
Kúpna zmluva č. Z20226057_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 pre MŠ
Kľúčové slová: stavebnica, modelovacia hmota, tabula, pieskovisko, padák, gumová dlažba
CPV: 39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia; 37500000-3 - Hry a hračky; lunaparky; 

37520000-9 - Hračky; 37524400-1 - Hry zamerané na spoluprácu; 37524100-8 - 
Vzdelávacie hry; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 39292100-6 - 
Čierne tabule; 39161000-8 - Nábytok pre materské školy

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Polykarpová stavebnica 57-dielna

2. Modelovacie podložky

3. Blandiver - 10 základných farieb

4. Pastelina - 15 farieb

5. Tabule - Sada 5 ks kvetov

6. Gumová dlažba, neprofilovaná, zelená

7. Basic box 48 l

8. Predeľovacia stena 54 x 101 cm

9. Pieskovisko - peň

10. Padák malý 3,5 m

Položka č. 1: Polykarpová stavebnica 57-dielna

Funkcia

Konštrukčná stavebnica, prispieva k zdravému vývoju dieťaťa a cvičebná pomôcka pri rozličných pohybových aktivitách. Je 
vhodná aj pre deti mentálne, sluchovo postihnuté, alebo autistické.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne
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Polykarpová stavebnica 57-dielna sada 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

- je konštrukčná stavebnica, zobrazujúca geometrické 
telesá: kváder, kocka, trojhran, valec, polvalec.

-  telesá sú duté a obsahujú otvory, cez ktoré je možné 
prevliekať tyče rozličných dĺžok:

tým sa jednotlivé diely spoja a môže sa tak vytvárať množstvo 
rozličných zostáv a stavieb (lode, lokomotívy, autá, vozíky, 
domčeky, divadlá...).

- materiál: drevo
vyrobená z 5 vrstvovej laťovky, jadro materiálu je z borovicového 
dreva, ktoré má zaručovať nízku hmotnosť. Na povrchu je pod 
vysokým tlakom zalisovaná brezová dýha, a prírodný olej.

- hrúbka materiálu: 18 mm

- povrch umývateľný

- obsahuje:
3x Kváder, 2x Kocka, 2x Trojhran,1x Valec, 1x Polvalec, 8x 
Koleso, 2x Tyč 2 m, 2x Tyč 1,5 m, 3x Tyč 1 m, 4x Tyč 0,5 m, 8x 
Osa 0,1 m, 20x Kolík, 1x Palička.

- má byť bezpečná, pevná, variabilná a hygienicky 
nezávadná.

- vek: 3+

Položka č. 2: Modelovacie podložky

Funkcia

Vhodná na modelovanie, tvorbu a prenášanie výtvarných diel a tiež na ich vystavenie.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Modelovacia podložka -  farba modrá ks 20

Modelovacia podložka - farba žltá ks 20

Modelovacia podložka - farba červená ks 20

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

- rozmer A4

- materiál plast

Položka č. 3: Blandiver - 10 základných farieb

Funkcia

Mäkká modelovacia hmota.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Blandiver - 10 základných farieb sada 3

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

- sada obsahuje: 10 základných farieb vo veľkostí 110 g,

- vek: od 2 do 8 rokov

Položka č. 4: Pastelina - 15 farieb

Funkcia

Modelovacia hmota.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Pastelina - 15 farieb sada 3

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

materiál: - vyrobený na báze vosku

sada obsahuje: - 15 farieb vo veľkostí 150 g,
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vlastnosti: - je vhodná pre deti s alergiami,

- nepodlieha tepelným vplyvom, nefarbí, nerozmazáva sa, 
nevysychá, je ľahko oddeliteľná, farebne miešateľná,

Položka č. 5: Tabule - Sada 5 ks kvetov

Funkcia

Tabule v tvare farebných kvietkov, na ktoré sa dá písať, alebo kresliť kriedami.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Tabule - Sada 5 ks kvetov sada 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

materiál: - plast

sada obsahuje: - 5 tabúľ

vhodné: - do exteriéru, do interiéru

rozmer: - 80 x 100 cm (Š x V)

Položka č. 6: Gumová dlažba, neprofilovaná, zelená

Funkcia

Použitie na detských ihriskách - tlmí pád,

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Gumová dlažba, neprofilovaná, zelená ks 7

