
Kúpna zmluva č. Z202121571_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Komárno
Sídlo: Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno, Slovenská republika
IČO: 00306525
DIČ: 2021035731
IČ DPH:
Telefón: 035 2851 223, 035 2851 336

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: NOMIland s.r.o. 
Sídlo: Magnezitárska 11, 04013 Košice, Slovenská republika
IČO: 36174319
DIČ: 2020051055
IČ DPH: SK2020051055
Bankové spojenie: IBAN: SK2402000000001499634356
Telefón: 0556367358

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Hračky pre MŠ_21
Kľúčové slová: hračky
CPV: 37527200-0 - Hračkárske autíčka; 37527000-8 - Hračkárske vláčiky a autíčka; 37520000-9 

- Hračky; 37522000-3 - Hračky na kolesách; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 
odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Hračky pre MŠ

Funkcia

Hračky pre MŠ

Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný 
názov, výrobný postup, patent alebo typ umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky s ekvivalentným riešením, prípadne 
lepších kvalitatívnych parametrov. Pod pojmom EKVIVALENT sa rozumie iná značka! Objednávateľ bude akceptovať ako 
ekvivalentný výrobok len tovar s ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou - parametrami ako požadovaný výrobok.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Odrážadlo - trojkolka ks 1

Odrážadlo v kvalite Merkur ks 1

Tatra 148, 30 cm - Bager ks 1

Skladací zámok pre princezné ks 1

Sada značiek 1. Balenie obsahuje 5 ks rôznych 
dopravných značiek.Výška: 72 cm. ks 1

Sada značiek 2. Balenie obsahuje 5 ks rôznych 
dopravných značiek. Výška: 72 cm. ks 1

Farby a tvary ks 1
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Vrstvové puzzle - ročné obdobia. Puzzle obsahuje 28 
kúskov. Každá vrstva zorbrazuje ročné obdobie - jar, 
leto, jeseň, zima. Vyrobené z dreva.

ks 1

Plastová hojdačka so zábranou. Hojdačka s plastovým 
sedadlom a zábranou, ktorá zabezpečuje bezpečnejšie 
sedenie pre deti.Rozmer: 40 x 31 x 22 cm.

ks 1

Lano na preťahovanie s rovnováhou. Hrubé pevné lano 
poslúži aj na preťahovanie, ale môžete ho položiť na 
zem a prechádzať po ňom - na precvičenie rovnováhy. 
Dĺžka: 10 m. Priemer: 2 cm.

ks 1

Malý mech na skákanie ks 4

Hra s kruhmi - Lesné zvieratká ks 1

Padák malý 3,5 m ks 1

Figúrky - farma. 33 dielna súprava obsahuje drevené 
figúrky zvierat, budov, vozidiel a stromov. Rozmer 
balenia: 43 x 35,5 x 5 cm.

ks 1

Drevená figúrka - Pinc. Princ (6,5 x 2,6 x 17,5 cm). ks 1

Drevená figúrka - Princezná. Princezná (6 x 2,4 x 16 
cm). ks 1

Drevená figúrka - Kráľovná. Kráľovná (7 x 2,4 x 16 cm). ks 1

Drevená figúrka - Kráľ. Kráľ (8,5 x 2,6 x 17 cm). ks 1

Čerpacia stanica ks 1

Maxi miešačka ks 1

Vyklápač s rúčkou. Plastové autíčko navrhnuté na hru 
doma aj na pieskovisku.Rozmer: 43 x 26,5 x 19 cm. ks 1

Veľké autíčko - Kontajnerový kamión ks 1

Plastové zvieratká - Na farme ks 1

Plastové zvieratká - Afrika ks 1

Plastové zvieratká - Na farme  s mláďatkami ks 1

Plastové zvieratká - Afrika s mláďatkami ks 1

Prechod pre chodcov ks 2

Obloha a počasie "S" ks 1

Časti tela "S" ks 1

Stavebnica v kvalite Magformers - Zrub ks 1

Stavebnica v kvalite Magformers - Rameno žeriavu ks 2

Geometrická mozaika ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Odrážadlo v kvalite Merkur Kovové odrážadlo.Nosnosť: 25 kg.Rozmer: 89 x 33,5 cm.Výška 
sedadla: 33 - 47 cm.Výška riadidiel: 52 - 62 cm.

