2219�������������������������������������������������������������������������������405 Kč

Míčky s bodlinami, 6 ks

Senzorické balanční podložky, 8 ks

Balení obsahuje 6 barevných polokoulí
s výškou 5,5 cm. Proláklý spodek
umožňuje dokonalé přilnutí jako
přísavka. Vyzujte si boty a vyzkoušejte
se po nich proběhnout, po našlápnutí
se ihned vrátí do původního stavu.
Nabízejí unikátní senzorický zážitek.
Průměr: 9 cm.

46 92735������������������������������������������1 340 Kč

46 70100������������������������������875 Kč

Barevné podložky na procvičování rovnováhy a
stimulaci smyslů. Balení obsahuje 8 podložek s 2
různými povrchy pro stimulaci (s bodlinkami a
trojúhelníčky). Průměr: 15 cm.
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POHYB

Senzorické čtverce, 6 ks

Senzorické čtverce mají různé povrchy pro
stimulaci, jako např. plyš, PVC, umělá tráva,
kokosové vlákno.
Rozměr: 25 x 25 x 0,6 cm.

50 09084����������������������������������� 2 750 Kč

Senzorické podložky, 6 ks

Senzorické podložky / Překážkové dráhy

Podložky jsou plněné plastovými kuličkami
pro stimulaci hmatu. Děti mohou podložky
osahávat rukama nebo po nich chodit a
zároveň procvičovat rovnováhu.
Rozměr: 40 x 40 cm.

50 02089����������������������������������� 2 490 Kč

Podložky - Tvary, 6 ks

Podložky různých tvarů a barev. Jsou
vhodné na hru nebo sezení.
Rozměr čtverce: 32 x 2 x 32 cm.

50 02299������������������������1 890 Kč

Pěnová
překážková dráha

Jednotlivé tvary jsou vyrobeny z lehkých, hrubých
pěnových trubek. Balení obsahuje 5 geometrických
tvarů (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh, šestiúhelník)
a 5 párů stojanů. Slouží k zdokonalování pohybových
aktivit jak v interiéru tak v exteriéru.

674

50 A0743������������������������������������������������������� 4 520 Kč

Aktuálně platné ceny najdete na naší stránce www.educaplay.cz
I - EP 2021-2022 - POHYB - 29 Da PRINT.indd 674

6. 9. 2021 13:08:47

POHYB

Skládací překážky

Vyrobeno z kovu.
Cena za 1 ks.
Rozměr: 30 x 45 cm.
Barva dle skladových zásob.

Překážkové dráhy / Pohyb na kolečkách

51 T0633�������������������290 Kč

Plastová překážková dráha

Ideální k sestavení různých překážkových drah na
prolézání. Balení obsahuje 6 barevných tvarů a 6 podstavců.
Všechny části jsou vyrobené z pevného plastu.

Plošina na kolečkách

51 T0008������������������������������������������������������������2 880 Kč

Pomůcka určená na cvičení, které rozvíjí
rovnováhu, koordinaci, obratnost a pod. Osoba
ležící břichem na plošině jí může dát do pohybu
pomoci rukou nebo nohou. Plošinu také mohou
tlačit nebo tahat jiné cvičící děti. Plošina
má čtyři kolečka a na bocích dvě držadla. Je
vyrobená z lakované laminátové desky.
Rozměr: 40 x 30,5 cm.

Bez motoru!
Bez pedálů!

Bez baterie!

50 A2902��������������������������������������������� 890 Kč

45 cm

30 cm

78 cm

Bibicar

Auto, které nepotřebuje ke svému provozu benzín, baterie,
ba ani šlapání do pedálů. Uvádí se do pohybu střídavým
otáčením volantu doprava a doleva, teda využitím síly
dítěte, ale i díky tření, odstředivé síly a zemské přitažlivosti.
Auto je určeno dětem od 3 let, na rovném povrchu zvládne
zatížení do 100 kg, na drsném povrchu do 55 kg.
Hmotnost autíčka: 5 kg. Autíčko posíláme v barvě od
závislosti našich skladových zásob!

16 12345������������������������������������������������������������1 760 Kč
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POHYB

Rovnovážné chodítko

Chodítkem děti mohou šlapat dopředu a dozadu.
Hřídel je vyrobena z pevné oceli a pedály jsou pokryty
pevnou gumou.
Rozměr: 41 x 35 cm, průměr kola: 15,5 cm.
Maximální zátěž: 100 kg.

38 A3110��������������������������������������������������� 1 390 Kč

Pohybové stupačky

Stupačky spojené s pogumovanými
kolečky přináší dětem více zábavného
pohybu. Vhodné do interiéru i exteriéru
při maximálním zatížení 50 kg.
Rozměr: 48 x 36 x 16 cm.

69 A2138�����������������������������1 870 Kč

Top Bike
Tato dvojkolka je skvělým přechodem
od trojkolky ke kolu. Děti se na ní naučí
udržet rovnováhu a ovládat řízení.
Výška sedadla: 43 cm.
Celkový rozměr: 93 x 46 x 64 cm.

Pohyb na kolečkách

10 64200������������������������������������ 6 390 Kč

Koloběžka

Koloběžka pomáhá dětem procvičovat si
rovnováhu a zároveň jsou v pohybu, což je dobré
pro jejich zdravý vývin. Koloběžka má kola
z EVA materiálu a protiskluzové rukojetě. Výška
řidítek: 59 cm.

25 50710������������������������������������������2 390 Kč

Tříkolka pro nejmenší
Tato tříkolka je ideální pro malé děti, aby se
naučily koordinovat své pohyby, ke kterým
patří řízení tříkolky a současně šlapání.
Sedadlo má integrovanou rukojeť, čímž se
snadněji nosí a skladuje.
Max. nosnost 50 kg.
Rozměr: 46 x 42,5 x 64 cm.

10 64310����������������������������������������4 165 Kč

Čtyřkolka pro nejmenší
S touto čtyřkolkou mohou děti již od
jednoho roku trénovat první kroky, čímž si
zlepšují motorické dovednosti. Tímto dítě
nabude základ při složitějších pohybových
sekvencích. Max. nosnost 50 kg.
Rozměr: 54 x 21 x 37 cm.

10 64300������������������������������������ 3 890 Kč

Odrážedlo pro nejmenší
S tímto odrážedlem mohou malé děti objevit
těžiště svého těla a trénovat svou rovnováhu. Je
to ideální prostředek pro přípravu jízdy na kole.
Sedadlo má integrovanou rukojeť, čímž se snadněji
nosí a skladuje. Kromě toho lze individuálně
posunout dopředu nebo dozadu.
Rozměr: 46 x 41,5 x 64 cm.

10 64320��������������������������������������������� 3 600 Kč
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Dětská posilovna

POHYB

Nabízíme Vám sérii tréninkového nářadí určeného speciálně pro děti.
Vysoká kvalita výrobků a barevný dizajn způsobí, že děti
budou na něm vykonávat pohybové aktivity s radostí.
Cvičení na Běžícím páse, Stepperi a Kole posilňují svalstvo nohou
a rozvíjejí pohybovou koordinaci potřebnou k zachování vzpřímeného
držení těla. Pevná kovová konstrukce a doplňující části z plastu
a molitanu zabezpečují bezpečný trénink. Připojený displej ukazuje čas,
absolvovanou vzdálenost a množství spálené energie.
Dá se používatv interiérech mateřských škol,
ale také v exteriéru avšak vyžaduje rovný povrch.
Děti mohou nářadí využívat pouze pod kontrolou dospělé osoby!

Běžící pas

Nářadí je vhodné pro děti od 5 - 11 let.
Maximální nosnost: 68 kg.
Rozměr: 90 x 75 x 75 cm. Hmotnost: 19 kg.

Dětská posilovna

51 S0002������������������������������� 2 850 Kč

Žádná elektrická energie!
Pohyb nářadí je zabezpečen
pouze mechanickým působením!

Kolo

Nářadí je vhodné pro děti od 4 - 8 let.
Maximální nosnost: 68 kg.
Rozměr: 75 x 38 x 90 cm.
Hmotnost: 8,6 kg.

Stepper 2

Barevný stepper určený pro děti na
posílení svalů nohou a koordinaci
pohybů. Nosnost 68 kg.
Rozměr: 45 x 89 x 39 cm (ŠxVxH).

51 S0004��������������������������������2 990 Kč

51 S0007�������������������������2 950 Kč

Fitnes - Twister

Vhodný pro děti od 3 - 8 let.
Maximální nosnost do 68 kg.
Rozměr: 40 x 45 x 89 cm.

51 S0005�������������������������2 980 Kč

Stepper

Nářadí je vhodné pro děti od 3 - 8 let.
Maximální nosnost: 68 kg.
Rozměr: 78 x 65 x 80 cm.
Hmotnost: 9,3 kg.

51 S0003������������������������������ 2 650 Kč

Fitnes - Veslářsky trenažér
Vhodný pro děti od 3 - 8 let.
Maximální nosnost do 68 kg.
Rozměr: 86 x 64 x 57 cm.

51 S0006�������������������������4 220 Kč
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POHYB

Lezecká stěna - Jabloň
Lezecká stěna z lakované březové překližky.
Během šplhání mohou děti sbírat předměty
(jablíčka), které jsou přichyceny suchým zipem.
Stěna podporuje motoriku a koordinaci, postřeh
a obratnost každého dítěte. Obsahuje 1 lezeckou
stěnu, 30 předmětů na sbírání (jablíčka) a 7 úchytů.
Rozmer: 91 x 121 x 12 cm.

1I 44004 �������������������������������������������� 21 290 Kč

Gymnastika

Nový design

Gymnastická lavička 2 m

Dřevěná lavička posílená kovovou konstrukcí.
Rozměr: 200 x 22 x 30 cm (DxŠxV).

51 W3010�����������������������������������������4 000 Kč

Nový design

Gymnastická lavička 3 m

Dřevěná lavička posílená kovovou konstrukcí.
Rozměr: 300 x 22 x 30 cm (DxŠxV).

51 W3009����������������������������������������5 070 Kč

Lano k lezení

Pevné lano k lezení má pro usnadnění
uvázané uzly. Je vhodným doplňkem
do každé tělocvičny.
Délka: 210 cm. Nosnost: 120 kg.

18 A6119����������������������������600 Kč

Síťový žebřík 2

Vhodný na použití s domečkem na stromě.
Rozměr: 200 x 30 cm. Nosnost: 75 kg.

18 A1048�����������������������������������������450 Kč
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Velká žebřina - Trapéz
Rozměr: 70 x 62 x 75 x 32 cm.

51 W3008�����������������������2 400 Kč

POHYB

Žebřina ve tvaru jehlanu

Každý bok obsahuje příčky s různým
rozptylem mezer. Vhodná na různé
cviky - zdokonalení rovnováhy,
koordinace pohybů a pod.
Délka strany: 90 cm. Výška: 80 cm.

50 A0946�������������������������� 3 800 Kč

Obloukový žebřík

Může být jedním z prvků překážkové dráhy. Je
přizpůsobený pro neurologické rehabilitační
cvičení - pro děti s problémem udržení rovnováhy,
změny napětí v dolních končetinách, s problémem
přenášení těžiště a prostorové a pohybové
koordinace.
Délka: 98 cm, šířka: 44 cm, výška: 50 cm.

50 A0947����������������������������������������������3 180 Kč

Žebřina

Je vyrobená z borovicového dřeva.
Rozměr: 242 x 86 cm.

51 C3000�������������������������5 260 Kč

Žebřina dvojitá

Gymnastika

Je vyrobená z borovicového dřeva.
Rozměr: 242 x 180 cm.

51 C3001�������������������������9 450 Kč

Lavička na procvičování rovnováhy
(šest spojujících podstavců)

- 5 desek (rozměr desky: 100 x 9 x 2 cm)
- 6 cihel (rozměr cihly: 28 x 14 x 5 cm) s 6 svorkami
pomoci kterých je možné připojit naráz 3 desky.

50 A6001�����������������������������������������������������2 890 Kč

Síť k lezení

Síť lze upevnit vertikálně i horizontálně
pomoci 20 smyček.
Rozměr: 170 x 170 x 4 cm. Nosnost: 200 kg.

