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Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,

Είµαστε και φέτος κοντά σας µε τον 
νέο Οδηγό Παιδαγωγικού Υλικού

“Παιχνιδούπολη 2017-2018”
Ανανεωµένος ως προς την δοµή και τη φιλοσοφία του.

Με πολλά νέα προϊόντα µεγάλου εκπαιδευτικού 
ενδιαφέροντος και για 30 και πλέον χρόνια ύπαρξης 
του Οδηγού Παιδαγωγικού Υλικού “Παιχνιδούπολη”, 

καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη µε στόχο την 
διευκόλυνση σας στην καθηµερινή λειτουργία του 

σχολείου.  
Λαµβάνοντας και φέτος υπόψη την δύσκολη 

οικονοµική και όχι µόνο συγκυρία της πατρίδας µας, 
γινόµαστε αρωγοί στην προσπάθεια προσφέροντας 

ακόµη ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ !!! 
Όλη η δυναµική και έµπειρη οµάδα των συνεργατών 
µας πιστή στις βασικές αρχές που µας καθιέρωσαν 

(ποιότητα, οικονοµία, εξυπηρέτηση), παραµένει πάντα 
στην διάθεση σας µε χαµόγελο…!!!

Ευχαριστούµε ολόψυχα για την πιστά πολύχρονη 
υποστήριξή σας.

Ευχόµαστε µια καλή, δυναµική, αποδοτική σχολική 
χρονιά.

Φιλικά
Θανάσης Σάµος 

Λειτουργεί ηλεκτρονικό κατάστηµα

www.playcity.gr

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

 σελ.258

 σελ. 345

 σελ. 296

 σελ. 242

 σελ. 304



Δελτίο Παραγγελίας
e-mail:

Επωνυμία:

Πόλη:

Δ.Ο.Υ.:

Υπεύθυνος:

Διεύθυνση:

Τ.Κ.:

Α.Φ.Μ.:

Ημερομηνία:

τηλ.:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ Ε.Π.Ε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΣΑΜΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Θ. 1025, Τ.Κ. 570 03
ΤΗΛ.: 2310 702360, 2310 701900, FAX: 2310 702902

e-mail: info@playcity.gr www.playcity.gr

Συν/μενη Τράπεζα Αριθμός Λογαριασμού IBAN

Εθνική Τράπεζα 264/470023-66 GR0801102640000026447002366

Τράπεζα Πειραιώς 5218/009848-791 GR8101722180005218009848791

Alpha Bank 718002320001839 GR6001407180718002320001839

Eurobank 00260350440200164800 GR7702603500000440200164800



2 Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Π
ρ

ο
σ

φ
ο

ρ
ές

€ 8,13

€ 6,91 | 58.075
Όπου λαλούν πολλοί κοκόροι.. 
(παροιμίες)

€ 8,14

€ 6,92 | 58.076
Mια πάπια μα ποια πάπια;
(γλωσσοδέτες)

€ 9,07 
€ 4,79 | 58.051
Η καρακάξα που 
ήθελε να γίνει 
παγόνι

€ 14,01 
€ 12,33 | 72.004
Aχ! κουνελάκι κουνελάκι...

€ 12,44

€ 10,57 | 58.069
Η ενέργεια

€ 9,59

€ 8,15 | 21.009
Πρώτες εμπειρίες
(ΣKΛHPO EΞΩΦYΛΛO)

04  Ένα θαυμαστό ταξίδι

€ 3,08

€ 2,77 | 88.016
Ζώα θάλασσας
Σετ 8 τεμαχίων.
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€ 15,58 | 45.043
Πιάτo
Σετ 6 τεμαχίων (21) cm.

01 κόκκινο
02 πράσινο
03 μπλε
04 κίτρινο

€ 15,84 | 45.044
Πιάτo
Σετ 6 τεμαχίων (24) cm.

05 κόκκινο
06 πράσινο
07 μπλε
08 κίτρινο

€ 14,03 | 45.045
Πιάτo βαθύ 
Σετ 6 τεμαχίων (20) cm.

09 κόκκινο
10 πράσινο
11 μπλε
12 κίτρινο

€ 17,95 | 45.046
Πιάτo βαθύ 
Σετ 6 τεμαχίων (24) cm.

13 κόκκινο
14 πράσινο
15 μπλε
16 κίτρινο

€ 8,32 | 45.047
Κούπα 
Σετ 6 τεμαχίων (7,5) cm.

20 κόκκινο
21 πράσινο
22 μπλε
23 κίτρινο

€ 120,26

€ 102,22 | 5.046
Συρταριέρα κουζίνας
(41x31x50) cm.

€ 115,50

€ 98,18 | 5.045
Ψυγείο (41x31x50) cm.

€ 148,65

€ 111,49 | 36.018
Bάση στήριξης με ρόδες 
και 9 κουτιά αποθήκευσης
(84x53x86) cm.
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€ 73,07

€ 51,15 | 4.172
Θεατρική σειρά “ΣTH ΣKHNH” (4 βιβλία)
Στη σειρά αυτή, εξετάζονται τρόποι και τεχνικές θεατρικής έκφρασης 
(21x4x28,5) cm. 

€ 2,41

€ 2,05 | 54.064
Χαρτόνι γουρουνάκια & τριφύλλια
(23χ33) cm, (200) gr. Το σετ περιέχει 4 φύλλα 
ένα σε κάθε σχέδιο.

€ 5,10

€ 3,83 | 95.015
Μηχάνημα για φιγουροκόπτες μπορντούρες
Βοηθητικό μηχάνημα για φιγουροκόπτες μπορντούρες.

€ 2,41

€ 2,05 | 54.066
Χαρτόνι χήνες & 
μαργαρίτες
(23χ33) cm, (200) gr. Το σετ περιέχει 
4 φύλλα 2 σε κάθε σχέδιο.

€ 2,32

€ 2,09 | 54.069
Χαρτόνι μικρά ποντικάκια
(23χ33) cm, (200) gr. Το σετ 
περιέχει 4 φύλλα 2 σε κάθε σχέδιο.

€ 5,66

€ 5,09 | 54.043
Χαρτόνι καρώ
(200) gr, (21x31) cm. Το σετ περιέχει 
10 φύλλα.

€ 1,98

€ 1,58 | 84.026
Φιγουροκόπτες διάφορα σχέδια

01 πατούσα 03 άλογο

€ 8,58

€ 7,72 | 4.209
Μαγικός τροχός
(6,5χ6,5χ4) cm.

€ 41,63

€ 37,47 | 159.018
Παίζουμε στη φάρμα
Περιεχόμενο: 1 πίνακας παιχνιδιού (37x37) cm, 20 κόκορες, 15 γουρουνάκια, 
5 αγελάδες, 1 τρακτέρ, 3 πινακίδες και 1 ζάρι. Από 2-4 παίκτες.



5Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Π
ρ

ο
σ

φ
ο

ρ
ές

€ 12,24

€ 11,38 ανά τμχ. | 29.042
Λουλούδι (40x80) cm.

€ 20,92

€ 18,83 | 4.224
Παιχνίδι δραστηριοτήτων
(17,5x17,5x15) cm.

€ 21,60

€ 19,44 | 4.212
Πάγκος με καρφιά
(24x11,5x10) cm.

€ 18,41

€ 17,49 | 4.195
Παιχνίδι λογικής με ζωάκια
Παίζεται με έναν ή δύο παίκτες (18x18x5) cm.

€ 20,92

€ 18,83 | 4.229
Παιχνίδι δραστηριοτήτων με μπάλες
(12x1,5x11,6) cm.
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€ 8,58

€ 7,72 | 4.242
Κύλινδρος
(6,5x6,5x5,5) cm.

€ 10,13

€ 9,12 | 4.244
Αυτοκινητάκι μωρού
(8,3x10x7) cm.

€ 12,25

€ 8,58 | 27.111
Xρώματα περλέ
(100) ml, σετ 6 τεμαχίων.

€ 25,70

€ 23,13  
| 120.104
Mαρκαδόροι 
χοντρής και 
λεπτής γραφής
100 τεμαχίων.

€ 9,23

€ 8,31  
| 120.224
Mαρκαδόροι 
σφραγίδες 
MEGASTAMP 
χοντρής 
γραφής

€ 0,92

€ 0,83 (ανά τμχ.) | 77.083
Mαρκαδόρος τετράγωνος 
90 Nο.140

€ 17,03

€ 15,33 | 70.034
Τα πρώτα βήματα 
στην ανάγνωση

€ 13,09

€ 11,78 | 27.112
Πλαστοζυμαράκια
(300) gr, 8 χρώματα σε πλαστικό κουβαδάκι.

€ 27,11

€ 20,33 | 142.019
Jungle party
Περιεχόμενο: 1 ηλεκτρονικό πληκτρολόγιο με ήχους (οι μπαταρίες 
περιλαμβάνονται), 1 πίνακας παιχνιδιού, 4 φιγούρες (31x31x6) cm. € 8,06

€ 6,85 | 63.013
Aγγλικό αλφάβητο
27 τεμάχια, (32x21x1) cm.
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€ 2,96 
€ 2,37 | 42.000
Δακτυλόχρωμα
(1) L.

€ 1,62

€ 1,05 | 42.001
Δακτυλόχρωμα 
(1/2) L.

€ 2,97

€ 2,38 (ανά τμχ.) | 42.004
Tέμπερα (1) L, 3 χρώματα.

€ 2,43

€ 1,94 | 42.015
Mεταλλικά χρώματα mini
Σετ 6 χρωμάτων.

€ 2,18

€ 1,74 | 42.018
Aκρυλικά χρώματα mini
Σετ 6 χρωμάτων.

€ 2,36

€ 1,53 | 42.017
Γυαλιστερά χρώματα mini
Σετ 6 χρωμάτων.

€ 1,51

€ 1,21 | 42.016
Tέμπερα mini
Σετ 6 χρωμάτων.

85

€ 5,08

€ 4,06 | 42.006
Μεταλλικά χρώματα 
(250) ml, σε ασημί χρώμα.

€ 1,93

€ 1,25 | 42.020
Δακτυλοχρώματα mini
Σετ 4 χρωμάτων.

€ 2,36

€ 1,53 | 42.019
Tέμπερες φωσφορούχες mini
Σετ 6 χρωμάτων.

€ 22,19

€ 13,98 | 80.002
Η τρελοπαρέα με αυτοκόλλητα (6 βιβλία) 
Συμπληρώστε τα αστεία πρόσωπα των βιβλίων, χρησιμοποιώντας τα 
αυτοκόλλητα που βρίσκονται στην πρώτη και την τελευταία σελίδα τους. 
Κόψτε, ακολουθώντας τις διακεκομμένες γραμμές στο πίσω μέρος της κάθε 
εικόνας. Περάστε ένα λαστιχάκι στις πλαϊνές τρύπες. Φτιάξατε μια αστεία 
μάσκα για να παίξετε! Διασκεδάστε, παίξτε θέατρο, κάντε πάρτι με τους 
φίλους σας, διακοσμήστε το δωμάτιο σας.

85
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€ 1,77

€ 0,89 | 47.106
Bραχιόλι με κλωστές

€ 1,77

€ 0,89 | 47.107
Λάστιχο για τα μαλλιά

€ 0,87

€ 0,61 | 47.108
Kλακέτες

€ 1,32

€ 0,66 | 47.109
Mπρασελέ με κλωστές

€ 0,96

€ 0,48 | 47.110
Mικρές καρφίτσες

€ 1,77

€ 0,89 | 47.111
Πούλιες διάφορες για βραχιόλια

€ 0,87

€ 0,44 | 47.113
Σβήστρες φατσούλες

€ 1,32

€ 0,92 | 47.114
Δύο μικρά αυτοκινητάκια

€ 1,32

€ 0,66 | 47.122
Tρία μικρά ρολόγια

€ 1,32

€ 0,66 | 47.105
Πυξίδες

€ 3,09

€ 1,55 | 47.136
Kολιέ με κλωστές

€ 1,32

€ 0,66 | 47.137
Mπρελόκ σούστα

€ 3,09

€ 1,55 | 47.139
Kοκαλάκια για τα 
μαλλιά

€ 1,32

€ 0,66 | 47.141
Παιδικά ψαλιδάκια

€ 2,19

€ 1,53 | 47.129
Mπρελόκ (comix)

€ 1,95

€ 1,37 | 47.146
Mαργαρίτες & κουμπιά

€ 1,95

€ 1,37 | 47.147
Aφρώδη σχήματα και κόλλα

€ 1,44

€ 1,01 | 47.144
Δύο σβήστρες πολύχρωμες

€ 1,32

€ 0,66 | 47.128
Tρεις μικρές πλαστικές 
μπάλες



9Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Π
ρ

ο
σ

φ
ο

ρ
ές

€ 21,52

€ 16,14 | 2.235
Kουμπαράς γουρουνάκι
(28x19x18) cm.

€ 10,65

€ 8,52 | 20.027 
Kορίνες ξύλινες 
ρυθμικής
Ζεύγος, (31) cm, σε φυσικό 
χρώμα.

€ 18,02

€ 16,22 | 72.009
Δημιουργικές 
εικαστικές 
δραστηριότητες

€ 15,02

€ 13,52 | 72.008
Eικαστικές 
δραστηριότητες 
Νο.2

€ 12,32

€ 10,47 | 58.072
H αλυσίδα της ζωής

€ 1,32

€ 0,66 | 47.124
Aυτοκόλλητα
σκουλαρίκια

€ 1,77

€ 1,24 | 47.132
Δύο ρολόγια σαν αληθινά
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201 καρδιά
206 κορίτσι
209 πατούσα
211 τριφύλλι
212 τουλίπα
216 ήλιος
217 αστέρι
219 γάτα
220 άλογο
224 πεταλούδα
231 τούρτα
235 πατούσες
236 καρότσι

242 μαργαρίτα
243 ηλιόσπορος
245 σταυρός
247 κύπελλο
248 ψάρι
249 περιστέρι
251 δέντρο Xριστουγέννων
252 χιόνι
253 άγγελος
254 καμπάνα
256 κηροπήγιο
257 Άγιος Bασίλης σχέδιο 2
258 Χριστουγεννιάτικο δένδρο

€ 2,68 (ανά τμχ.) | 95.017
Φιγουροκόπτες µικροί

101 καρδούλα
108 παλάμη
109 πλατανόφυλλο
111 λουλούδι
112 τουλίπα
115 φεγγαράκι
116 ήλιος
117 αστεράκι
120 άλογο
121 αρκουδάκι
123 γατάκι
128 δελφινάκι
130 τρενάκι
151 δέντρο Xριστουγέννων
152 χιόνι
153 αγγελάκι
155 Άγιος Βασίλης
156 κηροπήγιο

€ 4,05 (ανά τμχ.) | 95.018
Φιγουροκόπτες µεγάλοι

“ ”
Mεγάλη ποικιλία σχεδίων από 
φιγουροκόπτες σε 2 μεγέθη 
για κάρτες και κολάζ. Eιδικά 
κατασκευασμένα για τα μικρά 

χεράκια των παιδιών.
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€ 4,03 | 95.010
Φιγουροκόπτες γωνίες

406 σχέδιο 4

€ 0,54 | 95.005 Ψαλίδι για κολάζ
(13,5) cm, με στρογγυλεμένες μύτες.

€ 8,10 | 95.001
Ψαλίδι ζικ-ζακ
(20) cm, μεταλλικό.

€ 7,68 (ανά τμχ.)  
| 95.021 
Φιγουροκόπτες 3D

01 καρδιά
05 φιόγκος
17 αστέρι

24 πεταλούδα
43 άνθος
53 άγγελος

54 καμπάνα
58  Χριστουγεννιάτικο 

δένδρο 

€ 5,89 | 54.234
Επιφάνεια κοπής + κοπίδι
(19x23) cm.

€ 5,81 | 54.233
Φιγουροκόπτης γωνία καρδιά

€ 1,41 | 95.022
Ψαλίδι κυµατιστό 
(16) cm, μεταλλικό.

€ 1,41 | 95.023
Ψαλίδι ζικ-ζακ 
(16) cm, μεταλλικό.

€ 1,41 | 95.024
Ψαλίδι ζικ-ζακ 
(16) cm, μεταλλικό.

€ 1,41 | 95.025
Ψαλίδι 
(16) cm, μεταλλικό Νο.1

€ 1,41 | 95.026
Ψαλίδι 
(16) cm, μεταλλικό Νο.2

€ 1,41 | 95.027
Ψαλίδι 
(16) cm, μεταλλικό Νο.3

πεταλούδες

μαργαρίτες

καρδούλες

δαντέλα

€ 10,51 (ανά τμχ.)  
| 54.235-1
Φιγουροκόπτες 
µπορντούρες 

€ 1,21 | 95.007
Ψαλίδι νηπιαγωγού
(21) cm, μεταλλικό.

€ 1,01 | 95.020
Ψαλίδι εργοθεραπείας 
(16) cm.

€ 0,70 | 95.006
Ψαλίδι αριστερόχειρα
(13,5) cm, μεταλλικό.
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€ 2,12 (ανά τμχ.) | 216.004  
Χαρτόνι µε γυαλιστερά ανάγλυφα αστεράκια 
(220) gr, (47x69) cm, διαθέσιμο σε 4 χρώματα.

02 λευκό                            01 σαμπανί                        45 κόκκινο                          56 πράσινο

€ 1,42 (ανά τμχ.) | 216.034
Χαρτόνι χρυσά αστέρια 2 όψεων
(300) gr,(50x70) cm, διαθέσιμο σε 4 χρώματα.

10 χρυσό/άσπρο           20 χρυσό/κόκκινο               30 χρυσό/μπλε          50 χρυσό/πράσινο

20 ασημί/κόκκινο           90 ασημί/μαύρο 

€ 1,42 (ανά τμχ.) | 216.035 
Χαρτόνι ασηµένια 
αστέρια 2 όψεων 
(300) gr, (50x70) cm, διαθέσιμο 
σε 2 χρώματα.

€ 1,70 (ανά τμχ.) | 216.036 
Χαρτόνι αστέρια 2 όψεων
(300) gr, (50x70) cm, διαθέσιμο σε 4 χρώματα.

20 κόκκινο              30 μπλε                    50 πράσινο                      60 ρoζ
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€ 1,70 (ανά τμχ.)  
| 216.037
Χαρτόνι 
χαρούµενος 
χιονάνθρωπος
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,70 (ανά τμχ.)  
| 216.038
Χαρτόνι  
χριστουγεννιάτικο 
πάρτυ
(300) gr, (50x70) cm. 

€ 1,70 (ανά τμχ.)  
| 216.039
Χαρτόνι 
χριστουγεννιάτικα 
στολίδια 
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,70 (ανά τμχ.)  
| 216.040
Χαρτόνι 
χριστουγεννιάτικο 
δέντρο 
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,70 (ανά τμχ.)  
| 216.041
Χαρτόνι merry 
xmas
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,70 (ανά τμχ.)  
| 216.042
Χαρτόνι X-mas 
Patchwork
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,70 (ανά τμχ.)  
| 216.043
Χαρτόνι X-mas 
stars
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,70 (ανά τμχ.)  
| 216.044
Χαρτόνι gift boxes
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,70 (ανά τμχ.) | 216.032 
Χαρτόνι Πασχαλινό 1 
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,70 (ανά τμχ.) | 216.033 
Χαρτόνι Πασχαλινό 2
(300) gr, (50x70) cm.

Χαρτόνια 2 όψεων
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€ 1,46 (ανά τμχ.) | 54.223
Χρυσοχάρτονο 2 όψεων 
(50x78) cm.

€ 1,54 (ανά τμχ.) | 54.227
Αλουµινόχαρτο αστέρια
(50x78) cm.

χρυσό
μπλε
φουξ

ασημί
κόκκινο
πράσινο

€ 4,28 (ανά τμχ.)  
| 54.118
Ολογραφικό 
χαρτόνι ιριδίζον 
αστέρια 
(160) gr, (50x70) cm.

€ 4,37 (ανά τμχ.)  
| 54.119
Ολογραφικό 
χαρτόνι ιριδίζον 
πρίσµα
(160) gr, (50x70) cm.

€ 4,05 (ανά τμχ.) | 54.148
Αυτοκόλλητο ολογραφικό 
(60) gr, (50x100) cm.

71 χρυσό70 ασημί 80 ασημί 81 χρυσό

10 κίτρινο  

24 κόκκινο 

33 μπλε 

41 πορτοκαλί  

57 πράσινο 

64 ροζ 

91 χρυσό 

92 ασημί

€ 0,65 (ανά τμχ.) | 290.028-1
Χρυσοχάρτονο χρυσό διπλής όψης (250) gr, (50x70) cm.

€ 0,65 (ανά τμχ.) | 290.028-2
Χρυσοχάρτονο ασηµί διπλής όψης (250) gr, (50x70) cm.

€ 0,65 (ανά τμχ.) | 290.028-3
Χρυσοχάρτονο κόκκινο διπλής όψης (250) gr, (50x70) cm.

€ 0,65 (ανά τμχ.) | 290.028-4
Χρυσοχάρτονο µπλε διπλής όψης (250) gr, (50x70) cm.

€ 0,65 (ανά τμχ.) | 290.028-5
Χρυσοχάρτονο πράσινο διπλής όψης (250) gr, (50x70) cm.

€ 0,48 (ανά τμχ.) | 290.029-1 
Χρυσοχάρτονο χρυσό (250) gr, (50x70) cm.

€ 0,48 (ανά τμχ.) | 290.029-2
Χρυσοχάρτονο ασηµί (250) gr, (50x70) cm.

€ 0,48 (ανά τμχ.) | 290.029-3
Χρυσοχάρτονο κόκκινο (250) gr, (50x70) cm.

€ 0,48 (ανά τμχ.) | 290.029-4
Χρυσοχάρτονο µπλε (250) gr, (50x70) cm.

€ 0,48 (ανά τμχ.) | 290.029-5
Χρυσοχάρτονο πράσινο (250) gr, (50x70) cm.

91                    92                      93                     95                    98

91 χρυσό-χρυσό
92 χρυσό-κόκκινο
93 χρυσό-μπλε
95 χρυσό-πράσινο
98 χρυσό-ασημί
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€ 1,30 (ανά τμχ.)  
| 216.060 
Αλουµινόχαρτο 2 όψεων
(100) gr, (50x78) cm, διαθέσιμο σε 
8 χρώματα.

€ 1,40 (ανά τμχ.) | 216.061 
Αλουµινόχαρτο 2 όψεων αστέρια (100) gr, (50x78) cm, διαθέσιμο σε 8 χρώματα.

25 κόκκινο/χρυσό
23 ροζ/χρυσό
35 μπλε/χρυσό
55 πράσινο/χρυσό
65 βιολετί/χρυσό
90 μαύρο/μαύρο
93 ασημί/ασημί
97 χρυσό/χρυσό γυαλιστερό

€ 2,12 (ανά τμχ.) | 216.062
Χαρτόνι µε γυαλιστερές 
ανάγλυφες πεταλούδες
(220) gr, (47x69) cm, διαθέσιμο σε 7 χρώματα.

01 σαμπανί 15 κίτρινο ήλιου

24 φουξ

65 λιλά 67 ροζ 51 λαχανί 

09 ίριδα
15 κίτρινο 
25 κόκκινο
35 μπλε
23 ροζ

42 πορτοκαλί 
55 πράσινο 
90 μαύρο
97 χρυσό 
91 ασημί

25 κόκκινο/χρυσό
65 βιολετί/χρυσό
35 μπλε/χρυσό
55 πράσινο/χρυσό
91 ασημί/χρυσό
93 ασημί/ασημί
97 χρυσό/χρυσό γυαλιστερό
99 χρυσό/χρυσό ματ

€ 3,92 (ανά τμχ.) | 216.075
Αυτοκόλλητο ολογραφικό
Σε ρολό (50x100) cm, ποιότητας (60) gr, διαθέσιμο σε 10 
χρώματα. Ιδανικό για τις Χριστουγεννιάτικες χειροτεχνίες στον 
παιδικό σταθμό και το νηπιαγωγείο!

02 λευκό
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€ 1,58 (ανά τμχ.) | 216.001
Χαρτόνι ανάγλυφο arabesken 
(220) gr, (50x70) cm, διαθέσιμο σε 8 χρώματα. 

€ 1,58 (ανά τμχ.) | 216.002 
Χαρτόνι ανάγλυφο bubbles
(220) gr, (50x70) cm, διαθέσιμο σε 8 χρώματα. 

€ 1,58 (ανά τμχ.) | 216.003
Χαρτόνι ανάγλυφο αστέρια
(220) gr, (50x70) cm, διαθέσιμο σε 7 χρώματα.

02 λευκό             01 σαμπανί          15 κίτρινο ήλιου     23 ροζ 02 λευκό          01 σαμπανί         06 βερυκοκί      14 μάνγκο          24 eosin

02 λευκό            01 σαμπανί           13 κίτρινο λεμονιού  35 γαλάζιο 02 λευκό            01 σαμπανί           15 κίτρινο ήλιου 

02 λευκό             04 βανίλια           15 κίτρινο ήλιου 01 σαμπανί           32 ουρανί            56 πράσινο          61 βιολετί  

28 κόκκινο φωτιάς  32 ουρανί            37 μπλε              51 λαχανί 7 mingrot          39 conigs μπλε    56 πράσινο       85 γκρι             90 μαύρο

45 κόκκινο           51 λαχανί             65 λιλά              67 ροζ 39 conigs μπλε      45 κόκκινο           53 πράσινο

51 λαχανί             65 λιλά              67 ροζ   70 κρεμ               73 γήινο              83 γκρι

€ 2,12 (ανά τμχ.) | 216.005
Χαρτόνι µε γυαλιστερό ανάγλυφο στολισµό 
(220) gr, (47x69) cm, διαθέσιμο σε 10 χρώματα.

€ 2,12 (ανά τμχ.) | 216.006
Χαρτόνι µε γυαλιστερές ανάγλυφες λωρίδες
(220) gr, (47x69) cm, διαθέσιμο σε 6 χρώματα.

€ 2,12 (ανά τμχ.) | 216.007
Χαρτόνι µε γυαλιστερά ανάγλυφα λουλούδια 
(220) gr, (47x69) cm, διαθέσιμο σε 6 χρώματα.



57Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Χ
αρ

τό
νια

Υ
λι

κά
 χ

ει
ρο

τε
χν

ία
ς

€ 2,51 (ανά τμχ.) | 54.130
Χαρτόνι πουά Fun
(300) gr, (50x70) cm.

