
Kúpna zmluva č. Z20221084_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:  Učebné pomôcky a zariadenie 
Kľúčové slová: sedáky, chodúle, kostýmové vesty, stavebnica, koberec, kocka na sedenie,  rehabilitačná 

hruška, drevený xylofón, super tehly, taburetka, karty,  hojdacie kreslo, lavička 
gymnastická, gymnastická koza, rolovacia magnetická tabuľa, hojdačka, tabule

CPV: 37524000-7 - Hry; 37524400-1 - Hry zamerané na spoluprácu; 37000000-8 - Hudobné 
nástroje, športový tovar, hry, hračky, materiály pre remeselné a umelecké práce a 
príslušenstvo; 39113600-3 - Lavičky; 39161000-8 - Nábytok pre materské školy; 
39200000-4 - Zariadenie interiéru; 39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia; 
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Učebné pomôcky a zariadenie

Funkcia

Učebné pomôcky a zariadenie

Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný 
názov, 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

Dúhové sedáky bal 2

Chodúle bal. 1

Kostýmové vesty sada 1

Maxi stavebnica ks 2

Koberec škôlka 1,8 x 1 m ks 2

Kocka na sedenie s granulátom - oranžová ks 1
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Kocka na sedenie s granulátom - zelená ks 1

Konštrukčná mozaika sada 2

Rehabilitačná hruška - svetlomodrá PASTEL ks 1

Rehabilitačná hruška - tmavomodrá BASIC ks 1

Rovnováha - Chodníček ks 3

Drevený xylofón ks 1

Super tehly - koženka ks 2

Drevený xylofón - farebný ks 2

Moja rodina figúrky bal 1

Dúhové sedálky kruh bal 1

Pracovné karty s figúrkami moja rodina bal 1

Priraďovanie - Nájdi správne lízatko! ks 1

Spoj tvar a farbu ks 1

Hojdacie kreslo slimák ks 1

Biznis parkovisko ks 1

Lavička gymnastická 2 m ks 1

Gymnastická koza ks 1

Gymnastická šmýkačka ks 1

Gymnastická rebrinka ks 1

Koberec - mriežka ks 1

Maxi dráha ks 1

Rolovacia magnetická tabuľa ks 1

Rovnovážna hojdačka ks 5

Tabule - sada kvetov ks 3

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Dúhové sedáky Molitanové sedáky v pestrých farbách.Rozmer: 30 x 30 x 5 cm 
(ŠxHxV). Balenie: 10 ks

Chodúle Chodúle sú opatrené protišmykovou gumou.Balenie obsahuje  4 
páry.

Kostýmové vesty

Sada rôznych kostýmov na spôsob vesty vám umožní vybrať si 
jedno z 10 zaujímavých povolaní ako je mechanik, kaderník, 
kuchár, požiarnik, námorník, astronaut, zubár, pilot, doktor alebo 
policajt.

- Vesty sú vyrobené zo 100 % polyesteru.Rozmer: 34 x 46 cm.

Maxi stavebnica
Stavebnica je vyrobená z plastu, pričom rohy jednotlivých dielov sú
zaoblené a teda bezpečné pre deti. Je možné z nej postaviť hrady,
domčeky, preliezačky, či autíčko...atď.

- Balenie obsahuje 20 dielov.Rozmer kociek: 35 x 35 cm.

Koberec škôlka 1,8 x 1 m
Koberec s motívom známej hry na skákanie. Ľahko sa udržiava. 
Spodná vrstva je protišmyková.Rozmer: 1,8 x 1 m.Materiál: 
polyamid. Farba: žltá

Kocka na sedenie s granulátom - oranžová Praktická kocka z odolnej ľahko udržiavateľnej koženky, vyplená 
granulátom, je vhodná na sedenie a relax.Rozmer: 40 x 40 x 40 cm

Kocka na sedenie s granulátom - zelená Praktická kocka z odolnej ľahko udržiavateľnej koženky, vyplená 
granulátom, je vhodná na sedenie a relax.Rozmer: 40 x 40 x 40 cm

Konštrukčná mozaika
S konštrukčnou mozaikou môžete stavať dvojrozmerne, na pevnej 
podložke, ktorá je zároveň vrchnou časťou nádoby, v ktorej je 
obsah uložený.

