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Заедно за модерна среда в образованието

Детски модул „Автобус“

459,90 лв.
4025160004

• Подарете на детето незабравими 
моменти с детски модул за игра „Автобус“.

• Детският модул за игра Автобус предлага 
безкрайни интересни ролеви игри и 
вдъхновява за креативни и творчески игри.

• Автентичен дизайн, който да разпали 
детското въображение.

• Изработен от ПДЧ с дебелина 18 mm с 
меламиново покритие.

• ABS кант с дебелина 2 mm.
• Създадена за активни деца, развивайки 

способностите им, докато се забавляват.
• Размери: 190х80х110 cm.
• Подходящ за деца от 3 до 6-годишна 

възраст.

Срок на доставка:  
до 25 работни дни

бук бежов светло-
зелен

жълт оранжев червен син зелен

Цвят на ПДЧ конструкцията
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Заедно за модерна среда в образованието
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Детски модул „Влакче“

969,90 лв.
4025160005

• Подарете на детето незабравими моменти с детски модул за игра „Влакче“.
• Детски модул за игра Влакче предлага безкрайни интересни ролеви игри и и 

вдъхновя креативни и творчески игра.
• Автентичен дизайн, който да разпали детското въображение.
• Изработен от ПДЧ с дебелина 18 mm с меламиново покритие.
• ABS кант с дебелина 2 mm.
• Създадена за активни деца, развивайки способностите им, докато се забавляват.
• Размери: 227х40х156 cm.
• Подходящ за деца от 3 до 6-годишна възраст.

Срок на доставка:  
до 25 работни дни

бук бежов светло-
зелен

жълт оранжев червен син зелен

Цвят на ПДЧ конструкцията
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Заедно за модерна среда в образованието

Детски модул „Къща“

699,90 лв.
4025160006

Срок на доставка:  
до 25 работни дни

• Подарете на детето незабравими моменти с детски модул за игра „Къща“.
• Детският модул за игра Къща предлага безкрайни интересни ролеви игри и 

вдъхновява за креативни и творчески игри.
• Автентичен дизайн, който да разпали детското въображение
• Изработен от ПДЧ с дебелина 18 mm с меламиново покритие.
• ABS кант с дебелина 2 mm.
• Създадена за активни деца, развивайки способностите им, докато се 

забавляват.
• Размери: 120х40х128 cm.
• Подходящ за деца от 3 до 6-годишна възраст.

бук бежов светло-
зелен

жълт оранжев червен син зелен

Цвят на ПДЧ конструкцията
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Заедно за модерна среда в образованието
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Детски модул „Кухня“

599,90 лв.
4025160003

Срок на доставка:  
до 25 работни дни

• Подарете на детето незабравими моменти с детски модул за игра „Кухня“.
• Детската кухня предлага безкрайни интересни ролеви игри и вдъхновява за 

креативни и творчески игри.
• Автентичен дизайн, който да разпали детското въображение.
• Изработена от ПДЧ с дебелина 18 mm с меламиново покритие.
• ABS кант с дебелина 2 mm.
• Създадена за активни деца, развивайки способностите им, докато се забавляват.
• Размери: 160х40х120 cm.
• Подходяща за деца от 3 до 6-годишна възраст.

бук бежов светло-
зелен

жълт оранжев червен син зелен

Цвят на ПДЧ конструкцията
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Заедно за модерна среда в образованието

Четворно легло

Арт. номер За матрак Цена

4020130006 70x140 cm 559,90 лв.*

Единично легло

Арт. номер Размери За матрак Цена

4020130004 74x147 cm,  
H=24/30 cm

70x140 cm 179,90 лв.*

*Цена без матрак

Детски матрак от дунапрен 
с калъф и цип

Арт. номер Размери Цена

4020130009 70х140х10 cm 69,99 лв.

Арт. номер За матрак Цена

4020130008 70x140 cm 559,90 лв.*

Двойно легло

*Цена без матрак

Срок на доставка:  
до 25 работни дни

Срок на доставка:  
до 25 работни дни

*Цена без матрак
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Заедно за модерна среда в образованието
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Детско двойно легло 
тип сандвич

569,90 лв.
4020130028

Срок на доставка:  
до 25 работни дни

*Цена без матрак

бук бежов светло-
зелен

жълт оранжев червен син зелен

Цвят на ПДЧ конструкцията
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Заедно за модерна среда в образованието

Гардероб с шкаф за обувки
Арт. номер Описание Цена

4020130029 2 врати, 700х600х1200 cm 499,90 лв.

4020130030 3 врати, 1050х600х1200 cm 649,90 лв.

4020130031 4 врати, 1450х600х1200 cm 959,90 лв.

Пейка Мали
Арт. номер Описание Цена

4020100043 С облегалка 130х30х60 cm 119,90 лв.

4020100044 Без облегалка 130х30х39 cm 80,99 лв.

Срок на доставка:  
до 25 работни дни

Цвят на ПДЧ конструкцията

бук бежов светло-
зелен

жълт оранжев червен

син зелен

• Мебелите са изработени от ПДЧ с 
меламиново покритие.

• Дебелина на ПДЧ конструкцията: 18 mm, 
кант: 2 mm.  

ЦВЯТ НА МЕБЕЛИТЕ НА СНИМКАТА: ЗЕЛЕН / ЖЪЛТ / БУК
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Заедно за модерна среда в образованието
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ЦВЯТ НА МЕБЕЛИТЕ НА СНИМКАТА: ЗЕЛЕН / СВЕТЛОЗЕЛЕН / ЖЪЛТ

Гардероб с отделение за обувки

449,90 лв.
4020140009

Детски гардероб, с 2 рафта

429,90 лв.
4020140008

Срок на доставка:  
до 25 работни дни

• Мебелите са изработени от ПДЧ с 
меламиново покритие.

• Дебелина на ПДЧ конструкцията: 
18 mm, кант: 2 mm.  

• Размери: 120х35х130 cm

• ПДЧ, 18 mm, с твърд гръб.
• С рафт и закачалка зад 

вратата, място за обувки.
• Размери: 120х35х130 cm

бук бежов светло-
зелен

жълт оранжев червен син зелен

Цвят на ПДЧ конструкцията
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Заедно за модерна среда в образованието

СЕРИЯ МОДУЛИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ ROCKY

Арт. номер Описание Размер, cm Цена

4025160007 12 клетки 80х37х80 189,90 лв.

4025160008 8 клетки 60х37х80 149,90 лв.

4025160009 4 клетки 30х37х80 109,90 лв.

199,90 лв.
4025160025

• С три рафта. 
• Размери: 80х37х80 cm.

Арт. номер Описание Размер, cm Цена

4025160026 8 чекмеджета 80х37х80 cm 419,90 лв.

4025160027 6 чекмеджета 80х37х80 cm 349,90 лв.

4025160028 4 чекмеджета 80х37х80 cm 299,90 лв.

4025160029 2 чекмеджета и 2 рафта 80х37х80 cm 229,90 лв.

• 18 mm ПДЧ с меламиново покритие.
• Цвят на продукта: Бял с декоративни 

елементи в оранжево.
• 2 mm PVC кант със заоблени ръбове по 

всички повърхности.
• С колелца за по-лесно придвижване.

Срок на доставка:  
до 25 работни дни
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Заедно за модерна среда в образованието
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Арт. номер Описание Размер, cm Цена

4025160030 4 чекмеджета 40х37х80 219,90 лв.

4025160031 2 чекмеджета 40х37х80 199,90 лв.

4025160032 4 врати и фигура 80х37х80 189,90 лв.

4025160033 2 врати и фигура 80х37х80 169,90 лв.

Арт. номер Описание Размер, cm Цена

4025160034 2 врати и 2 полици 80х37х80 169,90 лв.

4025160035 врата и 2 рафта 80х37х80 159,90 лв.

4025160036 2 врати 40х37х80 119,90 лв.

4025160037 1 врата 40х37х80 119,90 лв.

СЕРИЯ МОДУЛИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ ROCKY

• 18 mm ПДЧ с меламиново покритие.
• Цвят на продукта: Бял с декоративни 

елементи в оранжево.
• 2 mm PVC кант със заоблени ръбове по 

всички повърхности.
• С колелца за по-лесно придвижване.

Срок на доставка:  
до 25 работни дни
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Заедно за модерна среда в образованието

Арт. номер Описание Размери, cm Цена

4025160040 4 пластмасови тави 60х37х80 239,90 лв.

4025160041 6 пластмасови тави 80х37х80 359,90 лв.

Арт. номер Описание Размер, cm Цена

4025160042 12 тави 80х37х80 539,90 лв.

4025160043 8 тави 60х37х80 379,90 лв.

4025160044 4 тави 30х37х80 219,90 лв.

СЕРИЯ МОДУЛИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ ROCKY

• 18 mm ПДЧ с меламиново покритие.
• Цвят на продукта: Бял с декоративни 

елементи в оранжево.
• 2 mm PVC кант със заоблени ръбове по 

всички повърхности.
• С колелца за по-лесно придвижване.

Срок на доставка:  
до 25 работни дни

Арт. номер Описание Размер, cm Цена

4025160038 2 врати и 4 тави 70х37х80 329,90 лв.

4025160039 1 врата, 2 рафта 
и 3 тави 120х37х80 319,90 лв.
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Заедно за модерна среда в образованието
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Срок на доставка:  
до 25 работни дни

Детска маса, два  
модула

399,90 лв.

Размери: 180х180х54 cm

Арт. номер Цвят метал

4020120452        син 

4020120453        червен 

4020120454        жълт 

4020120455        зелен 

4020120456        сив 

4020120457        оранжев 

Детска маса, четири 
модула

479,90 лв.

Размери: 180х180х54 cm

Арт. номер Цвят метал

4020120446        син 

4020120447        червен 

4020120448        жълт 

4020120449        зелен 

4020120450        сив 

4020120451        оранжев 

Детска овална маса

699,90 лв.

Размери: 300х180х54 cm

Арт. номер Цвят метал

4020120440        син 

4020120441        червен 

4020120442        жълт 

4020120443        зелен 

4020120444        сив 

4020120445        оранжев 

Детска маса, трапец, 
четири модула

459,90 лв.

Размери: 180х180х54 cm

Арт. номер Цвят метал

4020120505        син

4020120506        червен

4020120507        жълт

4020120508        зелен

4020120509        сив

4020120510        оранжев

Детска маса Deisy

799,90 лв.

Размери: 180х180х54 cm

Арт. номер Цвят метал

4020120511        син

4020120512        червен

4020120513        жълт

4020120514        зелен

4020120515        сив

4020120516        оранжев

• 18 mm MDF плот в бял цвят.
• Прахово боядисана метална 

конструкция в цвят.
• Метални крака с кръгъл профил с 

размер Ф50 mm.
• Пластмасови протектори за 

защита на подовите настилки.

СЕРИЯ МОДУЛНИ МАСИ
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Заедно за модерна среда в образованието

Детска маса, полукръг

129,90 лв.

Размери: 120х60х54 cm

Арт. номер Цвят метал

4020120499        син 

4020120500        червен 

4020120501        жълт 

4020120502        зелен 

4020120503        сив 

4020120504        оранжев 

Детска маса, квадрат

88,99 лв.

Размери: 60х60х54 cm

Арт. номер Цвят метал

4020120464        син

4020120465        червен

4020120466        жълт

4020120467        зелен

4020120468        сив

4020120469        оранжев

Детска маса, дъга

129,90 лв.

