
 

CZĘŚĆ
 

Lp. 

1 

1 

Zestaw do Terapii Integracji Sensorycznej

Podwiesie Stalowe 
2 x Krętlik 
Hak klamrowy 
Belki rozbudowujące podwiesie
10  karabińczyków 
Helikopter 
Huśtawka terapeutyczna 
Grzybek 
Platforma podwieszana 
Kołyska duża 
Deska rotacyjna 
Deskorolka duża 
Konik 
Wiszące obręcze 
Hamak terapeutyczny 
Maglownica średnia 
Hamak elastyczny 
Konik bujany 
Żabka 
Łódka podwieszana z piłeczkam
T huśtawka 
Beczka 
Podwieszana gruszka  
Hamak z piłeczkami  
Kładka mała  
Parówka  
Deskorolka standard   
3 x materac składany  
Zjeżdżalnia 
Podwieszany tunel 

2 

Wanna piaskowa duża 

• solidnie wykonana z drewna bukowego rama, lakierowana

• dno wanny wykonane z bezpiecznego grubego szkła

• 1kg piasku kwarcowego

• 2 packi do tworzenia dekoracyjnych motywów

• 1 packa do wygładzenia powierzchni piasku oraz instrukcja

3 

Obciążeniowe poduszki (o kształcie morskich stworów)
• produkty wykonany z materiałów z
• można stosować , jako indywidualne obci
• waga: 1kg oraz 0,5 kg

4 Tunel sensoryczny 
Wymiar tunela M - średnica 60 cm, długo

5 

Zestaw oryginalnych i sensorycznych korali

W zestawie znajdują się 32 korale w ró
rozwijają sensorycznie. Każdy z elementów posiada wypustk
drugiego klocka. 

6 
Masażer logopedyczny 

masażer wibracyjny do zastosowania
skojarzonych np. integracji sensorycznej.

7 
Jeżykowe półkule 

Zawartość: 6 półkul z tworzywa 

8 
Zestaw do sortowania zabawek

przedmiotów ze względu na cechy jako

9 
Nauka liczenia 
Pakiet 144 sztuk kolorowych liczmanów z tworzywa sztucznego w formie 6 ró
warzyw: papryka czerwona, marchewka, kukurydza, czosnek, ogórek, bakła

10 
Sensoryczne tabliczki: 

W skład zestawu wchodzi: 20 tabliczek sensorycznych
przechowywania wszystkiego 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

CZĘŚĆ 1 – SALA DO TERAPII SENSORYCZNEJ 

Nazwa artykułu 
Przewidywane liczba sztuk / 

2 
Zestaw do Terapii Integracji Sensorycznej, który składa się następujących elementów: 

ie 

Łódka podwieszana z piłeczkami 

solidnie wykonana z drewna bukowego rama, lakierowana 

ykonane z bezpiecznego grubego szkła 

1kg piasku kwarcowego 

2 packi do tworzenia dekoracyjnych motywów 

1 packa do wygładzenia powierzchni piasku oraz instrukcja 
o kształcie morskich stworów) 

rodukty wykonany z materiałów zmywalnych, połączone zatrzaskami 
 , jako indywidualne obciążeniowe poduszki 

aga: 1kg oraz 0,5 kg 

rednica 60 cm, długość 100 cm 
Zestaw oryginalnych i sensorycznych korali 

korale w różnych kolorach i kształtach, które dodatkowo 
żdy z elementów posiada wypustkę, którą wpinamy do 

zastosowania w terapii logopedycznej , motoryczno-oralnej i 
sensorycznej. 

: 6 półkul z tworzywa - śr. 9 cm - wys. 5,5 cm 
Zestaw do sortowania zabawek (Sortuj samochody i garaże) - nauka klasyfikowanie 

du na cechy jakościowe 

Pakiet 144 sztuk kolorowych liczmanów z tworzywa sztucznego w formie 6 różnych 
warzyw: papryka czerwona, marchewka, kukurydza, czosnek, ogórek, bakłażan  

20 tabliczek sensorycznych, 10 kart oraz torebka do 

cznik nr 1.1 do zapytania ofertowego 

Przewidywane liczba sztuk / 
kompletów 

 

 
3  

1 komplet 

 

1 szt. 

 

2 szt. 

 

1 szt. 
 

1 zestaw 

 

2 szt. 
 

2 zestawy 
 

1 szt. 
 

2 szt. 
 

2 szt. 
 



 

11 
Aromatyzator zapachowy zmieniaj

- zastosowanie trening zapachowy
- zmieniający kolor 

12 

Zestaw do treningu węchowego z filcowymi kr

W skład zestawu wchodzi 10 zapachów. 5 zapachów wyciszaj
pobudzających oraz 10 dwustronnych kart obrazuj
filcowych krążkach.  

13 
Zestaw do treningu zapachowego/w

W skład zestawu wchodzi 10 zapachów. 5 zapachów wyciszaj
pobudzających oraz 10 filcowych kr

14 
Comprimo (5 par klocków z pianki obszytych materiałem; wym. klocka: 16 x 24 x 10 
cm)  

15 

Kamienie - Stopnie do skakania

Różnorodne kolorystycznie i wielko
prawdziwe kamienie. 
Zestaw zawiera 5 stopni 

16 

Pagórki rzeczne Zestaw stopni 
W zestawie 5 stopni w 3 wymiarach:
- 36 x 36 cm; wys. 8,5 cm 
- 40,5 x 40,5 cm; wys. 17 cm 
- 42 x 42 cm; wys. 25,5 cm 

17 

Zabawka przyssawka 

Zabawka może zostać wykorzystana równie
umieścimy na głowie, a małe w rę
małych (niebieski, zielony, pomara
każdego koloru) 

18 

Złów i wymów  
Zestaw zawiera dwie wędki,  4 ,,haczyki" do w
wędkowanie) oraz dwa mniejsze (trudniejsze w
zabawka do ćwiczenia koordynacji oko 

19 
Kostka aktywności 

Zestaw do ćwiczeń ruchowych dla najmłodszych. Kolorowe maty i kostki pomagaj
zainteresować dzieci ćwiczeniami i utrzyma

20 
Dźwiękowy kulodrom  
Zabawka z drewna ze spuszczają
Zabawka kształtująca koordynacj

21 

Zestaw instrumentów  
W skład zestawu wchodzą: agogo pojedyncze, janczary z drewnianym uchwytem, 
drewniane kastaniety na rączce, b
drewnianych marakasów, para czyneli marszowych, jajko
zawiera 10 instrumentów. 

