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Otroci so naša najbolj zahtevna ciljna skupina. Za svojo igro vedno izberejo tisto, kar jih že na prvi pogled pritegne, 
kar jim da zadovoljstvo ob igri in jim ponudi maksimalno varnost. Njihove odločitve so spontane in nam pogosto brez 
besed povedo zelo veliko. 

Z vsem spoštovanjem do otrok, do njihovega odraščanja in pravilnega razvoja, smo prav zanje izbrali široko ponudbo 
igral in izdelkov, ki bodo v kar največje zadovoljstvo malim uporabnikom.

Sleherni nasmeh bo posebno plačilo za naš trud.
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ZUNANJA OTROŠKA 
IGRIŠČA
•	 Igrala imajo certifikat kakovosti skladno z varnost-

nim produktnim standardom SIST EN 1176. 
•	 Certifikat o skladnosti z varnostno produktnim 

standardom potrjen s strani akreditiranega labora-
torija TÜV. 

•	 Igrala so izdelana iz aluminija in vezanega lesa, 
globinsko impregniranega in dodatno lakiranega z 
lakom na vodni osnovi.
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ZUNANJE PODLOGE 
ZA OTROŠKA IGRIŠČA
ZAŠČITNA PERFORIRANA GUMA  

•	 Idealno za zelene površine. 
•	 Primerno za vse vremenske razmere.
•	 Velike odprtine od 2,5 cm premera omogočajo odvodnjavanje (suha in čista tla).
•	 Dimenzije 1,5m x 1 m, debelina 23 mm.
•	 Barva: črna.
•	 Omejitev višine padca do 250 cm.
•	 Blaži udarce in hrup.
•	 Ščiti tla.
•	 Ne drsi – celična struktura z odlično vzdržljivostjo.
•	 Ne zahteva posebnih znanj ali orodij za namestitev.
•	 Podlaga – utrjena in izravnana travna ruša.
•	 Omogoča dostop z invalidskim vozičkom.
•	 Plošče so testirane skladno s produktno varnostnim standardom SIST EN 

1177 HIC 2,6 m.

ZAŠČITNE  GUME – SISEM PUZLE

•	 Gumene zaščitne plošče iz reciklirane monoliten gume.
•	 Dimenzije 95 x 95 cm.
•	 Debeline 20, 25, 43 mm.
•	 Omejitev padca do 200 cm.
•	 Enostavna  in kvalitetna montaža po sistemu puzle.
•	 Enostavno čiščenje in zamenjava poškodovanih delov.
•	 Barve: opečnato rdeča, črna ali zelena.
•	 Podlaga: utrjena zemeljska površina.
•	 Plošče testirane skladno s produktno varnostnim standardom SIST EN 1177.



ZUNANJE PODLOGE ZA 
OTROŠKA IGRIŠČA
ZAŠČITNA LITA GUMA 

•	 Vodopropustna sintetična prevleka, nanesena oz. položena direktno na površino.
•	 Podlaga – utrjena gramozna podlaga in robniki oz. zaključki površine.
•	 Kvalitetna in prijetna podlaga, dolga življenska doba in enostavno vzdrževanje.
•	 Debelina 40 do 120 cm.
•	 Možna popravila mehanskih poškodb.
•	 Omejitev padca od 125 cm do 320 cm.
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ZAŠČITNE  PLOŠČE IZ UMETNE TRAVE  
NA PE PODLOGI – SISTEM PUZZLE

•	 Različne dimenzije in debeline                                                                        
plošče.

•	 Testirano skladno z SIST EN 1177                                                                      
– varuje padec do višine 3 m.
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ZUNANJA 
VEČNAMENSKA 
OTROŠKA IGRIŠČA
Igrišča so namenjena vsem lokalnim prebivalcem, posa-
meznikom kot tudi vsem, ki so vključeni v organizirane športne 
aktivnosti. 

Učitelji lahko uporabljajo igrišča v okviru svojega učnega 
načrta, socialni pedagogi tam razvijajo izobraževalne športne 
projekte, trenerji pa trenirajo svoje varovance v najboljših 
možnih pogojih. 

8 ŠPORTOV IN PREPROSTA UPORABA.

Zaradi svoje zasnove so igrišča primerna za vadbo osmih 
športov, omogočajo uporabo kar največjemu številu igralcev, 
jim zagotavljajo obilo zabave in spoznavanje raznolikosti. 

Hitra namestitev mrež za odbojko, tenis, nogomet in badmin-
ton. Preprosta in nezamudna višinska nastavitev mreže (tenis, 
odbojka). Preprosta višinska nastavlitev košarkarskih obročev.

Koncepti igrišč:
•	 kovina 
•	 aluminij - les
•	 kovina - les  
•	 junior  
•	 posamezni moduli 



OPREMA ZA 
TELOVADNICE 
IN IGRALNICE

IGRALNA KLETKA

•	 Namenjena je programu predšolske vzgoje ter 
prve triade osnovne šole. 