18 A6995����������������������������������� 1 450 Kč

Gymnastická pyramida

Pyramida se skládá ze 3 stěn, po kterých je
možné lézt - jedna stěna má v sobě otvory, druhá
příčky a třetí pevná lana. Střed pyramidy je
volný, může sloužit jako tunel k prolézání.
Vyrobeno z překližky v odstínu bříza.
Rozměr: 92 x 100 cm (ŠxV).

50 A6002���������������������������������������14 780 Kč

SLEVA
I - EP 2021-2022 - POHYB - 29 Da PRINT.indd 679

5% na první objednávku z tohoto katalogu

679

6. 9. 2021 13:09:18

Active - Gymnastické žebřiny a skluzavky

POHYB

Série gymnastického nářadí Active je určena k procvičování motoriky a rovnováhy. Lze je upevnit
na Věž Active z naší nabídky nebo na nástěnné žebřiny (vhodné pro příčky o průměru do 4 cm),
čímž si vytvoříte různé překážkové dráhy. Upevňovací plocha je protiskluzová, což zvyšuje
bezpečnost při používání. Všechny gymnastické nářadí ze serie Active jsou vyrobeny z břízové
překližky v kombinaci s bukovým dřevem.

Obrázek je ilustrativní

Věž Active

Věž je vyrobena v kombinaci březové překližky,
jasanového a bukového dřeva. Je vhodná na
umístění cvičebních a rehabilitačních pomůcek
z naší nabídky. Na spodní části jsou umístěny
protiskluzové plochy pro vyšší bezpečnost.
Rozměr: 107 x 104 x 107 cm.

Gymnastika

53 12426���������������������������������������� 16 590 Kč
Obrázky jsou ilustrativní

Active - Široká skluzavka
Rozměr: 240 x 14 x 65 cm.

53 12434���������������������� 10 600 Kč

Active - Široká síť

Rozměr: 240 x 17 x 63 cm.

53 12433���������������������� 11 190 Kč

Active - Široká válečková
skluzavka
Rozměr: 240 x 14 x 65 cm.

53 12432���������������������� 16 490 Kč
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POHYB

Active - Široký žebřík

Obrázky jsou ilustrativní

Rozměr: 240 x 14 x 65 cm.

53 12428�������������������������9 220 Kč

Active - Úzky žebřík
Rozměr: 240 x 13 x 40 cm.

Gymnastika

53 12429�������������������������8 920 Kč

Active - Úzké střídavé
stupínky
Rozměr: 240 x 9 x 36 cm.

53 12431�������������������������5 100 Kč

Active - Úzky plný žebřík
Rozměr: 240 x 4 x 35 cm.

53 12430�������������������������7 760 Kč

Active - Úzká skluzavka
Rozměr: 240 x 13 x 40 cm.

53 12435�������������������������9 580 Kč

Obrázek je ilustrativní
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Krátký žebřík

Rozměr: 62 x 150 x 11 cm (ŠxVxH).

50 A9163�������������������������4 780 Kč

Gymnastická bedna

POHYB

Bedna slouží k lezení, udržení
rovnováhy a gymnastice. Díky
otvorům na každé straně je možné
připojit různé žebříky a jiné doplňky.
Rozměr: 79 x 58 x 44 cm (ŠxVxH).

50 A9162���������������������� 12 430 Kč

Kolíky

Rozměr: 38 x 150 x 11 cm (ŠxVxH).

Dlouhý žebřík

Rozměr: 62 x 245 x 14 cm (ŠxVxH).

50 A9164�������������������������7 180 Kč

Gymnastika

50 A9171�������������������������4 150 Kč

Můstek / Kolébka

Rozměr: 78 x 36 x 41 cm (ŠxVxH).

50 A9166�������������������������6 150 Kč

Senzorická cestička

Rozměr: 27 x 150 x 11 cm (ŠxVxH).

50 A9169�������������������������4 830 Kč
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Rehabilitační chodníčky

POHYB

Cvičení s použitím rehabilitačních chodníčků posiluje správnou funkci smyslů a pomáhá při procvičování
rovnováhy. Jejich uložením na podlahu si můžete sestavit cestičku plnou rehabilitačních prvků, které budou
zajímavé pro každé dítě. Chodníčky jsou vyrobeny z břízové překližky o tloušťce 18 mm a z bukového dřeva.

Kladina vlnitá

Rozměr s podstavcem: 240 x 13 x 35 cm
(DxVxH).
Šířka kladiny: 5 cm.

53 12442������������������������������ 5 420 Kč

Kladina rovná

Rozměr s podstavcem: 240 x 11 x 35 cm
(DxVxH).

Gymnastika

53 12443������������������������������ 4 280 Kč

Senzorický chodník - stopy

Stopy jsou vyrobeny z měkkého
plastického materiálu s různými výstupky.
Rozměr: 240 x 8 x 35 cm (DxVxH).

53 12441������������������������������ 7 650 Kč

Senzorický chodník - ježek
Na chodníčku jsou gumové podložky
s výstupky, které jemně masírují
chodidla.
Rozměr: 240 x 8 x 35 cm (DxVxH).

53 12439����������������������������9 720 Kč

Senzorický chodník - platformy

Na chodníčku jsou platformy s různou velikostí
a barvou. Rozměr: 240 x 16 x 35 cm (DxVxH).

53 12437����������������������������������������� 8 580 Kč

Senzorický chodník
- různé povrchy

Na chodníčku jsou plochy s různým
povrchem.
Rozměr: 240 x 8 x 35 cm (DxVxH).

53 12440������������������������������ 9 720 Kč

Senzorický chodník
- barevné lavičky

Na chodníčku jsou lavičky s různou barvou.
Rozměr: 240 x 18 x 35 cm (DxVxH).

53 12438�����������������������������������7 980 Kč
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Senzorický chodník
- vzory

Na chodníčku jsou plochy s různýi vzory.
Rozměr: 240 x 8 x 35 cm (DxVxH).

53 12436�����������������������������������6 650 Kč
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POHYB

Vodní leknín
Vodní leknín - to je cvičební pomůcka, která se skládá ze zelených ostrovů a modrých mostů.
Spolu mohou vytvořit množství překvapujících cestiček a překážek díky čemuž vytvářejí možnosti pro různé
typy her. Na vrchu ostrovů se nachází vzor, který představuje leknín. To, že jednotlivé ostrovy je možné ukládat
na sebe, umožňuje to vytvořit si vlastní ostrov jakékoliv výšky. Díky tomu mohou děti zažít rozličnou zkušenost
při skákání a procházení se po ostrovech.
Tato série obsahuje dva typy mostů, jeden je rovný a jeden obloukový. Tím lze vytvořit různé stupně zátěže
při cvičení a hře v závislosti na schopnostech dětí. Každá strana mostu má na své povrchové struktuře unikátní
vzor. Vodní leknín umožňují zdokonalovat rovnováhu dětí a vytváří nesčetné možnosti her
při kombinací několika prvků série.

Vodní leknín - velká sada

Vodní leknín - malá sada

1M 21212 ������������� 27 650 Kč

1M 21266 ������������� 14 550 Kč

Sada obsahuje:
- 8 ostrovů
- 2 rovné mosty
- 2 obloukové mosty

Sada obsahuje:
- 4 ostrovy
- 1 rovný most
- 1 obloukový most

Rozměry prvků:

Vodní leknín

Ostrov: 52 x 52 x 16,6 cm (DxŠxV).
Rovný most: 115 x 26,6 x 6 cm (DxŠxV).
Oblúkový most: 115 x 26,6 x 16,6 cm (DxŠxV).

Každá strana mostu
obsahuje jiný vzor
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Kruhová prolézačka

Kruhová prolézačka

POHYB

Je určena pro děti od 3 let. Maximální nosnost je 80 kg.
Při pohybových aktivitách doporučujeme používat gumové podložky, které zajistí prolézačku proti uklouznutí.
Nejlepším řešením je umístit prolézačku na měkkou podložku, případně matraci.
Balení obsahuje 4 díly, které lze spojovat do různých tvarů.
Vytvoříte tak dětem mnoho možností ke hře a pohybové aktivitě.
Díly jsou vyrobené z pevného plastu a spojují se pomocí šroubků a kovových podložek.
Rozteč mezi tyčemi je 15 cm. Průměr kruhu: 135 cm. Nosnost: 150 kg.

Doporučujeme dozor
dospělé osoby.

Průměr kruhu: 135 cm.

Prolézačka / Tunel stonožka

135 cm

83 09093�������������� 8 460 Kč

S kruhovou prolézačkou
si Vaše děti užijí spoustu zábavy.
Je vhodná na procvičování
koordinace a rovnováhy.

Tunel Barevná stonožka - doplněk

Tímto doplňkem si prodloužíte Barevnou stonožku
(83 7020B) o 4 tunelové elementy s nožičkami
(červený, zelený, žlutý a modrý). Tunel je vyroben
z odolného a pevného plastu, díky čemuž je
přelézání a podlézání bezpečné.

83 7020B����������������������������������������������� 6 200 Kč

5c
20

83 07020�������������������������������������������� 11 260 Kč
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106 cm

Tunel je vyroben z odolného a pevného plastu, díky
čemuž je přelézání a podlézání bezpečné. Skládá
se z: hlavy, 4 tunelových elementů a ocasu. Nožky
umocňují design vesele stonožky.
Rozměr: 103 x 106 x 205 cm (Š x V x H).
Rozměr balení: 104 x 64 x 42 cm (Š x V x H).

m

Tunel Barevná stonožka

88

cm

103 cm
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POHYB

Dřevěná průlezka / houpačka

Dřevěná průlezka a zároveň houpačka.
Umožňuje procvičovat rovnováhu a
koordinaci ruka-oko. Max. nosnost: 50 kg.
Rozměr: 106 x 48 x 34 cm.

46 10160����������������������������������� 6 250 Kč

Ohrádka na míčky

Průlezka / Ohrádka / Bazén

Barevná plastová ohrádka se dá snadno rozložit
a nebo poskládat do různých tvarů - může například
tvořit předělovací stěnu v místnostech, nebo jako
zábrana. Najvětší úspěch ale má s míčky, ve kterých
děti zažijí hodně zábavy - čím víc míčků, tím víc
zábavy. Ideální je použít alespoň 1500 plastových
míčků z naší nabídky.
Rozměr ohrádky: 175 x 145 x 58 cm.

83 07706 ������������������������������������������������7 800 Kč

Bazén s míčky - Máša a medvěd
Balení obsahuje bazén a 50 lehkých míčků.
Rozměr bazénu: 75 x 75 x 30 cm.

32 16108�������������������������������������������������620 Kč

Míčky do bazénu

Balení obsahuje 500 kusů plastových míčků
vhodných do našich bazénů.

79 60500 - průměr 6 cm����������������������1 550 Kč
79 38500 - průměr 3,8 cm ������������������1 020 Kč

Míčky do bazénu,
průhledné

Balení obsahuje 500 ks průhledných
plastových míčků do bazénů.
Průměr: 6,5 cm.

50 A0012�������������������������1 390 Kč
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Sada děrovaných kuželů 1

Sada 6 nebo 12 kuželů s 12 otvory pro
horizontální připevnění tyčí a s drážkami
pro upevnění kruhu. Dodáváno v barevnosti
v závislosti od skladových zásob. Výška: 30 cm.

POHYB

70 AA064 - 12 ks������������������������������1 750 Kč
70 00646 - 6 ks ����������������������������������� 830 Kč

Kužely

Sada děrovaných kuželů 2

Sada 6 nebo 12 kuželů se 3 otvory pro
horizontální připevnění tyčí a s drážkami
pro upevnění kruhu. Dodáváno v barevnosti
v závislosti od skladových zásob. Výška: 30 cm.

70 AA062 - 12 ks�������������� 1 555 Kč
70 00626 - 6 ks ��������������������779 Kč

70 AA063 - 12 ks������������������������������1 460 Kč
70 00636 - 6 ks ����������������������������������� 725 Kč

Dopravní značky, kužele, tyče a kruhy

Sada 12 kuželů s drážkami pro
upevnění kruhu. Dodáváno
v barevnosti v závislosti od skladových
zásob. Výška: 30 cm.

Tyče 1

Sada 8 nebo 16 kusů tyčí o délce
60 cm a průměru 2,5 cm.

Kužely s čísly

Výborná organizační a učební
pomůcka pro vnější i vnitřní
využití. Kužely jsou očíslovány
od 0 do 10. Výška: 23 cm.
Cena za sadu 11 ks.