Tatra 158 - Bager Autíčka sú vyrobené z odolného plastu a sú tiež vhodné na hry v 
piesku.Rozmer balenia: 36 x 17,5 x 12,5 cm.

Skladací zámok pre princezné
Drevený zámok obsahujúci 4 kusy nábytku, 2 koníky a princa s 
princeznou. Ručka umožňuje zámok pohodlne prenášať.Rozmer: 
34 x 27 x 18 cm.

Farby a tvary
Pomocou ukladania drevených prvkov s výrezmi odlišných tvarov 
na zodpovedajúce kolíčky na podstavci sa deti učia rozoznávať 
tvary a farby.Rozmer: 24,5 x 6 cm.

Malý mech na skákanie
Majú rúčky na uchytenie a vyrobené sú z pevného materiálu (100 
% nylon). Dostupné v 2 veľkostiach a 2 farbách. Výška: 60 cm, 
rozmer dna: 25 x 25 cm. Modrá farba.

Hra s kruhmi
Obľúbená hra na precvičenie presnosti v drevenom prevedení. 
Balenie obsahuje textílne vrecúško pre jednoduché 
uskladnenie.Rozmer balenia: 46 x 16,5 x 5 cm.
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Padák malý 3,5 m

Farebné a ľahké, veľké alebo malé padáky, umožňujú realizovať 
mnoho skupinových hier. Veľkú plachtu je možné nadhazovať, 
ukryť sa pod ňou, prevaľovať  sa tam a späť, posúvať po nej 
predmety k sebe.

-
Ponúkané padáky majú stanovený počet rúčok, avšak na ich okraji
je prišitá šnúra 1 cm, takže počet osôb, ktoré sa môžu zúčastniť 
vzrušujúcej zábavy je takmer neobmezdený.

- Vyrobené z farebného, ľahkého a nehorľavého materiálu 
(polyester).Priemer : 3,5 m. Počet rúčok: 8.

Čerpacia stanica Táto interaktívna pumpa vydáva rôzne zvuky, vďaka ktorým si deti 
budú myslieť, že naozaj tankujú benzín.

-
Zábavná pumpa je doplnená o 3 zvukové efekty: čerpanie, klaksón
a zvuky motora. Súčasťou je hadica, tankovacia pištoľ a terminál 
na kreditnú kartu.Rozmer: 21 x 44 x 34 cm.

Maxi miešačka
Miešačka na piesok, s ktorou sa deti zahrajú na skutočných 
stavbárov. Miešačka má dve kolieska kvôli lepšej manipulácii. Je 
vyrobená z kvalitného a odolného plastu.

- POZOR !: Hračka slúži hlavne na rozvoj manipulácie u detí.

-

Pre jej funkčnosť a na zabránenie jej poškodenia je nutné, aby deti
pri krútení kolesa jednou rukou držali odistenú modrú poistku a 
druhou rukou otáčali kolesom. Rozmer balenia: 71 х 47,5 х 65,5 
cm.

Kontajnerový kamión.  Svetlá vozidla v tme svietia. 
Rozmer: 79 x 19,5 x 28 cm.

Veľké, odolné autíčko s kontajnerovým nákladným priestorom a 
otvárateľnými dvierkami. Vďaka veľkým rozmerom, farebnosti a 
pohyblivým častiam je pre deti atraktívne a poskytuje zábavu na 
dlhý čas.

Plastové zvieratká Figúrky reálne reprezentujú zvieratá rôznych druhov a sú vyrobené
z kvalitného a odolného plastu.

- Didaktická pomôcka, pomocou ktorej sa deti učia o jednotlivých 
zvieratách - kde žijú, čím sa živia, aké sú ich typické znaky.

- Hra s nimi rozvíja slovnú zásobu a komunikačné schopnosti. 
Všetky sú balené v praktickej, uzatvárateľnej plastovej fľaši.