Размери: 90х90х54 cm

Арт. номер Цвят метал

4020120470        син

4020120471        червен

4020120472        жълт

4020120473        зелен

4020120474        сив

4020120475        оранжев

Детска маса, правоъгълна

129,90 лв.

Бял плот,  
Размери: 120х60х54 cm

Арт. номер Цвят метал

4020120482        син 

4020120483        червен 

4020120484        жълт 

4020120485        зелен 

4020120486        сив 

4020120487        оранжев 

Детска маса, кръг

129,90 лв.

Бял плот,  
Размери: Ø90х54 cm

СЕРИЯ МОДУЛНИ МАСИ

Арт. номер Цвят метал

4020120439        син

4020120494        червен 

4020120495        жълт 

4020120496        зелен 

4020120497        сив 

4020120498        оранжев 

Срок на доставка:  
до 25 работни дни

• 18 mm MDF плот в бял цвят.
• Прахово боядисана метална 

конструкция в цвят.
• Метални крака с кръгъл профил с 

размер Ø50 mm.
• Пластмасови протектори за 

защита на подовите настилки.
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Заедно за модерна среда в образованието
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Детска маса Moon

159,90 лв.

Бял плот,  
Размери: 70х60х54 cm

Арт. номер Цвят метал

4020120517        син

4020120518        червен

4020120519        жълт

4020120520        зелен

4020120521        сив

4020120522        оранжев

Детски пластмасов 
стол Chico
Размери: 41х35х62 cm

33,99 лв.

Арт. номер Описание

4010160114        жълт

4010160115        зелен

209,90 лв.

Бял плот,  
Размери: 180х90х54 cm

Арт. номер Цвят метал

4020120458        син 

4020120459        червен 

4020120460        жълт 

4020120461        зелен 

4020120462        сив 

4020120463        оранжев 

Детска маса, трапец

129,90 лв.

Размери: 120х60х54 cm

Арт. номер Цвят метал

4020120476        син

4020120477        червен

4020120478        жълт

4020120479        зелен

4020120480        сив

4020120481        оранжев 

Детска маса Hexa

239,90 лв.

Бял плот,  
Размери: 120х120х54 cm

Арт. номер Цвят метал

4020120488        син

4020120489        червен 

4020120490        жълт 

4020120491        зелен 

4020120492        сив 

4020120493        оранжев 

Срок на доставка:  
до 25 работни дни

• 18 mm MDF плот в бял цвят.
• Прахово боядисана метална 

конструкция в цвят.
• Метални крака с кръгъл профил с 

размер Ø50 mm.
• Пластмасови протектори за 

защита на подовите настилки.

СЕРИЯ МОДУЛНИ МАСИ

Детска маса,  
полукръг
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Заедно за модерна среда в образованието

№ Арт. номер Описание Цена

(1) 5120140161 Frozen II, 5 l 7,99 лв.
(2) 5120140162 Frozen II, 10 l 9,99 лв.
(3) 5120140163 Frozen II, 20 l 15,99 лв.
(4) 5120140164 Mandalorian, 5 l 7,99 лв.
(5) 5120140165 Mandalorian, 10 l 9,99 лв.
(6) 5120140166 Mandalorian, 20 l 15,99 лв.
(7) 5120140167 Spiderman, 5 l 7,99 лв.
(8) 5120140168 Spiderman, 10 l 9,99 лв.
(9) 5120140169 Spiderman, 20 l 15,99 лв.

Кутия за съхранение Disney

• Изработена от PAH.
• Размери 5 l: 19x28.5x13.5 cm.
• Размери 10 l: 23x34.5x16 cm.
• Размери 20 l: 29x39x23 cm.

(7)

(8)(9)(5)

(4)

(6)

Табуретка Disney, 3 в 1
• Disney табуретка от MDF и текстил. Приложение: табуретка, 

кутия за съхранение на различни вещи и декоративна масичка.
• Издържа до 150 kg.

(7) (8) (9) (10)

(1)

(4)
(5) (6)

(2) (3)

(1)
(2)

(3)

№ Арт. номер Описание

(1) 4010160092 Stars Wars 8
(2) 4010160093 Avengers
(3) 4010160094 Tom & Jerry
(4) 4010160095 Superman
(5) 4010160096 Batman
(6) 4030100223 Cars
(7) 4030100224 Frozen II
(8) 4030100225 Princess
(9) 4030100304 Spiderman
(10) 4030100305 Star Wars

26,99 лв.
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Заедно за модерна среда в образованието
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Барбарони Disney, 
70х60х80 cm

159,90 лв.

№ Арт. номер Описание

(1) 4030120039 Princess
(2) 4030120046 Minnie
(3) 4030120047 Hulk

189,90 лв.

№ Арт. номер Описание

(1) 4030120051 Cruz
(2) 4030120042 McQueen

Барбарон Disney, 120х50х40 cm

(1)
(2)

(3)

(1) (2)

41,99 лв.
6611100595

51,99 лв.
6611100596

• За пръстови отпечатъци дори с мокри ръце или рисуване 
с воден маркер. Комплектът включва: килимче от плат; 
маркер за вода; пластмасови форми; шаблони за рисуване.

• Децата могат да оставят пръстовите си отпечатъци 
с мокри ръце! Комплектът включва: килимче; маркер; 4 
цветни пластмасови формички; стикери.

• Размери: 46х31х8 cm.
• Предназначено за деца над 2-годишна възраст.

Водно килимче  
Carotina Baby

Комплект водно 
килимче Frozen

Барбарон Disney,  
50х50х50 cm
99,99 лв.
4030120040

• Mickey
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Заедно за модерна среда в образованието

Барбарон Disney, 
50х80х70 cm

№ Арт. номер Описание

(1) 6630160185 Spiderman
(2) 6630160186 Minnie Tropic
(3) 6630160187 Minnie and Mickey New York
(4) 6630160188 Mickey
(5) 6630160189 Frozen Ii Forest
(6) 6630160190 Cars
(7) 6630160191 Avengers

Възглавница Disney,  
40х40 cm

• С висококачествен  
двустранен печат.

• Материал: 100% полиестер.

(1)

(2)
(3)

(6) (7)

(4)

(5)

159,90 лв.

№ Арт. номер Описание

(1) 4030120043 Frozen
(2) 4030120050 Mickey and Minnie
(3) 4030120044 Spiderman
(4) 4030120045 Iron Man

239,90 лв.

№ Арт. номер Описание

(1) 4030120048 Mickey
(2) 4030120049 Avengers
(3) 4030120052 Star Wars

Барбарон Disney, 
65х65х95 cm

12,99 лв.
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1. Учебно табло „В парка“,  
размер:  70х50 cm – 6635100694

2. Учебно табло „На улицата“,  
размер: 50х70 cm – 6635100693

3. Учебно табло „Цветове и форми“,  
размер: 70х50 cm – 6635100697

4. Учебно табло „Цветовете“,  
размер: 50х70 cm – 6635100696

5. Учебно табло „Сезоните“,  
размер: 50х70 cm – 6635100719

6. Учебно табло „Дните от  
седмицата“, размер: 50х70 cm – 
6635100712

7. Учебно табло „Плодове“,  
размер: 50х70 cm – 6635100695

8. Учебно табло „Зеленчуци“,  
размер: 70х50 cm – 6635100704

9. Учебно табло „Домашни животни“,  
размер: 50х70 cm – 6635100701

10. Учебно табло „Диви животни“,  
размер: 50х70 cm – 6635100716

11. Учебно табло „Птици“,  
размер: 50х70 cm – 6635100702

12. Учебно табло „Морски свят“,  
размер: 70х50 cm – 6635100703

13. Учебно табло „Насекоми“,  
размер: 50х70 cm – 6635100717

13. 9,99 лв.

1. В ПАРКА

Люлка

Пързалка

Люлка

Катерушка

Пясъчник

2. НА УЛИЦАТА

Стоп Светофар Велоалея Пешеходна пътека Тротоар Улица

STOP

STOP

3.

Правоъгълник Елипса Петоъгълник

Сфера Цилиндър Конус Куб Пирамида

Кръг

Лилав

Квадрат

Оранжев

Триъгълник

Жълт

Шестоъгълник

Син

Зелен Червен Кафяв

ЦВЕТОВЕ И ФОРМИ 4.

5.
А

М
ИЗ

ПРОЛЕ
Т

СЕЗОНИТЕ 6.

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ

ДНИТЕ ОТ СЕДМИЦАТА
7. ППЛЛООДДООВВЕЕ

Авокадо Киви Ябълка Грозде

Круша Мандарина Кайсия Портокал

Череша Малина Ягода Нар

Къпина Слива Боровинка Смокиня

Лимон Банан МангоАнанас

8.

9. ДОМАШНИ ЖИВОТНИ

Прасе

Заек

Патица Крава

Овца

Петел

Пиле

Кокошка

Гъска

Кон Коза
Бик

10.
СЕЗОНИТЕ

Елен Мечка Вълк Глиган

Лисица Язовец Заек Катерица

Таралеж Змия Костенурка Бухал Фазан

ДИВИ ЖИВОТНИ 11. ПТИЦИ

Сокол

Гарван
Гълъб

Канарче
Пиле

Папагал

Гъска
Дрозд

Патица

Щъркел

Гларус

Бухал

Врабче

Славей Синигер

12. МОРСКИ СВЯТ

Костенурка

Водорасли

Калмар

Скарида

Морски рак

Мида

Раковина

Медуза Морска звезда Делфин

Акула

Син кит

Октопод

Морско конче

НАСЕКОМИ

Златка КалинкаМиризливка Пеперуда

Скакалец Вонещица БогомолкаМравка

Хлебарка

ПчелаСтършел Оса Търтей

Зелена муха ПаякДомашна муха
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• Размер: 7х7 cm

Комплект сензорни торбички

9,17 лв.

89,99 лв.
6611060244

№ Арт. номер Описание

(1) 6635101270 Животни, 48 бр.
(2) 6635101271 Плодове и зеленчуци, 50 бр.
(3) 6635101272 Професии, 40 бр.

Образователни карти

№ Арт. номер Описание Цена

(1) 6635101061 Добро и лошо поведение 21,99 лв.
(2) 6635101073 Дрехи 24,99 лв.
(3) 6611060367 Предмети за бита 24,99 лв.
(4) 6611060368 Играчки 24,99 лв.
(5) 6611060369 Предмети 24,99 лв.
(6) 6611060219 Безопасността на децата 20,99 лв.

Комплект карти 
в кутия

• Перфектен комплект за тематични разговори, 
разказване на истории и изучаване на чужд език.

• Състои се от 24 броя карти.
• Размер: 11х11 cm.

Карти за игра

№ Арт. номер Описание

(1) 6611040134 Намери съвпадащите карти
(2) 6611040135 Забавна математика
(3) 6611040136 Английски думи
(4) 6611040137 Умножение
(5) 6611040138 Научи се да рисуваш

2,99 лв.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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Книжки с твърди корици

№ Арт. номер Описание

(1) 5525121513 Да броим с пръстчета до 5
(2) 5525121514 Кой какво каза
(3) 5525121515 Бебетата на животните

(1) (4)

(2) (3)

2,28 лв.

3,21 лв.

4,58 лв.
5525121480

4,58 лв.
5525121482

Книжки с игри

• В тази книжка има скрити рисунки. 
За да разбере какво е нарисувано, 
детето трябва да очертае контура. 
Докато свързва последователно 
точките, по един забавен начин то 
ще учи буквите и числата.