κόκκινο μπλε

€ 2,51 (ανά τμχ.) | 54.131
Χαρτόνι πουά Fun 
(300) gr, (50x70) cm.

κίτρινο πράσινο

€ 2,76 (ανά τμχ.) | 54.133
Χαρτόνι καρώ Fun (300) gr, (50x70) cm.

κίτρινο πράσινο

€ 1,69 (ανά τμχ.)  
| 54.122
Χαρτόνι ανάγλυφο Ρώµη 
(220) gr, (50x70) cm.

75 λευκό
76 σαμπανί

€ 3,08 (ανά τμχ.) | 54.123  
Χαρτόνι ανάγλυφο Ρώµη 
2 όψεων
(220) gr, (50x70) cm.

77 ασημί-λευκό
78 χρυσό-σαμπανί

€ 1,69 | 54.124
Χαρτόνι ανάγλυφο Μιλάνο
(220) gr, (50x70) cm.

63 μπλε

€ 3,08 | 54.125 
Χαρτόνι ανάγλυφο 
Μιλάνο 2 όψεων
(220) gr, (50x70) cm.

69 χρυσό-σαμπανί
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€ 1,70 | 216.016  
Χαρτόνι λουλούδια (300) gr,(50x70) cm, διαθέσιμο σε 3 χρώματα.

€ 1,70 | 216.014
Χαρτόνι άνοιξη
(300) gr, (50x70) cm, διαθέσιμο σε 3 χρώματα.

€ 1,70 | 216.015
Χαρτόνι µπορντούρας 
(300) gr, (50x70) cm.

30 μπλε                     50 πράσινο                      40 πορτοκαλί

10 κίτρινο                     30 μπλε                         40 πορτοκαλί 

€ 1,70 | 216.017
Χαρτόνι µήλο
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,70 | 216.018
Χαρτόνι denim
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,70 | 216.019
Χαρτόνι πουά fun 
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,70 | 216.020
Χαρτόνι ριγέ fun 
(300) gr, (50x70) cm. 

€ 1,70 | 216.021
Χαρτόνι ποδόσφαιρο 
(300) gr, (50x70) cm. 

€ 1,70 | 216.022
Χαρτόνι εργασίες
(300) gr, (50x70) cm. 

€ 1,70 | 216.023
Χαρτόνι πειρατές
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,70  | 216.024 
Χαρτόνι dino
(300) gr, (50x70) cm.

Χαρτόνια 2 όψεων
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Χαρτόνια 2 όψεων

€ 1,70 | 216.025
Χαρτόνι dragons 
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,70 | 216.027
Χαρτόνι flip flop
(300) gr, (50x70) cm. 

€ 1,70 | 216.028
Χαρτόνι παιδιά/λουλούδια 
(300) gr, (50x70) cm. 

€ 1,70 | 216.029
Χαρτόνι ab
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,70 | 216.030
Χαρτόνι wichtel 
(300) gr, (50x70) cm. 

€ 1,70 | 216.031
Χαρτόνι foxes 
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,70 | 216.045
Χαρτόνι καλοκαιρινός κήπος
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,70 | 216.046
Χαρτόνι Patchwork 
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,70 | 216.047
Χαρτόνι παιδιά
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,70 | 216.048
Χαρτόνι κουκουβάγιες
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,70 | 216.049
Χαρτόνι γατάκια (300) gr, (50x70) cm.
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€ 1,70 | 216.050
Χαρτόνι λουλούδια/πουλιά 
(300) gr, (50x70) cm, διαθέσιμο σε 3 χρώματα.

€ 1,70 | 216.051
Χαρτόνι κύκλοι 
(300) gr, (50x70) cm, διαθέσιμο σε 3 χρώματα.

€ 1,70 | 216.052
Χαρτόνι Lollipops
(300) gr, (50x70) cm, 
διαθέσιμο σε 3 χρώματα.

€ 1,70 | 216.053
Χαρτόνι νότες 
2 όψεων 
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,70 | 216.054
Χαρτόνι γράµµατα 
2 όψεων
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,70 | 216.055
Χαρτόνι βιβλία 
2 όψεων
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,12 | 216.056
Χαρτόνι κοµφετί  
2 όψεων
(300) gr, (50x70) cm, 
διαθέσιμο σε 4 χρώματα.

€ 1,70 | 216.057
Χαρτόνι τριαντάφυλλα  
2 όψεων
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,70 | 216.058
Χαρτόνι Edelweiss  
2 όψεων
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,70 | 216.059
Χαρτόνι λουλούδια  
2 όψεων
(300) gr, (50x70) cm.

30 μπλε                         50 πράσινο                   60 ροζ 30 μπλε                        50 πράσινο                    60 ροζ

30 μπλε                    50 πράσινο                  60 ροζ

10 κίτρινο               30 μπλε                      50 πράσινο                    60 ροζ
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€ 1,14 | 216.008
Χαρτόνι ριγέ 
(300) gr, (50x70) cm, 
διαθέσιμο σε 4 χρώματα.

€ 1,14 | 216.009
Χαρτόνι πουά
(300) gr, (50x70) cm, διαθέσιμο σε 4 χρώματα.

€ 1,14 | 216.010
Χαρτόνι πουά/ριγέ 
(300) gr, (50x70) cm, 
διαθέσιμο σε 7 χρώματα.

€ 1,14 | 216.011
Χαρτόνι καρώ (300) gr, (50x70) cm, διαθέσιμο σε 3 χρώματα.

€ 1,14 | 216.012
Χαρτόνι τουλίπες 
(300) gr, (50x70) cm, διαθέσιμο σε 3 
χρώματα.

€ 1,14 | 216.013
Χαρτόνι  
µαργαρίτες 
(300) gr, (50x70) cm, 
διαθέσιμο σε 2 χρώματα.

 20 κόκκινο                        30 μπλε                           50 πράσινο                       80 κίτρινο-μαύρο

20 κόκκινο                         30 μπλε                            50 πράσινο                      70 κόκκινο-μαύρο

30 μπλε                               50 πράσινο

10 κίτρινο                 30 μπλε                        40 πορτοκαλί                   50 πράσινο

60 ροζ                            65 λιλά                         70 ροζ-καφέ

20 κόκκινο                            30 μπλε                         70 κόκκινο-μαύρο 

10 κίτρινο                  50 πράσινο                  60 ροζ

Χαρτόνια 2 όψεων
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 30 τίγρης     31 τσιτάχ        32 καμηλοπάρδαλη           33 ζέβρα             34 λεοπάρδαλη 

€ 2,19 (ανά τμχ.) | 54.135 Χαρτόνι σαφάρι (300) gr, (50x70) cm.

€ 2,01 (ανά τμχ.) | 54.237 
Χαρτόνι παραστάσεις 2 όψεων
(300) gr, (50x70) cm.

15 πράσινα πουλιά

€ 19,38 | 54.239 
Χαρτόνια αστέρια 2 όψεων
(300) gr, (50x70) cm, σετ 10 τεμαχίων, 2 ανά φύλλο 
στα χρώματα κόκκινο, άσπρο, μπλε, πράσινο και μαύρο. 

16 πορτοκαλί πουλιά 17 μπλε πουλιά 18 φουξ πουλιά 19 πεταλούδες 

€ 1,94 (ανά τμχ.) | 54.136
Χαρτόνι παιδικές 
παραστάσεις 
(300) gr, (50x70) cm.

88 πειρατές 31 αστροναύτες 87 πριγκήπισσες 34 άλογα 86 ποδόσφαιρο 37 εργασίες 89 άγρια ζώα
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01 λευκό
03 μπεζ
05 καφέ ανοιχτό
07 καφέ σκούρο
10 λαχανί
11 πράσινο
12 κίτρινο φωτεινό
13 κίτρινο
15 πορτοκαλί ανοιχτό
16  πορτοκαλί σκούρο
17 βυσσινί
19 εκρού-σομόν
20 ροζ
22 μωβ
24 γκρι
25 θαλασσί
26 τιρκουάζ
27 μπλε
28 μπλε σκούρο
30 μαύρο
 κόκκινο
 κυπαρισσί
 φουξ

€ 4,05 | 54.222 
Kανσόν cartoline ίριδα
Σετ 10 τεμαχίων, (180) gr, (22,5x32,5) cm.

€ 15,02 | 56.012-1
Kανσόν bicolor δίχρωµο
Xαρτόνια (150) gr, χρωματιστά με διαφορετικά όμως χρώματα και από τις δύο όψεις. 
Προτείνονται για κατασκευές που φαίνονται και οι δύο όψεις π.χ. λουλούδια, σπιτάκια, βάρκες 
κ.λ.π. Tο σετ περιλαμβάνει 25 φύλλα σε 10 χρώματα και διαστάσεις (50x65) cm.

€ 0,29 | 96.008
Χαρτόνι 
(70x100) cm, (300) gr.

€ 1,56 | 96.007
Χαρτόνι Dublex 
(70x100) cm, (1000) gr.

€ 0,30 | 126.001
Χαρτόνι κανσόν (220) gr, (50x70) cm.

€ 0,60 | 126.002
Χαρτόνι κανσόν (220) gr, (70x100) cm. 

€ 10,03 | 126.003
Χαρτόνια κανσόν Α4 100 φύλλα 10 χρώματα, (21χ29) cm. 

€ 0,52 (ανά τμχ.) | 171.015 
Φωσφορούχο χαρτόνι (50x65) cm, (220) gr.

01 κίτρινο
02 κόκκινο
05 πράσινο
13 πορτοκαλί
14 φουξ

€ 11,22 | 56.071
Κανσόν bicolor δίχρωµο Α4
Χαρτόνια (150) gr, χρωματιστά με διαφορετικά όμως  χρώματα και από τις δύο όψεις. 
Το σετ περιλαμβάνει 100 φύλλα σε 10 χρώματα (21x29,7) cm. 

€ 1,22  
| 126.004
Κανσόν µπλοκ 
10 χρωμάτων, 
(200) gr, (25χ35) cm. 

Προϊόντα eshop
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€ 0,76 (ανά τμχ.) | 59.004
Xαρτόνι ontule (50x70) cm, (300) gr.

01 μπλε
02 γαλάζιο
03 κροκί
04 κίτρινο
05 μωβ
06 λιλά
07 φουξ
08 ροζ
09 κυπαρισσί
10 πράσινο
11 λαχανί
12 μαύρο
13 λευκό
14 κόκκινο
15 πορτοκαλί
16 καφέ
18 γκρι
22 μπορντό

€ 0,67 | 59.004-17
Xαρτόνι ontule φυσικό (50x70) cm, (300) gr.

€ 1,31 | 59.004-19
Xαρτόνι ontule χρυσό (50x70) cm, (300) gr.

€ 1,32 | 59.004-20
Xαρτόνι ontule ασηµί (50x70) cm, (300) gr.

€ 1,24 | 59.004-21
Xαρτόνι ontule ίριδα
(50x70) cm, (300) gr.

€ 7,81 | 59.015
Xαρτόνι 3D
Σετ 5 χρωμάτων, περιλαμβάνει κόκκινο, 
άσπρο, κίτρινο, μπλε και πράσινο χρώμα 
(50x70) cm.

€ 1,54  
| 59.016
Xαρτόνι 3D 
ίριδα 
(50x70) cm.

€ 1,54 | 59.018
Xαρτόνι 3D ασηµί (50x70) cm.

€ 2,11 | 54.017
Xαρτόνι ελαστικό ίριδα
(35x50) cm, το φύλλο.

€ 12,68 | 54.016
Xαρτόνι ελαστικό Σετ 10 χρωμάτων, (35x50) cm.

€ 1,54 | 59.017
Xαρτόνι 3D χρυσό (50x70) cm.

€ 3,97 (ανά τμχ.) | 56.021
Xαρτόνι onduline
4 διαφορετικά χρώματα, (70x200) cm.

27 θαλασσί
29 μαύρο
58 πορτοκαλί
87 φουξ

€ 1,35 | 56.006
Χαρτόνι onduline
(50x70) cm.

29 μαύρο

€ 7,55 | 59.007
Xαρτόνι ontule
(300) gr, σετ 10 φύλλων, διαστάσεων (50x70) cm.

€ 4,79 | 59.008
Xαρτόνι ontule
(300) gr, σετ 15 φύλλων, διαστάσεων (35x50) cm.



65Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Χ
αρ

τιά
 D

ec
op

at
ch

Υ
λι

κά
 χ

ει
ρο

τε
χν

ία
ς

€ 2,12 | 216.066
Χαρτιά για decopatch
(85) γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο 
διαστάσεων (50x70) cm, ιδανικά για 
κατασκευές, χειροτεχνίας και διακόσμηση με 
τη μέθοδο decopatch. 
54 Χριστουγεννιάτικα στολίδια 
84 peperoncini

€ 2,12 | 216.067
Χαρτιά για decopatch
(85) γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο 
διαστάσεων (50x70) cm, ιδανικά για 
κατασκευές, χειροτεχνίας και διακόσμηση με 
τη μέθοδο decopatch. 
27 Νεράιδες

€ 2,12 | 216.073
Χαρτιά για decopatch
(40) γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο 
διαστάσεων (50x70) cm, ιδανικά για 
κατασκευές, χειροτεχνίας και διακόσμηση με 
τη μέθοδο decopatch. 
01 Πάντα και Κοάλα

€ 2,12 | 216.074
Χαρτιά για decopatch
(40) γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο διαστάσεων 950x70) cm, ιδανικά για 
κατασκευές, χειροτεχνίας και διακόσμηση με τη μέθοδο decopatch. 
28 Κρίνοι

€ 2,12 | 216.068
Χαρτιά για decopatch
(85) γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο διαστάσεων (50x70) cm, ιδανικά 
για κατασκευές, χειροτεχνίας και διακόσμηση με τη μέθοδο decopatch.

€ 2,12 | 216.072
Χαρτιά για decopatch
(40) γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο διαστάσεων (50x70) cm, ιδανικά 
για κατασκευές, χειροτεχνίας και διακόσμηση με τη μέθοδο decopatch.

03 Βaboo 
10 Πασχαλίτσες 
13 Ραπτική 
25 Φουρφούρια 

26 Μπαλόνια 
27 Ζυμαρικά 
28 Καφές 
65 Τάρανδοι

€ 2,12 | 216.069
Χαρτιά για decopatch
(85) γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο 
διαστάσεων (50x70) cm, ιδανικά για 
κατασκευές, χειροτεχνίας και διακόσμηση 
με τη μέθοδο decopatch. 
71 Αγγελάκια 
73 Αντίκες

€ 2,12 | 216.071
Χαρτιά για decopatch
(40) γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο 
διαστάσεων (50x70) cm, ιδανικά για 
κατασκευές, χειροτεχνίας και διακόσμηση 
με τη μέθοδο decopatch. 
26 Καστανιά 
66 Σκυλάκια

€ 2,12 | 216.070
Χαρτιά για decopatch
(85) γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο 
διαστάσεων (50x70) cm, ιδανικά για 
κατασκευές, χειροτεχνίας και διακόσμηση 
με τη μέθοδο decopatch. 
34 Ελιά

13 Χριστουγεννιάτικα δένδρα
49 Χριστουγεννιάτικα στολίδια

71 Κρίνοι
73 Σκυλάκια και γατάκια
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€ 6,71 (ανά τμχ.)  
| 54.226
Κραφτ αστέρια 
(100x500) cm.

εκρού
κόκκινο
πράσινο
μπλε

€ 2,11 | 56.010
Xαρτί έναστρος 
ουρανός
Xαρτί ειδικό για την 
κατασκευή Xριστουγεννιάτικης 
διακόσμησης, ουρανού κ.λ.π. 
σε ρολό (150x70) cm.

€ 3,06 (ανά τμχ.) | 56.005
Xαρτί γκοφρέ µεταλλιζέ
Eξαιρετικής ποιότητας γκοφρέ μεταλλικό χαρτί με ελαστικότητα, 
σε 2 λαμπερά χρώματα και ρολό των (250x50) cm.
Iδανικό για γυαλιστερές γιορτινές κατασκευές.

06 κόκκινο

60 φουξ

3 ασημί
4 χρυσό
5 κόκκινο
6 πράσινο
7 φουξ
8 μπλε

€ 1,35 (ανά τμχ.) | 290.292 
Χαρτί γκοφρέ µεταλλιζέ
Σε ρολό (100x50) cm, διατίθεται σε 6 
φωτεινά χρώματα.

€ 1,94 | 56.009
Χαρτί χιονισµένος βράχος 
Χαρτί ειδικό για κατασκευή φάτνης, χωμάτινων τοπίων, 
πετρωμάτων, σπηλαίων κ.λ.π. Σε ρολό (250x70) cm.

€ 17,16 (ανά ρολό) | 77.019
Σελοφάν ρολό 
Πολύ ανθεκτική, διάφανη, πλαστική μεμβράνη σε ρολά 25 
προχαραγμένων φύλλων (70x100) cm, το καθένα, σε 4 
χρώματα.

01 02 03 05

02          03       04       05     06      07      08      09      10

€ 1,22  
| 171.003  
Γλασσέ 
µπλοκ 
20 χρωμάτων, 
(21x29) cm.

€ 0,51 (ανά τμχ.) | 54.143
Καραµελόχαρτο-βιτρώ
(42) gr, (70x100) cm.

00 λευκό
15 κίτρινο φωτεινό
24 κόκκινο
32 γαλάζιο
38 μπλε
41 πορτοκαλί
53 λαχανί
59 πράσινο
64 ροζ
66 λιλά 
79 καφέ

€ 0,16 (ανά τμχ.) | 171.004 
Χαρτί γλασσέ (43x61) cm. “

”
9 έντονα χρώματα. 

Kατάλληλα για κατασκευή 
μασκών, φυσικών τοπίων, 

δακτυλόκουκλων κ.λ.π. αλλά 
και για επένδυση σκηνών 

θεάτρου ή φόντο σε εκθέσεις 
ζωγραφικής, χειροτεχνίας, 

φωτογραφίας, κ.λ.π.
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033630 άσπρο
033636 φουξ
033629 κόκκινο
033637 μωβ
033632 μπλε
033626 κίτρινο
033639 πορτοκαλί
033641 πράσινο ανοιχτό
033633 οινοπνευματί
033634 θαλασσί
033631 μαύρο
033640 πράσινο
033638 ροζ
033624 καφέ
033642 πράσινο σκούρο
033635 μπορντό
030044 λαχανί
033628 κίτρινο σκούρο
033627 κίτρινο ανοιχτό

08 φουξ σκούρο
14 ώχρα
33 ροζ ανοιχτό
34 γκρι-σιελ
55 λαδί
56 βυσσινί
58 πορτοκαλί σκούρο
72 κεραμιδί
82 μπορντό
27 μπλε-σιελ
73 σοκολατί
11 βιολετί
21 πράσινο ανοιχτό
29 μαύρο

€ 0,27 | 290.333
Xαρτί γκοφρέ χρωµατιστό
Eξαιρετικής ποιότητας ευρωπαϊκό γκοφρέ χαρτί, σε 31!! 
φανταστικά χρώματα για να ικανοποιηθεί και η φαντασία του 
πιο απαιτητικού δημιουργού. ∆ιάσταση φύλλου (200x50) cm.

€ 7,66 | 56.004
Xαρτί γκοφρέ ίριδα
Tο σετ περιλαμβάνει 5 ρολά (200x50) cm.

€ 5,66 | 54.144
Κορδέλα γκοφρέ 
Σετ 6 τεμαχίων πάχους (5) cm, ρολό (10) m.

€ 1,82 (ανά τμχ.) | 54.073
Xαρτί γκοφρέ ριγέ
(32) gr, σε 2 διαφορετικά χρώματα μπλε 
και κίτρινο (250x50) cm.

€ 12,46 | 59.012
Χαρτί κυψελωτό Σετ 10 χρωμάτων (35x50) cm.

€ 2,06 | 59.013
Kυψελωτό χαρτί ίριδα (35x50) cm.

€ 6,58 | 59.014
Xαρτί βελούρ
Πρωτότυπο χαρτί με βελούδινη 
υφή, κατάλληλο για πολύχρωμες 
ολοζώντανες κατασκευές με 
όγκο. Tο σετ περιλαμβάνει 10 
διαφορετικού χρώματος φύλλα 
διαστάσεων (25x35) cm.

€ 2,23 | 56.068
Mεταξόχαρτα
Συσκευασία με 8 διαφορετικά 
χρώματα λεπτών μεταξόχαρτων 
ιδανικών για κατασκευή 
λουλουδιών, περιτύλιγμα 
δώρων, φιόγκων, κ.λ.π. 
(50x70) cm.

€ 2,28 | 171.002
Βελουτέ µπλοκ 
10 χρωμάτων, (25x35) cm.

10    11       13     15       18      19       21       23        24         36€ 1,27 (ανά τμχ.) | 96.001  
Χαρτί βελουτέ Κάθε φύλλο, (70x100) cm.

€ 12,26 | 96.002
Χαρτί βελουτέ Ρολό (10) m, (70) cm, πλάτος.
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€ 3,88 | 54.152
Origami Ρώµη 
κόκκινο-χρυσό
Σετ 33 τεμαχίων, (90) gr, 
(20x20) cm.

€ 3,88 | 54.153
Origami Μιλάνο
εκρού-χρυσό 
Σετ 33 τεμαχίων,  
(90) gr, (20x20) cm.

€ 3,55 | 54.236
Origami µονόχρωµο
Σετ 100 φύλλων, (20x20) cm, 
10 χρώματα.

€ 8,25 | 54.232
Origami βιολετί στρόγγυλο 
Σετ 64 τεμαχίων, (80) gr, διάμετρος (10) cm.

00 άσπρο
10 κίτρινο
24 κόκκινο
31 γαλάζιο
34 μπλε
47 πορτοκαλί
53 πράσινο
64 ροζ
77 καφέ

€ 0,91 (ανά τμχ.)  
| 54.221 
Χαρτί οικολογικό 
µε ίνες
Ρυζόχαρτο με ίνες ιδανικό 
για κατασκευές λουλουδιών 
ή ως βάση για ντεκουπάζ. 
(25) gr, (50x70) cm.

€ 8,00  | 54.151
Origami πουά
Σετ 66 τεμαχίων, (70) gr, (20x20) cm.
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€ 5,42 | 54.145
Χαρτί “Τραπεζοµάντηλο”
Ρολό (10) m, πλάτος (1) m.

€ 3,40 (ανά τμχ.)  
| 54.224
Κραφτ 2 όψεων 
(70x200) cm.

κεραμιδί
λαχανί
πράσινο
κίτρινο ανοιχτό
φουξ
κόκκινο
μπλε
μπορντώ
κίτρινο 

€ 1,42 | 216.063
Χαρτί διαφανές παλ πουά 
extra δυνατό 
(115) gr, (50x60) cm, διαθέσιμο 
σε 5 χρώματα.

02 λευκό
10 κίτρινο 
30 μπλε
50 πράσινο
60 λιλά 

€ 1,42 | 216.064
Χαρτί διαφανές µπορντούρες 
(115) gr, (50x60) cm, διαθέσιμο σε 4 χρώματα. 

€ 19,49 | 126.006
Xαρτί µέτρου µπλε
Ρολό (80) m, πλάτος (100) cm.

€ 13,28 | 126.007
Xαρτί µέτρου καφέ
Ρολό (80) m, πλάτος (100) cm.

€ 13,37 | 126.005
Xαρτί µέτρου λευκό
Ρολό (80) m, πλάτος (100) cm.

€ 0,16 | 96.006
Pυζόχαρτο (43) gr, (70x100) cm.

€ 6,42 (ανά τμχ.) | 54.225
Κραφτ (100x500) cm.

ασημί 
χρυσό

€ 2,26 | 96.011
Χαρτί καβαλέτου-στρατσόχαρτο  
Χαρτί ζωγραφικής κομμένο σε διαστάσεις (35χ50) cm, 
κατάλληλες για καβαλέτο.

€ 1,42 | 216.065
Χαρτί διαφανές κύµατα
(115) gr, (50x60) cm, διαθέσιμο σε 4 χρώματα. 

30 μπλε 35 τιρκουάζ

60 ροζ 65 λιλά

30 μπλε 50 πράσινο

60 ροζ 65 λιλά 
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€ 2,94 | 170.070 
Βάση gesso για décopatch 
(70) gr, αστάρι μη τοξικό για πορώδεις ή σκούρες επιφάνειες. 
Στην επιφάνεια που εφαρμόζεται δίνει λεία και λευκή 
εμφάνιση για καλύτερο αποτέλεσμα.

€ 7,10 | 170.071
Βερνίκι για décopatch
(90) ml, καλυπτικό βερνίκι, ασφαλές για χρήση από παιδιά, 
προστασίας των κατασκευών που είναι εκτεθειμένες σε 
καιρικές συνθήκες και ιδανικό για κατασκευές που έρχονται σε 
επαφή με τρόφιμα.

563 σαφάρι
531 ψηφιδωτό
444 λευκός πάπυρος
334 φυσικός πάπυρος

484 κόκκινο fun
545 κίτρινο fun
642 ρομποτάκια
639 τριαντάφυλλα

505 πεταλούδες
646  κόκκινα 

τριαντάφυλλα
383 χαμομήλι

657 τουλίπα
562 αμυγδαλιά
619 γράμματα

€ 3,14 | 104.001
Kόλλα κρισταλιζέ
Kλασικό υλικό γνωστό και σαν 
‘ATLACOL’ σε παχύρευστη μορφή και 
συσκευασία (500) gr.

“ ”
€ 23,56 | 170.074
Χαρτιά για décopatch 
Σετ 20 τεμαχίων, (38x30) cm.

Εφαρμόστε την μέθοδο σε θέματα 
από φελιζόλ, ξύλο και όχι μόνο που θα 

βρείτε στον κατάλογό μας.
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€ 8,34 | 112.097
Πλαστική µάσκα λευκή µεγάλη 
Σετ 12 τεμαχίων.

€ 8,23 | 112.094
Πλαστική µάσκα προσώπου λευκή 
Σετ 12 τεμαχίων.

€ 3,52 | 112.096
Πλαστική µάσκα λευκή παιδική
Σετ 12 τεμαχίων.