-

Obsahuje doštičky a lišty rôznych tvarov, plus skrutky a skrutkovač
na zaistenie - spolu 180 ks. Sada obsahuje 12 rôznych aktivít, 
ktoré sú znázornené na veľkých kartách a poslúžia ako doplnok k 
hre.
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- Praktická nádoba s priehradkami vám pomôže lepšie roztriediť 
všetky kusy.Rozmer kariet: 21 x 21 cm.

Rehabilitačná hruška - svetlomodrá PASTEL
Mäkká pohodlná sedačka vyplnená granulátom sa dokonale 
prispôsobí postave. Povrch je vyrobený z kavlitnej koženky, ktorá 
sa ľahko udržiava.Rozmer: priemer cca 70 cm, výška cca 75 cm.

Rehabilitačná hruška - tmavomodrá BASIC
Mäkká pohodlná sedačka vyplnená granulátom sa dokonale 
prispôsobí postave. Povrch je vyrobený z kavlitnej koženky, ktorá 
sa ľahko udržiava.Rozmer: priemer cca 70 cm, výška cca 75 cm.

Rovnováha - Chodníček
Z jednotlivých pestrofarebných dielov si poskladáte chodníček, 
ktorý môže viesť rôznymi smermi. Diely sú vyrobené z  pevného a 
odolného plastu s protišmykovými gumenými podložkami.

-
Dajú sa skladovať uložené na seba, čo šetrí priestor. Balenie 
obsahuje 7 dielov (6 dlhších, 1 kratší) v 6 rôznych farbách. Vhodné
pre deti od 2 - 8 rokov.

- Rozmer dlších dielov: 35,5 x 11,5 x 4,5 cm. Rozmer kratšieho 
dielu: 15,5 x 8,5 x 4,5 cm.

Drevený xylofón Xylofón s 12 tónmi.Dĺžka: 34,5 cm.

Super tehly - koženka

Zostava 10 tehál, použitím ktorých majú deti neobmedzenú 
fantáziu pri svojich stavbách. Ľahké a veľmi bezpečné, neustále 
budú deti podnecovať k zábave, súčasne môžu slúžiť aj ako 
pomôcka pri počítaní.

- Rozmer: 24 x 12 x 6 cm. (D x Š x V). Povrchový materiál: koženka.
Dodávané vo farebnosti v závislosti od skladových zásob.

Drevený xylofón - farebný
Farebný xylofón z kvalitného dreva rozvíja nielen kreativitu, 
hudobný sluch, ale aj zručnosť pri používaní hracích paličiek. Deti 
môžu skúšať nové melódie, pričom každá farba vydáva iný tón.

- Rozmer: 26,5 x 10,5 x 4,5 cm.

Moja rodina - figúrky
Vďaka týmto figúrkam sa deti naučia rozprávať o sebe a svojej 
rodine. Zároveň sa dajú využívať na triedenie a počítanie. Balenie 
obsahuje 24 postavičiek v 6 rôznych tvaroch a 4 rôznych farbách.

- Výška najvyššej figúrky: 6 cm.

Dúhové sedáky kruh Molitanové sedáky v pestrých farbách.Hrúbka: 5 cm.Priemer: 30 
cm. Balenie obsahuje 10 ks .

Pracovné karty s figúrkami moja rodina
Balenie obsahuje 21 obojstranných kariet, ktoré pomáhajú deťom 
porozumieť triedeniu, vzorom, priestorovému rozloženiu a veľkosti.
Deti môžu karty používať samostatne, alebo s pomocou učiteľa.

- Rozmer: 29 x 11 cm.