22 
Dzwoneczki: gama 

Dzwonki wykonane są z solidnego met
brzmieniem i trwałością. Wymiary: 13x7,5 cm

23 
Świszczący bączek 

Średnica bączka: ok. 13 cm 

24 
Zestaw dźwiękowych poduszek 

Zestaw zawiera 6 poduszek w róż
Produkt zapewnia stymulację proprioceptywn

25 Oryginalne korale 

Kolorowe i teksturowane korale. W zestawie 16 szt. mi

26 
Sensoryczne puzzle/ klocki 
Kolorowe puzzle/klocki o różnych ciekawych kształtach, przypominaj
"T " czy "L". Dodatkowo klocki pokryte delikatnymi wypustkami.

27 
Klocki click 
Klocki są w różnych kolorach i kształtach.. Wykonane z wysokiej jako
materiałów. Zestaw składa się z 20 cz

28 

Magnetyczne litery 
Kolorowe literki magnetyczne to zestaw zawieraj
różnych kolorach. Spodnia strona wykonana jest z mieszanki gumy i magnesu dzi
czemu nie rysuje powierzchni, do których s

29 

Pociąg zwierzątek - zabawki typu poci
Lokomotywa i 13 wagoników wykonane s
Wagoniki pokazują zabawne motywy zwierz
drugiej stronie. długość: ok. 92 cm

30 

Przyssawki 24 elementy 

Silikonowe Przyssawki, to niezwykłe klocki, które mo
powierzchnią. Przyssawki są gię
przyklejają się do siebie i do każ
silikonowych klocków w 8 różnych kształtach.

31 Przeźroczyste kule 

Zestaw zawiera 6 przezroczystych kul, wypełnionych materiałami sypkimi.
 

Aromatyzator zapachowy zmieniający kolor 

zastosowanie trening zapachowy 

chowego z filcowymi krążkami 

W skład zestawu wchodzi 10 zapachów. 5 zapachów wyciszających oraz 5 zapachów 
cych oraz 10 dwustronnych kart obrazujących rodzaj zapachu, zawartych na 

Zestaw do treningu zapachowego/węchowego 

tawu wchodzi 10 zapachów. 5 zapachów wyciszających oraz 5 zapachów 
cych oraz 10 filcowych krążków obrazujących rodzaj zapachu.  

(5 par klocków z pianki obszytych materiałem; wym. klocka: 16 x 24 x 10 

Stopnie do skakania 

norodne kolorystycznie i wielkościowo stopnie z tworzywa sztucznego, imitujące 

Pagórki rzeczne Zestaw stopni  
W zestawie 5 stopni w 3 wymiarach: 

 wykorzystana również do ćwiczeń równowagi gdy dużą ośmiornicę 
cimy na głowie, a małe w ręku dziecka. Zawartość: 1 x duża nakrycie głowy, 12 x 

łych (niebieski, zielony, pomarańczowy, czerwony, żółty i fioletowy po 2 szt z 

4 ,,haczyki" do wędkowania dwa większe (łatwiejsze 
dkowanie) oraz dwa mniejsze (trudniejsze wędkowanie) oraz 94 literki. Idealna 

wiczenia koordynacji oko - ręka 

 ruchowych dla najmłodszych. Kolorowe maty i kostki pomagają 
wiczeniami i utrzymać ich uwagę na prowadzącym zajęcia 

spuszczającą piłką; Wysokość: 37,5 cm 
ca koordynację wzrokowo- ruchowo- słuchową 

: agogo pojedyncze, janczary z drewnianym uchwytem, 
czce, bębenek, para drewnianych klawesów, 2 trójkąty, para 

drewnianych marakasów, para czyneli marszowych, jajko-grzechotka. Razem zestaw 

 z solidnego metalu za stabilną rączką, wyróżniają się dokładnym 
ymiary: 13x7,5 cm 

kowych poduszek  

Zestaw zawiera 6 poduszek w różnych kolorach, każda z nich ma w sobie ukryty dźwięk. 
ę proprioceptywną i słuchową. 

Kolorowe i teksturowane korale. W zestawie 16 szt. miękkich i elastycznych korali. 

żnych ciekawych kształtach, przypominające np. literę "C", 
Dodatkowo klocki pokryte delikatnymi wypustkami. 

nych kolorach i kształtach.. Wykonane z wysokiej jakości, ekologicznych 
ę z 20 części. 

Kolorowe literki magnetyczne to zestaw zawierający cały alfabet, duże i małe litery w 
nych kolorach. Spodnia strona wykonana jest z mieszanki gumy i magnesu dzięki 

ysuje powierzchni, do których są przyczepiane. 
typu pociąg 

Lokomotywa i 13 wagoników wykonane są z wysokiej jakości drewna lakierowanego. 
 zabawne motywy zwierzęce na jednej stronie oraz numery 1-12 na 

: ok. 92 cm 

Silikonowe Przyssawki, to niezwykłe klocki, które można łączyć ze sobą oraz z gładką 
ą giętkie, zasysają się i łapią się wszystkiego. Przyssawki 

 do siebie i do każdej gładkiej powierzchni. Na zestaw składa się 24 
żnych kształtach. 

Zestaw zawiera 6 przezroczystych kul, wypełnionych materiałami sypkimi. Średnica: 9cm 

5 szt. 
 

6 zestawów 

 

5 zestawów 
 

1 szt. 
 

1 szt. 

 

1 szt. 

 

2 szt. 

 

1 szt. 

 

1 szt. 
 

2 szt. 
 

2 zestawy 

 

2 szt. 
 

2 szt. 
 

1 zestaw 
 

1 szt. 
 

1 szt. 
 

1 szt. 
 

1 szt. 

 

1 szt. 

 

2 szt. 

 

1 szt. 
 