€ 2,76 | 54.229
Χάρτινες µάσκες

11 νυχτερίδα 
13 αρκούδα καφέ + άσπρο
15 Βενετία μαύρο + χρυσό
17 καπέλο πειρατή 

€ 3,26 | 112.147
Κουτί αποθήκευσης ασφαλείας 
Εύχρηστo, από πολύ ανθεκτικό υλικό με καπάκι 
και κούμπωμα ασφαλείας (1,5) L,  
(17x13x9) cm.

€ 2,20 | 112.148
Κουτί αποθήκευσης ασφαλείας 
Εύχρηστo, από πολύ ανθεκτικό υλικό με καπάκι και 
κούμπωμα ασφαλείας (0,7) L, (13x10x7) cm.

€ 4,00 | 36.020
Κουτί αποθήκευσης 
ασφαλείας 
(28x17x10,5) cm, 
(χωρίς καπάκι).

€ 5,20 | 36.021
Κουτί αποθήκευσης 
ασφαλείας 
(32x20x13,5) cm, 
(χωρίς καπάκι).

€ 4,91 | 112.146
Κουτί αποθήκευσης ασφαλείας 
Εύχρηστο, από πολύ ανθεκτικό υλικό με 
καπάκι και κούμπωμα ασφαλείας (2,8) L, 
(22x16x11) cm.
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Σε 3 
μεγέθη

€ 4,47 | 112.011
Kαπελάκια ψάθινα
4 χρώματα, χειροποίητα  
12 τεμαχίων, (35) mm.

€ 5,15 | 112.012
Kαπελάκια ψάθινα
4 χρώματα, χειροποίητα  
12 τεμαχίων, (50) mm.

€ 1,32 | 112.071
Πόδια πουλιών πλαστικά
Σετ 48 τεμαχίων, (2,2) cm.

€ 7,68 | 54.162
Πατρόν  
για συσκευασίες τούρτας 
Σετ 3 τεμαχίων,  
μικρό μέγεθος (5x7,5) cm, μεσαίο 
(7x10,5) cm, μεγάλο (8x13) cm.

€ 2,11 (ανά τμχ.) | 54.220
Κώνος
(41) cm.

00 άσπρο
24 κόκκινο
34 μπλε 
53 πράσινο
64 ροζ

17096 κόκκινα
17097 κίτρινα

€ 2,55 | 159.073
Χιονόµπαλα
Σχεδίασε το δικό σου φόντο μόνος σου ή χρησιμοποιώντας ένα από 
τα 6 προσχέδια που περιλαμβάνονται, χρωμάτισε το νερό με χρώματα 
και glitter της αρεσκείας σου και φτιάξε μία πολύ όμορφη χειροτεχνία 
οποιαδήποτε εποχή του χρόνου (9x8,5) cm.

€ 2,51 | 159.072
Κατασκευή γλαστράκι 
∆ιακόσμησέ το με τις δικές σου ζωγραφιές δημιούργησε ένα όμορφο δώρο για τη γιορτή της μητέρας!  
Στη συσκευασία περιλαμβάνονται οδηγίες διακόσμησης, 3 προσχεδιασμένα πρότυπα φύλλα και 1 
κενό. Ιδανικό για κατασκευές στο νηπιαγωγείο ή τον παιδικό σταθμό (10x8,5) cm.

€ 8,40 | 170.075
Διάφανη πλαστική µπάλα φωλιά 
Σετ 5 τεμαχίων, (10) cm. 

€ 4,47 | 170.076
Διάφανη πλαστική µπάλα φωλιά 
Σετ 5 τεμαχίων, (6) cm. 

€ 6,78 | 170.077
Διάφανη πλαστική µπάλα φωλιά 
Σετ 5 τεμαχίων, (8) cm. 



73Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Αρ
γα

λε
ιο

ί 
Υ

λι
κά

 χ
ει

ρο
τε

χν
ία

ς

€ 4,47 | 117.001
Aργαλειός παραλληλόγραµµος
Πολύ προσεγμένης κατασκευής από ανθεκτικό ξύλο. Περιλαμβάνει 
σαΐτα, χτένα και 2 μεταλλικές ράβδους για σταθερή και εύκολη ύφανση, 
(19x29) cm.

€ 28,46 | 117.005
Αργαλειός παραλληλόγραµµος
Σταθερός αργαλειός με δύο σαΐτες, χτένα και κλωστές, πολύ 
προσεγμένης κατασκευής από ανθεκτικό ξύλο (50) cm.

€ 17,40 | 117.003
Αργαλειός παραλληλόγραµµος
Σταθερός αργαλειός με δύο σαΐτες, χτένα και κλωστές, πολύ 
προσεγμένης κατασκευής από ανθεκτικό ξύλο (30) cm.

€ 22,26 | 117.004
Αργαλειός παραλληλόγραµµος
Σταθερός αργαλειός με δύο σαΐτες, χτένα και κλωστές, πολύ 
προσεγμένης κατασκευής από ανθεκτικό ξύλο (40) cm.

€ 6,68 | 117.002
Aργαλειός κυκλικής ύφανσης
Πολύ προσεγμένης κατασκευής από ανθεκτικό ξύλο.
Περιλαμβάνει 2 σαΐτες και εργαλείο για το πέρασμα του μαλλιού, (23x23) cm.
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€ 1,14 | 159.044
Κορνίζα χειροτεχνίας 
Ζωγραφίστε και κολλήστε τις 
αυτοκόλλητες στάμπες που 
περιλαμβάνει η συσκευασία 
(11x11) cm.

€ 8,57 | 54.154
Δηµιούργησε το 
δικό σου παζλ 
(35χ50) cm.

€ 4,86 | 45.033
Δηµιούργησε το δικό 
σου παζλ
16 κομμάτια (17x17) cm, σετ 
5 τεμαχίων.

€ 1,74 | 159.045
Κορνίζα χειροτεχνίας διάφορα σχέδια 
(16x16) cm.

€ 9,66  
| 52.151
Βεντάλιες για 
διακόσµηση
Σετ 12 τεμαχίων. 

€ 8,36 | 52.152
Φτιάξε κούκλες µε κουτάλες 
Το σετ περιλαμβάνει 10 κουτάλες (23) cm, 
χάρτινα σχήματα χεριών, μάλλινες κλωστές, 
πομ-πομς, αφρώδη φύλλα, γκοφρέ χαρτάκια, 
ματάκια, χαρτάκια κομμένα και τσαλακωμένα 
και οδηγίες.

€ 1,30 | 112.120
Μολυβοθήκη από χοντρό χαρτόνι
Ζωγραφίστε πάνω της χρησιμοποιώντας κάθε 
είδους χρώμα, διακοσμήστε την και αποθηκεύστε 
μολύβια και μπογιές (8x10) cm. 

€ 1,56 | 112.123
Άλµπουµ φωτογραφιών 
Ζωγραφίστε πάνω του χρησιμοποιώντας κάθε είδους 
χρώμα, διακοσμήστε τo και γεμίστε το ωραίες στιγμές, 
xωράει 20 φωτογραφίες (10x15) cm.

€ 1,47 | 112.124
Κορνίζα φωτογραφίας
Ζωγραφίστε πάνω της χρησιμοποιώντας κάθε είδους 
χρώμα, διακοσμήστε την και γεμίστε την ωραίες στιγμές, 
κατάλληλη για φωτογραφίες (10x15) cm. 

01 ελέφαντας
02 καμηλοπάρδαλη
03 λιοντάρι
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€ 7,26 | 52.064
Φιγούρες ανθρώπων
Tο σετ περιλαμβάνει 60 φιγούρες από μαμά, μπαμπά, παιδάκι και σκύλο 
ανάλογα. 

€ 3,63 | 52.062
Kατασκευές µασκών µε χαρτόνι
Tο σετ περιλαμβάνει 24 πρόσωπα ανθρώπων που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για κατασκευή μασκών.

€ 3,42 | 52.061
Φιγούρες ζώων γίγας
Όμορφο σετ από κατασκευές με 
φιγούρες ζώων, περιλαμβάνει 
24 φιγούρες.

€ 9,61 | 54.147
Ηµερολόγιο 
(29,7x35) cm.

€ 6,36 | 52.155
Διακόσµησε τσαντάκια
Σετ 6 τεμαχίων, (21,5x13) cm.

€ 6,51 | 52.156
Φτιάξε γαντόκουκλες από 
βαµβακερό ύφασµα 
Σετ 6 τεμαχίων.

€ 6,18  
| 52.157
Φτιάξε 
δακτυλόκουκλες 
από βαµβακερό 
ύφασµα
Σετ 20 τεμαχίων. 

€ 3,81 | 112.138
Καπελάκια πολύχρωµα 
Σε συσκευασία 50 τεμαχίων, από ύφασμα (34) mm.

€ 2,73 | 112.143
Λευκός αετός για διακόσµηση 
Ζωγραφίστε τον κ διακοσμήστε τον. Περιλαμβάνονται 
(30) m, νήμα, (70x60) cm. 
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€ 4,05 | 54.161
Πατρόν “Ρεγγίνα” για κουτιά 
& συσκευασίες
(14x20,5) cm.

€ 3,08 | 54.155
Σετ για κατασκευή 
φαναράκι

€ 2,11 (ανά τμχ.) | 54.156 
Φαναράκι στρόγγυλο (22) cm.

€ 3,55 | 54.157
Στένσιλ για κατασκευή παράθυρο
Μικρό παράθυρο (6x6) cm, μεγάλο παράθυρο 
(7x11) cm.

€ 4,05 | 54.159
Πατρόν “Βαλεντίνα” για κουτιά 
& συσκευασίες
(14x14,8) cm.

€ 4,05 | 54.160
Πατρόν “Στέλλα” για κουτιά & τσάντες
(13x19,5) cm.

€ 6,49 | 52.158
Φτιάξε γαντοκούκλες από τσόχα
Σετ 10 τεμαχίων. 

€ 3,04 | 52.159
Ζωγράφισε και διακόσµησε κάρτες 
µε κορδόνια
Σετ 6 τεμαχίων.

€ 3,48 | 52.160
Πουγκιά
Σετ 20 τεμαχίων. 

00 άσπρο
15 κίτρινο
25 κόκκινο
35 μπλε

55 πράσινο
75 καφέ
90 μαύρο
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€ 3,46 | 120.254 Φελλός 
Πάχους (3) mm, φύλλο (60x90) cm.

€ 19,80 | 120.255 Φελλός 
Πάχους (2) mm, μήκους (8) m & πλάτους (50) cm.

€ 39,61 | 120.256 Φελλός 
Πάχους (4) mm, μήκους (8) m & πλάτους (50) cm.

€ 3,24 | 59.009
Tσόχα
Tο σετ περιλαμβάνει 10 βασικά 
χρώματα τσόχας σε διαστάσεις 
(20x30) cm, κατάλληλα για όλες 
τις χειροτεχνίες.

€ 5,31 (ανά τμχ.) | 59.005
Λινάτσα χρωµατιστή
Φύλλα λινάτσας διαστάσεων (100x100) cm, σε 10 διαφορετικά χρώματα, 
κατάλληλα για όλες τις χειροτεχνίες.

€ 4,29 | 59.005-785
Λινάτσα φυσικό χρώµα 
(100x100) cm.

€ 62,77 | 59.006
Λινάτσα φυσικό χρώµα σε τόπι
Μήκους (25) m, και πλάτους (1) m. 
Kατάλληλη για κατασκευή Xριστουγεννιάτικης 
Φάτνης.

01 άσπρη
02 κροκί
03 κόκκινη
04 μπλε
05 κυπαρισσί

06 καφέ
07 κίτρινη
08 πορτοκαλί
09 λιλά
10 λαχανί

€ 1,97 (ανά τμχ.) | 170.068 
Φύλλα τσόχας
Σε 10 χρώματα, (30x30) cm.

04 κίτρινο 
02 πορτοκαλί  
23 καφέ 
44 κόκκινο 
32 ροζ  

39 μπλε 
42 λαχανί 
46 πράσινο 
16 μαύρο 
12 λευκό

€ 1,51 (ανά τμχ.) | 170.069 
Φύλλα τσόχας µε χρυσόσκονη 
Σε 4 χρώματα, (30x30) cm. 

53 κίτρινο
62 λιλά
63 γκρι
64 κόκκινο
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€ 3,30 | 170.042
Φιογκάκια 
(2) cm.
3 κόκκινο
7 λαχανί

€ 2,94 | 170.044
Τάρανδοι από τσόχα 
(8,5x9) cm, σετ 3 τεμαχίων, πάχος (2) mm.

€ 2,94 | 170.045
Πουλάκια από τσόχα 
(9x9,8) cm, σετ 3 τεμαχίων, πάχος (2) mm.

€ 2,94 | 170.046
Κορώνες από τσόχα 
(10) cm, σετ 4 τεμαχίων, πάχος (2) mm.

€ 2,94 | 170.047
Κάστρα από τσόχα 
(8) cm, σετ 4 τεμαχίων, πάχος (2) mm.

€ 2,94 | 170.048
Λουλούδια από τσόχα 
(6,5) cm, σετ 6 τεμαχίων, πάχος (2) mm.

€ 3,84 | 170.023
Τσάντα λαχανί από τσόχα 
(15x15) cm.

€ 3,84 | 170.022
Τσάντα φουξ από τσόχα 
(15x15) cm.

€ 1,03 | 290.338
Υφασµάτινα-σατέν 
λουλούδια Νο.1
Σετ 10 τεμαχίων.

€ 7,44 | 112.145
Κουµπιά (500) gr, σε διάφορα χρώματα, σχήματα 
και μεγέθη για χειροτεχνίες.

€ 6,47 | 112.149
Ψηφίδες χαρτονιού 
Σετ 10000 τεμαχίων. 

€ 5,41 | 112.150
Ψηφίδες χαρτονιού γυαλιστερές 
Σετ 6500 τεμαχίων. 
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€ 2,94 | 170.016
Αγγελάκια από τσόχα 
(7) cm, σετ 8 τεμαχίων, πάχος (5) mm.

€ 5,04 | 52.161
Πετσετάκια χρυσά και ασηµί 
Σετ 40 τεμαχίων.

€ 5,04 | 52.162
Πετσετάκια άσπρα 
Σετ 250 τεμαχίων, (16) cm.

€ 7,00 | 52.163
Πετσετάκια διάφορα χρώµατα
Σετ 120 τεμαχίων. 

€ 11,64 | 52.153
Διακόσµησε 
βαµβακερές τσάντες
Σετ 6 τεμαχίων, (39x37) cm.

€ 7,63 | 52.154
Διακόσµησε βαµβακερές τσάντες
6 τεμάχια, (22x22) cm.

€ 2,22 | 112.127
Διακόσµησε το κρεµαστό πουγκί 
(17x14) cm.

€ 1,30 | 112.128
Διακόσµησε την τσάντα χεριού 
(38x42) cm.

€ 1,30 | 112.129
Διακόσµησε την τσάντα ώµου 
(38x42) cm.

€ 2,94 | 170.009
Καρδιές από τσόχα No.2 
(5,5) cm, σετ 24 τεμαχίων, πάχος (2) mm.

€ 2,94 | 170.021
Λουλούδια λαχανί από τσόχα 
(7,5) cm, σετ 8 τεμαχίων, πάχος (5) mm.
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€ 2,35 | 112.019
Kορδέλα ασηµί (3,5) mm, x (20) m.

€ 2,35 | 112.018
Kορδέλα χρυσή (3,5) mm, x (20) m.

€ 6,40 | 112.101
Κορδέλα χρυσά αστεράκια αυτοκόλλητη
Σε ρολό (10) m, πλάτος (12) mm.

€ 12,06 | 112.100
Κορδέλα άνοιξη αυτοκόλλητο
Σετ 5 διαφορετικών σχεδίων, σε ρολό (1,5) m, μήκος και πλάτος από (1) έως 
(2,5) cm, το καθένα.

€ 8,29 | 112.103
Κορδέλα λουλούδια λιλά 
Σε ρολό (20) m, πλάτος (12) mm.

€ 6,40 | 112.102
Κορδέλα ασηµένια αστεράκια αυτοκόλλητη
Σε ρολό (10) m, πλάτος (12) mm.

€ 11,40 | 112.108
Κορδέλα πούλια σιδερώµατος 
Σετ 7 χρωμάτων, σε ρολό (10) m, πάχος (5) mm, το καθένα.

€ 1,37 (ανά ρολό) | 89.005 
Ξυλοκορδέλα
Γυαλιστερή, (2) cm, σε ρολό (100) m, 
περίπου και σε 12 λαμπερά χρώματα. 

€ 4,68 (ανά ρολό)  
| 113.003
Kορδέλα οργαντίνα
Πλάτους (2,5) cm, ρολό (50) 
m. ∆ιατίθεται σε 6 υπέροχα 
χρώματα, λευκό, γαλάζιο, 
κίτρινο, κόκκινο, μπλε και ροζ.

€ 3,90 (ανά ρολό)  
| 113.001 
Kορδέλα σατέν
Πλάτους (2,5) cm, ρολό (50) 
m. ∆ιατίθεται σε 14 υπέροχα 
χρώματα.

€ 6,30 | 59.019
Φυσικό χόρτο χειροτεχνίας
Σετ 8 χρωμάτων των (20) gr, τα χρώματα που περιλαμβάνει είναι μπλε, 
κίτρινο φωτεινό, φυσικό, κόκκινο, πράσινο φωτεινό, καφέ, πορτοκαλί και ροζ.

€ 3,67 | 112.152
Κορδέλα 
αυτοκόλλητη µε 
χρωµατιστά στρας
Το σετ περιλαμβάνει 4 σχέδια 
μήκους το καθένα (50) cm.

€ 8,51  
| 112.157
Κορδέλα washi 
tape
Το σετ περιλαμβάνει 3 
ρολά μήκους το καθένα 
(5) m και πλάτους 
(5) cm.
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€ 7,70 | 112.104
Σύρµα 
Σετ 10 τεμαχίων σε διάφορα χρώματα ρολό (3) m, 
πλάτος (1) mm, το καθένα.

€ 1,96  
| 112.002
Eλαστικό κορδόνι 
λευκό
(1) mm, x (25) m.

€ 2,27 | 112.087
Κορδόνια χρωµατιστά
Σετ 10 τεμαχίων, (1) m και 
διαμέτρου (1) mm το καθένα.

€ 5,60 (ανά ρολό) | 89.004 
Kορδόνι
Γυαλιστερό, (2) mm, σε ρολό (100) m.
Σε χρυσό και ασημί ιδανικό για γιορτινές κατασκευές.

€ 4,60 | 112.028
Πετονιά
(0,5) mm, x (25) m.

€ 5,76  
| 112.107
Κορδόνι χρώµατα 
ίριδας 
Ρολό (230) m, πάχος 
(1) mm.

€ 0,53 | 112.113
Κορδόνια καστόρ
Σετ 5 τεμαχίων, (2) m και διαμέτρου (3) mm, σε μαύρο, 
κόκκινο, μπεζ, μωβ και καφέ χρώμα. 

€ 0,53 | 112.114
Κορδόνια καστόρ
Σετ 5 τεμαχίων, (2) m και διαμέτρου (3) mm, σε ροζ, μπλε, πράσινο, 
κόκκινο και κίτρινο χρώμα. 

€ 15,36 | 112.115
Κορδόνι λαστιχένιο 
µαύρο
Ρολό (100) m, πάχος (2) mm.

€ 1,32 | 89.006
Κορδόνι λάστιχο λευκό (2) mm, x (10) m. 

€ 11,07 | 112.117
Κορδόνια ΝΕΟΝ 
Σετ 5 χρωμάτων,  
(1,7) mm, x (18) m.

€ 2,27 | 112.118
Κορδόνι ίριδα ΝΕΟΝ 
Ρολό (18) m, πάχος (1,7) 
mm.

€ 7,37 | 112.125
Λάστιχο πλακέ άσπρο
(6) mm, x (50) m.
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€ 1,77 | 152.012
Pom-poms πολύχρωµα
100 τεμάχια, σε 5 μεγέθη.

€ 5,20 | 152.013
Pom-poms γυαλιστερά
100 τεμάχια, σε 5 μεγέθη.

€ 1,64 | 152.009
Σύρµα πίπας χρωµατιστό
80 τεμαχίων (30) cm,  
διαμέτρου (6) mm.

€ 1,40 | 152.010
Σύρµα πίπας χοντρό
25 τεμαχίων (30) cm, διαμέτρου (15) mm.

€ 0,99 | 152.011
Σύρµα πίπας µε φούντες
24 τεμαχίων (30) cm, διαμέτρου (15) mm.

€ 0,70 | 152.008
Σύρµα πίπας γυαλιστερό
24 τεμαχίων, (30) cm, διαμέτρου (6) mm.

€ 1,23 | 112.084
Σύρµα πίπας γυαλιστερό χρυσό
24 τεμαχίων (30) cm, διαμέτρου (6) mm.

€ 1,23 | 112.085
Σύρµα πίπας γυαλιστερό ασηµί 
24 τεμαχίων (30) cm, διαμέτρου (6) mm.

€ 3,37 | 112.014
Φτερά πολύχρωµα πιτσιλωτά 
(10) gr.

€ 2,02 | 112.013
Φτερά 
(15) cm, 120 τεμάχια, 
διάφορα χρώματα.

€ 5,72 | 112.086
Φτερά 
(30) cm, 25 τεμάχια, διάφορα χρώματα.

€ 6,31 | 112.070
Φτερά πολύχρωµα 
(115) gr.

€ 5,10 | 112.119
Φτερά ΝΕΟΝ 
Σετ 5 χρωμάτων, (10) gr, 
το καθένα.
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€ 1,37 | 54.168
Διπλόκαρφα 
στρόγγυλα µπλε
Σετ 10 τεμαχίων, (6) mm.

€ 1,37 | 54.169
Διπλόκαρφα 
στρόγγυλα ροζ
Σετ 10 τεμαχίων, (6) mm.

€ 2,58 | 54.219
Μπαλάκια από βαµβάκι 
(50) mm, σετ 5 τεμαχίων.

€ 1,35 | 290.334
Χρωµατιστά κοχύλια
(100) gr.

€ 12,32 | 112.088
Χάρτινα λουλουδάκια χρωµατιστά
Το σετ αποτελείται από 5 διαφορετικά χρώματα 100 τεμαχίων το καθένα και σε 3 διαφορετικά μεγέθη.

€ 7,11 | 112.126
Λουλουδάκια χαρτονιού πολύχρωµα
Περιλαμβάνει 1500 τεμάχια σε 10 διαφορετικά χρώματα σε 
3 διαφορετικά μεγέθη (1,5) cm, (2) cm και (2,5) cm. 

€ 1,47 | 112.151
Σύρµα πίπας µαύρο 15 τεμαχίων (30) cm, 
διαμέτρου (12) mm.

€ 2,09 | 112.130
Φτερά άσπρα (15) cm, (15) gr.
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€ 3,43 | 112.001
Πούλιες µεγάλες για ράψιµο 
(50) gr. 

€ 4,51 | 112.051
Πούλιες 15 διαφορετικά ζωάκια 
(45) gr.

€ 1,32 | 112.052
Πούλιες µεγάλες ασηµένια αγγελάκια 
(7) gr.

€ 1,32 | 112.053
Πούλιες µεγάλες χρυσά αγγελάκια 
(7) gr.

€ 0,90 | 112.055
Πούλιες χρυσές καρδούλες
(10) gr.

€ 0,90 | 112.056
Πούλιες ασηµένιες καρδούλες
(10) gr.

€ 0,90 | 112.057
Πούλιες πολύχρωµες καρδούλες 
(10) gr.

€ 0,90 | 112.060
Πούλιες πολύχρωµα αστεράκια 
(10) gr.

€ 0,69 | 112.058
Πούλιες χρυσά αστεράκια 
(10) gr.

€ 0,69 | 112.059
Πούλιες ασηµένια αστεράκια 
(10) gr.

€ 0,66 | 112.061
Πούλιες αποχρώσεις χρυσού-καφέ 
(10) gr, (6) mm.

€ 0,66 | 112.062
Πούλιες αποχρώσεις ασηµί-µαύρου 
(10) gr, (6) mm.
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€ 0,59 | 112.074
Πούλιες πολύχρωµες Άγιος Bασίλης  
(10) gr.

€ 0,59 | 112.075
Πούλιες 
πολύχρωµες δέντρο 
Xριστουγέννων 
(10) gr.

€ 0,66 | 112.078
Πούλιες δέντρο 
Xριστουγέννων για 
ράψιµο
(10) gr.

€ 0,59 | 112.079
Πούλιες καρδιές για 
ράψιµο
(10) gr.

€ 2,64 | 112.080
Πούλιες
πολύχρωµες φύλλα 
δέντρου για ράψιµο 
(10) gr.

€ 0,66 | 112.063
Πούλιες αποχρώσεις πράσινου 
(10) gr, (6) mm.

€ 0,66 | 112.064
Πούλιες αποχρώσεις µπλε
(10) gr, (6) mm.

€ 0,66 | 112.065
Πούλιες αποχρώσεις λιλά
(10) gr, (6) mm.

€ 0,66 | 112.066
Πούλιες αποχρώσεις κόκκινου 
(10) gr, (6) mm.

€ 0,66 | 112.067
Πούλιες πολύχρωµες 
(10) gr, (6) mm.
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€ 1,28 | 112.003
Πολύχρωµες χάντρες 
(50) gr, διαμέτρου (9) mm.

€ 1,28 | 112.004
Πολύχρωµες διαφανείς χάντρες 
(50) gr, διαμέτρου (9) mm.

€ 2,54 | 112.005
Πολύχρωµες ξύλινες χάντρες 
(100) gr, διαμέτρου (13-24) mm.

€ 1,73 | 112.043-1
Xάντρες πεταλούδες 
(100) gr.

€ 1,73 | 112.044
Xάντρες καρδούλες 
(100) gr.

€ 1,73 | 112.045
Xάντρες αστεράκια 
(100) gr.

€ 1,73 | 112.046
Xάντρες λουλούδια 
(100) gr.

€ 1,73 | 112.049
Διαφανείς χάντρες αστεράκια µε 
χρυσόσκονη (100) gr.

€ 1,73 | 112.047
Διαφανείς χάντρες πεταλούδες 
µε χρυσόσκονη (100) gr.

€ 1,73 | 112.048
Διαφανείς χάντρες καρδούλες µε 
χρυσόσκονη (100) gr.

€ 1,73 | 112.050
Διαφανείς χάντρες λουλούδια 
µε χρυσόσκονη (100) gr.