• В нея са включени: лабиринти; игри с 
букви и числа; съединяване на точки; 
разлики между картинки; сенки на 
герои; рисунки за оцветяване; пъзели; 
секретен код; домино.

71,99 лв.
6015220074

71,99 лв.
6015220075

Горски животни, 5 бр. Морски животни, 6 бр.

• Размер на лоса: 22х19 cm.
• Изработени от издържлива 

пластмаса.

• Размер на кита: 30х85 cm.
• Изработени от издържлива 

пластмаса.

4,58 лв.
6610120070

Помагало за работа вкъщи 
„Математика 5-7 год.“

• Книгата включва: броене; липсващи 
числа; събиране; групиране; 
изваждане; по-голямо, по-малко и 
равно; половинки и четвъртинки; 
други забавни игри.

71,99 лв.
6015220073

Екзотични животни, 
5 бр.

• Височина на 
жирафа: 38 cm.

• Формат 
16.5x23.5 cm.

(4) 5525121516 Сладкопойна чучулига
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Комплект животни, 
„Джунгла“

53,99 лв.
6015220080

Комплект животни, 
„Ферма“

• Комплект от 60 броя селскостопански животни в удобна 
кофичка за съхранение. 

• Най-голямата фигурка (кон) е с размер 5x5 cm.

53,99 лв.
6015220079

Динозаври за броене, 
60 бр.

Големи насекоми, 7 бр. Джъмбо животни 
от фермата

Джъмбо ферма с  
животни, майки-бебета

Бутони животни, 4 бр.

53,99 лв.
6015220082

74,99 лв.
6635100980

79,99 лв.
6635100981

39,99 лв.
6611100346

• Комплектът се състои от крава, овца, прасе, гъска, с 
малките си рожби. Изработени от издържлива пластмаса.

• Размер на кравата: 19х11 cm.

• Четири различни 
забавни звука на 
животни: петел, 
крава, куче и кон. 

• Всеки бутон е с 
диаметър 9 cm.

• Съдържа: 12 вида животни от джунглата с размери между 
4 и 7.5 cm; кофичка за съхранение и забавни факти за 
животните.

• Включва 10 различни вида динозаври: най-големият (T-Rex) 
е с размер: 5х5 cm.

• Размер на коня: 
22х19 cm.

• Изработени 
от издържлива 
пластмаса.

• Размер на най-голямото: 20х13 cm

74,99 лв.
6626020047
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Терапевтична къща Звездно небе

• Размер: 70х70 cm. 
• Панелът е съставен 

от метална рамка 
и черно платно, има 
вградено захранване.

2329,00 лв.
6635100986 1259,00 лв.

6635101069

Терапевтично елече

116,90 лв.
6611060229

• Размер: S; височина 
110–125 cm; обиколка 
на гърдите 50 cm.

• Тегло: 2.1 kg.

187,90 лв.
6611060231

• Размер: L; височина 
140–155 cm; обиколка 
на гърдите 70 cm.

• Тегло: 3.6 kg.

147,90 лв.
6611060230

• Размер: M; височина 
125–140 cm; обиколка 
на гърдите 60 cm.

• Тегло: 2.8 kg.

• Терапевтично меко елече с тежести, които спомагат за намаляване на стреса и напрежението.
•  Носенето на елечето подобрява равновесието и проприоцептивните възприятия при деца със СИД.

Сензорен панел 
„Лава“

• 4 различни 
панела, всеки с 
размер 50х50 cm.

• Под прозрачната  
пластмаса има  
различни цветни  
вещества, които се движат и смесват 
под натиска на ръцете или краката.

404,90 лв.
6635101075

Фиброоптична завеса 
от 150 влакна

• Размер: 2 m х 0.75 mm.
• Сноп влакна с общ 

проводник, чийто край 
е свързан с източник 
на светлина. Устойчив 
на вода и замръзване, 
безопасен за деца.

1019,00 лв.
6635101076

Успокояваща лампа кученце

49,99 лв.
6611100580

• Лампа във форма на кученце действа успокояващо на всяко 
дете. Помага с балансиране на дишането.

• Вдишай, когато лампата свети по-светло  
и издишай, когато се затъмни.

Таралежи Котви

• Размери:  
150x150x152 cm.

• Полисензорно 
пространство  
за дейности, 
основани 
на сензорна 
интеграция.

• 5 части, изработени 
от мека пяна, 
покрита с PVC; 
покрив от 
найлонова мрежа.
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• Размер: 22х5 cm

Сензорен комплект, 
четири туби

• Всяка туба предлага уникално хипнотизиращо движение – 
успокояващ гравитационен спинер, фантастична неподвижна 
тръба, успокояваща бляскава тръба и вълшебен пясъчен 
часовник.

69,99 лв.
6611060240

Кутия „Усещане“ Кутия „Усещане“

• Като мушнете ръцете си в дупките в предната 
част на кутията, може да усетите какво се крие 
в кутията. Отгоре има два отвора със стъклени 
призми, покрити с дървени капачета, през 
които може да пробвате да видите какво има в 
кутията. А ако поставите ухото си до фунията в 
горната част, може да опитате и да чуете дали 
скритият предмет издава някакъв звук.

91,99 лв.
6611100036
• Размери: 

40x25x31 cm

• Стискане, докосване,  
усещане и разпознаване! 
Играта представлява 
изградена сензорна 
стена, която тренира 
възприемането на 
пространството и усещането 
за допир при малчуганите.

• Размери: 40x18x20 cm.

69,99 лв.
6611060250

• Размер: 
35х23 cm.

Огледало с дръжки 
и МДФ рамка

Комплект сензорни играчки, 8 бр.

• Комплектът се състои от 8 части, които помагат на 
всяко дете да успокои ума и тялото си и да редуцира 
стреса и негативните мисли.

69,99 лв.
6611060398

53,99 лв.
6611060037
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44,99 лв.
6611060191

204,90 лв.
6611060232

Комплект сензорни  
торбички

• Комплектът съдържа 10 торбички: структурирани, гладки, 
копринени или меки, за изследване на различни текстури.

51,99 лв.
6611100075

Тактилна торбичка

• Бръкнете в чантата и се опитайте да нацелите 2 еднакви 
фигури само чрез докосване.

Сензорни ръкавици, 6 бр.

• Размер: 28 х 21 cm.
• Материал: Оксфорд плат, велур, памучен плат, гладка PVC 

материя, текстурирана PVC материя; пълнеж: пяна.

• Размери: 26x10x3.5 cm

37,99 лв.
6611060253

• Размери: 15x11.4x1 cm

90,99 лв.
6611060033

Мемори игра с текстури, 
16 части

Мемори игра с текстури 
„Докосни и отгатни“

42,99 лв.
6611060035

40,99 лв.
6611060054

Тактилна мемори игра 

Тактилни плочици „Мемо“

• 20 броя в комплект (10 чифта).
• Размер: 9х1х4.3 cm.

• Тактилната мемори игра развива паметта, логиката 
и развитието на сетивата при децата. 

• Размери: 27x2.2x27 cm; част: 8x1.2x8 cm.

Комплект сензорни 
топки

79,99 лв.
6635100987

• Комплект от 10 сензорни 
топки: топче от мъниста, 
топчета от пяна, грапави 
топчета, кубчета, циркова 
топка, топчета с ресни, 
също и чанта за съхранение.

• Чрез играта децата ще се научат да разпознават 
цветовете и различните повърхности.
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455,90 лв.
6611060235

159,90 лв.
6611060032

Сензорна дъска със 
сензорни елементи

• 6 плочки с размери: 35.5x30.5x2 cm

• Маймуна с пухкав корем, лъв с грива, 
кожа на слон, кора на дърво, почва.

• Размер: 119х76.5 cm.

• Размер: 25х25 cm.
• Материал: HDF дъска, неплъзгаща се PVC 

тъкан, плюшен плат, изкуствена трева, 
кокосови влакна, „Минки“ в морски цвят.

189,90 лв.
6611060366

• Стимулиране на зрението и допира, 
благодарение на подвижните части.

Сензорна постелка „Пица“

272,90 лв.
6611060365

• Размер: 140 cm.

Подови сензорни 
панели, 6 бр.

Сензорна пътека

69,99 лв.
6611060364

• Мека и приятна на допир възглавничка с форма на бонбон.
• Аксесоари в комплекта: шнурове, копчета, велкро, катарами, преса.

Възглавничка-бонбон с аксесоари
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• Височина: 75 cm. 
• Големи меки кукли, облечени в няколко слоя дрехи 

(дървени и пластмасови копчета, велкро, ципове, 
дантели и катарами).

271,90 лв.
6605320001

Платно за стена с плодове и зеленчуци

• Размери: платно: 100х150 cm; 
10 плода с велкро: 7х15 cm;  
11 зеленчука с велкро: 7х15 cm.

85,99 лв.
6620040016

Момче

60,99 лв.
6611060371

Прозрачни звукови 
кубчета, 18 бр.

• Размери: 
5х5х5 cm.

• Размер: Ø4х5 cm.
• Всеки 2 кутии споделят едно и също съдържание и те 

трябва да бъдат проследени чрез сравняване на звука им.

Комплект „Звукова памет“, 
12 броя

65,99 лв.
6611060208

Манипулативна кукла с дрехи

85,99 лв.
6620040017

Момиче

• Размери: 7х25x35 cm

Меки кукли „Николета и Давид“

• Цип, копчета, обувки и закопчалки с велкро помагат за 
трениране на фините двигателни умения у най-малките.

52,99 лв.
6620040029
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Зарчета „Емоции“

• Размер: Ø15 cm

• Кубчета с фотографии, изразяващи 
емоции и емоционални думи.

Топки „Емоции“,  
6 бр.

• 6 вида емотикони: радост, тъга, 
страх, гняв, изненада и безизразност.

Авокадо с емоции

40,99 лв.
6611100212

26,99 лв.
6635100546

26,99 лв.
6611060245

• Целият комплект се предлага в 
торбичка с размер 19х22 cm.

• Пълнеж: пластмасови топчета.

• Играта е с 2 лица – може да създадеш 
2 изражения едновременно и да ги 
сравниш. Размери: 16x10x8 cm.

13,99 лв.
6611120381

26,99 лв.
6611100568

34,99 лв.
6611060233

Играчка Ананас с 
емоции, 26 части

Бебешки пъзел Carotina 
baby – първи емоции,  
12 части

Сензорни торбички 
„Емоции“

• Размер: Ø4 cm

• Четири авокадота с различни 
емоджита във вътрешността, 
изразяващи осем емоции: щастлив, 
тъжен, ядосан, изненадан, щур, 
разочарован, уморен и уплашен.

174,90 лв.
4045180005

Възглавнички за сядане 
„Емоции“, 6 броя

• Размер: 30x3 cm.

31,99 лв.
6620040001

Кукли за куклен театър 
„Емоции“, 6 бр. 

• Размер: 25х22 cm.
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Дървен дидактичен куб  
на колелца, голям

Дървена дъска 
„Двигателна 
активност“

• Тренирайте фините двигателни умения, докато 
играете и се забавлявате. Осем функции. 