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

požiadavka podľa normy EN 1176 a EN 1177

rozmer kocky: 1 x 1 m

hrúbka dlažby: 20 mm

výška pádu: 60 cm

Položka č. 7: Basic box 48 l

Funkcia

Plastový kontajner na odkladanie a uskladnenie hračiek.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Basic box 48 l ks 3

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

materiál: vysoko odolný plast

rozmery: 59,5 x 39,5 x 31 cm

objem: 48 litrov

Položka č. 8: Predeľovacia stena 54 x 101 cm

Funkcia

Oddelí priestor v miestnosti.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Predeľovacia stena zelená ks 2

Predeľovacia stena červená ks 2

Predeľovacia stena žltá ks 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Strana 3 z 6 



materiál: laminátová drevotrieska s ABS hranami

hrúbka: 2 cm

rozmer steny bez kotviacej nožičky: 54 x 101 cm

pre dostatočnú stabilitu a dlhovekosť je nutné uchytenie 
v troch bodoch: (2x do steny + do podlahy).

rozmer kotviacej nožičky: 14 cm

Položka č. 9: Pieskovisko - peň

Funkcia

Pieskovisko v tvare dreveného pňa, doplnok do záhrady, do dvora.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Pieskovisko - peň ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Po stranách sú vylisované sedadlá pre príjemnejšie 
hranie.

Súčasťou je odnímateľný kryt, ktorý slúži na zakrytie a 
ochranu pieskoviska.

Rozmer: 98,4 x 109,9 x 30,5 cm.

Vek: 1 +

Položka č. 10: Padák malý 3,5 m

Funkcia

Na realizovanie skupinových hier.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Padák malý 3,5 m ks 3

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

materiál: polyester

priemer: 3,5 m

počet rúčok: 8

vek: 2 +

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto 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..

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 tovar alebo služba s ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou – parametrami ako požadovaný výrobok alebo služba.

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
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Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným 
právnym predpisom.

Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre, úžitkové a funkčné vlastnosti uvedené v 
špecifikácii.

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia preukazujúca splnenie minimálnych požadovaných parametrov 
predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov a s uvedením cien v € bez DPH 
aj s DPH.

Objednávateľ požaduje záruku 24 mesiacov.

Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky tovaru nevyhovujúceho opisu, 
tento tovar neprevziať.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

1. polykarpová stavebnica 57 dielna.jpg 1. polykarpová stavebnica 57 dielna.jpg

2. modelovacia-podlozka-modra.jpg 2. modelovacia-podlozka-modra.jpg

3. blandiver-10-zakladnych-farieb.jpg 3. blandiver-10-zakladnych-farieb.jpg

4. plastelina-15-barev.jpg 4. plastelina-15-barev.jpg

5. tabule-sada- 5 ks kvetov.jpg 5. tabule-sada- 5 ks kvetov.jpg

6. gumova-dlazba-neprofilovana-zelena.jpg 6. gumova-dlazba-neprofilovana-zelena.jpg

7. basic-box-48-l.jpg 7. basic-box-48-l.jpg

8. predelovacia-stena-zelena.jpg 8. predelovacia-stena-zelena.jpg

9. pieskovisko-pen.jpg 9. pieskovisko-pen.jpg

10. padak-maly-3-5-m.jpg 10. padak-maly-3-5-m.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: MŠ Kapitánova 29

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

17.06.2022 08:00:00 - 30.06.2022 15:00:00

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 elektronickej platformy 
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 017,95 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 421,54 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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy 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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20226057

V Bratislave, dňa 14.06.2022 16:38:01

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 Z20226057


Zákazka


Identifikátor Z20226057


Názov zákazky Učebné pomôcky pre MŠ


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/325155


Dodávateľ


Obchodný názov NOMIland s.r.o.


