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Tylko do wyczerpania zapasów!

www.                    .pl     
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Wehrfritz Sp. z o.o.
ul. Oskara Kolberga 6
51-607 Wrocław

PRZESYŁKA MARKETINGOWA D+4

PRZESYŁKA NIESTEMPLOWANA 
OPŁATA POBRANA
Umowa z Pocztą Polską S.A.  ID 118485/D
Nadano w PP Wrocław D101

DATA NADANIA: 07.05.2018 r. 

Dozownik  
napojów - 20 L

Termiczny dozownik  
napojów - 5 L

*Cena promocyjna tylko do 30.06.2018!

Nowa wersja  – z cyframi 
na workach!

Szczegóły na następnej 
stronie

24 części99-

wspierać • kształcić  • przeży wać

Hity
Hitycenowe 

Hity
Hitycenowe 

cenowe 

%

  Piłki na uwięzi
Poprawiają refleks.  Opaskę zakłada 
się na przegub lub kostkę u nogi, w 
ten sposób piłka się nie zgubi. Aby 
zwiększyć stopień trudności, można 
przymocować piłki do obu nad-
garstków lub kostek. Szczególnie 
przydatne do ćwiczeń koordynacy-
jnych. Piłka przytwierdzona jest do 
opaski wytrzymałym gumowym 
sznurkiem, co daje jeszcze więcej 
radości z rzucania i łapania.  Mate-
riał: 100 % kauczuk. Wymiary: piłka 
- Ø 5,5 cm; opaska na rzep i gu-
mowy sznur 1,50 m długości.
669085  4 sztuki    29,90   19,90        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku 
poniżej 3 lat. Długa linka/Długi łańcuch. 
Niebezpieczeństwo zadzierzgnięcia.   
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  Dozownik na napoje 20-litrowy
  Tylko do zimnych napojów. Obsługa jest dziecinnie pro-
sta. Wygodny uchwyt, szczelny kran, łatwy transport - 
nic się nie wyleje.  Materiał: bardzo wytrzymałe tworzywo 
sztuczne, można myć w zmywarce do 50 °C. Wymiary: 
31,5 x 31,5 cm, wys. 44 cm. Pojemność: 20 litrów. Kolor 
w zależności od stanów magazynowych.
091366        189,-     159,-            

  Termiczny dozownik na napoje
  Na ciepłe i zimne dni. Termiczny pojemnik posiada wy-
godny uchwyt do noszenia i kran z przyciskiem.  Materiał: 
tworzywo sztuczne. Kolor: czerwono-biały. 
Wymiary:  Ø ok. 21 cm, wys. 29 cm. Pojemność: 5 litrów.
682874        49,90            



*

*Cena promocyjna tylko do 30.06.2018!

-99
24 części

  Zestaw gier ruchowych 4 x 4
Ustawiamy 4 drużyny i zaznaczamy żółtymi wtyczkami punkt powrotu:  1 – sko-
ki w workach, 2 – bieg z jajkiem na łyżce, 3 – szybki chód z woreczkiem na głowie 
(ew. rzucanie woreczkiem do celu), 4 - bieg parami ze związanymi nogami. Wor-
ki: wys. 60 cm (maks. wzrost: 130 cm) wykonane z poliestru, z nylonowymi uchwy-
tami, spód worka z wytrzymałego tworzywa sztucznego, można prać ręcznie. W 
zestawie instrukcja z propozycjami 14 gier. Wiek: od 3 lat. 
156296  24-częściowy 99,-       
Ostrzeżenie! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. Ryzyko uduszenia.

Zamów
bezpośrednio!

Gry ruchowe dla 4 drużyn 

Wszystkie produkty dostępne również w Internecie! 

Faks:    71 395 38 12
E-Mail:  zamowienia@wehrfritz.pl 

Telefon:  0800 200 221 (bezpłatna infolinia)

Internet:   www.wehrfritz.pl

Fachowe doradztwo  
– bezpośrednio –

bezpłatnie i niezobowiązująco!
tel. 0800 200 221

Tak realizujemy dostawę!
1.Koszt wysyłki: w przypadku zamówienia wynoszącego ponad 500,00 zł  
(produkty z oferty regularnej) Wehrfritz Sp. z o.o. opłaca koszty wysyłki.  
W przypadku zamówień poniżej 500,00 zł doliczamy koszty przesyłki w 
wysokości 20,00 zł.  2.Braki magazynowe: jeśli z powodu chwilowych  
braków zamówione artykuły nie zostaną dostarczone, pokrywamy koszty 
ich wysyłki gdy wartość brakującego towaru przekracza 50 zł. Dosyłamy je 
niezwłocznie po pojawieniu się na magazynie. W przypadku gdy wartość 
brakujących produktów nie przekracza 50 zł, prosimy o ponowne ich 
zamówienie w późniejszym terminie. Jeżeli jakiś produkt nie jest dostępny, 
poinformujemy Państwa o warunkach i możliwości jego domówienia. 
3.Towar na zamówienie: meble, przedmioty użytkowe, niektóre produkty 
motoryki dużej oraz sprzęty na place zabaw dostarczamy doliczając koszty 
transportu - dodatkowo 9 % wartości zamówionego towaru. Dla wartości 
zamówienia powyżej 15.000,00 zł nie doliczamy kosztów transportu. Zamó-
wienia mebli, przedmiotów użytkowych i sprzętów do zabaw zostaną przez 
nas pisemnie potwierdzone wraz z podaniem przypuszczalnego terminu 
dostawy. 4.Warunki płatności: dla Osób Fizycznych i Placówek Niepublicz-

nych - przedpłata na rachunek bankowy 7 dni; dla Placówek Publicznych 
oraz Jednostek Budżetowych- przelew 30 dni (po dostawie towaru). Towar 
pozostaje własnością Wehrfritz do momentu całkowitej spłaty wszyst-
kich należności. 5.Transport: nie odpowiadamy za uszkodzenia powstałe 
podczas transportu, dlatego proszę skontrolować kompletność przesyłki 
w obecności dostawcy i na miejscu wypełnić protokół szkody (ew. zrobić 
zdjęcia). 6.Zwrot: w Wehrfritz mogą Państwo w przeciągu 14 dni zwrócić 
dostarczony towar bez podania przyczyn zwrotu. Przy przesyłkach zwrotnych 
prosimy Państwa, aby skontaktowali się Państwo z naszym Biurem Obsługi 
Klienta. 7.Gwarancja:  prawny termin gwarancji wynosi 1 rok do daty 
zakupu. O reklamacjach prosimy informować pisemnie. Dla sprzętów na 
plac zabaw a także urządzeń własnej produkcji dajemy 5-10 lat gwarancji. 
8.Ceny/zapłata: ceny zamieszczone w niniejszym katalogu obowiązują do 
dnia 31.08.2018, ceny promocyjne obowiązują do dnia 30.06.2018. Ceny 
zawierają obowiązujący podatek VAT. 

Na stronie www.wehrfritz.pl albo bezpłatnie pod numerem infolinii  
0800 200 221 otrzymają Państwo aktualne informacje o cenach.  
Zastrzegamy sobie możliwość błędu!

Zamów  
bezpłatnie 
katalog
Terapia 
2017/2018 
800 200 221

Projekt 3D –  
bezpłatnie i niezobowiązująco!

Nasz system modułowy   dopasowuje  
się do każdych warunków przestrzennych 

Planujesz Salę Doświadczania Świata?
Doradzimy w projektowaniu i realizacji!

9049
 9069 

Tylko do wyczerpania zapasów!
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  Gra kooperacyjna z piłką
  Wspólny bieg do przodu, napięte 
sznurki a piłkę należy utrzymać w 
górze. To się uda tylko wtedy, gdy 
wszyscy będą dążyć do tego samego 
celu.  Zawartość: 1 trwały krążek z 
pianki (Ø 17 cm) z 4 sznurkami 
włącznie z uchwytami z tworzywa 
sztucznego (dł. ok. 1 m), piłeczka z 
pianki (Ø 6 cm).
054972       69,90     49,90        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku 
poniżej 3 lat. Małe części. Niebezpieczeństwo 
udławienia się. Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci 
w wieku poniżej 3 lat. Długa linka/Długi łańcuch. 
Niebezpieczeństwo zadzierzgnięcia.   



1 Wszystkie ceny w PLN. 

*Cena promocyjna tylko do 30.06.2018!

-*149
-199

z integracją sensoryczną 
Pyszna zabawa!

  Kolorowa sałatka
  Pyszna i kolorowa! Gra rozwija umiejętność do-
pasowywania kolorów oraz małą motorykę. Kolorowe 
kule trzeba umieścić ręcznie, szczypcami lub 2 łyżkami 
na odpowiednich kolorowych polach. Można to zrobić 
samodzielnie lub wspólnie z innymi, według różnych 
wytycznych i reguł, np. wymienić warzywo w konkret-
nym kolorze.  Zawartość: 8 kolorowych kul z drewna; 1 
drewniany pierścień z 8 kolorowymi polami; 1 pudełko; 
1 para szczypiec (można z nich zrobić 2 łyżki); 1 kostka 
z kolorami; 1 instrukcja gry z różnymi wariantami gry. 
Rodzaj: gra w sortowanie. Liczba graczy: 1–4. Wiek: od 
1,5 roku. Czas gry: 5–15 minut.
052956      199,-            149,-                



2 3Zamów bezpośrednio 0 800 200 221 (bezpłatna infolinia)  
lub na www.wehrfritz.plWszystkie ceny w PLN. 

·  sztaplowane

Można myć  
w zmywarce

Można myć  
w zmywarce

· 0,5 l
· 6 sztuk

*Cena promocyjna tylko do 30.06.2018!

*Cena promocyjna tylko do 30.06.2018!