70 AA073 - 16 ks���������������� 920 Kč
70 00738 - 8 ks ������������������ 460 Kč

Tyče 2

Sada 8 nebo 16 kusů tyčí o délce
90 cm a průměru 2,5 cm.

38 33507�������������������615 Kč

Kruhy 1

Sada 5 kruhů vyrobených
z mimořádně pružného
materiálu. Průměr: 60 cm.

70 AA085�������������� 745 Kč

70 AA077 - 16 ks�������������1 280 Kč
70 00778 - 8 ks ������������������ 615 Kč

Kruhy 2

Sada 5 kruhů vyrobených
z mimořádně pružného
materiálu. Průměr: 40 cm.

Tyče 3

Sada 8 nebo 16 kusů tyčí o délce
120 cm a průměru 2,5 cm.

70 AA082�������������� 295 Kč

70 AA080 - 16 ks�������������1 740 Kč
70 00808 - 8 ks ������������������ 875 Kč

,5

14
cm

10 cm

36 cm

Sada dopravních značek 1

Sada dopravních značek 2

70 AA033�������������������������3 550 Kč

70 AA035�������������������������3 550 Kč

Sada obsahuje 12 dopravních značek
s úchytkami, 6 kruhových základen
a 6 tyčí s délkou 120 cm.
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Sada obsahuje 12 dopravních značek
s úchytkami, 6 kruhových základen
a 6 tyčí s délkou 120 cm.

Cihla s přísavkami

Obsahuje:
- 3 pilotní tyče o délce 5 cm,
- 4 přísavky.

70 AA100��������������������� 350 Kč

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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Velké plastové cihly

Sada plastových cihel, které se spojují pomocí
pilotních tyčí o délce 5 cm. Tvoří ho 16 cihel,
24 tyčí a 32 přísavek.

70 AA183������������������������������������4 445 Kč

POHYB

Sada kuželů, tyčí a kruhů 1

Obsahuje:
- 6 kuželů s třemi otvory, výška 30 cm
- 6 kruhů, průměr 40 cm
- 3 tyče, délka 60 cm
- 3 tyče, délka 70 cm
- 3 tyče, délka 80 cm

70 AA095��������������������������������1 900 Kč

Sada kuželů, tyčí a kruhů 2

Obsahuje:
- 2 kruhy, průměr 65 cm
- 5 kruhů, průměr 50 cm
- 4 kužely s třemi otvory, výška 30 cm
- 5 kuželů s 12 otvory, výška 30 cm
- 6 tyčí, délka 110 cm
- 2 úchytky 3 (70 AA112)
- 6 rukou a 6 noh

Dopravní značky, kužele, tyče a kruhy

70 AA104��������������������������������3 940 Kč

Úchytky 2

Úchytky 3

Úchytky 1

Obsahuje 5 nebo 10 úchytek.

Obsahuje 5 nebo 10 úchytek.
Slouží k spojení tyčí. Možnost jejich
otáčení kolem vlastní osy.

70 AA110 - 10 ks���������������250 Kč
70 01105 - 5 ks �����������������125 Kč

70 AA111 - 10 ks�����������250 Kč
70 01115 - 5 ks �������������125 Kč

70 AA112 - 10 ks������������ 250 Kč
70 01125 - 5 ks �������������� 125 Kč

Obsahuje 5 nebo 10 úchytek. Slouží
k spojení tyčí a kruhů. Možnost
jejich otáčení kolem vlastní osy.
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POHYB
Obručová dráha, 20 ks

12 obručí ideálních pro různé aktivity jako
např. házení a chytání a nebo je také stačí
poskládat na zem a proběhnout se. Dodávané
s přenosnou taškou. Průměr: 45 cm.

3 - nohé závody

46 04130������������������������������������������ 570 Kč

38 33517�������������������������������������130 Kč

Pásy se suchým zipem. Pravá noha jednoho
soutěžícího a levá noha druhého se svážou
a soutěž může začít!

Balení obsahuje 20 obručí
a 25 spojovacích dílů, pomoci
kterých si dovedete vytvořit vlastní
překážkovou dráhu. Průměr: 39 cm.

46 04142���������������������������800 Kč

Pytle na skákání, gymnastické kruhy, Švihadla

Ploché obruče, 12 ks

Pasy na "třínohé" závody

Pohodlné elastické pásy jsou vhodné na "třínohé"
závody a nebo jiné sportovní aktivity. Sada
obsahuje 6 barevných pásů o tloušťce 4 cm.

46 70240���������������������������������������������1 100 Kč

Zatoč a přeskoč!

Plastová hůl dlouhá 76 cm zakončená 91,5 cm
šňůrou s míčkem. Díky dostatečně dlouhé šňůře
je vhodná nejen ke skákání jednotlivce, ale
i dvojice nebo větší skupiny dětí.

46 40104��������������������������������������������� 305 Kč
Lana na přetahování
a přeskakování najdete
na str. 704.

Švihadlo na skákání������������55 Kč
Kvalitní švihadlo s pohodlnými rukojetěmi.
Délka: 2,43 m.

Pytel na skákání
- velký

38 V3514 - žluté
38 V3028 - modré
38 V3516 - růžové
38 V3029 - zelené

Výška: 90 cm.
Rozměr dna: 35 x 35 cm.

38 33344��������������������� 320 Kč

Pytel na skákání
- malý

Výborný prostředek k zábavným
pohybovým aktivitám. Pytel je
vyroben ze 100 % nylonu, což
zaručuje jeho pevnost. Je doplněn
dvěma ručkami pro pohodlné
držení. Výška: 60 cm.
Rozměr dna: 25 x 25 cm.

38 33343��������������������� 235 Kč
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Zvířátkové švihadla

Sada tří zvířecích švihadel.
Délka jednoho švihadla je 260 cm.

18 A7352���������������������������415 Kč
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12,5 cm

Ø 10 cm

POHYB

Ø 13,5 cm

Velké stopy

Cena za 1 pár. Délka stopy: 50 cm.
Vyrobené z tvrdého molitanu.

51 T0209���������������������������� 690 Kč

Usměvavé chůdy

Pokuste se projít určenou trasu pomocí chůdu. Pokud se
vám to nebude dařit, usměvavé tvářičky vás povzbudí, aby
jste to nevzdávali. Chůdy jsou vyrobeny z pevného plastu.
Nosnost do 75 kg. Výška: 6,5 cm.

Chůdy

1M 30005 ��������������������������������������������������������������80 Kč

Stupínkové chůdy

Stabilní chůdy s provázkem a s protiskluzovou
úpravou. Soubor tvoří 1 anebo 4 páry.

70 AA141 - 4 páry��������������������������������1 080 Kč
70 01411 - 1 pár������������������������������������� 279 Kč

Chůdy - Balanční polokoule

Chůdy vyžadují udržování rovnováhy při chůzi, nebo dokonale procvičují
různé částí svalů a koordinace pohybů. Polokoule jsou vyrobeny z pevného
materiálu a vybaveny protiskluzovým povrchem. Tvar podstavců způsobuje,
že se přirozeně přizpůsobují pohybům dítěte při chůzi. Cvičení je výborné pro
rehabilitací nohou. Pootočením se dají použít jako balanční polokoule.
Balení: 1 pár v barevnosti v závislosti od skladových zásob.
Průměr: 15 cm, výška 7 cm.

69 A2219����������������������������������������������������������������������������������������������405 Kč

Letní lyže pro tři

Jsou určené k rozvoji koordinace a spolupráce
třech dětí. Vyrobené z plastu. Balení obsahuje
2 kusy tzn. 1 pár lyží. Délka lyže: 104 cm.

69 A2148��������������������������������������������1 130 Kč

Letní lyže pro dva

Jsou určené k rozvoji koordinace
a spolupráce dvou dětí. Vyrobené z plastu.
Balení obsahuje 2 kusy tzn. 1 pár lyží.
Délka lyže: 104 cm.

69 A2108����������������������������������� 855 Kč
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Naváděcí podlahové značky

POHYB

Naváděcí značky různých tvarů a barev jsou určené na vymezení trasy
na různém rovném povrchu. Mají protiskluzovou úpravu.

Značky
- ruce ����������������������115 Kč

Značky
- šlápoty����������������115 Kč

4 kusy. Rozměr: 35 x 13 cm.

4 kusy. Délka: 16 cm.

4 kusy. Délka: 19 cm.

38 33267 - Modré šipky
38 33268 - Červené šipky

38 33263 - Modré ruce
38 33264 - Červené ruce

38 33265 - Modré šlápoty
38 33266 - Červené šlápoty

Soubor značkovacích disků

Soubor tvoří 3 modré a 3 červené disky.
Průměr: 25 cm.

38 33262����������������������������������� 520 Kč

Značky a stopy na podlahu

Značky
- šipky��������������������270 Kč

Podložky - Čísla, 21 ks

Podložky s protiskluzovou úpravou s čísly
0-20 jsou určeny na různé hry na podlaze.
Rozměr: 32 x 32 cm.

50 02298����������������������������������� 3 990 Kč

Šipky, 6 ks

Sada protiskluzových podložek z PVC materiálu. Vhodné
pro označení místa k stání, cvičení či určení směru.
Rozměr: 46 x 8 x 15 cm.

46 41631����������������������������������������������������������� 720 Kč

Sada 30 podložek různých tvarů

Sada protiskluzových podložek z PVC materiálu. Vhodné pro
označení místa k stání, cvičení či házení.
Sada obsahuje 6 ks z 5 různých tvarů podložek: šipky, kruhy,
obdélník, dlaně, chodidla.

46 41630��������������������������������������������������������������3 820 Kč
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Pěnový koberec - Školka

Balení obsahuje 10 čtverců s čísly a 28 okrajových čtverců.
Z jednotlivých částí rychle vytvoříte tradiční školku, seřadíte
čísla nebo terč na házení. Návrhy vzorů a kapsa na uskladnění
jsou v balení. Rozměr: čtverce s číslicemi 45,7 x 45,7 cm,
okrajové čtverce 22,9 x 45,7 cm. Tloušťka 12 mm.

46 41690�����������������������������������������������������������������5 500 Kč

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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Značky - ruce, nohy, šipky

POHYB

Balení obsahuje:
-1
 2 barevných disků: 3 ks červené,
3 ks žluté, 3 ks modré, 3 ks zelené
o průměru 21 cm
- 3 pravé a 3 levé šlápoty
- 3 pravé a 3 levé dlaně
- 3 šipky

72 A8096��������������������������������1 430 Kč

Kódovaná pohybová hra
Hra na rozvoj hrubé motoriky, orientačního smyslu
a týmové spolupráce učí zároveň děti posloupnosti pro
základy programování. Balení obsahuje 20 bludišťových
podložek, 20 oboustranných kódovacích karet, 10 karet
předmětů (pružina, robot, ozubené kolo...).
Rozměr pěnové podložky: 23 x 23 cm.

Aktivní hry

67 E2835��������������������������������������������������������� 1 280 Kč

Podložka na skoky do dálky

Skládací podložka na skoky do dálky. Balení
obsahuje podložku na odrážení skoku
(100 x 50 cm) a podložku na dopad skoku se
stupnicí (200 x 50 cm). Rozměr: 300 x 50 cm.

46 12020��������������������������������������� 15 350 Kč

Krokodýlek HOP

Děti poskakují po řece a učí se barvy, tvary a počítání
od 1 do 10. Tato aktivní hra zdokonaluje schopnosti
řešení problémů při hře ve skupině a schopnosti pochopit
směry. Velká podložka je výborná pro individuální hraní,
malé skupiny, ale také pro celou třídu. Balení obsahuje
barevnou vinylovou podlahovou podložku (250 x 75 cm),
dvě nafukovací kostky ( 12 x 12 x 12 cm), 40 zvířecích
značek a návod pro aktivní činnosti.

67 09544������������������������������������������������������� 1 145 Kč
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Karty na fyzickou aktivitu - zvířata

Natáhnout se, ztuhnout, houpat, skákat a předcházet.
Formou hry na zvířatka proveďte děti jednoduchými
cvičeními. 16 kartiček je rozdělených do třech kategorií
- lehké, pokročilé a náročné. Na druhé straně kartičky
jsou 3 podobné vzory jak zobrazit cvičení.
Balení obsahuje 16 cvičebních kartiček o velikosti
22 x 28 cm.