 

Lp. Nazwa artykułu 

1 2 

1 

Nagrywająca Muzyczna Mata do Tań
• mata interaktywna do tańczenia 

• na powierzchni maty:  
4 zwierzątka (kotek, piesek, żabka, ptaszek)
6 instrumentów muzycznych (gitarę
altówkę, fortepian, trąbkę, dzwonki)
regulację głośności (dwa przyciski zwi
zmniejszania poziomu dźwięku) 
przycisk "demo" (prezentuje możliwo
urządzenia) 
przycisk "rhythm" (aktywuje jeden z sze
różnych rytmów) 
10 dźwiękowych klawiszy gamy 

• wymiary: 40x130 cm 

2 

Zestaw fryzjerski, suszarka, prostownica
Zestaw składa się z: 

• suszarki (14 cm), 

• prostownicy (17 cm) oraz 

• szczotki (16 cm) na baterie, 

• lusterka, 

• grzebyka, 

• spryskiwacza na wodę (odkręca się
wlać do niego wodę/płyn), 

• dodatkowej końcówki do suszarki

• 4 spinek do włosów  
zestaw wymaga użycia 2 baterii R03 i

3 

Zestaw gier planszowych dydaktycznych

W skład zestawu wchodzą gry: 
- loteryjki (zwierzęta, przedmioty, gospodarstwo 
domowe) - 3 szt. 
- gry typu memo (z ilustracjami środków transportu) 
- 1 szt. 
- gry kształtujące myślenie przyczynowo skutkowe 
(zwierzęta i ich miejsce zamieszkania, ci
wydarzeń, segregowanie ubrań według danej pory 
roku) - 3 szt. 
- kształtujące precyzję ruchu i pamięć wzrok
szt. 
- dobieranki (kolory, figury geometryczne) 
- kształtujące precyzję ruchu (przybijanki) 
- szablony - 2 szt. 

4 

Mata piankowa edukacyjna - litery i cyfry

36 puzzli kwadratów + wyjmowane cyfry
alfabet + cyfry 0-9 
wymiary puzzla: 30 x 30 cm 

5 
Zabawki interaktywne  

1. Śpiewający Stworek-Kręciołek;

2. Śpiewający ślimak, sorter kształtów;

6 

Układanka 

Okrągłe kubeczki do ustawiania; Z dziesi
okrągłych kubeczków-foremek można uło
lub kolorowe kule. 

7 
Figurki/ zabawki: 

1. Zestaw figurek dzikich zwierząt z d

2. Zestaw figurek zwierząt domowych farma;

8 

Przylepce - klocki 18 szt. w zestawie; kolor
silikonowe przyssawki o różnym kształcie, które 
można łączyć nie tylko ze sobą ale z każ
powierzchnią 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

CZĘŚĆ 2 – SALE DYDAKTYCZNE I 
 

Przewidywane liczba sztuk / kompletów

3 
ca Muzyczna Mata do Tańczenia 

abka, ptaszek) 
6 instrumentów muzycznych (gitarę, harfę, 

, dzwonki) 
ci (dwa przyciski zwiększania i 

żliwości 

przycisk "rhythm" (aktywuje jeden z sześciu 

1 szt. 

estaw fryzjerski, suszarka, prostownica 

ca się i można 

cówki do suszarki 

i 1 baterii R6 

2 zestawy 

Zestaw gier planszowych dydaktycznych 

ta, przedmioty, gospodarstwo 

rodków transportu) 

lenie przyczynowo skutkowe 
ta i ich miejsce zamieszkania, ciąg 

 według danej pory 

ęć wzrokową - 2 

dobieranki (kolory, figury geometryczne) - 2 szt. 
 ruchu (przybijanki) - 2 szt. 

4 zestawy 

litery i cyfry 

cyfry i litery 
1 szt.  

ciołek; 

sorter kształtów; 
1 zestaw 

Z dziesięciu 
żna ułożyć wieżę 

4 szt.  

figurek dzikich zwierząt z dżungli; 
t domowych farma; 

3 zestawy 

szt. w zestawie; kolorowe 
nym kształcie, które 

 ale z każdą gładką 
3 zestawy 

 

nr 1.2 do zapytania ofertowego 

Przewidywane liczba sztuk / kompletów 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lp. Nazwa artykułu

1 

1. 
Piłeczki Emocje 
Piłeczki sprawdzą się przy wszystkich zabawach ruchowych, oraz ucz
odczytywania uczuć. 6 szt.; śr. 15 cm

2. 

Zestaw muzyczny - perkusyjny:  
Zestaw podstawowych instrumentów zapakowany w
z uchwytem (tamburyn z membraną, trójk
mała, janczar, kastaniety, klawesy) 12 elem.

3. 

Sekwencje zdarzeń. Karty edukacyjne
Karty ze zdjęciami dzieci, wykonują
kroku".  
Karty są pomocne przy ustalaniu kolejno
przyczynowo - skutkowych a także podczas nauki j
W zestawie znajduje się po 4 karty z 6 sekwencji: przygotowywanie kanapki, mycie 
się, gra w piłkę z kolegą, przygotowywanie si
klocków.  
24 szt. o wym. 11,5 x 11,5 cm 

4. 

I co później? Część 1. Karty edukacyjne
Dwa zestawy obrazków umożliwiają
serii), których bohaterami są ludzie i zwierz
życia. Każda z kart, na odwrocie, ma numer przyporz
obrazków o wym. 10 x 9,2 cm 

5. 
Zestaw do ćwiczeń graficznych 1 (tablice ze szlaczkami)

czerwony 
wym. 35 x 14,8 x 5 cm 

6. 
Zestaw do ćwiczeń graficznych 2 (tablice ze szlaczkami)

granatowy;  wym. 35 x 14,8 x 5 cm 

7. 
Sensoryczne szlaczki szorstkie;  

Tabliczki z fakturowym wzorem 3D do 
10 tabliczek z płyty MDF; wym. 25 x 25 cm; gr. 1,2 cm

8. 
Nakładanka liczbowa 

Drewniane liczby w podstawie, którym odpowiada zbiór elementów. Wymiary 
podstawy: 30 x 22,5 cm 

9. 
Stemple Cyfry;  
Od 0 do 9. Ilość: 10 szt. (wym. 5 x 4,5 cm)

10. 
Woreczki z cyferkami 
Kolorowe woreczki wypełnione grochem, wyszywane cyferki od 1 do 12; Wymiary: 
8 x 12 cm; 12 szt. 

11. 
Cyferki dotykowe 

Tabliczki z  piaskowymi cyframi do ć
od 0 do 9, wym. 8 x 10 cm 

12. 

Nakładanka - 3 figury 

Duża, drewniana nakładanka, w której ukrytych zostało 9 figur, po 3 z ka
kształtu (trójkąta, kwadratu i koła). 
elem. (po złożeniu): ok. 7 cm 

13. 
Magnetyczne podkowy 
Zabawa podkowami pozwala w przyst
zjawiska magnetycznego, jakie wystę

14. 

Higiena w WC krok po kroku dla chłopca

Zestaw trzech obrazków, które składaj
zachowania podczas korzystania z toalety przez chłopców. Karty wykonane s
trwałego plastiku i wydrukowane tec

15. 