• Размери: 47x20x48 cm.
• Размери: 

47x39x32 cm

Музикална маса 2 в 1  
за трениране на 
моторните умения

159,90 лв.
6015280021

199,90 лв.
6611060278

164,90 лв.
6611060269

• Размер: 15 cm

Таралеж за трениране на 
моторните умения

• Децата вмъкват и премахват частите на Спайк, упражнявайки своите фини 
двигателни умения. Комплектът от 14 части включва: 12 цветни бодли и 
твърд пластмасов таралеж от 2 части.

36,99 лв.
6611060150

149,90 лв.
6611060262

Дидактична 
спирала, 3 броя

• Размери: 20x20x36 cm

Дидактичен 
дървен куб

90,99 лв.
6611060260

34,99 лв.
6611060252

Мултиактивен 
дървен куб, пастел

51,99 лв.
6611100547

• Размери: 15x15x30 cm

Детска дървена проходилка 
с игри Toucan

• Стабилна и ненакланяща се конструкция с триъгълна форма. 
„Пляскащите крака“ издават звуци при бутане. Клюнът 
и долният рафт се използват за съхранение на частите. 
Размери: 35x32x49 cm; височина на дръжката: 45 cm.

• Размери: 14x10x12 cm

• Мултифункционална бебешката проходилка. 
• Спирачната система осигурява стабилно положение.
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Манипулативна дъска „Мече“

Манипулативна дъска 
„Хипопотам“, активна

• Размер: 91x32 cm

• Размер:  
91x32 cm

Манипулативна дъска 
„Самолет“, активна

• Съдържа: огледало, магнитен 
лабиринт, зъбчати колела.

Манипулативни дъски „Замък“
• Размери: 72x72х134 cm
• 4 различни панела от 

четирите страни.

• Съдържа: сметало, магнитен лабиринт, 
сортиране на фигури.

145,90 лв.
6611060018

154,90 лв.
6635100999

• Съдържа: спирала, въртящ се диск, 
лабиринт, часовник, зъбчати колела.

• Размер: 180x66 cm494,90 лв.
6635101004

716,90 лв.
6611060003

Активна дъска „Конче“

101,90 лв.
6611060109

• Размери: 
36x4.5x55 cm.

Комплект лабиринт 
с топчета

71,99 лв.
6611060108

• 3 различни лабиринта.
• Размери: 35х14.8х5 cm.

• Размери: 
40х17х28 cm.

Игра на умения 
„Магнитен лабиринт“

84,99 лв.
6611060312
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• 10 броя MDF фигури. 
• Размер: 15x15 cm
• Дебелина: 1.2 cm

Графомоторни фигури

• Придвижването с пръст по грапава линия стимулира усещането при допир и подобрява визуално-двигателната 
координация и концентрацията.

Комплект за графомоторни 
упражнения

• Размер: 
98x17 cm

• Разполага с три нива на трудност.
• Включва четири пластмасови дъски за писане и изтриване.
• Комплектът е допълнен с магнити.

63,99 лв.
6611060238

142,90 лв.
6611060237

• Размери: 
33х10х1.8 cm.

Комплект манипулативни 
дъски, 4 броя

Манипулативна дъска

61,99 лв.
6611060129

• Изработена от MDF.
• Размер: 30x21 cm.

30,99 лв.

31,99 лв.

Дървена дъска за графомоторика за 2 ръце

37,99 лв.

• Изработена от MDF.
• Размер: 30х21 cm.

№ Арт. номер Описание
(1) 6611060133 Дъска 1
(2) 6611060132 Дъска 2

№ Арт. номер Описание
(1) 6611060060 Жълта
(2) 6611060061 синя

(1)

(1) (2)

(2)

(3)

• Насърчават 
фината моторика и 
двигателни умения 
при децата.

(3) 6611060134 Дъска 3
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• Размер: 
Ø8.5х2 cm.

Кула с дървени 
форми за 
надграждане

18,99 лв.
6611060277

• Размери:  
16х5х16 cm.

• Размери: 
15х5х11 cm • Размери: 61х6.5х17 cm

10,99 лв.
6611060309 29,99 лв.

6611060311

10,99 лв.
6611060308

• Размери: 
3.5x3.5x15 cm

Кубчета-пъзел 
„Джунгла“

12,99 лв.
6611020090

Пъзел за нанизване 
„Дъга“, цветове и 
форми, 18 части

Кула-тигър с дървени 
форми за нанизване 
„Сафари“

19,99 лв.
6611060306

26,99 лв.
6611120272

• Размери: 19х10х11 cm

• Размери: 
9х9х13.5 cm.

• Размери: 24х20х34 cm. 
• Трябва да се маневрира 

с малкото дървено 
корабче през цветните 
пътеки и дупките.

53,99 лв.
6611060313

Игра – Дървена 
пътека за катерене

Дървена играчка за дърпане Дървена играчка за 
бутане – Пате

• Размер:  
Ø8х15 cm.

19,99 лв.
6611100550

Дървена ракета 
за нанизване,  
5 части

• Размери: 14x8x12 cm. • Размери: 14x8x12 cm.

18,99 лв.
6611100520

16,99 лв.
6611100519

Дървена играчка за дърпане 
със спирала

Зебра Хипопотам
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• Включва 9 части.
• Размер: Ø12х9.5 cm.

Дървен пъзел  
за нанизване  
с цветни пръчки

59,99 лв.
6611060256

• Включва 4 части.
• Размер: 13x13x6.5 cm; фигури: 3х3.5 cm.

Куб с дървени 
форми и сортер

19,99 лв.
6611060275

Дървени форми 
за нанизване 
тип „пъзел“ 

• Включва 16 части.
• Размери: 30x7x5.5 cm.

34,99 лв.
6611060299

21,99 лв.
6611120367

59,99 лв.
6611060092

42,99 лв.
6611060076

42,99 лв.
6015220090

33,99 лв.
6611060036

58,99 лв.
6015280022

Кола за вграждане на 
животни „Сафари“

• Размери: 23х13х14 cm;  
жираф: 5х1.5х8 cm.

Дървени цветни форми 
с дъска за сортиране

Детски дървен  
телефон за сортиране

• Включва 12 части.
• Размер на основата: 48x9.5 cm;  

форма: 7 cm.

• Размери: 19х18х19 cm.
• 6 части за вгнездяване.

Конструктор за 
сортиране с цилиндри

Дидактични дървени 
кубчета и сортери

Пъзел с фигури,  
дървен

• За фината моторика, разпознаването 
на цветовете и  правилно сортиране.

• Размер: 23x18 cm.

• Размер на основата: 17.5x17.5 cm.
• Комплектът съдържа 16 кубчета, 

изработени от дърво.

• Размери: 22x22x1 cm.
• Комплектът съдържа 15 части.
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• Размери: 16x9x3 cm 
• Включва 5 части.

Форми за вгнездяване 
„Дъга“, дървени

22,99 лв.
6611060271

• Размер: 30х8 cm, включва 12 части.
• 4 различни форми в много цветове

Пъзел за нанизване „Лабиринт“, 
различни форми

• Пъзелът се състои от 10 части.
• Размери: 20x16x11 cm.

Пъзел за нанизване „Лабиринт“,  
цветове и форми

35,99 лв.
6611120080

29,99 лв.
6611060285

• Пъзелът се състои от 12 части.
• Размер: 19x18x9.5 cm; размер на част: 9x7.5x1 cm.

Пъзел за вгнездяване 
„Животни“, пастелни 
цветове

32,99 лв.
6611120230

• Комплектът включва: 20 двустранни карти-пъзели;  
16 парчета пъзел в четири форми, цветове и шарки.

• С над 10 метода за игра. Размери: 16x16 cm.

31,99 лв.
6611120270

36,99 лв.
6635101124

Умствена игра 
„Блокчета“

Пъзел за нанизване „Гъсеница“, 
цветове и форми

• Размери: 31x10x4.5 cm.
• Включва 12 части.

• Размери: 22x6x13 cm.
• Включва 16 части.

Комплект за нанизване с цветове, 
форми и животни

22,99 лв.
6611060283

• Размери:  
19x5x14 cm.

• Включва  
10 части.

Комплект за нанизване  
„Диви животни“

26,99 лв.
6611060259
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• Размери: най-голям куб: 15x15x15 cm; 
най-малък куб: 6.5x6.5x6.5 cm.

• Включва 10 части.

Кубчета за 
надграждане  
„Диви животни“

• Размери: 18x10x15 cm.
• Включва: 26 части.

Корабче за баланс, 
дървено

Игра за баланс, 
дървена

• Размери основа: 14x2x8.5 cm;  
фигура: 3x2 cm. 

• Включва: 17 части.
• Размери: 32x26x28 cm.
• Включва: 16 части.

Игра за баланс 
„Гъсеница“

43,99 лв.
6635101198

18,99 лв.
6611060276

40,99 лв.
6611060287

24,99 лв.
6611060084

• Размери:  
19x12x12 cm

Дървена игра с 
чукче и птици

42,99 лв.
6611100436

• Размери: най-голям куб: 13х13х13 cm; 
най-малък куб: 6х1.5 х 6 cm.

• Включва 5 кубчета и 5 животни.

27,99 лв.
6611100548

37,99 лв.
6611020098

Дървена игра с чукче, 
пастел

• Класическа игра за координация ръце-очи и двигателни 
умения. 

• За деца над 18-месечна възраст.

Кубчета за 
надграждане, 
дървени

• Рaзмери: слон: 9х1х6.5 сm;  
лъв: 6.5х1х5.5 cm.

• Включва 9 части.

19,99 лв.
6611060307

Комплект дървени 
животни за подреждане

• Размери: 
22x9x12 cm.
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Комплект помощни ръчички

Пинсети, цветни

• Помощните ръчички развиват фините двигателни умения.
• Комплектът включва 4 броя помощни ръчички за ранно 

обучение.

• Развиват фините двигателни умения.         
• 12 пинсети в 6 ярки цвята.
• Размер: 15 cm.

• 6 пинсети в 6 ярки 
цвята.

• Размер: 12 cm.

19,99 лв.
6635101111

28,99 лв.
6628020084

27,99 лв.
6628020047

Кула с чукче  
и топчета, голяма

• Включва 13 части.
• Размер: 36x10x35 cm; 

топчета: Ø4.5 cm.

Писта с топчета

• Море с 3D декорация. 
• Играта включва 24 части.
• Размери: 24x24x10 cm.

Игра „Млад рибар“

38,99 лв.
6611100398

38,99 лв.
6611100551

38,99 лв.
6611060286

• След пускане на топчето 
по конструкцията се 
възпроизвеждат различни 
звуци.

• Размер: 37х16 cm.

Игра за звукова 
памет с топче

45,99 лв.
6611060251

• Каскадната кула с 
космически кораби  
за придвижване  
от долу до горе.

• Размери:  
12x9.5x25 cm.

• Размери: височина: 
Ø18х26 cm; дървени 
сфери: Ø4.5 cm.

72,99 лв.
6611100396

Каскадна кула 
„Космос“, дървена
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• Размери: 13x10x4 cm

Мъниста за нанизване, 
в кутия, 84 броя

• Целта на играта е чрез нанизване 
да се наредят цифрите от 0 до 9 в 
правилния ред.

• Размери: форма: 4x4x2 cm;  
въже: 100 cm.

• Включва 22 части.

Животни и числа  
за нанизване

52,99 лв.
6611060019

48,99 лв.
6611060030

20,99 лв.
6611060282

21,99 лв.
6611060288

• Размер: 
9х8.5 cm

Ябълка и червейче 
за нанизване, 
дървени

19,99 лв.
6611060254

• Размери: 12x5x5.5 cm

Сирене и мишка 
за нанизване, 
дървени

13,99 лв.
6611060279

• Размери: 15x6x9 cm

Обувка за 
нанизване, 2 броя

36,99 лв.
6611060263

• Размери: 40x21x2 cm.
• За деца над 3-годишна възраст.