•	 Sestavljena je iz 6 elementov, izdelanih iz 
kvalitetnega lesa. 

•	 Elementi so montirani ob steno z možnostjo 
odpiranja zunanjih dveh elementov pravokot-
no na steno ter poklopne lestve.

•	 Igralno kletko sestavljajo:
•	 TARČA (element z velikimi luknjami)
•	 PLEZALNA STENA (element z malimi 

luknjami)
•	 GOSTI LETVENIK
•	 REDKI/GOSTI LETVENIK 
•	 PAJKOVA MREŽA
•	 POKLOPNA LESTEV

•	 Pri uporabi se priporoča uporaba vseh vrst 
blazin in ostale drobne premične opreme.
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DROBNA PREMIČNA 
OPREMA

•	 dvodelna skrinja s prečkami
•	 komplet zložljivih pručk
•	 letev s prečkami
•	 leseni tobogan
•	 lestev z zatičem
•	 skrinja brez pokrova
•	 ravnotežna gred
•	 gimnastični triangel
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OPREMA ZA TELOVADNICE 
IN IGRALNICE
TELOVADNA KLETKA

•	 Izdelek je namenjen razgibavanju in plezanju, uporablja se ga v dveh 
položajih: zaprtem in odprtem. 

•	 V zaprtem položaju (zložen ob steni zavzame le 30 cm po globini) kletka 
predstavlja plezalno steno. 

•	 V odprtem položaja pa pridobimo poleg plezalne stene tudi plezalne 
lestve in drogove na obeh straneh.

ODPRTA KLETKA

•	 višina 300 cm
•	 širina 300 cm
•	 globina 260 cm

ZAPRTA KLETKA

•	 višina 300 cm
•	 širina 300 cm
•	 globina 30 cm



OPREMA 
ZA TELOVADNICE 
IN IGRALNICE

PLEZALO LETVENIK - MREŽA

•	 Plezalo se uporablja v dvignjenem položaju ob 
steni in v več položajih pod različnimi nakloni. 

•	 Plezalo je v osnovni poziciji ob steni, na poziciji 
spodnje stenske konzole, varovano z blokado. 

•	 Naklon plezala omogočata stranski vodili z omejil-
cem, ki se pred nagibanjem namestita na željeno 
pozicijo. 

•	 Pred spuščanjem plezala se sprosti še blokada 
spodaj, da plezalo lahko spodmaknemo in s 
pomočjo valja na spodnji strani spustimo do ome-
jilcev. 

•	 Plezalo lahko pod nadzorom istočasno uporablajta 
dva vadeča, uporabno vrednost plezala pa lahko 
povečamo z različnimi dodatki.

•	 Plezalo se uporablja v dvignjeni poziciji ob steni in 
v več pozicijah pod različnimi nakloni, uporabnost 
se lahko poveča z različnimi dodatki (plezalna vrv, 
telovadna klop, blazina letvenika).
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OPREMA 
ZA TELOVADNICE 
IN IGRALNICE

LETVENIK - ODER

•	 Letvenik-oder je montiran ob steno. 
•	 Izdelan je iz lesa, vodila pa so iz jeklenih profilov, ki so pri-

trjena na steno (odvisno iz kakšnega materiala je stena pa je 
odvisno tudi kakšne pritrdilne elemente uporabimo za pritrd-
itev, lahko je beton, siporeks ali opeka).

•	 Spodnja stran odra nudi možnost montaže vodila za dodatno 
zaveso ali zaporo.

•	 Zgornji nosilec nudi možnost montaže ozadja za prireditve.
•	 Letvenik je možno uporabiti kot navadni letvenik. 
•	 V odprtem položaju je uporaben kot oder.



OPREMA 
ZA TELOVADNICE 
IN IGRALNICE

MEHKA ZAŠČITA STEN 
VELURNA ZAŠČITA STEN

•	 Izdelana je iz dveh slojev: primarni sloj iz penaste struk-
ture debeline 20 mm, gostote 30 kg/m3 ter sekundarni 
(vidni) sloj iz velurne tapete, debeline 3 mm. 

•	 Skupna debelina je 2 mm.
•	 Mehka zaščita se lahko kombinira v več barvnih vari-

antah, oblikujejo se lahko različni liki – npr. tarča za met 
žogice.

PENASTA ZAŠČITA STEN

•	 Izdelana je iz dvoslojne PU pene različnih trdot: primarni 
sloj, debeline 25 mm, gostote 30 kg/m3 ter sekundarni 
(vidni) sloj, debeline 5 mm in gostote 115 kg/m3. 

•	 Skupna debelina je 30 mm.

V KOMBINACIJI Z LESOM SE IZVEDEJO KOTNE OMARE, 
S KATERIMI PRIDOBIMO fUNKCIONALNE PROSTORE ZA 
SHRANJEVANJE DROBNE OPREME.
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OPREMA 
ZA TELOVADNICE 
IN IGRALNICE

OTROŠKE PLEZALNE STENE

•	 Plezalne stene so izvedbeno prilagojene željam 
naročnika in dimenzijam objekta in so sinonim za 
kakovost, varnost in inovativnost. 