IČO 36174319


Sídlo Magnezitárska 11, Košice, 04013, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 14.6.2022 13:58:59


Hash obsahu návrhu plnenia 1mCsE+3NN7HdZITwSwFp42xuKGbP9XYGkDikHDOi8nU=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
EKS Komárno Z20226057 14.6.2022.pdf (Opisný formulár)










Polykarpova stavebnica 57 dielna
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.
Hrou dieťa prejavuje individualitu osobnosti a súčasne sa zapája do kolektívneho diania. To
prispieva k zdravému vývoju dieťaťa a k pochopeniu sveta okolo neho. Pri hre sa dieťa stáva
súčasťou skupiny a nie je na neho kladený dôraz na výkon, tak sa hra stáva neopakovateľným
zážitkom a radosťou. Polykarpová stavebnica je konštrukčná stavebnica, zobrazujúca
geometrické telesá: kváder, kocka, trojhran, valec, polvalec. Tieto telesá sú duté a obsahujú
otvory, cez ktoré je možné prevliekať tyče rozličných dĺžok. Tým sa jednotlivé diely spoja a môže
sa tak vytvárať množstvo rozličných zostáv a stavieb (lode, lokomotívy, autá, vozíky, domčeky,
divadlá...). Kolesá sú výborným doplnkom pre poskladanie rôznych dopravných prostriedkov.
Stavebnica je veľmi pevná a dôkladná. Je vyrobená z 5 vrstvovej laťovky. Tento materiál sa
osvedčil hlavne vďaka svojej pevnosti. Jadro materiálu je z borovicového dreva, čo zaručuje
nízku hmotnosť. Na povrchu je pod vysokým tlakom zalisovaná brezová dýha, ktorá vyniká
tvrdosťou a tým odoláva mechanickému opotrebeniu. Hrúbka materiálu je 18 mm. Na dokončenie
sa používa prírodný olej. Keďže stavebnica nemá žiadne ostré hrany a je vytvorená z prírodných
materiálov, je pre deti maximálne bezpečná. Povrch stavebnice je dokonca umyvateľný. Vďaka
svojim vlastnostiam získala stavebnica aj certifikát. Stavebnica je otestovaná deťmi v materských
školách a teší sa veľkej obľube. Osvedčila sa tiež ako cvičebná pomôcka pri rozličných
pohybových aktivitách. Je vhodná pre deti vo veku od 3 rokov. Je vhodná aj pre deti mentálne,
sluchovo postihnuté, alebo autistické.
Stavebnica je bezpečná, pevná, variabilná a hygienicky nezávadná.
Polykarpová stavebnica má veľký prínos pre rozvoj dieťaťa a zdokonaľuje:
tvorivosť a fantáziu
otvorenú komunikáciu
hrubú a jemnú motoriku
koncentráciu
postreh a pamäť
priestorovú orientáciu
hmatové a optické vnímanie
logické myslenie
Obsahuje: 3x Kváder, 2x Kocka, 2x Trojhran,1x Valec, 1x Polvalec, 8x Koleso, 2x Tyč 2 m, 2x
Tyč 1,5 m, 3x Tyč 1 m, 4x Tyč 0,5 m, 8x Osa 0,1 m, 20x Kolík, 1x Palička.



Modelovacia podložka - modrá
Vhodná na modelovanie, tvorbu a prenášanie výtvarných diel a tiež na ich vystavenie.
Rozmer: A4.



Blandiver - 10 základných farieb
Balenie obsahuje mäkké cesto 10 x 110 g.
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Plastelina - 15 farieb
Materiál vysokej kvality vyrobený na báze vosku. Naša plastelína je vhodná pre deti s alergiami,
nepodlieha tepelným vplyvom, nefarbí, nerozmazáva sa, nevysychá, je ľahko oddeliteľná, farebne
miešateľná, vhodná na vytváranie reliéfov a jej objem je oproti bežnej plastelíne o 25% väčší,
široká škála farieb, výhodné balenia.
15 x 150 g.



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.