Дървена дъска 
с обувки за 
нанизване

22,99 лв.
6611060266

• Комплект от 360 части х 1.5 cm и 
многоцветни въжета с дължина: 90 cm.

• Комплект от копчета за нанизване в 
различни цветове, 72 броя в опаковка.

Пластмасови топчета 
за нанизване, 360 бр.

Комплект копчета за 
нанизване, 72 бр.

• 20 карти за активност, 108 
мъниста, 2 черни въженца х 92 cm с 
пластмасови накрайници х 2.5 cm

Дървени мъниста  
за нанизване

69,99 лв.
6611060241
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Комплект за нанизване  
„Животни и превозни средства“

• Комплектът включва 9 въженца.
• Размери на дъската: 23х24 cm.

Дъска с връзки за 
нанизване, 3 броя

• Размер: 
23x22x0.5 cm

Комплект за 
нанизване 
„Животни“, 2 бр.

Мечета за 
нанизване

• Различните форми от филц.
• Размери: 18x0.5x26 cm.
• Комплектът включва 21 части.

11,99 лв.
6611060261

10,99 лв.
6611060023

• 24 части

29,99 лв.
6611060301

27,99 лв.
6611060242

Клоун с дрехи 
за нанизване

28,99 лв.
6611060268

Къща с ключалки

• Размери: 15x15x28 cm

• Размери: 13x13x17.5 cm

Къща с ключалки, дървена

52,99 лв.
6611060289

104,90 лв.
6611060257

Дървен борд „Мече“, 
основни умения

Куб с меки закопчалки 
„Пеперуда“
184,90 лв.
6611060053

41,99 лв.
6611060400

• Размери: 30x30x30 cm
• Размери: 38x30x1.2 cm.
• Материал: дърво.

• 8 фигури, 9 въженца
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• 600 артикула с различни цветове и форми: животни, 
плодове, зеленчуци, карти, кламери, зарчета и други.

• Включва 6 съда за сортиране, табла за сортиране и 
предложения за дейности.

Комплект за сортиране  
и броене

139,90 лв.
6611100078

• Включва: 66 елемента за броене (7 плода в 4 цвята),  
22 сантиметров пай, подвижен разделител, 3 двустранни 
карти, 2 големи пинсети.

61,99 лв.
6611100079

Магнитен комплект  
за сортиране „Цветове“, 

56,99 лв.
6611060111

• Подходящ за всяка магнитна 
повърхност.

• Включва 8 цветни рамки,  
40 сортиращи магнита.

Комплект за сортиране

• Комплект за сортиране; разпознаване 
на цветовете; броене; съчетаване и 
много други. Комплектът се състои 
от 46 3D части.

Зеленчукова градина за 
сортиране

59,99 лв.
6611100302

• 5 номерирани сандъчета за съкровища с 5 съвпадащи ключа и 
изненада във всяко. Комплектът включва и монети.

43,99 лв.
6611100428

Игра „Пиратско съкровище“ – 
сортиране на цветове

• Дървените части разполагат с красиви 
мотиви или числа. След съвпадение 
на числата с мотивите, те трябва 
да бъдат поставени в съответните 
прорези. Капакът на кутията се 
заключва безопасно с 2 ключалки.

Дървена кутия 
за сортиране

56,99 лв.
6611060300

• Образователна игра за разделно 
изхвърляне на отпадъци. Състои се 
от 13 елемента.

• Размери: 29.5х12х8.3 cm.
• Материал: дърво.

43,99 лв.
6611060372

Дървена игра за 
сортиране на отпадъци 

• Размери: 40х10х9.5 cm.
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Комплект за сортиране 
на цветове „Семейство“

41,99 лв.
6611100431

Домашни животни  
за броене

• 144 броя

38,99 лв.
6635101009

• Комплектът включва по 12 бр. 
жирафи, крокодили, хипопотами, 
маймуни, лъвове и слонове в 6 
различни цвята: син, кафяв, оранжев, 
жълт, зелен и лилав.

Комплект за броене 
„Диви животни“

• 72 броя

44,99 лв.
6635101112

• Този комплект от 72 броя меки гумени 
превозни средства включва 6 цвята и 
форми, включително кола, влак, самолет, 
влекач, автобус и пожарна кола.

Превозни средства 
за сортиране и 
броене

• 72 броя

35,99 лв.
6618020091

Животни за сортиране 
и броене,  72 бр.

36,99 лв.
6618020041

Плодове за сортиране  
и броене, 108 бр.

41,99 лв.
6618020039

Зеленчуци за сортиране 
и броене, 144 бр.

59,99 лв.
6618020040

• Комплект от животни в шест форми, 
шест цвята. 

• Изработени от мека гума.

• Сортирайте фигурите по форма, пребройте ги или 
ги съпоставете по цвят със съответната къща – 
разполагате с множество начини за учене и игра!

• Фигурите включват: майка, баща, брат, 
сестра, бебе и домашен любимец.

• Фигурите са в 6 цвята: червен,  
жълт, зелен, син, лилав и оранжев.

Фигури за сортиране и броене 
„Семейство“

• 72 броя

41,99 лв.
6618020063

16,99 лв.
6618020067

• 24 броя

• Помага за развиването на 
двигателните умения, различаването 
на цветовете и броенето. 

• Съдържа 6 плода в различни цветове

• 72 броя • 72 броя

• Спомага развитието на двигателните 
умения, различаването на цветовете 
и броенето. Съдържа 6 зеленчука в 
различни цветове

• Комплектът включва по 12 броя гумени 
фигурки на куче, котка, риба, заек, 
птица и морски свинчета, всички в 
прозрачна пластмасова кутия с капак.

• 108 броя

• 42 броя
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Строителен комплект 
„Зъбни колела“

47,99 лв.
6611100076

• 40 части

Тухлички от пяна

73,99 лв.
6611020026

• Размер: 24x29 cm

Пластмасов конструктор 
в кутия, 200 части

45,99 лв.
6611020023

Пластмасов конструктор  
в кутия, 88 части

• 5 форми.
• Размери на кутията:  

37х23х22.5 cm.

51,99 лв.
6611020073

• Материал: пластмаса.

• Помага за разбиране на причинно-следствена връзка.
• Упражнявайте критичното мислене и решаването на 

проблемите с този маймунски конструктор!

33,99 лв.
6611100566

99,90 лв.
6611020004

104,90 лв.
6611020034

217,90 лв.
6611020025

Конструктор, 
52 части

Голям дървен конструктор 
„Греди“, 120 броя

Конструктор „Маймунки“, 
103 части

Строителен комплект  
„Зъбни колела“, 150 части

• Комплектът включва: 15 
стълба; 13 шестостенни 
форми; 28 малки предавки; 
4 основи; 1 манивела. 
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• Комплектът съдържа 50 дървени строителни блокчета.
• Размери: най-голяма част: 6x3x3 cm; най-малка част: 3x3x1 cm.
• Включена текстилна торбичка за съхранение.

• 50 части

• 100 части

Дървен конструктор  
в текстилна торбичка

39,99 лв.
6611020096

37,99 лв.
6611020097

36,99 лв.
6611020118

37,99 лв.
6611020116

80,99 лв.
6611020024

32,99 лв.
6611020081

60,99 лв.
6611020088

• Размери кубчета:  
3х3х3 cm.

• Конструктор, изработен в пастелни цветове. 
• Размери: кубчета: 3х3х3 cm; правоъгълник: 9х3х1.5 cm. 

• Конструктор с включени и слон, мишка и патица.
• Изработен от висококачествено дърво.

• Размери на най-голямата част: 6x3x3 cm. • Размери: 25х20х25 cm.

Дървен конструктор 
„Сафари“, 50 части

Дървен конструктор 
в пастелни цветове, 
50 части

Дървен конструктор 
„Мишката и слона“, 50 части

Дървен конструктор  
„Зоопарк“, 50 части

Дървен конструктор  
„Зоопарк“, 100 части

• Съдържа различни по форма и дизайн дървени строителни 
блокове, както и пет фигурки на животни и блокове със 
сафари мотиви. Включва кутия за пренос и съхранение.
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• Размери: жаба: 5x3.5x0.5 cm;  
мелница: 3.5x7x10 cm.

• 100 части.

Дървено домино  
„Жаба“, в кутия

46,99 лв.
6611020022

83,99 лв.
6611020050

98,99 лв.
6611020120

63,99 лв.
6611040037

• Размери: 37x28x39 cm;  
височина на дръжката: 39 cm.

Дървен конструктор 
с количка

119,90 лв.
6611020075

• 240 части

Конструктор за свързване 
„Малко цвете“ 

40,99 лв.
6611020089

• Строителни блокчета за създаване на различни форми.

• Размер на магнити топки: Ø1.3 cm; 
правоъгълници: 1.5x2.5 cm. • Размер: 11.9х2.4 cm

Блокчета – строителни 
превозни средства,  
200 бр.

Конструктор с 
магнитни елементи, 
244 бр.

Конструктор с 
магнитни елементи 
36 бр.

79,99 лв.
6618020131

• Комплект за логично 
мислене, за разпознаване 
на цветове и форми.

• Състои се от  
120 елемента.

• Размер: 10.5х7.4 cm.
• Материал: пластмаса.

Елементи за създаване 
на геометрични тела
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• Размери: 100x50x7.5 cm

Дървена писта

91,99 лв.
6611100390

184,90 лв.
6611100389

38,99 лв.
6618020084

Подвижен шкаф с 8 кутии, 
пълни с конструктори

• Размери: 34х34х97 cm. 
• Подвижен шкаф с 4 колела и 

2 ключалки; 8 пластмасови 
контейнера с капаци; 8 комплекта 
тухли, общо: 1200 броя.

537,90 лв.
6611020012

• 100 части.
• Релси, мостове, бариери, 

превозни средства, фигурки, 
пътни знаци, къщи и дървета.

• Размери: 100х98х12 cm.

• Размер: 5x7 cm. 
• Части с различни 

цветове за свързване в 
последователност. 

• Играта развива фината 
моторика и визуална 
координация.

Дървена писта

Геометрична верижка,  
200 части

72,99 лв.
6611020021

• Конструкторът се 
състои от 80 топчета 
(6 цвята, Ø1.7 cm) и 250 
сламки (6 дължини, 6 
цвята; 5–14 cm).

Конструктор с  
80 топчета и 250 сламки

• Влакчето може да променя цвета си, като размествате 
дървените блокчета в зависимост от своите предпочитания.

• Размери: 32x6x8 cm.
• Включва 16 части.

Дървено влакче

34,99 лв.
6611100392
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30,99 лв.
6611100510

66,99 лв.
6611020061

30,99 лв.
6611060370

140,90 лв.
6611020020

Игра за композиция  
и пробиване

• Комплектът включва 10 двустранни карти с примерни 
композиции, 100 болтчета в 5 цвята, гаечен ключ и детски 
винтоверт.

• Включва 5 дъски и 1000 
гайки в опаковка.

• Размер: 16х16 cm.

• Включва 80 цветни 
части, които могат да 
бъдат разполагани по 
различни начини.

• Размери: 26x26x2 cm.