Prechod pre chodcov
Textilný prechod pre chodcov, ktorý sa dá prenášať podľa potreby. 
Je vyrobený z bavlnenej látky, ktorá sa dá prať pri 30°C. Rozmer: 
118 x 73 cm.

Obloha a počasie "S" a Časti tela "S"
Každý kus má na zadnej strane suchý zips, vďaka čomu ho možno
upevniť aj na vyučovacie dosky a plátna z našej ponuky. Sú 
určené na predné tabule v triedach a na stolové práce.

- Rozličnými tematickými cvičeniami s plstenými motívmi podporíte 
rozvoj rozumových schopností detí.

- Rozmer: - výška 2 až 20 cm, - šírka (dĺžka) 2 až 20 cm, - 14 dielna 
sada

Magformers "Zrub" Kreatívna sada, ktorá obsahuje 87 dielikov, pomocou ktorých si 
zostavíte nielen rozprávkový zrubový domček.

- Obsah balenia: 10 trojuholníkov,30 štvorcov,4 obdĺžniky,2 
lichobežníky,4 tyčky,8 striešok,2 stromčeky,2 okienka s mriežkami,

- 8zrubových panelov,5 zrubových okienok,2 zrubové balkóny,1 
rebrík,4 zrubové ohrádky, 5 panelov s trávnikom.

Geometrická mozaika
Balenie obsahuje 250 dielikov rôznych farieb a tvarov, ktoré je 
možné poskladať podľa vlastnej fantázie. Rozmer štvorca: 2,5 x 
2,5 x 1 cm.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia
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Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

1_odrazadlo-trojkolka.jpg 1_odrazadlo-trojkolka.jpg

2_odrazadlo.jpg 2_odrazadlo.jpg

4_skladaci-zamok-pre-princezne.jpg 4_skladaci-zamok-pre-princezne.jpg

6_sada-znaciek.jpg 6_sada-znaciek.jpg

3_tatra-148-30-cm-bager.jpg 3_tatra-148-30-cm-bager.jpg

5_sada-znaciek.jpg 5_sada-znaciek.jpg

8_vrstvove-puzzle-rocne-obdobia.jpg 8_vrstvove-puzzle-rocne-obdobia.jpg

7_farby-a-tvary.jpg 7_farby-a-tvary.jpg

10_lano-na-pretahovanie-a-rovnovahu.jpg 10_lano-na-pretahovanie-a-rovnovahu.jpg

12_hra-s-kruhmi-lesne-zvieratka.jpg 12_hra-s-kruhmi-lesne-zvieratka.jpg

9_plastova-hojdacka-so-zabranou.jpg 9_plastova-hojdacka-so-zabranou.jpg

11_maly-mech-na-skakanie.jpg 11_maly-mech-na-skakanie.jpg

13_padak-maly-3-5-m.jpg 13_padak-maly-3-5-m.jpg

15_drevena-figurka-princ.jpg 15_drevena-figurka-princ.jpg

14_figurky-farma.jpg 14_figurky-farma.jpg

17_drevena-figurka-kralovna.jpg 17_drevena-figurka-kralovna.jpg

16_drevena-figurka-princezna.jpg 16_drevena-figurka-princezna.jpg

18_drevena-figurka-kral.jpg 18_drevena-figurka-kral.jpg

19_šerpacia stanica.jpg 19_šerpacia stanica.jpg

20_maxi-miesacka.jpg 20_maxi-miesacka.jpg

21_vyklapac-s-ruckou.jpg 21_vyklapac-s-ruckou.jpg

22_velke-auticko-kontajnerovy-kamion.jpg 22_velke-auticko-kontajnerovy-kamion.jpg

24_plastove-zvieratka-afrika-9-ks.jpg 24_plastove-zvieratka-afrika-9-ks.jpg

23_plastove-zvieratka-na-farme-11-ks.jpg 23_plastove-zvieratka-na-farme-11-ks.jpg

25_plastove-zvieratka-na-farme-s-mladatami-10-ks.jpg 25_plastove-zvieratka-na-farme-s-mladatami-10-ks.jpg