€ 3,67 | 52.175
Πλαστικά καρφάκια 
Σετ 500 τεμαχίων. 
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€ 2,42 | 112.089
Πολύχρωµες χάντρες µε σχέδια  
(10x4) mm. Το σετ περιέχει 100 χάντρες με 20 
διαφορετικά σχέδια και 5 τεμάχια σε κάθε σχέδιο.

€ 2,88 | 112.090
Πολύχρωµες χάντρες µε σχέδια 
(5x11) mm. Το σετ περιέχει 100 χάντρες με 20 
διαφορετικά σχέδια και 5 τεμάχια σε κάθε σχέδιο.

€ 11,00 | 112.091
Χάντρες σαλιγκάρια και κοχύλια
Το σετ περιλαμβάνει 10 διαφορετικά είδη από 
σαλιγκάρια και κοχύλια, (50) gr, το καθένα.

€ 5,11 | 112.116
Χάντρες στρόγγυλες χρωµατιστές
(200) gr, διαμέτρου (12-20) mm.

€ 6,91 | 52.118
Πολύχρωµες χάντρες κοχύλια
(250) gr.

€ 2,18 | 152.007
Μάτια αυτοκόλλητα
Από (7 έως 15) mm, με βλεφαρίδες διάφορα χρώματα, 50 τεμάχια.

€ 0,49 | 152.002
Μάτια αυτοκόλλητα
(5) mm, 50 τεμάχια.
€ 0,60 | 152.003
Μάτια αυτοκόλλητα
(7) mm, 50 τεμάχια.
€ 0,83 | 152.004
Μάτια αυτοκόλλητα
(10) mm, 50 τεμάχια.
€ 1,14 | 152.005
Μάτια αυτοκόλλητα
(12) mm, 50 τεμάχια.
€ 1,61 | 152.006
Μάτια αυτοκόλλητα
(15) mm, 50 τεμάχια.

€ 1,28 | 112.099
Πολύχρωµες χάντρες neon
(50) gr, διαμέτρου (9) mm.
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€ 1,27 | 290.290
Μανταλάκια ξύλινα διάφορα 
σχέδια
Σετ 12 τεμαχίων.

€ 0,46 | 52.066
Ξυλάκια παγωτού φυσικά
Σετ 50 τεμαχίων.

€ 0,53 | 52.067
Ξυλάκια παγωτού χρωµατιστά
Σετ 50 τεμαχίων.

€ 0,51 | 52.068
Ξυλάκια µε εσοχές φυσικά
Σετ 50 τεμαχίων.

€ 0,55 | 52.102
Ξυλάκια µε εσοχές χρωµατιστά
Σετ 50 τεμαχίων.

€ 2,09 | 52.077
Ξυλάκια στρόγγυλα λεπτά φυσικά 
Σε συσκευασία των 100 τεμαχίων.

€ 2,29 | 52.101
Σπιρτόξυλα χρωµατιστά
Σε συσκευασία των 1000 τεμαχίων, ειδικά για κατασκευές.

€ 1,39 | 290.291
Μανταλάκια ξύλινα 
πασχαλίτσες 
Σετ 12 τεμαχίων.

€ 1,79 | 290.335
Ξύλινα φύλλα µε πασχαλίτσες

€ 7,04 | 112.134
Ξύλινα µανταλάκια 
Συσκευασία 100 τεμαχίων, (4,5) cm.

€ 7,70 | 112.141
Ξύλινες ανοιχτές καρδούλες 
Συσκευασία 100 τεμαχίων σε φυσικό χρώμα έτοιμες 
για βάψιμο, (20x20) mm.

€ 7,70 | 112.142
Ξύλινες ανοιχτές διπλές καρδούλες
Συσκευασία 100 τεμαχίων σε φυσικό χρώμα έτοιμες για 
βάψιμο, (22x15) mm.
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€ 3,93 | 170.054
Κρεµάστρα ξύλινη καράβι 
(14x15) cm.

€ 3,13 | 170.055
Κορνίζα ξύλινη κορώνα 
(23x18) cm.

€ 2,22 | 52.170
Ξύλινα κουνελάκια
Σετ 10 sticks.

€ 2,22 | 52.171
Ξύλινα λουλουδάκια
Σετ 10 sticks.

€ 2,22 | 52.172
Ξύλινα αστεράκια 
Σετ 10 sticks.

€ 2,22 | 52.173
Ξύλινες φατσούλες
Σετ 10 sticks.

€ 3,88 | 54.240
Διακοσµητικές µπορντούρες
Σετ 4 ρολών, (15) mm x (5) m, το καθένα, 
περιλαμβάνει και κοπτικό. 

€ 0,95 | 112.132
Κουτάλα ξύλινη (35) cm.

€ 1,98 | 112.133
Ξύλινες φιγούρες 
αγοριών & κοριτσιών 
Συσκευασία 10 τεμαχίων, (14) cm.

€ 0,92 | 112.131
Κορνίζα ξύλινη
Ο λευκός χώρος είναι (8,3x8,3) cm, 
(12x12) cm. 

€ 2,18 | 52.166
Διακόσµησε ξύλινα 
Χριστουγεννιάτικα δεντράκια
Σετ 10 τεμαχίων. 

€ 5,13 | 52.167
Διακόσµησε ξύλινα 
Χριστουγεννιάτικα στολίδια
Σετ 50 τεμαχίων. 

€ 10,80 | 52.174
Ξύλινες κουτάλες 
Σετ 24 τεμαχίων (23) cm.

82 πουλιά
83 πεταλούδες

€ 6,78 | 112.139
Ξύλινες φιγούρες 
Συσκευασία 50 τεμαχίων, 10 σχέδια σε διάφορα χρώματα.

€ 7,70 | 112.140
Ξύλινες καρδούλες 
Συσκευασία 100 τεμαχίων σε φυσικό χρώμα έτοιμες για 
βάψιμο, (18x20) mm.
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€ 2,33 | 52.038
Xρυσόσκονη σε βάζο 
Άριστης ποιότητας, (100) gr.

02 μπλε
06 πράσινο
07 πολύχρωμη

€ 7,13 | 52.127
Χρυσόσκονη ψιλή σε βάζο 
(400) gr. ∆ιατίθεται σε 5 χρώματα, ασημί, κόκκινο, πράσινο, μπλε, χρυσό.

€ 4,07 | 112.072
Γενειάδα Aγίου Bασίλη
Για χειροτεχνία (1,5) m.

€ 2,01 | 112.023
Kουδουνάκια
(25) mm, 10 τεμάχια.

€ 6,53 | 112.022
Kουδουνάκια
(15) mm, 50 τεμάχια.

€ 2,20 | 52.128
Xρυσόσκονη σε αλατιέρες (8) gr. Λαμπερή χρυσόσκονη, σετ 6 χρωμάτων.

€ 5,25 | 120.350
Χρυσόσκονη µε κόλλα
(10,5) ml, σετ 10 χρωμάτων σε blister.

€ 6,58 | 112.137
Αφρώδη φύλλα αυτοκόλλητα GLITTER 
Σετ 10 χρωμάτων (15x20) cm.

€ 2,40 | 112.144
Αυτοκόλλητα διακοσµητικά ουράνια 
σώµατα EVA GLITTER 
Η συσκευασία περιλαμβάνει αστέρια, φεγγάρια και ήλιους 
σε διάφορα λαμπερά χρώματα και μεγέθη.

€ 0,46 | 120.279
Χρυσόσκονη µε κόλλα ασηµί (10,5) ml.

€ 0,46 | 120.278
Χρυσόσκονη µε κόλλα χρυσή (10,5) ml.

€ 2,98 | 99.008
Φωσφορούχα χρυσόσκονη µε κόλλα 
(15) ml, σετ 6 χρωμάτων.
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€ 2,93 | 52.108
Κάρτες Χριστουγεννιάτικες
Το σετ περιέχει 8 κάρτες με τους αντίστοιχους 
φακέλους τις οποίες τα παιδιά θα κατασκευάσουν 
χρωματίζοντας.

€ 3,26 | 52.095
Xάρτινες µπορντούρες Xριστουγέννων
Eιδικές για κάρτες Xριστουγέννων. Το σετ περιλαμβάνει 
6 διαφορετικά σχέδια, 20 τεμάχια ανά σχέδιο. 

€ 5,15 | 52.096
Μόµπιλε Χριστουγεννιάτικα
Το σετ αυτό περιλαμβάνει 24 τεμάχια 
κατασκευών για μόμπιλε από λευκό 
χαρτόνι, έτοιμα να τα χρωματίσετε και να τα 
διακοσμήσετε.

€ 4,81 | 54.171
Διακοσµητικά λουλούδια 
Σετ 80 τεμαχίων.

92 άσπρο-κίτρινο

€ 12,65 | 52.165
Σχέδια Χριστουγεννιάτικα vitro
Σετ 24 τεμαχίων.

€ 3,08 | 112.121
Χάντρες “Σύµβολο Ειρήνης” 
(15) mm, σε σακουλάκι 27 τεμαχίων. 

€ 4,27 | 112.122
Χάντρες αστέρια 
(15) mm, σε σακουλάκι 33 τεμαχίων.

€ 3,07 | 112.153
Χάντρες πλαστικές ριγέ
(100) gr.

€ 3,07 | 112.154
Χάντρες πλαστικές pastel ριγέ
(100) gr.

€ 2,52 | 112.155
Χάντρες πλαστικές
(8) mm, (100) gr.

€ 13,61 | 112.156
Ξύλινες χάντρες πεύκου
(500) gr.

€ 5,19 | 170.002
Διπλόκαρφα λουλούδια (7) mm, σετ 100 τεμ.

06 λευκό
07 κόκκινο
08 κίτρινο

09 μπλε
10 ροζ
11 τιρκουάζ 

12 φουξ 
13 πορτοκαλί
14 πράσινο



92 Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Κ
όλ

λε
ς

Υ
λι

κά
 χ

ει
ρο

τε
χν

ία
ς

€ 5,43 | 152.016
Πιστολάκι σιλικόνης
(9x14) cm.

€ 1,12 | 152.015
Ράβδοι σιλικόνης
Σετ 12 τεμαχίων, (15) cm x (7,2) mm.

€ 3,21 | 112.006
Mαγνήτες
50 τεμαχίων, διαμέτρου (14) mm, 
& πάχους (3) mm.

€ 2,53 | 99.010
Ταινιόκολλα logo (8 mm x 10 m).

€ 4,52 | 99.015 
Ταινιόκολλα logo (8,4 mm x 12 m).

€ 4,52 | 99.016 
Ταινιόκολλα logo (8,4 mm x 12 m).

€ 0,87 | 99.004
Στυλοκόλλα logo
Πλαστικό σωληνάριο ελεγχόμενης ροής με 
(60) cc, ρευστή χαρτόκολλα, εύχρηστη που δεν 
λερώνει.

€ 9,22 | 112.092
Αυτοκόλλητο λευκό velkro
Ρολό (5) m, διαμέτρου (20) mm.

€ 1,58 | 112.093
Αυτοκόλλητο λευκό στρόγγυλο velkro
Το σετ αποτελείται από 12 ζεύγη αυτοκόλλητων, διαμέτρου 
(20) mm.

€ 1,46 | 27.105
Πινέλα κόλλας πλαστικά
Σετ 10 τεμαχίων.

€ 1,45 | 120.258
Ταινία διπλής όψης (3,8) cm, (10) m.

€ 3,31 | 99.003
Kόλλα γίγας logo 
(130) cc.

€ 1,27 | 99.002
Kόλλα logo 
(38) cc.

€ 1,77 | 120.325
Xαρτοταινία (5) cm, (40) m.

€ 4,31 | 112.007
Mαγνήτες
50 τεμαχίων, διαμέτρου (20) mm, 
& πάχους (3) mm.

€ 0,45 | 120.382
Κόλλα stick 
INSTANT 
(10) gr.

€ 0,74 | 120.383
Κόλλα stick 
INSTANT 
(20) gr.

€ 3,14 | 104.001
Κόλλα κρισταλιζέ
Κλασική κόλλα χειροτεχνίας γνωστή και σαν 
‘ATLACOL’ σε παχύρεστη μορφή και συσκευασία 
(500) gr, σε μπολάκι. Πρόκειται για λευκή κόλλα 
που γίνεται διάφανη όταν στεγνώσει!
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€ 1,99 | 120.041
Κόλλα λευκή σε 
πλαστικό µπουκάλι 
(300) gr.

€ 4,72 | 120.042
Κόλλα λευκή σε 
πλαστικό µπουκάλι 
(1000) gr.

€ 0,82 | 120.040
Κόλλα λευκή σε 
πλαστικό µπουκάλι 
(90) gr.

€ 3,72 | 56.057 Κόλλα ρευστή 
(250) ml, μη τοξική, για χαρτί, δεν κολλάει στα χέρια, 
διάφανη, άοσμη, δεν λεκιάζει τα ρούχα και τα έπιπλα. 
Ιδανική για τα σχολεία, μπορεί να μείνει σε ανοιχτά 
ποτηράκια μέχρι και 20 ημέρες χωρίς να στεγνώσει.

€ 13,64 | 56.065 
Γόµα σχεδίου
(250) ml, μπλε χρώμα, για 
χαρτιά, χρήση με πινέλο, ιδανική 
για εργασίες με ακουαρέλα, 
καθαρίζεται με νερό πριν 
στεγνώσει. Ζωγραφίζουμε ένα 
σχέδιο, το αφήνουμε να στεγνώσει 
και δίνουμε στο παιδί το χαρτί 
σχεδιασμένο. Το mail’gum είναι 
διάφανο, το παιδί θα χρωματίσει 
με τη σειρά του το χαρτί βάζοντας 
χρώματα όπου θέλει. Όταν 
στεγνώσει η ζωγραφιά του, θα 
κάνει peeling στα σημεία που 
κάναμε το προσχέδιο. 

€ 0,40 | 290.008
Κόλλα stick LUNA 
(10) gr.
€ 0,65 | 290.009
Κόλλα stick LUNA 
(20) gr.
€ 0,97 | 290.010
Κόλλα stick LUNA 
(40) gr.

€ 0,98 | 120.337
Κόλλα ρευστή 
διάφανη
(80) ml.

€ 4,70  
| 120.343
Κόλλα spray 
permanent
(150) ml.

€ 0,65 | 290.006
Κόλλα λευκή LUNA 
(100) ml.

€ 1,37 | 290.007
Κόλλα λευκή LUNA 
(250) ml.

€ 4,18  
| 120.336
Κόλλα ρευστή 
(1) L, μη τοξική, για 
χαρτί, δεν κολλάει στα 
χέρια, διάφανη, άοσμη, 
δεν λεκιάζει τα ρούχα και 
τα έπιπλα. Ιδανική για τα 
σχολεία, μπορεί να μείνει 
σε ανοιχτά ποτηράκια μέχρι 
και 20 ημέρες χωρίς να 
στεγνώσει.
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€ 2,55 | 33.001
Σηµαία πολυεστερική 
(90x150) cm.

€ 20,40 | 33.002
Σηµαία πολυεστερική (120x200) cm.

€ 20,40 | 33.007
Σηµαία παρέλασης µε κρόσσια 
(90x150) cm.

€ 12,12 | 33.009
Σηµαία Ε.Ε. (90x150) cm.

€ 29,07 | 33.010
Σηµαία Ε.Ε. (120x200) cm.

€ 1,94 | 33.011
Σηµαίες κρατών υφασµάτινες 
(18x25) cm.

€ 27,46 | 33.012
Σηµαία Tριών Iεραρχών µε κρόσσια 
(90x150) cm.

€ 18,80 | 33.015
Σηµαία επιτραπέζια µε βάση

€ 0,34 | 85.007
Σηµαία µε κονταράκι (25x35) cm.

€ 0,34 | 33.017
Σηµαία µε κονταράκι (25x35) cm.

€ 0,20 | 25.012
Kοµφετί σακουλάκι (50) gr.

€ 1,52 | 25.013
Kοµφετί σακουλάκι (500) gr.

€ 0,28 (ανά ρολό) | 25.011
Σερπαντίνα µασκέ

€ 1,04 | 25.056
Φρου - φρου

€ 1,20 | 25.055 Γιρλάντα 4 µέτρα (12x12) cm. € 2,40 | 25.061 Γιρλάντα 6 µέτρα (15x15) cm.
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€ 3,44 | 94.001
Mπαλόνια µεταλλιζέ 20 διαφορετικά χρώματα.

€ 2,51 | 94.003
Mπαλόνια συνήθη 20 διαφορετικά χρώματα.

€ 8,35 | 94.002
Mπαλόνια κατασκευών
100 διαφορετικά χρώματα.

€ 3,68 | 94.004
Mπαλόνια µε τρόµπα
20 διαφορετικά χρώματα.

€ 3,18 | 94.005
Μπαλόνια 
µε τρόµπα
10 διαφορετικά χρώματα.

€ 12,28 | 120.218
Xρώµατα προσώπου
Περιλαμβάνει 6 χρώματα, ένα 
βουρτσάκι και ένα σφουγγαράκι, όπως 
επίσης οδηγίες για δημιουργία 6 
διαφορετικών μασκών.

€ 7,93 | 120.241
Xρώµατα προσώπου 
Animals
4 τεμαχίων, περιλαμβάνει 
επίσης 1 πινέλο, 1 σφουγγάρι 
και ένα βιβλίο με οδηγίες.

€ 8,73 | 120.221
Xρώµατα προσώπου-
µολύβια µεταλλικά 
χρώµατα
Περιλαμβάνει 6 μολύβια σε 
μεταλλικούς χρωματισμούς και οδηγίες.

€ 8,73 | 120.240
Xρώµατα προσώπου-
µολύβια περλέ
Περιλαμβάνει 6 διαφορετικά 
χρώματα και οδηγίες.

€ 5,23 | 120.397
Χρώµατα προσώπου 
face deco σε καρτέλα 
Περιλαμβάνονται 6 διαφορετικά 
χρώματα.
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€ 6,06 | 90.301
Κιμωλίες πλαστικές 
χρωματιστές
100 τεμαχίων.

€ 0,89 | 90.300
Κιμωλίες πλαστικές 
χρωματιστές
10 τεμαχίων. 

€ 3,19 | 90.299
Κιμωλίες πλαστικές 
λευκές
100 τεμαχίων.

€ 0,86 | 90.298
Kιμωλίες πλαστικές 
λευκές
10 τεμαχίων.

€ 57,80 | 5.101
Kαβαλέτο 2 όψεων
(52x54x108) cm.

€ 0,80 (ανά τμχ.) | 120.284
Μαρκαδόρος πίνακα  
HI TEXT
Β μπλε N μαύρο R κόκκινο

€ 4,02 | 120.316
Καθαριστικό σπρέυ 
ασπροπίνακα
(250) ml.

€ 1,23 | 120.318
Μαγνήτες για πίνακα
Σετ 10 τεμαχίων, για στερέωμα 
εργασιών, σημειώσεων και 
υπομνημάτων σε ασπροπίνακες και 
σε άλλες επιφάνειες.

€ 34,00 | 116.002
Πίνακας τσόχας - Φανελοπίνακας
(90x60) cm.

€ 9,12 | 120.268
Πίνακας μαρκαδόρου 
μελαμίνης με ξύλινη κορνίζα
Κατάλληλος για ανακοινώσεις ή άλλες 
χρήσεις (60x90) cm.

€ 5,21 | 120.269
Πίνακας μαρκαδόρου 
μελαμίνης με ξύλινη κορνίζα
(40x60) cm.

€ 5,88 | 120.270
Μαυροπίνακας φυσικός
Με ξύλινη κορνίζα (40x60) cm..

€ 11,03 | 120.271
Μαυροπίνακας φυσικός
Με ξύλινη κορνίζα (60x90) cm.

€ 5,43 | 120.302
Αυτοκόλλητος πίνακας κιμωλίας
(45x200) cm +5 κιμωλίες.

€ 136,00 | 111.100
Πίνακας φελλοπολτού
(202x2,5x122) cm. 

€ 104,00 | 111.101
Πίνακας φελλοπολτού
(122x2,5x102) cm. 

€ 7,44 | 120.267
Φελλοπίνακας 2 όψεων, με ξύλινη κορνίζα (60x90) cm.

€ 4,31 | 120.266
Φελλοπίνακας
2 όψεων, με ξύλινη κορνίζα (40x60) cm.

€ 20,36 | 120.351
Φελλοπίνακας (90x120) cm.

€ 1,61 | 120.341
Σφουγγάρι καθαρισμού 
πίνακα 4 στρώσεων

€ 5,36 | 120.342
Κιμωλιοδόχος

€ 129,20 | 116.016
Πίνακας τσόχας - Φανελοπίνακας
(180x120) cm.

€ 107,10 | 116.018
Πίνακας μουσικής 4 
πενταγράμμων
(90x120) cm.

€ 44,96 | 120.338
Πίνακας μαρκαδόρου μελαμίνης
Με κορνίζα αλουμινίου (90x120) cm.

€ 88,17 | 120.339
Πίνακας μαρκαδόρου μελαμίνης
Με κορνίζα αλουμινίου (120x180) cm.

€ 147,05 | 116.009
Πίνακας μαρκαδόρου & μαγνητικός
(120x150) cm.

€ 109,84 | 120.340
Πίνακας μαρκαδόρου μελαμίνης
Με κορνίζα αλουμινίου (120x240) cm.

Με (2,5) cm, πάχος για τέλεια ανάρτηση.
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Αναλογικά ενθύμια-κορνίζες με κοπτικό
(τις φωτογραφίες τις κολλάτε). Νέα σχολικά ενθύμια με σκληρό χαρτόνι 2,5 χιλιοστών, τυπωμένα 4χρωμία 2 όψεις με μεταλλικό τρουκ για να κρέμονται στον τοίχο σαν κάδρο 
(επίσης μπορούν να κρέμονται και από το ταβάνι με πετονιά, σαν διακοσμητικά).

.

1. Ενθύμιο «Αερόστατο» με κοπτικό (43χ30) cm.
2. Ενθύμιο «Κιβωτός» με κοπτικό 
(43χ30) cm.

3. Ενθύμιο «Λεωφορείο» 
με κοπτικό (43χ30) cm.

4. Ενθύμιο «Καράβι» με κοπτικό 
(43χ30) cm.

5. Ενθύμιο «Τρένο» με κοπτικό 
(68χ23) cm.

€ 0,62 (ανά τμχ.) | 171.016 Αναμνηστικά ενθύμια νηπίων

1 Αερόστατο         2 Ζωγραφιά          3 Καρδιά             4 Καράβι               5 Πάπυρος           6 Πεταλούδες                  7 Μαργαρίτα                   8 Άνοιξη 

“
”

Κλασικά αναλογικά 
ενθύμια.  

Τις φωτογραφίες 
του μαθητή και  

της τάξης  
έως (13χ18) cm, 

τις κολλάτε.
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€ 5,31 | 53.011
Μaxi sticks
Σε βάζο 250 τεμαχίων, τα κλασικά 
πολύχρωμα αρίστης ποιότητας maxi sticks 
και το ειδικά φτιαγμένο για αυτά κάδρο, είναι 
ευχάριστο παιχνίδι και για μικρότερα παιδιά 
καθώς βλέπουν τι μπορούν να κάνουν.

€ 2,04 | 53.016
Βάση δημιουργίας για 154 
maxi sticks

66 αρκουδάκι61 σπιτάκι 62 παπάκι 63 ψαράκι

Κ
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€ 8,72 | 53.037 Δημιουργήστε με 140 maxi sticks Διατίθενται σε 4 διαφορετικά σχέδια.

€ 13,59 | 53.039
Maxi sticks 
7 διαφορετικά χρώματα σε 
βάζο 650 τεμαχίων.

€ 11,45 | 53.040
Σετ κατασκευών με 600 χάντρες
Επίσης περιέχει 1 διαφανές κάδρο δημιουργίας, 2 βάσεις 
στήριξης, 3 χρωματιστά πατρόν διαφόρων θεμάτων, οδηγίες και 
χαρτί σιδερώματος (10) mm.

€ 7,37 | 53.044
Σετ κατασκευής αρκουδάκι 
με 350 χάντρες
Επίσης περιέχει 1 διαφανές κάδρο 
δημιουργίας, 2 βάσεις στήριξης, 
χρωματιστό πατρόν θέματος, οδηγίες και 
χαρτί σιδερώματος (10) mm.

€ 7,37 | 53.045
Σετ κατασκευής σκυλάκι με 
350 χάντρες 
Επίσης περιέχει 1 διαφανές κάδρο 
δημιουργίας, 2 βάσεις στήριξης, 
χρωματιστό πατρόν θέματος, οδηγίες και 
χαρτί σιδερώματος (10) mm.

€ 13,27 | 53.087
Maxi sticks σε πλαστικό κουτί 300 τεμάχια
Σε 6 διαφορετικά χρώματα και 3 βάσεις δημιουργίας, τα κλασικά πολύχρωμα άριστης 
ποιότητας maxi sticks είναι ευχάριστο παιχνίδι και για μικρότερα παιδιά καθώς βλέπουν 
τι μπορούν να κάνουν βάζοντας τη φαντασία τους και τα χεράκια τους να δουλέψουν.
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€ 15,31 | 53.033
Δημιουργώ με 900 χάντρες 
Περιέχει 3 διαφανή κάδρα, 4 στηρίγματα 
κάδρων, 2 χρωματιστά πατρόν των 
θεμάτων, οδηγίες και χαρτί σιδερώματος 
(10) mm.

€ 7,25 | 53.001
Xάντρες
Χρωματιστές σε βάζο  
600 τεμαχίων, (10) mm.

€ 38,24 | 53.035
Σετ κατασκευών  
με 3000 χάντρες σε κουβά 
Επίσης, περιέχει 3 διαφανή κάδρα, 12 βάσεις στήριξης, 3 χρωματιστά 
πατρόν των θεμάτων, οδηγίες και χαρτί σιδερώματος (10) mm.

€ 7,25 | 53.003
Xάντρες
Χρώματα φωσφοριζέ βάζο 
600 τεμαχίων, (10) mm.

€ 7,25 | 53.002
Xάντρες  
Χρώματα pastel βάζο 600 
τεμαχίων, (10) mm.

€ 1,34 (ανά τμχ.)  | 53.036 
Κάδρα για χάντρες (10) mm.