•	 Izdelane so po evropskih normah za plezalne stene 
EN 12572.

•	 Plezalne površine so lahko izvedene iz različnih ma-
terialov npr. vezane brezove plošče, vezane plošče z 
peskanim  nanosom ali poliesterske plošče. 

•	 Konfiguracije stene se izvede glede na želje in  
zahteve uporabnikov, ter kot take nudijo idealno 
osnovo za plezanje in otroško igro.

•	 V kombinaciji z drugo opremo (npr. telovadno kletko, 
lestvijo, plezalnim tunelom) so idealna rešitev za 
postavitev različnih poligonov.



OPREMA 
ZA TELOVADNICE 
IN IGRALNICE
Letveniki so namenjeni za vgradnjo v 
športne dvorane, fitnese in domove. 

ŠOLSKI LETVENIK

•	 Sestavljen iz ovalnih prečk iz trdega lesa.
•	 Stranice so iz kakovostnega lepljenega lesa.

Dimenzija: višina 260 cm, širina 90 cm.
Število prečk: 13 + 2

OTROŠKI LETVENIK

•	 Dimenzija: višina 208 cm, širina 100 cm.
•	 Število prečk: 18

LETVENIK WOODPECKER
Višina: 230 cm Širina: 68 cm
Globina: 49 cm Teža: 14 kg

LETVENIK COLIBRI
Višina: 230 cm Širina: 68 cm
Teža: 8 kg  Št. prečk: 8 + 1

12
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OPREMA 
ZA TELOVADNICE 
IN IGRALNICE

DROBNA OPREMA

•	 Trak za ritmiko
•	 Žoge za ritmiko - 280 g, 420 g
•	 Vrv za ritmiko
•	 Kij za ritmiko
•	 PVC postavek za slalom
•	 PVC palica
•	 Telovadni obroči PVC / 70 cm, 80 cm
•	 Kolebnica - 160 - 400 cm
•	 Vrv za vlečenje 15 m
•	 Palica telovadna 100 / 2.5 cm
•	 Nizki stožec



ŽOGE ZA 
PSIHOMOTORIČNO 
VADBO

BOA

•	 Iz dveh vrst različnih gostot materialov 
je to najboljša žoga za psihomotorično 
vadbo,  ravnotežje in stabilnost ter za 
pravilno sedenje.

•	 Barve: viola / rumena, modra / rumena
•	 Teža: 1,5 kg
•	 Dimenzije: fi 55, 65 cm

BODY

•	 Žoge za psihomotorične vaje, sedenje in 
igro.

•	 Barve: perla / zelena, modra, rdeča, 
oranžna, viola.

•	 Teža: 400 gr - 4 kg
•	 Dimenzije: fi 28, 45, 55, 65, 75, 90, 120, 

150 cm

ŽOGE ZA VRTCE 
IN 1. TRIADO

OBROČKI

•	 Obročki ekstra mehki za lovljenje, metan-
je in kot utež, s sredinsko prečko, ki 
omogoča lahek oprijem in vadbo.

•	 Teža: 500 gr - 6 kg
•	 Različne barve.

RINKO - OBROČKI

•	 Obroči ekstra mehki za metanje, lovljenje in 
igro in vadbo v vodi.

•	 Teža: 350 gr - 2 kg
•	 Dimenzije: 60 x 30 x 30

KENGURU SKAKAČ

•	 Kenguru žoga- otroci jih obožujejo.
•	 Barve: rumena, rdeča, modra
•	 Teža: 1 - 2 kg
•	 Dimenzije: fi 45, 55, 65 cm
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ŽOGE ZA VRTCE 
IN 1. TRIADO

ŽOGE ZA PSIHOMOTORIČNO
VADBO

ZVOČNA ŽOGA - LUI

•	 Zvočne, super mehke žoge, uporabne za didaktiko, 
rehabilitacijo, igro in trening.

•	 Teža: 160 - 420 gr
•	 Dimenzije: 14, 18, 24 cm

VIDNA ŽOGA

•	 Žoge različnih barv za stimulacijo stranske vidljivosti in 
refleksov. 

•	 Teža / dimenzija: 110 gr / 16 cm, 160 gr / 21 cm

MEDUZA

•	 Polkrožnik - meduza z mehkim ali trdim polkrogom.
•	 Barva: modra
•	 Teža: 3 kg, 4.30 kg
•	 Dimenzija: 45 x 23 cm



ŽOGE ZA VRTCE IN 1. 
TRIADO

ŽOGE ZA STIMULACIJO

JEŽKI

•	 Mehke žogice - polovičke, stimulirajo cirkulacijo, delujejo 
kot masaža za splošno dobro počutje.

•	 Teža 500 gr
•	 Dimenzije: 45 x 23 cm
•	 Različne barve.

