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swoją szkołę z MAC!

Place zabaw

z przyjemnością przekazujemy najnowszy katalog marki MAC Dydaktyka. Jego zawartość stanowią
starannie wyselekcjonowane produkty, dopasowane do potrzeb współczesnych placówek oświatowych.
Z wielką radością przyjęliśmy fakt, że nasze autorskie kolekcje meblowe cieszą się tak dużym
zainteresowaniem Państwa. Podczas ich tworzenia dbamy nie tylko o to, aby były atrakcyjne wizualnie, ale przede wszystkim o ich trwałość i bezpieczeństwo podczas codziennego użytkowania.
Państwa szczególnej uwadze polecamy również nasze bestsellery – łóżeczko Lulek czy regulowane
krzesła, z możliwością dostosowania ich do wzrostu dzieci.
Pamiętamy również o ruchu i zabawie. Dlatego tylko w naszej ofercie znajdziecie Państwo szeroki wybór gier wielkoformatowych. To popularne, znane wszystkim zabawy przeniesione na duży
format, które z powodzeniem można zastosować zarówno wewnątrz budynku, jak i wokół niego.
Atrakcyjne wykonanie cieszy oko oraz nadaje placówce innowacyjny charakter.

163
Gry wielkoformatowe

215

Stymulowanie rozwoju

A jeśli pogoda na zewnątrz dopisuje, dobrze byłoby spędzić czas na świeżym powietrzu.
I w tym wypadku również przychodzimy z pomocą, oferując Państwu gotowe elementy placów
zabaw. Specjalnie z myślą o osobach niepełnosprawnych przygotowaliśmy także urządzenia dopasowane do ich szczególnych potrzeb. Wszystkie produkty są wykonane z najwyższej jakości drewna
oraz stali nierdzewnej, dzięki czemu z powodzeniem można z nich korzystać przez długi czas.
Oczywiście to tylko część naszej oferty, która rozwinie wyobraźnię i umiejętności Państwa
wychowanków. Po więcej zapraszamy na kolejne karty niniejszego katalogu. W tym roku, aby ułatwić Państwu zapoznawanie się z naszymi produktami, uzupełniliśmy go o atrakcyjne i wygodne
registry.
Wiemy, jak ważna jest przestrzeń, w której codziennie przebywają Państwa wychowankowie
– stąd nasze zaangażowanie, żeby nie tylko zaoferować konkretne produkty, ale również pomóc
w ich wyborze i w zdobyciu dofinansowania na wyposażenie placówek. Nasi specjaliści zawsze są
do Państwa dyspozycji. Aktualne dane kontaktowe znajdują się na stronie www.mac.pl/kontakt.
W trosce o rozwój Państwa placówek zapraszamy do współpracy!

Aktywna Tablica

W latach 2020–2024 rząd dofinansuje zakup nowoczesnych technolog
placówek oświatowych (monitory i tablice interaktywne, projektory, nagłośni
laptopy, specjalistyczne oprogramowania lub materiały edukacyjne oraz pom
dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).
W 2020 roku dystrybucja środków finansowych na zakup sprzętu obejmuje je
kategorię pomocy dydaktycznych – laptopy.
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Poznaj ofertę na: www.mac.pl/aktywnatablica

Integracja sensoryczna

357
Kodowanie i multimedia

Posiłek w szkole i w domu

395
Skonsumuj dofinansowanie na wyposażenie kuch-

ni i stołówki szkolnej. Zadbaj o zdrowe i świeże posiłki dla uczniów, korzystając z bogatego doświadczenia
Zabawki,
klocki,
manipulacje
naszych
partnerów.
Poznaj ofertę na: www.mac.pl/stolowki

417

Zachęcamy do skorzystania z niniejszego katalogu
oraz stale poszerzanej oferty na

www.mac.pl/dydaktyka

Książki

Subwencja oświatowa

Doposaż sale lekcyjne i pracownie przedmiot
w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Zapewnij
niom odkrywanie wiedzy w inspirującym otoczen

Poznaj ofertę na: www.mac.pl/subwencje-men

Skorzystaj z naszej oferty i ponad 30-letniego doświadczenia!
Pomożemy w pozyskaniu dofinansowania, dostarczymy zamówienie, zamontujemy, doradzimy.

www.mac.pl
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SERIA PODWODNY ŚWIAT
Zestaw mebli wykonany z wysokiej klasy materiałów posiadających certyfikaty higieniczne, które spełniają wszystkie europejskie wymogi bezpieczeństwa. Korpusy
mebli – w kolorze biały (standard) – wykonane są z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Fronty mebli łączą ciekawe wzornictwo z nowatorską technologią. Wykonane
z płyty MDF lakierowanej, dodatkowo wzbogacone nadrukiem aplikacji w technologii UV. Nadruk cyfrowy bezpośrednio na froncie. Dodatkowo całość zadrukowanej aplikacji zabezpieczona jest lakierem bezbarwnym o wysokim połysku. Zestaw składa się z 7 szafek oraz 4 aplikacji. Szafki posiadają bezpieczne, frezowane
uchwyty. Wymiary zestawu: 500 × 40 × 155 cm.
korpus biały korpus brzoza

Zestaw mebli Podwodny świat powiększony 720666

720675

Cena

4 699,90 zł

Wymiary: 500 × 40 × 155 cm (szer. × gł. × wys.)
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Produkty uzupełniające

Zestaw mebli Podwodny świat powiększony

korpus biały korpus brzoza

Cena

720666

4 699,90 zł

720675

Wymiary: 500 × 40 × 155 cm

Dywan Wyspa

Wymiary w cm

Indeks

200 × 280
300 × 400
400 × 500

718763
599,90 zł
718764 1 199,90 zł
718765 1 899,90 zł

Cena

Biblioteczka z kontenerkami biała
721917			

485,90 zł

Wymiary: 73,6 × 40 × 121 cm

korpus biały korpus brzoza Cena

Zestaw mebli Podwodny świat

720665

720674

3 149,90 zł

Wymiary: 350 × 40 × 155 cm

Bujak Delfin
716673			

Sofka komfort – niebieska
135,90 zł

Wymiary: 20 × 78 × 50 cm

korpus biały korpus brzoza Cena

korpus biały korpus brzoza Cena
Wymiary: 75 × 40 × 88 cm
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720672

720681

839,90 zł

Komoda Podwodny świat G
Wymiary: 75 × 40 × (88 + 37) cm

720673

720682

1 159,90 zł

SE0975			
Wymiary: 137,5 × 57,7 × 14 cm

269,90 zł

Komplet pościeli 4-elementowy, Gwiazdki

Łóżeczko Lulek
Komoda Podwodny świat F

SE2341			
po rozłożeniu: 40 x 120 x 30 cm

99,90 zł

dwustronne

Indeks

Wymiary w cm Cena

718985
718986

120 × 90
135 × 100

99,90 zł
109,90 zł
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SERIA ŁĄKA
Zestaw mebli o długości 5m wykonany z wysokiej klasy materiałów posiadających certyfikaty higieniczne, które spełniają wszystkie europejskie wymogi bezpieczeństwa. Korpusy mebli – w kolorze brzoza (standard) – wykonane są z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Fronty łączą ciekawe wzornictwo z nowatorską technologią. Wykonane z płyty MDF lakierowanej, dodatkowo wzbogacone nadrukiem aplikacji w technologii UV. Nadruk cyfrowy przedstawiający zwierzątka żyjace
na łące, m.in: żabkę, biedronkę, motylka, ślimaka – bezpośrednio na froncie. Dodatkowo całość zadrukowanej aplikacji zabezpieczona jest lakierem bezbarwnym
o wysokim połysku. Zestaw składa się z 7 szafek oraz 5 aplikacji przedstawiajacych kwiaty, trawki i wodę. Szafki posiadają bezpieczne, frezowane uchwyty.
korpus biały korpus brzoza Cena

Zestaw mebli Łąka powiększony

720711

720702

4 699,90 zł

Wymiary: 500 × 40 × 155 cm (szer. × gł. × wys.)
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Produkty uzupełniające

korpus biały korpus brzoza Cena

Zestaw mebli Łąka powiększony

720711

720702

4 699,90 zł

Wymiary: 500 × 40 × 155 cm

Dywan Stonoga Grafit
Dywan Stonoga Grafit

korpus biały korpus brzoza Cena

Zestaw mebli Łąka

720710

720701

3 149,90 zł

Wymiary w cm

Indeks

200 × 280
300 × 400

718766
599,90 zł
718767 1 199,90 zł

Cena

Zygzak spacerowy dzielony, 10/10/6
Wąż spacerowy z 2 wymiennymi aplikacjami: kwiatka i biedronki. Posiada
napy (zatrzaski) umożliwiające zamocowanie aplikacji. Dzielony na 3 części,
10/10/6, po złożeniu maksymalnie dla 26-osobowej grupy dzieci i nauczyciela. Idealny na spacery oraz do zabaw zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz
budynku. Możliwe łatwe dopasowanie długości węża do liczby dzieci w grupie: 10, 16, 20, 26.
709874			

369,90 zł

Stolik sześciokątny
Blat stołu wykonany z płyty laminowanej wykończony obrzeżem ABS. Regulacja wysokości: co 6 cm (nogi drewniane), 47,5–57,5 cm (nogi metalowe).
Przekątna blatu: 128 cm.

korpus biały korpus brzoza Cena
Wymiary: 75 × 40 × 88 cm
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720717

720708

839,90 zł

korpus biały korpus brzoza Cena

Komoda Łąka G
Wymiary: 75 × 40 × (88+20) cm

720718

720709

1 159,90 zł

714486			

1 023,90 zł

Wymiary: 130 × 80 cm

Fotel Żabka
Fotel z granulatem „Żaba” idealny do siedzenia i wypoczynku dla najmłodszych.
Pokrowiec wypełniony specjalną mieszanką granulatu oraz gryzu gąbkowego,
dzięki czemu fotel nie ugniata się nawet po długim użytkowaniu. Pokrowiec
wykonany jest z bezftalanowego meditapu (sztuczna skóra) – materiału łatwego do utrzymania w czystości, o przyjemnej w dotyku powierzchni.
721975			

218,90 zł

Wymiary: 60 × 60 × 60 cm

Wymiary: 350 × 40 × 155 cm

Komoda Łąka F

Lustro Łąka

czerwony
niebieski
zielony
żółty
Cena

nogi drewniane

nogi metalowe

709623
709626
709624
709625
399,90 zł

709627
709630
709628
709629
369,90 zł

Krzesełko metalowe
Konstrukcja stelaża krzesełka dla szkół i przedszkoli jest wykonana ze stabilnych rur stalowych o średnicy 1,8 cm pokrytych lakierem proszkowym.
Siedziska i oparcia są zrobione z wysokiej klasy sklejki.
popiel
białe
czerwone
niebieskie
zielone
żółte
Cena

Rozmiar 0

Rozmiar 1

Rozmiar 2

Rozmiar 3

Rozmiar 4

730671

730672
720887
702359
702362
702361
702360
64,90 zł

730673
720888
702363
702366
702365
702364
69,90 zł

730674
720889
702367
702370
702369
702368
72,90 zł

730675
720890
702371
702374
702373
702372
75,90 zł

716668
721649
721650
721651
721652
59,90 zł
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SERIA MISIE
Zestaw mebli wykonany z wysokiej klasy materiałów posiadających certyfikaty higieniczne, które spełniają wszystkie europejskie wymogi bezpieczeństwa. Korpusy mebli – w kolorze białym (standard) – wykonane są z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Fronty mebli łączą ciekawe wzornictwo z nowatorską technologią.
Wykonane z płyty MDF lakierowanej, dodatkowo wzbogacone nadrukiem aplikacji w technologii UV. Nadruk cyfrowy bezpośrednio na froncie. Dodatkowo całość
zadrukowanej aplikacji zabezpieczona jest lakierem bezbarwnym o wysokim połysku. Zestaw składa się z 7 szafek oraz 4 aplikacji. Szafki posiadają bezpieczne,
frezowane uchwyty. Wymiary zestawu: 500 × 40 × 155 cm.
Zestaw mebli Misie powiększony

korpus biały korpus brzoza

Cena

720648

4 699,90 zł

720657

Wymiary: 500 × 40 × 155 cm (szer. × gł. × wys.)
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Produkty uzupełniające

Zestaw mebli Misie powiększony

korpus biały korpus brzoza

Cena

720648

4 699,90 zł

720657

Wymiary: 500 × 40 × 155 cm

Dywan prostokątny szary

Wymiary w cm

Indeks

200 × 280
300 × 400
400 × 500

718781
519,90 zł
718786 1 099,90 zł
718791 1 899,90 zł

Cena

Zestaw manipulacji ściennych
Zestaw 6 manipulacji ściennych wykonanych z drewna. Na ściankach znajdują się puzzle, labirynty, wirujące koła, instrumenty muzyczne i nakładanka.
Każdy element to okazja do poznania ciekawych zjawisk, poznania liczb, kolorów czy kształtów. Zabawa rozwija percepcję, małą motorykę, sprawność
dłoni i koordynację wzrokowo–ruchową.
718972			

599,90 zł

Wymiary: 35 × 1,5 × 35 cm / Waga:1,5 kg / od 1,5 roku

Biblioteczka wysoka
Biblioteczka na książki i pomoce dydaktyczne, posiadająca 5 półek, wykonana z płyty MDF. Kształt półek sprawia, że książeczki sa ustawione okładką do
dziecka, dzięki czemu nawet maluszkom łatwo wybrać książkę. Boki lakierowane według kolorów zawartych w tabeli.

korpus biały korpus brzoza Cena

Zestaw mebli Misie

720647

720656

3 149,90 zł

Wymiary: 350 × 40 × 155 cm

Naklejka ścienna Góry XXL
Naklejka na ścianę z motywem miętowych gór oraz chmurek w bieli.
714427			

189,90 zł

góry: 194 × 96 cm / chmurki: 18-25 × 9-13 cm / krople: 3 × 5cm

Siedzisko z granulatem
Duże, wygodne siedzisko obszyte łatwym w utrzymaniu czystości meditapem
(sztuczną skórą), niezawierającym ftalanów, wypełnione granulatem. Pokrowiec
wypełniony specjalną mieszanką granulatu oraz gryzu gąbkowego, dzięki czemu wypełnienie fotela nie ugniata się nawet po długim użytkowaniu.
korpus biały korpus brzoza Cena

Komoda Misie F
Wymiary: 75 × 40 × 88 cm
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720654

720663

839,90 zł

korpus biały korpus brzoza Cena

Komoda Misie G
Wymiary: 75 × 40 × (88 + 19) cm

720655

720664

1 159,90 zł

Wymiary w cm Indeks

Cena

jasnozielone

60 × 60

SE2327 145,90 zł

jasnoniebieskie

60 × 60

SE2328 145,90 zł

biała
szara
niebieska
zielona
różowa
żółta

Wymiary w cm

Indeks

Cena

60 × 35 × 90
60 × 35 × 90
60 × 35 × 90
60 × 35 × 90
60 × 35 × 90
60 × 35 × 90

719421
719422
719423
719424
719427
719425

409,90 zł
409,90 zł
409,90 zł
409,90 zł
409,90 zł
409,90 zł

Sensoryczna tablica manipulacyjna – MIŚ
Miś posiada 4 różne elementy manipulacyjne: 1. nagwintowaną przesuwankę
z dwiema śrubkami 2. kolorowe kółko o śr. 11 cm z bezpiecznym lusterkiem
o śr. 7,6 cm; 3. ruchomy labirynt, z kulką, w kształcie koła z szybką pleksi o śr.
26,5 cm; 4. pięć kół zębatych, w tym jedno o śr. 9,8 cm z uchwytem. Kręcenie nim wprawia trybiki w ruch, sprawiając złudzenia optyczne.
713818			

229,90 zł

Wymiary: 91 × 4,5 × 32 cm / od 1,5 roku
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SERIA ZOO
Zestaw mebli o całkowitej dł. 5 m, wykonany z wysokiej klasy materiałów posiadających certyfikaty higieniczne, które spełniają wszystkie europejskie wymogi
bezpieczeństwa. Korpusy mebli – w kolorze brzoza (standard) – wykonane są z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Fronty łączą ciekawe wzornictwo z nowatorską
technologią. Wykonane z płyty MDF lakierowanej, dodatkowo wzbogacone nadrukiem aplikacji w technologii UV. Nadruk cyfrowy przedstawiający przyjazne
postaci, m.in słonia, lwa, żyrafę bezpośrednio na froncie. Dodatkowo całość zadrukowanej aplikacji zabezpieczona jest lakierem bezbarwnym o wysokim połysku.
Zestaw składa się z 7 szafek oraz 4 aplikacji. Szafki posiadają bezpieczne, frezowane uchwyty.
Wymiary zestawu: 500 × 40 × 155 cm.
korpus biały korpus brzoza Cena

Zestaw mebli ZOO powiększony

720693

720684

4 699,90 zł

Wymiary: 500 × 40 × 155 cm (szer. × gł. × wys.)
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korpus biały korpus brzoza Cena

Zestaw mebli ZOO powiększony

720693

720684

4 699,90 zł

Wymiary: 500 × 40 × 155 cm

Sensoryczna tablica manipulacyjna
– KROKODYL

Sensoryczna tablica manipulacyjna
– SŁOŃ

Sensoryczna tablica manipulacyjna
– HIPOPOTAM

713832		
229,90 zł
718863		
229,90 zł
718864		
229,90 zł
Wymiary: 91 × 4,5 × 32 cm / od 1,5 roku

korpus biały korpus brzoza Cena

Zestaw mebli ZOO

720692

720683

3 149,90 zł

Wymiary: 350 × 40 × 155 cm

Wymiary: 91 × 4,5 × 32 cm / od 1,5 roku

Biblioteczka Słonik
Biblioteczka z lakierowaną aplikacją ścienną w ksztalcie słonia, służąca do
przechowywania książek, pomocy dydaktycznych oraz zabawek. Wykonana
z płyty MDF o gr. 18 mm. Posiada dwa kontenerki na kółkach.
702219			

439,90 zł

Dywan Dżungla Grafit

Wymiary: 121 × 43 × 82 cm

Wymiary: 91 × 4,5 × 32 cm / od 1,5 roku

Wymiary w cm

Indeks

200 × 280
300 × 400
400 × 500

718755
599,90 zł
718756 1 199,90 zł
718757 1 899,90 zł

Cena

Siedziska

korpus biały korpus brzoza Cena

Komoda ZOO G
Wymiary: 75 × 40 × 88 cm
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720700

720691

1 049,90 zł

korpus biały korpus brzoza Cena

Komoda ZOO F
Wymiary: 75 × 40 × (88 + 62) cm

720699

720690

945,90 zł

Tygrysek
Zebra

Wymiary w cm

Indeks

Cena

60 × 60 × 65
60 × 60 × 34

721976
714487

219,90 zł
265,90 zł

Słoń
Żyrafa

Wymiary w cm

Indeks

Cena

55 × 79 × 34
80 × 60 × 34

721974
722095

269,90 zł
265,90 zł
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SERIA KOTKI
Zestaw mebli o dł. 5 m wykonany z wysokiej klasy materiałów posiadających certyfikaty higieniczne, które spełniają wszystkie europejskie wymogi bezpieczeństwa. Korpusy mebli – standard w kolorze białym – wykonane są z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Fronty łączą ciekawe wzornictwo z nowatorską technologią.
Wykonane z płyty MDF lakierowanej, dodatkowo wzbogacone nadrukiem aplikacji w technologii UV. Nadruk cyfrowy przedstawiający zabawne szkice kotków
- bezpośrednio na froncie. Dodatkowo całość zadrukowanej aplikacji zabezpieczona jest lakierem bezbarwnym o wysokim połysku. Zestaw składa się z 7 szafek
oraz 4 aplikacji przedstawiajacych domki, kotka, płotek. Szafki posiadają bezpieczne, frezowane uchwyty.
korpus biały korpus brzoza Cena

Zestaw mebli Kotki powiększony

720720

720729

4 699,90 zł

Wymiary: 500 × 40 × 155 cm (szer. × gł. × wys.)
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Produkty uzupełniające

korpus biały korpus brzoza Cena

Zestaw mebli Kotki powiększony

720720

720729

4 699,90 zł

Wymiary: 500 × 40 × 155 cm

Naklejka tablicowa Myszka Miki

Naklejka tablicowa Kotek

719407			

139,90 zł

Wymiary: 100 × 85 cm

719409			

179,90 zł

Wymiary: 98 × 120 cm

Tablica korkowa kolorowa

korpus biały korpus brzoza Cena

Zestaw mebli Kotki

720719

720728

3 149,90 zł

Wymiary: 350 × 40 × 155 cm

Dywan Kuku Miód 2 × 2,8 m
Dywan Kuku Miód 3 × 4 m

Wymiary w cm

Indeks

200 × 280
300 × 400

718770
599,90 zł
718771 1 199,90 zł

Cena

Krzesełko drewniane białe
Wykonane ze sklejki wysokiej jakości z oparciem jest dostosowane wysokością do dziecka w odpowiedniej grupie wiekowej. Zaokrąglenie wszystkich
krawędzi krzesełka podnosi bezpieczeństwo jego użytkowania. Staranność
wykonania i różnorodność kolorów sprawiają, że pasuje ono do każdego
przedszkola lub każdej szkoły.
korpus biały korpus brzoza Cena

Szafka Kotki F
Wymiary: 75 × 40 × 88 cm
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720726

720735

839,90 zł

korpus biały korpus brzoza Cena

Szafka Kotki G
Wymiary: 75 × 40 × (88 + 30) cm

720727

720736

1 149,90 zł

Rozmiar 0

białe
Cena

721564

Rozmiar 1

Rozmiar 2

Rozmiar 3

Rozmiar

M

L

XL

Wymiary w cm
niebieska
błękitna
fioletowa
czerwona
pomarańczowa
żółta
jasnozielona
zielona
Cena

120 × 90
718851
718852
718854
718853
718858
718857
718855
718856
109,90 zł

150 × 100
718843
718844
718846
718845
718850
718849
718847
718848
149,90 zł

200 × 100
718835
718836
718838
718837
718842
718841
718839
718840
249,90 zł

Stolik prostokątny
Blat stołu wykonany z płyty laminowanej wykończony obrzeżem ABS. Regulacja wysokości: co 6 cm (nogi drewniane), 47,5–57,5 cm (nogi metalowe).
Wymiary blatu: 120 × 75 cm.

Rozmiar 4

713256 713257 713258 720891
119,90 zł 129,90 zł 139,90 zł 149,90 zł 159,90 zł

biały
Cena

nogi drewniane

nogi metalowe

721567
259,90 zł

721568
249,90 zł
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SERIA OLEK I ADA
Zestaw mebli wykonany z wysokiej klasy materiałów posiadających certyfikaty higieniczne, które spełniają wszystkie europejskie wymogi bezpieczeństwa. Korpusy mebli – w kolorze brzoza (standard) – wykonane są z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Fronty mebli łączą ciekawe wzornictwo z nowatorską technologią.
Wykonane z płyty MDF lakierowanej, dodatkowo wzbogacone nadrukiem aplikacji w technologii UV. Nadruk cyfrowy bezpośrednio na froncie. Dodatkowo całość
zadrukowanej aplikacji zabezpieczona jest lakierem bezbarwnym o wysokim połysku. Zestaw składa się z 7 szafek oraz 4 aplikacji. Szafki posiadają bezpieczne,
frezowane uchwyty. Wymiary zestawu: 500 × 40 × 155 cm.
korpus biały korpus brzoza Cena

Zestaw mebli Olek i Ada powiększony

720639

720630

4 699,90 zł

Wymiary: 500 × 40 × 155 cm (szer. × gł. × wys.)
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Kolekcje meblowe
Produkty uzupełniające

korpus biały korpus brzoza Cena

Zestaw mebli Olek i Ada powiększony

720639

720630

Dywan okrągły
Dywan jednolity wykonany z przędzy HEAT-SET FRISE, dzięki czemu jest
odporny na uszkodzenia i odbarwienia. Runo o długości +/- 13 mm ułatwi
utrzymanie dywanu w czystości. Waga/m2 – 2400 g.

4 699,90 zł

Wymiary: 500 × 40 × 155 cm

szary
beżowy
zielony

Indeks

Cena

718796
718798
718799

499,90 zł
499,90 zł
499,90 zł

korpus biały korpus brzoza Cena

720638

720629

3 149,90 zł

Wymiary: 350 × 40 × 155 cm

Stragan owocowo-warzywny drewniany
Rozbudza dziecięcą wyobraźnię, ucząc równocześnie wielu praktycznych
umiejętności, takich jak: liczenie, ważenie, mierzenie, kalkulowanie i szacowanie. Skrzynki z warzywami i owocami znajdują się w oddzielnej sprzedaży
– str. 141.
709358			

399,90 zł

Stolik prostokątny
Blat stołu wykonany z płyty laminowanej wykończony obrzeżem ABS. Regulacja wysokości: co 6 cm (nogi drewniane), 47,5–57,5 cm (nogi metalowe).
Wymiary blatu: 120 × 75 cm.

korpus biały korpus brzoza Cena

Komoda Olek i Ada F
Wymiary: 75 × 40 × 88 cm
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720645

720636

839,90 zł

korpus biały korpus brzoza Cena

Komoda Olek i Ada G
Wymiary: 75 × 40 × (88 + 19) cm

720646

720637

1 159,90 zł

Cena

679,90 zł

Kącik kuchenny
Kącik kuchenny wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm. Aplikacje na frontach
wykonane w najnowocześniejszej technologii druku UV i lakierowane na wysoki połysk, dzięki czemu są niezwykle trwałe, a jednocześnie gwarantują
piękne, żywe kolory. Wysokość blatu: 58 cm. Posiada 4 nadrukowane palniki
symbolizujące kuchenkę. Pod blatem znajdują się: pralka i piekarnik otwierane za pomocą bezpiecznych, wyfrezowanych uchwytów oraz trzy półeczki.
Akcesoria dostępne na str. 145–147.
709794			

449,90 zł

Wymiary: 105 × 38 × 101 cm

Wymiary: 104 × 60 × 78 cm, nie zawiera wyposażenia / od 3 lat

biały
czerwony
niebieski
zielony
żółty

721973			
Pufki: 10 x 30 x 30 cm, Stelaż: 108 x 40 x 43 cm

Średnica: 2 m

Zestaw mebli Olek i Ada

Zestaw piankowy – pastelowe pufki premium
Zestaw 10 kolorowych, piankowych siedzisk ze stelażem na kółkach wykonanych z naturalnej sklejki brzozowej – dwufunkcyjny mebel, który może być
zwykłą sofką, a po wyciągnięciu pianek może służyć jako małe siedziska dla
dzieci. Zdejmowane pokrowce, w różnych, pastelowych kolorach, wykonane
z meditapu bez ftalanów – łatwe do utrzymania w czystości.

nogi drewniane

nogi metalowe

721567
709605
709608
709606
709607
259,90 zł

721568
709610
709612
709609
709611
249,90 zł

Krzesełko metalowe
Konstrukcja stelaża krzesełka dla szkół i przedszkoli jest wykonana ze stabilnych rur stalowych o średnicy 1,8 cm pokrytych lakierem proszkowym.
Siedziska i oparcia są zrobione z wysokiej klasy sklejki.
popiel
białe
czerwone
niebieskie
zielone
żółte
Cena

Rozmiar 0

Rozmiar 1

Rozmiar 2

Rozmiar 3

Rozmiar 4

730671

730672
720887
702359
702362
702361
702360
64,90 zł

730673
720888
702363
702366
702365
702364
69,90 zł

730674
720889
702367
702370
702369
702368
72,90 zł

730675
720890
702371
702374
702373
702372
75,90 zł

716668
721649
721650
721651
721652
59,90 zł
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SERIA WIOSNA ZIELONA
Zestaw wykonany z wysokiej klasy materiałów posiadających certyfikaty higieniczne, które spełniają
wszystkie europejskie wymogi bezpieczeństwa.
Korpusy mebli w kolorze brzoza wykonane są z płyty laminowanej o gr. 18 mm.
Fronty wykonane z płyty MDF lakierowanej.
W skład zestawu wchodzą po 1 sztuce szafek od A10 – do H10.
Liczba elementów 8. Długość zestawu: 7,07 m.
Zestaw Wiosna zielona
720156				

30

4 889,90 zł
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meblowe
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Wyposażenie
meblowe

Kolekcje meblowe

Szafka Wiosna A 10 zielona
720157			

Szafka Wiosna B 10 zielona
629,90 zł

Wymiary: 93 × 38 × 160 cm

Wymiary: 93 × 38 × 112 cm
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Szafka Wiosna G 10 zielona
565,90 zł

Wymiary: 93 × 38 × 112 cm

Szafka Wiosna C 10 zielona
720159			

720158			

720160			
Wymiary: 93 × 38 × 112 cm

Szafka Wiosna F 10 zielona
679,90 zł

Wymiary: 93 × 38 × 112 cm

Szafka Wiosna D 10 zielona
629,90 zł

720163			

Szafka Wiosna E 10 zielona
555,90 zł

720161			
Wymiary: 56 × 38 × 160 cm

720162			

566,90 zł

Wymiary: 93 × 38 × 112 cm

Szafka Wiosna H 10 zielona
629,90 zł

720164			

699,90 zł

Wymiary: 93 × 38 × 160 cm
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Produkty uzupełniające

Stolik prostokątny
Blat stołu wykonany z płyty laminowanej, wykończony obrzeżem ABS. Regulacja wysokości: co 6 cm (nogi drewniane), 47,5–57,5 cm (nogi metalowe).
Wymiary blatu: 120 × 75 cm.

biały
zielony
żółty
Cena

nogi drewniane

nogi metalowe

721567
709606
709607
259,90 zł

721568
709609
709611
249,90 zł

Biurko standard
Biurko z zaokrąglonymi narożnikami. Fronty lakierowane, korpus wykonany
z płyty laminowanej.
702358			

449,90 zł

Wymiary: 110 cm × 60 cm × 75 cm

Rozmiar 0

białe
zielone
żółte
Cena

721564
721562
721563

Rozmiar 1

713256
702377
702378
119,90 zł 129,90 zł

Rozmiar 2

Rozmiar 3

Rozmiar 4

713257
702381
702382
139,90 zł

713258
702385
702386
149,90 zł

720891
702389
702390
159,90 zł

Krzesło Uni
Uniwersalny model krzesła biurowego umożliwiający komfortową, wielogodzinną pracę. Posiada miękkie, tapicerowane siedzisko o ergonomicznych parametrach, w ośmiu rodzajach tkanin. Duży wybór koloru tapicerki sprawia,
że model pasuje do każdego wnętrza.
721593			

od 549,00 zł

Łóżeczko Lulek
Wygodne i praktyczne łóżeczko przedszkolne, idealnie nadające się do odpoczynku w ciągu dnia. Zaokrąglone nóżki, niedostępne dla dzieci śruby
oraz pokryta nietoksyczną, niepalną tkaniną stalowa konstrukcja, zapewniają
stabilność i bezpieczeństwo. Użyty materiał nie tylko gwarantuje przewiewność, ale jest również łatwy w utrzymaniu czystości. System pozwalający na
umieszczanie łóżeczek jedno na drugim zapewnia wygodę w użytkowaniu.
715434			

99,90 zł

Wymiary: 137,5 × 57,7 × 14 cm

Komplet pościeli Zoo
Wykonany z polskiej bawełny, posiadającej certyfikat Oeko-Tex Standart
100. Zestaw składa się z 4 elementów: poduszki, kołderki oraz powłoczek.
Dostępny w dwóch rozmiarach: 135 × 100 oraz 120 × 90. Rozmiar poduszki
40 × 60 cm. Powłoczki zapinane na suwak.

zielony

Indeks

Wymiary w cm

Cena

718977
718978

120 × 90
135 × 100

99,90 zł
109,90 zł

Domek manipulacyjny przedszkolaka
Kolorowy domek, wykonany z lakierowanej sklejki brzozowej, którego nadrzędnym celem jest stworzenie maluszkom sprzyjających warunków do wyciszenia się, odizolowania od rówieśników. Kolorowy materacyk znajdujący się
w zestawie nadaje przytulności całemu wnętrzu i sprawia, że w domku można
wygodnie odpocząć. Zielona ścianka skutecznie odgradza od tego, co dzieje się
na zewnątrz, nie wywołując przy tym poczucia zamknięcia. Ruchome aplikacje
i manipulacje nie pozwolą dziecku się nudzić.
714382			

1 253,90 zł

Wymiary: 115 × 51 × 130 cm / od 3 lat

wysokość siedziska: 49–62 cm

Dywan Zwierzątka
Grafitowy

Indeks

Cena

2 × 2,8 m
3×4m
4×5m

718746
718747
718748

599,90 zł
1 199,90 zł
1 899,90 zł
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Krzesełko drewniane
Wykonane ze sklejki wysokiej jakości z oparciem, dostosowane wysokością do dziecka w odpowiedniej grupie wiekowej. Zaokrąglenie wszystkich
krawędzi krzesełka podnosi bezpieczeństwo jego użytkowania. Staranność
wykonania i różnorodność kolorów sprawiają, że pasuje ono do każdego
przedszkola lub każdej szkoły.

Naklejka ścienna Mapa świata, XL
Mapa świata w kolorach pastelowych, dodatkowo zwierzątka w kolorze grafitowym, do dowolnego rozmieszczenia.
714429			
Wymiary: 150 × 84 cm

219,90 zł

Sensoryczna tablica manipulacyjna – KROKODYL
Tablica sensoryczna, na której znajdują się wesoły krokodyl, to trzy główne
atrakcje: układanka – klocki logiczne ze zwierzętami, których elementy dzieci
mogą obracać i ułożyć cztery zwierzątka: krokodyla, zebrę, słonia i tygrysa; pętla
motoryczna na metalowym pręcie, po którym dziecko, prowadząc 9 drewnianych koralików ćwiczy manualnie rękę oraz koordynację wzrokowo-ruchową
i 3 przesuwanki – na każdej umieszczono figurę geometryczną, zaś linie przypominają kształtem daną figurę: kwadrat, koło i trójkąt.
713832			
Wymiary: 91 × 4,5 × 32 cm / od 1,5 roku

229,90 zł

Zestaw piankowy – pufki „Tęcza”
Niezwykle funkcjonalny mebel, który ma dwa zastosowania: może być sofką,
a po rozłożeniu pianek na podłodze może służyć jako małe siedziska dla dzieci. W zestawie aż dziesięć wygodnych pufek w tęczowych kolorach oraz stelaż z kolorowej płyty. Wykonanie: wypełnienie pianką poliuretanową o wysokim stopniu trwałości zapewniającą miękkość siedzenia oraz wytrzymałość
na wszelkiego rodzaju naciski. Precyzyjnie dopasowany stelaż mieszczący 10
pufek. Tęcza eliminuje efekt marszczenia się materiału.
Zestaw piankowy
Pufka tęczowa 1szt.

Indeks

Cena

SE1800
717452

499,90 zł
39,90 zł

Wymiary pufek: 10 × 30 × 30 cm. Wymiary stelaża: 108 × 40 × 43 cm
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SERIA WIOSNA NIEBIESKA
Zestaw wykonany z wysokiej klasy materiałów posiadających certyfikaty higieniczne, które spełniają
wszystkie europejskie wymogi bezpieczeństwa.
Korpusy mebli w kolorze brzoza wykonane są z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Fronty wykonane z płyty
MDF lakierowanej. W skład zestawu wchodzą po 1 sztuce szafek z Serii Niebieskiej od A10 – do H10.
Liczba elementów: 8 Długość zestawu: 7,07 m.
Zestaw Wiosna niebieska
720165				

36

4 889,90 zł

37

Wyposażenie
meblowe

Kolekcje meblowe
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Kolekcje meblowe

Szafka Wiosna A 10 niebieska
720166			

Szafka Wiosna B 10 niebieska
629,90 zł

Wymiary: 93 × 38 × 160 cm

Wymiary: 93 × 38 × 112 cm
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Szafka Wiosna G 10 niebieska
565,90 zł

Wymiary: 93 × 38 × 112 cm

Szafka Wiosna C 10 niebieska
720168			

720167			

720169			
Wymiary: 93 × 38 × 112 cm

Szafka Wiosna F 10 niebieska
679,90 zł

Wymiary: 93 × 38 × 112 cm

Szafka Wiosna D 10 niebieska
629,90 zł

720172			

Szafka Wiosna E 10 niebieska
555,90 zł

720170			
Wymiary: 56 × 38 × 160 cm

720171			

566,90 zł

Wymiary: 93 × 38 × 112 cm

Szafka Wiosna H 10 niebieska
629,90 zł

720173			

699,90 zł

Wymiary: 93 × 38 × 160 cm
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Produkty uzupełniające

Stolik prostokątny
Blat stołu wykonany z płyty laminowanej, wykończony obrzeżem ABS. Regulacja wysokości: co 6 cm (nogi drewniane), 47,5–57,5 cm (nogi metalowe).
Wymiary blatu: 120 × 75 cm.

biały
niebieski
zielony
Cena

nogi drewniane

nogi metalowe

721567
709608
709606
259,90 zł

721568
709612
709609
249,90 zł

Krzesełko drewniane
Wykonane ze sklejki wysokiej jakości z oparciem, dostosowane wysokością do dziecka w odpowiedniej grupie wiekowej. Zaokrąglenie wszystkich
krawędzi krzesełka podnosi bezpieczeństwo jego użytkowania. Staranność
wykonania i różnorodność kolorów sprawiają, że pasuje ono do każdego
przedszkola lub każdej szkoły.
Rozmiar 0

białe
niebieskie
zielone
Cena

721564
721561
721562

Rozmiar 1

713256
702376
702377
119,90 zł 129,90 zł

Rozmiar 2

Rozmiar 3

Rozmiar 4

713257
702380
702381
139,90 zł

713258
702384
702385
149,90 zł

720891
702388
702389
159,90 zł

Tablica sensoryczna – nauka alfabetu
Duża, ścienna tablica z alfabetem, o wym. 60 × 40 cm, wykonana z najwyższej jakości drewna bukowego. Wprowadza najmłodsze dzieci w świat literek, pomagając w nauce literowania, sylabowania oraz czytania. Poprawia
zręczność, pamięć, koncentrację uwagi, spostrzeganie wzrokowe, myślenie
analityczne oraz przyczynowo-skutkowe. Całość działa na zasadzie przesuwanki z 50 ruchomymi elementami z nadrukiem liter od a do z.
718880			
Wymiary: 60 × 3,5 × 40 cm / od 2 lat

2 199,90 zł

Rozmiar: 400 x 500 cm
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129,90 zł

714427			

189,90 zł

Góry: 194 × 96 cm / chmurki: 18–25 cm × 9–13 cm / krople: 3 cm × 5 cm

Zestaw chmurek piankowych
Zestaw 3 chmurek piankowych, wypełnionych wysokiej jakości pianką poliuretanową, idealnych do zabaw dla najmłodszych i przedstawień teatralnych.
Pokrowce w 3 odcieniach niebieskiego, wykonane z bezftalanowego meditapu, łatwego w utrzymaniu czystości. Wypełnienie nie ugniata się nawet po
długim użytkowaniu.
714384			

718881			
Wymiary: 60 × 3,5 × 40 cm / od 2 lat

Naklejka ścienna Góry, XXL
Naklejka na ścianę, z motywem miętowych gór oraz chmurek w bieli.

Dywan Miasto
721035			

129,90 zł

Tablica sensoryczna – nauka cyferek
Duża, ścienna tablica matematyczna o wym. 60 × 40 cm, wykonana z najwyższej jakości drewna bukowego. Wspomoże naukę dodawania i odejmowania, z czasem mnożenia i dzielenia. Pozwala również rozwijać takie umiejętności jak: pamięć, koncentracja uwagi, spostrzeganie wzrokowe, myślenie
matematyczne, kreatywność. Całość działa na zasadzie przesuwanki z 34
ruchomymi elementami z nadrukiem cyfr i znaków działań matematycznych.

799,90 zł

Kącik lekarski
Kącik wykonany z wysokiej klasy materiałów posiadających certyfikaty higieniczne. Korpus mebli zrobiony z płyty laminowanej o grubości 18 mm. Fronty
są wykonane z płyty MDF lakierowanej. Wysokość blatu: 52 cm. Kącik posiada dwie szuflady z bezpiecznym, wyfrezowanym uchwytem oraz dwie szafki. Nad blatem zamontowana jest półka. Do zestawu jest dołączony taboret.
709592			
Wymiary: 90 × 36 × 101 cm

439,90 zł

Sensoryczna tablica manipulacyjna – SAMOLOT
Samolot wykonany z najwyższej jakości drewna bukowego oraz płyty MDF o gr. 15 mm zabierze w podróż niejednego młodego poszukiwacza przygód, jednocześnie
rozwijając zmysły oraz ćwicząc małą motorykę. Zbudowany jest z pięciu przykręcanych do ściany elementów:
1. PANEL I – DZIOBOWY (36 × 48 cm) jest wyposażony w drut o śr. 0,5 cm, z 8 elementami o śr. 2,5 i 3,3 cm, oraz obracane kółko o śr. 12 cm, z szybką z pleksi,
wewnątrz którego znajduje się 16 kolorowych kuleczek.
2. PANEL II (36 × 53 cm) składa się z labiryntu z szybką pleksi o wym. 37,5 × 28,5 cm z 6 kolorowymi krążkami, które można przemieszczać po labiryncie za pomocą
2 „pisaków” magnetycznych na sznurkach o dł. 19 cm.
3. PANEL III – ŚRODKOWY (36 × 60,5 cm), zawiera przesuwankę z 12 kolorowymi kształtami, o wym. ok. 3,7 × 3,7 cm.
4. PANEL IV (36 × 61,5 cm) ma dwutarczowy zegar. Tarcza większa, o śr. 26,5 cm, posiada liczby arabskie od 1 do 12, zaś mniejsza, wewnętrzna tarcza o śr. 14,5 cm
– liczby od 13 do 24. Godzinę można ustawić obracając kółkiem o śr. 10,5 cm z namalowaną wskazówką oraz drugą, ruchomą wskazówką o dł. 6,7 cm.
5. PANEL V – OGONOWY (35 × 49,5 cm) wyposażony jest w 7 kół zębatych o śr. 10,8 i 6,5 cm. Podczas kręcenia trybem z uchwytem obracają się wszystkie, w tym
tryb z zamontowanym śmigłem o śr. 14,5 cm.
713867						

629,90 zł

Wymiary: 180 × 5 × 66 cm / od 1,5 roku
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SERIA WIOSNA
Zestaw wykonany z wysokiej klasy materiałów posiadających certyfikaty higieniczne, które spełniają wszystkie europejskie wymogi bezpieczeństwa.
Korpusy mebli – w kolorze białym wykonane są z płyty laminowanej o gr. 18 mm.
Fronty wykonane z płyty MDF lakierowanej.
W skład zestawu wchodzą po 1 sztuce
szafek od A10 – do H10. Liczba elementów: 8. Długość 7,07 m.
Zestaw Wiosna
709671

42

4 599,90 zł
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Szafka Wiosna A 10
709672			

Szafka Wiosna B 10
629,90 zł

Wymiary: 93 × 38 × 160 cm

Wymiary: 93 × 38 × 112 cm
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565,90 zł

Wymiary: 93 × 38 × 112 cm

Szafka Wiosna C 10
709674			

709673			

Szafka Wiosna G 10

709675			
Wymiary: 93 × 38 × 112 cm

679,90 zł

Wymiary: 93 × 38 × 112 cm

Szafka Wiosna D 10
629,90 zł

709678			

Szafka Wiosna F 10

Szafka Wiosna E 10
555,90 zł

709676			
Wymiary: 56 × 38 × 160 cm

709677			

566,90 zł

Wymiary: 93 × 38 × 112 cm

Szafka Wiosna H 10
629,90 zł

709679			

699,90 zł

Wymiary: 93 × 38 × 160 cm
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SERIA LAS
Zestaw wykonany z wysokiej klasy materiałów posiadających certyfikaty higieniczne, które spełniają wszystkie europejskie wymogi bezpieczeństwa. Korpusy mebli – w kolorze brzoza (standard)- wykonane są z płyty laminowanej o gr. 18
mm. Fronty mebli łączą ciekawe wzornictwo z nowatorską technologią. Wykonane z płyty MDF lakierowanej na biało,
dodatkowo wzbogacone wydrukiem aplikacji w technologii UV. Wydruk cyfrowy bezpośrednio na froncie. Dodatkowo
całość zadrukowanej aplikacji zabezpieczona jest lakierem bezbarwnym o wysokim połysku. Dostępna kolorystyka
korpusów: brzoza (standard), pod indywidualne zamówienie: klon, dąb mleczny, buk.
Zestaw Las
709680			

3 359,90 zł

Wymiary: 495 × 38 × 180 cm

buk
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Produkty uzupełniające

Krzesełko metalowe
Konstrukcja stelaża krzesełka dla szkół i przedszkoli jest wykonana ze stabilnych rur stalowych o średnicy 1,8 cm pokrytych lakierem proszkowym.
Siedziska i oparcia są zrobione z wysokiej klasy sklejki.

Szafka Las A 12
brzoza
buk
biel

Indeks

Cena

709681
730231
730237

839,90 zł
839,90 zł
839,90 zł

Wymiary: 90 × 38 × 180 cm

brzoza
buk
biel

Indeks

Cena

709683
730232
730238

769,90 zł
769,90 zł
769,90 zł

Indeks

Cena

709685
730234
730240

369,90 zł
369,90 zł
369,90 zł

Cena

Rozmiar 0

Rozmiar 1

Rozmiar 2

Rozmiar 3

Rozmiar 4

721651
721652
59,90 zł

702361
702360
64,90 zł

702365
702364
69,90 zł

702369
702368
72,90 zł

702373
702372
75,90 zł

zielony
żółty
Cena

nogi drewniane

nogi metalowe

709624
709625
399,90 zł

709628
709629
369,90 zł

Wymiary: 90 × 38 × 180 cm

Szafka Las B 12
brzoza
buk
biel

zielone
żółte

Szafka Las C 12

Stolik sześciokątny
Blat stołu wykonany z płyty laminowanej, wykończony obrzeżem ABS. Regulacja wysokości: co 6 cm (nogi drewniane), 47,5 – 57,5 cm (nogi metalowe).
Przekątna blatu: 128 cm.

Szafka Las E 12
Indeks

Cena

709682
730233
730239

524,90 zł
524,90 zł
524,90 zł

Wymiary: 90 × 38 × 127 cm

brzoza
buk
biel
Wymiary: 90 × 38 × 127 cm

Biblioteczka Jeżyk
Biblioteczka z lakierowaną aplikacją jeżyka po obu stronach. Służy do przechowywania książek, pomocy dydaktycznych oraz zabawek. Ma 3 półki
z przegrodą po obu stronach. Całość wykonana z płyty MDF w kolorze buk.
Do wyboru wersja z kółkami lub bez kółek.
Biblioteczka Jeżyk
Biblioteczka Jeżyk na kółkach

Wymiary w cm

Indeks

Cena

76 × 72 × 86
76 × 72 × 90

702221
721181

419,90 zł
459,90 zł

Naklejka ścienna Brzozy z jelonkami
714428			

139,90 zł

wysokość drzew: ok 250 cm / wielkość jelonków 53 × 76 cm oraz 39 × 73 cm

Szafka Las D 12
brzoza
buk
biel
Wymiary: 45 × 38 × 180 cm
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Szafka Las F 12
Indeks

Cena

709684
730235
730241

524,90 zł
524,90 zł
524,90 zł

brzoza
buk
biel
Wymiary: 90 × 38 × 72 cm

Indeks

Cena

709686
730236
730242

489,90 zł
489,90 zł
489,90 zł

Zając z granulatem
Zając wypełniony granulatem, idealny do zabaw dla najmłodszych i przedstawień teatralnych. Pokrowiec wykonany z bezftalanowego meditapu, łatwy
w utrzymaniu czystości, wypełniony mieszanką granulatu oraz gryzu gąbkowego, dzięki czemu wypełnienie fotela nie ugniata się nawet po długim
użytkowaniu.
714385			
Wymiary: 80 x 85 x 25 cm

229,90 zł

Stoliczek z pastelowymi siedziskami
Zestaw mebli piankowych składający się ze stolika i czterech siedzisk. Bezpieczny dla dzieci, bez ostrych i twardych kantów, zapewnia najmłodszym
doskonałą zabawę. Jasne kolory działają wyciszająco. Zajmuje niewiele miejsca po zakończeniu zabawy. Wykonanie: wypełnienie pianką poliuretanową
o wysokim stopniu trwałości zapewniającą miękkość siedzenia oraz wytrzymałość na wszelkiego rodzaju naciski. Precyzyjnie dopasowany pokrowiec
eliminuje efekt marszczenia się materiału.
722096			

699,90 zł

stolik: 60 x 60 x 40 cm; siedzisko: 50 x 50 x 25 cm
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SERIA ZWIERZĄTKA
Zestaw mebli „Zwierzątka” to połączenie korpusu wykonanego z laminowanego MDF w kolorze jasnej brzozy oraz lakierowanych frontów z kolorowym nadrukiem przyjaznych zwierzątek na białym tle. Drzwiczki mebli wykonane z lakierowaniej na biało płyty MDF o gr. 18 mm z grafikami nadrukowanymi bezpośrednio,
w technologii UV, dodatkowo zabezpieczonymi lakierem bezbarwnym w wysokim połysku. Dopełnieniem są ciekawe oraz bardzo praktyczne okrągłe, drewniane,
białe uchwyty. Prowadnice w szufladach posiadają blokadę wysuwu, co podnosi bezpieczeństwo użytkowania przez najmłodszych. Dostępna kolorystyka korpusów:
brzoza (w standardzie), buk (pod zamówienie). W skład zestawu wchodzą 4 częściowo otwarte szafki o wys. 185 cm oraz 2 komody z szufladami (702391-702396)
Zestaw Zwierzątka
702493						

4 399,90 zł

Wymiary: 500 × 36 × 185 cm

50
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Naklejka tablicowa Myszka Miki

Naklejka tablicowa Kotek

719407			

Regał Zwierzątka z 2 szafkami
879,90 zł

702391

Regał Zwierzątka z 2 szufladami
702392

Wymiary: 90 × 36 × 185 cm

139,90 zł

Wymiary: 100 × 85 cm

719409			

179,90 zł

Wymiary: 98 × 120 cm

859,90 zł

Wymiary: 90 × 36 × 185 cm

Tablica korkowa kolorowa

Dywan Kuku Miód
Dywan Kuku Miód

Regał Zwierzątka
z szafką i szufladą
702393

1 049,90 zł

702394
Wymiary: 50 × 36 × 185 cm

Komoda Zwierzątka
z 3 szufladami

Komoda Zwierzątka
z szafką i 3 szufladami

Wymiary: 90 × 36 × 81 cm

839,90 zł

702396
Wymiary: 90 × 36 × 81 cm

Kolor płyty:

52

718770
599,90 zł
718771 1 199,90 zł

Cena

L

XL

120 × 90
718851
718852
718854
718853
718858
718857
718855
718856
109,90 zł

150 × 100
718843
718844
718846
718845
718850
718849
718847
718848
149,90 zł

200 × 100
718835
718836
718838
718837
718842
718841
718839
718840
249,90 zł

469,90 zł

679,90 zł

Krzesełko drewniane białe
Wykonane ze sklejki wysokiej jakości z oparciem jest dostosowane wysokością do dziecka w odpowiedniej grupie wiekowej. Zaokrąglenie wszystkich
krawędzi krzesełka podnosi bezpieczeństwo jego użytkowania. Staranność
wykonania i różnorodność kolorów sprawiają, że pasuje ono do każdego
przedszkola lub każdej szkoły.
Rozmiar 0

brzoza (standard)

Indeks

200 × 280
300 × 400

M

Wymiary w cm
niebieska
błękitna
fioletowa
czerwona
pomarańczowa
żółta
jasnozielona
zielona
Cena

Słupek Zwierzątka
wysoki

Wymiary: 90 × 36 × 185 cm

702395

Wymiary w cm

Rozmiar

buk

białe
Cena

Rozmiar 1

Rozmiar 2

Rozmiar 3

Stolik prostokątny biały
Blat stołu wykonany z płyty laminowanej wykończony obrzeżem ABS. Regulacja wysokości: co 6 cm (nogi drewniane), 47,5–57,5 cm (nogi metalowe).
Wymiary blatu: 120 × 75 cm.

Rozmiar 4

721564 713256 713257 713258 720891
119,90 zł 129,90 zł 139,90 zł 149,90 zł 159,90 zł

białe
Cena

nogi drewniane

nogi metalowe

721567
259,90 zł

721568
249,90 zł
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SERIA KREDKI
Zestaw wykonany z wysokiej klasy materiałów posiadających certyfikaty higieniczne, które spełniają wszystkie europejskie wymogi bezpieczeństwa. Korpusy mebli – w kolorze brzozy (standard) – wykonane są z płyty laminowanej
o gr. 18 mm. Fronty mebli łączą ciekawe wzornictwo z nowatorską technologią. Wykonane z płyty MDF lakierowanej
na biało, dodatkowo wzbogacone wydrukiem aplikacji, bezpośrednio na froncie, w technologii UV. Dodatkowo całość
zadrukowanej aplikacji zabezpieczona jest lakierem bezbarwnym w wysokim połysku.
Dostępna kolorystyka korpusów: brzoza (w standardzie), pod indywidualne zamówienie: biały oraz buk.

Kolor płyty:
brzoza

biały

buk
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Produkty uzupełniające

Dywan okrągły
Dywan jednolity wykonany z przędzy HEAT-SET FRISE, dzięki czemu jest
odporny na uszkodzenia i odbarwienia. Runo o długości +/- 13 mm ułatwi
utrzymanie dywanu w czystości. Waga/m2 – 2400 g.

Kredki szafa
brzoza
buk
biel

Kredki szafa 2-częściowa
Indeks

Cena

SE2200
730207
730213

899,90 zł
899,90 zł
899,90 zł

Wymiary: 104 × 45 × 179 cm

Indeks

Cena

SE2201
730208
730214

914,90 zł
914,90 zł
914,90 zł

Indeks

Cena

718796
718798
718799

499,90 zł
499,90 zł
499,90 zł

Kredki regał półotwarty
Indeks

Cena

SE2202
730209
730215

377,90 zł
377,90 zł
377,90 zł

Wymiary: 104 × 45 × 137 cm

brzoza
buk
biel

Indeks

Cena

SE2203
730210
730216

524,90 zł
524,90 zł
524,90 zł

Stragan owocowo-warzywny drewniany
Rozbudza dziecięcą wyobraźnię, ucząc równocześnie wielu praktycznych
umiejętności, takich jak: liczenie, ważenie, mierzenie, kalkulowanie i szacowanie. Skrzynki z warzywami i owocami znajdują się w oddzielnej sprzedaży
– str. 141.
709358			

399,90 zł

56

Kącik kuchenny
Kącik kuchenny wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm. Aplikacje na frontach
wykonane w najnowocześniejszej technologii druku UV i lakierowane na wysoki połysk, dzięki czemu są niezwykle trwałe, a jednocześnie gwarantują
piękne, żywe kolory. Wysokość blatu: 58 cm. Posiada 4 nadrukowane palniki
symbolizujące kuchenkę. Pod blatem znajdują się: pralka i piekarnik otwierane za pomocą bezpiecznych, wyfrezowanych uchwytów oraz trzy półeczki.
Akcesoria dostępne na str. 145–147.
709794			

469,90 zł

Wymiary: 104 × 45 × 137 cm

Biurko Kredki

Kredki regał z szufladami

Wymiary:104 x 45 x 137 cm

679,90 zł

Wymiary: 105 × 38 × 101 cm

Wymiary: 104 × 60 × 78 cm, nie zawiera wyposażenia / od 3 lat

Stolik prostokątny
Blat stołu wykonany z płyty laminowanej wykończony obrzeżem ABS. Regulacja wysokości: co 6 cm (nogi drewniane), 47,5–57,5 cm (nogi metalowe).
Wymiary blatu: 120 × 75 cm.

brzoza
buk
biel

721973			
Pufki: 10 x 30 x 30 cm, Stelaż: 108 x 40 x 43 cm

Średnica: 2 m

Wymiary: 104 × 45 × 179 cm

Kredki regał otwarty
brzoza
buk
biel

brzoza
buk
biel

szary
beżowy
zielony

Zestaw piankowy – pastelowe pufki premium
Zestaw 10 kolorowych, piankowych siedzisk ze stelażem na kółkach wykonanym z naturalnej sklejki brzozowej- dwufunkcyjny mebel, który może być
zwykłą sofką a po wyciągnięciu pianek może służyć jako małe siedziska dla
dzieci. Zdejmowane pokrowce, w różnych, pastelowych kolorach, wykonane
z meditapu bez ftalanów- łatwe do utrzymania w czystości.

Indeks

Cena

SE2204
730211
730217

934,90 zł
934,90 zł
934,90 zł

brzoza
buk
biel
Wymiary: 110 × 60 × 75 cm

Indeks

Cena

713827
730212
730218

499,90 zł
499,90 zł
499,90 zł

biały
czerwony
niebieski
zielony
żółty
Cena

nogi drewniane

nogi metalowe

721567
709605
709608
709606
709607
259,90 zł

721568
709610
709612
709609
709611
249,90 zł

Krzesełko metalowe
Konstrukcja stelaża krzesełka dla szkół i przedszkoli jest wykonana ze stabilnych rur stalowych o średnicy 1,8 cm pokrytych lakierem proszkowym.
Siedziska i oparcia są zrobione z wysokiej klasy sklejki.
popiel
białe
czerwone
niebieskie
zielone
żółte
Cena

Rozmiar 0

Rozmiar 1

Rozmiar 2

Rozmiar 3

Rozmiar 4

730671

730672
720887
702359
702362
702361
702360
64,90 zł

730673
720888
702363
702366
702365
702364
69,90 zł

730674
720889
702367
702370
702369
702368
72,90 zł

730675
720890
702371
702374
702373
702372
75,90 zł

716668
721649
721650
721651
721652
59,90 zł
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SERIA SAFARI
Zestaw wykonany z wysokiej klasy materiałów posiadających certyfikaty higieniczne, które spełniają wszystkie europejskie wymogi bezpieczeństwa. Korpusy mebli – w kolorze brzozy (standard) – wykonane są z płyty laminowanej
o gr. 18 mm. Fronty mebli łączą ciekawe wzornictwo z nowatorską technologią.
Wykonane z płyty MDF lakierowanej na biało, dodatkowo wzbogacone wydrukiem aplikacji, bezpośrednio na froncie, w technologii UV. Dodatkowo całość
zadrukowanej aplikacji zabezpieczona jest lakierem bezbarwnym w wysokim
połysku.
Dostępna kolorystyka korpusów: brzoza (w standardzie), pod indywidualne zamówienie: biały oraz buk.
Kolor płyty:

brzoza
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biały

buk
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Produkty uzupełniające

Safari szafa
brzoza
buk
biel

Indeks

Cena

SE2205
730219
730225

899,90 zł
899,90 zł
899,90 zł

Wymiary: 104 × 45 × 179 cm

brzoza
buk
biel

Cena

SE2207
730221
730227

377,90 zł
377,90 zł
377,90 zł

brzoza
buk
biel
Wymiary: 104 × 45 × 137 cm

Safari regał z szufladami

Biurko Safari

Wymiary: 104 × 45 × 137 cm
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Cena

SE2206
730220
730226

914,90 zł
914,90 zł
914,90 zł

Safari regał półotwarty
Indeks

Wymiary: 104 × 45 × 137 cm

brzoza
buk
biel

Indeks

Sensoryczna tablica manipulacyjna
– SŁOŃ

Sensoryczna tablica manipulacyjna
– HIPOPOTAM

713832		
229,90 zł
718863		
229,90 zł
718864		
229,90 zł
Wymiary: 91 × 4,5 × 32 cm / od 1,5 roku

Wymiary: 91 × 4,5 × 32 cm / od 1,5 roku

Wymiary: 91 × 4,5 × 32 cm / od 1,5 roku

Wymiary: 104 × 45 × 179 cm

Safari regał otwarty
brzoza
buk
biel

Sensoryczna tablica manipulacyjna
– KROKODYL

Safari szafa 2-częściowa

Indeks

Cena

SE2209
730223
730229

934,90 zł
934,90 zł
934,90 zł

brzoza
buk
biel
Wymiary: 110 × 60 × 75 cm

Indeks

Cena

SE2208
730222
730228

524,90 zł
524,90 zł
524,90 zł

Indeks

Cena

713828
730224
730230

499,90 zł
499,90 zł
499,90 zł

Biblioteczka Słonik
Biblioteczka z lakierowaną aplikacją ścienną w ksztalcie słonia, służąca do
przechowywania książek, pomocy dydaktycznych oraz zabawek. Wykonana
z płyty MDF o gr 18 mm. Posiada dwa kontenerki na kółkach.
702219			

439,90 zł

Dywan Dżungla Grafit

Wymiary: 121 × 43 × 82 cm

Wymiary w cm

Indeks

200 × 280
300 × 400
400 × 500

718755
599,90 zł
718756 1 199,90 zł
718757 1 899,90 zł

Cena

Siedziska

Tygrysek
Zebra

Wymiary w cm

Indeks

Cena

60 × 60 × 65
60 × 60 × 34

721976
714487

219,90 zł
265,90 zł

Słoń
Żyrafa

Wymiary w cm

Indeks

Cena

55 × 79 × 34
80 × 60 × 34

721974
722095

269,90 zł
265,90 zł
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PastelLOVE
Korpusy kolekcji PastelLove wykonane zostaly z laminowanej płyty meblowej o grubości 18 mm w kolorzy brzozy, wykończone obrzeżem ABS.
Fronty mebli wykonane są z kolorowej płyty MDF. Posiadają bezpieczne, wyfrezowane uchwyty.
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Wyposażenie
meblowe

Kolekcje meblowe

PastelLOVE schowki 6 – element 1
719487			

PastelLOVE schowki 6 – element 2
459,90 zł

719488			

Wymiary: 95 × 40 × 79,2 cm

Wymiary: 95 × 40 × 79,2 cm

Montaż i transport w cenie

Montaż i transport w cenie

359,90 zł

PastelLOVE schowki 4 – element 1
719497			

PastelLOVE schowki 6 – element 3
719489			

429,90 zł

719490			
Wymiary: 68 × 40 × 112 cm

Montaż i transport w cenie

Montaż i transport w cenie

PastelLOVE schowki 6 – element 5

Wymiary: 64 × 40 × 112 cm

Montaż i transport w cenie

Montaż i transport w cenie

439,90 zł

459,90 zł

PastelLOVE schowki 6 – element 6
349,90 zł

719492			

PastelLOVE schowki 4 – element 3
429,90 zł

719499			

Wymiary: 68 × 40 × 112 cm

Wymiary: 68 × 40 × 112 cm

Wymiary: 64 × 40 × 112 cm

Montaż i transport w cenie

Montaż i transport w cenie

Montaż i transport w cenie
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719498			

Wymiary: 64 × 40 × 112 cm

PastelLOVE schowki 6 – element 4

Wymiary: 95 × 40 × 79,2 cm

719491			

PastelLOVE schowki 4 – element 2
479,90 zł

Pojemnik na kółkach – brzoza
439,90 zł

721182			

169,90 zł

Wymiary: 27 × 33 × 25 cm

Montaż i transport w cenie

65

Wyposażenie
meblowe

Kolekcje meblowe

Wyposażenie
meblowe

Kolekcje meblowe

PastelLOVE schowki 3 × 3 – element 1
719500			

PastelLOVE schowki 9 – element 1
719,90 zł

719503			

Wymiary: 95 × 40 × 112 cm

Wymiary: 95 × 40 × 112 cm

Montaż i transport w cenie

Montaż i transport w cenie

PastelLOVE schowki 9 – element 2
719504 			

PastelLOVE schowki 2 – element 1
679,90 zł

719505			

PastelLOVE schowki 2 – element 2
419,90 zł

Wymiary: 64 × 40 × 83 cm

719501			

PastelLOVE schowki 3 × 3 – element 3
629,90 zł

719502			

Wymiary: 95 × 40 × 112 cm

Wymiary: 95 × 40 × 112 cm

Wymiary: 95 × 40 × 112 cm

Wymiary: 95 × 40 × 112 cm

Montaż i transport w cenie

Montaż i transport w cenie

Montaż i transport w cenie

Montaż i transport w cenie
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419,90 zł

Montaż i transport w cenie

PastelLOVE schowki 3 × 3 – element 2
599,90 zł

719496			
Wymiary: 64 × 40 × 83 cm

Montaż i transport w cenie

PastelLOVE schowki 9 – element 3
429,90 zł

719495			

629,90 zł
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meblowe

Kolekcje meblowe

PastelLOVE szafka 1D
Szafka pozioma na 9 małych pojemników Gratnells oraz z trzema schowkami.
720007			

PastelLOVE schowek 1
719493			

489,90 zł

Wymiary: 79,2 × 105 × 45 cm

Montaż i transport w cenie

Montaż i transport w cenie

489,90 zł

719494			

279,90 zł

Wymiary: 68 × 40 × 83 cm

Montaż i transport w cenie

Montaż i transport w cenie

PastelLOVE szafka 2D
Szafka pionowa na 9 małych pojemników Gratnells oraz z trzema schowkami.
720008			

479,90 zł

PastelLOVE schowki 9-element 2 – 18 szuflad
989,90 zł

719507			

Wymiary: 68 × 40 × 112 cm

Wymiary: 95 × 40 × 112 cm

Montaż i transport w cenie

Montaż i transport w cenie

720440			
Wymiary: 70,6 × 45 × 112 cm

Montaż i transport w cenie

Montaż i transport w cenie

720009			

PastelLOVE schowki 6-element 5 – 12 szuflad

PastelLOVE szafka 2D biała
Szafka pionowa na 9 małych pojemników Gratnells oraz z trzema schowkami.

Wymiary: 70,6 × 45 × 112 cm

PastelLOVE szafka 3D
Szafka pionowa na 12 małych pojemników Gratnells oraz z pięcioma schowkami.
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720439			

Wymiary: 79,2 × 105 × 45 cm

PastelLOVE schowek 2
299,90 zł

Wymiary: 68 × 40 × 83 cm

719506			

PastelLOVE szafka 1D biała
Szafka pozioma na 9 małych pojemników Gratnells oraz z trzema schowkami.

569,90 zł

479,90 zł

PastelLOVE szafka 3D biała
Szafka pionowa na 12 małych pojemników Gratnells oraz z pięcioma schowkami.
720441			

Wymiary: 105 × 45 × 112 cm

Wymiary: 105 × 45 × 112 cm

Montaż i transport w cenie

Montaż i transport w cenie

569,90 zł

1 499,90 zł

Prowadnice i pojemniki dostępne w oddzielnej sprzedaży, patrz str. 70-71.
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Kolekcje meblowe
Pojemniki Gratnells
Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztuczego. Nie posiadają ostrych krawędzi, są odpowiednio wyprofilowane, dzięki czemu łatwiej z nich korzystać. Można
je sztaplować. Służą jako wolnostojące pojemniki lub w zestawieniu z szafkami. Dzięki przykrywce (do zakupu w oddzielnej sprzedaży 713873) mogą stać jeden
na drugim.

PastelLOVE szafka na pojemnik 1
Szafka pozioma na 18 małych pojemników Gratnells.
720004			

PastelLOVE szafka na pojemnik 2
Szafka pionowa na 18 małych pojemników Gratnells.
419,90 zł

720005			

Wymiary: 105 × 45 × 79,2 cm

Wymiary: 70,6 × 45 × 112 cm

Montaż i transport w cenie

Montaż i transport w cenie

419,90 zł

Kolor

Pojemnik mały

Pojemnik średni

Pojemnik duży

zielony pastelowy
zielony
limonkowy
żółty
pomarańczowy
czerwony
różowy
fiolet
niebieski pastelowy
niebieski
granatowy
przezroczysty
jasnoszary
srebrny
czarny
Wymiary w cm
Cena

719452
SE1770
719450
SE1772
SE1773
SE1771
719458
SE1769
719454
SE1768
719456
719448
719459
719460
719453
31 × 42,7 × 7,5
24,90 zł

719465
SE1776
719463
SE1778
SE1779
SE1777
719471
SE1775
719467
SE1774
719469
719461
719472
719473
719466
31 × 42,7 × 15
31,90 zł

719478
SE1782
719476
SE1784
SE1785
SE1783
719484
SE1781
719480
SE1780
719482
719474
719485
719486
719479
31 × 42,7 × 22,5
44 ,90 zł

Schemat doboru pojemników

=
Prowadnice ze stoperem do pojemników Gratnells
Komplet 2 sztuki.
biała
beżowa

PastelLOVE szafka na pojemnik 3
Szafka na 27 małych pojemników Gratnells.
720006			
Wymiary: 105 × 45 × 112 cm

Montaż i transport w cenie
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479,90 zł

Indeks

Cena

721771
SE1786

10,90 zł
10,90 zł

=

Przykrywka do pojemników – przezroczysta
713873 			

15,90 zł
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Narożnik zewnętrzny 1
buk
brzoza

PastelLOVE szafa – element 1
719508			

719509			
Wymiary: 95 × 40 × 164 cm

Montaż i transport w cenie

Montaż i transport w cenie

239,90 zł
239,90 zł

Narożnik zewnętrzny 2
buk
brzoza

Wymiary: 40 × 40 × 79,2 cm

Wymiary: 40 × 40 × 112 cm

Montaż i transport w cenie

Montaż i transport w cenie

Indeks

709667
720011

Cena

279,90 zł
279,90 zł

659,90 zł

Narożnik zewnętrzny 3
buk
brzoza

PastelLOVE szafa – element 4
549,90 zł

719511			

439,90 zł

Indeks

709668
720012

Cena

329,90 zł
329,90 zł

Narożnik wewnętrzny 1
buk
brzoza

Wymiary: 40 × 40 × 164 cm

Wymiary: 70 × 70 × 79,2 cm

Montaż i transport w cenie

Montaż i transport w cenie

Narożnik wewnętrzny 2
PastelLOVE szafa – element 3

buk
brzoza

Wymiary: 95 × 40 × 164 cm

Wymiary: 95 × 40 × 164 cm

Wymiary: 70 × 70 × 112 cm

Montaż i transport w cenie

Montaż i transport w cenie

Montaż i transport w cenie
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709666
720010

Cena

PastelLOVE szafa – element 2
449,90 zł

Wymiary: 95 × 40 × 164 cm

719510			

Indeks

Indeks

709670
720014

Cena

389,90 zł
389,90 zł

Indeks

709669
720013

Cena

309,90 zł
309,90 zł

Szafka na pomoce dydaktyczne 2
Praktyczna i pojemna szafka na pomoce dydaktyczne. Posiada bezpieczne,
zaokrąglone krawędzie. Cena nie uwzględnia wyposażenia.
SE0768		

229,90 zł

Wymiary: 90 × 60 × 80 cm
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Kolorowe schowki
Korpusy kolekcji Kolorowe schowki wykonane zostały z laminowanej płyty meblowej o grubości 18 mm w kolorze buku, wykończone
obrzeżem ABS. Fronty mebli wykonane są z kolorowej płyty MDF. Posiadają bezpieczne, wyfrezowane uchwyty.
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Kolekcje meblowe

Kolorowe schowki 6 – element 1
SE0938			

Kolorowe schowki 6 – element 2
459,90 zł

SE0939			

Wymiary: 95 × 40 × 79,2 cm

Wymiary: 95 × 40 × 79,2 cm

Montaż i transport w cenie

Montaż i transport w cenie

359,90 zł

Kolorowe schowki 3 × 3 – element 1
SE0955			

Kolorowe schowki 6 – element 3
SE0940			

SE0944			

Wymiary: 95 × 40 × 112 cm

Wymiary: 95 × 40 × 112 cm

Montaż i transport w cenie

Montaż i transport w cenie

429,90 zł

SE0941			
Wymiary: 68 × 40 × 112 cm

Montaż i transport w cenie

Montaż i transport w cenie

Kolorowe schowki 6 – element 5

459,90 zł

Kolorowe schowki 6 – element 6
349,90 zł

SE0943			

Kolorowe schowki 9 – element 2
429,90 zł

SE0945			

Kolorowe schowki 9 – element 3
429,90 zł

SE0946			

Wymiary: 68 × 40 × 112 cm

Wymiary: 68 × 40 × 112 cm

Wymiary: 95 × 40 × 112 cm

Wymiary: 95 × 40 × 112 cm

Montaż i transport w cenie

Montaż i transport w cenie

Montaż i transport w cenie

Montaż i transport w cenie
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679,90 zł

Kolorowe schowki 6 – element 4

Wymiary: 95 × 40 × 79,2 cm

SE0942			

Kolorowe schowki 9 – element 1
719,90 zł

599,90 zł
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Kolorowe schowki 4 – element 1
SE0952			

Kolorowe schowki 4 – element 2
479,90 zł

SE0953			

Wymiary: 64 × 40 × 112 cm

Wymiary: 64 × 40 × 112 cm

Montaż i transport w cenie

Montaż i transport w cenie

Kolorowe schowki 4 – element 3
SE0954			

439,90 zł

SE0956			
Wymiary: 95 × 40 × 112 cm

Montaż i transport w cenie

Montaż i transport w cenie

Kolorowe schowki 3 × 3 – element 3
Wymiary: 95 × 40 × 112 cm

Montaż i transport w cenie
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SE0950			
Wymiary: 27 × 33 × 25 cm

Montaż i transport w cenie

Kolorowy schowek 2
299,90 zł

SE0949			

Kolorowe schowki 2 – element 2
419,90 zł

Wymiary: 64 × 40 × 83 cm

419,90 zł

Montaż i transport w cenie

Kolorowe schowki 6-element 5 – 12 szuflad
705896			

SE0951			
Wymiary: 64 × 40 × 83 cm

Montaż i transport w cenie

169,90 zł

279,90 zł

Montaż i transport w cenie

Kolorowe schowki 2 – element 1
629,90 zł

SE0959			
Wymiary: 68 × 40 × 83 cm

Montaż i transport w cenie

Pojemnik na kółkach – buk
629,90 zł

SE0958			
Wymiary: 68 × 40 × 83 cm

Kolorowe schowki 3 × 3 – element 2

Wymiary: 64 × 40 × 112 cm

SE0957			

Kolorowy schowek 1
439,90 zł

Kolorowe schowki 9-element 2 – 18 szuflad
989,90 zł

705897			

Wymiary: 68 × 40 × 112 cm

Wymiary: 95 × 40 × 112 cm

Montaż i transport w cenie

Montaż i transport w cenie

1 499,90 zł
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Szafka na pojemnik 1
Szafka pozioma na 18 małych pojemników Gratnells.
709660			

Kolorowa szafa – element 1
SE0961			

Szafka na pojemnik 2
Szafka pionowa na 18 małych pojemników Gratnells.
419,90 zł

Wymiary: 70,6 × 45 × 112 cm

Montaż i transport w cenie

Montaż i transport w cenie

SE0962			
Wymiary: 95 × 40 × 164 cm

Montaż i transport w cenie

Montaż i transport w cenie

659,90 zł

Szafka na pojemnik 3
Szafka na 27 małych pojemników Gratnells.
709664			

Szafka na pojemnik 1D
Szafka pozioma na 9 małych pojemników Gratnells oraz z trzema schowkami.
479,90 zł

Wymiary: 79,2 × 105 × 45 cm

Montaż i transport w cenie

Montaż i transport w cenie

709662			

Kolorowa szafa – element 3

Kolorowa szafa – element 4
549,90 zł

SE0964			

Wymiary: 95 × 40 × 164 cm

Wymiary: 95 × 40 × 164 cm

Montaż i transport w cenie

Montaż i transport w cenie

709661			

Wymiary: 105 × 45 × 112 cm

Szafka na pojemnik 2D
Szafka pionowa na 9 małych pojemników Gratnells oraz z trzema schowkami.
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419,90 zł

Kolorowa szafa – element 2
449,90 zł

Wymiary: 95 × 40 × 164 cm

SE0963			

709663			

Wymiary: 105 × 45 × 79,2 cm

479,90 zł

489,90 zł

Szafka na pojemnik 3D
Szafka pionowa na 12 małych pojemników Gratnells oraz z pięcioma schowkami.
709665			

Wymiary: 70,6 × 45 × 112 cm

Wymiary: 105 × 45 × 112 cm

Montaż i transport w cenie

Montaż i transport w cenie

569,90 zł

439,90 zł

Prowadnice i pojemniki dostępne w sprzedaży, patrz str. 70-71 .
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Meble gabinetowe
Kolekcja mebli gabinetowych, idealnie nadająca się do gabinetu dyrektora, pokoju nauczycielskiego lub sal uczniów starszych klas. Składa się z 9 szafek o szerokości 90 cm. Korpusy mebli – w kolorze brzoza (standard) – wykonane są z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Fronty wykonane z płyty MDF lakierowanej na biało.

Regał classic I

Regał classic H
819,90 zł

721590

Regał classic A
721581

899,90 zł

839,90 zł

721585

859,90 zł

721588
779,90 zł

Wymiary: 90 × 40 × 190 cm

721972			

429,90 zł

Wymiary: 110 × 60 × 75 cm

Wymiary: 90 × 40 × 190 cm

Regał classic E
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Regał classic G

Biurko standard białe
Biurko z zaokrąglonymi narożnikami. Fronty wykonane z płyty MDF lakierowanej. Kolor korpusu – brzoza. Kolor frontu – biały.

739,90 zł

Regał classic D

Wymiary: 90 × 40 × 190 cm

Wymiary: 90 × 40 × 190 cm

721583
Wymiary: 90 × 40 × 190 cm

Regał classic C

721586

1 099,90 zł

Wymiary: 90 × 40 × 80 cm

Regał classic B

Wymiary: 90 × 40 × 190 cm

721584

721589

Wymiary: 90 × 40 × 80 cm

Krzesło Uni
Uniwersalny model krzesła biurowego umożliwiający komfortową,
wielogodzinną pracę. Posiada
miękkie, tapicerowane siedzisko
o ergonomicznych parametrach,
w ośmiu rodzajach tkanin. Duży
wybór koloru tapicerki sprawia, że
model pasuje do każdego wnętrza.

Regał classic F
899,90 zł

721587
Wymiary: 90 × 40 × 190 cm

659,90 zł

721593

od 549,00 zł

Wysokość siedziska: 49–62 cm

Krzesło obrotowe
Krzesło biurowe z mechanizmem
CPT. Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie ze specjalnym
profilem pod odcinek lędźwiowy
umożliwiają komfortową, wielogodzinną pracę zarówno osobom
młodszym, jak i starszym.
SE1518

229,90 zł

Szerokość siedziska: 47 cm
Głębokość siedziska: 47 cm
Wysokość siedziska: 55 cm
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h3
h1

h2

Rozmiar

0

1

2

3

4

5

6

7

Wysokość blatu – h1 (cm)

40

46

53

59

64

71

76

82

Wysokość siedziska – h2 (cm)

21

26

31

35

38

43

46

51

Wzrost ucznia – h3 (cm)

80-95

93–116

108–121

119–142

133–159

146–177

159–188

174–207

Przeznaczenie

żłobek

żłobek
przedszkole

żłobek
przedszkole

przedszkole

szkoła

szkoła

szkoła

szkoła

Krzesełko metalowe
Konstrukcja stelaża krzesełka dla szkół i przedszkoli wykonana ze stabilnych
rur stalowych o średnicy 1,8 cm, pokrytych lakierem proszkowym. Siedziska
i oparcia zrobione z wysokiej klasy sklejki.
popiel
białe
czerwone
niebieskie
zielone
żółte
Cena
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Rozmiar 0

Rozmiar 1

Rozmiar 2

Rozmiar 3

Rozmiar 4

730662

730663
720887
702359
702362
702361
702360
64,90 zł

730664
720888
702363
702366
702365
702364
69,90 zł

730665
720889
702367
702370
702369
702368
72,90 zł

730666
720890
702371
702374
702373
702372
75,90 zł

716668
721649
721650
721651
721652
59,90 zł

Krzesło drewniane bielone
Krzesła z wysokiej jakości sklejki z oparciem, dostosowane wysokością do
odpowiedniej grupy wiekowej dziecka. Zaokrąglenie wszystkich krawędzi
krzesełka podnosi bezpieczeństwo jego użytkowania. Staranność wykonania
i różnorodność kolorów sprawiają, że krzesełka pasują do każdego przedszkola lub szkoły.
popiel
białe
czerwone
niebieskie
zielone
żółte
Cena

Rozmiar 0

Rozmiar 1

Rozmiar 2

Rozmiar 3

Rozmiar 4

730676
721677
721673
721676
721675
721674

730677
721682
721678
721681
721680
721679
129,90 zł

730678
721687
721683
721686
721685
721684
139,90 zł

730679
721692
721688
721691
721690
721689
149,90 zł

730680
721697
721693
721696
721695
721694
159,90 zł

119,90 zł

Krzesełko drewniane
Wykonane ze sklejki wysokiej jakości z oparciem, dostosowane wysokością do dziecka w odpowiedniej grupie wiekowej. Zaokrąglenie wszystkich
krawędzi krzesełka podnosi bezpieczeństwo jego użytkowania. Staranność
wykonania i różnorodność kolorów sprawiają, że pasuje ono do każdego
przedszkola lub każdej szkoły.
popiel
białe
czerwone
niebieskie
zielone
żółte
Cena

Rozmiar 0

Rozmiar 1

Rozmiar 2

Rozmiar 3

Rozmiar 4

730671
721564
721560
721561
721562
721563

730672
713256
702375
702376
702377
702378
129,90 zł

730673
713257
702379
702380
702381
702382
139,90 zł

730674
713258
702383
702384
702385
702386
149,90 zł

730675
720891
702387
702388
702389
702390
159,90 zł

119,90 zł
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Dobre Krzesło Classic
Classic to połączenie ergonomicznego siedziska z tworzywa sztucznego ze stelażem w kolorze popielatym, zakończonym antypoślizgowymi zatyczkami. Z tyłu
siedziska umieszczono uchwyt do szybkiego przenoszenia krzesła. Classic występuje w 6 rozmiarach dostosowanych do wzrostu użytkownika dla zachowania
prawidłowej postawy siedzącej. Szeroka paleta kolorystyczna umożliwia dobór krzeseł do każdego rodzaju wnętrza edukacyjnego. Dodatkową opcją dla modelu
Classic jest miękkie tapicerowane siedzisko w kolorze czarnym – Soft. Produkt zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce. Kolekcja Classic posiada certyfikat
potwierdzający zgodność z normą PN–EN 1729–1:2016–02.
Kolor

żółty
zielony
czarny
pomarańczowy
fioletowy
niebieski
czerwony
Cena

Rozmiar 1

Rozmiar 2

Rozmiar 3

Rozmiar 4

Rozmiar 5

Rozmiar 6

720393
720394
720395
720396
720397
730681
730682
109,00 zł

720398
720399
720400
720401
720402
730683
730684
109,00 zł

720403
720404
720405
720406
720407
720408
730685
119,00 zł

720409
720410
720411
730686
730687
720413
720412
129,00 zł

720414
720415
720416
730688
730689
720417
730690
139,00 zł

720418
720419
720420
730691
730692
720422
730693
149,00 zł

Dostępna kolorystyka Dobrych Krzeseł Classic

RAL 1016
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RAL 2011

RAL 3020

Dobre Krzesło Spider
Spider to połączenie ergonomicznego siedziska z tworzywa sztucznego ze stelażem umożliwiającym sztaplowanie w kolorze popielatym, zakończonym antypoślizgowymi zatyczkami. Z tyłu siedziska umieszczono uchwyt do szybkiego przenoszenia krzesła. Spider występuje w 6 rozmiarach dostosowanych do wzrostu
użytkownika dla zachowania prawidłowej postawy siedzącej. Szeroka paleta kolorystyczna umożliwia dobór krzeseł do każdego rodzaju wnętrza edukacyjnego.
Dodatkową opcją dla modelu Spider jest miękkie tapicerowane siedzisko w kolorze czarnym - Soft. Produkt zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce. Kolekcja
Spider posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02.
Kolor

żółty
zielony
czarny
pomarańczowy
fioletowy
niebieski
czerwony
Cena

Rozmiar 1

Rozmiar 2

Rozmiar 3

Rozmiar 4

Rozmiar 5

Rozmiar 6

720796
720797
720798
720799
720800
730694
730695
119,00 zł

720801
720802
720803
720804
720805
730696
730697
119,00 zł

720806
720807
720808
720809
720810
720811
730698
139,00 zł

720812
720813
720814
730699
730700
720816
720815
149,00 zł

720817
720818
720819
730701
730702
720820
730703
159,00 zł

720821
720822
720823
730704
730705
720825
730706
169,00 zł

Dostępna kolorystyka Dobrych Krzeseł Spider

RAL 4005

RAL 5005

RAL 6018

RAL 7031

RAL 1016

RAL 2011

RAL 3020

RAL 4005

RAL 5005

RAL 6018

RAL 7031
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Biurko K
Wykonane z płyty laminowanej o grubości 1,8 cm, oklejonej obrzeżem PCV o szerokości 2 mm. Posiada certyfikat COBRABiD dopuszczający do użytkowania
w placówkach oświatowych. Kolor płyty: buk. Dodatkowo, na indywidualne zamówienie, możliwy kolor płyty: olcha, wiśnia.

,
Kuchnia Twoich marzen!
We współpracy z marką Hendi, przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę sprzętu
będącego wyposażeniem kuchni. Starannie dobrane przez naszych specjalistów produkty
z pewnością posłużą przez długi czas. W skład oferty wchodzą:

Biurko K jednoszafkowe 1200
702120			

88

zmywarki, chłodziarki

zastawa stołowa

kuchenki

meble

702121			

569,90 zł

Wymiary: 124 × 60 × 76 cm

Biurko standard
Biurko z zaokrąglonymi narożnikami. Fronty lakierowane, korpus wykonany
z płyty laminowanej w kolorze brzozy.
Wymiary: 110 × 60 × 75 cm

garnki i patelnie

Biurko K dwuszafkowe
429,90 zł

Wymiary: 120 × 50 × 76 cm

702358			

piece konwekcyjne

449,90 zł

Skontaktuj się z nami
i poznaj szczegóły oferty!

www.mac.pl/stolowki
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Krzesło tapicerowane G
Zostało wykonane z naturalnej sklejki bukowej o grubości 8 mm, pokryte dodatkowo gąbką poliuretanową i wytrzymałą tkaniną, co gwarantuje wygodne
użytkowanie i odpowiednią wytrzymałość. Stabilność konstrukcji gwarantuje
wykonanie jej z rury stalowej o średnicy 2,5 cm. Istnieje możliwość dostosowania kolorystyki na indywidualne zamówienie.
Rozmiar 5
Rozmiar 6

Krzesło Twist
Rozmiar 4
Rozmiar 5
Rozmiar 6

Krzesło Twist z podłokietnikami
Indeks

Cena

702206
702207
702208

249,00 zł
279,00 zł
289,00 zł

Rozmiar 5
Rozmiar 6

Indeks

Cena

721591
721592

299,00 zł
309,00 zł

Indeks

Cena

702194
702003

149,90 zł
149,90 zł

Krzesło tapicerowane L
Zostało wykonane z naturalnej sklejki bukowej o grubości 8 mm, pokryte dodatkowo gąbką poliuretanową i wytrzymałą tkaniną, co gwarantuje wygodne
użytkowanie i odpowiednią wytrzymałość. Stabilność konstrukcji gwarantuje
wykonanie jej z rury stalowej o średnicy 2,5 cm. Istnieje możliwość dostosowania kolorystyki na indywidualne zamówienie.
Rozmiar 5
Rozmiar 6

Indeks

Cena

702196
702005

139,90 zł
139,90 zł

Krzesło tapicerowane LO
Zostało wykonane z naturalnej sklejki bukowej o grubości 8 mm, pokryte dodatkowo gąbką poliuretanową i wytrzymałą tkaniną, co gwarantuje wygodne
użytkowanie i odpowiednią wytrzymałość. Stabilność konstrukcji gwarantuje
wykonanie jej z rury stalowej o średnicy 2,5 cm. Istnieje możliwość dostosowania kolorystyki na indywidualne zamówienie.
Rozmiar 5
Rozmiar 6

Indeks

Cena

702197
702006

139,90 zł
139,90 zł

RAL 4005

RAL 5002

Kolorystyka stelaża:

Krzesło Uni
Uniwersalny model krzesła biurowego umożliwiający komfortową, wielogodzinną pracę. Posiada miękkie, tapicerowane siedzisko o ergonomicznych parametrach, w ośmiu rodzajach tkanin. Duży wybór koloru tapicerki sprawia,
że model pasuje do każdego wnętrza.
721593			
wysokość siedziska: 49–62 cm

90

od 549,00 zł

Krzesło obrotowe
Krzesło biurowe z mechanizmem CPT. Miękkie, tapicerowane siedzisko
i oparcie ze specjalnym profilem pod odcinek lędźwiowy umożliwiają komfortową, wielogodzinną pracę zarówno osobom młodszym, jak i starszym.
SE1518			

229,90 zł

szerokość siedziska: 47 cm / głębokość siedziska: 47 cm / wysokość siedziska: 55 cm

RAL 1018

RAL 2004

RAL 3003

RAL 3020

RAL 6029

RAL 7035

RAL 8016

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9016

Kolorystyka tapicerki:

brązowy gładki

brązowy z beżową nitką

czarny z zieloną nitką

niebieski z czarną kratką

szary

Dodatkowa opłata za transport pobierana jednorazowo: USZKOL.DYD08 - 135,30 zł brutto (dotyczy produktów zamieszczonych na tej stronie).
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Stół bukowy z dokrętkami – kwadratowy
z kolorowym obrzeżem
Wysokość: 40–58 cm. Wymiary blatu: 80 × 80 cm.
czerwony
niebieski
bukowy
zielony
żółty

Indeks

Cena

SE0908
SE0911
SE1752
SE0910
SE0909

339,90 zł
339,90 zł
339,90 zł
339,90 zł
339,90 zł

Stół bukowy z dokrętkami – okrągły 100
z kolorowym obrzeżem
Wysokość: 40–58 cm. Średnica blatu: 100 cm.
czerwony
niebieski
bukowy
zielony
żółty

Indeks

Cena

SE0904
SE0907
Se1754
Se0906
SE0905

359,90 zł
359,90 zł
359,90 zł
359,90 zł
359,90 zł

Indeks

Cena

SE1753
SE0913
SE0914
SE0912
SE0915

359,90 zł
359,90 zł
359,90 zł
359,90 zł
359,90 zł

Stół bukowy z dokrętkami – prostokątny
z kolorowym obrzeżem
Wysokość: 40–58 cm. Wymiary blatu: 125 × 80 cm.
bukowy
żółty
zielony
czerwony
niebieski
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Stół kolorowy z dokrętkami – kwadratowy
Wysokość: 40–58 cm. Wymiary blatu: 80 × 80 cm.
biały
zielony
niebieski
żółty

Indeks

Cena

721572
SE0894
SE0895
SE0893

359,90 zł
359,90 zł
359,90 zł
359,90 zł

Indeks

Cena

721571
SE0889
SE0891
SE0890

389,90 zł
389,90 zł
389,90 zł
389,90 zł

Stół kolorowy z dokrętkami – okrągły 100
Wysokość: 40–58 cm. Średnica: 100 cm.
biały
żółty
niebieski
zielony

Stół kolorowy z dokrętkami – prostokątny
Wysokość: 40–58 cm. Wymiary blatu: 125 × 80 cm.
biały
niebieski
żółty
zielony

Indeks

Cena

721573
SE0899
SE0897
SE0898

359,90 zł
359,90 zł
359,90 zł
359,90 zł
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Stół sześciokątny
Blat stołu został wykonany z płyty laminowanej o grubości 1,8 cm.
Wysokość: 40–58 cm. Przekątna: 135 cm.
bukowy
czerwony
żółty
niebieski
zielony

Indeks

Cena

709999
SE0900
709688
SE0903
SE0902

599,90 zł
659,90 zł
659,90 zł
659,90 zł
659,90 zł

Stół sześciokątny z kolorowym obrzeżem
Blat stołu został wykonany z płyty laminowanej o grubości 1,8 cm.
Wysokość: 40–58 cm. Przekątna: 135 cm.
niebieski
zielony
żółty
czerwony

Indeks

Cena

SE0919
SE0918
709687
SE0916

619,90 zł
619,90 zł
619,90 zł
619,90 zł

Stolik okrągły
Blat stołu wykonany z płyty laminowanej, wykończony obrzeżem ABS. Regulacja wysokości: co 6 cm (nogi drewniane), 47,5 – 57,5 cm (nogi metalowe).
Średnica blatu: 90 cm.
biały
czerwony
niebieski
zielony
żółty
Cena

nogi drewniane

nogi metalowe

721565
709596
709599
709597
709598
299,90 zł

721566
709600
709603
709601
709602
279,90 zł

Stolik prostokątny
Blat stołu wykonany z płyty laminowanej, wykończony obrzeżem ABS. Regulacja wysokości: co 6 cm (nogi drewniane), 47,5 – 57,5 cm (nogi metalowe).
Wymiary blatu: 120 × 75 cm.

biały
czerwony
niebieski
zielony
żółty
Cena

nogi drewniane

nogi metalowe

721567
709605
709608
709606
709607
259,90 zł

721568
709610
709612
709609
709611
249,90 zł

Stolik sześciokątny
Blat stołu wykonany z płyty laminowanej, wykończony obrzeżem ABS. Regulacja wysokości: co 6 cm (nogi drewniane), 47,5 – 57,5 cm (nogi metalowe).
Przekątna blatu: 128 cm.
biały
czerwony
niebieski
zielony
żółty
Cena
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nogi drewniane

nogi metalowe

721569
709623
709626
709624
709625
399,90 zł

721570
709627
709630
709628
709629
369,90 zł
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Krzesło szkolne Leon
Stelaż krzesła wykonano z rury o wymiarach 2 cm × 2 cm, malowanej proszkowo. Siedzisko i oparcie – z lakierowanej sklejki bukowej o grubości 8 mm.
Krzesło posiada zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Dostępne w rozmiarach od 1–7.
Rozmiar 1
Rozmiar 2
Rozmiar 3
Rozmiar 4
Rozmiar 5
Rozmiar 6
Rozmiar 7

Indeks

Cena

709644
709646
709647
709648
709649
709353
709650

79,90 zł
79,90 zł
79,90 zł
79,90 zł
79,90 zł
79,90 zł
79,90 zł

Ławka szkolna Reks Eko jednoosobowa, regulowana
Wymiary blatu: 70 × 50 cm.
Rozmiar 2–4
Rozmiar 4–6

Indeks

Cena

718072
714025

159,90 zł
159,90 zł

Ławka szkolna Reks Eko dwuosobowa, regulowana
Wymiary blatu: 130 × 50 cm.
Rozmiar 2–4
Rozmiar 4–6

Indeks

Cena

710452
710453

179,90 zł
179,90 zł

RAL 4005

RAL 5002

Krzesło szkolne R, regulowane
Siedzisko i oparcie wykonano z naturalnej sklejki bukowej o grubości 8 mm,
pokrytej lakierem bezbarwnym. Krzesło posiada specjalne zatyczki, dzięki
którym można je zawieszać na blacie bez obaw o jego zniszczenie. Ponadto
chronią one podłogę przed zarysowaniem. Kolor konstrukcji: popielaty.
Indeks

Cena

Rozmiar 2–4

SE1810

139,90 zł

Rozmiar 5–6

SE1811

149,90 zł

Krzesło szkolne RW, regulowane
Siedzisko i oparcie wykonano z naturalnej sklejki bukowej o grubości 8 mm,
pokrytej lakierem bezbarwnym. Krzesło posiada specjalne zatyczki, dzięki
którym można je zawieszać na blacie bez obaw o jego zniszczenie. Ponadto chronią one podłogę przed zarysowaniem. Kolor konstrukcji: popielaty.
Wzornik znajduje się na stronie obok.
Rozmiar 2–4
Rozmiar 4–6
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Indeks

Cena

SE1808
SE1809

179,90 zł
179,90 zł

Dodatkowa opłata za transport pobierana jednorazowo: USZKOL.DYD08 - 135,30 zł brutto (dotyczy produktów zamieszczonych na tej stronie).

Kolorystyka stelaży krzeseł i ławek do wyboru:

RAL 1018

RAL 2004

RAL 3003

RAL 3020

RAL 6029

RAL 7035

RAL 8016

RAL 9005

RAL 9006

Dodatkowa opłata za transport pobierana jednorazowo: USZKOL.DYD08 - 135,30 zł brutto (dotyczy produktów zamieszczonych na tej stronie).

RAL 9016
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Ławka szkolna A2, regulowana
Wykonana z płyty laminowanej o grubości 1,8 cm, wykończona obrzeżem
PCV o grubości 2 mm. Posiada regulowane stopki ułatwiające wypoziomowanie. Istnieje możliwość dostosowania kolorystyki na indywidualne zamówienie. Wymiary blatu: 130 × 50 cm.
Rozmiar 2–4
Rozmiar 4–6

Indeks

Cena

SE1831
SE1832

219,90 zł
219,90 zł

Ławka szkolna A2
Wykonana z płyty laminowanej o grubości 1,8 cm, wykończona obrzeżem
PCV o grubości 2 mm. Posiada regulowane stopki ułatwiające wypoziomowanie. Istnieje możliwość dostosowania kolorystyki na indywidualne zamówienie. Wymiary blatu: 130 × 50 cm.
Rozmiar 2
Rozmiar 3
Rozmiar 4
Rozmiar 5
Rozmiar 6

Indeks

Cena

SE1825
SE1826
SE1827
SE1828
SE1829

179,90 zł
179,90 zł
179,90 zł
179,90 zł
179,90 zł

Ławka szkolna AR1, regulowana
Wykonana z płyty laminowanej o grubości 1,8 cm, wykończona obrzeżem PCV
o grubości 2 mm. Posiada regulowane stopki ułatwiające wypoziomowanie.
Istnieje możliwość dostosowania kolorystyki na indywidualne zamówienie.
Rozmiar 2–4
Rozmiar 4–6

Indeks

Cena

SE1823
SE1824

169,90 zł
169,90 zł

Ławka szkolna A1
Wykonana z płyty laminowanej o grubości 1,8 cm, wykończona obrzeżem
PCV o grubości 2 mm. Posiada regulowane stopki ułatwiające wypoziomowanie. Istnieje możliwość dostosowania kolorystyki na indywidualne zamówienie. Wymiary blatu: 70 × 50 cm.
Rozmiar 2
Rozmiar 3
Rozmiar 4
Rozmiar 5
Rozmiar 6

Indeks

Cena

SE1817
SE1818
SE1819
SE1820
SE1821

134,90 zł
134,90 zł
134,90 zł
134,90 zł
134,90 zł

Ławka szkolna TR1, regulowana
Wykonana z płyty laminowanej o grubości 1,8 cm, wykończona obrzeżem
PCV o grubości 2 mm. Posiada regulowane stopki ułatwiające wypoziomowanie. Istnieje możliwość dostosowania kolorystyki na indywidualne zamówienie. Wymiary blatu: 70 × 50 cm.
Rozmiar 2–4
Rozmiar 3–5
Rozmiar 4–6

Indeks

Cena

SE1833
SE1834
SE1835

165,90 zł
165,90 zł
165,90 zł

Ławka szkolna Leon dwuosobowa
Ławka szkolna wykonana z profili zamkniętych 2,5 cm × 2,5 cm, malowana
proszkowo. Blat wykonany z płyty laminowanej o gr. 1,8 cm, wykończony
obrzeżem PCV 2 mm. Zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Wymiary blatu: 130 × 50 cm.

Ławka szkolna TR2, regulowana
Wykonana z płyty laminowanej o grubości 1,8 cm, wykończona obrzeżem
PCV o grubości 2 mm. Posiada regulowane stopki ułatwiające wypoziomowanie. Istnieje możliwość dostosowania kolorystyki na indywidualne zamówienie. Wymiary blatu: 130 × 50 cm.
Rozmiar 2–4
Rozmiar 3–5
Rozmiar 4–6
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Indeks

Cena

SE1836
SE1837
SE1838

199,90 zł
199,90 zł
199,90 zł

Dodatkowa opłata za transport pobierana jednorazowo: USZKOL.DYD08 - 135,30 zł brutto (dotyczy produktów zamieszczonych na tej stronie).

Rozmiar 2
Rozmiar 3
Rozmiar 4
Rozmiar 5
Rozmiar 6

Indeks

Cena

709651
709652
709653
709654
709354

159,90 zł
159,90 zł
159,90 zł
159,90 zł
159,90 zł

RAL 4005

RAL 5002

Kolorystyka stelaży krzeseł i ławek do wyboru:

RAL 1018

RAL 2004

RAL 3003

RAL 3020

RAL 6029

RAL 7035

RAL 8016

RAL 9005

RAL 9006

Dodatkowa opłata za transport pobierana jednorazowo: USZKOL.DYD08 - 135,30 zł brutto (dotyczy produktów zamieszczonych na tej stronie).

RAL 9016
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Szatnia i korytarz

Występuje w wersji niskiej (wysokość ławeczki: 26 cm) i wysokiej (wysokość
ławeczki: 34 cm) 3-, 4-, 5-, 6-osobowej. Korpus w dwóch wariantach kolorystycznych: buk oraz brzoza. Tylna ściana w kolorze białym. W zestawie
drzwiczki. We wnęce pod ławeczką metalowa kratka na obuwie.
Kolejność wymiarów: szer. × gł. × wys.

Występuje w wersji niskiej (wysokość ławeczki: 26 cm) i wysokiej (wysokość ławeczki: 34 cm) 3-, 4-, 5-, 6-osobowej. Szatnia w całości wykonana z płyty wiórowej
laminowanej. W każdym z segmentów znajdują się podwójne metalowe wieszaki. Korpus w dwóch wariantach kolorystycznych: buk oraz brzoza. Tylna ściana
w kolorze białym. Drzwiczki w osobnej sprzedaży. We wnęce pod ławeczką, metalowa kratka na obuwie. Kolejność wymiarów: szer. × gł. × wys.

Kolor korpusu:

brzoza

buk

Szatnia 3-osobowa
Szatnia 4-osobowa z kolorowymi drzwiczkami

Szatnia 3-osobowa z kolorowymi drzwiczkami
Wymiary w cm

Niska buk
Niska brzoza
Wysoka buk
Wysoka brzoza

65,7 × 50 × 122
65,7 × 50 × 122  
65,7 × 50 × 130
65,7 × 50 × 130

Wysokość ławeczki

26 cm
26 cm
34 cm
34 cm

Indeks

Cena

719113
719594
702489
719604

459,90 zł
459,90 zł
459,90 zł
459,90 zł

Wymiary w cm

Niska buk
Niska brzoza
Wysoka buk
Wysoka brzoza

87 × 50 × 122
87 × 50 × 122
87 × 50 × 130
87 × 50 × 130

Wysokość ławeczki

26 cm
26 cm
34 cm
34 cm

Szatnia 4-osobowa
Wymiary w cm

Indeks

Cena

719114
719595
702490
719605

599,90 zł
599,90 zł
599,90 zł
599,90 zł

Niska buk
Niska brzoza
Wysoka buk
Wysoka brzoza

65,7 × 50 × 122
65,7 × 50 × 122  
65,7 × 50 × 130
65,7 × 50 × 130

Wysokość ławeczki Indeks

26 cm
26 cm
34 cm
34 cm

719111
719592
702325
719602

Cena

349,90 zł
349,90 zł
349,90 zł
349,90 zł

Szatnia 5-osobowa
Szatnia 6-osobowa z kolorowymi drzwiczkami

Szatnia 5-osobowa z kolorowymi drzwiczkami
Wymiary w cm

Niska buk
Niska brzoza
Wysoka buk
Wysoka brzoza

108,3 × 50 × 122
108,3 × 50 × 122
108,3 × 50 × 130
108,3 × 50 × 130

Wysokość ławeczki

26 cm
26 cm
34 cm
34 cm

Indeks

Cena

719115
719596
702491
719606

719,90 zł
719,90 zł
719,90 zł
719,90 zł

Wymiary w cm

Niska buk
Niska brzoza
Wysoka buk
Wysoka brzoza

129,6 × 50 × 122
129,6 × 50 × 122
129,6 × 50 × 130
129,6 × 50 × 130

Wysokość ławeczki

26 cm
26 cm
34 cm
34 cm

Cena

719116
719597
702492
719607

819,90 zł
819,90 zł
819,90 zł
819,90 zł

Niska buk
Niska brzoza
Wysoka buk
Wysoka brzoza

87 × 50 × 122
87 × 50 × 122
87 × 50 × 130
87 × 50 × 130

Wysokość ławeczki Indeks

26 cm
26 cm
34 cm
34 cm

719110
719591
702324
719601

Cena

389,90 zł
389,90 zł
389,90 zł
389,90 zł

Szatnia 6-osobowa
Wymiary w cm

Indeks

Wymiary w cm

Niska buk
Niska brzoza
Wysoka buk
Wysoka brzoza

108,3 × 50 × 122
108,3 × 50 × 122
108,3 × 50 × 130
108,3 × 50 × 130

Wysokość ławeczki Indeks

26 cm
26 cm
34 cm
34 cm

719109
719590
702323
719600

Cena

469,90 zł
469,90 zł
469,90 zł
469,90 zł

Wymiary w cm

Niska buk
Niska brzoza
Wysoka buk
Wysoka brzoza

129,6 × 50 × 122
129,6 × 50 × 122
129,6 × 50 × 130
129,6 × 50 × 130

Wysokość ławeczki Indeks

26 cm
26 cm
34 cm
34 cm

719108
719589
702322
719599

Cena

509,90 zł
509,90 zł
509,90 zł
509,90 zł

Drzwiczki do szatni
Wykonane z lakierowanej płyty MDF.
Szatnia 4-osobowa narożna z kolorowymi drzwiczkami
Wymiary w cm

Niska buk
Niska brzoza
Wysoka buk
Wysoka brzoza

100

80 × 50 × 122
80 × 50 × 122
80 × 50 × 130
80 × 50 × 130

Szatnia 4-osobowa narożna

Wysokość ławeczki Indeks

26 cm
26 cm
34 cm
34 cm

719112
719598
706921
719608

Cena

779,90 zł
779,90 zł
779,90 zł
779,90 zł

Wymiary w cm

Niska buk
Niska brzoza
Wysoka buk
Wysoka brzoza

80 × 50 × 122
80 × 50 × 122
80 × 50 × 130
80 × 50 × 130

Wysokość ławeczki Indeks

26 cm
26 cm
34 cm
34 cm

719415
719593
719416
719603

Cena

679,90 zł
679,90 zł
679,90 zł
679,90 zł

żółte
czerwone
niebieskie
zielone
pomarańczowe
białe

Indeks

Cena

702326
702327
702328
702329
702330
702331

49,90 zł
49,90 zł
49,90 zł
49,90 zł
49,90 zł
49,90 zł
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Szatnia i korytarz
Wykonane z płyty laminowanej o grub. 18 mm, w kolorze drewna bukowego. Z praktycznym ociekaczem na buty, podwójnymi wieszakami na ubrania oraz siedziskiem na wysokości 25 cm.

Ławka korytarzowa bez oparcia, 1,5 m
Konstrukcja wykonana z rury stalowej o średnicy
25 mm, malowana proszkowo. Siedzisko z deski
sosnowej.

Ławka korytarzowa 1,5 m
Bardzo mocna i wytrzymała ławka do szatni, na
korytarze i do poczekalni. Wykonana z profilu
3 × 3 cm. Konstrukcja w kolorze czarnym.

Ławka korytarzowa 1,5 m, z półką
Rozbudowa wersji ławki korytarzowej. Dodatkowo zwiększona wytrzymałość ławki dzięki zastosowaniu wsporników pod siedziskiem.

702001		
189,90 zł
701999		
229,90 zł
702000		
379,90 zł
Wymiary: 150 × 35 × 44 cm

Wymiary: 150 × 37 × 44 cm

Wymiary: 150 × 37 × 44 cm

Szafa metalowa, skrytkowa. Każda komora wyposażona w drążek z haczykami oraz w półki na podręczne drobiazgi, książki, kanapki. Schowki szafy zamykane zamkami
cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Korpus wykonany z blachy 0,6 mm. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik.

Szatnia Piano 3
bukowa
żółta
czerwona
niebieska

Szatnia Piano 6
Wymiary w cm

Indeks

Cena

75 × 50 × 138
75 × 50 × 138
75 × 50 × 138
75 × 50 × 138

SE0877
SE0879
SE0876
SE0878

459,90 zł
459,90 zł
459,90 zł
459,90 zł

bukowa
żółta
czerwona
niebieska

Wymiary w cm

Indeks

Cena

150 × 50 × 138
150 × 50 × 138
150 × 50 × 138
150 × 50 × 138

SE0873
SE0875
SE0872
SE0874

639,90 zł
639,90 zł
639,90 zł
639,90 zł

Szafka z półką, 2-komorowa

Szafka z półką, 4-komorowa
Wymiary w cm

Szafka M z półką, 2-komorowa
Szafka L z półką, 2-komorowa

Indeks

Cena

30 × 49 × 180 702279 529,90 zł
40 × 49 × 180 702281 579,90 zł

Wymiary w cm

Szafka M z półką, 4-komorowa
Szafka L z półką, 4-komorowa

Indeks

Cena

60 × 49 × 180 702280
80 × 49 × 180 702282

909,90 zł
1 029,90 zł

• Dostawa nie obejmuje rozładunku oraz
wniesienia towaru.
• Standard kolorystyczny: biały korpus, żółte
fronty – istnieje możliwość komponowania
dowolnej kolorystyki w ramach palety RAL pod
indywidualne zamówienie.
• Brak dopłaty dla 2 kolorów, tzn. 1 kolor dla
korpusu i 1 kolor dla frontów.
• Dodatkowy kolor płatny (koszt ustalany
indywidualnie) – prosimy o kontakt z naszym
Działem Obsługi Klienta: 41 365 55 55.
• Koszt transportu wyliczany jest indywidualnie.

Szafka z półką, 6-komorowa
702284			

Szatnia Kabaczek 3
bukowa
żółta
czerwona
niebieska
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Szatnia Kabaczek 5
Wymiary w cm

Indeks

Cena

75 × 50 × 130
75 × 50 × 130
75 × 50 × 130
75 × 50 × 130

SE0881
SE0883
SE0880
SE0882

349,90 zł
349,90 zł
349,90 zł
349,90 zł

bukowa
żółta
czerwona
niebieska

1 349,90 zł

Wymiary: 120 × 49 × 180 cm

Wymiary w cm

Indeks

Cena

125 × 38 × 130
125 × 38 × 130
125 × 38 × 130
125 × 38 × 130

SE0885
SE0887
SE0884
SE0886

399,90 zł
399,90 zł
399,90 zł
399,90 zł

Kolorystyka:

RAL 9010 RAL 1015 RAL 7032 RAL 8016 RAL 1023 RAL 2004 RAL 3020 RAL 3005 RAL 6011 RAL 6033 RAL 5018 RAL 7016 RAL 5012 RAL 5010 RAL 7035 RAL 9005
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Biblioteczka Wysoka
Biblioteczka na książki i pomoce dydaktyczne z 5 półkami, wykonana
z płyty MDF. Boki lakierowane według kolorów zawartych w tabeli, półki
w kolorze buk.
Indeks

Biblioteczka Szafka z kontenerkami
Biblioteczka na książki, zabawki oraz pomoce dydaktyczne. Wykonana z płyty
MDF w kolorze buk. Ma trzy lakierowane półki oraz dołączone dwa kontenerki o szerokości 36,5 cm każdy, z kółkami.
Biblioteczka z czerwonymi kontenerkami
Biblioteczka z białymi kontenerkami

Wymiary w cm

Indeks

73,6 × 40 × 121

702218 469,90 zł
721917 469,90 zł

Cena

Biblioteczka Mini
Biblioteczka na książki, zabawki oraz pomoce dydaktyczne. Wykonana z płyty
MDF w kolorze buk. Ma cztery przegrody oraz dołączony jeden lakierowany
kontenerek o szerokości 38,5 cm, z kółkami.
702216			

469,90 zł

Wymiary: 89 × 42 × 68 cm

biała
szara
niebieska
zielona
żółta
pomarańczowa
różowa
Wymiary w cm
Cena

719421
719422
719423
719424
719425
719426
719427
60 × 35 × 90
409,90 zł

Biblioteczka Słonik
Biblioteczka służąca do przechowywania książek, pomocy dydaktycznych
oraz zabawek. Wykonana z płyty MDF w kolorze buk. Kolorowe elementy
lakierowane. Dołączone dwa kontenerki na kółkach.
702219			

439,90 zł

Wymiary: 121 × 43 × 82 cm

Biblioteczka Smok
Kolorowa biblioteczka ekspozycyjna na prace plastyczne dzieci bądź do przechowywania pomocy dydaktycznych i zabawek. Ma trzy półeczki, w tym dwie
z przegrodą. Całość wykonana z płyty MDF w kolorze buk. Aplikacja smoka
lakierowana.
702220			
Wymiary: 98,5 × 36,6 × 158,5 cm
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519,90 zł

Biblioteczka Jeżyk
Biblioteczka z lakierowaną aplikacją jeżyka po obu stronach. Służy do przechowywania książek, pomocy dydaktycznych oraz zabawek. Ma 3 półki
z przegrodą po obu stronach. Całość wykonana z płyty MDF w kolorze buk.
Do wyboru wersja z kółkami lub bez kółek.
Wymiary w cm Indeks

Biblioteczka Jeżyk
Biblioteczka Jeżyk na kółkach

Cena

76 × 72 × 86 702221 419,90 zł
76 × 72 × 90 721181 459,90 zł
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Parawany
Parawan akustyczny
Parawan ze sztywną ramą obciągniętą materiałem, ustawiany na aluminiowych podstawkach. Doskonale pochłania dźwięki, jest trudno zapalny. W materiał można
wbijać szpilki, zyskując dodatkową powierzchnię. Możliwość łączenia kilku parawanów pod różnym kątem. Do każdej sztuki dodano 2 podstawki o wymiarach
38 × 4 × 10,3 cm.

Pojemnik z przykrywką 45 l
Pojemniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa, dzięki czemu są wytrzymałe i odporne na przypadkowe uszkodzenia. Do każdego z pojemników
dołączana jest pokrywka.

Skrzynia na zabawki
Plastikowa skrzynia wyposażona w kółka ułatwiające przemieszczanie,
uchwyty do przenoszenia, zatrzaski oraz otwory wentylacyjne. Poj. 52 l.

Indeks

limonkowy
turkusowy
fioletowy
czarny
transparentny
Wymiary w cm
Cena

718999
719000
719001
719002
719003
40 × 57 × 30
39,90 zł

Indeks

zielono-żółta
turkusowo-żółta
zielono-fioletowa
Wymiary w cm
Cena

719118
719119
719120
58 × 37 × 40
49,90 zł

Parawan akustyczny stojący
zielony
szary
żółty
Wymiary w cm
Cena

niski
718815
718816
718817
80 × 4 × 100
449,90 zł

wysoki
718812
718813
718814
80 × 4 × 160
549,90 zł

Parawan akustyczny – domek
zielony
szary
żółty
Wymiary w cm
Cena

niski
718821
718822
718823
80 × 4 × 100
469,90 zł

wysoki
718818
718819
718820
80 × 4 × 160
569,90 zł

Łącznik parawanów
Komplet do łączenia parawanów. Zestaw zawiera: 4 haczyki i drążek do łączenia parawanów o dł. 101,5 cm,
718824						

35,90 zł

Kosz w gwiazdki na zabawki – niebieski
Torba na zabawki – atrakcyjna wizualnie, praktyczna w swej formie przyda
się w każdej sali zabaw, w żłobku, przedszkolu. Dzięki uchwytom w wygodny sposób można przenosić zebrane w nią zabawki. Całość wykonana jest
z wysokiej jakości materiału oraz starannie wykończona, co sprawia, że torba
może służyć przez długi czas. Lekka konstrukcja – 100% bawełny, pianka
usztywniająca 5 mm – gwarantuje zachowanie kształtu kosza.
714383			

69,90 zł

Wymiary: 40 × 40 × 40 cm
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Parawany

Parawany
Trwałe parawany, wykonane ze sklejki brzozowej o grubości 12 mm, pokryte ekologicznymi lakierami wodnymi, które gwarantują gładką w dotyku powierzchnię.
Konstrukcja zapewnia stabilność, a wszystkie elementy zostały precyzyjnie wykończone. Wymiary: 80 × 65 × 1,2 cm.

Parawan Labirynt kotek
Parawan ze żłobieniami przypominającym głowę kotka, po których można
przesuwać kolorowe gałki, ćwicząc tym samym grafomotorykę dzieci.
718805			

718801			

312,90 zł

Parawan Płotek
Trwały parawan, wykonany ze sklejki brzozowej o grubości 12 mm, pokryty
ekologicznymi lakierami wodnymi, które gwarantują gładką w dotyku powierzchnię.
718802			

260,90 zł

Szerokość podstawy: 30 cm

Szerokość podstawy: 30 cm

Parawan Furtka
Parawan służy jako wejście i wyjście z zamkniętego ciągu parawanów. Zamykany na bezpieczny drewniany skobel.

Parawan Lusterka
Po jednej stronie parawanu umieszczone są 3 pionowe lusterka, z drugiej zaś
poziome, co podnosi atrakcyjność całego parawanu i dostarcza różnorodnych
wrażeń maluchom.

718803			
Szerokość podstawy: 30 cm
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177,90 zł

718804			

718806			

469,90 zł

Szerokość podstawy: 30 cm

Szerokość podstawy: 30 cm

Parawan Kołowrotek
Parawan wyposażony jest w kołowrotek, wewnątrz którego, po wprawieniu
w ruch, obracają się drewniane kółka, co tworzy ciekawy wizualnie efekt.

Parawan Labirynt
W okienku zamocowany jest labirynt falisty z kolorowymi kuleczkami do
przesuwania. Poniżej umieszczone są ruchome kolorowe kółka zębate.

718807			

Parawan Zygzaki
Parawan z trzema labiryntami, każdy o innym stopniu trudności. Może pełnić
również funkcję ścianki manipulacyjnej.

312,90 zł

Parawan Kolorowe okienko
Parawan z okienkiem wypełnionym kolorową pleksi oraz obracające się kółko
z mnóstwem kolorowych koralików wewnątrz.

417,90 zł

718808			

Szerokość podstawy: 30 cm

Szerokość podstawy: 30 cm

Parawan Domek
W oknie zawieszona jest niebieska zasłonka, którą można zasuwać i odsuwać.

Łącznik trójkątny parawanów
Łączniki pozwalają zestawiać parawany ze sobą pod kątem 60
stopni, co pozwala na tworzenie
wolnostojących ścianek manipulacyjnych. W zestawie 2 sztuki.

718809			
Szerokość podstawy: 30 cm

365,90 zł

718810
Wymiary: 11 × 1,5 × 12,3 cm

35,90 zł

417,90 zł

Mocowanie parawanów do ściany
Listwy wykonane z brzozowej
sklejki umożliwiają mocowanie parawanów do ściany, tworząc tym
samym zamkniętą przestrzeń do
zabawy. W komplecie 2 sztuki.
718811

93,90 zł

Wymiary: 6 × 6 × 46 cm

569,90 zł

Szerokość podstawy: 30 cm
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Dywany, wykładziny

Dywany kolorowe
Wszystkie dywany zostały utkane w 100% z syntetycznej przędzy heat–set frise, dzięki czemu posiadają miękkie i przyjemne w dotyku runo o wysokości 8–9 mm,
które będzie sprzyjać nawet najbardziej zwariowanej zabawie. Włókna te nie są atakowane przez mole, grzyby i bakterie oraz nie wchłaniają wilgoci. Posiadają
atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. Kraj pochodzenia: Polska. Gęstość runa: 192 000 punktów/m².

Dywan Klasy

Dywan Wyspa

Dywan Zwierzątka

Dywan Zwierzątka

Szmaragdowy

Indeks

Cena

Zielony

Indeks

Cena

Zielony

Indeks

Cena

Grafitowy

Indeks

Cena

2 × 2,8 m
3×4m

718761
718762

599,90 zł
1 199,90 zł

2 × 2,8 m
3×4m
4×5m

718763
718764
718765

599,90 zł
1 199,90 zł
1 899,90 zł

2 × 2,8 m
3×4m
4×5m

718749
718750
718751

599,00 ×ł
1 199,90 zł
1 899,90 zł

2 × 2,8 m
3×4m
4×5m

718746
718747
718748

599,90 zł
1 199,90 zł
1 899,90 zł

Dywan Dżungla
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Dywan Dżungla

Dywan Dżungla

Szmaragdowy

Indeks

Cena

Grafitowy

Indeks

Cena

2 × 2,8 m
3×4m
4×5m

718752
718753
718754

599,90 zł
1 199,90 zł
1 899,90 zł

2 × 2,8 m
3×4m
4×5m

718755
718756
718757

599,90 zł
1 199,90 zł
1 899,90 zł

Miodowy

2 × 2,8 m
3×4m
4×5m

Indeks

Cena

718758
718759
718760

599,90 zł
1 199,90 zł
1 899,90 zł
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Dywany, wykładziny
Dywany gładkie
Mają stonowaną, kolorystykę, pasującą do każdego rodzaju wnętrz. Dywany jednolite są wykonane z przędzy heat–set frise i dzięki temu odporne na uszkodzenia
i odbarwienia. Runo o długości +/– 13 mm ułatwia utrzymanie ich w czystości. Posiada Certyfikat Zgodności Nr 455/AC 017 – spełniają wymagania higieniczne
oraz nie zawierają substancji szkodliwych dla zdrowia. Waga/m2 – 2400 g.