Higiena w WC krok po kroku dla dziewczynki
Zestaw trzech obrazków, które składaj
zachowania podczas korzystania z toalety przez dziewczynki. Karty wykonane s
trwałego plastiku i wydrukowane technik

16. 

4 pory roku. Nakładanka wielowarstwowa
Nakładanka warstwowa, przedstawiaj
przestrzeni całego roku. Na każdej z warstw drzewko posiada najbardziej 
charakterystyczne cechy dla określonej pory roku. Nakładanka posiada zaokr
rogi a jej górna powierzchnia zabezpieczona jest cienk
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

CZĘŚĆ 3 – SALE DYDAKTYCZNE II 
 

Nazwa artykułu Przewidywane liczba sztuk / kompletów

2 

 przy wszystkich zabawach ruchowych, oraz uczą wyrażania i 
r. 15 cm 

 
Zestaw podstawowych instrumentów zapakowany w przezroczystą torbę 

membraną, trójkąt, drewniane marakasy, talerz, tarka Guiro 
12 elem. 

. Karty edukacyjne  
ciami dzieci, wykonującymi typowe codzienne czynności ,,krok po 

 pomocne przy ustalaniu kolejności zdarzeń, poznawaniu związków 
że podczas nauki języków obcych.  

 po 4 karty z 6 sekwencji: przygotowywanie kanapki, mycie 
, przygotowywanie się do snu, picie mleka i budowanie z 

 1. Karty edukacyjne 
wiające ułożenie po 24 historyjki (od 5 do 9 elem. w 

 ludzie i zwierzęta w różnych sytuacjach z codziennego 
da z kart, na odwrocie, ma numer przyporządkowany danej historyjce. 145 

 graficznych 1 (tablice ze szlaczkami) - zielony, żółty, 

 graficznych 2 (tablice ze szlaczkami) - błękitny, czerwony, 
 

Tabliczki z fakturowym wzorem 3D do ćwiczeń grafomotorycznych.  
10 tabliczek z płyty MDF; wym. 25 x 25 cm; gr. 1,2 cm 

iane liczby w podstawie, którym odpowiada zbiór elementów. Wymiary 

10 szt. (wym. 5 x 4,5 cm) 

Kolorowe woreczki wypełnione grochem, wyszywane cyferki od 1 do 12; Wymiary: 

i do ćwiczeń grafomotorycznych. 10 tabliczek, cyfry 

a, drewniana nakładanka, w której ukrytych zostało 9 figur, po 3 z każdego 
ta, kwadratu i koła). Wym. drewnianej podstawy: 30 x 30 cm; wym. 

wa podkowami pozwala w przystępny i aktywny sposób poznawać zasady 
zjawiska magnetycznego, jakie występuje w przyrodzie. wym. 6-12,7 cm; 6 szt. 
Higiena w WC krok po kroku dla chłopca 

Zestaw trzech obrazków, które składają się na historię przedstawiającą prawidłowe 
zachowania podczas korzystania z toalety przez chłopców. Karty wykonane są z 
trwałego plastiku i wydrukowane techniką sitodruku. wym.: 15,5 x 37,5 cm 
Higiena w WC krok po kroku dla dziewczynki 

staw trzech obrazków, które składają się na historię przedstawiającą prawidłowe 
zachowania podczas korzystania z toalety przez dziewczynki. Karty wykonane są z 
trwałego plastiku i wydrukowane techniką sitodruku. wym.: 15,5 cm x 37,5 cm 
4 pory roku. Nakładanka wielowarstwowa 

owa, przedstawiająca drzewko i zmiany jakie w nim zachodzą na 
dej z warstw drzewko posiada najbardziej 
ślonej pory roku. Nakładanka posiada zaokrąglone 

rogi a jej górna powierzchnia zabezpieczona jest cienką warstwą bezpiecznego 

cznik nr 1.3 do zapytania ofertowego 
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lakieru. Wym. 20 x 20 x 1,5 cm. Składa si

17. 

Segregujemy odpady. Interaktywny z

Doskonała pomoc edukacyjna, która pozwala przygotowa
dydaktyczne z zakresu ekologii, celowo
składa się z 3 dużych makiet kontenerów na 
produktów z trzech grup recyklingowych: plastik, szkło i papier. o 39 elem.: 3 
makiety kontenerów (niebieski, żółty, zielony), 36 obrazków odpadów; 

18. 

Zestawy plansz tematycznych.  

Umożliwiają dzieciom poznanie otaczaj
rozwijają wyobraźnię przestrzenną. S
obcych. Duży format: (70 x 50 cm), pozwala na wykorzystanie plansz podczas pracy 
z grupą dzieci. Ilość plansz - 3 szt. tj. 

19. Moje emocje. Plakat 
plakat polsko-angielski, wym. 50 x 70 cm

20. 

Makatka Kalendarz 

Na dużym formacie, w bardzo czytelny sposób, rozmieszczone s
których umieszcza się kartoniki z zapisem bie
dni tygodnia. Funkcję dydaktyczną kalendarza podnosz
do oznaczania aktualnego stanu pogody (6 sztuk) oraz kolorowe oznaczenia 
kolejnych pór roku z typowymi dla nich atrybutami. Ich wzajemne uło
transparentność kieszonek sprawia, ż
których miesiącach następuje nadejś
dodatkowo wyróżnione błękitną lamówk
dzień tygodnia umieszczone są na du
dodatkowych ćwiczeń manipulacyjnych. 

21. 

Kreatywna ciuchcia. Kącik manipulacyjny
Zestawy trójelementowych manipulacji, wykonanych z płyty laminowanej (MDF).
Każdy z elementów jest w innym kolorze i przeznaczony do wykonywania innego 
zadania. Elementy posiadają m.in. labiryny, wi
pojedynczo, jak i w całym trójelementowym układzie, który mo
kolorowym sznurowadłom w dowolny sposób. Po poł
ustawieniu ciuchcia oraz domek stają
elem. 

22. 

Tola. Lalka manipulacyjna 

Duża miękka lalka wystrojona w kilka warstw ubranek z których ka
wiele różnorodnych zapięć w postaci drewnianych i plastikowych guzików, napów, 
rzepów, suwaków, sznurowadeł i klamerek

23. 

Tolek. Lalka manipulacyjna 

Duża miękka lalka manipulacyjna posiadaj
wyposażone jest w inne zapięcie w postaci drewnianych i plastikowych guzików, 
napów, rzepów, suwaków, sznurowadeł, i klamerek. 

24. 