Priraďovanie - Nájdi správne lízatko!
Hra s drevenými lízatkami ponúka rôzne možnosti hrania. 
Kombinácia dvoch tvarov a štyroch farieb tvorí základ hry a ponúka
možnosti vytvárať rôzne kombinácie.

-
Nájdite správne lízatko a priraďte ho ku lízatku na modelovej karte.
Táto zábavná hra podporuje pozorovanie a vizuálne pamäťové 
zručnosti. Môže sa hrať ako spájacia hra s farbami alebo tvarmi.

-
Je vhodná pre 2 hráčov. Balenie v kartónovej krabici obsahuje 30 
drevených lízatok (2 x 9 cm) a 4 modelové kartičky.Rozmer 
kartičiek: 12 x 18 cm.

Spoj tvar a farbu
Rozpoznajte farby a tvary a spojte tie správne doštičky. Obsahuje 
25 doštičiek (9 x 9 cm) v drevenom boxe.Rozmer boxu: 33,5 x 22,5
x 7 cm.

Hojdacie kreslo slimák Príjemné hojdacie kresielko na zábavu a odpočinok.Rozmer: 67 x 
30 x 48 cm (Š x H x V).

Biznis parkovisko

Drevené parkovisko upúta pozornosť svojimi 3 východmi, 
posuvným výťahom a širokou cestou. Cez parkovisko prechádzajú 
koľajnice. Balenie obsahuje dve postavičky a dve autá.Rozmer: 30 
x 45 x 39 cm.

Lavička gymnastická 2 m Vyrobené z borovicového dreva.Výška: 30 cm.Dĺžka 200 cm.

Gymnastická koza Nosnosť: do 60 kg.Rozmer: 80 x 80 x 76 cm. Vyrobené z 
borovicového dreva.

Gymnastická šmýkačka Rozmer: 200 x 40 x 8 cm.
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Gymnastická rebrinka Rozmer: 200 x 40 x 8 cm.

Koberec - mriežka
Súradnícova podložka, kde úlohou detí je priradiť správny farebný 
tvar do prislúchajúcej mriežky. Pomôcka na oboznámenie sa s 
farbami a tvarmi.

-
Obsah: 1 koberec, 36 plastových tvarov rôznych farieb, 2 hracie 
kocky. Spodná vrstva je protišmyková. Materiál: polyester. 
Rozmer: 100 x 100 cm

Maxi dráha
Farebná plastová dráha pre autíčka s množstvom zákrut a 
križovatiek. Všetky zabalené v praktickom boxe. Celková dĺžka 
cesty: 14,2 m. Rozmer rozloženej dráhy: 172 x 172 cm.

- Rozmer balenia: 60 x 39 x 30 cm.

Rolovacia magnetická tabuľa
Tabuľu môžete zavesiť, alebo pomocou magnetov upevniť na 
stenu. Je vhodná na písanie, kreslenie (nasucho stierateľnou 
fixou), alebo na upevnenie magnetických kariet.

- Je ľahká, preto sa dá jednoducho zložiť a preniesť tam, kde ju 
potrebujete. Rozmer: 50 x 70 cm.

Rovnovážna hojdačka
Rozmery hojdačky sú 52 x 13 x 9,5 cm. Vyrobená je z modrého 
vysoko kvalitného tvarovaného plastu, ktorý je vhodný aj na 
používanie vo vonkajších priestoroch .

- Vhodná je pre deti od 3 rokov s maximálnou záťažou do 120 kg.

Tabule - sada kvetov
Tabule v tvare farebných kvietkov, na ktoré sa dá písať, alebo 
kresliť kriedami. Netradičný tvar určite očarí všetky deti. Sú 
vyrobené z odolného a pevného plastu.

-
Vďaka použitému materiálu a úpravenú vhodné ako do miestností, 
tak aj do exteriéru. Pripevňujú sa na stenu pomocou predvŕtaných 
dier. Sada obsahuje 5 tabúľ.Rozmer: 80 x 100 cm (Š x V).