Dywan Puzzle

Dywan Kuku

Dywan Klocki

Miodowy

Indeks

Cena

Miodowy

Indeks

Cena

Miodowy

Indeks

Cena

2 × 2,8 m
3×4m

718768
718769

599,90 zł
1 199,90 zł

2 × 2,8 m
3×4m

718770
718771

599,90 zł
1 199,90 zł

2 × 2,8 m
3×4m

718774
718775

599,90 zł
1 199,90 zł

Dywan prostokątny

Dywan okrągły
2 × 2,8 m

Dywan Myk
Dywan Miasto
731035			

2 199,90 zł

Zielony

Indeks

Cena

2 × 2,8 m
3×4m
4×5m

718778
718779
718780

599,90 zł
1 199,90 zł
1 899,90 zł

szary
niebieski
zielony
beżowy
pomarańczowy
Cena

3×4m

4×5m

718781
718786
718791
718782
718787
718792
718784
718789
718794
718783
718788
718793
718785
718790
718795
519,90 zł 1 099,90 zł 1 899,90 zł

szary
niebieski
zielony
beżowy
pomarańczowy

Indeks

Cena

718796
718797
718798
718799
718800

499,90 zł
499,90 zł
499,90 zł
499,90 zł
499,90 zł

Średnica: 2 m

Rozmiar: 4 x 5 m

Dywan Stonoga

Dywan Stonoga

Zielony

Indeks

Cena

Grafitowy

Indeks

Cena

2 × 2,8 m
3×4m

718777
718776

599,90 zł
1 199,90 zł

2 × 2,8 m
3×4m

718766
718767

599,90 zł
1 199,90 zł
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Dywany, wykładziny

Wykładzina idealnie nadaje się do przedszkola i żłobka. Nie odkształca się, jest łatwa w utrzymaniu czystości, a ponadto dodaje podłodze miękkości. Ponieważ
posiada atest trudnozapalności Cfl-s1, może być stosowana w przedszkolach czy dziecięcych kącikach zabaw. Skład: 100 % Poliamid

Wykładzina dywanowa Mapa Polski
Zestaw zawiera: wykładzinę dywanową z motywem mapy Polski, 16 drewnianych stojaków, 40 kart (z nazwami: państw, miast, państw sąsiadujących
wraz z herbami, najważniejszych rzek, gór, pojezierzy), 16 plastikowych klipsów do mocowania kart na stojakach – 1 niebieską wstążkę o długości 3 m,
sznurki – jeden o długości 3 m i 2 krótsze o długości 1,5 m.
719193			

Wykładzina Little Town, 4 m

Wykładzina Kropki, 4 m

1 199,90 zł

Wykładzina dywanowa Warcaby
Wykładzina dywanowa z nadrukowanym polem do gry w warcaby. Jej spodnia strona wykładziny, przylegająca do podłogi, ma specjalne antypoślizgowe
wykończenie, umożliwiające bezpieczne poruszanie się po niej. Dołączone są
pionki wykonane z pianki poliuretanowej o grubości 3 cm i średnicy 19 cm
(12 szt. w kolorze czerwonym i 12 szt. w kolorze niebieskim).
719194			

1 199,90 zł

2 × 3 m

2 × 2 m

Wykładzina dywanowa Szachy
Wykładzina dywanowa z nadrukowanym polem do gry w szachy. Spodnia
strona wykładziny, przylegająca do podłogi, ma specjalne antypoślizgowe
wykończenie, umożliwiające bezpieczne poruszanie się po niej. Do wykładziny dołączony jest zestaw 32 figur szachowych.

Wykładzina dywanowa Kółko i krzyżyk
W zestawie znajdują się wykładzina dywanowa i 10 krążków o średnicy
20 cm, wykonanych z pianki.

Wykładzina Zwierzątka, 4 m

702010		
49,90 zł/m2
719152		
69,90 zł/m2
719153		
69,90 zł/m2

719195			

1 099,90 zł

2 × 2 m

Obszycie wykładziny – cena za mb
USZKOL.DYD03			

8,90 zł/mb

Koszt transportu wyliczany jest indywidualnie. Prosimy o kontakt z naszym
Działem Obsługi Klienta: 41 365 55 55.
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719196			

799,90 zł

2 × 2 m

Wykładzina dywanowa Chłopek
Wykładzina, na której nadrukowana jest kolorowa plansza. Do niej dołączone są 4 różnokolorowe krążki (niebieski, czerwony, zielony i żółty) o średnicy 7 cm.
719310			

699,90 zł

1,33 × 3 m
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Wypoczynek i siedziska

Zestaw piankowy – pastelowe pufki premium
Zestaw kolorowych, piankowych siedzisk, o jakości Premium, z kółkami do
łatwego przemieszczania w pomieszczeniach. Mebel ma dwa zastosowania:
może być sofką, a po rozłożeniu pianek na podłodze może służyć jako siedziska dla dzieci. W zestawie aż dziesięć wygodnych pufek w pastelowych
kolorach oraz stelaż z naturalnej, brzozowej sklejki. Wykonanie: wypełnienie pianką poliuretanową o wysokim stopniu trwałości, zapewniającą miękkość siedzenia oraz wytrzymałość na wszelkiego rodzaju naciski. Precyzyjnie
dopasowany pokrowiec mieszczący 10 pufek Premium eliminuje efekt marszczenia się materiału.
721973 

679,90 zł

Wymiary pufek: 10 × 30 × 30 cm. Wymiary stelaża: 108 × 40 × 43 cm

Zestaw piankowy – pufki „Tęcza”
Niezwykle funkcjonalny mebel, który ma dwa zastosowania: może być sofką,
a po rozłożeniu pianek na podłodze może służyć jako małe siedziska dla dzieci. W zestawie aż dziesięć wygodnych pufek w tęczowych kolorach oraz stelaż z kolorowej płyty. Wykonanie: wypełnienie pianką poliuretanową o wysokim stopniu trwałości zapewniającą miękkość siedzenia oraz wytrzymałość
na wszelkiego rodzaju naciski. Precyzyjnie dopasowany pokrowiec mieszczący 10 pufek Tęcza eliminuje efekt marszczenia się materiału.
Zestaw piankowy
Pufka tęczowa 1szt.

Indeks

Cena

SE1800
717452

499,90 zł
39,90 zł

Wymiary pufek: 10 × 30 × 30 cm. Wymiary stelaża: 108 × 40 × 43 cm

Siedzisko z granulatem ciemnożółte
Duże, wygodne siedzisko obszyte łatwym w utrzymaniu czystości meditapem
(sztuczną skórą), niezawierającym ftalanów, wypełnione granulatem. Pokrowiec wypełniony specjalną mieszanką granulatu oraz gryzu gąbkowego, dzięki czemu wypełnienie fotela nie ugniata się nawet po długim użytkowaniu.

Siedzisko z granulatem jasnoniebieskie
Duże, wygodne siedzisko obszyte łatwym w utrzymaniu czystości meditapem
(sztuczną skórą), niezawierającym ftalanów, wypełnione granulatem. Pokrowiec wypełniony specjalną mieszanką granulatu oraz gryzu gąbkowego, dzięki czemu wypełnienie fotela nie ugniata się nawet po długim użytkowaniu.

SE2329 

SE2328 

Wymiary:wys. 70 × 60 cm

Zestaw kanap w odcieniach zielonego
Zestaw wypoczynkowy, idealny dla dzieci w wieku przedszkolnym, w skład
którego wchodzą: kanapa 3-osobowa, 2-osobowa, fotel oraz stolik. Cały zestaw wykonany z wysokie jakości pianki pokrytej meditapem (sztuczną skórą) bez ftalanów.
722086 
Wymiary minimalne: kanapa 3 osobowa 119 × 44 × 59 cm; 2 osobowa 79 × 44 × 59 cm;
fotel 40 × 44 × 59 cm; stolik okrągły o śr. 45cm i wys. 30 cm

889,90 zł

145,90 zł

145,90 zł

Wymiary: 70 × 60 cm

Stoliczek z pastelowymi siedziskami
Zestaw mebli piankowych składający się ze stolika i czterech siedzisk. Bezpieczny dla dzieci, bez ostrych i twardych kantów, zapewnia najmłodszym
doskonałą zabawę. Jasne kolory działają wyciszająco. Zajmuje niewiele miejsca po zakończeniu zabawy. Wykonanie: wypełnienie pianką poliuretanową
o wysokim stopniu trwałości zapewniającą miękkość siedzenia oraz wytrzymałość na wszelkiego rodzaju naciski. Precyzyjnie dopasowany pokrowiec eliminuje efekt marszczenia się materiału.
722096 

699,90 zł

Wymiary stolika: 40 × 60 × 60 cm. Wymiary siedzisk: 25 × 50 × 50 cm

Sofka komfort – niebieska
Niebieska, wygodna, składana, miękka sofka do strefy odpoczynku. Wykonana z elastycznej, odpornej na odkształcenia pianki, obszyta łatwo zmywalnym materiałem. Po złożeniu zajmuje niewiele miejsca (40 × 60 × 40 cm). Idealna do relaksu podczas zajęć, zwłaszcza socjoterapeutycznych. W zestawie z poduszeczką pod głowę.

Siedzisko z granulatem jasnozielone
Duże, wygodne siedzisko obszyte łatwym w utrzymaniu czystości meditapem (sztuczną skórą), niezawierającym ftalanów, wypełnione granulatem. Pokrowiec wypełniony specjalną mieszanką granulatu oraz gryzu gąbkowego, dzięki czemu wypełnienie fotela nie ugniata się nawet po długim użytkowaniu.

SE2341 

SE2327 

Wymiary po rozłożeniu: 120 × 40 × 30 cm
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269,90 zł

145,90 zł

Wymiary:wys. 70 × 60 cm
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Słoń – siedzisko
Siedzisko piankowe w kształcie słonia, idealne dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wykonane z pianki, pokrytej meditapem (sztuczną skórą), bez
ftalanów. Pokrowce są zdejmowane dzięki wysokiej jakości zamkom błyskawicznym.

Zebra – siedzisko
Siedzisko piankowe w kształcie zebry, idealne dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wykonane z pianki, pokrytej meditapem (sztuczną skórą), bez ftalanów.
Pokrowce są zdejmowane dzięki wysokiej jakości zamkom błyskawicznym.

721974 

714487 

269,90 zł

Wymiary: 55 × 79 × 34 cm

265,90 zł

Wymiary: 60 × 60 × 34 cm

Zając z granulatem
Zając wypełniony granulatem, idealny do zabaw dla najmłodszych i przedstawień teatralnych. Pokrowiec wykonany z bezftalanowego meditapu, łatwy
w utrzymaniu czystości, wypełniony mieszanką granulatu oraz gryzu gąbkowego, dzięki czemu wypełnienie fotela nie ugniata się nawet po długim
użytkowaniu.

Zestaw chmurek piankowych
Zestaw trzech chmurek piankowych, wypełnionych wysokiej jakości pianką
poliuretanową, idealnych do zabaw dla najmłodszych i przedstawień teatralnych. Pokrowce w trzech odcieniach niebieskiego, wykonane z bezftalanowego meditapu – sztucznej skóry, łatwego w utrzymaniu czystości. Wypełnienie
nie ugniata się nawet po długim użytkowaniu.

714385 

714384 

239,90 zł

799,90 zł

Wymiary: 85 × 80 × 25 cm

Żyrafa – siedzisko
Siedzisko piankowe w kształcie żyrafy, idealne dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wykonane z pianki, pokrytej meditapem (sztuczną skórą), bez
ftalanów. Pokrowce są zdejmowane dzięki wysokiej jakości zamkom błyskawicznym.

Delfin bujak
Siedzisko piankowe w kształcie delfina, idealne dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wykonane z pianki, pokrytej meditapem (sztuczną skórą), bez ftalanów.
Pokrowce są zdejmowane dzięki wysokiej jakości zamkom błyskawicznym.

722095 

716673 

265,90 zł

139,90 zł

Wymiary: 80 × 60 × 34 cm

Wymiary: 20 × 78 × 50 cm

Fotel Żabka
Fotel z granulatem „Żaba” idealny do siedzenia i wypoczynku dla najmłodszych. Pokrowiec wypełniony specjalną mieszanką granulatu oraz gryzu gąbkowego, dzięki czemu fotel nie ugniata się nawet po długim użytkowaniu. Pokrowiec wykonany jest z bezftalanowego meditapu (sztuczna skóra) – materiału łatwego do utrzymania w czystości, o przyjemnej w dotyku powierzchni.

Fotel Tygrysek
Fotel z granulatem „Tygrysek” idealny do siedzenia i wypoczynku dla najmłodszych. Pokrowiec wypełniony specjalną mieszanką granulatu oraz gryzu gąbkowego, dzięki czemu fotel nie ugniata się nawet po długim użytkowaniu. Pokrowiec wykonany jest z bezftalanowego meditapu (sztuczna skóra) – materiału łatwego do utrzymania w czystości, o przyjemnej w dotyku powierzchni.

Basen narożny Baloniki
Basen do zabawy dla dzieci. Wykonany z pianki poliuretanowej. Pokrowiec
wykonany jest z bezftalanowego meditapu – materiału łatwego do utrzymania w czystości, o przyjemnej w dotyku powierzchni. Kolory obszycia: pomarańczowo-szary. Cena basenu nie uwzględnia piłeczek. Piłki do basenu znajdują się w oddzielnej sprzedaży. Sugerowana ilość piłek 2000 szt. Piłki do basenu sprzedawane osobno dostępne w ofercie na stronie 376.

721975 

721976 

716786 

Wymiary: 60 × 60 × 60 cm
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219,90 zł

Wymiary: 60 × 60 × 65 cm

219,90 zł

1 357,90 zł

Wymiary: 160 × 160 × 40 cm

119

Wyposażenie
meblowe

Wypoczynek i siedziska

Wyposażenie
meblowe

Wypoczynek i siedziska

Zestaw Wieża Relax
13 kształtek różnego rodzaju, które złożone w całość dają wiele możliwości wykorzystania, w szczególności przez najmniejsze maluchy. Pozwalają
skutecznie uczyć się raczkowania, wspomagają ćwiczenie motoryki, koordynacji ruchowej, utrzymywania równowagi, jak i wspomagają ogólny rozwój malucha. Mnogość elementów pozwala na różnorodne ich ustawianie,
tworząc tor wspinaczkowy, bądź tor przeszkód. Nawet przez długi czas intensywnego użytkowania elementy nie tracą swojej miękkości i sprężystości, co dla maluchów stawiających swoje pierwsze kroki i raczkujących jest
bardzo istotne, chroni je przed jakimikolwiek urazami.

Materac szkolny
Materac gimnastyczny idealny do ćwiczeń na sali gimnastycznej, pokryty antypoślizgowym materiałem.

Zestaw Most
Zestaw Most pozwalający ćwiczyć równowagę, wspinać się i zjeżdżać z piankowej zjeżdżalni. Doskonała zabawa dla grupy przedszkolnej nie tylko w salce
gimnastycznej. Wykonanie: pokrowiec wykonany jest z bezftalanowego materiału – sztucznej skóry, zgodnego z obowiązującym standardem wyrobów
dla dzieci, – obszycie materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, o przyjemnej w dotyku powierzchni, – wewnątrz klocków znajduje się bezpieczna pianka poliuretanowa zapewniająca miękkość siedziska, – zastosowanie
wzmocnionych szwów przedłuża żywotność produktu, – specjalna metoda
krycia taśmy suwakowej daje gwarancję bezpiecznej zabawy, bez ryzyka zahaczenia o część metalową, – w razie potrzeby pokrowiec można zdjąć i ponownie nałożyć, – precyzja wykonania obszycia eliminuje efekt marszczenia się materiału.

721702

721977 

721701 

1 149,90 zł

Wymiary: 100 × 150 × 8 cm

429,90 zł

1 399,90 zł

Wymiary: wys. 60 × szer. 60 × dł. 300 cm

Zestaw klocków piankowych III z pokrowcem Miniwieża
Zestaw pozwala na nieograniczoną zabawę. Pokrowiec wykonany jest z bezftalanowego materiału, zgodnego z obowiązującym standardem wyrobów dla
dzieci. Obszycie materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, o przyjemnej w dotyku powierzchni. Wewnątrz klocków znajduje się bezpieczna pianka poliuretanowa zapewniająca miękkość siedziska. W zestawie znajduje się
również pokrowiec, który ułatwia przechowywanie kształtek piankowych.
W skład zestawu wchodzą: – kostka mała (30 × 30 × 30 cm, 2 szt.), trójkąt
krótki (30 × 30 × 30 cm, 4 szt.), belka mała (30 × 30 × 60 cm, 1 szt.), plaster
mały (30 × 10 × 60 cm, 3 szt.), walec mały (śr. 30 cm, 1 szt.), mały daszek (60
× 60 × 30 cm, 2 szt.), pokrowiec (120 × 90 × 30 cm, 1 szt.).

Zestaw Wysepka
Zestaw Wysepka złożony z siedmiu elementów piankowych. Pozwala na doskonały rozwój najmłodszych. Wspinanie, pokonywanie przeszkód, ślizganie
się na bezpiecznej „zjeżdżalni”. Sprawdzi się idealnie w sali przedszkolnej lub
żłobkowej. Na zewnątrz elementy zostały pokryte specjalnym materiałem
w postaci pokrowców. Jest to meditap pozbawiony ftalanów – sztuczna skóra. Łatwy do utrzymania w czystości, w pełni bezpieczny.

Zestaw Tunel
Zestaw Tunel składa się z czterech ogromnych elementów piankowych. Umożliwia doskonałą i kreatywną zabawę. Pianka w kształcie okręgu symbolizuje tunel,
którym możemy przejść na drugą stronę. Wyobraźnia dzieci umożliwia zabawę w różnych scenariuszach. Dzieci wspinają się, przekraczają tunel i zjeżdżają na bezpiecznej „ślizgawce”. Produkt wykonany z bezftalanowego meditapu – sztucznej skóry – materiału bezpiecznego dla dzieci.

SE2342 

717846 

716570 

999,90 zł

Wymiary: 250 × 250 × 25 cm

120

569,90 zł

1 599,90 zł

Wymiary: 150 × 220 × 100 cm
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Łóżeczko Lulek
Wygodne i praktyczne łóżeczko przedszkolne, idealnie nadające się do odpoczynku w ciągu dnia. Zaokrąglone nóżki, niedostępne dla dzieci śruby oraz pokryta
nietoksyczną, niepalną tkaniną stalowa konstrukcja zapewniają stabilność i bezpieczeństwo. Zastosowany materiał nie tylko gwarantuje przewiewność, ale jest
również łatwy w utrzymaniu czystości. System pozwalający na umieszczanie łóżeczek jedno na drugim zapewnia wygodę w użytkowaniu.

Indeks

niebieske
zielone

SE0975
715434

Cena

99,90 zł
99,90 zł

Pokrowiec na łóżeczka
Pokrowiec przeznaczony maksymalnie na 15 łóżeczek Lulek na wózku. Ma
wewnętrzny, wszyty ściągacz, dzięki czemu można łatwo go dopasować do
mniejszej liczby łóżeczek. Zapinany na suwak i rzepy.

Wymiary: 137,5 × 57,7 × 14 cm

Wózek do łóżeczka Lulek
Stelaż metalowy wykonany z profila 20 × 40 mm. Malowany proszkowo, wyposażony w plastikowe kółka z hamulcem.
707494			

119,90 zł

szary
zielony
niebieski

Indeks

Cena

718975
718976
709873

249,90 zł
249,90 zł
249,90 zł

Kolor płyty:

buk
709260

calvados
731031

klon
721032

olcha
731033

wiśnia
731034

Szafa na leżaki Lulek (15 szt.) i pościel
Wykonana z płyty laminowanej 18 mm. Komfortowa przestrzeń na 15 leżaków oraz 15 pościeli. Kolor płyty do wyboru. Koszt transportu jest wyliczany
indywidualnie.
Cena			

1 499,90 zł

Wymiary: 150 × 64,5 × 234 cm / przegródka na pościel: wys. 16,6 × 47,5 cm
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Szafa na leżaki Lulek 2 (15 szt.) i pościel
Szafa na 15 kpl. pościeli oraz 15 łóżeczek. Korpus mebli – w kolorze brzoza
(standard) – wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Fronty wykonane
z płyty MDF lakierowanej. Szafa posiada bezpieczne, frezowane uchwyty,
które pełnią również funkcję otworów wentylacyjnych.
721918			

1 949,90 zł

Wymiary: szer. 188 (150+38) × gł. 65/40 × 190 cm
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Komplet pościeli
Pościel z polskiej bawełny z certyfikatem Oeko-Tex Standard 100. Zestaw składa się z 4 elementów: poduszki, kołderki oraz powłoczek. Dostępny w dwóch
rozmiarach: 135 × 100 oraz 120 × 90. Rozmiar poduszki 40 × 60 cm. Powłoczki zapinane na suwak.

Prześcieradło Lulek
Prześcieradło do łóżeczka Lulek wykonane jest ze 100% bawełny. Ścięte rogi
i doszyte tasiemki umożliwiają szybkie nałożenie prześcieradła na łóżeczko.
niebieskie
szare
żółte

Indeks

Cena

SE1657
715198
SE0976

19,90 zł
19,90 zł
19,90 zł

Ochraniacz na materacyk, wodoodporny
Podkład na materac wykonany z membrany poliuretanowej. Idealnie chroni
przed zamoczeniem i zabrudzeniem. Doskonale sprawdzi się w łóżeczku dziecięcym. Górna warstwa: mikrofibra. Dolna warstwa: membrana poliuretanowa.
718988			

15,90 zł

Komplet pościeli 4-elementowy, Zoo

zielony

Komplet pościeli 4-elementowy, Zoo
Indeks

Wymiary w cm

Cena

718977
718978

120 × 90
135 × 100

99,90 zł
109,90 zł

719117			

Indeks

Łóżeczko ze szczebelkami, drewniane
299,90 zł

700601			

299,90 zł

Sprzedawane bez materaca

Sprzedawane bez materaca

Materac 120 × 60 cm
Wypełnienie z bezfreonowej pianki poliuretanowej, zdejmowany pokrowiec
z tkaniny (100% bawełna ). Pokrowiec można prać mechanicznie. Grubość
materaca 6cm.

Prześcieradło z gumką, szare
Prześcieradło z gumką, idealne do łóżeczka 120 × 60 cm. Wykonane z wysokiej jakości polskiego dżerseju.

700602			
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119,90 zł

718987			

19,90 zł

czerwony

Indeks

Wymiary w cm

Cena

718979
718980

120 × 90
135 × 100

99,90 zł
109,90 zł

Komplet pościeli 4-elementowy, Safari

Komplet pościeli 4-elementowy, Zoo
Łóżeczko ze szczebelkami, białe

niebieski

Wymiary w cm

718981 120 × 90
718982 135 × 100

Indeks

Cena

99,90 zł
109,90 zł

szary

Wymiary w cm Cena

718983 120 × 90
718984 135 × 100

99,90 zł
109,90 zł

Komplet pościeli 4-elementowy, Gwiazdki

dwustronne

Indeks

Wymiary w cm

Cena

718985
718986

120 × 90
135 × 100

99,90 zł
109,90 zł
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Tablica 4 m
1m

2m

1m

Tablice tryptyk
Bardzo trwałe i odporne na zarysowania, wykonane na ocynkowanej blasze, tablice magnetyczne. Rama została zrobiona z ceownika aluminiowego w kolorze
naturalnym i wykończona bezpiecznymi narożnikami z tworzywa. Cała konstrukcja jest usztywniona wypełnieniem w postaci jednolitej płyty. Skrzydła tablic
tryptyk są przymocowane czterema zawiasami splatanymi, wzmocnionymi hartowanymi prętami. Długość rynny odpowiada środkowej części tablicy. Możliwość
liniowania tablic (linia zwykła, kratka, trójlinia, pięciolinia) pod indywidualne zamówienie, za dodatkową opłatą.

Tablica 3,4 m

0,85 m

1,7 m

0,85 m

Indeks

Tablica 3 m
0,75 m

1,5 m

0,75 m

zielona
liniatura na zielonej tablicy typu A

Indeks

biała
liniatura na białej tablicy typu A

Wymiary

Cena

SE1844
3×1m
599,90 zł
SE1843
3,4 × 1 m
699,90 zł
SE1842
4×1m
799,90 zł
USZKOL. DYD02
15,90 zł/m2

Wymiary

Cena

SE1850
3×1m
659,90 zł
SE1849
3,4 × 1 m
759,90 zł
SE1848
4×1m
859,90 zł
USZKOL. DYD01
79,90 zł/m2

Tablica
Bardzo trwała i odporna na zarysowania tablica, wykonana na ocynkowanej
blasze, magnetyczna. Możliwość liniowania tablicy (linia zwykła, kratka, trójlinia, pięciolinia) pod indywidualne zamówienie, za dodatkową opłatą.
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Indeks

Wymiary

zielona

SE1845
SE1846
SE1847

2×1m
1,7 × 1 m
1,5 × 1 m

liniatura na zielonej tablicy typu A

USZKOL.DYD02

Cena

Tablica suchościeralna
Tablica suchościeralna, magnetyczna, w ramie z aluminium anodowanego. Powierzchnia została wykonana z blachy lakierowanej typu Whiteboard, usztywniona z tyłu miękką płytą pilśniową o grubości 9,5 mm. Zestaw zawiera dodatkowo: półkę na markery, zestaw do montażu czteropunktowego w pionie lub
poziomie oraz instrukcję w języku polskim.
Rozmiar

Indeks

Wymiary

399,90 zł
329,90 zł
299,90 zł

S
M
L

SE0996
SE0995
SE0994

1 × 0,8 m 199,90 zł
1,2 × 1 m 229,90 zł
1,5 × 1 m 249,90 zł

Cena

15,90 zł/m2

XL

SE0993

1,8 × 1 m 349,90 zł
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Tablica korkowa
Tablica korkowa w ramie drewnianej z bezsęcznego drewna sosnowego. Powierzchnia z miękkiej płyty pilśniowej, oklejonej wysokiej jakości korkiem o grubości
10 mm. Możliwość montażu ściennego w pionie lub poziomie za pomocą dołączonego zestawu.

Wyposażenie
meblowe

Dekoracje ścienne, tablice, gabloty

Nakładki magnetyczne
Zmywalne nakładki magnetyczne, po których można pisać markerami wodnozmywalnymi lub suchościeralnymi.

Linia zwykła

Producent:

Zamówienia:

PHU Lewandowski
Niedary 35
55-106 ZAWONIA

Układ współrzędnych

Kratka

euroedukacja@euroedukacja.net
tel. 71 312 92 80 lub 606 600 824
www.pomocedydaktycazne.info

Linia

Producent:

PHU Lewandowski
Niedary 35
55-106 ZAWONIA

Zamówienia:

euroedukacja@euroedukacja.net
tel. 71 312 92 80 lub 606 600 824
www.pomocedydaktycazne.info

Kratka

714122		
199,90 zł
711588		
199,90 zł
711586		
199,90 zł
Rozmiar

M

L

XL

Rozmiar

M

L

XL

Wymiary w cm
Indeks
Cena

120 × 60
SE0998
59,90 zł

150 × 90
SE0999
119,90 zł

200 × 100
SE1000
179,90 zł

Wymiary w cm
niebieska
błękitna
fioletowa
czerwona
pomarańczowa
żółta
jasnozielona
zielona
Cena

120 × 90
718851
718852
718854
718853
718858
718857
718855
718856
119,90 zł

150 × 100
718843
718844
718846
718845
718850
718849
718847
718848
164,90 zł

200 × 100
718835
718836
718838
718837
718842
718841
718839
718840
275,90 zł

Wymiary: 80 × 96 cm

Wymiary: 80 × 96 cm

Wymiary: 80 × 96 cm

Pięciolinia

Mapa Polski – kontur

Trójlinia

Producent:

PHU Lewandowski
Niedary 35
55-106 ZAWONIA

Trójlinia

Zamówienia:

euroedukacja@euroedukacja.net
tel. 71 312 92 80 lub 606 600 824
www.pomocedydaktycazne.info

718971		
199,90 zł
719106		
199,90 zł
719107		
199,90 zł
Wymiary: 80 × 96 cm

Wymiary: 80 × 96 cm

Przybory – tablicowe PCV
W skład zestawu wchodzą magnetyczne: kątomierz, liniał tablicowy 1 m,
ekierka prostokątna, ekierka równoramienna, cyrkiel tablicowy ze stopką
magnetyczną (uniwersalny: na kredę lub marker). Pozostałe: wskaźnik PCV
(lekki, giętki, o długości 100 cm), wskaźnik PCV z włókna szklanego (o długości 100 cm), markery (3 szt.), elementy mocujące tablicę, wkręty metalowe
(2 szt.), tablica PCV ze schematem zawieszenia.
712064			

399,90 zł

Wymiary: 80 × 96 cm

Drewniany zestaw magnetyczny Literki i cyferki
Zestaw zawiera 77 elementów – liter i cyfer. Można je przyczepiać do tablicy magnetycznej oraz lodówki. Dzięki nim dziecko podczas zabawy uczy się
nazw kolorów, alfabetu oraz liczyć. Całość wykonana została z lakierowanego
drewna i pomalowana nietoksycznymi farbami w żywe barwy, które zadowolą każdego użytkownika i dadzą mnóstwo radości z zabawy.
715378			

61,90 zł

Wymiary: 205 × 190 × 45 cm
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Gabloty nadają się do użytku w szkołach i urzędach. Drzwi są wykonane
z bezpiecznego szkła akrylowego, osadzone w ramie aluminiowej. Ze względu na gabaryty produkty są wysyłane na palecie, tak aby były jak najlepiej
chronione w czasie transportu (Cena nie zawiera jego kosztów – są ustalane
indywidualnie). Wszystkie gabloty objęte są 2-letnią gwarancją.

Gablota ekspozycyjna na puchary

Zestaw startowy do powierzchni suchościeralnych
Zestaw przeznaczony do tablic suchościeralno-magnetycznych. Zawiera
4 markery, holder magnetyczny, płyn czyszczący (200 ml), wycierak magnetyczny, wymienne filce oraz magnesy (10 × 20 mm).

701412			

89,90 zł

Pisaki suchościeralne – bez gąbki
Pisaki zostały wypełnione wyjątkowym tuszem na bazie alkoholu, który przyspiesza wysychanie, jest łatwo usuwalny z powierzchni tablicy i nie pozostawia
na niej trwałych, niechcianych śladów zaburzającymi pracę na nowymi prezentacjami. Okrągła końcówka gładko i lekko zapisuje białą przestrzeń linią o grubości
1,90 mm, czterema kolorami do wyboru: czerwonym, zielonym, niebieskim lub
czarnym.
709804			

17,90 zł

Pisaki suchościeralne – zestaw z gąbką
W pisakach zrezygnowano z tradycyjnego sączka – innowacyjność zastosowanego mechanizmu polega na sprytnym systemie spływania tuszu do
okrągłej końcówki. W razie potrzeby jej nawilżenia kolorowy płynny tusz (niebieski, czerwony, zielony lub niebieski) jest dozowany za pomocą specjalnego
tłoczka, co znacznie podnosi walory ekonomiczne tego modelu.
709803			

43,90 zł

Magnesy kolorowe (60 szt.)
Magnesy kolorowe do tablic, służące do przymocowania dokumentu lub notatki do metalowego podłoża. W komplecie 60 szt. magnesów o średnicy 20
mm, w kolorach: czerwonym, niebieskim i zielonym.

SE3626			

39,90 zł

Ściana tylna biała

Indeks

Wymiary w cm

Cena

Rozmiar 1
Rozmiar 2
Rozmiar 3
Rozmiar 4

709636
709637
709638
709639

120 × 90 × 25
150 × 90 × 25
150 × 110 × 25
180 × 120 × 25

1 379,90 zł
1 589,90 zł
1 789,90 zł
2 999,90 zł

Ściana tylna z lustrem

Indeks

Wymiary w cm

Rozmiar 1
Rozmiar 2
Rozmiar 3
Rozmiar 4
Oświetlenie LED

709640
709641
709642
709643
709635

120 × 90 × 25
150 × 90 × 25
150 × 110 × 25
180 × 120 × 25

Cena

1 539,90 zł
1 739,90 zł
1 939,90 zł
3 349,90 zł
309,90 zł

Gablota na puchary
Rozmiar 1
Rozmiar 2
Rozmiar 3
Rozmiar 4

Gablota ogłoszeniowa jednodrzwiowa
Indeks

Wymiary w cm

Cena

709631
709632
709633
709634

120 × 90 × 25
150 × 90 × 25
150 × 110 × 25
180 × 120 × 25

1 369,90 zł
1 549,90 zł
1 649,90 zł
2 789,90 zł

suchościeralno-magnetyczna
korkowa

Indeks

Wymiary w cm Cena

718825
718827
718826
718828

60 × 90
150 × 100
60 × 90
150 × 100

699,90 zł
1 199,90 zł
499,90 zł
999,90 zł

Marker kredowy
Zapewniający żywe i wyraziste kolory marker, który można stosować na tablicach kredowych, białych, szkle, metalu, a także na powierzchniach gładkich. Posiada ściętą końcówkę o szerokości 4,3 mm. Rodzaj tuszu: wodny,
półpermanentny. Zawartość tuszu: 5,5 g. Produkt bezpieczny – nie zawiera
ksylenu i toluenu.

Drewniane magnesy ze zwierzątkami, 20 elementów
Zestaw drewnianych magnesów zawiera 20 magnesów z obrazkami zwierząt.
Ze względu na jakość wykonania będą służyły przez długie lata jako pomoc
dydaktyczna w przedszkolu, czy też szkole.
718860			
Wymiary: 210 × 190 × 45 mm
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45,90 zł

biały
czarny
czerwony
fioletowy
niebieski
pomarańczowy
zielony
żółty

Indeks

Cena

719139
719140
719141
719142
719143
719144
719145
719146

12,90 zł
12,90 zł
12,90 zł
12,90 zł
12,90 zł
12,90 zł
12,90 zł
12,90 zł

Gablota ogłoszeniowa dwudrzwiowa

suchościeralno-magnetyczna
korkowa

Indeks

Wymiary w cm Cena

718829
718831
718830
718832

150 × 100
180 × 120
150 × 100
180 × 120

1 299,90 zł
1 499,90 zł
1 099,90 zł
1 299,90 zł

Gablota ogłoszeniowa z drzwiami przesuwnymi
suchościeralno-magnetyczna
biała
srebrna

Indeks

Wymiary w cm Cena

718833
718834

140 × 100
140 × 100

1 199,90 zł
1 199,90 zł
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Sensoryczna tablica manipulacyjna – KROKODYL
Tablica sensoryczna, na której znajdują się wesoły krokodyl, to trzy główne
atrakcje: układanka – klocki logiczne ze zwierzętami, których elementy dzieci
mogą obracać i ułożyć cztery zwierzątka: krokodyla, zebrę, słonia i tygrysa; pętla
motoryczna na metalowym pręcie, po którym dziecko, prowadząc 9 drewnianych koralików ćwiczy manualnie rękę oraz koordynację wzrokowo-ruchową
i 3 przesuwanki – na każdej umieszczono figurę geometryczną, zaś linie przypominają kształtem daną figurę: kwadrat, koło i trójkąt.
713832			

Sensoryczna tablica manipulacyjna – KROKODYL XL
Bardzo duży manipulator ścienny o łącznych wymiarach 187 × 14,5 × 60 cm, w kształcie sympatycznego krokodyla. Wykonany jest z kolorowej płyty MDF o grubości 15 mm i składa się z pięciu przykręcanych elementów:
1. PANEL Z PASZCZĄ (47 × 31 cm) zawierający 2 przesuwanki, tworzące paszczę, z kolorowymi klockami do przesuwania oraz 6 kół zębatych, w tym jedno o śr.
8,7 cm, z uchwytem. Kręcenie nim wprawia trybiki w ruch, wywołując złudzenie, że krokodyl porusza oczami.
2. PANEL II (35 × 47 cm) zawiera ruchomy labirynt (z kulką), w kształcie koła, z szybką pleksi o śr. 26,5 cm.
3. PANEL III – ŚRODKOWY (5 × 38 cm) zawiera: ksylofon z 8 kolorowymi, metalowymi płytkami i drewnianą pałeczką na sznureczku o dł. ok. 20 cm; drewnianą
tarkę z kostką na sznureczku o dł. 18 cm oraz kolorowe kółko o śr. 11 cm, z bezpiecznym lusterkiem o śr. 7,6 cm.
4. PANEL IV (35 × 47 cm) zawierający labirynt za szybką pleksi o wymiarach 25 × 29,5 cm. Wewnątrz labiryntu znajduje się 9 ponumerowanych zatoczek, do
których należy doprowadzić 9 kuleczek przy pomocy 2 „pisaków” magnetycznych na sznureczkach o dł. 20 cm każdy.
5. PANEL V – OGONOWY (35 × 47,5 cm) zawiera 3 przesuwanki na kolorowych prętach o śr. 0,5 cm, po których można prowadzić 14 koralików.
718862						

629,90 zł

Wymiary: 187 × 14,5 × 60 cm / od 1,5 roku

229,90 zł

Sensoryczna tablica manipulacyjna – HIPOPOTAM
Tablica sensoryczna, na której znajduje się pastelowy hipopotam, zawierająca: labirynt za szybką pleksi o wymiarach 27,5 × 23 cm, wewnątrz którego
znajduje się 9 ponumerowanych zatoczek do których należy doprowadzić
9 kuleczek przy pomocy 2 pisaków magnetycznych na sznureczkach; dwupoziomowe liczydło z metalowymi prętami oraz 10 kolorowymi koralikami;
magnetyczną dopasowywankę z figurami geometrycznymi: kołem, trójkątem,
prostokątem i kwadratem.
718864			

229,90 zł

Wymiary: 91 × 4,5 × 32 cm / od 1,5 roku

Wymiary: 91 × 4,5 × 32 cm / od 1,5 roku

Sensoryczna tablica manipulacyjna – MIŚ
Miś posiada 4 różne elementy manipulacyjne: nagwintowaną przesuwankę z 2 śrubkami, kolorowe kółko, o śr. 11 cm z bezpiecznym lusterkiem
o śr. 7,6 cm, ruchomy labirynt z kulką w kształcie koła, z szybką pleksi
o śr. 26,5 cm, 5 kół zębatych, w tym jedno o śr. 9,8 cm, z uchwytem. Kręcenie nim wprawia trybiki w ruch, dając złudzenia optyczne.

Sensoryczna tablica manipulacyjna – SŁOŃ
Składa się z 3 głównych elementów: drewnianej tarki z kostką na sznureczku
o dł. 18 cm, wydającej charakterystyczne dźwięki; młyńskiego koła o śr. 22
cm, z kolorowymi, szeleszczącymi kuleczkami za szybką z pleksi; kolorowego ksylofonu z 8 metalowymi płytkami oraz drewnianą pałeczką na sznurku
dł. 18 cm. Dzięki wymiarom zabawki może się nią bawić więcej niż jedno
dziecko.

713818			
Wymiary: 91 × 4,5 × 32 cm / od 1,5 roku

229,90 zł

718863			

229,90 zł

Wymiary: 91 × 4,5 × 32 cm / od 1,5 roku

Sensoryczna tablica manipulacyjna – SAMOLOT
Samolot wykonany z najwyższej jakości drewna bukowego oraz płyty MDF o gr. 15 mm, zabierze w podróż niejednego młodego poszukiwacza przygód, jednocześnie rozwijając zmysły oraz ćwicząc małą motorykę. Zbudowany jest z pięciu przykręcanych do ściany elementów:
1. PANEL I – DZIOBOWY (36 × 48 cm) jest wyposażony w drut o śr. 0,5 cm, z 8 elementami o śr. 2,5 i 3,3 cm, oraz obracane kółko o śr. 12 cm, z szybką z pleksi,
wewnątrz którego znajduje się 16 kolorowych kuleczek.
2. PANEL II (36 × 53 cm) składa się z labiryntu z szybką pleksi o wym. 37,5 × 28,5 cm z 6 kolorowymi krążkami, które można przemieszczać po labiryncie za
pomocą 2 „pisaków” magnetycznych na sznurkach o dł. 19 cm.
3. PANEL III – ŚRODKOWY (36 × 60,5 cm), zawiera przesuwankę z 12 kolorowymi kształtami, o wym. ok. 3,7 × 3,7 cm.
4. PANEL IV (36 × 61,5 cm) ma dwutarczowy zegar. Tarcza większa, o śr. 26,5 cm, posiada liczby arabskie od 1 do 12, zaś mniejsza, wewnętrzna tarcza o śr. 14,5 cm
– liczby od 13 do 24. Godzinę można ustawić obracając kółkiem o śr. 10,5 cm z namalowaną wskazówką oraz drugą, ruchomą wskazówką o dł. 6,7 cm.
5. PANEL V – OGONOWY (35 × 49,5 cm) wyposażony jest w 7 kół zębatych o śr. 10,8 i 6,5 cm. Podczas kręcenia trybem z uchwytem obracają się wszystkie,
w tym tryb z zamontowanym śmigłem o śr. 14,5 cm.
713867						

629,90 zł

Wymiary: 180 × 5 × 66 cm / od 1,5 roku
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Układanki
Tabliczki ścienne z głowami w kształcie zwierzątek, wykonane z kolorowej płyty MDF o grubości 15 mm. Manipulatory są nie tylko ozdobą ściany, ale przede
wszystkim stymulują rozwój, koordynację wzrokowo-ruchową, wspomagają koncentrację i umiejętność logicznego myślenia. Każda z nich służy do przechowywania
8 nakładek.

Magnetyczna tablica manipulacyjna – Motyl
Labirynt magnetyczny w kształcie motyla, zawierający 28 kuleczek w 4 kolorach, które trzeba doprowadzić w odpowiednie miejsca przy pomocy
pisaków magnetycznych o dł. 5 cm, na sznureczkach o dł. 20 cm. Całość zabezpieczona szybką
z pleksi. W zestawie elementy montażowe.

Układanka ścienna – Kształty
Gra uczy dzieci odwzorowywania. Na bokach
znajduje się 8 obrazków z przykładowymi kombinacjami do ułożenia.

Drewniane pudełko na tablice do pisania

718870		
219,90 zł
718871		
169,90 zł
718879		
169,90 zł
Wymiary: 43,6 × 2 × 43,6 cm / od 1,5 roku

Układanka, panel ścienny
– Zebra
Na panelu umieszczono osiem
drewnianych kształtów: koło,
trójkąt, prostokąt, kwadrat, serce, pięciokąt, gwiazdę i owal. Do
tego przy każdym znajduje się
zawieszony na sznurku drewniany
element, który należy dopasować.
Dziecko będzie ćwiczyło koordynację ręka – oko, próbując nałożyć kształt tak, aby pasował.
714485

159,90 zł

Wymiary: 36 × 3,5 × 55 cm / od 1,5 roku

Wymiary: 43,8 × 4 × 43,8 cm/ od 1,5 roku

Wymiary: 61,5 × 30 × 30 cm / od 3 lat

Nakładki grafomotoryczne
Nakładki grafomotoryczne o wymiarach: 44 × 3 × 44 cm. Poszczególnych tabliczek można używać oddzielnie lub wraz z tablicą ścienną (718872).

Układanka, panel ścienny
– Żyrafa
Panel do zawieszenia na ścianie,
przedstawia wesołą żyrafę, która w swoim brzuszku ma owoce.
Dziecko ma za zadanie ułożyć
puzzle, przesuwając elementy po
labiryncie.
717844

159,90 zł

Wymiary: 36 × 3,5 × 55 cm / od 1,5 roku

Nauka pisania wielkich liter – szablon

Nauka pisania małych liter – szablon

Nauka rysowania kształtów

718873		
69,90 zł
718874		
69,90 zł
718875		
69,90 zł

Układanka, panel ścienny
– Koń
Drewniany panel z przeplatanką
i kołami zębatymi, przeznaczony
dla dzieci od 3 roku życia, idealny
do przedszkola.
718866

159,90 zł

Wymiary: 37 × 3,5 × 55 cm / od 1,5 roku

Wymiary: 44 × 3 × 44 cm / od 3 lat

Wymiary: 44 × 3 × 44 cm / od 3 lat

Wymiary: 44 × 3 × 44 cm / od 3 lat

Nauka rysowania szlaczków wzorki

Nauka rysowania zwierzątek – szablon

Nauka cyferek – szablon

Układanka, panel ścienny
– Kotek
Edukacyjna, drewniana gra manipulacyjna. Przeznaczona dla dzieci
od 18 miesiąca życia, idealna do
przedszkola.
717845

129,90 zł

Wymiary: 38 × 3,5 × 55 cm / od 1,5 roku

718876		
69,90 zł
718877		
69,90 zł
718878		
69,90 zł
Wymiary: 60 × 1,5 × 40 cm / od 3 lat

Układanka, panel ścienny
– Krówka
Drewniana krówka wyposażona
została w obrotowe krążki z wzorami. Kolorowa zabawka rozwija
wyobraźnię i umiejętność logicznego myślenia.
718868

129,90 zł

Wymiary: 36 × 3,5 × 55 cm / od 1,5 roku
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Układanka, panel ścienny
– Żabka
Liczydło wprowadzi dziecko w ekscytującą zabawę i pomoże poznać
podstawy matematyki. Kolorowa zabawka rozwija wyobraźnię
i umiejętność logicznego myślenia.
718869

129,90 zł

Wymiary: 36 × 4,5 × 55 cm / od 1,5 roku

Wymiary: 60 × 1,5 × 45 cm / od 3 lat

Wymiary: 44 × 3 × 45 cm / od 3 lat

Tablica do nauki pisania i rysowania
Tablica naścienna jest podstawą do uzupełniających ją nakładek, dzięki którym dziecko może
wykonywać ćwiczenia grafomotoryczne: ćwiczyć rysowanie lub pisanie literek i cyferek.
718872		
89,90 zł
Wymiary: 60,5 × 3 × 45 cm / od 3 lat
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Zestaw do manipulacji ściennych
Zestaw 6 paneli do manipulacji ściennych, wykonanych z drewna. Na ściankach znajdują się puzzle, labirynty, wirujące koła, instrumenty muzyczne
i nakładanka. Każdy element to okazja do poznania ciekawych zjawisk, liczb,
kolorów, kształtów. Zabawa rozwija percepcję, małą motorykę, sprawność
dłoni i koordynację wzrokowo-ruchową. Waga:1,5 kg.
718972			
Wymiary: 35 × 1,5 × 35 cm / od 1,5 roku

599,90 zł

Tablica sensoryczna – nauka alfabetu
Duża, ścienna tablica z alfabetem, o wym. 60 × 40 cm, wykonana z najwyższej jakości drewna bukowego. Wprowadza najmłodsze dzieci w świat literek, pomagając w nauce literowania, sylabowania oraz czytania. Poprawia
zręczność, pamięć, koncentrację uwagi, spostrzeganie wzrokowe, myślenie
analityczne oraz przyczynowo-skutkowe. Całość działa na zasadzie przesuwanki z 50 ruchomymi elementami z nadrukiem liter od a do z.
718880			
Wymiary: 60 × 3,5 × 40 cm / od 2 lat

129,90 zł

Tablica sensoryczna – nauka cyferek
Duża, ścienna tablica matematyczna o wym. 60 × 40 cm, wykonana z najwyższej jakości drewna bukowego. Wspomoże naukę dodawania i odejmowania, z czasem mnożenia i dzielenia. Pozwala również rozwijać takie
umiejętności jak: pamięć, koncentracja uwagi, spostrzeganie wzrokowe,
myślenie matematyczne, kreatywność. Całość działa na zasadzie przesuwanki z 34 ruchomymi elementami z nadrukiem cyfr i znaków działań matematycznych.
718881			

129,90 zł

Wymiary: 60 × 3,5 × 40 cm / od 2 lat

Lustro Łąka
Lustro jest przeznaczone dla małych dzieci. Dzięki drążkowi z drewna bukowego łatwiej jest im wstawać czy wykonywać pierwsze kroki. Ciekawe i kolorowe
aplikacje są wykonane z brzozowej sklejki malowanej ekologicznymi farbami.
714486						

1 029,90 zł

Wymiary: 130 × 80 cm
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Dekoracje ścienne, tablice, gabloty
Folia tablicowa, odporna na zarysowania. Powierzchnia półmatowa (satynowa). Naklejka wycinana po obrysie, brak tła. Naklejka jednorazowego użytku (nie należy
jej przeklejać). Bezwonna, bezpieczna dla dzieci. Możliwość pisania kredą lub markerami kredowymi.

Naklejka tablicowa Góry i chmurki
Naklejka ścienna Góry, XXL
Naklejka na ścianę, z motywem miętowych gór oraz chmurek w białym kolorze.
714427			
góry: 194 × 96 cm / chmurki: 18–25 cm × 9–13 cm / krople: 3 cm × 5 cm

189,90 zł

Naklejka ścienna brzozy z jelonkami
Możliwość zmiany kolorów: brzozy, jelonków, listków oraz ptaszków. Szczegóły w Dziale Obsługi Klienta – telefon 41 366 55 55.
714428			

719406			

Naklejka tablicowa Myszka Miki
159,90 zł

góry: 116 × 92 cm / chmurki: 6 szt. w różnych rozmiarach

139,90 zł

719408			

Naklejka tablicowa Kotek
139,90 zł

Wymiary: 107 × 100 cm

Naklejka ścienna Mapa świata, XL
Mapa świata w kolorach pastelowych, dodatkowo zwierzątka w kolorze grafitowym, do dowolnego rozmieszczenia.
714429						
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139,90 zł

wysokość drzew: ok 2,5 m / wielkość jelonków: 53 × 76 cm oraz 39 × 73 cm

Naklejka tablicowa Mapa Polski

Wymiary: 150 × 84 cm

719407			
Wymiary: 100 × 85 cm

719410			
Wymiary: 120 × 57 cm

179,90 zł

Naklejka tablicowa Domek

Naklejka tablicowa Samochód
219,90 zł

719409			
Wymiary: 98 × 120 cm

109,90 zł

719405			

139,90 zł

domek: 85 × 105 cm / gwiazdki: 20 szt. 3–9 cm
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Skrzynka z jabłkami
Zestaw zawiera 10 elementów o wysokości 4 cm.
709359			

Skrzynka z bananami
Zestaw zawiera 10 elementów o wysokości 8 cm.
37,90 zł

709360			

Wymiary: 13,6 × 10,6 × 6,8 cm / od 3 lat

Wymiary: 13,6 × 10,6 × 6,8 cm / od 3 lat

Skrzynka z cytrynami
Zestaw zawiera 10 elementów o wysokości 5 cm.

Skrzynka z rzodkiewkami
Zestaw zawiera 5 elementów o wysokości 7 cm.

37,90 zł

Stragan owocowo-warzywny drewniany
Rozbudza dziecięcą wyobraźnię, ucząc równocześnie wielu praktycznych
umiejętności, takich jak: liczenie, ważenie, mierzenie, kalkulowanie i szacowanie. Skrzynki z warzywami i owocami znajdują się w oddzielnej sprzedaży.
709358			

399,90 zł

Wymiary: 104 × 60 × 78 cm, nie zawiera wyposażenia / od 3 lat

709361			

709362			
Wymiary: 13,6 × 10,6 × 6,8 cm / od 3 lat

Skrzynka z pomidorami
Zestaw zawiera 12 elementów o wysokości 4 cm.

Skrzynka z papryką
Zestaw zawiera 10 elementów o wysokości 4,5 cm.

713825			

37,90 zł

713826			

Wymiary: 13,6 × 10,6 × 6,8 cm / od 3 lat

Wymiary: 13,6 × 10,6 × 6,8 cm / od 3 lat

Skrzynka z pieczarkami
Zestaw zawiera 10 elementów o wysokości 3,5 cm.

Skrzynka z wiśniami
Zestaw zawiera 6 elementów o wysokości 3 cm.

710884			

37,90 zł

713879			

Wymiary: 13,6 × 10,6 × 6,8 cm / od 3 lat

Wymiary: 13,6 × 10,6 × 6,8 cm / od 3 lat

Skrzynka z marchewkami
Zestaw zawiera 10 elementów o wysokości 11 cm.

Skrzynka z gruszkami
Zestaw zawiera 10 elementów o wysokości 4,5 cm.

714192			
Wymiary: 13,6 × 10,6 × 6,8 cm / od 3 lat
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37,90 zł

Wymiary: 13,6 × 10,6 × 6,8 cm / od 3 lat

37,90 zł

714193			

37,90 zł

37,90 zł

37,90 zł

37,90 zł

Wymiary: 17 × 11 × 7 cm / od 3 lat
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Pieniądze edukacyjne
Zestaw 125 szt. kopii banknotów o różnych nominałach: 10 zł, 20 zł, 50 zł,
100 zł, 200 zł. Doskonała zabawka do nauki posługiwania się pieniędzmi,
liczenia i wydawania reszty.
SE0298			

Drewniana kasa z akcesoriami
Drewniana kasa sklepowa zawiera skaner, kartę kredytową, 40 monet i rolkę
taśmy do drukowania paragonów. Rozwija wyobraźnię i fantazję, wspomaga
naukę liczenia, uczy, jak posługiwać się pieniędzmi, oraz rozwija umiejętności
społeczne.
712344			

75,90 zł

Drewniany zestaw Sklepik lodziarnia
Drewniany zestaw zawiera: kramik z półkami na lody, 2 wafelki, 4 lodowe
kulki, łyżkę do ich nakładania i 5 lodów na patyku.

712341			

117,90 zł

5,90 zł

TOW37 			

Wózek na zakupy z tworzywa
Kolorowy wózek sklepowy o wysokości 48 cm, z półką, na czterech kołach.
Bardzo stabilny, o solidnej konstrukcji, wykonany z wytrzymałego tworzywa.

Wózek na zakupy
Chodzik oraz wózek na zakupy 2 w 1. Całość wykonana z drewna bukowego
i pomalowana nietoksycznymi farbami o żywych barwach, które przyciągną
wzrok oraz zachęcą do zabawy. Produkt spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa (EN71 i ASTM).

Waga metalowa
Solidna waga metalowa z odważnikami, którą można precyzyjnie wytarować,
aby zapewnić wiarygodne wyniki ważenia. Dzięki nauce ważenia dziecko rozwija zdolność logicznego myślenia oraz poprawia swoją koncentrację. Poznaje jednostki miary i uczy się wykorzystywać je w prawdziwym życiu. Zestaw
zawiera odważniki: 200 g (2 sztuki), 100 g (1), 50 g (1), 20 g (2), 10 g (1).
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79,90 zł

718882			
Wymiary: 48 × 30 × 41,5 cm / od roku

149,90 zł

5,90 zł

14,90 zł

Wymiary: 32,5 × 33 × 12,5 cm / od 3 lat

Wymiary: 43 × 31 × 50 cm / od roku

717919			

Odważniki MAC (kpl.)
Drewniane odważniki w opakowaniu foliowym: 10 g (4 sztuki), 20 g (2), 50
g (2), 100 g (1).

Wymiary: 18 × 18 × 9,5 cm / od 3 lat

719684			

Zestaw Złotówki
36 plastikowych monet o nominałach: 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł.

SE0331			

169,90 zł

Waga szalkowa MAC
Podstawa jest wykonana ze sklejki o wymiarach 39 × 1 × 14,5 cm. Ramię
i trzon zrobione są z drewna bukowego o grubości 2 cm. Wskazówka ze
sklejki o grubości 0,3 cm w kolorze niebieskim, 2 szalki plastikowe, niebieskie
o średnicy 16,9 cm i wys. 2 cm. Wysokość całkowita wagi: 30,5 cm.
TOW36 			

59,90 zł

Wymiary: 25,5 × 14,5 cm / od 5 lat
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Kącik kuchenny
Wysokiej jakości, duży kącik kuchenny wykonany z płyty MDF o grubości 18 mm.
Obrazki na frontach wykonane są w najnowocześniejszej technologii druku
UV i lakierowane na wysoki połysk, dzięki czemu są niezwykle trwałe i jednocześnie gwarantują piękne, żywe kolory. Kącik posiada 3 nadrukowane
palniki imitujące kuchenkę. Pod blatem znajdują się pralka i piekarnik, otwierane za pomocą bezpiecznych, wyfrezowanych uchwytów, oraz trzy otwarte
półeczki. Wysokość blatu: 58 cm.
709794			
Wymiary: 105 × 38 × 101 cm

469,90 zł

Zestaw do krojenia – Śniadanko
Śniadanko to drewniany zestaw składający się z 2 nożyków i solidnie wykonanej
deski do krojenia, na której znajdziemy takie przysmaki, jak: chleb (4 części), chleb
tostowy (3 części), bułkę, pomidora (3 części), paprykę (2 części), jajko (2 części).
Całość jest zapakowana w skrzyneczkę o wymiarach: 21 × 14 × 6,5 cm.
716782			

714000			

69,90 zł

Wymiary: 21 × 14 × 6,5 cm / od 3 lat

Wymiary: 16 × 20 × 5 cm / od 3 lat

Skrzynka z pieczywem
W drewnianej skrzynce o wymiarach: 18 × 14,5 × 5 cm znajduje się 17 elementów: deseczka, nożyk oraz bułeczki, rogaliki, pączki i chleb do krojenia.

Drewniana pizza do krojenia
W 26-elementowym, drewnianym zestawie znajduje się wszystko, co jest potrzebne do apetycznej zabawy: po 3 szt. dodatków: ser, pepperoni, szynka, pieczarki, papryka, cebula; obrotowy nóż, talerz do pizzy oraz ciasto, które można
pokroić na 6 kawałków, dzięki czemu dziecko zapoznaje się z matematyką.

713976			

68,90 zł

713975			

83,90 zł

od 3 lat

od 3 lat

Owoce do krojenia na tacy
Kolorowy zestaw owoców, których części są połączone rzepami. W jego
skład wchodzą: drewniana taca, drewniany nóż, deseczka, banan, cytryna,
gruszka, jabłko, pomarańcza, kiwi.

Zestaw drewnianych jajek 6 szt
Zestaw smakowitych jajek w kolorach białym oraz brązowym, wraz z realistycznym kartonowym opakowaniem. Dziecko może wcielić się w kucharza,
przygotować jajka na twardo albo na miękko i podać je na śniadanie. Dzięki
zabawce dziecko uczy się rozpoznawać kształty oraz kolory. Rozwija logiczne
myślenie i koordynację ruchową.

713875			
Wymiary: 23 × 16 × 8 cm / od 3 lat
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56,90 zł

Tort truskawkowy – nauka krojenia
Duży, drewniany tort truskawkowy o średnicy 15 cm, pokrojony na 6 kawałków spinanych na rzepy. W zestawie jest również drewniany nóż do krojenia.
Idealny na zabawy w przyjęcie urodzinowe lub kawiarnię.

67,90 zł

713032			

23,90 zł

Wymiary: 15 × 11 × 7 cm / od 3 lat
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Zestaw Kuchenne przysmaki
Idealna zabawka, która wspomaga zrozumienie znaczenia zdrowej diety, pochodzenia żywności i sposobu przygotowania naszych posiłków. Zestaw zawiera 11 drewnianych elementów: mleko, sok pomarańczowy, sok jabłkowy,
sok z cytryny, dżem, sos do sałatki, pesto, keczup, ser, jogurt, masło.
713016			

102,90 zł

od 3 lat

Drewniany zestaw Degustacja serów
Drewniany zestaw zawiera: 5 rodzajów sera, 2 krakersy, nóż, deskę do krojenia, jabłko.
713003			

54,90 zł

od 3 lat

Zestaw szefa kuchni – warzywa do krojenia
Zestaw szefa kuchni zawiera drewniane warzywa (pomidor, marchew, kabaczek, ogórek), których elementy są łączone na rzepy. Do zestawu dołączone
są nóż do „krojenia” warzyw i czapka kucharza.
713022			
Wymiary: 18 × 18,5 × 7 cm / od 1,5 roku

70,90 zł

Zestaw szefa kuchni – owoce do krojenia
Zestaw zawiera fartuszek kucharski, drewniany nożyk oraz owoce (gruszka,
jabłko, arbuz, pomarańcza), których elementy są połączone rzepami.
713021			
Wymiary: 18 × 18,5 × 7 cm / od 1,5 roku

70,90 zł

Drewniany zestaw do robienia kanapek
Zestaw do robienia kanapek zawierający 16 elementów zaopatrzonych w rzepy, dzięki czemu można łączyć je ze sobą, tworząc stabilne kanapki. W komplecie znajduje się także drewniany nóż do krojenia, pieczywo oraz dodatki do
kanapek w postaci: warzyw, sera, szynki, itd. Dziecko nauczy się posługiwania
nożem oraz jego prawidłowego trzymania podczas krojenia. Zabawka pobudza
wyobraźnię i doskonale ćwiczy zręczność oraz koncentrację.
712244			

82,90 zł

Wymiary: 33 × 23 × 4,5 cm / od 3 lat

Metalowy zestaw do gotowania
Metalowy zestaw do gotowania, składający się z 13 elementów: miski, dużego garnka z przykrywką, małego garnka z przykrywką, patelni, trzepaczki,
łopatki, łyżki cedzakowej, chochelki, łyżki do makaronu, chochli cedzakowej
oraz materiałowej rękawicy.
713015			

52,90 zł

Wymiary: 44 × 27 × 8,5 cm / od 3 lat

Zestaw do kawy 18 elementów
Zabawka pobudza wyobraźnię i twórcze myślenie najmłodszych, rozwija
ich umiejętności manualne, motoryczne i koordynację wzrokowo-ruchową.
W skład zestawu wchodzą: 5 talerzyków, 4 filiżanki, 1 dzbanek, 1 dzbanek
na mleko, 1 cukiernica z przykrywką, 5 łyżeczek. Wszystko zapakowane jest
w praktyczny kuferek z uchwytem.
718883			

35,90 zł

Wymiary: 29 × 20 × 16 cm / od roku

Drewniana skrzynka z warzywami
Drewniana skrzynka z 11 elementami. Zawiera warzywa, jak: marchewka, brokuły, papryka, cebula i inne.
Zestaw rozwija umiejętności motoryczne, wyobraźnię oraz inspiruje do
kreatywnej zabawy.
713011
od 1,5 roku
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75,90 zł

Zestaw drewniany Owoce morza
Drewniana skrzynka z 9 elementami. Zawiera owoce morza, takie jak:
kawałek łososia, tuńczyk w puszce,
krewetka i inne.
713010

77,90 zł

od 1,5 roku
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Drewniany zestaw do makijażu
Zawartość zestawu to: 1 okrągłe lusterko z rączką, 1 paleta do makijażu
z cieniami w 6 kolorach i aplikatorem do ich nakładania, puderniczka z lusterkiem, szminka, lakier do paznokci, butelka perfum, 1 grzebień oraz podkład
– zapakowane w kuferek. Wszystkie elementy wykonane zostały z drewna
i pomalowane bezpiecznymi dla dzieci farbami.
712340			

Kącik kosmetyczny
Kącik został wykonany z wysokiej klasy materiałów posiadających certyfikaty
higieniczne. Korpus mebla zrobiony z płyty laminowanej o grubości 18 mm
– w standardzie w kolorze białym. Fronty są z lakierowanej płyty MDF. Blat
toaletki znajduje się na wysokości 50 cm. Toaletka zawiera szufladę z bezpiecznym, wyfrezowanym uchwytem. Po każdej stronie mebla zamocowano
2 półeczki.
709591			
Wymiary: 80 × 38 × 108 cm
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459,90 zł

44,90 zł

Zestaw lekarza
Zestaw 10 drewnianych akcesoriów w zamykanej walizeczce z metalową
rączką. Poszczególne elementy zestawu są imitacjami prawdziwych przyrządów lekarskich. Mają przyjazne kształty i żywe kolory. Zestaw zawiera: stetoskop, strzykawkę, termometr, młoteczek, krem, pastylki, syrop.
718884			

65,90 zł

Wymiary: 21 × 18 × 5,7 cm / od 3 lat

Wymiary: 21 × 16 × 5,7 cm / od 3 lat

Kuferek małej księżniczki
Zestaw składa się z: suszarki, trzech flakoników z kosmetykami, naszyjnika
z pereł, zestawu bransoletek, kolczyków, szczotki, grzebienia, wsuwanego
grzebienia do włosów, dużego lusterka, opaski i wałków do włosów. Wszystko można przechowywać w różowym kuferku wyposażonym w uchwyt. Produkt wykonany jest z najwyższej jakości plastiku, co gwarantuje jego trwałość
oraz bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Kuferek lekarza, 16 akcesoriów
Kompletnie wyposażony, plastikowy kuferek, który będzie towarzyszyć dziecku podczas emocjonujących zabaw w lekarza oraz pozwoli poznać przyrządy lekarskie i nauczyć się ich. Zestaw zawiera: nożyczki, szklankę, okulary,
strzykawkę, tacę na lekarstwa, łyżkę, stetoskop, ciśnieniomierz, otoskop, młotek, miarkę z pokrywką, 2 pojemniczki na leki, lupę, kuferek.

719682			
od 3 lat

31,90 zł

718885			
Wymiary: 28,5 × 19,5 × 15,5 cm / od 3 lat

65,90 zł

Kącik lekarski
Kącik wykonany z wysokiej klasy materiałów posiadających certyfikaty higieniczne. Korpus mebli zrobiony z płyty laminowanej o grubości 18 mm. Fronty
są wykonane z płyty MDF lakierowanej. Wysokość blatu: 52 cm. Kącik posiada dwie szuflady z bezpiecznym, wyfrezowanym uchwytem oraz dwie szafki. Nad blatem zamontowana jest półka. Do zestawu jest dołączono taboret.
709592			

439,90 zł

Wymiary: 90 × 36 × 101 cm
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Mikroskop dla malucha
Zestaw zaprojektowany z myślą o najmłodszych badaczach. Zachęca do odkrywania tajników nauki, przeprowadzania doświadczeń, rozwijania logicznego myślenia. Wspomaga rozwój zmysłu obserwacji oraz sprawności manualnej. Zawartość zestawu: mikroskop stereoskopowy, 2 soczewki okularów,
soczewka obiektywu, pojemnik, pincetka, 6 dużych ilustrowanych plansz.
705082			

74,90 zł

Wymiary: 45,5 × 31,5 × 7,5 cm

Kącik przyroda
Kącik wykonany z wysokiej klasy materiałów posiadających certyfikaty higieniczne. Korpus mebli zrobiony z płyty laminowanej o grubości 18 mm.
Fronty wykonane z lakierowanej płyty MDF. Wysokość blatu: 52 cm. Kącik
posiada cztery szuflady z bezpiecznym i wyfrezowanym uchwytami oraz
dwie szafki. Nad blatem zamontowano półki do przechowywania pomocy
dydaktycznych.
709593			

SE1594			

39,90 zł

Wymiary: śr. 22 cm, wys. 30 cm

Wymiary: 140 × 36 × 144 cm

Co warto wiedzieć
o przyrodzie
711990

5,90 zł

17 × 24,5 cm
64 strony
ISBN 9788375176216
oprawa miękka

Co warto wiedzieć
o krajach
711989

5,90 zł

17 × 24,5 cm
64 strony
ISBN 9788375175509
oprawa miękka
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569,90 zł

Globus zoologiczny
Globus w skali: 1: 60 000 000, przedstawiający występowanie różnych gatunków zwierząt, wraz z książeczką opisującą je.

Model Ziemi
Model Ziemi wykonany z miękkiego, gładkiego,
kolorowego tworzywa (z możliwością zajrzenia
do wnętrza planety). Zewnętrzna powierzchnia
przedstawia zarówno kontynenty, jak i oceany.
Glob rozkłada się na dwie półkule, prezentując
4 główne powłoki i temperatury.

Pudełko z lupą i miarką do obserwacji
Pudełka wykonane z przezroczystego plastiku,
w pokrywkę wbudowana jest lupa. W dna pudełek wtopione są siatki do szacowania wielkości
okazów.

Lupa, 50 mm
Lupa edukacyjna o specjalnie zaprojektowanej
i wzmocnionej konstrukcji, przeznaczona dla
dzieci i młodzieży. Otwór w tylnej części rączki
umożliwia zamocowanie lupy na smyczy.

SE1934		
79,90 zł
SE2576		
11,90 zł
SE3143		
9,90 zł
Wymiary: śr. 13 cm / od 5 lat

Wymiary: wys. 4,5 cm, śr. 5 cm

śr. 5 cm

Drewniane listki edukacyjne
Drewniane listki do samodzielnego udekorowania farbami, kredkami, plasteliną bądź wyklejania
papierem. Mogą służyć jako szablon do obrysowywania. W zestawie znajdują się: lipy, klony,
jawor, brzozy, dęby, buk, wierzby.

Oko muchy
Zobacz, jak mucha widzi świat. Lupka wykonana
jest z drewna bukowego. Konstrukcja pozwala
na obserwowanie różnorodnych figur zmieniających się pod wpływem obracania.

Drewniane zwierzątka edukacyjne
Drewniane zwierzątka do samodzielnego udekorowania farbami, kredkami, plasteliną bądź wyklejania papierem. Mogą służyć jako szablon do
obrysowywania. W zestawie znajdują się płaskie
modele: dzika, jelenia, lisia, niedźwiedzia, rysia,
sarny, sowy, wiewiórki, wilka, zająca.

709805		
19,90 zł
SE1929		
10,90 zł
719683		
25,90 zł
wysokość ok. 10 cm

od 3 lat

Wymiary: śr. 22 cm, wys. 30 cm

Co warto wiedzieć
o zwierzętach
711991

5,90 zł

17 × 24,5 cm
64 strony
ISBN 9788375176254
oprawa miękka

Najpiękniejsze
zwierzęta świata
713951

5,90 zł

17 × 24,5 cm
64 strony
ISBN 9788375176926
oprawa miękka

Zagadki dla dzieci
Książka, dzięki której dzieci mogą bawić się i uczyć
jednocześnie. Zabawne wierszyki -zagadki w dowcipny sposób przekazują cenne informacje o otaczającym nas świecie: porach roku, zwierzętach,
pojazdach, owocach, warzywach. Każdemu wierszykowi towarzyszy wesoła ilustracja, a odpowiedź
na zagadkę można poznać po obróceniu książki.
713343				

7,90 zł

17 × 24,5 cm / 64 strony / ISBN 9788375175875
oprawa twarda
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Domek manipulacyjny przedszkolaka
Kolorowy domek, którego nadrzędnym celem jest stworzenie maluszkom
sprzyjających warunków do wyciszenia się, odizolowania od rówieśników,
kiedy jest taka potrzeba. Kolorowy materacyk na podłodze, znajdujący się
w zestawie, nadaje przytulności całemu wnętrzu i sprawia, że w domku można wygodnie odpocząć, zaś zielona ścianka skutecznie odgradza od tego, co
dzieje się na zewnątrz, nie wywołując przy tym poczucia zamknięcia. Kolorowe ozdoby i elementy do manipulowania nie pozwolą dziecku się nudzić.
714382			

1 253,90 zł

Wymiary: 130 × 115 × 51 cm / od 3 lat
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Drewniana ławeczka – cieśli warsztat
W drewnianym zestawie znajdują się: ministół, młotek, klucz, śrubokręt, imadełko, 4 gwoździe, 4 śruby, 4 nakrętki i 2 dodatkowe elementy. W stole są
różnej wielkości otwory, w które dziecko może wkręcać kolejne śruby. Większe z nich służą do umieszczania w nich narzędzi. Wkręcanie i operowanie
nimi stanowi dla dziecka świetną zabawę, jednocześnie ćwicząc koordynację
rąk. Zabawka zachęca do prac manualnych, które korzystnie wpływają na rozwój połączeń w mózgu.
713030			

62,90 zł

Wymiary: 22 × 13 × 12 cm

Kącik majsterkowicza
Kącik wykonany z wysokiej klasy materiałów posiadających certyfikaty higieniczne. Korpus mebli został zrobiony z płyty laminowanej o grubości 18 mm.
Fronty wykonano z lakierowanej płyty MDF. Wysokość blatu: 52 cm. Kącik
posiada dwie szuflady z bezpiecznym, wyfrezowanym uchwytem oraz półki.
Po obu stronach blatu znajdują się po dwa otwory służące do przechowywania narzędzi.
709594			

399,90 zł

714238			

Walizka (skrzynka) z narzędziami
Wszystkie narzędzia zapakowane są w drewnianą walizkę, w której każdy
sprzęt ma swoje miejsce dzięki jego odrysowanym konturom. Zestaw zawiera: klucz płaski, zacisk stolarski, klucz francuski, śrubokręt, szpachelkę, kątownik, piłę, bit, wkrętarkę, młotek, cęgi, kombinerki.
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714606			

229,90 zł

od 3 lat

74,90 zł

Drewniane klocki konstrukcyjne, 68 elementów
Zestaw zawiera 68 klocków, z których można zbudować samolot, robota, samochód i wiele innych rzeczy. Klocki zapakowane są w plastikowe wiaderko
z rączką, co ułatwi przenoszenie. Do zestawu dołączona jest również książeczka, która zainspiruje dziecko do kreatywnej zabawy. Całość wykonana została
z drewna lakierowanego, pomalowana nietoksycznymi farbami na żywe kolory.
Produkt spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa (EN71 i ASTM).

131,90 zł

257,90 zł

Zestaw drewnianych narzędzi
Zestaw drewnianych narzędzi, w którym maluch znajdzie wszystko, czego
mu potrzeba do reperowania, skręcania, zbijania i wszelkich prac domowych.
Zabawka stymuluje rozwój zdolności manualnych, koncentracji i wyobraźni.
Zestaw zawiera: skrzynkę, młotek, klucz, śrubokręt, złącza, gwoździe, śruby,
nakrętki.
Wymiary: 25 × 14 × 12 cm

Wymiary: 31,5 × 23,5 × 5,5 cm

719984			
Wymiary: 83,6 × 50 × 140 cm

Wymiary: 110 × 37 × 117 cm

716781			

Teatrzyk
Teatrzyk jestwykonany z trwałej płyty w okleinie bukowej o wymiarach
140 x 83,6 x 50 cm. Posiada dwie praktyczne półki oraz bawełnianą, trzyczęściową kurtynkę w kolorze czerwonym. 2 boczne kurtyny mają wym.
58 cm × 39,4 cm (z uszami), kurtyna dolna o wym. 75,5 cm × 60,5 cm
(z uszami).

Zestaw pacynek
Zestaw 11 kolorowych pacynek na rękę, zapakowanych w dużą, zamykaną
na suwak torbę do przechowywania. Wygodne uchwyty pozwalają na łatwe przenoszenie torby, natomiast gumki utrzymują pacynki w odpowiednim miejscu. Wysokość każdej pacynki: 20 cm. Skład zestawu: Czerwony Kapturek, wilk, babcia, szewczyk Dratewka, smok, rycerz, księżniczka,
wróżka, żaba, krowa, pies. Wymiary zamkniętej torby: 64 × 47 cm; wymiary
otwartej torby: 64 × 94 cm.

712337			

87,90 zł

Wymiary: 18 × 18 × 18 cm
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Zygzak spacerowy dzielony 10/10/6
Wąż spacerowy z 2 wymiennymi aplikacjami: kwiatka i biedronki. Ma napy (zatrzaski) umożliwiające zamocowanie aplikacji. Dzielony na 3 części, 10/10/6, po
złożeniu maksymalnie dla 26-osobowej grupy dzieci i nauczyciela. Idealny na
spacery oraz do zabaw zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku. Możliwe
łatwe dopasowanie długości węża do liczby dzieci w grupie: 10, 16, 20, 26 os.
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Bezpieczeństwo
Indeks

zielony
czarny
pomarańczowy
Cena

709874
710354
710355
369,90 zł

Jne

InnoWAcy
Ro

Wąż spacerowy
Wąż spacerowy dla 26-osobowej grupy dzieci i nauczyciela. Idealny na spacery oraz do zabaw wewnątrz i na zewnątrz budynku.
SE0635			

249,90 zł

dł. 600 cm
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Kamizelka dla dzieci
Kamizelka bezpieczeństwa dla dzieci, narzucana przez głowę. Materiał fluorescencyjny, żółty, wraz z taśmami EN ISO 20471:2013 z materiału odblaskowego typu silver. Boki niezszyte, po bokach taśmy elastyczne, dzięki
którym kamizelka jest wygodna i nie odkształca się. Możliwość nadruku własnego tekstu (np. nazwy i nr telefonu placówki).
2–5 lat
5–9 lat
2–5 lat, z nadrukiem
5–9 lat, z nadrukiem

Wzrost w cm

Indeks

Cena

110–122
120–134
110–122
120–134

718899
718900
718903
718904

15,90 zł
15,90 zł
19,90 zł
19,90 zł

Kamizelka dla dzieci 3M
Kamizelka bezpieczeństwa w kolorze żółtym, zapinana z przodu na zamek
błyskawiczny. W 100% wykonana z poliestru. Możliwość nadruku własnego
tekstu (np. nazwy i nr telefonu placówki). Wymiary: 40 × 47 cm.
Wymiary w cm Indeks

3–7 lat
3–7 lat, z nadrukiem

40 × 47
40 × 47

Cena

718901 25,90 zł
718905 29,90 zł

,
Bezpieczenstwo przede wszystkim
Dbaj o zdrowie razem z MAC!

DOZOWNIKI

Miniszelki odblaskowe
Przeznaczone dla dzieci w wieku żłobkowo-przedszkolnym. Wykonane
w 100% z poliestru o gramaturze 120 g/m2. Wkładane przez głowę, po bokach elastyczne gumki. Możliwość nadruku własnego tekstu (np. nazwy i nr
telefonu placówki). Materiał certyfikowany CE EN 13356.
2–5 lat
2–5 lat, z nadrukiem
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Indeks

Cena

718902
718906

12,90 zł
15,90 zł

płyny do dezynfekcji

oczySzczacze

lampy

termometry

www.mac.pl/multimedia
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Krzesełko do karmienia dzieci Grey
Wysokie, ma mocną, stalową ramę – wyposażone w pasy oraz pałąk, przeznaczone do karmienia dzieci w wieku od 6 miesięcy do około
3–4 lat (o maksymalnej masie ciała 15 kg). Posiada dużą, podwójną, regulowaną tackę, regulowane oparcie oraz wygodne siedzisko. Jest mobilne i stabilne – wyposażone w 2 stopki i 2 kółka
z hamulcem. Homologacja EN 14988.

Wkład foliowy 3- pack
Worki na zużyte pieluchy wykonane z wytrzymałego polietylenu są elastyczne i mocne. Nie
pozwalają na wydostanie się zapachów ani płynów na zewnątrz. Przy wymianie worka nie ma
się bezpośredniego dostępu do pieluch, a tym
samym do ich zapachu. 1 wkład pozwala usunąć do 335 pieluch. Zestaw zawiera 3 sztuki.

719177		
299,90 zł
719678		
79,90 zł

Miarka wzrostu – farma
Drewniana miarka z nadrukowaną z boku podziałką od 80 do 140 cm. Ozdobiona kolorowymi motywami.

Miarka wzrostu – zwierzątka
Drewniana miarka z nadrukowaną z boku podziałką od 80 do 160 cm. Ozdobiona kolorowymi motywami. Dodatkowo w komplecie 4 klipsy
– kółeczka w różnych kolorach – do zaznaczania
aktualnego wzrostu.

719104		
35,90 zł

719105		
45,90 zł
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Drukowana, wycinana z folii matowej naklejka na ścianę – z miarką do 160 cm.

Kosz na pieluchy – 26 l
Kosz wyprodukowany z najwyższej jakości plastiku ABS. Pojemność 26 litrów/40 pieluch.
Waga: 2,6 kg. W zestawie: wymienny wkład foliowy na ok. 335 pieluch.

Kosz na śmieci TYGRYSEK
Kosz można otworzyć ręcznie przy użyciu wahadłowej pokrywy w kształcie twarzy tygrysa. Jego
zawartość jest stale zamknięta i niewidoczna.

Kosz na śmieci – 15 l
Wykonany z tworzywa sztucznego. Zbiornik
otwierany ręcznie przy pomocy obrotowej pokrywy, której konstrukcja pozostawia zawartość
kosza stale zamkniętą i niewidoczną.

SE1791		
45,90 zł
719677		
179,90 zł
718894		
25,90 zł
Wymiary: 34,5 × 24 × 55 cm

Kosz na śmieci
Kosz na śmieci to rozwiązanie łączące estetykę
z troską o środowisko. Osobne pojemniki z tej
serii doskonale nadają się do segregowania odpadów. Pojemnik jest otwierany ręcznie przy pomocy uchylnej pokrywy.

Wymiary: 26,5 × 26,5 × 38,5 cm

Pojemność (wymiary)

szary
zielony
niebieski
czerwony
żółty
Cena
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Wymiary: 28 × 23,5 × 44 cm

10 l (19 × 23,5 × 35 cm)

25 l (26 × 34 × 47 cm)

718889
718890
718891
718892
718893
19,90 zł

718865
718867
718886
718887
718888
31,90 zł

Miarka wzrostu – wiewiórka

Miarka wzrostu – jelonek

Miarka wzrostu – sowa

719312		
92,90 zł
719313		
129,90 zł
719314		
79,90 zł
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Przewijak z szufladami lewy
Przewijak posiada 4 pojemne szuflady z lewej strony oraz 3 półki z prawej
strony. Szuflady mają łagodne, bezpieczne wycięcia zamiast uchwytów. Wykonane są z płyty w kolorze klonu. Materac sprzedawany jest osobno.
SE2156			

918,90 zł

Kubeczki
Kolorowe kubeczki, wysyłane losowo.
Cena za 1 szt.

100 × 76 × 108 cm

Szafka na kubeczki
Wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w kolorze buku.

Szafka na 6 kubeczków – bez tyłu
Szafka na 6 kubeczków – z tyłem
Szafka na 9 kubeczków – bez tyłu
SE2172		
1,90 zł
Szafka na 9 kubeczków – z tyłem

Przewijak
Przewijak gwarantuje komfort i bezpieczeństwo malucha. Wykonany jest
z najlepszych materiałów pochodzenia europejskiego, które nie podrażniają
skóry dziecka.
718898			

69,90 zł

50 × 70 cm

Wymiary w cm

Indeks

Cena

36 × 15 × 41
36 × 15 × 41
36 × 15 × 61
36 × 15 × 61

719170
719168
719171
719169

179,90 zł
199,90 zł
209,90 zł
229,90 zł

Materac do przewijaka
Materac dostosowany do przewijaka. Zabezpiecza nie tylko jego powierzchnię, ale również boki i tył, zapewniając bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Materac jest wykonany jest z pianki poliuretanowej obszytej bezftalanowym meditapem.
SE2541			

239,90 zł

100 × 74 × 22 cm

Półka na kubeczki
Wykonana z płyty lakierowanej MDF. Korpus o grubości 18 mm, półka o gr. 16 mm.
3 podwójne wieszaki/6 miejsc na kubeczki
5 podwójnych wieszaków/8 miejsc na kubeczki
7 podwójnych wieszaków/14 miejsc na kubeczki

Nocnik z gumkami antypoślizgowymi Żyrafki
Nocnik z wysokim i wygodnym oparciem o anatomicznym kształcie. Na
brzegach zastosowano gumki antypoślizgowe, by zwiększyć przyczepność
produktu do podłoża.
718895			

29,90 zł

SE2409			

Nakładka na sedes, z gumkami antypoślizgowymi Żyrafki
Brzegi nakładki pokryte są gumą antypoślizgową, dzięki czemu zwiększają jej
przyczepność do deski sedesowej. Dodatkowo – nakładka posiada wysokie
oparcie o anatomicznym kształcie.

Podest z gumkami antypoślizgowymi Żyrafka
Brzegi podestu pokryte są gumą antypoślizgową zwiększającą jego przyczepność do podłoża. Niewątpliwymi zaletami produktu są nowoczesny design,
bogata kolorystyka i niepowtarzalne grafiki.
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29,90 zł

20 × 25 × 40
99,90 zł
20 × 25 × 68 139,90 zł
20 × 25 × 106 179,90 zł

719156
719159
719162

Cena

9,90 zł

29 × 29 × 22 cm

39 × 30 × 13,5 cm

Wymiary w cm

719155
719158
719161

Nocnik Żyrafki
Nocnik o nowoczesnym i uniwersalnym kształcie, pięknej kolorystyce i wesołej grafice.

35 × 30 × 23 cm

718896			

szaro-niebieska szaro-zielona szaro-biała

719154
719157
719160

718897			

35,90 zł

42,5 × 28,5 × 14,5 cm
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Place zabaw

Place zabaw

166

Robinia

180

Mini i karuzele

184

Steel

188

Urządzenia drewniane

192

Urządzenia sprawnościowe

198

Solo

204

Bujaki

208

Huśtawki

212

Park

163

Spis treści

polecamy
s. 184

Place zabaw

Place zabaw

polecamy

s. 188

Zestawy
drewniane

zestawy
metalowe

s. 204
s. 208

Huśtawki

164

BUJAKI

165

Robinia

Place zabaw

Place zabaw

Robinia

Robinia 1
730426 
montaż – SZKOL.RAD465

Robinia 2
6 170,00 zł
671,00 zł

Robinia 5
730430
montaż – SZKOL.RAD469

montaż – SZKOL.RAD473

166

166

Robinia 3
 

montaż – SZKOL.RAD466

11 459,00 zł
1 291,00 zł

Robinia 6
26 036,00 zł
3 293,00 zł

Robinia 9
730434

730427

730431

1 226,00 zł

montaż – SZKOL.RAD467

Robinia 4
14 849,00 zł
2 066,00 zł

Robinia 7
 

montaż – SZKOL.RAD470

33 766,00 zł
4 584,00 zł

Robinia 10
19 663,00 zł

730428

730435 
montaż – SZKOL.RAD474

730432
montaż – SZKOL.RAD471

1 678,00 zł

Robinia 13


montaż – SZKOL.RAD468

16 612,00 zł
2 130,00 zł

Robinia 8
7 933,00 zł
839,00 zł

Robinia 11
21 019,00 zł

730429

730433 
montaż – SZKOL.RAD472

730437

montaż – SZKOL.RAD475

montaż – SZKOL.RAD476

1 937,00 zł

montaż – SZKOL.RAD477

Robinia 14
24 749,00 zł
1 937,00 zł

Robinia 17
9 492,00 zł
904,00 zł

730442
montaż – SZKOL.RAD481

44 412,00 zł
3 616,00 zł

730446
montaż – SZKOL.RAD485

730439

Robinia 15
 

montaż – SZKOL.RAD478

42 716,00 zł
3 099,00 zł

Robinia 18
7 391,00 zł
1 097,00 zł

Robinia 21

Robinia 12

730436 27 461,00 zł

730438 

730443

1 743,00 zł

montaż – SZKOL.RAD479

Robinia 16
37 631,00 zł
3 487,00 zł

Robinia 19
 

montaż – SZKOL.RAD482

11 459,00 zł
968,00 zł

Robinia 22
18 035,00 zł

730440

730447
montaż – SZKOL.RAD486

730444
montaż – SZKOL.RAD483

1 485,00 zł



montaż – SZKOL.RAD480

73 906,00 zł
5 811,00 zł

Robinia 20
17 900,00 zł
1 549,00 zł

Robinia 23
10 645,00 zł

730441

730445
montaż – SZKOL.RAD484

20 273,00 zł
1 356,00 zł

Robinia 24

730448 43 734,00 zł

730449

montaż – SZKOL.RAD487

montaż – SZKOL.RAD488

2 841,00 zł

92 891,00 zł
6 328,00 zł

167

167

ROBINIA RB1207

ZESTAW ZABAWOWY
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Robinia

ROBINIA RB1207

Zestaw zabawowy Robinia 12
• konstrukcja z Robinii - bardzo trwałego drewna akacjowego
o średnicy
www.vinci-play.com
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
~ 18 cm bez ostrych krawędzi, odpornego na działanie warunków atmosferycznych,
• dachy, podesty, podejścia, osłony i siedziska z Robinii - bardzo trwałeZESTAW
ZABAWOWY
go drewna akacjowego, odpornego na działanie warunków
atmosferycznych,
• manipulatory i okienka z trwałej, wodoodpornej płyty HPL,
• ślizg i poręcze ze stali nierdzewnej,
• mostek z gumy z tekstylnym zbrojeniem,
• liny stalowe w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z aluminium, stali nierdzewnej i/lub tworzywa sztucznego,
• łańcuchy ze stali nierdzewnej kalibrowane, uniemożliwiające zakleszczenie palców,
• wkręty ze stali nierdzewnej i/lub ze stali ocynkowanej,
• śruby zakryte plastikowymi kapslami lub śruby ze stali nierdzewnej.
730437			
2-14 lat, montaż – SZKOL.RAD476			

Dane urządzenia

strefa bezpieczeństwa
Strefa bezpieczeństwa

43,5 m2

Długość

570 cm

Szerokość
Wysokość
Wysokość

długość
szerokość
wysokość całkowita
wysokość swobodnego upadku
przedział wiekowy
całkowita
produkt zgodny z normą pn-en
masa najcięższej części [kg]
swobodnego
upadku
wymiar największej części
[cm]
dostępność części zamiennych

Przedział wiekowy

310 cm
90 cm
2-14 lat

43,5 m2

Długość

minimalna
570 Przestrzeń
cm

Szerokość

330 cm

warunków atmosferycznych,

Przestrzeń minimalna
Strefa bezpieczeństwa

Tak

1-8 lat, montaż – SZKOL.RAD484			

23,5 m2

Długość

390 cm

Szerokość

140 cm

Wysokość całkowita

350 cm

Wysokość swobodnego upadku

< 60 cm

Przedział wiekowy

1-8 lat

Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017

Dane urządzenia

Przestrzeń minimalna
strefa bezpieczeństwa
długość
szerokość
wysokość całkowita
wysokość swobodnego upadku
przedział wiekowy
produkt zgodny z normą pn-en
masa najcięższej części [kg]
wymiar największej części [cm]
dostępność części zamiennych

104 kg

Wymiar największej części [cm] 450x18x18

• Dachy, podesty, podejścia, osłony i siedziska z Robinii - bardzo trwałego drewna akacjowego, odpornego na działanie warunków

atmosferycznych,
Dostępność części zamiennych
Tak
• Manipulatory i okienka z trwałej, wodoodpornej płyty HPL,
• Ślizg i poręcze ze stali nierdzewnej,
• Mostek z gumy z tekstylnym zbrojeniem,
• Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z aluminium, stali nierdzewnej i/lub tworzywa sztucznego,
• Łańcuchy ze stali nierdzewnej kalibrowane, uniemożliwiające zakleszczenie palców,
• Wkręty ze stali nierdzewnej i/lub ze stali ocynkowanej,
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
• Śruby zakryte plastikowymi kapslami lub śruby ze stali nierdzewnej.
DODATKOWE UWAGI
Konstrukcja o średnicy ~ 18 cm z bardzo mocnego drewna Robinii akacjowej bez ostrych krawędzi,
• urządzenie przystosowane dla osób niepełnosprawnych; urządzenie przeznaczone na publiczne place zabaw,
atmosferyczne,
• urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;
i podesty
z mocnego drewna Robinii akacjowej, odpornego na warunki atmosferyczne,
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców,Osłony
głowy i innych
części ciała;
• kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 80/70/60 cm;
Żagiel, flaga, manipulatory z trwałej, wodoodpornej płyty HPL,
• zjeżdżalnia nie powinna być usytuowana w kierunku południowym;
Mostek
z gumy
• render urządzenia ma charakter poglądowy, a rzeczywisty wygląd urządzenia i jego kolor
może się
różnić; z tekstylnym zbrojeniem,
NAWIERZCHNIE
Ster
z
płyty
HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
Ze względu na wysokość swobodnego upadku urządzenia, norma PN-EN 1176-1:2017 dopuszcza następujące rodzaje nawierzchni:
darń/ gleba (A,B,C), piaskowa o grubości warstwy 30 cm (A,C), syntetyczna atestowanaLuneta
dla wysokości
upadkunierdzewnej
1,00 m (A,B,C). oraz płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
ze stali

Wymiar największej części [cm] 310x18x18
Dostępność części zamiennych

730445			

3616,00 zł

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

72 kg

•

Zestaw zabawowy Robinia 20
• konstrukcja o średnicy ~ 18 cm z bardzo mocnego drewna
Robinii akawww.vinci-play.com
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
cjowej bez ostrych krawędzi, odpornego na warunki atmosferyczne,
• osłony i podesty z mocnego drewna Robinii akacjowej, odpornego na
warunki atmosferyczne,
ZESTAW
• żagiel, flaga, manipulatory z trwałej, wodoodpornej płyty
HPL,ZABAWOWY
• mostek z gumy z tekstylnym zbrojeniem,
• Ster z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
• luneta ze stali nierdzewnej oraz płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
• liny stalowe w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z aluminium, stali nierdzewnej i/lub tworzywa sztucznego,
• łańcuchy ze stali nierdzewnej kalibrowane, uniemożliwiające zakleszczenie palców,
• wkręty ze stali nierdzewnej i/lub ze stali ocynkowanej,
• śruby zakryte plastikowymi kapslami lub śruby ze stali nierdzewnej.

44 412,00 zł

najcięższej części [kg]
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017• Konstrukcja z Robinii - bardzo trwałego drewna akacjowego o średnicy ~ 18 cm bezMasa
ostrych krawędzi, odpornego na działanie

Masa najcięższej części [kg]

ROBINIA RB1234

Przestrzeń minimalna

Strefa bezpieczeństwa

43,5 m2
Wysokość całkowita
310 cm
5,70 m
Wysokość swobodnego
90 cm
3,30 mupadku
Przedział wiekowy
2-14 lat
3,10 m
Produkt zgodny z 90
normą
m PN-EN 1176-1:2017
Masa najcięższej2–14
częścilat[kg]
72 kg
1176-1:2017
Wymiar największej
części [cm] 310x18x18
72
Dostępność części zamiennych
Tak
310 x 18 x 18
Tak

330 cm

ZESTAW ZABAWOWY

Strefa bezpieczeństwa

23,5 m2

Długość

minimalna
390 Przestrzeń
cm

Szerokość

140 cm

Place zabaw

Place zabaw

ROBINIA RB1234

Robinia

www.vinci-play.com

20 273,00 zł
1356,00 zł

Przestrzeń minimalna

23,5 m2
350 cm
3,90 m
Wysokość swobodnego
< 60 cm
1,40 mupadku
Przedział wiekowy
1-8 lat
3,50 m
Produkt zgodny <z 60
normą
cm PN-EN 1176-1:2017
lat[kg]
Masa najcięższej1–8
części
104 kg
1176-1:2017
Wymiar największej
części [cm] 450x18x18
Dostępność części104
zamiennych
Tak
450 x 18 x 18
Tak
Wysokość całkowita

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
• Konstrukcja o średnicy ~ 18 cm z bardzo mocnego drewna Robinii akacjowej bez ostrych krawędzi, odpornego na warunki
atmosferyczne,
• Osłony i podesty z mocnego drewna Robinii akacjowej, odpornego na warunki atmosferyczne,
• Żagiel, flaga, manipulatory z trwałej, wodoodpornej płyty HPL,
• Mostek z gumy z tekstylnym zbrojeniem,
• Ster z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
• Luneta ze stali nierdzewnej oraz płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
• Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z aluminium, stali nierdzewnej i/lub tworzywa sztucznego,
• Łańcuchy ze stali nierdzewnej kalibrowane, uniemożliwiające zakleszczenie palców,
• Wkręty ze stali nierdzewnej i/lub ze stali ocynkowanej,
• Śruby zakryte plastikowymi kapslami lub śruby ze stali nierdzewnej.
odpornego
na warunki
DODATKOWE
UWAGI
• urządzenie przeznaczone na publiczne place zabaw,
• urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
• kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 100/80/70/60 cm;
• render urządzenia ma charakter poglądowy, a rzeczywisty wygląd urządzenia i jego kolor może się różnić;
NAWIERZCHNIE
Ze względu na wysokość swobodnego upadku urządzenia, norma PN-EN 1176-1:2017 dopuszcza następujące rodzaje nawierzchni:
darń/ gleba (A,B,C), piaskowa o grubości warstwy 30 cm (A,C), syntetyczna atestowana dla wysokości upadku 0,60 m (A,B,C).

•
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
•
• Konstrukcja z Robinii - bardzo trwałego drewna akacjowego o średnicy ~ 18 cm bez ostrych• krawędzi, odpornego na działanie
warunków atmosferycznych,
•
• Dachy, podesty, podejścia, osłony i siedziska z Robinii - bardzo trwałego drewna akacjowego,
• odpornego na działanie warunków
atmosferycznych,
• Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z aluminium, stali nierdzewnej i/lub tworzywa sztucznego,
Grupa MAC S.A.
Grupa MAC S.A.
• Łańcuchy ze stali nierdzewnej kalibrowane, uniemożliwiające zakleszczenie palców,
• Manipulatory i okienka z trwałej, wodoodpornej
płyty
HPL,
Witosa, 25-561 Kielce
Witosa, 25-561 Kielce
e-mail: olga.midak@mac.pl
e-mail: olga.midak@mac.pl
• Wkręty ze stali nierdzewnej i/lub ze stali ocynkowanej,
• Ślizg i poręcze ze stali nierdzewnej,
13/07/2020
13/07/2020
• Śruby zakryte plastikowymi kapslami lub śruby ze stali nierdzewnej.
• Mostek z gumy z tekstylnym zbrojeniem,
DODATKOWE UWAGI
• Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z aluminium, stali •nierdzewnej
i/lub tworzywa
sztucznego,
urządzenie przeznaczone
na publiczne
place zabaw,
• urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;
• Łańcuchy ze stali nierdzewnej kalibrowane, uniemożliwiające zakleszczenie palców,
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
• Wkręty ze stali nierdzewnej i/lub ze stali ocynkowanej,
• kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 100/80/70/60 cm;
• Śruby zakryte plastikowymi kapslami lub śruby ze stali nierdzewnej.
• render urządzenia ma charakter poglądowy, a rzeczywisty wygląd urządzenia i jego kolor może się różnić;
DODATKOWE UWAGI
NAWIERZCHNIE
• urządzenie przystosowane dla osób niepełnosprawnych; urządzenie przeznaczone na publiczne
placenazabaw,
Ze względu
wysokość swobodnego upadku urządzenia, norma PN-EN 1176-1:2017 dopuszcza następujące rodzaje nawierzchni:
darń/ gleba (A,B,C), piaskowa o grubości warstwy 30 cm (A,C), syntetyczna atestowana dla wysokości upadku 0,60 m (A,B,C).
• urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
• kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 80/70/60 cm;
Grupa MAC S.A.
• zjeżdżalnia nie powinna być usytuowana w kierunku południowym;
Witosa, 25-561 Kielce
168
e-mail: olga.midak@mac.pl
•168
render urządzenia
ma charakter poglądowy, a rzeczywisty wygląd urządzenia i jego kolor może
się różnić;

169

169

Robinia

Place zabaw

Place zabaw

Robinia

Robinia 25

Robinia 26

730450

13 493,00 zł

montaż – SZKOL.RAD489

1 097,00 zł

Robinia 29
730454

21 290,00 zł
1 291,00 zł

Robinia 33
730458
montaż – SZKOL.RAD497

montaż – SZKOL.RAD490

22 036,00 zł
1 485,00 zł

730462
montaż – SZKOL.RAD501

42 716,00 zł

montaż – SZKOL.RAD494

452,00 zł

730459

2 712,00 zł

619,00 zł

montaż – SZKOL.RAD491

Robinia 28
10 103,00 zł
710,00 zł

730456 
montaż – SZKOL.RAD495

montaż – SZKOL.RAD498

1 132,00 zł
452,00 zł

730463
montaż – SZKOL.RAD502

730460
montaż – SZKOL.RAD499

77,00 zł

1 549,00 zł

Robinia 41


montaż – SZKOL.RAD492

8 476,00 zł
710,00 zł

730457
montaż – SZKOL.RAD496

581,00 zł

730461
montaż – SZKOL.RAD500

555,00 zł

730465

montaż – SZKOL.RAD503

montaż – SZKOL.RAD504

1 097,00 zł

1 966,00 zł

montaż – SZKOL.RAD505

542,00 zł

730470

774,00 zł

montaż – SZKOL.RAD509

3 187,00 zł
594,00 zł

730474

1 162,00 zł

Robinia 43
 

montaż – SZKOL.RAD506

2 644,00 zł
710,00 zł

montaż – SZKOL.RAD513

730478
montaż – SZKOL.RAD517

2 067,00 zł

montaż – SZKOL.RAD510

1 265,00 zł

730475

619,00 zł

774,00 zł

montaż – SZKOL.RAD507

Robinia 44
2 916,00 zł
710,00 zł

730472
montaż – SZKOL.RAD511

montaż – SZKOL.RAD514

5 424,00 zł
1 097,00 zł

730479
montaż – SZKOL.RAD518

730476
montaż – SZKOL.RAD515

1 420,00 zł

1 097,00 zł



montaż – SZKOL.RAD508

4 407,00 zł
710,00 zł

730473
montaż – SZKOL.RAD512

4 814,00 zł
1 097,00 zł

Robinia 52
4 034,00 zł
968,00 zł

Robinia 55
8 814,00 zł

730469

Robinia 48
2 847,00 zł

Robinia 51
 

Robinia 54
4 001,00 zł

730468

Robinia 47

730471

Robinia 50
5 221,00 zł

Robinia 53
3 797,00 zł

730467

Robinia 46
 

Robinia 49
3 152,00 zł

Robinia 40

730464 5 085,00 zł

Robinia 42

730466 

Robinia 45
1 084,00 zł

Robinia 36
2 169,00 zł

Robinia 39
2 949,00 zł

730453

Robinia 32
196,00 zł

Robinia 35
 

Robinia 38
5 729,00 zł

730452

Robinia 31

730455

Robinia 34
1 687,00 zł

Robinia 37

170

Robinia 27
 

Robinia 30
 

montaż – SZKOL.RAD493

170

730451

730477
montaż – SZKOL.RAD516

4 407,00 zł
1 201,00 zł

Robinia 56

730480 9 899,00 zł

730481

montaż – SZKOL.RAD519

montaż – SZKOL.RAD520

1 291,00 zł

17 968,00 zł
2 066,00 zł

171

171

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

www.vinci-play.com

RobiniaRB1202
ROBINIA

Robinia

ZESTAW ZABAWOWY

Place zabaw

730433			
1-8 lat, montaż – SZKOL.RAD472			

ROBINIA RB1241

9 492,00 zł
904,00 zł

Robinia 25
• konstrukcja z Robinii - bardzo trwałego drewna akacjowego o średnicy
~ 18 cm bez ostrych krawędzi, odpornego na działanie warunków
atwww.vinci-play.com
KARTA
TECHNICZNA PRODUKTU
mosferycznych,
• osłony i siedziska z Robinii - bardzo trwałego drewna akacjowego, odpornego na działanie warunków atmosferycznych,
ZABAWOWY
• manipulatory, koła i okienka z trwałej, wodoodpornejZESTAW
płyty HPL,
• luneta ze stali nierdzewnej oraz płyty HDPE, odpornej na działani warunków atmosferycznych,
• panel samochodowy i kierownica z HDPE odpornego na działanie promieniowania UV,
• daszek i drzwiczki z gumy z tekstylnym zbrojeniem,
• wkręty ze stali nierdzewnej i/lub ze stali ocynkowanej,
• śruby zakryte plastikowymi kapslami lub śruby ze stali nierdzewnej.
730450			
1-8 lat, montaż – SZKOL.RAD489			

Dane urządzenia

strefa bezpieczeństwa

19,9 m2

Długość

240 cm
Przestrzeń minimalna

Szerokość

19,9 m2

długość
Strefa bezpieczeństwa

2,40 m
19,9 m2Wysokość całkowita

Długość wysokość całkowita

240 cmPrzedział wiekowy1,88 m

szerokość

wysokość swobodnego upadku
Szerokość
przedział wiekowy
produkt zgodny z normą pn-en
Wysokość
całkowita
masa
najcięższej części [kg]
wymiar największej części [cm]
Wysokość
swobodnego
upadku
dostępność części zamiennych

Przedział wiekowy

Przestrzeń minimalna

Strefa bezpieczeństwa

1,40 m
Wysokość swobodnego
upadku

140 cm
188 cm

< 60 cm

Przestrzeń minimalna

1-8 lat

0,60 m
Produkt zgodny z<normą
PN-EN 1176-1:2017

140 cmMasa najcięższej części
1–8 lat
[kg]

1176-1:2017

części [cm]
188 cmWymiar największej 53
Dostępność części zamiennych

< 60 cm
1-8 lat

230 x 18 x 18
Tak

53 kg
230x18x18
Tak

Strefa bezpieczeństwa
Dane urządzenia

strefa bezpieczeństwa
długość
szerokość
wysokość całkowita
wysokość swobodnego upadku
przedział wiekowy
produkt zgodny z normą pn-en
masa najcięższej części [kg]
wymiar największej części [cm]
dostępność części zamiennych

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

• Konstrukcja z Robinii - bardzo trwałego drewna akacjowego o średnicy ~ 18 cm bez ostrych krawędzi, odpornego na działanie
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017
warunków atmosferycznych,

Masa najcięższej części [kg]

• Dachy, osłony i siedziska z Robinii - bardzo trwałego drewna akacjowego, odpornego na działanie warunków atmosferycznych,

53 kg • Okienka z trwałej, wodoodpornej płyty HPL,

• Luneta ze stali nierdzewnej oraz płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,

Tak

• Śruby zakryte plastikowymi kapslami lub śruby ze stali nierdzewnej.
DODATKOWE UWAGI

• urządzenie przystosowane dla osób niepełnosprawnych; urządzenie przeznaczone na publiczne place zabaw,
• urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
• kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 80/70/60 cm;
• render urządzenia ma charakter poglądowy, a rzeczywisty wygląd urządzenia i jego kolor może się różnić;
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172

1 097,00 zł

Przestrzeń minimalna

22 m2
minimalna
270 Przestrzeń
cm

22 m2
120 cm
2,70
Wysokość całkowita m
210 cm
1,20 m
Wysokość swobodnego upadku
< 60 cm
2,10 m
Przedział wiekowy
1-8 lat
< 0,60 m
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017
1–8 lat
Masa najcięższej części [kg]
58 kg
1176-1:2017-12
Wymiar największej58
części [cm] 250x18x18
Dostępność części
Tak
250 xzamiennych
18 x 18
Tak
Szerokość

ROBINIA RB1421
ROBINIA RB1421

NAWIERZCHNIE

Ze względu na wysokość swobodnego upadku urządzenia, norma PN-EN 1176-1:2017 dopuszcza następujące rodzaje nawierzchni:
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
darń/ gleba (A,B,C), piaskowa o grubości warstwy 30 cm (A,C), syntetyczna atestowana dla wysokości upadku 0,60 m (A,B,C).
• Konstrukcja z Robinii - bardzo trwałego drewna akacjowego o średnicy ~ 18 cm bez ostrych krawędzi, odpornego na działanie
warunków atmosferycznych,
• Dachy, osłony i siedziska z Robinii - bardzo trwałego drewna akacjowego, odpornego na działanie warunków atmosferycznych,
• Okienka z trwałej, wodoodpornej płyty HPL,
Grupa MAC
S.A.
• Luneta ze stali nierdzewnej oraz płyty HDPE,
odpornej
na działanie warunków atmosferycznych,
Witosa, 25-561 Kielce
e-mail: olga.midak@mac.pl
• Wkręty ze stali nierdzewnej i/lub ze stali ocynkowanej,
13/07/2020
• Śruby zakryte plastikowymi kapslami lub śruby ze stali nierdzewnej.
DODATKOWE UWAGI
• urządzenie przystosowane dla osób niepełnosprawnych; urządzenie przeznaczone na publiczne place zabaw,
• urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
• kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 80/70/60 cm;
• render urządzenia ma charakter poglądowy, a rzeczywisty wygląd urządzenia i jego kolor może się różnić;
NAWIERZCHNIE
Ze względu na wysokość swobodnego upadku urządzenia, norma PN-EN 1176-1:2017 dopuszcza następujące rodzaje nawierzchni:
darń/ gleba (A,B,C), piaskowa o grubości warstwy 30 cm (A,C), syntetyczna atestowana dla wysokości upadku 0,60 m (A,B,C).

13 493,00 zł

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
Huśtawka Robinia 101
• Konstrukcja z Robinii - bardzo trwałego•drewna
akacjowego
o średnicy
~ 18 cmtrwałego
bez ostrychdrewna
krawędzi,akacjowego
odpornego naodziałanie
konstrukcja
z Robinii
- bardzo
średniwarunków atmosferycznych,
cy ~ 22 cm bez ostrych krawędzi, odpornego na działaniewarunków at• Osłony i siedziska z Robinii - bardzo trwałego drewna akacjowego, odpornego na działanie warunków atmosferycznych,
mosferycznych,
• Manipulatory, koła i okienka z trwałej, wodoodpornej płyty HPL,
• elementy
konstrukcyjne stalowe, cynkowane ogniowo lub cynkowane
• Luneta ze stali nierdzewnej oraz płyty HDPE,
odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
www.vinci-play.com
KARTA
TECHNICZNA
PRODUKTU
ogniowo
i malowane
proszkowo UV,
• Panel samochodowy i kierownica z HDPE odpornego
na
działanie promieniowania
www.vinci-play.com
KARTA
PRODUKTU
uchwyt ze stali TECHNICZNA
nierdzewnej,
• Daszek i drzwiczki z gumy z tekstylnym•zbrojeniem,
• ocynkowanej,
sprężyna stalowa piaskowana, fosforanowana żelazowo i malowana
• Wkręty ze stali nierdzewnej i/lub ze stali
proszkowo,
ZESTAW ZABAWOWY
• Śruby zakryte plastikowymi kapslami lub śruby
ze stali nierdzewnej.
DODATKOWE UWAGI
• wkręty ze stali nierdzewnej i/lub ze stali ocynkowanej,
ZESTAW ZABAWOWY
• urządzenie przeznaczone na publiczne•place
zabaw,
śruby zakryte plastikowymi kapslami lub śruby ze stali nierdzewnej.
• urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;
730526			
3 323,00 zł
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które
mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
• kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości
80/70/60
cm;
1-3/3-14
lat, montaż
– SZKOL.RAD565		
774,00 zł
• render urządzenia ma charakter poglądowy, a rzeczywisty wygląd urządzenia i jego kolor może się różnić;
NAWIERZCHNIE
Ze względu na wysokość swobodnego upadku urządzenia, norma PN-EN 1176-1:2017 dopuszcza następujące rodzaje nawierzchni:
darń/ gleba (A,B,C), piaskowa o grubości warstwy 30 cm (A,C), syntetyczna atestowana dla wysokości upadku 0,60 m (A,B,C).

Wymiar największej części [cm] 230x18x18
• Wkręty ze stali nierdzewnej i/lub ze stali ocynkowanej,
Dostępność części zamiennych

Długość

Place zabaw

ROBINIA RB1202

Domek Robinia 8
• konstrukcja z Robinii - bardzo trwałego drewna akacjowego o średnicy ~
www.vinci-play.com
KARTA
PRODUKTU
18TECHNICZNA
cm bez ostrych krawędzi,
odpornego na działanie warunków
atmosferycznych,
• dachy, osłony i siedziska z Robinii - bardzo trwałego drewna akacjoweZESTAW ZABAWOWY
go, odpornego na działanie warunków atmosferycznych,
• okienka z trwałej, wodoodpornej płyty HPL,
• luneta ze stali nierdzewnej oraz płyty HDPE, odpornej na działanie
warunków atmosferycznych,
• wkręty ze stali nierdzewnej i/lub ze stali ocynkowanej,
• śruby zakryte plastikowymi kapslami lub śruby ze stali nierdzewnej.

Grupa MAC S.A.
Witosa, 25-561 Kielce
e-mail: olga.midak@mac.pl
13/07/2020

Strefa bezpieczeństwa
Dane urządzenia

strefa bezpieczeństwa
długość
szerokość
wysokość całkowita
wysokość swobodnego upadku
przedział wiekowy
produkt zgodny z normą pn-en
masa najcięższej części [kg]
wymiar największej części [cm]
dostępność części zamiennych

Przestrzeń minimalna

13 m2

Długość

205 Przestrzeń
cm
minimalna
Strefa bezpieczeństwa
13 m2
13 m2
Szerokość
260 cm
Długość
205 cm
2,05 m
Wysokość całkowita
235 cm
Szerokość
260 cm
2,60 mupadku
Wysokość swobodnego
130 cm
Wysokość
całkowita
235 cm
2,35
m
Przedział wiekowy
1-3/3-14 lat
1,3 mswobodnego upadku
Wysokość
130 cm
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017
1-3/3-14
lat
Przedział
1-3/3-14 lat
Masa najcięższej
częściwiekowy
[kg]
72 kg

Przestrzeń minimalna

1176-1:2017-12
Produktczęści
zgodny
z normą
PN-EN 1176-1:2017
Wymiar największej
[cm]
310x18x18
51
Masa najcięższej
72 kg
Dostępność części
zamiennychczęści [kg]
Tak
310 x 18 x 18
Tak

Wymiar największej części [cm] 310x18x18
Dostępność części zamiennych

Tak

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
• Konstrukcja z Robinii - bardzo trwałego drewna akacjowego o średnicy ~ 18 cm bez ostrych krawędzi, odpornego na działanie173
warunków atmosferycznych,
SPECYFIKACJA
MATERIAŁOWA
• Elementy konstrukcyjne
stalowe,
cynkowane ogniowo lub cynkowane ogniowo i malowane proszkowo,

173

Robinia

Place zabaw

Place zabaw

Robinia

Robinia 57
730482
montaż – SZKOL.RAD521

Robinia 58
6 509,00 zł
955,00 zł

Robinia 65
730490
montaż – SZKOL.RAD529

montaż – SZKOL.RAD533

839,00 zł

montaż – SZKOL.RAD523

174

174

montaż – SZKOL,RAD522

2 881,00 zł
904,00 zł

9 154,00 zł

montaż – SZKOL.RAD526

955,00 zł

730491

710,00 zł

2 453,00 zł

Robinia 60
 

montaż – SZKOL.RAD525

37 292,00 zł
4 455,00 zł

730488
montaż – SZKOL.RAD527

montaż – SZKOL.RAD530

8 136,00 zł
852,00 zł

730495
montaż – SZKOL.RAD534

730492
montaż – SZKOL.RAD531

710,00 zł

645,00 zł

Robinia 73


20 680,00 zł

montaż – SZKOL.RAD524

2 970,00 zł

730489

852,00 zł

montaż – SZKOL.RAD528

774,00 zł

730493

3 254,00 zł

montaż – SZKOL.RAD537

387,00 zł

montaż – SZKOL.RAD532

730496 7 120,00 zł

730497

montaż – SZKOL.RAD535

montaż – SZKOL.RAD536

730502

904,00 zł

montaż – SZKOL.RAD541

7 220,00 zł
1 162,00 zł

730506

2 776,00 zł

Robinia 75
 

montaż – SZKOL.RAD538

2 881,00 zł
387,00 zł

montaż – SZKOL.RAD545

730510
montaż – SZKOL.RAD549

2 440,00 zł

montaż – SZKOL.RAD542

348,00 zł

730507

774,00 zł

490,00 zł

montaż – SZKOL.RAD539

Robinia 76
2 515,00 zł
387,00 zł

730504
montaż – SZKOL.RAD543

montaż – SZKOL.RAD546

2 102,00 zł
348,00 zł

730511
montaż – SZKOL.RAD550

730508
montaż – SZKOL.RAD547

206,00 zł

516,00 zł

730512
montaż – SZKOL.RAD551



montaż – SZKOL.RAD540

3 356,00 zł
581,00 zł

730505
montaż – SZKOL.RAD544

5 966,00 zł
645,00 zł

Robinia 84
2 203,00 zł
348,00 zł

Robinia 87
4 746,00 zł

730501

Robinia 80
1 762,00 zł

Robinia 83
 

Robinia 86
2 169,00 zł

730500

Robinia 79

730503

Robinia 82
1 898,00 zł

Robinia 85
29 833,00 zł

730499

Robinia 78
 

Robinia 81
8 882,00 zł

Robinia 72
1 097,00 zł

Robinia 74

730498 

Robinia 77
11 797,00 zł

Robinia 68
8 476,00 zł

Robinia 71
2 712,00 zł

730485

Robinia 64
10 170,00 zł

Robinia 67
 

Robinia 70
28 139,00 zł

730486

Robinia 63

730487

Robinia 66
9 356,00 zł

Robinia 59
730484

Robinia 61
 

Robinia 62
12 544,00 zł

Robinia 69
730494

730483

730509
montaż – SZKOL.RAD548

4 001,00 zł
490,00 zł

Robinia 88
4 543,00 zł
710,00 zł

730513
montaż – SZKOL.RAD552

6 035,00 zł
774,00 zł

175

175

Robinia

Robinia
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

www.vinci-play.com

Szczudła Robinia 38
• konstrukcja z Robinii - bardzo trwałego drewna akacjowego o średnicy
~ 18 cm bez ostrych krawędzi, odpornego na działanie warunków atmosferycznych.

ROBINIA RB1260

ZESTAW ZABAWOWY

Place zabaw

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD502			

ROBINIA RB1260

ROBINIA RB1361

1 549,00 zł

ROBINIA RB1361

ZESTAW ZABAWOWY

730506			
1-12 lat, montaż – SZKOL.RAD545			

Strefa bezpieczeństwa

Dane urządzenia

strefa bezpieczeństwa
długość
szerokość
wysokość całkowita
wysokość swobodnego upadku
przedział wiekowy
produkt zgodny z normą pn-en
masa najcięższej części [kg]
wymiar największej części [cm]
dostępność części zamiennych

StrefaDługość
bezpieczeństwa

20,7 m2

20,7 mminimalna
250 Przestrzeń
cm
2

Przestrzeń minimalna

Strefa bezpieczeństwa

Przestrzeń minimalna

Dane urządzenia

20,7 m2
140 cm
250 cm
2,50 m
Wysokość całkowita
130 cm
Szerokość
140 cm
1,40 m
Wysokość swobodnego upadku
< 60 cm
1,30 m
Wysokość
całkowita
130 cm
Przedział wiekowy
3-14 lat
< 0,60 m
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017
Wysokość swobodnego
< 60 cm
3–14 lat upadku
Masa najcięższej części [kg]
53 kg
1176-1:2017
Przedział
wiekowy
3-14 lat
Wymiar największej53
części [cm] 230x18x18
Dostępność
części
zamiennych
Tak
Produkt
zgodny
z
normą
PN-EN
1176-1:2017
230 x 18 x 18
Tak

strefa bezpieczeństwa
długość
szerokość
wysokość całkowita
wysokość swobodnego upadku
przedział wiekowy
produkt zgodny z normą pn-en
masa najcięższej części [kg]
wymiar największej części [cm]
dostępność części zamiennych

Szerokość
Długość

Masa najcięższej części [kg]

53 kg

Wymiar największej części [cm] 230x18x18
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
Zestaw zabawowy Robinia 55
• Konstrukcja
z Robinii
- bardzo trwałego•drewna
o średnicy
~ 18 cmtrwałego
bez ostrychdrewna
krawędzi,akacjowego
odpornego naodziałanie
Dostępność
części
zamiennych
Takakacjowego
konstrukcja
z Robinii
- bardzo
średniwarunków atmosferycznych.
cy ~TECHNICZNA
18 cm bez ostrych
krawędzi, odpornego na działaniewarunków
atwww.vinci-play.com
KARTA
PRODUKTU
DODATKOWE UWAGI
mosferycznych,
• urządzenie przeznaczone na publiczne place
zabaw,
• drążki
ze stali akredytowaną
nierdzewnej,lub deklarację zgodności;
• urządzenie posiada certyfikat wystawiony
przez jednostkę
• liny
stalowe
w oplocie
polipropylenowym,
łączone
trwałymi
elementa• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które
mogłyby
umożliwić
zakleszczenia:
palców, głowy i innych
części
ciała;
ZESTAW ZABAWOWY
ROBINIA
RB1310
mi100
z aluminium,
stali nierdzewnej i/lub tworzywa sztucznego,
• kotwienie na gruncie
płaskim, na głębokości
cm;
SPECYFIKACJA
MATERIAŁOWA
• łańcuchy
ze stali
nierdzewnej
zaklesz• render urządzenia
ma charakter poglądowy,
a rzeczywisty
wygląd
urządzenia i kalibrowane,
jego kolor możeuniemożliwiające
różnić;
• Konstrukcja
z Robinii
- bardzo trwałego
drewna
akacjowego
o średnicy
~ 18sięcm
bez ostrych
krawędzi, odpornego na działanie
NAWIERZCHNIE
czenie palców,
warunków
atmosferycznych.
Ze względu
na wysokość swobodnego upadku urządzenia, norma PN-EN 1176-1:2017 dopuszcza następujące rodzaje nawierzchni:
•
wkręty
ze
stali
nierdzewnej
i/lub
ze
stali
ocynkowanej,
darń/ gleba (A,B,C),
piaskowa o grubości warstwy 30 cm (A,C), syntetyczna atestowana dla wysokości upadku 0,60 m (A,B,C).
DODATKOWE
UWAGI
• śruby zakryte plastikowymi kapslami lub śruby ze stali nierdzewnej.
• urządzenie przeznaczone na publiczne place zabaw,
730480			
9 899,00 zł
• urządzenie posiada certyfikat wystawiony
przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;
1-12 lat, montaż – SZKOL.RAD519			
1 291,00 zł
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
• kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 100 cm;
• render urządzenia ma charakter poglądowy, a rzeczywisty wygląd urządzenia i jego kolor może się różnić;
NAWIERZCHNIE
Ze względu na wysokość swobodnego upadku urządzenia, norma PN-EN 1176-1:2017 dopuszcza następujące rodzaje nawierzchni:
darń/ gleba (A,B,C), piaskowa o grubości warstwy 30 cm (A,C), syntetyczna atestowana dla wysokości upadku 0,60 m (A,B,C).