MEHKA IGRALNA ŽOGA - AIR

•	 Super mehka žoga, varna, zelo prijetnega vonja, primerna 
za vse športne igre.

•	 Barva: roza
•	 Teža: 100 - 220 gr
•	 Dimenzije: fi 12, 18, 24 cm
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RELAX ŽOGICE

•	 Relax žogice različnih vonjev delujejo pomirjevalno.
•	 Teža 30 gr
•	 Dimenzija: 5,5 cm
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ŽOGE ZA VRTCE IN 
1. TRIADO

ŽOGE ZA KOORDINACIJO

MED DVEMA OGNJEMA

•	 Žoga  “med dvema ognjema”, super mehka in varna. 
•	 Odličen oprijem omogoča razvoj občutka za igro.
•	 Teža / dimenzija:  140 gr / 16 cm, 170 gr / 20 cm.

BIC ŽOGE

•	 Žoge za koordinacijo v modro-rumeni kombinaciji za 
boljše sprejemanje in kontrolo meta.

•	 Teža: 620 gr
•	 Dimenzija: 24 cm
•	 Barva: rumeno-modra

Žoge!!!



MEHKA OPREMA 
ZA ŠPORT IN IGRO

TELOVADNE SKRINJE IZ PENE

•	 Jedro iz poliuretanske pene visoke gostote z ustreznim oklonom pri tlačni obremenitvi. 
•	 Prevleka iz tkanin, prevlečenih s PVC, opremljena s posebnimi trakovi Velcro (ježki) za 

pritrditev posameznih elementov.

Št. artikla Velikost (višina x dolžina x širina)   Približna teža v kg

M1163      600 x 600 x 300 / 500 mm - 2 dela    6,0
M1167      750 x 850 x 300 / 600 mm - 3 deli  20,0
M1168  1200 x 1200 x 450 / 900 mm - 3 deli  35,0
M1169  1200 x 1200 x 450 / 900 mm - 4 deli  35,0
M1162  1350 x 1500 x 500 / 800 mm - 4 deli,  45,0
  zaobljena vrhnja plast
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KOMPLET POLIVALENTNIH BLAZIN

•	 Namenjene za športno vadbo predšolskih otrok in učencev iz nižjih razre-
dov osnovne šole.

•	 Zasnovane so tako, da posnemajo ali dopolnjujejo klasična športna 
orodja.

•	 V poljubne oblike se spajajo in povezujejo z všitimi ježnimi trakovi.
•	 Prevleka iz kakovostnega materiala pvc s protidrsno funkcijo.
•	 Polnilo iz kompaktne trde pene.
•	 Komplet vsebuje 13 elementov ( 2 osnovni blazini in 11 elementov, ki se 

lahko postavijo v različne kombinacije)



MEHKA OPREMA 
ZA ŠPORT IN IGRO

TELOVADNE ZAGOZDE

•	 Sestava: jedro iz mehke pene RG 20. 
•	 Prevleka je sešita iz materiala Polygrip ali iz drugega materiala, ki se uporablja 

za izdelavo gimnastičnih blazin.

Št. artikla Velikost (višina x dolžina x širina)  Približna teža v kg

MB144      600 x   600 x 200 mm     2,0 kg
MB143      800 x   800 x 300 mm     6,0 kg
MB142  1000 x 1000 x 400 mm     10,0 kg

TELOVADNA GRED IZ PENE

•	 Sestava: Jedro iz posebne pene. 
•	 Prevleka je sešita iz tkanin, prevlečenih s PVC, in opremljena s trakovi Velcro 

(ježki) na spodnji strani za pritrditev na telovadno klop.

Št. artikla Velikost (višina x dolžina x širina)  Približna teža v kg

M1165  3500 x 300 /100 x 200 mm  21,0 kg
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MEHKA OPREMA 
ZA ŠPORT IN IGRO

TELOVADNI VALJ FLIC-FLAC

•	 Idealen pripomoček za izvajanje gimnastičnih vaj. Nov 
izdelek, ki ne sme manjkati pri nobeni gimnastični vadbi.

•	 Prevleka je sešita iz tkanin, prevlečenih s PVC, 
•	 jedro je iz posebne pene.

M1190  1000 mm Ø x 500 mm

TELOVADNA SKRINJA I

•	 Prevleka je sešita iz materiala za gimnastične blazine 
Polygrip, jedro je izdelano iz posebne trdne pene, blazine 
za doskok imajo enako sestavo kot naše običajne blazine 
za doskok.

•	 Višino nastavljamo z blazinami za doskok. S pomočjo 
trakov Velcro jih lahko pritrdimo na telovadno skrinjo, in z 
njimi nastavimo višino orodja.

•	 Velikost: telovadna skrinja – nastavljiva višina 90–120 cm, 
dolžina 80 cm, širina 60 cm.