Zestaw 2 różnych 
łańcuchów proporczyków

C

DE

B

A

A

na każdej imprezie
Niezbędne akces�ia 

90*59
9079

-*499
-

  Podkładki do siedzenia
Ciepło i sucho ....  Kolorowe podkładki do siedzenia stanowią 
doskonałe wyposażenie na wycieczkę, bo w każdych wa-
runkach zapewniają kawałek suchego miejsca. Rada: na po-
dkładce permanentnym markerem można napisać imię 
dziecka.  Materiał: pianka. Wymiary: 32 x 32 cm. Zestaw 4 
sztuk (czerwona, zielona, niebieska, żółta).
090590  4 sztuki     39,90            

  Szklanki dla dzieci z 
hartowanego szkła
  Specjalne dla dzieci: szta-
plowane, bezpieczne, z 
hartowanego szkła. Można 
myć w zmywarce.  Wymia-
ry: wys. 8,1 cm, Ø 6,8 cm. 
Pojemność: 160 ml.
095850  6 sztuk   

   39,90            

  Dzbanki z
hartowanego szkła
  Rozmiar bardzo poręczny dla dzieci, które mogą samodzielnie 
i bezpiecznie ich używać.  Materiał: bezpieczne szkło harto-
wane, można myć w zmywarkach i używać w mikrofalówkach. 
Wymiary: wys. 13 cm, pojemność 0,5 litra.
096428  6 sztuk     79,90            

  Kubełki na przekąski
  Ulubione naczynia dzieci: na popcorn, owoce, przekąski …  
Wymiary: Ø (górna krawędź) 20 x wys. 16 cm. Materiał: 
nietłukąca się melamina.
068066  2 sztuki     64,90            

  Kubki z zabezpiecze-
niem przed owadami
  W 6 wesołych kolorach. 
Posiadają zabezpieczenie przed owadami. Można myć w 
zmywarce. Materiał: polipropylen. Wymiary: wys. 12,5 cm,  
Ø 8 cm. Zawartość: 12 kubków, 12 pokrywek, 24 rurki do 
picia z zamknięciem od góry. Pojemność: 380 ml.   
155245  48 części     79,90            

D   Duża pompka
Świetna do nadmuchiwania balonów.  Poręczna podłużna 
pompka. Lekko się nią pompuje, jest trwała i została wyposażo-
na w zawór kulowy zwrotny.  Wymiary: dł. cylindra 40 cm, Ø 
wew. 6 cm.
054504        64,90            

  E Balony
    Wymiary: Ø 27 cm, napompowane 75 - 85 cm.
196870  100 sztuk     29,90        
Ostrzeżenie. Dzieci w wieku poniżej ośmiu lat mogą udławić się lub udusić nie 
nadmuchanymi lub pękniętymi balonami. Wymagany nadzór osoby dorosłej.   

  C Różne łańcuchy proporczyków
  Do wnętrz i na zewnątrz. W radosnych kolorach, odporne na 
warunki atmosferyczne. Zawartość: 1 łańcuch proporczyków 
w jednolitych kolorach (20 proporczyków, materiał: bawełna, 
dł. ok. 10 m); 1 łańcuch proporczyków we wzory (18 propor-
czyków,, materiał: poliester, dł. ok. 7,5 cm).   
155247  2 sztuki   79,90          59,90                

B   Łańcuch proporczyków
Dekoracja w mig gotowa.  Kolorowy łańcuch z proporczyków 
- prosta i fajna dekoracja. Do wykorzystania w sali lub na ze-
wnątrz.  Materiał: bawełna, można prać w 30 °C. Długość: ok. 
10 m (20 proporczyków).
622159        39,90            

  A Dziecięcy zestaw na przyjęcia
  Zestaw idealny na imprezy w plenerze oraz na inne uroczys-
tości. Dzięki podkładkom poślizgowym podczas przyjęć w po-
mieszczeniach nie niszczy się podłoga. W czasie przedłuża-
jących się złych warunków pogodowych meble lepiej 
przechowywać w pomieszczeniu.  Materiał: blat i siedziska z 
drewna (lakierowane, odporne na wpływy  atmosferyczne); 
podstawy ze stali lakierowanej proszkowo. Wymiary: stół  dł. 
150 x szer. 45 x wys. 52 cm; grubość 2,5 cm. Ławka dł. 150 x 
szer.  24 x wys. 32 cm; grubość 2,5 cm.
091290  3-częściowy   699,-          499,-                

699



4 5Zamów bezpośrednio 0 800 200 221 (bezpłatna infolinia)  
lub na www.wehrfritz.plWszystkie ceny w PLN. 

· 5 litrów

*Cena promocyjna tylko do 30.06.2018!

90*59
9069

Kreatywne
bańki mydlane 

· W zestawie broszura ze 
zdjęciami 18 makijaży krok 
po kroku 

· Zestaw na 300  
 makijaży!

*Cena promocyjna tylko do 30.06.2018!

-*149
-179
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C

B

  Płyn do baniek mydlanych
  Wystarczy na mnóstwo baniek mydlanych. 
W butelce z nakrętką.   
643543  5 litrów     64,90        
Ostrzeżenie. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej. 
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe 
części. Niebezpieczeństwo udławienia się.   

  Sznurki do puszczania baniek
  Można nimi wyczarować olbrzymie bańki mydlane! W tym celu sznurki 
zamoczyć w płynie do robienia baniek, ostrożnie rozciągnąć trzymając 
za końce drążków, aż powstanie wspaniała gigantyczna bańka, która po 
lekkim potrząśnięciu uleci z wiatrem.  Materiał: drewno, tworzywo sztu-
czne, bawełna. Wymiary: 1 x dł. ok. 90 cm, 1 x dł. ok. 165 cm. Od 4 lat.
643539  2 sztuki   69,90          59,90        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Długa linka/Długi łańcuch. Niebezpieczeńst-
wo zadzierzgnięcia.   

  Deszcz mydlanych baniek
  Wystarczy zanurzyć trąbkę, dmuchnąć i… podziwiać deszcz baniek myd-
lanych. Fascynujące!  Zawartość: trąbka (Ø 6,5 cm, dł. 15 cm), miska (Ø 9 
cm), 250 ml płynu do baniek mydlanych. Materiał: tworzywo sztuczne. 
Wiek: od 4 lat.
681262  3 części     29,90        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. Niebezpieczeństwo udławienia 
się. Ostrzeżenie. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.   

  Zestaw z obręczą do puszczania baniek
  Ogromna bańka mydlana powstaje poprzez 
dmuchnięcie lub ruch ręki.  W zestawie 250 ml 
bardzo dobrej jakości płynu do baniek, obręcz - Ø 
19 cm i miska na płyn. Od 5 lat.
159803  3 części   34,90            
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe 
części. Niebezpieczeństwo udławienia się.   

  A Duży zestaw do malowania twarzy
  Wystarczy na pomalowanie ok. 300 twarzy. Farby na 
bazie wody są bardzo ekonomiczne, łatwe do stoso-
wania i usuwania. Już jedna warstwa dobrze kryje. 
Produkt zgodny z przepisami bezpieczeństwa UE 
(zabawki i kosmetyki), bezzapachowy i dlatego na-
daje się również dla skóry bardzo wrażliwej.  Solidny 
kuferek z tworzywa sztucznego zawiera 6 farb do 
makijażu po 18 ml każda (kolory: czerwony, niebieski, 
zielony, żółty, czarny, biały), 2 gąbki do makijażu,  
3 pędzle, 12 ml żelu z brokatem oraz broszurę ze 
zdjęciami jak krok po kroku zrobić 18 różnych maki-
jaży dla dzieci. Wymiary kuferka: 27,5 x 14 x 19 cm.
039083  14 części    179,-     149,-        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. 
Niebezpieczeństwo udławienia się.   

B   Szablony do malowania twarzy
  Za pomocą samoprzylepnych szablonów do makijażu 
można szybko namalować wyjątkowe wzory dziew-
częce lub chłopięce. Wymiary szablonów są odpo-
wiednie zarówno do farb, jak i kredek do makijażu: 
wystarczy przyłożyć szablon i nałożyć farbę kredką, 
pędzlem lub gąbką. Szablony wielokrotnego użytku 
– po zdjęciu przechowywać rozłożone na folii.  po 6 
szablonów w zestawie.
068635 Motywy dla chłopców: Indianin, trupia 
                   czaszka, kosmos, rycerz, auto wyścigowe,  
                   tygrys     19,90        
068634  Motywy dla dziewczynek: motyl, rusałka, 

morskie zwierzęta, korona, kwiaty, wróżka 
      19,90        

Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. 
Niebezpieczeństwo udławienia się.   

  D Tatuaże „Kolorowy świat“
  24 tatuaże zradosnymi motywami - każdy motyw 
występuje dwa razy. Bardzo łatwa aplikacja z po-
mocą odrobiny wody.  Materiał: papier. Wymiary: szer. 
ok. 4 cm.
145582  48 tatuaży     39,90            

  C Tatuaże „Piraci“
  24 tatuaże z pirackimi motywami - każdy motyw 
występuje dwa razy. Bardzo łatwa aplikacja z po-
mocą odrobiny wody.  Materiał: papier. Wymiary: szer. 
ok. 4 cm.
145581  48 tatuaży     39,90            
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*

*Cena promocyjna tylko do  
30.06.2018!

130 części!

339
379.-

 -990
za sztukę

340 sztuk!

Prezenty na Dzień Dziecka

Chybotliwa wieża

Deska serów

8 gier z drewna - każda w 
woreczku z tkaniny 

Stojące bierki 

Stabilny słoń

8 w zestawie 

10 w zestawie 

993
za sztukę

497
za 1 grę

473
za 1 grę

  Wiadro z upominkami
  130 drobnych prezentów: np. 
opaski do włosów, ołówki, puzzle, 
odblaskowe misie, kredki, bączki …. 
Wszystko to w praktycznym wiad-
rze z zakręcaną pokrywą.  Materiał: 
tworzywo sztuczne. 
Wymiary: Ø 23,5 x wys. 29,5 cm.
157518  130 sztuk     199,-        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku 
poniżej 3 lat. Małe części. Niebezpieczeństwo 
udławienia się.   

  Skrzynia z prezentami
 Dla każdego coś fajnego: bączki, 
naklejki Smileys, minideskorolki, 
bańki mydlane, bransoletki, ołówki, 
piłeczki flummis i mnóstwo innych 
zabawek. Po rozdaniu wszystkich 
zabawek skrzynię możemy zapełnić 
ponownie.   
021536  Skrzynia prezentów,  

340 sztuk     399,-        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku 
poniżej 3 lat. Małe części. Niebezpieczeństwo 
udławienia się.   

021574  Zestaw prezentów  
bez skrzyni, 340 sztuk   
 379,-      339,-        

Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku 
poniżej 3 lat. Małe części. Niebezpieczeństwo 
udławienia się.   

  Piankowe puzzle
  Dla 36 dzieci: 6 różnych rodzajów (każda układanka ma od  
7 do 10 puzzli). Ułożenie ich wcale nie jest takie proste! Jest 
za to mocno wciągające – trzeba pogłówkować.  Zawartość: 
36 układanek. Materiał: guma piankowa. Wymiary: dł. 6 x szer. 
6 x wys. 1,5 cm. Wiek: od 3 lat.
141956  36 układanek   124,90            
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. Niebezpiec-
zeństwo udławienia się.   