ROBINIA RB1310

www.vinci-play.com

1 898,00 zł

www

Place zabaw

730463			
2 949,00 zł
www.vinci-play.com
KARTA
TECHNICZNA PRODUKTU

Bujak Robinia 81
• stalowa sprężyna 20 mm fosforanowana żelazowo i malowana proszkowo;
KARTA
TECHNICZNA PRODUKTU
• siedzisko oraz pozostałe elementy z polietylenowych płyt HDPE odpornych na działanie warunków atmosferycznych;
www.vinci-play.com
KARTA
TECHNICZNA
PRODUKTU
• wszystkie
śruby, wkręty
zakryte plastikowymi kolorowymi
kapslami;
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
• inne elementy metalowe cynkowane i/lub malowaneZESTAW
proszkowo;
ZABAWOWY

ZESTAW

348,00 zł

Przestrzeń minimalna

10,9 m2
Przestrzeń minimalna
80 cm

Długość

10,9 m2
37 cm
0,80 m
Wysokość całkowita
86 cm
0,37 m
Wysokość swobodnego upadku
< 60 cm
0,86 m
wiekowy
1-12 lat
Strefa Przedział
bezpieczeństwa
10,9 m2
< 0,60 m
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017
1–12 lat
Długość
80 cm
Masa najcięższej części [kg]
20 kg
1176-1:2017-12
Szerokość
37 cm
Wymiar największej20
części [cm] 85x22x22
Dostępność
części
zamiennych
Tak
85 x 22 x 22
Wysokość całkowita
86 cm
Tak
Szerokość

Przestrzeń minimalna

Wysokość swobodnego upadku

< 60 cm

Przedział
wiekowyMATERIAŁOWA
SPECYFIKACJA

1-12 lat Robinia 87
Karuzela

• Konstrukcja z Robinii - bardzo trwałego•drewna
akacjowego
o średnicy
~ 22 cmtrwałego
bez ostrychdrewna
krawędzi,akacjowego
odpornego naodziałanie
konstrukcja
z Robinii
- bardzo
średniProdukt
zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017
warunków atmosferycznych,

cy ~ 22 cm bez ostrych krawędzi, odpornego na działaniewarunków at-

ZESTAW ZABAWOWY

• Elementy konstrukcyjne
stalowe, cynkowane ogniowo lub cynkowane ogniowo i malowane proszkowo
Masa najcięższej
części [kg]
20
kg
mosferycznych,

• Uchwyt ze stali nierdzewnej,
• elementy
konstrukcyjne stalowe, cynkowane ogniowo lub cynkowane
• Sprężyna
stalowa części
piaskowana,
fosforanowana
żelazowo i malowana proszkowo,
Wymiar
największej
[cm]
85x22x22
www.vinci-play.com
KARTA
TECHNICZNA
ogniowo
i malowanePRODUKTU
proszkowo
• Wkręty ze stali nierdzewnej i/lub ze stali ocynkowanej,
• śruby
uchwyt
ze nierdzewnej.
stali nierdzewnej,
Dostępność
częściplastikowymi
zamiennych
Tak ze stali
• Śruby zakryte
kapslami lub
DODATKOWE UWAGI

• sprężyna stalowa piaskowana, fosforanowana żelazowo i malowana

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU ZESTAW ZABAWOWY
• urządzenie przeznaczone na publiczne place
zabaw,
proszkowo,
• urządzenie posiada certyfikat wystawiony
przez jednostkę
lubi/lub
deklarację
zgodności;
• wkręty
ze staliakredytowaną
nierdzewnej
ze stali
ocynkowanej,
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które
mogłyby
umożliwić
zakleszczenia:kapslami
palców, głowy
innych ze
części
• śruby
zakryte
plastikowymi
lub iśruby
staliciała;
nierdzewnej.
• kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 70/60 cm;
ZESTAW ZABAWOWY
730512			
4 543,00 zł
•
render
urządzenia
ma
charakter
poglądowy,
a
rzeczywisty
wygląd
urządzenia
i
jego
kolor
może
się
różnić;
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

ROBINIA RB1372

www.vinci-play.com

ROBINIA RB1372

NAWIERZCHNIE
3-12 lat, montaż – SZKOL.RAD551			
710,00 zł
Konstrukcja
Robinii
bardzo trwałego
drewnanorma
akacjowego
o średnicy
~ 22
cm bezrodzaje
ostrych
krawędzi,
Ze względuzna
wysokość- swobodnego
upadku urządzenia,
PN-EN 1176-1:2017
dopuszcza
następujące
nawierzchni:
darń/ atmosferycznych,
gleba (A,B,C), piaskowa o grubości warstwy 30 cm (A,C), syntetyczna atestowana dla wysokości upadku 0,60 m (A,B,C).
warunków

•

odpornego na

• Elementy konstrukcyjne stalowe, cynkowane ogniowo lub cynkowane ogniowo i malowane proszkowo
• Uchwyt ze stali nierdzewnej,
• Sprężyna stalowa piaskowana, fosforanowana żelazowo i malowana proszkowo,
• Wkręty ze stali nierdzewnej i/lub ze stali ocynkowanej,
• Śruby zakryte plastikowymi kapslami lub śruby ze stali nierdzewnej.
DODATKOWE UWAGI

Grupa MAC S.A.
Witosa, 25-561 Kielce
e-mail: olga.midak@mac.pl
13/07/2020
Strefa bezpieczeństwa

176

Dane urządzenia

Długość

strefa bezpieczeństwa
długość
szerokość
wysokość całkowita
wysokość swobodnego upadku
przedział wiekowy
produkt zgodny z normą pn-en
masa najcięższej części [kg]
wymiar największej części [cm]
dostępność części zamiennych

Szerokość

176

Przestrzeń minimalna

32 m2

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA Przedział

wiekowy

Dane urządzenia

32 m2
280 cm
230 cm
200 cm
upadku

200 cm
3-14 lat

• Konstrukcja z Robinii - bardzo trwałego drewna akacjowego o średnicy ~ 18 cm bez ostrych krawędzi, odpornego na działanie
13/07/2020
warunków atmosferycznych,

• Drążki ze stali nierdzewnej,

2

280 Przestrzeń
cm
minimalna

230 cm
32 m2
2,80 m
Wysokość całkowita
200 cm
2,30 mupadku
Wysokość swobodnego
200 cm
Przedział wiekowy 2 m
3-14 lat
Strefa bezpieczeństwa
< 0,60 m
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017
3–14 lat
Długość
Masa najcięższej części [kg]
65 kg
1176-1:2017-12
Wymiar największej części [cm] Szerokość
280x18x18
65
Dostępność części zamiennych
Tak
280 x 18 x 18
Wysokość całkowita
Tak
Grupa MAC S.A.
Wysokość swobodnego
Witosa, 25-561 Kielce
e-mail: olga.midak@mac.pl

Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017

• urządzenie
przeznaczone na publiczne place zabaw,
Grupa MAC S.A.
Witosa, 25-561 Kielce
• urządzenie
posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;
e-mail: olga.midak@mac.pl
• brak 13/07/2020
ostrych
krawędzi oraz szczelin,
zakleszczenia:
Przestrzeń
minimalna palców, głowy i innych części ciała;
Strefa bezpieczeństwa
21,3 m które mogłyby umożliwić
• kotwienie
głębokości
70/60 cm;
Długośćna gruncie płaskim, na
120Przestrzeń
cm
minimalna
Przestrzeń minimalna
Strefa bezpieczeństwa
21,3 m
21,3
m charakter120
• render
urządzenia
ma
poglądowy,
a rzeczywisty wygląd urządzenia i jego kolor może się różnić;
Szerokość
cm

Przestrzeń minimalna

strefa bezpieczeństwa
długość
szerokość
wysokość całkowita
wysokość swobodnego upadku
przedział wiekowy
produkt zgodny z normą pn-en
masa najcięższej części [kg]
wymiar największej części [cm]
dostępność części zamiennych

2

2

Długość

120 cm

1,2 m
NAWIERZCHNIE
Wysokość całkowita
73 cm
Szerokość
120 cm
1,2 m upadku
Ze względu
na swobodnego
wysokość
swobodnego
Wysokość
73 cm upadku urządzenia, norma PN-EN 1176-1:2017 dopuszcza następujące rodzaje
Wysokość całkowita
73 cm
0,73
m
darń/ gleba
(A,B,C),
piaskowa
o
grubości
warstwy
30 cm (A,C), syntetyczna atestowana dla wysokości upadku 0,60 m
Przedział wiekowy
3-12 lat
Wysokość swobodnego upadku
73 cm
0,73 m
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Przedział wiekowy
3-12 lat
3–12 lat
Masa najcięższej częściProdukt
[kg] zgodny z51normą
kg PN-EN 1176-1:2017-12
1176-1:2017-12
Wymiar największej części
118x118x0,6
Masa[cm]
najcięższej
części [kg]
51 kg

51
118 x 118 x 0,6
Tak Dostępność części zamiennych

Dostępność części zamiennych
Takczęści [cm]
Wymiar największej

118x118x0,6
Tak

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
• Elementy konstrukcyjne
stalowe, cynkowane
ogniowo i malowane proszkowo lub cynkowane proszkowo i malowane proszkowo,
SPECYFIKACJA
MATERIAŁOWA
177
177
• Platforma z Robinii - •bardzo
trwałego
drewna akacjowego,
odpornego
na działanie
warunków
atmosferycznych,
Elementy
konstrukcyjne
stalowe, cynkowane
ogniowo
i malowane
proszkowo
lub cynkowane proszkowo i malowane proszkowo,
• Poręcze ze stali nierdzewnej,
• Platforma z Robinii - bardzo trwałego drewna akacjowego, odpornego na działanie warunków atmosferycznych,

Robinia

Place zabaw

Place zabaw

Robinia

Robinia 101
730526

Robinia 102
3 323,00 zł

montaż – SZKOL.RAD565

774,00 zł

730527

 

montaż – SZKOL.RAD566

Robinia 103
5 363,00 zł
904,00 zł

730528
montaż – SZKOL.RAD567

Robinia 104
7 798,00 zł
774,00 zł

730529



8 902,00 zł

montaż – SZKOL.RAD568

1 162,00 zł

Robinia 89
730514 
montaż – SZKOL.RAD553

Robinia 105
730530

 

montaż – SZKOL.RAD569

Robinia 106
8 075,00 zł
1 162,00 zł

730531

Robinia 107
9 452,00 zł

montaż – SZKOL.RAD570

1 162,00 zł

730532
montaż – SZKOL.RAD571

Robinia 90
3 323,00 zł
774,00 zł

1 162,00 zł

730533

montaż – SZKOL.RAD573

516,00 zł

Robinia 113
730538
montaż – SZKOL.RAD577

178

178

Robinia 111

Robinia 110
730535

 

montaż – SZKOL.RAD574

3 661,00 zł
736,00 zł

Robinia 114
11 188,00 zł
1 356,00 zł

730539
montaż – SZKOL.RAD578

730536
montaż – SZKOL.RAD575

904,00 zł

730540
montaż – SZKOL.RAD579

montaż – SZKOL.RAD555

Robinia 92
1 898,00 zł
426,00 zł

730517



montaż – SZKOL.RAD556

2 034,00 zł
361,00 zł

Robinia 94
1 118,00 zł
322,00 zł

730519

Robinia 95
 

montaż – SZKOL.RAD558

1 084,00 zł
284,00 zł

730520
montaż – SZKOL.RAD559

Robinia 96
1 274,00 zł
361,00 zł

730521
montaż – SZKOL.RAD560

2 203,00 zł
413,00 zł

Robinia 112
4 881,00 zł
929,00 zł

Robinia 115
11 866,00 zł

904.00 zł

730516

1 162,00 zł

montaż – SZKOL.RAD557

2 000,00 zł

montaż – SZKOL.RAD554

5 628,00 zł

14 672,00 zł

montaż – SZKOL.RAD572

730518

730534

Robinia 91
 

Robinia 108
9 905,00 zł

Robinia 93

Robinia 109

730515

730537
montaż – SZKOL.RAD576

5 153,00 zł
516,00 zł

Robinia 97

Robinia 116
9 289,00 zł
774,00 zł

730541
montaż – SZKOL.RAD580

16 679,00 zł
3 228,00 zł

730522
montaż – SZKOL.RAD561

Robinia 98
1 898,00 zł
387,00 zł

730523
montaż – SZKOL.RAD562

Robinia 99
1 084,00 zł
193,00 zł

730524
montaż – SZKOL.RAD563

Robinia 100
3 865,00 zł
581,00 zł

730525
montaż – SZKOL.RAD564

5 221,00 zł
710,00 zł
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Mini i karuzele

Place zabaw

Place zabaw

Mini i karuzele

Sklepik mały, M

Domek Kółko i krzyżyk, M

Sklepik M

Mostek kapitański, M

Zestaw zabawowy Super baby, M

721027		
9 275,00 zł
721028		
21 459,00 zł
721029		
25 864,00 zł

1-8 lat, montaż – SZKOL.RAD291		

1-8 lat, montaż – SZKOL.RAD303		

781,00 zł

Zestaw zabawowy – 2 domki z tunelem, M

1-8 lat, montaż – SZKOL.RAD292		

1 117,00 zł

Zjeżdżalnia Baby, M

1-8 lat, montaż – SZKOL.RAD293		

1 671,00 zł

Zjeżdżalnia Baby, M, z podestem

1 420,00 zł

Karuzela Talerz

1-8 lat, montaż – SZKOL.RAD304		

3 254,00 zł

Karuzela Piruet

1-8 lat, montaż – SZKOL.RAD305		

3 955,00 zł

Karuzela Hoop, integracyjna

721018		
11 831,00 zł
721019		
7 051,00 zł
721020		
7 723,00 zł

720988		
1 762,00 zł
720989		
2 672,00 zł
720990		
3 295,00 zł

1-8 lat, montaż – SZKOL.RAD291		

3-12 lat, montaż – SZKOL.RAD266		

1 871,00 zł

Zestaw zabawowy Zjeżdżalnia Baby, M

1-8 lat, montaż – SZKOL.RAD.295		

1 167,00 zł

Zestaw zabawowy z tunelem, M

1-8 lat, montaż – SZKOL.RAD296		

1 278,00 zł

Zestaw zabawowy Labirynt ,M

284,00 zł

Kierownica

3-12 lat, montaż – SZKOL.RAD267		

355,00 zł

Karuzela platformowa Wiatrak

3-12 lat, montaż – SZKOL.RAD268		

284,00 zł

Karuzela Koniczynka

721021		
12 354,00 zł
721022		
17 391,00 zł
721023		
12 930,00 zł

720991		
4 136,00 zł
720992		
3 519,00 zł
720993		
4 068,00 zł

1-8 lat, montaż – SZKOL.RAD297		

3-12 lat, montaż – SZKOL.RAD269		

1 952,00 zł

Zestaw zabawowy Baby, M

1-8 lat, montaż – SZKOL.RAD298		

2 750,00 zł

Zestaw zabawowy 2 zjeżdżalnie, M

1-8 lat, montaż – SZKOL.RAD299		

5 288,00 zł

Zjeżdżalnia piracka, M

383,00 zł

Karuzela platformowa Wesoła gromadka

3-12 lat, montaż – SZKOL.RAD270		

639,00 zł

Karuzela Trzmiel 2

3-12 lat, montaż – SZKOL.RAD271		

639,00 zł

Karuzela platformowa Wesoły podest

721024		
23 392,00 zł
715095		
18 225,00 zł
721026		
10 679,00 zł

720994		
5 342,00 zł
715088		
5 776,00 zł
720995		
3 275,00 zł

1-8 lat, montaż – SZKOL.RAD300		

3-12 lat, montaż – SZKOL.RAD272		

3 629,00 zł

1-8 lat, montaż – SZKOL.RAD241		

2 847,00 zł

1-8 lat, montaż – SZKOL.RAD302		

Koszty transportu to 800 zł brutto na terenie całej Polski, opłata pobierana jednorazowo.
180

Zjeżdżalnia 90 z podestem, M

721015		
4 725,00 zł
721016		
6 746,00 zł
721017		
10 082,00 zł

180

1 704,00 zł

639,00 zł

3-12 lat, montaż – SZKOL.RAD235		

639,00 zł

3-12 lat, montaż – SZKOL.RAD447		

639,00 zł

Pełna specyfikacja dostępna na www.mac.pl/placezabaw
181
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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Mini i karuzele

MINISWEET 0110

www.vinci-play.com

KARUZELA Z KIEROWNICĄ

Mini i karuzele

ZESTAW ZABAWOWY

Place zabaw

715095			
1-8 lat, montaż – SZKOL.RAD241			
Przestrzeń minimalna

Dane urządzenia

18 225,00 zł
2 847,00 zł

27,60 m2 Przestrzeń minimalna

Długość

2,53 m

Szerokość

2,46 m

Wysokość całkowita

2,45 m

Wysokość swobodnego upadku

0,90 m

Przedział wiekowy

1-8 lat

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa
Średnica
Wysokość całkowita

15
63x232x60

Dostępność części zamiennych

Tak

1,50 m
0,70 m

Wysokość swobodnego upadku

< 0,70 m

Przedział wiekowy

3- 12 lat

Masa najcięższej części [kg]

Wymiar największej części [cm]

23,70 m2

Przestrzeń minimalna
715088			
3-12 lat, montaż – SZKOL.RAD235			

5 776,00 zł
639,00 zł

Przestrzeń minimalna

Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12

Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg]

Karuzela Trzmiel 2
• konstrukcja: stal cynkowana i/lub malowana proszkowo;
• siedziska oraz pozostałe elementy z polietylenowych płyt HDPE odpornych na działanie warunków atmosferycznych;
• podest z aluminiowej ryflowanej blachy;
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
• wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami.

Place zabaw

Zestaw zabawowy 2 zjeżdżalnie, M
• konstrukcja o profilu 80 × 80 mm, ze stali cynkowanej i malowanej proszkowo;
• daszki, osłonki z polietylenowych płyt HDPE odpornych na działanie warunków atmosferycznych;
• podesty kwadratowe, z trwałej, antypoślizgowej i wodoodpornej sklejki
lub z płyty HPL;
• wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
• zjeżdżalnia i zjazd strażacki ze stali nierdzewnej.

Strefa bezpieczeństwa

HOOP 0706

Dane urządzenia

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
strefa bezpieczeństwa
27,60 m2
• konstrukcja o profilu 80x80 mm ze stali nierdzewnej lub cynkowana i malowana proszkowo;
długość TECHNICZNA PRODUKTU
2,53 m
www.vinci-play.com
KARTA
• daszki,osłonki z polietylenowych płyt HDPE
lub płyt HPL odpornych na działanie warunków atmosferycznych;
szerokość
2,46 m
• podesty kwadratowe z trwałej antypoślizgowej
i wodoodpornej sklejki lub z płyty HPL;
wysokość
całkowita
2,45 m
• wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi
kolorowymi
kapslami;
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, którewysokość
mogłyby swobodnego
umożliwić zakleszczenia:
palców, głowy i innych części ciała;
upadku
0,90 m
• zjeżdżalnia i zjazd strażacki ze stali nierdzewnej;
ZESTAW ZABAWOWY
przedział wiekowy
1–8 lat
produkt zgodny z normą pn-en
1176-1:2017-12
Dodatkowe uwagi
[kg]
15
• urządzenie posiada certyfikat wystawionymasa
przeznajcięższej
jednostkęczęści
akredytowaną
lub deklarację zgodności;
• kotwienie na gruncie płaskim na głębokości
80/70/60
cm; części [cm]
wymiar
największej
63 × 232 × 60
• urządzenie przeznaczone jest na publiczne
place zabaw;render
urządzenia ma charakter poglądowy i obrazuje ogólną
dostępność
części zamiennych
Tak
specyfikację urządzenia, a nie jego faktyczny wygląd. Kolorystyka może odbiegać od poglądowej;
• zjeżdżalnia nie powinna być usytuowana w kierunku południowym;

MINISWEET 0101-1

103

Wymiar największej części [cm]

150x90

Dostępność części zamiennych

Tak

Dane urządzenia

strefa bezpieczeństwa
23,70 m2
średnica
1,50 m
wysokość całkowita
0,70 m
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
wysokość swobodnego upadku
< 0,70 m
• konstrukcja stal cynkowana i/lub malowana proszkowo;
przedział wiekowy
3–12 lat
• siedziska oraz pozostałe elementy z polietylenowych
płyt HDPE odpornych na działanie warunków atmosferycznych;
1176-1:2017-12
• podest z aluminiowej ryflowanej blachy; produkt zgodny z normą pn-en
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, któremasa
mogłyby
umożliwić
zakleszczenia:
palców, głowy i innych części ciała;103
najcięższej
części
[kg]
• wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi
kolorowymi
kapslami;
wymiar
największej
części [cm]
150 x 90
dostępność części zamiennych
Tak
Dodatkowe uwagi
• urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;
• kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 60 cm;
• urządzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;render urządzenia ma charakter poglądowy i obrazuje ogólną
specyfikację urządzenia, a nie jego faktyczny wygląd. Kolorystyka może odbiegać od poglądowej;

Nawierzchnie
Ze względu na wysokość swobodnego upadku urządzenia norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza następujące rodzaje
nawierzchni: darń/ gleba (A), piaskowa o grubości warstwy 30 cm (A), syntetyczna atestowana dla wysokości upadku 1,00
m (A)

Nawierzchnie
Domek
Kółkonorma
i krzyżyk,
Ze względu na wysokość swobodnego upadku
urządzenia
PN-ENM1176-1:2017-12 dopuszcza następujące rodzaje
onstrukcja
o profilu
80(A,C),
× 80syntetyczna
mm, ze staliatestowana
cynkowanej
malowanejupadku
prosznawierzchni: darń/ gleba (A,B,C), piaskowa•o kgrubości
warstwy
30 cm
dlai wysokości
0,90 m (A,B,C)
kowo;

Prosta Office Centre
ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa
e-mail: biuro@vinci-play.com
Tel: (22) 499 39 91

• d
 aszki, osłonki z polietylenowych płyt HDPE, odpornych na działanie warunków atmosferycznych;
• podesty kwadratowe, z trwałej, antypoślizgowej i wodoodpornej sklejki
lub z płyty HPL;
• wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
Vinci Play
brak
ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczeProduction•and
warehouses
ul. Seminaryjnania:
9, 99-400
Łowiczgłowy i innych części ciała.
palców,
e-mail: biuro@vinci-play.com
Tel: 796 693 824

721016			
1-8 lat, montaż – SZKOL.RAD292			
Przestrzeń minimalna

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa

1,55 m

Szerokość

0,98 m

Wysokość swobodnego upadku
Przedział wiekowy

Vinci Play
Production and warehouses
ul. Seminaryjna 9, 99-400 Łowicz
e-mail: biuro@vinci-play.com
Tel: 796 693 824

6 746,00 zł
1 117,00 zł

15,49 m2 Przestrzeń minimalna

Długość
Wysokość całkowita

Prosta Office Centre
ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa
e-mail: biuro@vinci-play.com
Tel: (22) 499 39 91

1,69 m
< 0,60 m
1-8 lat

Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg]

28

Wymiar największej części [cm]

235x15x15

Dostępność części zamiennych

Tak
Dane urządzenia

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
strefa bezpieczeństwa
15,49 m2
• konstrukcja o profilu 80x80 mm ze stali nierdzewnej
lub cynkowana i malowana proszkowo;
długość
1,55 m
• daszki,osłonki z polietylenowych płyt HDPE
lub płyt HPL odpornych na działanie warunków atmosferycznych; 0,98 m
szerokość
• podesty kwadratowe z trwałej antypoślizgowej i wodoodpornej sklejki lub z płyty HPL;
wysokość całkowita
1,69 m
• wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
upadku
< 0,60 m
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, którewysokość
mogłyby swobodnego
umożliwić zakleszczenia:
palców, głowy i innych części ciała;
przedział wiekowy
1–8 lat
Dodatkowe uwagi
produkt zgodny z normą pn-en
1176-1:2017-12
• urządzenie posiada certyfikat wystawionymasa
przeznajcięższej
jednostkęczęści
akredytowaną
lub deklarację zgodności;
[kg]
28
• kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 80/70/60 cm;
wymiar
największej
części
[cm]
235ogólną
x 15 x 15
• urządzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;render urządzenia ma charakter poglądowy i obrazuje
dostępność
części zamiennych
Tak
specyfikację urządzenia, a nie jego faktyczny
wygląd. Kolorystyka
może odbiegać od poglądowej;
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Nawierzchnie
Ze względu na wysokość swobodnego upadku urządzenia norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza następujące rodzaje
nawierzchni: darń/ gleba (A,B,C), piaskowa o grubości warstwy 30 cm (A,C), syntetyczna atestowana dla wysokości upadku
0,60 m (A,B,C)
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Steel

Place zabaw

Place zabaw

Steel

Domek Steel

Domek Kółko i krzyżyk Steel

Zjeżdżalnia mini Steel

Zestaw zabawowy 4 wieże Steel

Zestaw zabawowy Olbrzym Steel

Zestaw zabawowy Gigant Steel

721030		
4 562,00 zł
721031		
7 030,00 zł
721032		
5 465,00 zł

721042		
42 709,00 zł
721043		
61 077,00 zł
721044		
113 653,00 zł

3-12 lat, montaż – SZKOL.RAD306		

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD318		

511,00 zł

Zjeżdżalnia Steel

3-12 lat, montaż – SZKOL.RAD307		

710,00 zł

Zestaw zabawowy Kryjówka Steel

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD308 		

786,00 zł

Zestaw zabawowy Wspinaczka Steel

5 942,00 zł

Zjeżdżalnia Baby Steel

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD319		

9 163,00 zł

Zestaw zabawowy Sprytny skrzat Steel

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD320		

17 151,00 zł

Zestaw zabawowy Multi Steel

721033		
11 540,00 zł
721034		
13 629,00 zł
721035		
15 566,00 zł

721045		
8 808,00 zł
721046		
17 968,00 zł
721047		
45 157,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD309 		

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD321		

1 660,00 zł

Zestaw zabawowy Super szkoła Steel

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD310 		

1 889,00 zł

Zestaw zabawowy Sprytne dziecko Steel

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD311 		

2 171,00 zł

1 633,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD322		

2 305,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD323		

6 442,00 zł

Zestaw zabawowy Małpi gaj Steel

721036		
19 289,00 zł
721038		
25 508,00 zł
721037		
22 619,00 zł
3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD312 		

2 677,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD313		

Zestaw zabawowy Małpi gaj + zjeżdżalnia Steel

Zestaw zabawowy 3 wieże Steel

3 179,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD314		

3 569,00 zł

Zestaw zabawowy Combo Steel

721039		
27 561,00 zł
721040		
28 775,00 zł
721041		
30 939,00 zł
3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD315		

3 569,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD316		

3 967,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD317		

Koszty transportu to 800 zł brutto na terenie całej Polski, opłata jednorazowa.
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4 300,00 zł

Pełna specyfikacja dostępna na www.mac.pl/placezabaw
185

185

Steel

STEEL 0204

Zestaw zabawowy Super szkoła Steel
• konstrukcja o profilu 80 × 80 mm, stal cynkowana i malowana proszkowo;
• daszki, osłonki z polietylenowych płyt HDPE odpornych na działanie warunków atmosferycznych;
www.vinci-play.com
KARTA
TECHNICZNA PRODUKTU
• platformy kwadratowe oraz ścianki wspinaczkowe z antypoślizgowej,
trwałej, wodoodpornej płyty lub płyty HPL;
• wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić
zakleszczeZESTAW ZABAWOWY
nia: palców, głowy i innych części ciała;
• gumowe bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji;
• stalowe liny w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami
z tworzywa sztucznego;
• zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej, burty z polietylenowych płyt HDPE;
• inne elementy metalowe cynkowane i/lub malowane proszkowo;
• kolorowe, trwałe kamienie wspinaczkowe;
• tunel z rury dwuściennej, wykonanej z polipropylenu PP.
721036			
3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD312			

strefa bezpieczeństwa
długość
szerokość
wysokość całkowita
wysokość swobodnego upadku
przedział wiekowy
produkt zgodny z normą pn-en
masa najcięższej części [kg]
wymiar największej części [cm]
dostępność części zamiennych

Strefa bezpieczeństwa

STEEL 0208

721041			

19 289,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD317			

39,75 m

Długość

2

Przestrzeń minimalna

Dane urządzenia

strefa bezpieczeństwa
długość
szerokość
wysokość całkowita
wysokość swobodnego upadku
przedział wiekowy
produkt zgodny z normą pn-en
masa najcięższej części [kg]
wymiar największej części [cm]
dostępność części zamiennych

www.vinci-play.com

Zestaw zabawowy Małpi gaj + zjeżdżalnia Steel
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
• konstrukcja
o profilu proszkowo;
80 × 80 mm, stal cynkowana i malowana proszkowo;
• konstrukcja o profilu 80x80 mm, stal cynkowana
i/lub malowana
• lub
daszki,
z polietylenowych
HDPE,atmosferycznych;
odpornych na działanie wa• daszki,osłonki z polietylenowych płyt HDPE
płyt osłonki
HPL odpornych
na działaniepłyt
warunków
runkówz atmosferycznych;
• platformy kwadratowe oraz ścianki wspinaczkowe
antypoślizgowej, trwałej wodoodpornej płytyZESTAW
lub płyty ZABAWOWY
HPL;
• wszystkie
śruby,
wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
• wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi
kolorowymi
kapslami;
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które• mogłyby
umożliwić
zakleszczenia:
palców,
głowy
i innych
części ciała;
brak ostrych
krawędzi
oraz szczelin,
które
mogłyby
umożliwić
zakleszcze• gumowe bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji;
nia: palców, głowy i innych części ciała;
• stalowe liny w oplocie polipropylenowym,•łączone
trwałymi
elementami
z tworzywa
gumowe
bezpieczne
zaślepki
na górze sztucznego;
konstrukcji;
• zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej, burty z polietylenowych
płyt
HDPE lub
płyt HPL;
• stalowe liny w
oplocie
polipropylenowym,
łączone trwałymi elementami
• inne elementy metalowe cynkowane i/lub malowane
proszkowo;
z tworzywa
sztucznego;
• kolorowe trwałe kamienie wspinaczkowe;• zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej, burty z polietylenowych płyt HDPE;
• tunel z rury dwuściennej wykonanej z polipropylenu
PP;trwałe kamienie wspinaczkowe.
• kolorowe.

Dodatkowe uwagi
721039			 27 651,00 zł
• urządzenie posiada certyfikat wystawiony3-14
przez
lat,jednostkę
montaż – akredytowaną;
SZKOL.RAD315			
3 569,00 zł
• kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 80/70/60 cm;
• urządzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;render urządzenia ma charakter poglądowy i obrazuje ogólną
specyfikację urządzenia, a nie jego faktyczny wygląd. Kolorystyka może odbiegać od poglądowej;
• zjeżdżalnia nie powinna być usytuowana w kierunku południowym;

Dane urządzenia

strefa bezpieczeństwa
długość
szerokość
wysokość całkowita
wysokość swobodnego upadku
przedział wiekowy
produkt zgodny z normą pn-en
masa najcięższej części [kg]
wymiar największej części [cm]
dostępność części zamiennych
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Długość

56,63 m2 5,58 m
Szerokość
5,58 m 4,57 m
4,57 m 3,21 m
Wysokość całkowita
3,21 m 1,80 m
Wysokość swobodnego upadku
1,80 m
Przedział wiekowy
3- 14 lat
3–14 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 102
102
110[cm]
× 370110x370x110
× 110
Wymiar największej części
Dostępność części zamiennychTak
Tak

Długość
Szerokość
Wysokość całkowita
Wysokość swobodnego upadku
Przedział wiekowy

51,84 m

Przestrzeń minimalna

4,95 m
51,84 m2
4,70
4,95
mm
4,70
mm
3,51
3,51 m
1,50 m
1,50 m
3- 14
3–14
latlat

Produkt zgodny z normą PN-EN1176-1:2017-12
1176-1:2017-12
111
Masa najcięższej części [kg]
111
110 × 400 × 110
Wymiar największej części [cm] 110x400x110
Tak
Dostępność części zamiennych
Tak

Dodatkowe uwagi
• urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;
• kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 80/70/60 cm;
• urządzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;render urządzenia ma charakter poglądowy i obrazuje ogólną
specyfikację urządzenia, a nie jego faktyczny wygląd. Kolorystyka może odbiegać od poglądowej;
• zjeżdżalnia nie powinna być usytuowana w kierunku południowym;

Nawierzchnie
Ze względu na wysokość swobodnego upadku urządzenia norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza następujące rodzaje
nawierzchni: piaskowa o grubości warstwy 30 cm (A,C), syntetyczna atestowana dla wysokości upadku 1,80 m (A,B,C)

Vinci Play
Production and warehouses
ul. Seminaryjna
9, 99-400 Łowicz
56,63e-mail:
m2 biuro@vinci-play.com
minimalna
Tel: 796 693Przestrzeń
824

Strefa bezpieczeństwa

2

Zestaw zabawowy Sprytny skrzat Steel
• konstrukcja o profilu 80 × 80 mm, stal cynkowana i malowana proszkowo;
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
• 2 daszki, osłonki z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmos• konstrukcja o profilu 80x80 mm, stal cynkowana i/lub
malowana proszkowo;
ferycznych;
www.vinci-play.com
TECHNICZNA
PRODUKTU
• daszki,osłonki z polietylenowych płyt HDPE lubKARTA
płyt
odpornych
działanie
warunków
atmosferycznych;
• HPL
wszystkie
śruby, na
wkręty
zakryte
plastikowymi
kolorowymi kapslami;
• platformy kwadratowe oraz ścianki wspinaczkowe•z bantypoślizgowej,
trwałej
lub umożliwić
płyty HPL;zakleszczerak ostrych krawędzi
orazwodoodpornej
szczelin, które płyty
mogłyby
• wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi
kapslami;
nia: palców,
głowy i innych części ciała;
• gumowe bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji;• gumowe, bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji;
ZESTAW ZABAWOWY
STEEL
0213
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby
zakleszczenia:
palców, głowy i łączone
innych części
ciała;
• umożliwić
stalowe liny
w oplocie polipropylenowym,
trwałymi
elementami
• stalowe liny w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi
elementami
z tworzywa sztucznego;
z tworzywa
sztucznego;
• zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej, burty z polietylenowych
płyt HDPE
lub płyt
HPL;
• 2 zjeżdżalnie
ze stali
nierdzewnej,
burty z polietylenowych płyt HDPE;
• zjazd strażacki ze stali nierdzewnej;
• kolorowe, trwałe kamienie wspinaczkowe.
• inne elementy metalowe cynkowane i/lub malowane proszkowo;
721046			 17 968,00 zł
• kolorowe trwałe kamienie wspinaczkowe;
3-14
lat, montaż – SZKOL.RAD322			
2 305,00 zł
• tunel z rury dwuściennej wykonanej z polipropylenu
PP;

STEEL 0206S1

Prosta Office Centre
Daneul.urządzenia
Prosta 51, 00-838 Warszawa
e-mail: biuro@vinci-play.com
StrefaTel:
bezpieczeństwa
(22) 499 39 91

4 300,00 zł

Przestrzeń minimalna

Dane urządzenia

4,55 m
39,75 m2
Szerokość
4,04 m
4,55 m
4,04 m
Wysokość całkowita
3,21 m
3,21 m
Wysokość swobodnego upadku
1,80 m
1,80 m
Przedział wiekowy
3- 14 lat
3–14 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg]
120
120
Wymiar największej110
części
[cm]
110x370x110
× 370
× 110
Tak
Dostępność części zamiennych
Tak

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

30 939,00 zł

2 677,00 zł

Przestrzeń minimalna

Dane urządzenia
Dane urządzenia

KARTA

Zestaw zabawowy Combo Steel
• konstrukcja o profilu 80 × 80 mm, stal cynkowana i malowana proszkowo;
• 2 daszki, osłonki z płyt HDPE, odpornych na działanie warunków atmoswww.vinci-play.com
TECHNICZNA
PRODUKTU
ferycznych;
• platformy kwadratowe oraz ścianka wspinaczokwa z antypoślizgowej,
trwałej wodoodpornej płyty lub płyty HPL;
• wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby
umożliwić
zakleszczeZESTAW
ZABAWOWY
nia: palców, głowy i innych części ciała;
• gumowe, bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji;
• stalowe liny w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami
z tworzywa sztucznego;
• 2 zjeżdżalnie ze stali nierdzewnej, burty z polietylenowych płyt HDPE;
• kolorowe, trwałe kamienie wspinaczkowe;
• tunel z rury dwuściennej, wykonanej z polipropylenu PP.

Place zabaw

Place zabaw

Steel

Nawierzchnie
Ze względu na wysokość swobodnego upadku urządzenia norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza następujące rodzaje
nawierzchni: piaskowa o grubości warstwy 30 cm (A,C), syntetyczna atestowanaPrzestrzeń
dla wysokości
upadku 1,50 m (A,B,C)
minimalna

Przestrzeń minimalna

Dane urządzenia

Dane urządzenia

Strefa bezpieczeństwa

37,18 m2

Przestrzeń minimalna

Długość
4,00 m
strefa bezpieczeństwa
37,18 m2
Szerokość
3,30 m
długość
4,00 m
szerokość
3,30 m
Wysokość całkowita
2,92 m
Prosta Office Centre
Vinci Play
wysokość całkowita
2,92 m
Wysokość
swobodnego upadku
ul. Prosta 51, 00-838
Warszawa
Production0,90
and m
warehouses
wysokość swobodnego upadku e-mail: biuro@vinci-play.com
0,90
m
ul. Seminaryjna
99-400 Łowicz
Przedział wiekowy
3- 149,lat
Tel: (22) 499 39 91
e-mail:
przedział wiekowy
3–14
lat biuro@vinci-play.com
Tel: 796
693 824
Produkt zgodny z normą PN-EN
1176-1:2017-12
produkt zgodny z normą pn-en
1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg]
90
masa najcięższej części [kg]
90
Wymiar
największej
części
[cm] × 88
88x335x88
wymiar największej części [cm]
88 × 335
Dostępność części zamiennych
Tak
dostępność części zamiennych
Tak

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
• konstrukcja o profilu 80x80 mm, stal cynkowana i/lub malowana proszkowo;
• osłonki z polietylenowych płyt HDPE lub HPL odpornych na działanie warunków atmosferycznych;
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Urządzenia drewniane

Place zabaw

Place zabaw

Urządzenia drewniane

Sklepik WD
721115

Domek WD
3 942,00 zł

1-8 lat, montaż – SZKOL.RAD384

39,00 zł

Zestaw zabawowy
Szybka jazda WD
721096

721116

Zjeżdżalnia mini WD
5 108,00 zł

1-8 lat, montaż – SZKOL.RAD385

710,00 zł

Zestaw zabawowy
2 zjeżdżalnie WD
8 971,00 zł

721097

721025

Zjeżdżalnia WD
5 283,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD301

852,00 zł

Zestaw zabawowy
Kryjówka WD
11 204,00 zł

721098

12 070,00 zł

Wóz policyjny WD
6 451,00 zł

Wóz strażacki WD
6 953,00 zł

721117

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD364 1 562,00 zł

1-8 lat, montaż – SZKOL.RAD386

Zestaw zabawowy
Sprytny maluch WD

Zjeżdżalnia ze schodkami WD

721099

11 566,00 zł

681,00 zł

8 442,00 zł

721121

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD365 1 898,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD366 1 898,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD367 2 373,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD368 2 305,00 zł

1-8 lat, montaż – SZKOL.RAD390

Zestaw zabawowy
3 wieże WD

Zestaw zabawowy
Wspinaczkowy dzień WD

Zestaw zabawowy
Sportowa szkoła WD

Zestaw zabawowy
4 wieże WD

Zestaw sprawnościowy WD

721100

14 751,00 zł

721101

16 092,00 zł

721102

19 278,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD369 2 847,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD370 2 983,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD371 3 729,00 zł

Zestaw zabawowy Combo WD

Statek piracki WD

Okręt piracki WD

721104

28 745,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD373 4 881,00 zł

721105

12 324,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD374 2 440,00 zł

721106

22 798,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD375 3 254,00 zł

Koszty transportu to 800 zł brutto na terenie całej Polski, opłata jednorazowa.
188

721095

188

721103

23 308,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD372 4 001,00 zł

721108

1 278,00 zł

10 554,00 zł

Ambulans WD
6 953,00 zł

721118

1-8 lat, montaż – SZKOL.RAD387

681,00 zł

Zestaw zabawowy Baby WD
721122

15 200,00 zł

1-8 lat, montaż – SZKOL.RAD391

1 831,00 zł

Zestaw sprawnościowy
Schodki WD
721109

15 100,00 zł

Zjeżdżalnia piracka Baby WD
6 953,00 zł

721119

1-8 lat, montaż – SZKOL.RAD388

681,00 zł

11 258,00 zł

1-8 lat, montaż – SZKOL.RAD392

3 525,00 zł

Zestaw zabawowy
Trójkąt WD
721110

29 986,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD378 1 416,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD379 2 102,00 zł

Zestaw sprawnościowy
Przeszkody WD

Zestaw sprawnościowy
Linarium WD

Zestaw sprawnościowy
Wyzwanie WD

20 129,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD381 2 169,00 zł

721113

28 128,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD382 3 208,00 zł

721114

721107

11 037,00 zł

1-8 lat, montaż – SZKOL.RAD376

1 898,00 zł

Zestaw sprawnościowy
Mostek WD

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD377 1 633,00 zł

721112

10 138,00 zł

Zestaw zabawowy
z huśtawką WD

Labirynt WD
721123

721120

1-8 lat, montaż – SZKOL.RAD389 1 562,00 zł

721111

8 159,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD380 1 325,00 zł

35 136,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD383 3 570,00 zł

Pełna specyfikacja dostępna na www.mac.pl/placezabaw
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Urządzenia drewniane

Urządzenia drewniane
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

www.vinci-play.com

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Place zabaw

721095			
3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD364			

WOODEN WD1438

6 451,00 zł

Zestaw zabawowy z huśtawką WD
• zestaw zabawowy z 1 zjeżdżalnią, połączony z huśtawką;
ZESTAW ZABAWOWY
• konstrukcja o przekroju 90 × 90 mm, wykonana z impregnowanego
drewna klejonego;
• podstawa konstrukcji drewnianej oparta jest na metalowych kotwach,
które zabezpieczają drewno przed bezpośrednim kontaktem z podłożem;
• podesty oraz ścianki wspinaczkowe wykonane z antypoślizgowej i wodoodpornej sklejki lub płyty HPL;
• daszki, osłonki wykonane z polietylenowych płyt HDPE lub HPL odpornych na warunki atmosferyczne;
• drążki, śruby, zjazd strażacki wykonane ze stali nierdzewnej;
• ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, z osłonkami z płyt polietylenowych
HDPE lub HPL;
• tunel z rury dwuściennej, wykonanej z polipropylenu PP.
721107			

1 562,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD376			

Przestrzeń minimalna

Dane urządzenia
Dane urządzenia

strefa bezpieczeństwa
długość
szerokość
wysokość całkowita
wysokość swobodnego upadku
przedział wiekowy
produkt zgodny z normą pn-en
masa najcięższej części [kg]
wymiar największej części [cm]
dostępność części zamiennych

Strefa bezpieczeństwa
Długość

22,60 m2
3,14 m

Przestrzeń minimalna

Dane urządzenia

22,60 m2
Szerokość
3,14 m 1,50 m
1,50 m 3,07 m
Wysokość całkowita
3,07 m
Wysokość swobodnego upadku
1,20 m
1,20 m
Przedział wiekowy
3- 14 lat
3–14 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN
1176-1:2017-12
1176-1:2017-12
30
Masa najcięższej części [kg]
30
325 × 9 × 9
Wymiar największej części [cm]
325x9x9
Tak

Dostępność części zamiennych

strefa bezpieczeństwa
długość
szerokość
wysokość całkowita
wysokość swobodnego upadku
przedział wiekowy
produkt zgodny z normą pn-en
masa najcięższej części [kg]
wymiar największej części [cm]
dostępność części zamiennych

Tak

Wóz policyjny
WD
www.vinci-play.com
KARTA
TECHNICZNA
PRODUKTU
• integracyjny zestaw zabawowy z elementami manipulacyjnymi;
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
• kzonstrukcja
o przekroju
90 × 90
mm, wykonana z impregnowanego drew• konstrukcja o przekroju 90x90 mm, wykonana
impregnowanego
drewna
klejonego;
na klejonego;
• podstawa konstrukcji drewnianej oparta jest na metalowych kotwach, które zabezpieczają drewno przed bezpośrednim
• podstawa konstrukcji drewnianej oparta jest na metalowych
ZESTAW kotwach,
ZABAWOWY
kontaktem z podłożem, a tym samym zapobiegają rozwijaniu się zgnilizny i przedłużają jego żywotność;
które zabezpieczają drewno przed bezpośrednim kontaktem z podłożem;
• podest oraz ścianka wspinaczkowa wykonane z antypoślizgowej i wodoodpornej sklejki lub płyty HPL;
• góra konstrukcji zabezpieczona polietylenowymi nakładkami chroniącymi
• osłonki, daszki wykonane z polietylenowych płyt
HDPE lub HPL odpornych na warunki atmosferyczne;
drewno;
• śruby wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone
plastikowymi
kapslami;
• osłonki wykonane
z frezowanych
polietylenowych płyt HDPE, odpornych
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby
umożliwić
zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
na warunki
atmosferyczne;
• drążki, zjazd strażacki wykonane ze stali nierdzewnej;
• drążki, śruby wykonane ze stali nierdzewnej;
• ślizg wykonany ze stali nierdzewnej z osłonkami
z płyt liny
polietylenowych
HDPE lub HPL; łączone trwałymi elementami
• stalowe
w oplocie polipropylenowym,
• trwałe kamienie wspinaczkowe;
z tworzywa sztucznego.
Dodatkowe uwagi
721117			
6 953,00 zł
• urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez
jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;
lat, montaż – SZKOL.RAD386			
681,00 zł
• kotwienie na gruncie płaskim na głębokości1-8
80/70/60
cm;
• urządzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw; render urządzenia ma charakter poglądowy i obrazuje ogólną
specyfikację urządzenia, a nie jego faktyczny wygląd. Kolorystyka może odbiegać od poglądowej.
• zjeżdżalnia nie powinna być usytuowana w kierunku południowym;
Nawierzchnie
Ze względu na wysokość swobodnego upadku urządzenia norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza następujące rodzaje
nawierzchni: piaskowa o grubości warstwy 30 cm (A,C), syntetyczna atestowana dla wysokości upadku 1,20 m (A,B,C)

Dane urządzenia

strefa bezpieczeństwa
długość
szerokość
wysokość całkowita
wysokość swobodnego upadku
przedział wiekowy
produkt zgodny z normą pn-en
masa najcięższej części [kg]
wymiar największej części [cm]
dostępność części zamiennych

Długość

190

Tak

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
• konstrukcja o przekroju 90x90 mm, wykonana z impregnowanego drewna klejonego;

37,90 m2

Długość

Przestrzeń minimalna

4,74 m
37,90 m2
Szerokość
3,28 m
4,74 m
Wysokość całkowita
3,07 m
3,28 m
3,07 m
Wysokość swobodnego upadku
1,30 m
1,30 m
Przedział wiekowy
3-14 lat
3–14 lat
Produkt zgodny z normą
PN-EN 1176-1:2017-12
1176-1:2017-12

Masa najcięższej części [kg] 24
24
292
× 8 × 4 292x8x4
Wymiar największej części
[cm]
KARTA
Tak
Dostępność części zamiennych
Tak

WOODEN WD1407

TECHNICZNA PRODUKTU

www.vinci-play.com

Zestaw zabawowy Kryjówka WD

• podesty oraz ścianki wspinaczkowe wykonane z antypoślizgowej i wodo• osłonki wykonane z polietylenowych płyt HDPE lub HPL odpornych na warunki atmosferyczne;
odpornej sklejki lub płyty HPL;
• śruby wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone plastikowymi kapslami;
• daszki, osłonki wykonane z polietylenowych płyt HDPE lub HPL, odpor• drążki i łańcuch huśtawki wykonane ze stali nierdzewnej;
nych na warunki atmosferyczne;
• ślizg wykonany ze stali nierdzewnej z osłonkami z płyt polietylenowych HDPE lub HPL;
• drążki, śruby, zjazd strażacki wykonane ze stali nierdzewnej;
• trwałe kamienie wspinaczkowe, siedzisko huśtawki•atestowane,
ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, z osłonkami z płyt polietylenowych

Dodatkowe uwagi
HDPE
lub HPL;
• urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę
akredytowaną lub deklarację zgodności;

• stalowe liny w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami
• kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 80/70/60 cm;
z tworzywa sztucznego;
• urządzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw; render urządzeia ma ma charakter poglądowy i obrazuje ogólną specyfikację urządzenia,
• tod
unel
z rury dwuściennej, wykonanej z polipropylenu PP.
a nie jego faktyczny wygląd. Kolorystyka może odbiegać
poglądowej;
• zjeżdżalnia nie powinna być usytuowana w kierunku721098			
południowym;
12 070,00 zł
• dostępne rodzaje siedzisk w huśtawce: R1 -płaskie,3-14
R2- koszykowe,
płaskie typu pas, R5- płaskie z oparciem
lat, montażR3– SZKOL.RAD367			
2 373,00 zł
Nawierzchnie
Ze względu na wysokość swobodnego upadku urządzenia norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza następujące rodzaje nawierzchni: piaskowa o
grubości warstwy 30 cm (A,C), syntetyczna atestowana dla wysokości upadku 1,30 m (A,B,C)

Prosta Office Centre
ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa
Dane urządzenia
e-mail: biuro@vinci-play.com
Tel: (22) 499 39 91

Przestrzeń minimalna

16,20 m 1,54 m
1,54 m 0,99 m
Szerokość
0,99 m
Wysokość całkowita
1,20 m
1,20 m
Wysokość swobodnego upadku
1,10 m 1,10 m
Przedział wiekowy
1–8 lat 1-8 lat
Produkt zgodny z normą1176-1:2017-12
PN-EN 1176-1:2017-12
10
Masa najcięższej części [kg]
10
151 × 100 × 1,2
Wymiar największej części [cm]
Tak 151x100x1,2

Dostępność części zamiennych
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Vinci Play
Production and warehouses
ul. Seminaryjna
9, 99-400 Łowicz
16,20biuro@vinci-play.com
m2 Przestrzeń minimalna
e-mail:
2Tel: 796 693 824

1 898,00 zł

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
• dwuwieżowy zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i przejściem
rurowym;
ZESTAW
ZABAWOWY
• konstrukcja o przekroju 90x90 mm, wykonana z impregnowanego
klejonego,
zabezpieczona
u góry polietylenowymi
nakładkami
• konstrukcjadrewna
o przekroju
90 ×
90 mm, wykonana
z impregnowanego
drewchroniącymi wierzch drewna;
na klejonego;
• podstawa konstrukcji drewnianej oparta jest na metalowych
kotwach, które zabezpieczają drewno przed bezpośrednim kontaktem z podłożem, a
• podstawa konstrukcji drewnianej oparta jest na metalowych kotwach,
tym samym zapobiegają rozwijaniu się zgnilizny i przedłużają jego żywotność;
które zabezpieczają drewno przed bezpośrednim kontaktem z podłożem;
• podesty oraz ścianka wspinaczkowa wykonane z antypoślizgowej i wodoodpornej sklejki lub płyty HPL;

WOODEN WD1430

Prosta Office Centre
Dane51,
urządzenia
ul. Prosta
00-838 Warszawa
e-mail: biuro@vinci-play.com
bezpieczeństwa
Tel:Strefa
(22) 499
39 91

11 037,00 zł

Przestrzeń minimalna

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa

Place zabaw

Zjeżdżalnia WD
• zestaw zabawowy z 1 zjeżdżalnią i zjazdem strażackim;ZESTAW ZABAWOWY
• konstrukcja o przekroju 90 × 90 mm, wykonana z impregnowanego drewna klejonego;
• podstawa konstrukcji drewnianej oparta jest na metalowych kotwach,
które zabezpieczają drewno przed bezpośrednim kontaktem z podłożem;
• podesty oraz ścianki wspinaczkowe wykonane z antypoślizgowej i wodoodpornej sklejki lub płyty HPL;
• daszki, osłonki wykonane z polietylenowych płyt HDPE lub HPL odpornych na warunki atmosferyczne;
• drążki, śruby, zjazd strażacki, wykonane ze stali nierdzewnej;
• ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, z osłonkami z płyt polietylenowych
HDPE lub HPL.

WOODEN WD1404

www.vinci-play.com

Strefa bezpieczeństwa

Dane urządzenia

strefa bezpieczeństwa
długość
szerokość
wysokość całkowita
wysokość swobodnego upadku
przedział wiekowy
produkt zgodny z normą pn-en
masa najcięższej części [kg]
wymiar największej części [cm]
dostępność części zamiennych

Długość

Vinci Play
Production and warehouses
ul. Seminaryjna 9, 99-400 Łowicz
e-mail: biuro@vinci-play.com
27,40 m2
Tel: 796 693 824
Przestrzeń minimalna

Przestrzeń minimalna

2,61 m
27,40 m2
2,59 m
2,61 m
Wysokość całkowita
2,77 m
2,59 m
2,77 m
Wysokość swobodnego upadku
0,90 m
0,90 m
Przedział wiekowy
3- 14 lat
3–14 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg] 25
25
Szerokość

302
× 9 × 9 302x9x9
Wymiar największej części
[cm]
Tak
Dostępność części zamiennych
Tak

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
• konstrukcja o przekroju 90x90 mm, wykonana z impregnowanego drewna klejonego;
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Urządzenia sprawnościowe

Place zabaw

Place zabaw

Urządzenia sprawnościowe

Sześcian sprawnościowy mini
Climboo
721834

4 983,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD445

761,00 zł

Drabinka z mostkiem Climboo
721134

5 695,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD396

781,00 zł

Płotki Climboo
721138

721131

Zestaw sprawnościowy Trio
Climboo

6 292,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD393

945,00 zł

Drabinka pozioma Climboo
721135

2 841,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD397

511,00 zł

Zestaw grzybków Climboo
1 545,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD400

639,00 zł

Tor przeszkód – Wielki poligon
721142

Sześcian sprawnościowy
Climboo

18 266,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD404

4 042,00 zł

721139

1 512,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD401

639,00 zł

Tyrolka
721143

721132

5 119,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD394

792,00 zł

Drążki do podciągania Climboo
721136

1 397,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD398

355,00 zł

Równoważnia prosta Climboo
721140

1 207,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD402

355,00 zł

Tyrolka podwójna
17 879,00 zł

5-14 lat, montaż – SZKOL.RAD405

2 699,00 zł

721144

192

721133

Linarium S

3 133,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD395

511,00 zł

Poręcze gimnastyczne Climboo
721137

1 850,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD399

511,00 zł

Przejście tunelowe Climboo WD
721149

2 810,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD411

497,00 zł

34 498,00 zł

5-14 lat, montaż – SZKOL.RAD406

4 047,00 zł

715197

12 069,00 zł

5-14 lat, montaż – SZKOL.RAD242

721145

Linarium M
6 780,00 zł

3 390,00 zł

721146

Linarium L
8 753,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD407 1 278,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD408

Kostka sprawnościowa
Climboo WD

Ścianki sprawnościowe
Climboo WD

721150

3 010,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD412

852,00 zł

Drążki do podciągania,
Climboo WD
811,00 zł

721154
3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD416

355,00 zł

Szkolny zestaw sprawnościowy
Climboo WD

Zjazd linowy z podestem

Koszty transportu to 800 zł brutto, na terenie całej Polski, opłata jednorazowa.
192

Mostek – równoważnia
Climboo

721158

40 125,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD420

4 361,00 zł

721151

1 762,00 zł

721147

Linarium XL
10 428,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD409

Zestaw sprawnościowy
Max WD

4 700,00 zł

721152

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD414

Zestaw sprawnościowy
mini WD

Tor przeszkód
Climboo WD

2 527,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD417

1 136,00 zł

Drążki do pompek
Climboo WD
721159
3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD421

721156

1 136,00 zł

355,00 zł

17 595,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD418

721160

27 711,00 zł
2 034,00 zł

721153

2 011,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD415

681,00 zł

Zestaw sprawnościowy
Cube Climboo WD
4 042,00 zł

Drabinka wspinaczkowa
Climboo WD
690,00 zł

721148

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD410

Poligony sprawnościowe
Climboo WD

6 873,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD413 1 136,00 zł

721155

1 762,00 zł

16 890,00 zł
2 916,00 zł

Zestaw akrobatyczny
Climboo WD

2 360,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD422

721157

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD419

539,00 zł

721161

4 210,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD423

1 079,00 zł

Pełna specyfikacja dostępna na www.mac.pl/placezabaw
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TECHNICZNA PRODUKTU

Urządzenia sprawnościowe

POLIGON

CLIMBOO 0416-1

Poligon
• konstrukcja
o profilu
80x80 mm, stal cynkowana i/lub malowana
www.vinci-play.com
KARTA
TECHNICZNA
PRODUKTU
proszkowo;
• osłonki z polietylenowych płyt HDPE lub HPL, odpornych na działanie
warunków atmosferycznych;
POLIGON
• platformy z antypoślizgowej, trwałej wodoodpornej sklejki lub płyty HPL;
• wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
• stalowe liny w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego;
• gumowe, bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji;
• tunel z rury dwuściennej wykonanej z polipropylenu PP;
721142			
3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD404			

Strefa bezpieczeństwa
Dane urządzenia

strefa bezpieczeństwa
długość
szerokość
wysokość całkowita Przestrzeń
wysokość swobodnego upadku
przedział wiekowy
produkt zgodny z normą pn-en
masa najcięższej części [kg]
wymiar największej części [cm]
dostępność części zamiennych

Długość
Szerokość

57,03 m2

18 266,00 zł
4 042,00 zł

Przestrzeń minimalna

5,94 m
Przestrzeń minimalna

57,3 m2

Wysokość całkowita
5,94 m

4,01 m
Wysokość swobodnego
upadku

minimalnaPrzedział wiekowy1,21 m

4,01 m
1,21 m

< 0,60 m
3-14 years

0,60 m
Produkt zgodny z<normą
PN-EN 1176-1:2017
Masa najcięższej 3–14
części lat
[kg]
1176-1:2017
Wymiar największej części [cm]
26
Dostępność części zamiennych
255 x 15 x 5
Tak

26
255x15x5
Tak

Strefa bezpieczeństwa

Strefa bezpieczeństwa

1,70 m

Szerokość

1,70 m

Wysokość całkowita

2,50 m

Wysokość swobodnego upadku
Przedział wiekowy

2

Przestrzeń minimalna

Przestrzeń minimalna

0,70 m
3- 14 lat

Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg]

330x10x10

Dostępność części zamiennych

Tak

Stożek 250 cm
• konstrukcja stalowa cynkowana i/lub malowana proszkowo;
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
• stalowe liny w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego;
• obręcz ze stali nierdzewnej;
721145			

30

Wymiar największej części [cm]

1-8 lat, montaż – SZKOL.RAD407			

6 780,00 zł
1 278,00 zł

Dane urządzenia

strefa bezpieczeństwa
długość
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
szerokość
• konstrukcja stalowa cynkowana i/lub malowana proszkowo;
wysokość całkowita
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
wysokość swobodnego upadku
• stalowe liny w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego;
• obręcz ze stali nierdzewnej;
przedział wiekowy
produkt zgodny z normą pn-en
Dodatkowe uwagi
masa najcięższej części [kg]
• urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;
wymiar największej części [cm]
• kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 80/100 cm;
• urządzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;render urządzenia ma charakter poglądowy i obrazuje ogólną dostępność części zamiennych
specyfikację urządzenia, a nie jego faktyczny wygląd. Kolorystyka może odbiegać od poglądowej;

17,34 m2
1,70 m
1,70 m
2,50 m
0,70 cm
3–14 lat
1176-1:2017
30
330 x 10 x 10
Tak

Nawierzchnie
Ze względu na wysokość swobodnego upadku urządzenia norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza następujące rodzaje
nawierzchni: darń/ gleba (A,B,C), piaskowa o grubości warstwy 30 cm (A,C), syntetyczna atestowana dla wysokości upadku
0,70 m (A,B,C)

17,34 m2

Szerokość

1,70 m

Wysokość całkowita

2,50 m

Przedział wiekowy

17,34 m

Długość

1,70 m

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
• konstrukcja o profilu 80x80 mm, stal cynkowana i/lub malowana proszkowo;
• osłonki z polietylenowych płyt HDPE lub HPL, odpornych na działanie warunków atmosferycznych;
• platformy z antypoślizgowej, trwałej wodoodpornej sklejki lub płyty HPL;
• wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
• stalowe liny w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego;
• gumowe, bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji;
• tunel z rury dwuściennej wykonanej z polipropylenu PP;

Urządzenia sprawnościowe
STOŻEK 250CM

Długość

Wysokość swobodnego upadku

www.vinci-play.com

Place zabaw

CLIMBOO 0414-1

Place zabaw

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

www.vinci-play.com

Przestrzeń minimalna

0,70 m

Grupa MAC S.A.
Witosa, 25-561 Kielce
e-mail: olga.midak@mac.pl

3- 14 lat

07/02/2020

Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg]

Dodatkowe uwagi

30

Wymiar największej części [cm]

330x10x10

Dostępność części zamiennych

Tak

• urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;
• kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 80/70/60 cm;
• urządzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;render urządzenia ma charakter poglądowy i obrazuje ogólną
specyfikację urządzenia, a nie jego faktyczny wygląd. Kolorystyka może odbiegać od poglądowej;
Nawierzchnie

Ze względu na wysokość swobodnego upadku urządzenia norma PN-EN 1176-1:2017-12
dopuszcza następujące rodzaje
SPECYFIKACJA
MATERIAŁOWA
wana i/lub malowana proszkowo;
nawierzchni: darń/ gleba (A,B,C), piaskowa o grubości warstwy 30 cm (A,C), syntetyczna atestowana dla wysokości upadku
•
konstrukcja
stalowa
cynkowana i/lub malowana proszkowo;
0,35 m (A,B,C)
L, odpornych na działanie warunków atmosferycznych;
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
odpornej sklejki lub płyty HPL;
• stalowe liny w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego;
mi kolorowymi kapslami;
Grupa MAC S.A.
25-561 Kielce
mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowyWitosa,
i
innych
części
ciała;
• obręcz ze stali nierdzewnej;
e-mail: olga.midak@mac.pl
ączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego;
03/12/2019
strukcji;
Dodatkowe uwagi
ropylenu PP;
• urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;

przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;

ości 80/70/60 cm;

place zabaw;render urządzenia ma charakter poglądowy i obrazuje ogólną
wygląd. Kolorystyka może odbiegać od poglądowej;

u urządzenia norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza następujące rodzaje
grubości warstwy 30 cm (A,C), syntetyczna atestowana dla wysokości upadku
194

194

• kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 80/100 cm;
• urządzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;render urządzenia ma charakter poglądowy i obrazuje ogólną
specyfikację urządzenia, a nie jego faktyczny wygląd. Kolorystyka może odbiegać od poglądowej;

Nawierzchnie
Ze względu na wysokość swobodnego upadku urządzenia norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza następujące rodzaje
nawierzchni: darń/ gleba (A,B,C), piaskowa o grubości warstwy 30 cm (A,C), syntetyczna atestowana dla wysokości upadku
0,70 m (A,B,C)
195

195

721131			
3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD393			

Strefa bezpieczeństwa

strefa bezpieczeństwa
długość
szerokość
wysokość całkowita
wysokość swobodnego upadku
przedział wiekowy
produkt zgodny z normą pn-en
masa najcięższej części [kg]
wymiar największej części [cm]
dostępność części zamiennych

Długość

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

ści [cm]

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD408			

Dane urządzenia

strefa bezpieczeństwa
długość
szerokość
wysokość całkowita
wysokość swobodnego upadku
przedział wiekowy
produkt zgodny z normą pn-en
masa najcięższej części [kg]
wymiar największej części [cm]
dostępność części zamiennych

www.vinci-play.com

Strefa bezpieczeństwa
Dane urządzenia
16,70
m2

strefa bezpieczeństwa
długość
2,32
m
szerokość
0,87
m całkowita
wysokość
wysokość swobodnego upadku
1,10
m wiekowy
przedział
produkt zgodny z normą pn-en
0,99
m
masa najcięższej
części [kg]
wymiar największej części [cm]
1-8
lat
dostępność części zamiennych

1968

101x12x3

Długość
Szerokość

Vinci Play
Production and warehouses
ul. Seminaryjna 9, 99-400 Łowicz
e-mail: biuro@vinci-play.com
Tel: 796 693 824

16,70 m2

0,87 m
16,70 m2
Wysokość całkowita
1,10 m
2,32 m
0,87 m
Wysokość swobodnego upadku
0,99 m
1,10 m
Przedział wiekowy
1-8 lat
0,99 m
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
3–14 lat
Masa najcięższej części [kg]
8
1176-1:2017-12
Wymiar największej części 8
[cm]
101x12x3
Dostępność części zamiennych
Tak
101 x 12 x 3
Tak

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
• konstrukcja o przekroju 90x90 mm, wykonana z impregnowanego drewna klejonego;
• góra konstrukcji zabezpieczona polietylenowymi nakładkami chroniącymi wierzch drewna;

Przestrzeń minimalna

2,60 m
29,60 m2
Szerokość
2,60 m
2,60 m
2,60 m
Wysokość całkowita
2,50 m
2,50 m
Wysokość swobodnego upadku
0,99 m
0,99 m
Przedział wiekowy
3- 14 lat
3–14 lat
Produkt zgodny z normą
PN-EN 1176-1:2017-12
1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg]3
33

330 × [cm]
10 × 10 330x10x10
Wymiar największej części
Tak
Dostępność części zamiennych
Tak

721141			

3 640,00 zł

Nawierzchnie
3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD403			
875,00 zł
Ze względu na wysokość swobodnego upadku urządzenia norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza następujące rodzaje
nawierzchni: darń/ gleba (A,B,C), piaskowa o grubości warstwy 30 cm (A,C), syntetyczna atestowana dla wysokości upadku
0,99 m (A,B,C)

2 527,00 zł
1 136,00 zł

Przestrzeń minimalna

2,32 m
Przestrzeń minimalna
Przestrzeń minimalna

Długość

CLIMBOO 0412

odpornych na warunki atmosferyczne;
Nawierzchnie
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszZe względu na wysokość swobodnego upadku
urządzenia
1176-1:2017-12
czenia:
palców, norma
głowyPN-EN
i innych
części ciała;dopuszcza następujące rodzaje
nawierzchni: piaskowa o grubości warstwy
30 cm
(A,C), syntetyczna
dla wysokości upadku 1,80 m (A,B,C)
• drążki
wykonane
ze stali atestowana
nierdzewnej;
• stalowe liny w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego;

Prosta Office Centre
ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa
e-mail: biuro@vinci-play.com
Tel: (22) 499 39 91

29,60 m2

Przejście rurowe Climboo

MINI ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY
• kontaktem z podłożem, a tym samym zapobiegają
rozwijaniu się zgnili-

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD417			

Strefa bezpieczeństwa

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
• konstrukcja o profilu 80 × 80 mm, stal cynkowana i malowana proszkowo;
• konstrukcja stalowa cynkowana i/lub malowana
proszkowo;
• osłonki
z polietylenowych płyt HDPE odpornych na działanie warunków
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby
umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
atmosferycznych;
• stalowe liny w oplocie polipropylenowym,• łączone
trwałymi
elementami trwałej
z tworzywa
sztucznego;
platformy z antypoślizgowej,
wodoodpornej
sklejki lub płyty HPL;
www.vinci-play.com
KARTA
TECHNICZNA
PRODUKTU
• wszystkie
śruby, wkręty zakryte
plastikowymi kolorowymi kapslami;
Dodatkowe uwagi
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszcze• urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez
jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;
nia: palców,
głowy i innych części ciała;
• kotwienie na gruncie płaskim na głębokości
80/100 cm;
• gumowe,
bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji;
• urządzenie przeznaczone jest na publiczne
urządzenia
ma charakter
poglądowy
i obrazuje RUROWE
ogólną
• tplace
unel zzabaw;render
rury dwuściennej
wykonanej
z polipropylenu
PP. PRZEJŚCIE
specyfikację urządzenia, a nie jego faktyczny wygląd. Kolorystyka może odbiegać od poglądowej;

Dodatkowe uwagi
zny i przedłużają jego żywotność;
• urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;
• śruby wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone plastikowy• kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 80/70/60 cm;
mi kapslami;
• urządzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;render urządzenia ma charakter poglądowy i obrazuje ogólną
• elementy
kolorowe
wykonane
z polietylenowych
specyfikację urządzenia, a nie jego faktyczny
wygląd.
Kolorystyka
może odbiegać
od poglądowej;płyt HDPE lub HPL

721155			

1 762,00 zł

Przestrzeń minimalna

Dane urządzenia

MINI ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY

CLIMBOO WD1460

8 753,00 zł

945,00 zł

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
Tor przeszkód – Poligon
• konstrukcja o profilu 80x80 mm, stal cynkowana i/lub malowana proszkowo;
• konstrukcja o przekroju 90x90 mm, wykonana z impregnowanego
• ścianka z antypoślizgowej, trwałej wodoodpornej sklejki lub płyty HPL;
drewnakolorowymi
klejonego;kapslami;
• wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi
góramogłyby
konstrukcji
zabezpieczona
polietylenowymi
nakładkami
chroniącywww.vinci-play.com
TECHNICZNA
PRODUKTU
• brak ostrych krawędzi orazKARTA
szczelin,•które
umożliwić
zakleszczenia:
palców, głowy i innych
części
ciała;
mi wierzch drewna;
• kolorowe trwałe kamienie wspinaczkowe;
• podstawa
drewnianej
opartasztucznego;
jest na metalowych kotwach,
• stalowe liny w oplocie polipropylenowym,
łączone konstrukcji
trwałymi elementami
z tworzywa
• gumowe, bezpieczne zaślepki na górzektóre
konstrukcji;
zabezpieczają drewno przed bezpośrednim

ą PN-EN 1176-1:2017-12

[kg]
196

721146			

6 292,00 zł

26,53
m2
Przestrzeń
minimalna

26,53 m2
2,56 m
2,56 m
Szerokość
1,72 m
1,72 m
Wysokość całkowita
1,94 m
1,94 mupadku
Wysokość swobodnego
1,80 m
1,80 m
Przedział wiekowy
3- 14 lat
3–14 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg]
30
30
Wymiar największej części [cm]
243x8x8
243 × 8 × 8
Dostępność części zamiennych
Tak
Tak

www.vinci-play.com

• k onstrukcja stalowa, cynkowana i/lub malowana proszkowo;
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
PIRAMIDA
250CM
• stalowe liny w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi
elementami
z tworzywa sztucznego.

CLIMBOO 0417-1

Przestrzeń minimalna

Dane urządzenia
Dane urządzenia

KARTA
TECHNICZNA PRODUKTU
Linarium M

Sześcian sprawnościowy Climboo
• konstrukcja o profilu 80 × 80 mm, stal cynkowana i malowana proszkowo;
• ścianka z antypoślizgowej, trwałej, wodoodpornej sklejki lub płyty HPL;
TECHNICZNA
PRODUKTU
• wKARTA
szystkie śruby,
wkręty zakryte
plastikowymi kolorowymi www.vinci-play.com
kapslami;
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
• kolorowe, trwałe kamienie wspinaczkowe;
SZEŚCIAN GIMNASTYCZNY
• stalowe liny w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami
z tworzywa sztucznego;
• gumowe, bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji.

CLIMBOO 0402

WD1460

upadku

Urządzenia sprawnościowe

Place zabaw

Place zabaw

Urządzenia sprawnościowe

Dane urządzenia

strefa bezpieczeństwa
długość
szerokość
wysokość całkowita
wysokość swobodnego upadku
przedział wiekowy
produkt zgodny z normą pn-en
masa najcięższej części [kg]
wymiar największej części [cm]
dostępność części zamiennych

Prosta Office Centre
ul.
Prostaurządzenia
51, 00-838 Warszawa
Dane
e-mail: biuro@vinci-play.com
Tel:
(22) 499
39 91
Strefa
bezpieczeństwa

Długość

Vinci Play
Production and warehouses
ul. Seminaryjna 9, 99-400 Łowicz
2
e-mail: m
biuro@vinci-play.com
17,22
Tel: 796 693
824
Przestrzeń
minimalna

Przestrzeń minimalna

2,42 m
17,22 m2
0,88 m
2,42 m
0,88 m
Wysokość całkowita
1,21 m
1,21 m
Wysokość swobodnego upadku
< 0,60 m
< 0,60 m
Przedział wiekowy
3- 14 lat
3–14 lat
Produkt zgodny z normą
PN-EN
1176-1:2017-12
1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg]11
11
Szerokość

176 ×[cm]
18 × 18 176x8x8
Wymiar największej części
Tak
Dostępność części zamiennych
Tak

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
• konstrukcja o profilu 80x80 mm, stal cynkowana i/lub malowana proszkowo;

197

197

Solo

Place zabaw

Place zabaw

Solo

Stolik Solo do piaskownicy

Panel do zabawy piaskiem – Solo

792,00 zł

721063
1-12 lat, montaż – SZKOL.RAD339

71,00 zł

Piaskownica trójkątna
721066

1 642,00 zł
568,00 zł

Piaskownica sześciokątna 3,35
HDPE, z siedziskami
2 672,00 zł

1-12 lat, montaż – SZKOL.RAD346

426,00 zł

Kosz do gry w piłkę Solo
721051

4 191,00 zł

1-12 lat, montaż – SZKOL.RAD340

355,00 zł

7 737,00 zł

355,00 zł

715091

1-12 lat, montaż – SZKOL.RAD238

721068

Tablica kredowa Solo

Gra Kółko i krzyżyk Solo
1 247,00 zł

3-12 lat, montaż – SZKOL.RAD324

721052
1-8 lat, montaż – SZKOL.RAD328

355,00 zł

4 640,00 zł

1-8 lat, montaż – SZKOL.RAD344

721048

Piaskownica Statek

1 904,00 zł

1-12 lat, montaż – SZKOL.RAD343 1 136,00 zł

284,00 zł

Domek wielofunkcyjny Solo

4 224,00 zł

3-12 lat, montaż – SZKOL.RAD327

721067

Piaskownica 1,8 x 1,8 m

Piaskownica drewniana,
zasuwana, z tablicą kredową

Domek z piaskownicą

1-14 lat, montaż – SZKOL.RAD342

721070

721064

9 696,00 zł
994,00 zł

721049

497,00 zł

284,00 zł

2 298,00 zł

3-12 lat, montaż – SZKOL.RAD331

426,00 zł

Koszty transportu to 800 zł brutto na terenie całej Polski, opłata jednorazowa.
198

198

1-12 lat, montaż – SZKOL.RAD341

653,00 zł

Piaskownica drewniana,
kwadratowa
721069

1-12 lat, montaż – SZKOL.RAD345

721050

426,00 zł

1 600,00 zł

3-12 lat, montaż – SZKOL.RAD326

721056

715093

Pociąg – wagon odkryty
6 563,00 zł

3-12 lat, montaż – SZKOL.RAD239

696,00 zł

Jeep Solo

3 205,00 zł

355,00 zł

Stolik do gry w szachy
z siedziskami Solo

Stolik z siedziskami Solo
721055

Pociąg – lokomotywa
4 774,00 zł

Głuchy telefon (2 szt.) Solo

2 359,00 zł

3-12 lat, montaż – SZKOL.RAD325

721065

721057

839,00 zł

Zjeżdżalnia Słonik
5 004,00 zł

1-8 lat, montaż – SZKOL.RAD347

3-12 lat, montaż – SZKOL.RAD332

355,00 zł

721078

3-12 lat, montaż – SZKOL.RAD329

619,00 zł

721058

852,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD334

2 081,00 zł

1-12 lat, montaż – SZKOL.RAD351

426,00 zł

721072
1-8 lat, montaż – SZKOL.RAD348

681,00 zł

1-8 lat, montaż – SZKOL.RAD337

Pociąg – wagon z daszkiem
4 908,00 zł

3-12 lat, montaż – SZKOLRAD330

619,00 zł

721059

6 475,00 zł
852,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD335

2 210,00 zł
639,00 zł

721073

681,00 zł

1 044,00 zł
213,00 zł

Panel Solo – tablica WD
1-8 lat, montaż – SZKOL.RAD363

5 417,00 zł

3-12 lat, montaż – SZKOL.RAD240

619,00 zł

721060

3 905,00 zł

3-12 lat, montaż – SZKOL.RAD336

653,00 zł

Liczydło z manipulatorem Solo

1-12 lat, montaż – SZKOL.RAD349

721090

715094

Zjeżdżalnia, Solo S
4 806,00 zł

Liczydło Solo SN

Tablica – panel, 3 w 1, WD
721061

721054

Zjeżdżalnia, Solo M
5 483,00 zł

Zjeżdżalnia Żółwik

Liczydło z panelami, 3 w 1, Solo
1 939,00 zł

Pociąg – wagon rurka

4 061,00 zł

Zjeżdżalnia, Solo L
5 363,00 zł

3-12 lat, montaż – SZKOL.RAD333

721071

721053

721077

1 560,00 zł

1-12 lat, montaż – SZKOL.RAD350

320,00 zł

Hamak Solo

878,00 zł
213,00 zł

721062
3-6 lat, montaż – SZKOL.RAD338

6 095,00 zł
568,00 zł

Pełna specyfikacja dostępna na www.mac.pl/placezabaw
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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Solo
SOLO 0801-1

www.vinci-play.com

Solo

PIASKOWNICA

Place zabaw

715091			
1-12 lat, montaż – SZKOL.RAD238			

Dane urządzenia

Panel Solo – Zębatki WD

Panel Solo – Manipulator WD

Panel Solo – Pożar WD

721079		
1 320,00 zł
721080		
1 220,00 zł
721081		
1 233,00 zł
1-8 lat, montaż – SZKOL.RAD352		

213,00 zł

1-8 lat, montaż – SZKOL.RAD353		

213,00 zł

1-8 lat, montaż – SZKOL.RAD354		

213,00 zł

strefa bezpieczeństwa
długość
szerokość
wysokość całkowita
wysokość swobodnego upadku
przedział wiekowy
produkt zgodny z normą pn-en
masa najcięższej części [kg]
wymiar największej części [cm]
dostępność części zamiennych

355,00 zł

Przestrzeń minimalna

Dane urządzenia
Strefa bezpieczeństwa

1 904,00 zł

Place zabaw

Piaskownica 1,8 × 1,8 m
• kwadratowa piaskownica z 4 siedziskami;
• konstrukcja: stal cynkowana i malowana proszkowo;
• elementy kolorowe z płyt HDPE, odpornych na działanie warunków atmosferycznych;
• wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała.

21,00 m2

Długość

1,78 m
21,00 m2
Szerokość
1,78 m 1,78 m
1,78 m 0,30 m
Wysokość całkowita
0,30 m< 0,60 m
Wysokość swobodnego upadku
< 0,60 m
Przedział wiekowy
1-12 lat
1–12 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN
1176-1:2017-12
1176-1:2017-12

Przestrzeń minimalna

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

7
7
× 35 149x35x1,5
× 1,5
Wymiar największej części149
[cm]
Tak
Dostępność części zamiennych
Tak

www.vinci-play.com

Masa najcięższej części [kg]

SOLO 0122

lICZYDŁO, ZEGAR I ELEMENTY MANIPULACYJNE

Liczydło z panelami, 3 w 1, Solo

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
• konstrukcja o profilu 80 × 80 mm, ze stali nierdzewnej lub cynkowana
• konstrukcja stal cynkowana i/lub malowana proszkowo;
i malowana proszkowo;
• elementy kolorowe z płyt HDPE lub HPL odpornych
na działanie
warunków
atmosferycznych;
• elementy
kolorowe
z płyt HDPE
lub HPL, odpornych na działanie warun• wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi
kapslami;
ków atmosferycznych;
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;

• wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszcze-

Panel Solo – Labirynt WD

Panel Solo – Niebo WD

Dodatkowe uwagi
nia: palców, głowy i innych części ciała;
• urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;
• gumowe
• kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 80/70/60
cm;bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji.
• urządzenie przeznaczone jest na publiczne place
zabaw;render
urządzenia ma charakter poglądowy i obrazuje2ogólną
721078			
081,00 zł
specyfikację urządzenia, a nie jego faktyczny wygląd.
może odbiegać od poglądowej;
1-12 lat,Kolorystyka
montaż – SZKOL.RAD351			
426,00 zł

Panel Solo – Liczydło WD

721082		
1 039,00 zł
721083		
1 267,00 zł
721084		
1 247,00 zł
1-8 lat, montaż – SZKOL.RAD355		

213,00 zł

1-8 lat, montaż – SZKOL.RAD356		

213,00 zł

1-8 lat, montaż – SZKOL.RAD357		

213,00 zł

Dane urządzenia

strefa bezpieczeństwa
długość
szerokość
wysokość całkowita
wysokość swobodnego upadku
przedział wiekowy
produkt zgodny z normą pn-en
masa najcięższej części [kg]
wymiar największej części [cm]
dostępność części zamiennych

Panel Solo – Auto WD

Panel Solo – Bulaj WD

Panel Solo – Labirynt II WD

213,00 zł

1-8 lat, montaż – SZKOL.RAD359		

213,00 zł

1-8 lat, montaż –SZKOL.RAD360		

1,44 m
0,77 m
0,77 m
0,97 m
0,97 m
Wysokość swobodnego upadku
< 0,60 KARTA
m
< 0,60 m
Przedział wiekowy
1-12 lat
1–12 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg]
7
7
Wymiar największej 152
części
152x8x8
× 8[cm]
×8
Dostępność części zamiennych
Tak
Tak
Szerokość

Wysokość całkowita

TECHNICZNA PRODUKTU

SOLO 0820

www.vinci-play.com

SAMOCHODZIK JEEP

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
Jeep Solo
• konstrukcja o profilu 80x80 mm ze stali •
nierdzewnej
lub stal
cynkowana
i malowana
proszkowo;proszkowo;
konstrukcja:
cynkowana
i/lub malowana
• elementy kolorowe z płyt HDPE lub HPL •
odpornych
nazdziałanie
warunków płyt
atmosferycznych;
elementy
polietylenowych
HDPE, odpornych na działanie warun• wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi
kapslami;
kówkolorowymi
atmosferycznych;
Prosta Office
Centre
Play które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
• brak
ostrych krawędzi orazVinci
szczelin,
•warehouses
wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
ul. Prosta 51,
Warszawa
Production
and
• 00-838
gumowe
bezpieczne zaślepki
na górze
konstrukcji;

721085		
1 388,00 zł
721086		
1 267,00 zł
721087		
1 039,00 zł
1-8 lat, montaż – SZKOL.RAD358		

Przestrzeń minimalna
Dane urządzenia
Nawierzchnie
2
Ze względu
na bezpieczeństwa
wysokość swobodnego upadku
norma
PN-EN
1176-1:2017-12
dopuszcza następujące rodzaje
Strefa
13,15 murządzenia
Przestrzeń minimalna
nawierzchni:
darń/ gleba (A,B,C), piaskowa
o grubości warstwy 30 cm (A,C), syntetyczna atestowana dla wysokości upadku
Długość
1,44 m
13,15 m2
0,60 m (A,B,C)

213,00 zł

e-mail: biuro@vinci-play.com
Tel: (22) 499 39 91

ul. Seminaryjna 9,•99-400
brakŁowicz
ostrych
e-mail: biuro@vinci-play.com

krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszcze-

nia: palców, głowy i innych części ciała.
Dodatkowe uwagi
Tel: 796 693 824
• urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;
721057			
5 363,00 zł
• kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 80/70/60 cm;
3-12
lat, montaż
– SZKOL.RAD333			
839,00 zł
• urządzenie przeznaczone jest na publiczne
place
zabaw;render
urządzenia ma charakter poglądowy i obrazuje ogólną
specyfikację urządzenia, a nie jego faktyczny wygląd. Kolorystyka może odbiegać od poglądowej;

Dane urządzenia

Panel Solo – Abecadło WD

Panel Solo – Mapa WD

Panel Solo – Tablica WD

721088		
1 093,00 zł
721089		
1 093,00 zł
721090		
878,00 zł
1-8 lat, montaż –SZKOL.RAD361		

213,00 zł

1-8 lat, montaż –SZKOL.RAD362		

213,00 zł

1-8 lat, montaż –SZKOL.RAD363		

Koszty transportu to 800 zł brutto na terenie całej Polski, opłata jednorazowa.
200
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213,00 zł

strefa bezpieczeństwa
długość
szerokość
wysokość całkowita
wysokość swobodnego upadku
przedział wiekowy
produkt zgodny z normą pn-en
masa najcięższej części [kg]
wymiar największej części [cm]
dostępność części zamiennych

Nawierzchnie
Ze względu na wysokość swobodnego upadku urządzenia norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza następujące rodzaje
nawierzchni: darń/ gleba (A,B,C), piaskowa o grubości warstwy 30 cm (A,C), syntetyczna atestowana dla wysokości upadku
Przestrzeńminimalna
minimalna
Przestrzeń
Dane0,60
urządzenia
m (A,B,C)
16,90 m2
Strefa bezpieczeństwa
16,90 m2
1,70 m
Długość
1,70 m
1,00 m
Szerokość
1,00 m
1,00 m
Wysokość całkowita
1,00 m
< 0,60 m
Wysokość swobodnego upadku
< 0,60 m
3–12 lat
Przedział wiekowy
3-12 lat
1176-1:2017-12
Produkt zgodny z normą PN-EN 65
1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg]
101 × 11 × 9465
Wymiar największej części [cm]Tak 101x11x94
Dostępność części zamiennych

Tak

Prosta Office Centre
ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa
e-mail: biuro@vinci-play.com
Tel: (22) 499 39 91MATERIAŁOWA
SPECYFIKACJA

Vinci Play
Production and warehouses
ul. Seminaryjna 9, 99-400 Łowicz
e-mail: biuro@vinci-play.com
Tel: 796 693 824

• konstrukcja stal cynkowana i/lub malowana proszkowo;

201

201

KARTA
Solo TECHNICZNA PRODUKTU

467

Solo

www.vinci-play.com

SOLO WD1467

721079			

SOLO WD1468

Liczydło z manipulatorem Solo
• Konstrukcja o przekroju 90x90 m z impregnowanego drewna klejonego;
• Podstawa konstrukcji drewnianej oparta na metalowych kotwach, które zabezpieczają drewno przed bezpośrednim kontaktem z podłożem,
a tym
samym zapobiegają
gniciu i przedłużają żywotność konstrukcji;
www.vinci-play.com
KARTA
TECHNICZNA
PRODUKTU
• Góra konstrukcji zabezpieczona polietylenowymi nakładkami chroniącymi wierzch drewna;
• Dachy i osłony z polietylenowych płyt HDPE odpornych na działanie
PANEL EDUKACYJNY
warunków atmosferycznych;
• Śruby ze stali nierdzewnej, zakryte plastikowymi kapslami;

1 320,00 zł

1-8 lat, montaż – SSZKOL.RAD352			

721077			

213,00 zł

1-8 lat, montaż – SZKOL.RAD350			

Place zabaw

Place zabaw

PANEL EDUKACYJNY

Panel edukacyjny Solo Zębatki
• Konstrukcja o przekroju 90x90 m z impregnowanego drewna klejonego;
• Podstawa konstrukcji drewnianej oparta na metalowych kotwach, które zabezpieczają drewno przed bezpośrednim kontaktem z podłożem,
KARTA
TECHNICZNA
PRODUKTU
a tym
samym zapobiegają
gniciu i przedłużają żywotnośćwww.vinci-play.com
konstrukcji;
• Góra konstrukcji zabezpieczona polietylenowymi nakładkami chroniącymi wierzch drewna;
• Dachy i osłony z polietylenowych płyt HDPE odpornych
na działanie
PANEL
EDUKACYJNY
warunków atmosferycznych;
• Śruby ze stali nierdzewnej, zakryte plastikowymi kapslami;

1 560,00 zł
320,00 zł

Dane urządzenia

Strefa bezpieczeństwa
Dane urządzenia
2

10,10 m

o upadku

strefa bezpieczeństwa
długość
0,84
m
szerokość
0,12
m całkowita
wysokość
wysokość swobodnego upadku
1,30
m
przedział wiekowy
produkt zgodny z normą pn-en
< 0,60 m
masa najcięższej części [kg]
1-8wymiar
lat największej części [cm]
dostępność części zamiennych

mą PN-EN 1176-1:2017

i [kg]

ęści [cm]

miennych

12
120x9x9
Tak

Długość

10,10 m2

Przestrzeń minimalna

0,84 m

Przestrzeń minimalna
0,12 m

Szerokość

Przestrzeń minimalna

10,10 m2
1,30 m
0,84 m
Wysokość swobodnego
upadku
< 0,60 m
0,12 m
Przedział wiekowy 1,3 m
1-8 lat
Produkt zgodny z<normą
PN-EN 1176-1:2017
0,60 m
1–8 lat
Masa najcięższej części
[kg]
12
1176-1:2017
Wymiar największej
części [cm]
120x9x9
12
Dostępność części zamiennych
Tak
120 x 9 x 9
Tak
Wysokość całkowita

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
• Konstrukcja o przekroju 90x90 m z impregnowanego drewna klejonego;
• Podstawa konstrukcji drewnianej oparta na metalowych kotwach, które zabezpieczają drewno przed bezpośrednim
kontaktem z podłożem, a tym samym zapobiegają gniciu i przedłużają żywotność konstrukcji;
• Góra konstrukcji zabezpieczona polietylenowymi nakładkami chroniącymi wierzch drewna;
• Dachy i osłony z polietylenowych płyt HDPE odpornych na działanie warunków atmosferycznych;
• Śruby ze stali nierdzewnej, zakryte plastikowymi kapslami;
DODATKOWE UWAGI

• kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 80/70/60 cm;
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
• urządzenie przeznaczone na publiczne place zabaw;
ERIAŁOWA
• render urządzenia ma charakter poglądowy, a rzeczywisty wygląd urządzenia i jego kolor, może się różnić;
roju 90x90 m z impregnowanego drewna klejonego;
• Urządzenie przystosowane dla osób niepełnosprawnych;
• urządzenie
posiada certyfikat
wystawiony
przez jednostkę
akredytowaną lub deklarację zgodności;
cji drewnianej oparta na metalowych kotwach, które
zabezpieczają
drewno
przed
bezpośrednim

m, a tym samym zapobiegają gniciu i przedłużają żywotność konstrukcji;
SURFACES
bezpieczona polietylenowymi nakładkami chroniącymi
wierzch
drewna;
Ze względu
na wysokość
swobodnego upadku urządzenia norma PN-EN 1176-1:2017 dopuszcza następujące rodzaje
nawierzchni: darń/ gleba (A,B,C), piaskowa o grubości warstwy 30 cm (A,C), syntetyczna atestowana dla wysokości upadku
lietylenowych płyt HDPE odpornych na działanie warunków
atmosferycznych;
0,60 m (A,B,C).
zewnej, zakryte plastikowymi kapslami;

GI
Grupa MAC S.A.
e płaskim, na głębokości 80/70/60 cm;
Witosa, 25-561 Kielce
e-mail: olga.midak@mac.pl
dzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
03/02/2020
czone na publiczne place zabaw;
ma charakter poglądowy, a rzeczywisty wygląd urządzenia i jego kolor, może się różnić;
sowane dla osób niepełnosprawnych;
certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;

strefa bezpieczeństwa
długość
szerokość
wysokość całkowita
wysokość swobodnego upadku
przedział wiekowy
produkt zgodny z normą pn-en
masa najcięższej części [kg]
wymiar największej części [cm]
dostępność części zamiennych
Strefa bezpieczeństwa

10,10 m2

Długość

0,84 m

Szerokość

0,12 m

Wysokość całkowita
Wysokość swobodnego upadku
Przedział wiekowy

10,10 m2
0,84 m
0,12 m
1,3 m
< 0,60 m
1–8 lat
1176-1:2017
12
120 x 9 x 9
Tak
Przestrzeń minimalna

Przestrzeń minimalna

1,30 m
< 0,60 m
1-8 lat

Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017
Masa najcięższej części [kg]

9

Wymiar największej części [cm]

120x9x9

Dostępność części zamiennych

Tak

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
Panel edukacyjny
Soloklejonego;
Labirynt
• Konstrukcja o przekroju 90x90 m z impregnowanego
drewna
• Konstrukcja
o przekroju
m z impregnowanego
drewna
klejonego;
• Podstawa konstrukcji drewnianej oparta
na metalowych
kotwach,90x90
które zabezpieczają
drewno przed
bezpośrednim
Podstawagniciu
konstrukcji
drewnianej
oparta
na metalowych kotwach, któkontaktem z podłożem, a tym samym•zapobiegają
i przedłużają
żywotność
konstrukcji;
• Góra konstrukcji zabezpieczona polietylenowymi
nakładkami
chroniącymi
wierzch drewna;kontaktem z podłożem,
re zabezpieczają
drewno
przed bezpośrednim
www.vinci-play.com
• Dachy i osłony z polietylenowychKARTA
płyt HDPE
odpornych
na działanie
warunków
atmosferycznych;
TECHNICZNA
PRODUKTU
a tym
samym zapobiegają
gniciu
i przedłużają
żywotność konstrukcji;
• Śruby ze stali nierdzewnej, zakryte •
plastikowymi
kapslami;
Góra konstrukcji zabezpieczona polietylenowymi nakładkami chroniący-

mi wierzch drewna;

SOLO WD1468

• Dachy i osłony z polietylenowych płyt HDPE odpornych
na działanie
DODATKOWE UWAGI
PANEL
EDUKACYJNY
• kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości
80/70/60
cm;
warunków
atmosferycznych;
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin,•które
mogłyby
umożliwić
zakleszczenia:
głowy ikapslami;
innych części ciała;
Śruby
ze stali
nierdzewnej,
zakryte palców,
plastikowymi
• urządzenie przeznaczone na publiczne place zabaw;
721082			
• render urządzenia ma charakter poglądowy,
a rzeczywisty wygląd urządzenia i jego kolor, może się różnić; 1 039,00 zł
lat, montaż – SZKOL.RAD355			
• Urządzenie przystosowane dla osób1-8
niepełnosprawnych;
• urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;

213,00 zł

Dane urządzenia

strefa bezpieczeństwa
10,10 m2
SURFACES
Ze względu na wysokość swobodnegodługość
upadku urządzenia norma PN-EN 1176-1:2017 dopuszcza następujące0,84
rodzaje
m
nawierzchni: darń/ gleba (A,B,C), piaskowa
o grubości warstwy 30 cm (A,C), syntetyczna atestowana dla wysokości
szerokość
0,12 mupadku
0,60 m (A,B,C).
wysokość całkowita
1,3 m
wysokość swobodnego upadku
przedział wiekowy
produkt zgodny z normą pn-en
masa najcięższej części [kg]
wymiar największej części [cm]
dostępność części zamiennych

Grupa MAC S.A.
Witosa, 25-561 Kielce
e-mail: olga.midak@mac.pl

Strefa bezpieczeństwa
14/02/2020

10,10 m2

Długość

0,84 m

Szerokość

0,12 m

Wysokość całkowita
Wysokość swobodnego upadku
Przedział wiekowy

Przestrzeń minimalna

< 0,60 m
1–8 lat
1176-1:2017
12
120 x 9 x 9
Tak

Przestrzeń minimalna

1,30 m
< 0,60 m
1-8 lat

Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017

ość swobodnego upadku urządzenia norma PN-EN 1176-1:2017 dopuszcza następujące rodzaje
eba (A,B,C), piaskowa o grubości warstwy 30 cm (A,C), syntetyczna atestowana dla wysokości upadku

202

202

Masa najcięższej części [kg]

9

Wymiar największej części [cm]

120x9x9

Dostępność części zamiennych

Tak

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
• Konstrukcja o przekroju 90x90 m z impregnowanego drewna klejonego;
• Podstawa konstrukcji drewnianej oparta na metalowych kotwach, które zabezpieczają drewno przed bezpośrednim 203
kontaktem z podłożem, a tym samym zapobiegają gniciu i przedłużają żywotność konstrukcji;
• Góra konstrukcji zabezpieczona polietylenowymi nakładkami chroniącymi wierzch drewna;

203

Bujaki

Place zabaw

Place zabaw

Bujaki

Bujak Trawka

Bujak podwójny – Trawka

Bujak podwójny, krzyżowy

Bujak podwójny – Zebra

Bujak podwójny – Kotek

720969		
2 048,00 zł
715090		
2 129,00 zł
720976		
2 136,00 zł

1-12 lat, montaż – SZKOL.RAD250		

1-12 lat, montaż – SZKOL.RAD258		

284,00 zł

Bujak Psiak

1-12 lat, montaż – SZKOL.RAD251		

284,00 zł

Bujak Skuter

1-12 lat, montaż – SZKOL.RAD260		

355,00 zł

Bujak Złoty rumak

284,00 zł

Bujak Łódź

1-12 lat, montaż – SZKOL.RAD237		

284,00 zł

Bujak Rekin

1-12 lat, montaż – SZKOL.RAD265		

284,00 zł

Bujak Deska

720963		
1 166,00 zł
720964		
1 166,00 zł
720965		
1 166,00 zł

720974		
3 423,00 zł
720975		
3 118,00 zł
720970		
2 468,00 zł

1-12 lat, montaż – SZKOL.RAD252		

1-12 lat, montaż – szkol.rad263		

284,00 zł

Bujak Owieczka

1-12 lat, montaż – SZKOL.RAD253		

284,00 zł

Bujak Kurka żółtopiórka

1-12 lat, montaż – SZKOL.RAD254		

284,00 zł

Bujak Krówka

355,00 zł

Bujak Wesołe papużki

1-12 lat, montaż – szkol.rad264		

355,00 zł

Bujak Piłka I

3-12 lat, montaż – szkol.rad259		

284,00 zł

Bujak Piłka II

720968		
1 877,00zł
720966		
1 877,00 zł
720973		
1 877,00 zł

720957		
4 387,00 zł
720954		
1 186,00 zł
720955		
4 034,00 zł

1-12 lat, montaż – SZKOL.RAD257		

3-14 lat, montaż – szkol.rad256		

284,00 zł

Bujak Ślimak

1-12 lat, montaż – SZKOL.RAD255		

284,00 zł

Bujak Pszczółka

1-12 lat, montaż – SZKOL.RAD262		

284,00 zł

Bujak Rakieta

454,00 zł

Bujak Miś koala

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD244		

284,00 zł

Bujak Ławeczka

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD245		

454,00 zł

Bujak Wyspy

720972		
1 877,00 zł
715089		
1 877,00 zł
720967		
1 877,00 zł

720958		
3 784,00 zł
720959		
2 366,00 zł
720960		
3 016,00 zł

1-12 lat, montaż – SZKOL.RAD261		

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD247		

284,00 zł

1-12 lat, montaż – SZKOL.RAD236		

284,00 zł

1-12 lat, montaż – SZKOL.RAD256		

Koszty transportu to 800 zł brutto na terenie całej Polski, opłata jednorazowa.
204

Bujak Kwiatek

720961		
1 070,00 zł
720962		
1 647,00 zł
720971		
3 004,00 zł

204

284,00 zł

440,00 zł

3-12 lat, montaż – SZKOL.RAD248		

355,00 zł

3-12 lat, montaż – SZKOL.RAD249		

454,00 zł

Pełna specyfikacja dostępna na www.mac.pl/placezabaw
205
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Bujaki

Bujaki

Place zabaw

Bujak owieczka
• Stalowa sprężyna 20 mm fosforanowana żelazowo i malowana proszkowo;
• Siedzisko oraz pozostałe elementy z polietylenowych płyt HDPE odpornych
na działanie
warunków atmosferycznych;
www.vinci-pla
KARTA
TECHNICZNA
PRODUKTU
www.vinci-play.com
KARTA
TECHNICZNA
PRODUKTU
• Wszystkie
śruby, wkręty
zakryte plastikowymi kolorowymi
kapslami;
• Brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
BUJAK OWIEC
• Inne elementy metalowe cynkowane i/lub malowane proszkowo;
BUJAK OWIECZKA

SPRING
SPRING
0609 0609

BUJAK PSZCZÓŁKA
SPRING 0608-1
715089			
1 877,00 zł
BUJAK PSZCZÓŁKA
SPRING 0608-1
1-12 lat, montaż – SZKOL.RAD236			
284,00 zł

720973			

1 877,00 zł

1-12 lat, montaż – SZKOL.RAD262			

Strefa bezpieczeństwa
Dane urządzenia

strefa bezpieczeństwa
długość
szerokość
wysokość całkowita
wysokość swobodnego upadku
przedział wiekowy
produkt zgodny z normą pn-en
masa najcięższej części [kg]
wymiar największej części [cm]
dostępność części zamiennych

Długość
Szerokość

Przestrzeń minimalna

10,09 m2

Przestrzeń
minimalna 2
m
Strefa bezpieczeństwa0,73
10,09 m
10,09 m2
0,44 m
Długość
0,73 m

Przestrzeń minimalna

0,73 m
Wysokość całkowita
0,87 m
Szerokość
0,44 m
0,44 m
Wysokość swobodnego
Wysokośćupadku
całkowita < 0,60 m
0,87 m
0,87 m
Przedział wiekowy
1-12 lat
Wysokość
< 0,60 m
< 0,60 mswobodnego upadku
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Przedział
1-12 lat
1–12 latwiekowy
Dostępność części zamiennych
Tak
1176-1:2017-12
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części
33
33 [kg]części zamiennych
Dostępność
Tak
Wymiar największej
części
80x130x43
80
x 130
x 43[cm] części
Masa
najcięższej
[kg]
33
Tak
Wymiar największej części [cm]

80x130x43

Strefa bezpieczeństwa
Dane urządzenia

strefa bezpieczeństwa
długość
szerokość
wysokość całkowita
wysokość swobodnego upadku
przedział wiekowy
produkt zgodny z normą pn-en
masa najcięższej części [kg]
wymiar największej części [cm]
dostępność części zamiennych

284,00 zł

Przestrzeń minimalna

11,07 m2
Przestrzeń
minimalna
0,80
m

Długość

bezpieczeństwa
m
SzerokośćStrefa11,07
0,43 m

2
11,07 m2
0,80
m
0,80 m
WysokośćDługość
całkowita
0,75 m
0,43 m
WysokośćSzerokość
swobodnego upadku
< 0,60 m
0,43 m
0,75 m
Przedział wiekowy
1-12 lat
Wysokość
całkowita
0,75 m
< 0,60 m
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Wysokość
upadku
< 0,60 m
1–12swobodnego
lat
Dostępność części zamiennych
Tak
1176-1:2017-12
Przedział
wiekowy
1-12 lat
Masa najcięższej części
34
34 [kg]
Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Wymiar największej
części
[cm]
79x130x43
79 x 130 x 43
Dostępność
Tak
Tak części zamiennych
Masa najcięższej części [kg]
34

Przestrzeń minimalna

Wymiar największej części [cm]
79x130x43
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
Bujak żabka
• stalowa sprężyna 20 mm fosforanowana
żelazowo
i malowana
proszkowo;
• Stalowa
sprężyna
20 mm
fosforanowana żelazowo i malowana prosz• siedzisko oraz pozostałe elementy z polietylenowych
płyt HDPE odpornych na działanie warunków atmosferycznych;
kowo;
• wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
• Elementy
z polietylenowych
płyt HDPE
odpornych na działanie warunKARTA
TECHNICZNA
PRODUKTU
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby
umożliwić
zakleszczenia: palców,
głowy i innych części ciała;
kówmalowane
atmosferycznych;
SPECYFIKACJA
MATERIAŁOWA
• inne elementy
metalowe cynkowane
i/lub
proszkowo;
www.vinci-play.com
KARTA
TECHNICZNA
PRODUKTU
• Wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi
kapslami;

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
Bujak trzy ptaszki
• stalowa sprężyna 20 mm fosforanowana
żelazowo
i malowana
proszkowo;
• Stalowa
sprężyna
20 mm
fosforanowana żelazowo i malowana proszSPECYFIKACJA
MATERIAŁOWA
• siedzisko oraz
pozostałe elementy
z polietylenowych
płyt HDPE odpornych na działanie warunków atmosferycznych;
kowo;
• stalowa
sprężyna
mm
fosforanowana
żelazowo
i malowana
proszkowo;
• wszystkie śruby,
wkręty
zakryte20
plastikowymi
kolorowymi
kapslami;
• Elementy
z polietylenowych
płyt HDPE
odpornych na działanie warunsiedziskooraz
orazszczelin,
pozostałe
elementy
z polietylenowych
płyt HDPEpalców,
odpornych
działanie
warunków
• brak ostrych• krawędzi
które
mogłyby
umożliwić zakleszczenia:
głowynai innych
części
ciała; atmosferycznych;
ków
atmosferycznych;
• wszystkie śruby, wkręty
zakryte
plastikowymi kolorowymi
kapslami;
www.vinci-play.com
KARTA
TECHNICZNA
PRODUKTU
• Wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi
kapslami;
Dodatkowe uwagi
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
• Brakprzez
ostrych
krawędzi
oraz szczelin,
które mogłyby
umożliwić zaklesz• urządzenie posiada certyfikat wystawiony
jednostkę
akredytowaną
lub deklarację
zgodności;
czenia:
głowy
i innych części
ciała;
www.vinci-play.com
TECHNICZNA
PRODUKTU
• kotwienie na
gruncie płaskim
na głębokości
40 palców,
cm;KARTA
Dodatkowe
uwagi
• Konstrukcja
stalowa
i/ lub
malowana
proszkowo;
BUJAK
TRZYogólną
PTASZKI
• urządzenie •przeznaczone
jest na publiczne
place
zabaw;render
urządzeniaakredytowaną
ma
charakter
poglądowy
i obrazuje
urządzenie posiada
certyfikat
wystawiony
przezcynkowana
jednostkę
lub
deklarację
zgodności;
specyfikację urządzenia,
niegruncie
jego faktyczny
Kolorystyka
może odbiegać od poglądowej;
• kotwienieana
płaskim wygląd.
na głębokości
40 cm;
720957			
4 387,00 zł
• urządzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;render urządzenia ma charakter poglądowy
i obrazuje
ogólną
BUJAK
1-12 lat, montaż – SZKOL.RAD256			
454,00
zł TRZY PTASZKI
Nawierzchnie
specyfikację urządzenia, a nie jego faktyczny wygląd. Kolorystyka może odbiegać od poglądowej;
Ze względu na wysokość swobodnego upadku urządzenia norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza następujące rodzaje
nawierzchni: darń/
gleba (A,B), piaskowa o grubości warstwy 30 cm (A), syntetyczna atestowana dla wysokości upadku 0,60
Nawierzchnie
m (A,B)
Ze względu na wysokość swobodnego upadku urządzenia norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza następujące rodzaje

Place zabaw

Bujak pszczółka
• Stalowa sprężyna 20 mm fosforanowana żelazowo i malowana proszkowo;
• Siedzisko oraz pozostałe elementy z polietylenowych płyt HDPE odpornych na działanie warunków atmosferycznych;
www.vinci-play.com
KARTA
TECHNICZNA
PRODUKTU
• Wszystkie
śruby, wkręty
zakryte plastikowymi kolorowymi
kapslami;
KARTA
TECHNICZNA
PRODUKTU
• Brak ostrych
krawędzi
oraz szczelin,
które mogłyby umożliwić zaklesz- www.vinci-play.com
czenia: palców, głowy i innych części ciała;

www.vin

• stalowa sprężyna 20 mm fosforanowana żelazowo i malowana proszkowo;

• elementy
Brak ostrych
krawędzi oraz płyt
szczelin,
mogłyby
zaklesz- atmosferycznych;
Dodatkowe
uwagi oraz pozostałe
• siedzisko
z polietylenowych
HDPEktóre
odpornych
naumożliwić
działanie warunków
• urządzenie
posiada certyfikat
wystawiony
przez
jednostkę
akredytowaną
lub
deklarację
czenia:
palców,
głowy
i innych części
ciała; zgodności;
• wszystkie
śruby, wkręty
zakryte
plastikowymi
kolorowymi
kapslami;
BUJA
• kotwienie
na
gruncie
płaskim
na
głębokości
40
cm;
• Konstrukcja
stalowa
cynkowana
i/ lub
malowana proszkowo;
• brak ostrych krawędzi oraz
szczelin, które
mogłyby
umożliwić
zakleszczenia:
palców,BUJAK
głowy ŚLIMAK
i innych części ciała;
• urządzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;render urządzenia ma charakter poglądowy i obrazuje ogólną
• inne elementy metalowe cynkowane i/lub malowane proszkowo;
specyfikację urządzenia, a nie jego faktyczny
wygląd. Kolorystyka może odbiegać od poglądowej;
720972			
1 877,00 zł

SPRING 0615-1

SPRING 0660

SPRING 0615-1

SPRING 0660

1-12 lat, montaż – SZKOL.RAD261			

284,00 zł

Dodatkowe uwagi
Nawierzchnie
• urządzenie
certyfikat
przezPN-EN
jednostkę
akredytowaną
lub deklarację
Ze względu
na wysokośćposiada
swobodnego
upadkuwystawiony
urządzenia norma
1176-1:2017-12
dopuszcza
następującezgodności;
rodzaje
nawierzchni:
darń/ gleba
piaskowa
o grubości
warstwy 40
30 cm
• kotwienie
na(A,B),
gruncie
płaskim
na głębokości
cm;(A), syntetyczna atestowana dla wysokości upadku 0,60
m (A,B) • urządzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;render urządzenia ma charakter poglądowy i obrazuje ogóln

nawierzchni: darń/ gleba (A,B), piaskowa o grubości warstwy 30 cm (A), syntetyczna atestowana dla wysokości upadku 0,60
m (A,B)

specyfikację urządzenia, a nie jego faktyczny wygląd. Kolorystyka może odbiegać od poglądowej;

Nawierzchnie
Ze względu na wysokość swobodnego upadku urządzenia norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza następujące rodza
nawierzchni: darń/ gleba (A,B), piaskowa o grubości warstwy 30 cm (A), syntetyczna atestowana dla wysokości upadku
m (A,B)

Grupa MAC S.A.
Witosa, 25-561 Kielce
e-mail: olga.midak@mac.pl

Dane urządzenia

strefa bezpieczeństwa
długość
szerokość
wysokość całkowita
wysokość swobodnego upadku
przedział wiekowy
produkt zgodny z normą pn-en
masa najcięższej części [kg]
wymiar największej części [cm]
dostępność części zamiennych

206
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Grupa MAC S.A.
Witosa, 25-561 Kielce
e-mail: olga.midak@mac.pl

Grupa MAC S.A.
21/08/2020
Strefa bezpieczeństwa
18,26 m2
Witosa, 25-561 Kielce
e-mail: olga.midak@mac.pl 2,04
Długość
m
Przestrzeń
minimalna

Strefa bezpieczeństwa
1,79 m
Długość
2,04 m
Wysokość całkowita
0,87 m
Szerokość
1,79 mupadku
Wysokość swobodnego
< 0,60 m
Wysokość całkowita
0,87 m
Przedział wiekowy
1-12 lat
Wysokość swobodnego upadku
< 0,60 m
Produkt zgodny z normą
PN-ENwiekowy
1176-1:2017-12
Przedział

Szerokość

18,26 m2
21/08/2020

18,26 m2

Przestrzeń minimalna
Przestrzeń minimalna

2,04 m
1,79 m
0,87 m
< 0,60 m
1-12 lat

1–12 lat
Dostępność części zamiennych
Tak PN-EN 1176-1:2017-12
Produkt zgodny z normą
1176-1:2017-12
Masa najcięższej części
[kg]
80
Dostępność
części
zamiennych
Tak
80
Wymiar największej części
[cm] 130x200x100
Masa
najcięższej
części [kg]
80
130 x 200
x 100
TakWymiar największej części [cm] 130x200x100
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
• stalowa sprężyna SPECYFIKACJA
20 mm fosforanowana
żelazowo i malowana proszkowo;
MATERIAŁOWA
• elementy z polietylenowych
płyt HDPE
na działanie
warunków
atmosferycznych;
• stalowa sprężyna
20odpornych
mm fosforanowana
żelazowo
i malowana
proszkowo;
• wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

09/09/2020
Strefa bezpieczeństwa

Dane urządzenia

Długość

strefa bezpieczeństwa
długość
szerokość
wysokość całkowita
wysokość swobodnego upadku
przedział wiekowy
produkt zgodny z normą pn-en
masa najcięższej części [kg]
wymiar największej części [cm]
dostępność części zamiennych

Szerokość

Przestrzeń minimalna

10,49 m2
0,62
m
Przestrzeń
minimalna

10,49 m2

0,62 m
Wysokość całkowita

Strefa bezpieczeństwa

0,43S.A.
mupadku
WysokośćGrupa
swobodnego
MAC
Witosa, 25-561
0,80 mKielce
Długość
Przedział
wiekowy

e-mail: olga.midak@mac.pl

0,43 m
0,80 m
< 0,60 m
1-12 lat

10,49 m2

Przestrzeń minimalna

0,62 m

< 0,60 m
m
lat
Dostępność części zamiennych
Tak
Wysokość
całkowita
0,80
m
1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg]
34
34
Wysokość
swobodnego
upadku
<
0,60
m
Wymiar największej części [cm]
64x125x42
64 x 125 x 42
Przedział wiekowy
1-12 lat
Tak
Produkt
zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-120,43
Szerokość
09/09/2020
1–12

Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12

SPECYFIKACJA
MATERIAŁOWA
Dostępność części
zamiennych
Tak
• stalowa sprężyna 20 mm fosforanowana żelazowo i malowana proszkowo;
207
najcięższej
części
[kg] z polietylenowych
34
• Masa
siedzisko
oraz pozostałe
elementy
płyt HDPE odpornych na działanie warunków atmosferycznych;
• wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
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Huśtawki

Place zabaw

Place zabaw

Huśtawki

Huśtawka wagowa
721772

Huśtawka wagowa, podwójna
2 590,00 zł

3-12 lat, montaż – SZKOL.RAD424

497,00 zł

Huśtawka Bocianie gniazdo, M
721794

5 878,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD441

639,00 zł

Huśtawka wahadłowa, M,
2 w 1, R1R6
721797

7 980,00 zł

1-14 lat, montaż – SZKOL.RAD455

781,00 zł

Huśtawka wahadłowa, M,
poczwórna R1R1R2R2
721799

7 090,00 zł

1-14 lat, montaż – SZKOL.RAD456

781,00 zł

721775

4 264,00 zł

3-12 lat, montaż – SZKOL.RAD427

639,00 zł

Huśtawka podwójna wahadłowa,
M siedziska R2R2
721792

3 790,00 zł

1-3 lat, montaż – SZKOL.RAD 452

681,00 zł

Huśtawka wahadłowa, M,
potrójna, R1R1R2
721796

5 490,00 zł

1-14 lat, montaż – SZKOL.RAD454

781,00 zł

Bocianie gniazdo, kopuła, M
721776

11 893,00 zł

3-12 lat, montaż – SZKOL.RAD428

1 093,00 zł

Huśtawka wahadłowa, M
siedzisko R1
721773

Huśtawka wahadłowa, M
siedzisko R2

2 699,00 zł

3-12 lat, montaż – SZKOL.RAD425

639,00 zł

Huśtawka podwójna wahadłowa,
M siedziska R1R2
715092

3 490,00 zł

1-14 lat, montaż – SZKOL.RAD446

681,00 zł

Huśtawka wahadłowa, M,
potrójna, R2R2R1
721795

6 250,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD453

781,00 zł

Huśtawka Łąka R2
721800
1-3 lat, montaż – SZKOL.RAD457

208

2 850,00 zł

1-3 lat, montaż – SZKOL.RAD451

639,00 zł

Huśtawka podwójna wahadłowa,
M siedziska R1R1
721774

3 335,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD443

781,00 zł

Huśtawka wahadłowa, M,
potrójna, R1R1R6
721798

8 733,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD453

781,00 zł

2 330,00 zł
426,00 zł

721777

721778

3 199,00 zł

1-12 lat, montaż – SZKOL.RAD449

639,00 zł

Huśtawkowy pięciokąt, M,
siedzisko R5
721781

9 479,00 zł

3-12 lat, montaż – SZKOL.RAD432

809,00 zł

Huśtawka wahadłowa WD,
siedzisko R1
721785

2 327,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD436

639,00 zł

Huśtawka podwójna, wahadłowa,
WD, siedziska R2R2

Huśtawka Łąka R1

Koszty transportu to 800 zł brutto na terenie całej Polski, opłata jednorazowa.
208

721791

Huśtawka Łąka podwójna, R1R2

2 115,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD429

426,00 zł

721804
1-3 lat, montaż – SZKOL.RAD461

3 550,00 zł
681,00 zł

Huśtawka Łąka podwójna, R1R1
3 037,00 zł

721779

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD430

639,00 zł

Huśtawkowy sześciokąt, M,
siedzisko R5
721782

11 370,00 zł

3-12 lat, montaż – SZKOL.RAD433

966,00 zł

Huśtawka wahadłowa WD,
siedzisko R2
721802

2 550,00 zł

1-3 lat, montaż – SZKOL.RAD459

639,00 zł

Huśtawka Bocianie gniazdo
WD
721787

5 384,00 zł

3-12 lat, montaż – SZKOL.RAD438

639,00 zł

Huśtawka Łąka potrójna, R1R2R2
721801

4 660,00 zł

1-12 lat, montaż – SZKOL.RAD458

852,00 zł

Huśtawka Fotel, M
721783

710,00 zł

Huśtawka podwójna,
wahadłowa WD, siedziska R1R1
2 966,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD437

681,00 zł

Huśtawka wahadłowa WD,
poczwórna, R1R1R2R2
721805

721780

5 899,00 zł

3-12 lat, montaż – SZKOL.RAD431

426,00 zł

Huśtawka Akrobacje, M
11 134,00 zł

3-12 lat, montaż – SZKOL.RAD434

721786

Huśtawka Łąka – bocianie
gniazdo

6 490,00 zł

1-14 lat, montaż – SZKOL.RAD462

781,00 zł

721784

10 170,00 zł

6-14 lat, montaż – SZKOL.RAD435

767,00 zł

Huśtawka podwójna,
wahadłowa WD, siedziska R1R2
721803

3 190,00 zł

1-14 lat, montaż – SZKOL.RAD460

681,00 zł

Huśtawka wahadłowa WD,
potrójna, R1R2R2
721806

5 650,00 zł

1-14 lat, montaż – SZKOL.RAD463

781,00 zł

Pełna specyfikacja dostępna na www.mac.pl/placezabaw
209
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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Huśtawki

www.vinci-play.com

Huśtawki

SWING ST0508

HUŚTAWKA WAGOWA CZTEROOSOBOWA

Dane urządzenia

Place zabaw

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

SWING WD1492
Strefa bezpieczeństwa
Dane urządzenia

Huśtawka wahadłowa WD, potrójna, R1R1R2

Huśtawka wahadłowa WD, 2 w 1, R2R6

Huśtawka wahadłowa WD, 2 w 1, R1R6

721807		
5 280,00 zł
721808		
7 229,00 zł
721788		
6 790,00 zł
3-12 lat, montaż – SZKOL.RAD464		

781,00 zł

1-12 lat, montaż – SZKOL.RAD465		

781,00 zł

1-12 lat, montaż – SZKOL.RAD450		

781,00 zł

17,23 m2 Przestrzeń minimalna

Długość

2,70 m

Szerokość

1,85 m

Wysokość całkowita

0,80 m

Wysokość swobodnego upadku

0,99 m

Przedział wiekowy

3-12 lat

17,23 m2
2,70 m
1,85 m
0,80 m
0,99 m
www.vinci-play.com
3–12 lat
1176-1:2017-12
33
270 × 90 × 36
Tak

Place zabaw

strefa bezpieczeństwa
długość
szerokość
wysokość całkowita
wysokość swobodnego upadku
przedział wiekowy
produkt zgodny z normą pn-en
masa najcięższej części [kg]
wymiar największej części [cm]
dostępność części zamiennych
Przestrzeń minimalna

HUŚTAWKA WIELOOSOBOWA

Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg]

Huśtawka wagowa, podwójna

33

Wymiar największej części [cm]
270x90x36
721775			
4 264,00 zł
Dostępność
części
zamiennych
Tak
3-12 lat, montaż – SZKOL.RAD427			
639,00 zł
Dane urządzenia
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
strefa bezpieczeństwa
31,60 m2
• konstrukcja stalowa cynkowana i/lub malowana
proszkowo;
długość
5,01 m
• gumowe, bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji;
szerokość
1,94 m
• śruby wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone
plastikowymi kapslami;
2,32
m
• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które wysokość
mogłybycałkowita
umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części
ciała;
wysokość
swobodnego
upadku
1,30 m
• siedziska z płyt HDPE lub HPL, odpornych na
działanie
warunków
atmosferycznych;

przedział wiekowy

Huśtawka wahadłowa WD, potrójna, R1R1R6

Huśtawka wagowa WD

721789		
7 912,00 zł
721790		
2 266,00 zł
3-12 lat, montaż – SZKOL.RAD439		

781,00 zł

3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD440		

497,00 zł

1–3 lat/ 3–14 lat

Dodatkowe uwagi
produkt zgodny z normą pn-en
1176-1:2017-12
• urządzenie posiada certyfikat wystawiony masa
przeznajcięższej
jednostkę
akredytowaną
lub deklarację zgodności;
części
[kg]
15
Przestrzeń
minimalna
Dane urządzenia • kotwienie na gruncie płaskim na głębokości
80/70/60
cm; części
wymiar
największej
[cm]
300 × 8 × 8
• urządzenie przeznaczone 2jest na publicznedostępność
place zabaw;render
urządzenia ma charakter poglądowy i obrazuje
części zamiennych
Tak ogólną
Strefa bezpieczeństwa
31,60 m
www.vinci-play.com
PRODUCT
DATASHEET
specyfikację urządzenia, a nie jego faktyczny wygląd.
Kolorystyka
może odbiegać od poglądowej;

Długość

Przestrzeń minimalna

5,01 m

Nawierzchnie
Szerokość
1,94 m
Ze względu na wysokość
swobodnego upadku urządzenia norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza następujące rodzaje
nawierzchni: darń/ gleba (A,B,C), piaskowa o grubości warstwy 30 cm (A,C), syntetyczna atestowana dla wysokości upadku
SWING
Wysokość całkowita0,99 m (A,B,C)
2,32 m

SWING ST1491

Wysokość swobodnego upadku
Przedział wiekowy

1,30 m

1-3 lat/ 3-14 lat

Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12

Huśtawka wahadłowa WD, 2 w 1, R2R6

Masa najcięższej części [kg]

15 kg

721808			

Wymiar największej części [cm]

1-3 / 3-12 lat, montaż – SZKOL.RAD444		

7 229,00 zł

300x8x8 cm
781,00

Dostępność części zamiennych

zł

Tak
Dane urządzenia

strefa bezpieczeństwa

34,90 m2
5,46 m
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
1,94 m
• konstrukcja o przekroju 90x90 mm, wykonana z impregnowanego drewna klejonego;
2,32 m
upadku
1,30 m
• góra konstrukcji zabezpieczona polietylenowymi nakładkami chroniącymi
wierzch drewna;
przedział wiekowy
1–3/3–14
lat
• podstawa konstrukcji drewnianej oparta jest na metalowych
kotwach, które zabezpieczają drewno przed
bezpośrednim
produkt zgodny
z normą pn-en
kontaktem z podłożem, a tym samym zapobiegają rozwijaniu
się zgnilizny
i przedłużają jego żywotność;1176-1:2017
masa najcięższej części [kg]
28
• śruby wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone
plastikowymi kapslami;
wymiar największej części [cm]
300 × 8 × 8
Minimal
space
Device Specifications
• brak ostrych krawędzi
oraz szczelin, które mogłyby umożliwić
zakleszczenia:
dostępność części
zamiennych palców, głowy i innych części
Takciała;
Prosta Office Centre
ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa
e-mail: biuro@vinci-play.com
Tel: (22) 499 39 91

Vinci Play długość
Production and
warehouses
szerokość
ul. Seminaryjna 9, 99-400 Łowicz
wysokość całkowita
e-mail: biuro@vinci-play.com
Tel: 796 693 824
wysokość swobodnego

• łańcuch kalibrowany
uniemożliwiający zakleszczenie
Safety zone
34,90 m palców;
Przestrzeń minimalna
• atestowane, bezpieczne
siedzisko;
Length
5,46 m
2

Width

1,94 m

Dodatkowe uwagi
Total height
2,32 m
• urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;
Free fall height
1,30 m
• kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 80/70/60 cm;
Age group
1-3/3-14 years
• urządzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;render urządzenia ma charakter poglądowy i obrazuje ogólną
In accordance
w/ EN
standards
specyfikację urządzenia,
a nie
jego
faktyczny 1176-1:2017
wygląd. Kolorystyka może odbiegać od poglądowej;
Weight
of the heaviest
part [kg]bocianie28
•
dostępne
rodzaje
siedzisk
w
huśtawce:
gniazdo oraz do wyboru: R1 -płaskie, R2- koszykowe, R3- płaskie typu pas,
Huśtawka wahadłowa, M, potrójna R1R1R2
R5- płaskie z oparciem
Dimension of the biggest part [cm] 300x8x8 cm

Koszty transportu to 800 zł brutto na terenie całej Polski, opłata jednorazowa.
210

210

721796			

Availability of spare parts

1-3 / 3-14 lat, montaż – SZKOL.RAD454		

5 490,00 zł
781,00 zł

Yes

Nawierzchnie
Ze względu na wysokość swobodnego upadku urządzenia norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza następujące rodzaje
nawierzchni: piaskowa
grubości warstwy 30 cm (A,C), syntetyczna atestowana dla wysokości upadku 1,30 m (A,B,C)
Materialospecification
211
• Galvanized and/or powder coated steel 80 x 80 mm construction;
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Park

Place zabaw

Place zabaw

Park

Ławka parkowa

Ławka parkowa z oparciem

Zestaw parkowy

Kosz na śmieci 37 l, z daszkiem

Wieszak na ubrania

715084		
630,00 zł
721003		
746,00 zł
721006		
1 328,00 zł

Wymiary: 160 × 39 cm, montaż – SZKOL.RAD234

Wysokość: 95 cm, montaż – SZKOL.RAD231		

213,00 zł

Ławka tęczowa

Wymiary: 160 ×45 cm, montaż – SZKOL.RAD273

213,00 zł

Ławka tęczowa z oparciem

Wymiary: 175 × 169 cm, montaż – SZKOL.RAD274

497,00 zł

Kolorowy stolik z siedziskami

142,00 zł

Regulamin Drewniany

Wysokość: 95 cm, montaż – SZKOL.RAD280		

142,00 zł

Regulamin Metalowy

Wymiary: 165 × 170 cm, montaż – SZKOL.RAD283

213,00 zł

Regulamin Sowa

720998		
1 281,00 zł
720999		
1 545,00 zł
721002		
3 179,00 zł

721005		
543,00 zł
721004		
581,00 zł
715083		
723,00 zł

Wymiary: 160 × 35 cm, montaż – SZKOL.RAD275

Wysokość: 170 cm, montaż – SZKOL.RAD282

213,00 zł

Ławka Modern

Wymiary: 160 × 43 cm, montaż – SZKOL.RAD276

213,00 zł

Ławka Modern z oparciem

Wymiary: 146 × 131 cm, montaż – SZKOL.RAD279

426,00 zł

Ławka Blue

142,00 zł

Furtka Sztachetki, 1 m

Wysokość: 170 cm, montaż – SZKOL.RAD281

142,00 zł

Furtka Ciastek, 1 m

Wysokość: 150 cm, montaż – SZKOL.RAD230

142,00 zł

Furtka Płotek, 1 m, WD

721000		
1 343,00 zł
721001		
1 932,00 zł
721009		
1 729,00 zł

721012		
1 525,00 zł
715085		
1 193,00 zł
721013		
1 340,00 zł

Wymiary: 160 × 35 cm, montaż – SZKOL.RAD277

Szerokość: 110 cm, montaż – SZKOL.RAD286 213,00 zł

Wymiary: 90 × 100 cm, montaż – SZKOL.RAD288

Kosz Yellow

Ogrodzenie Sztachetki – przęsło 2 m

213,00 zł

Ławka Frog

Wymiary: 160 × 43 cm, montaż – SZKOL.RAD278

213,00 zł

Kosz Red

142,00 zł

Wymiary: 110 × 100 cm, montaż – SZKOL.RAD232

142,00 zł

Ogrodzenie Ciastek – przęsło 2,6 m

Wymiary: 75 × 100 cm, montaż – SZKOL.RAD289

142,00 zł

Ogrodzenie Płotek – przęsło 1,6 m WD

721010		
1 729,00 zł
721007		
752,00 zł
721008		
752,00 zł

721011		
999,00 zł
715086		
440,00 zł
721014		
750,00 zł

Szerokość: 110 cm, montaż – SZKOL.RAD287 213,00 zł

Wymiary: 90 × 200 cm, montaż – SZKOL.RAD448

Wysokość: 170 cm, montaż – SZKOL.RAD284 99,00 zł

Wysokość: 80 cm, montaż – SZKOL.RAD285

Koszty transportu to 800 zł brutto na terenie całej Polski, opłata jednorazowa.
212

Kosz na śmieci 37 l

715087		
665,00 zł
720996		
1 199,00 zł
720997		
2 501,00 zł

212

99,00 zł

78,00 zł

Wymiary: 110 × 260 cm, montaż – SZKOL.RAD233

156,00 zł

Wymiary: 75 × 160 cm, montaż – SZKOL.RAD290

156,00 zł

Pełna specyfikacja dostępna na www.mac.pl/placezabaw
213

213

Gry
wielkoformatowe
Gry
wielkoformatowe

218

Miasteczka ruchu

220

Gry podwórkowe

236

Gry korytarzowe

246

Gry na matach

253

Naklejki

215

Spis treści

polecamy

polecamy

s. 239

s. 243

Chińczyk
- gra korytarzowa

Gry
wielkoformatowe

Gry
wielkoformatowe

Warcaby z pionami
- gra korytarzowa

s. 223
Klasy potrójne
- gra podwórkowa

s. 226
Twister
- gra podwórkowa

s. 249

s. 254

Gry na macie - Miasteczko
rowerowe
Naklejki na schody

216

217

Miasteczka ruchu

Gry
wielkoformatowe

Gry
wielkoformatowe

Miasteczka ruchu

EL01
Wymiary: 10 x 15 m
714683

EL02
Wymiary: 15 x 20 m
od 7 500,00 zł

EL03
Wymiary: 15 x 20 m
714685

714684

BIG1
Wymiary: 15 x 20 m
od 8 500,00 zł

Znaki drogowe
Wysokość: 160 cm
od 9 500,00 zł

715082

od 15 000,00 zł

714687

od 20 000,00 zł

BIG3
Wymiary: 20 x 30 m
329,90 zł/ 1 szt.