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

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-duhove-sedaky-sada-10-ks.jpg 1-duhove-sedaky-sada-10-ks.jpg

2-chodule-4-pary.jpg 2-chodule-4-pary.jpg

3-kostymove-vesty-10-ks.jpg 3-kostymove-vesty-10-ks.jpg

4-maxi-stavebnica.jpg 4-maxi-stavebnica.jpg

6-kocka-na-sedenie-s-granulatom-oranzova.jpg 6-kocka-na-sedenie-s-granulatom-oranzova.jpg

5-koberec-skolka-zlty.jpg 5-koberec-skolka-zlty.jpg

8-konstrukcna-mozaika.jpg 8-konstrukcna-mozaika.jpg
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10-sedaci-vak-rehabilitacna-hruska-modra-basic.jpg 10-sedaci-vak-rehabilitacna-hruska-modra-basic.jpg

9-rehabilitacna-hruska-svetlomodra.jpg 9-rehabilitacna-hruska-svetlomodra.jpg

13-super-tehly-kozenka.jpg 13-super-tehly-kozenka.jpg

11-rovnovaha-chodnicek.jpg 11-rovnovaha-chodnicek.jpg

10-sedaci-vak-rehabilitacna-hruska-modra-basic.jpg 10-sedaci-vak-rehabilitacna-hruska-modra-basic.jpg

12-dreveny-xylofon.jpg 12-dreveny-xylofon.jpg

15-moja-rodina-figurky.jpg 15-moja-rodina-figurky.jpg

14-dreveny-xylofon.jpg 14-dreveny-xylofon.jpg

16-duhove-sedaky-kruh-10-ks.jpg 16-duhove-sedaky-kruh-10-ks.jpg

17-pracovne-karty-k-figurkam-moja-rodina.jpg 17-pracovne-karty-k-figurkam-moja-rodina.jpg

20-hojdacie-kreslo-slimak.jpg 20-hojdacie-kreslo-slimak.jpg

18-priradovanie-najdi-spravne-lizatko.jpg 18-priradovanie-najdi-spravne-lizatko.jpg

21-biznis-parkovisko.jpg 21-biznis-parkovisko.jpg

19-spoj-tvar-a-farbu.jpg 19-spoj-tvar-a-farbu.jpg

22-lavicka-gymnasticka-2-m.jpg 22-lavicka-gymnasticka-2-m.jpg

23-gymnasticka-koza.jpg 23-gymnasticka-koza.jpg

30-tabule-sada-kvetov.jpg 30-tabule-sada-kvetov.jpg

24-gymnasticka-smykacka.jpg 24-gymnasticka-smykacka.jpg

28-rolovacia-magneticka-tabula.jpg 28-rolovacia-magneticka-tabula.jpg

25-gymnasticka-rebrinka.jpg 25-gymnasticka-rebrinka.jpg

27-maxi-draha.jpg 27-maxi-draha.jpg

29-rovnovazna-hojdacka.jpg 29-rovnovazna-hojdacka.jpg

26-koberec-mriezka.jpg 26-koberec-mriezka.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: Materská škola s VJM Eötvösa 48

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

28.02.2022 11:02:00 - 14.03.2022 11:02:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celý 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: 2 253,16 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 703,79 EUR

V. Záverečné ustanovenia
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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 Z20221084

V Bratislave, dňa 18.02.2022 13:40:01

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 Z20221084


Zákazka


Identifikátor Z20221084


Názov zákazky Učebné pomôcky a zariadenie


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/320182


Dodávateľ


Obchodný názov NOMIland s.r.o.