Κ
ατ

ασ
κε
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ς 
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ες

01 ελεφαντάκι 02 σκυλάκι 03 παπάκι 

04 αρκουδάκι 05 αυτοκινητάκι 06 καρδούλα 

07 κοριτσάκι 08 αγοράκι  09 φαλαινίτσα 

10 χελωνάκι 11 μαϊμουδάκι 12 καραβάκι

14 μεγάλο τετράγωνο 15 δεινοσαυράκι 16 αεροπλανάκι 

17 φορτηγό 18 πεταλούδα 19 κλόουν 

20 κύκλος 21 αλογάκι
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€ 3,97  
| 53.006
Xάντρες
9 χρωμάτων 
σε βάζο 3000 
τεμαχίων, (5) mm.

€ 1,16 | 53.083 
Κάδρα για χάντρες  
Τετράγωνο κάδρο (5) mm.

€ 14,53  
| 53.038
Χάντρες 
10 χρώματα σε βάζο 
13000 τεμαχίων, 
(5) mm.

€ 8,59 | 53.084
Κατασκευές 3D Spooky
Σετ με 3000 χάντρες,  
1 κάδρο, κορδέλα σατέν μαύρη, 
εκτυπωμένα σχέδια, οδηγίες και χαρτί 
σιδερώματος (5) mm.

€ 17,98 | 53.085
Χάντρες σε πλαστικό 
12θέσιο κουτί
Περιέχει 9600 χάντρες διαμέτρου (5) 
mm, σε 12 διαφορετικά χρώματα.

€ 45,36 | 53.086
Χάντρες
Group pack που περιέχει 21000 χάντρες διαμέτρου (5) mm, σε διαφορετικά 
χρώματα, 21 βάσεις δημιουργίας, χρωματιστά πατρόν διαφόρων θεμάτων, 
οδηγίες και χαρτί σιδερώματος.

€ 11,45 | 53.088
Χάντρες
Σε πλαστικό κουτί 600 τεμαχίων διαμέτρου (10) mm, σε 6 διαφορετικά χρώματα και 1 βάση 
δημιουργίας, οι κλασικές πολύχρωμες my first Hama maxi beads άριστης ποιότητας είναι ευχάριστο 
παιχνίδι και για μικρότερα παιδιά καθώς βλέπουν τι μπορούν να κάνουν βάζοντας τη φαντασία τους 
και τα χεράκια τους να δουλέψουν. Περιλαμβάνει χρωματιστά πατρόν των θεμάτων, οδηγίες και 
χαρτί σιδερώματος.
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€ 10,61 | 53.090
Χάντρες σε υπέροχο Hama κουβαδάκι
Περιέχει 10000 χάντρες διαμέτρου (5) mm, σε 9 διαφορετικά χρώματα. 
Περιλαμβάνει χρωματιστά πατρόν των θεμάτων, οδηγίες και χαρτί σιδερώματος.

€ 15,23 | 53.091
Χάντρες σε υπέροχο 
Hama κουβαδάκι
Περιέχει 10000 χάντρες 
διαμέτρου (5) mm, σε 
9 διαφορετικά χρώματα 
και 3 βάσεις δημιουργίας. 
Περιλαμβάνει χρωματιστά 
πατρόν των θεμάτων, οδηγίες 
και χαρτί σιδερώματος.

€ 18,33 | 53.092
Χάντρες σε υπέροχο Hama κουβαδάκι
Περιέχει 16000 χάντρες διαμέτρου (5) mm, σε πολλά 
χρώματα και 3 βάσεις δημιουργίας (ελέφαντα, εξάγωνο, 
τετράγωνο). Περιλαμβάνει χρωματιστά πατρόν των 
θεμάτων, οδηγίες και χαρτί σιδερώματος.

€ 18,33 | 53.093
Χάντρες σε υπέροχο Hama κουβαδάκι
Περιέχει 16000 χάντρες διαμέτρου (5) mm, σε 
πολλά χρώματα και 3 βάσεις δημιουργίας (λουλούδι, 
παπαγάλο, βάτραχο). Περιλαμβάνει χρωματιστά πατρόν 
των θεμάτων, οδηγίες και χαρτί σιδερώματος.

€ 2,56  
| 53.094
Σετ 3 βάσεις 
δημιουργίας 
με ζωάκια για 
χάντρες 5 mm
Περιλαμβάνονται 
κάδρα σε σχήμα 
αλόγου, βάτραχου και 
δεινοσαύρου.

€ 2,73  
| 53.095
Σετ 5 βάσεις 
δημιουργίας 
με σχήματα 
για χάντρες 
5 mm
Περιλαμβάνονται 
κάδρα σε σχήματα 
τετράγωνου, 
εξάγωνου, κύκλου, 
καρδούλας και 
αστεριού.

€ 2,56  
| 53.096
Σετ 3 βάσεις 
δημιουργίας με 
πριγκίπισσα για 
χάντρες 5 mm
Περιλαμβάνονται 
κάδρα σε σχήματα 
πριγκίπισσας, σκυλάκι 
και λουλούδι.
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€ 5,84 | 141.046
Δένδρο Χριστουγέννων
(9χ15) cm, σετ 10 τεμαχίων.

€ 5,73 | 141.048
Νυφάδα χιονιού 
(8) cm, σετ 16 τεμαχίων.

€ 6,05 | 141.050
Μπάλα ανάγλυφη 
(9χ10) cm, σετ 10 τεμαχίων.

€ 6,39 | 141.055
Σφαίρα (14) cm, με 2 ημισφαίρια 
σετ 5 τεμαχίων.

€ 6,56 | 141.056
Σφαίρα (18) cm, με 2 ημισφαίρια 
σετ 3 τεμαχίων.

€ 6,10 | 141.057
Κηροπήγια 
(11χ23) cm, σετ 4 τεμαχίων. € 6,12 | 141.059

Εκκλησία 
(14χ19,5) cm, σετ 3 τεμαχίων.

€ 5,93 | 141.060
Διαμάντι 
(8x7,5) cm, σετ 16 τεμαχίων.

€ 5,93 | 141.061
Νυφάδες χιονιού 
εξάκτηνες 
(9x17,5) cm, σετ 3 τεμαχίων.

€ 5,80 | 141.062
Δίσκοι (8) cm, σετ 15 τεμαχίων.

€ 5,82 | 141.063
Δίσκοι (10) cm, σετ 9 τεμαχίων.

€ 5,82 | 141.064
Κώνοι 
(15) cm, σετ 10 τεμαχίων.

€ 5,73 | 141.065
Τάρανδος 
(12χ10) cm, σετ 7 τεμαχίων.

€ 5,75 | 141.066
Όψη Αϊ Βασίλη 
(5χ8) cm, σετ 10 τεμαχίων.

€ 6,39 | 141.069
Καμπάνα 
(16χ16) cm, σετ 6 τεμαχίων.

€ 5,84 | 141.049
Φιόγκος 
(10χ2χ8) cm, σετ 16 τεμαχίων.

€ 5,73 | 141.047
Αστέρι Χριστουγέννων 
(13χ5) cm, σετ 16 τεμαχίων.

€ 6,58 | 141.017
Καμπάνες
(8,5x8) cm, σετ 20 τεμαχίων.

€ 6,07 | 141.018
Καμπάνες
(11x11) cm, σετ 11 τεμαχίων.

Ιδανικά για διακόσμηση με 
την μέθοδο décopatch

Χρησιμοποιήστε  τα spray σελ. 27
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€ 5,89 | 141.052
Πασχαλίτσα (11,5χ5) cm, σετ 5 τεμαχίων.

€ 5,70 | 141.053
Φύλλα (5χ8,5) cm, σετ 16 τεμαχίων.

€ 5,75 | 141.058
Καραμέλες (3χ9) cm, σετ 16 τεμαχίων.

€ 5,77 | 141.071
Λεμόνι 
(6χ7,5) cm, σετ 7 τεμαχίων.

€ 5,77 | 141.072
Μανταρίνι 
(5χ6,5) cm, σετ 7 τεμαχίων.

€ 5,89 | 141.073
Μήλο 
(8χ8) cm, σετ 7 τεμαχίων.

€ 5,89 | 141.074
Ρόδι 
(7,5χ8) cm, σετ 7 τεμαχίων.

€ 5,89 | 141.077
Καρότο 
(5,5χ29,5) cm, σετ 7 τεμαχίων.

€ 5,91 | 141.080
Μελιτζάνα (6χ19) cm, σετ 7 τεμαχίων.

€ 5,89 | 141.081
Καλαμπόκι (5χ22) cm, σετ 7 τεμαχίων.

€ 5,87 | 141.082
Πατάτα 
(7χ10) cm, σετ 7 τεμαχίων.

€ 5,89 | 141.075
Αχλάδι 
(8χ10) cm, σετ 7 τεμαχίων.

€ 5,80 | 141.054
Τριαντάφυλλα
(9χ3) cm, σετ 10 τεμαχίων.

€ 5,82 | 141.078
Μανιτάρι 
(8) cm, σετ 6 τεμαχίων.

€ 5,98 | 141.079
Μανιτάρι 
(13) cm, σετ 3 τεμαχίων.

€ 5,73 | 141.051
Τιμόνι (10,5) cm, σετ 16 τεμαχίων.

€ 5,93 | 141.083
Πιπεριά 
(8,5χ10) cm, σετ 7 τεμαχίων.

€ 5,77 | 141.076
Σκόρδο 
(7χ6,5) cm, σετ 7 τεμαχίων.

€ 5,82 | 141.070
Μπανάνα 
(4χ18,5) cm, σετ 7 τεμαχίων.

Ιδανικά για 
διακόσμηση με  

την μέθοδο 
décopatch

Χρησιμοποιήστε  τα spray σελ. 27
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€ 5,87 | 141.013
Αστεράκια 
(10) cm, σετ 18 τεμαχίων.

€ 6,26 | 141.014
Αστεράκια 
(15) cm, σετ 13 τεμαχίων.

€ 5,80 | 141.028
Ψαράκια 
(11x4) cm, σετ 8 τεμαχίων.

€ 6,26 | 141.015
Παναγία (18x24) cm και Ιωσήφ (20x30) cm.

€ 5,75 | 141.019
Καρδούλες 
(5) cm, σετ 28 τεμαχίων.

€ 5,98 | 141.020
Καρδούλες 
(7) cm, σετ 22 τεμαχίων.

€ 6,16 | 141.007
Στεφανάκια 
(10) cm, σετ 19 τεμαχίων.

€ 6,19 | 141.008
Στεφανάκια 
(15) cm, σετ 12 τεμαχίων.

€ 6,99 | 141.009
Στεφανάκια 
(22) cm, σετ 8 τεμαχίων.

€ 5,66 | 141.010
Φεγγαράκια 
(10) cm, σετ 7 τεμαχίων.

€ 5,82 | 141.011
Φεγγαράκια 
(15) cm, σετ 6 τεμαχίων.

€ 6,03 | 141.012
Φεγγαράκια 
(20) cm, σετ 5 τεμαχίων.

€ 6,14 | 141.016
Ο μικρός Χριστούλης στη φάτνη 
σετ 3 τεμαχίων, περιλαμβάνει το μικρό Χριστό (9x12,5) cm, μαζί με την κούνια (17x7,5) cm, 
το γαϊδουράκι (23x15) cm και το βόδι (23x13) cm.

€ 6,07 | 141.006
Άγιος Βασίλης 
(12x21) cm, σετ 3 τεμαχίων.

€ 6,10 | 141.005
Δέντρο Χριστουγέννων
(16x31) cm, σετ 2 τεμαχίων.

€ 6,60 | 141.087
Μπαλάκια 
(12) cm, σετ 10 τεμαχίων.

€ 5,80 | 141.001
Μπαλάκια (4) cm, σετ 50 τεμαχίων.

€ 6,07 | 141.002
Μπαλάκια (6) cm, σετ 35 τεμαχίων.

€ 6,74 | 141.003
Μπαλάκια 
(8) cm, σετ 23 τεμαχίων.

€ 7,22 | 141.004
Μπαλάκια 
(10) cm, σετ 15 τεμαχίων.

Ιδανικά για 
διακόσμηση με  

την μέθοδο 
décopatch

Χρησιμοποιήστε  τα spray σελ. 29
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€ 6,62 | 141.025
Κορνίζες μικρές με 
βάση 
(16,5x21) cm, σετ 5 τεμαχίων.

€ 6,19 | 141.026
Κορνίζες 
μεσαίες με βάση
(17x24) cm, σετ 4 τεμαχίων.

€ 6,23 | 141.027
Πιγκουίνοι
(14x18,5) cm, 
σετ 4 τεμαχίων.

€ 6,03 | 141.040
Γατάκια 
(13,5x9,5) cm, σετ 5 τεμαχίων.

€ 5,84 | 141.042
Πουλάκια 
(18x9) cm, σετ 5 τεμαχίων.

€ 5,77 | 141.029
Έλατο 
(5,5x7,5) cm, σετ 16 τεμαχίων.

€ 5,82 | 141.030
Κουκουνάρια
(4x7) cm, σετ 16 τεμαχίων.

€ 6,21 | 141.031
Μπάλες δέντρου 
Χριστουγέννων
(8) cm, σετ 10 τεμαχίων.

€ 6,00 | 141.032
Δελφινάκια (17x6) cm, σετ 6 τεμαχίων.

€ 6,16 | 141.033
Κουνελάκια 
(13,5x10,5) cm, σετ 5 τεμαχίων.

€ 6,19 | 141.036
Κουτάκια στρόγγυλα 
(13,5x8) cm, σετ 5 τεμαχίων.

€ 6,23 | 141.037
Κουτάκια oval 
(15,5x11,5x7,5) cm, σετ 4 τεμαχίων.

€ 5,84 | 141.038
Κύκνοι 
(12x8) cm, σετ 8 τεμαχίων.

€ 5,87 | 141.039
Χελωνάκια 
(13x6) cm, σετ 5 τεμαχίων.

€ 5,89 | 141.021
Αυγά (6) cm, σετ 30 τεμαχίων.

€ 5,98 | 141.022
Αυγά (8) cm, σετ 22 τεμαχίων.

€ 5,75 | 141.023
Παπάκια 
(7x6) cm, σετ 8 τεμαχίων.

€ 5,77 | 141.024
Κοτοπουλάκια
(6x6) cm, σετ 8 τεμαχίων.

€ 6,07 | 141.034
Μπαουλάκια 
(15,5x11,5x7,5) cm, σετ 4 τεμαχίων.

€ 6,19 | 141.035
Κουτάκια τετράγωνα 
(13,5x13,5x8) cm, σετ 5 τεμαχίων.

€ 6,23 | 141.041
Αρκουδάκια
(10,5x18) cm, σετ 6 τεμαχίων.

€ 6,19 | 141.044
Αυγά (15,5) cm, σετ 5 τεμαχίων.

€ 6,23 | 141.045
Αυγά (22,5) cm, σετ 2 τεμαχίων.
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€ 3,38  
| 290.001
Ακρυλικά 
χρώματα LUNA 
12 χρώματα, (12) ml.

€ 1,79 | 290.002
Δακτυλοχρώματα LUNA 
6 χρώματα, (20) ml. 

€ 1,22 | 290.003
Καλούπια μοντελισμού LUNA 
10 τεμαχίων. 

€ 0,61 | 290.004
Κηρομπογιές LUNA 
12 τεμαχίων.

€ 1,44 | 290.005
Κηρομπογιές χοντρές LUNA 
12 τεμαχίων. 

€ 0,95 | 290.011
Λαδοπαστέλ LUNA 12 τεμαχίων.

€ 0,95 | 290.012
Μαρκαδόροι λεπτοί LUNA 
12 τεμαχίων. 

€ 1,86 | 290.013
Μαρκαδόροι λεπτοί LUNA 
24 τεμαχίων. 

€ 1,58 | 290.014
Μαρκαδόροι χοντροί LUNA 
12 τεμαχίων. 

€ 3,06 | 290.015
Μαρκαδόροι χοντροί LUNA 
24 τεμαχίων. 

€ 0,49 | 290.030
Ψαλιδάκι LUNA (13) cm.
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€ 1,22 | 290.016
Νεροχρώματα LUNA OVAL 
12 παστίλιες & πινέλο. 

€ 1,06 | 290.017
Ξυλομπογιές LUNA 
12 τεμαχίων.

€ 2,15 | 290.018
Ξυλομπογιές LUNA 24 τεμαχίων. 

€ 2,58 | 290.019
Ξυλομπογιές χοντρές LUNA 
12 τεμαχίων. 

€ 0,72 | 290.023
Στένσιλ LUNA 
Διάφορα σχέδια (26,5χ18,5) cm. 

€ 3,21 | 290.024
Τέμπερες LUNA 
(12) ml, σετ 12 
χρωμάτων. 

€ 2,43 | 290.025
Τέμπερες LUNA 
(7,5) ml, σετ 12 χρωμάτων.
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€ 0,21  (ανά τμχ.) | 90.271
Μαρκαδόρος χοντρός 
GIOTTO TURBO MAXI 
Διατίθεται σε 12 διαφορετικά χρώματα.

€ 1,24 | 90.272
Μαρκαδόροι λεπτοί GIOTTO TURBO 
COLOR 12 χρωμάτων, (2,8) mm.

€ 2,47 | 90.273
Μαρκαδόροι λεπτοί GIOTTO TURBO 
COLOR 24 τεμαχίων, (2,8) mm.

€ 1,68 | 120.243
Μαρκαδόροι λεπτοί 
υδατοδιαλυτοί 12 χρωμάτων.

€ 5,08 | 120.245
Μαρκαδόροι λεπτοί υδατοδιαλυτοί 
36 τεμαχίων.

€ 3,36 | 120.244
Μαρκαδόροι λεπτοί 
υδατοδιαλυτοί 24 τεμαχίων.

ΜονόχρωμοιSuper τιμή

€ 12,76 | 120.390
Μαρκαδόροι λεπτοί υδατοδιαλυτοί
96 χρωμάτων σε ποτήρι. Νέοι λεπτοί μαρκαδόροι colorito με 
νέα πιο ανθεκτική μύτη (2,6) mm και super washable μελάνι 
που βγαίνει αμέσως από τα χέρια μόνο με νερό.

€ 36,49 | 16.021
Κάστρο παιχνιδιού  
και ζωγραφικής 
(95x56x105) cm.

€ 35,53 | 16.022
Σπιτάκι παιχνιδιού και 
ζωγραφικής
(106x82x104) cm.

“ ”
Πολύ ωραία παιχνίδια για κατασκευή κάστρου ή σπιτιού από 

χαρτόνι! Το παιδί θα ενθουσιαστεί φτιάχνοντας και έπειτα 
χρωματίζοντας το δικό του κάστρο ή σπιτάκι. Περιλαμβάνονται 

σετ μαρκαδόρων και αυτοκόλλητα.

35 μωβ

25 γκρι

13 μαύρο 

11 γαλάζιο 

5 πράσινο

8 καφέ

7 ροζ 

6 μπλε 

9 πράσινο ανοιχτό 

4 κόκκινο

3 πορτοκαλί

2 κίτρινο
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€ 9,73 | 120.242
Mαρκαδόροι χοντροί 
υδατοδιαλυτοί COLORITONE 
48 τεμαχίων σε ποτήρι.

€ 4,70 | 90.276
Μαρκαδόροι χοντροί GIOTTO TURBO MAXI 
24 τεμαχίων, μαρκαδοράκι υπερανθεκτικό μεγάλης διάρκειας (5) mm, 
με αεριζόμενο καπάκι, μύτη που δε γυρίζει και πώμα ασφαλείας.

€ 2,35 | 90.053
Mαρκαδόροι χοντροί 
GIOTTO TURBO MAXI
12 χρωμάτων.

€ 2,32 | 120.354
Μαρκαδόροι παιδικοί χοντροί 
super washable 
Mε super washable μελάνι που βγαίνει εύκολα 
μόνο με νερό. Διαθέτουν μύτη (6) mm, με άσπρο 
καπάκι για γρήγορο μάζεμα, 12 χρώματα.

€ 4,63 | 120.355
Μαρκαδόροι παιδικοί χοντροί 
super washable
Mε super washable μελάνι που βγαίνει εύκολα 
μόνο με νερό. Διαθέτουν μύτη (6) mm, με άσπρο 
καπάκι για γρήγορο μάζεμα, 24 τεμάχια.

€ 11,00 | 120.357
Μαρκαδόροι παιδικοί χοντροί 
super washable
Mε super washable μελάνι που βγαίνει 
εύκολα μόνο με νερό. Διαθέτουν μύτη (6) 
mm, με άσπρο καπάκι για γρήγορο μάζεμα, 
48 τεμάχια.

€ 1,72 | 95.029
Λαβή γραφής
(3,5) cm, σε 6 χρώματα.
H νέα βοηθητική λαβή γραφής αναπτύχθηκε από 
τους γιατρούς. Ευνοεί τη σωστή θέση των χεριών και 
μειώνει το στρες στα δάχτυλα όταν γράφετε. Αυτό 
αποτρέπει την κούραση και τον πόνο και αυξάνει την 
ευκολία στη γραφή και τη ζωγραφική.

€ 35,15 | 90.358
Μαρκαδόροι χοντροί GIOTTO TURBO MAXI
Συσκευασία 108 τεμαχίων. Υπερανθεκτικοί μαρκαδόροι, μεγάλης 
διάρκειας, με μύτη (5) mm, που δε γυρίζει. Με αεριζόμενο καπάκι 
και πώμα ασφαλείας. 
Μη τοξικοί, μελάνι με βάση το νερό, απομακρύνεται το χρώμα από 
το δέρμα με νερό και σαπούνι και από τα ρούχα με πλύσιμο στους 
40οC.
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€ 5,21  
| 120.109
Mαρκαδόροι 
για ύφασμα
10 χρώματα,  
μη τοξικοί.

€ 2,89 | 120.110
Mαρκαδόροι 
ZIG ZAG
10 χρώματα, πρωτότυποι 
μαρκαδόροι με ειδική μύτη 
για διπλό και τριπλό ζικ-ζακ.

€ 10,77 | 27.106
Mαρκαδόροι τέμπερας-
ακουαρέλας 
(75) ml. 8 υπέροχα χρώματα για 
εύκολο και γρήγορο 
βάψιμο χωρίς να λερώνονται τα χέρια.

€ 1,60 (ανά τμχ.) | 77.168
Mαρκαδόρος λεπτός

€ 1,68 (ανά τμχ.) | 77.169
Mαρκαδόρος χοντρός

€ 8,04 | 90.268
Μαρκαδόροι για ύφασμα 
GIOTTO
12 χρωμάτων από τα οποία τα 4 
είναι φωσφορούχα, με σταθερή μελάνη, 
αεριζόμενο καπάκι και τάπα ασφαλείας. 

€ 8,97 | 90.279
Μαρκαδόροι χοντροί 
GIOTTO DECOR
12 χρωμάτων, (4) mm, με υδατική βάση 
υπερκαλυπτικά και για επάλληλη στρώση, 
για τη διακόσμηση σε χαρτόνι, ξύλο, γυαλί, 
δέρμα, κεραμικά, πλαστικό, πέτρες, μέταλλο. 
Περιέχει φυλλάδιο με οδηγίες χρήσης.

€ 4,94 | 90.280
Μαρκαδόροι χοντροί 
GIOTTO TURBO GRAFIK 
8 χρωμάτων ασύμμετρης γραφής 
με ειδικό πενάκι για καλλιγραφική 
και διακοσμητική γραφή.

€ 7,22 | 120.225
Mαρκαδόροι σφραγίδες
10 διαφορετικά σχέδια.

€ 4,16 | 120.108
Mαρκαδόροι χοντροί 
με 5 μεταλλικά χρώματα
Χρυσό, ασημί, πράσινο, μπλε και ροζ, με βάση το νερό. 
Mη τοξικοί, χωρίς άρωμα, πλένονται εύκολα με νερό.

€ 0,91 | 120.292
Ξυλομπογιά 
χοντρή ασημί
(10) mm, με μύτη (5,6) mm.

€ 1,30 | 120.293
Ξυλομπογιά 
χοντρή χρυσή
(10) mm, με μύτη (5,6) mm.

“ ”
Mαρκαδόροι διαρκείας σε χρυσό, 
ασημί και λευκό. Bάφουν σε χαρτί, 
γυαλί, μέταλλο, ξύλο, πέτρα, πηλό.
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€ 11,23 | 120.044
Ξυλομπογιές 
εξαγωνικές
Σε ποτήρι, σε οικονομική 
συσκευασία 72 τεμαχίων, με 
μύτη που δεν σπάει μήκος (18) 
cm, διάμετρος (3) mm.

€ 17,20  
| 120.046
Ξυλομπογιές 
χοντρές
Σε ποτήρι, σε οικονομική 
συσκευασία 36 τεμαχίων 
διαμέτρου (5) mm.

€ 6,21  
| 120.045
Ξυλομπογιές 
εξάγωνες
12 χρωμάτων με μύτη 
που δεν σπάει σε φωτεινά 
χρώματα, μήκος (18) cm, 
διάμετρος (4) mm.

€ 3,73  
| 120.208
Ξυλομπογιές 
FABER
24 τεμαχίων, 
(3) mm.

€ 1,61  
| 120.207
Ξυλομπογιές 
FABER 
12 χρωμάτων, 
διάμετρος (3) mm.

€ 3,48 | 90.284
Ξυλομπογιές λεπτές 
ακουαρέλας GIOTTO
12 χρωμάτων, (3,3) mm.

€ 6,06 | 90.240
Ξυλομπογιές χοντρές 
GIOTTO MEGA
12 παστέλ χρωμάτων, με μύτη 
εξαιρετικά ανθεκτική και εύκολη στο 
ξύσιμο (5,5) mm.

€ 15,18 | 90.277
Ξυλομπογιές 
χοντρές 
GIOTTO MEGA
24 τεμαχίων σε ποτήρι, 
(5,5) mm.

€ 2,62 | 120.294
Κάρβουνο για σχέδιο 
Σετ 6 τεμαχίων, μύτη 
(5,6) mm, μήκους (120) mm.

€ 10,43  
| 120.321 
Ξύστρα 
επιτραπέζια 
με μανιβέλα
Διατίθεται σε 3 διαφορετικά 
χρώματα (7,5x12,5) cm. 

€ 7,19 | 120.322
Ξύστρα αυτόματη μπαταρίας +  
δώρο ξύστρα ανταλλακτικό
Λειτουργία αυτόματης εκκίνησης, εξάρτημα 
απομακρυσμένης σπασμένης μύτης, διατίθεται 
σε 4 διαφορετικά χρώματα (7,5x12) cm. 