POHYB

84 62010�������������������������������������������������������� 690 Kč

Karty na fyzickou
aktivitu - písmena

Natahujte se, kruťte se tak, aby jste co
nejlépe zobrazili tvar písmen abecedy.
Skvělá pomůcka k procvičení těla.
V balení je 48 karet s písmeny o rozměru
23,5 x 21 cm.

84 62017�������������������������������� 690 Kč

Karty na fyzickou aktivitu - jóga

Hry na imitování

Pomocí těchto kartiček představte dětem základy
jógy. Kartičky jsou rozdělené do třech úrovní - lehké,
pokročilé a náročné. Na přední straně se nachází
fotka dítěte a obrázek. Na druhé straně jsou
ilustrované instrukce.
Balení obsahuje 16 cvičebních kartiček o velikosti
22 x 28 cm.

84 62011�������������������������������������������������� 690 Kč

Rozhýbej své tělo!

Sada na procvičení těla a zábavu. Děti házejí
třemi kostkami najednou - jedna ukazuje jaký
pohyb mají děti provést, druhá ukazuje počet
opakování a třetí barvu kruhové podložky.
Balení obsahuje 25 pěnových barevných
podložek a 3 nafukovací kostky.
Průměr podložky: 25 cm.

67 L1883�����������������������������������������1 170 Kč

Živé tabulky

Použijte stíratelné fixy a vytvořte
tak každý den novou hru. Plastické
tabulky jsou výborné na seznámení
se s písmenky, slovy, čísly, tvary
a barvami. Jsou ideální pro týmové
aktivity. Balení obsahuje 20 na
sucho stíratelných tunik o velikosti
21 x 64 cm.

84 49620�������������������������� 1 190 Kč

SKVĚLÁ
sob

Do vyprodání zá
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POHYB

Kruhy rovnováhy

Atraktivní barevné kruhy pro všechny věkové kategorie.
6 barevných kruhů můžete použít pro nespočetné množství
aktivit např. tanec v kruhu, chůze na špičkách v prstencích,
balancování s kroužky na hlavě, žonglování na rukou
a nohou, hod kroužků a pod. Kroužky jsou vyrobené z gumy.
Průměr: 16,4 cm. Tloušťka: 1,2 cm.

Motorické hry

69 A2190���������������������������������������������������������������� 360 Kč

Čepice rovnováhy

Pomáhá dětem rozvíjet rovnováhu
těla. Vyzkoušejte různé hry, během
nichž musí děti mít na hlavě tuto
čepici a nesmějí z ní ztratit žádnou
část. Tvarově je přizpůsobena
dětské hlavě a jednotlivé části
jsou tak měkké, že při pádu dítěti
neublíží.
Výška: 18 cm. Průměr: 14,5 cm.

69 A2127�����������������������510 Kč

Hmatová hra
Děti si se zavřenýma očima vyberou malý,
strukturovaný, silikonový kruh (10 cm) a
následně se snaží najít stejnou strukturu
nohou na velkém silikonovém tvaru.
Rozměr čtverce: 24 x 24 x 0,6 cm.

1M 20706 ������������������������������������ 1 630 Kč

Kruhy
Balení obsahuje 10 obručí, z nichž můžete
vyskládat různé překážkové dráhy a 3 sáčky na
házení. Můžete využívat venku i uvnitř.
Rozměr: 32 x 32 x 2,5 cm.

10 67110������������������������������������������������ 890 Kč
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Shora - dolů
Neobvyklá pomůcka, která podporuje rozvoj funkcí zrakovědotykové koordinace a navíc posiluje svalstvo rukou. V čase hry
děti uvažují nad tím, proč díky otáčení pomůcky míček stále
krouží po dráze. Zásadní podmínkou je manipulovat s hračkou
takovým způsobem, aby míček nevypadl z dráhy. Balení
obsahuje dva míčky, přičemž každá je vyrobena z jiného plastu
a tím se pohybuje jinou rychlostí.

Shora - dolů

Balení obsahuje 2 míčky.
Rozměr: 15 x 15 x 30 cm.

POHYB

1M 004KF������������������� 810 Kč

Krok 2.
Procvičujte otáčení
pomůcky.

Krok 1.
Chyťte pomůcku oběma
rukama podle obrázku.

Krok 3.
Pohybujte pomůckou tak,
aby míček nespadl.

Koule Tai Chi

Průměr: 20 cm.

1M 001KM����������������2 490 Kč

Motorické hry

Koule Tai Chi

Koule Tai Chi je inspirována orientálním cvičením, po kterém je
i pojmenována. Cílem je dosáhnout plnou koncentraci a využívat
celé tělo při cvičení s koulí. Tato pomůcka zaujme dítě už hned od
začátku a při hře ho uvede do stavu uvolnění a vnitřní harmonie.
Při současném zapojení zraku i rukou se stará o jejich plynulou
spolupráci. Úkolem je otáčení průhledné koule tak, aby míček, který
se nachází v jejím nitru neustále putovala po fantazijní poskrúcanej
dráze. Koule posiluje obratnost článků prstů a připravuje jejich
na výuku psaní. Rozvíjí u dětí sebedůvěru, zvyšuje emocionální
rovnováhu a posiluje schopnost koncentrovat se.

Nekonečná osmička
Inteligentní hračka s příznivým vlivem na psychický i fyzický rozvoj dítěte. Využívá se hlavně na cvičení koncentrace
a koordinace ruky s okem. Hra spočívá na vykonávání pohybů vytvářející dráhu pro neustále se kroutící míček. Cvičení
si vyžaduje úplnou pozornost dítěte, protože vede jeho zrak soustředěně a nepřetržitě po symbolu nekonečnosti. Balení
obsahuje dva míčky, přičemž každá je vyrobena z jiného plastu a tím se pohybuje jinou rychlostí.
Krok 2.
Rozšiřte a zužte ruce
abyste změnili cestu.

Krok 3.
Pokud již zvládáte krok 2,
položte míček na dráhu.

Krok 1.
Chyťte úchyty
oběma rukama.

Krok 4.
Soustřeďte se,
aby míček nespadl.

Nekonečná osmička

Balení obsahuje 2 míčky.
Rozměr: 34 x 21 x 4,5 cm.

1M 002KF������������������� 415 Kč

Foukací kruh

Míček lze koulet na kruhu 4 různými způsoby.
Kruh může být držen v ruce nebo položený
na stole. Hra foukáním procvičuje ústní svaly
a koncentraci, manipulace s kruhem procvičuje
jemnou motoriku. Součástí jsou 2 míčky.
Rozměr: 28 x 25 x 4 cm.

1M KF009�����������������������������������������1 100 Kč
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POHYB

Míčky

24 míčků na kopání a házení.
Průměr 5 cm. Cena za sadu 24 ks.

15 15162������������������������ 720 Kč

Barevné míčky, sada

Míčky se používají při rehabilitaci, při
procvičování koordinace a motoriky. Sada
obsahuje 4 míčky v různých barvách.
Průměr: 7 cm.

Flexibilní gumové míčky

Míčky, lehké na uchopení, ideální
na různé míčové hry. Sada obsahuje
6 míčků v 6 různých barvách.
Průměr: 10 cm.

46 81810�������������������������1 420 Kč

72 G8016�������������������������������������������� 200 Kč

Míč na procvičení
reakcí
Míč pro začátečníky

Házení a chytání

Je velmi lehký a proto je jednoduché ho házet
i chytat i pro ty nejmenší. Je důležitou pomůckou
jak získat jistotu prostřednictvím úspěšného
využívání motorických schopností. Rozvíjí postřeh
a spolupráci rukou s očima. Míček je zábavný,
barevný, což umožňuje udržet pozornost dětí.
Průměr: 10 cm. Váha: 30 g.

46 81420��������������������������������������������������240 Kč

Procvičování chytu

Zábavná cesta, jak procvičit postřeh,
koordinaci rukou s očima a taktéž
paměť. Všechno toto zabezpečuje úplně
bezpečná, vzduchem plněná, do kruhu
lisovaná konstrukce. Míč má jádro
o průměru 7,5 cm, ze kterého vychází
šest 11,5 cm dlouhých ramen s čísly.

Je výborný na procvičení postřehu.
Tento pevný gumový míč je plný
energie. Při odrážení nebo hodu
změní směr úplně nečekaně.
Průměr: 6,5 cm.
Váha: 80 g.

46 81110������������������������ 80 Kč

46 81400������������������������������� 385 Kč

Skleněné kuličky, 50 ks

50 ks skleněných kuliček s motivem
kočičích očí.
Průměr: 1,6 cm.

15 GM150�������������������������50 Kč

Cinkající senzorické míčky
Míčky s přísavkou

Jejich povrch, vnitřní kuličky a průměr 10 cm spolupracují tak dokonale, že se
stali jednim z míčků, které lze jednoduše chytit a hodit. Když jsou maximálně
nafouknuté, malé plastové kuličky vyplňují pouze jednu třetinu míčků. Když
se míčky kutálejí a nebo se s nimi zatřese, kuličky vydávají zvuk. Vnitřní
kuličky také zabezpečují tlumící efekt, který je závislý na tom, jak jsou míčky
nafouknuté. Set obsahuje tři barevné míčky - červený, žlutý a modrý.

72 08095���������������������������������������1 430 Kč

46 70420��������������������������������������������������������������������������������������������1 020 Kč

Balení obsahuje 28 barevných míčků
s přísavkou, které jsou vyrobené z odolné
gumy. Dá se na ně psát nebo kreslit fixem.
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Terapeutické kuličky

Sada 3 kuliček s různou barevnou
výplní. Každá navíc obsahuje žlutou
kuličku k jednoduššímu pozorování při
přechodu výplně z jedné strany kuličky
do druhé.

POHYB

46 92409�������������������������1 390 Kč

Cvičební kruhy - set 4 kusů

Masážní kruhy jsou velmi ohybné a jejich povrch je sestavený z jemných
masážních jehliček. Používají se při výuce plavání a potápění, protože
jsou lehce potopitelné a je jednoduché je pevně uchopit. Speciálně je
vhodný na procvičování rukou a citlivosti a také na prokrvení končetin.
Je také výbornou pomůckou při rehabilitačně-terapeutických cvičeních.
Vyrobené jsou z plné gumy. Průměr je 17 cm.
Set obsahuje kruh červený, žlutý, modrý a zelený.

Terapeutické kuličky

72 A9749������������������������������������������������������������������������������������ 620 Kč

Házení a chytání

Balení obsahuje 2 měkké míčky,
určené na rehabilitaci ruky.
Průměr červené: 55 mm.
Průměr žluté: 40 mm.

72 A9764�������������������������������������235 Kč

Míče pro lehké uchopení

Pěnové míčky, 6 ks

Sada 6 barevných míčků, které se neodrážejí.
Vyrobených z pevné pěny.
Průměr: 9 cm.

Míče jsou výbornou pomůckou pro rozvinutí
pohotovosti při chytání a házení a jsou výjímečné
z důvodu regulovatelnosti vzduchové náplně.
Speciální povrch umožňuje dětem jednoduché
uchycení. Průměr jednoho míčku je 12 cm.
Balení v plastovém sáčku obsahuje 6 nafukovacích
barevných míčků.

46 57600���������������������������������������425 Kč

72 A8071�������������������������������������������������� 730 Kč

Overball

Míč slouží jako pomůcka při cvičení a při rehabilitaci. Je
vyroben z měkkého, ale odolného materiálu. Dodává se
sfouknutý v barevnosti v závislosti na skladových zásobách.
Nosnost: 100 kg. Průměr: 25 cm

72 G8011����������������������������������������������������������������145 Kč
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Pěnové sportovní míče

Speciálně vytvořený, bezešvý pěnový vinylový
míč je výbornou pomůckou při motorických
cvičeních. Střetává se tu jemnost pěny s pevností
vinylu!

Pěnový volejbalový míč

POHYB

Hmotnost: 250 g
Průměr: 18 cm

46 73110��������������������������������������������� 209 Kč

Pěnový fotbalový míč
Hmotnost: 250 g
Průměr: 20 cm

Míč s rolničkami

46 73310��������������������������������������������� 240 Kč

Díky průměru 23 cm a váze 600 g
je tento míč ideální pro všechny
věkové skupiny. Strukturovaný povrch
poskytuje předvídatelný pohyb míče
a zmírňuje náraz. 3 rolničky uvnitř
výborně slyšíme přes malé otvory na
povrchu míče.