UWAGA: Ceny dotyczą samych obrysów miasteczek. Istnieje możliwość umieszczenia gier z oferty katalogowej w obrysie miasteczek wg dostępnych wymiarów.

218

714686

BIG2
Wymiary: 15 x 25 m

Dodatkowa opłata za transport pobierana jednorazowo: SZKOL.RAD581 - 230,00 zł brutto (dotyczy produktów zamieszczonych na tej stronie).

714688

od 25 000,00 zł

Cena zawiera wytyczenie, malowanie, oznakowanie poziome. Nie obejmuje czyszczenia nawierzchni.

Dodatkowa opłata za transport pobierana jednorazowo: SZKOL.RAD581 - 230,00 zł brutto (dotyczy produktów zamieszczonych na tej stronie).

219

Gry podwórkowe

Gry
wielkoformatowe

Gry
wielkoformatowe

Gry podwórkowe

Alfabet Wąż niebieski
Wymiary: 120 x 700 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat

Alfabet Wąż pomarańczowy
Wymiary: 120 x 700 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat
719428

  3 000,00 zł

719429 

Klasy nieskończone 1, duże
Wymiary: 360 x 360 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat

Drabinki
Wymiary: 250 x 450 cm
Przedział wiekowy: 7-12 lat
3 000,00 zł

719432 

1 800,00 zł

719433 

4 500,00 zł

Montaż tylko na asfalcie

Klasy trójkąty, niebieskie
Wymiary: 90 x 380 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat

Klasy trójkąty, pomarańczowe
Wymiary: 90 x 380 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat
719430

220

3 000,00 zł

719431 

Klasy nieskończone 3, małe
Wymiary: 290 x 150 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat

Klasy nieskończone 2, średnie
Wymiary: 290 x 290 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat
3 000,00 zł

Dodatkowa opłata za transport pobierana jednorazowo: SZKOL.RAD581 - 230,00 zł brutto (dotyczy produktów zamieszczonych na tej stronie).

719434 

3 500,00 zł

719435

Dodatkowa opłata za transport pobierana jednorazowo: SZKOL.RAD581 - 230,00 zł brutto (dotyczy produktów zamieszczonych na tej stronie).

3 000,00 zł
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Gry podwórkowe

Gry
wielkoformatowe

Gry
wielkoformatowe

Gry podwórkowe

Klasy 1, niebieskie
Wymiary: 120 x 250 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat

Klasy 1, pomarańczowe
Wymiary: 120 x 250 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat
719436

   2 000,00 zł

  2 000,00 zł

Klasy 2, podwójne niebieskie
Wymiary: 120 x 500 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat

Klasy 2, podwójne pomarańczowe
Wymiary: 120 x 500 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat
719438

719437 

  3 500,00 zł

719439

719440

  4 500,00 zł

  3 500,00 zł

719442 

Dodatkowa opłata za transport pobierana jednorazowo: SZKOL.RAD581 - 230,00 zł brutto (dotyczy produktów zamieszczonych na tej stronie).

719441 

  3 000,00 zł

Zegar 1, rzymski
Wymiary: 250 x 250 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat

Zegar paw
Wymiary: 310 x 310 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat
Montaż tylko na asfalcie
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Klawiatura
Wymiary: 100 x 250 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat

Klasy 3, potrójne – gra podwórkowa
Wymiary: 450 x 500 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat

  4 900,00 zł

719443

  3 000,00 zł

Montaż tylko na asfalcie

Dodatkowa opłata za transport pobierana jednorazowo: SZKOL.RAD581 - 230,00 zł brutto (dotyczy produktów zamieszczonych na tej stronie).

223

Gry podwórkowe

Gry
wielkoformatowe

Gry
wielkoformatowe

Gry podwórkowe

Kryształ 4
Wymiary: 340 x 340 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat

Kryształ 2
Wymiary: 150 x 340 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat
719444

2 000,00 zł

  3 800,00 zł

Labirynt ogród
Wymiary: 600 x 200 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat

Labirynt dżungla
Wymiary: 370 x 370 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat
719446

719445 

   3 000,00 zł

719447

   3 500,00 zł

Montaż tylko na asfalcie

224

Dodatkowa opłata za transport pobierana jednorazowo: SZKOL.RAD581 - 230,00 zł brutto (dotyczy produktów zamieszczonych na tej stronie).
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Gry podwórkowe

Gry
wielkoformatowe

Gry
wielkoformatowe

Gry podwórkowe

Twister 48, wersja 2
Wymiary: 115 x 300 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat

Twister 48, wersja 1
Wymiary: 115 x 300 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat.
713406 

2 000,00 zł
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2 000,00 zł

Twister 36
Wymiary: 200 x 200 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat

Twister 48, wersja 3
Wymiary: 180 x 240 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat
713408 

713407 

2 000,00 zł

713409 

Guziki 3, czarno-białe
Wymiary: 350 x 350 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat

Guziki 2, czarno-białe
Wymiary: 160 x 410 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat.
713396 

3 000,00 zł

Dodatkowa opłata za transport pobierana jednorazowo: SZKOL.RAD581 - 230,00 zł brutto (dotyczy produktów zamieszczonych na tej stronie).

713398 

3 500,00 zł

Guziki 3, kolorowe
Wymiary: 350 x 350 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat

Guziki 2, kolorowe
Wymiary: 160 x 410 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat
1 500,00 zł

713397 

3 000,00 zł

713399

Dodatkowa opłata za transport pobierana jednorazowo: SZKOL.RAD581 - 230,00 zł brutto (dotyczy produktów zamieszczonych na tej stronie).

3 500,00 zł

227

Gry podwórkowe

Gry
wielkoformatowe

Gry
wielkoformatowe

Gry podwórkowe

Alfabet niebieski
Wymiary: 250 x 250 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat

Alfabet pomarańczowy
Wymiary: 250 x 250 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat
713418

3 500,00 zł
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3 500,00 zł

Alfabet korale niebieskie
Wymiary: 250 x 530 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat

Alfabet korale pomarańczowe
Wymiary: 250 x 530 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat
713421 

713419 

3 500,00 zł

713422

Lustro 3
Wymiary: 280 x 330 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat

Lustro 2
Wymiary: 130 x 330 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat
713393

1 500,00 zł

713394

2 000,00 zł

Lustro 4
Wymiary: 430 x 330 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat
3 500,00 zł

Dodatkowa opłata za transport pobierana jednorazowo: SZKOL.RAD581 - 230,00 zł brutto (dotyczy produktów zamieszczonych na tej stronie).

713395

2 500,00 zł

Dodatkowa opłata za transport pobierana jednorazowo: SZKOL.RAD581 - 230,00 zł brutto (dotyczy produktów zamieszczonych na tej stronie).
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Gry podwórkowe

Gry
wielkoformatowe

Gry
wielkoformatowe

Gry podwórkowe

Klasy, wersja 2
Wymiary: 120 x 240 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat

Klasy, wersja 1
Wymiary: 120 x 240 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat.
714026 

2 000,00 zł

230

2 000,00 zł

713401

2 500,00 zł

713400 

2 500,00 zł

Latawiec
Wymiary: 110 x 310 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat

Klasy, wersja 3
Wymiary: 90 x 280 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat
714028

714027 

Papuga
Wymiary: 210 x 220 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat

Ryba
Wymiary: 230 x 330 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat

2 000,00 zł

713402 

1 500,00 zł

Dodatkowa opłata za transport pobierana jednorazowo: SZKOL.RAD581 - 230,00 zł brutto (dotyczy produktów zamieszczonych na tej stronie).

Dodatkowa opłata za transport pobierana jednorazowo: SZKOL.RAD581 - 230,00 zł brutto (dotyczy produktów zamieszczonych na tej stronie).
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Gry podwórkowe

Gry
wielkoformatowe

Gry
wielkoformatowe

Gry podwórkowe

Rakieta, planety, galaktyka
Wymiary: 430 x 490 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat

Rakieta, planety
Wymiary: 250 x 370 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat
713403

3 000,00 zł
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3 500,00 zł

Kalkulator rozsypany
Wymiary: 190 x 230 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat

Kalkulator
Wymiary: 150 x 190 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat
713425 

713405

3 000,00 zł

713426

Kompas niebieski
Wymiary: 250 x 250 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat

Kompas czarno-biały
Wymiary: 250 x 250 cm
Przedział wiekowy: 7–12 la
713414

2 500,00 zł

713415

2 500,00 zł

Kompas czerwony
Wymiary: 250 x 250 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat
3 000,00 zł

Dodatkowa opłata za transport pobierana jednorazowo: SZKOL.RAD581 - 230,00 zł brutto (dotyczy produktów zamieszczonych na tej stronie).

713416

2 500,00 zł

Dodatkowa opłata za transport pobierana jednorazowo: SZKOL.RAD581 - 230,00 zł brutto (dotyczy produktów zamieszczonych na tej stronie).
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Gry podwórkowe

Gry
wielkoformatowe

Gry
wielkoformatowe

Gry podwórkowe

Warcaby z pionami, 24 szt.
Wymiary: 96 x 96 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat

Szachy z pionami i figurami, 32 szt.
Wymiary: 160 x 160 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat
713412

2 500,00 zł
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1 200,00 zł

Kolorowe tarcze
Wymiary: Ø 45; Ø 60; Ø 90 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat

Chińczyk
Wymiary: 330 x 330 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat
714029

713411 

3 500,00 zł

713410   

Labirynt kołowy, duży
Wymiary: 510 x 510 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat

Labirynt kołowy, mały
Wymiary: 360 x 360 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat
714030

2 000,00 zł

Dodatkowa opłata za transport pobierana jednorazowo: SZKOL.RAD581 - 230,00 zł brutto (dotyczy produktów zamieszczonych na tej stronie).

713427 

3 000,00 zł

Labirynt kwadratowy, duży
Wymiary: 510 x 510 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat

Labirynt kwadratowy, mały
Wymiary: 360 x 360 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat
2 000,00 zł

714031

2 000,00 zł

713429

Dodatkowa opłata za transport pobierana jednorazowo: SZKOL.RAD581 - 230,00 zł brutto (dotyczy produktów zamieszczonych na tej stronie).

3 000,00 zł
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Gry korytarzowe

Gry
wielkoformatowe

Gry
wielkoformatowe

Gry korytarzowe

713374

1 700,00 zł

236

1 700,00 zł

1 700,00 zł

713373

713378

3 000,00 zł

1 500,00 zł

Dodatkowa opłata za transport pobierana jednorazowo: SZKOL.RAD581 - 230,00 zł brutto (dotyczy produktów zamieszczonych na tej stronie).

713379

713381

3 000,00 zł

Alfabet korale, niebieskie
Wymiary: 250 x 530 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat

Alfabet niebieski
Wymiary: 250 x 250 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat

Twister 36
Wymiary: 200 x 200 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat

Twister 48, wersja 3
Wymiary: 115 x 300 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat
713376

713375

Alfabet korale, pomarańczowe
Wymiary: 250 x 530 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat

Alfabet pomarańczowy
Wymiary: 250 x 250 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat

Twister 48, wersja 2
Wymiary: 115 x 300 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat

Twister 48, wersja 1
Wymiary: 115 x 300 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat

3 000,00 zł

713382

Dodatkowa opłata za transport pobierana jednorazowo: SZKOL.RAD581 - 230,00 zł brutto (dotyczy produktów zamieszczonych na tej stronie).

3 000,00 zł
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Gry korytarzowe

Gry
wielkoformatowe

Gry
wielkoformatowe

Gry korytarzowe

Klasy pomarańczowe, wersja 2
Wymiary: 120 x 240 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat

Klasy pomarańczowe, wersja 1
Wymiary: 90 x 280 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat
713361

1 700,00 zł

713364

1 700,00 zł

Klasy pomarańczowe, wersja 3
Wymiary: 120 x 240 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat
713367
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Klasy niebieskie, wersja 2
Wymiary: 120 x 240 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat

Klasy niebieskie, wersja 1
Wymiary: 90 x 280 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat
713362

1 700,00 zł

Dodatkowa opłata za transport pobierana jednorazowo: SZKOL.RAD581 - 230,00 zł brutto (dotyczy produktów zamieszczonych na tej stronie).

713368

1 700,00 zł

Chińczyk
Wymiary: 290 x 290 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat

Klasy niebieskie, wersja 3
Wymiary: 120 x 240 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat
1 700,00 zł

713365

1 700,00 zł

730141

Dodatkowa opłata za transport pobierana jednorazowo: SZKOL.RAD581 - 230,00 zł brutto (dotyczy produktów zamieszczonych na tej stronie).

3 500,00 zł
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Gry korytarzowe

Gry
wielkoformatowe

Gry
wielkoformatowe

Gry korytarzowe

Klasy, guziki 3, niebieskie
Wymiary: 450 x 450 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat

Klasy, guziki 3, czerwone
Wymiary: 450 x 450 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat
713371

3 000,00 zł

713370

Lustro 3
Wymiary: 280 x 330cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat

Lustro 2
Wymiary: 120 x 330cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat
3 000,00 zł

713357

1 500,00 zł
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Dodatkowa opłata za transport pobierana jednorazowo: SZKOL.RAD581 - 230,00 zł brutto (dotyczy produktów zamieszczonych na tej stronie).

1 700,00 zł

Hopla 24
Wymiary: 120 x 240 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat

Lustro 4
Wymiary: 430 x 340 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat
713359

713358

2 000,00 zł

714080

Dodatkowa opłata za transport pobierana jednorazowo: SZKOL.RAD581 - 230,00 zł brutto (dotyczy produktów zamieszczonych na tej stronie).

2 000,00 zł
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Gry korytarzowe

Gry
wielkoformatowe

Gry
wielkoformatowe

Gry korytarzowe

Kalkulator rozsypany
Wymiary: 230 x 230 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat

Kalkulator
Wymiary: 150 x 190 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat
713384

2 500,00 zł
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2 500,00 zł

Kompas czerwony
Wymiary: 130 x 130 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat

Kompas niebieski
Wymiary: 130 x 130 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat
713388

713383

1 700,00 zł

713389

Tarcza 10–300
Wymiary: 130 x 130 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat

Tarcza 5–100
Wymiary: 130 x 130 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat
714083

1 700,00 zł

Dodatkowa opłata za transport pobierana jednorazowo: SZKOL.RAD581 - 230,00 zł brutto (dotyczy produktów zamieszczonych na tej stronie).

714082

1 700,00 zł

Warcaby z pionami, 24 szt.
Wymiary: 100 x 100 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat

Tarcza podstawowa
Wymiary: Ø 120, 80, 60 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat
1 700,00 zł

714084

3 000,00 zł

713385

Dodatkowa opłata za transport pobierana jednorazowo: SZKOL.RAD581 - 230,00 zł brutto (dotyczy produktów zamieszczonych na tej stronie).

1 000,00 zł
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Gry korytarzowe

Nowość

w ofercie MAC Dydaktyki!

Gry
wielkoformatowe

Naklejki na schody

Kapsle tor
Wymiary: 125 x 315 cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat

Kapsle stopa
Wymiary: 125 x 260cm
Przedział wiekowy: 3–12 lat
714081

3 000,00 zł

713391

3 000,00 zł

• ożywiają wnętrze
szkolnego korytarza
• edukują i utrwalają wiedzę
• możliwość dostosowania
wymiaru do schodów
• trwałe - dzięki
zastosowanemu
laminatowi
• łatwy, samodzielny montaż

Zobacz więcej na www.mac.pl

Zobacz więcej na www.mac.pl
244

Dodatkowa opłata za transport pobierana jednorazowo: SZKOL.RAD581 - 230,00 zł brutto (dotyczy produktów zamieszczonych na tej stronie).

Gry na matach

Alfabet 1
Wymiary: 230 x 230 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat
730168

  980,00 zł

Guziki 1
Wymiary: 170 x 230 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat
730171

246

730170

980,00 zł

Guziki 2
Wymiary: 230 x 230 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat
740,00 zł

730172

340,00 zł

730193

730174

Klasy 2
Wymiary: 120 x 265 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat
590,00 zł

Klasy 3
Wymiary: 120 x 265 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat
  980,00 zł

Rakieta
Wymiary: 170 x 235 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat

Kalkulator
Wymiary: 120x150 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat
730173

Klasy 1
Wymiary: 120 x 265 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat

Alfabet 2
Wymiary: 230 x 230 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat

730176

730187

730175

590,00 zł

Klasy 4
Wymiary: 120 x 265 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat
590,00 zł

730177

590,00 zł

Latawiec 4
Wymiary: 120 x 265 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat

Latawiec 3
Wymiary: 120 x 265 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat
810,00 zł

Gry
wielkoformatowe

Gry
wielkoformatowe

Gry na matach

590,00 zł

730188

590,00 zł
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Gry na matach

Tarcza 3
Wymiary: 150 x 150 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat

Tarcza 2
Wymiary: 150 x 150 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat
730202

430,00 zł

730203

Kompas 1
Wymiary: 150 x 150 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat
430,00 zł

730178

Kompas 2
Wymiary: 150 x 150 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat
  430,00 zł

Zegar rzymski
Wymiary: 150 x 150 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat
730206

248

730179

430,00 zł

Tarcza 1
Wymiary: 150 x 150 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat
430,00 zł

730201

430,00 zł

Sport - zestaw 9 mat do ćwiczeń
Wymiary: Ø 90 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat

Miasteczko rowerowe
Wymiary: 170 x 250 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat
730180

Gry
wielkoformatowe

Gry
wielkoformatowe

Gry na matach

780,00 zł

730185

1 440,00 zł
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Gry na matach

Kostka 1
Wymiary: 130 x 130 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat
730181

Stopy 1
Wymiary: 90 x 330 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat

Kostka 2
Wymiary: 130 x 130 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat
390,00 zł

730182

390,00 zł

730194

Gry
wielkoformatowe

Gry
wielkoformatowe

Gry na matach

Stopy 2
Wymiary: 130 x 190 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat
550,00 zł

730195

460,00 zł

Szachownica
Wymiary: 120 x 120 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat

730189

680,00 zł
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730190

1 020,00 zł

1 360,00 zł

730192

730196

1 000,00 zł

Twister 1
Wymiary: 170 x 235 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat

Lustro 6
Wymiary: 6 szt. x 120 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat

Lustro 4
Wymiary: 4 szt. x 120 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat
730191

Stopy 3
Wymiary: 170 x 320 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat

Lustro 3
Wymiary: 3 szt. x 120 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat

Lustro 2
Wymiary: 2 szt. x 120 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat

2 040,00 zł

730204

Szachownica czarna
Szachownica czerwona
Szachownica niebieska
Szachownica zielona

Indeks

Cena

730197
730198
730199
730200

340,00 zł
340,00 zł
340,00 zł
340,00 zł

Twister 2
Wymiary: 120 x 350 cm
Przedział wiekowy: 7–12 lat
  740,00 zł

730205

780,00 zł
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Naklejki

Gra stolikowa – Chińczyk
Chińczyk to gra, która powstała na przełomie 1907 i 1908 roku w Niemczech
w oparciu o starą hinduską grę pachisi. Jej autorem jest Josef Friedrich Schmidt.
Przeznaczona jest dla dwóch, trzech lub czterech graczy.
Komplet gry stanowią:
• plansza Chińczyk – 1 szt.
• pionki – 16 szt. (4 kolory po 4 pionki)
• kostka do gry
• instrukcja gry

W trosce o prawidłowy rozwój młodego człowieka

3
2
1

Wyposażenie wnętrz

5

Gra stolikowa – Statki
Bitwa morska to gra strategiczna przeznaczona dla dwóch osób, opracowana przez
Clifforda Von Vicklera na początku XX wieku. Każdy z graczy posiada dwie plansze; na jednej ustawia własne statki, które ostrzeliwał będzie przeciwnik, na drugiej zaznaczać będzie oddane przez siebie strzały i trafienia statków przeciwnika.

4

Gry wielkoformatowe

Integracja sensoryczna

Komplet gry stanowią:
• plansza Bitwa morska – 1 szt.
• kurtynka – 1 szt.
• zestaw statków – 2 kpl.
• zestaw mazaków ścieralnych – 1 szt.
• instrukcja gry
721749

STATKI PRZECIWNIKA

Szeroka oferta elementów wyposażenia wnętrz

64,90 zł

Wymiary: 50 x 50 cm

A B C D E F G H I J

•

721748

MOJE STATKI

Najwyższej jakości pomoce dydaktyczne i zabawki edukacyjne

A B C D E F G H I J

•

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kompleksowe wsparcie dla żłobków, przedszkoli i szkół

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

•

Pomoce dydaktyczne

Gry
wielkoformatowe

Gry
wielkoformatowe

MAC
Dydaktyka

MOJE STATKI

STATKI PRZECIWNIKA

A B C D E F G H I J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A B C D E F G H I J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

69,90 zł

Wymiary: 50 x 50 cm

Aktywność ruchowa

Zabawki edukacyjne

Place zabaw

Bezpieczeństwo

Gra stolikowa – Szachy
Szachy to bardzo stara gra, której początków można szukać w starożytnych Indiach
i Persji. Szachownica to plansza, na której można rozegrać partię szachów, warcabów lub różnych innych gier za pomocą pionów.

www.mac.pl/dydaktyka

Komplet gry stanowią:
• plansza Szachy – 1 szt.
• figury i piony – 32 szt. (16 białych i 16 czarnych)
• trzyczęściowy zestaw podręcznika do gry w szachy dla dzieci
• podręcznik dla nauczyciela
• instrukcja gry
721750

79,90 zł

Wymiary: 50 x 50 cm
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Naklejki

Naklejki

966 — CHRZEST POLSKI
1000

— ZJAZD GNIEŹNIEŃSKI

Gry
wielkoformatowe

1525 — HOŁD PRUSKI
1569 — UNIA LUBELSKA

1807

WARSZAWSKIEGO
— UTWORZENIE KSIĘSTWA
Gry
wielkoformatowe

1410 — BITWA POD GRUNWALDEM

1683 — ODSIECZ WIEDEŃSKA

1863 — WYBUCH POWSTANIA STYCZNIOWEGO
TANIE WARSZAWSKIE
WS
PO
—
4
4
19

1989 — POROZUMIENIA OKRĄGŁEGO STOŁU

Naklejki na schody - Historia
Zestaw 18 naklejek drukowanych na folii samoprzylepnej, zabezpieczonej laminatem, aplikowanych na podstopnice schodowe. Wymiar naklejek: 10 × 100 cm.

Naklejki na schody - pierwsza pomoc
Zestaw 15 naklejek drukowanych na folii smoprzylepnej, zabezpieczonych laminatem, aplikowanych na podstopnice schodowe.
Wymiary naklejek: 10 x 100 cm.

721745

721747

299,90 zł

1•1=1

2•1=2

5•4=20
7•8=56

6•4=24
8•8=64

1 • 8 = 8 2 • 8 = 16
Naklejki na schody - Tabliczka mnożenia

Zestaw 20 naklejek drukowanych na folii samoprzylepnej, zabezpieczonych laminatem, aplikowanych na podstopnice schodowe. Wymiary naklejek: 10 x 100 cm.
Naklejki na schody - Tabliczka mnożenia 1-2
Naklejki na schody - Tabliczka mnożenia 3-4
Naklejki na schody - Tabliczka mnożenia 5-6
Naklejki na schody - Tabliczka mnożenia 7-8
Naklejki na schody - Tabliczka mnożenia 9-10
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Indeks

Cena

721740
721741
721742
721743
721744

159,90 zł
159,90 zł
159,90 zł
159,90 zł
159,90 zł

3•6=18

4•6=24

3•10=30 4•10=40

NASZ SZKOLNY KODEKS:

NIE BIJEMY – TO BOLI

BAWIMY SIĘ BEZPIECZNIE

PYTAMY, GDY NIE WIEMY

DZIELIMY SIĘ ZABAWKAMI

ŹLE

DBAMY O NAJBLIŻSZE OTOCZENIE

UŚMIECHAMY SIĘ DO SIEBIE

JESTEŚMY UPRZEJMI
AJĄC INNYCH
ŚMIEJEMY SIĘ I ŻARTUJEMY NIE URAŻ

I
NIE SPRAWIAMY INNYM PRZYKROŚC

8•7=56

7•10=70 8•10=80

DBAMY O CZYSTOŚĆ

SIĘ
MOŻEMY ODPOCZĄĆ, GDY CZUJEMY

5•5=25 6•5=30
5•10=50 6•10=60
7•7=49

249,90 zł

Naklejki na schody - Kodeks ucznia
Zestaw 15 naklejek drukowanych na folii samoprzylepnej, zabezpieczonych
laminatem, aplikowanych na podstopnice schodowe.

POMAGAMY SOBIE WZAJEMNIE
POMAGAMY MŁODSZYM I SŁABSZYM

Wymiar naklejek: 10 x 100 cm.
721746

249,90 zł
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268

Czytanie i pisanie

281

Język obcy

290

Edukacja włączająca

305

Matematyka

326

Przyroda, środowisko, ekologia

338

Pomoce Montessori

346

Muzyka
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Spis treści

polecamy

polecamy

s. 293

s. 326
Seria książek z mówiącym
piórem Albik

Stymulowanie
rozwoju

Stymulowanie
rozwoju

Eduterapeutica SPECJALNE
potrzeby edukacyjne

s. 284
Puzzle do nauki
języka angielskiego

Kreatywne
magnetyczne literki

s. 268

s. 280

s. 346
Multi-Talk. Obrazkowe
karty konwersacyjne

258

Torba muzyczna

259

Logopedia
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Dmuchajka
Dmuchajka pozwala na kontrolowanie oddechu i wydłużanie fazy wydechowej, a także umożliwia ustalenie prawidłowego toru oddechowego. W zestawie: dmuchajka wykonana z drewna bukowego o średnicy 6 cm i wysokości
5 cm, 2 piłeczki styropianowe o średnicy 2,5 cm, oraz 10 słomek.
Dmuchajka - kolor: zielony
Dmuchajka - kolor: niebieski
Dmuchajka - kolor: czerwony
Dmuchajka - kolor: naturalny

Indeks

Cena

SE3129
SE3130
SE0312
SE3131

45,90 zł
45,90 zł
45,90 zł
45,90 zł

Dmuchajka - czteropak
W zestawie: 4 dmuchajki (w kolorze naturalnym, czerwonym, zielonym i niebieskim) wykonane z drewna bukowego o średnicy 6 cm i wysokości 5 cm, 4 piłeczki styropianowe o średnicy 2,5 cm, 4 słomki, instrukcja obsługi.

Lustro logopedyczne
Lustro wykonane z wysokiej jakości pleksi. Zaokrąglone rogi gwarantują bezpieczeństwo użytkowania. Optymalne wymiary i niewielka waga sprawiają, że
można je swobodnie przenosić. Do lustra dołączone są drewniane podstawki
ze specjalnymi nacięciami, które umożliwiają szybki i łatwy montaż oraz ustawienie lustra w dwóch pozycjach. Wymiary: 22 × 25 cm.

702009 

720848 

129,90 zł

79,90 zł

Wibrator logopedyczny
Wibrator logopedyczny wysokoamplitudowy zalecany jest do masażu
zewnątrzustnego (masaż gałęzi żuchwy aż do stawów skroniowo-żuchwowych, policzków, mięśnia okrężnego ust). Zalecany do wywoływania
głoski r, wprowadza bowiem tkanki
miękkie w stan rezonansu. Bez możliwości montowania szpatułki. 2 baterie AA - LR06 (brak w zestawie).
Wibrator logopedyczny Słonik
Wibrator logopedyczny Aligator

Indeks

Cena

SE1890
SE1891

199,90 zł
199,90 zł

Stymulowanie
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Stymulowanie
rozwoju

Dmuchajka - dwupak
W zestawie: 2 dmuchajki wykonane z drewna bukowego o średnicy 6 cm i wysokości 5 cm, 2 piłeczki styropianowe o średnicy 2,5 cm, 2 słomki, instrukcja
obsługi.
Dmuchajka - dwupak - czerwona i niebieska
Dmuchajka - dwupak - zielona i naturalna

Indeks

Cena

702007
702008

59,90 zł
59,90 zł

Skacząca piłeczka
Dzieci dmuchają w piłeczkę, przesuwając ją z jednego otworu do drugiego,
w których zamieszczone są różne obrazki. Zwycięża dziecko, które jako pierwsze zakryje wszystkie. Zawartość: plastikowa ramka (20 × 20 × 4,5 cm), piłeczka (śr. 3,5 cm), dwustronna plansza z obrazkami zwierząt (do włożenia w ramkę), 4 plansze dwustronne z obrazkami zwierząt (dla każdego z graczy; 16 ×
16 cm), 36 okrągłych kółeczek do zakrywania obrazków.
SE0310
Wymiar obrazka: 66 × 47 cm

169,90 zł

Flipper logopedyczny
Wyjątkowa gra, pomagająca w stymulacji mięśnia okrężnego ust, mięśni oddechowych oraz w wydłużeniu fazy wydechowej i siły oddechu. Ponadto wyostrza koncentrację oraz zdolność kontrolowania i kierowania oddechem.
Zawartość: tablica magnetyczna o wymiarach ok. 45,5 × 33,5 cm, 2 półkule służące jako nóżki do planszy, 21 drewnianych elementów magnetycznych
w różnych kształtach i kolorach, kulka drewniana, kulka styropianowa, piłka do
ping-ponga (w osłonce), 20 kolorowych słomek.

Koło fortuny
Za pomocą wydychanego powietrza dzieci wprawiają w ruch śmigiełko, a za pomocą pomarańczowych i szarych kółeczek zaznaczają miejsca, w których powinno się zatrzymać. Zawartość: plastikowa podstawa, dwustronna kolorowa
podkładka z obrazkami zwierząt, 10 kółeczek szarych, 10 kółeczek pomarańczowych, 2 woreczki na kółka.

SE1346

SE0311 

259,90 zł

Z- vibe jest wielkości długopisu, bardzo wygodnie się go trzyma. Wykonany
jest z wysokiej jakości twardego i wytrzymałego tworzywa – elastomeru. Zestaw zawiera szpatułkę PROBE, włącznik – pokrętło znajduje się u dołu narzędzia, baterię.

Wibrator Z-Vibe+3 końcówki masujące
Wibrator przeznaczony do terapii ustno-twarzowej, masażu sensorycznego języka, warg, policzków, dziąseł, podniebienia również u małych dzieci;
Zawartość: wibrator Z-Vibe plastykowy, szpatułka PROBE, szpatułka PREEFER, całość w estetycznym pudełeczku; dodatkowo - szpatułka MINI! Zestaw zawiera baterię.

720952 

720953 

Wibrator Z-Vibe+4 nasadki+2 gryzaki
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99,90 zł

Wymiary : 66 × 47 cm

159,90 zł

215,90 zł
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Szumi i szeleści - wąż logopedyczny
Gra ma na celu rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie poprawnej wymowy głosek szeregu szumiącego (sz, ż, cz,
dż) oraz ciszącego (ś, ź, ć, dź), a także rozwój percepcji słuchowej. Dodatkowo dzieci ćwiczą spostrzegawczość, pamięć wzrokowo-słuchową, koncentrację uwagi oraz myślenie. Gra skierowana jest do logopedów, terapeutów,
nauczycieli i rodziców, którzy pracują z dzieckiem nad poprawnością wymowy. Pudełko zawiera: 96 żetonów z obrazkami, 16 żetonów z poleceniami,
dwustronną planszę (niebieska przeznaczona jest do dłuższych, a różowa do
krótszych rozgrywek), 16 pionków, kostkę do gry oraz instrukcję.

Logopedyczna sakiewka skarbów
Gra, która jest bogatym zestawem ćwiczeń logopedycznych przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Składa się ze 108 obrazków umożliwiających ćwiczenia: słuchu fonematycznego, dźwiękonaśladowcze, warg, języka, żuchwy, policzków, podniebienia miękkiego, pierścienia zwierającego gardło, pionizacji języka, prawidłowego połykania, rozciągające wędzidełko podjęzykowe, oddechowe, dykcyjne, emisyjne oraz dowolnie wymyślane przez dziecko.

SE1344

SE1345 

36,90 zł

Trzymaj język za zębami
Cztery zestawy kart z tabelami zatytułowanymi: budowanie klas, uzupełnianie zbiorów, wykluczanie elementu ze zbioru, myślenie przez analogię. Służą do utrwalania artykulacji głosek szeregu zębowego. Całość jest
umieszczona w teczce zapinanej na rzepy o wymiarach: 32 cm × 23 cm.
Metoda Krakowska wobec zaburzeń
rozwoju dzieci
Jagoda Cieszyńska
Sposoby wywoływania prawidłowego brzmienia głosek prezentowane są,
w przystępnej formie, przez prof. dr hab.
Jagodę Cieszyńską. Dwudziestoośmioletnie doświadczenie autorki w pracy
z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwojowymi pozwala rekomendować tę
pozycję jako niezbędną dla wszystkich
zajmujących się kształtowaniem mowy
dziecka.

Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń
autystycznych
Jagoda Cieszyńska
Książka przeznaczona dla logopedów,
psychologów, terapeutów, lekarzy, pedagogów i rodziców dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Autorka
przedstawia nie tylko współczesne poglądy dotyczące spektrum autyzmu, ale
przede wszystkim opisuje przebieg terapii neurobiologicznej, z której korzystać mogą wszystkie dzieci z zakłóceniami rozwoju poznawczego i językowego.
719632

71,90 zł

719633 

308 stron / ISBN 978-83-931685-0-7 / oprawa twarda

484 strony / ISBN 978-83-931685-2-1 / oprawa miękka

Metody wywoływania głosek
Jagoda Cieszyńska
Metody wywoływania głosek to pozycja
przeznaczona przede wszystkim dla logopedów, nauczycieli przedszkola, studentów i rodziców dzieci z wadami wymowy oraz niezakończonym rozwojem
mowy. Sposoby wywoływania prawidłowego brzmienia głosek prezentowane są, w przystępnej formie, przez prof.
dr hab. Jagodę Cieszyńską. Dwudziestoośmioletnie doświadczenie autorki w pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwojowymi pozwala rekomendować tę pozycję jako niezbędną dla
wszystkich zajmujących się kształtowaniem mowy dziecka.

Kategoryzacje językowe. Ćwiczenia
rozwijające słownik i kształtujące
rozumienie
Zdzisława Orłowska-Popek
Kategoryzacje językowe to pomoc dla
logopedów, nauczycieli przedszkoli,
szkół powszechnych i specjalnych, rodziców oraz opiekunów. Materiał ćwiczeniowy został ułożony według stopnia trudności – zarówno słownictwo,
jak i typy zadań są zróżnicowane. Problemy z wykonaniem ćwiczeń mogą
mieć osoby, które wcześniej nie spotkały się z zadaniami z zakresu operacji myślowych włączania i wykluczania ze zbiorów na materiale obrazkowym. Warto wtedy zadbać o wcześniejszy trening z obrazkami, zarówno kolorowymi, jak i czarno-białymi. Szczególnie będzie to potrzebne
dzieciom, które wciąż pokazują trudności z myśleniem symbolicznym.

704014 
100 stron / ISBN 978-83-931685-1-4 / oprawa miękka
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29,90 zł

719637 

SE1349 

84,90 zł

Ładnie mówię głoski
Specjalistyczna seria gier „Ładnie mówię głoski” pomaga w pracy z dzieckiem, u którego stwierdzono wadę wymowy. W każdym z zestawów znajdują
się odpowiednio dobrane obrazki, które w nazwach zawierają określone głoski. Dziecko rozpoznaje znajome przedmioty, wymawia ich nazwy, układa obrazki w pary, ćwicząc i utrwalając w ten sposób artykulację trudnych dla siebie głosek.
Ładnie mówię głoski S Z C DZ
Ładnie mówię głoskę K G H
Ładnie mówię głoskę R
Ładnie mówię głoski Ś Ź Ć DŹ
Ładnie mówię głoski SZ Ż CZ DŻ

Indeks

Cena

SE0300
SE0299
SE0303
SE0301
SE0302

39,90 zł
39,90 zł
39,90 zł
39,90 zł
39,90 zł

77,90 zł

Zbiór obrazków z zagadkami, których rozwiązania pięknie zilustrował Piotr Fąfrowicz. Pomoc może być wykorzystana do pracy z dziećmi mającymi zaburzenia dyslektyczne i słuchowe. W zestawie 48 obrazków o wym.: 11 × 7,5 cm.

31,90 zł

Jak żyrafa szyję myje? Szumiące zagadki
Dlaczego ryba w stawie pływa? Głoska R

Indeks

Cena

SE0315
SE0317

45,90 zł
45,90 zł

Dzieci uwielbiają zagadki. Ich rozwiązywanie jest doskonałą zabawą, która jednocześnie uczy i wychowuje. Proponowany zestaw zawiera 48 zagadek wraz
z ilustracjami pomagającymi udzielić właściwej odpowiedzi.
Kto za ogon łapie myszy?
Gdzie pszczółki mieszkają?

Indeks

Cena

SE1353
SE1352

45,90 zł
45,90 zł

38 stron / ISBN 978-83-64957-15-4 / oprawa miękka
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Memo
Zestaw zawiera 72 kartoniki (36 par) z obrazkami, których nazwy zawierają
różne głoski.
Memo szumki
Memo kapki
Memo elki
Memo rerki

Indeks

Cena

SE0316
SE1350
SE1351
SE0318

35,90 zł
35,90 zł
35,90 zł
35,90 zł

Publikacje opracowane przez logopedów praktyków. W książkach zawarte są
ciekawe propozycje zadań, ćwiczenia głoskowe, kolorowanki, które zachęcają dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym do pracy pod kierunkiem logopedy lub rodzica.
Rerki (r, l)
Szumki ( sz, ż, cz, dź)
Syczki (s,z)
Kapki i wafki ( k, g, f, w)
Miks (ciszki, syczki, szumki)
Ciszki (ś,ź, ć, dź)

Indeks

Cena

SE1897
SE1894
SE1892
SE1896
SE1895
SE1893

13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł

SE1900

SE1898

17,90 zł
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Obrazkowe ćwiczenia logopedyczne
Barbara Czarnik
Znajdują się tu domina, kolorowanki, wykreślanki, labirynty i wiele innych łamigłówek pozwalających połączyć terapię logopedyczną z dobrą zabawą.
Obrazkowe ćwiczenia logopedyczne... P, B, T, D
Obrazkowe ćwiczenia logopedyczne... L, R
Obrazkowe ćwiczenia logopedyczne... F, W, K, G

Indeks

Cena

704006
704007
704008

12,90 zł
12,90 zł
12,90 zł

Scenariusze zabaw logopedycznych
Anna Lubner-Piskorska
Proponowane zabawy umożliwiają profilaktykę w zakresie poprawnego rozwoju mowy, stymulują zachowania komunikacyjne werbalne, wyrównują
opóźnienia w rozwoju mowy, zapobiegają powstawaniu zaburzeń, uwrażliwiają percepcję oraz pamięć słuchową.
720145

39,90 zł

21 × 30 cm / 48 stron + 69 kart / ISBN 978-83-7134-827-3 / oprawa teczka

15,90 zł

20,5 × 29,5 cm / 44 strony/ISBN 978-83-7134-164-9/oprawa miękka

14,5 × 20,5 cm / 188 stron / ISBN 978-83-7134-195-3 / oprawa miękka

2.

1.

3.

Logopedyczne pszczółki
– różnicowanie głosek
dentalizowanych
Elżbieta Konopacka,
Anna Rutkowska-Zielińska
Pomoc dydaktyczna, która powstała z myślą o dzieciach utrwalających prawidłową wymowę głosek dentalizowanych z zakresu trzech szeregów (ciszącego, syczącego i szumiącego).

Logopedyczne przygody z foką...
f, w, k, g
Magdalena Bochniak-Brzezińska,
Monika Domańska-Ożga
Książka to przedstawiony w bardzo interesującej formie materiał terapeutyczny opracowany z myślą o dzieciach, które mają trudności z prawidłową wymową głosek f, w, k, g.

720142 

720143

21 × 30 cm / 40 stron / 21 kart / ISBN 978-83-7134-943-0 / oprawa teczka
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26,90 zł

22,90 zł

Pakiet Dać rzeczy słowo
Iwona Pietrzyk, Marika Litwin
Pakiety zawierają zeszyty ćwiczeń przygotowane z myślą o uzupełnieniu codziennej terapii afazji.
1. PAKIET Dać rzeczy słowo - cz.1 (14 zeszytów ćwi.)
2. PAKIET Dać rzeczy słowo - cz.2 (12 zeszytów ćwi.)
3. PAKIET Dać rzeczy słowo - cz.2 PLUS (12 z.ć. + zd)

Indeks

Cena

702312
702313
702314

110,90 zł
95,90 zł
140,90 zł

21 × 30 cm / 136 stron / ISBN 978-83-7134-738-2 / oprawa miękka

265

Stymulowanie
rozwoju

100 tekstów do ćwiczeń logopedycznych
Ewa Małgorzata Skorek
Utwory zawarte w opracowaniu przeznaczone są do różnego rodzaju ćwiczeń ortofonicznych, czyli nauki poprawnej wymowy. Ćwiczenia dzielą się na
wstępne: oddechowe, oddechowo-fonacyjne, fonacyjne, usprawniające narządy mowy, słuchowe, oraz właściwe: artykulacyjne. W ich odpowiednim doborze pomocna będzie tabela zawierająca zestawienie rodzajów ćwiczeń wraz
z przykładami.

Cmokaj, dmuchaj, parskaj, chuchaj
Katarzyna Szłapa
Książka zawiera 35 ćwiczeń oddechowych i artykulacyjnych zróżnicowanych
pod względem formy (m.in. labirynty, historyjki obrazkowe, rysowanie po śladzie), przeznaczonych dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Ćwiczenia te można
wykorzystać nie tylko w pracy indywidualnej z dzieckiem, ale także w pracy
z grupą podczas zajęć w przedszkolu czy zajęć korekcyjn-kompensacyjnych.
Przy każdym zadaniu sformułowano jego cel. Do zadań, które mogłyby sprawić dziecku trudność, dodano krótki komentarz dotyczący sposobu ich wykonania. W niektórych przypadkach komentarz został wzbogacony o fotografię
dziewczynki demonstrującej sposób wykonania ćwiczenia. Do książki dołączono dwie gry: planszową i pamięciową.

20,5 × 29,5 cm / 40 stron / oprawa miękka

Logopedia

Logopedia

Eduterapeutica Logopedia
Przyjazne i skuteczne narzędzie pracy logopedów i terapeutów rekomendowane przez Polski Związek Logopedów.

PUZZLE logopedyczne
Puzzle Edukacyjne przeznaczone są dla dzieci przedszkolnych, rozpoczynających naukę w szkole i starszych, które nie potrafią poprawnie pod względem artykulacyjnym wysławiać się, mają problemy w komunikacji z otoczeniem oraz
trudności w czytaniu i pisaniu.

Multimedialny program diagnostyczno-terapeutyczny, wspierający specjalistów w skutecznym rozpoznawaniu wad wymowy i planowaniu indywidualnej
terapii logopedycznej z wykorzystaniem bogatej bazy ćwiczeń interaktywnych,
a także tradycyjnych pomocy dydaktycznych.

PUZZLE logopedyczne - Wacek, Dzidek, Anastazy
PUZZLE logopedyczne - Bocian Klemens Kle - Kle

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

szereg szumiący
szereg syczący
szereg ciszący
różnicowanie szeregów
głoska r
515 interaktywnych ćwiczeń
690 drukowanych kart pracy
poradnik metodyczny
słuchawki z mikrofonem
pomoce dydaktyczne

Cena

702116
702115

29,90 zł
29,90 zł

PIRAMIDA logopedyczna L1 - ś-ź-ć-dź
Piramida logopedyczna L-1 składa się z 30 zadań dostosowanych materiałem
ćwiczeniowym do utrwalania liter: ś – ć – ź – dź.
702111 

25,90 zł

Stymulowanie
rozwoju

Stymulowanie
rozwoju

Eduterapeutica Logopedia wersja podstawowa obejmuje:

Indeks

Eduterapeutica. Karty Pracy Logopedia
Zestaw 600 kart ułatwiających specjaliście pracę poza środowiskiem
komputera. Znajdują się na nich ćwiczenia wspomagające terapię wszystkich
zaburzeń mowy, jakie znajdują się w programie multimedialnym, między
innymi: zaburzeń szeregu ciszącego, szumiącego, syczącego, głoski r oraz
mowy bezdźwięcznej.
SE3521 

149,90 zł

Wymiar: 23 × 32 × 8 cm

Plansza edukacyjna - Logopedyczny detektyw
Plansza edukacyjna (wymiar 48 × 69 cm) przeznaczona do ćwiczeń w rozwijaniu myślenia i umiejętności językowych dzieci w wieku przedszkolnym
oraz starszych.

„Piotruś słuchowy”
Piotruś słuchowy zawiera 8 talii po 29 kart. W zestawie: sylaby,
• 25 przykładowych ćwiczeń,
• paronimy,
• rymy,
• rymowanki,
• samogłoski w nagłosie,
• spółgłoski w nagłosie,
• samogłoski w wygłosie,
• spółgłoski w wygłosie.

702311

720844

15,90 zł

79,90 zł

Eduterapeutica Logopedia wersja rozszerzona obejmuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

szereg szumiący (poziom łatwy, średni, trudny)
szereg syczący (poziom łatwy, średni, trudny)
szereg ciszący (poziom łatwy, średni, trudny)
różnicowanie szeregów
artykulację głosek r, k, g
dźwięczność (mowa bezdźwięczna – poziom łatwy, średni, trudny)
słuch fonematyczny
skuteczną terapię jąkania
różnicowanie szeregów (poziom łatwy, średni, trudny)
badanie mowy – umożliwia zdiagnozowanie budowy i sprawności narządów mowy
ćwiczenia do nauki i utrwalania kształtów liter (grafomotoryka)
879 interaktywnych ćwiczeń
690 wydrukowanych kart pracy
poradnik metodyczny
słuchawki z mikrofonem
pomoce dydaktyczne
drukarkę laserową.

Eduterapeutica Logopedia. Wersja podstawowa
Eduterapeutica Logopedia. Wersja rozszerzona

Indeks

Cena

709388
709389

1 799,90 zł
3 399,90 zł

Kolorowanka Logopedyczne opowiastki
Marzena Lampart-Busse, Mirosława Frydecka
Prezentowany zestaw ilustracji służy przede wszystkim do ćwiczeń utrwalających artykulację głosek sz, ż, cz, dż, s, z, c, ś, ź, ć, dź, l, r, t, d, p, b, k, g, w, f
w dłuższych wypowiedziach.
702117 

14,90 zł

Piotruś Memory Rozwijamy mowę i myślenie
Karty „Rozwijamy mowę i myślenie dziecka” to kolejna gra typu „Memory”
i „Piotruś” z zestawem innych zabaw i ćwiczeń dla dzieci. Gra zawiera 24 talie,
które są posegregowane tematycznie w trzech zestawach.
Piotruś Memory Rozwijamy mowę i myślenie - zestaw 1
Piotruś Memory Rozwijamy mowę i myślenie - zestaw 2
Piotruś Memory Rozwijamy mowę i myślenie - zestaw 3

Indeks

Cena

702308
702309
702310

79,90 zł
79,90 zł
79,90 zł

Logopedyczny Piotruś
Materiał obrazkowo-wyrazowy w kartach opracowany tak, aby dzieci bawiąc
się, ćwiczyły poprawną wymowę poszczególnych głosek. Każda talia zawiera
ćwiczoną głoskę w różnych pozycjach.
Logopedyczny Piotruś - SZ, Ż, CZ, DŻ, S, Z, C, DZ"
Logopedyczny Piotruś - P, B, K, G, T, D, F, W"
Logopedyczny Piotruś - Ś, Ź, Ć, DŹ, L, TR, R, L-R"

Indeks

Cena

702305
702307
702306

79,90 zł
79,90 zł
79,90 zł

30 × 21 cm / 28 stron / 22 kolorowanki / oprawa miękka
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Kreatywne magnetyczne literki
Wyjątkowa pomoc na tablicę magnetyczną. Jedyny taki produkt na rynku!
Zestaw składa się z 347 elementów (liter, dwuznaków i znaków interpunkcyjnych) umieszczonych w efektownym opakowaniu z uchwytami do przenoszenia. Każdy element ma kształt puzzla, co ułatwia układanie wyrazów
i zdań w linii prostej na tablicy szkolnej. Z liter można układać zdania podrzędnie i nadrzędnie złożone. Za pomocą 30 elementów w dwóch kolorach
– niebieskim i czerwonym – można zaznaczać litery będące spółgłoskami
i samogłoskami w wyrazach. Wysokość liter: 15,7 cm.
Tablica magnetyczna w oddzielnej sprzedaży.

Poznaję literki
Zestaw służy do poznawania liter na podstawie skojarzeń graficznych. Na połowie z 30 par puzzli znajdują się literki, a na pozostałych odpowiadające im
obrazki. Zadaniem dziecka jest połączenie literki z pasującym obrazkiem za
pomocą specjalnych zamków puzzlowych.

359,90 zł

720362 			

SE0171			

29,90 zł

Woreczki z literkami – 6 kolorów
Zestaw zawiera 33 woreczki z nadrukiem w 6 kolorach. Idealne jako pomoc dydaktyczna we wczesnej edukacji przy nauce m.in. alfabetu i czytania. Bezpieczne, lekkie, wykonane z miękkiej, przyjemnej w dotyku i wytrzymałej tkaniny w wyrazistych kolorach. Wypełnione granulkami polipropylenowymi. Można go prać.
730134			

179,90 zł

Wymiary opakowania: 35 × 17 × 18 cm
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Magnetyczne literki
W zestawie są 52 magnetyczne literki – 26 wielkich liter oraz 26 małych. Całość umieszczona w drewnianym pudełku.
SE0163			

48,90 zł

Alfabet polski pisany + cyfry
Przestrzenne litery i cyfry to znakomita pomoc ułatwiająca poznanie oraz zapamiętanie liter i cyfr dzięki możliwości manipulowania oraz wielozmysłowego
uczenia się. Ze względu na charakter zabawy, zajęcia z literami i cyframi mogą
być proponowane już w przedszkolach, a szczególnie w klasie pierwszej. Dla
dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą przydatne znacznie dłużej.
Zawartość:
• drewniana skrzynka o wymiarach ok. 31,5 x 26 x 10,5 cm,
• 88 drewnianych tabliczek o wymiarach ok. 11 x 13 cm, w tym z wyżłobionymi: 74 sztuki z małymi i wielkimi literami pisanymi, 10 sztuk z cyframi, 4 sztuki z podstawowymi znakami matematycznymi,
• instrukcja z propozycjami zabaw
Do zestawu można dokupić drewniany ołówek wykonany z drewna bukowego o średnicy 12 mm i długości 11 cm, zakończony drewnianą kulką.
Indeks

Ołówek
Alfabet

268

se0191
SE0016

Cena

3,90 zł
399,90 zł

Piszę i zmazuję litery
Zestaw kreatywny do nauki pisania cyferek i rozwiązywania zadań. Ćwiczenia
te ułatwia specjalny mazak, łatwo ścieralny dołączoną ściereczką, dzięki czemu
można ćwiczyć pisanie wiele razy. Zestaw zawiera: 6 dwustronnych tablic do
nauki pisania cyferek o wymiarach: 11,5 cm × 16,3 cm, 10 dwustronnych tablic
z zadaniami, suchościeralny marker, ściereczkę.
SE1303			

21,90 zł

Alfabet
Komplet liter umieszczonych na kartonowych lizakach znakomicie nadaje się
do ćwiczeń w zakresie identyfikacji fonemów z ich graficznymi odpowiednikami. Lizaki są dwustronne.
SE1871			

10,90 zł

Klocki edukacyjne literki
W zestawie znajduje się 27 drewnianych elementów z dwustronnym nadrukiem przedstawiającym litery z alfabetu.
SE1305			

35,90 zł

Wys. 14 cm

Sylaby w dominie
Sylaby w dominie to gra dydaktyczna polegająca na dopasowaniu odpowiednich sylab w taki sposób, by powstały poprawne formy wyrazów dwusylabowych. Uczestnicy gry ćwiczą swą spostrzegawczość, refleks, kojarzenie właściwych słów, a także utrwalają pisownię budowanych wyrazów. Gra zapewni
pożyteczną i emocjonującą rozrywkę całej rodzinie, ale może być również wykorzystywana jako pomoc dla terapeutów, logopedów i nauczycieli. Zawartość
pudełka: 56 kostek domina, klepsydra, worek, karta wyrazów, 16 żetonów,
instrukcja.
SE0175			

25,90 zł

SY-LA-BY
Układanka edukacyjna zachęca najmłodszych do zabawy w tworzenie wyrazów. W zestawie: aż 112 dużych kart z sylabami, 40 obrazków i instrukcja
z propozycjami zabaw.
729285			

29,90 zł
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Samogłoski i spółgłoski MAXI
Jest to gra edukacyjna, która ma dwa warianty. W pierwszym wariancie każdy z graczy losuje litery, stara się ułożyć z nich wyraz, który będzie zawierał
tyle samogłosek, ile oczek było na kostce. W drugim wariancie gracze tworzą
nowe wyrazy poprzez dokładanie wylosowanych liter do wyrazu ułożonego
na stole.
35,90 zł

700268			

25,90 zł

Warsztaty graficzne
Kolorowe karty z różnymi wzorami, pomocne przy ćwiczeniu motoryki ręki.
Zadaniem ucznia jest rysowanie kształtów według wyznaczonego toru. Zestaw zawiera: 4 teczki z tworzywa o wymiarach 21 × 30 cm, 31 kart z wzorami i 10 zmywalnych trójkątnych mazaków dla dzieci prawo- i leworęcznych.
SE1639			

Memo A–Ż
Dobrze znana i lubiana gra edukacyjna dla przedszkolaków – memo, które uczy
rozpoznawać małą i wielką literę; zupełnie nowa szata graficzna. Zawartość
pudełka: 54 kartoniki tworzące 27 par, instrukcja.
SE0188			

29,90 zł

270

59,90 zł

SE0198			

29,90 zł

MULTI-TALK Zestaw bazowy obrazkowych kart konwersacyjnych
Ten jeden zestaw specjalnie zaprojektowanych kart umożliwi poprowadzenie wielu angażujących i ciekawych zajęć na każdym szczeblu edukacji oraz
tworzenie historii i scenariuszy życiowych różnych postaci, konstruowanie
pytań i odpowiedzi na bazie obrazków na kartach, trening zapamiętywania
słownictwa przydatnego w życiu codziennym (pragmatyzm!)
• 16 dwustronnych kart konwersacyjnych z postaciami
• 32 postaci w 4 stadiach życia: dziecko, nastolatek, dorosły, senior
4 rasy i 2 płcie
• 3 płaszczyzny czasowe: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
• 2 aspekty rzeczywistości: TAK/NIE, pozytywny/negatywny,
dokonany/niedokonany
• 320 obrazków, które generują minimum 320 słów w dowolnym języku

Tablica do pisania – linia
Tablica w linię, do pisania specjalnym ołówkiem, pomocna w trakcie indywidualnej pracy z każdym uczniem. Ołówek do tablicy w osobnej sprzedaży. W komplecie 10 sztuk.
Wymiary: 20 × 24 cm

SE1315			

Ołówki do tablicy
Komplet 12 specjalnych ołówków dla całej grupy do pisania po tablicy.

Wymiary opakowania: 19 × 19 × 36,6 cm

SE0197			

79,90 zł

Memo obrazowo-sylabowe w drewnianym pudełku
Gra polega na odnalezieniu pary kart z jednakowym rysunkiem, z połączenia
których powstaje nazwa widniejącego na nich obrazka. Gra doskonali pamięć, wspomaga naukę czytania metodą sylabową, która zbliżona jest do
czytania całościowego. Pudełko zawiera 72 kartoniki o wymiarach: 5,5 ×
5,5 cm, do ułożenia w pary (36 par).

69,90 zł

Tablica do pisania – kratka
Tablica w kratkę, do pisania specjalnym ołówkiem, pomocna w trakcie indywidualnej pracy z każdym uczniem. Ołówek do tablicy w osobnej sprzedaży.
W komplecie 10 sztuk.
SE0196			
Wymiary: 20 × 24 cm

69,90 zł

Zapytajniki
Zapytajniki to specjalnie stworzony zestaw do nauki konstruowania pytań
i odpowiedzi.
Zestaw składa się z 56 kart w tym:
• 50 kart pytań ze słówkami pytającymi
• 5 jokerów (dowolne pytanie)
• 1 instrukcja.
Indeks

MULTI-TALK Zestaw bazowy
Zapytajniki. Język polski
Zestaw bazowy + Zapytajniki. Język polski

881882
881883
881983

Cena

99,90 zł
24,90 zł
112,90 zł

Pełna oferta na www.mac.pl/multi-talk

271

Stymulowanie
rozwoju

Stymulowanie
rozwoju

SE0187			

Lotto ABC
Gra zawiera: 4 dwustronne plansze do gry, 24 dwustronne tafelki, instrukcję
z opisami do czterech gier.
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Scrabble Junior
Podstawowa, najbardziej popularna wersja gry, w której LICZY SIĘ KAŻDE
SŁOWO!™. Klasyczna gra w Scrabble™ polega na wymyślaniu powiązanych ze
sobą słów i układaniu ich na planszy w sposób przypominający krzyżówkę. Słowa układa się z płytek z literami o różnej wartości punktowej, a wygrywa ten,
kto za ułożone słowa zdobędzie najwięcej punktów. Prawdziwym wyzwaniem
jest układanie słów na tych polach planszy, na których można dostać premię
i uzyskać najwyższą punktację!
705750			

115,90 zł

Zabawa w czytanie
Podczas zabawy dzieci poznają graficzny zapis całych wyrazów, kojarząc je
z obrazkami przedstawiającymi przedmioty i postacie. Atrakcyjna forma zabawy zachęca dziecko do analizowania zapisu graficznego i wyodrębniania
liter, a potem do tworzenia z nich nowych wyrazów. Zestaw zawiera: 48 dwustronnych kartoników o wymiarach 7,5 × 7,5 cm z obrazkami oraz podpisami,
48 dwustronnych kartoników o wymiarach 7,5 × 7,5 cm z nazwami oraz literkami instrukcję z opisem dziesięciu gier.
SE1327			

55,90 zł

Quiz ortograficzny
Pomoc ta ułatwia wzrokowe zapamiętywanie poszczególnych wyrazów, co
jest kluczem do opanowania ortografii. Zróżnicowanie kart daje możliwość
ćwiczenia poszczególnych trudności ortograficznych. Dołączony komentarz
wyjaśnia zasady pisowni z ó i u, ch i h, rz i ż. Zestaw zawiera: 36 żetonów z literami, 80 żetoników, 90 kart, czytnik z folii, instrukcję. Gra przeznaczona dla: od
1 do 6 graczy w wieku od 7 do 12 lat.
SE1329			

39,90 zł

Zestaw edukacyjny Litery – sylaby – wyrazy
Pakiet zawiera 136 dwustronnych kartoników, z których można wyodrębnić
cztery zestawy: 72 kartoniki pozwalające na ułożenie 24 puzzli z trzysylabowymi wyrazami, 72 kartoniki pozwalające na ułożenie 24 puzzli. Na rewersie
112 kartoników znajdują się małe i duże litery do układania wyrazów, a 24
kartoniki mają litery i wyrazy ilustrowane obrazkami, które mogą służyć do
odwzorowywania wyrazów z liter umieszczonych w poprzednim komplecie.
W środku pudełka znajduje się opis zestawu edukacyjnego wraz z instrukcją
przykładowych zabaw i ćwiczeń. Zestaw służy do: nauki liter metodą skojarzeń, ćwiczeń sylabizacyjnych, nauki czytania metodą analityczno-syntetyczną.
Zestaw jest zalecany do ćwiczeń wyrównawczych w dysleksji i dysgrafii.
713521			

49,90 zł

Wymiary opakowania: 27 × 22 × 5 cm

Stymulowanie
rozwoju

Stymulowanie
rozwoju

Karotka – Piszę pierwsze słowa
Linia Carotina Preschool została stworzona specjalnie dla dzieci w wieku
przedszkolnym, z wykorzystaniem dużych elementów z grubej tektury pokrytych kolorowymi obrazkami. Gra polega na ułożeniu 12 minipuzzli ze zwierzętami i podpisami, a następnie dopasowaniu do nich odpowiednich literek.
702092			

22,90 zł

Karotka – Abecadło
Domki ABC nauczą liter alfabetu! W każdym domku mieszka inne zwierzątko.
Należy dopasować drzwi z inicjałem do mieszkającego w domku zwierzątka!
Dodatkowo do wszystkich domków można dopasować różne kolorowe daszki,
tworząc w ten sposób co chwila inną scenerię. Gra pomaga dziecku w nauce
alfabetu i rozwija kreatywność. Zawartość: 25 domków do złożenia.
702094			

39,90 zł

Gra edukacyjna Wyrazy
Wyrazy to zabawka edukacyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym i jednocześnie 2 warianty gry dla dzieci starszych, a nawet dla dorosłych graczy.
Zabawa najmłodszych polega na wybraniu kolejno obrazka i układaniu z liter
pasującego do niego wyrazu. Jest to doskonały pretekst do poznania liter
oraz nauki czytania i pisania. Gry zapewniają z kolei wiele emocji, a jednocześnie zmuszają do myślenia i są świetnym treningiem koncentracji i uwagi.
Zawartość pudełka: 64 litery, 32 obrazki, 30 żetonów, instrukcja.
715117			

12,90 zł

Ortografia na wesoło – quiz ortograficzny
Quiz zawiera wiele trudnych wyrazów z pułapkami ortograficznymi. Dzięki zabawie gracze utrwalają pisownię wyrazów z: ż, rz, ch, h, ó, u. Zawartość
pudełka: 24 tafelki z rebusami i wierszykami ortograficznymi, o wymiarach
7,4 × 7,4 cm, kostka, pionki, 54 dwustronne karty, instrukcja, plansza o wymiarach 24 × 32 cm, 45 żetonów z literami i dwuznakami.
SE1328			

29,90 zł

Wymiary opakowania: 13 × 12,5 × 6 cm

Karotka – Farma ze słowami
Oto gra, dzięki której dziecko nauczy się skutecznie czytać i pisać już od 3 roku
życia! Po ułożeniu puzzli z 6 sympatycznymi zwierzętami z farmy na ich tylnej
części ułóż słowa za pomocą dołączonych do zestawu literek. Możesz bawić
się sam lub grać z przyjaciółmi w zabawne bingo dzięki wspaniałemu kołu
fortuny w kształcie młyna! Gra uczy dzieci pisać i czytać. Zawartość zestawu:
młyn z literami, 6 układanek ze zwierzętami, 90 liter.
702093			

39,90 zł

Karotka – Zaliczone na 6! Alfabet i słowa
Poznaj alfabet i słowa z Carotiną! W opakowaniu znajdziesz realizowany od lat
w przedszkolach program dydaktyczny do skutecznej nauki czytania i pisania
w towarzystwie dwóch mówiących marchewek. Zawartość zestawu: 16 dziurkowanych kart dydaktycznych, baza elektroniczna. Zasilanie: 2 baterie AG13 –
1,5 V (w zestawie).
706114			

57,90 zł

Gra edukacyjna Literka do literki
Literka do literki to zabawka edukacyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Starsze dzieci, a nawet dorośli gracze znajdą tu również 2 warianty gry. Zabawa najmłodszych polega na tym, by do wybieranych obrazków ułożyć z liter
pasujące do nich wyrazy. Jest to dobra okazja do poznania liter oraz nauki czytania i pisania. Gry zapewniają z kolei wiele emocji, a jednocześnie zmuszają do
myślenia i są świetnym treningiem koncentracji i uwagi. Zawartość pudełka: 35
obrazków, 96 liter, 30 żetonów, instrukcja.
715118			

15,90 zł

Puzzle edukacyjne – Od litery do słowa
Puzzle edukacyjne „Od litery do słowa” przeznaczone są dla dzieci przedszkolnych i rozpoczynających naukę w szkole. Wartości edukacyjne: wprowadzają
w świat liter, uczą rozpoznawania, nazywania i wyszukiwania liter wśród innych, uczą różnicowania liter o podobnych kształtach, przygotowują do nauki pisania liter pojedynczo i w sylabach, uczą tworzenia i czytania sylab oraz
wyrazów jednosylabowych z poznanych liter, przygotowują do wczesnej nauki
czytania metodą globalną. W komplecie znajdują się 2 zestawy ćwiczeń oraz
2 komplety puzzli. W zestawie pierwszym dziecko musi odszukać na planszy
obrazek, którego nazwa rozpoczyna się od litery na puzzlu. W zestawie drugim
dziecko powinno przyporządkować wyraz z brakującą samogłoską do obrazka
z podpisem na planszy. Zestaw zawiera: 2 plansze ćwiczeń, 2 komplety puzzli.
702097 			

29,90 zł

Wymiary opakowania: 24,5 × 20,5 × 4,5 cm
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Przeczytam ci mamo
To gra edukacyjna, która w atrakcyjny sposób ułatwia dzieciom naukę czytania.
Z elementów leżących na stole dzieci starają się jak najszybciej ułożyć obrazki, czytając jednocześnie litery, a ostatecznie całe nazwy znajdujące się pod
nimi. Obrazki dzielą się na 3 grupy ze względu na liczbę elementów, na jakie
są podzielone. Dobierając obrazki w określonej liczbie ich podziału, można wybrać stopień trudności gry. Zawartość pudełka: 8 obrazków 3-elementowych,
12 obrazków 4-elementowych, 12 obrazków 8-elementowe, instrukcja.
715124			

16,90 zł

Lateralizacja
Zestaw Lateralizacja jest niezbędnym narzędziem dla każdego nauczyciela
w przedszkolu, który bada gotowość szkolną. Okaże się także bardzo pomocny dla nauczycieli wczesnoszkolnych. Dzięki wciągającej zabawie osoba diagnozująca bez trudu oceni lateralizację czynności ruchowych u dziecka. Takie
badanie jest konieczne w okresie, który poprzedza rozpoczęcie edukacji. Zawartość: wprowadzenie merytoryczne, opis prób diagnostycznych wraz z instrukcjami dla nauczyciela, pomoce do badań (zabawki) wykonane z wysokiej
jakości drewna, arkusz zapisu wyników, program komputerowy, który wskaże
nauczycielowi typ lateralizacji badanego dziecka oraz kierunek dalszej pracy,
drewniana skrzynka o wymiarach 27 × 19 × 10 cm.
SE1026			

259,90 zł

Zestaw Umiem czytać, pisać, liczyć. Multi
Zestawy kart pracy oraz interaktywnych ćwiczeń: świetnie sprawdzają się
przy pracy z uczniami o podwyższonym ryzyku dysleksji, dysortografii i dyskalkulii; doskonale wspomagają pracę korekcyjną z dziećmi, które natrafiły na
problemy o podłożu wychowawczym lub emocjonalnym; są przeznaczone do
pracy ze wszystkimi dziećmi, aby dobrze nauczyły się czytania, pisania, liczenia. Materiały są zgodne z podstawą programową, przewidziane do realizacji
w ciągu całego roku szkolnego: ćwiczenia interaktywne – do zastosowania
na komputerach i tablicach interaktywnych; karty – do samodzielnej pracy
uczniów.
SE3520			

879,90 zł

Już umiem. Język polski
Zestaw pomocy dydaktycznej dla nauczycieli języka polskiego klas 4–6 pozwalający w sposób ciekawy i motywujący uczniów rozwijać i poszerzać ich
umiejętności językowe, a w szczególności umiejętności czytania oraz czytelnego i poprawnego pisania. Zestaw zawiera: 70 interaktywnych ćwiczeń, gier
i zabaw, 150 kart pracy wydrukowanych z programu.
707595			

499,90 zł

Wymiary opakowania: 32 × 23 × 22,5 cm

Eduterapeutica. Dysleksja 1
Eduterapeutica Dysleksja to multimedialny program umożliwiający przeprowadzenie oceny gotowości szkolnej oraz oceny ryzyka dysleksji i dyskalkulii.
Bogata baza ćwiczeń oraz kart pracy zapewnia nauczycielom i specjalistom
materiał do efektywnej, atrakcyjnej terapii ucznia. Gotowe diagnozy, testy diagnostyczne przygotowane przez zespół specjalistów pozwalają nauczycielowi
lub terapeucie na sprawdzenie funkcji językowych, funkcji wzrokowych, pamięci, myślenia. Program zawiera: 16 interaktywnych ćwiczeń diagnostycznych,
436 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych, 22 ćwiczenia filmowe, 15 interaktywnych gier i zabaw, 219 kart pracy. Zestaw Eduterapeutica Dysleksja zawiera: pendrive z programem, poradnik metodyczny z instrukcją instalacji i obsługi, wydrukowany komplet kart pracy – aż 184 karty, komplet kolorowych
naklejek, zestaw autorskich pomocy tradycyjnych – Bingo literowe, Alfabet
oraz Rozsypanki sylabowe. Licencja otwarta.
709390			

1 299,90 zł

Eduterapeutica. Karty pracy – dysleksja
Zestaw 184 wydrukowanych kart pracy z programu (Dysleksja Eduterapeutica). Ćwiczenia zostały podzielone na dwie grupy – przykłady konkretne i abstrakcyjne, co pozwala na dopasowanie kart pracy do indywidualnych potrzeb
i możliwości uczniów. Dodatkowo nauczyciele i terapeuci mają do dyspozycji
kilkadziesiąt ćwiczeń grafomotorycznych w liniaturze podwójnej i pojedynczej.
SE3522			

89,90 zł

Umiem czytać. Multi
Zestaw kart pracy oraz interaktywnych ćwiczeń wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów w edukacji wczesnoszkolnej: do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych w klasach 1–3, do zajęć ogólnych
w klasach pierwszych. Zestaw zawiera: 33 interaktywne ćwiczenia klasowe lub
indywidualne, 7 interaktywnych gier i zabaw klasowych, 70 kart pracy, które
pozwalają na utrwalenie materiału z ćwiczeń interaktywnych. W zestawie są
czarno-białe karty – wzorce do kopiowania. Można je również samodzielnie
wydrukować w wersji kolorowej lub czarno-białej.
SE3517			
Wymiary opakowania: 32 × 23 × 7,5 cm
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229,90 zł

Umiem pisać. Multi
Zestaw kart pracy oraz interaktywnych ćwiczeń wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów w edukacji wczesnoszkolnej: do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych w klasach 1–3, do zajęć ogólnych
w klasach pierwszych. Zestaw zawiera: 94 interaktywne ćwiczenia klasowe lub
indywidualne, 6 interaktywnych gier i zabaw klasowych, 120 kart pracy, które
pozwalają na utrwalenie materiału z ćwiczeń interaktywnych. W zestawie są
czarno-białe karty – wzorce do kopiowania. Można je również samodzielnie
wydrukować w wersji kolorowej lub czarno-białej.
SE3518			

339,90 zł

Wymiary opakowania: 32 × 23 × 7,5 cm
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Piramida ortograficzna P1 – zasady pisowni
To wstęp do nauki zasad ortograficznych, który stanowi wartościową pomoc
w nauce reguł pisowni języka polskiego.
702095			

29,90 zł

Piramida ortograficzna P2 – zasady pisowni
Kontynuacja Piramidy P1. Materiał ćwiczeniowy utrwala poznane zasady ortograficzne dzięki zastosowaniu przykładów z: ó, u, rz, ż, ch, h wymiennymi.
702096			

29,90 zł

Suwaki terapeutyczne – pociągi
Zestaw składający się z zeszytu i 24 pociągów. Są bardzo kolorowe, co z pewnością zachęci dzieci do ćwiczeń. Suwaki to jedna z metod powszechnie stosowanych w pracy z dziećmi, które mają trudności w czytaniu i pisaniu. Zalecane
są dla dzieci czytających wolno z powodu głoskowania, które uniemożliwia
syntezę wyrazu. Pociągi służą do ćwiczenia czytania wyrazów jednosylabowych o różnej liczbie spółgłosek występujących obok siebie. Suwak „pociąg”
składa się z dwóch części: pociągu, w którego wagonie znajdują się dwa okna
(jedno ma wpisaną stałą cząstkę, w drugim ukazuje się pozostała część wyrazu), oraz ruchomego paska, który wsuwa się w okno pociągu i przesuwa tak,
aby ukazywał poszczególne cząstki wyrazów. Po połączeniu liter w wyrazy
dziecko wpisuje je do specjalnego arkusza. Pozycja polecana nauczycielom,
terapeutom i rodzicom dzieci, które mają trudności w czytaniu i pisaniu.
706796			

15,90 zł
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Kolorowe literki
Zestaw składa się z 26 liter, po których można pisać mazakiem suchościeralnym. Dziecko poznaje literki i uczy się ich zapisu.
SE1304			

89,90 zł

Duże litery magnetyczne – polskie znaki
Nauka pisania nigdy dotąd nie była tak prosta! Set 48 magnetycznych literek pozwoli na układanie pierwszych wyrazów.
714016			

26,90 zł

Wysokość literek: 11,5 cm

Wymiary opakowania: 26 × 13 × 5 cm

SET pióro + Mój pierwszy elementarz
Mój pierwszy elementarz to zestaw z mówiącym piórem Albik, który pozwoli
dzieciom w łatwy sposób nabyć podstawową wiedzę o otaczającym świecie,
liczbach, kolorach i literach. Książkę urozmaicają zabawne odgłosy, dialogi
i piosenki. Dzięki prostym quizom dzieci utrwalą zdobytą wiedzę, a także
będą się doskonale bawić i chętnie wracać do nauki! Prawie 1000 dźwięków
i tekstów

Magnetyczne literki i cyferki
Zestaw zawiera 77 elementów, a w jego skład wchodzą cyferki i literki. Można
je przyczepiać do tablicy magnetycznej oraz lodówki. Dziecko podczas zabawy
uczy się kolorów, alfabetu oraz liczenia. Układa słowa, a potem zdania. Dzięki
znakom matematycznym może uczyć się dodawać, odejmować. Dziecko bez
trudu posiądzie wiedzę wczesnoprzedszkolną. Zabawka przeznaczona dla
maluchów od 3 roku życia. Całość wykonana została z drewna lakierowanego i pomalowana nietoksycznymi farbami w żywe barwy, co zadowoli każdego
użytkownika i przyniesie mnóstwo radości z zabawy.

729438			
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199,90 zł

715378			

61,90 zł

Rozsypanki obrazkowe. Zestaw I
Na kartonikach znajdują się 63 obrazki z podpisami umieszczonymi w liniaturze. Wszystkie obrazki są łatwo rozpoznawalne przez przedszkolaka, a wyrazy
pod nimi umieszczone, dzięki odstępom między literami, można bez trudu wykorzystać do ćwiczeń wszystkich rodzajów syntez i analiz, które przygotowują
dzieci do czytania i pisania.
SE1694			

59,90 zł

Rozsypanki obrazkowe. Zestaw II
Na kartonikach znajdują się 63 obrazki z podpisami umieszczonymi w liniaturze. Wszystkie obrazki są łatwo rozpoznawalne przez przedszkolaka, a wyrazy
pod nimi umieszczone, dzięki odstępom między literami, można bez trudu wykorzystać do ćwiczeń wszystkich rodzajów syntez i analiz, które przygotowują
dzieci do czytania i pisania.
SE1695			

59,90 zł
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Książki, które
potrafią mówić

Alfabet ruchomy Glotto
Na drewnianych tabliczkach, o wymiarach 6 cm × 16 cm, znalazły się litery alfabetu w rozszerzonej wersji, w liczbie umożliwiającej układanie wielu wyrazów,
a także znaki matematyczne, interpunkcyjne i cyfry. Cały ruchomy alfabet można umieścić na ścianie w przedszkolu, szkole lub w domu. Jest przeznaczony do
pracy z dziećmi powyżej trzeciego roku życia.
720874 			

1 199,90 zł

Klocki logo drewniane do demonstrowania
Wspaniała pomoc dla nauczyciela – wózek zrobiony z przyjaznego materiału,
jakim jest drewno, pełen drewnianych klocków z literkami, cyframi oraz znakami matematycznymi i interpunkcyjnymi. Każdy klocek jest na tyle duży, by
postrzeganie umieszczonych na nim znaków było ułatwione. Wózek z klockami wykonano w sposób solidny i trwały. Będzie wspaniałą pomocą edukacyjną
i ozdobą przedszkola na wiele lat.
720873 			

3 999,90 zł
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Czytaj z Albikiem to edukacyjna seria książek z mówiącym piórem. Dzięki pióru Albik
dzieci mogą usłyszeń zakodowane w książkach informacje, dźwięki i dialogi. W każdym
rozdziale na dzieci czekają quizy i zagadki. Dzięki Albikowi dzieci od razu dowiadują się,
czy ich odpowiedzi są poprawne.

Litery podstawowe i niepodstawowe – 5 stelaży
Znakomita pomoc dla nauczyciela do prezentacji kształtu liter i do nauki ortografii. Będzie ozdobą każdego przedszkola i szkoły. Na pięciu stelażach wykonanych z przyjaznego i trwałego materiału, jakim jest drewno, można powiesić
36 drewnianych płytek o wymiarach 6 cm × 16 cm z literami podstawowymi
i 35 płytek z literami niepodstawowymi.
720875 			

999,90 zł

Dywanik glottodydaktyczny – litery podstawowe i niepodstawowe
z zanaczonym kierunkiem kreślenia
Wiele przedszkolaków zdążyło już polubić zabawę w wyskakiwanie wyrazów
z dywanikowych literek. Glottodywanik z literami doskonali analizę fonemową
oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Jest bardzo wygodny w użyciu w warunkach przedszkolnych, domowych czy plenerowych. Na jednym, sporych
rozmiarów glottodywaniku znajdują się litery podstawowe i niepodstawowe.
Do pomocy jest dołączona instrukcja, gdzie zamieszczono szereg istotnych
informacji przydatnych przy pracy z tym glottodywanikiem!
720876 			

449,90 zł

721762

721763

721760

Mój pierwszy elementarz

Język angielski

Elektroniczny długopis

Cena: 59,90 zł

Cena: 59,90 zł

Cena: 175,90 zł

719394

721761

719393

719391

719392

Pióro + Atlas świata

Atlas świata

Zwierzęta na Wsi

Ciało człowieka

Świat zwierząt

Cena: 199,90 zł

Cena: 59,90 zł

Cena: 59,90 zł

Cena: 59,90 zł

Cena: 59,90 zł

www.mac.pl

Format: 200 cm x 100 cm
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MULTI-TALK Zestaw bazowy obrazkowych
kart konwersacyjnych
Ten jeden zestaw specjalnie zaprojektowanych kart umożliwi
poprowadzenie wielu angażujących i ciekawych zajęć na każdym
szczeblu edukacji i poziomie językowego zaawansowania,
tworzenie historii i scenariuszy życiowych różnych postaci,
konstruowanie pytań i odpowiedzi na bazie obrazków
na kartach, trening zapamiętywania słownictwa przydatnego w życiu
codziennym (pragmatyzm!)
•
•
•
•
•

16 dwustronnych kartkonwersacyjnych z postaciami
32 postaci w 4 stadiach życia: dziecko, nastolatek, dorosły, senior
4 rasy i 2 płcie
3 płaszczyzny czasowe: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
2 aspekty rzeczywistości: TAK/NIE, pozytywny/negatywny,
dokonany/niedokonany
• 320 obrazków, które generują minimum 320 słów w dowolnym języku

Indeks

Cena

881882

99,90 zł

Stymulowanie
rozwoju

MULTI-TALK Zestaw bazowy

Zapytajniki
Zapytajniki to specjalnie stworzony zestaw do nauki
konstruowania pytań i odpowiedzi.
Zestaw składa się z 56 kart w tym:
• 50 kart pytań ze słówkami pytającymi
• 5 jokerów (dowolne pytanie)
• 1 instrukcja.
Zapytajniki. Język polski
Zapytajniki. Język angielski
Zapytajniki. Język niemiecki
Zapytajniki. Język hiszpański
Zapytajniki. Język włoski
Zapytajniki. Język francuski

Indeks

Cena

881883
881884
881885
881886
881887
881888

24,90 zł
24,90 zł
24,90 zł
24,90 zł
24,90 zł
24,90 zł

Zestaw bazowy + Zapytajniki
Pakiet 6 Zapytajników
Zestaw bazowy + Zapytajniki. Język polski
Zestaw bazowy + Zapytajniki. Język angielski
Zestaw bazowy + Zapytajniki: polski, angielski
Zestaw bazowy + Zapytajniki: polski, niemiecki
Zestaw bazowy + Zapytajniki: polski, włoski
Zestaw bazowy + Zapytajniki: polski, hiszpański
Zestaw bazowy + Zapytajniki: polski, francuski
Zestaw bazowy + Zapytajniki: angielski, niemiecki
Zestaw bazowy + Zapytajniki: angielski, włoski
Zestaw bazowy + Zapytajniki: angielski, hiszpański
Zestaw bazowy + Zapytajniki: angielski, francuski
Zestaw bazowy + 6 Zapytajników
10 Zestawów bazowych

Indeks

Cena

881982
881983
881984
881989
881990
881991
881992
881993
881994
881995
881996
881997
882004
882005

134,90 zł
112,90 zł
112,90 zł
134,90 zł
134,90 zł
134,90 zł
134,90 zł
134,90 zł
134,90 zł
134,90 zł
134,90 zł
134,90 zł
224,90 zł
899,90 zł

Pełna oferta na www.mac.pl/multi-talk
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Question steps
Chcesz zapytać o coś po angielsku, a nie wiesz, jak zacząć? Krocz po planszy
pytajników: w prawo, w lewo, dookoła, i pytaj, aż osiągniesz swój cel! Niech
inni martwią się o odpowiedź. Ty po prostu PYTAJ. Zawartość opakowania:
koło o średnicy 2 m; instrukcja. Liczba graczy: od 1 do 10.
299,90 zł

Jump and talk
Stając na wybranych polach, gracze muszą podać po angielsku m.in. nazwy kolorów, liczby do 10, opowiedzieć o ulubionej potrawie lub o warzywach, których nie lubią jeść. Dzięki pechowym polom i szczęśliwym polom mogą pełzać, skakać, lecieć na niższe lub na wyższe pole. Czeka ich mnóstwo śmiechu
i świetnej zabawy! Zawartość opakowania: plansza o wymiarach: 2,5 × 3,5
m; kostka o wymiarach: 30 × 30 × 30 cm; instrukcja. Liczba graczy: od 2 do 6.

Four seasons
Gra plenerowa Cztery pory roku jest idealną propozycją dla kreatywnych
uczniów i nauczycieli, którzy chcieliby zmienić jej zasady lub tematy za każdym razem, kiedy mają na to ochotę. Dzięki pustym polom nauczyciele sami
decydują, jakie zadanie będzie spełniać plansza. Można użyć jej do nauki:
zjawisk pogodowych, czasowników, przymiotników, rzeczowników, angielskich czasów. Zawartość opakowania: plansza o wymiarach: 2,5 × 2,5 m;
kostka o wymiarach: 30 × 30 × 30 cm; instrukcja. Liczba graczy: od 2 do 6.

720855 

720857

599,90 zł

599,90 zł

Brainy steps
Celem gry jest wprowadzenie oraz utrwalenie angielskich przymiotników,
niezbędnych w codziennej komunikacji. Gracze używają ich w realnych
i naturalnych sytuacjach, mówiąc lub opowiadając coś pozostałym uczestnikom. Podczas zabawy uczą się dodatkowo współpracy i wzajemnej pomocy.
Gra jest dostępna również w wersjach niemieckojęzycznej i hiszpańskojęzycznej. Zawartość opakowania: koło o średnicy 2 m; instrukcja. Liczba graczy: od 1 do 10.
BRAINY STEPS J.ANGIELSKI
BRAINY STEPS J.NIEMIECKI
BRAINY STEPS J.HISZPAŃSKI

Indeks

Cena

720861
720862
720863

299,90 zł
299,90 zł
299,90 zł

Round steps
Chcesz o zapytać o coś po angielsku, a nie wiesz, jak zacząć? Krocz po
planszy pytajników: w prawo, w lewo, dookoła, i pytaj, aż osiągniesz swój
cel! Niech inni martwią się o odpowiedź. Ty po prostu PYTAJ. Zawartość
opakowania: koło o średnicy 2 m; instrukcja. Liczba graczy: od 1 do 10.

Discover the town
Gra składa się z planszy plenerowej oraz 29 ruchomych (umieszczonych na
rzepach) elementów przedstawiających budynki, które gracze mogą samodzielnie umiejscowić w wybranym miejscu. Dzięki temu plansza może być wykorzystywana wielokrotnie do zabaw, bez obaw, że gra stanie się nudna. Zawartość opakowania: plansza o wymiarach: 2,5 × 2,5 m; 29 budynków mocowanych na planszy za pomocą rzepów; instrukcja. Liczba graczy: od 2 do 6.

Guess the present tense
Gra interaktywna – nauka poprzez zabawę! Sposób na atrakcyjne zajęcia w plenerze i nie tylko! Pomaga łatwiej zapamiętać, w jakich sytuacjach używamy czasu Present Simple, a kiedy – Present Continuous. Zawartość opakowania: plansza o wymiarach: 2,5 × 3,5 m; kostka o wymiarach 30 × 30 × 30 cm; instrukcja.
Liczba graczy: od 2 do 6.

720858

720856

720860 

282

299,90 zł

599,90 zł

599,90 zł
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720864 

Język obcy

Język obcy

Irregular Verbs puzzle
Gra rozwijająca umiejętność mówienia w języku angielskim. Gracz losuje
jedną z kart, które podzielono na dwa poziomy trudności, i opisuje zawarte
na niej główne hasło tak, aby pozostali uczestnicy odgadli je w ciągu 2 minut.
Utrudnieniem w opisaniu hasła są zakazane słowa, których nie można użyć
podczas odpowiedzi. Zawartość: 200 kart, 100 żetonów, instrukcja. Liczba
graczy: od 2 do 10.

Verbos Irregulares En Presente
Czasowniki nieregularne to puzzle dla osób w każdym wieku, uczących się
odmiany hiszpańskich czasowników nieregularnych z trzech koniugacji (-ar,
-er, -ir) w czasie teraźniejszym, w trybie oznajmującym. W skład zestawu
wchodzi 45 najczęściej używanych czasowników nieregularnych z różnymi
typami nieregularności, podzielonych na trzy koniugacje.

Ramka LOGICO Piccolo
LOGICO PICCOLO to zestaw doskonałych ćwiczeń wspierających rozwój
dziecka, budzących jego ciekawość poznawczą i – przede wszystkim – uczących samodzielnego myślenia. Książeczki w oddzielnej sprzedaży.

Early bird. At school, kl. 1-3

707383

720865

2080001

2087020

79,90 zł

59,90 zł

29,99 zł

13,00 zł
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16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

Early bird
Fruit and vegetables

Beat about the bush in Business
Gra rozwijająca umiejętność mówienia w języku angielskim. Gracz losuje
jedną z kart, które podzielono na dwa poziomy trudności, i opisuje zawarte
na niej główne hasło tak, aby pozostali uczestnicy odgadli je w ciągu 2 minut.
Utrudnieniem w opisaniu hasła są zakazane słowa, których nie można użyć
podczas odpowiedzi. Zawartość: 200 kart, 100 żetonów, instrukcja. Liczba
graczy: od 2 do 10.

Beat about the bush
Gra rozwijająca umiejętność mówienia w języku angielskim. Gracz losuje
jedną z kart, które podzielono na dwa poziomy trudności, i opisuje zawarte
na niej główne hasło tak, aby pozostali uczestnicy odgadli je w ciągu 2 minut.
Utrudnieniem w opisaniu hasła są zakazane słowa, których nie można użyć
podczas odpowiedzi. Zawartość: 200 kart, 100 żetonów, instrukcja. Liczba
graczy: od 2 do 10.

720866

707381

79,99 zł

74,90 zł

edukacja
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Early bird. All about animals, kl. 1-3
2087060 
16,3 × 23,3 cm/32 strony/oprawa miękka

ASK! Don't Stray!
Zadawanie pytań to jedna z podstawowych form komunikacji. Żeby uzyskać
odpowiedź, trzeba najpierw ZAPYTAĆ, a im więcej ćwiczysz, tym łatwiej
przychodzi Ci spontaniczne budowanie pytań w odpowiednich czasach. Nie
zwlekaj, ćwicz z nami!. Zawartość opakowania: 60 kart z postaciami do kompletowania, 10 kart z nazwami zawodów i aktywnościami postaci, 20 kart
kategorii, instrukcja. Liczba graczy: od 1 do 10.

Angielski wachlarz
Podręczny zestaw 60 pasków z najważniejszymi zasadami gramatycznymi
(m.in. czasy, odmiana czasowników, forma bierna) wraz z najczęściej używanymi zwrotami (m.in. na lotnisku, w sklepie, w hotelu). Ściągawka, skrypt
do powtórzeń, rozmówki w podróży, pełen zakres gramatyki, czyli–angielski w pigułce.

718267

707382

284

74,90 zł

Early bird. Fruit and vegetables, kl. 1-3
13,00 zł

2087080

13,00 zł

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

34,90 zł
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Dwustronne puzzle do nauki języka angielskiego
Dwustronne puzzle do nauki języka angielskiego to prosta i przyjemna forma nauki dla dzieci. Łączy w sobie zalety tradycyjnych puzzli z nauką słownictwa z wielu
różnych dziedzin. Każda para zawiera na awersie angielskie słówko i ilustrujący je obrazek, a na rewersie polskie tłumaczenie i jego odpowiednik. Nauka poprzez
zabawę taką jak: słówko do słówka, memo czy puzzle obrazkowe to najlepszy sposób na opanowanie i utrwalenie języka obcego przez dzieci. Zestaw zawiera 27
par dwustronnych puzzli. Kolor tła na rewersie pary puzzli jest dla każdego zestawu niepowtarzalny, co ułatwia ich ewentualne segregowanie. Instrukcje do gier
zawarte na opakowaniu. Sugerowany wiek graczy: od 3 lat. Wymiary: para puzzli 15 × 7 cm.

TIME MACHINE
Travel between Present Perfect and Past Simple
Nowa wersja gry do nauki angielskich czasów przeszłych,
z dodatkowym quizem wiedzy o krajach anglojęzycznych
oraz zadaniami do wykonania. Angielskie czasy przeniosą Cię
do tajemniczego średniowiecza! Zwiedzaj zamki i zagadkowe
miejsca! Uważaj! Głębokie doły i spadające ognie mogą przeszkodzić Ci w podróży w przeszłość. Nie trać cennego czasu!
Wykorzystaj słowa klucze, które otworzą drzwi do płynnego
mówienia po angielsku. Zawartość opakowania: 60 kart z czasownikami, 50 kart z wyzwaniami, plansza, kostka, 4 pionki, instrukcja. Liczba graczy: od 2 do 4.
720867

59,90 zł
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TIME MACHINE
Travel between Present Simple and Present Continuous
Nowa wersja gry do nauki angielskich czasów przeszłych,
z dodatkowym quizem wiedzy o krajach anglojęzycznych oraz
zadaniami do wykonania. Angielskie czasy przeniosą Cię do
tajemniczego średniowiecza! Zwiedzaj zamki i zagadkowe
miejsca! Uważaj! Głębokie doły i spadające ognie mogą przeszkodzić Ci w podróży w przeszłość. Nie trać cennego czasu!
Wykorzystaj słowa klucze, które otworzą drzwi do płynnego
mówienia po angielsku. Zawartość opakowania: 60 kart z czasownikami, 50 kart z wyzwaniami, plansza, kostka, 4 pionki, instrukcja. Liczba graczy: od 2 do 4.
720868

Numbers, Colours & Shapes
Fruits & Vegetables
Animal Alphabet
Toys
Vehicles
Professions

286

Indeks

Cena

720838
720839
720840
720841
720842
720843

29,90 zł
29,90 zł
29,90 zł
29,90 zł
29,90 zł
29,90 zł

59,90 zł

TIME MACHINE
Travel between Mi× of English tenses
Nowa wersja gry do nauki angielskich czasów przeszłych,
z dodatkowym quizem wiedzy o krajach anglojęzycznych oraz
zadaniami do wykonania. Angielskie czasy przeniosą Cię do
tajemniczego średniowiecza! Zwiedzaj zamki i zagadkowe
miejsca! Uważaj! Głębokie doły i spadające ognie mogą przeszkodzić Ci w podróży w przeszłość. Nie trać cennego czasu!
Wykorzystaj słowa klucze, które otworzą drzwi do płynnego
mówienia po angielsku. Zawartość opakowania: 60 kart z czasownikami, 50 kart z wyzwaniami, plansza, kostka, 4 pionki, instrukcja. Liczba graczy: od 2 do 4.
720869

59,90 zł
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Maty edukacyjne do nauki języka angielskiego
Maty edukacyjne to innowacyjna pomoc dydaktyczna, która stanowi bogate i efektywne narzędzie do nauki języka angielskiego dla najmłodszych. Pozwalają na
optymalne łączenie zabaw ruchowych z grami umysłowymi. Różnorodne formy zabawy zarówno indywidualnej, jak i grupowej czynią naukę niezwykle wartościową. Przyjazny dzieciom wygląd mat sprawia, że przyswajanie nowych znaczeń w obcym języku staje się dla nich szczególnie atrakcyjne. Instrukcja z kilkoma przykładowymi scenariuszami zabaw dołączona do każdego produktu.

• Korzystasz z kompleksowej oferty
w jednym miejscu – oszczędzasz czas i pieniądze

• Ciesz się bogatymi zasobami funkcjonalnego oprogramowania
• Dostosuj swobodnie elementy pracowni do własnych potrzeb
• Gwarantujemy dostarczenie sprzętu na miejsce
• Zapewniamy najwyższą jakość i niezawodność urządzeń,
popartą latami doświadczeń

• Usługi dodatkowe: montaż i szkolenie

Days of the week & tafle
Tornado of colours and shapes & tafle
Months of the year & tafle
Animal Alphabet
Months and seasons
Funny counting & tafle

Indeks

Cena

Wiek

Rozmiar w cm

720849
720850
720851
720852
720853
720854

139,90 zł
229,90 zł
159,90 zł
299,90 zł
149,90 zł
159,90 zł

4–10 lat
5–12 lat
4–10 lat
4–10 lat
4–10 lat
3–10 lat

160 × 100, tafle 18 × 18
200 × 200, tafle 18 × 18
220 × 90, tafle 18 × 18
360 × 210
170 × 170
220 × 90, tafle 18 × 18

O indywidualną wycenę
i specyfikację techniczną zapytaj:
• konsultanta oświatowego z Twojego rejonu*
• Dział Obsługi Klienta – telefon: 41 366 55 55
*wykaz numerów kontaktowych znajduje się na końcu katalogu
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Złapmy lwa 3 x 4! Specjalne potrzeby edukacyjne
„Złapmy lwa!” to polska wersja japońskiej gry paraszachowej zaprojektowanej przez dwie zawodniczki profesjonalnej żeńskiej ligi shōgi – japońskiego odpowiednika szachów, Madokę Kitao i Maiko Fujitę. Gra, podobnie szachy, rozwija szereg umiejętności, takich jak: myślenie logiczne, myślenie strategiczne, koncentracja,
cierpliwość, radzenie sobie z emocjami, umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów czy szacunek i zrozumienie dla kolegów i koleżanek. Uzupełniające scenariusze zabaw opartych na grze zostały dobrane w taki sposób, by rozwijać bazowe funkcje poznawcze i umiejętności ważne dla dzieci z ryzykiem dysleksji lub dyskalkulii oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD i problemami emocjonalnymi. Kolorowa plansza z otworkami do montowania w terenie ma
wymiary 200 na 150 cm. Poduszki o wymiarach 30 na 30 cm ze ślicznymi rysunkami zwierząt zamienią każdą grę w miłą zabawę. Do zestawu dołączono poradnik metodyczny. Dla dzieci powyżej 5 lat.

Problemy wychowawcze. Problemy emocjonalne
Pakiet pomoże określić m.in.:
• jakie reakcje emocjonalne mieszczą się w normie rozwojowej, a jakie wymagają już korekty,
• co to jest inteligencja emocjonalna, jakie jest jej znaczenie i jak rozwijać
ją u uczniów,
• jak rozpoznać problemy emocjonalne u uczniów.
Program opiera się na założeniu, że rozwój emocjonalny jest jednym z najważniejszych obszarów funkcjonowania człowieka, ponieważ zaburzenia na
tej płaszczyźnie nie pozwalają na rozwinięcie swojego potencjału w innych
dziedzinach.

Problemy wychowawcze. Przemoc i agresja
Zestaw pozwala przygotować dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, ale
również rodziców do skutecznego przeciwdziałania przemocy, agresji i uzależnieniom. Zawiera scenariusze szkoleń dla nauczycieli, lekcji wychowawczych,
spotkań z rodzicami, gier społecznych dla dzieci oraz kompletne programy profilaktyczne, diagnostyczne i terapeutyczne, podzielone na trzy grupy wiekowe
(klasy 1–3, 4–6 i 7–8 szkoły podstawowej).

721192 

721190 

721191 

290

1 290,90 zł

490,90 zł

490,90 zł

Problemy wychowawcze. Uzależnienia
Program pozwalający w sposób spójny i planowy wdrożyć działania zwiększające bezpieczeństwo psychologiczne i społeczne uczniów szkół podstawowych. Pomaga w uświadomieniu mechanizmu powstawania uzależnienia, rozpoznawaniu symptomów oraz właściwym reagowaniu na zdarzenia.
Przeznaczony jest dla szkoły jako placówki edukacyjnej, a jego poszczególne części i materiały są adresowane do dyrektorów, pedagogów, psychologów i nauczycieli.

Problemy wychowawcze – pakiet
„Problemy wychowawcze” to zbiór kilkuset dokumentów, konspektów i pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej, który kompleksowo wspiera
szkołę w obszarach problemami rozwojowymi w zakresie psychologicznym
i społecznym uczniów w kasach 1-8. Materiały dla nauczycieli:
• poradniki metodyczne podzielone na moduły tematyczne i grupy wiekowe uczniów,
• scenariusze zajęć wychowawczych oraz materiały do ich prowadzenia,
• prezentacje tematyczne (w tym na wywiadówki dla rodziców) oraz poradniki,
• ulotki informacyjne dla rodziców (wydrukowane z możliwość ich dodruku z programu)
Zestaw zawiera zebrane materiały trzech osobnych publikacji: Przemoc
i agresja, Problemy emocjonalne, Uzależnienia oraz bardzo obszerny moduł terapeutyczny.

709801

730135

390,90 zł

1 990,90 zł
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Już umiem
Zestaw pomocy dydaktycznych pozwalający w sposób ciekawy i motywujący przypominać, rozwijać i poszerzać umiejętności uczniów. Może być wykorzystywany na
lekcjach, podczas zajęć dodatkowych i w ramach edukacji włączającej, skierowanej do uczniów z niektórymi deficytami rozwoju psychospołecznego i fizycznego. Program korzysta z metod i narzędzi dostosowanych do etapu rozwojowego dziecka - zarówno w zakresie jego możliwości intelektualnych, jak i odpowiednich do wieku konwencji estetycznych.
Umiem czytać. Multi
Umiem pisać. Multi
Umiem liczyć. Multi
Już umiem. Język polski
Już umiem. Matematyka
Zestaw umiem czytać, pisać, liczyć Multi

Indeks

Cena

SE3517
SE3518
SE3519
707595
707596
SE3520

229,90 zł
339,90 zł
399,90 zł
499,90 zł
499,90 zł
879,90 zł

Eduterapeutica SPE 1-3
Pakiet pomaga wychowawcom oraz wspierającym ich specjalistom radzić
sobie z problemami uczniów w wieku 7-10 lat przejawiającymi ryzyko dysleksji lub dyskalkulii. Karty pracy i pomoce dydaktyczne zostały opracowane w taki sposób, żeby mogły być zastosowane w całej klasie z korzyścią
dla wszystkich uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnych predyspozycji i możliwości, ale mogą być też stosowane na grupowych lub indywidualnych zajęciach wyrównawczych i kompensacyjno-rewalidacyjnych
Pomoce to gry służące m.in. do rozwijania:
• analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej,
• pamięci i orientacji w przestrzeni,
• porównywania długości i wielkości,
• myślenia operacyjnego,
• umiejętności językowych,
• motoryki oraz koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
• koncentracji i umiejętności społecznych,
• grafomotoryki.
Pakiet zawiera:
• poradnik metodyczny,
• 279 ćwiczeń multimedialnych,
• 229 kart pracy do drukowania i kopiowania,
• grę Figu-miku - pomoc i urozmaicenie zajęć zarówno indywidualnych jak
i grupowych z dziećmi od 5 do 11 lat,
• grę wielkoformatową Pajacyk (do zabawy na dywanie) - pomoc do zajęć
grupowych z dziećmi w wieku od 3 do 12 lat.
721189 

2 899,90 zł

Eduterapeutica SPE 4-8
Program multimedialny skierowany jest do nauczycieli oraz pedagogów-psychologów do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i kompensacyjnych
z uczniami w wieku 10-15 lat. Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne dla uczniów klas 4 – 8 koncentruje się na czterech najpowszechniejszych zaburzeniach tj:
• Dysleksja (w wąskim rozumieniu) – trudności w czytaniu,
• Dysortografia – trudności z opanowaniem poprawnej pisowni,
• Dysgrafia – trudności z opanowaniem czytelnego graficznie pisania
• Dyskalkulia – trudność w rozumieniu
Zestaw zawiera:
• blisko 500 ćwiczeń multimedialnych, które można komponować zależnie od zdiagnozowanych problemów ucznia,
• zestaw interaktywnych ćwiczeń, zabaw i gier edukacyjnych, nawiązujących do znanych gier komputerowych,
• 420 wydrukowanych kart pracy dostępnych również w programie,
• kwestionariusze diagnostyczne i teksty umiejętności z arkuszami odpowiedzi,
• poradnik metodyczny z instrukcją obsługi,
• poradnik dla rodziców,
• NOWOŚĆ! 1 długopis 3D wraz z szablonami rysunków dla uczniów
z problemami matematycznymi, które zmieniają je w przestrzenne
obiekty.
721193 

2 899,90 zł

Eduterapeutica. Logopedia
Oprogramowanie służące do specjalistycznej diagnozy i terapii logopedycznej. Pozwala na wykrycie odchyleń od normy językowej i ich korygowanie.
Dostępne w dwóch wersjach: podstawowej i rozszerzonej (wzbogaconej
o artykulację głosek k i g, mowę bezdźwięczną, terapię związaną ze słuchem
fonematycznym i terapię jąkania).
Pakiet zawiera:
• poradnik metodyczny,
• 279 ćwiczeń multimedialnych,
• 229 kart pracy do drukowania i kopiowania,
• grę Figu-miku - pomoc i urozmaicenie zajęć zarówno indywidualnych
jak i grupowych z dziećmi od 5 do 11 lat,
• grę wielkoformatową Pajacyk (do zabawy na dywanie) - pomoc do zajęć
grupowych z dziećmi w wieku od 3 do 12 lat.
Eduterapeutica. Logopedia. Karty pracy
Eduterapeutica. Logopedia. Wersja podstawowa
Eduterapeutica. Logopedia. Wersja roszerzona
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Indeks

Cena

SE3521
709388
709389

149,90 zł
1 799,90 zł
3 399,90 zł

Eduterapeutica. Dysleksja
Multimedialny program umożliwiający przeprowadzenie oceny gotowości
szkolnej oraz oceny ryzyka dysleksji. Bogata baza ćwiczeń oraz kart pracy zapewnia nauczycielom i specjalistom materiał do efektywnej, atrakcyjnej terapii ucznia. Gotowe diagnozy, testy diagnostyczne, przygotowane przez zespół
specjalistów, pozwalają nauczycielowi lub terapeucie na sprawdzenie funkcji językowych, funkcji wzrokowych, pamięci, myślenia.
Eduterapeutica. Dysleksja. Karty pracy
Eduterapeutica. Dysleksja

Indeks

Cena

SE3522
709390                

89,90 zł
1 299,90 zł

Eduterapeutica. Dyskalkulia
Multimedialny program diagnostyczno-terapeutyczny do pracy z uczniami
klas 0–3, wykazującymi specyficzne trudności w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Program umożliwia przeprowadzenie oceny gotowości szkolnej oraz diagnozy ryzyka dyskalkulii. Bogata baza ćwiczeń oraz kart pracy zapewnia nauczycielom i specjalistom materiał do efektywnej i atrakcyjnej terapii
ucznia. Program jest pomocny w pracy z dziećmi w wieku 8-12 lat, a w wypadku dzieci z większymi deficytami rozwoju intelektualnego - również starszych.
Eduterapeutica. Dyskalkulia. Karty Pracy
Eduterapeutica. Dyskalkulia

Indeks

Cena

se3523
709392

89,90 zł
1 399,90 zł
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Harmonijny rozwój. Ekologia i środowisko
Pakiet zawiera:
• gry interaktywne: „Segregacja śmieci”; „Ekosystem”; „Ekoskrzaty”
• karty pracy: Mapa pogody; Jesień, zima, lato; Co jest roślince potrzebne
do życia? Karmimy zwierzęta zimą; Ekologia w lesie; Ekologia w domu
• grę wielkoformatową: „Segregacja śmieci” – dzieci budują cztery makiety pojemników z załączonych kolorowych pokrywek oraz tasiemek symbolizujących objętość pojemnika. Następnie każde z dzieci losuje kartę
z rysunkiem odpadu ,np.: gazet, szklanych butelek i wybiera pojemnik, do
którego należy go wrzucić.

Harmonijny rozwój. Słowa i znaki
Pakiet zawiera:
• gry interaktywne: „Dopasuj przeciwne”; „Ułóż zdania”; „Poeci”
• karty pracy: Żółw w labiryncie, Myszki w labiryncie; Skacząca żabka; Literki; Znajdź takie same misie, Znajdź takie same pranie.
• grę wielkoformatową: „Słowa, litery, wyraz” – zawiera zestaw kartonów
z charakterystycznymi rysunkami, pasującymi do nich literami oraz całymi wyrazami. Dołączone do gry litery z polskimi znakami diakrytycznymi
oraz dodatkowe, często występujące litery pozwalają na dodatkowe wykorzystanie gry do nauki czytania i pisania oraz rozpoznawania samogłosek i spółgłosek.

702104 

702105 

490,90 zł

490,90 zł
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Harmonijny rozwój – zestaw 7-częściowy
Atrakcyjne ćwiczenia zawarte w programach aktywizują dzieci i oswajają je z pracą zespołową, przygotowując jednocześnie do nauki. Zadania pomagają realizować
cele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, z podstawy programowej i mogą stanowić uzupełnienie wybranego przez nauczyciela programu nauczania. Wszystkie elementy zestawu wykorzystują naukę przez zabawę umożliwiającą dzieciom współdziałanie, eksperymentowanie, twórczą ekspresję i ruch, nie
zaniedbując też ćwiczeń samokontroli oraz koncentracji. Program wykorzystuje metodę pracy zespołowej z zastosowaniem funkcji wielodotyku (multitouch) tablicy interaktywnej. Dzięki tej funkcji rysowanie i korzystanie z zasobów na tablicy jest możliwe przez kilkoro dzieci jednocześnie, a każde z nich może wykonywać inne
ćwiczenia. Każdy z 7 pakietów zawiera:
• 3 interaktywne gry przystosowane do zespołowego wykorzystania na tablicy multimedialnej
• karty pracy do wydrukowania lub kopiowania, ćwiczenia do wykonania indywidualnego, zespołowego, do przygotowania przedstawień teatralnych
• grę dydaktyczną wykonaną z kartonów o dużym formacie, przeznaczoną do wykorzystania przez całą klasę lub duże grupy dzieci.
709802 

2 900,90 zł

Harmonijny rozwój. Poznawanie i rozumienie
Pakiet zawiera:
• gry interaktywne: „Sklep”; „Opowiadania”; „Detektywi”
• karty pracy: Owoce i warzywa, Zwierzęta leśne i domowe, Koła i wielokąty, Ułóż historyjkę „Na sankach”, „Na łyżwach”, „W lesie”
• grę wielkoformatową: „Sklep” – pozwala na ćwiczenie umiejętności klasyfikowania na przykładzie typowej oferty sklepu spożywczego. Kartony
przedstawiają nabiał, mięso i wędliny, warzywa i owoce oraz pieczywo,
które dzieci umieszczają na odpowiednich półkach sklepu. Gra rozwija
też koncentrację i umiejętność współpracy w grupie.

Harmonijny rozwój. Zmysły i ruch
Pakiet zawiera:
• gry interaktywne: „Budowniczowie”; „Łap i unikaj”; „Piraci”
• karty pracy: Znajdź różnice, Znajdź gwiazdki, Znajdź trójkąty, Znajdź kółka;
Połącz podobne filiżanki; Połącz podobne zwierzaki
• grę wielkoformatową: „Kierunki i kolory” – polega na znajdowaniu rysunków z prawą oraz lewą dłonią i stopą w różnych kolorach. Gra rozwija percepcję wzrokową (w szczególności rozpoznawanie kształtów, kolorów i stron
lewej i prawej), reagowanie na bodźce słuchowe (aktywowanie i hamowanie), koordynację wzrokowo-ruchową, koncentrację i współpracę w grupie.

702102 

702101

490,90 zł

490,90 zł

Harmonijny rozwój. Twórczość konstrukcje
Pakiet zawiera:
• gry interaktywne: „Rysujmy razem”; „Dopasuj do obrazka”; „Muzykanci”;
• karty pracy: Wycinanka-układanka geometryczna, Wyrażamy emocje, Paluszek-pacynka, Co z tego wyjdzie? Maska zwierzaczka,Robimy kotka.
• grę wielkoformatową: „Miasto” (zawiera kartony przedstawiające ulice, zakręty, skrzyżowania oraz typowe budynki miejskie – mieszkania, szkołę, sklepy, warsztaty). Dzieci uczą się współpracy i konstruowania przy dopasowaniu przebiegu ulic i rozmieszczenia przy nich budynków, placów i parków.

Harmonijny rozwój. Przyroda i czas
Pakiet zawiera:
• gry interaktywne: „Pory roku”; „Środowiska”; „Kontynenty i oceany”
• karty pracy: Kolorowanki: jezioro, las, łąka. Liście i owoce. Zwierzęta i ich
dzieci. Zwierzęta i gniazda
• grę wielkoformatową: „Pory roku„ – pozwala w gronie dzieci ułożyć na
podłodze kalendarz roczny zawierający podział na cztery pory roku. Gra
rozwija rozumienie cykliczności pór roku i związanych z nimi zjawisk pogodowych, zmian w świecie zwierzęcym i roślinnym, stosownych ubiorów.

Harmonijny rozwój. Liczenie i porównywanie
Pakiet zawiera:
• gry interaktywne: „Dopasuj równoliczne”; „Ułóż po kolei”; „Rachmistrze”
• karty pracy: Połącz od najmniejszej liczby do największej; Połącz równoliczne; Od najmniejszego owocu do największego; Od najkrótszej kredki
do najdłuższej; Desenie na robaczku; Ciągi owoców
• grę wielkoformatową: „Zbiory i liczby” – polega na dopasowywaniu przez
3 grupy dzieci kartonów reprezentujących te same liczby w każdy z 3 opisanych sposobów. Inne zabawy to układanie liczb i zbiorów w kolejności
rosnącej lub malejącej oraz porównywanie zbiorów. Dołączone do gry kartony ze znakami: dodawania, odejmowania i równości, pozwalają na wykorzystanie gry również do układania i uzupełniania działań.

702100

702103 

702106
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490,90 zł

490,90 zł
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Teatrzyk
Solidna konstrukcja wykonana z trwałej płyty w okleinie bukowej. Po założeniu kurtyny z materiału, złożonej z trzech części, może służyć jako teatrzyk lub sklepik. Bez niej może spełniać rolę stojaka do tablicy magnetycznej lub suchościeralnej. Posiada dwie praktyczne półki, na których – w zależności od potrzeb – można przechowywać pacynki, sztuczne warzywa, przybory do pisania.
Pacynki
Teatrzyk

Indeks

Cena

714606
719984

229,90 zł
257,90 zł

Zestaw woreczków z nadrukiem EMOCJE
Idealna pomoc dydaktyczna przy wszelkiego rodzaju zajęciach aktywizujących
i integracyjnych dla dzieci i młodzieży. Woreczki są bezpieczne, lekkie i wykonane z miękkiej, przyjemnej w dotyku oraz wytrzymałej tkaniny w wyrazistych
kolorach.

Poduszki – siedziska EMOCJE
Zestaw sześciu poduszek przedstawiających wyrazy twarzy do takich uczuć,
jak: radość, smutek, złość, zaskoczenie, zadowolenie, strach. Posłużą nie tylko jako siedzisko, będą również wspaniałym narzędziem uczącym dzieci rozpoznawania emocji.

720586 

719396

Wymiary woreczka: 10 × 10 cm; waga woreczka: 100 g

34,90 zł

169,90 zł

Wymiary: śr. 30 cm, wys. 3 cm

Drzewko emocji i wartości
Wartości edukacyjne drzewka:
Rozwijanie emocjonalności dzieci, umiejętności rozpoznawania i nazywania
przeżywanych emocji, poznawanie wartości i zachowań wywołujących poszczególne emocje. Rozwijanie kompetencji społecznych i umiejętności prawidłowego posługiwania się mową czynną dziecka, wzbogacenie słownictwa
dzieci, kształcenie kompetencji językowych, wdrażanie do komunikacji werbalnej w zakresie przeżywanych emocji, a także niewerbalnej- wyrażania emocji
za pomocą gestów i mimiki. Nabywanie umiejętności radzenia sobie ze swoimi emocjami i przeżywanymi uczuciami, nabywanie wiedzy o indywidualności przeżywanych emocji.
Zawartość:
• 2 drzewka z nacięciami do montażu, drzewka o wymiarach ok. 120 x 75 cm.,
• 1 nakładka na emotikony,
• 4 emotikony (radość, smutek, strach, złość) do nakładania,
• 64 listki podzielone po 16 listków wg 4 emocji (radość, smutek, strach,
złość),
• lniany woreczek na 64 listki,
• kostka do gry z ilustracjami emocji (radość, smutek, strach, złość)
• 14 kart pracy do Drzewka emocji.
730136 

296

790,90 zł
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Opowiem Ci Mamo
Gra dla przedszkolaków ćwicząca budowanie opowieści, tworzenie ciągów
logiczno – myślowych oraz ucząca rozumienia następstw przyczynowo –
skutkowych. Z 48 ilustracji należy stworzyć 8 historyjek (po 6 obrazków każda) łączących się w spójną opowieść. Zadanie dziecka polega na dopasowaniu
odpowiednich obrazków, ułożeniu historii w kolejności chronologicznej oraz
opowiedzeniu opiekunowi, co przytrafiło się bohaterom historii. W związku
ze zwiększoną liczbą ilustracji, z których składa się jedna opowieść, ta wersja
gry jest bardziej wymagająca.
Zawartość opakowania: 48 obrazków (24 plansze), instrukcja.

Dobre wychowanie – zestaw edukacyjny
Zestaw zapoznaje dzieci z przykładami dobrego wychowania i złego wychowania oraz uczy, jak je rozróżniać. Układanka ćwiczy pamięć, rozwija koncentrację
i uczy myślenia. Zawiera 3 rodzaje gier, układankę w postaci 24 sztywnych plakietek i 45 żetonów, a także 32-stronicową książkę z wierszykami.

722006

SE1536

19,90 zł

49,90 zł

Dmuchajka
Dmuchajka pozwala na kontrolowanie oddechu i wydłużanie fazy wydechowej, a także umożliwia ustalenie prawidłowego toru oddechowego. W zestawie: dmuchajka wykonana z drewna bukowego, o średnicy 6 cm i wysokości
5 cm, 1 piłeczka styropianowa o średnicy 2,5 cm oraz 1 słomka.
Dmuchajka – kolor – zielony
Dmuchajka – kolor – niebieski
Dmuchajka – kolor – czerwony
Dmuchajka – kolor – naturalny

Indeks

Cena

SE3129
SE3130
SE0312
SE3131

45,90 zł
45,90 zł
45,90 zł
45,90 zł

Dmuchajka – dwupak
2 dmuchajki wykonane z drewna bukowego (czerwono-niebieska lub naturalnozielona), o średnicy 6 cm i wysokości 5 cm. W zestawie również 2 piłeczki styropianowe o średnicy 2,5 cm, 2 słomki i instrukcja obsługi.
Dmuchajka – dwupak – czerwono-niebieska
Dmuchajka – dwupak – zielono-naturalny

Indeks

Cena

702007
702008

59,90 zł
59,90 zł

Magnetyczne historyjki obrazkowe
Zestaw pozwala na ułożenie 6 historyjek obrazkowych, które można umieścić
na tablicy magnetycznej. W jego skład wchodzi 6 ośmioelementowych historyjek (48 obrazków o wymiarach: 6 × 7 cm), 3 plansze magnetyczne (format A4),
ćwiczenia dla najmłodszych, scenariusze zadań i zabaw do przeprowadzenia
z użyciem historyjek.

Kto to taki? Loteryjka z zagadkami o zawodach
Atrakcyjna gra oparta na zasadach loteryjki obrazkowej. Umożliwia poznawanie zajęć i zawodów oraz nazywanie ich i kojarzenie z charakterystycznymi dla nich rekwizytami. Atuty gry to zabawne, wierszowane zagadki i atrakcyjna grafika.

Dmuchajka - czteropak
4 dmuchajki w kolorze naturalnym, czerwonym, zielonym i niebieskim. Wykonane z drewna bukowego, o średnicy 6 cm i wysokości 5 cm. W zestawie
również 4 piłeczki styropianowe o średnicy 2,5 cm, 4 słomki i instrukcja obsługi.

Cmokaj, dmuchaj, parskaj, chuchaj
Katarzyna Szłapa
Książka zawiera 35 ćwiczeń oddechowych i artykulacyjnych zróżnicowanych
pod względem formy (m.in. labirynty, historyjki obrazkowe, rysowanie po śladzie), przeznaczonych dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Ćwiczenia te można wykorzystać nie tylko w pracy indywidualnej z dzieckiem, ale także w pracy z grupą podczas zajęć w przedszkolu czy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

SE0115

SE1537

702009

SE1898

199,90 zł

29,90 zł

129,90 zł

15,90 zł

20,5 × 29,5 cm / 44 strony / ISBN 978-83-7134-164-9 / oprawa miękka
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Przyciski dźwiękowe
Przyciski dźwiękowe urozmaicą każdą lekcję i sprawią wiele radości najmłodszym. W zestawie 4 przyciski wydające różne dźwięki.
89,90 zł

SE0273 

85,90 zł

Średnica: 9 cm

Średnica: 9 cm

Canoe Pamięć – wydanie II kartonowe
Canoe Pamięć przeznaczone jest do treningu pamięci i koncentracji. Zestaw
zawiera 24 kartonowe klocki, 15 specjalnie przygotowanych plansz (30 wzorów), czarną zasłonkę do zasłaniania wzoru oraz instrukcję

Canoe. Dotyk – klocki w worku
Zestaw zawiera 16 drewnianych klocków z wypukłymi kształtami, 4 klocki
gładkie i opaskę na oczy.