Piramidka - Kot Filemon 
Różnokolorowe elementy o tym samym kształcie, ale ró
trzpień tworzą postać kota. Uszy, wą
sylwetkę nakładanki. Wym. 10 x 18 cm

25. Rozwój motyla - klocki 
Klocki drewniane; wym. 15,5 x 7,5 x 14,5 cm

26. 

Sorter Samochód ZOO 

Drewniany samochód sorter na sznurku. Dost
6 zwierząt: zebra, nosorożec, krokodyl, l
wym. 27 x 13 x 15 cm 

27. 
Nakładanka 
Jednoelementowa nakładanka dla najmłodszych z du
ułatwiającym chwytanie. Wym. 14 x 14 x 4 cm;

28. Nakładanka drewniana 

Nakładanka drewniana z kołeczkami

29. Klocki drewniane (100 elementów)

30. 

Mobilna szafka z klockami i plastikowymi pojemnikami

Szafka na kółkach z 8 różnorodnymi zestawami klocków zapakowanymi w 
wytrzymale plastikowe pojemniki z przykrywkami.
Dzięki przezroczystym ściankom pojemników dzieci szybko rozpoznaj
ulubione klocki. 
Kółka pozwalają na łatwe przesunięcie szafki nawet na 
unieruchomienie mebla poprzez zablokowanie kółek.
Zestaw składa się z: 
• 8 plastikowych pojemników z pokrywkami
• 8 rodzajów klocków konstrukcyjnych, w tym: multiklocki, a

nakrętkami, jeżyki, patyczki, kolanka 
elementów. 

• Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowane
2 z blokadą 

Wym. szafki z pojemnikami 34 x 39 x 97 cm

ieru. Wym. 20 x 20 x 1,5 cm. Składa się z 9 elementów 
Segregujemy odpady. Interaktywny zestaw demonstracyjny 

Doskonała pomoc edukacyjna, która pozwala przygotować atrakcyjne zajęcia 
dydaktyczne z zakresu ekologii, celowości i sposobu segregacji odpadów. Zestaw 

ych makiet kontenerów na śmieci oraz 36 kolorowych obrazków 
któw z trzech grup recyklingowych: plastik, szkło i papier. o 39 elem.: 3 

żółty, zielony), 36 obrazków odpadów;  

 dzieciom poznanie otaczającego je Świata, wzbogacają słownictwo, 
ą. Są doskonałą pomocą podczas nauki języków 

y format: (70 x 50 cm), pozwala na wykorzystanie plansz podczas pracy 
3 szt. tj. miasto, sklep i kuchnia 

angielski, wym. 50 x 70 cm 

ym formacie, w bardzo czytelny sposób, rozmieszczone są kieszonki, w 
 kartoniki z zapisem bieżącego roku, nazwami miesięcy oraz 

ą kalendarza podnoszą dodatkowo miękkie plansze 
do oznaczania aktualnego stanu pogody (6 sztuk) oraz kolorowe oznaczenia 
kolejnych pór roku z typowymi dla nich atrybutami. Ich wzajemne ułożenie i 

 kieszonek sprawia, że dzieciom łatwiej jest zaobserwować, w 
puje nadejście kolejnych pór roku. Kieszonki te są 

ą lamówką. Strzałki wskazujące aktualny miesiąc i 
 na dużych guzikach, co stwarza doskonałą okazję do 

 manipulacyjnych. Wym. 150 x 90 cm 
cik manipulacyjny 

Zestawy trójelementowych manipulacji, wykonanych z płyty laminowanej (MDF). 
dy z elementów jest w innym kolorze i przeznaczony do wykonywania innego 

 m.in. labiryny, wiązania, sortery. Świetnie funkcjonują 
pojedynczo, jak i w całym trójelementowym układzie, który można łączyć dzięki 

adłom w dowolny sposób. Po połączeniu i odpowiednim 
ustawieniu ciuchcia oraz domek stają się stabilniejsze. Dł. ok. 2 m, wys. do 90 cm., 3 

kka lalka wystrojona w kilka warstw ubranek z których każde posiada 
 w postaci drewnianych i plastikowych guzików, napów, 

ów, sznurowadeł i klamerek. Wys. 75 cm 

a lalka manipulacyjna posiadająca kilka warstw ubranek z których każde 
cie w postaci drewnianych i plastikowych guzików, 

napów, rzepów, suwaków, sznurowadeł, i klamerek. Wys. 75 cm 

nokolorowe elementy o tym samym kształcie, ale różnej wielkości nałożone na 
 kota. Uszy, wąsy i ogon wykonane z rzemyka uatrakcyjniają 

ym. 10 x 18 cm; 9 elem. 

wym. 15,5 x 7,5 x 14,5 cm 

Drewniany samochód sorter na sznurku. Dostęp do wnętrza po wyjęciu tylnej ściany. 
ec, krokodyl, lew, słoń i żyrafa oraz 2 postacie ludzi 

dnoelementowa nakładanka dla najmłodszych z dużym bezpiecznym kołeczkiem, 
ym. 14 x 14 x 4 cm; 

kołeczkami 5 elem. wym. 22 x 22 cm  

0 elementów) 

Mobilna szafka z klockami i plastikowymi pojemnikami 

norodnymi zestawami klocków zapakowanymi w 
stikowe pojemniki z przykrywkami. 

ciankom pojemników dzieci szybko rozpoznają swoje 

 na łatwe przesunięcie szafki nawet na środek sali i ponowne 
unieruchomienie mebla poprzez zablokowanie kółek. 

8 plastikowych pojemników z pokrywkami 
8 rodzajów klocków konstrukcyjnych, w tym: multiklocki, ażurki, śruby z 

yki, patyczki, kolanka ścięte, płotki, morphun. Łącznie 1200 

 wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza. 4 kółka w tym 

ym. szafki z pojemnikami 34 x 39 x 97 cm 
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31. 
Drewniane owoce do krojenia 

W skład zestawu wchodzą owoce na rzep wraz z deseczk
elem.: 8 połówek owoców, nożyk i deska; wym cało

32. 

Ciężarówka z magnetycznymi kontenerami

Drewniany dźwig samochodowy z 4 klockami do zabawy. Podstawa 
się obracać, a ramię zaopatrzone w magnes
przesuwając klocki. Wym.: 29 x 8 x 9,5cm

33. 

Zestaw do kąpania lalek 

Zestaw składający się ze stylowej wanny z akcesoriami (
i pojemnikami na akcesoria, lusterko, grzebie
ubrania, szampon, miseczka, kubek, ły

34. Łóżeczko dla lalki drewniane 

Drewniane łóżeczko wym. s50 x g23 x w30 cm

35. Wózek głęboki 
Posiada cechy prawdziwego wózka, 

36. 