•	 Blazine za doskok 80 x 60 x 10 cm.
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MEHKA OPREMA 
ZA ŠPORT IN IGRO

TELOVADNA SKRINJA II

•	 Telovadna skrinja iz pene, z dvema pritrdljivima blazinama za doskok, ki ju je mogoče upo-
rabiti kot blazini ali za nastavitev višine orodja.

•	 Možna je dodatna dobava blazin za doskok. 
•	 Prevleka je sešita iz materiala za gimnastične blazine Polygrip, spodnja plast iz protidrsnega 

materiala za telovadne blazine, pritrditev s trakovi Velcro. 
•	 Jedro skrinje je izdelano iz posebne trdne pene.

Št. artikla    Velikost    Približna teža v kg
     (višina x dolžina x širina)

M1192 Telovadna skrinja  2000 x 1000 x 800 mm  ca. 37 kg
M1193 Blazina za doskok  2000 x 1000 x 100 mm  ca. 12 kg
M1191 Telovadna skrinja z 
 dvema blazinama za doskok 
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MEHKA OPREMA 
ZA ŠPORT IN IGRO

MIZA ZA PRESKOK

•	 Jedro izdelano iz poliuretanske pene visoke gostote z ustreznim oklonom pri 
tlačni obremenitvi.

•	 Prevleka je sešita iz materiala za telovadne blazine Polygrip in opremljena s 
posebnimi trakovi Velcro (ježki) za sestavljanje posameznih elementov.

•	 Nastavljiva višina: 80 – 110 cm 

M1196 / 3 deli

ZAOBLJENE KOCKE

•	 Na voljo v treh različnih velikostih, za mnogo različćnih gimnastičnih vaj. 
•	 Prevleka iz materiala za gimnastične blazine Polygrip, jedro iz posebne trdne 

pene.

Št. artikla     Ø    višina  debelina

M1180    600 x 400 x 665 mm
M1181    800 x 600 x 665 mm
M1182  1000 x 800 x 665 mm



MEHKA OPREMA 
ZA ŠPORT IN IGRO

TUNEL IZ BLAZIN 

•	 Kot tunel za lovljenje, kot gimnastična podloga ali prostor za 
počitek.

•	 2-delni komplet vsebuje:
•	 1 blazino 200 x 100 x 10 cm
•	 1 blazino 200 x 200 x 10 cm

•	 Kot telovadna podloga: 300 x 200 x 10 cm
•	 Sestava:  

•	 Polygrip, mehka pena
•	 Pritrditev s trakovi Velcro (ježki)

MSG873210  Teža: cca 19 kg

IGRALNI TUNEL

•	 4-delni komplet vsebuje: 
•	 3 tunelske elemente 
•	 1 polvalj

•	 Sestava:  
•	 Polygrip, mehka pena

MSG810175 Dimenzija: 100 x 100 x 75 cm  
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MEHKA OPREMA 
ZA ŠPORT IN IGRO

BLAZINE IN SATJE ZA KREPITEV 
SENZORNIH SPOSOBNOSTI

•	 Blazine za urjenje zaznavanja in čutenja so izdelane iz posebnih 
pen različnih vrst, gostote in barv.

•	 Jedro blazine je izdelano iz petih različnih vrst pene, od katerih 
ima vsaka svoje značilnosti in gostoto. 

•	 Možna je tudi uporaba blazine kot pripomočka za urjenje 
motoričnih spretnosti. 

•	 Prevleke so izdelane iz zdržljivega materiala za gimnastične 
blazine Polygrip v več različnih barvah.

M1345  Komplet blazin za krepitev senzornih sposobnosti: 
 5 blazin 50 Ø x 10 cm

Komplet satja za krepitev senzornih sposobnosti:

M1346  5 elementov 50 Ø x 10 cm
M1346-50-6 5 elementov 50 Ø x 6 cm
M1346-33-6 5 elementov 33 Ø x 6 cm
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MEHKA OPREMA 
ZA ŠPORT IN IGRO

SENZORNE KOCKE

•	 Po uporabnosti podobne blazinam in satom za krepitev senzornih sposobnosti, 
vendar se od njih razlikujejo po tem, da so sestavljene iz 5 različnih mehkih pen.

M1340     Komplet kock Senzorik
  5 kock, dimenzija 50 x 20 x 15 cm.

MINI TRIMPOLIN

•	 V celoti izdelan iz pene, brez kovinskih delov, visok odboj.
•	 Je idealen pripomoček za igro in vadbo skokov in otrokom ponuja obilo različnih 

možnosti za zabavo ter za vaje ravnotežja. 
•	 Otroci izboljšajo svojo odzivnost na spremembe v okolju in so zato pri gibanju 

varnejši. 

Sestava:
•	 Sredica iz posebne pene.
•	 Prevleka iz tkanine, prevlečene s PVC.

Uporaba: 
•	 Primerna za otroke, starejše od treh let, najvišja dovoljena teža 30 kg.
•	 Za vrtce, igralnice, telovadno vzgojo v šolah in za treninge.
•	 Možna je tudi uporaba na prostem, ker je izdelan iz vodoodporne pene.