731101 

701989 
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SE0274 

Przyciski dźwiękowe zwierzęta
W zestawie przyciski wydające odgłosy koguta, krowy, psa i konia.

Domino – gra twarzy
30 elementów o wymiarach: 4 × 8 cm, z kolorowymi rysunkami przedstawiającymi różne emocje wyrażone mimiką oraz gestami. Całość umieszczona w drewnianej
skrzynce o wymiarach: 17,5 × 10,5 × 5,5 cm, z wysuwanym wieczkiem. Dołączona instrukcja w języku polskim z propozycjami zabaw. Emocje i obraz siebie stanowią
ważny element w kształtowaniu się osobowości dzieci i na równi z innymi jej funkcjami muszą być celowo i systematycznie rozwijane. „Gra twarzy” ma na celu dostarczenie wiadomości i doświadczeń społecznych, które zmierzają do prawidłowego kształtowania osobowości, oraz inspirowania do zajęć i zabaw rozwijających emocjonalność dzieci. Trzeba stworzyć dzieciom warunki do prawidłowego rozwoju sfery emocjonalnej i obrazu siebie, aby zapobiegać wszelkim zaburzeniom emocjonalnym i powstawaniu negatywnej samooceny.
SE1526

93,90 zł

62,90 zł

89,90 zł

PALUSZEK – zabawka edukacyjna
Gra ukierunkowana na kształcenie i rozwój zdolności manualnych (palce obu
rąk), rozwój zmysłów, stymulację i koordynację pracy obu półkul mózgowych
oraz koordynację ruchowo–wzrokową. Znajduje zastosowanie w edukacji
przedszkolnej i szkolnej, w terapii zaburzeń w sferach percepcji wzrokowej,
motorycznej oraz koordynacji wzrokowo–ruchowej. W środku 37 otworów
i 24 plastikowe kulki w 4 kolorach.

PALUSZEK – podręcznik metodyczny
Maria Krupska
Podręcznik stanowi inspirującą pomoc przy wykorzystaniu zabawki w domu,
szkole czy poradni specjalistycznej, w pracy indywidualnej oraz grupowej.

Canoe – kartonowe
Układanka lewopółkulowa Canoe zawiera 60 kartonowych żetonów w kolorze czarnym i białym z nadrukowanymi wzorami geometrycznymi (koło, kwadrat,
krzyżyk i iks) oraz 6 dwustronnych plansz z 34 wzorami. Stworzone na podstawie wieloletnich doświadczeń w pracy terapeutycznej z dziećmi. Dedykowane
dzieciom w wieku przedszkolnym oraz starszych z deficytami rozwojowymi.

707645

709765

723739

29,90 zł

29,90 zł

79,90 zł

17 x 23,5 cm / 127 stron / ISBN 978-83-935565-0-2 / oprawa miękka
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Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób
z zespołem Aspergera
Marta Korendo
Książka została napisana przede wszystkim z myślą o osobach z zespołem
Aspergera, aby pomóc terapeutom, rodzicom i nauczycielom rozpoznawać, leczyć i rozumieć opisane zaburzenia rozwoju. Powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenie praktyczne autorki w prowadzeniu diagnozy i terapii dzieci z ZA. Zawiera informacje dotyczące neurobiologicznych przyczyn syndromu
Aspergera, jakościowe kryteria diagnozy oraz wskazówki pozwalające programować oddziaływania terapeutyczne.

Metody wywoływania głosek
Jagoda Cieszyńska
Pozycja przeznaczona przede wszystkim dla logopedów, nauczycieli przedszkola, studentów i rodziców dzieci z wadami wymowy oraz jej niezakończonym rozwojem. Sposoby wywoływania prawidłowego brzmienia głosek prezentowane są w przystępnej formie przez prof. dr hab. Jagodę Cieszyńską.
Dwudziestoośmioletnie doświadczenie autorki w pracy z dziećmi z różnymi
zaburzeniami rozwojowymi pozwala rekomendować tę pozycję jako niezbędną dla wszystkich zajmujących się kształtowaniem mowy dziecka.

Układanki tematyczne - prawo - i lewopółkulowe
Jagoda Cieszyńska, Agata Dębicka-Cieszyńska
„Układanki tematyczne - prawo - i lewopółkulowe” dla dzieci od trzeciego do
szóstego roku życia mogą być wykorzystane zarówno do stymulacji, jak i terapii
w sytuacji zakłóceń rozwoju. Umiejętność dokonywania syntezy obrazów znanych jest zależna przede wszystkim od prawidłowej pracy prawej kory wzrokowej, jednak pomoce zostały przygotowane tak, by pobudzać także aktywność
lewej półkuli mózgu. Podejście od symultanicznego (całościowego, globalnego)
działania prawej półkuli do sekwencyjnego (relacyjnego, linearnego) przetwarzania lewej półkuli znacznie ułatwi proces kształtowania się lewej kory jako
dominującej do przetwarzania języka mówionego i pisanego. Zestaw składa się
z 14 czarno-białych obrazków do układania oraz instrukcji.

719636 

704014

719694

58,90 zł

29,90 zł

69,90 zł

14,5 × 20,5 cm/ 325 stron/ ISBN 978-83-931-6853-8/oprawa miękka

20,4 × 14,4 cm /100 stron/ISBN 978-83-931-6851-4/oprawa miękka

Emocje i relacje społeczne – stymulacja
Marta Korendo, Monika Gawor
Zestaw Emocje i relacje społeczne – stymulacja to zbiór obrazków sytuacyjnych, dzięki którym terapeuci mogą ćwiczyć umiejętność rozumienia i nazywania emocji i norm społecznych zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi. Postacie
na rysunkach z pominięciem rysów twarzy, aby wyeliminować schematyczne
rozpoznawanie emocji poprzez patrzenie na układ ust. Pozwala to na odczytywanie emocji z kontekstu, konsytuacji, postawy ciała, wykonywanego ruchu.
Umożliwia też różnorodną interpretację znaczenia w zależności od nadanej ilustracji treści (rysunki nie zawsze przedstawiają emocje skrajne, takie jak: strach
czy radość, dzięki czemu pozwalają na rozmowę o takich emocjach/uczuciach,
jak duma, zazdrość itp.). Zestaw zawiera 32 czarno-białe obrazki oraz instrukcję.

Rozumienie sytuacji
Klaudia Lepucka
Zestaw „Rozumienie sytuacji” może być wykorzystany do terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej oraz do stymulacji dzieci bez problemów rozwojowych, które były poddane nadmiernej stymulacji wysokimi technologiami wpływającymi na kompetencję społeczną. Ilustracje przedstawiają sceny,
w których dziecko kiedyś się znalazło albo miało możliwość ich zaobserwowania, jak np. dokarmianie ptaków. Przedstawione sytuacje, zróżnicowane tematycznie, uczą odczytywania oraz wykorzystywania informacji z kontekstu oraz
pobudzają do samodzielnego formułowania wniosków. Zestaw składa się z 19
obrazków, które mają na celu stymulację konkretnego myślenia sytuacyjnego,
oraz instrukcji z propozycjami ćwiczeń.

Układanki lewopółkulowe
Jagoda Cieszyńska, Agata Dębicka
Zestaw „Układanki lewopółkulowe” pozwala przeprowadzić ćwiczenia polegające na naśladowaniu wzoru ułożonego przez terapeutę (rodzica), układaniu wzorów z pamięci oraz na układaniu wzorów prezentowanych na tablicach.
Pozwala również uczyć dokonywania kategoryzacji, a także ćwiczyć układanie
wzorów sekwencyjnych. Zestaw zawiera 25 kwadratów z tworzywa (11 czerwonych, 10 zielonych, 4 niebieskie) oraz książeczkę z wzorami do układania.
Do układanek dołączona jest także instrukcja z propozycjami ćwiczeń.

719690

719691

719692

49,90 zł

29,90 zł

Układanki symultaniczno-sekwencyjne
Jagoda Cieszyńska, Agata Dębicka-Cieszyńska
Zestaw „Układanki symultaniczno-sekwencyjne” stymuluje pracę zarówno prawej, jak i lewej półkuli, wykorzystując jednocześnie procesy uwagowe. Zadanie wymaga właściwego ułożenia kostki w przestrzeni tak, aby wybrać ścianę
przedstawiającą odpowiedni element. Jednocześnie koniecznie jest wyodrębnienie składowych elementów ze wzoru przedstawionego w książeczce oraz
analiza ich linearnego ułożenia. Wykonanie ćwiczenia angażuje również procesy związane z dokonywaniem rotacji mentalnych. Zestaw składa się z 9 drewnianych, biało-niebieskich kostek oraz książeczki z wzorami uporządkowanymi
według trudności (32 wzory). Do zestawu dołączona jest również instrukcja.
719693 

69,90 zł

45,90 zł

16 × 23 cm/ 22 strony/ ISBN 290-00-000-0778-9/oprawa: pudełko kartonowe
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Edukacja włączająca

Edukacja włączająca

Matematyka

Indeks

Metoda Projektu cz. 1
Metoda Projektu cz. 2
Metoda Projektu cz. 3
Metoda Projektu pakiet
Metoda Projektu cz. 1 – wznowienie 1 rok
Metoda Projektu cz. 2 – wznowienie 1 rok
Metoda Projektu cz. 3 – wznowienie 1 rok
Metoda Projektu pakiet – wznowienie 1 rok

730328
730329
730330
730331
730338
730339
730340
730341

Cena

699,00 zł
699,00 zł
699,00 zł
1 799,00 zł
299,00 zł
299,00 zł
299,00 zł
599,00 zł

Metoda Projektu – dla edukacji przedszkolnej
Program multimedialny wraz z obudową dydaktyczną przeznaczony do realizacji 4 projektów: Rodzina, Moda, Jedzenie i Teatr. Poprzez różnorodne ćwiczenia i interakcje, a także bogatą obudowę dydaktyczną program pozwala swobodnie wprowadzać zagadnienia edukacyjne w sposób ciekawy i nowoczesny. Konstrukcja programu multimedialnego i obudowa dydaktyczna
uwzględniają pracę z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Polecenia są czytane przez lektora, a grafiki są atrakcyjne i stonowane, dzięki czemu rozwiązywanie zadań na tablicy interaktywnej jest efektywne i ciekawe
dla całej grupy. Część zadań przygotowana jest w języku angielskim, dzięki
czemu uczniowie mogą ćwiczyć słownictwo i wymowę.
Metoda Projektu EP
Metoda Projektu EP– wznowienie 1 rok

Indeks

Cena

730336
730346

699,00 zł
299,00 zł

Matematyka bez reszty – dla klas I-III
Multimedialny produkt edukacyjny dla szkół podstawowych, przeznaczony
do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w edukacji wczesnoszkolnej. Zawiera pakiet ćwiczeń, interakcji, zabaw, gier oraz filmy do szybkiego i efektywnego wykorzystania podczas zajęć szkolnych. Program obejmuje trzy części, odpowiadające zakresem tematycznym klasom 1-3 – całość
jest dostosowana do podstawy programowej i umożliwia pracę z uczniami
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Grafiki i interakcje przedstawiają
rzeczywiste obrazy - do minimum ograniczone są nierealistyczne animacje.
Polecenia zadań są tekstowe i dźwiękowe. Ponadto nauczyciel swobodnie
może zmienić język – tak, aby przejść przez dane zadanie po angielsku i powrócić do wersji polskiej.
Indeks

Matematyka bez reszty cz. 1
Matematyka bez reszty cz. 2
Matematyka bez reszty cz. 3
Matematyka bez reszty pakiet
Matematyka bez reszty cz. 1 – wznowienie 1 rok
Matematyka bez reszty cz. 2 –wznowienie 1 rok
Matematyka bez reszty cz. 3 – wznowienie 1 rok
Matematyka bez reszty pakiet – wznowienie 1 rok

730332
730333
730334
730335
730342
730343
730344
730345

Cena

799,00 zł
799,00 zł
799,00 zł
1 999,00 zł
399,00 zł
399,00 zł
399,00 zł
799,00 zł

Magnetyczna oś liczbowa
Na osi liczbowej za pomocą dwustronnych magnetycznych kółek i płytek
można w sposób obrazowy przedstawić operacje obliczeniowe. Kiedy przykryjemy pojedyncze liczby płytkami z symbolami, dzieci mogą zgadywać,
jaka liczba ukrywa się pod spodem.
Zawartość:
• 1 magnetyczna linia liczbowa, 165 cm długości
• 22 magnetyczne liczniki obrotowe (średnica 5 cm)
• 22 magnetyczne pierścienie obrotowe (średnica 5,5 cm)
• 4 magnetyczne blaty obrotowe
• 10 symboli magnetycznych
714123

304

429,90 zł

Matematyka bez reszty. Pierwsze kroki – dla edukacji przedszkolnej
Multimedialny produkt edukacyjny przeznaczony do wprowadzania zagadnień matematyczno-przyrodniczych w edukacji przedszkolnej. Zawiera pakiet ćwiczeń, interakcji, zabaw, gier oraz filmy do szybkiego i efektywnego
wykorzystania podczas zabaw w grupie. Całość jest dostosowana do podstawy programowej i umożliwia pracę z dziećmi ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi. Grafiki i interakcje przedstawiają rzeczywiste obrazy - do minimum ograniczone są nierealistyczne animacje. Polecenia zadań są tekstowe i dźwiękowe. Ponadto nauczyciel swobodnie może zmienić język – tak,
aby przejść przez dane zadanie po angielsku i powrócić do wersji polskiej.
Całość zaprojektowana jest w taki sposób, aby wszystkie elementy aktywne były w zasięgu ręki dziecka – co jest szczególnie ważne w pracy przy tablicy interaktywnej. Nauczyciel ma wiele możliwości pracy z programem. Inspiracje w dołączonych do produktów przewodnikach i scenariuszach zabaw.
Indeks

Matematyka bez reszty. Pierwsze kroki
730337
Matematyka bez reszty. Pierwsze – wznowienie 1 rok 730347

Cena

799,00 zł
399,00 zł

Przybory PCV, magnetyczne, na białej tablicy
Uniwersalne – zarówno na kredę, jak i standardowe markery i pisaki wodnozmywalne. Zestaw składa się z dziesięciu różnych elementów: kątomierza
(50cm), liniału tablicowego (100 cm), markerów (3 szt.), ekierki prostokątnej
(60 cm), ekierki równoramiennej (60 cm), lekkiego i giętkiego wskaźnika PCV,
cyrkla tablicowego ze stopką magnetyczną, wskaźnika PCV z włókna szklanego (100 cm), elementów mocujących tablicę (wkręty metalowe - 2 szt.), tablicy PCV (gr. 3 mm) ze schematem zawieszenia.
712064

399,90 zł
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Metoda Projektu – dla klas I-III
Trzyczęściowy program multimedialny w pełni przystosowany do przestrzeni klasowej - w tym do pracy z tablicą interaktywną. Zawiera opis i bazę metodyczną do 12 projektów dla klas I-III, podzielonych na 4 tematy do każdej
klasy. Poprzez różnorodne ćwiczenia i interakcje, a także bogatą obudowę
dydaktyczną pozwala swobodnie realizować założenia podstawy programowej. Konstrukcja programu uwzględnia pracę z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Polecenia są czytane przez lektora, a grafiki są atrakcyjne i stonowane, dzięki czemu rozwiązywanie zadań na tablicy interaktywnej jest efektywne i ciekawe dla całej klasy. Część zadań przygotowana jest
w języku angielskim, dzięki czemu uczniowie ćwiczą słownictwo i wymowę.

Matematyka

Matematyka

Węzły Matematyki. Jednostki, skale, plany
Pakiet ułatwia uczniom zrozumienie idei powierzchni i długości czy
pojęć planu i skali (po co mierzymy, porównujemy i przenośmy rzeczywistą przestrzeń do innej skali). Odkrywanie niecodziennych
miar w swoim otoczeniu pozwala lepiej zrozumieć, dlaczego używamy różnych jednostek.
Zestaw zawiera:
• 6 scenariuszy będących również inspiracją do prowadzenia
ciekawych lekcji z całego działu
• karty pracy
• proste ćwiczenia multimedialne na tablice
• kłódki
• centymetry (30 sztuk)
• miara zwijana (10 metrów).

Klocki edukacyjne – cyferki
Komplet 27 drewnianych, dwustronnych klocków z cyframi i działaniami matematycznymi.

Magnetyczne cyferki
Zestaw składa się z 32 cyfr magnetycznych oraz 5 różnych znaków działań
umieszczonych w drewnianym pudełku.

729622

SE1464

SE0164

290,90 zł

34,90 zł

35,90 zł
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Węzły Matematyki. Obwody, pola, objętości
Czym się różni pole od obwodu? Czym jest objętość? Licząc obwód,
pole czy też objętość w znanej uczniom rzeczywistości (mierząc ławkę, klasę czy swój pokój) ułatwiamy im zrozumienie tych zagadnień.
Zestaw zawiera:
• 6 scenariuszy będących również inspiracją do prowadzenia
ciekawych lekcji z całego działu
• proste ćwiczenia multimedialne na tablice
• bryły geometryczne z druku 3D
• centymetry (30 sztuk)
• miara zwijana (20 metrów).
729623

290,90 zł

Węzły Matematyki. Kąty, figury, bryły
Figury geometryczne są wszędzie – w szkole, na boisku, we własnym domu. Uczniowie, odnajdując elementy geometryczne w otaczającej przestrzeni, uczą się także ich własności.
Zestaw zawiera:
• 6 scenariuszy będących również inspiracją do prowadzenia
ciekawych lekcji z całego działu
• karty pracy (np. z siatkami wielościanów foremnych)
• proste ćwiczenia multimedialne na tablice
• wstążki (w 3 kolorach)
• kolorowe kredy
• bryły geometryczne z druku 3D.

Sensoryczna tablica – nauka cyferek
Duża, ścienna tablica matematyczna o wymiarach: 60 × 40 cm, wykonana z najwyższej jakości drewna bukowego. Wspomoże naukę dodawania i odejmowania,
z czasem – mnożenia i dzielenia. Pozwala również rozwijać: pamięć, koncentrację uwagi, spostrzeganie wzrokowe, myślenie matematyczne, kreatywność. Całość
działa na zasadzie przesuwanki z 34 ruchomymi elementami do przesuwania, z nadrukiem cyfr oraz znaków działań matematycznych.

729624

718881
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290,90 zł

129,90 zł
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Liczydło małe
Liczydło szkolne to pomoc dydaktyczna, jaką stworzyliśmy po to, aby wspomóc dzieci w trudnej nauce liczenia. Zasada rachowania opiera się na przesuwaniu koralików. Liczydło jest świetnym sposobem na to, aby w prosty sposób nauczyć dziecko na przykład tabliczki mnożenia.

Liczydło z działaniami matematycznymi
Liczydło składające się z 10 lakierowanych prętów, na których znajdują
się różnobarwne koraliki. Z jednej strony znajduje się 55 przykładów na dodawanie, z drugiej strony – 55 przykładów na odejmowanie.

731099 

SE0323

19,90 zł

59,90 zł
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Wymiary : 30 × 18 cm

Liczydło stojące z tablicą magnetyczną
Duże, drewniane liczydło zawiera 100 korali rozłożonych w 10 rzędach z kolorystycznie wyróżnionymi piątkami i miejscem przekroczenia liczby 50. Po drugiej stronie liczydła znajduje się tablica, po której można pisać pisakiem suchościeralnym lub przyczepiać elementy magnetyczne.
SE1496

429,90 zł

Wymiary: 85 × 120 cm

Liczydło demontracyjne
Drewniana rama z 10 rzędami korali (po 5 w każdym kolorze), 2 drewniane
nogi, wkręty oraz kluczyk do ich montażu.

Piszę i zmazuję cyferki
Zestaw kreatywny do nauki pisania cyfr i rozwiązywania zadań. Ćwiczenia te
ułatwia specjalny mazak, którym można pisać, zetrzeć go ściereczką i spróbować jeszcze raz. Zestaw zawiera: 6 dwustronnych tablic do nauki pisania
cyferek, o wymiarach: 11,5 cm × 16,3 cm, 10 dwustronnych tablic z zadaniami, suchościeralny marker, ściereczkę.

Płytki z cyframi i kołeczkami
Zestaw drewnianych płytek z nadrukowanymi cyframi. Każda z nich posiada otwory do umieszczania kołeczków, w ilości odpowiadającej danej liczbie.
W zestawie: 10 płytek z cyframi, 55 kołeczków czerwonych, 55 kołeczków
niebieskich.

702426

SE1467 

SE0371

130,90 zł

21,90 zł

79,90 zł

Wymiary: 52,5 × 54,5 cm

Kolorowe cyferki do nauki pisania
Zestaw 10 plastikowych cyfr, od 0 do 9, służący do nauki prawidłowego pisania.
Cyfry mają gładką powierzchnię, po której można pisać mazakami suchościeralnymi, a następnie wycierać je wielokrotnie. Wysokość cyfry to około 11,5 cm.

Cyfry dotykowe
Zestaw 13 tabliczek z cyframi i znakami do ćwiczeń grafomotorycznych.
Dziecko wodząc palcem po szorstkim wzorze, poznaje kształty cyfr, ćwiczy koordynację wrokowo-ruchową oraz aktywizuje zmysł dotyku. Piaskowy
wzór ma wyraźną fakturę. Zestaw zawiera 10 cyfr (0–9) oraz 3 znaki: +; –; =.

SE1487 

SE1465 
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49,90 zł

89,90 zł
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Eduterapeutica. Dyskalkulia
Jest to multimedialny program diagnostyczno-terapeutyczny do pracy
z uczniami klas 0–3, wykazującymi specyficzne trudności w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Umożliwia on przeprowadzenie oceny gotowości szkolnej oraz diagnozy ryzyka dysleksji i dyskalkulii. Duża ilość ćwiczeń
oraz kart pracy zapewnia nauczycielom i specjalistom materiał do efektywnej i atrakcyjnej terapii ucznia.

Już umiem. Matematyka
Jest to zestaw pomocy dydaktycznych dla nauczycieli matematyki w klasach
4–6, pozwalający w sposób ciekawy i motywujący uczniów przypominać, rozwijać i poszerzać podstawowe umiejętności matematyczne. Może być wykorzystywany na lekcjach matematyki, podczas dodatkowych zajęć z uczniami
przejawiającymi problemy z liczeniem i rozwiązywaniem zadań matematycznych oraz w ramach edukacji włączającej, skierowanej do uczniów z niektórymi deficytami rozwoju psychospołecznego i fizycznego.

Liczmany
Liczmany to pomoc dydaktyczna, która pomaga w przyswojeniu liczb z przedziału od 0 do 20. Zestaw zawiera 18 dwustronnych plakietek estetycznie
wykonanych, o długości 14 cm, z liczbami i działaniami matematycznymi.

Obliczanie w przestrzeni liczbowej do 100
Skrzynka magnetyczna z polem liczbowym do 100. Uczniowie mogą przyporządkowywać płytki magnetyczne z liczbami do odpowiednich miejsc, zaznaczać liczby: parzyste, nieparzyste, rozwiązywać zadania matematyczne oraz
poznawać tabliczkę mnożenia. Zestaw zawiera: metalową skrzynkę, w której znajdują się dwie tabliczki: jedna z polami ponumerowanymi od 1 do 100,
druga - z pustymi polami do uzupełniania, 100 dwustronnych płytek z liczbami od 1 do 100, 20 krążków w kolorach: czerwonym i niebieskim oraz 20
czerwono-niebieskich pierścieni.

709392 

707596

SE1901

SE1462

1 399,90 zł

499,90 zł

12,90 zł

109,90 zł

1.

2.

Eduterapeutica. Dyskalkulia. Karty Pracy
Zestaw 157 wydrukowanych kart pracy z programu Dyskalkulia. Eduterapeutica. Ćwiczenia zostały podzielone na dwie grupy – przykłady konkretne i przykłady abstrakcyjne, co pozwala na dopasowanie kart pracy do indywidualnych
potrzeb i możliwości uczniów. Obejmują one następujące zagadnienia: analizę
wzrokową, syntezę wzrokową, koncentrację, myślenie operacyjne, rozwijanie
pamięci operacyjnej oraz sprawność grafomotoryczną.

Umiem liczyć. Multi
Zestaw kart pracy oraz interaktywnych ćwiczeń wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Jest przeznaczony do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych w klasach 1–3 i zajęć ogólnych w klasie 1.

SE3523

SE3519 

310

89,90 zł

399,90 zł

Karty pracy do magnetycznej skrzynki z liczbami
6 dwustronnych kart pracy, na których są 72 ćwiczenia z zakresu dodawania,
odejmowania oraz porównania liczb w zakresie 20.
Karty pracy 1
Karty pracy 2

Indeks

Cena

SE1457
se1458

21,90 zł
21,90 zł

Magnetyczna skrzynka z liczbami
Zestaw do nauki liczenia, umieszczony w stalowym opakowaniu z nadrukowanymi polami liczbowymi. Składa się z: 30 magnetycznych płytek o średnicy 2 cm, 108 bloczków z liczbami i znakami arytmetycznymi: po 4 x liczby od
0 do 9, po 2 x liczby od 10 do 20, po 6 znaków arytmetycznych: +; –; x; :; =; <;
>; 16 pustych bloczków.
SE1456

89,90 zł
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MAC
Technologie
Liczmany – owoce
Kolorowe, plastikowe owoce będą pomocne przy wykonywaniu podstawowych
działań matematycznych. Zestaw zawiera 108 elementów: banany, truskawki, pomarańcze, jabłka, jagody i winogrona. Wymiary: od 2 do 5 cm długości.

•

Wydajny i wytrzymały sprzęt dla szkół oraz przedszkoli

•

Wysoka jakość w rozsądnej cenie

SE0326

•

Oferta stworzona w oparciu o potrzeby uczniów
i komfort pracy nauczycieli

79,90 zł
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Wspólnie dla nowoczesnej edukacji

Misiowa rodzinka
Misiowa rodzinka to 96 liczmanów w 3 różnych wielkościach i 4 kolorach. Misie znajdą zastosowanie zarówno podczas nauki kolorów, jak i wykonywania
prostych działań matematycznych.
SE0327 

77,90 zł

Korale matematyczne – 20, 100
Sznur z nawleczonymi niebieskimi i czerwonymi koralami. Atrakcyjna pomoc
w nauce liczenia i wykonywania działań matematycznych.
Korale matematyczne 20
Korale matematyczne 100

Liczmany – żetony
Zestaw liczmanów do sortowania i nauki liczenia dla małych grup lub do indywidualnych lekcji w klasie.
Liczmany
Liczmany wartościowe

312

Indeks

Cena

720523
720528

25,90 zł
45,90 zł

Indeks

Cena

SE03041
SE0329

15,90 zł
24,90 zł

Wieszak na korale matematyczne
Drewniany wieszak pomieści 30 sznurków z koralami. Przymocowany do ściany, będzie łatwo dostępny dla dzieci, a dodatkowo ozdobi każdą salę lekcyjną.
SE0330 

39,90 zł

Programy edukacyjne

Laptopy i tablety

Tablice i monitory
interaktywne

Urządzenia
interaktywne

Sprzęt biurowy

Nagłośnienie

Programowanie

Projektory

www.mac.pl/multimedia
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PIRAMIDA matematyczna M1 – dodawanie do 100
Piramida matematyczna M1 służy do poznawania podstaw techniki rachunkowej, utrwalania pojęcia liczby i dodawania. W zestawie znajduje się 36 trójkątów.
25,90 zł

700278

189,90 zł

Kostka z oczkami
Duża kostka z tworzywa, doskonała do zabaw i gier grupowych.
SE0357 

22,90 zł

Wymiary: 34,5 × 27 × 7 cm

Wymiary:10 × 10 cm

Wielościan z liczbami
Wykonany z pianki wielościan, na którego ściankach są nadrukowane liczby od
1 do 12.

Duża kostka w kostce - kropki 1-6
Duży wariant naszej popularnej kostki w kostce. Podwójna kostka - podwójne możliwości. Oryginalne kostki można wykorzystać do wielu ciekawych
gier dydaktycznych - do działań arytmetycznych i nauki rachunku prawdopodobieństwa (przewidywanie wyników i wyliczenia statystyczne).
Zawartość:
• 1 kostka sześcienna przezroczysta o boku 3 cm
• wewnątrz zamknięta druga mniejsza kostka
• obydwie kostki z kropkami 1-6
• kolory losowe.

SE0358

723859

Stymulowanie
rozwoju

Stymulowanie
rozwoju

702113

Walizka z kostkami
Poręczna walizka z tworzywa sztucznego zawiera łacznie 162 sztuki kostek
w 14 różnych typach, od tradycyjnych i wielościennych, po puste – do zapisu
według potrzeb.

Magnetyczna tablica mnożenia
Duża, magnetyczna tablica do nauki mnożenia. Zadaniem dziecka jest
umieszczenie działania matematycznego w odpowiedniej kolumnie. W zestawie: tablica magnetyczna (wymiary: 71 × 71 cm) oraz 100 kolorowych tabliczek z dwustronnie nadrukowanymi działaniami matematycznymi i wynikami (wymiary: 5,3 × 5,3 cm).
SE0386 

420,90 zł

PIRAMIDA matematyczna M2 – tabliczka mnożenia
Piramida matematyczna M2 służy do poznawania podstaw techniki rachunkowej, utrwalania pojęcia liczby i mnożenia. W zestawie znajduje się 49 trójkątów.
702114

25,90 zł

34,90 zł

9,90 zł

Wymiary: 8 × 10 cm

Piramida matematyczna duża
Środek dydaktyczny, który służy do doskonalenia umiejętności mnożenia i dzielenia. Na trójkątnych elementach zapisano działania i liczby w 4 kolorach tak,
by dzieci mogły z nich układać małe trójkąty (działania i liczby w tym samym kolorze) lub piramidę. Zestaw zawiera: 49 trójkątów równobocznych wyciętych
ze sklejki oraz instrukcję w języku polskim.

Plansza: tabliczka mnożenia
Plansza ścienna, dwustronnie foliowana, z listwą metalową i zawieszką.

SE1494

SE1485

42,90 zł

Wymiary 100 × 70 cm

314

37,90 zł

TRES – gra strategiczna
Wywodzi się z popularnej, wszystkim znanej gry w kółko i krzyżyk. Jest przeznaczona dla 2 graczy, których zadaniem jest zajmowanie, na przemian, pól
na planszy poprzez nakładanie krążków w swoim kolorze na umieszczone
na niej drążki. Każdy gracz dąży do tego, aby jak najszybciej zająć 3 miejsca
w jednej linii.

Studnia Jakuba
Pomoc idealnie nadaje się do układania kształtów, figur, cyfr, znaków, form
przestrzennych. W zestawie: 60 drewnianych drążków o śr. 1 cm i dł. 18 cm
(w 6 kolorach) oraz drewniana kostka z kolorowymi ściankami.

702189 

SE0328

79,90 zł

69,90 zł

Wymiary: 14 × 14 × 9 cm

315
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Magnetyczne ułamki
Duży, magnetyczny zestaw przeznaczony do demonstracji i nauki ułamków.
Każdy z pasków oznaczony jest innym kolorem. Największy element ma wymiary: 100 × 10 cm.

Ułamki bloki
Zestaw klocków – ułamków, które można łączyć ze sobą, tworząc bloki. W zestawie ułamki: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10 i 1/12. Na każdym klocku
nadrukowane są ułamki: zwykłe, dziesiętne, i procenty.

SE0344

SE0340

399,90 zł

Waga szalkowa MAC
Wymiary wagi: długość (mierzona w podstawie): 39 cm, szerokość (mierzona
w podstawie): 14,5 cm. Podstawa wykonana ze sklejki o grubości 1 cm. Ramię
i trzon zrobione z drewna bukowego o grubości 2 cm. Wskazówka – ze sklejki o grubości 0,3 cm (w kolorze niebieskim); 2 plastikowe szalki (w kolorze niebieskim) o średnicy 16,9 cm i wysokości 2 cm.

Odważniki MAC – komplet
Drewniane odważniki w opakowaniu foliowym: 10 g x 4, 20 g x 2, 50 g x 2,
100 g x 1.

TOW36

TOW37

59,90 zł

14,90 zł

Stymulowanie
rozwoju

Stymulowanie
rozwoju
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69,90 zł

Odważniki w pudełku
Komplet 10 odważników metalowych: 2 × 1 g, 2 × 2 g, 2 × 5 g, 2 × 10 g,
1 × 20 g, 1 × 50 g, umieszczonych w plastikowym pojemniku z zamykanym
wieczkiem.

Odważniki
Zestaw odważników: 1 × 500 g, 2 × 200 g, 1 × 100 g.

SE0336

SE0335

89,90 zł

86,90 zł

Ułamki magnetyczne – koła
Zestaw składa się z magnetycznych elementów przedstawiających ułamki: 1/2,
1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12, oraz cyfrę 1. Po złożeniu elementów o odpowiednich wartościach powstają pełne koła. Wszystkie wykonane na bazie koła
o średnicy 8,5 cm grubości ok. 2 mm.

Ułamki magnetyczne – prostokąty
Zestaw składa się z 51 prostokątów przedstawiających ułamki: 1/2, 1/3, 1/4,
1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12, oraz cyfrę 1.

Waga z litrowymi pojemnikami
Waga z litrowymi pojemnikami służy do ważenia stałych, sypkich i płynnych
produktów. Odmierza z dokładnością do jednego grama. Wymiary: 37 × 14 cm.

Równowaga matematyczna
Pomoc w nauce porównywania liczb oraz ilustrowania podstawowych działań matematycznych poprzez manipulowanie równowagą. Zestaw zawiera:
dwadzieścia 10-gramowych obciążników, etykiety i instrukcję obsługi.

SE0343

SE0342

SE0333

720527

316

49,90 zł

49,90 zł

159,90 zł

69,90 zł
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Klepsydry – 4 szt.
Zestaw 4 klepsydr odmierzających czas: 30 sekund, 60 sekund, 120 sekund
i 180 sekund.

Magnetyczny zegar demonstracyjny
Zestaw składa się z 13 elementów umożliwiających zbudowanie dużego zegara do demonstracji na dowolnej tablicy magnetycznej. Średnica plansz z nadrukowanymi godzinami – 6 cm; długość wskazówek – 28 cm.

702118

SE0360

24,90 zł

149,90 zł

Kalendarz – plansza magnetyczna w stałej ramie
Praktyczny i trwały kalendarz pozwala zaznajomić dzieci z dniami tygodnia,
miesiącami i zapisem daty. Na planszy znalazło się również miejsce na oznaczenie pory dnia, pory roku, pogody i temperatury oraz planowanych zajęć na
przedpołudnie i popołudnie.

Zegary-zestaw klasowy
Zestaw składa się z 24 zegarów dla uczniów (o średnicy 10 cm), do nauki określania godzin i minut, oraz jednego dużego zegara demonstracyjnego (o średnicy 34 cm) dla nauczyciela.
SE0361

Stymulowanie
rozwoju

Stymulowanie
rozwoju

Wysokość 9 cm

Zawartość zestawu:
• plansza w aluminiowej ramie, z ilustracjami kalendarza,
wymiary: 66,5 cm. × 66,5 cm
• 20 obrazków przedstawiających przebieg dnia
• 31 kart ponumerowanych od 1 do 31 jako dni miesiąca
• 48 kart z cyframi (aby utworzyć rok)
• 1 duża zielona strzałka do oznaczenia pory roku
• 1 mała zielona strzałka do oznaczenia temperatury
• 2 duże czerwone strzałki do oznaczenia godziny na zegarze
• 3 małe czerwone strzałki do oznaczenia dnia tygodnia, pogody i czynności
• 9 czerwonych ramek do oznaczania bieżącego dnia tygodnia lub planowanych ważnych wydarzeń
• 10 obrazków z ilustracjami pogody
• 12 kart z nazwami miesiąca

279,90 zł

Średnica: 10 cm i 34 cm

Nauka czasu - małe zegary
Komplet 6 małych zegarów dla uczniów - do określania godzin.
SE0362

65,90 zł

Średnica: 10 cm

SE1608

250,90 zł

Wymiary tabliczki: 66,5 × 66,5 cm

Drewniany zegar
Pieczołowicie i solidnie wykonany drewniany zegar pomoże dziecku: przyswoić sobie jednocześnie godziny przedpołudniowe i popołudniowe, rozpoznawać aktywnie wskazówki godzinową i minutową. Ważne jest nie tylko to,
aby dziecko uczyło się czasu, ale by poznawało go jak najpełniej.

Zegar z minutami
Zegar demonstracyjny wykonany ze sklejki o średnicy 18 cm. Na tarczy zaznaczono trzy rzędy cyfr: główne godziny od 1 do 12 (w kółeczkach na brzegu), godziny w systemie 24-godzinnym (wewnętrzne, czerwone kółko) i minut (niebieskie, środkowe kółko).

PUS. Matematyka konkretna. 1 Symetria, miary, wagi
Jednym z priorytetów nauczania matematyki jest rozwijanie umiejętności posługiwania się metodami matematycznymi w różnych sytuacjach życiowych
i w określonym celu oraz posługiwania się liczbami na co dzień.

PUS. Matematyka konkretna. 2 Zegar i kalendarz
Jednym z priorytetów nauczania matematyki jest rozwijanie umiejętności posługiwania się metodami matematycznymi w różnych sytuacjach życiowych
i w określonym celu oraz posługiwania się liczbami na co dzień.

SE2567

SE1915

710654

710694

Średnica: 21 cm
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55,90 zł

29,90 zł

13,90 zł

13,90 zł

Średnica: 18 cm
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Zestaw do budowy szkieletów brył
Zestaw składa się ze: 180 kolorowych, łączących kulek o średnicy 1,6 cm,
180 białych patyczków o długości od 1,6 cm do 7,5 cm.
SE1490

229,90 zł

Stymulowanie
rozwoju

Stymulowanie
rozwoju

Szkielety brył - karty pracy 1
Zestaw 10 dwustronnych kart z wzorami do tworzenia modeli płaskich.

Szkielety brył - karty pracy 2
Zestaw 10 dwustronnych kart z wzorami do budowy brył przestrzennych.

Kolorowe bryły
Kolorowe, transparentne bryły różnej wielkości idealnie sprawdzą się podczas nauki geometrii.

SE1491

SE1492

SE0355 

56,90 zł

Geoplan
Dwustronna tabliczka z kołeczkami, na której dzieci za pomocą kolorowych gumek układają różne wzory i obrazki. Wymiary: 17,5 × 17,5 cm.
Gumki do geoplanu
Geoplan

Indeks

Cena

SE0354
SE0353

12,90 zł
18,90 zł

56,90 zł

85,90 zł

Duże kształty geometryczne
Zestaw 10 plastikowych figur geometrycznych w różnych kolorach będzie pomocny dzieciom do odkrywania tajemnic geometrii.
SE0356

129,90 zł

Wysokość figur: od 3 cm do 6 cm

Wysokość figur: 8 cm

Bryły do porównywania objętości
6 brył ""otwartych"", wykonanych z przezroczystego plastiku: walec, 2 prostopadłościany (w tym sześcian), kula, stożek, ostrosłup kwadratowy. Wszystkie
można napełniać płynem lub materiałem sypkim w celu porównywania objętości. Wysokość większości brył > 10 cm.

Magnetyczne figury geometryczne
Idealne do demonstracji. Kształcą umiejętność rozpoznawania kształtów. Zestaw zawiera 47 figur i przewodnik do pracy z ich wykorzystaniem.

711153

720524

59,90 zł

89,90 zł

Wysokość > 10 cm

320
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Kolorowe figury I
Puzzle składające się z 20 różnokolorowych elementów, umieszczone
w drewnianej ramce.

29,99 zł

2080001

29,99 zł

Stymulowanie
rozwoju
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1080001 

Ramka LOGICO Piccolo
LOGICO PICCOLO to zestaw doskonałych ćwiczeń wspierających rozwój dziecka, budzących jego ciekawość poznawczą i – przede wszystkim
– uczących samodzielnego myślenia. Książeczki w oddzielnej sprzedaży.

KRAJACH

Z W POLSC

E!

Ramka Logico Primo
LOGICO PRIMO oferuje różne formy zabawy, dzięki której uczy spostrzegawczości, posługiwania się liczbami i kolorami, orientacji przestrzennej,
zdobywania wiedzy o świecie, dostrzegania logicznych związków przez przyporządkowanie i analogię.

D

29,90 zł

Wymiary: 16 × 16 cm

99,90 zł

Stymulowanie
rozwoju

709793 

SE1910

E!

Klocki Dienesa
Środek dydaktyczny przeznaczony do rozwoju logicznego myślenia i do nauki
matematyki. W drewnianym pudełku znajduje się: 60 klocków o wymiarach od
3 × 4 cm do 7,5 × 7,5 cm, 12 kart pracy o wymiarach: 26 × 16 cm, na których
zadania ułożone są zgodnie z zasadą stopniowania trudności, oraz 3 sznurki
o dł. 100 cm.

Kolorowe figury II
Puzzle składające się z 20 różnokolorowych elementów, umieszczone
w drewnianej ramce.
SE1911

29,90 zł

Wymiary: 16 × 16 cm

Książeczka do ramki Logico

Książeczka do ramki Logico

Liczenie
i porównywanie

Liczby
5–6 lat

Liczby

SE0350

1682010 

117,90 zł

od 6 lat

Liczenie i porównywanie
12,00 zł

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

D

D

Liczby w zakresie 20.
Posługiwanie się liczbami, cz. 1

GR0026

SE1913 

2182020 

39,90 zł

Wymiary: 16 × 16 cm
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29,90 zł

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

Z W POLSC

Sposoby
liczenia
CZYTAMY
BAJKI
Liczby w zakresie 20

Czerwony Kapturek

Kolorowe figury IV
Puzzle składające się z 20 różnokolorowych elementów, umieszczone w drewnianej ramce.

KRAJACH

Książeczka do ramki Logico

Sposoby
liczenia
CZYTAMY
BAJKI
Liczby w zakresie 20
Figuraki
W trakcie gry dzieci uczą się rozpoznawać figury geometryczne: koło, kwadrat,
trójkąt i prostokąt. Figury występują w sześciu kolorach.

40

AD

RA

Z W POLSC

Książeczka do ramki Logico

Posługiwanie się liczbami, cz. 1
6–9
6−8 lat
lat

ENIONE W P
OC

ON

Wymiary: 16 × 16 cm

KRAJACH

TE

RA

40

AD

29,90 zł

ENIONE W P
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TE

SE1912 

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

ON

Kolorowe figury III
Puzzle składające się z 25 różnokolorowych elementów, umieszczone
w drewnianej ramce.

12,00 zł

1684400 

E!

Ilość elementów: 180

EDUKACJA

E!

Tangram
Zestaw tangramów różnej wielkości dla całej grupy. Do wykorzystania podczas
nauki geometrii. W komplecie znajduje się 30 tangramów w 6 kolorach.

EDUKACJA

Czerwony Kapturek

Dodawanie i odejmowanie, cz. 1
6–9
od 6lat
lat

EDUKACJA

EDUKACJA

Liczby w zakresie 20.
Dodawanie i odejmowanie, cz. 1
13,00 zł

2184040 

13,00 zł

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

323
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Domino jest grą o prostych zasadach, lubianą przez dzieci i łatwą do wyjaśnienia. Proponowane pomoce dydaktyczne pozwala ćwiczyć określone zagadnienia w formie zabawy. Zaletą serii jest zróżnicowanie kolorystyczne, co pozwala łatwo posortować komplety. Kostki domina wykonane są z grubego tworzywa o bezpiecznie
zokrąglonych rogach, dzięki czemu można je myć, są bardzo trwałe i bezpieczne.

Domino - odejmowanie ułamków zwykłych
Domino - dodawanie ułamków zwykłych

Indeks

Cena

720543
720544

65,90 zł
65,90 zł

Domino - dodawanie ułamków dziesiętnych
Domino - odejmowanie ułamków dziesiętnych

Indeks

Cena

720547
720545

65,90 zł
65,90 zł

Maty edukacyjne to innowacyjna pomoc dydaktyczna do nauki matematyki dla najmłodszych. Pozwalają na optymalne łączenie zabaw ruchowych z grami umysłowymi. Różnorodne formy zabawy zarówno indywidualnej, jak i grupowej czynią naukę niezwykle wartościową. Instrukcja z kilkoma przykładowymi scenariuszami
zabaw dołączona do każdego produktu.

Wyścig stóp
Mata wielkoformatowa pozwala na efektywną naukę cyfr i kolorów przy jednoczesnej stymulacji ogólnorozwojowej najmłodszych. Skacząc po macie, dzieci nie tylko poznają liczby i kolory,
ale także: ćwiczą percepcję wzrokową i koncentrację; uczą się logicznego i strategicznego myślenia (którą ścieżkę wybrać, aby być pierwszym u celu); rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową i sprawność motoryczną.
720529 

249,90 zł

Domino – zegar i czas
Układając domino, dzieci wyszukują czas zapisany cyfrowo do każdej tarczy
zegarowej. Z jednej strony zapis jest 12-godzinny, a z drugiej – 24-godzinny.

Domino - dopełnianie do 100
Oryginalne domino ćwiczy umiejętność dopełniania do 100. Zadaniem dziecka jest dopasować kolejne kamienie domina tak, aby liczby na dwóch sąsiednich kwadratach (białym i niebieskim) były zawsze sumą 100. Układanie domina może być rozgrywane w grupie 2– 6 osób lub układane przez jedno dziecko samodzielnie. Liczby dobrano tak, że domino zawsze układa się w pętlę (element samokontroli).

720546

720542

Zawartość: 36 dwustronnych kostek domina/wym. 6 × 11 cm/gruba tektura.

65,90 zł

65,90 zł

Tabliczka mnożenia
Plansza matematyczna „Tabliczka mnożenia” wraz ze 120 ruchomymi taflami stanowi alternatywną formę nauki tabliczki
mnożenia. Umożliwia naukę układania, porządkowania i klasyfikowana liczb w układzie działań tabliczki mnożenia. Dzięki
naszemu produktowi nauka tabliczki mnożenia staje się atrakcyjna, przyjemna i wciągająca! Zestaw zawiera planszę matematyczną w układzie 10 × 10 i 120 ruchomych tafli: 100 liczb
w układzie tabliczki mnożenia oraz 20 znaków zapytania. Kolory zastosowane na taflach (w zależności od układu) ułatwiają przyswajanie wyników tabliczki mnożenia: naukę wielokrotności dla poszczególnych cyfr (układ kolumnowy), odnalezienie wzajemnych zależności między liczbami (układ przekątnych) i stopniowanie poziomu trudności (układ wg wymagań
MEN 1-30-100) w zależności od postępów ucznia.
1. Tabliczka mnożenia. Układ tradycyjny
2. Tabliczka mnożenia. Układ kolumnowy
3. Tabliczka mnożenia. Układ przekątnych
4. Tabliczka mnożenia. Zakres 1–30–100

Indeks

Cena

721185
721186
721187
721188

69,90 zł
69,90 zł
69,90 zł
69,90 zł

1.

4.

3.

2.
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Wymiar: 230 × 210 cm

Wymiary: 78 × 72,5 cm, tafle 6 × 6 cm

Easy swimming
Zestaw - mata wielkoformatowa i 35 tafli - to produkt do skakania, liczenia, kodowania liczb i grania w wielkoformatową grę planszową. Rozwija umiejętności matematyczne, uczy poprzez zabawę liczenia co 2, 3, 4 (2, 4,
6 itd.; 3, 6, 9 itd.; 4, 8, 12 itd.;). Jednocześnie na macie może skakać troje dzieci, każde z nich wyznaczoną ścieżką. Zestaw 35 tafli pozwala grać na macie w grę planszową. Obrazki związane z tematem podwodnego świata
(ryby, koralowiec, wodorosty, rekin, muszelki) mają przypisane zadania do wykonania.
720530

149,90 zł

Wymiary: 170 × 80 cm, tafle 12 × 12 cm
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Set pióro + Atlas świata
Książka umożliwia dzieciom poznanie wszystkich kontynentów i oceanów.
Dzięki niej dowiedzą się, jak nazywają się wszystkie kraje, poznają także ich
stolice i wysłuchają wielu ciekawostek na ich temat. Zawarte w książce quizy
nie tylko pozwolą na utrwalenie wiedzy, ale zapewnią również świetną zabawę.

SET pióro + Świat zwierząt
Zestaw zawiera pióro niezbędne do odczytywania wszystkich książek z kolekcji Albika oraz książkę Świat zwierząt, dedykowaną dzieciom od 5 roku życia.
W książce znajdują się ciekawostki o dzikich zwierzętach z różnych zakątków
świata. Można także usłyszeć z niej odgłosy zwierząt i zagrać w quizy sprawdzające wiedzę.

719394 

729440 

199,90 zł

Świat zwierząt
Poznajcie zwierzęta z różnych zakątków świata i sprawdźcie, jakie dźwięki
wydają albo czym się charakteryzują. Swoją wiedzę możecie sprawdzić za pomocą zabawnych quizów.

Atlas świata
Poznajcie wszystkie kontynenty i oceany świata. Dowiedzcie się, jak nazywają się wszystkie kraje i ich stolice, a także wysłuchajcie wielu ciekawostek
o nich. Swoje umiejętności możecie sprawdzać za pomocą zapewniających
dobrą zabawę quizów

719392 

721761 

59,90 zł

59,90 zł

Stymulowanie
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199,90 zł

Zwierzęta na wsi
W wiejskim gospodarstwie nigdy nie jest nudno! Przekonaj się sam i sięgnij
po książkę Zwierzęta na wsi. Poznasz w niej mieszkańców zagrody i ich zabawne perypetie.

Ciało człowieka
Podczas lektury interaktywnej książki Ciało człowieka towarzyszy nam miły
ufoludek Prokuś, który przybył na Ziemię, aby poznać interesujące i tajemnicze
ludzkie ciało.Naukę urozmaicają quizy i zadania do wykonania.

719393

719391

59,90 zł

59,90 zł

Czytaj z Albikiem. Elektroniczny długopis
Zestaw Czytaj z Albikiem przeznaczony jest zarówno dla przedszkolaków, jak
i dla starszych dzieci, ale niewątpliwie zainteresuje również dorosłych. Wszystko zależy od wyboru książki. Specjalna technologia pozwala korzystać z książek nawet dzieciom w wieku przedszkolnym, które nie potrafi ą jeszcze czytać. Dzięki niej mogą same „przeczytać“ bajkę lub w formie zabawy nauczyć się
rozpoznawać kolory, cyfry, litery czy rozmaite kształty. Wszystkie te umiejętności mogą następnie ćwiczyć podczas zabawnych gier edukacyjnych zawartych w książkach.
Zawartość opakowania:
• Elektroniczne pióro,
• Ładowarka,
• Kabel USB,
• Przewodnik,
• 10 sztuk naklejek na odtwarzacz MP3,
• 10 sztuk naklejek regulacji głośności.

Ciało człowieka
Seria książek „Czytaj z Albikiem” to mnóstwo wiedzy i zabawy. Podczas lektury interaktywnej książki „Ciało człowieka” towarzyszy nam miły ufoludek
Prokuś, który przybył na Ziemię, aby poznać interesujące i tajemnicze ludzkie ciało. Ciekawe ilustracje zachęcają dzieci do odkrywania poszczególnych
układów organizmu. Oprócz tego w książce można znaleźć wiele przydatnych ciekawostek i dowiedzieć się, jak dbać o swoje zdrowie. Naukę urozmaicają quizy i zadania do wykonania.

Dzikie zwierzęta
Z książeczki Dzikie zwierzęta dowiesz się wielu ciekawostek o lwach, pingwinach, żyrafach, żółwiach, niedźwiedziach, fokach, słoniach, papugach, hipopotamach i kangurach.

Zwierzęta domowe
Domowe zwierzęta to książeczka, z której poznasz zwierzęta domowe i gospodarskie.W książce pokazano koty, konie, owce, psy, kozy, indyki, świnie, krowy,
konie, kury, króliki i gęs

721760 

719391 

729437 

729436
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175,90 zł

59,90 zł

31,90 zł

31,90 zł
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Anatomia człowieka – szczęka
Anatomiczny model szczęki, za pomocą którego dzieci nauczą się, jak prawidłowo dbać o higienę jamy ustnej.

Szkielet człowieka
Zbuduj realistycznie wyglądający ludzki szkielet od stóp do głowy, badając,
w jaki sposób kości wspierają ciało i chronią układy narządów. Ilustrowane
instrukcje ułatwiają montaż.

Projektor – kosmos
Projektor w prosty sposób pokazuje młodym naukowcom, jak wygląda kosmos. Obrazy gwiazd i planet można wyświetlać na każdej powierzchni. Zestaw zawiera trzy dyski, a każdy z nich przedstawia osiem obrazów. Projektor
wyposażony jest w uchwyt ułatwiający przenoszenie oraz solidną podstawę.

Układ Słoneczny
Zestaw zawiera elementy służące do zbudowania Układu Słonecznego. Dołączona jest do niego specjalna, świecąca w ciemności farba, którą należy pomalować zbudowany model.

SE0407 

720541 

720533 

SE0471 

59,90 zł

Wymiary: 11 × 9 × 7 cm

Wysokość szkieletu: 23 cm

Serce
Łatwy w użyciu, wykonany z akrylu i osadzony na stabilnej podstawie model, który wykorzystuje prostą pompę ręczną do demonstracji podstawowego przepływu krwi w sercu i płucu. Tworzy niezapomniane odkrycie, jak narządy współpracują ze sobą w celu wymiany tlenu Zawiera wyraźnie oznakowane komory serca, główną tętnicę, żyły i płuca.
Do zestawu dołączona jest instrukcja zawierająca wskazówki metodyczne.

Szkielet
Model anatomiczny przedstawiający szkielet człowieka.

720538 

SE0416

Wymiary: 27 × 30 cm
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159,90 zł

89,90 zł

119,90 zł

49,90 zł

269,90 zł

Wysokość: 80 cm
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Globus fizyczny

Globus fizyczny
SE1595 

39,90 zł

SE1933 

34,90 zł

Wymiar: Ø 22 cm

Globus polityczny

Model Ziemi
Model Ziemi wykonany z miękkiego, gładkiego, kolorowego tworzywa. Zewnętrzna powierzchnia przedstawia zarówno kontynenty, jak i oceany. Rozkłada się na dwie półkule, prezentując 4 główne powłoki i temperatury.

Stymulowanie
rozwoju

Wymiar: Ø 25 cm

Subwencje MEN

.
Doposaz sale i pracownie
aktualne informacje o kryteriach finansowania
instrukcja krok po kroku jak uzyskać Subwencje
gotowe wnioski i kalkulatory
starannie wyselekcjonowane produkty, odpowiadające na bieżące potrzeby
uczniów i nauczycieli

SE1596 

39,90 zł

SE1934 

79,90 zł

Wymiar: Ø 25 cm

Wymiar: Ø 13 cm

Kompas do map
Kompas do określania kierunków świata na mapie.

Kompas
Kompas wykonany z plastiku. W zestawie sznurek do zawieszania na szyi.

pomoc w pozyskaniu dofinansowania na każdym etapie – od złożenia
wniosku, doradztwa w doborze produktów, przez cały proces zamówienia, po
dopilnowanie terminu dostawy
konsultanci oświatowi w całym kraju są do Państwa dyspozycji

SE0446 

www.mac.pl/subwencje-men

Wymiar: Ø 5,5 cm

16,90 zł

SE0094 

14,90 zł

Wymiar: Ø 4,8 cm
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Jakie to flagi?
Gra ucząca rozpoznawania flag, kojarzenia ich z nazwami państw oraz określania ich lokalizacji na mapie. Dzieci poznają również nazwy stolic, języki i powierzchnie tych państw.

Mapa fizyczna Polski
Ścienna mapa fizyczna Polski, dwustronnie laminowana i oprawiona w wałki PCV, w skali 1:500 000. Eksponuje terytorium, granice i położenie geograficzne. Dzięki niej uczniowie w prosty sposób poznają ukształtowanie terenu
Polski: najwyżej i najniżej położone punkty i miejscowości, rzeki, jeziora, bagna, kanały, szczyty górskie, a także parki narodowe i krajobrazowe.

Mapa fizyczna świata
Ścienna mapa fizyczna świata, dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki PCV, w skali 1:20 000 000. Duża mapa wykonana z niezwykle wytrzymałych materiałów, które gwarantują jej długą żywotność. Dzięki tego typu mapie możliwe jest zapoznanie się z wszystkimi krajami na naszym globie, a także zaznajomienie się z ich stolicami. Mapa prezentuje również rzeźbę terenu,
wyróżniając m.in.: wysokości, głębokości, rzeki, jeziora, wulkany, wodospady
i wiele innych.

720534 

720535 

199,90 zł

Wymiary: 173 × 140 cm

79,90 zł

Stymulowanie
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SE0401 

199,90 zł

Wymiary: 190 × 130 cm

Układanka Polska
Mapa powycinana jest zgodnie z granicami województw dzisiejszej i przedwojennej Polski. Oddzielnymi elementami są również ich stolice. Naniesionota kże
ilustracje ważniejszych zabytków kultury, bitew historycznych oraz krótkie opisy i ciekawostki z nimi związane, a także herby i informacje o populacji ludności
w stolicach województw. Liczba elementów: 56.

Mieszkańcy świata
Gry zachęcają do poznania mieszkańców różnych części ziemi. Zestaw zawiera
48 dwustronnych, sztywnych puzzli. Wewnątrz pudełka znajduje się również
instrukcja zawierająca opisy 4 gier.

701996 

SE0402 

44,90 zł

29,90 zł

Wymiary: 66 × 47 cm

Mapa fizyczna/konturowa Europy
Mapa ścienna Europy, fizyczna/konturowa, dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki PCV w skali 1:3 300 000. Z jednej strony znajduje się dobrze
opracowana mapa fizyczna, zaś na odwrocie – mapa konturowa. Dzięki tej mapie ściennej użytkownik dobrze pozna ukształtowanie terenu w krajach europejskich – wszelkie szczyty, wulkany, jeziora, rzeki i bagna. Mapa konturowa
zaś pozwoli zweryfikować wiedzę lub może być wypełniona dowolną treścią
przez jej posiadacza.

Mapa polityczno-administracyjna Europy
Polityczno-administracyjna mapa Europy, dwustronnie laminowana, oprawiona
w wałki PCV w skali 1: 4 500 000. W jasny sposób prezentuje podział polityczny, granice państw, federacji i regionów autonomicznych oraz stolice poszczególnych krajów europejskich. Odpowiednia kolorystyka sprzyja zapamiętywaniu lokalizacji państw. Po lewej stronie mapy znajdują się flagi narodowe krajów
europejskich wraz z opisami. Dzięki dwustronnemu laminowaniu mapa może
zostać pokryta notatkami wykonanymi mazakami suchościeralnymi.

720536 

720537

Wymiary: 190 × 140 cm
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199,90 zł

Wymiary: 140 × 100 cm

149,90 zł

Układanka Europa
Mapa Europy powycinana jest zgodnie z granicami państw, zatem każde z nich
jest oddzielnym elementem. Dzięki temu można łatwiej zapamiętać kształt danych państw, można porównać ich wielkości, zestawiając je dowolnie obok siebie. W trakcie układania dzieci uczą się umiejscowienia ich na kontynencie. Na
mapę naniesione są również herby państw oraz informacje o powierzchni krajów i populacji ludności, a także miejsca ważnych wydarzeń związanych z historią Polski. Ilość elementów 58.
701998 
Wymiary: 66 × 47 cm

44,90 zł

Układanka Krainy Polski
Mapa powycinana jest zgodnie z granicami krain geograficznych, zatem poszczególne krainy są oddzielnymi elementami układanki. Przebieg granic krain jest dość umowny, bowiem – w odróżnieniu od granic administracyjnych –
mają one postać strefy przejściowej, w której stopniowo zanikają cechy jednej krainy (rzeźba terenu, klimat, roślinność), a narastają cechy krainy sąsiedniej. Liczba elementów: 74.
701994 

45,90 zł

Wymiary: 66 × 47 cm
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Mikroskop M101
Mikroskop zaprojektowany z myślą o najmłodszych odkrywcach mikrokosmosu. Posiada unikalny, półprzezroczysty korpus dostępny w kolorach: moonstone (biały), amethyst (fioletowy), azure (błękitny) i lime (limonkowy). Kolor wybierany losowo. Każdy model dostarczany jest wraz z zestawem do eksperymentów, który obejmuje wszystko, co jest potrzebne do ich przeprowadzania.
Możliwość powiększenia 640 razy.

Mikroskop M1
Mikroskop M1 to urządzenie przeznaczone dla młodych odkrywców mikrokosmosu. To doskonały towarzysz pierwszych kroków w nauce każdego małego
badacza. Dołączony zestaw obejmuje wszystko, co potrzebne jest do działania:
łatwy w obsłudze mikroskop, gotowe preparaty oraz narzędzia do przygotowywania próbek. Dzieci mogą samodzielnie obsługiwać sprzęt i odkrywać niezwykłą strukturę obiektów, które znają z codziennego życia. Poziom powiększenia:
100 razy, 200 razy, 300 razy.

720540 

720539 

134,90 zł

Preparaty do mikroskopu
Zestaw 12 preparatów do mikroskopu, m.in.: włókna syntetyczne, skrobia,
włókna naturalne, glony, witaminy, grzyby.

Lupa powiększająca
Kolor jest wybierany losowo. Wielkość: 13,5 × 5,5 × 1 cm.

SE0434 

SE1927 

Pojemnik z lupą
Przezroczysty, plastikowy pojemnik, na którego wieczku znajduje się lupa
(szkło powiększające o śr. 4,5 cm, a nad nim drugie szkło, wyjmowane, o śr.
3,5 cm; każde z nich daje 2-krotne powiększenie). Pojemnik pozwala małym
przyrodnikom na obserwację owadów i przedmiotów. Ważną zaletą jest to,
że można oglądać w nim również żywe owady.

Oko muchy
Zobacz, jak mucha widzi świat. Lupka wykonana jest z drewna bukowego.
Konstrukcja pozwala na obserwowanie różnorodnych figur zmieniających się
pod wpływem obracania.

SE0440

SE1929

Duże lupy
Zestaw 6 dużych, kolorowych lup z 4,5-krotnym powiększeniem.
Wielkość: 20 cm.

SE0431

SE0437 
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14,90 zł

59,90 zł

Mikroskop Stereo
Mikroskop z 20-krotnym powiększeniem, posiadający podwójny okular, co
sprawia, że obserwowanie preparatów jest jeszcze prostsze i dokładniejsze
niż dotychczas. Ma wbudowaną lampkę LED. Produkt działa na 2 baterie AA.
350,90 zł

65,90 zł

Stymulowanie
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22,90 zł

10,90 zł

Lupa z rączką
Lupa z 3-krotnym powiększeniem. Średnica: 6,5 cm.
110,90 zł

SE0438 

35,90 zł
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Poznajemy przyrodę
Zestaw przeznaczony do poznawania, badania i przeprowadzania eksperymentów przyrodniczych będzie atrakcją dla wielu małych odkrywców. W komplecie: plastikowy pojemnik z rączką, o wysokości 30 cm, siatka z rączką, lupa
o długości 23 cm, pęseta.

Quiz przyrodniczy z wesołymi zagadkami!
W skład zestawu wchodzą: 100 kart z zagadkami o zwierzętach i roślinach,
w formie wierszy, plansza do gry, 4 pionki i 2 okrągłe żetony.

SE0450 

SE1606 

29,90 zł

Zjawiska pogodowe
Bogaty, wieloelementowy, drewniany zestaw przedstawiający podstawowe zjawiska atmosferyczne. Ożywi każde zajęcia, które poruszają tematykę przyrody, pogody i otaczającego nas świata i sprawi, że dzieci spojrzą na tę tematykę z zupełnie nowej, świeżej perspektywy.
SE1023

459,90 zł

Menzurki – zestaw
Zestaw plastikowych menzurek różnej wielkości będzie pomocny do przeprowadzania wszelkich eksperymentów chemicznych. Cylindry mają pojemność: 1000 ml,
500 ml, 250 ml, 200 ml, 100 ml, 50 ml, 25 ml.
SE0485 

119,90 zł

Drewniane listki edukacyjne
Drewniane listki do samodzielnego udekorowania farbami, kredkami, plasteliną bądź wyklejania papierem. Mogą służyć jako szablon do obrysowywania. W zestawie: lipa, klon, jawor, brzoza, dąb, buk, wierzba.
Wysokość: ok. 10 cm.

Drewniane zwierzątka edukacyjne
Drewniane zwierzątka do samodzielnego udekorowania farbami, kredkami,
plasteliną bądź wyklejania papierem. Mogą służyć jako szablon do obrysowywania. W zestawie: dzik, jeleń, lis, niedźwiedź, ryś, sarna, sowa, wiewiórka, wilk, zając.

Termometry – zestaw
Bezrtęciowe, bezpieczne dla dzieci, termometry wskazują temperaturę od
-30°C do +120°C. Zestaw dla całej grupy. Sprawdzi się podczas przeprowadzania wszelkiego rodzaju eksperymentów i doświadczeń. W zestawie 10 termometrów.

Mała stacja pogody
Przenośna stacja meteorologiczna umożliwia naukę analizowania pogody. Zestaw zawiera 3 urządzenia pomiarowe: barometr, higrometr i termometr.

709805 

719683 

SE0452 

SE0453 

19,90 zł

25,90 zł

Wymiary: 2,5 × 17,5 cm
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75,90 zł

175,90 zł

Wymiary: 33 × 20 × 8 cm
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89,90 zł

Pomoce Montessori

Montessori. Liczby
Oryginalna i prosta gra oparta na percepcji, która pomaga dziecku nauczyć
się liczb zgodnie z metodą Montessori. W zestawie znajdują się karty z cyframi, które ułatwiają zapamiętywanie. Dzieci dopasowują numery i karty tokenów, przez co stymulowane jest u nich myślenie obliczeniowe.

Montessori. Figury i sznurki
Intuicyjna gra, dzięki której dziecko poprzez ćwiczenie zręczności uczy się
geometrii w łatwy i naturalny sposób. Polega na umieszczaniu kolorowych
sznurków w kartonowych formach z małymi dziurkami, ucząc dziecko zgodnie z metodą Montessori.

717397

717398

34,90 zł

Pudełka dźwiękowe
Materiał składa się z dwóch pudełek: czerwonego oraz niebieskiego (w każdym po 6 różnych dźwięków). Zadaniem dzieci jest tworzenie dwukolorowych par, które generują takie same dźwięki. Dzięki pracy z pudełkami dzieci rozwijają postrzeganie różnic w percepcji dźwięku.

Kolorowe tabliczki
Płytki z tworzywa z drewnianymi uchwytami. Pudełko z pokrywką.

702804

702803

179,90 zł

189,90 zł

Stymulowanie
rozwoju

Stymulowanie
rozwoju

Pomoce Montessori

34,90 zł

Tabliczki termiczne
Zestaw zawiera pudełko i sześć par tabliczek, które różnią się właściwościami
cieplnymi. Tabliczki wykonane z drewna, filcu, korka, marmuru, żelaza.

Tkaniny w pudełku
Dziecko dotyka tkanin i identyfikuje różne faktury materiałów, rozwijając w ten
sposób zmysł dotyku. Zestaw zawiera 10 tkanin.

702806

702807 

99,90 zł

95,90 zł

Montessori. Słownictwo
Gra zachęca dziecko do dopasowania kart do odpowiednich zdjęć. Jej celem
jest stymulowanie rozwoju słownictwa w naturalny sposób, bez forsowania,
zgodnie z metodą Montessori.

Montessori. Ciało ludzkie
Gra wyjaśnia, w jaki sposób powstaje ludzkie ciało, zarówno na zewnątrz, jak
wewnątrz, dzięki anatomicznemu modelowi zaprojektowanemu na planszy.
Stymuluje dzieci do nauki bez forsowania, prezentując jeden z najbardziej fascynujących dla nich tematów.

Wprowadzenie do symboli dziesiętnych
Materiał zawiera tacę z drewnianymi kartami, które różnią się długością
oraz kolorem. Drewniane karty ułatwiają wprowadzenie cyfry 1 oraz liczb
10, 100 i 1000.

Sześciany w pudełku
Pudełko zawiera 1000 sześcianów w kolorze białym. Zestaw pomaga zrozumieć pojęcie objętości brył, kształtuje u dzieci wyobraźnię przestrzenną.

717399 

717400

702814

702810
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34,90 zł

44,90 zł

59,90 zł

159,90 zł
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Mozaika XXL
Mozaika XXL to aż 250 drewnianych elementów, które doskonale sprawdzą
się jako pomoc dydaktyczna w przedszkolach i szkołach. Stosowane są również jako materiał do zajęć terapeutycznych, ze wskazaniem na dyslektyków
i dysgrafików. Nauka poprzez zabawę z mozaiką polega nie tylko na odwzorowywaniu rysunków z załączonych wzorów, ale również na tworzeniu własnych schematów, odwzorowywaniu ich i kolorowaniu. Uczy dzieci konstruowania i kombinacji manualnej, ale przede wszystkim jest najwspanialszą zabawką.
SE0109 

149,90 zł

Podstawa z kolorowymi elementami
Świetny materiał dla rozwoju koordynacji ręka–oko i do rozwijania podstawowych umiejętności logicznego myślenia u niemowląt i małych dzieci.
Podstawa z pierścieniami w 3 kolorach
Podstawa z zielonymi pierścieniami
Podstawa z czerwonymi pierścieniami

Indeks

Cena

702793
702792
702791

39,90 zł
29,90 zł
29,90 zł

Globus. Wody i lądy
Globus „Wody i lądy” to pomoc wykorzystywana w metodzie Montessori,
która umożliwia dziecku poznawanie świata. Dzięki zastosowaniu różnych
kolorów oraz faktury materiałów dziecko poznaje w nietypowy sposób zbiorniki wodne i lądy (powierzchnie lądów są szorstkie, a powierzchnia wody jest
gładka). Poprzez zmysł dotyku i postrzeganie wzrokowe dziecko doświadcza
kulistości Ziemi, dowiaduje się, że na jej powierzchni są wody i lądy oraz poznaje proporcje między nimi. Globus umieszczony jest na pięknej mahoniowej podstawie. Można go zdjąć z podstawy.

Taca na sześciany i kwadraty
Taca do przechowywania sześcianów i kwadratów ze złotych perełek. Wymiary: 25 × 40 × 4 cm.

702820

702819

169,90 zł

85,90 zł

Wymiar: 29,5 × 21,5 × 7,5 cm

Drewniane pudełko
Celem ćwiczeń jest dopasowanie obiektu do otworu w pudełku. Dziecko
może włożyć przedmiot przez otwór w drzwiach lub wybrać łatwiejsze rozwiązanie alternatywne i umieścić go w odpowiednim miejscu poprzez ich
otworzenie.

Drążki edukacyjne
Drewniane drążki edukacyjne rozwijają zdolności twórcze, spostrzegawczość,
koncentrację, umiejętność obserwowania, analizowania i wyciągania wniosków, a także tworzenia logicznych struktur i kombinacji. Zestaw zawiera:
6 drewnianych drążków, 40 drewnianych klocków w 5 kolorach, drewnianą
podstawę, drewniane pudełko, komplet plansz z 40 wzorami w skali 1:1.

Puzzle trójkąt, kwadrat, koło
Drewniane puzzle dla małych dzieci. Zabawka to świetny materiał do ćwiczenia koordynacji ręka–oko i do rozwijania podstawowych umiejętności logicznego myślenia u niemowląt i małych dzieci.

709752

702799

340

119,90 zł

39,90 zł

Drewniane pudełko z małym cylindrem
Drewniane pudełko z żółtym trójkątem
Drewniane pudełko z zielonym prostokątem
Drewniane pudełko z niebieskim kwadratem

Indeks

Cena

702796
702797
702794
702795

99,90 zł
99,90 zł
99,90 zł
99,90 zł

Pudełko z szufladkami
Świetny materiał dla rozwoju koordynacji ręka–oko i podstawowych umiejętności logicznego myślenia u niemowląt i małych dzieci.
702798

139,90 zł
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Różowa wieża
Tradycyjny materiał rozwojowy, uważany
za symbol metody Montessori. Pozwala
doświadczyć wielkości w trzech wymiarach (pojęcie objętości). Dzieci mają za
zadanie ułożyć 10 drewnianych kostek w
odpowiedniej kolejności. Materiał wspomaga poznanie stosunków pomiędzy
rozmiarem a wagą oraz kształci umiejętności motoryczne. Platforma wchodzi
w skład zestawu. Wymiary: Najmniejszy
kostka – 1 × 1 × 1 cm, największa kostka
– 10 × 10 × 10 cm.
702800

Brązowe schody z drewna bukowego
Zestaw składa się z 10 drewnianych bloków o tej samej długości, różniących
się objętością, od 1 cm³ do 10 cm³.
299,90 zł

702801

499,90 zł
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Kolorowe cylindry
Za pomocą kolorowych cylindrów można nauczyć dzieci odróżniania rozmiarów obiektów. Porównywane ze sobą wymiary wysokości i średnicy pozwalają zauważyć podobieństwa oraz wychwycić różnice. W zestawie znajdują się
4 drewniane skrzynie, a każda z nich mieści 10 cylindrów. Produkt wykonany z litego drewna, lakierowanego w kolorach żółtym, czerwonym niebieskim
i zielonym. Wymiary skrzyni: 15 × 15 × 7 cm.

Cyfry i czerwone żetony
Materiał wspomaga naukę liczenia w zakresie od 1 do 10 oraz wprowadza pojęcia liczby parzystej i nieparzystej. Przeznaczony dla dzieci od 5. roku życia.

702802

702811

299,90 zł

69,90 zł

Tablica do mnożenia
Tablica stanowi pomoc w nauce mnożenia do 100. W skład zestawu wchodzą:
deska mnożenia, pudełko z kulkami i karty.

Cyfry w pudełku
To bardzo estetyczny materiał do nauki cyfr od 0 do 9. Dziecko stara się zapamiętać cyfry wszystkimi swoimi zmysłami, stąd każda cyfra jest wyodrębniona
przez różnicę szorstkości materiału.

702813

702812
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119,90 zł

119,90 zł
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Złote łańcuszki z koralikami
Zestaw 45 złotych łańcuszków, każdy łańcuszek składa się z 10 koralików.

Sześcian – złote perełki
Aż 1000 pojedynczych perełek akrylowych lub z tworzywa sztucznego nawleczonych na drut miedziany.

Stanowisko na ramki
Stanowisko na 6 ramek garderobianych.

702818

702815

702842

19,90 zł

249,90 zł

Komoda na puzzle
Komoda do przechowywania puzzli zoologicznych, przeznaczona na 5 układanek.
239,90 zł

702829

159,90 zł

Wymiary: 33 × 31 × 17 cm
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Kolorowe koraliki
Akrylowe koraliki nawleczone na sztywny drut miedziany reprezentują cyfry od 1 do 9. Produkt pozwala dzieciom zrozumieć system dziesiętny. Zestaw zawiera 9 łańcuszków. Kolory koralików mogą różnić się od tych przedstawionych na zdjęciach.

Złote łańcuszki z koralikami
Aż 45 złotych łańcuszków, każdy złożony z 10 koralików. Produkt pozwala dzieciom zrozumieć system dziesiętny. Pojedynczy łańcuszek reprezentuje liczbę 10.

702817

702816

15,90 zł

99,90 zł

Ramki
Ramka garderobiana jest materiałem, który może wspomóc dziecko
w codziennych czynnościach. Dziecko przez zabawę zdobywa praktyczne
oraz motoryczne umiejętności, które są potrzebne do usamodzielnienia się.
Wymiary: ramka ma około 30 × 30 cm.
Ramka – sznurówki
Ramka – klamry
Ramka – guziki
Ramka – zatrzaski
Ramka – zamek błyskawiczny
Ramka – zapinki
Ramka – sznurki
Ramka – rzepy
Ramka – taśmy
Ramka – duże guziki
Ramka – agrafki

344

Indeks

Cena

702839
702835
702830
702841
702837
702832
702834
702840
702833
702831
702838

99,90 zł
99,90 zł
99,90 zł
99,90 zł
99,90 zł
99,90 zł
99,90 zł
99,90 zł
99,90 zł
99,90 zł
99,90 zł

Puzzle drewniane
Puzzle w kształcie roślin lub zwierząt mają za zadanie przybliżyć dziecku budowę poszczególnych obiektów. Dopasowywanie do siebie małych elementów świetnie ćwiczy zdolności manualne, które są potrzebne do precyzyjnego
chwytu, np. długopisu. Puzzle wzmacniają u dziecka zdolność kojarzenia, a także pomagają w trenowaniu koncentracji. Układanka została wykonana z drewna, a każdy jej element jest wyposażony w mały uchwyt, który ułatwia manipulowanie poszczególnymi częściami. Puzzle są pomalowane bezpiecznymi farbami. Wymiary: 24 × 24 cm.
Puzzle drewniane – liść
Puzzle drewniane – drzewo
Puzzle drewniane – kwiat
Puzzle drewniane – koń
Puzzle drewniane – ryba
Puzzle drewniane – ptak
Puzzle drewniane – żaba
Puzzle drewniane – mucha

Indeks

Cena

702821
702822
702823
702824
702825
702826
702827
702828

49,90 zł
49,90 zł
49,90 zł
49,90 zł
49,90 zł
49,90 zł
49,90 zł
49,90 zł
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Torba muzyczna
Produkt wspierający pracę z dziećmi zdrowymi i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doskonale sprawdzi się na zajęciach z muzykoterapii. Poszczególne instrumenty mogą posłużyć również na zajęciach socjoterapeutycznych do relaksacji lub wyrażania emocji. Wszystkie instrumenty umieszczone w praktycznej torbie z kieszonkami. Torba wykonana z tkaniny, zamykana na zamek. Wymiary torby po złożeniu:
41 × 46 × 14 cm. Praktyczna torba mieści wszystkie niezbędne instrumenty muzyczne.
Zawartość zestawu:
• tamburyn (średnica 20 cm)
• tamburyn z membraną (średnica 20 cm)
• meksykańskie guiro maxi z patyczkiem (dł. 40 cm)
• podwójne agogo guiro z patyczkiem (dł. 27 cm)
•5 trójkątów z patyczkiem (wymiary: 20,5 cm, 17,5 cm, 15,5 cm, 13 cm, 10,5 cm)
• drewniane kastaniety (jedna para, średnica 5,5 cm)
• kastaniety z rączką (dł. 21 cm)
• 2 drewniane marakasy (dł. 23 cm)
• drewniany tonblok (dł. 20 cm, średnica 4,5 cm)
• podwójne pudełko akustyczne z patyczkiem (dł. 20 cm, średnica 4,5 cm)
• podwójne pudełko akustyczne z drążkiem (dł. 20 cm, średnica 3,5 cm)
• klawesy (jedna para, dł. 20 cm, średnica 2,2 cm)
• rolka marakas (dł. 20,5 cm, średnica 5 cm)
SE0769 

269,90 zł

Wymiary: 41 × 46 × 14 cm
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Piramida dźwięku
Pryzmy wydające różne dźwięki. Zadaniem dziecka jest odnalezienie par
identycznych dźwięków, które są dodatkowo oznaczone tym samym kolorem, pozwalając dziecku na samokontrolę. Zestaw składa się z 12 drewnianych elementów.
709727 

109,90 zł

Wymiary: 6,7 × 6,7 × 5,8 cm

Odgłosy zwierząt domowych
Skrzyneczki z dźwiękami przypominającymi odgłosy różnych zwierząt, do
złudzenia przypominające dźwięki wydawane przez krowę, kota, psa, konia
i koguta. W zestawie 5 szt.
SE1921 

69,90 zł

Wymiary: 3,5 × 3,5 × 2,5 cm

Dzwonki chromatyczne b/w 27
Podstawa zrobiona jest z naturalnego drewna, blaszki malowane certyfikowanymi farbami proszkowymi bezpiecznymi dla dzieci. Tony: G2–A4. W zestawie 2 drewniane pałeczki dł. 21 cm.
721124 

89,90 zł

721125 

59,90 zł

Wymiar: 33 × 12 × 3,8 cm
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Wymiar: 42 × 25 × 3,7 cm

Dzwonki diatoniczne kolor 12
Podstawa zrobiona jest z naturalnego drewna, blaszki malowane certyfikowanymi farbami proszkowymi bezpiecznymi dla dzieci. Tony: C3–G4. W zestawie 2 plastikowe pałeczki. Idealne dla dzieci w wieku szkolnym.

Ocean
Dwustronnie przeźroczyste, okrągłe pudełko (śr. 25 cm), w którym w bezpieczny sposób umieszczone są metalowe kuleczki. Podczas poruszania pudełkiem przemieszczające się wewnątrz kuleczki imitują dźwięk szumu fal.
719325 

45,90 zł

Wymiary: 25 × 25 × 3 cm

Dzwonki rurkowe pojedyncze
Dzwonki rurkowe z aluminium na drewnianej podstawie, w komplecie z pałeczką o dł. 20 cm.

Gwizdek, drewniany ptaszek
Gwizdek w kształcie ptaszka (lakierowane drewno). Wydobywanie dźwięków z tego instrumentu to świetne ćwiczenie logopedyczne.
719322 

6,90 zł

Plastikowa tuba deszczowa
Kolorowa tuba wykonana ze sztucznego tworzywa, w środku której umieszczono kolorowe koraliki. Tuba postawiona pionowo umożliwia przesuwanie się koralików, które spadając, wywołują charakterystyczny dla deszczu
dźwięk.
702155 
Wymiary: 34 × 4,5 × 4,5 cm

Harmonijka
Wykonana z połączenia metalu i plastiku 16-kanałowa harmonijka ustna. Lekka obudowa zapewni wygodę użytkowania. Harmonijka jest głośna
i charakteryzuje się przyjemnym, ciepłym brzmieniem.

Flet drewniany
Flet prosty, wykonany z drewna, dzięki czemu osiąga bardziej miękkie
brzmienie, lepsze od fletu plastikowego. Flet ma ergonomiczne wycięcia
oraz 8 otworów. Charakteryzuje się miękkim brzmieniem.

719323 

719324 
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19,90 zł

Wymiary: 31,5 × 3 × 3 cm

19,90 zł

69,90 zł

Wymiary: 8 × 5 × 2,5 cm

Wymiary: 13 × 2,8 × 2,1 cm

719326 
Wymiar: 15 × 3,5 × 3 cm

29,90 zł

Dzwonki diatoniczne kolor 8
Podstawa zrobiona jest z naturalnego drewna, blaszki malowane certyfikowanymi farbami proszkowymi bezpiecznymi dla dzieci. Tony: C3–C4. W zestawie dwie drewniane pałeczki. Idealne dla dzieci w wieku przedszkolnym.
721126 

39,90 zł

Wymiar: 22 × 10 × 3 cm
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Kolorowe dzwonki – 8 szt.
Zestaw 8 kolorowych dzwonków z wygodnymi rączkami. Każdy dzwonek reprezentuje inny ton.

5 dzwonków z uchwytem
Metalowe dzwonki na plastikowej obręczy
z drewnianym uchwytem.

Maxi guiro meksykańskie
Drewniane guiro meksykańskie w kształcie walca o średnicy 6 cm i długości 40 cm z dwoma otworami rezonansowymi.
W komplecie z patyczkiem (bijakiem).

Drewniane guiro
Guiro wykonane z drewna w zestawie z patyczkiem o długości 14 cm.

SE0730 

719327 

719338 

719339 

119,90 zł

12,90 zł

Wymiary: 14 × 9 × 2,5 cm

49,90 zł

Wymiary: 40 × 6 × 6 cm

Wymiary: 15 × 4 × 4 cm

25,90 zł

Dzwoneczki na pasku na rękę/nogę
Cztery dzwoneczki (janczary) umieszczone na
mocnej, materiałowej taśmie. Długość taśmy 19
cm, mocowanie na rzep. Średnica dzwonka 2 cm.

Pałeczka z dzwoneczkami
Pałeczka z tworzywa sztucznego z przytwierdzonymi metalowymi dzwoneczkami o śr. 2
cm.

10 dzwoneczków z rączką
Metalowe dzwoneczki do trzymania w rękach
podczas gry. Dwie sztuki, 10 dzwoneczków o śr.
2 cm na każdej sztuce.

Agogo guiro z pałeczką
Pojedyncze, drewniane agogo guiro w zestawie z pałeczką o dł. 15 cm.

Podwójne agogo guiro z pałeczką
Drewniany blok akustyczny zwany guiro. Wyżłobione w środku dwa bloczki z uchwytem, z którego wydobyć można bardzo ciekawe, typowo latynoskie brzmienie. W komplecie drewniany patyk do uderzania o dł. 15 cm.

719328 

719329 

719330 

SE0754 

719340 

6,90 zł

Wymiary: 19 × 2 × 3 cm

Minicabasa
Minicabasa to instrument perkusyjny pochodzenia latynoskiego. Wykonany z drewna, opleciony metalowymi łańcuszkami, które podczas
przekręcania szeleszczą w bardzo specyficzny
dla tego instrumentu sposób.
702153 

8,90 zł

Wymiary: 14 × 7 × 2 cm

Talerze mosiężne
Talerze wykonane z metalu, ze sznurkiem do
trzymania.
Talerz mosiężny 7 cm
Talerz mosiężny 15 cm

109,90 zł

Wymiary: 16 × 6 × 6 cm

Cena

24,90 zł
79,90 zł

Indeks

Cena

719333
719334
719335
719336
719337

9,90 zł
13,90 zł
16,90 zł
19,90 zł
22,90 zł

19,90 zł

22,90 zł

Wymiary: 18,5 × 4,5 × 4,5 cm

Wymiary: 25,5 × 10 × 3,5 cm

Dzwonki na kijku
Aż 21 metalowych dzwoneczków wydaje piękny
i czysty dźwięk, sprawiając dużo radości z muzykowania.

Tonblok
Drewniany tonblok pojedynczy. W komplecie drewniana pałeczka o dł. 14,5
cm.

Pudełko wielotonowe
Wykonane z drewna. Ma 8 płytek dźwiękowych, płytę rezonansową oraz
wygodny uchwyt. W zestawie z drewnianą pałeczką o dł. 24 cm.

SE0742 

719341 

719342 

Wymiary: 25 × 7 × 7 cm

Trójkąt muzyczny
Stalowe trójkąty muzyczne wraz z patyczkami o dł. 12,5 cm.
Różne rozmiary długości boku trójkąta.
Trójkąt muzyczny 10,5 cm
Trójkąt muzyczny 13 cm
Trójkąt muzyczny 15,5 cm
Trójkąt muzyczny 17,5 cm
Trójkąt muzyczny 20,5 cm

Indeks

719332
719331

13,90 zł

Wymiary: 10 × 8 × 4 cm

29,90 zł

11,90 zł

Wymiary: 18,5 × 4 × 4 cm

Podwójny tonblok
Tonblok wydający dwa różne tony. Wykonany z wysokiej jakości drewna,
dostarczany z patyczkiem o dł. 15 cm.
Podwójny tonblok 3,5 cm
Podwójny tonblok 4 cm

45,90 zł

Wymiary: 24 × 11 × 11 cm

Indeks

Cena

719343
719344

12,90 zł
14,90 zł

Podwójny tonblok z tarką
Drewniany blok akustyczny z tarką. W komplecie drewniany patyk do uderzania o dł. 15 cm
719345 

14,90 zł

Wymiary: 19 × 4 × 4 cm
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Wymiary: 13,5 × 7,4 × 7,4 cm
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Terkotka
Wykonana z drewna w kolorze naturalnym. Wydaje charakterystyczne, głośne dźwięki. Pozwala
na wydawanie rytmicznych odgłosów w zależności od prędkości, z jaką kręcimy terkotką.

Kolorowe kastaniety z rączką
Kolorowe drewniane kastaniety z rączką o długości 21 cm i klapsem ruchomym o wymiarach
9,5 × 4,5 cm.

719346 

719347 

19,90 zł

19,90 zł

Podwójny bębenek
Podwójny bębenek o średnicach 12,5 cm i 11,5 cm. Wykonany z klepek
drewnianych i pokryty skórzanymi membranami. W zestawie 2 pałeczki o dł.
24 cm.

719348 

719358 

719359 

19,90 zł

239,90 zł

79,90 zł

Wymiary: 27,5 × 13 × 11,5 cm

Wymiary: 40 × 21 × 17 cm

Wymiary: 21 × 9,5 × 4,5 cm

Wymiary: 6 × 6 × 2,5 cm

Klawesy
Instrument ten składa się z dwóch drewnianych
kołeczków, które uderzając o siebie, tworzą bardzo charakterystyczny dźwięk.

Muzyczne jajka
Shaker typu „jajko” wykonany z drewna. Różne kolory.

Shaker (rolka marakas)
Shaker wykonany z tworzywa sztucznego,
w środku opiłki metalu. Metoda tworzenia
dźwięku polega na potrząsaniu oraz przenoszeniu instrumentu w przód i tył w powietrzu.

Cajon – skrzynka muzyczna
Bęben zainspirowany instrumentem perkusyjnym cajon – w całości wykonany z arkuszy drewnianych. Ma kształt prostopadłościanu z otworem
rezonansowym w tylnej ścianie. Wewnątrz znajdują się struny wydające
niepowtarzalny dźwięk.

719349 

719354 

719353 

709807 

15,90 zł

7,00 zł

29,90 zł

229,90 zł

Wymiary: 20 × 2,2 × 2,2 cm

Wymiary: 7 × 4 × 4 cm

Wymiary: 20,3 × 4,9 × 4,9

Wymiary: 23,1 × 17,5 × 27,4 cm

Tamburyn z membraną
Drewniany tamburyn z wysokiej jakości membraną. Wykonany estetycznie ze sklejki, z 5 parami metalowych talerzyków o śr. 3,5 cm. W zestawie drewniana pałeczka o dł. 24 cm.

Tamburyn
Drewniany okrągły tamburyn z 5 parami metalowych talerzyków o śr. 3,5 cm. Wykonany estetycznie ze sklejki.

Tamburyn z rączką
Rama wykonana z tworzywa sztucznego. Ma16
par talerzyków ułożonych w podwójne rzędy.
Rączka zapewnia bardzo wygodny uchwyt.

Bębenek marszowy
Bębenek marszowy, kolorowy, z elementami drewnianymi i metalowym
wzmocnieniem. Regulowany pasek do zawieszania na szyi – do 50 cm.
W zestawie dwie pałeczki 19 × 1 cm.

719351 

719352 

719350 

719360 

34,90 zł

19,90 zł

32,90 zł

79,90 zł

Wymiary: 25 × 25 × 14 cm

Wymiary: 22 × 20 × 4,5 cm

Kolorowe marakasy
Marakasy w pastelowych kolorach (2 szt.).

Zdobione marakasy
Para drewnianych marakasów o wyróżniającym
się zdobieniu.

Minimarakasy
Minimarakasy dla najmłodszych dzieci. Różne
kolory.

Bębenek drum na nóżkach
Wykonany z drewna, z zabezpieczającym pokryciem. Skórzana membrana
o śr. 20 cm. Na nóżkach plastikowe nakładki.

Indiański bębenek
Bębenek o średnicy 20 cm z podwójną membraną (na górze i dole).
Z uchwytem umożliwiającym wygodne trzymanie instrumentu i wykorzystanie do gry obu membran. W zestawie pałeczka dł. 23,5 cm.

719355 

719356 

719357 

719361 

719362 

Wymiary: 20 × 6 × 6 cm

352

29,90 zł

Wymiary: 24 × 6,5 × 6,5 cm

39,90 zł

Wymiary: 12 × 3,5 × 3,5 cm

9,90 zł

Wymiary: 20 × 20 × 10,5 cm

69,90 zł

35,90 zł

Wymiary: 20 × 20 × 8 cm

353

Stymulowanie
rozwoju

Stymulowanie
rozwoju

Wymiary: 15 × 13,5 × 3,5 cm

Kastaniety – 2 sztuki
Drewniane jednokolorowe kastaniety (para).

Bongosy (bębenek bongo)
Instrument kubański składający się z dwóch na stałe połączonych ze sobą
bębenków o jednakowej wysokości korpusu i różnych średnicach: 19 cm
i 16 cm. Wykonany z klepek drewnianych z jednostronnie naciągniętą skórzaną membraną. Wyposażony w metalową obręcz i śruby naciągowe, pozwalające na regulację napięcia membrany za pomocą dołączonego klucza.

Muzyka

Muzyka

Bum Bum Dzwonki diatoniczne 15-tonowe
Dzwonki diatoniczne 15-tonowe w kolorach Bum Bum Rurek. Składa się
z drewnianej ramy, metalowych sztabek oraz 2 drewnianych pałeczek. Metalowe sztabki są strojone i przytwierdzone do solidnej, drewnianej podstawy za pomocą niewyciągalnych nitów. Drewniane elementy podstawy są
klejone, szlifowane i nielakierowane.

Bum Bum Dzwonki naciskane – zestaw diatoniczny
Przy budowie tego instrumentu wykorzystano zamiłowanie małych dzieci
do przycisków. Opatentowany mechanizm pozwala już trzyletniemu dziecku precyzyjnie trafiać w przycisk. Dzwonki mają trzy stopki, które zawsze
dopasują się do powierzchni, na której stoją. Kolory są zgodne z systemem
Bum Bum Rurek.

721163 

721165 

299,90 zł

Zjawiska atmosferyczne
Bogaty, wieloelementowy, drewniany zestaw przedstawiający podstawowe zjawiska atmosferyczne. Ożywi każde zajęcia, które poruszają tematykę przyrody, pogody i otaczającego nas świata i sprawi, że dzieci spojrzą na tę tematykę z zupełnie nowej, świeżej perspektywy.
SE1023

Bum Bum Rurki – zatyczka oktawator
Zatyczki oktawator można stosować na wszystkie dostępne Bum Bum Rurki. Po założeniu oktawatorów na podstawowy zestaw diatoniczny otrzymamy
dźwięki z zestawu basowego. W zestawie 8 szt.

Bum Bum Rurki – stojak na 13 rurek
Stojak na Bum Bum Rurki pozwala na estetyczne przechowywanie rurek.
W stojaku mieszczą się zestawy diatoniczny oraz chromatyczny, w dwóch rzędach, ułożone jak klawisze na fortepianie. Stojak jest wykonany z płyty MDF.

721166 

721167 

39,90 zł

389,00 zł

39,90 zł

Wymiary: 4,5 × 4,5 × 3,5 cm

Bum Bum Przedszkole – książka z zabawami
Bum Bum Przedszkole to zbiór 24 przepisów na zabawy w Bum Bum Rurkową muzykę przeznaczone dla najmłodszych. Zawarte pomysły bazują na
prostych oraz popularnych zabawach dziecięcych. Zostały zredagowane
pod kątem muzycznym, przetestowane w praktyce i opisane tak, by łatwo
i szybko można było je wykorzystać w dowolnej sytuacji.

Bum Bum Rurki Znane piosenki – książka z nutami
Książeczka zawiera 10 popularnych piosenek, których zagranie nie sprawi nikomu problemu. Rytmy piosenek są dobrze znane, dlatego wystarczy
uderzać rurką w podanym w nutach kolorze. Piosenki są zapisane kolorowymi nutami zgodnie z kolorystyką Bum Bum Rurek®. Każdy dźwięk ma
swój konkretny, niepowtarzalny kolor.

721173 

721172 

12,90 zł

12,90 zł

Bum Bum Rurki – zestaw diatoniczny
Zawiera 8 rurek z dźwiękami: od C' do C''. Ta skala pozwala zagrać wiele
utworów i jest najczęściej wykorzystywana przez nauczycieli muzyki i rytmiki. Pracując na dźwiękach z jednej oktawy, możemy rozpocząć podstawową
edukację muzyczną. Dzięki systemowi kolorów, 5–6 latki możemy nauczyć
pojęć takich jak: gama, wysokość dźwięku, interwał itd. Dzieci zapamiętując kolory, łatwiej przyswajają położenie nut na pięciolinii. Korzystając już
z 3 zestawów diatonicznych, można pracować w 24-osobowej klasie. Usuwając dwie rurki z tego zestawu, otrzymamy zestaw pentatoniczny szeroko wykorzystywany w rytmizacji. Długość rurek od 30 cm do 62 cm. C' D'
E' F' G' A' B'/H' C". Śpiewnik " Znane piosenki" sprzedawany jest oddzielnie.
Bum Bum Rurki – znane piosenki
Bum Bum Rurki – zestaw diatoniczny

Indeks

Cena

721172
721169

12,90 zł
139,90 zł

Bum Bum Rurki – zestaw chromatyczny
Zawiera 5 rurek z dźwiękami półtonów podstawowej oktawy C'–C". Tworzy inną formę zestawu pentatonicznego oraz łączy się z zestawem diatonicznym, dając pełną oktawę 12-dźwiękową. Mając zestaw diatoniczny
i chromatyczny, możemy zagrać o wiele więcej utworów oraz pokazać odpowiednie odległości pomiędzy dźwiękami w przedziale jednej oktawy.
721170 

89,90 zł

Długość rurek od 34 cm do 59 cm
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Stymulowanie
rozwoju

59,90 zł
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384

Dotyk

388

Wzrok

357

Spis treści

polecamy

polecamy
s. 366

s. 376

dotykowe dyski

Chusta animacyjna

s. 362

s. 366
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wielkie piankowe
dyski

Ścieżki sensoryczne

s. 360

Maty Ortoto

Zestaw sportowy

s. 382

358

359
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Duża motoryka

Pokrycie modułowe ORTO zostało wykonane w kształcie kwadratowych puzzli o wymiarach 25 × 25 cm, do samodzielnego układania w dowolny sposób. Dzieci
przyciągają kolory, ciekawy wygląd i nowe doświadczenia dotykowe. Układanie może się stać świetną zabawą, wiąże się z nauką kolorów i rozwojem umiejętności
motorycznych. Dzięki temu, że maty są w kształcie puzzli, można je dowolnie łączyć z innymi matami ORTO, komponując swój unikatowy wzór ścieżki, lub skorzystać ze
specjalnie dobranych gotowych zestawów mat. Różnorodność kolorów, od jaskrawych, do stonowanych daje możliwość wykorzystywania mat w celach poznawczych.
Jak używać mat?
Dzieciaki mają wiele pomysłów na ich zastosowanie. Trzymając maty w zasięgu ręki dziecka, można być pewnym, że nawet najmłodsza pociecha sama potrafi
wyciągnąć i poukładać maty na różne sposoby. Można włączyć się w zabawę dziecka i ułożyć maty w ścieżkę do ćwiczeń, albo dywanik. Chodzenie po matach
ułożonych w ścieżkę utworzy dziecięcy nawyk prawidłowego chodu, kroki staną się bardziej pewne, a ruchy dziecka będą płynne i skoordynowane.
Maty świetnie się sprawdzają porozrzucane po podłodze pojedynczo – dzieciaki lubią przeskakiwać z jednej maty na drugą, albo po prostu biegać po nich w kółko.
Najlepiej jest dać dzieciom zestaw, a one wymyślą, jak się nimi bawić, nawet nie zauważając, że ćwiczą.

Ortoto Zestaw „Chodźmy razem”
Zastosowanie zestawu pomaga wzmocnić mięśnie stóp dziecka, zapobiega
rozwojowi płaskich stóp i poprawia ogólne samopoczucie.

Ortoto Zestaw „Intensywny”
Zastosowanie zestawu pomaga wzmocnić mięśnie stopy, zapobiega płaskostopiu i koryguje jego rozwój. Dodatkowo, aktywując strefy odruchowe,
pomaga zmniejszyć zmęczenie i poprawia ogólne samopoczucie. Regularne
stosowanie zestawu pomaga zapobiegać deformacji stawu i koślawości stóp
u dzieci i koryguje je.
Jasne kolory maty do masażu sprawią, że zabiegi profilaktyczne i lecznicze
będą zabawną grą dla całej rodziny. W zestawie znajduje się poradnik zawierający zestawy ćwiczeń opracowane przez wykwalifikowanych ortopedów
i fizjoterapeutów.
718679			

329,90 zł

Ortoto Zestaw „Uniwersalny”
Zastosowanie zestawu pomaga wzmocnić mięśnie stopy, zapobiega płaskostopiu i koryguje jego rozwój. Dodatkowo, aktywując strefy odruchowe,
pomaga zmniejszyć zmęczenie i poprawia ogólne samopoczucie. Regularne
stosowanie zestawu pomaga zapobiegać deformacji stawu i koślawości stóp
u dzieci i koryguje je. Jasne kolory maty do masażu sprawią, że zabiegi profilaktyczne i lecznicze będą zabawną grą dla całej rodziny. W zestawie znajduje
się poradnik zawierający zestawy ćwiczeń opracowane przez wykwalifikowanych i ortopedów i fizjoterapeutów.
718682			

319,90 zł

Od 3 lat

Od 2,5 roku

Ortoto Zestaw „Eco”
Specjalnie zaprojektowany zestaw mat, wykonany z kompozytu drewno-polimer. Pomaga wzmocnić mięśnie stopy, korygować rozwój płaskich stóp
i zapobiegać mu. Poza tym, poprzez stymulowanie stref refleksologicznych,
pomaga zmniejszyć zmęczenie i poprawia ogólne samopoczucie. Dodatkowo
maty mają lekki, przyjemny drewniany zapach.

Ortoto Zestaw „Pierwsze kroki”
Zestaw przeznaczony jest dla małych dzieci, które dopiero zaczynają uczyć
się swoich pierwszych kroków.

718680			

349,90 zł

718681			

399,90 zł

718685			

429,90 zł

Ortoto Zestaw „Całkowity”
Zastosowanie zestawu pomaga wzmocnić mięśnie stopy, koryguje rozwój
płaskostopia i zapobiega mu. Dodatkowo, aktywując strefy odruchowe, pomaga zmniejszyć zmęczenie i poprawia ogólne samopoczucie.
Jasne kolory maty do masażu sprawią, że zabiegi profilaktyczne i lecznicze
będą zabawną grą dla całej rodziny.
718684			
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718683			

Ortoto Zestaw „Champion”
Jasne kolory mat do masażu sprawią, że zabiegi zapobiegawcze i lecznicze
będą zabawną grą dla całej rodziny.

599,90 zł

299,90 zł

Od 2 lat
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SMART
Zestaw wielkich piankowych puzzli, dzięki specjalnym profilowanym wzorom,
pozwala na budowanie niezliczonej ilości skomplikowanych konstrukcji. Dzięki swym dużym rozmiarom piankowe klocki angażują całe ciało, pozwalają
ćwiczyć prezcyzję, zręczność, równowagę i siłę. Do przechowywania i transportu zestawów odpowiednia jest dedykowana torba: Smart 115 – 1szt.,
Smart 230 – 2 szt., Smart 345 – 3 szt.

Duża motoryka

Torba Mammutico
SMART 115 Spacer w chmurach
SMART 230 Wielka wyprawa
SMART 345 Podróż do gwiazd

Indeks

Cena

710211
710207
725542
721751

1 299,90 zł
7 950,90 zł
14 990,90 zł
22 900,90 zł

SMART BOX
Kombinacja 47 lub 77 klocków, z których dzieci mogą odkrywać różne kombinacje. Smart BOX idealnie sprawdzą się w pracy indywidualnej z dzieckiem
o specjalnych potrzebach wspierania integracji sensorycznej.
Indeks

SMART BOX 47
SMART BOX 77

710209
710210

Cena

999,90 zł
2 319,90 zł

Integracja
sensoryczna

Integracja
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Kulodrom
Kulodrom to niezwykły zestaw klocków, tworzący system rynien i tuneli, które można dowolnie składać, by stworzyć niezwykle ciekawy tor dla toczących
się kolorowych kulek! Zestaw składa się z 34 klocków w 9 różnych kształtach
oraz z 20 kolorowych kulek. W skład zestawu wchodzą następujące klocki:
1. kostka z otworem niska 200 × 200 × 200 mm – 2 szt.
2. rynna krótka 200 × 200 × 100 mm – 7 szt.
3. rynna długa 600 × 200 × 100 mm – 2 szt.
4. rynna zakręt 200 × 200 × 100 mm – 5 szt.
5. rynna końcówka 200 × 200 × 100 mm – 2 szt.
6. pochylnia 200 × 200 × 200 mm – 4 szt.
7. rynna krótka 200 × 200 × 200 mm – 6 szt.
8. rynna zakręt 200 × 200 × 200 mm – 4 szt.
9. kostka z otworem wysoka 200 × 300 × 200 mm – 2 szt.
721753			

8 890,90 zł

Safety Mat
Innowacyjne, piankowe tworzywo, z którego wykonana jest mata, doskonale
izoluje chłodną podłogę i amortyzuje podczas upadków. Nie zawiera niebezpiecznych składników, dlatego można używać go już od pierwszych dni życia
dziecka. Wymiar 1 sztuki maty to 1m x 1m.

Safety Mat 10 Pro
Safety Mat 20 Pro
Safety Mat 33 Pro
Safety Mat 50 Pro
Safety Mat 66 Pro
Safety Mat 75 Pro
Safety Mat 100 Pro

Grubość maty

Indeks

Cena za szt.

10 mm
20 mm
33 mm
50 mm
66 mm
75 mm
100 mm

720355
720356
720357
720358
720359
720360
720361

79,90 zł
129,90 zł
199,90 zł
269,90 zł
349,90 zł
389,90 zł
499,90 zł

Mammutico Mini 345
Małe miękkie puzzle z tej serii wspomagają rozwój dzieci poprzez twórczą
zabawę, opierającą się na ich nieograniczonej wyobraźni. Mammutico Mini
można traktować jak płaskie puzzle lub klocki przestrzenne. Ze względu na
ich nieoczywisty kształt, podczas zabawy powstają efektowne i bardzo oryginalne budowle. Wszystkie elementy są giętkie, a długie makarony i większe
wafle można dodatkowo zaokrąglać.
721752			

239,90 zł

Integracja
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1

Mosty
Długie mosty można łączyć z elementami Rzeki oraz Wyspami, co stwarza
jeszcze więcej możliwości zabaw ruchowych, zwiększając poziom ich trudności
SE0591			

2

Dotykowe dyski
Zestaw 5 małych i 5 dużych dysków nadaje się do budowania ścieżki sensoryczne dla małych stóp. Intensywne kolory oraz różne faktury zapewniają
stymulację wielozmysłową. Dyski można też wykorzystać do rozwijania pamięci u dzieci. Muszą one zapamiętać sekwencję faktur na małych dyskach
i odnaleźć stopą analogiczne faktury na dużych dyskach.
Dotykowe dyski – 1
Dotykowe dyski – 2

Indeks

Cena

709732
SE0601

299,90 zł
299,90 zł

Duże: wysokość: 8,5 cm, szerokość: 36 cm / małe: wysokość: 4,5 cm, szerokość: 25 cm

Wyspy rzeczne
Kolorowe wyspy rozłożone na podłodze stworzą ścieżkę, po której mogą
wędrować dzieci podczas ćwiczeń oraz zabaw ruchowych. Stąpając po wyspach o dwóch wysokościach, maluchy ćwiczą mięśnie śródstopia, poprawiają ukrwienie w kończynach i doskonalą równowagę. W zestawie 6 wysp
z antypoślizgowym spodem: 3 duże, 3 małe.
SE0593			

199,90 zł

99,90 zł

Wyspy
Duże wyspy stanowią doskonałe uzupełnienie zestawu Rzeka. Dzięki nim
dzieci mogą krzyżować ścieżki. Wędrówka po kolorowych elementach doskonali równowagę, wzmacnia mięśnie stóp oraz koryguje płaskostopie.
SE0590			

189,90 zł

Wysokość: 7 cm, Szerokość: 50 cm, Długość:7 cm

Wysokość: 7 cm, Szerokość: 43 cm; 2szt

Deska balansująca wysoka
Deska balansująca zapewnia dziecku dużo ruchu i dobrej zabawy. Produkt
wzmacnia koordynację ruchową i poprawia reakcje sensomotoryczne. Deski
równoważące są bardzo odpowiednie do równoważenia ćwiczeń i rehabilitacji zarówno dzieci, jak i dorosłych. Idealna dla małych dzieci, ponieważ
deski wyważające są całkowicie gładkie dookoła. Materiał: drewno. Deska
jest wyposażona w gumową osłonę.

Sensoryczna Drewniana Deska do balansowania z labiryntem
Drewniana Deska do balansowania od firmy Viga to jedna z czołowych zabawek, która pozwoli dziecku wejść do świata ciekawej i kreatywnej zabawy
w przedszkolu jak i w domu.

SE1866			

99,90 zł

721979			

89,90 zł

Wysokość: 9 cm, Ø 35 cm

Duże: wysokość: 8,5 cm, szerokość: 36 cm / małe: wysokość: 4,5 cm, szerokość: 25 cm

Integracja
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Integracja
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Talerz koordynacyjny
Talerz rozwija koordynację fizyczną dzieci podczas zabawy. Wykonany
z mocnego plastiku do zabawy zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Odpowiedni do podstawowego treningu koordynacji fizycznej z osobami niepełnosprawnymi.
720568			

Duże kamienie rzeczne
Różnorodne kolorystycznie i wielkościowo stopnie z tworzywa sztucznego, imitujące prawdziwe kamienie. Zadaniem uczestnika zabawy jest przeskakiwanie
z kamienia na kamień. Gra ćwiczy koordynację ruchową, równowagę oraz gibkość. Elementy od spodu są zabezpieczone gumowymi podkładkami uniemożliwiającymi przesuwanie się podczas zabawy. Maksymalne obciążenie: 100 kg.
709723			

399,90 zł

2 × małe: Wysokość: 8,5 cm, Szerokość: 36 cm
2 × duże: Wysokość: 17 cm, Szerokość: 40,5 cm, 1 × : Wysokość: 25,5 cm, Szerokość: 42 cm

366

Rzeka
W zestawie znajduje się 6 podłużnych, kolorowych elementów, z których
można zbudować ścieżkę-rzekę.
SE0589			
Wysokość: 4,5 cm, Szerokość: 11,5 cm, Długość:35,5 cm

219,90 zł

259,90 zł

Rzeka duży zestaw
Zestaw 25 elementów, które można łączyć na wiele sposobów. Dyski zapewniają niezliczone możliwości treningu równowagi, ćwiczeń ruchowych
i gry grupowej.
721754			

799,90 zł
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Udana
i bezpieczna
zabawa!

e

www.mac.pl/placezabaw

Nowoczesne wyposażenie placu zabaw:
• oferta ponad 400 urządzeń -

w pełni bezpiecznych,

estetycznych i niezwykle atrakcyjnych

• piękne i pomysłowe wzornictwo, które stymuluje
dziecięcą ciekawość i zachęca do wspólnej zabawy

• produkty przystosowane dla dzieci niepełnosprawnych
• kompleksowe realizacje: montaż, transport,
przygotowanie nawierzchni

• możliwość stworzenia projektu 3D
• do wyboru rożne rodzaje nawierzchni dostosowane do
urządzeń: piach, maty przerostowe, płyty polirutenowe
Integracja
sensoryczna

Integracja
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NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
PRODUKTÓW
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NAJDŁUŻSZA NA RYNKU
GWARANCJA DO 30 LAT

URZĄDZENIA CERTYFIKOWANE
PRZEZ TÜV RHEINLAND

NAJWYŻSZE STANDARDY
WSPÓŁPRACY POTWIERDZONE
CERTYFIKATAMI ISO
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Zestaw Miniwieża
Zestaw składa się z 13 kształtek różnego rodzaju, które złożone w całość
dają wiele możliwości co do ich wykorzystania, w szczególności przez najmniejsze maluchy. Pozwalają skutecznie uczyć się raczkowania, wspomagają
ćwiczenie motoryki, koordynacji ruchowej, utrzymywania równowagi, jak
i wspomagają ogólny rozwój malucha.
721703			

1 199,90 zł

Zestaw Tunel
Zestaw składa się z kilku elementów umożliwiających wspinaczkę, zjeżdżanię, jak i pokonywanie wielkiego koła. Sprawdza się do rozmaitych zabaw
ruchowych, które wspomagająco i korzystnie wpływają na prawidłowy rozwój fizyczny dziecka. Każdy element to wysokiej jakości wykonanie, na które
składa się trwała i odporna na odkształcenia pianka.
716570			

1 599,90 zł

Zestaw Most
Zestaw składa się z 5 różnych elementów. Zabawa z zestawem rozwija umiejętność kreatywnego myślenia – dziecko samo musi wymyślić, jak można wykorzystać poszczególne elementy wchodzące w skład zestawu, co gwarantuje świetną zabawę dla maluchów w różnym wieku. Pianki zajmują niewiele
miejsca, nie wymagają trudnego składania, a jakość wykonania przekłada się
na możliwość użytkowania przez długi czas.
721701			

1 399,90 zł

Wymiary po rozłożeniu: Wysokość: 25 cm, Szerokość: 250 cm, Długość: 250 cm

Wysokość: 60 cm, Szerokość: 60 cm, Długość: 300 cm

Sofka komfort
Niebieska, wygodna, składana, miękka sofka do strefy odpoczynku. Wykonana z elastycznej, odpornej na odkształcenia pianki, obszyta łatwo zmywalnym
materiałem. Po złożeniu zajmuje niewiele miejsca (40 × 60 × 40 cm). Idealna
do relaksu podczas zajęć, zwłaszcza socjoterapeutycznych. Wymiary po rozłożeniu: 120 × 40 × 20 cm. W zestawie z poduszeczką pod głowę.

Wysepka
Zestaw Wysepka jest złożony z różnych elementów piankowych, który mogą
zostać wykorzystanie nie tylko razem, ale i każda oddzielnie. Jeszcze więcej
okazji do atrakcyjnej i ciekawej zabawy, daje ich połączenie z innymi kształtkami piankowymi.

Zestaw Wieża relax
13 kształtek różnego rodzaju, które złożone w całość dają wiele możliwości
wykorzystania, w szczególności przez najmniejsze maluchy. Pozwalają skutecznie uczyć się raczkowania, wspomagają ćwiczenie motoryki, koordynacji
ruchowej, utrzymywania równowagi, jak i wspomagają ogólny rozwój malucha. Mnogość elementów pozwala na różnorodne ich ustawianie, tworząc
tor wspinaczkowy, bądź tor przeszkód. Nawet przez długi czas intensywnego
użytkowania, elementy nie tracą swojej miękkości i sprężystości, co dla maluchów stawiających swoje pierwsze kroki i raczkujących jest bardzo istotne,
chroni je przed jakimikolwiek urazami.
721702			

1 149,90 zł

Długość: 250 cm, Szerokość: 250 cm, Wysokość: 25 cm

Integracja
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SE2341			
Długośc: 120 cm, Szerokość: 40 cm, Wysokość: 30 cm.
W zestawie poduszeczka pod głowę.
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269,90 zł

717846			

569,90 zł

Wysokość: 24 cm, Szerokość: 145 cm, Głębokość: 145 cm
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Piłeczka kolczasta 7 cm
Piłeczka przeznaczona do rehabilitacji i masażu ręki, dłoni, a także zewnętrznego masażu powierzchni całego ciała.
709806				

10,90 zł

21,90 zł

149,90 zł

Rzut do celu – gra sprawnościowa
Zadaniem dziecka jest rzucenie kolorowym ringo tak, aby krążek zatrzymał
się na podstawie. W zestawie: stelaż o wym. 50 cm × 50 cm × 18 cm, 2 podpórki, 5 ringo.
SE0612			

179,90 zł

Wysokość: 7 cm, Ø 15 cm

Kapelusz klowna
Balansujące jajo, które pomaga w utrzymywaniu prawidłowej postawy ciała
oraz ćwiczy równowagę.
SE0594			
Wysokość: 40 cm, Ø 20,5 cm
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564,90 zł

720739			

Ø 7 cm

Półkule-chodziki (6 szt)
Półkule wypełnione piaskiem, w komplecie ze sznurkami do trzymania. Zadaniem dziecka jest poruszanie się i utrzymanie jak najdłużej równowagi.
W zestawie 3 pary.
SE0600			

SE2248			

99,90 zł

Aktywne ringo
Kolorowe, bezpieczne w użytkowaniu obręcze wykonane z elastycznej gumy.
Mogą być inspiracją do niezliczonej liczby zajęć, np.: tańca w kółku, spaceru
na palcach po obręczach, przenoszenia ich na głowie, kręcenia obręczy nogami, rękami, rzucania do drugiej osoby lub w dal itp.
SE0629			

59,90 zł

Tęczowy tunel
Za pomocą tęczowych tuneli dziecko może kołysać się, wspinać, pełzać,
ukrywać lub budować labirynty. W skład zestawu wchodzą drewniane łuki
w różnych kolorach:
• niebieski – wysokość 13,5 cm
• zielony – wysokość 22 cm
• żółty – wysokość 30 cm
• pomarańczowy – wysokość 39 cm
• czerwony – wysokość 47 cm
Do kompletu polecamy zestaw materacy.
Indeks

Zestaw materacy
Tęczowy tunel

720741
720740

Indeks

Cena

Pachołek 30 x 23,7 cm
SE0679 19,90 zł
Żółta laska gimnastyczna 120 cm 725634 21,90 zł
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Ø 7 cm

Ringo z wypustkami 16 cm
Ringo z wypustkami zapewnia kojącą stymulację dotykową (poprzez skręcanie, ściskanie, kręcenie), oraz ćwiczy mięśnie śródręcza.

Comprimo
Za pomocą rąk lub stóp dziecko naciska prostopadłościany i dostrzega, że
mają różne poziomy oporu. Każdy z 2 prostopadłościanów ma taką samą
odporność na nacisk rąk lub stóp. Zadaniem dziecka jest znalezienie odpowiedniej pary, które są oznaczone zamkami w tych samych kolorach.
Comprimo może być wykorzystywane jako cenny element terapii u dzieci
z trudnością z napięciem mięśniowym. Ponadto rozwija zmysł dotyku oraz
zdolność obserwacji i koncentracji. Prostopadłościany pozwalają ćwiczyć percepcję ruchów oraz regulują napięcie mięśniowe. W skład zestawu wchodzi:
10 prostopadłościanów z pianki o 5 różnych stopniach nacisku ze zdejmowaną poszewką z bardzo wytrzymałej tkaniny.

Cena

679,90 zł
3 333,90 zł

Zaciski (15 szt./kpl)
Zaciski służą do łączenia elementów sportowych, np. obręczy z drążkami i tworzenia torów
przeszkód. W zestawie jest 15 sztuk.

Talerz latający Frisby
Frisbee to idealna propozycja zabawy na świeżym powietrzu. Produkt świetnie sprawdzi się
podczas zabawy z dziećmi.

SE0678		
49,90 zł
722110		
9,90 zł

Ilość sztuk: 6
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Wygibajtus junior
Gra dla młodszych dzieci, w której uczestniczy trzech graczy. Dwóch z nich
rywalizuje ze sobą na osobnych planszach, a trzeci wprawia w ruch dwa
bączki, które po zatrzymaniu wskazują symbole. W zależności od ich wskazań gracze muszą postawić swoje stopy i dłonie w odpowiednich miejscach
na swoich planszach. Kto pierwszy nie utrzyma swojej pozycji, przegrywa.
Zawartość pudełka: 2 bączki, 2 plansze z foli, instrukcja.
709733			

65,90 zł

Piłka skacząca midi
Piłka pomaga w modelowaniu sylwetki i uzyskaniu prawidłowej postawy,
ćwiczy równowagę, poprawia koordynację ruchową, wzmacnia mięśnie nóg,
brzucha i pleców. Została wykonana ze specjalnej gumy antywybuchowej,
wytrzymującej obciążenie do 250 kg.
731100			

59,90 zł

Build’n Balance zestaw startowy
Kolorowe elementy zestawu można łączyć na niezliczone sposoby. Dzięki
dużej elastyczności Build’n Balance®, stopień trudności można zmieniać
w zależności od poziomów rozwoju dzieci i można go budować na wysokościach od 10 do 24 cm.
720563			

989,90 zł

Build’n Balance zestaw rozbudowany
Rozbudowana wersja wzbogacona o dodatkowe elementy do zabawy i tworzenia ekscytujących ścieżek.
720564			

1 699,90 zł
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Woreczki z grochem
Zestaw 4 woreczków z grochem w 4 kolorach. Idealne do zabaw ruchowych,
rywalizacji sportowej, gimnastyki korekcyjnej.

Szarfy
Zestaw składa się z 4 szarf w 4 kolorach.
SE2061			

19,90 zł

SE2060			

Obwód: 96 cm, Szerokość: 5 cm

Szerokość: 9 cm, Długość: 14 cm

Kręgle maxi
Zestaw dużych kręgli wykonanych z miękkiego tworzywa. W komplecie: 10 kręgli o wys. 29 cm, 2 kule o śr. 16 cm oraz 1 torba, która pomieści cały zestaw.

Ręczne bramki z piłką
Komplet ręcznych minibramek z piłką.

SE0621			

374

359,90 zł

SE0615			

20,90 zł

55,90 zł
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Chusta animacyjna
Stworzone są z miłego w dotyku, wytrzymałego, a co za tym idzie bezpiecznego materiału. Umożliwiają zabawę z dziećmi w każdych warunkach, integrują oraz pobudzają wyobraźnię i kreatywność. Rozwijają refleks i koordynację umożliwiając czerpanie radości płynącej z ruchu i przebywania w grupie.
Dzięki chustom aimacyjnym zajęcia staną się atrakcyjne, a ich uczestnicy
chętnie będą brać w nich udział.

Cena

720581
720582

269,90 zł
999,90 zł

Jutowa lina animacyjna
Liny animacyjne są wykonane z mocnego i wytrzymałego sznura jutowego.
Są tworzone z wysokogatunkowych, nietoksycznych oraz atestowanych materiałów, dzięki czemu są bezpieczne dla dzieci i cechują się dużą wytrzymałością. Liny animacyjne są wyjątkową pomocą dydaktyczną, wykorzystywaną
podczas zajęć rekreacyjno-ruchowych i animacyjnych, a także w szkołach na
lekcjach wychowania fizycznego. Liny sprawdzają się jako doskonały element
zabaw dla dzieci i młodzieży w każdym wieku, zarówno w pomieszczeniu, jak
i na powietrzu. Idealnie nadają się do zabaw z przeciąganiem liny.
720584			

69,90 zł

Długość: 5 m / Średnica: ok 2 cm / Obwód: ok 5,5 cm / Waga: 0,75 kg

Średnica piłek: 7 cm, Mix kolorów: 500 szt.
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49,90 zł/szt.

Szerokość (mierzona na płasko): 50 cm/ Spód worka: 25 × 25 cm

SE0618			

Zestaw woreczków z nadrukiem Emocje
Idealna pomoc dydaktyczna przy wszelkiego rodzaju zajęciach aktywizujących i integracyjnych dla dzieci i młodzieży.