Wózek spacerowy "prawdziwy" 

Wykonany tak że przypomina prawdziwy wózek dzieci
tkaniny, podpórki pod rączki i nóżki, a tak
zakupy lub drobiazgi potrzebne małej mamie na spacerze.

37. Niemowlak z akcesoriami. Lalka 

Lalka bobas robiąca siusiu, w zestawie z o

38. 

Bobas z wanienką. Lalka 

Miękka lalka, którą można zabrać ze sob
podczas zmiany pozycji, posiada ruchome r
ubranka, wanienka, butelka do karmienia, szampon, balsam, mydelniczka z mydłem, 
gumowa kaczuszka 

39. 

Jagódka. Lalka 
Miękka laleczka przytulanka. Lalka przy zmianie pozycji zamyka i otwiera oczy a po 
naciśnięciu jej na miękki brzuszek pł
LR44 Wys.. 40 cm. 

40. 

Zestaw małych pojazdów 
Różne modele środków transportu min.: ciuchcia,
przyczepa, beczkowóz, dźwig i inne. Auta mo
zaczepów. 18 szt. różne 

41. 

Ładowarka 

Realistycznie wyglądający pojazd budowlany. 
co znacznie uatrakcyjnia zabawę i dostarcza wiele rado
27x15x12 cm; 

42. 

Śmieciarka 

Realistycznie wyglądający pojazd porz
nadwozia, co znacznie uatrakcyjnia zabaw
kierowcom. Wym: 28x15x12 cm; 

43. 

Betoniarka 

Realistycznie wyglądający pojazd budowlany. 
co znacznie uatrakcyjnia zabawę i dostarcza wiele rado
28x17x12 cm; 

44. 

Zestaw samochodów spychacz, koparka, walec, wywrotka

Samochody budowlane, niezbędne na ka
wchodzą spychacz, koparka, walec i wywrotka z ruchomymi elementami
10 x 11 cm; kolory: czarny, pomarań

45. 

Zestaw kolejowy 
Ciuchcia połączona magnetycznie z dwoma wagonami mo
ułożonym torze. W zestawie tory proste i skr
drzewa, znaki drogowe, 2 postaci, 3 auta, lokomotywa i 2 wagony.
toru 24 cm, dł. pociągu 22,5 cm; 

46. 

Parking 3 poziomy 

3-poziomowy garaż z drogą 3m, w skład zestawu wchodzi stacja benzynowa, myjnia 
samochodowa, serwis naprawczy, winda, 2 autka oraz naklejki. Za pomoc
umieszczonej na trzecim poziomie mo
Wymiary po rozłożeniu: 80 cm x 90 cm

47. 

Sklepik z wyposażeniem 
Supermarket z elektronicznym skanerem oraz 
Wyposażony w 42 dodatkowe akcesoria takich jak: owoce, warzywa, imitacj
artykułów spożywczych, banknoty, bilony oraz skaner. Supermarket został 
wyposażony w:  
- dużą, funkcjonalną ladę  
- kasę sklepową z prawdziwym kalkulatorem 
- skaner kodów kreskowych z funkcją
- zamykaną kasetkę  
- terminal płatniczy z drukarką paragonów 
- imitację mikrofonu  
- mechaniczną wagę  
- wózek sklepowy o wysokości 44 cm z miejscem na umieszczenie monety 

 owoce na rzep wraz z deseczką do krojenia i nożykiem. 
yk i deska; wym całości: 22 x 15 x 2,5 cm 

arówka z magnetycznymi kontenerami 

wig samochodowy z 4 klockami do zabawy. Podstawa żurawia może 
 zaopatrzone w magnes może poruszać się w górę i w dół, 

ym.: 29 x 8 x 9,5cm 

e stylowej wanny z akcesoriami (11 elem.): wanna z półeczką 
i pojemnikami na akcesoria, lusterko, grzebień, szczotka, suszarka, 2 wieszaki na 
ubrania, szampon, miseczka, kubek, łyżeczka; Wym. 25 x 58,5 x 35,5 cm 

wym. s50 x g23 x w30 cm 

Posiada cechy prawdziwego wózka, wyjmowana gondola, Wym. 56 x 36,5 x 64 cm 
 

e przypomina prawdziwy wózek dziecięcy. Posiada siedzisko z 
żki, a także dolną półeczkę z pojemnikiem na 

biazgi potrzebne małej mamie na spacerze. Wym. 55 x 41 x 28 cm 
 

ca siusiu, w zestawie z ośmioma akcesoriami. Wymiar: 43 cm. 

ć ze sobą do kąpieli. Lalka zamyka i otwiera oczy 
podczas zmiany pozycji, posiada ruchome ręce i nogi. wys. 30 cm; akcesoria: 
ubranka, wanienka, butelka do karmienia, szampon, balsam, mydelniczka z mydłem, 

kka laleczka przytulanka. Lalka przy zmianie pozycji zamyka i otwiera oczy a po 
kki brzuszek płacze i mówi"mama" i "tata". Wymaga 3 baterii 

rodków transportu min.: ciuchcia, bagażówka, wyścigówka, 
wig i inne. Auta można ze sobą łączyć za pomocą 

pojazd budowlany. Posiada ruchome elementy nadwozia, 
ę i dostarcza wiele radości małym kierowcom. Wym: 

porządkowy. Posiada ruchome elementy 
nadwozia, co znacznie uatrakcyjnia zabawę i dostarcza wiele radości małym 

pojazd budowlany. Posiada ruchome elementy nadwozia, 
ę i dostarcza wiele radości małym kierowcom. Wym: 

Zestaw samochodów spychacz, koparka, walec, wywrotka 

dne na każdym placu budowy. W skład zestawu 
 spychacz, koparka, walec i wywrotka z ruchomymi elementami. Wym. 15 x 

10 x 11 cm; kolory: czarny, pomarańczowy; 

czona magnetycznie z dwoma wagonami może jeździć po dowolnie 
onym torze. W zestawie tory proste i skrętne, zwrotnice, łączniki, most, domki, 

e, 2 postaci, 3 auta, lokomotywa i 2 wagony. 49 elem; dł. 1 

 3m, w skład zestawu wchodzi stacja benzynowa, myjnia 
samochodowa, serwis naprawczy, winda, 2 autka oraz naklejki. Za pomocą rączki 
umieszczonej na trzecim poziomie można artykuł przenieść w dowolne miejsce . 

eniu: 80 cm x 90 cm 

Supermarket z elektronicznym skanerem oraz kasą - prawdziwym kalkulatorem. 
soria takich jak: owoce, warzywa, imitację 

ywczych, banknoty, bilony oraz skaner. Supermarket został 

 z prawdziwym kalkulatorem  
skaner kodów kreskowych z funkcją dźwiękową i świetlną  
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- liczne, pojemne półki na produkty 
- zegar z ruchomymi wskazówkami oraz panel

48. 
Drewniany warsztat - zestaw narzę
Wielofunkcyjny warsztat dla najmłodszych w
inne niezbędne narzędzia potrzebne małemu majsterkowiczowi.