Gumová dlažba, neprofilovaná, zelená
Cena dlažby je bez pokládky!
Cena dlažby je za 1m2
Gumová dlažba má hlavné použitie na detských ihriskách kde ochráni Vaše deti pri páde z výšky
až 2,5 m. Spĺňa požiadavky EN 1176 a EN 1177 týkajúcich sa
vybavenia detských ihrísk. Aby ste zistili, ktorý produkt je pre Vás vhodný, je potrebné určiť HIC
(kritickú výšku pádu), ktorú by Vám mal poskytnúť dodávateľ
hracích prvkov, alebo si ju viete orientačne zistiť jednoducho odmeraním výšky od zeme po
najvyššiu časť hracieho prvku. Následne si už viete vybrať vhodnú
hrúbku gumovej dlažby na detské ihrisko. Gumená dlažba je vhodná alternatíva k betónovým,
asfaltovým, štrkovým či iným povrchom ihrísk. Gumové dlažby
vytvárajú príjemný vzhľad, majú vynikajúce absorpčné schopnosti, tlmia pád, sú vodopriepustné,
pružné a ľahké na údržbu.
Výška pádu: 60 cm
Hrúbka dlažby: 20 mm
Rozmer kocky: 1 x 1 m



Basic Box 48 L
Séria kontajnerov príjemného dizajnu, vyrobených z vysoko odolného plastu, vytvára odkladacie
možnosti edukačných pomôcok, hier, loptičiek a tiež malých detských tajomstiev. Niektoré z
ponúkaných kontajnerov majú aj kolieska, pre ľahkú manipuláciu. Kontajnery obsahujú aj
vrchnáky, čím sú veci uskladnené vo vnútri zabezpečené pred nežiaducimi návštevníkmi alebo
poškodeniami.Plastové kontajnery Basic Box je možné ukladať na seba, čím sa ušetrí miesto pri
ich uskladnení.
Rozmer: 59,5 x 39,5 x 31 cm.
Objem: 48 l.



Predeľovacia stena žltá  54 x 101 cm
LEN DO VYPREDANIA ZÁSOB!
ROZMER 54 X 101 cm
Vyrobená z kvalitnej laminátovej drevotriesky s ABS hranami v 8 farbách použitých obojstranne.
Dokonalý spôsob ako jednoducho oddeliť priestor každodennej hygieny. Pre dostatočnú stabilitu
a dlhovekosť je nutné uchytenie v troch bodoch(2x do steny + do podlahy).
Hrúbka: 2 cm.
Rozmer kotviacej nožičky: 14 cm.
Rozmer steny bez kotviacej nožičky: 54 x 101 cm.
Pri objednávke 10 a viac ks je MONTÁŽ ZDARMA.
Pri nižšom počte ks je montáž na požiadanie za poplatok 39,00 €
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Predeľovacia stena červená 60 x 120 cm
ROZMER PODĽA PLATNEJ VYHLÁŠKY: 60 x 120 cm (rozmer bez nožičky).
Vyrobená z kvalitnej laminátovej drevotriesky s ABS hranami v 8 farbách použitých obojstranne.
Dokonalý spôsob ako jednoducho oddeliť priestor každodennej hygieny. Pre dostatočnú stabilitu
a dlhovekosť je nutné uchytenie v troch bodoch(2x do steny + do podlahy).
Hrúbka: 2 cm.
Rozmer kotviacej nožičky: 14 cm.
Rozmer steny bez kotviacej nožičky: 60 x 120cm
Pri objednávke 10 a viac ks je MONTÁŽ ZDARMA.
Pri nižšom počte ks je montáž na požiadanie za poplatok 39,00 €.



Predeľovacia stena zelená  54 x 101 cm
LEN DO VYPREDANIA ZÁSOB!
ROZMER 54 X 101 cm
Vyrobená z kvalitnej laminátovej drevotriesky s ABS hranami v 8 farbách použitých obojstranne.
Dokonalý spôsob ako jednoducho oddeliť priestor každodennej hygieny. Pre dostatočnú stabilitu
a dlhovekosť je nutné uchytenie v troch bodoch(2x do steny + do podlahy).
Hrúbka: 2 cm.
Rozmer kotviacej nožičky: 14 cm.
Rozmer steny bez kotviacej nožičky: 54 x 101 cm.
Pri objednávke 10 a viac ks je MONTÁŽ ZDARMA.
Pri nižšom počte ks je montáž na požiadanie za poplatok 39,00 €



Pieskovisko - peň
Pieskovisko v tvare dreveného pňa je ideálnymdoplnkom do záhrady. Po stranách sú
vylisovanésedadlá pre príjemnejšie hranie. Súčasťou jeodnímateľný kryt, ktorý slúži na zakrytie a
ochranupieskoviska.
Rozmer: 98,4 x 109,9 x 30,5 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
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