M1178 Mini trampolin   70 Ø  x 20 cm  cca 2,2 kg

M1179 Zaščitna blazina (2-delna) 140 x 140 x 20 cm cca 12,0 kg 
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MEHKA OPREMA 
ZA ŠPORT IN IGRO

SESTAVLJIVE ZAGOZDE, KLANČINA
•	 Lahko jih uporabimo kot zagozde, blazine za doskoke ali klop.
•	 Sestava: Polygrip, mehka pena, z dvema ročajema

 Kot zagozda  Zložena   Teža

M6512 100 x 100 x 25/5 cm 100 x 50 x 30 cm cca 6 kg
M6522 200 x 100 x 25/5 cm 100 x 100 x 30 cm cca 12 kg

SKUPINSKE SMUČI 
•	 Izdelane iz pene. Idealne za krepitev skupinskega duha in koordi-

nacije; za največ 5 otrok.
•	 Sestava: materiali, prevlečeni s PVC, Neopolen

M1243   150 x 35 x 1 cm
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MEHKA OPREMA 
ZA ŠPORT IN IGRO

IGRALNA KOCKA - 
VSTAVLJANJE LIKOV
•	 Lahko je igralna podloga, telovadna blazina, površina za vstavl-

janje likov ali blazina za počitek.

Vsebuje: 2 elementa 100 x 100 x 10 cm
  2 elementa 100 x 80 x 10 cm
  2 elementa   80 x 80 x 10 cm

•	 Sestavljena po meri 100 x 100 x 100 cm.
•	 Dobavljena skupaj z liki za vstavljanje.
•	 Pritrditev s trakovi Velcro (ježki).
•	 Sestava: materiali, prevlečeni s PVC, kompaktna mehka pena

MSG-300 Teža: cca 24 kg
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IGRALNI PRIPOMOČKI

TUNEL ZA PLAZENJE
•	 Sestava: mrežasta tkanina.
•	 Barve: modra, rumena, rdeča.

M1240  Dimenzija: Ø 50 x 400 cm

SKAKALNA VREČA
•	 Mrežasta tkanina.
•	 Dno iz materiala za telovadne blazine.
•	 Dva močna ročaja.

Barve: modra, rumena, rdeča.

M1245  Dimenzija: Ø 50 x 70 cm

DAMA
•	 V velikem merilu. Uporabna tudi kot telovadna blazina.
•	 Materiali, prevlečeni s PVC.
•	 Mehka pena.
•	 Dobavljena skupaj s 16 figurami.

M1220  Dimenzija: 200 x 200 x 2 cm
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IGRALNI 
PRIPOMOČKI

TEKALNA STEZA
•	 Sestava: materiali, prevlečeni s PVC.

M1241 Dimenzija: 50 x 700 cm

PENASTI VALJ
•	 Materiali, prevlečeni s PVC, mehka pena, pritrditev 

s trakovi Velcro (ježki).

M1246 Dimenzija: 300 x 50 x 10 cm
M1242 Dimenzija: 600 x 50 x 10 cm

PENASTA ŽOGA
Z-D150/65 ø 15 cm, visok odboj, rumene barve.

GUGALNI KONJ
•	 Materiali, prevlečeni s PVC, kompaktna mehka 

pena.

M1390 Teža: cca 9 kg

GUGALNIK ZA OTROKE
•	 Oblika gugalnika je prilagojena otroški hrbtenici.
•	 Polygrip, kompaktna mehka pena.

MSG-205  Teža: cca 4 kg
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MEHKA OPREMA 
ZA ŠPORT IN IGRO

ZLOŽLJIVI MINI GOL
•	 Novi zložljivi penasti mini gol je zasnovan posebej za uporabo v zaprtih prostorih, vendar je 

zaradi vodoodpornih materialov, iz katerih je izdelan, primeren tudi za zunanjo rabo. 

BREZ KOVINSKIH DELOV - lahko se v celoti reciklira.

•	 Poseben sistem zlaganja omogoča enostavno namestitev – gol raztegnete in že je pripravljen za 
igro. Pritrditev z Velcro trakovi (ježki). Gol je dobavljen skupaj z mrežo, vrečo za shranjevanje in 
penasto žogo.

•	 Sestava: Poliestrsko platno ali materiali, prevlečeni s PVC, lahka polietilenska pena. Gol je 
opremljen z dodatnimi trakovi za pritrditev na tla, kar zagotavlja večjo stabilnost ob uporabi na 
tekstilni podlagi.