49. 

Zestaw małego lekarza 

Zestaw małego lekarza w skład którego wchodz
pracy w przychodni. Całość mieści si
wizyt domowych. Elementy dźwiękowe czy mo
znajdującego się przy wózku dodatkowo uatrakcyjni zabaw
Kolory: niebieski, biały, żółty, czerwony, 40 elem., wym.: 40 x 34.5 x 42cm,

50. 

Interaktywna kuchenka 

Kuchnia interaktywna zaprojektowana według współczesnych trendów z blatem oraz 
lodówką, piekarnikiem i mikrofalą. Na dole kuchni znajduj
pojemna szafka, w której dzieci mogą
a także piekarnik oraz półka z pojemnikiem do recyklingu. 
Kuchnia wyposażona jest w 3 elektroniczne urz
kuchenka mikrofalowa, bezprzewodowy telefon,
realistyczne dźwięki gotującej wody lub sma
odpowiednie naczynie. 
W górnej części kuchni znajduje się suszarka na naczynia, półka na przyprawy oraz 
mikrofala i lodówka. Nad suszarką zamontowano okno z widoczkiem. Do cało
dołączone jest 20 elementów m.in.: 
sztućce, solniczka i pieprzniczka. 
Wszystkie naczynia oraz sztućce moż
szuflad. 

51. 

Deszczowy kij 

instrument w formie drewnianej rury wypełnionej zastawkami i koralikami. 
Poruszanie i przekręcanie kijem wywołuje odgłosy podobne d
krople deszczu. 
wym. 24 x 4,5 x 4,5 cm 

52. 

Zdjęcia dydaktyczne. Rodzina 
Seria zdjęć ukazujących różne typy rodzin sp
Ćwiczenia z kartami mogą stać się okazj
zainteresowaniach różnych ludzi. 24 zdj

53. 
Owoce plastikowe. Warzywa plastikowe

Zestaw owoców i warzyw naturalnych rozmiarów.

54. Samochód z przyczepą 
2 - elementowy pojazd - wywrotka z odczapian

55. 
Policja z figurkami 

2 figurki, wym. autka 25-28 cm 

56. Szarfy 

Szer. 6 cm, dł. 100 cm; różne kolory

57. 

Kręgle 

Wykonane z tworzywa sztucznego. 
• wys. ok. 24 cm  
• 9 kręgli  
• 2 kule 

58. 

Odkurzacz dla dzieci 

W skład zestawu wchodzi odkurzacz oraz 
wyposażona w efekty dźwiękowe. W
wymiary odkurzacza: około 27 x 17 x 14,5 cm

 

  

liczne, pojemne półki na produkty  
zegar z ruchomymi wskazówkami oraz panel informacyjny (otwarte/zamknięte) 

zestaw narzędzi 
Wielofunkcyjny warsztat dla najmłodszych wyposażony w śrubki, młotek, piłę oraz 

dzia potrzebne małemu majsterkowiczowi. 

Zestaw małego lekarza w skład którego wchodzą wszystkie niezbędne przyrządy do 
ści się na wózku który sprawdzi się również podczas 
ękowe czy możliwość nalania wody do pojemnika 

 przy wózku dodatkowo uatrakcyjni zabawę.  
ółty, czerwony, 40 elem., wym.: 40 x 34.5 x 42cm, 

Kuchnia interaktywna zaprojektowana według współczesnych trendów z blatem oraz 
ą. Na dole kuchni znajdują się szuflady oraz 

pojemna szafka, w której dzieci mogą przechowywać naczynia i artykuły spożywcze, 
e piekarnik oraz półka z pojemnikiem do recyklingu.  

ona jest w 3 elektroniczne urządzenia, które wydają dźwięki: 
bezprzewodowy telefon, palnik kuchenny, który wydaje 

cej wody lub smażenia, gdy dziecko ustawi na nim 

ci kuchni znajduje się suszarka na naczynia, półka na przyprawy oraz 
ą zamontowano okno z widoczkiem. Do całości 

 talerze, kubki, garnek, patelnia, przykrywki, 

ce można schować do szafki lub do wysuwanych 

instrument w formie drewnianej rury wypełnionej zastawkami i koralikami. 
canie kijem wywołuje odgłosy podobne dźwięku jaki wywołują 

ne typy rodzin spędzających czas w różnych miejscach. 
ę okazją do rozmów o rodzinie, o emocjach, o 

nych ludzi. 24 zdjęcia o wym. 21 x 15 cm 
Owoce plastikowe. Warzywa plastikowe 

Zestaw owoców i warzyw naturalnych rozmiarów.  

wywrotka z odczapianą przyczepą. Wym. 62 x 18 x 25 cm; 

ne kolory 

Wykonane z tworzywa sztucznego.  

skład zestawu wchodzi odkurzacz oraz torebka kulek ze styropianu. Zabawka 
Wymaga użycia 4 baterii R20 / 1,5 V. 

koło 27 x 17 x 14,5 cm 

 

1 zestaw  
 

1 zestaw  

 

1 zestaw  

 

1 szt.  

 

1 zestaw  

 

1 zestaw 
 

1 szt.  
 

1 szt.  
 

8 szt.  
 

1 zestaw  

 

2 szt.  
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1. 

Tęczowe piłeczki z chustami 
Kolorowe, cienkie chustki z miękką kulk
• 6 szt.  
• śr. piłeczki 5 cm  
• dł. boku chustki 45 cm 

2. 

Chusta edukacyjna 

Kolorowa i lekka, do wielu gier i zabaw zespołowych. Ma uchwyty pozwalaj
uczestnictwo w zabawach wielu osobo
• śr. 3,5 m  
• 8 uchwytów  
• maksymalne obciążenie 10 kg  

3. Woreczki z grochem 
Wym. 12 x 12 cm • 4 kolory 

4. 