  Tęczowe flamastry „Multikolor“
Siedem kolorów w jednym.  Wybrany kolor wystarczy przełożyć 
na przód i można kolorować. Pisaki są miękkie i mają cienko 
piszące wkłady.  Długość: ok. 14,5 cm.
655332  10 sztuk   39,90            
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. Niebezpiec-
zeństwo udławienia się.   

  Gry zręcznościowe z drewna
  8 gier: 2 x „Stabilny słoń”, 2 x „Deska serów”, 2 x „Chy-
botliwa wieża”, 2 x „Stojące bierki”.Gry mają proste i 
zrozumiałe reguły. Każda gra jest zapakowana w osobny 
worek z tkaniny.  Rodzaj: gry zręcznościowe. Materiał: 
drewno. Wiek: od 3 lat.
157517  8 gier     59,90        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. 
Niebezpieczeństwo udławienia się.   
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9019 502
za sztukę

331
za sztukę

Prezentytakie, jak dzieci lubią najbardziej 338
za sztukę

164
za zestaw

9079

989
za sztukę

Pakiet o wartości 
ponad 200,-  

  Linijki „Zabawne zwierzęta“
  Linijki i szablony do odrysowywania w jednym.  Zawartość: 
40 linijek w 4 motywach (po 10 sztuk). Materiał: tworzywo 
sztuczne. Wymiary: dł. 19,7 x szer. 4 cm.
141944  40 sztuk     99,90            

  Latające UFO
  Wystarczy dmuchnąć i odpowiednio pokierować strumieniem 
powietrza. Duży zestaw dla licznych grup dzieci. Idealne 
również na drobny prezent.  Materiał: tworzywo sztuczne. 
Wymiary: dł. 7,5 cm. Wiek: od 3 lat.
157717  60 sztuk     79,90        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. Niebezpiec-
zeństwo udławienia się.   

  Konstrukcyjne rozetki
  Ćwiczą koncentrację, a dzieci bardzo je lubią.  Różne kolory. 
Materiał: tworzywo sztuczne. W praktycznym zamykanym 
pudełku.
657745  188 sztuk     19,90        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. Niebezpiec-
zeństwo udławienia się.   

  Skoczne piłki Smiley
  Zabawne i skoczne wywołają dużo śmiechu i radości.  
Materiał: pianka. Wymiary: Ø 7,5 cm.
141837  24 sztuki     149,-            

  Paczka radości „Zabawa i gry“
  Dzieci uwielbiają niespodzianki. Ty też? Zamów paczkę pełną 
radości dla swojej grupy po super niskiej cenie. O zawartoś-
ci napiszemy tylko tyle: paczka zawiera wartościowe produk-
ty o łącznej wartości ok. 50 €. Tematyka: lato pełne zabawy 
i ruchu. Już samo rozpakowywanie tej paczki będzie wielką 
frajdą dla dzieci.   
139172        79,90            

  Piórniki
    Materiał: filc. Wymiary: dł. 20 x szer. 5 x wys. 8,5 cm. 
Zawartość: 5 sztuk w 5 kolorach i motywach.
155246  5 sztuk   49,90            

  Zwierzęta z piaskiem
  Żółwie, węże, jaszczurki... z dekoracyjnego materiału, wy-
pełnione piaskiem.  Wymiary: ok. 15 cm.
025978  12 sztuk     99,90        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. Niebezpiec-
zeństwo udławienia się.   

  Zestawy zdrapywanek
  24 indywidualne zestawy. Każdy składa się z 2 kart z tęczo-
wymi zdrapywankami, 1 szablonu z motywami zwierząt oraz 
1 drewnianego skrobaka: po zdrapaniu wierzchniej warstwy 
ukazują się przepięknie połyskujące kolory.  Materiał: tektura. 
Wymiary: szablon 11,5 x 15 cm. Wiek: od 3 lat.
107393  24 zestawy     99,90        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. Niebezpiec-
zeństwo udławienia się.   
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9 x 9 cm 

za sztukę

2  49

za sztukę

 1  66

za sztukę

2  50

za sztukę

 3  74

Tylko do wyczerpania zapasów!

FE

DC

B

A

za sztukę

 0  60

19 90

  Magnesy „Piankowe zwierzęta“
  Fantastyczne magnesy do własnoręcznego wykonania. Wszyst-
kie części są już wycięte i samoprzylepne - tylko ruchome oczy 
trzeba przykleić klejem.  Materiał: guma piankowa, magnes. 
Zawartość zestawu: 36 magnesów na lodówkę w 9 motywach 
(słoń, kot, hipopotam, pies, lew, koń, lis, panda, sowa) Wymiary: 
panda 9 x 9 cm.
140993  36 sztuk     89,90            

  Ozdoby doniczkowe Dżungla
  Pomalowane kredkami lub farba-
mi i włożone do doniczek stworzą 
miniaturową dżunglę.  Zawartość: 
8 jednostronnie zadrukowanych 
zwierzęcych motywów. Materiał: 
drewno. Wymiary: np. miś koala 
ok. 9,5 x 7,5 cm. Stopień trudno-
ści: łatwy. Wiek: od 3 lat.
135541  8 sztuk     29,90            

  Zawieszki „Sympatyczne roślinki”
  Dla miłośników kaktusów: jako zawieszki, breloczki, ozdoby 
doniczek czy ozdobne magnesy.  Wymiary: duży kaktus ok. 11 x 
9 cm. Zawartość: 12 zawieszek z drewna o gr. 4 mm, instrukcja. 
Stopień trudności: łatwy. Wiek: od 3 lat.
135576  12 sztuk     29,90            

  Breloczki „Gang zwierzaków”
  Dużo fajnej zabawy czeka tutaj na małych majsterkowiczów: 
wybór zwierzątka, nawlekanie, dekorowanie …  Wymiary (bez 
metalowej części breloka): np. małpka ok. 9 x 5 cm. Zawartość: 
filcowe wykroje na 12 zawieszek w 6 motywach (małpka, ży-
rafa, miś koala, lew, zebra, flaming), z gotowymi dziurkami do 
nawlekania, koraliki, ruchome oczy, breloczki z łańcuszkiem, 
mulina, instrukcja. Stopień trudności: średnie. Wiek: od 5 lat.
139314  12 sztuk     19,90            

  F Naklejki kwiatki
  Mnóóóstwo kwiatków do dekoracji!  
Zawartość: 20 arkuszy po 22 naklejki 
z gradientem - w różnych rozmiarach. 
Wymiary: najmniejszy kwiatek 13 mm, 
największy 25 mm. Format: A6.
040145  440 sztuk     19,90            

  E Naklejki mozaikowe z folii 
metalicznej
    Folia metaliczna, nie jest samoprzy-
lepna. Wymiary: 1 x 1 cm.
068914  ok. 10000 sztuk     39,90        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 
3 lat. Małe części. Niebezpieczeństwo udławienia się.   

  D Zestaw do wykonania 
wiatraków
  Szybkie w wykonaniu wiatraczki na 
letnie przyjęcie. Zestaw zawiera wszy-
stko, co jest potrzebne do zrobienia 24 
zabawnych wiatraczków: wykroje z 
kartonu, małe gwiazdki, plastikowe 
patyczki, uchwyty i zatyczki. Po poma-
lowaniu i ozdobieniu wykrojów wszy-
stkie elementy złożyć zgodnie z inst-
rukcją.  Wymiary: wiatraczek - Ø ok. 15 
cm, długość patyka 25 cm. Od 3 lat.
193506  na 24 sztuki     24,90        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 
3 lat. Małe części. Niebezpieczeństwo udławienia się.   

  C Wachlarze blanko
Kolor sprawi, że będą również piękną 
ozdobą.  Papierowe wachlarze z drew-
nianą ramką.   Długość ok. 25,5 cm.
071989  12 sztuk     49,90            

  B Korony blanko
Korona dla każdego.  6 różnych wersji 
korony do wyboru i dowolnej deko-
racji.  Materiał: mocny biały karton. 
Wymiary: dł. 56 x wys. 6 cm.
074445  24 sztuki     24,90            

  A Daszki przeciwsłoneczne
Ochrona przed słońcem jest ważna.  
Można je dowolnie pomalować i ude-
korować. Idealne na festyny i różnego 
rodzaju imprezy dla dzieci.  Z kartonu o 
gramaturze 350g/m2, białe. Wymiary: 
12 x 25 cm. Z zamocowaną gumką.
076514  25 sztuk     14,90            
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*Cena promocyjna tylko do 30.06.2018!

999
za sztukę

-
-699

769

Howgh, indiańska przygodo! 5 kg

100 g

120 sztuk 

200 sztuk

Sensoryczna gra edukacyjna 

- 16 pomysłów na grę 
-  3 poziomy  

trudności 

*

*Cena promocyjna tylko do 30.06.2018!

Tylko do wyczerpania zapasów!

XXL

9099.
129.

 Świat zmysłów
  Młodzi Indianie przygotowują się do 
wielkiej sensorycznej przygody! Sipo-
koo, mądra sowa, pomaga młodym 
rodakom w opanowaniu różnorodnych 
zadań, wyostrzając ich zmysły. Kto 
słyszy, gdzie dzwoni dzwonek? Kto 
rozpoznaje zarys figur w dotyku? Kto 
znajduje dwie torby o tej samej wa-
dze? Pudełko zawiera wszystkie nie-
zbędne akcesoria do treningu zmysłów 
słuchu, wzroku i dotyku, ćwiczenia 
zmysłów smaku i węchu można do-
datkowo rozszerzyć w grze, wykorzy-
stując popularne kuchenne produkty.  
Rodzaj gry: sensoryczna gra edukacyj-
na. Liczba graczy: 2-4. Czas trwania 
gry: ok. 20 min Wiek: od 4 lat.
155429       129,-     99,90        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 
3 lat. Małe części. Niebezpieczeństwo udławienia się.   

-

  Zrób to sam „Bębny“
  Tworzyć instrumenty a potem na nich grać – to jest praw-
dziwa frajda!  Zawartość: 3 kozie skórki (Ø 21 cm), 3 tuby z 
mocnego kartonu (Ø 14,5 cm, wysokość: 15 cm, 25 cm, 30 
cm), instrukcja. Stopień trudności: średni. Wiek: od 8 lat.
113000  na 3 bębny     89,90            

  Metalowe obręcze
  W białym kolorze. Idealne do 
tworzenia indiańskich łapaczy 
snów.  Wymiary: Ø 15 cm.
073952  10 sztuk   39,90            

  Bębenki rękodzieła
  Dla 12 dzieci. Membrany można łatwo przymocować 
dzięki samoprzylepnym paskom. Następnie ozdobić 
wstążkami i samoprzylepnymi motywami indiańskimi.  
Zawartość: 12 tekturowych rur, 12 piankowych mem-
bran, 100 pasków samoprzylepnych, 36 kolorowych 
wstążek dł. 65 cm, 216 motywów indiańskich z pianki. 
Wymiary: bębenek - Ø 11 cm, wys. 11 cm. Wiek: od 4 lat.
070197  na 12 sztuk     119,90        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. 
Niebezpieczeństwo udławienia się.   