Pěnový basketbalový míč
Hmotnost: 190 g
Průměr: 18 cm

46 73210��������������������������������������������� 215 Kč

Házení a chytání

46 92530���������������������������� 709 Kč

Míč, 13 cm��������������������������������������82 Kč
Dětský míč vyrobený z PVC. Obrázky
jednotlivých motivů jsou jen ilustrační,
můžou se lišit v závislosti od skladových
zásob. Cena je za 1 ks. Průměr: 13 cm.
26 50290 - Mickey
26 50500 - Ledové království

Mega míč

Ideální na hraní, s povrchem
s výstupky pro lepší povrchovou
přilnavost.
Průměr: 40 cm.

46 74450���������������������������799 Kč

Míč, 23 cm

Dětský míč vyrobený z PVC. Obrázky
jednotlivých motivů jsou jen ilustrační, můžou
se lišit v závislosti od skladových zásob.
Cena je za 1 ks. Průměr: 23 cm.

26 50293 - globus�����������������������������125 Kč
26 50601 - Star����������������������������������� 72 Kč
26 50689 - Minnie�����������������������������130 Kč
26 50131 - Tečky�������������������������������110 Kč

Síťka na míče

Usnadní uskladnění
různých míčů.
Rozměr. 93 x 67 cm.

51 T0011����������������� 390 Kč
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38 34171���������������������������� 275 Kč

Fotbalový míč - lehký

Pěnový volejbalový míč

38 03349������������������������������390 Kč

38 35452���������������������������� 240 Kč

Váží pouze 290 g, ale velikosti
odpovídá normálnímu fotbalovému
míči. Je ideální pro děti. Průměr: 21 cm.

POHYB

Míč je výborný pro trénování, má
velmi snadné uchopení. Povrch je
potažený nylonem.
Velmi dobře se odráží od povrchu.
Průměr: 21 cm.

Lehký volejbalový míč je vhodný do
tělocvičny i na trávník.
Hmotnost: 320 g. Průměr: 20 cm.

Fotbalové branky, basketbal

Basketbalový míč - mini

Basketbalový set

Sada pro začátečníky - basketbalistů obsahuje
koš a míček.
Výška koše lze nastavit dle potřeby.
Rozměr: 51 x 56 x 148 cm.

Míčový trenér

97 20836�����������������������������������������1 490 Kč

Síťka je připevněna k rámu gumičkami,
což umožňuje, že se míč vrátí k dítěti.
Produkt je vhodný na procvičování
postřehu. Rozměr: 125 x 95 x 110 cm.

25 51030�����������������������������3 850 Kč

Síť   

Síť s nastavitelnou délkou (3 nebo
6 m) a nastavitelnou výškou (0,76 m
nebo 1,5 m) pro různé sporty.

46 61420����������������������� 4 300 Kč

Skládací
fotbalová branka

Překážka - skládací

Překážku lze nastavit do 3 výšek v rozmezí od
6 cm do 38 cm. Několika překážkami sestavíte
dokonalou překážkovou dráhu. Je lehká
a přenosná. Šířka: 65 cm.

38 33514����������������������������������������� 320 Kč
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Fotbalová branka se skládací konstrukci.
Branku lze jednoduše složit do tašky
a v případě potřeby je za pár sekund
připravená k používání.
Rozměr: 128 x 72 x 80 cm.

18 A6979���������������������������������480 Kč
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POHYB

Polštářky na sport

Polštářky jsou vyrobené z pevné látky, uvnitř se
nacházejí plastové kuličky. Polštářky jsou vhodné
pro gymnastické nebo rehabilitační cvičení,
k procvičování hodů atd. Barevné rozlišení
umožňuje vytvářet různé hry.
Balení obsahuje 8 ks o rozměru: 10 x 13 cm.

50 A0135������������������������������������������������450 Kč

Míčky se šátkem, 6 ks

Šikovná kombinace šátku a bavlněného
míčku, která pomáhá při vizualizaci
pomalého pohybu míčku vzduchem.

Gymnastické stuhy, Polštářky a šátky

46 52310��������������������������������������� 280 Kč

Gymnastické stuhy

Stuhy se používají na různá gymnastická
cvičení, přičemž procvičují svalstvo celého
těla, hlavně ramena a ruce.
Balení obsahuje 6 ks stuh různých barev.

51 T0105 - 2 m ������������������������������� 609 Kč
51 T0106 - 4 m ������������������������������� 680 Kč

Obruče se stuhami, 6 ks

Barevné stuhy jsou napojené na plastovou
obruč o průměrů 12 cm. U hry obruč není téměř
vidět a díky tomu stuhy vypadají, že se vznášejí
vzduchem.

46 02200 - malé, 30 cm��������������������������� 590 Kč
46 02210 - velké, 60 cm ������������������������� 740 Kč

Polštářky na sport s čísly

Barevné polštářky jsou vyrobené z pevné látky,
uvnitř se nacházejí plastové kuličky.Polštářky
jsou vhodné pro gymnastické nebo rehabilitační
cvičení, k procvičování hodů atd. Dodatečným
prvkem jsou vyšívané číslice od 1 do 12, které
umožňují vytvářet mnoho variant různých her.
Balení obsahuje 12 ks o rozměru: 8 x 12 cm.

50 A1982������������������������������������������������580 Kč

Taneční šátky

Lehoučké nylonové šátky jsou krásným doplňkem
k tanci a vyjádření pohybu.
Balení obsahuje 10 šátků v různých barvách.

38 V3497 - 65 x 65 cm ��������������������������� 350 Kč
38 33400 - 140 x 140 cm ��������������������1 080 Kč
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Míčky z polyuretanové pěny jsou ideální na
cvičení ruky. Po stisknutí se míček vrátí do
původního tvaru za pár vteřin.
Průměr: 6,5 cm.

POHYB

Míčky z paměťové pěny, 10 ks

Duhový míček

Měkký míček vyrobený z koženky s dlouhým
barevným ocasem. Váha: 90 g.
Rozměry: průměr 6,5 cm, délka 95 cm.

38 33269��������������������������������������������145 Kč

Gymnastické stuhy, Polštářky a šátky / Pompony

46 81210����������������������������������������� 570 Kč

Nylonový míč

Vyrobený z nylonu a vodě odolné pěny
s ventilem k rychlému nafouknutí.
Průměr : 30,5 cm, váha 117 g.

Míčky s ocáskem

Míčky vhodné k rozvoji koordinace rukou a očí.
Sada obsahuje 6 různě barevných míčků.
Průměr 7 cm. Délka stuhy 46 cm, šířka 5 cm.

46 72331���������������������������� 665 Kč

46 81710������������������������������������������ 1 050 Kč

Kometový míček

S tímhle míčkem se dá žonglovat, házet, chytat
a jeho dlouhý duhový ocas ze šifonových stužek
se při tom krásně vlní. Při hře si děti procvičí
koordinaci oko - ruka. Míček je vyrobený z gumy.
Dodáváno v barevnosti v závislosti od skladových
zásob. Délka ocasu: 45 cm.
Průměr míčku: 4 cm.

Pěnový létající talíř

Létající talíř z odolné elastické pěny.
Průměr je 22 cm.

89 35458�������������������������������������� 110 Kč

1M 30144 ������������������������������������������������� 50 Kč

Pompon

Barevný pompon na plastové rukojeti slouží jako
pomůcka při různých tanečních vystoupeních.
Rukojeť má otvor na prsty, díky čemuž se
nevysmekne z ruky.

89 54498 - červený (60 g)��������������������������75 Kč
89 54499 - červený (130 g)��������������������� 109 Kč
89 54500 - žlutý (60 g)������������������������������75 Kč
89 54501 - žlutý (130 g)������������������������� 109 Kč
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Pěnové kostky

Dokáží být chycené a hozené jako
míčky, přinášejí poznávacím hrám
nový rozměr. Prodáváme v sadě
12 kostek, po 2 z každé barvy.
Délka hrany: 5 cm.

POHYB

46 91710���������������������������� 930 Kč

Pěnový kruh - 3 ks

Plastový kruh obalený pěnou je měkký,
bezpečný a snadno uchopitelný. Je vhodný na
žonglování a nebo jako létající talíř. Balení
obsahuje 3 ks. Průměr: 35,5 cm.

46 09600��������������������������������������� 535 Kč

Odraz a chyť!

Cílem hry je odrazit a následně chytit
míček do kruhu.
Průměr kruhu: 11,5 cm, průměr: 7 cm.
Prodávané v sadě 3 ks.

38 36198����������������������������������� 305 Kč

Cena za 3 ks!

Rovnováha s míčkem

Žabka, hop!

Podaří se žabce doskočit na leknín?
Zábavná hra pro dva hráče, kteří si
místo míčku hází žabkou.
Průměr leknínu: 12,5 cm.

15 15025���������������������������� 205 Kč

Elá Hop!

Ideální na rozvoj rukou - zrakové
koordinace. Jednoduše vyhoďte míč
do vzduchu a chyťte ho. Pro hru s více
hráči odstraňte šňůrku na které je míč
upevněný.
Vyrobený z trvanlivého plastu.
Sada obsahuje 6 ks v 6 barvách.

46 40110���������������������������� 755 Kč

Udrž míček!

Sportovní pohybová hra zaměřená na procvičení
rovnováhy a koordinace. Pokuste se udržet
míček na ploše (průměr 15 cm) co nejdéle.
Balení obsahuje 2 sady na hru.

38 36280�������������������������������������������� 599 Kč
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Děravá Afrika

Super hra na třibění přesnosti
a dovednosti. Úkolem dětí je
trefit do děr co nejvíce pískových
sáčků. Vyhráva ten, kdo hodí
svůj sáček do díry s nejvyšším
bodobým skóre. Rozměr:
40 x 36 cm.

POHYB

18 L7730�������������������� 540 Kč

Pěnové plechovky

Snažte se pomocí pěnového míčku shodit 10 pěnových plechovek.
Procvičíte si házení a přitom si šetříte sluch - tyto plechovky totiž
padají úplně potichu. Balení obsahuje 10 plechovek a 2 míčky. Vše
je baleno v praktické tašce. Dodáváno v barevnosti v závislosti od
skladových zásob. Rozměr plechovky: průměr 7,5 cm, výška 10 cm.
Průměr míčku: 6 cm.

1M 70195 ��������������������������������������������������������������������������785 Kč

Hra s kruhy 2

Hra s kruhy

Kolektivní aktivní hry

Jednoduchá hra na zdokonalení hodů. Je vyrobená z lehkého
pevného materiálu. Sada se skládá z 6 kruhů o průměru 15 cm
a 1 stojanu o rozměru 50 x 50 x 25 cm.

Pěnové kruhy potažené vinylem
lehké na uchopení. Sada se skládá
ze: základny (průměr: 20 cm), kolíku
(délka: 18 cm) a 6 barevných kruhů.

38 35439������������������������������������������������������������������� 460 Kč

46 09200���������������������������� 850 Kč

Plastové kuželky s míčkem, 9 ks

Balení obsahuje 9 barevných kuželek
a lehký bezpečný míček.
Rozměr balení: 23 x 23 x 24 cm.

2N AA411 �������������������������������������185 Kč

Náhradní košíčky
na bedminton

Badminton

Balení obsahuje 2 rakety s krátkými rukojetmi,
což je ideální pro menší děti, a 2 plastové
košíčky s kulatou odrážecí části.

38 33068������������������������������������������ 250 Kč

Přísavkový míček - hra

Pohybová hra na procvičení postřehu
a obratnosti. Cílem je házet a chytat
přísavkový míček pomocí podložek. Balení
obsahuje 2 podložky (průměr 20 cm)
a 1 míček.

38 33430����������������������������������������250 Kč
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Balení obsahuje 6 náhradních
plastových košíčků s kulatou
odrážecí části.

38 33812���������������������������� 160 Kč

Bezpečný bedminton

Bezpečné rakety jsou vyrobeny
z plastu. Mají rukojeť potaženou
pěnou, odrážecí plocha je potažená
neoprénem. Balení obsahuje 2 rakety
a 2 košíky. Rozměr rakety: průměr
24 cm, délka 45 cm.

Tenis s měkkým pěnovým míčkem
o průměru 60 mm.