Мозайка, 1000 части

Дървена мозайка

99,99 лв.
6015220037

71,99 лв.
6611020027

19,99 лв.
6611020001

• За развитие на въображението, фантазията и 
творческото мислене. Размери на основата: 37х2х28.5 cm.

• Комплектът съдържа 32 винта и 32 гайки в 4 цвята 
и 4 форми. Всеки винт е с височина 6.5 cm.

• Размери: 40х3х27 cm.
• Дървената кутия съдържа двустранна дъска с игри, 

мъниста в 9 цвята, 24 карти с образец и 4 дървени зара.”

• Състои се от  
101 броя елементи.

• Размер: 20х20 cm.

Винтове и гайки, четири 
цвята, 64 части

Дървена мозайка с пъзел  
и „Не се сърди човече“

Комплект – дъска с 
цветни елементи за 
редене

57,99 лв.
6015220083

• Комплектът включва: дъска за лабиринт; 17 части за 
лабиринт; четири топки, десет двустранни многоезични 
карти.

Комплект „Създай 
лабиринт“

Магнитна мозайка, 
49 форми
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• Включва 174 части.
• Разполагате с 4 примерни изображения.
• Размери: кутия: 19x26x4.5 cm; чукче: 14x4 cm.

• Комплектът съдържа 160 части за проектиране на робот.
• Размери: коркова дъска: 24x17x1 cm; чук: 14x4 cm.

Дървена мозайка  
с чукче „Ферма“

Дървена мозайка  
с чукче „Роботи“

39,99 лв.
6611020078

40,99 лв.
6611020082

• Материал: дърво.
• Размери: 19x22x1 cm.

• Размер: 22x28 cm.

• Размери: 30х2х21 cm.

22,99 лв.
6611120365

17,99 лв.
6611120309

18,99 лв.
6611120093

Пъзели в кутия „Фермата“, 4 броя

Дървен пъзел 
„Пеперуда“

• Размери: 30х2х21 cm.

15,99 лв.
6611120110

17,99 лв.
6611120158

Дървен пъзел 
„Геометрия“

Дървен пъзел 
„Плодове“

• Размер: 45х8.5 cm.

• Размери: 15x15x1.8 cm. • Размер: 22х22 cm.

11,99 лв.
6611120170

15,99 лв.
6611120300

Дървен пъзел 
„Калинка“

Дървен пъзел 
„Костенурка“

Пъзел „Превозни 
средства“
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• Включва 27 части.
• Размери: 19x14x7 cm.

Дървен пъзел 
„Коли“ в кутия

35,99 лв.
6611120177

16,99 лв.

• Размери: 30x22x1.5 cm• 9 части

Дървен пъзел за вгнездяване

№ Арт. номер Описание
(1) 6611120231 Животните в гората
(2) 6611120233 Превозни средства
(3) 6611120232 Ферма
(4) 6611120240 Кухненски предмети
(5) 6611120207 Семейство и приятели

(1)

(4)(3)

(2)

(5)

• За разпознаване на превозните средства и 
звуците, които те издават. Комплектът 
съдържа 8 елемента: основа 30x3.3x22.5 
cm; 7 пъзела с дръжки. Подходящ за деца над 
18-месечна възраст.

• 5 броя

Дървен пъзел със звук 
„Транспортни средства“

42,99 лв.
6611120369

• Голям пъзел с много форми на 
селскостопански животни.

• Предназначен за деца от 3 до  
6-годишна възраст.

Пъзел „Фермата“  
Montessori

22,99 лв.
6611120382
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6,49 лв.
6611100546

• Кубчета с размери 4x4 cm.
• Изобразени 72 броя цифри, 

знаци и картинки. • Кубчета с размер 4x4 cm.

Кубчета, 12 бр. Пластмасови 
малки, 9 бр.

• Размери: 18x0.5x26 cm.
• Включва 36 части.

Мече с дрехи в кутия

• Отделните пъзели са 
съставени от 2 до 6 
части.

• Размери: 16x9.5x7.5 cm.

Пъзели в кутия  
„Моите 5 любими играчки“

• 20 части

Пъзел за обличане „Професии“, 
дървен

• Размери: 18x11x4 cm
• 12 части

10,99 лв.
6611120220

17,99 лв.
6611120219

27,99 лв.
6611060280

• 9 броя

15,99 лв.
6611120259

Гора

• 9 броя

15,99 лв.
6611120258

Фермата

Прогресивни 
пъзели

7,49 лв.
6015220019

Цифри

7,49 лв.
6614020008

Букви
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(1)

(2)

(3)

Кубчета приказки

Кубчета пъзел

7,49 лв.

№ Арт. номер Описание

(1) 6611100532 Червената шапчица, 12 бр.
(2) 6611100542 Пепеляшка, 12 бр.
(3) 6611100543 Пинокио, 12 бр.
(4) 6611100544 Снежанка и седемте джуджета, 12 бр.
(5) 6611100545 Трите прасенца, 12 бр.
(6) 6611120303 Котаракът в чизми, 12 бр.

• Шест картинки по мотиви от световноизвестна приказка.
• За развитие на въображението и концентрацията.
• Размери: 4x4х4 cm.

• За развитие на въображението и концентрацията.
• Размери: 4x4х4 cm.

(1)

(4)

(6)

(2)

№ Арт. номер Описание

(1) 6611100539 Домашни животни, 12 бр.
(2) 6611100540 Горските животни, 12 бр.
(3) 6611100541 Африканските животни, 12 бр.

7,49 лв.

(5)

• Включва 4 броя в различни форми, изработени от 
естествено дърво.

• Размери: 6.5x6.5x6.5 cm.

Комплект дървени пъзели 
„Енигма“

• 1 от 6 различни пъзела (подбор на случаен принцип).
• Размери: 4.5x4.5x4.5 cm.

Дървен пъзел „Енигма“, 
асорти

24,99 лв.
6611120208

10,99 лв.
6611120239

(3)
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• Размери: 20x20x2.5 cm
• 28 части

Дървен пъзел на слоеве 
„Животът на баба“

Дървен пъзел на слоеве 
„Животът на дядо“

• Размери: 20x20x2.5 cm
• 28 части

Дървен пъзел на 
слоеве „Момиче“

• 28 части
• Размери: 29x17x2 cm

Дървен пъзел на 
слоеве „Момче“

• 28 части
• Размери: 29x17x2 cm

39,99 лв.
6611120159

18,99 лв.
6611120225

18,99 лв.
6611120226

39,99 лв.
6611120111

22,99 лв.
6611120274

12,99 лв.
6611120275

12,99 лв.
6611120276

• Размери: 15x15x1.5 cm 
• Образователен, детайлен пъзел, за деца над 4-годишна възраст.

Дървен пъзел на слоеве 
„Етапи на бременността“

Пъзел на слоеве „Развитието 
на жабата“

Пъзел на слоеве „Семейство 
патици“

• Размери: 15х15х1.5 cm.• Размери: 15х15х1.5 cm.
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1,99 лв.
6611120349

1,99 лв.
6611120350

17,99 лв.
6611120068

17,99 лв.
6611120069

17,99 лв.
6611120070

17,99 лв.
6611120071

1,99 лв.
6611120351

Пъзели с 20 елемента

Пъзели „Годишните времена“, 
24 елемента

Заек Катеричка

Пролет Лято Есен Зима

Лисица

• Размери: 30.5х1х22.5 cm.
• За деца над 3-годишна възраст.

Пъзели 

№ Арт. номер Описание

(1) 6611120358 „Домашни животни“, 40 части
(2) 6611120396 „Горски кът“, 40 части
(3) 6611120397 „Африка“, 40 части
(4) 6611120398 „Динозаври“, 40 части

6,49 лв.

№ Арт. номер Описание

(1) 6611120359 „Котаракът в чизми“, 40 части
(2) 6611120399 „Червената шапчица“, 40 части
(3) 6611120400 „Пепеляшка“, 40 части
(4) 6611120401 „Пинокио“, 40 части

6,49 лв.

(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(4)

(3)

(2)

(1)

(1)

(2)

(2)

(3)

(3)
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№ Арт. номер Описание

(1) 6611120361 „Животни мечки“, 100 части
(2) 6611120409 „Карта на България“, 100 части
(3) 6611120410 „Животни панда“, 100 части
(4) 6611120411 „Животни куче“, 100 части

6,99 лв.

№ Арт. номер Описание

(1) 6611120108 „Житената питка“, 100 части
(2) 6611120405 „Снежанка“, 100 части
(3) 6611120406 „Дядо и ряпа“, 100 части
(4) 6611120407 „Трите прасенца“, 100 части

7,99 лв.

№ Арт. номер Описание

(1) 6611120198 „Косе Босе“, 60 части
(2) 6611120402 „Маша и мечока“, 60 части
(3) 6611120403 „Палечка“, 60 части
(4) 6611120404 „Малката русалка“, 60 части

6,99 лв.

Пъзели 

№ Арт. номер Описание

(1) 6611120360 „Сезони пролет“, 200 части
(2) 6611120408 „Сезони есен“, 200 части

9,99 лв.

(1)

(1)

(1)

(1) (2)

(3)

(3)

(3)

(4)

(4)

(4)

(2)

(2)

(2)
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Магнити „Здравословна храна“

• 34 магнитни  
части

71,99 лв.
6635100744

39,99 лв.
6611100073

• Ролева игра за насърчаване на социални и двигателни 
умения. Включва аксесоари, изработени от дърво.

• Размери: дъска: 27х20х1 cm; основа за пица: 12х8х0.5 cm.
• Комплект хранителни продукти, изработен от плат.
• Размери филийка: 11х10х1.5 cm.

• Размери кошница: 18х12х9.5 cm.
• За деца над 2-годишна възраст.

Карти с храна в кутия, 
24 бр.

• Комплект за езикови упражнения.
• Размер: 11х11 cm.

• 18 продукта.
• Размер на банана: 10 cm.

24,99 лв.
6635101072

Комплект за пица, 
29 части

Комплект за сандвич, 
12 части

29,99 лв.
6611100459

39,99 лв.
6611100461

39,99 лв.
6611100462

29,99 лв.
6611100463

17,99 лв.
6611100460

Комплект зеленчуци  
от плат в кошница,  
6 части

Комплект плодове  
от плат в кошница,  
8 части

Комплект хамбургер с 
чипс от плат,  
22 части

Комплект „Продукти за 
здравословно хранене“
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• Размери: гъба: 7x6x2 cm;  
морков: 10x4.5x2 cm.

Дървени зеленчуци, 
комплект, 9 части

15,99 лв.
6611140047

• Размери: торта: Ø16х5 cm;  
парче от тортата: 6x6x2.5 cm.

Дървена торта за игра, 
9 части

29,99 лв.
6611140050

• Размери: ябълка: 6.5x6x2 cm;  
банан: 11x5x2 cm.

Дървени плодове, 
комплект, 9 части

16,99 лв.
6611140048

• Размери: сандвич: 7.5x7.5x5.5 cm; 
нож: 12x1 cm.

Дървен сандвич, 
7 части

15,99 лв.
6611140046

• Размери: пица: Ø20 cm; лук: Ø3.5 cm.

Дървена пица,  
комплект за рязане, 
21 части

38,99 лв.
6611140049

• Размер: 10x7.5 cm;  
размер на част: 1x6 cm.

• Комплектът включва нож и розова табла и 3 парчета торта.
• Размери: 13x9x8 cm; нож: 11.5x1 cm.