  Dzwonki 
metalowe, 
kolorowe
  Z oczkiem do nawle-
kania. Mix 6 kolorów.  
Wymiary: Ø 10 mm.
039464 120 sztuk 
     29,90            

  Skórzany  sznurek
Kolor naturalny. Ø 1 mm, 
9 metrów na szpuli.    
079592        29,90        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku 
poniżej 3 lat. Długa linka/Długi łańcuch. 
Niebezpieczeństwo zadzierzgnięcia.   

  Ogromny zestaw 
gotowych pasków
  Paski w różnych kolorach, 
szerokościach i długościach 
do wielu różnych prac plas-
tycznych.  Gramatura: 110-
125 g/m2. Wymiary: dł. 21-
61 cm, szer. 9-50 mm.
039443  5 kg     99,90            

  Mieszanka piór
Intensywne kolory.  Idealne na 
ozdoby lub kostiumy indiańskie.  
Piórka w różnych rozmiarach i w 
intensywnych kolorach.
156607  100 g     49,90            

  Korale z drewna 
Z pięknymi wzorami. Różne 
kształty i rozmiary. Ø ok. 1,7 cm.   
070446  ok. 200 sztuk     29,90        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku 
poniżej 3 lat. Małe części. Niebezpieczeństwo 
udławienia się. Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla 
dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe kulki. 
Niebezpieczeństwo udławienia się.   

  Tipi w 2 wielkościach
 Namiot o bardzo stabilnej konstrukcji z pali z drewna 
świerkowego. Tipi  są z bawełny, lecz od dołu ścianki po-
siadają zabezpieczenie przed  wilgocią - żółta warstwa 
materiału PU (poliuretan) wys. ok. 30 cm. Aby  całkowicie 
zabezpieczyć tipi przed deszczem - polecamy impregnat. 
Duże  tipi powinno być stawiane przez 2 osoby. W zestawie 
zawarty jest stelaż  drewniany oraz 6 śledzi i instrukcja.   
663407  mniejsze, wymiary rozłożonego wys. ok. 1,80 m, 

dolna Ø 2 m   769,-      699,-        

663408  duże, wymiary rozłożonego: wys. ok. 3 m,  
dolna Ø 2,6 m     990,-        

Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Długa linka/Długi 
łańcuch. Niebezpieczeństwo zadzierzgnięcia.   

198597  300 ml     64,90    
  216,33  / 1 l  
Kartę bezpieczeństwa produktu wysyłamy na życzenie. 
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 -199
229- Dzień sportu

w przedszkolu i szkole

9099

Zestaw do gry w Twistball
  Piłka tenisowa na lince porusza się po okręgu dookoła słupka, a napędzają 
ją raz po raz mocne uderzenia forehand i backhand. Można grać samodziel-
nie lub w parach — doskonały sposób na trenowanie koordynacji i techniki 
uderzeń! Zawartość: 2 paletki o krótkich trzonkach (dł. 36,5 x szer. 18 cm), 
1 dwuczęściowy pręt, który należy wbić w ziemię, 2 różne uchwyty na 
sznurek z piłką — wszystko to zapakowane w torbę transportową z paskiem 
do przenoszenia. Wymiary: słupek o długości 160 cm, po wbiciu w ziemię 
ok. 142 cm. Materiał: metal, tworzywo sztuczne, guma. Wiek: od 3 lat.
697377 99,90            

Piłka nożna: dla dużych  
      i małych

90129

Zestaw do piłki nożnej
Zawartość zestawu: 2 trwałe, składane mini bramki , 1 piłka (rozmiar 1), 1 
pompka do piłki oraz 6 śledzi do mocowania bramek. Wymiary bramki: dł. 60 
x szer. 45 cm. Materiał: metal, poliester. Wiek: od 3 lat. 
145138 129,90            

  Badminton dla dzieci - zestaw
  Ze specjalnymi - krótszymi rączkami. Zawartość: 2 
rakiety z supermocną siatką, 1 lotka, 1 miękka piłka 
i 1 piłka z piórkami.  Wymiary rakiety ok. 47 cm. 
Wiek: od 3 lat.
054723  5 części     19,90        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. 
Niebezpieczeństwo udławienia się.   

  Siatka do badmintona
3 wysokości i super szybkie rozkładanie.  W siatce 
można ustawić wysokość na 3 poziomach i rozłożyć 
ją super szybko na wolnym powietrzu. Zestaw za-
wiera wszystkie niezbędne elementy: siatkę, słupy 
oraz dodatkowe akcesoria.  Materiał: stelaż meta-
lowy malowany proszkowo, siatka. Wymiary: szer. 
300 cm, gł. 110 cm, wys. 107, 130 i 155 cm.
053481      229,-        199,-            

  Bramka 3 w 1
  Trzy funkcje: tradycyjna bramka, a po szybkim zamocowaniu 
specjalnej plandeki bramka staje się trenerem strzelania 
precyzyjnych goli oraz odbić. Z 5 śledziami zapewniającymi 
stabilne rozstawienie.  Materiał: metal powlekany proszko-
wo, siatka z włókien poliestrowych. Wymiary: dł. 152 x szer. 
213 x wys. 76 cm. Wiek: od 3 lat.
057059        299,-            

  Zestaw piłek „Futbol“
  W komplecie 3 piłki.  Materiał: tworzywo sztucz-
ne. Waga: 150 g. Rozmiar: Ø 23 cm.
054192  3 sztuki     59,90            



16 17Zamów bezpośrednio 0 800 200 221 (bezpłatna infolinia)  
lub na www.wehrfritz.plWszystkie ceny w PLN. 

*Cena promocyjna tylko do 30.06.2018!

akrobacje
Cyrkowe

90*39
9054

za 1 parę 

13 30

10 w zestawie

*Cena promocyjna tylko do 30.06.2018!

E

C

D

B

A

90*49
9059

za sztukę

4 99

  Talerze do żonglowania z drewnianym drążkiem
Specjalne talerze do żonglowania.  Z krawędzią na spo-
dzie talerzyka i wgłębieniem w środku.  Talerz z bezsze-
lestnego tworzywa sztucznego, Ø 23, 5 cm. Drewniany 
drążek do rozkręcania talerzyka: 60 cm dł.
054919  3 zestawy            54,90             39,90                

  Obręcze do ćwiczeń
  Dzieci mogą np. przeskakiwać z kółka w kółko, 
żonglować kółkami, próbować utrzymać je na 
głowie lub rzucać do siebie.  Materiał: tworzywo 
sztuczne w 6 kolorach. Wymiary: Ø 16,4 cm, 1,2 
cm grubości.
055638  6 sztuk     64,90            

  Szczudła teleskopowe
  Szczudła wydłużają się, ponieważ uchwyty teleskopowe z 
miękką podkładką piankową dbają nie tylko o pewne trzy-
manie się, lecz można je również przez obracanie wyregu-
lować (wysokość chwytu 92- 145 cm). Ze składającymi się 
możliwymi do ustawienia od 1 do 3 poziomów podparciami 
na stopy z tworzywa sztucznego i gumowymi nóżkami.   
674683  1 para     139,-        
Ostrzeżenie. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.   

  Szczudła mini
  Świetnie przygotowywują do chodzenia na pełnowymiarowych 
szczudłach.  Materiał: bardzo wytrzymały polietylen. Wymiary: Ø 
10,5 cm, wysokość 12 cm; sznurek 65 cm długości.
053330  3 pary   39,90
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Długa linka/Długi łańcuch. 
Niebezpieczeństwo zadzierzgnięcia.   

  E Piłka do skakania
  Z 2 uchwytami.  Materiał: tworzywo sztuczne 
z ABS. Wymiary: Ø 60 cm. Wytrzymałość: 
100 kg.
054670  czerwona       59,90       49,90            
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. 
Małe części. Niebezpieczeństwo udławienia się.   

  D Worki-skoczki
Do skakania, przenoszenia i przechowywa-
nia.  Idealne do zabawy w skakanie i biegi w 
workach. Do zapakowania i przenoszenia 
innych zabawek oraz sprzętów sportowych. 
Z dwoma uchwytami na górze oraz z dodat-
kową parą wewnątrz w połowie wysokości 
worka, aby i małe dzieci mogły bezpiecznie 
się bawić.  Materiał: wytrzymała tkanina 
outdoorowa - specjalna do używania na 
dworze, można prać w 30 °C. Kolory w za-
leżności od stanów magazynowych. Wymia-
ry: szer. 24 x wys. 58 x gł. 24 cm.
054674  3 sztuki     99,90            

  C Letnie narty
  Tu nie potrzeba śniegu. Wystarczy duch ze-
społu, aby wspólnie ćwiczyć równowagę i 
koncentrację. Tylko dobra koordynacja ru-
chów pozwala na ruch do przodu (lub do 
tyłu).  Materiał: drewno, syntetyczne. 
Wymiary: dł. 88 x szer. 8 cm.
068386  1 para     139,-        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. 
Długa linka/Długi łańcuch. Niebezpieczeństwo zadzierzgnięcia.   

B   Stożki gimnastyczne
  Przydadzą się do ćwiczeń i do zabawy. Ze-
staw 10 nakładanych na siebie stożków w  
5 kolorach.  Materiał: tworzywo sztuczne. 
Wymiary: 14 x 14 x 23,5 cm.
091670  10 sztuk     49,90            

A   Łuki na stojakach
  Uniwersalne pomoce sportowe i do zabawy. 
Wspólnie mogą tworzyć tunel, tor przeszkód, 
a pojedynczo np. jako bramki do gier zespo-
łowych.  Materiał: tworzywo sztuczne. 
Wymiary: dł. 41 cm, stojak Ø 8 cm. 
Wiek: od 3 lat.
107694  4 sztuki     99,90        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. 
Małe części. Niebezpieczeństwo udławienia się.   
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  Gra w rzucanie Jabbit
  Trzeba zarówno łapać, jak i rzucać ażurową piłkę za pomocą 
specjalnych łukowatych rakiet.  Zawartość: 2 rakiety, 1 piłka. 
Materiał: polipropylen. Wymiary: Ø piłki 15 cm, rakieta dł. ok. 
33 cm. Wiek: od 6 lat.
141510  3 części     69,90        
Ostrzeżenie. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.   