26_plastove-zvieratka-afrika-s-mladatami-12-ks.jpg 26_plastove-zvieratka-afrika-s-mladatami-12-ks.jpg

27_prechod-pre-chodcov.jpg 27_prechod-pre-chodcov.jpg

29_casti-tela-s.jpg 29_casti-tela-s.jpg

30_Magformers Zrub.jpg 30_Magformers Zrub.jpg

28_obloha-a-pocasie.jpg 28_obloha-a-pocasie.jpg

32_geometricka-mozaika.jpg 32_geometricka-mozaika.jpg

31_rameno-zeriavu.jpg 31_rameno-zeriavu.jpg
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III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: Materská škola s VJM - Óvoda, Ul. františkánov 20, Komárno

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

09.11.2021 10:28:00 - 30.11.2021 10:29:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: cely predmet zákazky
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 836,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 004,20 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202121571

V Bratislave, dňa 04.11.2021 11:06:01

Objednávateľ:
Mesto Komárno
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
NOMIland s.r.o. 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202121571


Zákazka


Identifikátor Z202121571


Názov zákazky Hračky pre MŠ_21


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/315328


Dodávateľ


Obchodný názov NOMIland s.r.o.


IČO 36174319


Sídlo Magnezitárska 11, Košice, 04013, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 3.11.2021 8:27:17


Hash obsahu návrhu plnenia rkhFuv+PNy93qxshcd4jIGoR87teWYNWIzdeIxeSjPQ=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
Obrazkova priloha Z202121571.pdf










Odrážadlo - Trojkolka
Odrážadlo má pre lepšiu stabilitu tri kolesá.
Súčasťou je praktický košík. Vyrobené z plastu.
Rozmer: 57 x 28 x 45 cm.



Odrážadlo Merkur
Kovové odrážadlo.
Nosnosť: 25 kg.
Rozmer: 89 x 33,5 cm.
Výška sedadla: 33 - 47 cm.
Výška riadidiel: 52 - 62 cm.



Tatra 148, 30 cm - Bager
Autíčka sú vyrobené z odolného plastu a sú tiež vhodné na hry v piesku.
Rozmer balenia: 36 x 17,5 x 12,5 cm.



Skladací zámok pre princezné
Drevený zámok obsahujúci 4 kusy nábytku, 2 koníky a princa s princeznou. Ručka umožňuje
zámok pohodlne prenášať.
Rozmer: 34 x 27 x 18 cm.



Sada značiek 1
Balenie obsahuje 5 ks rôznych dopravných značiek.
Výška: 72 cm.
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Sada značiek 2
Balenie obsahuje 5 ks rôznych dopravných značiek. Výška: 72 cm.



Farby a tvary
Pomocou ukladania drevených prvkov s výrezmi odlišných tvarov na zodpovedajúce kolíčky na
podstavci sa deti učia rozoznávať tvary a farby.
Rozmer: 24,5 x 6 cm.



Vrstvové puzzle - ročné obdobia
Puzzle obsahuje 28 kúskov. Každá vrstva zorbrazuje ročné obdobie - jar, leto, jeseň, zima.
Vyrobené z dreva.
 
Rozmer: 34 x 22 cm.



Plastová hojdačka so zábranou
Hojdačka s plastovým sedadlom a zábranou, ktorá zabezpečuje bezpečnejšie sedenie pre deti.
Rozmer: 40 x 31 x 22 cm.



Lano na preťahovanie a rovnováhu
Hrubé pevné lano poslúži aj na preťahovanie, ale môžete ho položiť na zem a prechádzať po ňom
- na precvičenie rovnováhy. Dĺžka: 10 m. Priemer: 2 cm.
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Malý mech na skákanie
Vynikajúce na skupinové hry a precvičovanie rovnováhy. Majú rúčky na uchytenie a vyrobené sú
z pevného materiálu (100 % nylon). Dostupné v 2 veľkostiach a 2 farbách. Výška: 60 cm, rozmer
dna: 25 x 25 cm. Modrá farba.