1M 70205 �������������������������� 265 Kč

89 33323������������������������ 305 Kč

5% na první objednávku z tohoto katalogu
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Týmový katapult

Tým dětí pracuje společně na vystřelení jednoho nebo více
pěnových/plastových míčů, které ostatní děti se snaží chytit.
Skládá se z 20 cm dlouhých pěnou pokrytých rukojetí a košíku na
vystřelování vyztuženého drátem s průměrem 28 cm.
Prodáváme v sadě 6 barev.

POHYB

46 53170�������������������������������������������������������������������� 2 990 Kč

Lano na přeskakování

Barevné pevné lano můžete využívat na
přeskakování nebo na protahování. Dodáváno
v barevnosti v závislosti od skladových zásob.
Délka: 2,5 m. Průměr: 8 mm.

1M 70025 ��������������������������������������������� 62 Kč

Lano na přetahování

Kolektivní aktivní hry

Hrubé pevné lano můžete použít
k protahování nebo jej můžete položit na
zem a děti po něm mohou přecházet a tím si
procvičovat rovnováhu.
Délka: 10 m. Průměr: 2 cm.

1M 70160 ��������������������������������������645 Kč

Hra na házení

Naučte se chytat letící měkký míček přímo do síťky
a odrazit ho zpět spoluhráči. Při častějším cvičení si
můžete zahrát šampionát. Hra procvičuje postřeh
a rozvíjí motoriku rukou.
Balení obsahuje 2 síťky s ručkami a 1 míček.

38 33535���������������������������������������������������375 Kč

Balanční hra pro skupinu dětí

Cvičení spočívá k odevzdávání míče
následující dvojici tak, aby míč nespadl na
zem. Hra vyžaduje soustředění a přesnost
pohybů.
Balení obsahuje 6 kusů a míč.

51 T0290��������������������������������2 390 Kč
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Kryt na oči

Rozlišovací sportovní vesty
- ze síťoviny
Sportovní vesty jsou vyrobeny z kvalitní
a pevné síťové tkaniny.
Materiál: 100 % Polyester.
Výška závisí na velikosti vesty:
- velikost XS (dítě): 45 cm
- velikost S (malá): 54 cm.
Cena je za 1 ks.

POHYB

Sada 6 barevných krytů na oči, které jsou vyrobené
z pevného, neprůhledného materiálu. Jsou vhodné
pro různé sportovní aktivity a soutěže.

46 70235��������������������������������������������������� 505 Kč

Štafetové kolíky, 6 ks
Sada 6 barevných kolíků
o délce 30 cm.
Průměr: 30 mm.

46 21310������������� 255 Kč

46 44901 - XS modrá ������������������������60 Kč
46 44911 - XS žlutá����������������������������60 Kč
46 44931 - XS zelená��������������������������60 Kč
46 44941 - XS oranžová ��������������������60 Kč
46 45001 - S modrá����������������������������65 Kč
46 45011 - S žlutá������������������������������65 Kč
46 45031 - S zelená����������������������������65 Kč
46 45041 - S oranžová ����������������������65 Kč

Kuželky žabky

Kolektivní aktivní hry

6 kuželek ve tvaru žabek. Rozměr
jedné žabky je 10 x 3 cm. Součástí
balení jsou i 4 hrací koule.

18 08166���������������������������395 Kč

Hokejka na pozemní hokej���������������220 Kč
Hokejka na pozemní hokej v modré a nebo v žluté
barvě. Délka: 100 cm. Délka rukojeti: 85 cm.

46 91010 - modrá (1 ks)
46 91011 - žlutá (1 ks)

JIŽ při objednávce
drobného zboží z kategorií
Didaktika, Tematika,
Kreativita a Pohyb
nad 1 999 Kč
za DOPRAVU a BALNÉ

Míčky na pozemní hokej, 6 ks

Sada 6 děrovaných míčků, vhodných pro různé
sportovní aktivity. Průměr: 6,5 cm.

46 91470 - bílé ��������������������������������������� 145 Kč
46 91471 - barevné��������������������������������� 155 Kč

již nad

1 999

Kč
Více info na str. 718
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Puk na pozemní hokej
Polyetylénový puk vhodný na
pozemní hokej. Váha: 15 g.

POHYB

46 91050�����������������������45 Kč

Sportovní sada 1

Sada různých sportovních pomůcek pro celou třídu.
Pomůcky jsou uloženy v praktické tašce, což usnadňuje
jejich přenášení a uskladňování. Obsah balení: mini tenis,
rodinný tenis, míčky se stužkami, rakety a míčky na stolní
tenis, badminton, míček s peříčky, lopatky na chytání
míčků a jiné.

Sportovní sady, Stolní fotbal

89 50687������������������������������������������������������� 4 290 Kč

Sportovní sada 2

Sada různých sportovních pomůcek pro celou
třídu. Pomůcky jsou uloženy v praktické tašce, což
usnadňuje jejich přenášení a uskladňování.
Obsah balení: pěnové fotbalové míče, pěnový
volejbalový míč, softbalové míče, spirálový míč, míčky
na žonglování, měkké létající talíře a jiné.

89 50689������������������������������������������������� 3 580 Kč

Hudebně - sportovní sada

Sada obsahuje: rytmické míčky - 4 kusy, různě
barevné šňůrky - 5 kusů, hudební vajíčka - 4 kusy,
gymnastické stuhy - 6 kusů, tamburínu - 21 cm,
triangly - 2 kusy, zvonečky na dřevěné ručce - 3 kusy,
rytmické hůlky - 2 páry, ruční bubínek s průměrem
25 cm, gymnastické šátky matné - 3 kusy,
gymnastické šátky neónové - 3 kusy.

50 A0901������������������������������������������������ 3 380 Kč

Stolní fotbal pro děti

Nabízíme Vám oblíbenou hru mezi dětmi i mezi dospělými. Stolní
fotbal je výbornou hrou pro skupinu dětí, při které se naučí vzájemně
spolupracovat a která jim zajistí hru plnou radosti. Samotný stůl
je vyroben z vysoce kvalitního dřeva v kombinaci s MDF deskou,
přičemž je pokryt vrstvou laminátu, který je odolný vůči oděru.
Chromované opěrné tyče zajišťují ještě větší stabilitu. Celkový
rozměr: 125 x 101 x 79 cm. Šířka 101 cm označuje šířku i s tyčemi.
Rozměr herního pole: 105 x 58 cm.

51 M0001 �������������������������������������������������������������������������4 130 Kč
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POHYB

Stolní fotbal

Oblíbená hra všech dětí v menším převedení,
které se vejde do každé místnosti.
Rozměr: 69,5 x 36,5 x 25 cm.

18 A6702���������������������������������������1 400 Kč

Sada masážních míčků

Balení obsahuje 4 míčky, z níž 2 jsou tvrdé
(8 a 10 cm) a 2 měkké (8 a 10 cm).
Vyrobené pro stimulaci a relax.

51 L1201�������������������������������������235 Kč

Masážní senzorické míčky

Je vhodný především pro stimulací dlaní
a chodidel. Působí relaxačně na celé tělo.
Průměr: 6 cm. Délka: 15 cm.

51 L1202��������������������������������������� 69 Kč

Senzorické míče

Masážní váleček

Hmat je prvním smyslem, kterým dítě rozeznává
okolí. Konečky prstů obsahují receptory, které
uvolňují v dětech emoce. Díky masážním míčkům
s různými výstupky se dítě cítí příjemně a uvolněně
a je schopné se soustředit na různé činnosti, které
pomáhají k celkovému rozvoji dítěte. Masážní
míčky se používají pro celé tělo jako rehabilitační
pomůcka. Vhodné pro každého, komu není
lhostejný zdravý vývin dětí.
Nabízíme 5 průměrů míčků:

51 L1208 - 8 cm�����������������������������������������45 Kč
51 L1210 - 10 cm ��������������������������������������55 Kč
51 L1212 - 12 cm ��������������������������������������50 Kč
51 L1218 - 18 cm ����������������������������������� 145 Kč
51 L9752 - 28 cm ����������������������������������� 290 Kč

Síťka na míče

Ulehčí uskladnění míčů.
Rozměr: 93 x 67 cm.

51 T0011���������������������������� 390 Kč

Senzorický míč 65
Měkký míč
o průměru 65 cm.

51 0265G������������������������ 530 Kč

Senzorický míč fazole

Při cvičení s tímto míčem je
povzbuzováno dotykové vnímání
hlavně díky výčnělkům, které se
nachází na povrchu celého míče.
Délka: 90 cm. Průměr: 55 cm.

Senzorický míč 85
Měkký míč
o průměru 85 cm.

51 0450G���������������������������� 720 Kč

51 0285G�������������������800 Kč
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Pumpa k nafukování s jehlou
Součástí nafukovací hadičky je jehla,
která slouží k nafukování předmětů
s velmi malým průměrem otvoru.
Délka: 20,5 cm.

Pumpa k nafukování 1

72 09900����������������������������������210 Kč

Pumpa slouží k nafukování míčů
na cvičení a nebo jiných větších
nafukovacích předmětů. Součástí jsou
nádstavce na různé průměry otvorů.
Výška: 47 cm.

POHYB

72 09902������������������������������960 Kč

Gymnastické míče

Míče slouží k různým gymnastickým
a fyzioterapeutickým cvičením. Pomáhají
správnému držení těla. Nabízíme 3 průměry
gymnastických míčů:

51 L0150 - 50 cm ���������������������������319 Kč
51 L0165 - 65 cm ���������������������������425 Kč
51 L0188 - 90 cm ���������������������������700 Kč

Gymnastické míče

„Gymnic Classi“
gymnastický míč
Slouží pro fitnes a fyzioterapeutické cvičení,
napomáhá vylepšit držení těla jak dětí, tak
i dospělých. Je doporučená medicínskými
zařízeními jako výborná pomůcka při posilování
svalstva celého těla. Neobsahuje latex a je vhodná
pro zátěž maximálně do 300 kg. Dodávaná je
v krabičce, jejíž součástí je i brožura cvičení.
Vyberte si z naši nabídky velikost,
dle Vašich potřeb.

Základní gymnastický míč
Dodávaný v krabici spolu s brožurou cviků.

72 A9545

Žlutá barva, průměr 45 cm������������������������480 Kč

Pumpa není
součástí balení.

72 A9555

Červená barva, průměr 55 cm��������������������590 Kč

72 A9565

Modrá barva, průměr 65 cm����������������������700 Kč

72 A9575

Žlutá barva, průměr 75 cm������������������������810 Kč

Pumpa

Tato pumpa je vhodná pro větší míče
a produkty, které mají pouze zátky (např.
míče „Physio roll“, nafukovací koníčky,
míče na skákaní).

72 A9904����������������������������������� 215 Kč

Gymnastický míč fazole

Míč netradičního tvaru slouží k různým
gymnastickým a fyzioterapeutickým
cvičením a rovněž k procvičování
rovnováhy, vylepšuje správné držení
těla.
Rozměr: 100 x 50 cm.

51 L0350������������������������������585 Kč
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POHYB

Activity Ball

Průhledný míč má uvnitř barevné
míčky, které se při hře pohybují.
Průměr: 50 cm.

72 09602���������������������������� 890 Kč

Míče na skákání HOP
Míče s ručkou jsou vyvinuté speciálně pro děti a jejich nároky na pohyb.
Slouží na gymnastické cvičení, udržení rovnováhy a na skákání.
Na míčích jsou namalované tváře, což dělá hru ještě zábavnější.
Míč na skákání HOP 45
Průměr: 45 cm.

51 L0545���������������������������225 Kč

Míč na skákání HOP 50
Průměr: 50 cm.

Míče na skákání

51 L0550��������������������������295 Kč
Pumpa není
součástí balení.

Pumpy k nafukování
najdete na str. 708.

Míč na skákání HOP 55

Míč na skákání HOP 60

51 L0555����������������������������������� 309 Kč

51 L0560����������������������������������� 400 Kč

Průměr: 55 cm.

Průměr: 60 cm.

Míče na skákání Oppy
Míče vynikající kvality, vyvinuté speciálně pro děti
a jejich nároky na pohyb. Jsou nafukovací, bezpečné
a uprostřed jsou jemně vyvýšené, což umožňuje míč
použít nejen na skákání, ale i na cvičení.
Balené jsou po jednom kuse v krabičkách.