  Gra Scoop Ball
Szybka nauka łapania.  Rzucanie i łapanie za pomocą rakiet 
„szufelek“ gwarantuje świetną zabawę.  Materiał: tworzywo 
sztuczne. Wymiary: długość rakiety 40 cm, piłka - Ø 9 cm.
055184  3 części     29,90        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. Niebezpiec-
zeństwo udławienia się.   

  Piłki do łapania
  Piłka podskakuje na gumowym sznurze w dół i w górę. Aby 
chwycić ją podbierakiem należy być zwinnym i mieć dobre 
oko.  Materiał: rękojeść otoczona tworzywem piankowym, 
podbierak i piłka również z  piankowego tworzywa. Rozmiar: 
podbierak 38 cm długości, piłka Ø 7 cm. Od  4 lat.
054549  3 sztuki     79,90        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. Niebezpiec-
zeństwo udławienia się.   

  Latająca bila
Refleks i wytrzymałość.  Błyskawiczna gra dla dwójki dosko-
nale ćwiczy refleks. Szybkie i jednoczesne rozciąganie linek 
i piłka mknie pomiędzy dwojgiem grających w tę i z powro-
tem, szybciej i szybciej... Materiał: tworzywo sztuczne. Wy-
miary: linka ok. 220 cm dł.; piłka-Ø ok. 13 cm, długość 20 cm. 
Kolory w zależności od stanów magazynowych.   
681367        29,90        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Długa linka/Długi łańcuch. 
Niebezpieczeństwo zadzierzgnięcia.   

  Gra w rzucanie podkową
  W tej grze potrzebna jest koncentracja i właściwa technika 
rzucania. Do zabawy wewnątrz i na zewnątrz, pojedynczo lub 
w zespole.  Zawartość: 6 podków w 3 kolorach (niebieski, żółty, 
czerwony), antypoślizgowy statyw. Materiał: tworzywo sztucz-
ne. Wymiary podkowy: dł. 19 x szer. 15 x wys. 1,5 cm. Rodzaj: 
gra zręcznościowa. Ilość graczy: 1 - 6. Wiek: od 3 lat.
141129  8 części     49,90            

  Strącanie puszek
Zero hałasu.  Ulubiona zabawa w wersji „salonowej“. 10 
puszek wykonanych z utwardzonej pianki, dzięki której 
rzucanie staje się cichutkie i bezpieczne. I nawet po wielu 
rzutach wszystkie puszki wyglądają jak nowe.  Zawartość: 
10 puszek + 6 piłek do rzucania w praktycznym etui z 
tworzywa sztucznego. Puszki Ø 8 cm, wys. 10,5 cm. Kolory 
w zależności od stanów magazynowych.
095990  16 części     99,90        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. 
Niebezpieczeństwo udławienia się.   

  Rzuty do celu na rzep
  3 w 1. 3 tarcze mają różne zakresy liczb (do 10, 20 i 100), 
a zatem różną ilość punktów i różnej wielkości pola do 
rzutów. Zawieszone lub oparte pod ścianą – można do nich 
celować na siedząco lub stojąco. Wspierają trening mo-
bilności, motoryki, aktywizacji i interakcji. Doskonałe do 
grupowych zabaw a także do terapii i rehabilitacji.  Zawar-
tość: 3 tarcze (Ø 45,5 cm), 9 piłek na rzep z taśmą Velcro 
- po 3 czerwone, żółte i niebieskie. Wiek: od 5 lat.
100326  12 części     99,90        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. 
Niebezpieczeństwo udławienia się.   
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współpracujemy!
Wszyscy

  Trójkątna chusta kooperacyjna
Wspólna zabawa i nauka współpracy.  Radość ze wspólnej zabawy! 
Porządnie wykonana i wytrzymała chusta idealnie łączy zabawę, ruch 
oraz przyjemność czerpaną z aktywności. Na chuście można ciągnąć 
jedno dziecko lub przenosić je w powietrzu lub po prostu można ją 
wykorzystać jako wyspę do przeróżnych zabaw. Trójkątna chusta 
ucząca współpracy z wytrzymałej tkaniny poliestrowej posiada 6 inte-
gralnych uchwytów, na obrzeżach obszyta jest bardzo wytrzymałą 
taśmą. Chusta przeznaczona jest do użytku zarówno zewnętrznego, jak 
i do wewnątrz. Wiek: od 3 lat. W zestawie instrukcja z pomysłami na 
gry.  Materiał: odporna tkanina do użytku zewnętrznego (tkanina out-
doorowa, 100 % poliester); można prać w 30 °C. Wymiary: długość 
ramienia 116 cm. Obciążenie: do 100 kg.
096361        149,-        
Ostrzeżenie. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.   

  Chusta animacyjna  „Gra w golfa”
  Chusta jest zabawą zręcznościową, która pierwotnie 
została opracowana dla chorych na demencję. Natomiast 
dzięki różnym wariantom gry, chusta nadaje się również 
bez problemu dla dzieci, dorosłych jak i osób starszych. 
W chuście znajdują się 4 otwory w 2 wielkościach i 2 
kolorach krawędzi. Celem gry jest manewrowanie chustą, 
tak aby 2 duże piłki trafiły do odpowiednich pół. Gra 
wspiera koncentrację, koordynację, wspiera ducha zespo-
łu. Załączona instrukcja zawiera dodatkowo wiele pomy-
słów.  Materiał: mocna tkanina outdoorowa. Wymiary: 
143 x 253 cm. Od 2 do 8 graczy. Wiek: od 3 lat.
146320        199,-            

  Kooperacyjna gra w budowanie
Współpraca wzmacnia poczucie przynależności do grupy.  
Celem zabawy jest ułożenie wieży z drewnianych kloc-
ków z wycięciem lub też zdemontowanie wieży. Wszyscy 
uczestnicy stają w tym celu w kole. Każdy chwyta jeden 
lub więcej sznurków i napina je tak, aby umieścić prosto 
zawieszkę. Klocki do budowy znajdują się pośrodku koła, 
aby je ułożyć na siebie, należy zaczepić zawieszkę o wy-
cięcie klocka, podnieść go i ustawić w odpowiedniej 
pozycji. Uwaga: wszyscy współpracujemy!   Zawartość: 6 
klocków z twardego drewna (17 x 6 x 6 cm), drewniana 
płyta z 12 sznurami po 4 m, uchwyty z metalowego prę-
ta. Rodzaj: gra koordynacyjna. Gracze: max. 24. Wiek: od 
4 lat.
134950        299,-        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Długa linka/Długi 
łańcuch. Niebezpieczeństwo zadzierzgnięcia.   

  Siatka animacyjna Karacho
  Elastyczna siatka z drewnianymi 
uchwytami z czterech stron. Przez-
naczona do różnorodnych zabaw 
ruchowych, które służą integracji, 
poprawiają koordynację i spra-
wność ruchową. Prać ręcznie wodą 
z mydłem. Aby zabawa trwała jak 
najdłużej, zalecamy piłki o maksy-
malnej wadze 120 g.  Materiał: 
wysokiej jakości wytrzymały po-
lipropylen. Wymiary: dł. 160 x szer. 
160 cm. Wiek: od 3 lat.
086670       349,-     299,-            

  Chusta animacyjna 
„Harmonia”
  Wszystkie kolory tęczy. Chusta z 20 
kolorowymi polami, 12 uchwytami 
i siatką pośrodku. Z praktycznym 
workiem do przechowywania.  Ma-
teriał: nylonowa tkanina spa-
dochronowa. Można czyścić wilgo-
tną ściereczką. Wymiary: Ø 310 cm.
145539        159,-            
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44 części = 6, 48 m Z mechanizmem 
„pociągnij i puść“

12 sztuk

36 sztuk

583
za sztukę

+

Nauka ruchu drogowegona zewnątrz

17 części

Znaki drogowe
9 znaków, 3 barierki, 5 pylonów. 
Stabilne, nie ślizgają się nawet na 
gładkiej podłodze. Wymiary: dla 
porównania znak drogowy wys. 
ok. 14 cm. Materiał: tworzywo 
sztuczne. Wiek: od 2 lat.
067684  17 części     39,90

39 90

C
B A

Światła  
zmieniają  
się automa-
tycznie lub 
ręcznie 

CB

A

*Cena promocyjna tylko do 30.06.2018!

*
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249.  Auta sportowe

  Do szybkich wyścigów samochodowych: auta z 
mechanizmem „pociągnij i puść”.  Zawartość: 3 x 
4 samochody w kolorach żółtym, czerwonym, 
niebieskim, czarnym. Materiał: tworzywo sztucz-
ne, metal. Wymiary: dł. ok. 6 cm.
141942  12 sztuk     119,-        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe 
części. Niebezpieczeństwo udławienia się.   

  Samochody budowlane
Wytrzymałe, poręczne i szybkie jak strzała.  Zestaw 
różnych pojazdów budowlanych: wywrotka, 
dźwig holowniczy, betoniarka.  Materiał: tworzy-
wo sztuczne. Wymiary: dł. 7 cm.
061610  36 sztuk     129,-        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe 
części. Niebezpieczeństwo udławienia się.   

  Duży zestaw do budowania dróg
  Do zabawy na zewnątrz i w środku! Rondo, skrzyżowanie i wiele innych 
części pozwalają na budowanie różnych kombinacji. Elastyczny materiał 
umożliwia budowanie na nierównych powierzchniach, jak piasek, trawa, 
kamienie… Wszystkie części mocno się siebie trzymają i są antypoślizgowe.  
Materiał: guma. Zawartość: 16 zakrętów, 16 prostych dróg, 2 skrzyżowania, 
2 ronda, elementy łączące. Wymiary: szerokość drogi 10 cm, całkowita 
długość dróg: 648 cm.
173697  44 części     449,-            

  B Zestaw znaków drogowych
Praktyczna nauka ruchu drogowego.  Duże, 
stabilne znaki drogowe idealne do ćwiczeń. 
Składane z 3 części.  Materiał: solidne two-
rzywo sztuczne. Wymiary: ok. 75 - 90 cm.
088910  10 znaków   249,-      199,-            

  A Klasyczny jeździk Bobby Car
 Superstabilny samochód z bardzo trwałego 
tworzywa sztucznego nadający się zarówno 
do wnętrz, jak i na zewnątrz. Z klaksonem 
przy kierownicy i ergonomicznym siedzeniem. 
Jest napędzany tylko siłą dziecięcych nóżek, 
więc nadaje się nawet dla najmłodszych.  Ma-
teriał: tworzywo sztuczne. Wysokość siedzi-
ska 20 cm. Obciążenie: do 50 kg. 
Wiek: od 1 roku.
051883  Bobby Car „Standard“, czerwony, 

dł. 58 x szer. 30 x wys. 38 cm   
   199,-        

Ostrzeżenie. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby 
dorosłej.   