€ 1,33  
| 90.352
Ξυλομπογιές 
GIOTTO ELIOS
12 χρωμάτων,
πολύ ανθεκτικές 
τριγωνικές ξυλομπογιές 
με διάμετρο μύτης 
(3,3) mm, σε φωτεινά 
χρώματα.
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€ 12,77 | 90.347
Κηρομπογιές 
GIOTTO CERA 
96 τεμαχίων σε πλαστική θήκη, 
(10) mm, ύψους (9,5) cm. 

€ 1,77 | 120.247
Κηρομπογιές maxi
12 χρωμάτων, πολύ καλής ποιότητας 
σε λαμπερά χρώματα και με μεγάλη 
καλυπτικότητα. Δεν λιώνουν και δεν 
αφήνουν χρώμα στα χέρια.

€ 1,90 | 120.006
Nεροχρώματα 
12 παστίλιες (30) mm.

488 μπλε 489 πορτοκαλί
492 ροζ 493 πράσινο
494 κόκκινο 495 κίτρινο
496 χρυσό 497 ασημί

€ 3,41 (ανά τμχ.) | 52.116 
Ταμπόν χρωμάτων
(15) cm, διατίθεται σε 8 διαφορετικά χρώματα.

€ 2,10  
| 120.005 
Λαδοπαστέλ
12 λαμπερών χρωμάτων, 
πολύ καλής ποιότητας 
(9,8) mm και ύψους (6) cm.

€ 3,28 | 120.007
Nεροχρώματα 22 παστίλιες (30) mm.

€ 45,82 | 120.313
Κηρομπογιές σε ξύλινο κουτί 100 τεμαχίων.

€ 8,84 | 120.003
Kηρομπογιές χοντρές Jumbo
(13,5) mm και ύψους (6,5) cm, 60 τεμαχίων, πολύ καλής ποιότητας, 
σε λαμπερά χρώματα και με μεγάλη καλυπτικότητα, δεν λιώνουν και δεν 
αφήνουν χρώμα στα χέρια, σε πρακτική συσκευασία κουβαδάκι.

€ 9,25 | 120.346
Χρώματα λαδιού
(18) ml, σετ 10 τεμαχίων.

€ 3,92 | 120.326 
Λαδοπαστέλ 
σε πλαστικό κουτί
25 χρωμάτων, πολύ καλής ποιότητας 
(9) mm και ύψους (7) cm.
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€ 3,98 | 100.003
Διαχωριστικό υαλογραφίας

€ 3,06 (ανά τμχ.) | 100.001
Xρώματα για ύφασμα
10 υπέροχα χρώματα σε γυάλινα 
μπουκαλάκια των (30) cc.

€ 2,74 (ανά τμχ.) | 100.002 
Xρώματα υαλογραφίας 
8 υπέροχα χρώματα σε γυάλινα μπουκαλάκια των (30) cc.
Το χρώμα παραμένει διαφανές με εξαιρετική γυαλάδα.

€ 19,93 | 99.009
Αυτοκόλλητα 
μεταφερόμενα 
χρώματα-window 
colours 
(22) ml, σετ 20 τεμαχίων.

€ 11,44  
| 90.286
Βερνίκι νερού 
ζωγραφικής 
GIOTTO 
(500) ml, γυαλιστερό με 
υδατική βάση.

€ 3,83 | 120.264
Χρώματα για ύφασμα
Σε σετ που περιέχει 5 
σωληνάρια των (10,5) ml, 2 
χαρτιά σιδερώματος, 1 liner, 2 
φύλλα και 6 σχέδια. 

€ 8,45 | 120.263 
Χρώματα αφρώδη 
Σε σετ που περιέχει 
5 βαζάκια των (18) gr, 
suncatcher και οδηγίες χρήσης. 

€ 5,49 | 120.262
Χρώματα 3D Puffy 
Χρώματα που φουσκώνουν, σε σετ 
που περιέχει 10 σωληνάρια 
των (10,5) ml.

€ 2,54 | 120.276
Spray Graffiti μεταλλικά 
χρώματα (150) ml.

600 ασημί
800 χρυσό

€ 2,54 | 120.275
Spray Graffiti fluo 
χρώματα (150) ml.

37 ροζ
38 πορτοκαλί
39 κίτρινο

€ 2,54 | 120.274
Spray Graffiti διάφορα 
χρώματα (150) ml. 

€ 10,05 | 120.363
Χρώματα κεριών 
Σετ 5 χρωμάτων.

01 λευκό 05 κόκκινο 08 πράσινο 
10 μαύρο 12 κίτρινο 14 πορτοκαλί 
16 μπλε ανοιχτό 17 μπλε 21 καφέ
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€ 5,76 (ανά τμχ.) | 120.018 
Δακτυλοχρώματα
Σε 8 χρώματα των (1000) ml.

€ 3,39 (ανά τμχ.) | 120.347
Δακτυλοχρώματα
Σε 10 χρώματα των (500) ml.

100 άσπρο 210 κίτρινο  
300 κόκκινο 400 βιολετί  
501 γαλάζιο 610 πράσινο  
730 καφέ 800 μαύρο

100 άσπρο 210 κίτρινο  
250 πορτοκαλί 300 κόκκινο  
330 ροζ 400 βιολετί  
501 γαλάζιο 610 πράσινο ανοιχτό  
730 καφέ 800 μαύρο

€ 8,26 | 120.348
Δακτυλοχρώματα  
σετ 6 χρωμάτων (100) gr.

100 άσπρο
201 κίτρινο
250 πορτοκαλί
300 κόκκινο
400 βιολετί
500 μπλε
501 γαλάζιο
630 πράσινο
730 καφέ
800 μαύρο
330 ροζ
600 πράσινο ανοιχτό
270 ώχρα 
310 magenta

€ 4,12 (ανά τμχ.) | 120.015
Aκρυλική τέμπερα 
(300) ml, βάφει τέλεια σε γυαλί, πλαστικό, μέταλλο, χαρτί, ξύλο, φελιζόλ και ύφασμα. 
Διατίθεται σε 14 χρώματα.

€ 4,98 | 120.017
Aκρυλική τέμπερα ασημί
Σε μπουκάλι (300) ml.

€ 4,98 | 120.016
Aκρυλική τέμπερα χρυσή
Σε μπουκάλι (300) ml.

€ 1,80 | 120.359
Ακρυλική τέμπερα 
(75) ml, βάφει τέλεια σε 
γυαλί, πλαστικό, μέταλλο, 
χαρτί, ξύλο, φελιζόλ και 
ύφασμα. Διατίθεται σε 12
έντονα χρώματα υψηλής 
επικάλυψης.

€ 2,36  
| 120.360
Ακρυλική 
τέμπερα 
χρυσή 
(75) ml.

€ 2,36  
|  120.361
Ακρυλική 
τέμπερα 
ασημί 
(75) ml.

€ 2,36 | 120.362
Ακρυλική τέμπερα fluo 
(75) ml, βάφει τέλεια σε γυαλί, πλαστικό, μέταλλο, 
χαρτί, ξύλο, φελιζόλ και ύφασμα. Διατίθεται σε 4 
έντονα χρώματα υψηλής επικάλυψης.

201 κίτρινο 300 κόκκινο 500 μπλε 730 καφέ 800 μαύρο 100 λευκό 610 πράσινο ανοιχτό 270 ώχρα 301 κόκκινο magenta 
310 κόκκινο carmine 540 μπλε cobalt 641 πράσινο emerald 

250 πορτοκαλί fluo 370 ροζ fluo  
610 πράσινο fluo 210 κίτρινο fluo

€ 4,14 | 120.251 Τέμπερες (12) ml. 
Σετ 12 χρωμάτων, μεταλλικό σωληνάριο σε πλαστικό κουτί.

“ ”
Iδιαίτερα παχύρευστα, άριστης 
ποιότητας που καλύπτουν πολύ 

μεγαλύτερη επιφάνεια 
από τα συνηθισμένα. Mη τοξικά, 

ξεπλένονται εύκολα με νερό.
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210 κίτρινο
250 πορτοκαλί
300 κόκκινο
330 ροζ
400 μωβ
500 μπλε
610 πράσινο
900 ασημί

€ 4,90 | 120.011
Tέμπερα χρυσή
Σε μπουκάλι (500) ml.

€ 4,90 | 120.012
Tέμπερα ασημί
Σε μπουκάλι (500) ml.

€ 3,40 (ανά τμχ.) | 120.013
Tέμπερα μεταλλικά χρώματα
Παχύρευστη, σε 7 μεταλλικά χρώματα (300) ml, 
μη τοξική, ξεπλένεται εύκολα με νερό.

210 κίτρινο μεταλλικό
300 κόκκινο μεταλλικό
500 μπλε μεταλλικό
610 πράσινο μεταλλικό
910 ασημί μεταλλικό
920 χρυσό μεταλλικό
930 καφέ μεταλλικό

€ 3,40 (ανά τμχ.) | 120.014 
Tέμπερα fluo-φωσφοριζέ
(300) ml, σε 6 φωσφοριζέ χρώματα.

210 κίτρινο
250 πορτοκαλί
300 κόκκινο
370 ροζ
560 τιρκουάζ
610 πράσινο

€ 3,18 (ανά τμχ.) | 120.009
Tέμπερα σε μπουκάλι 
(1000) ml, διατίθεται σε 19 χρώματα.

€ 2,24 (ανά τμχ.) | 120.010
Tέμπερα σε μπουκάλι 
(500) ml, διατίθεται σε 19 χρώματα.

100 άσπρο 201 κίτρινο 250 πορτοκαλί  
270 ώχρα 300 κόκκινο 400 βιολετί  
500 μπλε 501 γαλάζιο 610 πράσινο ανοιχτό 
630 πράσινο σκούρο 730 καφέ 800 μαύρο 
211 λεμονί 331 απαλό ροζ 350 κυκλάμινο 
380 κόκκινο σκούρο 450 λιλά 560 τιρκουάζ 
600 λαχανί

€ 3,59 | 120.228
Tέμπερα περλέ
Σε μπουκάλι (300) ml, διατίθεται σε 8 χρώματα.

€ 13,80 | 120.358 
Τέμπερα (5) L. 
Διατίθενται σε πλαστικό δοχείο σε 7 έντονα 
χρώματα υψηλής επικάλυψης.

100 άσπρο 201 κίτρινο 300 κόκκινο 501 γαλάζιο 
610 πράσινο ανοιχτό 730 καφέ 800 μαύρο
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Τέμπερα οικολογική
(1000) ml, ρευστή, χρώμα ανώτερης ποιότητας, 
δεν τρέχει σε όρθιες επιφάνειες, δεν ραγίζει στο στέγνωμα, 
τέλεια καλυπτικότητα, διαλύεται σε νερό, μη τοξική.

00 άσπρο 
01 μαύρο 
10 μπλε 
12 κίτρινο 
13 φουξ 
15 πορτοκαλί 
17 κόκκινο 
20 πράσινο σκούρο
21 μωβ 
22 καφέ 

00 άσπρο
01 μαύρο
10 μπλε ανοιχτό
12 κίτρινο
13 φουξ
15 πορτοκαλί
16 μπλε σκούρο
17 κόκκινο
19 λαχανί
20 πράσινο
21 μωβ
24 ροζ

10 μπλε ανοιχτό
12 κίτρινο
13 φουξ
15 πορτοκαλί
16 μπλε σκούρο
17 κόκκινο
19 λαχανί
20 πράσινο
21 μωβ

€ 3,96 (ανά τμχ.) | 56.053
Ακρυλική πάστα τέμπερας 
(250) ml, ρευστή, εύκαμπτη 
και δυνατή πολύ καλή καλυπτικότητα, 
εκθαμβωτικό χρώμα, χρησιμοποιείται σε 
όλες τις επιφάνειες χαρτί, ξύλο, πλαστικό, 
γύψο, φελιζόλ κ.λ.π. 
Διαλύεται με νερό, μη τοξική.

€ 5,58 (ανά τμχ.) | 56.054
Μελάνι ακουαρέλας 
(500) ml, χρωματιστό μελάνι υδροδιαλυτό, για να βάψουμε ρύζι, ζυμάρι, άμμο κ.λ.π. χρησιμοποιείται με πινέλο, 
αερογράφο και σφουγγάρι, για να βάψουμε και να χρωματίσουμε. Αραιώνετε μέχρι 4 φορές τον όγκο της. 
Πλένεται με νερό πριν στεγνώσει, μη τοξικό. 

05 πορτοκαλί
10 μωβ
11 ροζ
19 ασημί
22 μπλε
24 πράσινο
26 κίτρινο
58 χρυσό

€ 5,07 (ανά τμχ.) | 56.067
Ακρυλική τέμπερα glitter
(250) ml, σε 8 χρώματα.

€ 6,95  (ανά τμχ.) | 56.064 Unic 
(250) ml, μελάνι παχύ, καλυπτικό και διάφανο, σατινέ κάλυψη 
όπως τα ακρυλικά χρώματα και διάφανο όπως τα χρώματα 
ακουαρέλας, μη τοξικό. Ανεξίτηλο μετά το στέγνωμα. 
Εφαρμόζεται σε όλες τις επιφάνειες, ξύλο, πλαστικό, πηλό, 
ζυμάρι, γύψο, κοχύλια, μέταλλο, γυαλί, πέτρες, φελιζόλ, κ.λ.π. 
Εφαρμόζεται και σε ύφασμα.

00 άσπρο
01 μαύρο
10 μπλε ανοιχτό
12 κίτρινο
13 φουξ
15 πορτοκαλί
16 μπλε σκούρο
17 κόκκινο
19 λαχανί
20 πράσινο
21 μωβ
22 καφέ
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€ 2,78 | 120.364
Καμβάς ζωγραφικής 
(30x30) cm.

€ 4,01 | 120.365
Καμβάς ζωγραφικής 
(40x50) cm.

€ 1,00 | 120.366
Καμβάς ζωγραφικής
(10x10) cm.

€ 1,36 | 120.367
Καμβάς ζωγραφικής 
(13x18) cm.

€ 1,27 | 120.368
Καμβάς ζωγραφικής
(15x15) cm.

€ 4,07 | 120.369
Καμβάς ζωγραφικής 
(30x60) cm.

€ 2,05 | 120.370
Καμβάς ζωγραφικής
(24x30) cm.

€ 2,57 | 120.371
Καμβάς ζωγραφικής 
(30x40) cm.

€ 2,00 | 120.372
Καμβάς ζωγραφικής 
(18x24) cm.

€ 1,67 | 120.373
Καμβάς ζωγραφικής 
(20x20) cm.

€ 6,43 | 120.374
Καμβάς ζωγραφικής
(30x100) cm.

€ 9,29 | 120.375
Καμβάς ζωγραφικής
(50x100) cm.

€ 11,67 | 120.376
Καμβάς ζωγραφικής
(70x110) cm.

€ 3,44 | 120.377
Καμβάς ζωγραφικής 
στρόγγυλος (30) cm.

€ 4,99 | 120.378
Καμβάς ζωγραφικής 
(40x60) cm.

€ 6,22 | 120.379
Καμβάς ζωγραφικής 
(50x70) cm.

€ 3,38 | 120.380
Καμβάς ζωγραφικής  
(40x40) cm.

€ 9,85 | 120.381
Καμβάς ζωγραφικής 
(70x90) cm.

σε τελάρο Α’ ποιότητας
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€ 1,35 | 90.288
Πινέλο 
ζωγραφικής 
GIOTTO
(18) cm.

€ 0,92 | 52.026
Πινέλα λεπτομερούς 
βαφής
Σετ 3 τεμαχίων.

€ 1,32 | 52.027
Πινέλα σφουγγαριού 
μεγάλα
Σετ 3 τεμαχίων.

€ 2,17 | 120.344
Σετ 5 πινέλα πλακέ
Σε blister.

€ 2,17 | 120.345
Σετ 5 πινέλα στρόγγυλα
Σε blister.

€ 1,28 | 290.020
Σετ 5 πινέλα πλακέ 
LUNA BRISTLE
Νο. 2, 4, 6, 8, 12. 

€ 1,28 | 290.021
Σετ 5 πινέλα στρόγγυλα 
LUNA PONY HAIR
Νο. 2, 6, 8, 10, 12. 

€ 1,28 | 290.022
Σετ 6 πινέλα στρόγγυλα 
Νο. 2, 4, 6, 10 & πλακέ 8, 12.  

€ 0,97 | 56.059
Σπάτουλα χρωμάτων

€ 0,26 | 90.302 Πινέλο πλακέ Νο.0
€ 0,28 | 90.303 Πινέλο πλακέ Νο.2
€ 0,36 | 90.304 Πινέλο πλακέ Νο.4 
€ 0,36 | 90.305 Πινέλο πλακέ Νο.6
€ 0,50 | 90.306 Πινέλο πλακέ Νο.8
€ 0,52 | 90.307 Πινέλο πλακέ Νο.10
€ 0,62 | 120.028 Πινέλο πλακέ Νο.12
€ 0,64 | 120.029 Πινέλο πλακέ Νο.14

€ 0,84 | 90.310 Πινέλο πλακέ Νο.16 
€ 0,34 | 120.030 Πινέλο στρόγγυλο Νο.1
€ 0,34 | 120.031 Πινέλο στρόγγυλο Νο.2
€ 0,40 | 120.032 Πινέλο στρόγγυλο Νο.3
€ 0,40 | 120.033 Πινέλο στρόγγυλο Νο.4
€ 0,46 | 120.034 Πινέλο στρόγγυλο Νο.5
€ 0,48 | 120.035 Πινέλο στρόγγυλο Νο.6
€ 0,60 | 120.036 Πινέλο στρόγγυλο Νο.7

€ 0,66 | 120.037 Πινέλο στρόγγυλο Νο.8
€ 0,88 | 120.038 Πινέλο στρόγγυλο Νο.9
€ 0,96 | 120.039 Πινέλο στρόγγυλο Νο.10
€ 1,18 | 120.391 Πινέλο στρόγγυλο Νο.11
€ 1,32 | 90.321 Πινέλο στρόγγυλο Νο.12 
€ 1,56 | 90.322 Πινέλο στρόγγυλο Νο.14 
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€ 3,61 | 120.252
Ποδιά πλαστική με μανίκια για ζωγραφική

€ 1,93 | 120.019
Ποτήρι ανάμιξης χρωμάτων διπλό
Έχει δύο υποδοχές που καταλήγουν σε δύο ανεξάρτητα δοχεία 
(καθαρό νερό - βρώμικο νερό). Aπό πολύ καλό πλαστικό και με 
κούμπωμα ασφαλείας που δεν αφήνει το νερό να τρέξει.

€ 0,78 | 120.008
Παλέτα ζωγραφικής oval
10 θέσεων.

€ 10,94 | 121.025
Ποτήρια ανάμιξης χρωμάτων
Σετ 10 χρωμάτων.

€ 5,45 | 120.314
Καμβάς ζωγραφικής 
σε 8 προτυπωμένα σχέδια
Με δώρο 1 παλέτα με 12 νεροχρώματα (25) mm και 1 πινέλο.

€ 1,23 | 112.111
Πίνακας από καμβά
Ζωγραφίστε πάνω, χρησιμοποιώντας 
λαδομπογιές και ακρυλικά χρώματα  
(20x30) cm.

€ 0,51 | 112.110
Πίνακας από καμβά
Ζωγραφίστε πάνω, χρησιμοποιώντας λαδομπογιές 
και ακρυλικά χρώματα (13x18) cm.

€ 0,88  
| 126.012
Μπλοκ 
ζωγραφικής 
Νο.1 
(17x25) cm, 40 
φύλλων.

€ 1,40  
| 126.014
Μπλοκ 
ζωγραφικής 
Νο.2 
(21x29) cm, 80 
φύλλων.

€ 1,44  
| 126.015  
Μπλοκ  
ζωγραφικής 
Νο.3 (25x35) cm, 
40 φύλλων.

€ 1,44 | 126.020
Μπλοκ ακουαρέλας Νο.2
(21χ29) cm, 12 φύλλων. 

€ 2,30  
| 126.022
Μπλοκ 
ακουαρέλας 
Νο.4
(29,7χ40) cm, 
12 φύλλων.

€ 3,38  
| 126.023
Μπλοκ 
ακουαρέλας Νο.5
(35χ50) cm, 12 φύλλων.

€ 0,88  
| 126.013  
Μπλοκ  
ζωγραφικής 
Νο.2 (21x29) cm, 
40 φύλλων.

€ 1,71 | 126.021
Μπλοκ ακουαρέλας Νο.3
(25χ35) cm, 12 φύλλων.

€ 4,03 | 290.285
Ποδιά ζωγραφικής με μανίκια LUNA
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€ 4,62 | 52.082
Σφουγγάρια βουτήγματος 
σφραγίδων
Λειτουργούν σαν ταμπόν έτσι ώστε να 
μην σταλάζει η μπογιά, σετ 8 τεμαχίων.

€ 5,32 | 52.019
Σφραγίδες θαλάσσια ζωή 5 τεμάχια, (10x8x5) cm.

€ 5,32 | 52.017
Σφραγίδες μέσα μεταφοράς 5 τεμάχια, (10x8x5) cm.

€ 5,94 | 52.028
Mπωλς βουτήγματος σφραγίδων
Bαθιά μπωλς από ανθεκτικό πλαστικό. Προσφέρονται για 
το βούτηγμα των σφουγγαρένιων σφραγίδων μέσα στα 
χρώματα, σετ 10 τεμαχίων.

€ 5,85 | 52.087
Σφραγίδες αποτυπώματα 
Xριστουγέννων
Mπορείτε να χρωματίζετε μόνο 
το περίγραμμα από ένα κεράκι για 
παράδειγμα και να δημιουργήσετε
το αποτύπωμά του, σετ 6 τεμαχίων.

€ 5,85 | 52.088
Σφραγίδες αποτύπωμα
Σετ 6 τεμαχίων για χρωματισμό 
μόνο του περιγράμματος.

€ 5,32 | 52.020
Σφραγίδες Xριστουγέννων 5 τεμάχια, (10x8x5) cm.

€ 5,32 | 52.018
Σφραγίδες φιγούρες ζώων 5 τεμάχια, (10x8x5) cm.

€ 5,32 | 52.131 Σφραγίδες φρούτα  
Σετ 6 τεμαχίων, (14x5x6) cm. 

€ 5,32 | 52.132 Σφραγίδες λαχανικά  
Σετ 6 τεμαχίων, (14x5x6) cm.

€ 5,32 | 52.133
Σφραγίδες Πασχαλιάτικες
Σετ 5 τεμαχίων, (14x5x6) cm.

€ 7,33 | 52.134
Σφραγίδες άνθρωποι  
Σετ 5 τεμαχίων, (14x5x6) cm.
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€ 8,18 | 112.095
Σφραγίδες διάφορα σχέδια 
35 τεμαχίων, 5 καρτέλες με 7 διαφορετικές σφραγίδες η κάθε καρτέλα. Τοποθετήστε τις, 
πάνω σε ένα σφουγγάρι βουτηγμένο με χρώμα και είναι έτοιμες για χρήση.

€ 9,56 | 30.037
Σφραγίδες ζωάκια Νο.1
Σετ 12 τεμαχίων (7,5x4) cm.

€ 9,08 | 30.038
Σφραγίδες ζωάκια Νο.2
Σετ 12 τεμαχίων (7,5x4) cm.

€ 11,50 | 30.041
Σφραγίδες αριθμοί & σύμβολα
Σετ 15 τεμαχίων (7,5x4) cm.

€ 4,93 | 52.058
Σφραγίδες διακόσμησης
Περιλαμβάνει 6 τεμάχια.

€ 6,67 | 52.059
Σφραγίδες ίχνη υφάσματος
Φτιάχνετε υπέροχες μπορντούρες στις κάρτες σας, ή χρωματίζετε τα 
ρούχα στις ζωγραφιές σας. Σετ 6 τεμαχίων.

€ 11,99 | 112.082
Σφραγίδες μοτίφια χαρούμενα σχέδια
Σετ 6 τεμαχίων.



36 Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Ερ
γα

λε
ία

 ζ
ω

γρ
αφ

ικ
ής

Υ
λι

κά
 χ

ει
ρο

τε
χν

ία
ς

€ 2,55 | 52.104
Σφραγίδες με χειρολαβή ζωάκια κήπου
Σετ 4 τεμαχίων.

€ 4,29 | 52.105
Δακτυλοσφραγίδες 
πλαστελίνης & 
χρώματος
Σετ 24 τεμαχίων.

€ 5,96 | 52.113
Σφραγίδες Χριστουγεννιάτικα σχέδια
Σετ 10 τεμαχίων.

€ 3,41  | 52.125 
Σφραγίδες παλάμης διασκέδαση 
Σετ 6 τεμαχίων.

€ 3,41 | 52.126
Σφραγίδες παλάμης 
Χριστούγεννα 
Σετ 6 τεμαχίων.

€ 5,02 | 52.039
Παλέτα για ρολά βαφής
Πρακτική παλέτα για βάψιμο με ρολά ή 
πινέλα σφουγγαρένια και ειδικά σημεία για το 
στράγγισμα των πινέλων.€ 3,34 | 52.021

Pολά βαφής (7) cm, σετ 4 τεμαχίων.
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€ 7,55 | 52.121 Ρολά βαφής εξοχή
(15) cm, σετ 5 τεμαχίων, χρησιμοποιήστε τα με τον κωδικό 52.116 
ταμπόν χρωμάτων, (σελ. 27).

€ 7,55 | 52.124 Ρολά βαφής Πασχαλινά
(15) cm, σετ 5 τεμαχίων, χρησιμοποιήστε τα με τον κωδικό 52.116 
ταμπόν χρωμάτων, (σελ. 27).

€ 7,55 | 52.122
Ρολά βαφής θαλάσσιος κόσμος
(15) cm, σετ 5 τεμαχίων, χρησιμοποιήστε τα με τον κωδικό 52.116 
ταμπόν χρωμάτων, (σελ. 27).

€ 7,55 | 52.123
Ρολά βαφής Χριστουγεννιάτικα
(15) cm, σετ 5 τεμαχίων, χρησιμοποιήστε τα με τον κωδικό 52.116 
ταμπόν χρωμάτων, (σελ. 27).

€ 1,91 | 52.100
Pολά βαφής διάφορα σχέδια
Σετ από 3 ρολά με σπόγγους για διάφορα σχέδια στο χαρτί.