Obręcze cyrkowe
4 sztuki

720586			

34,90 zł

Wymiary woreczka: 10×10 cm / Waga woreczka: 100 g

Zestaw piłeczek do suchego basenu
720587			

720583			

9,90 zł

Tęczowe chusty MINI
Tęczowe chusty MIDI

Wymiary

Indeks

Cena

40x40 cm
65x65 cm

SE0605
SE0606

44,90 zł
58,90 zł

720588			
Długość: 6 m. Średnica 105 cm

702304			

Druciki kreatywne
25 sztuk – 8 kolorów
49,90 zł

SE1206			

5,90 zł

Średnica: 50 cm

Tunel animacyjny Tęczowy
59,90 zł

Kolorowe ringo
Ringo służące do zabaw ruchowych w pomieszczeniu i na zewnątrz. Cena za
1 sztukę, Kolory wybierane losowo

Tęczowe chusty
Kolorowe, zwiewne chusty to doskonałe urozmaicenie ćwiczeń gimnastycznych. Idealnie nadają się również do zajęć rytmicznych i muzycznych.
Poprzez podrzucanie, zwijanie lub rozwijanie można tworzyć różne układy
choreograficzne. W zestawie jest 10 chust.
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2,5 m
7m

Indeks

Worek do skakania
Świetny dodatek do zabaw na powietrzu, który rozwija sprawność ruchową
i motorykę. Przyda się do wyścigów czy też skoków na odległość. Worki mogą
być używane zarówno przez dzieci, jak i dorosłych. Produkt został wykonany
z bardzo mocnego i wodoodpornego poliestru, dodatkowo od spodu wzmocniony jest podwójną warstwą tkaniny. Na krawędzi znajdziemy poręczne
uchwyty, co ułatwi skakanie. W przypadku zabrudzeń można prać w pralce.

349,90 zł

Drewniane kręgle zwierzątka z pierścieniami do rzucania
Drewniane kręgle zwierzątka z pierścieniami do rzucania od firmy Viga. Do
zestawu dołączone są materiałowe krążki, którymi rzucając z odległości, należy trafić na kręgiel. Kręgle zostały wykonane z najwyższej jakości drewna
bukowego i pomalowane bezpiecznymi dla dziecka farbami w żywe barwy,
które zadowolą każdego użytkownika.
721980			

79,90 zł

377

Duża motoryka

Duża motoryka

Drabina gimnastyczna pojedyncza
Boki wykonane są z drewna iglastego 30 × 100 mm, szczeble owalne ze
sklejki równoległowarstwowej 30 × 40 mm. Jedno pole ćwiczebne ma wymiary 250 × 90 cm.

Drabina gimnastyczna podwójna
Boki wykonane są z drewna iglastego 30 × 100 mm, szczeble ze sklejki równoległowarstwowej 30 × 40 mm.

Indeks

Cena

Wymiar

Indeks

Cena

2,5 × 0,9 m
3,0 × 0,9 m
Okucie

721609
721610
710859

629,90 zł
649,90 zł
154,90 zł

2,5 × 1,8 m
3,0 × 1,8 m
Okucie

721611
721612
730017

999,90 zł
1 199,90 zł
189,90 zł

Drążek składany na drabinę
Drążek wykonany z klejonego drewna bukowego, wzmocniony wewnętrznie prętem stalowym.

Nakładka na drabinę metalowa
Drążek wykonany z klejonego drewna bukowego, wzmocniony wewnętrznie prętem stalowym,
boki metalowe.

Poduszka na drabinę
Spód wykonany ze sklejki liściastej, wyściółka
pokryta skórą syntetyczną. Posiada metalowe
uchwyty do zawieszania na drabinkę. Urządzenie szczególne przydatne do rozciągania mięśni
piersiowych przy okrągłych plecach i chorobie
Scheuermanna.

721613		
389,90 zł
721614		
359,90 zł
721615
Ø 30 mm

Ø 30 mm

399,90 zł

Wymiary: 75 × 35 × 4 cm.

Skrzynia gimnastyczna 5 cz. skośna bez wózka, skaj
Segmenty skrzyni wykonane ze sklejki liściastej 18 mm, narożniki i czopy
z twardego drewna. Wysoką sztywność każdego segmentu zapewnia łączenie poszczególnych jego elementów poprzez klejenie i skręcanie, a stabilność
całej skrzyni zapewniają pasowane czopy. Górny segment skrzyni posiada
poduszkę z pianką poliuretanową pokrytą skórą sztuczną. Czoła skrzyń mają
dwa otwory do zawieszenia na skrzyni innego przyrządu gimnastycznego
o szerokości do 270 mm, np. ławki gimnastycznej. Dolny segment ma cztery
antypoślizgowe stopki.
721622			

2 399,90 zł

Wymiary skrzyni – segment dolny: wys: 110 cm, dł: 134 cm, szer: 75 cm.
Wymiary poduszki: gr: 6 cm, dł: 140 cm, szer: 40 cm.

Ławka gimnastyczna drewniana
Ławka wykonana z drewna iglastego lub liściastego, nogi drewniane posiadają niebrudzące gumowe stopki. Wsporniki stalowe łączące elementy ławki
usztywniają jej konstrukcję zapewniając stabilność oraz bezpieczeństwo eksploatacji. Wszystkie krawędzie płyty, belki oraz nóg są zaokrąglone. Ławka
posiada stały zaczep umożliwiający zawieszanie na drabinkę lub w otworze
skrzyni gimnastycznej. Po odwróceniu belka ławki o szerokości 10 cm może
służyć jako równoważnia.
Ławka gimnastyczna drewniana 2 m
Ławka gimnastyczna drewniana 3 m
Ławka gimnastyczna drewniana 4 m

Indeks

Cena

721623
721624
721625

529,90 zł
649,90 zł
729,90 zł

721621

Drabina do przeplotów
Drabina do przeplotów dla dzieci.
Drabiny można montować tylko w zestawach. Specjalny komplet okuć pozwala na ułożenie zestawu składającego się z 5 różnych drabin w różnych
wariantach, zapewniając tym samym
zwiększenie liczby wykonanych ćwiczeń i atrakcyjność zabawy dla dzieci.

721620
721618
721617
721616

Drabina do przeplotów
Drabina gimnastyczna
Drabina siatkowa
Drabina z drążkami pionowymi
Drabina – rama do ćwiczeń
Wałek do ćwiczeń
Cena nie obejmuje okuć do montażu (do indywidualnej wyceny).
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721619

Wymiar

Indeks

Cena

2,25 × 0,9 m
2,25 × 0,9 m
2,25 × 0,9 m
2,25 × 0,9 m
2,25 × 0,9 m
0,25 x 0,8 m

721616
721617
721618
721619
721620
721621

709,90 zł
769,90 zł
1 045,90 zł
749,90 zł
639,90 zł
419,90 zł

Wałek do ćwiczeń
Wałek oferowany do kompletu drabin dla dzieci.
Towar dostępny wyłącznie na zamówienie.
721621		
419,90 zł
Wymiary: 25 × 8 cm

Dodatkowa opłata za transport pobierana jednorazowo- SZKOL.RAD228 - 159,90 zł (dotyczy wszystkich produktów zamieszczonych na tej stronie).

Ławka gimnastyczna nogi stalowe
Płyta górna oraz belka ławki wykonane są z drewna iglastego, a podpory
środkowe i nogi z kształtowników stalowych. Nogi wyposażone są w antypoślizgowe, niebrudzące podłogi stopki. Ławka posiada stały zaczep umożliwiający zawieszanie na drabinkę lub w otworze skrzyni gimnastycznej. Po
odwróceniu belka ławki o szerokości 100 mm może służyć jako równoważnia do ćwiczeń.
Ławka gimnastyczna nogi stalowe 2 m
Ławka gimnastyczna nogi stalowe 3 m
Ławka gimnastyczna nogi stalowe 4 m

Indeks

Cena

721626
721627
721628

539,90 zł
699,90 zł
939,90 zł

Ławka gimnastyczna nogi metalowe i kółka
Ławka wykonana z drewna iglastego lub liściastego, nogi stalowe posiadają
kółeczka ułatwiające jej przemieszczanie. Wsporniki stalowe łączące elementy ławki usztywniają jej konstrukcję, zapewniając stabilność oraz bezpieczeństwo eksploatacji. Wszystkie krawędzie płyty, belki oraz nóg są zaokrąglone.
Ławka posiada stały zaczep umożliwiający zawieszanie na drabinkę lub w otworze skrzyni gimnastycznej. Po odwróceniu belka ławki o szerokości 10 cm
może służyć jako równoważnia.
Ławka gimnastyczna nogi metalowe i kółka 2 m
Ławka gimnastyczna nogi metalowe i kółka 3 m
Ławka gimnastyczna nogi metalowe i kółka 4 m

Indeks

Cena

721629
721630
721631

939,90 zł
969,90 zł
1 099,90 zł

Dodatkowa opłata za transport pobierana jednorazowo- SZKOL.RAD228 - 159,90 zł (dotyczy wszystkich produktów zamieszczonych na tej stronie).
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Wymiar

Duża motoryka

Odskocznia gimnastyczna „Lampart”
Odskocznia treningowa o konstrukcji wykonanej
ze specjalnie profilowanej sklejki liściastej, bez
pokrycia.

Duża motoryka

Odskocznia wyczynowa „Gepard”
Odskocznia przeznaczona do treningu lub wyczynu. Wykonana ze specjalnie profilowanej sklejki
liściastej, pokryta wykładziną dywanopodobną na
gąbczastym podkładzie. Wyposażona w amortyzator z mikrogumy zwiększający elastyczność.

Kozioł gimnastyczny
Korpus wykonany z drewna klejonego, pokrytego otuliną elastyczną i naturalną skórą. Podstawa
z profili stalowych malowanych proszkowo (lub
obłożonych drewnem liściastym) i niklowanych,
umożliwia regulację wysokości od 90 do 135
cm, skokowo co 5 cm. Nogi podstawy zabezpieczone niebrudzącymi, antypoślizgowymi stopkami tworzywowymi. Dwie z nóg wyposażone są
w kółka ułatwiające transport.

Równoważnia niska
Belka równoważni 3 m wykonana z drewna iglastego klejonego, pokrytego materiałem antypoślizgowym. Równoważnia posiada parę niskich
drewnianych nóg.

Równoważnia wysoka
Przyrząd do wykonywania ćwiczeń z zakresu
koordynacji ruchowej i równowagi ciała. Równoważnia wykonana jest w wersji treningowo-szkolnej, o długości 3 m. Równoważnia składa
się z belki wykonanej z drewna iglastego klejonego, pokrytego materiałem antypoślizgowym
oraz metalowej podstawy z regulowaną wysokością od 80 do 120 cm z odstopniowaniem co
5 cm. Wyposażona jest dodatkowo w dwa transportowe wózki czterokołowe.

Skrzynia rehabilitacyjna 1-częściowa
Skrzynia rehabilitacyjna 1-częściowa Segment
skrzyni wykonany ze sklejki liściastej, narożniki
i czopy z twardego drewna.

721635		
1 659,90 zł
721637		
719,90 zł
721636		
3 299,90 zł

Stół na kółkach „Passat Plus”
Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej
o gr. 18 mm, nogi stołu wykonane z kształtownika stalowego o przekroju kwadratowym 25 mm
i blokowane za pomocą zawiasów nożycowych.
Stacjonarny, wyposażony w niebrudzące, antypoślizgowe stopki. Przeznaczony do gry rekreacyjnej, treningowej, spełnia wymagania klasy C
wg normy PN-EN 14468-1. Do kompletu można zakupić siatkę klipsową lub dokręcaną.

Stół na kółkach „Tajfun Plus”
Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej
o gr. 18 mm, nogi stołu wykonane z kształtownika stalowego o przekroju kwadratowym 25 mm
i blokowane za pomocą zawiasów nożycowych.
Stół turniejowy, wzmocniony oskrzynią metalową z kątownika stalowego 40 × 20 × 1,5 mm,
zespół jezdny złożony z czterech kółek o średnicy 100 mm. Przeznaczony do gry szkolnej,
klubowej, spełnia wymagania klasy B wg. normy
PN-EN 14468-1.

Siatka dokręcana „Serw 02”
Wykonana z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (siatka wykonana jest
z włókien sztucznych). Posiada możliwość regulacji wysokości i naciągu. Przykręcana do blatu.
Spełnia wymagania Przepisów Gry w Tenisa
Stołowego.

721638		
1 149,90 zł
721639		
2 690,90 zł
721640		
199,90 zł
Wymiary: 274 × 152,5 × 7,6 cm
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721641			

999,90 zł

Wymiary tablicy: 120 × 90 cm

Bramka stacjonarna, aluminiowa do piłki ręcznej
Spawana rama bramki o profilu 80 × 80 mm wykonana z anodowanego
stopu aluminium, pasy malowane standardowo w kolorze czarnym. W skład
kompletu wchodzą aluminiowe składane ramiona boczne o średnicy 38 mm,
łącznik dolny ramion oraz uchwyty mocujące bramkę do podłogi i do podłoża
na boisku. Rama i ramiona wyposażone są w zaczepy do mocowania siatki. Standardowa głębokość bez słupków 1,5 m, po złożeniu grubość bramki
0,15 m. Wszystkie elementy bramki są połączone ze sobą w sposób umożliwiający łatwą wymianę każdego detalu. Przeznaczona do użytku w halach
gimnastycznych i na boiskach zewnętrznych.
721644			

2 459,90 zł

Wymiar

Indeks

Cena

3×2m
5×2m

721642
721643

2 369,90 zł
2 690,90 zł

Bramka stacjonarna – rama drewniana do piłki ręcznej
Rama bramki o profilu 80 × 80 mm wykonana z klejonego drewna iglastego.
Malowana standardowo w biało-czerwone pasy. W skład kompletu wchodzą
aluminiowe składane ramiona boczne o średnicy 38 mm, łącznik dolny ramion oraz uchwyty mocujące bramkę do podłogi. Rama i ramiona wyposażone są w zaczepy do mocowania siatki. Standardowa głębokość bez słupków
1,5 m, po złożeniu grubość bramki 0,15 m. Wszystkie elementy bramki są
połączone ze sobą w sposób umożliwiający łatwą wymianę każdego detalu.
721645			

Wymiary: 3 x 2 m

Wymiary: 3 x 2 m

Gra świetlicowa „Piłka Nożna”
Gra świetlicowa przeznaczona do zabaw w klubach, świetlicach, ośrodkach
rekreacyjno-wypoczynkowych. W grze mogą brać udział drużyny jedno- lub
dwuosobowe. Gra składa się z 22 graczy w dwóch kolorach, umieszczonych
na ośmiu obrotowych i przesuwnych drążkach stalowych oraz dwóch liczników goli. Wewnętrzne pole gry wynosi 119 × 67 cm. Skrzynia i podstawa
wykonane ze sklejki liściastej.

Laminat
Sklejka

2 399,90 zł

Indeks

Cena

721647
721646

2 369,90 zł
2 699,90 zł

Dodatkowa opłata za transport pobierana jednorazowo- SZKOL.RAD228 - 159,90 zł (dotyczy wszystkich produktów zamieszczonych na tej stronie).
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721632		
769,90 zł
721633		
969,90 zł
Wymiary blatu: 120 × 60 cm
721634		
2 599,90 zł
Wysokość czoła odskoczni: 15 cm
Wysokość czoła odskoczni: 21,5 cm

Tablica z wysięgnikiem na drabinę
Przeznaczona do zabaw i treningów w salach sportowych. Tablica ze sklejki
z obręczą standardową wyposażona w stalowy wysięgnik do zawieszania na
szczeblach drabinek gimnastycznych. Konstrukcja haków zaczepowych wysięgnika gwarantuje bezpieczne i stabilne zawieszenie. Zestaw bardzo łatwy
w montażu, wygodny w magazynowaniu.

Bramka aluminiowa przenośna do piłki nożnej
Rama bramki wykonana z owalnego profilu 120 × 100 mm aluminiowego
anodowanego. Poprzeczka i słupki połączone są specjalnie skonstruowanym
narożnikiem. Wsporniki siatki i łącznik bramki wykonane z rur aluminiowych
anodowanych. Zaczepy siatki wykonane z tworzywa sztucznego o dużej
wytrzymałości odpornego na warunki atmosferyczne. Wszystkie elementy
stalowe złączne bramki posiadają ochronne powłoki galwaniczne. W skład
kompletu wchodzi rama główna bramki, wsporniki siatki i łącznik bramki.

Duża motoryka

.
Ulubione gry w duzym formacie!
STREFY GIER TO:
Gry korytarzowe pozwalające pożytecznie zagospodarować szkolne korytarze
i umożliwiające uczniom zabawy podczas przerw lekcyjnych.
Gry podwórkowe, które idealnie sprawdzą się zarówno na szkolnych boiskach,
jak i placach zabaw. To doskonała forma aktywnego spędzania czasu
na świeżym powietrzu.
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Miasteczka ruchu drogowego, które nauczą dzieci, jak w bezpieczny sposób
poruszać się po drogach w charakterze pieszych lub rowerzystów.

Zestaw sportowy
Zestaw akcesoriów sportowych przeznaczony do gier i zabaw. Akcesoria stanowią znakomitą bazę do prowadzenia zajęć ruchowych, rehabilitacyjnych i gimnastyki
korekcyjnej. W zestawie znajduje się 114 elementów.
Składowe:
• 29 elementów łączących,
• 3 belki do równoważni,
• 12 pachołków w 4 kolorach,
• 8 zacisków,
• 6 drążków gimnastycznych czerwonych i zielonych,
• 20 kształtów (5 rodzajów),
• 10 łapek w 4 kolorach,
• 10 stopek w 4 kolorach,
• 16 pasków (100 × 3 cm).
SE0686						

382

699,90 zł

www.mac.pl/dydaktyka

Dotyk

Dotyk

Klocki dotykowe
Rozwijają zmysły, zwłaszcza zmysł dotyku. Uwrażliwiają na różnorodność
faktur, rozwijają czucie w palcach, zachęcają do samodzielnych działań
i zdobywania doświadczeń drogami empiryczną i polisensoryczną. Szczególną zaletą tej pomocy jest jej wpływ na rozwój komunikacji werbalnej
dzieci – rozwijanie słownictwa, umiejętność wyrażania odczuć i charakterystycznych cech przedmiotów i różnych materiałów oraz ich struktur. Ponadto wyzwalają silne pozytywne emocje oraz rozwijają wyobraźnię.
720737			

420,90 zł

Fakturowe kształty
Zestaw plastikowych płytek o różnych fakturach to idealna pomoc nie
tylko do zabaw sensorycznych, usprawniających percepcję dotykową, ale
również do nauki geometrii, liczenia oraz rozpoznawania kolorów. Zestaw
zawiera 20 płytek w pięciu kształtach, o wym.: ok 5 × 5 cm, oraz 10 kart.
709767			

79,90 zł

1 kg
2,5 kg

Indeks

Cena

SE2581
SE2580

60,90 zł
94,90 zł

Rękawice dotykowe
Rękawice do gry w dotyk mają różną teksturę powierzchni. Trenują i uczulają zmysł dotyku. Aktywna dyskryminacja dotykowa i bierne odczucie są
promowane, aby podobieństwa i różnice były świadomie postrzegane (np.
twarde, miękkie i szorstkie). Słownictwo i ekspresja językowa budowane
są w opisie uczucia. Dzieci uczą się poznawać własne emocje, emocje innych graczy i odpowiednio reagować. Wiele wariantów gry dla 1–6 graczy
opisano w szczegółowej instrukcji gry. Szczególnie zachęca do interakcji
społecznych.
720738			
10 par rękawiczek do gry w dotyk, o różnych strukturach powierzchni,
wymiary: 21,5 cm długości, 16 cm szerokości.

309,90 zł

Piaskowe kształty dotykowe
Zestaw 13 tabliczek z piaskowymi kształtami. Dziecko, wodząc palcem po
szorstkim wzorze, poznaje kształty poszczególnych figur, ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową oraz aktywizuje zmysł dotyku. Piaskowy wzór ma
wyraźną fakturę.
709715			

99,90 zł

Drewniane pudełko na płytki dotykowe
Pudełko świetnie nadaje się do przechowywania zestawu płytek dotykowych.
709717			

39,90 zł

Wymiary: 16 × 13 cm

Wymiary: 18,5 × 6 × 11,5 cm

Zestaw tacek do piasku
Zestaw czterech, wykonanych z drewna bukowego, tacek do piasku, każda
z dnem w innym kolorze. Zabawa piaskiem w takiej formie pozwoli dziecku
na nieskrępowaną twórczość. Dodatkowo dziecko ćwiczy i przygotowuje
się do nauki pisania.

Pokrywka do tacek
Pozwala zamknąć cały zestaw, zapobiegając wysypaniu się piasku czy kaszy.
Do zestawu tacek ułożonych w stos wystarczy jedna pokrywka.

709756			

139,90 zł
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pudełko o wymiarach: 31 × 13,5 cm z zasuwanym wieczkiem, 2 listewki, w każdej z nich 9 drewnianych klocków z przymocowanymi różnymi rodzajami materiałów.

Piasek kinetyczny 2,5 kg
Zabawa z piaskiem wpływa niezwykle relaksująco, wręcz hipnotyzująco,
zarówno na kreatywnego malucha, jak i na kreatywnego starszaka. Produkt
składa się w 98% z czystego piasku. Pozostałe 2% to nietoksyczny polimer,
nadający piaskowi plastyczność. Piasek klei się tylko do siebie, łatwo się
kształtuje, modeluje i wycina. Kinetic zachowuje się jak mokry piasek, choć
– w przeciwieństwie do niego, nie pozostawia śladów na powierzchni. Produkt przeznaczony dla dzieci od 3 lat.

708164			

13,90 zł

Wymiary: 32 × 23 × 1,5 cm

Wymiary: 32 × 23,5 × 0,5 cm

Drewniany ołówek
Ołówek jest uzupełnieniem m.in. zestawu tacek do piasku lub produktu
Alfabet polski pisany + cyfry, dostępny w różnych kolorach, wysyłanych
losowo. Wykonany jest z drewna bukowego o średnicy 12 mm i długości
11 cm, zakończony drewnianą kulką. Cena dotyczy 1 szt.

Piasek
1 kg nietoksycznego piasku kwarcowego zapakowanego w worek foliowy.
Produkt wspiera rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej dziecka oraz jego
kreatywność.

SE0191			

3,90 zł

SE1482			

11,90 zł

Wymiary: Ø 1,2, wys. 11 cm

384

385

Dotyk

Dotyk

Piłka rehabilitacyjna
Piłka z kolcami, przeznaczona do masażu ciała,
rehabilitacji, ćwiczeń fitness, jogi oraz do terapii
integracji sensorycznej. Bardzo dobrze sprawdza
się podczas zabawy z dziećmi, jest uatrakcyjnieniem zajęć grupowych. Specjalne stożkowe kolce pobudzają receptory czuciowe i poprawiają
ukrwienie.

Fasolka rehabilitacyjna
Fasolka rehabilitacyjna z kolcami, przeznaczona
do masażu ciała, rehabilitacji, ćwiczeń fitness,
jogi oraz do terapii integracji sensorycznej.
Bardzo dobrze sprawdza się podczas zabawy
z dziećmi, jest uatrakcyjnieniem zajęć grupowych. Specjalne stożkowe kolce pobudzają receptory czuciowe i poprawiają ukrwienie.

721720		 14,90 zł

721721		 9,90 zł

12,8 cm

7,4 cm

Krążek rehabilitacyjny
Krążek z kolcami, przeznaczony do rehabilitacji
dłoni. Specjalne stożkowe kolce pobudzają receptory czuciowe i poprawiają ukrwienie.

Kostka sensoryczna
Miękka kostka sensoryczna, przeznaczona do
ćwiczeń integracji sensorycznej oraz zabawy.
Każda ściana posiada inną fakturę, dzięki czemu
dostarcza różnych wrażeń czuciowych. Po naciśnięciu wydaje delikatny dźwięk, co powoduje
stymulację zmysłu słuchu.

Półkula sensoryczna
Półkula sensoryczna, przeznaczona do ćwiczeń
równowagi, korekcji wad postawy oraz masażu
stóp. Bardzo dobrze sprawdza się podczas zabawy z dziećmi, jest uatrakcyjnieniem zajęć grupowych. Specjalne stożkowe kolce pobudzają
receptory czuciowe i poprawiają ukrwienie.

721722		 9,90 zł

721728		 17,90 zł

721729		 27,90 zł

7,2 cm

8,5 cm
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5,4 cm
6,6 cm
7,6 cm
9 cm

Indeks

Cena

721719
721718
721724
721725

9,90 zł
10,90 zł
11,90 zł
13,90 zł

Piłki rehabilitacyjne, 3 szt.
Piłki z kolcami, przeznaczone do masażu ciała, rehabilitacji, ćwiczeń fitness, jogi oraz do
terapii integracji sensorycznej. Bardzo dobrze
sprawdzają się podczas zabawy z dziećmi, są
uatrakcyjnieniem zajęć grupowych. Specjalne
stożkowe kolce pobudzają receptory czuciowe
i poprawiają ukrwienie.
721723		 29,90 zł

386

Piłki sensoryczne, 3 szt.
Zestaw trzech miękkich piłek sensorycznych
przeznaczonych do ćwiczeń integracji sensorycznej oraz zabawy. Każda piłka posiada inny
rozmiar i inną fakturę, dzięki czemu dostarcza
różnych wrażeń czuciowych.
średnica 6/6,5/7,5 cm
średnica 6/8,2/8,5 cm

Indeks

Cena

721726
721727

23,90 zł
25,90 zł

Sensoryczne kształty, 5 szt.
Zestaw pięciu miękkich zabawek sensorycznych, przeznaczony do ćwiczeń
integracji sensorycznej oraz zabawy. Każda zabawka posiada inny rozmiar
i inną fakturę, dzięki czemu dostarcza różnych wrażeń czuciowych.
721731			

54,90 zł

Półkule sensoryczne, 2 szt.
Półkule sensoryczne, przeznaczone przeznaczona do ćwiczeń równowagi, korekcji wad postawy oraz masażu stóp. Bardzo dobrze sprawdzają się
podczas zabawy z dziećmi, są uatrakcyjnieniem zajęć grupowych. Specjalne
stożkowe kolce pobudzają receptory czuciowe i poprawiają ukrwienie.
721733			

59,90 zł

Dyski sensoryczne, 4 szt.
Dyski sensoryczne, przeznaczone do ćwiczeń
równowagi, korekcji wad postawy oraz masażu
stóp. Bardzo dobrze sprawdzają się podczas zabawy z dziećmi, są uatrakcyjnieniem zajęć grupowych. Specjalne wypustki pobudzają receptory czuciowe i poprawiają ukrwienie. Dyski mogą
posłużyć również jako poduszki sensoryczne do
siedzenia dla przedszkolaków.

Piłki sensoryczne - buźki, 6 szt.
Zestaw sześciu miękkich piłek sensorycznych przeznaczonych do ćwiczeń
integracji sensorycznej oraz zabawy. Każda piłka posiada inną fakturę, dzięki
czemu dostarcza różnych wrażeń czuciowych. Piłki sensoryczne są polecane
przez fizjoterapeutów do masażu niemowląt, w celu rozluźnienia napięcia
mięśniowego. Świetnie sprawdzają się podczas zabawy w wodzie. Wesołe
buźki zapraszają do wspólnej kąpieli.

721730		 79,90 zł

721735			

47,90 zł

Piłki senoryczne, 4 szt.
Zestaw czterech miękkich piłek sensorycznych przeznaczonych do ćwiczeń
integracji sensorycznej oraz zabawy. Każda piłka posiada inny rozmiar i inną
fakturę, dzięki czemu dostarcza różnych wrażeń czuciowych. Piłki sensoryczne nie posiadają dziurek, dzięki temu świetnie sprawdzają się podczas kąpieli.
Woda nie przedostaje się do środka, a dzieci mają kontakt tylko z zewnętrzną
warstwą zabawki.
721732			

38,90 zł

Piłki sensoryczne, czarno-białe, 4 szt.
Zestaw czterech miękkich piłek sensorycznych przeznaczonych do ćwiczeń
integracji sensorycznej oraz zabawy. Piłki sensoryczne są polecane przez
fizjoterapeutów do masażu niemowląt, w celu rozluźnienia napięcia mięśniowego. Czarno-białe zestawienie kolorystyczne idealnie stymuluje zmysł
wzroku u niemowlaka, który nie rozróżnia jeszcze barw.
721734			

37,90 zł

Piłka sensoryczna, 4 faktury
Miękka piłka sensoryczna przeznaczona do ćwiczeń integracji sensorycznej
oraz zabawy. Posiada cztery zróżnicowane faktury, dzięki temu dostarcza różnych wrażeń czuciowych. Zabawa piłką pozytywnie wpływa na rozwój dłoni
dziecka, co odgrywa ogromną rolę w nauce pisania w późniejszym wieku.
721736			

21,90 zł
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Wałek do masażu
Wałek z kolcami, przeznaczony do masażu ciała,
rehabilitacji, ćwiczeń fitness, jogi oraz do terapii
integracji sensorycznej. Bardzo dobrze sprawdza
się podczas zabawy z dziećmi, jest uatrakcyjnieniem zajęć grupowych. Specjalne stożkowe kolce pobudzają receptory czuciowe i poprawiają
ukrwienie.

Wzrok

Wzrok

Mozaika XXL
Produkt doskonale sprawdza się jako pomoc dydaktyczna w przedszkolach
i szkołach. Stosowany jest również jako materiał do zajęć terapeutycznych,
ze wskazaniem na dyslektyków i dysgrafików. Mozaika w rozmiarze XXL to aż
250 drewnianych elementów w kolorach: czerwonym, zielonym, niebieskim,
żółtym, pomarańczowym oraz białym.
149,90 zł

Stonoga Agata
Stonoga składa się z 18 pierścieni wykonanych z drewna o średnicy 35 mm,
w 6 kolorach, do nawlekania na odpowiednio sztywny sznurek oraz drewnianej kostki z 6 kolorami umożliwiającej wiele gier. Ma wpływ na rozwój
twórczych umiejętności dziecka, ponieważ z poszczególnych klocków można
komponować wiele kolorystycznych wzorów, zróżnicowanych pod względem
liczby klocków, długości i koloru.
SE03432			

59,90 zł

Drążki edukacyjne
Zestaw zawiera: 6 drewnianych drążków, 40 drewnianych klocków w 5 kolorach (żółtym, pomarańczowym, czerwonym, zielonym i niebieskim), drewnianą podstawę służącą do ustawiania drążków, drewniane pudełko pełniące
funkcję opakowania. Do zestawu dołączony jest komplet plansz z 40 wzorami w skali 1 : 1, opartymi na przemyślanej kombinacji klocków, uwzględniającymi zasadę stopniowania trudności. Wzory są podzielone na 4 grupy
w zależności od rodzaju klocków i poziomu trudności.
709752			
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119,90 zł

SE03596			

59,90 zł

Gra Zapamiętywanie Memo Zwierzątka
Drewniana wersja dobrze znanej zabawy. Gra polega na odkrywaniu drewnianych krążków i zapamiętywaniu, jakie zwierzątka się pod nimi kryją.
721648			

34,90 zł

Entliczek-pentliczek
,,Entliczek-pentliczek” rozwija zdolności manualne, przydatne szczególnie na
etapie początkowej nauki pisania, doskonali koordynację wzrokowo-ruchową,
wzmacnia koncentrację uwagi, rozwija umiejętności twórcze i poznawcze,
uczy logicznego myślenia.
709792			

99,90 zł

Wymiary: 30 x 21 cm

Gram w kolory
Dzięki grze dziecko w zabawny i przystępny sposób poznaje i uczy się rozróżniać wszystkie kolory, a także ćwiczy swój refleks. Wszystko w postaci
4 ekscytujących gier, dzięki którym maluch rozwija nie tylko swoją bystrość,
ale i pamięć. Gra zawiera 4 sztywne, dwustronne plansze, koło kolorów z wirującą wskazówką, a także 48 bajecznie kolorowych tafelków.
717787			

29,90 zł

Magiczne okulary
Okulary ułatwią dzieciom odkrywanie podstawowych i pochodnych kolorów
w niesamowity sposób. Zestaw zawiera okulary z wymiennymi soczewkami
po 2: zółte, czerwone, niebieskie oraz teksturalne soczewki, a także przewodnik łączenia kolorów.
709768			

42,90 zł

Paluszek – zabawka edukacyjna
Paluszek – zabawka edukacyjna – kulki zapasowe
Paluszek – podręcznik metodyczny

Indeks

Cena

707645
709753
709765

29,90 zł
34,90 zł
29,90 zł

Kółka i spółka
Z pomocą kolorowych figur dzieci mogą stworzyć niezwykłe obrazki – dom,
lokomotywę, a nawet kosmiczną rakietę. Dziecko, które zrobi je najszybciej,
otrzymuje najwięcej punktów.
709728			

39,90 zł

Kolorowe łopatki optyczne
Zestaw 18 transparentnych, kolorowych łopatek w 6 kolorach. Możliwość
nakładania ich na siebie pozwala w łatwy sposób zademonstrować zależności
powstawania kolorów.
709769			

28,90 zł
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SE0109			

Mozaika w drewnianym pudełku
Mozaika to 40 drewnianych klocków, trójkątów i rombów: czerwonych, zielonych, niebieskich, żółtych i pomarańczowych. Do kompletu klocków opracowana została książeczka z serią czterdziestu ośmiu wzorów o wzrastającym
stopniu trudności w połączeniu z przemyślaną kombinacją kolorów.

Paluszek
Gra ukierunkowana na kształcenie i rozwój zdolności manualnych (palce obu
rąk) oraz rozwój zmysłów, stymulację i koordynację pracy obu półkul mózgowych, koordynację ruchowo-wzrokową. Podręcznik stanowi inspirującą pomoc przy wykorzystaniu zabawki w domu, szkole czy poradni specjalistycznej
w pracy indywidualnej oraz grupowej.

Wzrok

Wzrok

Stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu
Agnieszka Bala
Zeszyty ćwiczeń z serii Stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu są przeznaczone dla dzieci: zagrożonych dysleksją, ze skrzyżowaną lateralizacją i z trudnościami
w nauce języka. Zadania zawarte w książeczce uczą dostrzegania szczegółów obrazka, analizowania elementów narysowanego schematu rysunku oraz samodzielnego tworzenia ilustracji tematycznych (do podanego wzoru należy dorysować różne elementy, tworząc za każdym razem inny obrazek). Zadania rozwijają umiejętności wzrokowe, motoryczne, sekwencyjne, pamięć oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Ćwiczenia te są przydatne w terapii logopedycznej, reedukacyjnej.
Zeszyty te można wykorzystać do codziennej pracy z dzieckiem, w przedszkolu i w szkole.

Liczba stron

Stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu 1 Percepcja wzrokowa
Stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu 2 Analiza, synteza wzrokowa i odwrócenia
Stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu 3 Sekwencje
Stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu 4 Grafopercepcja
Stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu 5 Analiza i synteza wzrokowa
Stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu 6 Kategoryzacja tematyczna
Stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu 7 Planowanie ruchu ręki
Stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu 8 Analiza i synteza wzrokowa
Stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu 9 Ćwiczenia przygotowujące do nauki matematyki
Stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu 10 Myślenie sytuacyjne

80
56
48
88
88
66
120
128
114
106

ISBN

Indeks

Cena

978-83-61022-20-6
978-83-61022-21-3
978-83-61022-22-0
978-83-61022-24-4
978-83-61022-25-1
978-83-61022-26-8
978-83-61022-27-5
978-83-61022-28-2
978-83-61022-34-3
978-83-61022-35-0

704043
704023
704022
704020
705845
705846
705847
709738
709751
709739

15,90 zł
15,90 zł
15,90 zł
15,90 zł
15,90 zł
17,90 zł
17,90 zł
15,90 zł
15,90 zł
15,90 zł

Canoe - kartonowe
Układanka lewopółkulowa Canoe zawiera 60 kartonowych żetonów w kolorze
czarnym i białym z nadrukowanymi wzorami geometrycznymi (koło, kwadrat,
krzyżyk i iks) oraz 6 dwustronnych plansz z 34 wzorami. Stworzone na podstawie wieloletnich doświadczeń w pracy terapeutycznej z dziećmi. Dedykowane
dzieciom w wieku przedszkolnym oraz starszych z deficytami rozwojowymi.
723739			

79,90 zł

Canoe Pamięć – wydanie II kartonowe
Canoe Pamięć przeznaczone jest do treningu pamięci i koncentracji. Zestaw
zawiera 24 kartonowe klocki, 15 specjalnie przygotowanych plansz (30 wzorów), czarną zasłonkę do zasłaniania wzoru oraz instrukcję
731101			

62,90 zł

Szeregi i relacje
Zestaw zawiera: 300 elementów
tekturowych, 60 pasków wzorcowych, instrukcję ćwiczeń, pudełko
tekturowe.
709742

49,90 zł

Percepcja wzrokowa
M. Korendo, K. Sedivy
Proponowane zadania doskonalą
ważne funkcje, warunkujące m.in.
naukę czytania i pisania, sprawność korzystania z mapy, prawidłowe rozpoznawanie i odczytywanie liczb, znaków i symboli. Dzięki
ćwiczeniom dziecko doskonali
między innymi: dostrzeganie różnic, dokonywanie syntezy obrazów czy obroty w przestrzeni.
709743

64,90 zł

Canoe Dotyk worek
Zestaw zawiera 16 drewnianych klocków z wypukłymi kształtami, 4 klocki
gładkie i opaskę na oczy.
701989			

89,90 zł

Szyfrowanki
Opakowanie zawiera: ramkę do układania wzorów, 21 elementów drewnianych, 6 kart – wzorów. Kształtują syntezę wzrokową, funkcję niezbędną do
nauki czytania, trenują rozponawanie kolorów i figur geometrycznych, stanowią dobrą alternatywę dla puzzli.
Szyfrowanki 1
Szyfrowanki 2

390

Indeks

Cena

701992
701993

29,90 zł
29,90 zł

Czarne czy białe?
Ćwiczenia te są przydatne w terapii neurobiologicznej, stymulacji ogólnorozwojowej, terapii logopedycznej, reedukacyjnej. Zadania zawarte w grach
rozwijają pamięć, analizę i syntezę wzrokową oraz słuchową, uczą logicznego
myślenia, naśladowania, kontynuowania, uzupełniania i tworzenia sekwencji,
przygotowują do nauki czytania i pisania, uczą analizowania wzoru od strony
lewej do prawej, linijka w linijkę, zgodnie z kierunkiem czytania. Zabawy można
wykorzystać w codziennej pracy edukacyjnej w domu, przedszkolu i szkole.
709741			

59,90 zł

Witrażyki- układanka
Analiza i synteza wzrokowa jest jedną z najważniejszych funkcji poznawczych
człowieka, a jej poziom jest wyznacznikiem tempa uczenia się czytania i pisania. Analiza i synteza wzrokowa to umiejętność dostrzegania elementów,
szczegółów i różnic. Podstawowym ćwiczeniem rozwijającym analizę i syntezę wzrokową jest układanie obrazu z części. Witrażyki to 3-4 elementowe, przecięte po skosie obrazki atematyczne (symboliczne), przedstawiające
figury geometryczne: koło, kwadrat i trójkąt w kolorach: pomarańczowym
i zielonym.
728017 			

81,90 zł

391

Integracja
sensoryczna

Integracja
sensoryczna

20,5 × 29,5 cm / 48-128 stron czarno-białych / oprawa miękka

Wzrok

Koncertowa zabawa
TORBA MUZYCZNA
ZESTAW NIEZBĘDNY DO ZAJĘĆ MUZYKOTERAPII, RYTMIKI I SOCJOTERAPII:

Układanki
Cena

721653
721654

59,90 zł
59,90 zł

Integracja
sensoryczna

Zwierzątka i ich ubrania
Zwierzątka i ich domki

Indeks

Tablice sensoryczne ze sznurowadłami
Zestaw zawiera 8 tablic o różnym kształcie i kolorze. Do tablic dołączono
8 sznurowadeł w kolorach tablic. Służą one do rozwijania zmysłu dotyku
i wzroku poprzez przewlekanie sznureczków.
721981			

49,90 zł

Wzory Figury geometryczne – 18 elementów
Ta drewniana układanka wprowadza dziecko w różne kształty i kolory, a także
koncepcje części i całości. Promuje rozwój intelektualny dziecka, a także rozwija małe zdolności motoryczne, uwagę, pamięć i logiczne myślenie. Zestaw
19 elementów.
721983			

65,90 zł

tamburyn

2 drewniane marakasy

tamburyn z membraną

drewniany tonblok

meksykańskie guiro maxi z patyczkiem

podwójny tonblok z patyczkiem

podwójne agogo guiro z patyczkiem

podwójny tonblok z małym drążkiem

5 muzycznych trójkątów z patyczkiem

klawesy

drewniane kastaniety

rolka marakas

kastaniety z rączką

torba

Drewniany zestaw do tkania
Drewniany zestaw do tkania dla dzieci od 3 roku życia cenionego producenta
zabawek drewnianych Viga wykonany z bezpiecznych ekologicznych materiałów pozwoli na kreatywną, ciekawą zabawę w domu i przedszkolu. Taki
zestaw pomoże kształtować precyzję ruchów rączek oraz poprawić koordynację wzrokowo-ruchową. To zalety, których nie zastąpi żadna inna zabawka.
Zestaw zawiera dwie kolorowe włóczki i podstawowe narzędzia. Zabawka
została wykonana z najwyższej jakości drewna.
721982			

89,90 zł

Skojarzanki
Zabawka dydaktyczna wspomagająca rozwój procesów myślenia u dziecka w wieku przedszkolnym. Skojarzanki to 126 drewnianych płytek z obrazkami realistycznych, bliskich dziecku obiektów, przedstawiających: ludzi, zwierzęta domowe, zwierzęta egzotyczne, owady, pojazdy, kwiaty, naczynia, budynki, owoce, warzywa,
zabawki, narzędzia, meble, ubrania, dodatkowe obiekty.
721655						

392

159,90 zł

www.mac.pl/dydaktyka
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Robot myszka – zestaw edukacyjny
Pomaga zdobyć praktyczne doświadczenie w zakresie podstawowego kodowania i programowania. Mysz należy tak zaprogramować, aby pokonała trasę
z labiryntem i tunelami w celu zdobycia sera. W skład zestawu wchodzą: robot myszka o wym. 11 × 7,3 × 5 cm, 16 kwadratowych płytek podłoża o boku
13 cm i grubości 1,5 cm, 22 ścianki labiryntu o wym. 6 × 3 × 0,2 cm, 3 części
tunelu, 30 dwustronnych kart do kodowania o wym. 5 × 5 cm, 10 dwustronnych kart działania o wym. 23 × 16,1 cm, klin sera o wym. 4 × 3,7 × 3,2 cm, instrukcja obsługi. Zestaw jest przeznaczony dla dzieci powyżej 5 roku życia.

Robot myszka
Jack, w pełni programowalna mysz robotyczna, jest gotów przestrzegać poleceń, aby uczyć praktycznych zasad kodowania. Korzystając z 30 dwustronnych kart do kodowania, można utworzyć, krok po kroku, ścieżkę dla Jacka,
aby zapewnić idealne wprowadzenie do koncepcji kodowania. Robot świeci, wydaje dźwięki, porusza się z 2 prędkościami, ma kolorowe przyciski, które pasują do kart kodowania, co ułatwia programowanie i sekwencjonowanie. Zestaw zawiera także przewodnik do pracy z robotem. Może być również używany z Robotem myszką - zestawem edukacyjnym (709770), dzięki
czemu zyskuje się więcej opcji gry, możliwości nauki i zabawy! Produkt odpowiedni dla dzieci powyżej 4 roku życia.

Mata matematyczna do robota myszki
Wprowadza podstawowe koncepcje kodowania, odejmowania, sekwencjonowania liczb itp. Dzięki niej dzieci, poprzez proste ćwiczenia i komendy, uczą się podstaw programowania w połączeniu z działaniami matematycznymi, samodzielnego, logicznego myślenia i rozwiązywania problemów. W skład zestawu wchodzą:
dwustronna mata, 11 dwustronnych kart liczbowych (od 0 do 20), dwie kostki liczbowe, jedna kostka operacyjna, linijka piankowa, przewodnik do pracy z matą.
Jest przeznaczona dla dzieci powyżej 5 roku życia. Wymiary maty: 51 × 25,5 cm.

709770 

720501 

720502

299,90 zł

159,90 zł

99,90 zł
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Myszomania. Gra planszowa
Zabawna gra planszowa, która łączy praktyczną grę ze strategiami opartymi na podstawowych regułach kodowania. W każdej turze gracze dobierają karty kodowania, które łączą w sekwencje poleceń, aby „obliczyć” drogę do sera. Muszą poruszać się po ścianach labiryntu, które blokują ich ścieżki, oraz w kierunku tuneli, które przyspieszają ich podróże. Wygrywa osoba, która zbierze najwięcej kawałków sera, ale wszyscy gracze zdobywają nowe umiejętności, m.in. rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia.
Zestaw zawiera:
• 90 kart kierunkowych,
• 4 karty supermysz,
• 4 karty strefowe,
• 8 blokad,
• 8 podstawek,
• 4 roboty myszki,
• 12 serków,
• kostka.
Gra odpowiednia dla 2–4 graczy powyżej 5 roku życia.
720504

398

109,90 zł
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DOC – mówiący robot edukacyjny
Nowy robot Super DOC o wielkich, błyszczących oczach wprowadzi dzieci w podstawy programowania — kreatywnie, stopniowo i poprzez zabawę.
2 tryby gry!
W pierwszym trybie robota można programować swobodnie lub przy użyciu
kart sugerujących proste powiązania logiczne, zapewniających świetną, wciągającą zabawę dla dwójki graczy.
Robot Super DOC może również odgrywać cztery różne postaci.
Robota można ubierać w kartonowe kostiumy, zamieniając go w smoka, czarodzieja, wróżkę lub rycerza.
Każda z tych postaci ma odrębną osobowość i misję do wykonania.
Nowy model robota pomaga rozwijać u dzieci umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów, pobudzając ich wyobraźnię i kreatywność.
728246 

117,90 zł

Robot Mind designer
Ten innowacyjny inteligentny robot prowadzi dzieci przez proces uczenia się
matematyki, arytmetyki i geometrii.
• Można go zaprogramować ręcznie lub głosowo przy użyciu innowacyjnej
funkcji rozpoznawania głosu.
• Mind może zostać zaprogramowany do wykonywania działań arytmetycznych. Podczas korzystania z planszy Escape Room dziecko będzie
zachęcane do rozwiązywania zadań i rozwijania umiejętności logicznego myślenia.
• Korzystając z wyjątkowej bezpłatnej aplikacji, dziecko może eksperymentować z blokami instrukcji kodowania, tworzyć złożone kształty geometryczne i grać w interaktywne gry kodowe.
Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 6 roku życia.
712800 

187,90 zł

Zabawa w kodowanie. Zestaw Let's Go Code!
Zestaw do kodowania bawi i rozwija myślenie krytyczne, myśl sekwencyjną, umiejętności rozwiązywania problemów, wzmacnia motorykę, zmysł kierunkowy, podążanie za wskazówkami. Wprowadza dzieci w świat kodowania i programowania bez użycia elektroniki. Przewodnik w pełnym kolorze zawiera przykładowe zabawy i przegląd podstaw kodowania.
Zestaw zawiera:
• 20 podwójnych kart kodowania,
• 20 mat labiryntu,
• 2 karty roboty,
• 2 karty koła zębate,
• 2 karty sprężyny,
• 2 karty strzałki startowe,
• 2 karty X.
Gra odpowiednia dla dzieci powyżej 5 roku życia.
720503 

179,90 zł

Wymiary robota: 13 x 9,5 x 8,5 cm
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Umiem programować
Zestaw zawiera komplet materiałów dla całej klasy: 32 wielkowymiarowe kwadratowe kartony i 32 prostokątne kartony do budowania plansz, map i labiryntów
na podłodze; 4 zestawy po 64 kartony, do pisania instrukcji; 24 interaktywne ćwiczenia do pracy z wykorzystaniem tablicy multimedialnej: budowanie plansz, pisanie i wykonywanie instrukcji; 32 scenariusze zabaw i zajęć; 24 wzory kart pracy do kopiowania; dyplomy; poradnik metodyczny; matę do układania labiryntów
o wymiarach: 170 × 200 cm. Produkt przeznaczony dla dzieci klas 1-3 szkoły podstawowej.
720859 

400

2 290,90 zł
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Złapmy lwa. Szachy japońskie
Jest to wyjątkowy zestaw pomocy dydaktycznych rozwijających myślenie –
logiczne i strategiczne – najmłodszych uczniów. Wywodzi się z japońskiej
gry Dobutsuo shogi (dosł. „zwierzakowe szachy”), zaprojektowanej przez
zawodową szachistkę Madokę Kitao oraz graficzkę Maiko Fujitę w celu
popularyzacji japońskich szachów i dostosowania ich do wykorzystania na
zajęciach dla dzieci.

Robot Botley
Botley to sympatyczny robot dla najmłodszych, którzy rozpoczynają swoją
przygodę z kodowaniem. W trakcie zabawy dzieci poznają podstawowe ruchy
i komendy, które są stosowane w trakcie prawdziwego kodowania. Za pomocą pilota można w prosty sposób zaprogramować Botleya i narzucić mu konkretną kolejność ruchów. Dzięki dołączonym do zestawu wymiennym ramionom robota można też zaprogramować przenoszenie przedmiotów i budowanie prostych tras. Wbudowany czujnik sprawia, że Botley potrafi podążać
za czarną linią umieszczoną na kartach pracy.
Zawartość:
• robot Botley (13 × 7 × 8,5 cm),
• pilot kodujący,
• doczepiane ramiona robota,
• 40 kart kodujących.
Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 5 roku życia.

Botley. Zestaw akcesoriów
Jest to 41-częściowy zestaw akcesoriów dla Botleya. W jego skład wchodzą:
domina, młotki wahadłowe, toczące się kulki i inne, inspirowane fizyką, akcesoria. Dzieci mogą postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w dołączonym do zestawu przewodniku, aby stworzyć 9 wyzwań – przeszkód wypełnionych spadającymi dominami, toczącymi się kulkami i wahadłowymi młotkami – lub zaprojektować własne kursy przy zastosowaniu umiejętności krytycznego myślenia. Współpracuje z innymi akcesoriami marki Botley!
Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 5 roku życia.

720506 

720507 

319,90 zł

79,90 zł

Zestaw przeznaczony dla 25 dzieci zawiera:
• grę dywanową do zabawy grupowej (mata 1,5 × 2 m i 8 dużych miękkich
poduszek o wymiarach 40 × 40 × 60 cm),
• 12 zestawów stolikowych do gry w parach,
• poradnik metodyczny wraz ze scenariuszami zajęć,
• ćwiczenia interaktywne na tablicę vvlną i materiały multimedialne: interaktywną instrukcję obsługi i ćwiczenia do nauki zasad gry,
• ćwiczenia ruchowe na bazie ruchów zwierząt z gry,
• zagadki multimedialne bazujące na sytuacjach z gry,
• zagadki matematyczne i logiczne bazujące na samych postaciach z gry.
Pomoce jednorazowe:
• karty pracy (124 sztuki, 8 wzorów),
• certyfikaty umiejętności (100 sztuk, 4 wzory),
• karty turniejowe z naklejkami (25 sztuk),
• przypinki i naklejki – nagrody,
• plakat A3 z zasadami gry,
• kolorowanki do wykonania własnych zestawów do gry w domu przez
dzieci (25 sztuk).
709789 

1 290,90 zł
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Robot Botley – zestaw do kodowania
Botley uczy podstaw kodowania poprzez aktywną grę, całkowicie bez ekranu. Idealny do promowania umiejętności krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów. Do jego użycia nie jest wymagany telefon ani tablet – Botley
ma łatwy w użyciu zdalny programator, który przesyła polecenia i wyłącza go.
Zestaw zawiera:
• pilot kodujący,
• doczepiane ramiona robota,
• 40 kart kodujących,
• 6 dwustronnych płytek,
• 27 elementów budujących przeszkody,
• przewodnik startowy z wyzwaniami dotyczącymi kodowania.
Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 5 roku życia.

Złapmy lwa. Gry planszowe od 5 lat
Zestaw jest przeznaczony dla dzieci, do wykorzystania w całej klasie, w świetlicy lub na zajęciach pozalekcyjnych. Może być też uzupełnieniem głównego
zestawu, pozwalającym na rozgrywanie ogólnoszkolnych turniejów w większym gronie. W jego skład wchodzi 12 gier planszowych – każda z nich składa się z 8 drewnianych klocków i kartonowej planszy o rozmiarze A4 – i poradnik metodyczny.

Złapmy lwa. Gra dywanowa dla dzieci od 5 lat
Wersja dywanowa doskonale sprawdza się przy demonstrowaniu zasad gry
całej klasie, wspólnym analizowaniu zadań i problemów, ale też do zabawy
w świetlicy i do rozgrywania partii finałowych w turniejach. Kolorowa plansza
z otworkami do montowania w terenie ma wymiary 200 × 150 cm. Poduszki
o wymiarach 40 × 40 cm ze ślicznymi rysunkami zwierząt zamienią każdą grę
w miłą zabawę. Do zestawu dołączono poradnik metodyczny.

720505 

720845 

715517
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429,90 zł

790,90 zł

790,90 zł
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Zestawy do kodowania
Zestawy do kodowania umożliwiają dziecku obycie się z układem współrzędnych. Pozwalają na kształcenie logicznego i analitycznego myślenia u dziecka.
Wspierają naukę układania, porządkowania, kodowania i odkodowywania na planszy z wykorzystaniem zestawu tafli. Instrukcja z kilkoma przykładowymi scenariuszami zabaw dołączona do każdego produktu. Wymiary: 50 × 50 cm, tafle 6 × 6 cm.

Nowość

Kodowanie

Seria czujników pomiarowych

Simple Lab
• produkowane w Polsce
• łatwość wykonywania pomiarów
• intuicyjne i bezpłatne oprogramowanie
Kodowanie
i multimedia
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• szeroki zakres pomiarów
• dostępne pojedynczo i w zestawach
(biologia, chemia, fizyka, przyroda)

Piraci. Kodowanie na planszy 7×7
Wyścig. Kodowanie na planszy 7×7
Potwory. Kodowanie na planszy 7×7
Kolory i kształty. Kodowanie na planszy 6×6
Drzewka. Domino. Kodowanie na planszy 7×7
Załoga do kodowania. Kodowanie na planszy 7×7

404

Ilość elementów

Wiek

Indeks

Cena

58 tafli
58 tafli
58 tafli
47 tafli
66 tafli
48 tafli

od 4 lat
od 4 lat
od 4 lat
od 3 lat
od 5 lat
od 6 lat

720832
720833
720834
720835
720836
720837

39,90 zł
39,90 zł
39,90 zł
39,90 zł
39,90 zł
39,90 zł

www.mac.pl/simplelab
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@ktywuj

Artyku
dydaktycłzyne

się na nowe
technologie
ponad 25 000
użytkowników

Filmy
szkoleniowe

Pociąg Intelino J-1 do nauki kodowania i programowania
Pociąg można zaprogramować bez ekranu za pomocą kolorowych płytek, które można umieścić na torach. Możesz przyspieszyć, trenować lub zwalniać, kierować w lewo lub w prawo na skrzyżowaniach torów, zmieniać kierunek ruchu lub zatrzymywać, wysadzić dołączony wagon i nie tylko. Istnieje 17 poleceń,
które działają od razu po wyjęciu z pudełka.
Wyposażony w zaawansowaną technologię robotyczną i imponującą listę funkcji, inteligentny pociąg Intelino jest zbudowany tak, aby zapewnić interaktywną
zabawę i naukę STEM, jak żaden inny system pociągów przed nim.
728327

499,00 zł

Testy
produktów

Konkursy

Scenar

iusze

Roman Lorens

Układ kierowniczy: magnetyczny
Sprzęgło programowalne elektromagnetyczne: sprzęgło wagonu
Mikrokontroler: 32-bitowy mikrokontroler ARM
Bateria: litowo-polimerowa (350 mAh, 3,7 V)/ciągły czas pracy na jednym ładowaniu: ponad 100 minut
Bluetooth: Bluetooth Smart 4.0+
Światła: LED
górne światła zwrotne: 1 programowalna
dioda: LED RGB i 4 białe diody LED/2 programowalne
reflektory: LED RGB i 2 programowalne światła tylne LED RGB/1 czerwono-zielona lampka baterii LED
Czujniki koloru: z przodu i z tyłu
Wymiary: (cm) 17 x 4 x 4
Waga: (kg) 0,125
Gwarancja: 2 lata

Akcesoria

Indeks

1. Pociąg Intelino – zestaw torów drewnianych
2. Pociąg Intelino – zestaw torów dodatkowych

@ktywni

728329
728328

Cena
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Ambasador projektu @ktywni

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.

49,00 zł
149,00 zł

1.

– podążaj odważnie
za nowoczesną edukacją

Dowiedz się więcej na:

www.mac.pl/aktywni
406

Dołącz do naszej
społeczności
na Facebooku
407
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Robot Dash
Jest przeznaczony dla dzieci w wieku powyżej 5 roku życia! Dzięki licznym sensorom można go zaprogramować na wiele sposobów. Dash może reagować na głos, wykrywać przeszkody, tańczyć i śpiewać. Robotem kieruje się za pomocą intuicyjnych, graficznych darmowych aplikacji, które dziecko z łatwością obsłuży z tabletu lub smartfona. Jest to robot edukacyjny, ponieważ przez zabawę z nim dzieci uczą się programowania (tworzenia zdarzeń, algorytmów, budowania sekwencji i pętli, i innych).
714200

799,00 zł

Akcesoria
1. Wyrzutnia piłeczek do robota Dash
2. Sketch Kit do robota Dash
3. Cymbałki do robota Dash

Indeks

Cena

721284
721283
717693

139,00 zł
199,00 zł
179,00 zł

*- zestawy akcesoriów dodatkowych nie zawierają robota Dash

2.

1.

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 - Zestaw podstawowy
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 to praktyczne i wszechstronne rozwiązanie do nauki przedmiotów ścisłych, które łączy elementy LEGO Technic™,
przyjazne oprogramowanie i scenariusze lekcji zgodne z Podstawą Programową. System korzysta z inteligentnej kostki EV3, stanowiącej mały, programowalny komputer, który pozwala uczniom na kontrolowanie silników i odczytywanie pomiarów z czujników. Gdy połączymy LEGO® Mindstorms® Education EV3
z dedykowanym oprogramowaniem, uczniowie otrzymają możliwości praktycznego doświadczenia podstaw inżynierii i kodowania.

3.

721285

1 650,00 zł

Robot Dot Creativity Kit
Jest to młodszy kolega Dasha. Nie potrafi się poruszać, ale mówi, zmienia
kolory, mruga okiem. Jest szczególnie lubiany przez najmłodsze dzieci, które się nim opiekują. Dot posiada liczne sensory, dzięki którym słyszy, wyczuwa zmianę swojej pozycji, reaguje na potrząsanie nim i podrzucanie go. Można na niego nagrać własny głos lub dowolną ścieżkę dźwiękową. Dzięki samouczkom w aplikacjach Blockly i Wonder można odkryć wszystkie możliwości Dota – bez książek i warsztatów!
714201

389,00 zł

Kodowanie
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721286

Robot Cue
Cue - inteligentny i zabawny robot edukacyjny dla starszych dzieci (od 11
roku życia). Dzięki sztucznej inteligencji oraz wybranym przez użytkownika –
modelom zachowania interakcja z robotem oraz nauka programowania mają
nowy wymiar. Cue to robot z wbudowanym systemem sztucznej inteligencji
oraz szerokimi możliwościami personalizacji zachowań.

Zestaw Wonder
Zestaw robotów do zabawy, w którego skład wchodzą:
• roboty Dash i Dot (zapakowane w specjalny kartonik do przechowywania robotów);
• zestaw akcesoriów do robotów: cymbałki (dzwonki), wyrzutnie piłeczek,
spychacz, uchwyt do holowania, uszy i ogon królika, łączniki do klocków
LEGO®;
• 2 kable do ładowania;
• 4 łączniki do klocków LEGO®.

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 – Misja na Marsa Zestaw Turniejowy

721282

714202

721287

408

839,00 zł

1 299,00 zł

515,00 zł

Transformator 10V DC – ładowarka
1 003,00 zł

721288

137,00 zł
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LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 - Zestaw rozszerzający
Zestaw stanowi uzupełnienie zestawu bazowego LEGO® MINDSTORMS® Education EV3.
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Wybierz dogodny dla siebie zestaw

Innowacyjna forma
przekazywania treści

Projektor Epson EB-X05
• Rzut: standardowy
• System projekcyjny: 3LCD
• Rozdzielczość: 1024 x 768
• Proporcje obrazu: 4:3
• Kontrast: 15 000:1
• Jasność: 3 300 lumenów (światło białe i kolorowe)
• Moc lampy: 210 W
• Rozmiar projekcji: przekątna 30"–300"
1 899,00 zł

Laptop Acer Aspire 3
• Wyświetlacz: 15,6" FHD
• Rozdzielczość: 1920 x 1080
• Procesor: Intel Core i5-1035G1
• Pamięć RAM: 8 GB DDR4
• Pamięć wewnętrzna: 1000 GB SSD
• Napęd: brak, możesz dobrać napęd
• Połączenie z internetem: bezprzewodowo/przewodowo
• Karta graficzna: Intel® UHD Graphics
• Komunikacja: 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x RJ-45, 1x HDMI, wyjście audio
• System: Windows 10 Home
• Gwarancja: 2 lata

Projektor Epson EB-530
• Rzut: krótki
• System projekcyjny: 3LCD
• Rozdzielczość: 1024 x 768
• Proporcje obrazu: 4:3
• Kontrast: 16 000:1
• Jasność: 3 200 lumenów (światło białe i kolorowe)
• Moc lampy: 215 W
• Rozmiar projekcji: 50"-108"

727464

716819

3 499,00 zł

3 549,00 zł
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711462

półka
interaktywna

MAC Tablica 86” z powierzchnią ceramiczną
• Technologia: pozycjonowanie w podczerwieni
• Obsługa za pomocą: palec, pisaki, dowolny przedmiot
• Przekątna zewnętrzna: 86”
• Wymiary zewnętrzne (cm): 176 x 127 cm
• Wymiary wewnętrzne (cm): 166 x 117 cm
• Proporcje obrazu: 4:3
• Załączone akcesoria: półka interaktywna, 4 pisaki, wskaźnik teleskopowy,
uchwyty do montażu, instrukcja obsługi, oprogramowanie do tablicy EClass
• Waga: 16 kg
• Gwarancja: 5 lat
715784

3 199,00 zł

Dobra cena
5 lat gwarancji
Oprogramowanie
EClass zawarte w cenie
Nowoczesny design
Półka interaktywna

Akcesoria
Kabel zasilający 10 m
Kabel HDMI 10 m
Uchwyt uniwersalny do bliskiej projekcji
Uchwyt sufitowy do projektora 02 M Easy Mount –
do wysokości 3 m
Uchwyt sufitowy do projektora 02 L Easy Mount –
powyżej 3 m

Indeks

Cena

TOW206
TOW205
700265
TOW202

80,00 zł
80,00 zł
250,00 zł
100,00 zł

TOW203

200,00 zł

Projektor Epson EB-680 z uchwytem
• Rzut: ultrakrótki
• System projekcyjny: 3LCD
• Rozdzielczość: 1024 x 768
• Proporcje obrazu: 4:3
• Kontrast: 14 000:1
• Jasność: 3 500 lumenów (światło białe i kolorowe)
• Moc lampy: 250 W
• Rozmiar projekcji: przekątna 55"–93"
712002

5 699,00 zł

Pamiętaj, dobierz do projektora odpowiedniej długości kabel HDMI i kabel zasilający lub uchwyt.
410
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Najwyższa klasa wyświetlania
– pracuj w rozdzielczości 4K

Oprogramowanie interaktywne mozaBook
mozaBook to interaktywne oprogramowanie edukacyjne. mozaBook to bogactwo zasobów nauczania, takich jak tematyczne aplikacje, gry i modele 3D,
obejmujące wszystkie przedmioty od zerówki po klasy maturalne, przykuwające uwagę uczniów i ułatwiające zrozumienie treści nauczania.
mozaBook CLASSROOM dostęp 1 rok
mozaBook CLASSROOM dostęp 2 lata
mozaBook CLASSROOM dostęp 3 lata

Indeks

Cena

800601
800602
800603

929,00 zł
1 749,00 zł
2 399,00 zł

Laptop Lenovo IdeaPad S145-14IIL
• Wyświetlacz: 14” FHD
• Rozdzielczość: 1920 x 1080
• Procesor: Intel® Core™ i3-1005G1 (1.2 - 3.4GHz)
• Pamięć RAM: 4 GB DDR3
• Pamięć wewnętrzna: 256 GB SSD
• Napęd: brak, możesz dobrać napęd
• Połączenie z internetem: bezprzewodowo
• Karta graficzna: Intel® UHD Graphics
• Komunikacja: Combo jack (wejście/wyjście audio), HDMI x 1, USB
2.0 x 1, USB 3.0 / USB 3.1 x 2
• System: Windows 10 Home
• Gwarancja: 2 lata

MAC Monitor 65" 4K Android
• Rozmiar przekątnej: 65”
• Aktywny obszar roboczy (cm): 143 x 81
• Rodzaj szkła: 4 mm, szkło odblaskowe
• Rozdzielczość: 4K (3840 x 2160)
• Jasność: 350 cd/m2
• Współczynnik kontrastu: 4000:1
• Czas reakcji: 8 ms
• Współczynnik proporcji: 16:9
• Kąt widzenia w poziomie/pionie: 178 stopni
• Złącza wejścia, wyjścia, porty: 1 x VGA, 2 x HDMI, 2 x TV-USB 3.0, 2 x RJ45, 1 x SD Card, 1 x Audio In, 1 x RF, 1 x USB Typ
B 1 x YPBPR-IN, 1 x AV 1 x EAR, 1 x MIC 1 x RS232, 1 x SPIDIF, 1 x AV Out 1 x S-Video, 1 x VGA-Out, 2 x PC-USB 2.0, 1 x
YTVUSB 2.0, 1 x USB Typ B 1 x HDMI
• Pamięć: 32 GB
• Pamięć RAM: 2 GB
• Wersja systemu: Android 5.1
• Wbudowane głośniki: 2 x 15 W
• Wymiary (cm): 162 x 23 x 103
• Waga produktu: 55 kg
• Gwarancja: 5 lat
Indeks

MAC Monitor 65” 4K Android 0% VAT
MAC Monitor 65” 4K Android 23% VAT
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716925
716926

Cena

8 698,00 zł
10 698,00 zł

3 349,00 zł
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727470

Laptop HP G7 250
Połącz się za pomocą komputera przenośnego HP 250 z najnowszą technologią i wytrzymałą obudową, która pomaga chronić urządzenie. Realizuj zadania biznesowe z procesorem Intel® i podstawowymi narzędziami do współpracy. Procesor Intel Core i dysk
SSD to połączenie, które sprawi, że praca z tym komputerem będzie przyjemnością.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wyświetlacz: 15,6” FHD
Rozdzielczość: 1920 x 1080
Procesor: Intel® Core™ i3-7020U (2.3 GHz)
Pamięć RAM: 4 GB DDR3
Pamięć wewnętrzna 256 GB SSD
Napęd: DVD RW
Połączenie z internetem: bezprzewodowo/przewodowo
Karta graficzna: Intel® HD Graphics
Komunikacja: 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1 x RJ-45, 1x HDMI, wejście audio minijack
System: Windows 10 Home
Gwarancja: 1 rok

727208

2 999,00 zł

413

Multimedia

Multimedia

Innowacyjna forma zdobywania wiedzy

Drukarka 3D Skriware 2
Skriware 2 to drukarka 3D przygotowana z myślą o szkołach. Dzięki integracji urządzenia z bazą ok. 70 000 modeli 3D nauczyciele szybko znajdą potrzebne modele edukacyjne i błyskawicznie przystąpią do ich drukowania. Pracę ze Skriware 2 ułatwiają także duży wyświetlacz oraz automatyczne cięcie modeli
do druku (slicing). Aby korzystać z urządzenia, nie jest potrzebne wcześniejsze doświadczenie z drukiem 3D. Z drugiej strony Skriware 2 otrzymała szereg zaawansowanych funkcji, dzięki którym doskonale sprawdza się np. podczas zajęć z projektowania 3D w technikach. Wyposażono ją m.in. w podwójny podajnik materiału (ekstruder), który umożliwia równoczesne drukowanie dwoma tworzywami (filamentami). Obrazu dopełniają zamknięta obudowa i modyfikowane oświetlenie LED. W zestawie z drukarką 3D znajdują się dwie szpule filamentu PLA oraz niezbędne narzędzia.
Indeks

Cena

721513
721514

6 504,00 zł
7 999,00 zł
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Drukarka 3D 0% VAT
Drukarka 3D 23% VAT

Urządzenie interaktywne FlySky
Nowoczesne technologie mają ogromny wpływ na nasze życie codzienne, w tym na edukację. Nie warto od nich uciekać, ale umiejętnie z nich korzystać, tak aby stały
się wsparciem w dydaktyce. Urządzenie interaktywne oraz dedykowane pakiety udowadniają, że technologia i dydaktyka mogą iść ze sobą w parze, a co więcej motywować dzieci do nauki i wspierać nauczycieli w ich wychowawczej misji.
Pakiet startowy zawiera ponad 120 aplikacji, między innymi:
• rewalidacja
• symulacje
• rytmika
• ekologia
• muzykowanie
• motoryka
• klasyfikowanie
• zabawy z literkami i cyframi
• integracja sensoryczna
• gry logiczne

Urządzenie interaktywne FlySky 0% VAT
Urządzenie interaktywne FlySky 23% VAT
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Robot Skribot
Skribot to robot edukacyjny, który nie służy wyłącznie do nauki programowania! Dzięki jego modularnej budowie uczniowie mogą swobodnie modyfikować konstrukcję za pomocą dodatkowych elementów wydrukowanych na drukarce 3D. Projekt robota można przygotować w kreatorze, a modele części są dostępne
bezpłatnie na platformie Skrimarket. Gotowy robot, wyposażony w silnik, chwytak, diody LED i czujniki, to narzędzie, które doskonale sprawdza się podczas lekcji, skutecznie angażując klasę i ułatwiając przekazywanie wiedzy. Uczniowie mogą zaprogramować Skribota w bezpłatnej aplikacji mobilnej albo na komputerze.
W zestawie znajdują się części i sensory pozwalające zbudować jednego gotowego do pracy Skribota.

Jasność: 3200 ANSI Lumen
Rozdzielczość: 800 x 600 SVGA
Żywotność lampy (tryb standard): do 10 000 h
Procesor: AMD
Dysk: SSD 120 GB
Zasilanie: 230 V
Interfejsy: SB, VGA, MiniJack, Ethernet
Moduł Wi-FI: tak, w zestawie
Gwarancja: 2 lata

Pakiety z grami

Indeks

Cena

724740
724741

8 700,00 zł
10 701,00 zł

Matematyka 1 – pakiet 5 gier
Zabawy ze zwierzętami – pakiet 9 gier
Zabawa 1 – pakiet 7 gier
Kodowanie 1 – pakiet 8 gier

Indeks

Cena

SZKOL.RAD227
SZKOL.RAD224
SZKOL.RAD226
SZKOL.RAD225

349,00 zł
569,00 zł
869,00 zł
989,00 zł

•
•
•
•
•
•
•
•

Czujniki: 2 czujniki odległości i 3 czujniki kontrastowe
Ruch i światła: 2 silniki DC, programowalne LEDy RGB, chwytak z dwoma serwomechanizmami
Komunikacja: Bluetooth 4.0
Programowanie: poprzez aplikacje mobilną Skribots
Zasilanie: akumulator Lilon (ładowarka w zestawie)
Wymiary (cm): 17 x 19 x 11
Waga (kg): 0,61 kg
Gwarancja: 2 lata

721536

599,00 zł

415

Zabawki, klocki,
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Spis treści
Klocki

439

Pojazdy i kolejki

441

Lalki i figurki

443

Pieczątki, magnesy i naklejki

445

Manipulowanie, układanie i przewlekanie

452

Konstruowanie i doświadczenia

455

Wyprawka plastyczna

463

Gry i puzzle
Zabawki, klocki,
manipulacje

417

420

polecamy

polecamy

s. 454

s. 420
Edukacyjne roboty

SPRYTNE KLOCKI

s. 450

s. 450
TABLICE
MANIPULACYJNE

TABLICE EDUKACYJNE

s. 445
SORTERY KOLORÓW
I KSZTAŁTÓW

418

Zabawki, klocki,
manipulacje

Zabawki, klocki,
manipulacje

s. 432

Klocki MANIPULACYJNE

419

Klocki

Klocki

Słomki konstrukcyjne
Indeks

Słomki konstrukcyjne 300 el.
Słomki konstrukcyjne 400 el.
Słomki konstrukcyjne 800 el.

723213
723214
723215

Cena

69,00 zł
79,00 zł
149,00 zł

Konstrukcyjne naboje 120 el.
723231 

69,00 zł

Seria Sprytne klocki to klocki konstrukcyjne o różnorodnych strukturach, kształtach i sposobach łączenia. Wykonane precyzyjnie z wysokiej jakości tworzywa,
zamknięte w trwałych i wygodnych opakowaniach. Zestawy pozwalają na kreatywną zabawę dziecka, rozwijają zdolności manualne, doskonalą precyzję ruchów,
kształtują kreatywność, uczą kształtów i kolorów oraz rozwijają logiczne myślenie.
Sprytne klocki można wykorzystywać na wiele sposobów:
• do konstruowania
• do sortowania
• do nauki kolorów - w zestawie znajdują się elementy w różnych kolorach
• do nauki kształtów - z klocków można utworzyć dowolny kształt
• do nauki liczenia - klocki z powodzeniem można wykorzystywać w roli liczmanów.
Zalety zestawów:
• duża liczba elementów w różnych kształtach
• atrakcyjna kolorystyka – można tworzyć ciekawe wielokolorowe konstrukcje
• praktyczny plastikowy pojemnik – dzięki możliwości ustawiania pojemników jeden na drugim, oszczędzamy mnóstwo miejsca na zabawę.
Wartości edukacyjne:
• kształtują wyobraźnię przestrzenną
• kształtują kreatywność dziecka
• rozwijają zdolności manualne i doskonalą precyzję ruchów
• rozwijają logiczne myślenie
• uczą kształtów oraz kolorów.
Koraliki do nawlekania
Koraliki do nawlekania 40 el.
Koraliki do nawlekania 180 el.

Indeks

Cena

723226
723227

49,00 zł
69,00 zł

Kwiatki konstrukcyjne 58 el.
723218 

49,00 zł

Zabawki, klocki,
manipulacje

Zabawki, klocki,
manipulacje

Konstrukcyjne płatki śniegu okrągłe
Indeks

Konstrukcyjne płatki śniegu 500 el.
Konstrukcyjne płatki śniegu okrągłe 450 el.
Konstrukcyjne płatki śniegu okrągłe 1000 el.
Konstrukcyjne płatki śniegu 1 200 el.

420

723238
723217
723230
723228

Cena

49,00 zł
69,00 zł
129,00 zł
119,00 zł

Spinacze konstrukcyjne 120 el.
723219

Klocki konstrukcyjne Patyczki 672 el.
69,00 zł

723220

99,00 zł

421
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Klocki

Nawlekanka guziki 72 el.
723209

Kolorowe kształty 120 el.
69,00 zł

Kolorowe haczyki 160 el.
723211

723210

Ludziki konstrukcyjne 120 el.
69,00 zł

Klocki konstrukcyjne kwiatki Stokrotki 80 el.
69,00 zł

723212

Ramki konstrukcyjne 320 el.

723221

69,00 zł

Konstrukcyjne jeżyki 72 el.
69,00 zł

723222

49,00 zł

Rurki konstrukcyjne 64 el.

723223

69,00 zł

69,00 zł

723224

Zabawki, klocki,
manipulacje

Zabawki, klocki,
manipulacje

Tangram układanka

Elastyczne klocki konstrukcyjne
Klocki śruby z nakrętkami 64 el.
723235

422

Zestaw konstrukcyjny koła zębate 340 el.
69,00 zł

723237

189,00 zł

Elastyczne klocki konstrukcyjne 60 el.
Elastyczne klocki konstrukcyjne 120 el.

Indeks

Cena

723225
723216

49,00 zł
79,00 zł

Indeks

Tangram układanka 144 el.
Tangram układanka 288 el.

723239
723232

Cena

49,00 zł
99,00 zł

423

Klocki

Klocki

Klocki konstrukcyjne gwiazdki 340 el.
723233

Kostki konstrukcyjne kostki 250 el.
79,00 zł

72323479,90

LEGO DUPLO Coding Express
To intuicyjne rozwiązanie wprowadza przedszkolaki w koncepcje kodowania w kreatywny sposób. Coding Express łączy cyfrowe i fizyczne elementy, takie jak interaktywne płytki funkcyjne i przełączniki, pozwalając małym odkrywcom poznawać różne koncepcje: sekwencje, pętle i instrukcje warunkowe. Odkrywając i tworząc scenariusze wydarzeń przy wykorzystaniu klasycznego zestawu pociągu, dzieci będą uczyć się współpracy, nabywać kompetencje językowe i literackie, umiejętności krytycznego myślenia i wiele innych.
Kluczowe umiejętności:
• tworzenie sekwencji, pętli i instrukcji warunkowych
• realizowanie pomysłów z wykorzystaniem elementów cyfrowych
• nabywanie kompetencji językowych i literackich
• rozwijanie umiejętności współpracy
• nabywanie umiejętności rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia.
Pięć kolorowych płytek funkcyjnych sprawi, że pociąg ożyje, gdy tylko przedszkolaki ułożą je na torach. Lokomotywa będzie wydawać dźwięki, włączać i wyłączać światła, tankować, zmieniać kierunek jazdy i zatrzymywać się, gdziekolwiek dzieci będą chciały. Darmowa aplikacja, przyjazna dzieciom stanowi atrakcyjny dodatek i oferuje przedszkolakom cztery obszary do odkrywania: Podróże, Emocje, Muzykę i Matematykę. Różne działania tematyczne przekształcają
funkcje interaktywnych płytek, zmieniając odpowiedzi pociągu.
720176

949,90 zł

Wymiary: 58 × 47,5 × 17,5 cm/ wiek: 3–6 lat/2–6 osób/234 elementy/opakowanie: kartonowe/waga: 4 kg

Zabawki, klocki,
manipulacje

Zabawki, klocki,
manipulacje
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425

Klocki

Klocki

LEGO SYSTEM Pojazdy
Dzieci mogą odkrywać ekscytujący świat pojazdów. Ten zestaw pozwala
dzieciom tworzyć i bawić się w odgrywanie ról, wykorzystaniem z pojazdów reprezentujących rozmaite rodzaje transportu i podróży. Dzieci dowiadują się, jaką funkcję pełnią środki lokomocji, które widują na co dzień i rozwijają jednocześnie umiejętności motoryczne.
LEGO DUPLO STEAM Park
STEAM Park czerpie z tego, co bliskie każdemu dziecku, pomagając
w rozwijaniu wrodzonej ciekawości, chęci tworzenia oraz badania
i odkrywania otaczającej rzeczywistości. Dzieci poznają świat nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki (STEAM, ang. Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) poprzez kreatywną zabawę. Wspólne konstruowanie Parku Rozrywki STEAM
oferuje niezliczone możliwości. Tworząc dynamiczne kolejki, ruchome przejażdżki, zabawne gry i scenki za pomocą specjalnego zestawu klocków LEGO DUPLO, dzieci są ograniczone jedynie wyobraźnią. Z każdą wycieczką do STEAM Parku coraz lepiej rozumieją zasady działania mechanizmów i ruchu. Uczą się dokonywania pomiarów i rozwiązywania problemów w ciekawy i wciągający sposób.
720178

720181

559,90 zł

Wymiary: 43 × 32 × 17,5 cm/ wiek: 4+ lat/1 - 6 osób/934 elementy/opakowanie: plastikowa/waga: 2,22 kg

829,90 zł

Wymiary: 58 × 19 × 49 cm/ wiek: 3–6 lat/1–8 osób/295 elementów/opakowanie: kartonowe/waga: 4,68 kg

LEGO DUPLO Zbuduj emocje
Rozpoznawanie i rozumienie emocji, własnych oraz innych ludzi, a także uczenie się, że naszych
emocji nie można sprowadzić jedynie do podziału na dobre i na złe, to ważna część dorastania.
Przedstawione rozwiązanie zachęca przedszkolaki do odkrywania emocji w zabawny i wciągający
sposób. Klocki z twarzami pomagają dzieciom rozpoznawać uczucia, identyfikować podobieństwa
i różnice oraz jednocześnie uczyć się umiejętności współpracy. Karty inspiracji i gotowe scenariusze zajęć pomogą nauczycielom w rozpoczęciu zajęć, dzięki którym przedszkolaki poszerzą swój
zasób słów i wyćwiczą inteligencję emocjonalną.
720179

359,90 zł

Zabawki, klocki,
manipulacje

Zabawki, klocki,
manipulacje

Wymiary: 47,5 × 37,5 × 10 cm/wiek: 3 - 6 lat/1 - 8 osób/188 elementy/opakowanie: kartonowe/waga: 2,26 kg

LEGO SYSTEM Społeczność – zestaw startowy
Tak wiele części, tak wiele możliwości! Ten zestaw zachęca dzieci do znalezienia kreatywnych rozwiązań i pomysłów na współpracę. Przedszkolaki nauczą się wartościowych kompetencji społecznych i będą ćwiczyć umiejętności motoryczne, budując wymyślone
przez siebie społeczności.
Kluczowe umiejętności:
• mała motoryka i duża motoryka
• współpraca
720180

1 039,90 zł

Wymiary: 42 × 30 × 25 cm/ wiek: 4+ lat/10+ osób/1907 elementy/opakowanie: plastikowa/waga: 3,66 kg

426
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LEGO DUPLO Maszyny proste
Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy, takie
jak: koła zębate, dźwignie, bloczki, osie, i wiele innych,
których dzieci potrzebują do zapoznania się z koncepcjami naukowymi w rzeczywistym świecie. Dzięki instrukcjom budowy, kartom pracy i podręcznikowi nauczyciela rozwiązanie rozbudza zaangażowanie do
uczenia się i rozwiązywania problemów, kreatywność
oraz umiejętności krytycznego myślenia.
720182

779,90 zł

Wymiary: 42,52 × 30,90 × 15,60 cm/ wiek: 5+ lat/1–3 osób/102 elementy/opakowanie: plastikowa/waga: 2,54 kg

LEGO Education WeDo 2.0
Zestaw LEGO Education
WeDo 2.0 to idealne rozwiązanie, które pomaga w praktycznej
nauce przedmiotów STEM w angażujący i odkrywczy sposób. Zaprojektowane z myślą o rozwijaniu umiejętności współpracy, łączy klocki LEGO z przyjaznym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem, ułatwiając wprowadzenie uczniów w świat nauki, inżynierii oraz zasad obliczeniowych.
Kluczowe umiejętności:
• rozwiązania: badawcze, modelowe i konstrukcyjne
• zaangażowanie uczniów w naukę przez pokazanie, że ma ona
ważne zastosowanie w rzeczywistym świecie
• podstawowe umiejętności programowania, krytyczne myślenie
i rozwiązywanie problemów
• współpraca i umiejętności prezentacji.
720177

Klocki konstrukcyjne
Zestaw plastikowych klocków konstrukcyjnych w plastikowym pudełku.
Umożliwia zbudowanie od 8 do 25 konstrukcji.

669,90 zł

Indeks

Cena

707588
707586
707589
707587

92,90 zł
202,90 zł
336,90 zł
435,90 zł

Zestaw Glitter 8 w 1
Klocki Rollerbox Glitter 800 elementów

Indeks

Cena

710875
715482

92,90 zł
505,90 zł

Zabawki, klocki,
manipulacje

Zabawki, klocki,
manipulacje

Wymiary: 42,5 × 31,5 × 10,5 cm/ wiek: 7+ lat/1–2 osób/280 elementów/opakowanie: plastikowa/waga: 1 kg

Zestaw 8 w 1
Zestaw 15 w 1
Zestaw 20 w 1
Zestaw 25 w 1

Klocki konstrukcyjne Glitter
Zestaw plastikowych klocków konstrukcyjnych z brokatem i połyskiem
w plastikowym pudełku. Umożliwia zbudowanie od 8 do 10 konstrukcji.

LEGO Education Maszyny proste
Użyj tego zestawu, aby pomóc uczniom zbadać i zrozumieć działanie maszyn–
prostych i złożonych. To doskonałe rozwiązanie przy wprowadzaniu takich pojęć, jak: przekładnie, osie, koła, dźwignie oraz wielokrążki. Zajmujące i nastawione na doświadczalną pracę uczniów zajęcia służą zbudowaniu kluczowych
umiejętności z takich dziedzin, jak: matematyka, technika i szeroko rozumiane nauki inżynierskie. Uczniowie, pracując w parach, zdobywają krok po kroku
kompetencje techniczne i językowe.
720183 

299,90 zł

Wymiary: 31 × 20,5 × 9,5 cm/ wiek: 7+ lat/1–3 osób/204 elementy/opakowanie: plastikowa/waga: 1 kg
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Słomki konstrukcyjne
Plastikowe, kolorowe rurki i specjalne
łączniki służące do budowy różnorodnych przestrzennych konstrukcji. Zestaw
idealnie rozwija wyobraźnię przestrzenną dziecka, poprawia zdolności manualne i uczy precyzji ruchów.
Słomki konstrukcyjne 200 elementów
Słomki konstrukcyjne 300 elementów
Słomki konstrukcyjne 500 elementów
Słomki konstrukcyjne 1000 elementów
Słomki konstrukcyjne 3000 elementów

Indeks

Cena

SE0119
712169
712170
712171
716262

58,90 zł
79,90 zł
138,90 zł
259,90 zł
673,90 zł

Waffle standard
Kolorowe klocki konstrukcyjne w worku, wykonane z wysokiej jakości plastiku .
Klocki Classic
Kolorowe klocki konstrukcyjne o klasycznym kształcie, wykonane z miękkiego, przypominającego w dotyku gumę materiału.
Klocki Classic 115 elementów
Klocki Classic 210 elementów
Klocki Classic 350 elementów

Klocki konstrukcyjne Basic
Klocki edukacyjne, które umożliwiają wprawienie konstrukcji w ruch.
Cena

718694
718695

109,90 zł
159,90 zł

Cena

718617
718618
718619

98,90 zł
188,90 zł
304,90 zł

Indeks

Cena

715229
713197
713196
713199
713198
715226

28,90 zł
171,90 zł
176,90 zł
276,90 zł
288,90 zł
371,90 zł

Indeks

Cena

SE2173
SE2175
715227
SE2177
715228
715494

34,90 zł
109,90 zł
149,90 zł
149,90 zł
163,90 zł
186,90 zł

Klocki konstrukcyjne Edu
Zestaw klocków konstrukcyjnych najwyższej jakości, które można ze sobą
łączyć, tworząc niesamowite konstrukcje. Dzięki unikalnej technologii klocków konstrukcje można wprawiać w ruch.
Klocki Edu Pastel 370 elementów
Klocki Edu Technic 420 elementów
Klocki Edu 430 elementów

Indeks

Cena

720589
720590
720591

349,90 zł
349,90 zł
399,90 zł

Zabawki, klocki,
manipulacje

Zabawki, klocki,
manipulacje

Klocki Basic 120 elementów
Klocki Basic 180 elementów

Indeks

Indeks

Waffle standard 48 el. worek
Waffle konstrukcyjne mix 150 el. worek
Waffle standard 170 el. worek
Waffle konstrukcyjne mix 200 el. worek
Waffle standard 170 el. karton
Waffle konstrukcyjne mix 200 el. karton

Klocki Mini Waffle
Podstawa konstrukcyjna do Mini Waffli 4 sztuki
Klocki Mini Waffle Konstruktor 300 elementów
Klocki Mini Waffle 300 elementów
Klocki Mini Waffle Konstruktor 500 elementów
Klocki Mini Waffle 500 elementów
Klocki Mini Waffle EDU 500 elementów
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3.

1.

2.

5.

4.

Klocki drewniane
1. Drewniana chwiejąca się wieża Jenga
2. Klocki drewniane kolorowe 50 elementów
3. Klocki drewniane kolorowe 75 elementów
4. Klocki drewniane kolorowe 100 elementów
5. Klocki drewnniane wzorki 100 elementów

Indeks

Cena

725625
721378
721379
721380
715027

44,90 zł
53,90 zł
85,90 zł
95,90 zł
122,90 zł

5.
3.

Klocki Mini Waffle EDU
Klocki edukacyjne wspierające rozwój dziecka.

6.
2.

Mini Waffle to nowatorski, miękki, przypominający w dotyku gumę materiał o znanym wszystkim kształcie. Pomniejszony rozmiar daje znacznie większą mobilność oraz całkiem nowe możliwości. Dzięki nowej technologii produkcji klocki dają się wyginać oraz są ciche i bezpieczne w zabawie.
Karty zabaw to całościowy system, w którym poziom trudności miarowo wzrasta. Ułożenie kart w kolejności od 1 do 28 stopniowo przygotowuje dziecko do
wykonywania coraz bardziej skomplikowanych zadań. Karty 1–13 wpływają korzystnie na utrwalanie nawyku linearnego wykonywania zadań, stymulują lewą
półkulę mózgu, ćwiczą logiczne myślenie oraz analizę i syntezę wzrokową.
Karty 14–28 przede wszystkim wspierają rozwój wyobraźni przestrzennej i pomagają doskonalić sprawność ruchową dłoni i palców, czyli motorykę małą.
Zabawy edukacyjne z wykorzystaniem kart i klocków rozwijają:
• pamięć wzrokową, analizę i syntezę wzrokową,
• myślenie przestrzenne,
• pamięć i uważność słuchową,
• linearne przetwarzanie poleceń.
715226 

371,90 zł
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1.

Klocki Constructor
1. Klocki Constructor 400 elementów
2. Klocki Constructor 600 elementów
3. Klocki Constructor Pink 600 elementów
4. Klocki Basic Edu 1200 elementów
5. Klocki Constructor Edu 1200 elementów
6. Klocki Constructor Edu 2000 elementów

Indeks

Cena

724848
724849
724852
724855
724853
724854

106,90 zł
142,90 zł
142,90 zł
203,90 zł
259,90 zł
407,90 zł

4.

Wymiary opakowania: 25 × 17,5 × 20 cm / Wiek: +2 lata / Ilość elementów: 500
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Klocki magnetyczne - figury geometryczne
Klocki Kwadraty – 12 elementów
Klocki Romby – 12 elementów
Klocki Trapezy – 12 elementów
Klocki Wysokie Trójkąty – 12 elementów
Klocki Sześciokąty – 12 elementów
Klocki Prostokąty – 12 elementów
Klocki Basic Set Line – 30 elementów
Klocki Super Trójkąty – 12 elementów
Klocki Super Kwadraty – 12 elementów
Klocki Basic Set Line – 62 elementy

Indeks

Cena

709780
709781
709782
718569
709784
709785
709773
718567
718568
718563

78,90 zł
78,90 zł
98,90 zł
118,90 zł
118,90 zł
118,90 zł
169,90 zł
173,90 zł
224,90 zł
435,90 zł

Klocki magnetyczne
Klocki magnetyczne mają dużą moc przyciągania i charakteryzują się wytrzymałością, dzięki czemu tworzone konstrukcje są stabilne. Klocki zostały zaprojektowane w taki sposób, aby dawały możliwość budowania trójwymiarowych struktur, których elementy można wprawiać w ruch.

Klocki Panels Pink 22 elementy GEO-340
Klocki Panels 32 elementy GEO-460
Klocki Glow 30 elementów GEO-335
Klocki Panels 50 elementów GEO-461
Klocki Glow 64 elemenenty GEO-336
Klocki Panels 83 elementy GEO-462
Klocki Color 91 elementów GEO-263
Klocki Panels 104 elementy GEO-013
Klocki Panels 114 elementów GEO-463
Klocki Color 127 elementów GEO-264
Klocki Glow 104 elementy GEO-337
Klocki Panels 192 elementy GEO-464

Indeks

Cena

717232
714250
717231
714251
717234
717237
717236
714253
721530
714248
717235
717238

46,90 zł
64,90 zł
80,90 zł
123,90 zł
140,90 zł
161,90 zł
191,90 zł
202,90 zł
218,90 zł
253,90 zł
264,90 zł
320,90 zł

KLOCKI
POBUDZAJĄ
WYOBRAŹNIĘ
Zabawki, klocki,
manipulacje

Zabawki, klocki,
manipulacje

Jeszcze więcej klocków
znajdziesz na:
ksiegarnia-edukacyjna.pl
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Klocki

Klocki

3.

4.

1.
5.

6.
Tory kulkowe
Zestaw giętkich i niełamliwych części oraz plastikowych kuleczek o średnicy
4 mm. Dzieci mogą odwzorowywać modele narysowane na opakowaniu lub
budować własne konstrukcje. Zjeżdżalnie, mosty, kolumny, kołowrotki mogą
być łączone na różne sposoby. Zabawka stymuluje kreatywność, rozumowanie
przestrzenne oraz rozwija zdolności manualne.

Zestaw konstrukcyjny Kalejdoskop
Zestaw pozwala zrozumieć dzieciom proces przyczynowo-skutkowy oraz
proste zasady mechaniki. Po złożeniu elementów wykonanych z tworzywa
sztucznego należy przekręcić korbkę, która wprawia w ruch całą konstrukcję.

Zestaw konstrukcyjny Georello Tech
Kreatywny zestaw, który pozwala dzieciom poznać proste zasady mechaniki. Dzieci mogą zbudować fantastyczne struktury trójwymiarowe, które
można puścić w ruch przy pomocy spektakularnych reakcji łańcuchowych.

713482

718595

97,90 zł

Wymiary opakowania: 34 × 8 × 29 cm / Wiek: +3 lata

115,90 zł

1. Tor kulkowy Migoga Basic
2. Tor kulkowy Migoga Double Spiral
3. Tor kulkowy Migoga Basic Transparent
4. Tor kulkowy Migoga Spinning
5. Tor kulkowy Migoga Super
6. Tor kulkowy Roller Coaster Mini Rail
7. Tor kulkowy Migoga Elevator
8. Tor kulkowy Migoga Maxi
9. Tor kulkowy Skyrail Ottovolante Elevator

Wymiary opakowania: 31,5 × 12 × 23 cm / Wiek: +5 lat

Indeks

Cena

718597
718599
718598
715500
715501
715503
715498
715497
718600

60,90 zł
74,90 zł
75,90 zł
110,90 zł
112,90 zł
120,90 zł
136,90 zł
219,90 zł
224,90 zł

7.

2.

Zabawki, klocki,
manipulacje

Zabawki, klocki,
manipulacje

8.

9.

Zestaw konstrukcyjny Georello Tech 3D
Kreatywny zestaw, który pozwala dzieciom poznać proste zasady mechaniki.
Dzieci mogą zbudować fantastyczne struktury trójwymiarowe, które można
puścić w ruch przy pomocy spektakularnych reakcji łańcuchowych.

Zestaw konstrukcyjny Tubation
Zestaw konstrukcyjny Tubation zawiera 4 rodzaje rurek, które zapewniają wiele możliwości przy budowie. Zabawka stymuluje kreatywne myślenie,
rozwój umiejętności manualnych i pozwala na lepsze zrozumienie przestrzennych zależności.

SE2052

SE2053

157,90 zł

73,90 zł

Wymiary opakowania: 40 × 9 × 34 cm / Wiek: +5 lat
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Pojazdy i kolejki

Łóżeczko Lulek

Najlepsze miejsce na odpoczynek

Drewniany parking z myjnią
Drewniany dwupoziomowy parking z myjnią i dystrybutorem paliwa. Posiada
ruchomą bramę i okienko oraz windę. Zabawka wspomaga sprawność manualną dzieci, zdolność logicznego myślenia oraz wspiera rozwój kreatywności. Doskonale sprawdzi się w zabawie z odgrywaniem ról. W zestawie garaż
oraz dwa samochodziki w czerwonym i niebieskim kolorze.

Śmieciarka
Duża śmieciarka z pojemnikiem na odpady. Pojazd wyposażono w pompkę
do podnoszenia naczepy oraz pokrętło do unoszenia i opuszczania pojemnika na śmieci. Zabawka wspomaga sprawność manualną dzieci. Doskonale sprawdzi się w zabawie z odgrywaniem ról.

717368

700652

102,90 zł

92,90 zł

Wymiary: 30,5 × 22 × 22 cm

Długość auta: 33 cm

Ambulans z akcesoriami
Pojazd ambulans z automatyczną jazdą do przodu o długości 33 cm. Pojazd
zawiera: elementy świetlne i dźwiękowe, otwierane boczne drzwi, nosze. Zabawka zasilana na 2 baterie AA - LR06 (zawarte w zestawie).

Samochód Policyjny Midi
Samochód policyjny z serii midi do prowadzenia rączką. Zabawka posiada z boku przyciski aktywujące realistyczne odgłosy oraz światełka. Pojazd
przeznaczony dla dzieci od 3 roku życia. Cechy zabawki: 2 aktywne przyciski, światła, realistyczne odgłosy, swobodny ruch kół (można ręcznie prowadzić pojazd).

721369

729821

gwarancja bezpieczeństwa dzięki ukrytym śrubom i niepalnej tkaninie
przewiewny i łatwy w utrzymaniu czystości materiał
praktyczne przechowywanie dzięki możliwości
ułożenia łóżeczek jedno na drugim

www.mac.pl/dydaktyka

Zabawki, klocki,
manipulacje

dostępne dodatkowe akcesoria:
wózek, pokrowiec, pościel, prześcieradła, szafy

Wymiary opakowania: 45,5x23,x15 cm / Wiek: +3 lata

138,90 zł

68,90 zł

Wymiary opakowania: 33 x 13 x 7 cm / Wiek: +3 lata
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Pojazdy i kolejki

Lalki i figurki

Lalka Hanna
Do lalki dołączony jest śliniaczek z rzepem, dopasowana kolorystycznie czapka z małymi uszami, oraz miękki koc. Ubranko można łatwo założyć na lalkę i ponownie zdjąć.
721949 

199,90 zł

Wymiary: 15 × 10 × 40 cm

Traktor CLASS z przyczepą 36 cm
Traktor CLAAS z przyczepą - wywrotką o długości 36 cm, jest wiernie wzorowany na konstrukcji marki CLAAS. Traktor posiada mechaniczną możliwość unoszenia przyczepy do wysypywania przewożonych materiałów,
a także możliwość odczepienia przyczepy. Części ruchome dają wiele możliwości zabawy, jednocześnie zachęcając do umiejętności motorycznych fanów w każdym wieku. Wywrotka sprawia, że załadunek i rozładunek jest
szybki i łatwy, podobnie jak prawidłowe prace w gospodarstwie. Pojazd
ma mechanizm wolnego biegu, umożliwiający łatwe ślizganie się po równych powierzchniach.
726404	

52,90 zł

Wymiary opakowania: 40x17x11 cm / Wiek: +3 lata

Koparka gąsienicowa ze światłem i dźwiękiem
Kolekcja pojazdów zabawkowych Volvo firmy Dickie Toys oferuje szereg
modeli pojazdów budowlanych do odtwarzania scen z życia codziennego.
Koparka gąsienicowa wzorowana na pojeździe Volvo i łączy te funkcje w zabawną zabawkę dla małych dzieci. Łopata przesuwa się od lewej do prawej
i można ją precyzyjnie ustawić za pomocą ramienia. Kabina kierowcy obraca się z łopatą - zupełnie jak prawdziwa koparka. Koparka ma także efekty
świetlne i dźwiękowe. Zasilany na baterie dołączone do zestawu.
725622

3.

1.

54,90 zł

Długość: 23 cm / Wiek: +3 lata

2.
Lalka szmaciana
Lalka szmacianka, wykonana z wysokiej jakości materiałów. Doskonale
sprawdzi się w zabawie z odgrywaniem ról. Ubranko lalki jest zdejmowane.
1. Lalka szmaciana Paulina
2. Lalka szmaciana Tomek
3. Lalka szmaciana Karolina

Indeks

Cena

713048
713049
713050

43,90 zł
43,90 zł
55,90 zł

Zabawki, klocki,
manipulacje

Zabawki, klocki,
manipulacje

Straż pożarna
Duży samochód straży pożarnej, stylizowany na pełnowymiarowy pojazd.
Zabawka posiada ruchomą drabinę do ręcznego obracania oraz otwierany
bok. Samochód wyposażony jest również w realistyczne dźwięki i migające światełka, a uruchamia się je poprzez naciśnięcie przycisków umieszczonych z boku pojazdu.
729824
Wymiary opakowania: 42 x 21 x 15 cm / Wiek: +3 lata
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98,90 zł

Śmieciarka z kontenerem
Duża śmieciarka z ruchomym kontenerem, która przypomina pełnowymiarowy pojazd użyteczności publicznej. Samochód wyposażony jest w realistyczne odgłosy i światła, które aktywują przyciski umieszczone z boku. Zabawka przeznaczona dla dzieci od 3 roku życia. Cechy: dźwięk wyrzucania śmieci, dźwięk ostrzegawczy, ruchomy kontener, światła.

Wózek spacerówka dla lalek
Wózek posiada stabilnie rozstawione, duże kółka,wygodną rączkę i półeczkęna drobiazgi. Zapewni komfort i bezpieczeństwo zabawy.

Drewniany wózek dla lalek
Klasyczny drewniany wózeczek dla lalek, wykonany z najwyższej jakości drewna bukowego, jest bardzo stabilny i idealnie sprawdzi się jako chodzik pchacz
dla rocznej dziewczynki. Mała księżniczka możliwe iż jeszcze się lalkami nie
bawi, ale uczy się chodzić. Pchacz jest odpowiednio wyprofilowany, jego konstrukcja pozwoli na idealnie stabilizowanie pierwszych kroków.

729817

704372 

723630

Wymiary: 37 x 30 x 13 cm / Wiek: +3 lata

97,90 zł

Wysokość: 58 cm/ Wiek: +2 lata

149,90 zł

136,90 zł

Wymiary: 48 × 27 × 42 cm / Wiek: +18 msc
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Lalki i figurki

Pieczątki, magnesy i naklejki

Bobas Chłopiec z akcesoriami 43 cm
Bobas funkcyjny to lalka - chłopczyk, mający 43 cm wysokości z otwieranymi oczkami i rzęsami, który zapewnia wiele godzin wesołej zabawy. Dzięki pięknemu, naturalnemu wyglądowi i funkcjonalności możesz poczuć się
jak prawdziwa mama i zaopiekować się maluszkiem. Lalka ubrana w śliczne,
niebieskie body dziecięce z niebieską opaską i smoczkiem w buzi. W zestawie znajduje się wszystko, co niezbędne do opieki nad maluszkiem. Lalkę
można karmić, poić z buteleczki, wkładać do buzi smoczek, a posadzona na
nocniku potrafi zrobić siku. Bobasa wykonano z gumy, dzięki czemu można
go zabrać ze sobą nawet do kąpieli.

Bobas z akcesoriami 38 cm
Lalka funkcyjna to bobas - dziewczynka, mająca 38 cm wysokości z otwieranymi oczkami i rzęsami, która zapewnia wiele godzin wesołej zabawy.
Dzięki pięknemu, naturalnemu wyglądowi i funkcjonalności możesz poczuć się jak prawdziwa mama i zaopiekować się maluszkiem. Lalka ubrana
w śliczne body dziecięce z różową opaską, z kokardą na głowie i smoczkiem
w buzi. W zestawie znajduje się wszystko, co niezbędne do opieki nad maluszkiem. Lalkę można karmić, poić z buteleczki, wkładać do buzi smoczek,
a posadzona na nocniku potrafi zrobić siku. Bobasa wykonano z gumy, dzięki czemu można go zabrać ze sobą nawet do kąpieli.

726440	

726443

139,90 zł

Wymiary opakowania: 38,5x31x18,5 cm / Wiek: +3 lata

Pieczątki motywujące
Zestaw sześciu drewnianych pieczątek z ocenami. W pudełku, oprócz stempli, znajduje się poduszka z tuszem.

Pieczątki pojazdy
Zestaw sześciu drewnianych pieczątek z pojazdami do kolorowania. W pudełku, oprócz stempli, znajduje się zestaw 12 kredek oraz poduszka z tuszem.

SE3662 

SE3664

Pieczątki moje zwierzątka
Zestaw sześciu drewnianych pieczątek ze zwierzątkami do kolorowania.
W pudełku, oprócz stempli, znajduje się blok rysunkowy, zestaw 12 kredek
oraz poduszka z tuszem.

Drewniane stempelki ozdobne
Zestaw sześciu drewnianych stempelków do ozdabiania papeterii, dekorowania prezentów, tworzenia swoich kompozycji, kolorowania. W pudełku,
oprócz stempli znajduje się poduszka z tuszem.

110,90 zł

Wymiary opakowania: 38,5x26,5x14 cm / Wiek: +3 lata

Wymiary: 21 × 19,5 × 5,5 cm

Lalka funkcyjna 43 cm
Lalka funkcyjna to bobas - dziewczynka, mająca 43 cm wysokości z otwieranymi oczkami i rzęsami, która zapewnia wiele godzin wesołej zabawy. Dzięki
pięknemu, naturalnemu wyglądowi i funkcjonalności możesz poczuć się jak
prawdziwa mama i zaopiekować się maluszkiem. Lalka ubrana w śliczne body
dziecięce z różową opaską, z kokardą na głowie i smoczkiem w buzi. W zestawie znajduje się wszystko, co niezbędne do opieki nad maluszkiem. Lalkę
można karmić, poić z buteleczki, wkładać do buzi smoczek, a posadzona na
nocniku potrafi zrobić siku. Bobasa wykonano z gumy, dzięki czemu można
go zabrać ze sobą nawet do kąpieli.

Bobas w foteliku 38 cm
Lalka funkcyjna to bobas - dziewczynka w foteliku, mająca 38 cm wysokości
z otwieranymi oczkami i rzęsami, która zapewnia wiele godzin wesołej zabawy. Bobasa można wyjąć z fotelika, a nosidełko może pełnić funkcję kołyski.
Dzięki pięknemu, naturalnemu wyglądowi i funkcjonalności możesz poczuć
się jak prawdziwa mama i zaopiekować się maluszkiem. Lalka ubrana w śliczną bluzeczkę i krótkie, różowe spodenki wraz ze smoczkiem w buzi. W zestawie znajduje się wszystko, co niezbędne do opieki nad maluszkiem. Lalkę można poić z buteleczki, wkładać do buzi smoczek, a przypiętą w nosidełku, można kołysać Bobasa wykonano z gumy, dzięki czemu można go zabrać
ze sobą nawet do kąpieli.

726445

726441

135,90 zł

35,90 zł

713524

17,90 zł

Wymiary: 8 × 10 cm

Zabawki, klocki,
manipulacje

Zabawki, klocki,
manipulacje

35,90 zł

Wymiary: 21 × 19,5 × 5,5 cm

SE3665

442

35,90 zł

Wymiary: 21 × 19,5 × 5,5 cm

132,90 zł
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Pieczątki, magnesy i naklejki

Manipulowanie, układanie i przewlekanie

Magnetyczne cyferki
Zestaw 32 cyfr oraz 5 różnych znaków działań.

Magnetyczne literki
Zestaw 52 liter, w tym 26 liter małych i 26 dużych.
SE0163 

48,90 zł

Wysokość litery: 5 cm. Wymiary opakowania: 16,5 × 14,5 × 5 cm

35,90 zł

Wysokość cyfry: 5 cm. Wymiary opakowania: 16,5 × 14,5 × 5 cm

26,90 zł

715506

726114	

726115

210,90 zł

184,90 zł

Wymiary: 28 x 28 x 6 cm / Wiek: +12 msc

Wymiary: 28 x 28 x 5,5 cm / Wiek: +2 lata

Sorter Kolorów Kołeczki i Obręcze
Drewniana tabliczka z zestawem kolorowych kołeczków i pierścieni do nakładania. Prosta zabawka może być używana na kilka sposobów, dzięki czemu
zabawa nigdy nie jest nudna. Baw się i ucz, oraz rozwijaj swoją kreatywność!
Maluch może starać się dopasować na planszy kołeczki o tych samych kolorach. Przy pomocy wychowawcy zabawa może zostać rozwinięta o lekcję
nazywania kolejnych kolorów. Inną możliwością jest mieszanie barw i szukanie pasujących do siebie połączeń. W ten sposób rozwijana jest kreatywność
dziecka, a także jego zmysł estetyczny. Zabawka wykonana została w całości z drewna.

Podwójny Kolorowy Sorter Kształtów
Drewniana, ekologiczna zabawka marki Masterkidz. Sorter kształtów składa się z zestawu 4 mniejszych klocków w kolorze drewna oraz 4 dużych, kolorowych klocków. Zadaniem dziecka jest umieszczenie mniejszych klocków
w otworach, które znajdują się na drewnianej deseczce, a następnie dopasowanie większych klocków jako "nakładki" na te mniejsze. Zabawa sorterem
kształtów jest świetnym sposobem na rozwinięcie zdolności logicznego myślenia, a także sprawności małych rączek dziecka. Dodatkowo, dzięki dużym
kolorowym klockom, dziecko może przy pomocy rodziców nauczyć się kolorów. Zabawka została wykonana w całości z drewna.

25,90 zł

Magnetyczna układanka Przyjaciółki
Magnetyczna układanka zawierająca 78 elementów stroju.

717378

717371 

74,90 zł

Wymiary: 26 × 23 × 4 cm

94,90 zł

726116
Wymiary: 28 x 28 x 4 cm / Wiek: +2 lata

200,90 zł

726109

133,90 zł

Wymiary: 28 x 28 x 3 cm / Wiek: +2 lata
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Zabawki, klocki,
manipulacje

Magnetyczna gra obrazkowa
Gra polegająca na dopasowaniu elementów do tematycznych ilustracji. W zestawie 4 plansze i 100 magnetycznych elementów.

444

Sorter Kształtów Materiałów Faktury
Fantastyczna drewniana zabawka Masterkidz, która pomoże rozwinąć zmysł
dotyku Twojego dziecka. Drewniany sorter łączy kilka bardzo ważnych
funkcji. Dziecko może łączyć kształty, kolory, a także fakturę powierzchni klocków. Zestaw zawiera 4 pary pasujących do siebie drewnianych klocków, które należy umieścić najpierw w drewnianej planszy, a następnie parami jeden w drugim. Zabawki można także użyć do nauki czterech podstawowych kolorów: czerwonego, niebieskiego, żółtego i zielonego. Wystarczy niewielka pomoc opiekuna. Wychowawca może również wykorzystać
klocki o różnej fakturze, prosząc dziecko o opisanie dotykanej powierzchni.
Rozwija to wyobraźnię, oraz zmysł dotyku malucha. Zabawka została wykonana z drewna.

Wysokość cyfry: 4,5cm / Wymiary opakowania: 26 × 13 × 5 cm

Zabawki, klocki,
manipulacje

Wysokość litery: 4,5 cm. Wymiary opakowania: 26 × 13 × 5 cm

Wymiary: 37 × 30 × 4 cm

Sorter Sensoryczny Łączenie Dźwięku
Rozwój sensoryczny dzieci jest kluczową kwestią we wczesnej edukacji.
Przy pomocy sensorycznego sortera marki Masterkidz, dzieci będą mogły
ćwiczyć swój zmysł słuchu i rozwinąć istotne umiejętności. Zestaw składa się z planszy oraz 4 par drewnianych kostek, które wydają różne dźwięki podczas potrząsania. Zadaniem dziecka jest dopasowanie kostek w pary,
sugerując się wydawanymi dźwiękami. Należy odnaleźć pary kostek, które wydają taki sam dźwięk. Dodatkową funkcją zabawki jest wypełnienie
pustej kosteczki dowolnym materiałem, by sprawdzić jaki będzie wydawał
dźwięk. Zachęcamy do spróbowania napełnienia jej piaskiem, drobnymi plastikowymi zabawkami, oraz kamyczkami, żeby zobaczyć różnicę w dźwięku
podczas potrząsania. Zabawka wykonana została z drewna.

Magnetyczne cyfry
Zestaw 48 cyfr i znaków działań.

Magnetyczne litery z polskimi znakami
Zestaw 48 liter z polskimi znakami.
714016

SE0164

Manipulowanie, układanie i przewlekanie

Realizujemy marzenia
Kompleksowe wyposażenie pracowni

Drewniane piramidki
Zestaw składa się z drewnianej podstawy z trzema drążkami, na które nakłada się drewniane elementy o różnych kształtach i kolorach. Zabawka
uczy koncentracji, ćwiczy zdolności manualne, pomaga w nauce liczenia,
nazywania kolorów i kształtów.

Drewniana układanka
Zestaw zawiera drewnianą podstawę i 18 drewnianych klocków w różnych
kolorach i kształtach. Zabawa polega na dopasowaniu odpowiedniej figury do otworu w podstawie. Zabawka uczy koncentracji, nazywania kolorów
i kształtów, ćwiczy zdolności manualne, pomaga w nauce liczenia, nazywania kolorów i kształtów.

714092

714094

71,90 zł

54,90 zł

Ilość elementów: 25/ Wymiary: 28 × 20 × 9 cm / Wiek: +2 lata

Wymiary: 21 × 21 × 8 cm/ Wiek: +2 lata

Drewniana Układanka geometryczna
Okrągła drewniana układanka z sorterem 4 podstawowych kształtów. Składa się z drewnianej planszy z okrągłym polem do układania 12 kolorowych
klocków. Zabawka świetnie rozwija zdolności logicznego myślenia, oraz małą
motorykę maluchów. Puzzle marki Masterkidz mogą również posłużyć do nauki kolorów, ponieważ elementy są w różnych barwach. Zestaw gwarantuje wiele godzin zabawy, ponieważ sposobów na ułożenie planszy jest kilka.
Zabawka wykonana została w całości z drewna.

Drewniany zestaw do robienia kanapek
Zestaw składa się z 16 elementów do przygotowania pysznej kanapki i drewnianego nożyka. Elementy można łączyć ze sobą za pomocą rzepów. Przygotowaną kanapkę można kroić za pomocą drewnianego, bezpiecznego nożyka. Zestaw uczy koncentracji, ćwiczy zdolności manualne, pomaga w nauce
nazywania warzyw i kolorów.

726117

712244 

127,90 zł

produkty pierwszej potrzeby
– ławki, stoły, krzesła i meble,
dostępne od ręki

fachowe doradztwo
w wyborze poszczególnych
elementów

ponad 5000 przedmiotów
w jednym miejscu
– oszczędzasz czas i pieniądze

indywidualna oferta
dostosowana do potrzeb

82,90 zł

Wymiary opakowania: 33 × 23 × 4,5 cm/ Wiek: +3 lata

Deska do nauki krojenia. Warzywa
Zestaw składa się z drewnianej tacki, 5 warzyw oraz drewnianego nożyka.
Elementy można łączyć ze sobą za pomocą rzepów, a następnie kroić za pomocą drewnianego, bezpiecznego nożyka. Zestaw uczy koncentracji, ćwiczy
zdolności manualne. Pomaga w nauce nazywania warzyw i kolorów.

Deska do nauki krojenia. Owoce
Zestaw składa się z drewnianej tacki, 5 owoców oraz drewnianego nożyka.
Elementy można łączyć ze sobą za pomocą rzepów, a następnie kroić za pomocą drewnianego, bezpiecznego nożyka. Zestaw uczy koncentracji, ćwiczy
zdolności manualne, pomaga w nauce nazywania warzyw i kolorów.

Zabawki, klocki,
manipulacje

Zabawki, klocki,
manipulacje

Wymiary: 28 x 28 x 4 cm / Wiek: +2 lata

703030
Wymiary: 26 × 16,5 cm/ Wiek: +2 lata
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53,90 zł

703029
Wymiary: 26 × 16,5 cm/ Wiek: +2 lata

53,90 zł

www.mac.pl
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Manipulowanie, układanie i przewlekanie

Sznurowanka Zwierzęta z farmy
Drewniany zestaw do sznurowania składający się z 5 dziurkowanych tablic
w kształcie zwierząt oraz 5 sznurówek. Zabawka rozwija pomysłowość, wyobraźnię, zdolności manualne, koordynację psychomotoryczną i koncentrację. Pozwala dzieciom na swobodę w tworzeniu, samodzielność i kreatywność. Wspomaga poznawanie nazw zwierząt, kształtów i kolorów.

Przewlekanka „Ser i Mysz”
Przewlekanka naturalnie drewniana w kształcie sera to gra zręcznościowa.
Zabawa polega na poprowadzeniu myszki przyczepionej do sznurka po
dziurkach w serze, które tworzą szlaki komunikacyjne. Dzięki tej grze dziecko ćwiczy zdolności motoryczne i sensoryczne. Przewlekanka wykonana z
drewna bukowego.

713163

724813

35,90 zł

25,90 zł

Wymiary: 12x5x5,5 cm / Wiek: +3 lata

Magiczne Mozaiki
Kreatywna zabawka pozwalająca tworzyć niemal nieskończoną ilość obrazków. Zabawka ćwiczy małą motorykę, kreatywność i wyobraźnię.
Magiczne Mozaiki 200 elementów
Magiczne Mozaiki 300 elementów
Magiczne Mozaiki 450 elementów
Magiczne Mozaiki 600 elementów

Drewniany but do nauki sznurowania
Drewniany trampek do nauki sznurowania to zabawka, która pozwoli opanować umiejętność sznurowania butów. Podczas zabawy dziecko rozwija cierpliwość, zdolności manualne, precyzję i zręczność. Zestaw zawiera drewnianego buta o długości 21 cm oraz sznurowadło.

Bezpieczna wyszywanka Filo
Bezpieczna wyszywanka – sznurowanka pozwala na wykonanie kolorowych
obrazków zgodnych z autorskimi pomysłami lub inspiracjami z albumu. Zabawka rozwija pomysłowość, wyobraźnię, zdolności manualne, koordynację
psychomotoryczną i koncentrację. Pozwala dzieciom na swobodę w tworzeniu, samodzielność i kreatywność. Zestaw zawiera: tablicę do wyszywania,
szablony do odwzorowywania i album z przykładami, 4 szydełka i 8 sznurówek.

712260

718580

40,90 zł

Wymiary: 20,5 × 12,5 × 9,5 cm / Wiek: +3 lata

Cena

717907
717908
717910
717909

18,90 zł
24,90 zł
28,90 zł
31,90 zł

Mozaika – wpinanka 160 elementów
Mozaika – wpinanka 48 elementów

Indeks

Cena

717941
715499

36,90 zł
74,90 zł

74,90 zł

34,90 zł

Zabawki, klocki,
manipulacje

Zabawki, klocki,
manipulacje

Wymiary opakowania: 36 × 6 × 27,5 cm / Wiek: +3 lata

Zestaw Figury i Sznurówki Montessori
Zestaw do kreatywnej zabawy doskonalący sprawność manualną. Dziecko
umieszcza kolorowe sznurki w kartonowych formach z małymi dziurkami, poznając przy tym kolory i nazwy figur geometrycznych. Zawartość opakowania:
10 kartonowych figur z otworami, 4 sznurówki, 3 szerokie wstążki, 3 wąskie
wstążki, instrukcja z propozycjami zabaw.
717398

Indeks

Mozaika
Kreatywna zabawka pozwalająca tworzyć nieskończoną ilość obrazków. Zabawka rozwija wyobraźnię, kreatywność, zdolności manualne i artystyczne.

Przeplatanki
Zestaw do kreatywnej zabawy doskonalący sprawność manualną. Przeplatanki to dobry wstęp do nauki wiązania butów oraz kokardek.
Zestaw składa się z 23 elementów i 5 sznurowadeł w różnych kolorach.
Przeplatanki Pojazdy
Przeplatanki Przyroda

Indeks

Cena

SE3650
SE3651

26,90 zł
26,90 zł

Wymiary opakowania: 23 × 18 × 7 cm / Wiek: +3 lata

448

449
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Tablica umiejętności
Kolorowa tablica umiejętności dla najmłodszych. Uczy dzieci rozpoznawania kształtów, kolorów i faktur. Z jej pomocą dziecko nauczy się m.in: wiązać
sznurówki, zapinać guziki oraz zasuwać zamek błyskawiczny.

Granie w nawlekanie
Gra edukacyjna rozwijająca zręczność manualną, spostrzegawczość, pamięć
i refleks. Gra polega na nawlekaniu plastikowych, kolorowych elementów
o różnych kształtach, wielkości i kolorach na słupek osadzony na podstawce.
Elementy można nawlekać przypadkowo lub według wzorów dołączonych do
zestawu. Zabawka proponuje kilka wersji gier.

Drewniane koraliki do nawlekania
Zestaw drewnianych koralików do nawlekania w wygodnym wiadereczku do
przechowywania. Zestaw zawiera koraliki w różnych kształtach i kolorach oraz
sznureczki do nawlekania. Nawlekanie rozwija zdolności manualne oraz ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową. Zabawka pomaga również w nauce kolorów i kształtów.

Koraliki do nawlekania 180 elementów
Zestaw różnokolorowych koralików w różnych kształtach i rozmiarach. Zabawa w nawlekanie zapewnia dziecku kreatywne zajęcie, które angażuje je
na długi czas. Zestaw zawiera 180 elementów w pięciu kolorach (niebieskim, żółtym, zielonym, pomarańczowym i czerwonym). Całość zapakowana w praktyczne, plastikowe pudełko w kształcie słoju, które ułatwia przechowywanie.

702855

717920

717328

723227

73,90 zł

26,90 zł

29,90 zł

Wymiary tablicy: 38 × 29 × 1,5 cm/ Wiek: +3 lata

Wymiary opakowania: 30,5 × 24,5 × 5 cm / Wiek: +4 lata

Wymiary opakowania: 14 × 10 cm/ Wiek: +3 lata

Tablica korkowa przybijanka 118 elementów
Przybijanka to zabawka edukacyjna pobudzająca wyobraźnię dziecka. Za pomocą gwoździków dziecko przybija do tablicy korkowej poszczególne płaskie
klocki tworząc całe kompozycje obrazków, figur geometrycznych lub dołączone do tablicy gotowe szablony. Zabawa rozwija zdolności manualne i kreatywne myślenie.

Krosno tkackie Sploty w kole
Krosno ręczne drewniane, dzięki któremu dziecko może stworzyć samodzielnie okrągłe tkaniny, np. serwetki czy podkładki. Krosno w kształcie
koła. Z jego pomocą dziecko uczy się nie tylko cierpliwości i umiejętności
tkackich, ale również ćwiczy sprawność palców i pomysłowość przy wykonywaniu własnej tkaniny. Zestaw zawiera ramę krosna z ruchomym drewnianym elementem, 7 kolorów wełny i 2 czółenka do przeplatania włóczki.

Drewniane duże korale do nawlekania 30 szt.
Drewniane, kolorowe korale do nawlekania. Zestaw zawiera koraliki w różnych kształtach i kolorach oraz dwa długie sznurowadła. Nawlekanie rozwija
zdolności manualne oraz ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową. Zabawka
pomaga również w nauce kolorów i kształtów.

700164

724765	

702857

69,90 zł

Wymiary krosna: 17 × 24 cm / Wiek: +5 lat

Wymiar tablicy: 20x20cm / Wiek: +3 lata

35,90 zł

54,90 zł

Wymiary opakowania: 16 × 12 cm/ Wiek: +3 lata

49,90 zł

Wymiary opakowania: 23,5 × 19,5 × 4 cm/ Wiek: +3 lata

Zabawki, klocki,
manipulacje

Zabawki, klocki,
manipulacje

Krosno tkackie duże
Drewniane stojące krosno ręczne, dzięki któremu dziecko może samodzielnie
stworzyć tkaniny. Zabawka uczy umiejętności tkackich, cierpliwości, ćwiczy
sprawność palców i pomysłowość. W zestawie krosno, trzy włóczki w różnych
kolorach, igła oraz papierowe elementy do wykonania 3 obrazków.