051900  Bobby Car „Standard“ -  
zestaw 2 sztuk     379,-            

  C Sygnalizator świetlny
  Światła 2 sygnalizatorów dla pieszych i  
2 sygnalizatorów dla pojazdów zmieniają się 
automatycznie lub ręcznie. Jeśli „uczestnicy 
ruchu drogowego“ zapomną je wyłączyć, do-
pływ prądu zostanie przerwany automatycz-
nie. Podstawę można napełnić piaskiem lub 
wodą. Działa na cztery baterie 1,5 V (proszę 
zamawiać oddzielnie). Materiał: tworzywo 
sztuczne. Wymiary: 72 cm wysokości.   
674697        89,90        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe 
części. Niebezpieczeństwo udławienia się.   
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Piaskowy beżNiebieski 

*Cena promocyjna tylko do 30.06.2018!

jest ważna!
Ochr�a przeciwsł�eczna

 żółty  Niebieski 

Dostawa bez dekoracji

Materiał: aluminium, tkanina. Wymiary: dł. 200 x szer. 200 cm. 
Uwaga: w czasie burzy koniecznie złóż namiot!
164036  niebieski     1390,-            
164038  żółty     1390,-            

UV 60
D�ek przeciwsł�eczny

Domek przeciwsłoneczny
 Elastyczna ochrona przed słońcem i wiatrem oferuje ok. 4 me-
trów kwadratowych cienia (współczynnik ochrony UV 60) i mo-
że - w zależności od położenia słońca - być łatwo przesuwana. 
Przemyślany system połączeń gwarantuje łatwą instalację.  

·  łatwa instalacja

·  filtr ochronny UV 60

·  obszar cienia 4 m2

·  elastyczny i ruchomy w zależności 
od położenia słońca

+ 9,5 % koszty spedycyjne   
(przygotowanie, zabezpieczenie, transport)

115246  piaskowy beż, 450 x 450 cm  
(zacieniona powierzchnia: ok. 16 m2)   
  990,-   799,-            

115243  niebieski 600 x 600 cm  
(zacieniona powierzchnia: ok. 26 m2)     1290,-            

115244  piaskowy beż 600 x 600 cm  
(zacieniona powierzchnia: ok. 26 m2)     1290,-            

   Żagiel przeciwsłoneczny
 Konstrukcja z rurek składanych!  Żagle przeciwsłoneczne można 
przytwierdzać do ścian domu, drzew lub podpór. Odporny na dzia-
łanie promieni słonecznych, a zabrudzenia zmywają się przez spłu-
kanie wężem ogrodowym. Materiał: trwałe tworzywo sztuczne 
imitujące splot tkaniny, obszyte wokół taśmą; przepuszczające 
wodę i powietrze, odporne na butwienie, nie strzępi się i nie roz-
dziera. Pod żaglem przeciwsłonecznym nie kumuluje się upał, zaś 
deszcz nie tworzy na powierzchni wgnieceń. Latem może pozosta-
wać na zewnątrz, zimą lepiej go schować. Na podłużnych częściach 
znajdują się 3 oczka z nierdzewnej, ocynkowanej stali.   
W zestawie: 2 konstrukcje z rurek składanych (3-częściowe,  niezło-
żone, stalowe) do samodzielnego złożenia, 4 liny poliestrowe  
(2 x  dł. 2,80 m, 2 x dł. 4,20 m), 4 stalowe podkładki poślizgowe do  
przymocowania lin, 6 śledzi.
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Obciążenie:  
do 100 kg!

w piasku i wodzie
Zabawy

199 -

Różne rodzaje stat-
ków, np. amfibie, 
kontenerowce ...

156 cm

102 sztuk

Mosty

Ruchomy
dźwig 

Śluzy do sterowa-
nia poziomem 

wody 

·  55 części
·  z wieloma akcesoriami

299 -

·  Instalacja zawierająca mnóstwo 
akcesoriów 

·  Świetnie integruje dzieci przy 
zabawie 

·  Idealny pomysł na ciepłe dni  
w ogrodzie 

·  Bardzo łatwe opróżnianie  
z wody

  Koparka do piasku
  Dzięki dwom uchwytom łopatę można pod-
nieść lub obniżyć. Kabina obraca się we 
wszystkie strony. Dzieci mogą na niej sie-
dzieć, ponieważ dopuszczalne obciążenie 
wynosi aż 100 kg.  Materiał: solidne i bardzo 
trwałe tworzywo sztuczne. Wymiary: dł. ok. 
70 x szer. 34 x wys. 51 cm, wys. siedziska: 27 
cm.
051465        199,-        
Ostrzeżenie. Ryzyko upadku. Nie pozostawiaj bez opieki 
siedzących lub bawiących się dzieci w wieku poniżej 3 lat.   

  Stół do zabawy i eksperymentów  
z wodą
  Pompa, prysznic, wymienne rurki, zawory i 
krany – cała ta instalacja zapewnia frajdę na 
długi czas. Dzięki specjalnej rynnie misę 
można łatwo opróżnić z wody po skończonej 
zabawie.  Materiał: tworzywo sztuczne. Wy-
miary: 80 x 80, wys. 95 cm. Zawartość: stół 
do zabawy, 13 rur, zawory i krany, 1 łódź,  
1 kubek, 1 lejek. Wiek: od 2 lat.
170006  17 części     399,-            

szybko przemieszczać się wieloma kanałami. Port oraz śluzy stano-
wią również przystanki pośrednie — dzieci mogą obserwować ruch 
wody oraz patrzeć jak podnosi się i obniża jej poziom. Nauka pod-
czas wodnych szaleństw! Pudełko po złożeniu można z łatwością 
przenosić.  Wymiary po rozłożeniu: dł. 156 x szer. 145 x wys. 22 cm. 
Materiał: tworzywo sztuczne. Wiek: od 3 lat.
108683   55 części      499,-        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. Niebezpieczeństwo 
udławienia się.   

  Ogromny zestaw do piasku
Aż 100 różnych zabawek.    Zawartość: 10 dużych łopat, 
10 naczyń o różnej wielkości, 15 sitek, 5 łopatek do 
mąki, 3 konewki, 15 wiaderek, 2 koła wodne, 20 łopa-
tek, 10 grabi, 10 foremek. Materiał: tworzywo sztucz-
ne.
051476  102 sztuk     299,-        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. 
Niebezpieczeństwo udławienia się.   

  Wodny świat Aquaplay
  Ogromny zestaw do niekończących się zabaw w wo-
dzie! 4 zabawne zwierzaki przeżywają przygody, po-
dróżując na wielkim kontenerowcu, 2 statkach trans-
portowych, promie i eleganckiej sportowej łódce. 
Czasami przesiadają się też do ciężarówki. Amfibia 
może poruszać się zarówno po lądzie, jak i w wodzie. 
Dostępne są też liczne mosty. Przekręcenie koła z wio-
słami zapewnia odpowiedni przepływ, aby łódki mogły 

max.
100 kg
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Labirynt

A

C

B

4 m

·  Poszczególne części 
można używać osobno

·  W zestawie z torbą  
do przechowywania

·  Składany i łatwy do  
przechowywania 

·  Nadaje się również jako 
basen do zabaw w wodzie 

·  Przez specjalne siatki 
można oglądać niebo 

·  Szybkie połączenia na rzepy 

radósci 
*Cena promocyjna tylko do 30.06.2018!

-*129
-139

Przydatne przez  
cały rok: do sali  
i do ogrodu 

  Tunel dla dzieci „Labirynt skrzatów”
 Różne elementy składające się na tunel dla dzieci zapewniają im różnorodne możliwości zabawy – przecho- 
dzenie na czworakach lub czołganie się, ukrywanie się, odpoczynek w zacisznym miejscu. Dzieci mogą przecho-
dzić na czworakach przez zwężające się i zaokrąglone tunele, chować się w tunelach, żeby spokojnie się poba-
wić lub odpocząć, a w niektórych miejscach nawiązać przez siatkę kontakt ze „światem zewnętrznym”. 
Wszystkich elementów można używać osobno. Można je również połączyć na rzepy, tworząc jeden duży labirynt.  
Materiał: 100 % poliester. Wiek: od 18 miesięcy. 
A 157768  5 części (zielona, dł. 140 x szer. 120 x wys. 110 cm; żółta, dł. 144 cm, Ø 60–90 cm; fioletowa, dł. 505 cm, 

Ø 60 cm; jasnoniebieska, dł. 120 cm, Ø 60 cm; niebieska, wys. 72 cm, Ø 60 cm) + torba   890,-            
B  157926  dł. 144 cm, Ø 60–90 cm   229,-            
C  157927  dł. 505 cm, Ø 60 cm   339,-            
Ostrzeżenie. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.   

  Oryginalny konik RODY
  Dzieci uwielbiają tego konika. Można na nim skakać 
w pomieszczeniach oraz na zewnątrz.  Materiał: two-
rzywo sztuczne. Wymiary ok.: dł. 50 x szer. 28,5 cm, 
wys. 60 cm, wys. siedziska 30 cm. Wiek: od 3 lat.
054671  Czerwony 195847  Żółty
195848  Niebieski  195849  Zielony
  każdy 139,-  129,-      
655265  Zapasowy wentyl 24,90      

  Składany basen
  Dziecinnie prosty w rozkładaniu i składaniu dzięki 
bardzo sprytnie wymyślonej i nowatorskiej konstruk-
cji. Idealny jako basen ogrodowy do napełniania 
wody (nie trzeba go nadmuchiwać). Złożony zajmu-
je bardzo mało miejsca.  Materiał: PVC. Wymiary: Ø 
2,50 m, wys. 42 cm.
017761        899,-        
Ostrzeżenie. Nigdy nie zostawiaj swojego dziecka bez nadzoru – niebez-
pieczeństwo utonięcia. Ostrzeżenie. Wyłącznie do użytku domowego.   

  Piłki do basenu
 Uginają się, lecz nie wgniatają i zawsze wracają do 
swojej pierwotnej formy.  Materiał: tworzywo sztuczne.
039304  Ø 6 cm, przezroczyste, 500 sztuk     299,-            
127905  Ø 6 cm, kolorowe, 500 sztuk     299,-            
035455  Ø 7,5 cm, (norma DIN 1176 dla sektora 

publicznego), kolorowe, 250 sztuk     249,-            
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Stół czy huśtawka – 
 i to, i to!

 -*799
-899

*

*Cena promocyjna tylko  
do 30.06.2018!

9549
za sztukę

*Cena promocyjna tylko do 30.06.2018!