€ 2,93 | 52.099
Pολά μπορντούρες
Tο σετ περιλαμβάνει 3 ρολά με διαφορετικές 
μπορντούρες βαφής.

€ 0,77 | 52.025
Pολό πιτσιλωτής βαφής
(2,5) cm.

€ 2,93 | 52.023
Pολά βαφής με σχέδια (7) cm, σετ 3 τεμαχίων.

€ 7,55 | 52.109
Ρολά βαφής πόλη
(15) cm, σετ 5 τεμαχίων.

€ 6,64 | 52.110
Ρολά βαφής 
εξερευνητές
(15) cm, σετ 4 τεμαχίων.
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€ 5,89 | 54.076
Σφραγίδες Χριστουγέννων

€ 5,89 | 54.078
Σφραγίδες παιδικά σχέδια

€ 5,89 | 54.077
Σφραγίδες ανοιξιάτικες

€ 5,57 | 54.187
Ταμπόν για σφραγίδες 
ουράνιο τόξο 
Σετ 10 τεμαχίων.

€ 5,57 | 54.188
Ταμπόν για σφραγίδες 
ανατολή
Σετ 10 τεμαχίων.

€ 5,57 | 54.189
Ταμπόν για σφραγίδες 
νερά
Σετ 10 τεμαχίων.

€ 5,42 | 54.192
Σφραγίδες αριθμοί

Το κάθε σετ περιέχει 

15 σφραγίδες και 

1 μαύρο ταμπόν μελάνης.
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€ 5,89 | 54.190
Σφραγίδες διακοπές 

€ 5,89 | 54.191
Σφραγίδες ζώα ζούγκλας 

€ 5,89 | 54.193
Σφραγίδες πειρατές & 
αστροναύτες

€ 5,89 | 54.194
Σφραγίδες πριγκίπισσες 
& νεράιδες

€ 5,89 | 54.195
Σφραγίδες άλογα 
& φάρμα

€ 5,89 | 54.196
Σφραγίδες ποδοσφαιριστές & εργασίες

Το κάθε σετ περιέχει 

15 σφραγίδες και 1 μαύρο 

ταμπόν μελάνης.
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€ 7,38 | 45.005
Στένσιλ και μοτίφια άγριων ζώων
6+6, (15x22) cm.

€ 7,38 | 45.007
Στένσιλ και μοτίφια ανθρώπων
6+6, (15x22) cm.

€ 7,38 | 45.006
Στένσιλ και μοτίφια μεταφορικών 
μέσων 6+6, (15x22) cm.

€ 7,38 | 45.004
Στένσιλ και μοτίφια ζώων αγροκτήματος
6+6, (15x22) cm.

€ 7,38 | 45.032
Στένσιλ και μοτίφια ζώων θάλασσας
6+6, (15x22) cm.

€ 2,13 | 52.051
Στένσιλ φρούτων 6 τεμάχια, (14x15) cm. € 2,13 | 52.053

Στένσιλ ζώων δάσους 6 τεμάχια, (14x15) cm.

€ 3,63 | 52.041
Στένσιλ κατασκευής μασκών
Για μάσκες προσώπων, σε φυσικό μέγεθος, από 
εξαιρετικά ανθεκτικό αλλά και πολύ εύπλαστο υλικό, 
σετ με 8 διαφορετικές μορφές.

€ 2,13 | 52.046
Στένσιλ Xριστουγεννιάτικα
6 τεμάχια, (14x15) cm.

€ 2,13 | 52.052
Στένσιλ λαχανικών 6 τεμάχια, (14x15) cm.

€ 7,38 | 45.038
Στένσιλ & μοτίφια μέσα στο πάρκο
6+6, (15x22) cm.

€ 7,38 | 45.039
Στένσιλ & μοτίφια κατοικίδια 
6+6, (15x22) cm.

€ 2,13 | 52.135
Στένσιλ ζώων 6 τεμάχια, (14x15) cm.

“ ”
Σε εύχρηστο διάφανο πλαστικό 
βαλιτσάκι, πλένονται εύκολα 

μετά τη χρήση.

€ 2,13 | 52.136 Στένσιλ 
μεταφορικών μέσων 6 τεμάχια, (14x15) cm.
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€ 2,13 | 52.140
Στένσιλ ζώων θάλασσας
6 τεμάχια, (14x15) cm.

€ 2,13 | 52.141
Στένσιλ εντόμων
6 τεμάχια, (14x15) cm. € 2,13 | 52.142

Στένσιλ Halloween
6 τεμάχια, (14x15) cm.

€ 2,13 | 52.143
Στένσιλ θέματα γιορτών
6 τεμάχια, (14x15) cm.

€ 2,13 | 52.144
Στένσιλ Χριστουγέννων 
6 τεμάχια, (14x15) cm.

€ 2,13 | 52.145
Στένσιλ Πασχαλιάτικα
6 τεμάχια, (14x15) cm.

€ 4,95 | 52.146
Στένσιλ γιγάντια άνθρωποι
12 τεμάχια, (14x15) cm.

€ 4,95 | 52.147
Στένσιλ γιγάντια διάφορα
12 τεμάχια, (14x15) cm.

€ 5,37 | 52.148
Στένσιλ γιγάντια μασκών
10 τεμάχια, διαστάσεων: γάϊδαρος (24x35) cm, λαγός (24x35) 
cm, λιοντάρι (24x31) cm, αρκούδα (31x24) cm, γουρούνι 
(30x24) cm, μαϊμού (30x24) cm, ποντίκι (29x24) cm, γάτα 
(24x26) cm, φώκια (24x28) cm, βάτραχος (24x22) cm.

€ 2,71 | 52.149
Στένσιλ A4 μπορντούρες
4 τεμάχια, (21x29) cm.

€ 3,19 | 52.150
Στένσιλ αριθμών 0-9 10 τεμάχια, (14x15) cm.

€ 2,71 | 52.164
Στένσιλ A4 μπορντούρες 
Χριστουγέννων
Σετ 4 τεμαχίων, (21x29) cm. 

€ 2,13 | 52.137
Στένσιλ μέσων πρώτων βοηθειών
6 τεμάχια, (14x15) cm.

€ 2,13 | 52.138
Στένσιλ δεινοσαύρων
6 τεμάχια, (14x15) cm.

€ 2,13 | 52.139
Στένσιλ ζώων ζούγκλας
6 τεμάχια, (14x15) cm.
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€ 1,41 | 290.293
Πηλός λευκός LUNA (500) gr.

€ 2,32 | 90.351
Πλαστελίνη GIOTTO 
PATPLUME
 (350) gr, σε 14 χρώματα, 
που μπορούν να αναμειχθούν 
μεταξύ τους. Ελαφριά 
φυτική πλαστελίνη, με 
εξαιρετική πλαστικότητα και 
δομή, ιδανική για τις μικρές 
κατασκευές από τα παιδικά 
χέρια. Δεν είναι ευαίσθητη 
στη θερμοκρασία και μπορεί 
να πλάθεται για πολύ 
καιρό. Άοσμη και καθαρή, 
δεν στεγνώνει στον αέρα. 
Καθαρίζεται με σαπούνι και 
νερό.

€ 9,84 | 90.289
Χαρτόμαζα (1000) gr.
Eιδικό υλικό καλλιτεχνίας σε σκόνη που όταν την αναμιγνύεις με το νερό 
δημιουργείται πολτός που μπορεί να πάρει οποιοδήποτε σχήμα. 3 μεζούρες 
σκόνης και 1 ζεστό νερό, τα ανακατεύετε μέχρι να γίνουν πολτός. Αφήστε 
περίπου μία ώρα να στεγνώσει πριν το χρησιμοποιήσετε. Για να του δώσετε 
το σχήμα και τη μορφή που θέλετε στην επιφάνειά του χρησιμοποιήστε νερό. 
Στεγνώνει με τον αέρα και γίνεται πολύ ελαφρύ και σκληρό, μπορεί να βαφτεί 
και να περαστεί με βερνίκι. Iδανικό για μάσκες και καπέλα κ.λ.π.

€ 1,90 | 90.073
Πηλός λευκός DAS (500) gr.

€ 1,90 | 90.072
Πηλός καφέ DAS 
(500) gr.

€ 1,41 | 290.295
Πηλός καφέ LUNA (500) gr.

€ 6,23 | 90.287
Γάζες γύψου χειροτεχνίας
Σε συσκευασία 4 ρολά (3) m x (8) cm, το καθένα.

€ 0,93 | 68.001
Γύψος καλλιτεχνίας
(1) kg.

01 κίτρινο
02 κόκκινο
03 μπλε
04 πράσινο
05 μαύρο
06 καφέ
07 λευκό
08 λαχανί
09 ροζ
10 πορτοκαλί
11 ροζ-σομόν
12 γαλάζιο
13 γκρι
14 βιολετί
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| 290.297
Πλαστελίνη
Σετ 11 χρωμάτων.

€ 1,59 | 120.319
Πηλός λευκός 
φυτικός plus
(500) gr.

€ 1,59 | 120.320
Πηλός φυτικός 
terrakota plus 
(500) gr.

€ 2,81 (ανά τμχ.) | 120.315
Πλαστελίνη 
& πλαστικό εργαλείο
(550) gr, σε 10 χρώματα.

100 λευκή
201 κίτρινη
250 πορτοκαλί
310 κόκκινη
330 ροζ

530 μπλε
610 πράσινη
730 καφέ
800 μαύρη
850 γκρι

€ 3,50 | 90.348
Πλαστελίνη GIOTTO 
PATPLUME κλασικά 
χρώματα 
Σετ 10 χρωμάτων. (20) gr, 
το καθένα. Πολύ μαλακό υλικό 
από φυτικά συστατικά.

€ 4,03 | 90.349
Πλαστελίνη GIOTTO 
PATPLUME φωσφορούχα 
χρώματα 
(33) gr, το καθένα, πολύ μαλακό 
υλικό από φυτικά συστατικά. 
Σετ 8 φωσφορούχων χρωμάτων.

€ 6,69 | 90.350
Πλαστελίνη GIOTTO PATPLUME 
κλασικά + fluo χρώματα 
(20) gr, το καθένα, πολύ μαλακό υλικό 
από φυτικά συστατικά. Σετ 10 κλασικών 
και 8 φωσφορούχων χρωμάτων.

€ 7,11 | 120.043
Πλαστοζυμαράκια
(100) gr, 7 φωτεινά 
χρώματα, σε κουβαδάκια που 
συμπεριλαμβάνουν 
και 6 σφραγίδες.

€ 27,82  
| 90.356
Πλαστελίνη 
GIOTTO be-be
Σε κουβαδάκι που 
περιέχει 50 συσκευασίες 
των 50 γραμμαρίων 
σε 11 διαφορετικά 
χρώματα.
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€ 7,66 | 112.098
Ξύλινα εργαλεία 
γλύπτη
Σετ 6 τεμαχίων.

€ 1,65 | 52.035
Φόρμες πλαστελίνης 
παιδιά
Σετ 3 τεμαχίων, (11,5x8,5) cm.

€ 1,19 | 52.034
Πλάστης πλαστελίνης ρολό 
(13) cm.

€ 1,23 | 52.033
Πλάστης πλαστικός 
(21) cm.

€ 1,72 | 52.030
Kόφτης πλαστελίνης τροχός Σετ 3 τεμαχίων.

€ 4,44 | 52.032
Πρέσες πλαστελίνης Σετ 6 τεμαχίων.

€ 4,70 | 52.060
Pολά πλαστελίνης και χρωμάτων
Σετ από 4 ρολά με διαφορετικά σχέδια για 
δημιουργίες με πλαστελίνη και χρώματα.

€ 1,72 | 52.031
Kόφτης πλαστελίνης ζικ-ζακ Σετ 3 τεμαχίων.

€ 2,51 | 90.265
Πλαστικά εργαλεία γλύπτη
Σετ 6 τεμαχίων.

€ 2,11 | 52.084
Φόρμες γλυπτικής ζωάκια
Σετ από 6 φόρμες με σχέδιο μορφές ζώων για 
πηλό, πλαστελίνη κ.λ.π.

€ 1,98 | 52.083
Φόρμες γλυπτικής Xριστουγέννων
Σετ 6 τεμαχίων για χριστουγεννιάτικες δημιουργίες με 
πηλό, γύψο, πλαστελίνη.
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€ 8,22 | 120.205
Kαλούπι γύψου μάσκες 
2 τεμάχια, (18) cm.

€ 5,66 | 120.310
Καλούπι γύψου Χριστουγέννων 
8 σχέδια, (4x5) cm.

€ 5,66 | 120.311
Καλούπι γύψου Χειμώνας 
8 σχέδια, (4x6) cm.

€ 5,66 | 120.248
Καλούπι γύψου ζώα φάρμας
8 σχέδια, (24x19) cm.

€ 5,66 | 120.312
Καλούπι γύψου Χριστουγέννων 
8 σχέδια, (4x6) cm.

€ 10,89 | 120.384
Καλούπι γύψου ζωάκια ABC 
24 σχέδια, (6x6) cm.

€ 5,66  
| 120.389 
Καλούπι γύψου 
αγγελάκια
4 σχέδια, (8χ10) και 
(6χ7) cm.

€ 5,66 | 120.329
Καλούπι γύψου τριαντάφυλλα
10 σχέδια, (5x4) cm.

€ 6,93 | 120.392
Καλούπι γύψου Πασχαλινά
5 σχέδια, (24x19) cm.

€ 6,62 | 120.393
Καλούπι γύψου 
μάσκες
10 σχέδια, (25x40) mm και 
(45x75) mm.

€ 6,62  
| 120.394
Καλούπι γύψου 
πεταλούδες
4 σχέδια, (60x50) 
mm και (90x60) mm.

€ 6,62 | 120.395
Καλούπι γύψου κάδρα
3 σχέδια, (38x24) cm.

€ 7,24  
| 120.396
Καλούπι γύψου 
ρεσώ φεγγάρι + 
αστέρια
2 σχέδια, (17x24) cm.
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€ 1,91 | 52.085
Φόρμες γλυπτικής σαλιγκάρι και έντομα
Σετ από 4 φόρμες με σχέδιο ζωύφια, για πηλό, πλαστελίνη κ.λ.π. 

€ 2,02 | 52.115
Φόρμες γλυπτικής φρούτα
Σετ 6 τεμαχίων, κατάλληλα για πηλό, πλαστελίνη κ.λ.π.

€ 2,11 | 52.114
Φόρμες γλυπτικής λαχανικά 
Σετ 6 τεμαχίων, κατάλληλα για πηλό, πλαστελίνη κ.λ.π.

€ 13,89 | 56.061
Καλούπια γύψου άγρια ζώα 
Σετ 8 τεμαχίων.

€ 2,02 | 52.129  
Φόρμες γλυπτικής ζώα ζούγκλας
Σετ από 6 φόρμες για πηλό, πλαστελίνη κ.λ.π. (11,5x6,5) cm.

€ 1,54 | 52.130
Φόρμες γλυπτικής ζώα ζούγλας γιγάντια
Σετ από 4 φόρμες, κατάλληλα για πηλό, πλαστελίνη κ.λ.π.

€ 2,64 | 60.001
Πλαστοζυμαράκι 
(250) gr.

501 βανίλια 
502 λεμόνι
504 φράουλα
506 πορτοκάλι
513 σοκολάτα
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€ 2,79 | 52.009
Aφρώδη διακοσμητικά σχήματα 
Tο σετ περιλαμβάνει 200 σχήματα με απίθανα σχέδια 
και χρώματα.

€ 2,49  
| 112.036
Διακοσμητικά 
σχήματα
200 τεμάχια, διάφορα 
χρώματα & μεγέθη.

€ 2,05  
| 112.038
Διακοσμητικοί 
κύκλοι 
150 τεμάχια, διάφορα 
χρώματα 
& μεγέθη.

€ 7,59 | 112.112
Αφρώδη φύλλα αυτοκόλλητα
(20x30) cm, σετ 15 χρωμάτων. Περιλαμβάνει: κόκκινο, πράσινο, ροζ, σομόν, 
πορτοκαλί, λευκό, κίτρινο, μπλε, γαλάζιο, μαύρο, μωβ, λιλά, καφέ σκούρο, 
καφέ ανοιχτό και λαχανί χρώμα. 

€ 0,16 (ανά τμχ.) | 13.031
Aφρώδη φύλλα 
(20x30) cm, (0,2) mm, 2 χρώματα. Διατίθενται σε καφέ και μαύρο χρώμα.
€ 0,42 (ανά τμχ.) | 13.032
Aφρώδη φύλλα 
(30x45) cm, (0,2) mm. Διατίθεται σε καφέ χρώμα.
€ 4,27 | 112.041
Aφρώδη φύλλα 
(20x30) cm, σετ 15 χρωμάτων. Περιλαμβάνει: κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο, ροζ, φουξ, μωβ, καφέ, 
λευκό, μαύρο, μπλε σκούρο, θαλασσί, γκρι, βεραμάν, πράσινο και κυπαρισσί χρώμα.
€ 6,53 | 112.042
Aφρώδη φύλλα 
(30x43) cm, σετ 10 χρωμάτων. Περιλαμβάνει: ροζ, κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί, μπλε, θαλασσί, 
κίτρινο, μωβ, λευκό και μαύρο χρώμα.

€ 2,24  
| 52.010
Aφρώδη 
σχήματα ζώων
Φιγούρες ζώων 
100 τεμάχια, άλογο, 
λαγός, πάπια, χήνα 
κ.λ.π.

€ 2,29 | 52.176
Αφρώδη σχήματα 
καρδιές & 
λουλούδια
Το σετ περιλαμβάνει 250 
τεμάχια σε διάφορα μεγέθη 
και χρώματα. € 2,40 | 112.144

Αυτοκόλλητα διακοσμητικά ουράνια 
σώματα EVA GLITTER 
Η συσκευασία περιλαμβάνει αστέρια, φεγγάρια και ήλιους σε 
διάφορα λαμπερά χρώματα και μεγέθη.
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€ 2,58  
| 170.031
Αυτοκόλλητα 
πέρλες λευκές 
Σετ 80 τεμαχίων.

€ 2,58  
| 170.032
Αυτοκόλλητα 
πέρλες λουλούδια 
(6) mm, σετ 80 τεμαχίων.

€ 2,58 | 170.033
Αυτοκόλλητα πέρλες στρόγγυλες 
(6) mm, σετ 100 τεμαχίων.

€ 3,49 | 54.097
Αυτοκόλλητες 
καμπανούλες
Σετ 4 τεμαχίων, (7x13) cm.

€ 1,62 | 54.090
Αυτοκόλλητες 
κάρτες μπαλόνια
Σετ 4 τεμαχίων, (10x12) 
cm.

€ 1,62 | 54.089
Αυτοκόλλητα χρυσό χιόνι
Σετ 3 τεμαχίων, (10x12) cm.

€ 3,32 | 54.092
Αυτοκόλλητα 
Baby girl 1
(7x13) cm.

€ 3,49 | 54.093
Αυτοκόλλητα 
Baby boy 2
(7x13) cm.

€ 3,49 | 54.094
Αυτοκόλλητα 
Baby girl 2
(7x13) cm.

€ 3,49 | 54.095
Αυτοκόλλητα 
γενέθλια
(7x13) cm.

€ 3,49 | 54.099
Αυτοκόλλητα λουλούδια 
Νο.1 (7x13) cm.

€ 3,49 | 54.105
Αυτοκόλλητα έντομα 
(7x13) cm.
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€ 3,55 | 56.036
Αυτοκόλλητα πουλιά
Το σετ περιέχει 6 κάρτες (10,5x16) cm,  
σύνολο 60 αυτοκόλλητα. 

€ 4,69 | 56.025
Αυτοκόλλητα ήμερα ζώα
Το σετ περιέχει 15 κάρτες (21x16) cm, σύνολο 
660 αυτοκόλλητα.

€ 3,49 | 54.106
Αυτοκόλλητα τροπικά 
ψάρια (7x13) cm.

€ 2,77 | 54.180
Δαντέλα αυτοκόλλητη λουλούδια 
Ρολό (2) m.

€ 2,50 | 54.181
Δαντέλα αυτοκόλλητη καρδιές
Ρολό (2) m.

€ 2,77 | 54.183
Δαντέλα αυτοκόλλητη φύλλα 
δέντρου 
Ρολό (2) m.

€ 3,76 | 54.184
Δαντέλα αυτοκόλλητη baroque
Ρολό (2) m.

€ 3,76 | 54.185
Δαντέλα αυτοκόλλητη κέντημα
Ρολό (2) m.

€ 3,49 | 54.108
Αυτοκόλλητα 
Χριστουγεννιάτικα 
πακέτα δώρων (7x13) cm.
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Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,

Είµαστε και φέτος κοντά σας µε τον 
νέο Οδηγό Παιδαγωγικού Υλικού

“Παιχνιδούπολη 2017-2018”
Ανανεωµένος ως προς την δοµή και τη φιλοσοφία του.

Με πολλά νέα προϊόντα µεγάλου εκπαιδευτικού 
ενδιαφέροντος και για 30 και πλέον χρόνια ύπαρξης 
του Οδηγού Παιδαγωγικού Υλικού “Παιχνιδούπολη”, 

καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη µε στόχο την 
διευκόλυνση σας στην καθηµερινή λειτουργία του 

σχολείου.  
Λαµβάνοντας και φέτος υπόψη την δύσκολη 

οικονοµική και όχι µόνο συγκυρία της πατρίδας µας, 
γινόµαστε αρωγοί στην προσπάθεια προσφέροντας 

ακόµη ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ !!! 
Όλη η δυναµική και έµπειρη οµάδα των συνεργατών 
µας πιστή στις βασικές αρχές που µας καθιέρωσαν 

(ποιότητα, οικονοµία, εξυπηρέτηση), παραµένει πάντα 
στην διάθεση σας µε χαµόγελο…!!!

Ευχαριστούµε ολόψυχα για την πιστά πολύχρονη 
υποστήριξή σας.

Ευχόµαστε µια καλή, δυναµική, αποδοτική σχολική 
χρονιά.

Φιλικά
Θανάσης Σάµος 

Λειτουργεί ηλεκτρονικό κατάστηµα

www.playcity.gr

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

 σελ.258

 σελ. 345

 σελ. 296

 σελ. 242

 σελ. 304



Δελτίο Παραγγελίας
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Υπεύθυνος:

Διεύθυνση:

Τ.Κ.:
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Ημερομηνία:

τηλ.:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ Ε.Π.Ε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΣΑΜΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Θ. 1025, Τ.Κ. 570 03
ΤΗΛ.: 2310 702360, 2310 701900, FAX: 2310 702902

e-mail: info@playcity.gr www.playcity.gr

Συν/μενη Τράπεζα Αριθμός Λογαριασμού IBAN

Εθνική Τράπεζα 264/470023-66 GR0801102640000026447002366

Τράπεζα Πειραιώς 5218/009848-791 GR8101722180005218009848791

Alpha Bank 718002320001839 GR6001407180718002320001839

Eurobank 00260350440200164800 GR7702603500000440200164800
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€ 8,13

€ 6,91 | 58.075
Όπου λαλούν πολλοί κοκόροι.. 
(παροιμίες)

€ 8,14

€ 6,92 | 58.076
Mια πάπια μα ποια πάπια;
(γλωσσοδέτες)

€ 9,07 
€ 4,79 | 58.051
Η καρακάξα που 
ήθελε να γίνει 
παγόνι

€ 14,01 
€ 12,33 | 72.004
Aχ! κουνελάκι κουνελάκι...

€ 12,44

€ 10,57 | 58.069
Η ενέργεια

€ 9,59

€ 8,15 | 21.009
Πρώτες εμπειρίες
(ΣKΛHPO EΞΩΦYΛΛO)

04  Ένα θαυμαστό ταξίδι

€ 3,08

€ 2,77 | 88.016
Ζώα θάλασσας
Σετ 8 τεμαχίων.
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€ 15,58 | 45.043
Πιάτo
Σετ 6 τεμαχίων (21) cm.

01 κόκκινο
02 πράσινο
03 μπλε
04 κίτρινο

€ 15,84 | 45.044
Πιάτo
Σετ 6 τεμαχίων (24) cm.

05 κόκκινο
06 πράσινο
07 μπλε
08 κίτρινο

€ 14,03 | 45.045
Πιάτo βαθύ 
Σετ 6 τεμαχίων (20) cm.

09 κόκκινο
10 πράσινο
11 μπλε
12 κίτρινο

€ 17,95 | 45.046
Πιάτo βαθύ 
Σετ 6 τεμαχίων (24) cm.

13 κόκκινο
14 πράσινο
15 μπλε
16 κίτρινο

€ 8,32 | 45.047
Κούπα 
Σετ 6 τεμαχίων (7,5) cm.

20 κόκκινο
21 πράσινο
22 μπλε
23 κίτρινο

€ 120,26

€ 102,22 | 5.046
Συρταριέρα κουζίνας
(41x31x50) cm.

€ 115,50

€ 98,18 | 5.045
Ψυγείο (41x31x50) cm.

€ 148,65

€ 111,49 | 36.018
Bάση στήριξης με ρόδες 
και 9 κουτιά αποθήκευσης
(84x53x86) cm.
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€ 73,07

€ 51,15 | 4.172
Θεατρική σειρά “ΣTH ΣKHNH” (4 βιβλία)
Στη σειρά αυτή, εξετάζονται τρόποι και τεχνικές θεατρικής έκφρασης 
(21x4x28,5) cm. 

€ 2,41

€ 2,05 | 54.064
Χαρτόνι γουρουνάκια & τριφύλλια
(23χ33) cm, (200) gr. Το σετ περιέχει 4 φύλλα 
ένα σε κάθε σχέδιο.

€ 5,10

€ 3,83 | 95.015
Μηχάνημα για φιγουροκόπτες μπορντούρες
Βοηθητικό μηχάνημα για φιγουροκόπτες μπορντούρες.

€ 2,41

€ 2,05 | 54.066
Χαρτόνι χήνες & 
μαργαρίτες
(23χ33) cm, (200) gr. Το σετ περιέχει 
4 φύλλα 2 σε κάθε σχέδιο.

€ 2,32

€ 2,09 | 54.069
Χαρτόνι μικρά ποντικάκια
(23χ33) cm, (200) gr. Το σετ 
περιέχει 4 φύλλα 2 σε κάθε σχέδιο.