Drewniane koraliki z literkami do nawlekania
Zestaw 200 sztuk drewnianych koralików do nawlekania. Zestaw zawiera koraliki z literkami, koraliki w różnych kształtach i kolorach oraz sznureczki do nawlekania. Nawlekanie rozwija zdolności manualne oraz ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową. Zabawka pomaga również w nauce liter, kolorów i kształtów.

714103 

712278

Wymiary krosna: 58 × 42 × 24 cm/ Wiek: +6 lat
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136,90 zł

64,90 zł

Wymiary opakowania: 28 × 24 × 1 cm/ Wiek: +3 lata
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Układ Słoneczny – Planetarium
Zbuduj model Układu Słonecznego. Niech Twoja wyobraźnia zabierze Cię
w Kosmos, miliony lat świetlnych stąd. Pomaluj zestaw planet farbą fluorescencyjną, naładuj zabawkę np. za pomocą lampki. Wyłącz światło i podziwiaj, jak Układ świeci oraz wiruje w ciemnościach!
SE0471

49,90 zł

Wymiary opakowania: 17 × 22 × 6 cm

Konstruowanie i doświadczenia

Mały Geniusz Quiz Ciało człowieka
Spróbuj swoich sił w nauce fizjologii! Poznaj anatomię ludzkiego ciała podczas zabawy. Z pewnością zainteresują Cię zabawki oparte na modelu ludzkich narządów, które pozwolą studiować funkcje najważniejszych organów.
718559

46,90 zł

Wymiary opakowania: 27,5 x 27,5 x 7 cm / Wiek: +5 lat

Zestaw Układ słoneczny
Fantastyczna podróż przez Układ Słoneczny!
Układ Słoneczny to doskonały sposób na poznanie kosmosu i naukę astronomii! Elektroniczny model Układu Słonecznego wraz ze Słońcem, które się świeci, a planety obracają się wokół niego. Zabawa jest jeszcze ciekawsza, gdy wykorzystasz aplikację, która zawiera wiele faktów naukowych i fascynujących
wglądów. Podręcznik pomoże dzieciom dowiedzieć się podczas zabawy, jak
działa System Solarny.

Zestaw edukacyjny Wulkananologia
Otwórz spektakularne ERUPCJE! Odkryj potęgę naturalnych zjawisk ziemskich! Człowieka od zawsze przerażały, ale i fascynowały wulkany i ich potęga! Dzięki temu zestawowi będziecie mogli odtworzyć spektakularne
erupcje, doprowadzając do reakcji chemicznej między różnymi substancjami. Bawcie się, malując farbkami z zestawu realistyczny model wulkanu
i odkrywajcie różne ciekawostki na temat skał oraz najsłynniejszych i najbardziej

720228

726942	

95,90 zł

Wymiary opakowania: 42,5 x 31 x 11,5 cm / Wiek: +8 lat

Zestaw Skamieniałości T-REX
Drąż gipsowy blok i odkrywaj zakopane szczątki Tyranozaura. Złóż ostrożnie
wydobyte fosforyzujący szkielet. Zestaw zawiera młotek i dłuto, aby stać się
prawdziwym paleontologiem. Zestaw zawiera: młotek , dłuto, szkielet dinozaura, gipsowy blok, instrukcja

100 Eksperymentów naukowych
Przeprowadź eksperymenty w dowolnym miejscu i czasie! Podążaj śladami
wspaniałego naukowca i pozbądź się nudy! Baw się odkrywając tajniki fizyki,
chemii, botaniki i optyki, gdziekolwiek jesteś! Eksperymentuj wewnątrz lub na
zewnątrz, bawiąc się badaniami naukowymi. Ilustrowana instrukcja poprowadzi dziecko przez każdą fazę eksperymentów, aby zapewnić ich pełne bezpieczeństwo.

701151

712796 

30,90 zł

Wymiary opakowania: 21 x 17 x 6 cm / Wiek: +7 lat

95,90 zł

Wymiary opakowania: 45 x 31 x 7 cm / Wiek: +8 lat

717416

720226

726097

Zabawki, klocki,
manipulacje

Mój pierwszy mikroskop
Prawdziwy przenośny mikroskop wykonuje realistyczne powiększenia do 150
razy. Zestaw zawiera przygotowane wcześniej szkiełko do obserwacji włókien tekstylnych i różnych innych slajdów, których możesz użyć do obserwacji wszystkiego, co chcesz. Zawiera obszerną ilustrowaną instrukcję obsługi.

452

49,90 zł

Wymiary opakowania: 37 x 28 x 5 cm / Wiek: +8 lat

49,90 zł

Zabawki, klocki,
manipulacje

Stwórz własne Kryształy
To fascynujące laboratorium ma wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć
niesamowite białe i kolorowe kryształy. Unikalny zestaw do odkrywania chemicznych reakcji soli i tworzenia błyszczących kształtów! Podręcznik prowadzi dziecko przez różne etapy eksperymentów, dzięki czemu mogą one bawić
się całkowicie bezpiecznie.

Tablica Edukacyjna Odkrycia Magnetyzmu
Fantastyczna zabawka edukacyjna, która w genialny sposób objaśnia zjawisko magnetyzmu. Zabawka w formie drewnianej tabliczki posiada dwa magnesy z oznaczonymi biegunami, przezroczysty pojemniczek z opiłkami żelaza, oraz kompas z rysunkiem kuli ziemskiej i jej linii magnetycznych. Dzięki tym wszystkim elementom zabawa nigdy się nie nudzi. Dziecko może
bawić się przyciągając magnes do pól magnetycznych o przeciwnych biegunach. Uczy się wtedy podstawowej teorii magnetyzmu. Przyciągać można również nawzajem dwa magnesy. Oczywiście można eksperymentować
i próbować przyłożyć do siebie końce o przeciwnych biegunach. Wtedy
dziecko zaobserwuje zjawisko odpychania. Kolejnym sposobem na zabawę jest przyciąganie opiłków żelaza, które znajdują się w przezroczystym
plastikowym pojemniczku. Pozwalają zaobserwować linie pola magnetycznego i pełniej zrozumieć zjawisko magnetyzmu. Ostatnią z atrakcji gwarantowanych przez tabliczkę edukacyjną Masterkidz jest kompas. Dziecko
może się nim bawić, szukając kierunków, lub może być użyty w celu edukacyjnym. Obok kompasu znajduje się rysunek, który wyjaśnia linie magnetyczne kuli ziemskiej.

Wymiary opakowania: 37 x 28 x 5 cm / Wiek: +8 lat

49,90 zł

Wiek: +8 lat

209,90 zł

Wymiary: 28 x 28 x 3,5 cm / Wiek: +3 lata
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Wyprawka plastyczna

Blok
Blok rysunkowy A4 20 kartek
Blok techniczny A4 10 kartek
Blok techniczny A4 10 kolorowych kartek

Programowalny Robot Koko
Uroczy programowalny krokodyl, który pomoże dzieciom zrobić pierwsze
kroki w świecie kodowania! Z 15 kierunkowymi kartami pojemnościowymi
umieszczonymi na plecach Koko. aby stworzyć sekwencje ruchów, zmusić go
do chodzenia i poruszania się. Koko będzie bawić dzieci efektami dźwiękowymi. Może być zaprogramowany do spania, pływania i przestraszania. Koko
jest w stanie rozpoznać magnetyczne „jedzenie” i reaguje, gdy się do niego
zbliży. Dzięki Koko dzieci poznają podstawowe pojęcia programowania i robotyki edukacyjnej w prosty i zabawny sposób, rozwijając umiejętność rozumienia związków przyczynowo-skutkowych. Pobudza rozwój orientacji przestrzennej i myślenia logicznego u dzieci.

Edukacyjny Robot MIO 5w1
Unikatowy i oryginalny robot do składania, z mnóstwem ciekawych trybów
zabawy! Dzięki dwóm czujnikom podczerwieni nowy Mio Robot potrafi omijać przeszkody i podążać za Twoją ręką jak pies tropiący. Użyj mikrofonu, aby
wydawać robotowi polecenia klaśnięciem w dłonie, z kolei panel z przyciskami na plecach robota pozwala zaprogramować jego trasę. Bezpłatna aplikacja zawiera dwie sekcje gry: sekcję kodowania, mającą na celu poznanie zasad
programowania blokowego oraz sekcję w czasie rzeczywistym, pozwalającą
sterować ruchami, dźwiękami i efektami świetlnymi. Wreszcie przy użyciu
uchwytu na pisak i uchwytu na magnes można zaprogramować robota, aby
rysował lub wyszukiwał małe monety i spinacze do papieru.

720215

726945

124,90 zł

104,90 zł

Nożyczki
Indeks

Cena

714216
714218
714217

2,90 zł
3,50 zł
5,50 zł

Klej Magic z aplikatorem
Klej w sztyfcie 15g
Klej w płynie transparentny 500ml
Klej uniwersalny 1000ml

Pędzelek do kleju z naturalnego włosia
Zestaw pędzli z naturalnego włosia – 3 sztuki
Zestaw pędzli z naturalnego włosia – 5 sztuk

2,90 zł
3,50 zł
3,50 zł

Indeks

Cena

704208
711253
715408
715409

2,90 zł
2,90 zł
17,90 zł
19,90 zł

Bibuła marszczona 10 kolorów

Indeks

Cena

715410
719101
719102

1,50 zł
5,90 zł
10,50 zł

Przybory

Indeks

Cena

712492
SE0809

2,90 zł
3,50 zł

Bibuła - kolory intensywne
Bibuła - kolory pastelowe

Indeks

Cena

713857
715406

12,90 zł
13,90 zł

Edukacyjny Mówiący Cyber Robot
Niesamowity zestaw naukowy dla fanów technologii, dzięki któremu można zbudować robota z 7 trybami zabawy! Pobierz darmową aplikację na smartfonie lub
tablecie i zaprogramuj robota za pomocą programowania blokowego, wprowadzania warunków, akcji, cykli i procedur. Nagrywaj wiadomości głosowe, zmieniaj je, stosując wiele różnych efektów i filtrów dźwiękowych, a następnie przesyłaj je do robota. Mikrofon robota jest idealny do zabaw typu walkie-talkie, będziesz mógł rozmawiać ze znajomymi na odległość. Z programatorem manualnym są tworzone sekwencje poleceń za pomocą kart z kodami QR, które mogą
być odczytywane przez aplikację z rozszerzoną rzeczywistością. W podręczniku
naukowym znajdzie się wiele informacji na temat robotyki i elektroniki, umożliwiających młodym ludziom łatwe poznanie świata kodowania, podczas gdy oni
będą się dobrze bawić!

Super Doc Mówiący robot
Kojarz, programuj i graj z przyjaciółmi! Nowy robot Super DOC o wielkich,
błyszczących oczach wprowadzi dzieci w podstawy programowania — kreatywnie, stopniowo i poprzez zabawę. 2 tryby gry! W pierwszym trybie robota można programować swobodnie lub przy użyciu kart sugerujących proste
powiązania logiczne, zapewniających świetną, wciągającą zabawę dla dwójki
graczy. Robot Super DOC może również odgrywać cztery różne postaci. Robota można ubierać w kartonowe kostiumy, zamieniając go w smoka, czarodzieja, wróżkę lub rycerza. Każda z tych postaci ma odrębną osobowość i misję do wykonania. Nowy model robota pomaga rozwijać u dzieci umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów, pobudzając ich wyobraźnię i kreatywność.

720238 

728246

147,90 zł

123,90 zł

Gumka do ścierania
Temperówka podwójna metalowa

Indeks

Cena

707724
712651

0,90 zł
2,90 zł

Zabawki, klocki,
manipulacje

Zabawki, klocki,
manipulacje

Cena

710678
712479
713849

Klej

Pędzle
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Indeks

Wymiary opakowania: 45 x 31 x 7 cm / Wiek: +8 lat

Wymiary opakowania: 41 x 27 x 9 cm / Wiek: +3 lata /

Wymiary opakowania: 45 x 31 x 7 cm / Wiek: +8 lat

Nożyczki szkolne z podziałką
Nożyczki dla leworęcznych z odbojnikiem
Nożyczki plastikowe ze wspomaganiem

Przybory do malowania
Paletka do farb
Kubeczek z blokadą wylania 150ml

Kreda
Kreda biała
Kreda kolorowa

Indeks

Cena

710676
710677

1,50 zł
1,50 zł

Wymiary robota: 13 x 9,5 x 8,5 cm / Wiek: +5 lat
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Wyprawka plastyczna

Długopis
Długopis z czerwonym wkładem
Długopis z zielonym wkładem
Długopis z niebieskim wkładem
Długopis z czarnym wkładem
Ołówek – kolor różowy
Ołówek – kolor niebieski

Indeks

Cena

713707
713709
713708
713706
713744
713743

1,90 zł
1,90 zł
1,90 zł
1,90 zł
1,90 zł
1,90 zł

Kredki świecowe
Suszarka na kółkach
25 poziomów. Pomieści prace plastyczne formatu A3, wszystkich wychowanków.
720612

399,90 zł

Kredki grafionowe
Kredki grafionowe 12 kolory
Kredki grafionowe 24 kolory

Indeks

Cena

719025
719026

5,90 zł
10,90 zł

Indeks

Cena

719068
719099

5,90 zł
62,90 zł

Kredki świecowe Wax Crayons 12 kolorów
Kredki świecowe Super Jumbo 8 kolorów
Kredki świecowe 12 kolorów - 144 sztuk
Kredki świecowe 12 kolorów - 288 sztuk

Indeks

Cena

713734
717044
716254
716255

7,90 zł
10,90 zł
212,90 zł
277,90 zł

Zabawki, klocki,
manipulacje

Zabawki, klocki,
manipulacje

Wymiary 83 x 36 cm x 38 cm

Kredki ołówkowe
Zakreślacze
Zakreślacz Fluoline RÓŻOWY Interdruk
Zakreślacz Fluoline ZIELONY Interdruk
Zakreślacz Fluoline ZÓŁTY Interdruk
Zakreślacze do tablicy suchościeralnej (5 markerów)
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Indeks

Cena

729464
729465
729463
707677

3,90 zł
3,90 zł
3,90 zł
24,90 zł

Kredki ołówkowe trójkątne dwustronne 24 kolory
Kredki ołówkowe trójkątne 24 kolory
Kredki ołówkowe 24 kolory
Kredki ołówkowe trójkątne Jumbo 12 kolorów
Kredki ołówkowe 12 kolorów – 144 sztuk
Kredki ołówkowe trójkątne 12 kolorów – 144 sztuk

Indeks

Cena

707685
719066
707678
711248
716852
716253

9,90 zł
16,90 zł
19,50 zł
19,50 zł
145,50 zł
207,90 zł

Kredki woskowe
Kredki woskowe 12 kolorów
Kredki woskowe 12 kolorów - 144 sztuk

Pastele suche
Pastele suche 12 kolorów
Pastele suche 24 kolory

Indeks

Cena

715407
716151

17,90 zł
29,90 zł
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Wyprawka plastyczna

Flamastry 12 kolorów
Flamastry o przekroju okrągłym z cienką 2 mm końcówką w 12 intensywnych kolorach. Tusz zmywalny z rąk i spieralny z większości tkanin.

Flamastry trójkątne Jumbo BAMBINO 10 kolorów
Flamastry, które powinny znaleźć się w plecaku każdego ucznia. Pozwalają uzyskać jasne i pogodne kolory. Nadają się idealnie do każdego rodzaju papieru. Łatwo zmywają się ze skóry i spierają z odzieży. Unikalna
końcówka pozwala na lepsze wykorzystanie flamastra, a trójkątny przekrój pomaga w prawidłowym trzymaniu pisaka. Zestaw zawiera 10 trójkątnych flamastrów.

Farby akwarelowe 12 kolorów

707695

712454	

719028

5,90 zł

14,90 zł

Farby plakatowe

12,90 zł

Farby plakatowe 6 kolorów
Farby plakatowe fluorescencyjne 6 kolorów
Farby plakatowe 8 kolorów
Farby plakatowe 12 kolorów
Farby plakatowe 12 kolorów

Indeks

Cena

719029
711239
719030
711241
711242

9,90 zł
7,90 zł
11,90 zł
15,90 zł
21,90 zł

Średnica pastylki: 30 mm

Flamastry JUMBO 12 kolorów – 48 sztuk
Flamastry ze stożkową końcówką umożliwiającą rysowanie cienkich linii, jeśli flamaster jest trzymany pionowo i szerokich, jeśli zostanie pochylony. Zapakowane w przezroczystą tubę z pokrywką i rączką. W zestawie 48 sztuk
flamastrów.

Flamastry 12 kolorów –
144 sztuk
Flamastry z dużą, okrągłą,
blokowaną końcówką, która nie chowa się do środka
pod wpływem nacisku. Tusz
zmywalny z rąk i spieralny
z większości tkanin. Zestaw
składa się ze 144 sztuk flamastrów w 12 kolorach.

716162

716250

44,90 zł

182,90 zł

Farby do malowania palcami
Zmywalne z większości tkanin i skóry. Bezpieczne dla skóry.
Farby do malowania palcami + pieczątki
Farby do malowania palcami 4 kolory
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Indeks

Cena

SE05015
719103

11,90 zł
22,90 zł

Pudło plastyczne
24 wałeczki plasteliny w 12 kolorach, 12 farb w 6 kolorach, 9 pędzelków,
2 pary nożyczek, 5 bloków papieru kolorowego, papier do origami, klej brokatowy, 2 kubki niekapki.
881155

149,00 zł

Farba szkolna biała
Farba szkolna cielista
Farba szkolna różowa jasna
Farba szkolna błękitna
Farba szkolna cytrynowa
Farba szkolna żółta
Farba szkolna pomarańczowa
Farba szkolna brązowa jasna
Farba szkolna czerwona
Farba szkolna różowa
Farba szkolna zielona jasna
Farba szkolna zielona ciemna
Farba szkolna szmaragdowa
Farba szkolna turkusowa
Farba szkolna fioletowa
Farba szkolna śliwkowa
Farba szkolna niebieska
Farba szkolna niebieska ciemna
Farba szkolna brązowa
Farba szkolna czarna

Indeks

Cena

719046
719062
719061
719059
719054
719053
719060
719057
727901
719050
719051
719052
719063
719064
719058
719065
719047
719048
719056
719055

13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł

Farba plakatowa w tubie 30 ml
Farba plakatowa biała
Farba plakatowa żółta
Farba plakatowa cytrynowa
Farba plakatowa pomarańczowa
Farba plakatowa różowa
Farba plakatowa czerwona jasna
Farba plakatowa czerwona ciemna
Farba plakatowa zielona jasna
Farba plakatowa zielona ciemna
Farba plakatowa niebieska
Farba plakatowa niebieska ciemna
Farba plakatowa brązowa jasna
Farba plakatowa brązowa
Farba plakatowa czarna

Indeks

Cena

719034
719045
727904
719032
719033
719042
719041
719043
719038
719044
719037
719036
719035
719040

3,90 zł
3,90 zł
3,90 zł
3,90 zł
3,90 zł
3,90 zł
3,90 zł
3,90 zł
3,90 zł
3,90 zł
3,90 zł
3,90 zł
3,90 zł
3,90 zł
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Zabawki, klocki,
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Farba szkolna 500 ml

Wyprawka plastyczna

Wyprawka plastyczna

Plastelina 12 kolorów
Łatwa w modelowaniu okrągła plastelina w 12 kolorach. Nie klei się do rąk
oraz nadaje się do wielokrotnego użytku.
719083

Plastelina z brokatem 12 kolorów
Łatwa w modelowaniu okrągła plastelina z brokatem. Nie klei się do rąk
oraz nadaje się do wielokrotnego użytku.

Modelina
Modelina 6 kolorów
Modelina 12 kolorów

Indeks

Cena

719069
711715

7,90 zł
16,90 zł

5,90 zł

719084 

6,90 zł

Plastelina w wiaderku 6 kolorów
Łatwa w modelowaniu okrągła plastelina w 6 kolorach. Nie klei się do rąk
oraz nadaje się do wielokrotnego użytku.

Modelina 1kg

Farba akrylowa 500 ml
Farba akrylowa czarna
Farba akrylowa brązowa
Farba akrylowa ciemna niebieska
Farba akrylowa ciemna zielona
Farba akrylowa jasna zielona
Farba akrylowa różowa
Farba akrylowa pomarańczowa
Farba akrylowa niebieska
Farba akrylowa czerwona
Farba akrylowa żółta
Farba akrylowa fioletowa
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11,90 zł

Indeks

Cena

719197
719198
719199
719200
719201
719202
719203
719204
719205
719206
719207

19,90 zł
19,90 zł
19,90 zł
19,90 zł
19,90 zł
19,90 zł
19,90 zł
19,90 zł
19,90 zł
19,90 zł
19,90 zł

Modelina biała
Modelina cielista
Modelina żółta
Modelina pomarańczowa
Modelina brązowa
Modelina czerwona
Modelina fioletowa
Modelina różowa
Modelina zielona jasna
Modelina zielona
Modelina niebieska
Modelina czarna

Plastelina
Indeks

Cena

719081
719070
719080
719075
719071
719078
719072
719073
719074
719077
719079
719076

33,90 zł
33,90 zł
33,90 zł
33,90 zł
33,90 zł
33,90 zł
33,90 zł
33,90 zł
33,84 zł
33,90 zł
33,90 zł
33,90 zł

Indeks

Zestaw plastelin 12 kolorów - 180 sztuk
Zestaw składa się ze 180 sztuk w 12 kolorach: czarnym, czerwonym, niebieskim, zielonym jasnym, zielonym ciemnym, różowym, pomarańczowym,
popielatym, żółtym, białym, fioletowym, brązowym.
719100 

69,90 zł

Plastelina biała 500 g
Plastelina cielista 500 g
Plastelina pomarańczowa 500 g
Plastelina niebieska jasna 500 g
Plastelina zielona jasna 500 g
Plastelina popielata 500 g
Plastelina luzem 1kg żółta Mona
Plastelina luzem 1kg czerwona
Plastelina luzem 1kg niebieska Mona
Plastelina luzem 1kg jasno zielona
Plastelina luzem 1kg brązowa
Plastelina luzem 1kg czarna

719087
719089
719090
719093
719095
719097
727599
727907
727601
727915
727908
727916

Cena

8,90 zł
8,90 zł
8,90 zł
8,90 zł
8,90 zł
8,90 zł
14,90 zł
14,90 zł
14,90 zł
14,90 zł
14,90 zł
14,90 zł
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719086 

Wyprawka plastyczna

Naklejki dekoracyjne
Naklejki pastelowe Serca
Naklejki brokatowe Kwiatki
Naklejki brokatowe Gwiazdki
Naklejki pastelowe Słodycze
Naklejki Motylki

Gry i puzzle

Indeks

Cena

721234
721232
721251
721229
721233

4,90 zł
4,90 zł
4,90 zł
6,90 zł
7,90 zł

Cekiny

Brokatowe pompony dekoracyjne
Kuleczki XXL 20 sztuk, średnica 40 mm
Kuleczki średnie 48 sztuk, średnica 20 mm

Indeks

Cena

721239
721240

3,90 zł
3,90 zł

Zestaw 6 wzorów
Pastelowe kółka

Indeks

Cena

721231
721252

12,90 zł
14,90 zł

Odkrywamy Polskę
Ta geograficzna układanka, składająca się ze 104 puzzli, przedstawia fizyczną oraz polityczną mapę Polski wraz z informacjami o najważniejszych jeziorach i rzekach. Ponadto dzięki dołączonej do zestawu talii kart, dziecko poznaje m.in. najważniejsze polskie zabytki w poszczególnych regionach kraju.
713473

24,90 zł

Wymiary opakowania: 37 × 28,5 × 5,5 cm / Wiek: +7 lat

Cena

5,50 zł
5,90 zł

Oczy pirata
Oczy primabaleriny

Indeks

Cena

721242
721241

3,50 zł
4,90 zł

22,90 zł

Patyczki drewniane 50 sztuk

Taśmy dekoracyjne
Indeks

Cena

721238
721237

3,90 zł
4,50 zł

Korkowa mozaika
Taśma brokatowa samoprzylepna

Indeks

Cena

721244
721250

3,90 zł
4,90 zł

Brain Box Abecadło
Brain Box Świat
Brain Box Moje pierwsze obrazki

Indeks

Cena

719395
704514
704513

69,90 zł
69,90 zł
69,90 zł

Zabawki, klocki,
manipulacje

Zabawki, klocki,
manipulacje

Indeks

721236
721235

Brain Box
Edukacyjna gra, w której liczy się spostrzegawczość i koncentracja. Dzieci poprzez zabawę przyswajają wiedzę z różnych dziedzin. Dla młodszych dzieci
polecamy „Abecadło” i „Obrazki”, a dla starszych „Świat”.

Patyczki naturalne „Sosnowy pomost”
Patyczki kolorowe „Bajkowy mostek”

713772
Wymiar: 60 × 40 cm

Oczy samoprzylepne 18 sztuk, 20 mm
Wypukłe, samoprzylepne oczy z ruchomymi źrenicami.

Minispinacze drewniane 50 sztuk
Klamerki naturalne
Klamerki kolorowe

Puzzle Mapa Polski 44 elementy
Mapa Polski to puzzle, które zwrócą uwagę zarówno dzieci, jak i ich rodziców. Prezentowane puzzle w przyjazny sposób łączą zabawę z nauką oraz
pobudzają wyobraźnię i ciekawość świata. Układanka została specjalnie dostosowana do możliwości poznawczych dzieci w wieku 4-6 lat. Po ułożeniu
powstanie obrazek o wymiarach 60x40 cm.

Puzzle Maxi Zwierzęta na wsi 15 elementów
Układankę tworzy 15 bardzo dużych puzzli, dzięki czemu dzieci poradzą sobie z samodzielnym ułożeniem obrazka. Po ułożeniu powstaje obrazek przedstawiający zwierzęta gospodarskie.
718440 

20,90 zł

Wymiary obrazka: 60 × 40 cm / Wiek: +2 lata
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4 w rządku
Nowy rodzaj gry strategicznej dla dwóch osób, która w większym stopniu angażuje intelekt, uczy logicznego myślenia, planowania, przewidywania oraz
przybliża zasady rywalizacji. Zadaniem każdego z uczestników jest ułożenie
w drewnianej skrzyni rzędu składającego się z czterech kul tego samego rodzaju. Ponieważ wygrywa osoba, która utworzy najwięcej tego typu ciągów,
kule trzeba kompletować w taki sposób, by uniemożliwić wykonanie tej czynności przeciwnikowi.
SE1935 

25,90 zł

Emocje
Edukacyjna gra planszowa zachęcająca do rozmowy o emocjach i sposobach
radzenia sobie z nimi. Na dołączonych kartach znajdują się pytania i zadania
dotyczące emocji. Zawartość opakowania: 112 kart z zadaniami, 16 okrągłych kafelków, duża puzzlowa plansza, duża kostka, 4 pionki, instrukcja.

SE1626 

715883

715884

39,90 zł

32,90 zł

37,90 zł

Wymiar klocka: 4 × 1.5 × 8 cm

Wymiary: 24,5 × 22 × 4,5 cm / Wiek: +5 lat

Wymiary: 24,5 × 22 × 4,5 cm / Wiek: +7 lat

Mistrz słowa
Gra słowna polegająca na jak najszybszym ułożeniu słowa z liter znajdujących
się na wyrzuconych z kubka kostkach. Zawartość opakowania: 10 kostek (6
kostek spółgłosek, 2 kostki samogłosek, 2 kostki specjalne), klepsydra, notes,
długopis, kubek, worek, instrukcja.

Chińczyk i Warcaby
Chińczyk i warcaby to logiczne gry planszowe, które ćwiczą spostrzegawczość, umiejętność strategicznego myślenia i rozwijają koncentrację. Rozgrywki między zawodnikami mogą przebiegać na wiele sposobów, dzięki czemu stają się ciekawsze oraz skłaniają do myślenia i opracowywania nowych
strategii. Zawartość opakowania: dwustronna plansza, pionki, kostka do gry.

Zagadki Smoka Obiboka
Gra zawiera 135 kart, na których po jednej stronie znajdują się rymowane
zagadki, a po drugiej kolorowe ilustracje-odpowiedzi. Za prawidłowo rozwiązaną zagadkę gracz otrzymuje żeton. Gra uczy logicznego myślenia i wzbogaca zasób słów. Zawartość opakowania: 135 kart z zagadkami, 6 plansz, 36
żetonów, instrukcja.

Tangram
Gra logiczna polegająca na układaniu figur, przedstawionych na kartach, według określonych reguł. Zawartość opakowania: 110 kart, 4 tangramy, klepsydra, instrukcja.

717921 

717797

716078 

716654

34,90 zł

Wymiary opakowania: 24,5 × 25,5 × 6 cm / Wiek: +8 lat

17,90 zł

Wymiary opakowania: 26 × 26 × 3,5 cm / Wiek: +5 lat

40,90 zł

Wymiary opakowania: 21 × 19,5 × 5,5 cm / Wiek: +5 lat

Bystre oczko 210 elementów
Ze s t a w 8 p ro p o z y c j i g i e r e d u k a c y j n y c h t a k i c h , j a k : b y s t re
oczko, skojarzenia, bingo, zgadula, sokole oko i niby lotek. Gry
z zestawu rozwijają koncentrację pamięć i intelekt, uczą strategicznego myślenia i kojarzenia, wyzwalają pozytywne emocje
i radość uczenia się, polecane są do zajęć wyrównawczych w dysleksji. Zawartość opakowania: 210 dwustronnych kartoników o wymiarach
4,2 × 4,2 cm, 4 duże sztywne dwustronne plansze, instrukcja.

Zestaw 100 Gier
Zbiór aż stu atrakcyjnych, emocjonujących i różnorodnych gier. W tym bogatym zestawie znajdują się proste gry losowe i wymagające wysiłku gry umysłowe, są też gry zręcznościowe, strategiczne, planszowe i karciane. Zestaw
„100 gier” jest tak bogaty i zróżnicowany, że zapewni doskonałą zabawę
i mnóstwo emocji każdemu, bez względu na wiek, predyspozycje i upodobania. „100 gier” to uniwersalna zabawka dla całej rodziny.

Kalambury
Gra, w której hasła przedstawione zostały za pomocą obrazków. Hasła „obrazki” przedstawiają przedmioty, osoby, zwierzęta, czynności. Prezentacja haseł może nastąpić za pomocą gestów lub opisu słownego w zależności od
pola zajętego na planszy. Zawartość opakowania: karty „obrazki” – 165 sztuk,
plansza, pionki do gry – 4 sztuki, kostka do gry, żetony – 80 sztuk, klepsydra.

Kot w worku
Gra, w której dziecko za pomocą dotyku musi rozpoznać element, który znajduje się w woreczku. Po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi, gracz próbuje znaleźć element na planszach. Zawartość opakowania: 9 dwustronnych
plansz, 27 obrazków, 30 pionków (po 5 w 6 kolorach), woreczek, instrukcja.

717928

SE1538

709065

60,90 zł

35,90 zł

Wymiary opakowania: 28 × 19 × 6 cm / Wiek: +3 lata
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35,90 zł

Wymiary opakowania: 28 × 19 × 6 cm / Wiek: +4 lata

31,90 zł

SE3658 

49,90 zł

Wymiary opakowania: 37 × 22 × 3 cm / Wiek: +3 lata

465

Zabawki, klocki,
manipulacje

Zabawki, klocki,
manipulacje

Domino tradycyjne
W skład zestawu wchodzi 28 kostek wykonanych z bezsękowego drewna
bukowego.

Psotne słówka - głoski szumiące
Gra logopedyczna przeznaczona dla wszystkich, którzy chcą doskonalić prawidłową wymowę trudnych głosek szumiących: sz, cz, ż, dż. Zawartość opakowania: 56 kart, 36 kafelków, 4 dwustronne plansze, instrukcja.

Gry i puzzle

Gry i puzzle

Mówiące Pióro
Nowa wersja klasycznej edukacyjnej gry dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Mówiący elektroniczny długopis prowadzi dzieci przez grę, informując je,
czy udzielona przez nie odpowiedź jest prawidłowa. Zawiera 60 kart, mnóstwo edukacyjnych ćwiczeń i ponad 500 quizów. Zapoznaje dzieci z różnymi
kształtami, kolorami, zwierzętami, cyframi oraz liczbami. Wspomaga rozwój
zmysłu obserwacyjnego i umiejętności logicznego myślenia.

Zestaw gier
Zestaw gier łączący w sobie zarówno gry planszowe, logiczne, jak i zręcznościowe. Można w nim znaleźć gry takie jak: warcaby, młynek, trójkąt, bierki
i pchełki. Zawartość opakowania: dwustronna plansza, 16 wysokich pionków,
32 niskie pionki, trójkąt, 15 kołków, kostka do gry, 28 elementów domina, miseczka do pchełek, 4 duże pchełki, 16 małych pchełek, instrukcja.

Zestaw 25 gier
Zestaw 35 gier

Indeks

Cena

715115
715127

30,90 zł
37,90 zł

Mówiące Pióro 500 pytań
Mówiące Pióro 1000 pytań

Indeks

Cena

725611
705062

42,90 zł
45,90 zł

Gra Potwory do szafy
Kooperacyjna zabawa dla najmłodszych pogromców potworów. Gracze
wspólnie starają się przegonić do szafy potwory wyłażące spod łóżka. Dwa
warianty do wyboru – współpraca lub rywalizacja! Oryginalne ilustracje potworów stworzył Maciej Szymanowicz.
709056

36,90 zł

Wymiary opakowania: 4 x 19 x 19 cm / Wiek: +3 lata

Dni tygodnia
Dzieci uczą się nie tylko nazw dni tygodnia, ale również ogólnej orientacji
w czasie. W trakcie gry wykorzystuje się wiele atrakcyjnych rekwizytów. Gracze poruszają się pionkami po polach oznaczających dni tygodnia. Kto dotrze pierwszy do pola pośrodku planszy, ten wygrywa. Po drodze trzeba mieć
jednak wiele szczęścia na różnych etapach gry. Ważny jest udany rzut kostką, ale również istotne jest losowanie karty z poleceniem decydującym o dalszym ruchu. Przepustką do etapu ostatecznej rozgrywki jest ułożenie puzzli.
SE1618

27,90 zł

Ciuciubabka
Fascynująca gra i zabawa jednocześnie – w pięciu wariantach, dla młodszych
i starszych dzieci. Nawet dorośli znajdą dla siebie odpowiedni wariant. Głównym zadaniem jest rozpoznanie przedmiotu po kształcie, za pomocą dotyku,
bez patrzenia na niego. Okazuje się, że nie jest to takie łatwe.

Zagadki Smoka Obiboka
Halo, halo! To znów ja! Kto gry lubi, ten mnie zna,a kto zna mnie – dobrze
wie, co znajduje się w tej grze. To są zagadki – dla was zagadki, pisane wierszem zgrabnym i gładkim, ilustrowane pięknie pytania. Zapraszam wszystkich
do zgadywania! Do zabawy zaproś koniecznie kolegów i koleżanki albo najbliższych. Smok Obibok Zawartość zestawu: 117 kart z zagadkami, 4 puzzle
do zaznaczania poprawnych odpowiedzi, instrukcja.

Gra edukacyjna Memino Mało i Dużo
Kolorowe kartoniki skrywają jeszcze więcej przeciwieństw. Czas je odnaleźć!
Jak grać? Ułóż jasnoniebieskie kartoniki obrazkami do góry, a ciemnoniebieskie – obrazkami do dołu. Można już rozpocząć grę. Gdy pierwszy gracz odkrywa obrazek, wszyscy zaczynają szukać do niego pary. Kto pierwszy dostrzeże właściwy kartonik, nakrywa go dłonią, a następnie zabiera parę i kładzie ją obok siebie. Liczy się spostrzegawczość! Wygrywa ten z graczy, który
zbierze najwięcej par przeciwieństw.

SE1617

709067 

725781 

29,90 zł

34,90 zł

22,90 zł

Zabawki, klocki,
manipulacje

Zabawki, klocki,
manipulacje

Wymiary opakowania: 19x19x3,5 cm / Wiek: +2 lata

Poznajemy godziny
Zwycięzcą zostaje ten kto pierwszy dotrze do centralnego pola planszy.
W pierwszym, łatwiejszym, wariancie gry dzieci poznają sposób określania
czasu w trzech formach zapisu: 1) w postaci zapisu cyframi, 2) w postaci zapisu słownego, 3) w postaci określenia czasu za pomocą wskazówek zegara. Drugi wariant gry jest przeznaczony dla dzieci, które potrafią określać godziny na zegarze.

Miesiące i pory roku
Gra planszowa, która zapewni świetną zabawę i wiele prawdziwych emocji zarówno dzieciom, jak i towarzyszącym im dorosłym. Oprócz wspaniałej planszy, pionków i kostki, w grze wykorzystuje się wiele innych atrakcyjnych rekwizytów – między innymi puzzle, na których są przedstawione 4 pory roku. Podczas gry i zabawy dzieci uczą się nazw i kolejności miesięcy oraz ich związku z następującymi po sobie porami roku. To samo dotyczy dni tygodnia.

Gra edukacyjna Kształty i kolory
Prosta i wciągająca gra, która zachęca najmłodsze dzieci do rozpoznawania
geometrycznych kształtów i 4 głównych kolorów. 4 plansze i sześć 16 kolorowych elementów tworzą 3 różne tryby gry, które wprowadzają dzieci
w kształty i kolory. Tryb Free-play bawi również Twoje dziecko, gdy tworzy
coś, co może wymyślić jego wyobraźnia.

Gra edukacyjna Nauka pisania
Prosta i zabawna gra edukacyjna, która uczy dzieci, jak pisać pierwsze litery
i słowa za pomocą kolorowych tablic do rysowania i specjalnego znacznika.
Tablice wielokrotnego zapisu umożliwiają dzieciom ciągłe doskonalenie umiejętności, doskonalenie pisania i uczenie się na błędach. Twoje dziecko zostanie
wprowadzone do świata pisania w sposób progresywny i zabawny!

SE1620 

SE1619

720192 

720201

27,90 zł

27,90 zł

Wymiary opakowania: 18x23x7 cm / Wiek: +2 lata

466

17,90 zł

17,90 zł

Wymiary opakowania: 18x23x7 cm / Wiek: +5 lat

467

Gry i puzzle

Jedyny taki produkt na rynku!
Kreatywne Literki Magnetyczne
Gra edukacyjna Ciało człowieka
Ciało człowieka to gra edukacyjna dla dzieci w wieku 6-12 lat, która pozwoli poszerzyć wiedzę o częściach ciała i zrozumieć funkcjonowanie organizmu.
Głównym zadaniem graczy jest odpowiadanie na pytania zawarte na kartach
oraz poszukiwanie części ciała na planszy i plakacie. Gra kończy się w momencie przejścia całej planszy. Gra Ciało człowieka zawiera planszę, 41 kart
z pytaniami, 14 kart do gry obserwacyjnej, pionki, kostkę, plakat z nazwami
części ciała oraz instrukcję. W grze może wziąć udział dwóch lub więcej graczy, rozgrywki trwają około 20-40 minut. To ciekawy pomysł na spędzanie
czasu w gronie rówieśników, rodzeństwa i rodziców.
722348

28,99 zł

Karotka. Gra logiczna
Karty przeznaczone dla najmłodszych dzieci. Są duże i mają przejrzyste ilustracje i teksty. Gra zawiera pełny program dydaktyczny oraz sympatyczną,
mówiącą i świecącą karotkę, która pochwali dziecko za dobrą odpowiedź.
702133

40,90 zł

Wiek: + 6 lat

Grzybobranie
Grzybobranie w zaczarowanym lesie to klasyczna gra planszowa w zupełnie
nowej wersji. Gracze poruszają się po lesie i zbierają grzyby - uwaga na muchomory! Wygrywa gracz, który zdobędzie najwięcej grzybów. Zawartość
opakowania: plansza, 25 grzybków, 18 żetonów ze zwierzątkami, ściany chatki czarownicy, 4 koszyki, 4 pionki, kostka, instrukcja.

Gorący ziemniak Junior
Gra edukacyjna sprawdzająca wiedzę i refleks. Gracz rozpoczynający grę bierze pluszowego ziemniaka do ręki. Osoba siedząca po jego prawej stronie
wyciąga pierwszą kartę z talii i czyta na głos pytanie. Następnie energicznie
kręci bączkiem odmierzającym czas. Zawartość opakowania: plansza, Gorący
Ziemniak, 165 kart pytań, 8 pionków, bączek, instrukcja.

709064 

715137

57,90 zł

Wymiary opakowania: 8 × 26 × 26 cm / Wiek: +4 lata

48,90 zł

Wymiary opakowania: 24,5 × 25,5 × 6 cm / Wiek: +4 lata

347 elementów - liter, dwuznaków i znaków interpunkcyjnych
kształt puzzli ułatwiający układanie wyrazów

Zabawki, klocki,
manipulacje

Zabawki, klocki,
manipulacje

opakowanie z wygodnymi uchwytami do przenoszenia

5 sekund Junior
Gra edukacyjna sprawdzająca wiedzę, kreatywne myślenie i refleks. Gracz
rozpoczynający grę ustawia na środku pudełko z kartami i losuje pytanie, na
które odpowiada gracz siedzący na Gorącym Krześle. Kiedy usłyszy pytanie, wystartuje czasomierz odmierzający dokładnie 5 sekund przeznaczonych
na udzielenie 3 poprawnych odpowiedzi. Zawartość opakowania: 354 karty
z pytaniami (708 pytań), 18 kart „czas”, 18 kart „zmiana”, 6 pionków, czasomierz, plansza, pudełko na karty, instrukcja.

Mistakos – walka o stołki
Zręcznościowa gra polegająca na dokładaniu krzeseł w wybranym kolorze,
tak aby utworzona konstrukcja nie legła w gruzach. Każdy gracz musi wykazać się bystrym okiem i zwinnymi palcami, by zostać mistrzem budowania wymyślnych konstrukcji. Zawartość opakowania: 24 krzesła w 3 kolorach.

706338

711170 

Wymiary opakowania: 8 × 26 × 26 cm / Wiek: +4 lata

468

93,90 zł

Wymiary opakowania: 15 × 10 × 26 cm / Wiek: +5 lat

58,90 zł

www.mac.pl/dydaktyka
469

Książki

Spis treści
474

LOGICO

494

Metoda Krakowska

498

PUS

507

PALETA

510

Atlasy

512

Plansze

514

Publikacje metodyczne

524

Płyty CD

525

Książka dziecięca

471

486

Książki

polecamy

polecamy
s. 527

s. 486
Gdy Pola się zgubi

W dolinie Muminków

s. 527

Uczuciometr inspektora
Krokodyla

Jak tata pokazał
mi wszechświat

s. 490

s. 486

s. 527
Wielka księga wartości

Książki

Książki

Tosia i Julek
idą do przedszkola

472

473

LOGICO

LOGICO

LOGICO to tabliczka wraz z zestawem książeczek, które stanowią wyjątkową pomoc edukacyjną. Treści zawarte w książeczkach są zgodne z wymogami ujętymi
w podstawie programowej.

Jak to działa?

Dobór ćwiczeń, a także możliwość manipulowania kolorowymi guziczkami podczas poszukiwania prawidłowego rozwiązania sprawią, że dzieci będą się chętniej
uczyć, spontanicznie sięgając po zadania o charakterze zabawy.
Na kolejnych kartach dzieci odkrywają sytuacje i postacie, z którymi mogą się identyfikować.
Książeczki zostały tak skonstruowane, aby dziecko mogło bawić się samo lub z rówieśnikami oraz samodzielnie decydować o rodzaju i liczbie kart Logico.
Odwrotna strona każdej karty umożliwia samokontrolę i stanowi dodatkową pomoc oraz zachętę do malowania, wycinania, majsterkowania czy opowiadania historyjek.

LOGICO PRIMO
Dla przedszkolaków
LOGICO PRIMO oferuje różne formy zabawy, dzięki której uczy spostrzegawczości, posługiwania się liczbami i kolorami, orientacji przestrzennej, zdobywania wiedzy o świecie, dostrzegania logicznych związków przez przyporządkowanie i analogię.

LOGICO PICCOLO
Dla uczniów w wieku 6–8 lat
LOGICO PICCOLO to zestaw doskonałych ćwiczeń wspierających rozwój
dziecka, budzących jego ciekawość poznawczą i – przede wszystkim – uczących samodzielnego myślenia.

1. Otwórz książeczkę.

5. Rozwiąż zadanie.

2. Wybierz zadanie.

6.	Przesuń kolorowy guzik w miejsce odpowiedzi.

8.	Odwróć kartkę z zadaniem na drugą stronę
i wsuń w ramkę.

3.	Wsuń kartę z nim w ramkę od góry.

7.	Po rozwiązaniu wszystkich zadań wyjmij
książeczkę z ramki.

9.	Sprawdź, czy dobrze odpowiedziałeś –
porównaj ustawienie kolorów guziczków.

4. Zapoznaj się z poleceniem.

Ramka Logico Piccolo
2080001

D

D

E!

16,3 × 23,3 cm / 32 strony
oprawa miękka

Z W POLSC

Książeczka do ramki Logico

Olek i Ada. Poziom B+
881497

40

KRAJACH

12,00 zł

Olek i Ada. B+

Książki

Książki

TE

RA

Z W POLSC

AD

KRAJACH

ON

ENIONE W P
OC

AD

od 5 lat

od 4 lat

ON

12,00 zł

Olek i Ada. B

Z W POLSC

Olek i Ada. A+

ENIONE W P
OC

40

KRAJACH

Książeczka do ramki Logico

12,00 zł

16,3 × 23,3 cm / 32 strony
oprawa miękka

TE

474

D

od 3 lat

Książeczka do ramki Logico

Olek i Ada. Poziom B
16,3 × 23,3 cm / 32 strony
oprawa miękka

E!

881495

AD

Olek i Ada. Poziom A+

Olek i Ada. A

RA

40

RA

TE

16,3 × 23,3 cm / 32 strony
oprawa miękka

881496

Z W POLSC

Książeczka do ramki Logico

12,00 zł

ENIONE W P
OC

KRAJACH

ON

TE

881494

AD

40

ON

ENIONE W P
OC

RA

Olek i Ada. Poziom A

29,99 zł

E!

29,99 zł

D

1080001

E!

Ramka Logico Primo

od 6 lat

475

LOGICO

D

Malowanie, budowanie
i majsterkowanie

od 3 lat

od 3 lat

E!

D

E!

D

D

E!

E!

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

Z W POLSC

Książeczka do ramki Logico

W ogrodzie
zoologicznym
5–6 lat

EDUKACJA

W wiejskiej zagrodzie
12,00 zł

E!

D

D

E!

D

E!

E!

D

Książki

1584000 		

40

KRAJACH

1684030 		
16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

EDUKACJA

W ogrodzie zoologicznym
12,00 zł

1684040 		
16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

Robienie zakupów to przyjemność
12,00 zł

1684052 		

12,00 zł

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

477

Książki

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

12,00 zł

AD

Bawię się i uczę.
Roczne przygotowanie przedszkolne

ON

1583020 		

6 lat

EDUKACJA

TE

5 lat

12,00 zł

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

AD

Roczne przygotowanie przedszkolne

1684010 		

ON

W wiejskiej
zagrodzie

EDUKACJA

ENIONE W P
OC

RA

Z W POLSC

Z W POLSC

Ruch drogowy

TE

Książeczka do ramki Logico

Bawię się i uczę

AD

TE

Książeczka do ramki Logico

Nasze przedszkole

6 lat

12,00 zł

AD

Książeczka do ramki Logico

KRAJACH

40

KRAJACH

Ruch drogowy
EDUKACJA

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

ON

TE

RA

Z W POLSC

ON

AD

KRAJACH

40

ENIONE W P
OC

RA

Z W POLSC

1682040 		

ENIONE W P
OC

AD

TE

12,00 zł

RA

Z W POLSC

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

ON

KRAJACH

40

KRAJACH

Wymyśl i odkryj
12,00 zł

1682030 		

ENIONE W P
OC

AD

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

ON

TE

RA

40

Nasze przedszkole

Czterolatek. Bawię się i uczę
1481000 		

ENIONE W P
OC

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

Książeczka do ramki Logico

5−6 lat

EDUKACJA

Zabawa z rachunkami
12,00 zł

1480060 		
16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

od 4 lat

EDUKACJA

6 lat

EDUKACJA

Patrz i mów

AD

od 4 lat

ON

od 4 lat

12,00 zł

1480050 		

Z W POLSC

Bawię się i uczę

TE

Wymyśl i odkryj

KRAJACH

Czterolatek

476

Książeczka do ramki Logico

Zabawa
z rachunkami

EDUKACJA

40

12,00 zł

1682020 		

ENIONE W P
OC

RA

Z W POLSC

Książeczka do ramki Logico

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

Książeczka do ramki Logico

KRAJACH

PATRZ I MÓW

ON

TE

RA

RA

Z W POLSC

Książeczka do ramki Logico

ENIONE W P
OC

40

AD

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

KRAJACH

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

ENIONE W P
OC

40

EDUKACJA

Zabawy z liczbami
12,00 zł

1682010 		

Przedszkole
czterolatka

Przedszkole czterolatka
12,00 zł

1480020 		

RA

Z W POLSC

ON

Dziecięce zabawy

KRAJACH

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

5−6 lat

EDUKACJA

Liczby

Książeczka do ramki Logico

od 4 lat

EDUKACJA

40

12,00 zł

1680011 		

ENIONE W P
OC

TE

Dziecięce zabawy

476

RA

Z W POLSC

Książeczka do ramki Logico

od 4 lat

40

AD

KRAJACH

TE

TE

RA

ENIONE W P
OC

AD

40

ON

ENIONE W P
OC

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

Zabawy z liczbami

5–6 lat

Malowanie, budowanie i majsterkowanie
12,00 zł

1380040 		

E!

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

ON

D

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

Przedszkole trzylatka
12,00 zł

1380020 		

Książeczka do ramki Logico

Liczby

EDUKACJA

E!

Trzylatek. Bawię się i uczę
12,00 zł

1380010 		

5–6 lat

D

Jeden dzień z Anią...

od 3 lat

EDUKACJA

D

Bawię się i uczę

Książeczka do ramki Logico

6

E!

Książeczka do ramki Logico

Przedszkole
trzylatka

Z W POLSC

5

D

Książeczka do ramki Logico

Trzylatek

4

KRAJACH

E!

E!

D

D

E!

E!

E!

D

D

E!

Książeczka do ramki Logico

Jeden dzień z Anią
i Piotrusiem

3

AD

2

Książeczka do ramki Logico

40

RA

Z W POLSC

ON

KRAJACH

TE

RA

Z W POLSC

ENIONE W P
OC

AD

KRAJACH

ON

40

TE

RA

Z W POLSC

ENIONE W P
OC

AD

KRAJACH

ON

40

TE

RA

Z W POLSC

ENIONE W P
OC

AD

40

ON

KRAJACH

RA

Z W POLSC

ENIONE W P
OC

TE

KRAJACH

AD

40

TE

TE

RA

ENIONE W P
OC

AD

40

ON

ENIONE W P
OC

ON

D

LOGICO

477

LOGICO

B

d

E!

E!

D

E!

sz, cz, ¿

KRAJACH

Z W POLSC

E .. .

żu

G

A

E SZ

Trudne g³oski

E!

D

E!

40

AD

RA

13,00 zł

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

ON

Z W POLSC

TE

AŻ

KRAJACH

2082020 		

ENIONE W P
OC

AD

TE

RA

szu

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

ENIONE W P
OC

40

Czytamy bajki. Śpiąca królewna
13,00 zł

2082010 		

ON

KRAJACH

Z W POLSC

D

E!

E!

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

AD

TE

RA

40

Czytamy bajki. Czerwony Kapturek
13,00 zł

2080120 		

ENIONE W P
OC

6–8 lat

EDUKACJA

D

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

Śpiąca Królewna

6–9
6-8 lat

Spostrzeganie. Porównywanie
12,00 zł

Z W POLSC

CZYTAMY BAJKI

Czerwony Kapturek
Kapturek

E!

1684300 		

D

D

E!

D

E!

D

D

E!

D

E!

D

E!

E!

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

Nasze zwierzęta
12,00 zł

ON

D

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

1684100 		

AD

Zabawy dzieci

40

KRAJACH

Książeczka do ramki Logico

CZYTAMY BAJKI
EDUKACJA

RA

ON

6–8 lat

12,00 zł

Z W POLSC

Książeczka do ramki Logico

Porównywanie

ENIONE W P
OC

KRAJACH

TE

od 6 lat

1684090 		

AD

Spostrzeganie

Ola i Maciuś na drodze

ON

Nasze zwierzęta
EDUKACJA

TE

Książeczka do ramki Logico

Zabawy dzieci
5–6 lat

40

RA

Z W POLSC

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

Książeczka do ramki Logico

Książeczka do ramki Logico

Ola i Maciuś na drodze
EDUKACJA

KRAJACH

13,00 zł

2080110 		

ENIONE W P
OC

AD

TE

RA

Z W POLSC

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

ON

KRAJACH

Książeczka do ramki Logico

5–6 lat

40

EDUKACJA

Spostrzeganie. Ślady
13,00 zł

2080100 		

ENIONE W P
OC

AD

Z W POLSC

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

ON

RA

TE

Z W POLSC

KRAJACH

40

6–8 lat

Spostrzeganie. Kolorowe kształty
13,00 zł

2080040 		

ENIONE W P
OC

AD

RA

TE

TE

RA

KRAJACH

40

Z W POLSC

Ślady

edukacja
elementarna

EDUKACJA

Bohaterowie naszych lektur
12,00 zł

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

ENIONE W P
OC

AD

40

6–9
6−8 lat
lat

EDUKACJA

1684080 		

ON

ENIONE W P
OC

KRAJACH

Spostrzeganie

BohaterowieBAJKI
CZYTAMY
Czerwony
naszych Kapturek
lektur

W dziecięcym pokoju

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

ON

D

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

Książeczka do ramki Logico

5–6 lat

12,00 zł

1684070 		

AD

W dziecięcym pokoju

Nasze ubrania
12,00 zł

1684060 		

40

RA

Z W POLSC

ON

Wiosna, lato, jesień, zima

KRAJACH

ENIONE W P
OC

TE

od 6 lat

RA

Z W POLSC

AD

Książeczka do ramki Logico

Nasze ubrania
EDUKACJA

KRAJACH

Kolorowe kszta³ty

Książeczka do ramki Logico

Książeczka do ramki Logico

5−6 lat

40

ON

Wiosna, lato,
jesień, zima

RA

Z W POLSC

Spostrzeganie

ENIONE W P
OC

TE

Książeczka do ramki Logico

KRAJACH

TE

RA

Z W POLSC

40

AD

KRAJACH

ENIONE W P
OC

AD

40

ON

ENIONE W P
OC

TE

TE

RA

AD

40

ON

ENIONE W P
OC

ON

D

LOGICO

F
Książeczka do ramki Logico

Książeczka do ramki Logico

Liczenie
i porównywanie

Trudne głoski

478

6 - 8 lat

EDUKACJA

Liczenie i porównywanie
1684400 		
16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

478

Głoski, litery,
sylaby, wyrazy

s, sz, z, ż

Logopedia. Trudne głoski: s, sz, z, ż
12,00 zł

2082030 		
16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

edukacja
elementarna

6–8 lat

EDUKACJA

Logopedia. Głoski, litery, sylaby, wyrazy
13,00 zł

2082040 		
16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

13,00 zł

Logopedia. Trudne głoski: sz, cz, ż
2088020 		

13,00 zł

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

479

Książki

Książki

od 6 lat

Książeczka do ramki Logico

LOGICO

LOGICO

Early bird. Fruit and vegetables

E!

D

E!

RA

Z W POLSC

40

AD

5

7 89
1

KRAJACH

ON

9

Z W POLSC

ENIONE W P
OC

TE

8

RA

TE

TE

4 56

40

AD

KRAJACH

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

ENIONE W P
OC

AD

40

13,00 zł

2087020 		

ON

ENIONE W P
OC

RA

1 23

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

ON

D

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

Early bird. At school
13,00 zł

2087080 		

KRAJACH

Z W POLSC

E!

13,00 zł

2087060 		

D

Early bird. All about animals

106
2

4

3
2
7 1

Książeczka do ramki Logico
Książeczka do ramki Logico

Liczenie w zakresie 10
6–8 lat

Czerwony Kapturek

Posługiwanie się liczbami, cz. 1
6–9
6−8 lat
lat

EDUKACJA

Liczenie w zakresie 10.
Dodawanie, cz. 1

Posługiwanie się liczbami, cz. 2
6–9
6−8 lat
lat

EDUKACJA

Liczby w zakresie 20.
Posługiwanie się liczbami, cz. 1
13,00 zł

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

D

E!

Książeczka do ramki Logico

40

AD

Z W POLSC

13,00 zł

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

ON

RA

TE

TE

KRAJACH

2182030 		

ENIONE W P
OC

AD

40

13,00 zł

2182020 		

ENIONE W P
OC

RA

KRAJACH

Z W POLSC

Książeczka do ramki Logico

Ćwiczenia w liczeniu
Liczenie w zakresie 20
Dodawanie, cz. 1
6–8 lat

Liczby w zakresie 20.
Posługiwanie się liczbami, cz. 2

ON

D

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

EDUKACJA

E!

2182010 		

Ćwiczenia w liczeniu

Liczenie w zakresie 20
Dodawanie i odejmowanie, cz. 2
EDUKACJA

6–8 lat

Liczenie w zakresie 20.
Dodawanie, cz. 1
2182040 		
16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

EDUKACJA

Liczenie w zakresie 20.
Dodawanie i odejmowanie, cz. 2
13,00 zł

2182070 		
16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

Liczenie w zakresie 100 dziesiątkami
13,00 zł

2182080 		

Książki

Książki

Sposoby
liczenia
CZYTAMY
BAJKI
Liczby w zakresie 20

Czerwony Kapturek

Dodawanie, cz. 1

480

Książeczka do ramki Logico

Sposoby
liczenia
CZYTAMY
BAJKI
Liczby w zakresie 20

Ćwiczenia w liczeniu

13,00 zł

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

481

LOGICO

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

2381020 		
16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

D

E!

D

E!

D

E!

E!

D

E!

40

EDUKACJA

Liczby w zakresie 20.
Dodawanie i odejmowanie, cz. 1
13,00 zł

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

2184040 		

13,00 zł

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

Sposoby liczenia
Liczby w zakresie 100

KRAJACH

Pos³ugiwanie siê liczbami, czêœæ 1

Z W POLSC

E!

D

Z W POLSC

2184030 		

ENIONE W P
OC

RA

E!

D

E!

KRAJACH

ą

ę

Książeczka do ramki Logico

Sposoby
liczenia
CZYTAMY
BAJKI
Liczby w zakresie 20
Czerwony Kapturek

Dodawanie i odejmowanie, cz. 2
6–9
od 6lat
lat

EDUKACJA

2381030 		
16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

edukacja
elementarna

EDUKACJA

Liczby w zakresie 20.
Dodawanie i odejmowanie, cz. 2

Niebieska ortografia, cz. 3
13,00 zł

D

D

E!

D
D

E!

13,00 zł

E!

D

E!

D

E!

D
D

Książki

2381010 		

6–8 lat

Niebieska ortografia, cz. 2

Z W POLSC

13,00 zł

2184050 		
16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

Liczby w zakresie 100.
Posługiwanie się liczbami, cz. 1
13,00 zł

2282011 		
16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

Liczby w zakresie 100.
Dodawanie i odejmowanie, cz. 1
13,00 zł

2282021 		

13,00 zł

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

483

Książki

Niebieska ortografia, cz. 1

RA

cz. 3
EDUKACJA

AD

6–8 lat

ON

Niebieska ortografia

40

13,00 zł

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

AD

Książeczka do ramki Logico

Niebieska ortografia
EDUKACJA

Dodawanie i odejmowanie, cz. 1
6–9
od 6lat
lat

Bezpieczeństwo na drodze

2182120 		

ENIONE W P
OC

ęą

Książeczka do ramki Logico

6–8 lat

40

KRAJACH

Czerwony Kapturek

ON

ę

Niebieska ortografia

cz. 2

RA

Z W POLSC

EDUKACJA

TE

ó

ENIONE W P
OC

Sposoby
liczenia
CZYTAMY
BAJKI
Liczby w zakresie 20

AD

ó

13,00 zł

ON

ó

ó

ch

H

Książeczka do ramki Logico

cz. 1

482

Ó

Z W POLSC

KRAJACH

Ćwiczenia podstawowe.
Liczenie w zakresie 6

TE

ż

ku

13,00 zł

2182110 		
16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

Książeczka do ramki Logico

od 6 lat

EDUKACJA

2281030 		

KRAJACH

u

RA

13,00 zł

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

Liczenie w zakresie 6

AD

rz

u

u ku
ku k
u
tu
tutu

Ćwiczenia podstawowe

ON

RZ

40

TE

Z W POLSC

Książeczka do ramki Logico

Różowa ortografia

ENIONE W P
OC

AD

KRAJACH

ż

RZ

ż

ON

TE

rz

rz

RA

Książeczka do ramki Logico

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

ENIONE W P
OC

40

13,00 zł

2282200 		

AD

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

ON

13,00 zł

2281010 		

2182101 		

3-2

Różowa ortografia, cz. 3

Różowa ortografia, cz. 2

Ćwiczenia podstawowe.
Liczenie elementów

+

6–8 lat

EDUKACJA

EDUKACJA

+

h

h

6–8 lat

TE

Różowa ortografia, cz. 1

ch

Z W POLSC

Liczenie elementów

AD

6 - 8 lat

EDUKACJA

h

RA

KRAJACH

=

cz. 3

cz. 2

6–8 lat

h

Ćwiczenia podstawowe

ON

cz. 1

H
ch

H
H

-

1+2

H

HH
H

40

TE

Różowa ortografia

CH

KRAJACH

Z W POLSC

Książeczka do ramki Logico

Łatwy początek

ENIONE W P
OC

AD

Książeczka do ramki Logico

H

ch

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

5

ch

ch

13,00 zł

2182090 		

ON

u
ó

u...

Książeczka do ramki Logico

Różowa ortografia

RA

Z W POLSC

ch

U

ż

KRAJACH

TE

Uu...
Ó

40

Książeczka do ramki Logico

Widzę i myślę

ENIONE W P
OC

AD

RZ

RA

ON

40

13,00 zł

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

ENIONE W P
OC

TE

Z W POLSC

Kształty, wzory, liczby

2181030 		

Z W POLSC

6–8 lat

EDUKACJA

40

RA

TE

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

AD

TE

ż

13,00 zł

2181020 		

KRAJACH

rz

rz

Zielona ortografia, cz. 2

KRAJACH

Widzę i myślę

Czerwonywzory,
Kształty,
Kapturek
liczby

ENIONE W P
OC

AD

6–9
6−8 lat
lat

Książeczka do ramki Logico

cz. 2

RA

Z W POLSC

40

ON

6–8 lat

KRAJACH

TE

CZYTAMY
ŁATWY
POCZĄTEK
BAJKI

ENIONE W P
OC

AD

Zielona ortografia

ON

RA

TE

Książeczka do ramki Logico

ENIONE W P
OC

40

TE

13,00 zł

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

40

RA

Zielona ortografia

Zielona ortografia, cz. 1

2181010 		

Z W POLSC

Książeczka do ramki Logico

6–8 lat

Czytam i spostrzegam

RA

Z W POLSC

ENIONE W P
OC

KRAJACH

ON

KRAJACH

cz. 1

edukacja
elementarna

40

AD

TE

RA

ENIONE W P
OC

AD

40

ON

ENIONE W P
OC

ON

Czytam
i spostrzegam

E!

LOGICO

LOGICO

Dzielenie w zakresie 100, cz.1
2282060 		

EDUKACJA

Dzielenie w zakresie 100, cz. 2
13,00 zł

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

13,00 zł

2282070 		
16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

E!

E!

D

E!

E!

D

D

E!

ENIONE W P
OC

RA

Z W POLSC

13,00 zł

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

40

AD

KRAJACH

2382100 		

ON

RA

Z W POLSC

40

TE

KRAJACH

TE

TE

RA

Z W POLSC

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

ENIONE W P
OC

AD

KRAJACH

40

EDUKACJA

Geometria, cz. 1
13,00 zł

2384010 		

AD

ENIONE W P
OC

AD

TE

RA

40

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

ON

ENIONE W P
OC

ON

D

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

6–8 lat

EDUKACJA

Rośliny leśne, polne i ogrodowe
13,00 zł

2382060 		

ON

Geometria

13,00 zł

2282080 		

GEOMETRIA

cz. 1

6–8 lat

EDUKACJA

Liczenie w zakresie 10 000.
Wprowadzenie

Rok – czas

Książeczka do ramki Logico

Rośliny leśne, polne
i ogrodowe

KRAJACH

Z W POLSC

E!

6–8 lat

EDUKACJA

edukacja
elementarna

E!

6–8 lat

cz. 2

E!

cz. 1

Książeczka do ramki Logico

Ćwiczenia w liczeniu

Liczenie w zakresie 10 000
Wprowadzenie
od 8 lat

E!

Dzielenie w zakresie 100

D

Książeczka do ramki Logico

Dzielenie w zakresie 100

Z W POLSC

1

Książeczka do ramki Logico

Książeczka do ramki Logico

40

KRAJACH

1O
89

D

67

E!

D

51

7
20 10

RA

Z W POLSC

3

1 2 34 5

D

14

3

D

D

E!

E!

D

18

KRAJACH

AD

20:10

RA

Z W POLSC

ENIONE W P
OC

ON

9

35

8

O

KRAJACH

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

ENIONE W P
OC

40

13,00 zł

2382030 		

TE

100

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

40

RA

13,00 zł

2382021 		

ENIONE W P
OC

EDUKACJA

AD

10:5

Z W POLSC

Liczby w zakresie 100.
Tabliczka mnożenia i dzielenie

ON

Rok – czas

Z W POLSC

Tabliczka mnożenia i dzielenie
6–9
6−8 lat
lat

TE

4

KRAJACH

Sposoby
liczenia
CZYTAMY
BAJKI
Liczby w zakresie 100

AD

E!

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

1

2 3

13,00 zł

2382011 		

KRAJACH

Czerwony Kapturek

ON

TE

RA

Z W POLSC

Książeczka do ramki Logico

Czerwony Kapturek

Liczby w zakresie 100.
Mnożenie i dzielenie

TE

KRAJACH

Książeczka do ramki Logico

Mnożenie i dzielenie
6–9
6−8 lat
lat

EDUKACJA

Matematyka
AD

40

13,00 zł

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

ON

D

6–8 lat

Liczby w zakresie 100.
Działania arytmetyczne

2282050 		

ENIONE W P
OC

AD

13,00 zł

AD

TE

RA

ON

ENIONE W P
OC

40

Działania arytmetyczne

EDUKACJA

Mnożenie w zakresie 100, cz. 1

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

ON

6–98lat
od
lat

2282040 		

Z W POLSC

Sposoby
liczenia
CZYTAMY
BAJKI
Liczby w zakresie 100

Liczby w zakresie 100

cz.
1
Czerwony
Kapturek

13,00 zł

RA

TE

Sposoby liczenia

Mnożenie
zakresie 100
CZYTAMYw BAJKI

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

40

AD

Książeczka do ramki Logico

Książeczka do ramki Logico

2282030 		

KRAJACH

7· 3

20

Liczby w zakresie 100.
Mnożenie

ENIONE W P
OC

9 ·3

10
10 .100

Liczby w zakresie 100.
Dodawanie i odejmowanie, cz. 2

RA

Z W POLSC

ON

KRAJACH

RA

Z W POLSC

40

TE

4·5

KRAJACH

ENIONE W P
OC

AD

6 ·8

40

TE

TE

RA

ENIONE W P
OC

AD

40

ON

ENIONE W P
OC

ON

D

LOGICO

10 km
5 km

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

484

Książeczka do ramki Logico

Zwierzęta domowe,
hodowlane i leśne

Orientacja przestrzenna

od 7 lat

Geometria
2282090 		

Książeczka do ramki Logico

Geometria
z samochodem

6–8 lat

EDUKACJA

Geometria z samochodem
13,00 zł

2282100 		
16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

Orientacja przestrzenna
Orientacja na płaszczyźnie
Odbicia lustrzane i obroty
6–8 lat

Droga i jej kierunek
EDUKACJA

6–8 lat

Orientacja na płaszczyźnie.
Droga i jej kierunek

Zwierzęta domowe, hodowlane i leśne
13,00 zł

Książeczka do ramki Logico

Orientacja na płaszczyźnie

2284010 		
16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

13,00 zł

2382070 		
16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

EDUKACJA

Orientacja na płaszczyźnie.
Odbicia lustrzane i obroty
13,00 zł

2382080 		
16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

Orientacja na płaszczyźnie.
Kształty
13,00 zł

2382090 		

13,00 zł

16,3 × 23,3 cm / 32 strony / oprawa miękka

485

Książki

Książki

edukacja
elementarna

Książeczka do ramki Logico

Tosia i Julek idą do przedszkola. (Nie) tacy sami, tom 3
Magdalena Boćko-Mysiorska
Trzeci tom serii Nie tacy sami dotyka delikatnego, ale częstego problemu
pierwszych dni dziecka w przedszkolu. Posłanie dziecka do przedszkola jest
zwykle dużym przeżyciem dla niego i jego rodziców. Najbliżsi opiekunowie
rozstają się z dzieckiem i nie mają z nim kontaktu przez kilka godzin w ciągu
dnia. W tym czasie nieraz się zastanawiają, czy dziecko ma zapewnioną odpowiednią opiekę, czy czuje się bezpiecznie, czy dobrze sobie radzi w sytuacjach
konfliktowych, czy chętnie bawi się z innymi dziećmi i jak się czuje z dorosłymi, którzy spędzają z nim czas. Dzięki tej mądrej i pięknie zilustrowanej książeczce mali czytelnicy będą mogli przeżyć swoje pierwsze dni w przedszkolu
wraz z a Tosią i Julkiem, a rodzice znajdą kilka bezcennych rad, jak wesprzeć
swoje dziecko na początku jego przedszkolnej przygody.
891425 			

24,99 zł

23 × 27 cm / 32 strony / ISBN: 978–83–8141–142–4 / oprawa twarda
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A co by było, gdyby tak naprawdę Ola nagle stała się dorosła, a tata dzieckiem? Ola jest zmęczona byciem dzieckiem. To okropnie nudne, kiedy dorośli
o wszystkim decydują. Ale tata Oli jest zmęczony byciem dorosłym. Dlatego
pewnego dnia się postanowili zamienić się rolami. Teraz Ola musi być dorosła,
odebrać tatę z pracy, zrobić zakupy i ugotować obiad. Za to tata musi wcześnie pójść spać. To będzie naprawdę bardzo dziwny dzień.
891041			

29,99 zł

21 × 25,5 cm / 32 stron / ISBN: 978–83–8141–104–2 / oprawa twarda

Pola na plaży
Gabriela Rzepecka-Weiss
Pola doskonale zna już SZEŚĆ ZASAD DLA ZAGUBIALSKICH, więc na pewno
nie zgubi się podczas rodzinnego wypadu na plażę. Ale jak miło i bezpiecznie
i miło spędzić czas na plaży? Jak wypocząć, doskonale się bawić, a jednocześnie nie przeszkadzać innym? Wystarczy poznać OSIEM ZASAD UDANEGO
PLAŻOWANIA:
1. Załóż czapkę, stosuj krem, by przed słońcem chronić się.
2. Hej pływaku, zwłaszcza młody, nigdy nie wchodź sam do wody!
3. Ograniczaj wodne psoty, jeśli nie ma ktoś ochoty!
4. Nie syp piaskiem w innych ludzi, to ich gniew z pewnością wzbudzi!
5. Inni będą mieli żal, gdy zagłuszysz im szumu fal.
6. Jeśli chcesz na plaży być, musisz bardzo dużo pić.
7. Powiewa flaga czerwona – kąpiel w morzu zabroniona!
8. I dorośli, i wy dzieci zabierajcie swoje śmieci!
891047			

– Taa. A ja bym wolał być dzieckiem – rozmarzył się tata.

24,99 zł

Głosuj na prezydenta! Kogo wybiorą zwierzęta?
André Rodrigues, Larissa Ribeiro, Paula Desgualdo, Pedro Markun
Lew postanowił wykorzystać całą wodę z rzeki do napełnienia swojego basenu. Uważa, że wszystko mu wolno, bo jest królem zwierząt i rządzi. Zwierzęta
się buntują. Bo właściwie, kto zdecydował, że lew jest królem? Postanawiają wybrać władcę w demokratycznym głosowaniu. Aż czterech kandydatów
pretenduje do tronu: małpa, wąż, leniwiec i lew. Wszyscy muszą przekonać
do siebie wyborców i sporo się nauczyć na temat samych wyborów. W jaki
sposób się głosuje? Co to jest wiec przedwyborczy i wyborcze obietnice? Jak
liczyć głosy i do czego służy urna? Każdy z kandydatów mnóstwo obiecuje
wyborcom w zamian za ich głosy. Czy wiadomo, kto zwycięży?
891035			
20,5 × 20,5 cm / 48 strony / ISBN: 978–83–8141–141–7 / oprawa twarda

29,99 zł

Bałtyckie zwierzaki
Patrycja Wojtkowiak-Skóra
Czy wiesz, ile wspaniałych zwierząt żyje w Bałtyku? Zapraszamy do odkrycia niesamowitych mieszkańców morza. Poznasz nie tylko morświna, śledzia,
mewę czy fokę, ale także babkę, wężynkę, a nawet krewetkę bałtycką! Zabawne wierszyki pani Patrycji Wojtkowiak-Skóry zostały przepięknie zilustrowane
przez Olgę Demidovą i sprawiają, że książka o bałtyckich zwierzakach jest
wyjątkowa.
890689			

34,99 zł

27,9 × 33,9 cm / 368 stron / ISBN: 978–83–814–1066–3 / oprawa twarda

Gdy Pola się zgubi
Gabriela Rzepecka-Weiss
Pola doskonale zna wszystkie sześć ZASAD DLA ZAGUBIALSKICH: 1. Nie
szukam. Czekam; 2. Nie mogę wchodzić autom w drogę; 3. Do pomocy gotowe służby mundurowe; 4. Ktoś nieznany? Nie ufamy; 5. Kontakt do mamy?
W bucie zapisany; 6. Mam być widziana, a nie schowana! Tylko, czy będzie
o nich pamiętać, kiedy naprawdę się zgubi?
890263			

Książki
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19 x 20 cm / 18 stron / ISBN: 978–83–8141–203–2 / oprawa twarda

Tata Oli już nie chce być dorosły
Thomas Brunstrøm
– Ja tam bym chciała być dorosła – westchnęła Ola.

24,99 zł

23 × 27 cm /32 stron / ISBN: 978–83–7874–328–6/ oprawa twarda
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Zęby
Wojciech Grajkowski
To niezwykły przewodnik dla dzieci. Zawiera opisy miejsc w Polsce, które warto zobaczyć na własne oczy. I są to zarówno obiekty przyrodnicze: największe
pustynie, najstarsze drzewa, jak i dzieła ludzkich rąk: kopalnie, podziemne miasta, niesamowite budowle i pomniki. Dzięki przewodnikowi dzieci odwiedzą
najciekawsze polskie muzea – między innymi żab, rowerów, zapałek, strachów
polnych, figur stalowych – nowoczesne centra naukowe, a także poznają miejsca, w których można się wspaniale bawić.
890649			
24,5 × 26 cm / 32 stron / ISBN: 978–83–7874–924–0 / oprawa twarda

29,99 zł

W Robaczkowie
Katarzyna Biegańska
W Robaczkowie dawno nie było tak nerwowo. A wszystko to z powodu zbliżającego się Święta Łąki. W przedszkolu w Robaczkowie panuje ogromne
podniecenie. Maluchy dostały ważne zadanie - przygotować przedstawienie
„Skarby łąki”, które podczas obchodów święta obejrzy całe miasteczko. Tylko
jakie skarby można znaleźć na łące? I co zrobić, jeśli znajdują się tam rzeczy,
które skarbami wcale nie są - na przykład zardzewiałe puszki, torby foliowe,
niedopałki i inne śmieci? Pięknie zilustrowana opowieść o tym, że nasze zachowanie ma wpływ na środowisko i że wszyscy powinniśmy szanować przyrodę.
891032			
27,9 × 33,9 cm / 64 stron / ISBN: 978–83–7874–824–3 / oprawa twarda

29,99 zł

W Robaczkowie. Wielki pożar łąki
Katarzyna Biegańska
W Robaczkowie nastała jesień. Spokój jesiennych porządków zakłócił jednak
pożar, który wybuchł na łące. Mieszkańcy miasteczka natychmiast pospieszyli
na pomoc swoim sąsiadom. Niestety łąka została doszczętnie spalona, a domki jej mieszkańców zniszczone. Gdzie się teraz podzieją? Gdzie zamieszkają
na czas odbudowy domów? Oczywiście – w Robaczkowie! Ale czy wszyscy
znajdą schronienie w gościnnych progach? Gdzie podzieje się rodzina pająków? Czego przestraszą się dorośli i czy przedszkolaki zawstydzą ich swoją
otwartością? Druga część przygód dobrze znanych mieszkańców Robaczkowa, o tym, jaka powinna być prawdziwa życzliwość pozbawiona uprzedzeń.
891032			
27,9 × 33,9 cm / 64 stron / ISBN: 978–83–8141–085–4 / oprawa twarda

34,99 zł

Łukasz ratuje misia, czyli jak udzielać pierwszej pomocy
Izabela Michta
Mały Łukasz jest świadkiem, jak jego mama udziela pierwszej pomocy starszemu panu, który zasłabł w cukierni. Chłopiec jest pod wielkim wrażeniem tego,
co widział i chciałby się dowiedzieć czegoś więcej na temat ratowania życia.
Postanawia poćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy na swoim misiu. Książka
powstała zgodnie z oficjalnymi zaleceniami Polskiej Rady Resuscytacji.
890690			

29,99 zł

23 × 27 cm / 32 strony / ISBN: 978–83–7874–993–6 / oprawa twarda
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Uczuciometr inspektora Krokodyla
Susanna Isern
Poznajcie inspektora Krokodyla, który pomoże wam zrozumieć, zmierzyć
i poznać sposoby na kontrolowanie emocji. „Uczuciometr inspektora Krokodyla” to niezwykła książka zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców. Poznamy dziesięć podstawowych emocji, po których meandrach oprowadzi nas
inspektor Krokodyl. Przy pomocy skonstruowanego przez siebie przyrządu,
jakim jest uczuciometr, wyjaśni nam, co czujemy w określonych sytucjach
i dlaczego. Wspaniałe ilustracje, wzbogacone o czytelną instrukcję rozpoznawania uczuć oraz niezwykle ciekawe opowiadania będą zachętą do rozmowy
o emocjach, które przeżywamy każdego dnia.
890671			

39,99 zł

880744			
21,5 × 20,5 cm / 144 strony / ISBN: 978–83–8108–317–1 / oprawa twarda

24,99 zł

Polska naj
Anna Olej-Kobus
To niezwykły przewodnik dla dzieci. Zawiera opis miejsc w naszym kraju,
które warto zobaczyć na własne oczy. I są to zarówno obiekty przyrodnicze:
największe pustynie, najstarsze drzewa, jak i dzieła ludzkich rąk: kopalnie,
podziemne miasta, niesamowite budowle i pomniki. Dzieci odwiedzą najciekawsze muzea w Polsce (między innymi żab, rowerów, zapałek, strachów polnych, figur stalowych), nowoczesne centra naukowe, a także poznają miejsca,
w których można się wspaniale bawić.
890710			

891044			

59,99 zł

30 × 25 cm / 228 strony / ISBN: 978–83–8141–137–0 / oprawa twarda

Bezkresny
Kenneth Oppel
Pod koniec XIX wieku wybudowano linię kolejową łączącą wschodnie i zachodnie wybrzeże Kanady. Will Everett, pasażer pierwszej klasy, wspólnie
z tatą wyrusza słynnym pociągiem, zwanym Bezkresnym, przez góry, lasy
i bagna. Kiedy w ręce chłopca trafia klucz do wagonu, w którym przewożone
jest ciało dyrektora kolei, a także cenne skarby, staje się celem szajki morderców. Aby przeżyć, Will dołącza do grupy cyrkowej i zaprzyjaźnia się z artystami. Czy pomoc Maren, specjalistki od znikania, i tajemniczej wielkiej stopy
wystarczy, by chłopiec ocalił swe życie i odnalazł własne powołanie?

Baśnie, których nie czytano dziewczynkom
Myriam Sayalero
Zbiór piętnastu baśni ludowych z całego świata, które możemy znaleźć u Braci
Grimm, Aleksandra Afanasjeww czy choćby w Baśniach tysiąca i jednej nocy.
Wywodzą się m.in. z tradycji hiszpańskiej, rosyjskiej, niemieckiej, francuskiej,
brytyjskiej, ormiańskiej, pendżabskiej, chińskiej, arabskiej i południowoafrykańskiej. Choć są osadzone w tak odmiennych kulturach, łączy je postać
głównej bohaterki – zawsze jest to kobieta.

890975			
14,5 × 20,3 cm / 368 strony / ISBN: 978–83–8141–092–2 / oprawa twarda
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24,99 zł

16,3 × 20,5 cm / 160 strony / ISBN: 978–83–7874–994–3 / oprawa zintegrowana

39,99 zł

890985			

44,99 zł

16,3 × 23,5 cm / 248 strony / ISBN: 978–83–8141–083–0 / oprawa twarda
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24,6 × 26 cm / 96 strony / ISBN: 978–83–7874–927–1 / oprawa twarda

Wielka księga małego Polaka
Joanna Bachanek
Wielka księga małego Polaka to znakomita publikacja dla tych, którzy chcą dowiedzieć się czegoś na temat geografii i historii Polski. Zawarte w niej zadania
przybliżą znaczenie symboli narodowych, legendy, wiedzę na temat regionów,
strojów ludowych, kuchni, atrakcji turystycznych, ważnych wydarzeń z historii
naszego kraju oraz sylwetek wybitnych Polaków. Książka może być zachętą
do rozmowy z dziećmi na temat patriotyzmu.

Stadiony świata
Joanna Bachanek, Jacek Cukrowicz
Nowe wydanie Stadionów świata to publikacja dla wszystkich fanów piłki
nożnej! Książka autorstwa Joanny Bachenek i Jacka Cukrowicza wyjaśni m.in.,
który stadion jest położony nad krawędzią skalnego urwiska, a który najwyżej na świecie. Gdzie mieści się najmniejsze boisko świata, a gdzie najstarsze?
Która z aren jest największa w Europie, która najbardziej ekologiczna, a która
najbardziej zaawansowana technologicznie i na jakich stadionach rozegrają się
mecze Euro 2020? To niezwykła podróż po stadionach świata – od znanego
Wembley, poprzez mekkę fanów piłki – Camp Nou i Santiago Bernabeu, aż po
brazylijską Maracanę czy meksykański Estadio Azteca. Stadiony świata to mnóstwo przydatnych informacji, ogrom pięknych zdjęć, sylwetek piłkarzy i ciekawostek. Dla kibiców piłki nożnej z pewnością będzie to pasjonująca wycieczka!

Rodzina ze 141 ulicy
Karina Yan-Glaser
Rodzina Vanderbeekerów od zawsze mieszkała w kamienicy przy 141 Ulicy.
Ta kamienica to praktycznie kolejny członek ich rodziny. Kiedy więc ich zgryźliwy gospodarz postanawia nie przedłużać dzierżawy, pięcioro rodzeństwa
ma jedenaście dni, aby przekonać przerażającego dozorcę, jacy są wspaniali
i pozostać w ukochanym domu. Wszystkie chwyty dozwolone, jeśli chodzi
o zatrzymanie domu.
890708			
14 × 21 cm / 304 strony / ISBN: 978–83–7874–978–3 / oprawa twarda

39,99 zł

Przygoda w Greenglass House
Kate Milford
W zajeździe Greenglass House nic się nie dzieje, bo nadeszła zima. O tej porze roku nawet przemytnicy nie pojawiają się w hotelowych progach. Dlatego
dwunastoletni Milo, syn gospodarzy, planuje spędzić ferie na cudownym nicnierobieniu. Ale już pierwszej nocy niespodziewanie dzwoni hotelowy dzwonek. Potem kolejny raz. I jeszcze raz. Wkrótce w hotelu roi się od dziwnych
gości, pozornie ze sobą nie związanych, a historia każdego z nich, w jakiś tajemniczy sposób łączy się z zajazdem. Kiedy zaczynają ginąć przedmioty, a nastroje eskalują, Milo i Meddy, córka kucharza, muszą odszyfrować wskazówki
i rozwikłać sieć pogłębiających się tajemnic, aby odkryć prawdę o Greenglass
House i o nich samych.
890702			

Pięknie
ilustrowane
biografie znanych muzyków

39,99 zł

14 × 21 cm / 376 strony / ISBN: 978–83–8141–084–7 / oprawa twarda

Kryminały dla młodzieży

Kolejna część nagradzanej serii Wielcy ludzie. Po
odkrywcach, naukowcach i wynalazcach przyszedł
czas na muzyków. O najwybitniejszych postacjach
muzyki rozrywkowej opowiedział Robert Janowski,
a całość zilustrował Maciej Szymanowicz.
Dowiemy się, skąd wzięła się nazwa
ABBA, co lubił jadać Elvis Presley,
ile par okularów ma Elton John oraz
wielu innych ciekawych informacji.

Sprawdź również inne książki z serii Wielcy ludzie
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Metoda Krakowska

Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych
Jagoda Cieszyńska
Książka przeznaczona dla logopedów, psychologów, terapeutów, lekarzy,
pedagogów i rodziców dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Autorka
przedstawia nie tylko współczesne poglądy dotyczące spektrum autyzmu, ale
przede wszystkim opisuje przebieg terapii neurobiologicznej, z której korzystać mogą wszystkie dzieci z zakłóceniami rozwoju poznawczego i językowego.
719632			

71,90 zł

308 stron / ISBN 978-83-931685-0-7 / oprawa twarda
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77,90 zł

47,90 zł

Neurobiologiczne podstawy rozwoju poznawczego – Wzrok
Jagoda Cieszyńska-Rożek
Druga książka serii „Neurobiologiczne podstawy rozwoju poznawczego” autorstwa prof. Jagody Cieszyńskiej-Rożek.
W książce zamieszczone są przykłady ćwiczeń stymulujących funkcje wzrokowe na każdym etapie rozwoju dziecka, począwszy od okresu prenatalnego aż
do przedszkolnego. Uwzględniono również opis prawidłowego sposobu badania dominacji oka oraz zasady prowadzenia stymulacji funkcji wzrokowych.
719635			
210 stron / ISBN 978-83-64957-22-2 / oprawa miękka

47,90 zł

Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób
z zespołem Aspergera
Marta Korendo
Książka została napisana przede wszystkim z myślą o osobach z zespołem
Aspergera, aby pomóc terapeutom, rodzicom i nauczycielom rozpoznawać,
leczyć i rozumieć opisane zaburzenia rozwoju. Powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenie praktyczne autorki w prowadzeniu diagnozy i terapii dzieci
z ZA. Zawiera informacje dotyczące neurobiologicznych przyczyn syndromu
Aspergera, jakościowe kryteria diagnozy oraz wskazówki pozwalające programować oddziaływania terapeutyczne.
719636			

58,90 zł

Metody wywoływania głosek
Jagoda Cieszyńska
Sposoby wywoływania prawidłowego brzmienia głosek prezentowane są,
w przystępnej formie, przez prof. dr hab. Jagodę Cieszyńską. Dwudziestoośmioletnie doświadczenie autorki w pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami
rozwojowymi, pozwala rekomendować tę pozycję jako niezbędną dla wszystkich zajmujących się kształtowaniem mowy dziecka.
704014			

29,90 zł

280 stron / ISBN 978-83-931685-3-8 / oprawa miękka

100 stron / ISBN 978-83-931685-1-4 / oprawa miękka

Kategoryzacje językowe
Zdzisława Orłowska-Popek
„Kategoryzacje językowe” to pomoc dla logopedów, nauczycieli przedszkoli,
szkół powszechnych i specjalnych, rodziców oraz opiekunów. Materiał ćwiczeniowy został ułożony według stopnia trudności – zarówno słownictwo, jak
i typy zadań są zróżnicowane. Problemy z wykonaniem ćwiczeń mogą mieć
osoby, które wcześniej nie spotkały się z zadaniami z zakresu operacji myślowych włączania i wykluczania ze zbiorów na materiale obrazkowym. Warto
wtedy zadbać o wcześniejszy trening z obrazkami, zarówno kolorowymi, jak
i czarno-białymi. Szczególnie będzie to potrzebne dzieciom, które wciąż mają
trudności z myśleniem symbolicznym.

Sylabami po Krakowie
Ola Artymowska, Agata Dębicka-Cieszyńska
Książeczka oparta jest na Symultaniczno-Sekwencyjnej Metodzie Nauki Czytania autorstwa prof. Jagody Cieszyńskiej-Rożek. Składa się z dużych ilustracji
bogatych w szczegóły, podpisanych wyrażeniami dźwiękonaśladowczymi.
Dodatkowo zawiera przekładki, na których znajdują się paradygmaty sylab,
proste teksty stworzone zgodnie z regułami programowania języka oraz rzeczowniki do odnalezienia na stronach książeczki.

719637			
38 stron / ISBN 978-83-64957-15-4 / oprawa miękka

31,90 zł

704040			

36,90 zł

14 stron / ISBN 978-83-64957-04-8 / oprawa twarda
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W książce zawarto przykłady ćwiczeń stymulujących funkcje słuchowe
w okresie prenatalnym, w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym oraz przedszkolnym. Ponadto w tej pozycji znalazły się również opis prawidłowego sposobu badania dominacji ucha oraz zasady prowadzenia terapii. Autorka zwraca
uwagę na to, jak istotna jest stymulacja przetwarzania informacji dźwiękowych dla dalszego prawidłowego rozwoju dziecka.
210 stron / ISBN 978-83-64957-20-8 / oprawa miękka
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484 strony / ISBN 978-83-931685-2-1 / oprawa miękka

Neurobiologiczne podstawy rozwoju poznawczego – Słuch
Jagoda Cieszyńska-Rożek
Pierwsza część serii „Neurobiologiczne podstawy rozwoju poznawczego” autorstwa prof. Jagody Cieszyńskiej-Rożek.
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Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci
Jagoda Cieszyńska-Rożek
W książce przedstawione zostało nowe podejście w diagnozowaniu oraz terapii zaburzeń rozwojowych. W pierwszej części scharakteryzowane zostały
rozwój dzieci od urodzenia do szóstego roku życia, a także trzy różne koncepcje terapeutyczne wynikające z przyjętej filozofii człowieka. W drugiej autorka
opisała metody diagnozowania funkcji poznawczych oraz różne zaburzenia
rozwoju dzieci. Ostatnia część to omówienie 17 elementów Metody Krakowskiej, uwzględniając podstawy naukowe i rozwiązania praktyczne. Duża
liczba ćwiczeń oraz scharakteryzowane sylwetki dzieci w znacznym stopniu
ułatwiają zrozumienie zasad diagnozowania i prowadzenia stymulacji rozwojowej Metodą Krakowską.
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przymiotnik

żyrafa

wie. Jak sprawić, by zaciekawić nią najmłodszych?
Przyroda jest fascynująca – o tym każdy
publikacja
w Wielkiej księdze przyrody. To znakomita
Odpowiedź na to pytanie jest zawarta
świat przyrody.
przyjazny sposób przybliża najmłodszym
zadaniami,
dla dzieci i ich rodziców. W wyjątkowo
percepcyjnych połączono z różnorodnymi
Krótkie teksty dostosowane do możliwości
zdjęcia i ilustracje
uczą logicznego myślenia. Rewelacyjne
które rozwijają spostrzegawczość i
środowiskach
żółć
zwierzęta i rośliny żyjące w różnych
sprawiają, że dzieci przez zabawę poznają
się uwielbiane przez
Polski i nie tylko. W książce znajdują
oraz ciekawostki i atrakcje przyrodnicze
obrazki do wyszukiwania różnic,
najmłodszych labirynty i plątaninki,
kolorowanki, krzyżówki, zagadki i rebusy.

każe

karze?

Agnieszki Frączek
Wiersze Małgorzaty Strzałkowskiej,
dziecku sposób
i Doroty Gellner w wyjątkowo przyjazny
ekologiczną, a opowiadania Anny

przybliżają tematykę
gęś
Szurowskiej i Pawła
Onichimowskiej, Anny Mikity, Beaty

przyrody i z pewnością
Beręsewicza uczą wrażliwości na świat
staną się inspiracją do jego poznawania.
ogórek

w Petersburgu!

każe czy karze?
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Zobacz też publikacje:
Wielka księga pierwszaka
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czy morze?
Cena 24,99 zł
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przedszkolaka
Bawięsię
i uczę

Wielka księga

mnóstwo ciekawych prow wieku przedszkolnym. Zawiera
To znakomita publikacja dla dzieci
będzie wyjątkowo radosny.
sprawią, że czas spędzony z książką
pozycji zabaw i aktywności, które
wiele umiejętności,
do możliwości przedszkolaków i rozwijają
Różnorodne zadania są dostosowane
będą mogły nauczyć
myślenie czy umiejętność liczenia. Dzieci
takich jak: spostrzegawczość, logiczne
takie jak uzupełniapobawić się słowami. Kreatywne zadania
się rysować, zagrać w kółko i krzyżyk,
rozwijają wyobraźnię
czy rysowanie zakończenia historyjki
nie ilustracji według własnego pomysłu
znajdują się uwielbiane
wszystkich członków rodziny. W książce
i mogą być okazją do zabawy dla
krzyżówki. Przeddo wyszukiwania różnic i podobieństw,
przez dzieci labirynty i plątaninki, obrazki
się tangramem oraz
wiatraczek, kwiatek, łódkę, pobawić
szkolaki będą mogły wykonać z papieru

róża

Bawięsię
i uczę
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rozwiązać proste sudoku.

przyrody

i Grzegorz
autorami są między innymi Paweł Beręsewicz
Pogodne wierszyki i opowiadania, których
przyjaciółmi, trzeba nauczyć
o tym, dlaczego warto spędzać czas z
Kasdepke, zachęcą dzieci do rozmowy
bez… zabawek!
się przegrywać i że można się bawić
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chcących rozwijać kompetencje matematyczne.
To znakomita publikacja dla dzieci
i percepcyjnych
dostosowane do możliwości manualnych
Ćwiczenia zawarte w publikacji są
takie jak: przeliczanie,
kształtują umiejętności matematyczne,
starszych przedszkolaków. Dzieci
różnic i podobieństw. Wykonują obliczenia
umiejętność klasyfikowania, wskazywania
papieru, posługiwania
orientacji przestrzennej na kartce
matematyczne, uczą się pisać cyfry,
itp. Poznają figury
pod, za, obok, między, prawo, lewo
się pojęciami: dłuższy, krótszy, nad,
liczą w podanym zakresie,
obrazki na polach kratkowanych,
logiczne
geometryczne, rysują symetryczne
Ćwiczenia zawarte w publikacji rozwijają
rozwiązują także proste zadania tekstowe.
dzieci labirynty
książce znajdują się uwielbiane przez
myślenie i koncentrację uwagi. W
wspaniałą zabawą.
czemu nauka matematyki jest także
i plątaninki, sudoku i tangramy, dzięki
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publikacja dla dzieci, które są zainteresowaWielka księga małego Polaka to znakomita
Zawarte w niej zadania przybliżą najważniejsze
ne naszą ojczyzną, jej historią i kulturą.
Dzieci będą
oraz sylwetki wybitnych Polaków.
wydarzenia z przeszłości naszego kraju
wiedzę na tenarodowych, legend, pogłębić swoją
miały możliwość poznania symboli
je ciekaludowych. Z pewnością zainteresują
mat regionów geograficznych czy strojów
Książka
które czekają w każdym zakątku Polski.
wostki kulinarne i atrakcje turystyczne,
o patriotyzmie.
może być zachętą do rozmowy z dziećmi
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nIe tylko

Ćwiczenia
które zaczynają naukę czytania i pisania.
Publikacja przeznaczona jest dla dzieci,
poprawnie je zapisywać,
wszystkie litery polskiego alfabetu,
zawarte w książce pomagają poznać
myślenia
zadania matematyczne uczą logicznego
łączyć w wyrazy i zdania. Różnorodne
tekstowe. Dodatkowym
cyfry, działania, rozwiązują zadania
i koncentracji uwagi. Dzieci zapisują
wiedzy.
które uatrakcyjniają proces zdobywania
atutem publikacji są krzyżówki i rebusy,
klasy 1.
kompetencje niezbędne dla ucznia
Elementarz rozwija wszystkie ważne

Zobacz też
Wielką księgę przedszkolaka
z serii Bawię się i uczę
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Wszystko, co chcielibyście wiedzieć
o zębach, ale boicie się zapytać:
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NAUKOWCY

wybitnym postaciom,
Seria Wielcy ludzie to cykl książek dedykowany
świata.
których nazwiska zapisały się w dziejach
sylwetki ponad trzydziestu
Drugi tom Wielcy wynalazcy przedstawia
wynalazków.
naukowców oraz historie ich niezwykłych
dziennikarz i podróżnik,
Były redaktor naczelny National Geographic,
świat wspaniałych dokonań Jana
Marcin Jamkowski, wprowadzi nas w
Wright. Skonstruujemy żarówkę
Gutenberga, Alfreda Nobla czy braci
z Ludwikiem Pasteurem
z Thomasem Edisonem, odkryjemy szczepionkę
Fordem.
i przejedziemy się samochodem z Henrym

nam mało, wciąż chcemy więcej.
Człowiek to niesamowity gatunek. Wciąż
To dzięki niej się rozwijamy. Za
Nasza pomysłowość wydaje się nie mieć granic.
i śmiałymi konstrukcjami stoją
tym rozwojem ludzkości, za nowymi koncepcjami
Maciej
przypomina ich nazwiska
nie tylkoJamkowski
Marcin
konkretni ludzie – wielcy wynalazcy. Marcin
sposób tłumaczy ich fenomenalne
(czasem zapomniane), ale także w prosty
zmienili nasz świat. Pokazuje, o ile
osiągnięcia. Opowiada o tym, jak ci geniusze
Właśnie dzięki wynalazkom i przede
łatwiej i przyjemniej jest nam dzisiaj żyć.
wszystkim dzięki wynalazcom.
Dr Tomasz Rożek, SONDA 2

papuga, a gdzie
Gdzie jest słoń? Gdzie się ukryła
drzew? Dokąd teraz
wpełzł wąż? Dlaczego nie widać
jak zwyczajna zabawa
pójdą zwierzęta? To, co wygląda
czymś znacznie
w chowanego, szybko okazuje się
się krajobraz
istotniejszym. Dynamicznie zmieniający
stawia przed nami
z coraz mniej widocznymi zwierzętami,
ma nieustająca
zwierząt
życie
na
wpływ
pytanie, jaki
sposób pokazuje
ekspansja człowieka. Książka w dobitny
środowiska zwierząt
konsekwencje niszczenia naturalnego
wycinanie lasów
poprzez niepohamowany rozwój miast,
czy nadmierną produkcję śmieci.
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Maciej Szymanowicz

Maciej Szymanowicz

Barroux świadczą
Zapierające dech w piersiach ilustracje
autora, który nie tylko
o niezwykłej fantazji i wrażliwości
Dla dzieci
ilustruje, ale i wymyśla swoje książki.
Zawsze mądre
i dla dorosłych, kolorowe i czarno-białe.
wielokrotnie
i przemyślane. Barroux jest autorem
Czytelnicy we
nagradzanym i cenionym na świecie.
czy Chinach
Francji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie
cieszymy się,
dlatego
książki,
jego
znają
doskonale
je
że teraz będą mieli okazję poznać
również polscy czytelnicy.

odyc

ze są
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naprawdę się zgubi?
Tylko, czy będzie o nich pamiętać, kiedy
miejscu? Czy będzie
Jak sobie poradzi sama na ulicy? W obcym

• Dlaczego zęby mleczne wypadają?

dla na

szyc
h zę

słoń?
bów

• Komu i kiedy potrzebny jest aparat na zęby?

kw
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Wojciech Stachyra
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Cena 29,99 zł
ISBN 978-83-7874-924-0

wiedziała, kogo poprosić o pomoc?
mądra, pięknie
Na te oraz inne pytania odpowie ta niezwykle
I chociaż porusza baropowiedziana i zilustrowana, książeczka.
dla rodziców świetny punkt
dzo poważny temat, może stanowić
nawet „zabawy w bezpiewyjścia do rozmów z dzieckiem, a

Wojciech Grajkowski

Marcin Jamkowski

Marcin Jamkowski

myśli. Książka obrazuje
Przyjazne wprowadzenie do świata genialnych
w naszej codzienności.
przeróżne ścieżki do jednego miejsca – przełomu
Radek Kotarski, twórca kanału Polimaty

Szymanowicz

• Skąd się biorą zęby?

czeństwo”.

Cena 24,99 zł

Patronat honorowy:

ISBN 978-83-7874-328-6

Cena 19,99 zł
ISBN 978-83-7874-871-7

indeks 890649

ISBN 978-83-7874-547-1

indeks 890565

indeks 890338

indeks 890688
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kraść.
jest sierotą. Aby przeżyć, zmuszony jest
Bezdomny 10-letni niewidomy Peter Nimble
sklepu i kradnie szkatułkę z trzema parami
Pewnego razu włamuje się do objazdowego
sposób
pierwszą z nich, zostaje w niewyjaśniony
magicznych oczu. Kiedy przymierza
ma udać
otrzymuje niezwykle trudne zadanie –
przeniesiony na tajemniczą wyspę. Tam
jego mieszkańców. Wyrusza w pełną przygód,
się do Zaginionego Królestwa i uratować
być może odkryje swoje przeznaczenie.
niebezpieczną wyprawę, u kresu której

W

PRZESTEPSTWA

dowiedzieć, przeczytaj dziennik Hala.

W wypełnionym zdjęciami i rysunkami

przygodach na obozie w Jamestown,
pamiętniku Hal opowiada o swoich
gdzie czas zatrzymał się 400 lat temu.

„Rupieciarz jedzie na obóz” to druga

część

zabawnych przygód Hala Rifkinda

znanego

z „Rupieciarza i kapsuły czasu” L. A.

Campbell.

Cena: 39,99 zł

W

jest do stosowania na materiałach
związanych z publikacjami
dydaktycznymi i edukacyjnymi:

ISBN 978-83-7874-421-4

ISBN 978-83-7874-325-5
indeks 800322
zlecenie 70205

www.mac.pl
www.juka.edu.pl

Cena 29,99 zł
indeks 800422
zlecenie 70252

■

■

■

okladkach podręczników,
zeszytów ćwiczeń, publikacji
dla nauczycieli, innego typu
publikacji
na ulotkach, a także
na katalogach z ofertą
wydawniczą Grupy MAC

wersja
podstawowa

Rupieciarz jedzie na obóz

kap a a

Jonat ha n Au x i e r
na zwykły obóz, tylko historyczny.
echowiec Hal jedzie na obóz. Nie
masło, strzelać z łuku, budować
Obozowicze muszą nauczyć się ubijać
tego
coś może pójść nie tak? Żeby się
chatę jak pierwsi osadnicy. Czy

P
Jonat ha n
Auxier

M

Rup ec arz

W

SDZ EDZ CTWO

Ż

SMA

M

E
ELN
E RT

dzieciach, z pewnością zdają sobie sprawę,
Ci z was, którzy wiedzą co nieco o niewidomych
Domyślacie się chyba, że niewidome dzieciaki
że mogą z nich wyrosnąć znakomici złodzieje.
– czy
określić, co leży za zamkniętymi drzwiami
mają doskonały węch, i potrafią dokładnie
kroków.
orzechowe – i to z odległości pięćdziesięciu
jest to piękna tkanina, złoto czy masło
dziś zostało już tylko kilkoro młodocianych
Oczywiście minęły już czasy wielkich złodziei,
Oto
Ale dawno, dawno temu świat był ich pełen.
złodziejaszków, ociemniałych czy też nie.
się, jak
kiedykolwiek żył na tym świecie. Nazywał
historia najsłynniejszego złodzieja, jaki
już pewnie zgadliście, Peter Nimble.

L.A.Campbell

ISBN 978-83-8141-009-0

indeks 800561

jedzie na obóz

dotyczących wyłącznie oferty
wydawniczej

■

Facebook, który poświęcony
jest głównie promocji oferty
wydawniczej marki

wersja
alternatywna

Książki
Ks
ążk

Wiadomo: co dwie kropki, to nie jedna!
496

Zobacz też
Wielką księgę pierwszaka
z serii Bawię się i uczę

• Rozwijanie sprawności manualnych
• Nauka podstaw matematyki
• Zabawy plastyczne
• Wprowadzenie do nauki pisania

indeks 880885

Cena 24,99 zł

CENA: 49,99 ZŁ

Książki

do ich
w wieku przedszkolnym i jest dostosowana
poprzez
Publikacja przeznaczona jest dla dzieci
Ćwiczenia rozwijają sprawność manualną
możliwości manualnych i percepcyjnych.
wzoru. Pozwalają kształtować umiejętności
kreślenie szlaczków, kolorowanie według
różnic
umiejętność klasyfikowania, wskazywania
matematyczne, takie jak: przeliczanie,
ponieważ
kolorowanki rozwijają zdolności plastyczne,
i podobieństw. Dodatkowo zawarte
w tym wieku.
tworzenia charakterystycznej dla dzieci
odwołują się do naturalnej radości
kompetencje niezbędne dla przedszkolaka.
Elementarz rozwija wszystkie ważne

497

Wielka księga przedszkolaka

rzeczownik

księga przyrody
Wielka
duetu Taylor i Rose
i

w tomie pod tytułem
Wielka księga
czy i gramatyki
ortografii
Szpiedzy

ogórek

nIe tylko

Zobacz też publikacje:

mnóstwo ciekawych prow wieku przedszkolnym. Zawiera
To znakomita publikacja dla dzieci
będzie wyjątkowo radosny.
sprawią, że czas spędzony z książką
pozycji zabaw i aktywności, które
wiele umiejętności,
do możliwości przedszkolaków i rozwijają
Różnorodne zadania są dostosowane
będą mogły nauczyć
myślenie czy umiejętność liczenia. Dzieci
takich jak: spostrzegawczość, logiczne
takie jak uzupełniapobawić się słowami. Kreatywne zadania
się rysować, zagrać w kółko i krzyżyk,
rozwijają wyobraźnię
czy rysowanie zakończenia historyjki
nie ilustracji według własnego pomysłu
znajdują się uwielbiane
wszystkich członków rodziny. W książce
i mogą być okazją do zabawy dla
krzyżówki. Przeddo wyszukiwania różnic i podobieństw,
przez dzieci labirynty i plątaninki, obrazki
się tangramem oraz
wiatraczek, kwiatek, łódkę, pobawić
szkolaki będą mogły wykonać z papieru

sięprzedszkolaka
Bawię
księga
Wielka
i uczę

Wielka księga pierwszaka

Wielka księga pierwszaka

www.mac.pl

Kolejne przygody

gęś

ISBN 978-83-7874-824-3

indeks 890163

WIELKA KSIĘGA

POJAZ DÓW

i

,
WIELKA KSIEGA

WIELKA KSIĘGA

WIELKA KSIĘGA nIe tylko

Bawięsię
i uczę

indeks 880886

Zobacz też publikacje:

i Grzegorz Kasdepke
innymi Danuta Wawiłow, Julian Tuwim
Autorzy wierszy i opowiadań, między
związane z różnymi środkami lokomocji.
w zabawny sposób opisują przygody
inne maszyny, dzięki
pasją są nie tylko pojazdy, ale także
To doskonała książka dla tych, których
służą nam na co dzień.
którym możemy podróżować i które

przyrody

--

Zobacz też publikacje:
Wielka księga pierwszaka
Wielka księga przedszkolaka
Wielka księga przyrody

ISBN 978-83-8108-319-5

główkowania

szym sensem Bożego Narodzenia.

wesolych swiat

Wielka księga

--

Cena 24,99 zł

Wielka księga

do znanych dzieciom
Kasdepke i Ewa Nowak, odwołują się
w doskonały
Opowiadania, które napisali Grzegorz
Doroty Gellner wprowadzą najmłodszych
tradycji świątecznych. Zabawne wiersze
się zastanowić nad głębinnymi ks. Jana Twardowskiego każą
nastrój, a refleksyjne utwory między

Wielka ksiega

którzy interesują się
to znakomita publikacja dla wszystkich,
pojazdów
„Wielka księga nie tylko pojazdów”
motoryzacji, miłośników maszyn budowlanych,
Chłopcy zafaróżnymi środkami lokomocji: fanów
pociągów, statków, a nawet… rowerów.
wojskowych, samolotów, kontenerowców,
kto wygra wyścig, znaleźć
przejechać przez labirynty, odkryć,
scynowani pojazdami będą musieli
i cystern. W książi lawety oraz dopasować elementy pociągów
takie same wozy strażackie, koparki
przez dzieci labirynty,
spostrzegawczość, liczenie, uwielbiane
czy rakietę.
ce znajdują się ciekawe zadania na
oraz instrukcje, jak narysować samolot
obrazki do wyszukiwania różnic, kolorowanki

Wielka księga matematyki

przyrody

i Grzegorz
autorami są między innymi Paweł Beręsewicz
Pogodne wierszyki i opowiadania, których
przyjaciółmi, trzeba nauczyć
o tym, dlaczego warto spędzać czas z
Kasdepke, zachęcą dzieci do rozmowy
bez… zabawek!
się przegrywać i że można się bawić

Cena 24,99 zł

CENA: 49,99 ZŁ

Cena 24,99 zł
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Wielka księga

rozwiązać proste sudoku.

żółw

i

Gdzie jest słoń?

sk

ka

mnóstwo ciekawych prow wieku przedszkolnym. Zawiera
To znakomita publikacja dla dzieci
będzie wyjątkowo radosny.
sprawią, że czas spędzony z książką
pozycji zabaw i aktywności, które
wiele umiejętności,
do możliwości przedszkolaków i rozwijają
Różnorodne zadania są dostosowane
będą mogły nauczyć
myślenie czy umiejętność liczenia. Dzieci
takich jak: spostrzegawczość, logiczne
takie jak uzupełniapobawić się słowami. Kreatywne zadania
się rysować, zagrać w kółko i krzyżyk,
rozwijają wyobraźnię
czy rysowanie zakończenia historyjki
nie ilustracji według własnego pomysłu
znajdują się uwielbiane
wszystkich członków rodziny. W książce
i mogą być okazją do zabawy dla
krzyżówki. Przeddo wyszukiwania różnic i podobieństw,
przez dzieci labirynty i plątaninki, obrazki
się tangramem oraz
wiatraczek, kwiatek, łódkę, pobawić
szkolaki będą mogły wykonać z papieru

róża

pierwszaka
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indeks 881338
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www.mac.pl

wybitnym postaciom,
Seria Wielcy ludzie to cykl książek dedykowany
świata.
których nazwiska zapisały się w dziejach
sylwetki ponad trzydziestu
Trzeci tom Wielcy naukowcy przedstawia
słynnych ludzi nauki i ich wspaniałe dokonania.
Marcin Jamkowski,
Były redaktor naczelny National Geographic interesujący sposób
w niezwykle
dziennikarz i podróżnik, przybliża
umysłów czasów
wybitnych
i
jak
starożytności,
ludzi
osiągnięcia zarówno
prawo wyporu, a z Izaakiem
nowożytnych. Z Archimedesem odkryjemy
pierwiastki z Marią SkłodowskąNewtonem – grawitacji. Poznamy nowe
z Galileuszem i Mikołajem
-Curie, spojrzymy na Układ Słoneczny
zgłębimy prawo ewolucji. Zajrzymy
Darwinem
Karolem
z
a
Kopernikiem,
serca i DNA!
także do grobowców faraonów, wnętrza

dn
ia

każe czy karze?

Wielka księga

bród czy brud?
indeks 880885

10indeks 880885
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Zobacz też publikacje:
Wielka księga pierwszaka
Wielka księga przedszkolaka
Wielka księga zabaw

Bawięsię
i uczę

ISBN 978-83-8108-316-4

20

NA

niska

żyrafa

przyrody i z pewnością
Beręsewicza uczą wrażliwości na świat
staną się inspiracją do jego poznawania.
ogórek

czy morze?
Cena 24,99 zł
może

WIELCY NAUKOWCY

W R o baczkow i e

przypomina nam o tym,
Ta pięknie zilustrowana opowieść
nas świat oraz że
że nasze zachowanie ma wpływ na otaczający
wszyscy mamy obowiązek dbać o przyrodę.

Bawięsię
i uczę

przymiotnik

ortografii i gramatyki

Frączek
Wiersze Małgorzaty Strzałkowskiej, Agnieszki
dziecku sposób
i Doroty Gellner w wyjątkowo przyjazny
ekologiczną, a opowiadania Anny

ortografii i gramatyki

Zobacz też publikacje:

indeks 881515

– te cechy musi posiadać
Ciekawość świata, odwaga i determinacja
książce Autor barwnie opisuje ich
każdy z odkrywców i eksploratorów. W tej
lekcję historii i geografii. Gdyby
losy, prowadząc jednocześnie fascynującą
ciekawe… Pomiędzy światowej sławy
tylko wykłady w mojej szkole były tak
Polak, Kazimierz Nowak czy
odkrywcami są też polskie nazwiska – Benedykt
lepiej znamy najpotężniejszą
mój przyjaciel Piotr Chmieliński, dzięki któremu Wam mówi, że wszystko już
ktoś
jeśli
że
pamiętajcie,
I
z rzek, czyli Amazonkę.
jest fascynujący i wciąż pozostawia
zostało zbadane, to nie jest prawda. Świat
działa jak solidna dawka inspiracji;-)
tak wiele do odkrycia! Odwagi! Ta książka
Martyna Wojciechowska

nie są...

skrzypce

Wielka księga

wie. Jak sprawić, by zaciekawić nią najmłodszych?
Przyroda jest fascynująca – o tym każdy
publikacja
w Wielkiej księdze przyrody. To znakomita
Odpowiedź na to pytanie jest zawarta
świat przyrody.
przyjazny sposób przybliża najmłodszym
zadaniami,
dla dzieci i ich rodziców. W wyjątkowo
percepcyjnych połączono z różnorodnymi
Krótkie teksty dostosowane do możliwości
i ilustracje
logicznego myślenia. Rewelacyjne zdjęcia
które rozwijają spostrzegawczość i uczą
środowiskach
żółć
zwierzęta i rośliny żyjące w różnych
sprawiają, że dzieci przez zabawę poznają
się uwielbiane przez
Polski i nie tylko. W książce znajdują
oraz ciekawostki i atrakcje przyrodnicze
obrazki do wyszukiwania różnic,
najmłodszych labirynty i plątaninki,
kolorowanki, krzyżówki, zagadki i rebusy.

ISBN 978-83-8108-316-4
30

K ATA RZ Y

Nawet w przedW Robaczkowie dawno nie było tak nerwowo.
Z okazji zbliżającego
szkolu panowało ogromne poruszenie.
ważne zadanie: mają
się Święta Łąki dzieci dostały niezwykle
miasteczka przedprzygotować dla wszystkich mieszkańców
się cieszą, bo uwielstawienie o skarbach łąki. Maluchy bardzo
znajdą na łące. I co
biają poszukiwania. Ciekawe, jakie skarby
które skarbami wcale
zrobią, jeśli odkryją tam również rzeczy,

rzeczownik

księga przyrody
Wielka
i

przybliżają tematykę
gęś
Szurowskiej i Pawła
Onichimowskiej, Anny Mikity, Beaty

ISBN 978-83-8108-437-6

40

ISBN 978-83-8108-563-2

średnia

www.mac.pl
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przyrody

Zobacz też publikacje:

Bawięsię
i uczę
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indeks 880633

Bawięsię
i uczę
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40
ISBN 978-83-8108-317-1

ISBN 978-83-8108-318-8
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Wielka księga
i… główkować!

matematyki

Agnieszki Frączek
100
Wiersze Małgorzaty Strzałkowskiej,
dziecku sposób
i Doroty Gellner w wyjątkowo przyjazny
Anny
tematykę ekologiczną, a opowiadania
przybliżają
90
Szurowskiej i Pawła
Onichimowskiej, Anny Mikity, Beaty
i z pewnością
uczą wrażliwości na świat przyrody
Beręsewicza
80
staną się inspiracją do jego poznawania.

Wielka księga

w wieku przedszkolnym
publikacja przeznaczona dla dzieci
„Wielka księga wesołych świąt” to
o zwyczajach zwiąo tematyce świątecznej oraz informacje
i ich rodziców. Zawiera piękne utwory
w publikacji będą
i na świecie. Teksty kolęd zamieszczone
zanych z Bożym Narodzeniem w Polsce
zadania dostosowane
tylko przy wigilijnym stole. Ciekawe
zachętą do wspólnego śpiewania nie
i umiejętność liczespostrzegawczość, logiczne myślenie
do możliwości przedszkolaków rozwijają
spędzony z rodziną.
świątecznej uatrakcyjnią dziecku czas
Bożego
nia. Labirynty i kolorowanki o tematyce
najbliższych, która sprawi, że czas świąt
ich
i
jak
dzieci,
dla
zarówno
To doskonała książka
wyjątkowy.
Narodzenia będzie dla wszystkich naprawdę

Wielka księga przyrody

--

70

chcą doskonadla starszych przedszkolaków, które
„Wielka księga główkowania” to propozycja
W książce wszyscy miuwagi i umiejętności matematyczne.
lić logiczne myślenie, koncentrację
i rebusów. Kompetencje
labiryntów, krzyżówek, wykreślanek
łośnicy główkowania znajdą wiele
w publikacji zadania na
doskonale rozwijają zaproponowane
matematyczne i spostrzegawczość
Umiejętność skupienia
dopasowywanie elementów, liczenie.
wyszukiwanie różnic i podobieństw,
jak i ćwiczeń związanych
kolorowania zgodnie z instrukcją,
uwagi przyda się zarówno podczas
do tekstu itp.
odszukiwaniem obrazków pasujących
z czytaniem, rozpoznawaniem głosek,
uczyć się przez zabawę
które nie boją się wyzwań, lubią
To doskonała książka dla dzieci,

Bawięsię
i uczę

Wielka księg

najmłodszych?
wie. Jak sprawić, by zaciekawić nią
Przyroda jest fascynująca – o tym każdy
publikacja
w Wielkiej księdze przyrody. To znakomita
Odpowiedź na to pytanie jest zawarta
świat przyrody.
przyjazny sposób przybliża najmłodszym
zadaniami,
dla dzieci i ich rodziców. W wyjątkowo
percepcyjnych połączono z różnorodnymi
Krótkie teksty dostosowane do możliwości
zdjęcia i ilustracje
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by zostać modelką albo projektantką!
Która dziewczynka nie marzy o tym,
dla kreatywnych fanek mody.
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swoje artystyczne koncepcje: wymyślić
spódnice,
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wzoru lub własnego pomysłu, zaprojektować strojem,
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stworzyć wspaniałe stylizacje według
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bluzki, buty, torebki i inne akcesoria,
będzie należało
idealna suknia na bal. Do zadań projektantki
a także zdecydować, jak ma wyglądać
W książce znajdują się
stroju na spacer czy do klubu fitness.
także wykreowanie odpowiedniego
mody, kolorowanki i zadania na spostrzegawczość.
też ciekawe zadania związane z pokazami
wycięcia, zamieszdo
karty
mogą posłużyć także ozdobne
Do stworzenia oryginalnych projektów
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starszemu panu,
jego mama udziela pierwszej pomocy
Mały Łukasz jest świadkiem, jak
jest pod wielkim wrażeniem wiedzy
który zasłabł w cukierni. Chłopiec
ratować czyjeś życie.
mamy i sam też chciałby umieć
i zdecydowanego działania swojej
misiu.
Postanawia więc poćwiczyć na swoim
oficjalnych zaleceń
Książka powstała z uwzględnieniem
przy merytorycznym wsparciu
Europejskiej Rady Resuscytacji oraz
znakomity punkt wyjścia do rozmowy
Polskiego Czerwonego Krzyża i stanowi
pierwszej pomocy oraz umiejętności
z dziećmi na temat zasad udzielania
reagowania w nagłych wypadkach.

Księżniczka Zielinka
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Joanna Bachanek

ilustrowany album po najpiękniejszych arenach

w

Cena 39,99 zł

Cena 39,99 zł
ISBN 978-83-7874-978-3

Joanna Bachanek

Space

Copyright © Juka-91, Warszawa 2017
Text copyright © 2016 Isabel Thomas
Catlow
Illustration copyright © 2016 Nikalas
All photographs © Shutterstock
Science: Space” [first edition]
This translation of “Self-Destructing
with Bloomsbury
is published by Juka-91 by arrangement
Agency, Warsaw.
Publishing Plc and Macadamia Literary

******

w

cena 29,99 zł
ISBN 978-83-7874-728-4

ISBN 978-83-8141-008-3

indeks 890709

ISAB E L THOMAS & NIKALAS CATLOW

ISBN 978-83-7874-326-2

Tytuł oryginału: Self-Destructing Science:
Tekst: Isabel Thomas
Ilustracje: Nikalas Catlow
Przekład: Magdalena Witkowska
Kierownik redakcji: Katarzyna Biegańska
Redakcja: Ewa Wojtyra
Korekta: Ewa Wojtyra
Skład i łamanie: Paweł Kowalski

Cena 24,99

BN

Cena 24,99 zł

ISBN 978-83-7874-994-3
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Cena: 59,99 zł
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Cena 34,99 zł

boisko świata,
świecie? Gdzie mieści się najmniejsze
skalnego urwiska, a który najwyżej na
tóry stadion jest położony nad krawędzią
a która najbardziej zaawansowana
w Europie, która najbardziej ekologiczna,
a gdzie najstarsze? Która z aren jest największa
i w 2022 roku?
rozegrają się mecze Mundialu w 2018
technologicznie? Na jakich stadionach
pięknych zdjęć, sylwetek piłkarzy i ciekawostek.
sporo przydatnych informacji, mnóstwo
od Bombonery
Przed wami najsławniejsze areny świata,
futbolowych, od Camp Nou po Maracanę,
federacji
wszystkich
stadionach
po
Zabierzemy was w fascynującą podróż
będzie to pasjonująca wycieczka!
Azteca. Dla fanów piłki nożnej z pewnością
po Łużniki, od Soccer City po Estadio

yć !
Chw cz ki
n oży

metrów mają największe
szczudłach i co widać na
swoje pomniki? Dlaczego sosna stoi na
niezwykłe, niesamowite
niewidzialnej wystawie? W Polsce czekają
ich odkrycie! Polska NAJ
i unikalne miejsca! Wyrusz z nami na
wspaniałych miejsc czeka
to idealna książka, by odkrywać, ile

brat Seb z pomocą Valiana odnajdą
Czy Ivy i jej nieco irytujący starszy
rodzinny sekret i powstrzymają
się w niezwyczajnym świecie, odkryją
siły zła, zanim będzie za późno?
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– cha
kosmos strona
ak e y yczną d a me ody – k opką nadpo stronie.
amo Ciekawe statystyki i informacje
g o ką o az b a y d uk na n e kon a owymPiękne fotografie najładniejszych aren
e umoż w a ma ym dz ec om koncen ac e na
ek c e o az u a w a zapam ę ywan e
AA AA A!

jest najmniejsza książka świata, ile
Czy wiesz, jak mała
buty piłkarskie i gdzie zwierzęta mają

jeśli trzymasz w dłoniach tę
Już po Tobie. Wpadłeś jak śliwka w kompot! Bo
ją otworzysz, to… sam wiesz,
książkę, to znaczy, że zaraz ją otworzysz. A jeśli
przed chwilą już

indeks 800572

ISBN 978-83-7874-786-4

w

można by dokonać
Tylko pomyśl, ilu niesamowitych rzeczy
dzięki tym niezwyczajnym przedmiotom.
by ocalić.
Pewnie niejedno ludzkie życie można
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jest córką lorda FreRose Raventhorpe mieszka w Yorke’u,
W sąsiedztwie
dericka i lady Constance z Yorkesborough.
są zawsze kamerdynedochodzi do serii zabójstw, a ofiarami
zostaje zamordowany,
rzy. Kiedy ukochany lokaj Rose, Argyle,
Rose postanawia odkryć tożsamość sprawcy.
świata ukrytego w podDochodzenie prowadzi ją w podróż do
Yorke’u. Poznaje rabuziemnej sieci labiryntów pod ulicami
magików,
siów, pojedynkujących się lokajów i ekstrawaganckich
Yorke’u.
a także ekscentryczną grupę Strażników
w tym niebezpiecznym
Czy Rose uda się prowadzić śledztwo
kto stoi za zabójstwem
i nieznanym jej środowisku i odkryć,
Argyle’a?
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liście
Książka znalazła się na prestiżowej
Notable Children’s Books of 2017
magazynu The New York Times.