· Wzmocnione tworzywo sztuczne 

Odporny na 
warunki  
pogodowe 

· Odporna na warunki pogodowe 

Wielka stonoga 
ogrodowa

  Stół piknikowy i bujak w jednym
Chętnie staje na głowie.  Wystarczy obrócić żeby powsta-
ła kołyska z ruchomymi oczami. Do złożenia bez narzędzi 
i śrub. Na kołysce lub przy stole znajdzie miejsce 4 dzie-
ci.  Materiał: polietylen. Wymiary: dł. 115,5 x szer. 69 x 
wys. 56 cm. Kolor w zależności od stanu magazynowego.
054124        499,-        
Ostrzeżenie. Wyłącznie do użytku domowego.   

  B Beczka śmiechu
  Wytrzymała, solidna, idealna do zabaw na zewnątrz - beczka 
do zabawy jest otwarta z obu stron i łatwa w utrzymaniu czy-
stości. Posiada specjalne zgrubienia, które jeszcze bardziej 
wzmacniają stabilność i sprawiają, że można ją łatwo toczyć.  
Materiał: grubościenny (ok. 5 mm), całkowicie barwiony w ma-
sie polietylen.  Wymiary: największa Ø 50 cm; wejście Ø 40 cm; 
wys. 80 cm; waga ok. 5,5  kg.
111090        399,-        
Ostrzeżenie. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.   

  Wiatraki „Jumbo“
    Materiał: tworzywo sztuczne od-
porne na warunki pogodowe, kij 
z drewna. Wymiary: Ø 80 cm, 
wys. 140 cm.
053888  2 sztuki   

  119,-     99,90        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku 
poniżej 3 lat. Małe części. Niebezpieczeństwo 
udławienia się.   

A   Stonoga ogrodowa
Do siadania i przeczołgiwania się.  Ta stonoga daje dużo moż-
liwości zabawy w środku i na zewnątrz. Składa się z głowy, 
ogona i 4 segmentów. Można ją łatwo rozłożyć na części.  
Wymiary: dł. 223 cm, szer. 104 cm, wys. czułek 107 cm, wys. 
segmentów 65 cm. Wiek: od 3 lat.
054117       899,-       799,-        
Ostrzeżenie. Wyłącznie do użytku domowego. Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w 
wieku poniżej 3 lat. Małe części. Niebezpieczeństwo udławienia się.   

A

B
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· Można również używać w wodzie
· Nauka liczenia od 1 do 20
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* Bez kosztów transportu 
Promocja tylko do 30.06.2018 

* Bez kosztów transportu 
Promocja tylko do 30.06.2018 

* Bez kosztów transportu 
Promocja tylko do 30.06.2018 

* Bez kosztów transportu 
Promocja tylko do 30.06.2018 

Koszt dostawy 0 zł!*
Bujaki - zwierzaki

4 w 1 rzędzie  
w wersji ogrodowej -

-649
799.

*Cena promocyjna tylko do 30.06.2018!

  Mustang
Wymiary: 0,85 x 0,24 m 
Strefa bezpieczeństwa: 3,00 x 2,50 m 
Wys. siedziska: 0,49 m 
Fundamenty: dł. 0,50 x szer. 0,50 x wys. 0,30 m 
Grupa wiekowa: od 3 lat
155995        1790,-            

  Skuter
    Wymiary: 0,92 x 0,24 m
Strefa bezpieczeństwa: 3,00 x 2,50 m
Wys. siedziska: 0,49 m
Fundamenty: dł. 0,50 x szer. 0,50 x wys. 0,30 m
Grupa wiekowa: od 3 lat
155993        1790,-            

  Słoń
Wymiary: 0,71 x 0,43 m
Strefa bezpieczeństwa: 3,00 x 2,50 m
Wys. siedziska: 0,47 m
Fundamenty: dł. 0,50 x szer. 0,50 x wys. 0,30 m
Grupa wiekowa: od 3 lat
155991        2190,-            

  Dalmatyńczyk
    Wymiary: 0,80 x 0,24 m
Strefa bezpieczeństwa: 3,00 x 2,50 m
Wys. siedziska: 0,49 m
Fundamenty: dł. 0,50 x szer. 0,50 x wys. 0,30 m
Grupa wiekowa: od 3 lat
155992        1790,-            

  Ogromna gra „4 w 1 rzędzie“
  Bardzo duże wykonanie popularnej gry stołowej do grania 
na dworze - naturalnie również w pomieszczeniu. Monety 
do gry mają swoje miejsce na drążkach, które znajdują się 
po obu stronach. Jeżeli gra została zakończona, monety 

można zabrać po wyjęciu zaryglowania przy spodzie ścian-
ki gry. Zaletą gry jest jej łatwa możliwość złożenia, ponieważ 
można ją wtedy przechować np. w okresie zimowym.  Ma-
teriał: polietylen/ polipropylen. Wymiary: 122 (dł.) x 57 
(szer.) x 117 cm (wys.).
054123      799,-     649,-        
Ostrzeżenie. Wyłącznie do użytku domowego.   

  Łowienie ryb XXL
  Zamień ogród lub salę w łowisko dużych solidnych 
ryb, a dzieci szybko nauczą się liczyć od 1 do 20! Do 
użytku wewnątrz i na zewnątrz, również do gry w 
wodzie. W zestawie siatka do przenoszenia i prze-
chowywania. Gra wspiera koordynację oko-ręka.  
Zawartość: 20 ponumerowanych ryb (dł. 23 cm), 2 
wędki (dł. 72 cm). Typ: gra zręcznościowa. Wiek: od 
2 lat.
157261        349,-        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. 
Niebezpieczeństwo udławienia się.   

+ 9,5 % koszty spedycyjne   
(przygotowanie, zabezpieczenie,  

transport)

+ 9,5 % koszty spedycyjne   
(przygotowanie, zabezpieczenie,  

transport)

+ 9,5 % koszty spedycyjne   
(przygotowanie, zabezpieczenie,  

transport)

+ 9,5 % koszty spedycyjne   
(przygotowanie, zabezpieczenie,  

transport)
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O B S Z A R  B E Z P I E C Z E Ń S T W A

Obszar bezpieczeństwa dla dzieci poniżej 3 roku: 
bez uchwytów i możliwości wspinaczki! Dla nich nie 
ma możliwości wejścia – mogą poruszać się tylko na 
prawo lub na lewo  

A

E   DCB
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GWARANCJI

LAT

Wspinaczka z budynku na budynek 
Specjalne materiały i formy dla jeszcze 

wspanialszych przeżyć
Witamy w Świecie wspinaczki „Miasto“ od Wehrfritz! W tym miejscu 
dzieci mogą przeżyć niezapomniane przygody wspinaczkowe i tak 
jak ich bohaterowie z komiksów wspinać się po  budynkach. Aplikacje 
drewniane w postaci chmur, domów lub dźwigu są szczególne – wy-
wołują optycznie uczucie prawdziwej wspinaczki w mieście z jednego 
domu na drugi. Dzięki aplikacjom dzieci mają możliwość doświadcze-
nia innego rodzaju wspinaczki niż na zwykłych ściankach wspinacz-
kowych. Dopełnieniem zabawy wspinaczkowej są innowacyjne 
uchwyty Wehrfritz. Różne formy, wielkość, struktura powierzchni –  
to wszystko daje niepowtarzalny efekt. Idealna dla różnych grup 
wiekowych.  40 cm obszar bezpieczeństwa bez uchwytów i 
możliwości postawienia stopy gwarantuje bezpieczeństwo dla 
dzieci poniżej 3 lat. 

+ 9,5 % koszty spedycyjne  (przygotowanie, zabezpieczenie, transport)

+ 9,5 % koszty spedycyjne  (przygotowanie, zabezpieczenie, transport)

+ 9,5 % koszty spedycyjne  (przygotowanie, zabezpieczenie, transport)
+ 9,5 % koszty spedycyjne  (przygotowanie, zabezpieczenie, transport)

+ 9,5 % koszty spedycyjne  (przygotowanie, zabezpieczenie, transport)

  C Ścianka wspinaczkowa „Dom”
  W zestawie 4 wspinaczkowe aplikacje z drewna i 3 uch-
wyty wspinaczkowe.  Materiał: drewno brzozowe klejone 
warstwowo, 18 mm grubości, częściowo barwione. Wy-
miary: szer. 94 x wys. 216 cm.
474821        2990,-            

  D Ścianka wspinaczkowa „Uchwyty“
  W zestawie 2 aplikacje wspinaczkowe z drewna i 6 
uchwytów wspinaczkowych.  Materiał: drewno brzozowe 
klejone warstwowo, 18 mm grubości, częściowo barwio-
ne. Wymiary: szer. 94 x wys. 216 cm.
474822        2549,-            

  E Ścianka wspinaczkowa „Dźwig“
  W zestawie 5 wspinaczkowych aplikacji z drewna i  
3 uchwyty wspinaczkowe.  Materiał: drewno brzozowe 
klejone warstwowo, 18 mm grubości, częściowo barwi-
one. Wymiary: szer. 94 x wys. 216 cm.
474823        2990,-            

  B Ścianka wspinaczkowa „Wieżowiec“
  W zestawie 5 wspinaczkowych aplikacji z drewna i  
3 uchwyty wspinaczkowe.  Materiał: drewno brzozowe 
klejone warstwowo, 18 mm grubości, częściowo barwi-
one. Wymiary: szer. 94 x wys. 216 cm.
474820        3190,-            

  A Ścianka wspinaczkowa „Niebo“
  W zestawie 2 aplikacje „Chmura“.    Materiał: drewno 
brzozowe klejone warstwowo, 18 mm grubości, barwio-
ne. Wymiary: szer. 94 x wys. 84 cm.
474824        990,-            

  Zestaw ścianek wspinaczkowych „Miasto”
  W skład wchodzą ścianki wspinaczkowe: „Wieżowiec“, 
„Dom“, „Uchwyty“ i „Dźwig“ oraz 4 ścianki wspinaczkowe 
„Niebo“.  Materiał: drewno brzozowe klejone warstwowo, 
18 mm grubości, barwione. Wymiary: szer. 376 x wys. 
300 cm.
474825        15890,-            
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Perfekcyjny kształt, 
rewelacyjny komfort siedzenia

Powietrzne sprężynujące krzesło Kiboo  

Z praktycznym uchwytem 
… z wycięciem w siedzisku do łatwego prze-

noszenia pojedynczego krzesła

Niezwykle wytrzymała konstrukcja siedziska
… z trwałego, poddającego się recyklingowi polipropy-

lenu z ryflowaną powierzchnią

Łatwe w utrzymaniu czystości
… konstrukcja siedziska sprawia, że rozlany 
płyn nie przedostaje się do wnętrza krzesła

Krzesło można personalizować
Wgłębienie na etykietę znajduje się z tyłu 

w oparciu

Made in Germany

Trudnopalne
Wszystkie krzesła można zamówić w wykona-

niu Atmosfera Grey K8CM

+ 9,5 % koszty spedycyjne   
(przygotowanie, zabezpieczenie, transport)

+ 9,5 % koszty spedycyjne   
(przygotowanie, zabezpieczenie, transport)

Prosimy wybrać kolor siedziska, kolor podstawy i
rodzaj ochrony przed zarysowaniom!