IČO 36174319


Sídlo Magnezitárska 11, Košice, 04013, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 14.2.2022 13:31:20


Hash obsahu návrhu plnenia 3wyCtWwpTzY+oSV5/yIBXKHT94wkvZ1weiJ2wW/tQCU=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
document(637) Opisný -EKS Komárno Z20221084.pdf (Opisný Formulár)










Dúhové sedáky 10 ks
Molitanové sedáky v pestrých farbách.
Rozmer: 30 x 30 x 5 cm (ŠxHxV).



Chodúle 4 páry
Chodúle sú opatrené protišmykovou gumou.
Cena je za 4 páry.



Kostýmové vesty, 10 ks
Sada rôznych kostýmov na spôsob vesty vám umožní vybrať si jedno z 10 zaujímavýchpovolaní
ako je mechanik, kaderník, kuchár,požiarnik, námorník, astronaut, zubár, pilot,doktor alebo
policajt.Vesty sú vyrobené zo 100 % polyesteru.
Rozmer: 34 x 46 cm.



Maxi stavebnica
Stavebnica je vyrobená z plastu, pričom rohy jednotlivých dielov sú zaoblené a teda bezpečné
pre deti. Je možné z nej postaviť hrady, domčeky, preliezačky, či autíčko...atď. Balenie obsahuje
20 dielov.
Rozmer kociek: 35 x 35 cm.



Koberec Škôlka 1,8 x 1 m - žltý A
Koberec s motívom známej hry na skákanie. Ľahko sa udržiava. Spodná vrstva je protišmyková.
Rozmer: 1,8 x 1 m.
Materiál: polyamid.
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Kocka na sedenie s granulátom - oranžová
Praktická kocka z odolnej ľahko udržiavateľnej koženky, vyplená granulátom, je vhodná na
sedenie a relax.
Rozmer: 40 x 40 x 40 cm



Kocka na sedenie s granulátom - zelená
Praktická kocka z odolnej ľahko udržiavateľnej koženky, vyplená granulátom, je vhodná na
sedenie a relax.
Rozmer: 40 x 40 x 40 cm



Konštrukčná mozaika
S konštrukčnou mozaikou môžete stavať dvojrozmerne, na pevnej podložke, ktorá je zároveň
vrchnou časťou nádoby, v ktorej je obsah uložený. Obsahuje doštičky a lišty rôznych tvarov, plus
skrutky a skrutkovač na zaistenie - spolu 180 ks. Sada obsahuje 12 rôznych aktivít, ktoré sú
znázornené na veľkých kartách a poslúžia ako doplnok k hre. Praktická nádoba s priehradkami
vám pomôže lepšie roztriediť všetky kusy.
Rozmer kariet: 21 x 21 cm.



Rehabilitačná hruška-svetlomodrá PASTEL
Mäkká pohodlná sedačka vyplnená granulátom sa dokonale prispôsobí postave. Povrch je
vyrobený z kavlitnej koženky, ktorá sa ľahko udržiava.
Rozmer: priemer cca 70 cm, výška cca 75 cm.



Rehabilitačná hruška-tmavomodrá BASIC
Mäkká pohodlná sedačka vyplnená granulátom sa dokonale prispôsobí postave. Povrch je
vyrobený z kavlitnej
koženky, ktorá sa ľahko udržiava.
Rozmer: priemer cca 70 cm, výška cca 75 cm.
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Rovnováha - Chodníček
Z jednotlivých pestrofarebných dielov si poskladáte chodníček, ktorý môže viesť rôznymi smermi.
Diely sú vyrobené z pevného a odolného plastu s protišmykovými gumenými podložkami. Dajú
sa skladovať uložené na seba, čo šetrí priestor. Balenie obsahuje 7 dielov (6 dlhších, 1 kratší) v 6
rôznych farbách. Vhodné pre deti od 2 - 8 rokov. Rozmer dlších dielov: 35,5 x 11,5 x 4,5 cm.
Rozmer kratšieho dielu: 15,5 x 8,5 x 4,5 cm.
Video Link



Drevený xylofón
Xylofón s 12 tónmi.
Dĺžka: 34,5 cm.