ISBN 978-83-7874-628-7

719639		
19 90
704031		
19 90
719638		
19 90
BN

R E D A K C J Ą

Cena 39,99 zł

ISBN 978-83-7874-820-5

Naukowa demolka KOSMOS

Na ws
Aga a Dęb cka C e yń ka
Do k ążeczk do ączone ą ka y o ema yce
zw ązane z w ą o az o obne ka y z podp am
wy ażeń dźw ękona adowczych Ma czy e
n cy na p e w pow a za ą odczy ywane p zez
odz ców dz adków czy a ze odzeń wo wy
ażen a dźw ękona adowcze po em w kazu ą
odpow edn podp aż w e zc e amodz e n e
odczy u ą ek

Cena: 39,99 zł

P O D

Katherin e Woodfin e

SINCLAIRS

rozmyśla tylko o tym,
o choince, prezentach i słodyczach,
aby pozwolił im nadal
przekonać gburowatego gospodarza,
mu tylko udowodnić,
mieszkać w ukochanym domu. Muszą
uważa. Niestety, wszelkie
że wcale nie są tacy źli, za jakich ich
przynoszą odwrotny skutek.
próby przekonania pana Beidermana
pomóc dzieciom.
I chyba tylko świąteczny cud może

ZE 141 ULICY

Potrzeba wytrawnego młodego detektywa
— i wnikliwego czytelnika — aby rozwikłać
zagadkę i znaleźć sprawcę. Kto chętny?

SZMARAGDOWY SMOK

Dwanaście historii wchodzących
w skład tego zbioru to opowieści
o morderstwach, spiskach, truciznach,
porwaniach, włamaniach i sabotażach.

W es e na ące
Aga a Dęb cka C e yń ka
Do k ążeczk do ączone ą ka y o ema y
ce zw ązane z a em ąką o az o obne ka y
z podp am wy ażeń dźw ękona adowczych
Pub kac a p zed aw a ma emu czy e n kow
owady zw e zę a cha ak e y yczne d a po k ch
a ów ąk Kon ekwen n e o owane za ożen a
Symu an czno Sekwency ne Nauk Czy an a®
bez ze y owa czc onka z – cha ak e y yczną
d a me ody – k opką nad amog o ką o az b a y
d uk na n e kon a owym e umoż w a ma ym
dz ec om koncen ac e na ek c e o az u a w a za
pam ę ywan e

NIEZWYKŁYCH
ZAGADEK
KRYMINALNYCH

NIEZWYKŁYCH
ZAGADEK KRYMINALNYCH

Dwanaście straszliwych
Na pozór zupełnie
nieprawdopodobnych…
Czy uda się je wyjaśnić?

HANDLOWEGO
TAJEMNICE DOMUrodzicami
Peter bardzo się cieszy, że z nim i jego
nie trwa
zamieszka ukochany dziadek. Radość
dziadek
jednak zbyt długo, bo okazuje się, że
jest
zamieszka w pokoju Petera, a chłopiec
Peter kocha
zmuszony przenieść się na poddasze.
swój pokój.
swojego dziadka, ale pragnie odzyskać
wojnę!
Nie ma wyboru, musi wypowiedzieć
drastyczne
Z pomocą przyjaciół Peter wymyśla
jest
plany, aby dziadek oddał pokój. Ale dziadek
poddać,
godnym przeciwnikiem. Zamiast się
planuje wyrównać rachunki.
Kiedyś byli takimi świetnymi kumplami.
Czy ich wojna posunęła się za daleko?

th
el Smi
na dzieciaki
K i m –mmarzyć
Rober t
Piątka rodzeństwa zamiast – jak przystało
w jaki sposób

R ODZIN A

Clementine Beauvais * Elen Caldecott
* Susie Day *Julia Golding * Frances Hardinge
* Caroline Lawrence * Helen Moss *Sally Nicholls
* Kate Pankhurst * Harriet Whitehorn
*Robin Stevens

Katherine Woodfine

K at h e r i n e W o o d f i n e

SZMARAGDOWY SMOK

R O D Z IN A

domu właśnie
Narodzenia zostało pięć dni, a właściciel
D o Bożego
umowę najmu.
wypowiedział rodzinie Vanderbeekerów

Robert
Kimmel
Smith

u z na

Ma

Karina Yan Glaser

Katherine Woodfine

debiutantek. Zamożna
ały Londyn żyje zbliżającym się balem
zwraca się do Sophie
panna z wyższych sfer, Veronica Whiteley,
brylantowej broszki
i Lil z prośbą o odnalezienie skradzionej
bardzo kosztowna – brylant,
w kształcie ćmy. Broszka jest nie tylko
tajemnicę. Sophie i Lil znowu
z którego jest wykonana, skrywa pewną
a na ich drodze kolejny raz
wplątują się w niebezpieczną przygodę,
staje niebezpieczny Baron.

PUS

PUS

PUS (Pomyśl – Ułóż – Sprawdź) to system, który łączy naukę, zabawę i samokontrolę. Stanowi on skuteczną pomoc w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym. Poszerza i utrwala wiedzę, rozwijając aktywność poznawczą dziecka w procesie samokształcenia. Uczy wytrwałości w dążeniu do celu. Służy
do nauki, zabawy i terapii – indywidualnej i grupowej, w przedszkolu, w szkole i w domu.
Zabawa PUS–ami polega na rozwiązywaniu zadań zawartych w książeczkach i jednoczesnym układaniu klocków w zestawie kontrolnym. Po zakończeniu zadania
dziecko samo sprawdza, czy odpowiedź ułożona z klocków jest poprawna i zgodna z wzorem kontrolnym pokazanym w książeczce przy rozwiązywanym zadaniu.
System PUS obejmuje ponad 100 książeczek o różnej tematyce, zawierających zadania i ćwiczenia o różnym poziomie trudności.

Zestaw kontrolny
Poręczne zamykane pudełko, w którym znajduje się 12 ponumerowanych klocków. Zestaw jest stosowany w połączeniu z książeczkami z serii PUS – cyfry
na klockach odpowiadają numerom zadań.
SE0214			

35,90 zł

		

PUS. Skrzynka
Wygodny, wykonany z drewna pojemnik. Służy do przechowywania książeczek PUS i pomaga dzieciom wyrobić nawyk porządku.
719557			

49,90 zł

		

PUS. Wyprawka pierwszoklasisty
Tematyczne książeczki z serii PUS dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym:
1. „To już potrafię 1”
2. „100 pytań i odpowiedzi 1”
oraz plastikowe pudełko z 12 kwadratowymi klockami, nazywane zestawem kontrolnym.
719673			

58,90 zł

32 × 32 cm / pudełko

PUS. Wyprawka przedszkolaka
„Wyprawka przedszkolaka” to praktyczny komplet, zawierający dwie tematyczne książeczki z serii PUS przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym:
1. „Abecadło 1”
2. „Dla przedszkolaków 1”
oraz nieduże, płaskie pudełko z 12 kwadratowymi klockami, nazywane
zestawem kontrolnym.
719674			

58,90 zł

32 × 32 cm / pudełko

Gramatyka języka polskiego
Zbiór ćwiczeń i zabaw językowych kształtujących i utrwalających pojęcie rzeczownika, czasownika, przymiotnika.

PUS. Co robi? Co robią?
Czasownik 1

PUS. Klocki do zestawu kontrolnego
Klocki zapasowe pozwalają na dalszą pracę i zabawę PUS-ami w przypadku,
gdy zaginie lub ulegnie uszkodzeniu któryś z klocków z zestawu podstawowego. Są wykonane z plastiku, umieszczone w woreczkach foliowych.
719558			
		

498

11,90 zł

PUS. Pomoce dydaktyczne w praktyce edukacyjnej. Uczenie się dzieci
Redakcja: Joanna Malinowska, Teresa Neckar-Ilnicka
Pomoce dydaktyczne w praktyce edukacyjnej to zbiór opracowań dotyczących uczenia się dzieci. Jest podzielony na dwie części.
719641			
16,8 × 23,5 cm / 288 strony / ISBN: 978–83–89538–02–4

48,90 zł

13,90 zł

719669

16,8 × 23,5 cm / 32 strony
oprawa miękka

16,8 × 23,5 cm / 32 strony
oprawa miękka

PUS. Kto? Co?
Rzeczownik 1

PUS. Kto? Co?
Rzeczownik 2

702177
16,8 × 23,5 cm / 32 strony
oprawa miękka

13,90 zł

702178

13,90 zł

13,90 zł

16,8 × 23,5 cm / 32 strony
oprawa miękka

499
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Książki

702161

PUS. Jaki? Jaka? Jakie?
Przymiotnik 1

PUS

PUS

PUS. ABC
Seria ABC. „Rozpoznawanie i rozróżnianie liter A–L, Ł–Z” i dwuznaki została
przygotowana z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

PUS. ABC 1
PUS. ABC 2
PUS. ABC 3

Indeks

Cena

719646
719647
719648

13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł

16,8 × 23,5 cm / 32 strony / oprawa miękka

500
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Indeks

Cena

702167
702168

13,90 zł
13,90 zł

Indeks

Cena

719642
719643
719644
719645

13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł

PUS. Abecadło
Trzylatkom i czterolatkom nauka poprzez zabawę przychodzi z łatwością –
robią to dla przyjemności i bez wysiłku. Dlatego naukę czytania powinno się
rozpocząć od najmłodszych lat, kiedy dziecko nie odczuwa jej przymusu.

PUS. Abecadło 1
PUS. Abecadło 2
14 × 26 cm / 24 strony / oprawa miękka

Indeks

Cena

702157
702158

13,90 zł
13,90 zł

PUS. Logopedyczne potyczki 1 – Głoski ciszące
PUS. Logopedyczne potyczki 2 – Głoski syczące
PUS. Logopedyczne potyczki 3 – Głoski szumiące
PUS. Logopedyczne potyczki 4 – Głoski L–R

Indeks

Cena

719649
719650
719651
719652

13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł

PUS. Ortografia
Seria książeczek przygotowana z myślą o młodszych uczniach. Poszczególne
publikacje zawierają ćwiczenia pogłębiające i utrwalające znajomość pisowni
wyrazów z „ó” i „u”, „rz” i „ż”, „ch” i „h” oraz ze spółgłoskami miękkimi.
PUS. Ortografia 1 – ó – u
PUS. Ortografia 2 – zmiękczenia
PUS. Ortografia 3 – rz – ż
PUS. Ortografia 4 – ch – h

Indeks

Cena

710655
719653
710657
710658

13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł

16,8 × 23,5 cm / 32 strony / oprawa miękka

16,8 × 23,5 cm / 32 strony / oprawa miękka

PUS. Doskonalenie słuchu fonemowego oraz czytania i pisania
Materiał ćwiczeniowy szczególnie przydatny dla logopedów, terapeutów, nauczycieli i rodziców tych dzieci, które z różnych przyczyn nie opanowały jeszcze umiejętności poprawnego pod względem artykulacyjnym wysławiania się,
mają problemy w komunikacji z otoczeniem oraz trudności w czytaniu i pisaniu.

PUS. Od gwiazdki do bajki
Książeczki adresowane są do dzieci w wieku przedszkolnym i rozpoczynających naukę w szkole, a zawarte w nich ćwiczenia stanowią pomoc dla dziecka
w pierwszym etapie nauki czytania i pisania.

PUS. Chrząszcz z Żyrzyna
PUS. Chyża Żmija SyK–Syk
PUS. Kruk z Kruklanki
PUS. Miała Baba Koguta
14 × 26 cm / 24 strony / oprawa miękka

Indeks

Cena

702159
702160
706799
706798

13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł

PUS. Od gwiazdki do bajki 1
PUS. Od gwiazdki do bajki 2
PUS. Od gwiazdki do bajki 3
PUS. Od gwiazdki do bajki 4

Indeks

Cena

719660
719661
712242
719662

13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł

14 × 26 cm / 24 strony / oprawa miękka

501
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14 × 26 cm / 24 strony / oprawa miękka

PUS. Gramatyka na wesoło 1
PUS. Gramatyka na wesoło 2
16,8 × 23,5 cm / 32 strony / oprawa miękka

PUS. Łatwe ćwiczenia do nauki czytania
Seria powstała z myślą o dzieciach w różnym wieku, mających trudności w nauce czytania. Dzięki niej łatwo przyswoją one nowy materiał spędzając czas
na zabawie.
PUS. Łatwe ćwiczenia do nauki czytania 1
PUS. Łatwe ćwiczenia do nauki czytania 2
PUS. Łatwe ćwiczenia do nauki czytania 3
PUS. Łatwe ćwiczenia do nauki czytania 4

PUS. Gramatyka na wesoło
„Gramatyka na wesoło” jest próbą nowego spojrzenia na zagadnienia gramatyki języka polskiego.

PUS. Logopedyczne potyczki
„Logopedyczne potyczki” to miniseria książeczek logopedycznych dla dzieci
w wieku wczesnoszkolnym.

PUS

PUS

PUS. Słowniczek
Seria słowniczków PUS przeznaczona dla dzieci z klas 1–3.
Indeks

Cena

719654
719655
719656
719657
719658

13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł

PUS. Czytanie ze zrozumieniem 1 – Lektury
PUS. Czytanie ze zrozumieniem 2 – O szarym motylku
PUS. Czytanie ze zrozumieniem 3 – O ciekawskim kotku

Indeks

Cena

702164
702165
719659

13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł

16,8 × 23,5 cm / 32 strony / oprawa miękka

16,8 × 23,5 cm / 32 strony / oprawa miękka

PUS. Crazy English
Zestaw ćwiczeń językowych opracowany z myślą o dzieciach uczących się co
najmniej drugi rok języka angielskiego. Poszerza i uaktualnia znane konstrukcje
gramatyczne i potoczne wyrażenia.

PUS. Happy English
„Happy English” to książeczki opracowane z myślą o dzieciach rozpoczynających naukę języka angielskiego

PUS. Crazy English 1
PUS. Crazy English 2
16,8 × 23,5 cm / 32 strony / oprawa miękka

502

Indeks

Cena

702162
702163

13,90 zł
13,90 zł

PUS. Happy English 1
PUS. Happy English 2
16,8 × 23,5 cm / 32 strony / oprawa miękka

PUS. Liczę w pamięci 1
PUS. Liczę w pamięci 2
PUS. Liczę w pamięci 3
PUS. Liczę w pamięci 4
PUS. Liczę w pamięci 5

Indeks

Cena

702179
702180
702181
702182
702183

13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł

16,8 × 23,5 cm / 32 strony / oprawa miękka

Indeks

Cena

702171
702172

13,90 zł
13,90 zł

16,8 × 23,5 cm / 32 strony / oprawa miękka

PUS. Matematyka na wesoło 1
PUS. Matematyka na wesoło 2
PUS. Matematyka na wesoło 3
PUS. Matematyka na wesoło 4
PUS. Matematyka na wesoło 5

Indeks

Cena

702184
702185
702186
702187
702188

13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł

16,8 × 23,5 cm / 32 strony / oprawa miękka

PUS. Ułamki 1
„Ułamki 1. Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych” to książeczka PUS
przeznaczona dla uczniów szkoły podstawowej.
719672			

PUS. Matematyka na wesoło
„Matematyka na wesoło” to bogaty zbiór ćwiczeń, zabaw i łamigłówek matematycznych przeznaczonych dla dzieci z klas 1–3.

13,90 zł

PUS. Matematyka konkretna
Jednym z priorytetów nauczania matematyki jest rozwijanie umiejętności posługiwania się metodami matematycznymi w różnych sytuacjach życiowych
i w określonym celu oraz posługiwania się liczbami na co dzień.
PUS. Matematyka konkretna 1. Symetria, miary, wagi
PUS. Matematyka konkretna 2. Zegar i kalendarz

Indeks

Cena

710654
710694

13,90 zł
13,90 zł

16,8 × 23,5 cm / 32 strony / oprawa miękka
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PUS. Słowniczek frazeologiczny
PUS. Słowniczek ortograficzny
PUS. Słowniczek poprawnej polszczyzny
PUS. Słowniczek wyrazów bliskoznacznych
PUS. Słowniczek wyrazów obcych

PUS. Czytanie ze zrozumieniem
Książeczka jest przeznaczona dla dzieci z klas 1–3. Zawiera bogaty materiał
językowy służący doskonaleniu umiejętności czytania ze zrozumieniem; opiera się na znanych dzieciom utworach literackich lub ich fragmentach.

PUS. Liczę w pamięci
„Liczę w pamięci” to bogaty zbiór zadań dotyczących czterech podstawowych
działań arytmetycznych, które służą poznawaniu podstaw techniki rachunkowej, utrwaleniu pojęcia liczby oraz doskonaleniu umiejętności symbolicznego
zapisu działań matematycznych.

PUS

PUS

PUS. Łatwe ćwiczenia do nauki mnożenia
„Łatwe ćwiczenia do nauki mnożenia” to bogaty zbiór zadań przeznaczony dla
dzieci w wieku wczesnoszkolnym. W przystępnej i zabawowej formie pomaga
on doskonalić umiejętność mnożenia i dzielenia w zakresie 30 i 100.
Indeks

Cena

712234
719663

13,90 zł
13,90 zł

PUS. Gutek i Balbina 1
PUS. Gutek i Balbina 2

Indeks

Cena

702169
702170

13,90 zł
13,90 zł

14 × 26 cm / 24 strony / oprawa miękka

14 × 26 cm / 24 strony / oprawa miękka

PUS. Dla przedszkolaków
Seria książeczek dla przedszkolaków, dostosowana do potrzeb rozwojowych
dziecka. Zawarte w nich zabawy doskonalą sprawność umysłową, rozwijają
spostrzegawczość, uwagę, pamięć i umiejętność analizy.

PUS. Idę do szkoły
„Idę do szkoły” to seria książeczkek pełnych gier i zabaw ogólnorozwojowych
w formie obrazkowej, dla starszych przedszkolaków i dzieci rozpoczynających
naukę w szkole.

PUS. Dla Przedszkolaków 1
PUS. Dla Przedszkolaków 2
PUS. Dla Przedszkolaków 3
PUS. Dla Przedszkolaków 4
14 × 26 cm / 24 strony / oprawa miękka
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Indeks

Cena

719664
719665
719666
719667

13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł

PUS. Idę do szkoły 1
PUS. Idę do szkoły 2
PUS. Idę do szkoły 3
PUS. Idę do szkoły 4
14 × 26 cm / 24 strony / oprawa miękka

Indeks

Cena

702173
702174
702175
702176

13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł

PUS. Rusz głową
Książeczki skutecznie wspierają rozwój podstawowych i szczególnie przydatnych w okresie szkolnym sprawności intelektualnych dziecka, takich jak: spostrzeganie, koncentracja uwagi, zapamiętywanie, analiza i synteza wzrokowa.
PUS. Rusz głową 1
PUS. Rusz głową 2

Indeks

Cena

710692
710693

13,90 zł
13,90 zł

PUS. Skoncentruj się
Książeczki adresowane do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
zwłaszcza tych, które mają problemy z utrzymaniem koncentracji uwagi przez
dłuższy czas.
PUS. Skoncentruj się 1
PUS. Skoncentruj się 2

Indeks

Cena

SE12096
SE12097

13,90 zł
13,90 zł

16,8 × 23,5 cm / 32 strony / oprawa miękka

16,8 × 23,5 cm / 32 strony / oprawa miękka

PUS. Koduj, szyfruj 1
Książeczka adresowana do dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Zawiera zadania, których celem jest ćwiczenie umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów, czyli kompetencji niezbędnych w codziennym życiu.

PUS. Ćwiczenia w orientacji 1
Książeczka to wybór wielu cennych rozwiązań służących między innymi
utrwalaniu pojęć, umiejętności orientacji w przestrzeni, wzajemnego położenia obiektów i zjawisk i rozpatrywania ich pod względem cech wielkościowych, jakościowych i mierzalnych.

719670			
16,8 × 23,5 cm / 32 strony / oprawa miękka

13,90 zł

702166			

13,90 zł

16,8 × 23,5 cm / 32 strony / oprawa miękka
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PUS. Łatwe ćwiczenia do nauki mnożenia 1
PUS. Łatwe ćwiczenia do nauki mnożenia 2

PUS. Gutek i Balbina
Gutek i Balbina to bohaterowie książki o tematyce ekologicznej, obejmującej
także zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego.

PUS

PALETA
System Edukacji PALETA łączy w sobie zabawę, naukę i samokontrolę. Stanowi skuteczną pomoc w edukacji dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Służy do zabawy indywidualnej i grupowej motywując wszystkich – mniej i bardziej zdolnych do zdobywania, poszerzania i utrwalania wiedzy.
PALETA jest ceniona i polecana przez wychowawców, nauczycieli, terapeutów.
Praca z nią pobudza i rozwija dziecięce zdolności, uczy wytrwałości i samodzielności, wzmacnia koncentrację, pozwala przezwyciężać trudności, jakie mogą pojawiać
się w procesie edukacji.
Zabawa z PALETĄ polega na rozwiązywaniu zadań i jednoczesnym układaniu kolorowych klocków na drewnianej okrągłej podstawie przypominającej paletę kolorów. Po zakończeniu zadania dziecko odwraca tarczę z zadaniami na drugą stronę i sprawdza poprawność udzielonych odpowiedzi.
Zaletą PALETY jest to, że w każdej chwili można przerwać ćwiczenie w celu dokonania samokontroli poprzez równoczesne porównanie zadania i wyniku.

PUS. To już potrafię
Seria 4 książeczek PUS pt.: „To już potrafię” skierowanych do dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej.
PUS. To już potrafię 1
PUS. To już potrafię 2
PUS. To już potrafię 3
PUS. To już potrafię 4

Indeks

Cena

SE12098
SE0088
710695
710696

13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł
13,90 zł

16,8 × 23,5 cm / 32 strony / oprawa miękka

PUS. Kto ty jesteś? 1
„Kto ty jesteś? Wiedza o Polsce w pytaniach i odpowiedziach” to książeczka
PUS skierowana do uczniów starszych klas szkoły podstawowej. Zawiera zadania z zakresu historii, geografii oraz kultury Polski.
719668			

13,90 zł

16,8 × 23,5 cm / 32 strony / oprawa miękka

PALETA. Podręcznik metodyczny
Redakcja: Maria Krupska, Bogusław Świdnicki
Podręcznik metodyczny ukazuje, jak praktycznie wykorzystać PALETĘ w nauczaniu: języka polskiego, matematyki, środowiska a także innych przedmiotów. Inspiruje do układania własnych zadań z wykorzystaniem tarcz blanko.

PUS. Nie tylko dla geniuszy 1
Łamigłówki, które za pomocą odpowiednio ułożonych rysunków, znaków lub
napisów tworzą szyfr. Zabawa polega tu na rozszyfrowaniu ukrytego hasła.
706802			
16,8 × 23,5 cm / 32 strony / oprawa miękka
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13,90 zł

PUS. Od kropki do kodu 1
„Od kropki do kodu 1” to nowa książeczka PUS. Jest ona świetną propozycją
dla dzieci w wieku 6–8 lat, lubiących łamigłówki i chętnie rozwiązujących zadania, w których obowiązują reguły i analogie.
719671			
14 × 26 cm / 24 strony / oprawa miękka

13,90 zł

32,90 zł

719560			

16,90 zł

16,8 × 23,5 cm / 128 stron / ISBN: 978-83-89538-03-1 / oprawa miękka

14 × 18 cm

PALETA. Wyprawka pierwszoklasisty
W skład wyprawki wchodzą: zestaw kontrolny, 2 tarcze blanko oraz 12 tematycznych tarcz (WPK) ze zbiorem zabaw dla dzieci od 6 lat, opartych na podstawowych założeniach programowych: dodawanie i odejmowanie w zakresie
20, łączenie w pary obrazków logicznie do siebie pasujących, rozpoznawanie
i utrwalanie nazw zwierząt, owoców i warzyw, rozpoznawanie liter alfabetu
– pierwsze litery nazw obrazków, łączenie sylab w proste wyrazy, łączenie
wyrazów jednosylabowych z obrazkami.

PALETA. Wyprawka przedszkolaka
Praktyczny komplet na dobry początek, a w nim: zestaw kontrolny, czyli
okrągła podstawa wykonana z drewna z 12 klockami w 6 kolorach oraz 12
tematycznych tarcz (WP1) ze zbiorem zabaw w formie obrazkowej przystosowanych do możliwości percepcyjnych dzieci w wieku przedszkolnym od
4 lat: rozpoznawanie kolorów, dobieranie obrazków według określonych cech:
wielkości, kształtu, barwy, przeznaczenia; wyszukiwanie podobieństw i różnic,
łączenie w pary obrazków logicznie do siebie pasujących.

SE0475
28 × 28 cm / oprawa kartonowa

63,90 zł

SE0496

63,90 zł

28 × 28 cm / oprawa kartonowa
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719640			

PALETA. Klocki zapasowe do zestawu konstrolnego
Klocki zapasowe do zestawu kontrolnego PALETA pozwalają na dalszą pracę
z zestawem w przypadku, gdy zaginie lub ulegnie uszkodzeniu jeden lub kilka
krążków zestawu podstawowego. Klocki wykonane są z drewna.

PALETA

PALETA
Tarcze ćwiczeń M
Komplety 12 tarcz ćwiczeń przeznaczonych dla
dzieci w klasach od 0 do III.

PALETA. Zestaw kontrolny
Zestaw kontrolny PALETA to element Systemu Edukacji PALETA. Jest wykonany z drewna, a swym wyglądem przypomina paletę malarską. Przy brzegu ma 12 okrągłych wgłębień, w których umieszczone są drewniane klocki:
6 krążków i 6 pierścieni w 6 różnych kolorach.

Ćwiczenia obejmują:
• M1 – Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20
• M2 – Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100
• M3 – Mnożenie i dzielenie w zakresie 50

Zestaw kontrolny PALETA służy do nauki i zabawy w połączeniu z tarczami
ćwiczeń. Rozwiązując zadania na tarczach dziecko jednocześnie układa odpowiednio klocki zaznaczając w ten sposób wybrane przez siebie odpowiedzi.
Następnie odwraca tarcze na drugą stronę i poprzez porównanie zgodności
kolorów klocków z kolorami na brzegu tarczy sprawdza poprawność udzielonych odpowiedzi.
719559			

• M4 – Mnożenie i dzielenie w zakresie
od 50 do 100
• M5 – Mnożenie i dzielenie, działania mieszane.

44,90 zł

27 × 12 cm

Tarcze ćwiczeń M mogą być wykorzystywane
jako materiał uzupełniający na lekcjach matematyki, ale także na zajęciach świetlicowych i wyrównawczych. Świetnie sprawdzą się również
w edukacji domowej.

PALETA M1, matematyka

PALETA M3, matematyka

PALETA M4, matematyka

PALETA M2, matematyka

719568		
21,90 zł
719569		
21,90 zł

Tarcze ćwiczeń – Nauka czytania
Komplety 12 tarcz ćwiczeń z zadaniami z zakresu edukacji językowej dla dzieci wieku wczesnoszkolnym.

PALETA JP1 – Nauka czytania

PALETA JP2 – Nauka czytania

719562			

21,90 zł

719563			

21,90 zł

Tarcze ćwiczeń P1
Służą utrwaleniu podstawowych pojęć języka plastyki: potocznych nazw
barw, cech barw – jakość, jasność, nasycenie i temperatura, linia jako podstawowy element rysunku.

Tarcze ćwiczeń B1
Do Systemu Edukacji PALETA. Jest to komplet 12 „czystych” tarcz przeznaczonych do realizacji dowolnego tematu, opracowanego samodzielnie przez
nauczyciela, terapeutę lub ucznia.

PALETA P1 – Barwa, linia, rysunek

PALETA B1 – Blanco

719564			

21,90 zł

719561			

21,90 zł

PALETA M5, matematyka

719570		
21,90 zł
719571		
21,90 zł
719572		
21,90 zł

Tarcze ćwiczeń WP
Dla przedszkolaków to komplety 12 tarcz ćwiczeń ze zbiorem zabaw ogólnorozwojowych w formie obrazkowej, przystosowanych do możliwości percepcyjnych
dziecka od 4 lat.

PALETA WP1 dla przedszkolaków

PALETA WP2 dla przedszkolaków

PALETA WP3 dla przedszkolaków

719573		
21,90 zł
719574		
21,90 zł
719575		
21,90 zł

PALETA S1 – Środowisko

PALETA S3 – Środowisko

PALETA S4 – Bezpieczeństwo, karta rowerowa

719565		
21,90 zł
719566		
21,90 zł
719567		
21,90 zł
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PALETA WP5 – Piotruś Pan

PALETA WP6 – Z księgi 1000 i 1 nocy
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Tarcze ćwiczeń – Środowisko
Komplety 12 tarcz z ćwiczeniami z zakresu środowiska.

719576		
21,90 zł
719577		
21,90 zł
720951		
21,90 zł
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Nauka?

Atlasy

Z przyjemnością!
Atlas historyczny
Około 100 map obejmujących zakres od
starożytności do czasów współczesnych.

Atlas matematyczny

Atlas przyrodniczo–geograficzny

Atlas anatomii człowieka

709896			
10,90 zł

709901			
10,90 zł

709900			
10,90 zł

24 × 16,5 cm / 32 strony / oprawa klejona

24 × 16,5 cm / 32 strony / oprawa klejona

24 × 16,5 cm / 32 strony / oprawa klejona

Liczne opisy, zdjęcia, tabele i schematy
stanowiące dużą pomoc podczas lekcji.
880091
ATLAS HISTORYCZNY dla klas 4-8 szkoły podstawowej

20 zł

Szymon Ciechanowski
210 × 297 / 96 stron
ISBN 978-83-8108-060-6 / oprawa zeszytowa

Atlas geograficzny
Ponad 700 map zawierających informacje
zarówno o Polsce, jak i o świecie.
Aktualne dane statystyczne
i charakterystyka społeczno-gospodarcza
poszczególnych regionów.
Atlas roślin

Atlas anatomii zwierząt

Atlas zwierząt Polski

709897			
10,90 zł

709899			
10,90 zł

709898			
10,90 zł

24 × 16,5 cm / 32 strony / oprawa klejona

24 × 16,5 cm / 32 strony / oprawa klejona

24 × 16,5 cm / 32 strony / oprawa klejona

Przygotowany przez eksperta w dziedzinie
kartografii – firmę DEMART.

25 zł

713954
ATLAS GEOGRAFICZNY dla klas 5-8 szkoły podstawowej
Anna Ostrowska
210 × 297 / 144 strony
ISBN 978-83-7427-863-8 / oprawa klejona

Atlas biologiczny
Krótkie, rzeczowe i przystępne opisy
200 gatunków roślin i 35 gatunków grzybów.
Barwne ilustracje ułatwiające uczniom
rozpoznawanie roślin.

Atlas języka polskiego

Atlas języka niemieckiego

709892			
10,90 zł

709895			
10,90 zł

24 × 16,5 cm / 32 strony / oprawa klejona

24 × 16,5 cm / 32 strony / oprawa klejona
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Gramatyka
Słówka

Indeks

Cena

709894 10,90 zł
709893 10,90 zł

24 × 16,5 cm / 32 strony / oprawa klejona

Doskonałe uzupełnienie treści nauczanych
na lekcjach biologii.

20 zł

881142
ATLAS BIOLOGICZNY.
Wybrane gatunki chronionych roślin i grzybów
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Atlas języka angielskiego

Robert Dzwonkowski
210 × 297 / 112 stron
ISBN 978-83-8108-402-4 / oprawa szyta
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Plansze

Plansze

Każda plansza jest ścienna dwustronnie foliowana, ma listwę metalową i zawieszkę.

Tabliczka mnożenia
37,90 zł

Abecadło

Budowa wulkanu

Dzieje geologiczne Ziemi

Chmury i ich rodzaje

720551		
49,90 zł
720552		
49,90 zł
720553		
49,90 zł

100 × 70 cm

100 × 70 cm

100 × 70 cm

100 × 70 cm

100 × 70 cm

100 × 70 cm

Gramatyka języka polskiego

Bezpieczeństwo na drodze

Pierwsza pomoc w zagrożeniu życia

Jednostki układu SI

Obieg wody w przyrodzie

Obieg węgla w przyrodzie

SE1310		
37,90 zł
720531		
49,90 zł
720532		
49,90 zł

720554		
49,90 zł
720555		
49,90 zł
720556		
49,90 zł

100 × 70 cm

100 × 70 cm

Ogólnogeograficzna mapa Polski

100 × 70 cm

Budowa rośliny, proces fotosyntezy

100 × 70 cm

Budowa materii

Porosty – budowa i skala porostowa

100 × 70 cm

Wiązania chemiczne w cząsteczkach

100 × 70 cm

Godło Polski
Godło Polski wykonane z kartonu o gramaturze
350 g, lakierowane.
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Zegar czasu

SE1614		
49,90 zł
SE1311		
49,90 zł

SE1485 		

709878		
49,90 zł
SE3118		
49,90 zł
720550		
49,90 zł

720557		
49,90 zł
720558		
49,90 zł
709891		
9,90 zł

100 × 70 cm

100 × 70 cm
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100 × 70 cm

100 × 70 cm

100 × 70 cm

40 × 34 cm
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Publikacje metodyczne

Publikacje metodyczne

Słucham i uczę się mówić.
Sylaby i rzeczowniki
Elżbieta Wianecka
Językowe ćwiczenia słuchowe
przeznaczone są dla dzieci z autyzmem, afazją, alalią, jąkaniem oraz
n i e z a ko ń c zo ny m roz w o j e m
mowy. Nagranie przygotowane
w profesjonalnym studio zostało
tak przetworzone elektronicznie,
by długość trwania spółgłosek
była równa długości brzmienia
samogłosek. Do płytek dołączono
ilustrowane książeczki.
Sylaby i rzeczowniki cz. 1
Sylaby i rzeczowniki cz. 2
Sylaby i rzeczowniki cz. 3
Sylaby i rzeczowniki cz. 4

ISBN

Indeks

Cena

978-83-61022-00-8
978-83-61022-01-5
978-83-61022-02-2
978-83-61022-03-9

704041
704044
704045
704046

23,90 zł
23,90 zł
23,90 zł
23,90 zł

24 strony + płytka CD / oprawa miękka

ISBN

Indeks

978-83-61022-05-3 704018
978-83-61022-06-0 711694

Cena

23,90 zł
23,90 zł

Cena

978-83-61022-07-7 704736

25,90 zł

Odmiana rzeczownika cz.2
Liczba mnoga

978-83-61022-08-4 704021

25,90 zł

29,90 zł

720153 			
21 × 30 cm / 100 stron / ISBN 978-83-61339-48-9 / oprawa miękka

20,90 zł

704026 			
17,6 × 25 cm / 48 stron / ISBN 978-83-61022-09-1 / oprawa miękka

24 strony + płytka CD / ISBN 978-83-61022-11-4 / oprawa miękka

Karty Oceny Słuchu Fonemowego – kosf
Joanna Gruba
Test przeznaczony jest dla osób zajmujących się oceną słuchu fonemowego u dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Test składa się z trzech części – materiału obrazkowego,
podręcznika i karty badania słuchu fonemowego.

704019			

25,90 zł

ISBN

25,90 zł

Słucham i uczę się mówić.
Samogłoski i wykrzyknienia
Słucham i uczę się mówić.
Wyrażenia dzwiękonaśladowcze
24 strony + płytka CD / oprawa miękka

Indeks

25 × 32 cm / ISBN 978-83-61339-40-3 / oprawa teczka

Cena

978-83-61022-15-2 704016

20,90 zł

978-83-61022-16-9 704017

20,90 zł

149,90 zł

706914 						

Ćwiczenia edukacyjne.
Co dzień łatwiej
Elżbieta Wianecka,
Joanna Masłowska
Proponowane zadania usprawniają pamięć, a także integrację
percepcyjno-motoryczną związaną ze współdziałaniem procesów poznawczych i czynności
ruchowych. Doskonalą koncentrację uwagi, prawidłowy słuch
fonemowy oraz analizę i syntezę
wzrokową, pamięć ruchu, sprawność manualną. Każde ćwiczenie opatrzono oprócz instrukcji
słownej fotografią, pokazującą,
jak powinno być wykonywane.
Przejrzystość układu treści sprzyja
skupieniu przy pracy.

Słucham i uczę się mówić.
Samogłoski i wykrzyknienia
Jagoda Cieszyńska
Praca z książeczkami Samogłoski
i wykrzyknienia poprawia koncentrację i uwagę dziecka oraz
stanowi pierwszy etap w nauce
czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną. Ćwiczenia powinny odbywać się codziennie przez
6 minut, czas ten może zostać podzielony na dwie sesje. Warunkiem
koniecznym jest użycie słuchawek.

Słucham i uczę się mówić.
Trudne głoski
Jagoda Cieszyńska,
Elżbieta Wianecka
Trudne głoski to kolejne ćwiczenia
dla dzieci z zaburzeniami słuchu
fonemowego, dwujęzycznych oraz
uczących się języka polskiego jako
obcego. Warunkiem właściwej
wymowy głosek jest ich właściwa
percepcja, czyli odbiór słuchowy.
704015			

Słucham i uczę się mówić.
Przyimki
Elżbieta Wianecka
Kolejna propozycja stymulacji rozwoju języka dzieci z zaburzeniami
komunikacji. Jak wszystkie pomoce
z tej serii, poprzez zwolnienie tempa mowy ułatwia percepcję mowy
dzieciom z autyzmem, afazją, z zaburzeniami słuchu fonemowego,
z dwujęzycznością. Pomoc ta jest
także wsparciem dla osób dorosłych z afazją i dorosłych uczących
się języka polskiego jako obcego.

Ćwiczenia edukacyjne.
Co dzień łatwiej 1
Ćwiczenia edukacyjne.
Co dzień łatwiej 2
oprawa miękka

Myślę, czytam, rysuję
Agnieszka Bala
Dorosły znajdzie tu ćwiczenia,
które umożliwią mu dokonanie
oceny umiejętności rozwojowych
dziecka. Pozwolą oddziaływać
na wszystkie sfery poznawcze,
utrwalić osiągnięte sprawności,
stymulować pojawienie się kolejnych kamieni milowych. Książeczki
przeznaczone są zarówno dla dzieci zdrowych, jak i tych z zaburzeniami.

Liczba stron

ISBN

Indeks

Cena

24 + CD

978-83-61022-18-3 720155

20,90 zł

64

978-83-61022-33-6 720149

20,90 zł

Myślę, czytam rysuję cz. 1
Myślę, czytam rysuję cz. 2
Myślę, czytam rysuję cz. 3

Liczba stron

ISBN

136
126
122

978-83-61022-29-9 720150
978-83-61022-30-5 720151
978-83-61022-31-2 720152

Indeks

Cena

25,90 zł
25,90 zł
25,90 zł

21 × 29,5 cm / strony czarno-białe z perforacją / oprawa miękka
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Książki

Książki

Indeks

32 strony + płytka CD / ISBN 978-83-61022-12-1 / oprawa miękka

24 strony + płytka CD / oprawa miękka

514

ISBN

Odmiana rzeczownika cz.1
Liczba pojedyncza

Manualne Torowanie
Głosek (mtg)
Elżbieta Wianecka
Publikacja przedstawia wybrane
chwyty artykulacyjne umożliwiające wywoływanie sylab i wyrazów,
mających na celu osiągnięcie samodzielnej komunikacji werbalnej.
Napisana w przystępny sposób
staje się świetną pomocą zarówno
w gabinecie terapeutycznym jak
i w domu.

40 stron + płytka CD / oprawa miękka

Słucham i uczę się mówić.
Sylaby i czasowniki
Elżbieta Wianecka
Językowe ćwiczenia słuchowe
przeznaczone są dla dzieci z autyzmem, afazją, alalią, jąkaniem oraz
n i e z a ko ń c zo ny m roz w o j e m
mowy. Nagranie przygotowane
w profesjonalnym studio zostało
tak przetworzone elektronicznie,
by długość trwania spółgłosek
była równa długości brzmienia
samogłosek. Do płytek dołączono
ilustrowane książeczki.
Sylaby i czasowniki. Liczba pojedyncza
Sylaby i czasowniki. Liczba mnoga

Księga słów i obrazków, czyli
ćwiczenia do słuchania i mówienia
Jolanta Heczko
Wczesne stosowanie ćwiczeń i zabaw pobudzających rozwój języka
to najlepsza metoda zapewniająca
prawidłowy, wszechstronny rozwój dziecka. Z tekstami związane
są obrazki, których zadaniem jest
przyciągnięcie uwagi dziecka, zainteresowanie czytanym tekstem.
Taka forma przedstawienia treści
angażuje u dziecka analizatory
wzrokowy i słuchowy.

Słucham i uczę się mówić.
Odmiana rzeczownika
Elżbieta Wianecka
Językowe ćwiczenia słuchowe
przeznaczone są dla dzieci z autyzmem, afazją, alalią, jąkaniem oraz
niezakończonym rozwojem mowy.
Wykorzystując wiedzę wynikłą
z stosowania serii Słucham i uczę
się mówić, przygotowaliśmy nowe
książeczki z serii Fleksja. Pomoce
te oparte są na, stosowanej do tej
pory, zasadzie wydłużenia czasu
trwania głosek.

Publikacje metodyczne

Publikacje metodyczne

Stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu
Agnieszka Bala
Zeszyty ćwiczeń z serii Stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu są przeznaczone dla dzieci: zagrożonych dysleksją, ze skrzyżowaną lateralizacją i z trudnościami
w nauce języka. Zadania zawarte w książeczce uczą dostrzegania szczegółów obrazka, analizowania elementów narysowanego schematu rysunku oraz samodzielnego tworzenia ilustracji tematycznych (do podanego wzoru należy dorysować różne elementy, tworząc za każdym razem inny obrazek). Zadania rozwijają umiejętności wzrokowe, motoryczne, sekwencyjne, pamięć oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Ćwiczenia te są przydatne w terapii logopedycznej, reedukacyjnej.
Zeszyty te można wykorzystać do codziennej pracy z dzieckiem, w przedszkolu i w szkole.

Rerki (r, l)
Izabela Spychał, Beata Dawczak
Książka przeznaczona jest dla
dzieci w wieku od 3 lat, które mają
trudności z wymową głosek r, l.
Zawiera wiele ćwiczeń wymagających od dziecka samodzielnego
działania: rysunki, wycinanki, zaznaczanie liczby powtórzeń. Zadania te są dla malucha zabawą,
a jednocześnie pomagają w nauce
poprawnej artykulacji i zwiększają
motywację do dalszej pracy.
SE1897

Liczba stron

Stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu 1 Percepcja wzrokowa
Stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu 2 Analiza, synteza wzrokowa i odwrócenia
Stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu 3 Sekwencje
Stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu 4 Grafopercepcja
Stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu 5 Analiza i synteza wzrokowa
Stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu 6 Kategoryzacja tematyczna
Stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu 7 Planowanie ruchu ręki
Stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu 8 Analiza i synteza wzrokowa
Stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu 9 Ćwiczenia przygotowujące do nauki matematyki
Stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu 10 Myślenie sytuacyjne

80
56
48
88
88
66
120
128
114
106

20,5 × 29,5 cm / strona czarno-biała z perforacją / oprawa miękka

1.

2.

ISBN

Indeks

Cena

978-83-61022-20-6
978-83-61022-21-3
978-83-61022-22-0
978-83-61022-24-4
978-83-61022-25-1
978-83-61022-26-8
978-83-61022-27-5
978-83-61022-28-2
978-83-61022-34-3
978-83-61022-35-0

704043
704023
704022
704020
705845
705846
705847
709738
709751
709739

15,90 zł
15,90 zł
15,90 zł
15,90 zł
15,90 zł
17,90 zł
17,90 zł
15,90 zł
15,90 zł
15,90 zł

3.

Wymiary

1. PAKIET Dać rzeczy słowo – cz. 1 (14 zeszytów ćw.)
2. PAKIET Dać rzeczy słowo – cz. 2 (12 zeszytów ćw.)
3. PAKIET Dać rzeczy słowo – cz. 2 PLUS (12 z.ć. + zd)

21 × 29 cm
21 × 29 cm
21 × 29 cm

Liczba stron

332
400
484

ISBN

Indeks

Cena

978-83-61339-72-4 702312 110,90 zł
978-83-61339-73-1 702313 95,90 zł
978-83-61339-74-8 702314 140,90 zł

Syczki (s, z, c, dz)
Beata Dawczak i Izabela Spychał
Książka zawiera ćwiczenia logopedyczne przeznaczone do
indywidualnej pracy. Głównymi
jej adresatami są dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które borykają się z trudnościami w zakresie wymowy czterech
głosek: z, c, s oraz dz.

Kapki i wafki ( k, g, f, w)
Izabela Spychał, Beata Dawczak
Książka przeznaczona jest dla
dzieci w wieku od 3 lat, które
mają trudności z wymową głosek
k, g oraz w, f. Zawiera wiele ćwiczeń wymagających od dziecka
samodzielnego działania: rysunki,
wycinanki, zaznaczanie liczby powtórzeń.

711695
16,5 × 23,5 cm / 96 stron
ISBN 978-83-6133-911-3
oprawa miękka

516

12,90 zł

Pakiet afazja – zeszyty ćwiczeń.
Co to? Kto to?
Krzyżówki tematyczne 1,2,3
Krzyżówki tematyczne to seria
zeszytów ćwiczeń przygotowana
z myślą o osobach, które na skutek
urazu lub choroby utraciły zdolność swobodnego komunikowania
się za pomocą słów – rozpoznano
u nich afazję.
720154
21 × 30 cm / 68 Krzyżówek
ISBN 978-83-61339-83-0
oprawa miękka

27,90 zł

13,90 zł

SE1896

13,90 zł

20,5 × 29,5 cm / 40 stron
ISBN 978-83-7134-690-3
oprawa miękka

20,5 × 29,5 cm / 40 stron
ISBN 978-83-7134-541-8
oprawa miękka

Miks (ciszki, syczki, szumki)
Izabela Spychał, Beata Dawczak
Przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 3 lat, które seplenią. Zawiera
wiele ćwiczeń wymagających od
dziecka samodzielnego działania:
rysunki, wycinanki, zaznaczanie
ilości powtórzeń. Zadania te są
dla malucha zabawą, a jednocześnie pomagają w nauce poprawnej
artykulacji i zwiększają motywację
do dalszej pracy.

Ciszki (ś,ź, ć, dź)
Izabela Spychał, Beata Dawczak
Książka przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 3 lat, które seplenią.
Zawiera wiele ćwiczeń wymagających od dziecka samodzielnego
działania: rysunki, wycinanki, zaznaczanie liczby powtórzeń. Zadania te są dla malucha zabawą,
a jednocześnie pomagają w nauce
poprawnej artykulacji i zwiększają
motywację do dalszej pracy.

13,90 zł

SE1893

13,90 zł

20,5 × 29,5 cm / 40 stron
ISBN 978-83-7134-540-1
oprawa miękka

20,5 × 29,5 cm / 40 stron
ISBN 978-83-7134-539-5
oprawa miękka

Cmokaj, dmuchaj, parskaj,
chuchaj
Katarzyna Szłapa
Książka zawiera 35 ćwiczeń oddechowych i artykulacyjnych zróżnicowanych pod względem formy,
przeznaczonych dla dzieci w wieku
od 4 do 7 lat. Ćwiczenia te można wykorzystać nie tylko w pracy
indywidualnej z dzieckiem, ale także w pracy z grupą podczas zajęć
w przedszkolu czy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Jąkanie. Skuteczne techniki
płynnego mówienia.
Komplet 1-2
Mieczysław Chęciek, Elżbieta
Bijak, Dorota Kamińska
Publikacja ta jest obszernym zbiorem doskonale opracowanych
metodycznie tekstów do terapeutycznego czytania oraz materiałów
obrazkowo-wyrazowych, które
zachęcą pacjentów jąkających się
do ćwiczeń i ułatwią trening płynnego mówienia, a terapię uczynią
skuteczniejszą.

SE1898
20,5 × 29,5 cm / 44 strony
ISBN 978-83-7134-164-9
oprawa miękka

15,90 zł

704011

29,90 zł

Książki

Książki

Dziecko afatyczne
w szkole i przedszkolu
Anna Paluch,
Elżbieta Drewniak-Wołosz
Specyficzne zaburzenie, dotyczące głównie rozwoju mowy
i sprawności językowej, o którym
mowa w podręczniku, ma istotny
wpływ na proces uczenia się dziecka. Wiedza o niedokształceniu
mowy o typie afazji (specyficznym
zaburzeniu języka) jest niewystarczająco rozpowszechniona wśród
rodziców i nauczycieli.

13,90 zł

20,5 × 29,5 cm / 40 stron
ISBN 978-83-7134-522-7
oprawa miękka

SE1895

oprawa miękka

SE1894

20,5 × 29,5 cm / 40 stron
ISBN 978-83-7134-542-5
oprawa miękka

SE1892

Pakiet Dać rzeczy słowo
Iwona Pietrzyk, Marika Litwin
Publikacja została przygotowana z myślą o uzupełnieniu codziennej terapii afazji. Zadania
zawarte w serii zeszytów pomogą
w usprawnieniu pisania, czytania,
mówienia i rozumienia. Podział na
ćwiczone funkcje i poziomy trudności ułatwia wybór odpowiedniego zeszytu ćwiczeń.

13,90 zł

Szumki ( sz, ż, cz, dź)
Izabela Spychał, Beata Dawczak
Książka zawiera ćwiczenia dla dzieci, które seplenią. Słowa, zdania,
wierszyki oraz ilustracje zostały
dobrane tak, aby bawić i zaskakiwać dziecko. Pod kierunkiem logopedy, nauczyciela, rodzica dziecko
może samodzielnie wykonywać
zadania zamieszczone w książce.

20,5 × 29,5 cm / 100 stron
ISBN 978-83-7134-749-8
oprawa miękka
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Publikacje metodyczne

Publikacje metodyczne

Ćwiczenia językowe –
propozycje zadań dla dzieci
i dorosłych z zaburzeniami
w komunikacji językowej
Marta Wiśniewska
Materiał przeznaczony jest do
ćwiczeń w utrwalaniu prawidłowej
wymowy głosek ciszących: ś, ć,
ź, dź. Rozwija również percepcję
wzrokową, usprawnia technikę
czytania i rozumienia czytanego
tekstu, wzbogaca słownictwo dziecka i dostarcza satysfakcji z wykonania zadania.

Cienie logopedyczne –
ćwiczenia utrwalające wymowę
głosek ciszących
Maria Faściszewska
Materiał przeznaczony jest do
ćwiczeń w utrwalaniu prawidłowej
wymowy głosek ciszących: ś, ć,
ź, dź. Rozwija również percepcję
wzrokową, usprawnia technikę
czytania i rozumienia czytanego
tekstu, wzbogaca słownictwo dziecka i dostarcza satysfakcji z wykonania zadania.
720140			
21 × 30 cm / 48 stron / 18 kart / ISBN 978-83-7134-511-1 / oprawa teczka

21 × 30 cm / 136 stron / ISBN 978-83-7134-738-2 / oprawa miękka

Łamanie języka dla lektora i
laika czyli treści wierszowane
mniej lub bardziej połamane 4
cd (kpl)
Piotr Kostecki,
Joanna Piechocka
Publikacja składa się z 53 wierszy – łamańców językowych oraz
4 płyt CD z nagraniami tekstów
w dwóch wersjach: jako standardowe nagrania lektorskie oraz nagrania zawierające przerwy.

Scenariusze zabaw
logopedycznych
Anna Lubner-Piskorska
Publikacja zawiera 15 scenariuszy zajęć oraz niezbędne do nich
materiały graficzne. Proponowane
zabawy umożliwiają profilaktykę
w zakresie poprawnego rozwoju
mowy, stymulują zachowania komunikacyjne werbalne, wyrównują
opóźnienia w rozwoju mowy, zapobiegają powstawaniu zaburzeń,
uwrażliwiają percepcję oraz pamięć słuchową.

22,90 zł

10,90 zł
14,90 zł

17,90 zł

Głoski szumiące śpiewająco
Głoska r śpiewająco

76 + CD
80 + CD

29,90 zł

17,6 × 25 cm / 108 stron + 4 płyty CD / ISBN 978-83-7134-920-1 / oprawa miękka
Indeks

978-83-7134-661-3 704263
978-83-7134-652-1 704261

720145 			

39,90 zł

21 × 30 cm / 48 stron + 69 kart / ISBN 978-83-7134-827-3 / oprawa teczka

Cena

19,90 zł
19,90 zł

21 × 21 cm / oprawa miękka

Obrazkowe ćwiczenia
logopedyczne...
Barbara Czarnik
Książka ta powstała z myślą
o najmłodszych dzieciach objętych
terapią logopedyczną. Ponieważ
przedszkolaki nie potrafią jeszcze
czytać, ćwiczenia opierają się na
ilustracjach. Każdy obrazek to
nowe słowo, każde słowo to kolejna realizacja ćwiczonej głoski.

Gdzie jesteś, języczku?
Grażyna Wasilewicz
Książka zawiera trzydzieści zabawnych wierszyków z wplecionymi
opisami ćwiczeń narządów mowy.
Dziecko trenuje poprawną wymowę, doskonali słuch fonemowy,
kształci prawidłowy oddech, słuchając wesołych historyjek, dzięki
czemu terapia logopedyczna staje
się przyjemna i ciekawa.
11,90 zł

21 × 30 cm / 32 kolorowe strony / ISBN 978-83-7134-302-5 / oprawa miękka

704009 			
17,6 × 25 cm / 64 strony / ISBN 978-83-7134-645-3 / oprawa miękka

Liczba stron ISBN

10,90 zł

Obrazkowe ćwiczenia
logopedyczne... P, b, t, d
Obrazkowe ćwiczenia
logopedyczne... L, r
Obrazkowe ćwiczenia
logopedyczne... F, w, k, g

Indeks

Cena

56

978-83-7134-403-9 704006

12.90 zł

68

978-83-7134-651-4 704007

12.90 zł

56

978-83-7134-527-2 704008

12.90 zł

21 × 30 cm / 56 stron / ISBN 978-83-7134-403-9 / oprawa miękka

Kolorowanka logopedyczne opowiastki
Marzena Lampart-Busse, Mirosława Frydecka
Książeczka składa się z 22 kolorowych postaci, każda służy do utrwalania wymowy głoski: sz, ż, cz, dż, s, z, c, ś, ź, ć, dź, l, r, t, d, p, b, k, g, f, w. Zadaniem
dziecka jest dokonanie opisu postaci i poprawne stosowanie utrwalanej głoski.
702117			

14,90 zł

30 × 21 cm / 28 stron / 22 kolorowanki / oprawa miękka
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Książki

720143 			

21 × 30 cm / 40 stron / 21 kart / ISBN 978-83-7134-943-0 / oprawa teczka

720144			

Liczba stron ISBN

Gadające zwierzątka – zabawy
logopedyczne dla najmłodszych
Beata Dawczak, Izabela Spychał
Jest to książeczka dla dzieci od
trzeciego roku życia. Ciekawe zabawy, ćwiczenia i historyjki w niej
zebrane mają pomóc w rozwoju
mowy maluchów.

518

978-83-7134-638-5 707659
978-83-7134-881-5 707660

Cena

Głoski szumiące śpiewająco
Głoska r śpiewająco
Olga Pawlik
Prezentowane w książeczkach
piosenki i wierszyki służą utrwalaniu głoski r oraz szeregu szumiącego, jak i pełnią również
funkcję profilaktyczną, przygotowując maluchy do prawidłowej
realizacji dźwięków.

14,5 × 20,5 cm / 188 stron / ISBN 978-83-7134-195-3 / oprawa miękka

720141 			

40
64

Indeks

21 × 30 cm / oprawa miękka

100 tekstów do ćwiczeń
logopedycznych
Ewa Małgorzata Skorek
Utwory zawarte w opracowaniu
przeznaczone są do różnego rodzaju ćwiczeń ortofonicznych, czyli
nauki poprawnej wymowy. Ćwiczenia dzielą się na wstępne: oddechowe, oddechowo-fonacyjne,
fonacyjne, usprawniające narządy
mowy, słuchowe, oraz właściwe:
artykulacyjne.
SE1900				

Ćwiczenia językowe cz. 1
Ćwiczenia językowe cz. 2

26,90 zł

720142 			

Liczba stron ISBN

26,90 zł

Logopedyczne przygody z
foką... f, w, k, g
Magdalena Bochniak-Brzezińska,
Monika Domańska-Ożga
Materiał terapeutyczny opracowany z myślą o dzieciach, które mają
trudności z prawidłową wymową
głosek f, w, k, g. Bogato ilustrowana, kolorowa publikacja zachęci
maluchy do regularnych ćwiczeń
logopedycznych. Foka Florentyna,
która oprowadza po książce, motywuje i zawsze trzyma kciuki za
dziecko, aby prawidłowo wykonało zadania.

Logopedyczne pszczółki
– różnicowanie głosek
dentalizowanych
Elżbieta Konopacka,
Anna Rutkowska-Zielińska
Logopedyczne pszczółki to pomoc dydaktyczna, która powstała
z myślą o dzieciach utrwalających
prawidłową wymowę głosek dentalizowanych z zakresu trzech szeregów (ciszącego, syczącego i szumiącego). Publikacja ma pomóc
logopedom, nauczycielom oraz
rodzicom uatrakcyjnić ćwiczenia.

Publikacje metodyczne

Publikacje metodyczne

W publikacji znajduje się 20 zagadek. Każda składa się ze ścieżki dźwiękowej oraz karty ze zdjęciami. Jedna
zagadka to 3 dźwięki. Na początku zabawy wybieramy jedną zagadkę i rozkładamy pomieszane kartoniki
przed dzieckiem. Puszczamy mu odpowiednią ścieżkę dźwiękową. Maluch układa obrazki i wkłada je do
kieszonek. Jeśli dziecko prawidłowo rozwiązało zagadkę, po odwróceniu planszy otrzyma nagrodę: obrazek
tematycznie związany z zadaniem. Pozycja przeznaczona dla najmłodszych dzieci, które dzięki niej nauczą
się czegoś nowego, udoskonalą swoje zdolności słuchowe i będą się wspaniale bawić. W teczce znajduje
się płyta CD.
Odgłosy przyrody
redakcja Magdalena Sibila

Dźwięki naszego otoczenia
opracowanie zbiorowe

Co słychać wokół nas? Rozpoznawanie
dźwięków wydawanych przez ludzi
opracowanie zbiorowe
Publikacja Co słychać wokół nas? jest przeznaczona dla najmłodszych dzieci, które są na etapie
rozpoznawania dźwięków wydawanych przez ludzi
lub powiązanych z ich aktywnością. Będzie też
niewątpliwie przydatna w terapii osób niepełnosprawnych zarówno w stopniu lekkim, jak i w stopniu znacznym. Może być również wykorzystana
w terapii osób starszych, na przykład z afazją.

21 × 30 cm / 28 stron + 1 płyta CD
ISBN 978-83-7134-407-7 / oprawa kartonowa

21 × 30 cm / 40 stron + 1 płyta CD
ISBN 978-83-7134-569-2 / oprawa twarda

Trening słuchu
Joanna Graban, Romana Sprawka
Zbiór ponad 200 zabaw kształtujących percepcję słuchową w zakresie wszystkich jej funkcji,
pogrupowanych tematycznie, uwzględniających
stopniowanie trudności. Pozycja zawiera opisy
zabaw, ilustracje, rebusy, gry potrzebne do ich
przeprowadzenia oraz materiał dźwiękowy.

Chodzą słuchy
Anna Tońska-Szyfelbein
Prezentowany zestaw ćwiczeń usprawniających
percepcję słuchową przeznaczony jest dla uczniów klas IV–VIII szkoły podstawowej. Książkę
polecamy wszystkim, którzy borykają się z błędami w czytaniu i pisaniu oraz mają problemy
z nauką wynikające z zaburzonych funkcji słuchowych. Ćwiczenia mają zróżnicowany poziom
trudności, dzięki czemu sprawdzą się w terapii
młodszych i starszych uczniów.

21 × 30 cm / 8 stron / 20 karty + 1 płyta CD
ISBN 978-83-7134-783-2 / oprawa teczka

Detektyw słuchowy
Anna Szczepańska
Zestaw ćwiczeń w formie zabaw, które można
wykorzystać zarówno w czasie wolnym w domu,
na zajęciach szkolnych, jak i w gabinetach terapeutyczno-logopedycznych. Ćwiczenia rozwijają
percepcję słuchową i wzrokową oraz umiejętności językowe dziecka, usprawniając w ten sposób
zdolność czytania i pisania. Dziecko bawiąc się,
trenuje także koncentrację uwagi, wzbogaca słownik, ćwiczy syntezę słuchową oraz doskonali słuch
fonemowy i pamięć słuchową.

706270		
29,90 zł
709760		
13,90 zł
709758		
9,90 zł
21 × 30 cm / 136 stron + 1 płyta CD
ISBN 978-83-7134-496-1 / oprawa miękka
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21 × 30 cm / 72 strony
ISBN 978-83-7134-325-4 / oprawa miękka

21 × 30 cm / 44 strony
ISBN 978-83-7134-683-5 / oprawa miękka

Rozpoznajemy zwierzęta domowe po głosie
Opracowanie zbiorowe
Publikacja ma pomóc dzieciom poznać i zapamiętać odgłosy zwierząt domowych: konia, krowy,
owcy, kozy, osła, świni, psa, kota, kury, koguta,
gęsi, kaczki, indyka i gołębia. W jej skład wchodzi
książeczka z ilustracjami zwierząt oraz płyta CD
z ich odgłosami.

Widzę, słyszę, czuję... Zabawy aktywizujące...
Aneta Winczewska
Czytelnicy znajdą w tej książce fabularyzowane
zabawy, które ułatwiają integrowanie doznań
zmysłowych dzieci z deficytami rozwojowymi.
Mogą one zachęcić kilkulatków do ilustrowania
ruchem narracji nauczyciela oraz twórczego przetwarzania „dostarczanych” im bodźców odbieranych poszczególnymi zmysłami.

709762		
9,90 zł
720146 		
709761		
9,90 zł
17,6 × 25 cm / 32 strony + 1 płyta CD
ISBN 978-83-7134-623-1 / oprawa miękka

28 zabaw muzycznych
Barbara Sher
Nagrania i scenariusze zabaw zostały stworzone
na podstawie prac Barbary Sher, której warsztaty
i publikacje traktujące o roli zabawy są cenione
przez rodziny, dzieci, nauczycieli i terapeutów na
całym świecie. Książeczka prezentuje aktywne
zabawy dla dzieci w wieku 3–8 lat o charakterze
interaktywnym.

17,6 × 25 cm / 32 strony + 1 płyta CD
ISBN 978-83-7134-608-8 / oprawa miękka

Co słychać?
Arkadiusz Maćkowiak
Publikacja przedstawia dźwięki naszego otoczenia. W jej skład wchodzi książeczka z wierszykami i ich ilustracjami oraz płyta CD z naturalnymi
dźwiękami.

Widzę cię, słyszę cię.
Ćwiczenia słuchu fonematycznego
Anna Grochowska
Zestaw przeznaczony do nauki różnicowania
spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych: s – z,
sz – ż, c – dz, cz – dż oraz do utrwalania poprawnej wymowy tych spółgłosek. Teczka zawiera ponad 260 obrazków, do których dołączono karty
z etykietami do wycięcia oraz przykładowe zestawy ćwiczeń.
ISBN

Cz. 1
709759		
32,90 zł
709764		
14,90 zł
Cz. 2
14,8 × 21 cm / 100 stron + 2 płyty CD
14,8 × 21 cm / 72 strony +1 płyta CD
oprawa miękka

ISBN 978-83-7134-632-3 / oprawa miękka

29,90 zł

17,6 × 25 cm / 200 stron
ISBN 978-83-8080-072-4 / oprawa miękka

Indeks

978-83-7134-823-5 720148
978-83-7134-691-0 720147

Cena

29,90 zł
29,90 zł

21 × 30 cm / 12 stron+28 kart / oprawa teczka
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Książki

Książki

700307		
33,90 zł
700306		
33,90 zł
709763		
29,90 zł

Rozpoznajemy pojazdy po odgłosach
opracowanie zbiorowe
Publikacja ma pomóc dzieciom poznać i zapamiętać odgłosy pojazdów: samochodu osobowego,
wyścigowego, ciężarowego, karetki, dorożki, roweru, motocykla, autobusu, pociągu, tramwaju,
metra, samolotu, helikoptera, statku, motorówki,
rakiety. W skład publikacji wchodzi książeczka
z ilustracjami pojazdów oraz płyta CD z ich odgłosami.

Publikacje metodyczne

Publikacje metodyczne

Gry dla małych i dużych.
150 świetnych zabaw w domu
i na podwórku
Valerie Monnet
Książka z propozycjami rozmaitych gier i zabaw, nadających
się do wykorzystania zarówno
w domu, jak i w szkole.
719580 

23,90 zł

Pomysły na zabawy w przedszkolu
Martina Zeller
W książce tej przedstawiamy
mnóstwo ciekawych ćwiczeń,
które pobudzają dzieci w wieku
przedszkolnym do samodzielnego
działania i sprawiają im jednocześnie wiele radości.

Nowe gry i zabawy ćwiczące
odwagę
Brigitte Wilmes-Mielenhausen
W tej książce zostały zebrane gry
i zabawy, które niejednemu dziecku pomogą stać się pewniejszym
siebie oraz rozwinąć swoje mocne strony i talenty.

719578 

719579 

719582 

19 × 25,5 cm/592 strony/ISBN 978-83-7660-202-8/oprawa twarda

78,90 zł

719583 

34,90 zł

21 × 29,5 cm/142 strony
ISBN 978-83-7660-374-2/oprawa twarda

Spoko lekcja 2, czyli jeszcze
więcej sposobów na oryginalne
zajęcia
Joanna Małgorzata Łukasik
W książce tej znajdziemy metody, gry, zabawy i ćwiczenia
przyporządkowane odpowiednio
do czterech grup, tak by łatwo
można je było wykorzystać na
zajęciach szkolnych.

Szczodraki, kusaki, lany
poniedziałek... Polskie tradycje
ludowe
Zenon Gierała
Oto barwne opowieści
o zwyczajach i obrzędach zakorzenionych w polskiej tradycji ludowej. Ta niezwykła książka przybliża je obecnemu młodemu pokoleniu, aby nie zostały całkiem zapomniane.

19,90 zł

719585 

25,90 zł

16,5 × 23,5 cm/128 stron
ISBN 978-83-7660-232-5/oprawa miękka

14 × 20,5 cm/200 stron
ISBN 978-83-8144-129-2/oprawa twarda

Zrób to sam. Prace manualne
dla przedszkolaków i uczniów
klas I–III
Opracowanie zbiorowe
W książce tej zgromadzono praktyczny zestaw projektów prac
manualnych wpływających pozytywnie na rozwój dzieci.

Życie w szkolnej klasie. Jak
poprawić relacje i zapobiegać
przemocy
Pasquale Fabio, Cenini Alfredo
Książka ta prezentuje odkrywczą,
a co najważniejsze skuteczną metodę pracy z grupami dzieci i młodzieży. Gwarantuje ona szybkie
i trwałe rezultaty na polu integracji, współdziałania i wzrostu empatii wszystkich członków grupy.

719586 

719587 

26,90 zł

20,5 × 28 cm/124 strony
ISBN 978-83-7660-725-2/oprawa miękka

Książki

Książki

22,90 zł

16,5 × 23 cm/96 stron
ISBN 978-83-7660-769-6/oprawa miękka

719584 

522

22,90 zł

16,5 × 23 cm/96 stron
ISBN 978-83-7660-768-9/oprawa miękka

Wielki podręcznik dla nauczycieli żłobków i przedszkoli
Praca zbiorowa
W podręczniku zamieszczono ponad 600 dydaktycznych scenariuszy, które można wykorzystać w indywidualnej pracy z dzieckiem lub do pracy
w grupach. Dodatkowo obszerna jego część została poświęcona szczególnym technikom pedagogicznym, opartym na współczesnych zasadach dydaktyki. Jest to kompleksowa pomoc dla nauczycieli pracujących w żłobkach
i przedszkolach. Prezentuje pomysły wygodne do stosowania w praktyce oraz
podpowiada nowoczesne sposoby ewaluacji i planowania pracy z dziećmi.

78,90 zł

719581 

19 × 25 cm/128 stron
ISBN 978-83-7971-518-3/oprawa miękka

Wielki podręcznik dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych.
Teoria i scenariusze zabaw
Jordi Lorente, Oriol Ripoll
To bogaty i wartościowy merytorycznie zbiór propozycji gier i zabaw, które
można wykorzystać zarówno na powietrzu, jak i w zamkniętych pomieszczeniach. Przeznaczone są dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkoły podstawowej, a wiele z nich można dostosować do wieku graczy. W książce
uwzględniono m.in.: zabawy ruchowe, językowe, matematyczne, rozwijające pamięć czy uczące współdziałania. Publikacja dostarcza nauczycielom gotowego narzędzia pracy, jakim są praktyczne scenariusze zabaw,
uwzględniające rozmaite typy aktywności i formy pracy z dziećmi.
19 × 25,5 cm/600 stron/ ISBN 978-83-7660-999-7/ oprawa twarda

Nowe gry i zabawy dla badaczy
przyrody
Martina Wagner
Książka jest zbiorem praktycznych
zabaw (relaksacyjnych, manualnych, ruchowych), gier i projektów, które można przeprowadzić
z dziećmi na łonie natury, na placu zabaw, w przedszkolnym ogrodzie lub kąciku przyrodniczym
w zamkniętym pomieszczeniu.

25,90 zł

14 × 20 cm/160 stron
ISBN 978-83-7971-690-6/oprawa miękka
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Płyty CD

Książka dziecięca

Słuchowisko dla dzieci Bajki-Grajki to muzyczne bajki dla dzieci, w których historia jest czytana i śpiewana z podziałem na role, przez najlepszych polskich aktorów. Wydane dawno temu na czarnych płytach winylowych, a teraz na CD wciąż bawią i inspirują, dając współczesnym dzieciom mnóstwo radości, a rodzicom i dziadkom świadomość dostarczania dziecku mądrych i dobrych treści.

Dzieci z Bullerbyn
Piękna i Bestia

Bajka o rybaku i rybce
719544 

24,90 zł

719545 

24,90 zł

Porwanie dalmatyńczyków

O Janku Wędrowniczku

719550 

719549 

24,90 zł

Czas trwania: 40 min. / wiek: 2-6 lat

719546 

24,90 zł

24,90 zł

719548 

24,90 zł

25,90 zł

Przygody Emila ze Smalandii

Karlsson z dachu

728505

728501

54,90 zł

Ronja, córka zbójnika
31,90 zł

725949

31,90 zł

12x19 cm / 352 strony / oprawa miękka

20x26 cm / 352 strony / oprawa twarda

12x19 cm / 448 stron / oprawa miękka

14x19 cm / 288 stron / oprawa twarda

Pippi Pończoszanka	 

Lotta z ulicy Awanturników

Dzieci z wyspy Saltkrkan

Mio, mój Mio

725264

714327

722252

Lampa Aladyna

Świniopas

Czas trwania: 20 min. / wiek: 2-6 lat

719547 

720311

Czas trwania: 30 min./wiek: 2-6 lat

Czas trwania: 20 min. / wiek: 2-7 lat

Czas trwania: 36 min. / wiek: 3-9 lat

Czas trwania: 13 min. / wiek: 2-8 lat

Trzy świnki

Nowe szaty cesarskie

24,90 zł

SE2244 

24,90 zł



20,90 zł

12x19 cm / 152 strony / oprawa miękka



14,90 zł

12,5x19 cm / 80 stron / oprawa miękka

24,90 zł

12x19 cm / 344 stron / oprawa miękka

728503	

21,90 zł

12x19 cm / 192 stron / oprawa miękka

Czas trwania:20 min./wiek:2-8 lat

Czas trwania: 29 min. / wiek: 3-8 lat

Dzieci dla dzieci to seria bajek dla młodszych dzieci, gdzie lektorami są również dzieci. Skąd taki pomysł? Małe dzieci
chętnie słuchają bajek. A wielką atrakcją dla nich jest słuchanie bajek czytanych przez inne dzieci.

Król Maciuś Pierwszy (2xCD)
SE2245 

24,90 zł

Czas trwania: 118 min. / wiek: 6-12 lat

CZYTANIE
ROZWIJA
WYOBRAŹNIĘ
Jeszcze więcej książek
znajdziesz na:

Dzieci dla dzieci –
Kopciuszek... i inne bajki
Za górami za morzami. Czas trwania: 3'52"; Kopciuszek. Czas trwania: 11'48", Czerwony kapturek.
Czas trwania: 7'21"; Wyrwidąb i Waligóra. Czas trwania: 6'00"

Dzieci dla dzieci –
Śnieżka... i inne bajki
Śnieżka. Czas trwania: 11'29";
Baśń o siedmiu krukach. Czas
trwania: 11'49", Był raz sobie krasnoludek. Czas trwania: 4'33"

Dzieci dla dzieci –
Śpiąca królewna... i inne bajki
Śpiąca Królewna. Czas trwania:
10'27", Baśń o grzybowych
ludkach. Czas trwania: 5'25",
Szklana góra. Czas trwania: 3'44"

Rozśmieszanki, Rozmyślanki,
Usypianki

719551 

719552 

719553

723143

Wiek:1-6 lat

524

15,90 zł

Wiek:1-6 lat

15,90 zł

15,90 zł

Książki

Książki

ksiegarnia-edukacyjna.pl

24,90 zł

Wiek:1-6 lat

525

Książka dziecięca

Baśnie Hans Christian Andersen

Karolcia

711987 

722256

8,90 zł

Baśnie Charles Perrault


15,90 zł

711986 

8,90 zł

Najpiękniejsze baśnie polskie

Alicja w Krainie Czarów

713942	

727331 

8,90 zł

Asiunia
10,90 zł

722270

Mity greckie


18,90 zł

719616

Ania z Zielonego Wzgórza
7,90 zł

727332	

13,90 zł

17 × 24,5 cm / 96 stron / oprawa twarda

14x20 cm / 136 stron / oprawa miękka

17 × 24,5 cm / 96 stron / oprawa twarda

17x24,5 cm / 96 stron / oprawa miękka

15 x 21 cm / 96 stron / oprawa twarda

16,5 x 23,5 cm / 48 stron / oprawa twarda

17,5 x 25 cm / 64 strony / oprawa twrada

17 x 24,5 cm / 348 stron / oprawa twarda

Brzechwa dzieciom. Dzieła
wszystkie. Wiersze

Brzechwa dzieciom

Julian Tuwim – wiersze dla dzieci

Wanda Chotomska dzieciom

Jak tata pokazał mi wszechświat

Pajączek na rowerze

Drzewo do samego nieba

O psie, który jeździł koleją

714334

706098 

716614 

714330 

729317

727364



54,90 zł

12,90 zł

6,90 zł

39,90 zł



19,5x25,5 cm / 336 stron / oprawa twarda

17 × 24,5 cm / 144 strony / oprawa miękka

17 × 24,5 cm / 96 stron / oprawa miękka

16,5x21,5 cm / 288 stron / oprawa twarda

20x27 cm / 28 stron / oprawa twarda

Dziadki i dziatki, czyli o słowach
starych i nowych

Co to znaczy... Zestaw jubileuszowy

Mądre bajki. Pozytywne
myślenie

Nasze polskie rymowanki

727993

720469

725342 

18,90 zł



27,90 zł

6,90 zł

715811 

6,90 zł

20,00 zł

18,90 zł

725936 

16,90 zł

17,5 x 25 cm / 176 stron / oprawa twarda

17 x 24,5 cm / 56 stron / oprawa miękka

Pamiętnik Czarnego Noska

Pilot i ja

Plastusiowy pamiętnik

723545

728136

14,90 zł



17,90 zł

727427

723543

18,90 zł

17 x 24,5 cm / 72 strony / oprawa twarda

Mały Książę
15,90 zł

723997 

11,90 zł

17x22 cm / 56 stron / oprawa twarda

17x22 cm / 224 strony / oprawa twarda

17x24,5 cm / 64 strony / oprawa miękka

17 × 24,5 cm / 96 stron / oprawa miękka

17,5 x 25 cm / 104 strony / oprawa twarda

24 x 20 cm / 28 stron / oprawa twarda

14,5x20,5 cm / 112 stron / oprawa miękka

14,5x20,5 cm / 96 stron / oprawa miękka

Skąd się wzięła ta pogoda? Czyli
fascynująca przyroda. Wiersze
dla dzieci

Co warto wiedzieć o krajach

Co warto wiedzieć o przyrodzie

Co warto wiedzieć o zwierzętach

W dolinie Muminków

Niesamowite przygody
dziesięciu skarpetek

Nowe przygody skarpetek
(jeszcze bardziej niesamowite)

Wielka księga wartości

723552 

711989 

711990 

711991 

727417 

717058 

714312

7,90 zł

17x24,5 cm / 96 stron / oprawa miękka

526

5,90 zł

17 × 24,5 cm / 64 strony / oprawa miękka

5,90 zł

17 × 24,5 cm / 64 strony / oprawa miękka

5,90 zł

17 × 24,5 cm / 64 strony / oprawa miękka

24,90 zł

14 x 19 cm / 192 strony / oprawa twarda

709162 

28,90 zł

16,5 x 23,5 cm / 160 stron / oprawa twarda

28,90 zł

18 x 25 cm / 168 stron / oprawa twarda

31,90 zł

20 x 27 cm / 144 stron / oprawa twarda

527

Książki

Książki

Książka dziecięca

Książka dziecięca

Książka dziecięca

Puzzle Pucio. Czego brakuje?

Puzzle Pucio. Co tu pasuje?

Puzzle Pucio. 3 w 1

717889 

717891 

717890 

22,90 zł

Książki

14,5 x 18,5 cm / oprawa miękka

528

727615
719371
719368
719370
722436
727304
719366
727619
727323
719372
727302
725909
723072
722628
723285
722627
725904
727297

11,90 zł
11,90 zł
11,90 zł
11,90 zł
11,90 zł
11,90 zł
11,90 zł
11,90 zł
11,90 zł
11,90 zł
11,90 zł
11,90 zł
12,90 zł
12,90 zł
12,90 zł
12,90 zł
12,90 zł
12,90 zł

Seria JUŻ CZYTAM
Skarb na miodowym wzgórzu
Ignaś,Hela i zaklęta studnia
Koniec z wygłupami!
Kłopot z orzeszkiem
Słoiczek strachu
Zbawcy książek
Brakująca karta
Pozdrowienia z Marsa
Puzzle Pitagorasa zagadki matematyczne
Pozdrowienia z Marsa
Niezwyczajna komórka
Tajemnica weneckiej maski. Akcja Morze! Upiorne andrzejki.
14,5 x 20,5 cm cm / oprawa miękka

Indeks

727638
719383
719384
727633
725260
727642
725261
727636
727637
727636
727315
719380

30,90 zł

3 układanki po 16, 20 i 24 elementów. Wiek: +3 lata

250 × 205 mm / 40 stron / książka kartonowa

Pucio mówi pierwsze słowa

Pucio i ćwiczenia z mówienia

Pucio na wakacjach

Pucio. Zabawy gestem i dźwiękiem

711855 

713201 

714996 

30,90 zł

30,90 zł

30,90 zł

717476 

15,90 zł

250 × 205 mm / 40 stron / książka kartonowa

250 × 205 mm / 40 stron / książka kartonowa

250 × 205 mm / 40 stron / książka kartonowa

135 × 135 mm / 28 stron / książka kartonowa

Co robi Pucio?

Z muchą na luzie ćwiczymy
buzię

Z muchą świat zwiedzamy
i opowiadamy

Zeszytowy trening mowy, czyli
ćwiczenia logopedyczne dla
dzieci

711496 

711511 

711512 

15,90 zł

19,90 zł

25,90 zł

12,90 zł

135 × 135 mm / 28 stron / książka kartonowa

220 × 220 mm / 48 stron / oprawa twarda

240 × 320 mm / 32 strony / oprawa twarda

170 × 245 mm / 64 strony / oprawa miękka

Elementarz mądrego dziecka

Czytanki metodą sylabową.
Baśnie

Genialnie prosta nauka liter

Ilustrowany słownik ortograficzny

729303 

711992

728874 

714309

Cena

8,90 zł
8,90 zł
8,90 zł
8,90 zł
8,90 zł
8,90 zł
8,90 zł
8,90 zł
8,90 zł
8,90 zł
8,90 zł
15,90 zł

14,90 zł

20,5x20,5 cm / 64 strony / oprawa twarda

12,90 zł

20,5x29 cm / 88 stron / oprawa miękka

21x29 cm/ 48 stron

13,00 zł



17,90 zł

17x24,5 cm / 240 stron / oprawa twarda
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Książki

Dobranocka dla Batmana
Rekin nudojad
Planety pana Mikołaja
Basia i kask
Teoria pana Alberta
Koperta z kotem
Historia pewnego statku
Robot Robert
Wyprawa Kon-Tiki.
Nelka i piesek Fafik
Fafik i futerał
Tadek i spółka
Pan fortepianek
Droga do nobla
Edison o wielkim wynalazcy
Nie było telefonów
Świąty Mikołaj
Bitwa Warszawska 1920, czyli Cud nad Wisłą.

Cena

711854 

5 układanek po 5 elementów. Wiek: +2 lata

717475 
Indeks

Pucio uczy się mówić
28,90 zł

10 dwuelementowych układanek. Wiek: +2 lata

Seria Czytam sobie to trzypoziomowy program nauki samodzielnego czytania przeznaczony przede wszystkim dla dzieci w wieku 5-7 lat i oparty na napisanych przez wybitnych autorów tekstach literackich, którym towarzyszą wysokiej klasy ilustracje. Książki z pierwszego poziomu serii to historie złożone ze
150-200 słów i 23 podstawowych głosek języka polskiego. Bardzo duża czcionka ułatwia czytanie, a proste zdania sprawiają, że dziecku łatwiej jest skupić
się na czytanym tekście. Dodatkowo na stronach zamieszczono ramki do ćwiczenia głoskowania. Na końcu każdej książki z serii na młodego adepta sztuki
czytelnictwa czeka dyplom uznania i kolorowe naklejki. Bo zawsze warto czytać!

Seria CZYTAM SOBIE

22,90 zł

Posiłek w szkole i w domu

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Ulica:
fax:

Miejscowość:

Nr:

NAZWISKO

Kod pocztowy:
e-mail:

Miejscowość:

Nr:

Adres mailowy:

Telefon kontaktowy:

Imię i nazwisko:

ZAMAWIAJĄCY

INDEKS

NAZWA PRODUKTU

Prosimy o odesłanie czytelnie wypełnionego formularza faksem pod numer: 41 366 33 02 lub drogą mailową: kontakt@mac.pl
IMIĘ

KONSULTANT OŚWIATOWY:
NR:

PŁATNIK / DANE DO FAKTURY /

NIP:

Nazwa:

tel.:
ODBIORCA / ADRES DOSTAWY /

Ulica:
e-mail:

Nazwa:

Kod pocztowy:

zamówienia powyżej 450 zł
– dostawa GRATIS

KOSZT DOSTAWY:

tel.:
WYBIERZ FORMĘ PŁATNOŚCI:

za pobraniem w dniu doręczenia przesyłki
przelew 14 dni (placówki publiczne, stali klienci)
przedpłata na konto przed dostawą towaru
Dodatkowe uwagi zamawiającego:
Data zamówienia:

ILOŚĆ

bądź 25 000 złotych na poprawę standardu i wyposażenie jadalni
pomoc w spełnieniu formalności

fachowe doradztwo w doborze sprzętu

jedyna taka szeroka i kompleksowa oferta wyposażenia kuchni na rynku!

Gotowe zestawy
Pełna oferta produktowa
Konsultacje merytoryczne

531

Książki

Grupa MAC S.A.
25-561 Kielce, ul. Witosa 76

WARTOŚĆ

Infolinia 41 366 55 55
fax 41 366 33 02
CENA BRUTTO

RAZEM

Podpis i pieczątka zamawiającego / placówki

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych - Grupę MAC S.A. z siedzibą w Kielcach, ul. Witosa 76, w celu:
TAK
NIE
kontaktu podczas realizacji dostawy
TAK
NIE
marketingowym – produktów i usług własnych administratora
Podaję dane dobrowolnie. Podstawą przetwarzania jest moja zgoda (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO z 27 kwietnia 2016 r.). Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane – powiązane kapitałowo
z administratorem: MAC Konsultanci Oświatowi Sp. z o.o, oraz firma kurierska. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.
Dane osobowe będą przetwarzane przez 4 lata lub do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przysługuje mi prawo do przenoszenia danych.
Natomiast w przypadku uznania, że przetwarzanie, moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., mam prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

www.mac.pl/stolowki

TAK
NIE
Zgadzam się by moje dane podlegały profilowaniu, polegającym na analizie wyborów zakupowych, celem oferowania mi produktów i usług administratora spełniających moje
dotychczasowe preferencje. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych – prosimy o kontakt z administratorem danych pod numerem tel. +48 41 366 55 55 lub adresem email: kontakt@mac.pl

80 000 złotych na doposażenie lub uruchomienie stołówek,

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją przez zamawiającego oferty oraz ogólnych warunków sprzedaży zamieszczonych na stronie internetowej www.mac.pl.

Skonsumuj dofinansowanie

1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.

2.1 Złożenie zamówienia może nastąpić w jeden
z następujących
sposobów: ZAMÓWIENIA
SKŁADANIE
I POTWIERDZENIE

Ogólne
warunki
sprzedaży
Ogólne
warunki
sprzedaży

1.

2.1.1 drogą
mailową:może
kontakt@mac.pl
2.1 Złożenie
zamówienia
nastąpić w jeden
z2.1.2
następujących
listownie, sposobów:
na adres:
2.1.1 drogą
mailową:
kontakt@mac.pl
Grupa
MAC S.A.
ul. Witosa
25-561 Kielce
2.1.2 listownie,
na 76,
adres:

4.
4.

5.
5.

2.1.3

3.
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3.1 Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami
zawierającymi
należny podatek VAT.
CENYbrutto
I WAŻNOŚĆ
OFERTY
Ceny zawarte w katalogu obowiązują do dnia
3.1 wydania
Wszystkie
ceny
podane
w katalogu są cenami
nowego katalogu.
brutto zawierającymi należny podatek VAT.
3.2 Sprzedający
zastrzega
sobie
możliwośćdozmiany
Ceny zawarte
w katalogu
obowiązują
dnia cen
towarów
– w szczególności
wydania nowego
katalogu. w przypadku: zmiany
wysokości stawki podatku VAT, ceł,
3.2 kursu
Sprzedający
zastrzega
sobie
możliwość
zmiany cen
wymiany
walut lub
zmiany
cen producenta.
towarówceny
– w szczególności
w przypadku:
Aktualne
towarów uwidocznione
są zmiany
wysokości
stawki podatku VAT, ceł,
na
stronie www.mac.pl.
kursu wymiany walut lub zmiany cen producenta.
3.3 Sprzedający
zastrzega
sobie
prawo
Aktualne ceny
towarów
uwidocznione
są
do
produktu z oferty bez
na wycofania
stronie www.mac.pl.
uprzedniego zawiadomienia.
3.3 Sprzedający zastrzega sobie prawo
3.4 Sprzedający
prawo
do wycofaniazastrzega
produktusobie
z oferty
bez
do
wprowadzenia
zmian technicznych,
uprzedniego
zawiadomienia.
kolorystycznych w czasie obowiązywania danego
3.4 katalogu.
Sprzedający
zastrzega
sobie
prawo
Zmiany
wynikają
z potrzeby
wprowadzenia
zmian technicznych,
ido
chęci
ciągłego udoskonalania
produktów.
kolorystycznych w czasie obowiązywania danego
3.5 Zdjęcia
produktów
umieszczane
są w katalogu
katalogu.
Zmiany wynikają
z potrzeby
iina
stronie
www.mac.pl
w celach
przykładowych
chęci
ciągłego
udoskonalania
produktów.
i służą wyłącznie prezentacji konkretnie
3.5 wskazanych
Zdjęcia produktów
umieszczane
są w katalogu
na nich produktów. Specyfika
wydruku
i na stronie
www.mac.pl
w celach
przykładowych
katalogu
oraz
indywidualne
ustawienia
komputera
imogą
służąpowodować
wyłącznie prezentacji
konkretnie
różnice pomiędzy wizualizacją
wskazanych
na nich produktów.
Specyfika
wydruku
produktu
a rzeczywistym
wyglądem
produktu
katalogu
oraz
indywidualne
ustawienia komputera
(kolor, proporcje itp.).
mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją
produktu a rzeczywistym wyglądem produktu
(kolor, proporcje itp.).

6.
6.

5.1 Z zastrzeżeniem pkt 5.2, możliwe są dwie
standardowe
formy płatności:
WARUNKI
PŁATNOŚCI
przedpłata pkt
(100%
nadwie
konto
5.1 5.1.1
Z zastrzeżeniem
5.2,wartości)
możliwe są
przed realizacją
zamówienia (wybierając
standardowe
formy płatności:
tę opcję, klient dokonuje przelewu
5.1.1 na
przedpłata
(100%
wartości)
konto
podstawie
dokumentu
prona
forma,
przedotrzymuje
realizacją na
zamówienia
(wybierając
skrzynkę mailową)
który
tę opcję, klient dokonuje przelewu
5.1.2 za
przypro
odbiorze
napobraniem
podstawie(płatność
dokumentu
forma, przesyłki).
otrzymuje na
skrzynkęszkołom,
mailową)
którypublicznym
5.2 Placówkom
(żłobkom,
przedszkolom,
ośrodkom
szkolno-wychowawczym)
5.1.2 za pobraniem
(płatność
przy odbiorze przesyłki).
i stałym Klientom Sprzedający oferuje, według ich
5.2 wyboru,
Placówkom
publicznym
(żłobkom,
7-dniowy termin płatnościszkołom,
lub płatność
przedszkolom,
ośrodkom szkolno-wychowawczym)
przy
odbiorze przesyłki.
i stałym Klientom Sprzedający oferuje, według ich
5.3 W
przypadku
nieuregulowania
płatności
wyboru,
7-dniowy
termin płatności
lub płatność
przewidzianym
terminie zostaną naliczone
w
przy
odbiorze przesyłki.
ustawowe odsetki.
5.3 W przypadku nieuregulowania płatności
5.4 W
przypadku opóźnień
w płatnościach,
za każde
terminie
zostaną naliczone
w przewidzianym
upomnienie/wezwanie
do zapłaty Sprzedający będzie
ustawowe odsetki.
naliczać i obciążać Klienta dodatkowo kwotą 50,00 zł
5.4 (pięćdziesięciu
W przypadku opóźnień
w płatnościach,
za każde
złotych) kosztów
manipulacyjnych.
upomnienie/wezwanie do zapłaty Sprzedający będzie
5.5 Do
czasui zapłaty
zaKlienta
towar pozostaje
naliczać
obciążać
dodatkowo kwotą 50,00 zł
własnością Sprzedającego.
on
(pięćdziesięciu
złotych) kosztów manipulacyjnych.
5.6
dostawyzawystawiana
jest faktura VAT
5.5 Do
Dokażdej
czasu zapłaty
towar pozostaje
(w
własnościąbezpośredniego
Sprzedającego. dostarczenia towaru
onprzypadku
przez producenta – dokument WZ). Faktura VAT
5.6 lub
Dodokument
każdej dostawy
wystawiana
faktura VAT
WZ znajduje
się wjest
przesyłce
bezpośredniego
(w przypadku
jest przesyłana
listownie. dostarczenia towaru
lub
przez producenta – dokument WZ). Faktura VAT
lub dokument WZ znajduje się w przesyłce
lub jest przesyłana
listownie.
REALIZACJA
ZAMÓWIENIA
6.1 Dostawa powinna nastąpić w terminie do 14 dni
od daty potwierdzenia
złożenia zamówienia
REALIZACJA
ZAMÓWIENIA
na produkty zawarte w katalogu. Zastrzegamy sobie
6.1 możliwość
Dostawa powinna
nastąpić
w terminie
do 14 dni
zmiany terminu dostawy
ze względu
oddostępność
daty potwierdzenia
złożenia zamówienia
produktów
na
na produkty zawarte w katalogu. Zastrzegamy sobie
6.2 W
przypadku
dużejterminu
ilości zamówień
możliwość
zmiany
dostawyterminy
ze względu
ulec wydłużeniu.
W przypadku produktów
mogą
na dostępność
produktów
z kategorii wyposażenia wnętrz:
6.2 W przypadku dużej ilości zamówień terminy
mogą ulec
wydłużeniu.dostawa
W przypadku
produktów
- standardowa
powinna
nastąpić do 6
6.2.1 meble
z kategorii
wyposażeniasytuacjach
wnętrz: sięga 8 tygodni.
tygodni,
w wyjątkowych
6.3
zastrzega
sobie
prawo
do odmowy
6.2.2
Ceny
są
skalkulowane
jakopowinna
meble
do
samo do 6
- standardowa
dostawa
nastąpić
6.2.1Sprzedający
meblemebli
realizacji
zamówienia
z przyczyn
technicznych
dzielnego
montażu.
Dostarczane
są sięga
one w8częściach.
tygodni, w
wyjątkowych
sytuacjach
tygodni.
lub wyczerpania zapasów magazynowych.
6.3 Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy
6.4 W
przypadku
wystąpienia
okoliczności
niezależnych
realizacji
zamówienia
z przyczyn
technicznych
od
uniemożliwiających
całkowicie
wyczerpania zapasów
magazynowych.
lubSprzedającego,
lub czasowo realizację złożonego zamówienia,
6.4 Sprzedający
W przypadkuzastrzega
wystąpienia
okoliczności
niezależnych
sobie
prawo do wstrzymania
od Sprzedającego, uniemożliwiających całkowicie
lub czasowo realizację złożonego zamówienia,
Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania

z przeznaczeniem użytkowania wyrobu; wszelkiego
rodzaju przypadkowych i celowych uszkodzeń;
naturalnego zużywania.

realizacji zamówienia oraz zobowiązuje się
niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji
Klienta.
7.

ODBIÓR PRZESYŁKI

8.5 Reklamacja w ramach gwarancji powinna zostać
złożona niezwłocznie, nie później niż w terminie
3 dni od powzięcia przez Klienta informacji
o wadzie, pod rygorem utraty prawa do reklamacji.

7.1 Dokonując odbioru przesyłki, Klient zobowiązany
jest do sprawdzenia, czy opakowanie lub towar nie
posiadają uszkodzeń powstałych podczas transportu.

8.6 Uprawnienia z gwarancji są ograniczone
do nieodpłatnej wymiany lub naprawy wadliwych
wyrobów na koszt Sprzedającego, wedle wyboru
Sprzedającego.

7.2 Jeżeli opakowanie lub towar posiadają uszkodzenia,
Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki, spisując
wraz z kurierem protokół szkody, zawierający opis
szkody, datę i podpis kuriera.

8.7 Postanowienia pkt. 7.7–7.10 stosują się
odpowiednio do reklamacji w ramach gwarancji.

7.3 Na podstawie protokołu szkody, o którym mowa
w pkt 7.2, Klient ma prawo złożyć reklamację
jakościową lub ilościową w terminach, o których
mowa w pkt. 7.5.
7.4 Sprzedający ponosi odpowiedzialność wyłącznie
za następujące wady i uszkodzenia:
7.4.1 Wady ilościowe, polegające na rozbieżności
pomiędzy ilością zamówionych
i dostarczonych towarów
7.4.2 Wady jakościowe:
7.4.2.1 Wady i uszkodzenia powstałe
w transporcie, o ile sporządzony został
prawidłowy protokół szkody
7.4.2.2 Wady i uszkodzenia powstałe wskutek
nieprawidłowego magazynowania
towaru przez Sprzedającego.
7.5 Reklamacje jakościowe przyjmowane są
w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki.
Reklamacje ilościowe przyjmowane są w terminie
3 dni od daty otrzymania przesyłki. Uchybienie
terminom reklamacji skutkuje wygaśnięciem prawa
do złożenia reklamacji.
7.6 Warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez
Sprzedającego jest przesłanie kopii dokumentu
dostawy. W przypadku reklamacji dotyczącej
uszkodzenia powstałego w transporcie, warunkiem
rozpatrzenia reklamacji jest dodatkowo przesłanie
protokołu szkody sporządzonego w obecności
kuriera/kierowcy.
7.7 Reklamacje przyjmowane są wyłącznie
poprzez formularz reklamacyjny dostępny
na stronie: www.mac.pl/kontakt. W przypadku
zakupów można skorzystać z formularza
reklamacyjnego dostępnego na stronie
internetowej sklepu.
7.8 Reklamacja powinna zawierać w szczególności:
numer faktury, numer listu przewozowego,
nazwę produktu, szczegółowy opis uszkodzenia,
okoliczności powstania uszkodzenia itp.
7.9 Klient zobowiązany jest dostarczyć towar będący
przedmiotem reklamacji do Sprzedającego.
W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedający
ponosi koszty transportu przesyłki.
7.10 Decyzja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie
przekazana Klientowi (mailowo, faksem,
listownie) w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru
będącego przedmiotem reklamacji
na adres Sprzedającego.
8.

GWARANCJA

8.1 W przypadku towarów objętych gwarancją
producenta za ich wady odpowiada wyłącznie
producent.
8.2 W przypadku towarów nieobjętych gwarancją
producenta, Sprzedający udziela na te towary
12-miesięcznej gwarancji jakości, liczonej od daty
sprzedaży na zasadach określonych poniżej.
8.3 Gwarancja obejmuje wady towaru tkwiące
w nim w chwili dokonania dostawy.
8.4 Gwarancja nie obejmuje w szczególności: uszkodzeń
mechanicznych spowodowanych działaniem
z zewnątrz; usterek powstałych w wyniku
niewłaściwego użytkowania wyrobów; usterek
powstałych na skutek niedbałego i niezgodnego

8.8 Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady towarów
zostają wyłączone.
9.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9.1 Klientowi, który zawiera z Grupą MAC S.A. umowę
sprzedaży produktów oferowanych
w katalogu, przysługuje prawo odstąpienia
od umowy w terminie 10 dni od dnia wydania
produktu, bez podania przyczyny.
9.2 Zakupiony produkt Klient może odesłać pod
warunkiem, że produkt jest kompletny, nie był
używany, nie został w żaden sposób uszkodzony
oraz znajduje się w oryginalnym opakowaniu.
9.3 Produkt należy odesłać jednocześnie
z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
9.4 W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy
Sprzedający wystawi fakturę korygującą. Zwrot
należnej kwoty następuje przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Klienta, w terminie
do 14 dni od dnia podpisania przez Klienta
faktury korygującej opieczętowanej pieczątką
zgodną z płatnikiem na fakturze lub pieczątką
osoby do tego upoważnionej.
9.5 Koszt wysyłki zwracanego towaru ponosi Klient.
9.6 Z możliwości zwrotu wyłączone są książki oraz
programy komputerowe, jeśli zostały pozbawione
przez Klienta oryginalnego opakowania.
Wyłączone są również produkty wyprodukowane
na specjalne zamówienie Klienta, o właściwościach
określonych przez Klienta.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1 Sprzedający zastrzega sobie prawo
do dokonywania zmian OWS. Zmiany OWS
nie mogą naruszać praw nabytych Klientów.
10.2 Wszelkie ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z
realizacji regulaminu sprzedaży,
będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy
dla siedziby Sprzedającego.
10.3 Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących
wyboru produktów oraz realizacji zamówień
udziela Dział Obsługi Klienta Sprzedającego:
Infolinia: 41 366 55 55
(opłata wg stawek operatora)
Faks:

41 366 33 02

E-mail: kontakt@mac.pl
INFOLINIA ds. obsługi serwisowej
multimediów – 41 366 56 56
10.4 W sprawach nieregulowanych niniejszym
regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego oraz innych aktów normatywnych.
W przypadku wycofania danego modelu ze sprzedaży,
zastrzegamy sobie prawo do zaoferowania zamiennika
o parametrach nie gorszych niż ma wybrany.

Książki

Książki
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faksem:
41 366
Grupa MAC
S.A.33 02
ul.pośrednictwem
Witosa 76, 25-561
2.1.4 za
KO Kielce
2.1.3
faksem:
41
366
33
02
2.2 Zamówienie powinno zostać złożone
na2.1.4
formularzu
zamówienia dostępnym
za pośrednictwem
KO
w katalogu.
2.2 Zamówienie powinno zostać złożone
2.3 Zamówienie
musi
zawierać:dostępnym
pełną nazwę
na formularzu
zamówienia
płatnika,
adres, numer NIP, numer telefonu
w katalogu.
i adres e-mail.
2.3 Zamówienie musi zawierać: pełną nazwę
2.4 Jeżeli
adres
dostawy
jest
inny
niż adres
płatnika,
płatnika,
adres,
numer
NIP,
numer
telefonu
powinno
to zostać zaznaczone na formularzu
i adres e-mail.
zamówienia.
2.4 Jeżeli adres dostawy jest inny niż adres płatnika,
2.5 Złożone
zostaną potwierdzone
powinnozamówienia
to zostać zaznaczone
na formularzu
przez
Sprzedającego po otrzymaniu zamówienia.
zamówienia.
Potwierdzenie może nastąpić mailowo, faksem lub
2.5 telefonicznie.
Złożone zamówienia
zostaną
potwierdzone uważa
Zamówienie
niepotwierdzone
przez
Sprzedającego po otrzymaniu zamówienia.
się
za niezłożone.
Potwierdzenie może nastąpić mailowo, faksem lub
telefonicznie. Zamówienie niepotwierdzone uważa
za niezłożone.
CENY się
I WAŻNOŚĆ
OFERTY

3.6 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy
powstałe wskutek składu i druku katalogu przez firmę
zewnętrzną (np. pomyłka w indeksie, cenie, opisie
3.6 zawartości,
Sprzedającyrozmiarów
nie ponosiitp.).
odpowiedzialności za błędy
powstałe wskutek składu i druku katalogu przez firmę
3.7 Informacje
o
towarach,
zamieszczone
w katalogu
zewnętrzną (np. pomyłka w indeksie, cenie,
opisie
oraz
na stronie
internetowej
zawartości,
rozmiarów
itp.). www.mac.pl,
nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu
3.7 cywilnego,
Informacjelecz
o towarach,
zamieszczone
w umowy,
katalogu
zaproszenie
do zawarcia
oraz na stronie
www.mac.pl,
71 Kodeksu cywilnego.
określone
w art.internetowej
nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu
cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy,
określone
w art. 71 Kodeksu cywilnego.
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WARUNKI
PŁATNOŚCI

Ogólne warunki sprzedaży

2.

1.1 Niniejsze ogólne warunki sprzedaży („OWS”)
określają zasady
zawierania pomiędzy
POSTANOWIENIA
OGÓLNE
Grupą MAC S.A. z siedzibą w Kielcach,
1.1 ul.
Niniejsze
ogólne
warunki
(„OWS”)
Witosa 76 (zwaną
dalej sprzedaży
„Sprzedającym”),
zasady zawierania pomiędzy
aokreślają
przedsiębiorcami/podmiotami
prowadzącymi
Grupą MACgospodarczą
S.A. z siedzibą
Kielcach, („Klient”)
działalność
lubwzawodową
ul. Witosa
76 (zwaną
dalej
„Sprzedającym”),
umów
sprzedaży
rzeczy
ruchomych
(„towary”),
a przedsiębiorcami/podmiotami
prowadzącymi
na
potrzeby dalszej sprzedaży bądź
własne.
działalność gospodarczą lub zawodową („Klient”)
1.2 Zakresem
zastosowania
objęte(„towary”),
są Towary
umów sprzedaży
rzeczy OWS
ruchomych
zamieszczone
w niniejszym
katalogu
(„katalog”)
na potrzeby dalszej
sprzedaży
bądź własne.
w okresie jego obowiązywania oraz w katalogach,
1.2 które
Zakresem
zastosowania
OWS
objęte są Towary
zostaną
w jego miejsce
wprowadzone
zamieszczone
niniejszym katalogu
(„katalog”)
w
przyszłości, wwodpowiednich
okresach
w okresie jego obowiązywania oraz w katalogach,
obowiązywania.
które zostaną w jego miejsce wprowadzone
1.3 Zakresem
zastosowania
OWS objęta
jest
w przyszłości,
w odpowiednich
okresach
sprzedaż
towarów przy wykorzystaniu
obowiązywania.
środków porozumiewania się na odległość,
1.3 za
Zakresem
zastosowania
OWS objęta
jest
pośrednictwem
konsultantów
oświatowych
sprzedaż
towarów przy
wykorzystaniu
(„KO”)
działających
na rzecz
Sprzedającego
porozumiewania
siękatalogu
na odległość,
–środków
wykaz KO
dostępny jest w
za pośrednictwem
konsultantów oświatowych
lub
na stronie www.mac.pl.
(„KO”) działających na rzecz Sprzedającego
– wykaz KO dostępny jest w katalogu
lub na stronie
www.mac.pl. ZAMÓWIENIA
SKŁADANIE
I POTWIERDZENIE
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Woj. dolnośląskie
Powiat
bolesławiecki
dzierżoniowski
głogowski
górowski
jaworski
jeleniogórski
kamiennogórski
kłodzki
legnicki
lubański
lubiński
lwówecki
m. Jelenia Góra
m. Legnica
m. Wałbrzych
m. Wrocław/Fabryczna
m. Wrocław/Krzyki
m. Wrocław/Psie Pole
m. Wrocław/Stare Miasto
m. Wrocław/Śródmieście
milicki
oleśnicki
oławski
polkowicki
strzeliński
średzki
świdnicki
trzebnicki
wałbrzyski
wołowski
wrocławski
ząbkowicki
zgorzelecki
złotoryjski

Telefon
665 055 603
665 055 144
665 055 146
665 055 622
665 055 156
665 055 616
665 055 616
665 055 144
665 055 156
665 055 603
505 055 010
665 055 603
665 055 616
505 055 010
665 055 144
505 055 050
505 055 050
665 055 156
505 055 047
505 055 050
505 055 047
505 055 047
505 055 047
505 055 010
505 055 047
665 055 156
665 055 616
665 055 156
665 055 144
665 055 622
505 055 050
665 055 144
665 055 603
665 055 603

Woj. kujawsko-pomorskie
Powiat
aleksandrowski
brodnicki
bydgoski
chełmiński
golubsko-dobrzyński
grudziądzki
inowrocławski
lipnowski
m. Bydgoszcz
m. Grudziądz
m. Toruń
m. Włocławek
mogileński
nakielski
radziejowski
rypiński
sępoleński
świecki
toruński
tucholski
wąbrzeski
włocławski
żniński

Telefon
505 055 028
505 055 029
665 055 618
505 055 202
505 055 202
505 055 029
505 055 030
505 055 139
665 055 618
505 055 029
505 055 202
505 055 028
505 055 030
505 055 030
505 055 028
505 055 029
505 055 020
505 055 029
505 055 202
505 055 020
505 055 029
505 055 028
505 055 312

Woj. lubelskie
Powiat
bialski
biłgorajski
chełmski
hrubieszowski
janowski
krasnostawski
kraśnicki
lubartowski
lubelski
łęczyński
łukowski
m. Biała Podlaska

Telefon
505 055 135
665 055 695
505 055 085
505 055 084
665 055 695
505 055 085
665 055 695
665 055 602
665 055 142
665 055 142
505 055 135
505 055 135
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m. Chełm
m. Lublin
m. Zamość
opolski
parczewski
puławski
radzyński
rycki
świdnicki
tomaszowski
włodawski
zamojski

505 055 085
665 055 602
505 055 084
665 055 142
505 055 135
665 055 142
505 055 135
665 055 696
505 055 085
505 055 084
505 055 085
505 055 084

Woj. lubuskie
Powiat
gorzowski
krośnieński
m. Gorzów Wielkopolski
m. Zielona Góra
międzyrzecki
nowosolski
słubicki
strzelecko-drezdenecki
sulęciński
świebodziński
wschowski
zielonogórski
żagański
żarski

Telefon
505 055 104
505 055 104
505 055 104
665 055 146
505 055 316
665 055 622
505 055 104
505 055 104
505 055 104
505 055 316
665 055 622
665 055 146
665 055 146
665 055 146

Woj. łódzkie
Powiat
bełchatowski
brzeziński
kutnowski
łaski
łęczycki
łowicki
łódzki wschodni
m. Łódź /Polesie
m. Łódź /Śródmieście
m. Łódź/Bałuty
m. Łódź/Górna
m. Łódź/Widzew
m. Piotrków Trybunalski
m. Skierniewice
opoczyński
pabianicki
pajęczański
piotrkowski
poddębicki
radomszczański
rawski
sieradzki
skierniewicki
tomaszowski
wieluński
wieruszowski
zduńskowolski
zgierski

Telefon
505 055 062
505 055 054
665 055 617
505 055 046
665 055 617
665 055 617
505 055 054
665 055 623
665 055 623
665 055 383
665 055 623
665 055 623
505 055 061
505 055 102
505 055 061
505 055 046
505 055 062
505 055 061
665 055 383
505 055 061
505 055 054
505 055 046
505 055 102
505 055 054
505 055 062
505 055 026
505 055 046
665 055 383

Woj. małopolskie
Powiat
bocheński
brzeski
chrzanowski
dąbrowski
gorlicki
krakowski
limanowski
m. Kraków/Krowodrza
m. Kraków/Nowa Huta
m. Kraków/Podgórze
m. Kraków/Śródmieście
m. Nowy Sącz
m. Tarnów
miechowski

Telefon
665 055 145
665 055 145
665 055 605
505 055 073
665 055 607
505 055 067
505 055 070
505 055 075
505 055 075
665 055 647
665 055 647
505 055 070
505 055 073
505 055 140

myślenicki
nowosądecki
nowotarski
olkuski
oświęcimski
proszowicki
suski
tarnowski
tatrzański
wadowicki
wielicki

665 055 647
505 055 070
665 055 619
505 055 140
665 055 605
505 055 067
665 055 619
505 055 073
665 055 619
665 055 605
665 055 145

Woj. mazowieckie
Powiat
białobrzeski
ciechanowski
garwoliński
gostyniński
grodziski
grójecki
kozienicki
legionowski
lipski
łosicki
m. Ostrołęka
m. Płock
m. Radom
m. Siedlce
m. st. Warszawa/Bemowo
m. st. Warszawa/Białołęka
m. st. Warszawa/Bielany
m. st. Warszawa/Mokotów
m. st. Warszawa/Ochota
m. st. Warszawa/Praga-Południe
m. st. Warszawa/Praga-Północ
m. st. Warszawa/Rembertów
m. st. Warszawa/Śródmieście
m. st. Warszawa/Targówek
m. st. Warszawa/Ursus
m. st. Warszawa/Ursynów
m. st. Warszawa/Wawer
m. st. Warszawa/Wesoła
m. st. Warszawa/Wilanów
m. st. Warszawa/Włochy
m. st. Warszawa/Wola
m. st. Warszawa/Żoliborz
makowski
miński
mławski
nowodworski
ostrołęcki
ostrowski
otwocki
piaseczyński
płocki
płoński
pruszkowski
przasnyski
przysuski
pułtuski
radomski
siedlecki
sierpecki
sochaczewski
sokołowski
szydłowiecki
warszawski zachodni
węgrowski
wołomiński
wyszkowski
zwoleński
żuromiński
żyrardowski

Telefon
665 055 696
665 055 632
665 055 696
505 055 139
505 055 102
665 055 696
665 055 696
665 055 637
505 055 130
665 055 614
505 055 201
505 055 139
505 055 130
665 055 614
665 055 606
505 055 021
665 055 606
505 055 024
505 055 024
665 055 634
665 055 634
505 055 133
505 055 024
505 055 021
505 055 138
505 055 129
665 055 634
665 055 634
665 055 673
505 055 138
665 055 606
505 055 021
665 055 632
665 055 696
665 055 632
665 055 637
505 055 201
505 055 201
505 055 129
665 055 673
505 055 139
665 055 632
505 055 138
505 055 211
505 055 130
665 055 637
505 055 130
665 055 614
505 055 139
665 055 617
665 055 614
505 055 130
665 055 637
665 055 614
505 055 133
505 055 133
505 055 130
665 055 632
505 055 102

Woj. opolskie
Powiat
brzeski

Telefon
505 055 047

głubczycki
kędzierzyńsko-kozielski
kluczborski
krapkowicki
m. Opole
namysłowski
nyski
oleski
opolski
prudnicki
strzelecki

665 055 615
665 055 615
505 055 026
665 055 615
665 055 615
665 055 689
665 055 615
505 055 026
665 055 689
665 055 615
665 055 689

Woj. podkarpackie
Powiat
bieszczadzki
brzozowski
dębicki
jarosławski
jasielski
kolbuszowski
krośnieński
leski
leżajski
lubaczowski
łańcucki
m. Krosno
m. Przemyśl
m. Rzeszów
m. Tarnobrzeg
mielecki
niżański
przemyski
przeworski
ropczycko-sędziszowski
rzeszowski
sanocki
stalowowolski
strzyżowski
tarnobrzeski

Telefon
505 055 086
505 055 086
505 055 093
505 055 084
665 055 607
505 055 093
505 055 086
505 055 086
505 055 092
505 055 084
505 055 092
505 055 086
665 055 598
505 055 090
665 055 598
505 055 093
505 055 092
665 055 598
665 055 598
665 055 607
505 055 090
505 055 086
505 055 092
665 055 607
665 055 598

Woj. podlaskie
Powiat
augustowski
białostocki
bielski
grajewski
hajnowski
kolneński
łomżyński
m. Białystok
m. Łomża
m. Suwałki
moniecki
sejneński
siemiatycki
sokólski
suwalski
wysokomazowiecki
zambrowski

Telefon
505 055 037
665 055 613
665 055 613
505 055 037
665 055 613
505 055 201
505 055 201
505 055 035
505 055 201
505 055 037
505 055 037
505 055 037
665 055 613
505 055 037
505 055 037
665 055 613
505 055 201

Woj. pomorskie
Powiat
bytowski
chojnicki
człuchowski
gdański
kartuski
kościerski
kwidzyński
lęborski
m. Gdańsk
m. Gdynia
m. Słupsk
m. Sopot
malborski
nowodworski
pucki

Telefon
505 055 014
505 055 020
505 055 020
665 055 001
505 055 141
665 055 001
505 055 022
505 055 014
665 055 604
505 055 141
505 055 014
665 055 604
505 055 022
505 055 190
505 055 141

słupski
starogardzki
sztumski
tczewski
wejherowski

505 055 014
665 055 001
505 055 022
505 055 022
505 055 014

Woj. śląskie
Powiat
będziński
bielski
bieruńsko-lędziński
cieszyński
częstochowski
gliwicki
kłobucki
lubliniecki
m. Bielsko-Biała
m. Bytom
m. Chorzów
m. Częstochowa
m. Dąbrowa Górnicza
m. Gliwice
m. Jastrzębie-Zdrój
m. Jaworzno
m. Katowice
m. Mysłowice
m. Piekary Śląskie
m. Ruda Śląska
m. Rybnik
m. Siemianowice Śląskie
m. Sosnowiec
m. Świętochłowice
m. Tychy
m. Zabrze
m. Żory
mikołowski
myszkowski
pszczyński
raciborski
rybnicki
tarnogórski
wodzisławski
zawierciański
żywiecki

Telefon
665 055 608
505 055 120
505 055 140
505 055 009
505 055 116
505 055 115
505 055 062
505 055 026
505 055 120
665 055 646
505 055 111
505 055 116
665 055 608
505 055 115
665 055 612
505 055 123
505 055 123
665 055 644
665 055 608
505 055 111
505 055 009
665 055 646
505 055 111
505 055 111
665 055 644
665 055 646
665 055 612
505 055 123
665 055 608
665 055 644
505 055 115
505 055 123
505 055 116
665 055 612
505 055 140
505 055 009

Woj. świętokrzyskie
Powiat
buski
jędrzejowski
kazimierski
kielecki
konecki
m. Kielce
opatowski
ostrowiecki
pińczowski
sandomierski
skarżyski
starachowicki
staszowski
włoszczowski

Telefon
505 055 057
505 055 057
505 055 067
505 055 057
505 055 124
505 055 124
505 055 317
505 055 317
505 055 057
505 055 317
505 055 124
505 055 130
505 055 317
505 055 124

Woj. warmińsko-mazurskie
Powiat
bartoszycki
braniewski
działdowski
elbląski
ełcki
giżycki
gołdapski
iławski
kętrzyński
lidzbarski
m. Elbląg
m. Olsztyn
mrągowski

Telefon
665 055 693
505 055 190
505 055 211
505 055 190
665 055 620
665 055 620
665 055 620
505 055 211
665 055 620
505 055 196
505 055 190
505 055 196
665 055 693

nidzicki
nowomiejski
olecki
olsztyński
ostródzki
piski
szczycieński
węgorzewski

505 055 211
505 055 211
665 055 620
505 055 196
665 055 693
665 055 620
665 055 693
665 055 620

Woj. wielkopolskie
Powiat
chodzieski
czarnkowsko-trzcianecki
gnieźnieński
gostyński
grodziski
jarociński
kaliski
kępiński
kolski
koniński
kościański
krotoszyński
leszczyński
m. Kalisz
m. Konin
m. Leszno
m. Poznań/Grunwald
m. Poznań/Jeżyce
m. Poznań/Nowe Miasto
m. Poznań/Stare Miasto
m. Poznań/Wilda
międzychodzki
nowotomyski
obornicki
ostrowski
ostrzeszowski
pilski
pleszewski
poznański
rawicki
słupecki
szamotulski
średzki
śremski
turecki
wągrowiecki
wolsztyński
wrzesiński
złotowski

Telefon
505 055 058
505 055 058
505 055 312
505 055 099
665 055 622
665 055 381
665 055 631
665 055 631
665 055 627
665 055 627
505 055 099
665 055 609
505 055 099
665 055 631
665 055 627
505 055 099
505 055 109
665 055 685
505 055 109
665 055 685
505 055 109
505 055 316
505 055 316
665 055 685
665 055 609
665 055 631
505 055 058
665 055 381
505 055 101
665 055 609
665 055 381
505 055 316
505 055 099
505 055 099
665 055 627
505 055 312
665 055 622
665 055 381
505 055 058

Woj. zachodniopomorskie
Powiat
białogardzki
choszczeński
drawski
goleniowski
gryficki
gryfiński
kamieński
kołobrzeski
koszaliński
łobeski
m. Koszalin
m. Szczecin
m. Świnoujście
myśliborski
policki
pyrzycki
sławieński
stargardzki
szczecinecki
świdwiński
wałecki

Telefon
505 055 005
665 055 158
665 055 699
665 055 699
665 055 699
665 055 158
665 055 699
505 055 005
505 055 005
665 055 699
505 055 005
505 055 002
505 055 002
665 055 158
505 055 002
665 055 158
505 055 005
665 055 158
505 055 005
505 055 005
665 055 699
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Odmień

Grzegorz Kowalski
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Gry na matach
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W trosce o rozwój Państwa placówek zapraszamy do współpracy!
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Stymulowanie rozwoju
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Logopedia

260

Czytanie i pisanie

268

Język obcy

281

Edukacja włączająca

290

Matematyka
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Zachęcamy do skorzystania z niniejszego katalogu
Przyroda, środowisko, ekologia
oraz stale poszerzanej oferty na
Pomoce Montessori

www.mac.pl/dydaktyka
Muzyka
536

326
338
346

Książka dziecięca

swoją szkołę z MAC!

395
398
407
417
420
439
441
443
445
452
463

Aktywna Tablica
W latach 2020–2024 rząd dofinansuje zakup nowoczesnych technologii do
placówek oświatowych (monitory i tablice interaktywne, projektory, nagłośnienie,
laptopy, specjalistyczne oprogramowania lub materiały edukacyjne oraz pomoce
dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).
W 2020 roku dystrybucja środków finansowych na zakup sprzętu obejmuje jedną
kategorię pomocy dydaktycznych – laptopy.
Poznaj ofertę na: www.mac.pl/aktywnatablica

471
474
494
498
507
512
514
524
525

Posiłek w szkole i w domu

Subwencja oświatowa

Skonsumuj dofinansowanie na wyposażenie kuchni i stołówki szkolnej. Zadbaj o zdrowe i świeże posiłki dla uczniów, korzystając z bogatego doświadczenia
naszych partnerów.

Doposaż sale lekcyjne i pracownie przedmiotowe
w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Zapewnij uczniom odkrywanie wiedzy w inspirującym otoczeniu.

Poznaj ofertę na: www.mac.pl/stolowki

Poznaj ofertę na: www.mac.pl/subwencje-men

Skorzystaj z naszej oferty i ponad 30-letniego doświadczenia!
Pomożemy w pozyskaniu dofinansowania, dostarczymy zamówienie, zamontujemy, doradzimy.

www.mac.pl

Kompleksowe wyposażenie przedszkoli i szkół
Katalog 2020/2021

Ponad 30 lat doświadczenia
w edukacji
• kompleksowa oferta
• ponad 3000 produktów w katalogu
• blisko 1000 nowości
• 120 konsultantów oświatowych do Twojej dyspozycji
• darmowa wysyłka przy zakupach powyżej 450 zł brutto*
• dostawa w 72 h (dla produktów dostępnych w magazynie)
• produkty certyfikowane – gwarancja trwałości i bezpieczeństwa
• pełna oferta na www.mac.pl
*przy zamówieniu w sklepie internetowym powyżej 95 zł brutto

882597

Grupa MAC S.A.
ul. Witosa 76, 25-561 Kielce
kontakt@mac.pl
41 366 55 55
www.mac.pl