    Dimenzije  Zložen v vreči skupaj z žogo

M1314 Srednja velikost  140 x 70 x 70 cm  150 x 20 x 20 cm 
M1312 Midi   120 x 60 x 60 cm  130 x 20 x 20 cm
M1310 Mini   100 x 50 x 50 cm  110 x 20 x 20 cm
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MEHKA OPREMA 
ZA ŠPORT IN IGRO

INDIJANSKI ŠOTOR
•	 Za male rdečekožce in njihove prijatelje.
•	 Sestava: poliestrsko platno, kompaktna mehka pena
•	 Dimenzije odprtega šotora: 100 x 100 cm talna površina, 130 cm višina
•	 Teža: cca 8 kg

RISTANC
•	 Popularna igra v novi preobleki.
•	 Sestava: materiali, prevlečeni s PVC, kompaktna mehka pena. 
•	 Dobavljeno skupaj s “kamenčki.” 
•	 Dimenzija: 250 x 80 x 2 cm
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MEHKA OPREMA 
ZA ŠPORT IN IGRO

KOCKE MSG
•	 Vsak element ima 30-centimetrski razmik, ki 

omogoča poljubno sestavljanje in kombiniranje 
posameznih delov. 

•	 Sestava: Polygrip, mehka pena.

10-delni komplet MSG881030

•	 2 velika trikotna elementa s polkrožnim izrezom
•	 2 kocki

•	 2 mala trikotnika
•	 2 valja
•	 2 pravokotnika

12-delni komplet MSG881230

•	 2 elementa v obliki črke L
•	 2 elementa v obliki črke U
•	 1 kvader
•	 2 pravokotnika
•	 2 trikotnika
•	 2 polvalja
•	 1 kocka 

21-delni komplet MSG882130

•	 2 velika trikotnika s polkrožnim izrezom

•	 3 kvadri
•	 2 kotna elementa
•	 2 elementa v obliki črke L
•	 2 polvalja
•	 2 kvadra
•	 4 elementi v obliki črke U
•	 4 mali trikotniki

7-delni 3-D komplet MSG880790

•	 1 element v obliki črke U
•	 1 element v obliki črke T
•	 2 kotna elementa
•	 1 3-D kotni element
•	 2 3-D elementa

Dimenzija: 90 x 90 x 90 cm v obliki kocke.
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KOCKE MSG

14-delni komplet 
MSG881430

•	 2 zagozdi
•	 4 polvalje
•	 2 kvadra
•	 2 pravokotnika
•	 4 elementi v obliki črke U (mini mostovi)

8-delni komplet igralnih kock 
MSG880870

•	 3 kocke
•	 2 polkocki
•	 2 pravokotnika
•	 1 kvader

Dimenzija: 70 x 70 x 70 cm v obliki kocke.

16-delni komplet mini igralnih kock 
MSG881660

•	 2 pravokotnika
•	 2 valja
•	 2 kvadra
•	 2 valovita elementa
•	 2 polvalja
•	 2 trikotnika
•	 2 elementa s trikotnim izrezom
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MEHKA OPREMA 
ZA ŠPORT IN IGRO

ELEMENTI SISTEMA MSG
•	 Vsak element ima 30-centimetrski razmik, ki omogoča 

poljubno sestavljanje in kombiniranje posameznih delov.
•	 Sestava: Polygrip, mehka pena 

•	 Kolo 60 x 30 Ø x 30 cm, MSG800300

•	 Šestkotnik 60 x 30 Ø x 30 cm, MSG806300

•	 Kvadrat 60 x 30 Ø x 30 cm, MSG804300

•	 Polvalj 30 x 30 x 120 cm, MSG815300

•	 Kvader 30 x 30 x 120 cm, MSG814120

•	 Valj 30 Ø x 120 cm, MSG817120

•	 Prevesna gugalnica 30 x 30 x 120 cm, MSG819300

•	 Mali kvader 30 x 30 x 60 cm, MSG814060

•	 Mali valj 30 Ø x 60 cm, MSG817060

•	 Držalo za valje 60 x 60 x 30 cm, MSG826100

•	 Držalo za prevesno gugalnico 30 x 30 x 60 cm, 

MSG826300

•	 Univerzalno držalo I 60 x 30 x 60 cm, MSG820100

•	 Univerzalno držalo II 60 x 30 x 60 cm, MSG825100

•	 Velikanski sod
 MSG840300  mali, 60 Ø x 30 cm

 MSG840600 srednje velik, 60 Ø x 60 cm

 MSG840800  velik, 60 Ø x 80 cm

•	 Stopnice 60 x 60 x 30 cm, MSG853600, 3 stopnice

34



ELEMENTI SISTEMA MSG

•	 Stopnice in klančina, MSG-401

 200 x 80 x 60 cm,

 za pritrditev na bazene za žogice

•	 Grbine, MSG850600

 90 x 60 x 60 cm, 4 grbine

•	 Stopnice, MSG854500

 90 x 50 x 60 cm, 4 stopnice 

•	 Veliko kolo, MSG800600 

 120/60 Ø x 30 cm

•	 Veliko polkolo, MSG800650 

 120/60 Ø x 30 cm 

•	 Maxi kolo
•	 Tunel  
 MSG826800  80 x 60 x 60 cm  

 MSG805100 150 x 100 Ø x 100 cm 

•	 Valovita zagozda 

•	 Blazina s štirimi valovi  
 MSG839360  90 x 60 x 30/6 cm

 MSG85  1100 70 x 50 x 10 cm

•	 Maksi zagozda, MSG839360

 90 x 60 x 30/6 cm

•	 Midi zagozda, MSG830660

 60 x 60 x 60/6 cm

•	 Mini zagozda, MSG830360

 60 x 60 x 30/6 cm

•	 Klančina, MSG856300

 vsebuje 4 šestkotne elemente
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ELEMENTI SISTEMA MSG