Hra s kruhmi - Lesné zvieratká
Obľúbená hra na precvičenie presnosti v drevenom prevedení. Balenie obsahuje textílne
vrecúško pre jednoduché uskladnenie.
Rozmer balenia: 46 x 16,5 x 5 cm.



Padák malý 3,5 m
Farebné a ľahké, veľké alebo malé padáky, umožňujú realizovať mnoho skupinových hier. Veľkú
plachtu je možné nadhazovať, ukryť sa pod ňou, dá sa po nej prevaľovať tam a späť, posúvať po
nej predmety k sebe. Ponúkané padáky majú stanovený počet rúčok, avšak na ich okraji je prišitá
šnúra 1 cm, takže počet osôb, ktoré sa môžu zúčastniť vzrušujúcej zábavy je takmer
neobmezdený. Vyrobené z farebného, ľahkého a nehorľavého materiálu (polyester).
Priemer : 3,5 m. Počet rúčok: 8.
 Video Link
 



Figúrky - Farma
33 dielna súprava obsahuje drevené figúrky zvierat, budov, vozidiel a stromov.
Rozmer balenia: 43 x 35,5 x 5 cm.



Drevená figúrka - Princ
Princ (6,5 x 2,6 x 17,5 cm).



Strana: 3/7











Drevená figúrka - Princezná
Princezná (6 x 2,4 x 16 cm).



Drevená figúrka - Kráľovná
Kráľovná (7 x 2,4 x 16 cm).



Drevená figúrka - Kráľ
Kráľ (8,5 x 2,6 x 17 cm).



Čerpacia stanica
Táto interaktívna pumpa vydáva rôzne zvuky, vďaka ktorým si deti budú myslieť, že naozaj
tankujú benzín. Zábavná pumpa je doplnená o 3 zvukové efekty: čerpanie, klaksón a zvuky
motora. Súčasťou je hadica, tankovacia pištoľ a terminál na kreditnú kartu.
Rozmer: 21 x 44 x 34 cm.



Maxi miešačka
Miešačka na piesok, s ktorou sa deti zahrajú na skutočných stavbárov. Miešačka má dve
kolieska kvôli lepšej manipulácii. Je vyrobená z kvalitného a odolného plastu. POZOR !: Hračka
slúži hlavne na rozvoj manipulácie u detí. Pre jej funkčnosť a na zabránenie jej poškodenia je
nutné, aby deti pri krútení kolesa jednou rukou držali odistenú modrú poistku a druhou rukou
otáčali kolesom. Inak môže dôjsť k vážnemu poškodeniu produktu.
 
Rozmer balenia: 71 х 47,5 х 65,5 cm.
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Vyklápač s rúčkou
Plastové autíčko navrhnuté na hru doma aj na pieskovisku.
Rozmer: 43 x 26,5 x 19 cm.



Veľké autíčko - Kontajnerový kamión
Veľké, odolné autíčko s kontajnerovým nákladným priestorom a otvárateľnými dvierkami. Vďaka
veľkým rozmerom, farebnosti a pohyblivým častiam je
pre deti atraktívne a poskytuje zábavu na dlhý čas. Svetlá vozidla v tme svietia.
Rozmer: 79 x 19,5 x 28 cm.



Plastové zvieratká - Na farme
Figúrky reálne reprezentujú zvieratá rôznych druhov a sú vyrobené z kvalitného a odolného
plastu. Didaktická pomôcka, pomocou ktorej sa deti učia o jednotlivých zvieratách - kde žijú, čím
sa živia, aké sú ich typické znaky. Hra s nimi rozvíja slovnú zásobu a komunikačné schopnosti.
Všetky sú balené v praktickej, uzatvárateľnej plastovej fľaši. Výška žirafy: 13 cm.



Plastové zvieratká - Na farme s mláďatami
Figúrky reálne reprezentujú zvieratá rôznych druhov a sú vyrobené z kvalitného a odolného
plastu. Didaktická pomôcka, pomocou ktorej sa deti učia o jednotlivých zvieratách - kde žijú, čím
sa živia, aké sú ich typické znaky. Hra s nimi rozvíja slovnú zásobu a komunikačné schopnosti.
Všetky sú balené v praktickej, uzatvárateľnej plastovej fľaši. Výška žirafy: 13 cm.