Super tehly - koženka
Zostava 10 tehál, použitím ktorých majú deti neobmedzenú fantáziu pri svojich stavbách. Ľahké a
veľmi bezpečné, neustále budú deti podnecovať k zábave, súčasne môžu slúžiť aj ako pomôcka
pri počítaní. Cena je za 10 ks. Rozmer: 24 x 12 x 6 cm. (D x Š x V). Povrchový materiál: koženka.
Dodávané vo farebnosti v závislosti od skladových zásob.



Drevený xylofón
Farebný xylofón z kvalitného dreva rozvíja nielen kreativitu, hudobný sluch, ale aj zručnosť pri
používaní hracích paličiek. Deti môžu skúšať nové melódie, pričom každá farba vydáva iný tón.
Rozmer: 26,5 x 10,5 x 4,5 cm.



Moja rodina - figúrky
Vďaka týmto figúrkam sa deti naučia rozprávať o sebe a svojej rodine. Zároveň sa dajú využívať
na triedenie a počítanie. Balenie obsahuje 24 postavičiek v 6 rôznych tvaroch a 4 rôznych
farbách.
Výška najvyššej figúrky: 6 cm.
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Dúhové sedáky Kruh 10 ks
Molitanové sedáky v pestrých farbách.
Hrúbka: 5 cm.
Priemer: 30 cm.



Pracovné karty k figúrkam Moja rodina
Balenie obsahuje 21 obojstranných kariet, ktoré pomáhajú deťom porozumieť triedeniu, vzorom,
priestorovému rozloženiu a veľkosti. Deti môžu karty používať samostatne, alebo s pomocou
učiteľa. Sú určené na používanie s figúrkami Moja rodina (LR3660) z našej ponuky. Rozmer: 29 x
11 cm.



Priraďovanie - Nájdi správne lízatko!
Hra s drevenými lízatkami ponúka rôzne možnosti hrania.Kombinácia dvoch tvarov a štyroch
farieb tvorí základ hrya ponúka možnosti vytvárať rôzne kombinácie. Nájditesprávne lízatko a
priraďte ho ku lízatku na modelovejkarte. Táto zábavná hra podporuje pozorovanie a
vizuálnepamäťové zručnosti. Môže sa hrať ako spájacia hras farbami alebo tvarmi. Je vhodná pre
2 hráčov. Baleniev kartónovej krabici obsahuje 30 drevených lízatok(2 x 9 cm) a 4 modelové
kartičky.
Rozmer kartičiek: 12 x 18 cm.



Spoj tvar a farbu
Rozpoznajte farby a tvary a spojte tie správne doštičky. Obsahuje 25 doštičiek (9 x 9 cm) v
drevenom boxe.
Rozmer boxu: 33,5 x 22,5 x 7 cm.



Hojdacie kreslo slimák
Ospravedlňujeme sa za výrazné zvýšenie ceny pri tomto produkte.
Boli sme nútení tak urobiť po tom, čo nám neúmerne vzrástli náklady na jeho zaobstaranie. Ak by
sme tak neurobili, museli by sme produkt vyradiť znašej ponuky, kčomu sme nechceli pristúpiť,
vzhľadom ktomu, aby ste mali rovnaký výber ako doteraz. Ďakujeme za porozumenie
Príjemné hojdacie kresielko na zábavu a odpočinok.
Rozmer: 67 x 30 x 48 cm (Š x H x V).
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Biznis parkovisko
Drevené parkovisko upúta pozornosť svojimi 3 východmi, posuvným výťahom a širokou cestou.
Cez parkovisko prechádzajú koľajnice. Balenie obsahuje dve postavičky a dve autá.
Rozmer: 30 x 45 x 39 cm.



Lavička gymnastická 2 m
Vyrobené z borovicového dreva.
Výška: 30 cm.
Dĺžka 200 cm.



Gymnastická koza
Nosnosť: do 60 kg.
Rozmer: 80 x 80 x 76 cm.