Pumpa není
součástí balení.

Míč Oppy
72 A8035 - Průměr 50 cm, barva žlutá ������������ 489 Kč
72 A8036 - Průměr 60 cm, barva červená �������� 555 Kč
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Koník Pejko

POHYB

Nafukovací koník Pejko se hned na první pohled stane
nejlepším kamarádem všech dětí. Je stabilní, velmi pružný
a vhodný na skákání. Podle výšky a věku dítěte ho můžete
naplnit vzduchem do různých velikostí, max. však do
obvodu sedla 72 cm. Výška koníka je 53 cm, délka 45 cm.
Vhodný pro děti od 3 let. Nosnost max. do 200 kg.

Pumpa není
součástí balení.

Nafukovací zvířátka na skákání

72 8002R

Koník Pejko červený �������������������������������� 1 150 Kč

72 8002Y

Koník Pejko žlutý ������������������������������������ 1 150 Kč

72 8002B

Koník Pejko modrý ���������������������������������� 1 150 Kč

Pumpa není
součástí balení.

Nafukovací koník MAX

Podle výšky a věku dítěte ho můžete naplnit
vzduchem max. do obvodu sedla 100 cm. Výška
koníka je 65 cm, délka 65 cm. Vhodný pro děti od
5 let. Nosnost max. do 200 kg. Nafukovací koník
MAX je k dispozici v oranžové barvě.

72 A8005������������������������������������������ 2 240 Kč

Kolébka pro Koníka Pejka

Pomocí této jednoduché kolíbky můžete Koníka
Pejka využít i na houpání. Je dlouhá 67 cm
a dostupná v bílém provedení.

72 A8000�������������������������������������������������� 665 Kč
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Nafukovací zvířátko

Míč na skákání ve tvaru zvířátek na podporu
rovnovážných zručností. Výška od země k sezení je
27 cm. Rozměr: 55 x 29 cm.

Podsedáky a podložky na cvičení

POHYB

46 02302 - koník������������������������������������� 800 Kč
46 02304 - kravička ������������������������������� 800 Kč
46 02305 - růžový zajíc��������������������������� 800 Kč
46 02306 - žlutý pejsek��������������������������� 800 Kč

Podsedák kruh, pro děti

Podsedák poskytuje oporu při sezení na
židli. Podporuje správné držení těla a jemné
výčnělky masírují svalstvo.
Rozměr: 26 x 26 x 7 cm.

Pěnová puzzle podložka

Zábavné pěnové puzzle, z nichž můžete vyskládat
podlahovou podložku. Ideální na hraní, malování
nebo kreslení. Slouží jako izolace proti chladným
a a tvrdým povrchům. Na výběr ze dvou druhů barev:
zelená a modrá.
Rozměr: 102,6 x 2 x 102,6 cm.

72 08912������������������������������������������ 710 Kč

51 S2101 - zelená �������������������������������������� 975 Kč
51 S2100 - modrá �������������������������������������� 975 Kč

Podložka
na sezení������������������������������������ 95 Kč
Měkká pěnová podložka na sezení.
Rozměr: 32 x 38 x 1 cm.

38 33857  - zelená
38 33858 - modrá

Podložka na cvičení

Podložka je vhodným doplňkem na cvičení.
Je vyrobená z měkké ale pevné pěny, která
zabezpečí pohodlí při cvičení.
Rozměr: 140 x 50 x 1 cm.

38 33903��������������������������������������������� 335 Kč
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Padák

Barevný a lehký padák je určený k různým skupinovým
aktivitám a hrám. Padák je možné nadhazovat, ukrýt se pod něj
nebo si v něm kutálet míč. Po obvodu jsou úchyty, díky čemuž se
s padákem snadno manipuluje.

POHYB

51 A2301 - průměr 1,75 m (4 úchyty)������������������������365 Kč
51 A2302 - průměr 3,5 m (8 úchytů) ��������������������������660 Kč
51 A2304 - průměr 6 m (12 úchytů)������������������������ 1 680 Kč

Padák pro dvě osoby, 6 ks

Tento padák učí děti koordinaci a týmovou spolupráci
při vyhazování a chytání předmětů. Padák podporuje
komunikační schopnosti a schopnost soustředit se.
Rozměr: 83 x 127 cm.

Padáky

46 51245��������������������������������������������������1 040 Kč

Padáky s držadly
Vynikající pomůcka pro různé skupinové hry.
Padáky jsou krásně barevné, lehounké a doplněné o držadla a šňůry na okrajích,
což je zárukou neobyčejné zábavy pro velký počet dětí.

Malý padák s držadly

Střední padák s držadly

Velký padák s držadly

69 A2302��������������������� 810 Kč

69 A2303������������������1 620 Kč

69 A2305������������������2 650 Kč

Průměr: 3,5 m
Počet držadel: 8

Průměr: 5 m
Počet držadel: 12

Průměr: 7 m
Počet držadel: 16
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Skrýše s tunelem

POHYB

Stan a domeček navzájem spojuje tunel.
Děti si v nich mohou hrát kdekoliv na to mají chuť:
na zahradě, pláži nebo v mateřské školce. Výborně
se dá využít v kombinaci s překážkami
na vytvoření překážkové dráhy.
Rozměr tunelu: 140 x 46 cm.
Rozměr domečku: 90 x 75 x 65 cm.
Rozměr stanu: 75 x 75 x 80 cm.

51 W8206��������������������������������������������1 020 Kč

Stan������������������������535 Kč

Stany a tunely

Rozměr: 112 x 112 x 94 cm.
32 82812 - Víla
32 82811 - Pirát

Wigwam velký

Je vyrobený z velmi pevné
bavlněné látky.
Rozměr: 137 x 137 x 183 cm.

25 52052������������������3 290 Kč

Stan - Máša a medvěd
Rozměr: 115 x 117 x 91 cm.

32 16103����������������� 620 Kč

Stanová základna

Velká sestava stanů, které jsou vzájemně propojené tunely. Dá
se postavit ve velké místnosti nebo na školním dvoře. Dokonalá
překážková dráha pro děti, která zaručuje mnoho radosti, zábavy
a překvapení. Základna se vyznačuje stabilní konstrukcí. Obsahuje:
4 tunely s délkou 88 a průměrem 46 cm, střední kruhový domeček
s rozměrem 90 x 47 cm, iglu s rozměrem 105 x 105 x 85 cm,
stan s rozměrem 93,5 x 67,5 x 100 cm.

51 W8201���������������������������������������������������������������������� 1 500 Kč

Domeček

Barevný velký dům s okýnky, který
se dá postavit na zahradě, pláži, ale
i v místnosti nebo herně. Jednoduchá
montáž a stabilní konstrukce.
Je vyroben z nylonu.
Rozměr: 100 x 98 x 72 cm.

51 W8003��������������������������������409 Kč
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POHYB

Tunel cikcak

Délka: 280 cm, průměr: 45 cm.

51 W2198������������������� 690 Kč

Tunel

Délka: 150 cm, průměr: 45 cm.

51 W2172������������������� 525 Kč

Tunel se stanem

Rozměr tunelu: 48 x 180 cm.
Rozměr stanu: 112 x 112 x 94 cm.

Stany a tunely / Trampolíny

51 W8903�������������������������� 640 Kč

Tunel stonožka - zelený
Je vyroben z polyesteru.
Rozměr: 48 x 48 x 180 cm.

32 82805�������������������� 630 Kč

Trampolína s ochrannou sítí

Trampolína má ochrannou síť, díky které je
skákání a zábava bezpečnější.
Nosnost do 55 kg.
Průměr: 139 cm.
Výška se sítí: 180 cm.

51 B1028���������������������������������� 4 420 Kč

Tunel - Máša a medvěd

Tunel je možné složit do tvaru kruhu pro
snadný přenos nebo skladování.
Rozměr: 180 x 48 x 48 cm.

32 16102�����������������������������������������670 Kč
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Trampolína s držadlem

Cvičební pomůcka s bezpečným
držadlem pro lepší stabilitu při
skákání. Výška skákací plochy: 38 cm.
Rozměr: 120 x 118 cm.

POHYB

51 B1056�������������������������1 950 Kč

Plastová houpačka

Vhodná k upevnění na strom nebo na jinou
konstrukci. Sedačka je vyrobena z odolného
tvrzeného materiálu. ozměr: 42 x 17 x 10 cm.
Nosnost: 100 kg. Délka lana: 190 cm.

18 10876������������������������������������������ 410 Kč

Kruhová houpačka

Plastový kruh slouží jako sedák, pevné
lano se upevní na strom nebo na určenou
konstrukci.
Rozměry: průměr 28 cm, tloušťka 7 cm.

Houpačky

2N AA423 �������������������������������������275 Kč

Dětská houpačka

Kruhová houpačka s nosností 100 kg.
Průměr: 100 cm.

32 82741��������������������������2 090 Kč

Plastová houpačka se zábranou

Houpačka s plastovým sedadlem a zábranou, která
zabezpečuje bezpečnější sezení pro děti.
Rozměr: 40 x 31 x 22 cm.

2N AA420 ������������������������������������������������685 Kč

Síťová houpačka - kruh

Výška: 150 cm. Průměr: 60 cm.
Nosnost: 100 kg

18 04915�������������������������2 160 Kč

Plastová talířová houpačka

Skvělá houpačka na zahradu nebo školní dvůr. Stačí ji pouze
zavěsit a zábava může začít. Je vyrobená z plastu, proto je
odolná vůči jakémukoliv počasí.
Průměr 28 cm. Délka: 175 cm. Nosnost: 70 kg.

18 06118������������������������������������������������������������������ 405 Kč
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Houpačky na pružině
Houpačky jsou vyrobené z kvalitného plstu HDPE, který je odolný vůči atmosférickým vlivům a UV
záření. Všechny kovové spojovací elementy jsou ukryté pod plastovými záslepkami,
které plní bezpečnostní a estetickou funkci.

POHYB

Krásné, pestré a barevné motivy pružinových houpaček zajistí dětem aktivní hru na dlouhé hodiny,
které mohou trávit na vnějším prostranství.
Houpačky na pružině se vkládají přímo do země, s čím Vám ochotně pomohou naši zaměstnanci.
...lidé si nepřestávají hrát proto, že stárnou,
ale stárnou proto, že si přestávají hrát...

Při objednávce více než
2 ks Houpaček na pružině,
za dopravu a montáž
NEPLATÍTE!

Houpačky na pružině z HDPE
Nádherné barevné motivy jsou vyrobeny z kvalitního a vysoce odolného
plastového materiálu HDPE, který si i po dlouhých letech zachová původní
barvu, neláme se, je lehce omyvatelný a je voděodolný.

Houpačky na pružině
z HDPE�������������������������� 11 420 Kč

Rozměry houpaček a bezpečnostní zóny jsou uvedeny
na nákresu při každé houpačce.
1

5

2
3
4

Houpačky na pružině

1

Výška sedu je cca 50 cm.
Nosnost: do 80 kg.
53 G0032 - Koník
53 G0033 - Kohout
53 G0034 - Žirafa
53 G0035 - Skůtr

Houpačky na pružině z HDPE
s lavičkou �������������������� 13 690 Kč
Výška sedu je cca 50 cm.
53 G0352 - Delfín
6 53 G0353 - Ryba
7 53 G0354 - Slon
8 53 G0355 - Žába
5

6
2

7

3

8
4
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30

Rozměry pružinových houpaček a nákresy bezpečnostních zon
350

Bezpečnostní zóna je oblast kolem daného produktu, která by se neměla narušit jiným produktem
nebo pevným segmentem. Tato zóna slouží k zamezení zranění dětí a pro ochranu jejich bezpečné hry.
Rozměry jsou udávané v cm.
Platí pro pružinové
houpačky:
09 00086 až 09 00090
Bezpečnostní zóna:
průměr 350 cm
Sedátko ve výšce
max: 55 cm

Bezpečnostní zóna:
průměr 380 cm

30
90

Sedátko ve výšce
max: 55 cm

POHYB

Platí pro pružinové
houpačky:
09 00079 až 09 00081
30
50
70 50

Houpačky na pružině
z HDPE
Výška sedu je cca 55 cm.
Nosnost: do 80 kg.