Prosimy wybrać kolor siedziska, kolor podstawy i
rodzaj ochrony przed zarysowaniom!

Nr art. 201299

INNE KRZESŁA ORAZ 
STOŁY w Katalogu 
Głównym 2017/2018.

Bez wybrania wysyłamy 
podkładki z tworzywa 
sztucznego!

Powietrzne krzesło Kiboo – dlaczego jest rewolucyjne? Dzieci w szkole muszą przetrwać 
cały dzień na twardym drewnianym krześle. Szukaliśmy innego rozwiązania, które byłoby o 
wiele bardziej komfortowe. Udało nam się stworzyć dwuściankowe, elastyczne siedzisko, 
gdzie komfort siedzenia jest taki, jak w przypadku miękkich siedzisk pokrytych obiciem.

1018
żółty
cynk

L024
pomarańcz.

szafran

P045
czerwień
tandori

P038
niebieska
Riwiera

P040
niebieski
turkus

P046
zieleń

limonki

7037
jasny
szary

7015
ciemny
szary

9010
czysta
biel

9006
białe

aluminium

K802
niebieska
Riwiera

K803
pomarańcz.

szafran

K804
czerwień
tandori

K8CM
Szary  

(trudnopalny, 
+99,-)

K805
jasny
szary

K806
ciemny
szary

K801
zieleń

limonki

Podkładki

tworzywo
GLKU

filc
GLFI

Bez wybrania wysyłamy kolor 9006!

Kolory stelaża

obow. (dane wymagane) 

Bez wybrania wysyłamy  
zielone!

Kolor siedziska 

Opcje zamówienia krzeseł powietrznych Kiboo

Nr Art. IlośćOpcje zamówienia Nazwa
obow. obow. obow.

5 5 8 0 1 3 K 8 0 1 9 0 0 6 G L F I                   1    Pr
zy

kł
ad

  Krzesło powietrzne Kiboo – w kształcie „Z”
 Krzesło z otworem - uchwytem i stabilnym stelażem „Z” 
; stelaż sprężynujący stalowy wspiera ergonomiczne sie-
dzenie.   
558033  wys. siedziska 35 cm, gł. 33 cm, szer. 34 cm, 

szer. krzesła 44,5 cm   299,-           
558034  wys. siedziska 38 cm, gł. 33 cm, szer. 34 cm, 

szer. krzesła 44,5 cm     299,-           
558035  wys. siedziska 43 cm, gł. 41 cm, szer. 41,5 cm, 

szer. krzesła 49 cm   349,-           
558036  wys. siedziska 46 cm, gł. 41 cm, szer. 41,5 cm, 

szer. krzesła 50,5 cm   349,-           

  Krzesło powietrzne Kiboo – na płozach
 Sztaplowane krzesło z otworem - uchwytem i do przodu 
otwartym kształtem litery „C” ; stelaż sprężynujący - sta-
lowy.   
558013  wys. siedziska 35 cm, gł. 33 cm, szer.  

34 cm, szer. krzesła 40,5 cm   249,-           
558014  wys. siedziska 38 cm, gł. 33 cm, szer.  

34 cm, szer. krzesła 40,5 cm     249,-           
558015  wys. siedziska 43 cm, gł. 41 cm, szer.  

41,5 cm, szer. krzesła 50,5 cm     299,-           
558016  wys. siedziska 46 cm, gł. 41 cm, szer.  

41,5 cm, szer. krzesła 50,5 cm     299,-           
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*Cena promocyjna tylko do 30.06.2018!

*Cena promocyjna tylko do 30.06.2018!

-*99
 -119 

-*149
 - 189

Perfekcyjna jakość  
& Innowacja

Wszystkie produkty  
na tych stronach

91 figurek  
z drewna

Przekręcić, wyczuć, dopasować

20 cm

Poliester

Sztuczna 
skóra

Prążkowany
aksamit

Miękki  
rzep

Taśma
tapicerska

Sztuczna skóra

8 różnych
powierzchni Filc

32 płytki dotykowe

Twardy rzep

2 ramki do 
układania płytek

2 opaski na oczy

2 zestawy sześcianów
do obracania 

*Cena promocyjna tylko do 30.06.2018!

*Cena promocyjna tylko do 30.06.2018!

-*149
 -199

-*199
 - 279

  Układanka parkietowa Czar kwiatów 3D
  Jeden kształt, wiele kolorów, jeszcze więcej moż-
liwości układania i sztaplowania: kolorowe, 
błyszczące kwiaty można ustawiać pionowo jak 
wieżę, ułożyć płasko obok siebie, tworzyć z nich 
trójwymiarowe figury lub po prostu sortować 
kolorami. Elementy różnią się jedynie kolorem, 
dlatego idealnie do siebie pasują w poziomie 
oraz w pionie i można z nich układać wiele róż-
nych wzorów i trójwymiarowe figury. Czynności 
te rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową 
oraz motorykę małą, doskonalą rozróżnianie 
kształtów i kolorów oraz koncentrację.  Zawar-
tość: 14 kwiatów (7 x 6 cm, wys. 2 cm) z litego 
drewna bukowego w 7 kolorach. Rodzaj gry: 
układanka. Liczba graczy: 1 i więcej. Wiek: od 1 
roku.
157131  14 części     119,-      99,-            

  Gra koordynacyjna – figury z klamerek
  Gra jako narzędzie zabawowe i terapeutyczne 
dla dzieci, dorosłych i osób starszych z zaburze-
niami motorycznymi lub bez. Nadaje się szcze-
gólnie do ćwiczeń wspierających sprawność w 
zakresie koordynacji ruchowej - chwytania, do 
ćwiczeń palców, do pobudzania wyobraźni w 
zakresie rozróżniania, postrzegania i koncentra-
cji. Klamerki można swobodnie doczepiać two-
rząc girlandę lub różne figury; można je również 
wykorzystać do odwzorowania i uzupełnienia 
motywów na podstawie załączonych kart.  Za-
wartość: 20 solidnych kart z motywami (10 x 2 
z krawędzią w kolorze żółtym lub niebieskim), 80 
kolorowych klamerek, 14 motywów z mocnego 
kartonu, instrukcja. Zastosowanie różnych wa-
riantów gry o różnym stopniu trudności. Liczba 
graczy: 1 lub więcej. Od 3 lat.
101700  115 części    189,-     149,-        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe 
części. Niebezpieczeństwo udławienia się.   

  Figurki do zabawy i sortowania – 
zestaw XXL
  Nieskończone możliwości sortowania lub 
budowania logicznych ciągów: według 
kolorów, kształtów, motywów, wielkości, 
wzorów itd. W zestawie z książeczką z 
pomysłami na gry i zajęcia z dziećmi.  
Materiał: drewno. Wymiary dla porówna-
nia: auto dł. ok. 5 x gr. 1,5 cm.
054139  91 sztuk    279,-     199,-            

  Dotykowe sześciany
  Używając 2 zestawów sześcianów i 32 płytek 
wzorcowych, trzeba „z wyczuciem” i z zasłonięty-
mi oczami rozpoznać dotykiem, porównać i ułożyć 
w odpowiedniej kolejności 4 lub 8 różnych mate-
riałów. Intensywne kolory tkanin ułatwiają spraw-
dzenie, czy zadanie zostało wykonane prawidłowo. 
Ta atrakcyjna gra z wysokiej jakości rekwizytami 
stawia wyzwania zmysłowi dotyku i rozwija per-
cepcję dotykową i wzrokową oraz koncentrację i 
pamięć. Zawartość: 2 zestawy sześcianów, 2 opaski 
na oczy, 32 płytki wzorcowe, 2 ramki do układania 
płytek, 1 instrukcja.  Wymiary: ramka dł. 20 cm, 
sześcian 4 x 4 x 4 cm. Rodzaj gry: gra dotykowa. 
Liczba graczy: 2–6. Wiek: od 3 lat. Czas gry: 10–15 
min.
087300       199,-     149,-        
Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. 
Niebezpieczeństwo udławienia się.   



40 Wszystkie ceny w PLN. 

Ostatnie sztuki w magazynie!

ponad 16 % taniej!

-249
ZAMIAST  
299,- *

·  Pokrycie można bardzo 
łatwo zdjąć i wyprać w pralce

·  Wnętrze stanowi osobny 
worek wypełniony kuleczka-
mi ze styropianu

·  Spód wykonany z wytrzyma-
łej tkaniny, odpornej za 
zabrudzenia i zniszczenia

*od 1. do 30. czerwca 2018 

-499
ZAMIAST  
929,- *

*do 31. maja 2018 ponad 47 % taniej!
%

Produkty miesiąca

%%%%%
%%%%%%

%%%%

%%

%

%%%%

%%%%

%%%

  Ogromna owieczka do siedzenia i leżenia
  Na przytulnej owcy jest miejsce dla co najmniej dwojga 
dzieci. Materiał: bawełniany plusz z upraw ekologicz-
nych, dół wykonany z bardzo wytrzymałego materiału 
-100% poliester, dzwonek z taśmą wykonany z pluszu 
(poliakryl; zdejmowane do prania). Pokrycie z zamkiem 
błyskawicznym, można zdejmować i prać w temperatu-
rze 30 °C. Wypełnienie: oddzielne przestrzenie wypełnio-
ne kuleczkami styropianowymi. Wymiary: dł. ok. 80 x 
szer. 45 x wys. 50 cm.   
090965      929,-
*Cena promocyjna  499,-

  Krzesło podłogowe
 Zdrowe plecy to więcej zabaw z dziećmi na podłodze. 
5-krotna regulacja oparcia zapewnia doskonałe wsparcie 
dla kręgosłupa. Te sztaplowane krzesła dostarczane są w 
częściach, ale składa się je bardzo prosto i szybko.  Ma-
teriał: poliester, rama wykonana z metalowej rurki, sie-
dzisko z pianki. Materiał wierzchni można prać ręcznie. 
Waga: 1,75 kg. Wymiary: szer. 40 x gł. 38 cm, wys. opar-
cia 46 cm.
068477  niebieskie     299,-            
068479  jasnozielone     299,-
*Cena promocyjna  249,-            