Plastové zvieratká - Afrika s mláďatami
Figúrky reálne reprezentujú zvieratá rôznych druhov a sú vyrobené z kvalitného a odolného
plastu. Didaktická pomôcka, pomocou ktorej sa deti učia o jednotlivých zvieratách - kde žijú, čím
sa živia, aké sú ich typické znaky. Hra s nimi rozvíja slovnú zásobu a komunikačné schopnosti.
Všetky sú balené v praktickej, uzatvárateľnej plastovej fľaši. Výška žirafy: 13 cm.
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Prechod pre chodcov
Textilný prechod pre chodcov, ktorý sa dá prenášať podľa potreby. Je vyrobený z bavlnenej látky,
ktorá sa dá prať pri 30°C.
Rozmer: 118 x 73 cm.



Obloha a počasie 
Každý kus má na zadnej strane suchý zips, vďaka čomu ho možno upevniť aj na vyučovacie
dosky a plátna z našej ponuky. Sú určené na predné tabule v triedach a na stolové práce.
Rozličnými tematickými cvičeniami s plstenými motívmi podporíte rozvoj rozumových schopností
detí.
Rozmer:
- výška 2 až 20 cm,
- šírka (dĺžka) 2 až 20 cm.
14 dielna sada
 



Časti tela 
Každý kus má na zadnej strane suchý zips, vďaka čomu ho možno upevniť aj na vyučovacie
dosky a plátna z
našej ponuky. Sú určené na predné tabule v triedach a na stolové práce. Rozličnými tematickými
cvičeniami s plstenými motívmi podporíte rozvoj rozumových schopností detí.
Rozmer:
- výška 2 až 20 cm,
- šírka (dĺžka) 2 až 20 cm.
14 dielna sada.



Magformers Zrub
Kreatívna sada, ktorá obsahuje 87 dielikov, pomocou ktorých si zostavíte nielen rozprávkový
zrubový domček. Balenie obsahuje: 10 trojuholníkov, 30 štvorcov, 4 obdĺžniky, 2 lichobežníky, 4
tyčky, 8 striešok, 2 stromčeky, 2 okienka s mriežkami, 8 zrubových panelov, 5 zrubových
okienok, 2 zrubové balkóny, 1 rebrík, 4 zrubové ohrádky, 5 panelov s trávnikom.
Rozmer balenia: 44 x 32 x 6,5 cm.



Stavebnica Magformers - Rameno žeriavu
MAGFORMERS je originálna magnetická stavebnica, ktorej postačuje len niekoľko základných
tvarov na to, aby ste vedeli zostaviť obrovské množstvo dvoj a trojrozmerných objektov.
Jednotlivé dieliky sa k sebe pripájajú pomocou neodymových magnetov umiestnených bezpečne
vnútri. Spájať môžete ktorékoľvek strany dielikov - magnety sa samé natočia tak, aby sa
navzájom neodpudzovali.
MAGFORMERS je veľmi dobrou pomôckou pri zoznamovaní sa s geometrickými tvarmi, farbami
a zároveň na precvičenie jemnej motoriky. Podporuje kreativitu a priestorovú predstavivosť už od
útleho veku. Rozmery, tvary a použitý materiál zaručujú, že hračka je naozaj bezpečná pre
všetky deti.
Balenie obsahuje 1 rameno žeriavu s oddeliteľnou magnetickou kladkou na lanku. Žeriavom je
možné zdvíhať rôzne kovové a magnetické predmety. Základová doštička sa vkladá do
Magformers dielikov Štvorcov alebo
Obdĺžnikov.                                                                                    Rameno sa môže otáčať okolo
základovej doštičky až o 360 stupňov.
Video link 1
Video link 2
Video link 3
Video link 4
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Geometrická mozaika
Balenie obsahuje 250 dielikov rôznych farieb a tvarov, ktoré je možné poskladať podľa vlastnej
fantázie.
Rozmer štvorca: 2,5 x 2,5 x 1 cm.
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