09 00086 - Kohout ����������������������������������������� 11 420 Kč
09 00087 - Koník��������������������������������������������� 11 420 Kč

30

30

09 00088 - Rybka ������������������������������������������� 11250
420 Kč

140

09 00089 - Motorka 1������������������������������������� 11 420 Kč
09 00090 - Motorka 2������������������������������������� 11 420 Kč
09 00079 - Autobus����������������������������������������� 14 290 Kč

Houpačky na pružině

09 00080 - Žabka ������������������������������������������� 14 290 Kč
09 00081 - Jablko ������������������������������������������� 14 290 Kč

100

100
100

140

30
350

30

150

70
250
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DODACÍ PODMÍNKY

ZPŮSOB DOPRAVY

Od zaregistrování objednávky naši zaměstnanci pracují na
co nejrychlejším dodání zboží. Na našem skladě se nachází určité
množství nejvíce prodávaných produktů.
Dodávka zboží od objednání je cca 30 dní, avšak nábytek a molitanové sestavy dodáváme cca do 2 měsíců. V případě, že se zboží
nachází v našem skladě, dodací doba se automaticky zkracuje.
Protože spolupracujeme s různými doručovacími společnostmi (Česká pošta, soukromé dopravní společnosti apod..) je nutné si
k dodací lhůtě připočítat přibližně 1-5 pracovních dní,které doručovací společnosti mají uvedené ve svých podmínkách.
Nákupem zboží ve společnosti Educaplay s.r.o. spotřebitel / zákazník souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, pokud si to
výroba objednaného zboží nebo jiné závažné okolnosti vyžadují.
Když nastane situace, že z důvodu nedodržení dodací lhůty ze
strany dodavatele anebo náhlého vyprodání žádaného produktu Vám
část objednaného a zaplaceného zboží nedokážeme doručit najednou,
budete o tom písemně informováni v obsahu faktury. Nedodané zboží
Vám samozřejmě budeme posílat na naše náklady.
Soukromým osobám a nestátním organizacím zasíláme zboží
na dobírku. Když nastane případ, že některý produkt z objednávky
bude vyprodaný, zasíláme pouze tu část objednávky,kterou jsme
schopni odbavit v závislosti na dodacích podmínkách. Chybějící
zboží dodatečně nezasíláme z důvodu ceny dobírky. Objednávku
v takovém to případě považujeme za vyřízenou.
V případě, že dodavatel nám nedodá zboží podle interní dohody anebo bude zboží vyprodáno z důvodu nadměrného zájmu ze
strany zákazníků a my nebudeme moci zboží dodat ve stanovené
lhůtě, předem se omlouváme za případné nepříjemnosti.

Přepravu zboží na adresu dodání po celé České republice zajišťuje prodávající.
1. Pokud objednávka obsahuje drobné zboží z kategorií Didaktika, Tematika, Kreativita, Pohyb:
- nad 1 999 Kč s DPH za přepravu a balné NEPLATÍTE!
(jinak 99 Kč / celé zboží)
2. Pokud objednávka obsahuje nábytek, interiérové vybavení,
nebo objemnější zboží:
- nad 40 000 Kč s DPH za přepravu a balné NEPLATÍTE!
(jinak 600 Kč / celé zboží)
JIŽ při objednávce více než 2 ks Houpaček na pružině
za dopravu a montáž NEPLATÍTE! (jinak 1350 Kč / 1 ks)
JIŽ při nákupu nábytku nad 40 000 Kč s DPH
za MONTÁŽ NEPLATÍTE! - platí pouze pro MŠ a ZŠ

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY
Záruční reklamace se týká pouze reklamace, při které
je zjevné, že k poškození nedošlo nesprávným a neúměrným
zacházením, čímž se rozumí: použití výrobku k jiným účelům
než je určeno, působením na výrobek nadměrnou silou,
nesprávnou údržbou výrobku, anebo nesprávnou manipulací
s výrobkem.
Při uplatnění reklamace je nutné poslat písemnou reklamaci
na adresu naší společnosti Educaplay s.r.o. - nejlépe na emailovou adresu. Je důležité uvést všechny potřebné údaje jako: údaje
o odběrateli (jméno, adresa, tel.číslo), název a kód výrobku, datum zakoupení zboží a číslo faktury, podrobný popis reklamace
a fotodokumentace (v rámci Vašich možností).
Po přijetí reklamace se s Vámi následně telefonicky anebo
písemně spojí naši zaměstnanci a dohodnou se na dalším postupu. Po kladném posouzení reklamace Vám bude vyřízená v co
nejkratší době.
Postup v případě chybně objednaného zboží objednatelem
a jeho vrácení naleznete na www.educaplay.cz.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
- Pro Mateřské školy a ostatní státní organizace dodáváme
zboží na fakturu se splatností do 14 dnů. Faktura je součástí dodaného zboží.
- Pro soukromé osoby a organizace (mimo státní) dodáváme
zboží na dobírku nebo po úhradě faktury před dodáním zboží.

CENY
- V současné době dochází k enormnímu a nepředvídatelnému růstu
cen materiálů a dopravy, díky čemuž se můžou ceny produktů během
platnosti tohoto katalogu měnit.. Aktuálně platné ceny najdete na naší
stránce www.educaplay.cz
Omlouváme se za případné nepříjemnosti.
Ceny sú vrátane DPH.

Tento katalog platí do 25.9.2023
(nebo do vydání nového katalogu)

(při objednávce nábytku od 20 000 Kč do 40 000 Kč - montáž na požádání za poplatek ve výšce 10% z hodnoty objednávky; pri objednávce
nábytku do 20 000 Kč - montáž neposkytujeme)

Drobné zboží je dodáváno poštou nebo spediční firmou.
Objemnější zboží je dodáváno spediční firmou nebo vlastní
přepravou.
Při dodáni zboží poštou nebo spediční firmou je nutné zboží
řádně zkontrolovat, jestli není nějakým způsobem poškozené.
Při zjištění jakéhokoliv poškození reklamujte zboží do 24 hod.
od dodání na pobočce České pošty, která Vám zásilku doručila.
V případe, že vám zásilku doručila spediční firma, sepište
reklamaci ihned při převzetí , udělejte si kopii a jednu ponechte
přepravci. Nezapomeňte bezodkladně oznámit vzniklou událost
naší společnosti, jinak budeme považovat zásilku za doručenou
v pořádku.
Poznámky:
- neposkytujeme montáž na stěnu různých dekorací,
koupelnových poliček a jiných nástěnných předmětů
- nábytek jen zkompletujeme, vzájemně nemontujeme, neukotvujeme do stěny
- objemnější a těžší zboží (např. nábytek, molitanové sestavy...)
dodáváme přepravní službou nebo vlastní dopravou.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Objednávky akceptujeme pouze z aktuálního katalogu. Upozorňujeme, že obrázky použité v katalogu jsou dělané pomocí
vysoké technologie, která však neumí zaručit přesné barevné
zobrazení výrobků. Mohou se tím maličko lišit od skutečného výrobku. Tyto změny však nejsou na úkor kvality produktu, který
Vám bude dodán a proto tato skutečnost nemůže být předmětem
reklamace. Vyhrazujeme si právo technických a barevných změn
na nabízeném sortimentu jakož i právo na změnu barevnosti
dekoru.
Společnost Educaplay s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu
obchodních podmínek během platnosti aktuálního katalogu.

Kompletní aktuální znění obchodních
podmínek naleznete na: www.educaplay.cz

* S L E VA

5% na první objednávku
z tohoto katalogu
na produkty z kategorií:
l Didaktika
l Tematika
l Kreativita
l Pohyb

(neplatí pro nábytek a interiérové
vybavení ze zmíněných kategorií)
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Objednávací formulář (vyplňte hůlkovým písmem)
Odběratel

Název / Jméno:

IČO (povinný údaj):

IČ DPH:

Telefon:

Kontaktní osoba:

E-mailová adresa:

Ulice č.:

Klubové číslo (pokud ho znáte):

Plátce (pokud se neshoduje s odběratelem)
Název / Jméno:

PSČ / Město:

IČO (povinný údaj):

Podpis příp. razítko
IČ DPH:

Telefon:

Kontaktní osoba:

E-mailová adresa:

Ulice č.:

PSČ / Město:

Svým podpisem vyjadřuji souhlas se spracováním osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobných údajů.
Strana

Kód zboží

Název zboží

Jednotková cena

Podpis příp. razítko
Množství

Cena spolu

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Objednávací formulář (vyplňte hůlkovým písmem)
Odběratel

Název / Jméno:

IČO (povinný údaj):

IČ DPH:

Telefon:

Kontaktní osoba:

E-mailová adresa:

Ulice č.:

Klubové číslo (pokud ho znáte):

Plátce (pokud se neshoduje s odběratelem)
Název / Jméno:

PSČ / Město:

IČO (povinný údaj):

Podpis příp. razítko
IČ DPH:

Telefon:

Kontaktní osoba:

E-mailová adresa:

Ulice č.:

PSČ / Město:

Svým podpisem vyjadřuji souhlas se spracováním osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobných údajů.
Strana

Kód zboží

Název zboží

Jednotková cena

Podpis příp. razítko
Množství

Cena spolu

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
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Objednávací formulář - pokračování
Strana

Kód zboží

Název zboží

Jednotková cena

Množství

Cena spolu

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Dodavatel:

Educaplay, s.r.o., Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava
zelená linka: 800 870 878
www.educaplay.cz, educaplay@educaplay.cz

Objednávací formulář - pokračování
Strana

Kód zboží

Celkem
s DPH

Název zboží

Jednotková cena

Množství

Kč

Cena spolu

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Dodavatel:

Educaplay, s.r.o., Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava
zelená linka: 800 870 878
www.educaplay.cz, educaplay@educaplay.cz
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Celkem
s DPH

Kč
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• Velké skladové
prostory

DOPRAVA

• Množství položek
skladem

ZDARMA

• Rychlé vyřízení
objednávek
• Rychlé dodání

JIŽ při objednávce
drobného zboží z kategorií
Didaktika, Tematika,
Kreativita a Pohyb
nad 1 999 Kč
za DOPRAVU a BALNÉ

To je Váš partner

Educaplay!

Informace o dostupnosti produktů naleznete
přímo na našich webových stránkách
w w w. ed u ca pl ay. cz

V případě jakýchkoliv dotazů nás
prosím bez váhání kontaktujte a my
se budeme snažit pomoci
a poradit Vám ze všech sil.

Zelená linka:

DOPRAVA

ZDARMA

NEPLATÍTE!

ZDARMA

již nad

1 999

1 999

NEPLATÍTE!

800 870 878

JIŽ při objednávce
drobného zboží z kategorií
Didaktika, Tematika,
Kreativita a Pohyb
nad 1 999 Kč
za DOPRAVU a BALNÉ

již nad

Kč

KLUB
Ed

ay
l
p
a
uc

Více info na str. 718

- - - - - - - - - - - - - - Možnosti výměny klubových bodů - - - - - - - - - - - - - - - -

1.

2.

3.

výměna bodů
za elektronické
spotřebiče

výměna bodů
za nákupní

výměna bodů
za zboží
z aktuálního
katalogu

Využijte naplno
výhody členství
v klubu Educaplay

poukázky

Sbírejte body a vyberte
si ze široké nabídky
dárků od nás pro Vás
Více info o možnosti výměny klubových bodů naleznete na str. 4-5 nebo na www.educaplay.cz

Více info na str. 718

DOPRAVA
a MONTÁŽ
nábytku

ZDARMA

Doprava zdarma platí při objednávce nábytku nad 40 000 Kč.
Za montáž neplatíte při objednávce nábytku nad 40 000 Kč.

Doprava zdarma platí při objednávce nábytku nad 40 000 Kč.
Za montáž neplatíte při objednávce nábytku nad 40 000 Kč.

● Při nákupu nábytku od 20 000 Kč do 40 000 Kč
je montáž na požádání za poplatek 10% z hodnoty objednávky.

● Při nákupu nábytku od 20 000 Kč do 40 000 Kč
je montáž na požádání za poplatek 10% z hodnoty objednávky.
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DOPRAVA
a MONTÁŽ
nábytku
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zelená linka

Educaplay, s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Ostrava

www.educaplay.cz
educaplay@educaplay.cz

www.educaplay.cz

800 870 878

Kompl exní d odavatel
pro mateřské škol y od r. 2009

*
%
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Katalog 2021 - 2023
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