22,99 лв.
6611140053

17,99 лв.
6611140054

• Размери: кошница: 16х12х10 cm,  
нож: 12х2 cm.

44,99 лв.
6611100467

Кошница с плодове 
за рязане, 10 части

Дървен бургер, 
10 части

Дървена торта за рязане, 
5 части
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• Комплект от 30 части.
• Размер вилица: 12x2x0.5 cm.

Дървен комплект 
„Вечеря“

• Размери: нож: 13x3x0.5 cm;  
морков: 11x3 cm.

• Размери: купа: 7x14 cm;  
парче домат: 0.5x5 cm.

• 15 части

Дървен комплект 
„Салата“

Комплект за 
рязане „Плодове  
и зеленчуци“

40,99 лв.
6611100477

49,99 лв.
6611100476

98,99 лв.
6611100470

63,99 лв.
6611100468

28,99 лв.
6611140052

64,99 лв.
6611100421

45,99 лв.
6611140051

• Включва: въглени, щипки за храна,  
две шишчета със зеленчуци, месо и скариди. 

• Размери: 21х12х11 cm. • Размери: каничка: 13х8х9 cm, чаша: 7х5х4 cm.

• Плетена кошница с порцеланови прибори. 
• Комплектът съдържа и покривка и салфетки. 
• Размери: 26х13х22 cm.

• Кошницата съдържа и одеяло. Всички елементи са 
направени от качествено дърво. 

• Размери: 25х18х16 cm.

Дървена скара, 22 части Детски дървен сервиз 
за чай, 15 части

Кошница за пикник, 
29 части

Кошница за пикник, 
24 части
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129,90 лв.
6611100045

49,99 лв.
6611100472

114,90 лв.
6611100464

43,99 лв.
6611100557

• Kомплект от 10 части. Съдържа тиган, тенджери и 
готварски принадлежности.

• Размер: 14x11x6.5 cm

Детски комплект 
„Посуда за готвене“

29,99 лв.
6611100399

• Комплектът включва 10 части.
• Размери: 18x5.5x11 cm.

Дървен комплект 
„Закуска“

41,99 лв.
6611140045

• Размери: 18x10x20 cm

Детски дървен 
миксер

44,99 лв.
6611100405

• Включва чаши, чинийки, прибори, както и продукти  
за закуска.

• За деца над 18 месеца.

• Размери: миксер: 19х9.5х18 cm; тостер: 17х7х12 cm.
• Разполага с чиния и магнит за вратата за лесно затваряне. 
• Материал: дърво.

• Размери: чиния: 8 cm; прибори за 
хранене 13х3х0.5 cm.

Комплект кухненски 
уреди, пластмасов

Комплект дървени 
кухненски уреди,  
12 части

Детска микровълнова 
печка

Детски съдове и 
прибори за готвене,  
13 части



353Всички цени са в лева без ДДС.

Заедно за модерна среда в образованието

За
 н

ай
-

м
ал

ки
т

е

• Размери: 45x22x42 cm; 
работна височина: 22 cm.

Детски кът за игра „Кухня“

109,90 лв.
6611100418

91,99 лв.
6015220094

• Голяма кухня, 
изработена от здрав 
картон. Сглобена, 
кухнята може да бъде 
украсена чрез моливи 
и четки за рисуване. 
Кухнята разполага и 
с абсорбатор, плочки, 
прозорци. 

• Размери: 117x57x135 cm.
• За деца над 3-годишна 

възраст.

Кухня от картон

Детски кът „Кухня с хладилник“, дървен

• Детска кухня, изработена от дърво 
в ретро стил и розов цвят.

• Размери: 100x29x100 cm; височина  
на работния плот: 50 cm.

Детски кът за 
игра „Кухня“

• Размери: 83x33x82 cm; 
височина на работния  
плот: 50 cm.

389,90 лв.
6611100406

459,90 лв.
6611100424
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• Размери: 18x9x21 cm.

Детска дървена 
везна

• Включени пари за игра и дървени 
кредитни карти. Цената може да се 
въведе в клавиатурата. 

Детски дървен 
касов апарат

• Ергономично оформени дръжки и 
гумени колелца. 

Детска дървена 
количка за пазар

97,99 лв.
6611100419

40,99 лв.
6611100420

37,99 лв.
6611100413

• Размери: 14x16x10 cm.• Размери: 41x29x48 cm.

• Размери: 87x78x112 cm

Дървен щанд за 
магазин

219,90 лв.
6611100404

Пазарска кошница с продукти

• Размери:  
24x18x12 cm

55,99 лв.
6611140044

• Размери: 106x40x106 cm; височина 
на работния плот: 60 cm.

Детски кът за 
игра „Магазин“, с 
аксесоари, дървен

569,90 лв.
6611100423

• Размер: 68х109 cm.
• Дървен.

Щанд за магазин и 
параван за кукли, 2 в 1

6620040035

219,90 лв.
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• Комплектът включва 21 части, 
състоящи се от 5 винта, 5 гайки, 
3 гвоздея, 3 перфорирани ленти и 
5 инструмента.

• Размери: 40x26x49 cm; работна 
височина: 30 cm.

119,90 лв.
6611100422

Детска дървена работилница 
с инструменти

189,90 лв.
6611100453

• Дървени инструменти с дъска 
за скициране на строителни 
проекти.

• Различни аксесоари.

Детска работна маса 
с инструменти

• Комплектът включва 43 части, 
състоящи се от 5 инструмента, 1 
бормашина, 3 бита, 11 винта, 11 гайки и 
12 перфорирани ленти.

• Размери: 33x27x6.5 cm; чук: 18x8x6.5 cm.

Детско дървено 
куфарче с инструменти 

86,99 лв.
6611100425

• Реалистичните аксесоари и 
инструменти.

• Размери: 33x27x6 cm.

Дървен куфар с 
инструменти, 44 части

87,99 лв.
6015220093

Дървена кутия за 
инструменти, 2 в 1

• 30 части

60,99 лв.
6611100433

40,99 лв.
6611100562

Колан с дървени 
инструменти, 15 части

• Практичен колан с регулируема 
широчина. Различни работни 
принадлежности, поставени в различни 
по размер джобове. Материал: плат, 
текстил, синтетика, дърво.

• За деца над 3-годишна възраст.
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• Размери чанта: 24x9x17 cm.
• Колекция от цветни дървени 

аксесоари: сенки за очи, 
пудра, огледалце, гребен, 
сешоар малки тубички  
с грим.

• Размери: 19х7.5х13 cm.

• Размери: 
29х26х6 cm.

62,99 лв.
6015220089

• Размери: 
19х13х7 cm.

38,99 лв.
6611100478

51,99 лв.
6015220091

94,99 лв.
6611100457

Детска чанта с гримове, 10 части

Комплект „Зъболекарско куфарче“, 
9 части

Ретро комплект за грим и прическа

• Размери: 33х18х43 cm.

• Размери: 19х8х14 cm.

89,99 лв.
6611100466

46,99 лв.
6015220092

Комплект за игра „Докторско 
куфарче“, 9 части

Чанта за лекар и зъболекар 2 в 1, 
22 части

• Комплектът съдържа пудра, 
руж, четка за пудра, червило, 
огледало, сенки за очи, преса 
за изправяне на коса, сешоар, 
гребен и ластици за коса. 

• Накланящо се огледало; 
различните гримове 
и аксесоари може 
да се съхраняват в 
чекмеджето.

• Комплектът е оборудван със спринцовка, термометър, 
клипборд, маска, пинсети, таблети, машинка, четка за 
зъби, комплект зъби и паста за зъби. Двата сиви зъба учат 
децата колко важна е устната хигиена! 

Всички цени са в лева без ДДС.

Дървена ретро маса за грим 
с огледало
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Детска камериерска 
количка с 
принадлежности

Детска градинска 
количка с 
принадлежности

Детска количка 
с лекарски 
принадлежности

• Размери: 
32х59х32 cm

• Градинарски  
принадлежности:  
гребла, ножици, лейка, кофа и др.

• Размери: 
27х30х52 cm

• 12 елемента + количка.

• Размери: 
40х34.5х42 cm

• Комплект от  
40 броя лекарски принадлежности.

63,99 лв.
6611100218

72,99 лв.
6611100219

67,99 лв.
6611100217

Детски 
магазин

• Размери: 53х34х82 cm.
• Детски супермаркет с храни, 

плодове, зеленчуци и други.
• Размери: 24х21х31 cm

Детско 
барбекю

Детска кухня с 
музика и светлина

• Размери: 67х41х61 cm.
• Кухненски комплект с музика и светлина. 
• 3 PCS x AA батерии, не са включени.

102,90 лв.
6611100216

45,99 лв.
6611100214

78,99 лв.
6611100215

• Включва стетоскоп със звуци, форцепс и други.
• Играчката смартфон изисква 2 AAA батерии, 

които не са включени в комплекта.

• Размери: 50х26х75 cm.
• Комплектът съдържа всички 

необходими инструменти за една 
работилница: чук, отвертка, клещи, 
триони, пластмасови винтове и 
пирони, ламели с дупки, тикове 
(общо 46 елемента).

94,99 лв.
6015220084

98,99 лв.
6611100222

Детски комплект – лекарски 
принадлежности

Детска работилница 
с инструменти
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Дървена игра 
„Професиите“

100,90 лв.
6635101083

• Играта съдържа 24 части,  
5 работни листа, дървена основа с 8 дървени клечки.

• Размери: 38x7.5x13.4 cm.

• Кукли от плат: медицинска сестра, пожарникар и 
строител. Могат да се перат.

• Размери: 23х9х30 cm.
• Възраст: 0+.

• Съдържа: пластмасови  
инструменти; 3D кухня от картон; 6 цвята пластилин.

• Предназначено за деца от 3 до 6-годишна възраст.

• Комплектът включва: 3D къща за сглобяване и 18 
картонени самокоригиращи се елемента.

• Предназначено за деца над 2-годишна възраст.

• Комплектът съдържа 27 магнитни части.
• Предназначено за деца над 3-годишна възраст.

• Комплектът съдържа дървен Джоуи, стойка за него  
и 26 магнитни части за преобличане.

• Предназначено за деца над 3-годишна възраст.

• Комплектът съдържа 3 кукли, 100 различни 
дрехи, които могат да се съчетаят. 

• Всички части са за многократна употреба.
• Размер: 17x22 cm.
• Предназначен за деца над 3-годишна 

възраст.

Комплект кукли 
„Професии“, 3 бр.

59,99 лв.
6611100598

38,99 лв.
6611100601

34,99 лв.
6611100575

22,99 лв.
6611100599

32,99 лв.
6611100602

41,99 лв.
6611100292

91,99 лв.
6620040040

Дървена магнитна 
игра

Детски хартиен бутик

Балерина Нина,  
с магнитни дрехи

Джоуи с магнитни 
дрехи

Комплект 3D готвач, с 
пластилин Montessori

Комплект „Дом  
за животни“ Montessori
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Кукли „Семейство“, 
4 броя

• Размери:  
37х40х67 cm

Къща за кукли 

• Размери: най-висока кукла: 
11x4.5x3 cm; най-малка кукла: 
9x4.5x2.5 cm.

• Къщата е на два етажа. 
• Разполага с 22 броя мебели.
• Размери: 40х27х38 cm.
• Подходящa за кукли до 12 cm.

25,99 лв.
6620040033

71,99 лв.
6015220068

334,90 лв.
6611100454

145,90 лв.
6611100496

294,90 лв.
6611100435

• Размер: 35 cm. 
• Изработени от мека материя, вата.