KOMPLET MSG 1

MSG800300  2 kolesi
MSG817120  1 valj

KOMPLET MSG 2

MSG806300 2 šestkotnika
MSG817120 1 valj

KOMPLET MSG 3

MSG804300 2 kvadrata
MSG817120 1 valj

KOMPLET MSG 5

MSG826300  2 držali za prevesno gugalnico
MSG819300 1 prevesna gugalnica

KOMPLET MSG 7

MSG820100  2 univerzalni držali I
MSG817120 1 valj
MSG814120 1 kvader

KOMPLET MSG 8

MSG825100  2 univerzalni držali II 
MSG800650  1 veliko polkolo
MSG839360  1 maksi zagozda

KOMPLET MSG 9

MSG825100 2 univerzalni držali II
MSG800600 1 veliko kolo
MSG839360 1 maksi zagozda

KOMPLET MSG 10 

MSG800600 1 veliko kolo
MSG840800 1 velikanski sod, velik
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IZDELKI ZA RAZVAJANJE IN IGRO
•	 Sestava: Materiali, prevlečeni s PVC, ali poliestrsko platno, polnjeno 
•	 s kosmiči pene za prijeten otip (mešanica lahke in mehke pene).

BLAZINA ZA IGRO IN SKOKE
M1525 120 x 80 x 15 cm

PIRAMIDE
M1550 200 x 200 x 150 cm
M1555 Mini 100 x 100 x 100 cm

PLOŠČATA NOGA
M1542  110 x 80 x 20 cm

OTOČEK ZA CRKLJANJE
M1510  100 Ø x 30 cm

BLAZINA ZA CRKLJANJE 
M1530  100 Ø x 30 cm

SONCE & LUNA
M1544 Sonce 130 Ø x 30 cm
M1545 Luna 130 Ø x 30 cm
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IZDELKI ZA RAZVAJANJE IN 
IGRO

ŽABA
M1540  Dimenzija: 130 x 120 x 30 cm

MIŠKA ZA CRKLJANJE
M1546 Dimenzija: 120 x 30 cm

KOŠČEK SIRA
M1543 130 x 130 x 30 cm

SEDEŽNE VREČE
M1535 Sedežna vreča 130 Ø x 110 cm
M1536 Mini sedežna vreča 80 Ø x 50 cm
M1560 Nogometna žoga 100 Ø cm 

HRUŠKA
M1541 Dimenzija: 140 x 90 x 30 cm

IGRALNA PODLOGA
Lahko jo uporabimo kot sedež, prostor za počitek, ali kot igralno kocko. 
Ta igralna podloga ponuja nešteto možnosti.

Sestava: Polygrip, kompaktna mehka pena
M1155 Dimenzija: 200 x 200 x 40 cm 

PENASTA MIŠKA
Sestava: Polygrip, kompaktna mehka pena
M1280 80 x 25 x 40 cm

PENASTI AVTO
Sestava: Polygrip, kompaktna mehka pena
M1280 100 x 50 x 40 cm
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IZDELKI ZA RAZVAJANJE 
IN IGRO

ZLOŽLJIVI BAZEN ZA ŽOGICE
•	 Bazen, ki vsebuje tudi prevleko za tla, namestite in napolnite s žogicami. 
•	 Sestava: materiali, prevlečeni s PVC, kompaktna mehka pena

MSG-404 230 x 230 x 50 cm zunanje mere
  180 x 180 x 50 cm notranje mere
  
•	 Število žogic: približno 2.500, teža cca 33 kg.

MSG-404-2x2 200 x 200 x 50 cm zunanje mere
  150 x 150 x 50 cm notranje mere
  
•	 Število žogic: približno 2.500, teža: cca 28 kg.

ZLOŽLJIVI BAZEN ZA ŽOGICE “SATJE”
MSG-406 230 ø x 50 cm   zunanje mere
  180 ø x 50 cm   notranje mere
  
•	 Število žogic: približno 2.500, teža cca 35 kg.

BAZEN ZA ŽOGICE
•	 Vsebuje štiri stranice in prevleko za tla. 
•	 Spajanje s tekstilnimi ježki.

MSG-402 225 x 225 x 50 cm zunanje mere 
  175 x 175 x 50 cm notranje mere
  
Približno število žogic: 2500, teža: cca 36 kg.

MSG-400 Žogice 75 mm Ø 
  Pakirane po 500 kosov.

MSG-401 Stopnice in klančina, primerno za vse bazene za žogice
  s stenami debeline 25 cm in višino 50 cm.
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