Gymnastická šmýkačka
Rozmer: 200 x 40 x 8cm.



Gymnastická rebrinka
Rozmer: 200 x 40 x 8cm.
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Koberec - Mriežka
Súradnícova podložka, kde úlohou detí je priradiť správny farebný tvar do prislúchajúcej mriežky.
Pomôcka na oboznámenie sa s farbami a tvarmi. Obsah: 1 koberec, 36 plastových tvarov
rôznych farieb, 2 hracie kocky. Spodná vrstva je protišmyková. Materiál: polyester.Rozmer: 100 x
100 cm



Maxi dráha
Ospravedlňujeme sa Vám za rozdielnu cenu uvedenú v našom katalógu 2021/2022. Správna
cena je na našom eshope.
Ospravedlňujeme sa za zvýšenie ceny pri tomto produkte.
Boli sme nútení tak urobiť po tom, čo nám neúmerne vzrástli náklady na jeho zaobstaranie. Ak by
sme tak neurobili, museli by sme produkt vyradiť znašej ponuky, kčomu sme nechceli pristúpiť,
vzhľadom ktomu, aby ste mali rovnaký výber ako doteraz. Ďakujeme za porozumenie.
Farebná plastová dráha pre autíčka s množstvom zákrut a križovatiek. Všetky zabalené v
praktickom boxe. Celková dĺžka cesty: 14,2 m. Rozmer rozloženej dráhy: 172 x 172 cm.
Rozmer balenia: 60 x 39 x 30 cm.



Rolovacia magnetická tabuľa
Tabuľu môžete zavesiť, alebo pomocou magnetov upevniť na stenu. Je vhodná na písanie,
kreslenie (nasucho stierateľnou fixou), alebo na upevnenie magnetických kariet. Je ľahká, preto
sa dá jednoducho zložiť a preniesť tam, kde ju potrebujete. Rozmer: 50 x 70 cm.



Rovnovážna hojdačka
Ospravedlňujeme sa Vám za rozdielnu cenu uvedenú v našom katalógu 2021/2022. Správna
cena je na našom eshope.
Ospravedlňujeme sa za zvýšenie ceny pri tomto produkte.
Boli sme nútení tak urobiť po tom, čo nám neúmerne vzrástli náklady na jeho zaobstaranie. Ak by
sme tak neurobili, museli by sme produkt vyradiť znašej ponuky, kčomu sme nechceli pristúpiť,
vzhľadom ktomu, aby ste mali rovnaký výber ako doteraz. Ďakujeme za porozumenie.
Rovnovážná hojdačka je výborná pomôcka na precvičenie a zlepšenie motoriky dieťaťa.
Pomocou prenášania svojej váhy a ťažiska z jednej strany na druhú sa učia udržať rovnováhu a
správny postoj. Rozmery hojdačky sú 52 x 13 x 9,5 cm. Vyrobená je z modrého vysoko
kvalitného tvarovaného plastu, ktorý je vhodný aj na používanie vo vonkajších priestoroch a to na
boso alebo v obuvi s protišmykovou podrážkou. Vhodná je pre deti od 3 rokov s maximálnou
záťažou do 120 kg.



Tabule - Sada kvetov 5 ks
Tabule v tvare farebných kvietkov, na ktoré sa dá písať, alebo kresliť kriedami. Netradičný tvar
určite očarí všetky deti. Sú vyrobené z odolného a pevného plastu. Vďaka použitému materiálu a
úpravesú vhodné ako do miestností, tak aj do exteriéru. Pripevňujú sa na stenu pomocou
predvŕtaných dier. Sada obsahuje 5 tabúľ.
Rozmer: 80 x 100 cm (Š x V).
Video Link (ENG verzia)
POŠTOVNÉ a MONTÁŽ ZDARMApri objednávke nad 2000 €!
Podmienky montáže vonkajších detských ihrísk a pružinových hojdačiek platia len pre MŠ a ZŠ.
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