Куклите на света, 
4 броя

Къща за кукли на три етажа

Къща за кукли с мебели

• Дървена къща с отворена предна страна, състояща се 
от трапезария, кухня и хол, детска стая, баня, спалня 
и вградени балкони. В къщата има стълбище, плъзгаща 
се врата, отварящи се прозорци, пластмасови мебели с 
дървени детайли, малки нощни шкафчета с чекмеджета, 
аксесоари и истински звънец.

• Размери: 63х32х76 cm, двойно легло: 14х13х11 cm.
• За деца над 3-годишна възраст.
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• Размери: ферма: 25x48x29 cm;  
бали сено: 5.5x3 cm.

• 11 части
Дървена ферма с 
животни

229,90 лв.
6611100409

31,99 лв.
6611100597 16,99 лв.

• Комплектът включва 
3D къща за сглобяване и 
картонени фигурки.

• Размери: 28.5x6.7x39.2 cm.
• Предназначено за деца от 

3 до 6-годишна възраст.

• Комплектът е изработен от здрав картон, който се 
разтваря и образува ферма от 13 части.

• Размери: куфар: 25x11x19 cm; ферма: 41x25x19 cm.

• Когато всички пожари са изгасени, комплектът може да се 
сгъне до следващия спешен случай.

• Размери: куфар: 25x11x19 cm; разтворен куфар: 41x25x19 cm.

Комплект за игра „Ферма“, 
в куфарче

Комплект за игра „Пожарна“, 
в куфарче

30,99 лв.
6611100414

30,99 лв.
6611100415

Комплект голяма къща  
с фантастични животни

№ Арт. номер Описание
(1) 6611100410 Пожарна кола, червена, 13х7х10 cm
(2) 6611100411 Линейка, червена, 13х7х10 cm
(3) 6611100412 Полицейска кола, синя, 13х7х10 cm
(4) 6611100444 Камион, жълт, 13х7х10 cm
(5) 6611100443 Трактор, зелен, 13х7х10 cm

Дървени превозни 
средства

(1)

(2) (4)

(3) (5)
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Домино

28,99 лв.
6611100561

2,99 лв.
5525140401

• Размери: 
7.5x7.5x23 cm

• 58 части

Цветна „Дженга“ 
с числа

32,99 лв.
6611040038

• Размери: 
8x2.5x1.5 cm

• 60 части

Игра „Дженга“, 
дървена

23,99 лв.
6611040047

• Играта, направена изцяло от дърво,  
се състои от кораби, бомби и малки конуси.

• Размери: 36x17x18 cm

Дървена игра  
„Бойни кораби“

53,99 лв.
6611040034

• Размери: кутия: 
Ø5х21 cm;  
пръчица:  
Ø0.3х18 cm

• Пръчица:  
Ø1х50 cm

Микадо,  
81 пръчици

Микадо,  
41 пръчици

12,99 лв.
6611040031

13,99 лв.
6611040032

• 25 части

Домино 
„Екология“

• Размери: 5x2.5x1 cm;  
кутия: 19x11x3.5 cm.

• 28 части

Домино в метална 
кутия, 6 цвята

16,99 лв.
6611040035

26,99 лв.
6626020056

• Подходящо е за игра вкъщи и навън.
• Размери: 9.5x4.5x1 cm.
• За деца над 3-годишна възраст.

• Размери: 21х5х3.5 cm, височина на кулата:  
около 70 cm.

Домино 
„Животни“

• Размери: кутия: 14x8x5 cm; 
домино: 6x3x0.5 cm

• 28 части
14,99 лв.
6611040036

13,99 лв.
6611040066

• Изработена от FSC® 100% 
сертифицирано дърво. 

• Размери: 6x3x0.5 cm.
• За деца над 3-годишна възраст.

Домино „Сафари“, 
28 части

Гигантско домино, 
28 части

Настолна игра „Дженга“, 
61 части

124,90 лв.
6611040073

• Дървените пръчици с цветни маркировки насърчават 
фините двигателни умения и търпението в децата.
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25,99 лв.
6611040064

18,99 лв.
6611120279

67,99 лв.
6611100350

19,99 лв.
6611120370

17,99 лв.
6611120366

Мемори игра 
„Животните на света“

23,99 лв.
6611020080

• Размери: кутия: 15x15x2 cm; части 
за играта: Ø1х2.5 cm.

Игра за път  
„Змии и стълби“

10,99 лв.
6611040041

• 24 части

Бебешка мемори игра  
с майки и деца  

12,99 лв.
6611040059

• Размери: кутия: 15x15x2 cm;  
фигурка: Ø1х1.5 cm.

„Не се сърди човече“, 
дървено

11,99 лв.
6611040040

• Размери: кутия: 20x20x1 cm;  
фигурка: Ø1.5х4 cm.

„Не се сърди човече“  
в пастелни цветове

26,99 лв.
6611040045

• Размери: кутия: 27x27x1.5 cm;  
фигурка: Ø1.5х4 cm.

„Не се сърди човече“  
с животни, дървено

38,99 лв.
6611040039

• Размери: 26х26х1 cm;  
фигура: 3.5х1х2.5 cm.

• За деца над 4-годишна възраст.

• Размери: фигури: 12х12х5 cm;  
кутия: 5х5х0.5 cm.

• 5 двустранни карти със снимки.
• 16 капака с дръжки, изработени от 

дърво. Размери: 28.5х5х29.5 cm.
• Размери: кутия: 13х12х4 cm, 

част: 10х5х0.5 cm.

• Съдържа 24 елемента:  
6 цикъла на развитие в 
4 етапа.

• Размери: 21x4.5x19 cm.
• За деца над 3-годишна възраст.
• Размери: 12x6x0.5 cm.

„Не се сърди човече“, 
сафари, дървено

• Размер: 
Ø5 cm

• Включва 24 кръгли дървени 
части, отпечатани с 
цветни животински и 
растителни мотиви.

Мемори игра „Сафари“, 
дървена

Мемори игра с капачета Дървен пъзел „Хранене
на животни“, 10бр.

Дървен пъзел 
„Противоположности“

Дървен пъзел „Жизнени 
цикли“

18,99 лв.
6611060304
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16,99 лв.
6611040065

31,99 лв.
6611040033

• Включва 11 части, украсени със 
симпатични пролетни мотиви.

• Размер: 19x15 cm

Игра за път 
„Морски шах“

6,99 лв.
6611040046

• Размери: дъска: 20x20x1.5 cm;  
игрална част: Ø1х3.5 cm.

Дървен шах

18,99 лв.
6611040044

• Размери: 35x35x6 cm

Колекция игри в дървена 
кутия, 9 в 1

• Размери: 10х10х0.5 cm; фигура: 4x2 cm.
• За деца над 5-годишна възраст.

• Размери: 29x29x2 cm.

• Материал: метал.
• Размери: 19x18x20 cm.

• В комплекта има пет двустранни дъски и 101 различни 
игри. Игрите могат да се играят от 1 до 8 човека.

„Морски шах – животни“, 
пастелни цветове

27,99 лв.
6611040107

• Размери: 24x15x16 cm.

Игра 4 в редица за 
пътувания дървена

44,99 лв.
6611100600

14,99 лв.
6611040108

• За деца над 5-годишна възраст.
• Размери: 10x10x2.5 cm.

Игра „Морски шах –  
котки и мишки“, 
магнитни, дървени

Шах, табла и игри със 
зарове, 3 в 1, в дървена 
кутия

Игра „Бинго“  
с аксесоари

Комплект 101 игри  
Spin Master

86,99 лв.
6611040042

39,99 лв.
6611100555
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Настолна игра

21,99 лв.
6611040087

Paw Patrol

21,99 лв.
6611040088

Minions

• Занимателна и стратегическа игра.
Безвредни материали: хартия и 
пластмаса. Предназначена за деца над 
5-годишна възраст.

Настолна игра

№ Арт. номер Описание Цена

(1) 6611040023 Mickey & Friends Home Sprint 26,99 лв.
(2) 6611040024 Princess Home Sprint 26,99 лв.
(3) 6611040025 Frozen Home Sprint 26,99 лв.
(4) 6611040026 Mickey & Friends Race Home 44,99 лв.
(5) 6611040027 Princess Race Home 44,99 лв.

• Брой играчи: от 2 до 4.
• Включени 3D фигурки:

1,99 лв.

• Материал: полипропилен.
• Размери: 24.5х41.9 cm.
• Тегло: 14.55 g.

Подложка за хранене

№ Арт. номер Описание

(1) 5120120066 Mickey Mouse „Змии и стълби“
(2) 5120120067 Donald Duck „Дама“
(3) 5120120068 Pluto „Не се сърди човече“
(4) 5120120069 Frozen II Olaf „Дама“
(5) 5120120070 Frozen II Sven „Змии и стълби“

(1)

(1)

(2) (3)

(4)
(5)

(3)

(2)

(4) (5)
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19,99 лв.
6611100172

Игра „Околосветско 
пътешествие за деца“

21,99 лв.
6611100434

• Комплектът съдържа 10 игри. На гърба - електрон-
ни игри за учене на думи, форми, цифри и числа.

Комплект образователни
игри „Вълшебният морков“,  
10 бр.

Игра на думи
17,99 лв.
5525100250

Игри

5,99 лв.
6611100070

Комплект 
занимателни игри

• 25 бр.

Игра „Чудесата 
на света“

Игра  
„Животните по света“

13,99 лв.
6611100066

13,99 лв.
5525100361

11,99 лв.
5525100425 • 70 бр. карти с различни предмети 

и известни персонажи, 4 специални 
обръча за глава.

Игра „Кой съм аз?“
24,99 лв.
6611040049

Игра „Островът на съкровищата“

8,99 лв.
5525100455

8,99 лв.
5525100115

Игра „Европолия за деца“

12,99 лв.
6611040100

Игра „Букворед за деца“

5,99 лв.
6611100068

„Пирати“

„Пингвин Рики“

• Целта е всеки участник да  
мине през най-много ходове 
с цифри, за да отговори на 
колкото се може повече въпроси.

• Игра на бизнесстратегия и тактика, в която 
се развиват паметта, вниманието, мисленето 
и много други качества. В процеса на играта, 
участниците приватизират различни обекти. 

• Игралното поле 
се състои от 
карта на света. 
Преминавайки 
през полетата 
за игра, 
малчуганите 

• Целта на играта е да бъдат създадени 
максимален брой думи върху полето, 
състоящо се от 213 цветни квадрати, 
със 100-те плочки с букви

• Ще помогне на децата да научат 
буквите и животните, докато се 
забавляват. За деца над 5-годишна 
възраст, от 2 до 4 играча.

ще трябва да отговорят на 
въпроси, свързани с държавите, в 
които ще „попаднат“ по време на 
пътешествието си или относно 
различни любопитни факти.



Продуктите съдържат 
биоцид.
Обработени със стъкло 
от сребърен фосфат (CAS 
308069-39-8) с антибакте-
риален ефект.
Регистрирани в 
Американската агенция 
за опазване на околната 
среда с номер 73148-3 
под името IONPURE IPL.

Продуктите съдържат 
биоцид.
Обработени със стъкло 
от сребърен фосфат (CAS 
308069-39-8) с антибакте-
риален ефект.
Регистрирани в 
Американската агенция 
за опазване на околната 
среда с номер 73148-3 
под името IONPURE IPL.