Układanki 

1. Zabawna wieża; 10 różnej wielko
inny ciąg obrazków (m.in. zbiory w zakresie 1
wieże, ciągi, chować jeden w drugi. 10 elem. o wym. od 4 x 4 x 4 cm do 13,5 x 
13,5 x 13,5 cm; wys. wieży 85 cm;

2. Magnetyczny potwór; 82 elem. magnetyczne, wym. 21 x 16 x 6 cm;
3. Nakładanka; drewniana z koloro

5. 

Mini autka drewniane 
Zestaw 6 drewnianych samochodzików z kółkami na metalowych osiach. W 
zestawie: taksówka, policyjny radiowóz, wóz stra
spychacz. Wóz strażacki i spychacz posiadaj
drabina i łyżka z szuflą). dł. od 7,5 do 9 cm, szer. 5,5 cm, wys. od 5,8 do 10,3 cm;

6. 
Obręcze płaskie 

Śr. 44 cm; 4 szt. w komplecie 

7. 

Sorter 
Zabawka składa się ze specjalnej, trójwymiarowej formy z wyci
różnych kształtach. Dziecko, trzymają
samodzielnie odnaleźć właściwy otwór i wrzuci
element. Wym. 17 x 15 x 13 cm  

8. 
Poducha 

Miękka i wygodna poducha wypełniona granulatem silikonowym. Uszyta z tkaniny 
bawełnianej. Śr. 100 cm 

9. 

Kolorowe poduchy emocje 

Poduszki wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czysto
wypełnione gąbką. Przedstawiają wyrazy twarzy do takich uczu
smutek, złość, zaskoczenie, zadowolenie, strach.

10. 

Poducha sensoryczna krówka 

Miękkie, wygodne poduchy-zwierzą
i zachęcą dzieci do zabawy. Wypełnione granulat
kształtem do osoby siedzącej. Pokryte trwał
którą łatwo utrzymać w czystości. Stanowi
dla dzieci. Mają wiele elementów sensorycznych. 
• wys. 60 cm  
• śr. 80 cm  
• waga 4 kg 
• elementy sensoryczne: łapki na guziki, piszcz
ogonie, rogach i łatach miłe w dotyku futerko

11. 

Poduszka mała gruszka 
Miękkie i wygodne gruszki wypełnione granulatem, dopasowuj
osoby siedzącej. Pokryte trwałą tkanin
czystości.  
• waga 4 kg  
• śr. 60 cm  
• wys. 80 cm 

12. 

Piankowy domek- kryjówka  

Piankowa konstrukcja w kształcie domku tworzy wspaniały i bezpieczny plac z
dla najmłodszych. Elementy połączone na rzepy. 
• wym. 104 x 100 x 130 cm  

Załącznik nr
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ękką kulką na końcu.  

Kolorowa i lekka, do wielu gier i zabaw zespołowych. Ma uchwyty pozwalające na 
uczestnictwo w zabawach wielu osobom.  

nej wielkości sześcianów ukazujących z każdej strony 
.in. zbiory w zakresie 1-10). Można z nich układać 

 jeden w drugi. 10 elem. o wym. od 4 x 4 x 4 cm do 13,5 x 
y 85 cm; 

82 elem. magnetyczne, wym. 21 x 16 x 6 cm; 
; drewniana z kolorowymi elementami; wym. 18 x 6 x 17 cm; 

Zestaw 6 drewnianych samochodzików z kółkami na metalowych osiach. W 
zestawie: taksówka, policyjny radiowóz, wóz strażacki, karetka, ciężarówka i 

acki i spychacz posiadają ruchome elementy (odpowiednio: 
). dł. od 7,5 do 9 cm, szer. 5,5 cm, wys. od 5,8 do 10,3 cm; 

 ze specjalnej, trójwymiarowej formy z wyciętymi otworkami w 
nych kształtach. Dziecko, trzymając w ręku klocki o różnych wymiarach, musi 

wy otwór i wrzucić do niego pasujący kształtem 

i wygodna poducha wypełniona granulatem silikonowym. Uszyta z tkaniny 

nane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości, 
ą wyrazy twarzy do takich uczuć jak: radość, 

, zaskoczenie, zadowolenie, strach. 6 szt., śr. 30 cm, wys. 8 cm 

zwierzątka w wesołych kolorach ożywią każde wnętrze 
 dzieci do zabawy. Wypełnione granulatem, dzięki czemu dopasowują się 

cej. Pokryte trwałą, zmywalną tkaniną PCV bez ftalanów, 
ci. Stanowią podkład do ćwiczeń oraz miejsce zabaw 

 wiele elementów sensorycznych.  

• elementy sensoryczne: łapki na guziki, piszczący nos, szeleszczące rogi, na łapach, 
ogonie, rogach i łatach miłe w dotyku futerko 

kkie i wygodne gruszki wypełnione granulatem, dopasowujące się kształtem do 
 tkaniną PCV bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w 

Piankowa konstrukcja w kształcie domku tworzy wspaniały i bezpieczny plac zabaw 
ączone na rzepy.  

r 1.4 do zapytania ofertowego 
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2 zestawy  

 

2 szt.  

 

4 zestawy  
 

4 zestawy 

 

3 zestawy 

 

2 komplety  
 

1 szt.  

 

1 szt.  
 

2 zestawy  

 

1 szt.  

 

1 szt.  

 

1 szt.  

 



 

• wym. materaca 123 x 123 cm  
• wym. drzwi 85 x 85 cm  
• wym. okna 30 x 38 cm 

13. 

Tablica biała suchościeralna magnetyczna

Tablica biała suchościeralna o powierzchni magnetycznej lakierowanej. Rama 
wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wyko
narożnikami. 10 lat gwarancji na powierzchni

14. 

Zestaw startowy do tablic suchościeralnych

W komplecie: • 4 markery • holder magnetyczny do markerów • 
poj. 200 ml • wycierak magnetyczny • wymienne wkładki filcowe do wycieraka 10 
szt. • magnesy o wym. 10 x 20 mm 10 szt.

 

cieralna magnetyczna 

cieralna o powierzchni magnetycznej lakierowanej. Rama 
profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona popielatymi 

nikami. 10 lat gwarancji na powierzchnię lakierowaną. Wym. 170 x 100 cm 
ścieralnych 

W komplecie: • 4 markery • holder magnetyczny do markerów • płyn czyszczący o 
poj. 200 ml • wycierak magnetyczny • wymienne wkładki filcowe do wycieraka 10 
szt. • magnesy o wym. 10 x 20 mm 10 szt. 

 

2 szt.  

 

2 szt.  

 