€ 5,66

€ 5,09 | 54.043
Χαρτόνι καρώ
(200) gr, (21x31) cm. Το σετ περιέχει 
10 φύλλα.

€ 1,98

€ 1,58 | 84.026
Φιγουροκόπτες διάφορα σχέδια

01 πατούσα 03 άλογο

€ 8,58

€ 7,72 | 4.209
Μαγικός τροχός
(6,5χ6,5χ4) cm.

€ 41,63

€ 37,47 | 159.018
Παίζουμε στη φάρμα
Περιεχόμενο: 1 πίνακας παιχνιδιού (37x37) cm, 20 κόκορες, 15 γουρουνάκια, 
5 αγελάδες, 1 τρακτέρ, 3 πινακίδες και 1 ζάρι. Από 2-4 παίκτες.
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€ 12,24

€ 11,38 ανά τμχ. | 29.042
Λουλούδι (40x80) cm.

€ 20,92

€ 18,83 | 4.224
Παιχνίδι δραστηριοτήτων
(17,5x17,5x15) cm.

€ 21,60

€ 19,44 | 4.212
Πάγκος με καρφιά
(24x11,5x10) cm.

€ 18,41

€ 17,49 | 4.195
Παιχνίδι λογικής με ζωάκια
Παίζεται με έναν ή δύο παίκτες (18x18x5) cm.

€ 20,92

€ 18,83 | 4.229
Παιχνίδι δραστηριοτήτων με μπάλες
(12x1,5x11,6) cm.
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€ 8,58

€ 7,72 | 4.242
Κύλινδρος
(6,5x6,5x5,5) cm.

€ 10,13

€ 9,12 | 4.244
Αυτοκινητάκι μωρού
(8,3x10x7) cm.

€ 12,25

€ 8,58 | 27.111
Xρώματα περλέ
(100) ml, σετ 6 τεμαχίων.

€ 25,70

€ 23,13  
| 120.104
Mαρκαδόροι 
χοντρής και 
λεπτής γραφής
100 τεμαχίων.

€ 9,23

€ 8,31  
| 120.224
Mαρκαδόροι 
σφραγίδες 
MEGASTAMP 
χοντρής 
γραφής

€ 0,92

€ 0,83 (ανά τμχ.) | 77.083
Mαρκαδόρος τετράγωνος 
90 Nο.140

€ 17,03

€ 15,33 | 70.034
Τα πρώτα βήματα 
στην ανάγνωση

€ 13,09

€ 11,78 | 27.112
Πλαστοζυμαράκια
(300) gr, 8 χρώματα σε πλαστικό κουβαδάκι.

€ 27,11

€ 20,33 | 142.019
Jungle party
Περιεχόμενο: 1 ηλεκτρονικό πληκτρολόγιο με ήχους (οι μπαταρίες 
περιλαμβάνονται), 1 πίνακας παιχνιδιού, 4 φιγούρες (31x31x6) cm. € 8,06

€ 6,85 | 63.013
Aγγλικό αλφάβητο
27 τεμάχια, (32x21x1) cm.
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€ 2,96 
€ 2,37 | 42.000
Δακτυλόχρωμα
(1) L.

€ 1,62

€ 1,05 | 42.001
Δακτυλόχρωμα 
(1/2) L.

€ 2,97

€ 2,38 (ανά τμχ.) | 42.004
Tέμπερα (1) L, 3 χρώματα.

€ 2,43

€ 1,94 | 42.015
Mεταλλικά χρώματα mini
Σετ 6 χρωμάτων.

€ 2,18

€ 1,74 | 42.018
Aκρυλικά χρώματα mini
Σετ 6 χρωμάτων.

€ 2,36

€ 1,53 | 42.017
Γυαλιστερά χρώματα mini
Σετ 6 χρωμάτων.

€ 1,51

€ 1,21 | 42.016
Tέμπερα mini
Σετ 6 χρωμάτων.

85

€ 5,08

€ 4,06 | 42.006
Μεταλλικά χρώματα 
(250) ml, σε ασημί χρώμα.

€ 1,93

€ 1,25 | 42.020
Δακτυλοχρώματα mini
Σετ 4 χρωμάτων.

€ 2,36

€ 1,53 | 42.019
Tέμπερες φωσφορούχες mini
Σετ 6 χρωμάτων.

€ 22,19

€ 13,98 | 80.002
Η τρελοπαρέα με αυτοκόλλητα (6 βιβλία) 
Συμπληρώστε τα αστεία πρόσωπα των βιβλίων, χρησιμοποιώντας τα 
αυτοκόλλητα που βρίσκονται στην πρώτη και την τελευταία σελίδα τους. 
Κόψτε, ακολουθώντας τις διακεκομμένες γραμμές στο πίσω μέρος της κάθε 
εικόνας. Περάστε ένα λαστιχάκι στις πλαϊνές τρύπες. Φτιάξατε μια αστεία 
μάσκα για να παίξετε! Διασκεδάστε, παίξτε θέατρο, κάντε πάρτι με τους 
φίλους σας, διακοσμήστε το δωμάτιο σας.

85



8 Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Π
ρ

ο
σ

φ
ο

ρ
ές

€ 1,77

€ 0,89 | 47.106
Bραχιόλι με κλωστές

€ 1,77

€ 0,89 | 47.107
Λάστιχο για τα μαλλιά

€ 0,87

€ 0,61 | 47.108
Kλακέτες

€ 1,32

€ 0,66 | 47.109
Mπρασελέ με κλωστές

€ 0,96

€ 0,48 | 47.110
Mικρές καρφίτσες

€ 1,77

€ 0,89 | 47.111
Πούλιες διάφορες για βραχιόλια

€ 0,87

€ 0,44 | 47.113
Σβήστρες φατσούλες

€ 1,32

€ 0,92 | 47.114
Δύο μικρά αυτοκινητάκια

€ 1,32

€ 0,66 | 47.122
Tρία μικρά ρολόγια

€ 1,32

€ 0,66 | 47.105
Πυξίδες

€ 3,09

€ 1,55 | 47.136
Kολιέ με κλωστές

€ 1,32

€ 0,66 | 47.137
Mπρελόκ σούστα

€ 3,09

€ 1,55 | 47.139
Kοκαλάκια για τα 
μαλλιά

€ 1,32

€ 0,66 | 47.141
Παιδικά ψαλιδάκια

€ 2,19

€ 1,53 | 47.129
Mπρελόκ (comix)

€ 1,95

€ 1,37 | 47.146
Mαργαρίτες & κουμπιά

€ 1,95

€ 1,37 | 47.147
Aφρώδη σχήματα και κόλλα

€ 1,44

€ 1,01 | 47.144
Δύο σβήστρες πολύχρωμες

€ 1,32

€ 0,66 | 47.128
Tρεις μικρές πλαστικές 
μπάλες
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€ 21,52

€ 16,14 | 2.235
Kουμπαράς γουρουνάκι
(28x19x18) cm.

€ 10,65

€ 8,52 | 20.027 
Kορίνες ξύλινες 
ρυθμικής
Ζεύγος, (31) cm, σε φυσικό 
χρώμα.

€ 18,02

€ 16,22 | 72.009
Δημιουργικές 
εικαστικές 
δραστηριότητες

€ 15,02

€ 13,52 | 72.008
Eικαστικές 
δραστηριότητες 
Νο.2

€ 12,32

€ 10,47 | 58.072
H αλυσίδα της ζωής

€ 1,32

€ 0,66 | 47.124
Aυτοκόλλητα
σκουλαρίκια

€ 1,77

€ 1,24 | 47.132
Δύο ρολόγια σαν αληθινά
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€ 6,06 | 90.301
Κιμωλίες πλαστικές 
χρωματιστές
100 τεμαχίων.

€ 0,89 | 90.300
Κιμωλίες πλαστικές 
χρωματιστές
10 τεμαχίων. 

€ 3,19 | 90.299
Κιμωλίες πλαστικές 
λευκές
100 τεμαχίων.

€ 0,86 | 90.298
Kιμωλίες πλαστικές 
λευκές
10 τεμαχίων.

€ 57,80 | 5.101
Kαβαλέτο 2 όψεων
(52x54x108) cm.

€ 0,80 (ανά τμχ.) | 120.284
Μαρκαδόρος πίνακα  
HI TEXT
Β μπλε N μαύρο R κόκκινο

€ 4,02 | 120.316
Καθαριστικό σπρέυ 
ασπροπίνακα
(250) ml.

€ 1,23 | 120.318
Μαγνήτες για πίνακα
Σετ 10 τεμαχίων, για στερέωμα 
εργασιών, σημειώσεων και 
υπομνημάτων σε ασπροπίνακες και 
σε άλλες επιφάνειες.

€ 34,00 | 116.002
Πίνακας τσόχας - Φανελοπίνακας
(90x60) cm.

€ 9,12 | 120.268
Πίνακας μαρκαδόρου 
μελαμίνης με ξύλινη κορνίζα
Κατάλληλος για ανακοινώσεις ή άλλες 
χρήσεις (60x90) cm.

€ 5,21 | 120.269
Πίνακας μαρκαδόρου 
μελαμίνης με ξύλινη κορνίζα
(40x60) cm.

€ 5,88 | 120.270
Μαυροπίνακας φυσικός
Με ξύλινη κορνίζα (40x60) cm..

€ 11,03 | 120.271
Μαυροπίνακας φυσικός
Με ξύλινη κορνίζα (60x90) cm.

€ 5,43 | 120.302
Αυτοκόλλητος πίνακας κιμωλίας
(45x200) cm +5 κιμωλίες.

€ 136,00 | 111.100
Πίνακας φελλοπολτού
(202x2,5x122) cm. 

€ 104,00 | 111.101
Πίνακας φελλοπολτού
(122x2,5x102) cm. 

€ 7,44 | 120.267
Φελλοπίνακας 2 όψεων, με ξύλινη κορνίζα (60x90) cm.

€ 4,31 | 120.266
Φελλοπίνακας
2 όψεων, με ξύλινη κορνίζα (40x60) cm.

€ 20,36 | 120.351
Φελλοπίνακας (90x120) cm.

€ 1,61 | 120.341
Σφουγγάρι καθαρισμού 
πίνακα 4 στρώσεων

€ 5,36 | 120.342
Κιμωλιοδόχος

€ 129,20 | 116.016
Πίνακας τσόχας - Φανελοπίνακας
(180x120) cm.

€ 107,10 | 116.018
Πίνακας μουσικής 4 
πενταγράμμων
(90x120) cm.

€ 44,96 | 120.338
Πίνακας μαρκαδόρου μελαμίνης
Με κορνίζα αλουμινίου (90x120) cm.

€ 88,17 | 120.339
Πίνακας μαρκαδόρου μελαμίνης
Με κορνίζα αλουμινίου (120x180) cm.

€ 147,05 | 116.009
Πίνακας μαρκαδόρου & μαγνητικός
(120x150) cm.

€ 109,84 | 120.340
Πίνακας μαρκαδόρου μελαμίνης
Με κορνίζα αλουμινίου (120x240) cm.

Με (2,5) cm, πάχος για τέλεια ανάρτηση.
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Αναλογικά ενθύμια-κορνίζες με κοπτικό
(τις φωτογραφίες τις κολλάτε). Νέα σχολικά ενθύμια με σκληρό χαρτόνι 2,5 χιλιοστών, τυπωμένα 4χρωμία 2 όψεις με μεταλλικό τρουκ για να κρέμονται στον τοίχο σαν κάδρο 
(επίσης μπορούν να κρέμονται και από το ταβάνι με πετονιά, σαν διακοσμητικά).

.

1. Ενθύμιο «Αερόστατο» με κοπτικό (43χ30) cm.
2. Ενθύμιο «Κιβωτός» με κοπτικό 
(43χ30) cm.

3. Ενθύμιο «Λεωφορείο» 
με κοπτικό (43χ30) cm.

4. Ενθύμιο «Καράβι» με κοπτικό 
(43χ30) cm.

5. Ενθύμιο «Τρένο» με κοπτικό 
(68χ23) cm.

€ 0,62 (ανά τμχ.) | 171.016 Αναμνηστικά ενθύμια νηπίων

1 Αερόστατο         2 Ζωγραφιά          3 Καρδιά             4 Καράβι               5 Πάπυρος           6 Πεταλούδες                  7 Μαργαρίτα                   8 Άνοιξη 

“
”

Κλασικά αναλογικά 
ενθύμια.  

Τις φωτογραφίες 
του μαθητή και  

της τάξης  
έως (13χ18) cm, 

τις κολλάτε.
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€ 5,31 | 53.011
Μaxi sticks
Σε βάζο 250 τεμαχίων, τα κλασικά 
πολύχρωμα αρίστης ποιότητας maxi sticks 
και το ειδικά φτιαγμένο για αυτά κάδρο, είναι 
ευχάριστο παιχνίδι και για μικρότερα παιδιά 
καθώς βλέπουν τι μπορούν να κάνουν.

€ 2,04 | 53.016
Βάση δημιουργίας για 154 
maxi sticks

66 αρκουδάκι61 σπιτάκι 62 παπάκι 63 ψαράκι
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€ 8,72 | 53.037 Δημιουργήστε με 140 maxi sticks Διατίθενται σε 4 διαφορετικά σχέδια.

€ 13,59 | 53.039
Maxi sticks 
7 διαφορετικά χρώματα σε 
βάζο 650 τεμαχίων.

€ 11,45 | 53.040
Σετ κατασκευών με 600 χάντρες
Επίσης περιέχει 1 διαφανές κάδρο δημιουργίας, 2 βάσεις 
στήριξης, 3 χρωματιστά πατρόν διαφόρων θεμάτων, οδηγίες και 
χαρτί σιδερώματος (10) mm.

€ 7,37 | 53.044
Σετ κατασκευής αρκουδάκι 
με 350 χάντρες
Επίσης περιέχει 1 διαφανές κάδρο 
δημιουργίας, 2 βάσεις στήριξης, 
χρωματιστό πατρόν θέματος, οδηγίες και 
χαρτί σιδερώματος (10) mm.

€ 7,37 | 53.045
Σετ κατασκευής σκυλάκι με 
350 χάντρες 
Επίσης περιέχει 1 διαφανές κάδρο 
δημιουργίας, 2 βάσεις στήριξης, 
χρωματιστό πατρόν θέματος, οδηγίες και 
χαρτί σιδερώματος (10) mm.

€ 13,27 | 53.087
Maxi sticks σε πλαστικό κουτί 300 τεμάχια
Σε 6 διαφορετικά χρώματα και 3 βάσεις δημιουργίας, τα κλασικά πολύχρωμα άριστης 
ποιότητας maxi sticks είναι ευχάριστο παιχνίδι και για μικρότερα παιδιά καθώς βλέπουν 
τι μπορούν να κάνουν βάζοντας τη φαντασία τους και τα χεράκια τους να δουλέψουν.
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€ 15,31 | 53.033
Δημιουργώ με 900 χάντρες 
Περιέχει 3 διαφανή κάδρα, 4 στηρίγματα 
κάδρων, 2 χρωματιστά πατρόν των 
θεμάτων, οδηγίες και χαρτί σιδερώματος 
(10) mm.

€ 7,25 | 53.001
Xάντρες
Χρωματιστές σε βάζο  
600 τεμαχίων, (10) mm.

€ 38,24 | 53.035
Σετ κατασκευών  
με 3000 χάντρες σε κουβά 
Επίσης, περιέχει 3 διαφανή κάδρα, 12 βάσεις στήριξης, 3 χρωματιστά 
πατρόν των θεμάτων, οδηγίες και χαρτί σιδερώματος (10) mm.

€ 7,25 | 53.003
Xάντρες
Χρώματα φωσφοριζέ βάζο 
600 τεμαχίων, (10) mm.

€ 7,25 | 53.002
Xάντρες  
Χρώματα pastel βάζο 600 
τεμαχίων, (10) mm.

€ 1,34 (ανά τμχ.)  | 53.036 
Κάδρα για χάντρες (10) mm.

Κ
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01 ελεφαντάκι 02 σκυλάκι 03 παπάκι 

04 αρκουδάκι 05 αυτοκινητάκι 06 καρδούλα 

07 κοριτσάκι 08 αγοράκι  09 φαλαινίτσα 

10 χελωνάκι 11 μαϊμουδάκι 12 καραβάκι

14 μεγάλο τετράγωνο 15 δεινοσαυράκι 16 αεροπλανάκι 

17 φορτηγό 18 πεταλούδα 19 κλόουν 

20 κύκλος 21 αλογάκι



14 Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Κ
ατ

ασ
κε

υέ
ς 

με
 χ

άν
τρ

ες
Υ

λι
κά

 χ
ει

ρο
τε

χν
ία

ς

€ 3,97  
| 53.006
Xάντρες
9 χρωμάτων 
σε βάζο 3000 
τεμαχίων, (5) mm.

€ 1,16 | 53.083 
Κάδρα για χάντρες  
Τετράγωνο κάδρο (5) mm.

€ 14,53  
| 53.038
Χάντρες 
10 χρώματα σε βάζο 
13000 τεμαχίων, 
(5) mm.

€ 8,59 | 53.084
Κατασκευές 3D Spooky
Σετ με 3000 χάντρες,  
1 κάδρο, κορδέλα σατέν μαύρη, 
εκτυπωμένα σχέδια, οδηγίες και χαρτί 
σιδερώματος (5) mm.

€ 17,98 | 53.085
Χάντρες σε πλαστικό 
12θέσιο κουτί
Περιέχει 9600 χάντρες διαμέτρου (5) 
mm, σε 12 διαφορετικά χρώματα.

€ 45,36 | 53.086
Χάντρες
Group pack που περιέχει 21000 χάντρες διαμέτρου (5) mm, σε διαφορετικά 
χρώματα, 21 βάσεις δημιουργίας, χρωματιστά πατρόν διαφόρων θεμάτων, 
οδηγίες και χαρτί σιδερώματος.

€ 11,45 | 53.088
Χάντρες
Σε πλαστικό κουτί 600 τεμαχίων διαμέτρου (10) mm, σε 6 διαφορετικά χρώματα και 1 βάση 
δημιουργίας, οι κλασικές πολύχρωμες my first Hama maxi beads άριστης ποιότητας είναι ευχάριστο 
παιχνίδι και για μικρότερα παιδιά καθώς βλέπουν τι μπορούν να κάνουν βάζοντας τη φαντασία τους 
και τα χεράκια τους να δουλέψουν. Περιλαμβάνει χρωματιστά πατρόν των θεμάτων, οδηγίες και 
χαρτί σιδερώματος.
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€ 10,61 | 53.090
Χάντρες σε υπέροχο Hama κουβαδάκι
Περιέχει 10000 χάντρες διαμέτρου (5) mm, σε 9 διαφορετικά χρώματα. 
Περιλαμβάνει χρωματιστά πατρόν των θεμάτων, οδηγίες και χαρτί σιδερώματος.

€ 15,23 | 53.091
Χάντρες σε υπέροχο 
Hama κουβαδάκι
Περιέχει 10000 χάντρες 
διαμέτρου (5) mm, σε 
9 διαφορετικά χρώματα 
και 3 βάσεις δημιουργίας. 
Περιλαμβάνει χρωματιστά 
πατρόν των θεμάτων, οδηγίες 
και χαρτί σιδερώματος.

€ 18,33 | 53.092
Χάντρες σε υπέροχο Hama κουβαδάκι
Περιέχει 16000 χάντρες διαμέτρου (5) mm, σε πολλά 
χρώματα και 3 βάσεις δημιουργίας (ελέφαντα, εξάγωνο, 
τετράγωνο). Περιλαμβάνει χρωματιστά πατρόν των 
θεμάτων, οδηγίες και χαρτί σιδερώματος.

€ 18,33 | 53.093
Χάντρες σε υπέροχο Hama κουβαδάκι
Περιέχει 16000 χάντρες διαμέτρου (5) mm, σε 
πολλά χρώματα και 3 βάσεις δημιουργίας (λουλούδι, 
παπαγάλο, βάτραχο). Περιλαμβάνει χρωματιστά πατρόν 
των θεμάτων, οδηγίες και χαρτί σιδερώματος.

€ 2,56  
| 53.094
Σετ 3 βάσεις 
δημιουργίας 
με ζωάκια για 
χάντρες 5 mm
Περιλαμβάνονται 
κάδρα σε σχήμα 
αλόγου, βάτραχου και 
δεινοσαύρου.

€ 2,73  
| 53.095
Σετ 5 βάσεις 
δημιουργίας 
με σχήματα 
για χάντρες 
5 mm
Περιλαμβάνονται 
κάδρα σε σχήματα 
τετράγωνου, 
εξάγωνου, κύκλου, 
καρδούλας και 
αστεριού.

€ 2,56  
| 53.096
Σετ 3 βάσεις 
δημιουργίας με 
πριγκίπισσα για 
χάντρες 5 mm
Περιλαμβάνονται 
κάδρα σε σχήματα 
πριγκίπισσας, σκυλάκι 
και λουλούδι.
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€ 5,84 | 141.046
Δένδρο Χριστουγέννων
(9χ15) cm, σετ 10 τεμαχίων.

€ 5,73 | 141.048
Νυφάδα χιονιού 
(8) cm, σετ 16 τεμαχίων.

€ 6,05 | 141.050
Μπάλα ανάγλυφη 
(9χ10) cm, σετ 10 τεμαχίων.

€ 6,39 | 141.055
Σφαίρα (14) cm, με 2 ημισφαίρια 
σετ 5 τεμαχίων.

€ 6,56 | 141.056
Σφαίρα (18) cm, με 2 ημισφαίρια 
σετ 3 τεμαχίων.

€ 6,10 | 141.057
Κηροπήγια 
(11χ23) cm, σετ 4 τεμαχίων. € 6,12 | 141.059

Εκκλησία 
(14χ19,5) cm, σετ 3 τεμαχίων.

€ 5,93 | 141.060
Διαμάντι 
(8x7,5) cm, σετ 16 τεμαχίων.

€ 5,93 | 141.061
Νυφάδες χιονιού 
εξάκτηνες 
(9x17,5) cm, σετ 3 τεμαχίων.

€ 5,80 | 141.062
Δίσκοι (8) cm, σετ 15 τεμαχίων.

€ 5,82 | 141.063
Δίσκοι (10) cm, σετ 9 τεμαχίων.

€ 5,82 | 141.064
Κώνοι 
(15) cm, σετ 10 τεμαχίων.

€ 5,73 | 141.065
Τάρανδος 
(12χ10) cm, σετ 7 τεμαχίων.

€ 5,75 | 141.066
Όψη Αϊ Βασίλη 
(5χ8) cm, σετ 10 τεμαχίων.

€ 6,39 | 141.069
Καμπάνα 
(16χ16) cm, σετ 6 τεμαχίων.

€ 5,84 | 141.049
Φιόγκος 
(10χ2χ8) cm, σετ 16 τεμαχίων.

€ 5,73 | 141.047
Αστέρι Χριστουγέννων 
(13χ5) cm, σετ 16 τεμαχίων.

€ 6,58 | 141.017
Καμπάνες
(8,5x8) cm, σετ 20 τεμαχίων.

€ 6,07 | 141.018
Καμπάνες
(11x11) cm, σετ 11 τεμαχίων.

Ιδανικά για διακόσμηση με 
την μέθοδο décopatch

Χρησιμοποιήστε  τα spray σελ. 27
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€ 5,89 | 141.052
Πασχαλίτσα (11,5χ5) cm, σετ 5 τεμαχίων.

€ 5,70 | 141.053
Φύλλα (5χ8,5) cm, σετ 16 τεμαχίων.

€ 5,75 | 141.058
Καραμέλες (3χ9) cm, σετ 16 τεμαχίων.

€ 5,77 | 141.071
Λεμόνι 
(6χ7,5) cm, σετ 7 τεμαχίων.

€ 5,77 | 141.072
Μανταρίνι 
(5χ6,5) cm, σετ 7 τεμαχίων.

€ 5,89 | 141.073
Μήλο 
(8χ8) cm, σετ 7 τεμαχίων.

€ 5,89 | 141.074
Ρόδι 
(7,5χ8) cm, σετ 7 τεμαχίων.

€ 5,89 | 141.077
Καρότο 
(5,5χ29,5) cm, σετ 7 τεμαχίων.

€ 5,91 | 141.080
Μελιτζάνα (6χ19) cm, σετ 7 τεμαχίων.

€ 5,89 | 141.081
Καλαμπόκι (5χ22) cm, σετ 7 τεμαχίων.

€ 5,87 | 141.082
Πατάτα 
(7χ10) cm, σετ 7 τεμαχίων.

€ 5,89 | 141.075
Αχλάδι 
(8χ10) cm, σετ 7 τεμαχίων.

€ 5,80 | 141.054
Τριαντάφυλλα
(9χ3) cm, σετ 10 τεμαχίων.

€ 5,82 | 141.078
Μανιτάρι 
(8) cm, σετ 6 τεμαχίων.

€ 5,98 | 141.079
Μανιτάρι 
(13) cm, σετ 3 τεμαχίων.

€ 5,73 | 141.051
Τιμόνι (10,5) cm, σετ 16 τεμαχίων.

€ 5,93 | 141.083
Πιπεριά 
(8,5χ10) cm, σετ 7 τεμαχίων.

€ 5,77 | 141.076
Σκόρδο 
(7χ6,5) cm, σετ 7 τεμαχίων.

€ 5,82 | 141.070
Μπανάνα 
(4χ18,5) cm, σετ 7 τεμαχίων.

Ιδανικά για 
διακόσμηση με  

την μέθοδο 
décopatch

Χρησιμοποιήστε  τα spray σελ. 27
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€ 5,87 | 141.013
Αστεράκια 
(10) cm, σετ 18 τεμαχίων.

€ 6,26 | 141.014
Αστεράκια 
(15) cm, σετ 13 τεμαχίων.

€ 5,80 | 141.028
Ψαράκια 
(11x4) cm, σετ 8 τεμαχίων.

€ 6,26 | 141.015
Παναγία (18x24) cm και Ιωσήφ (20x30) cm.

€ 5,75 | 141.019
Καρδούλες 
(5) cm, σετ 28 τεμαχίων.

€ 5,98 | 141.020
Καρδούλες 
(7) cm, σετ 22 τεμαχίων.

€ 6,16 | 141.007
Στεφανάκια 
(10) cm, σετ 19 τεμαχίων.

€ 6,19 | 141.008
Στεφανάκια 
(15) cm, σετ 12 τεμαχίων.

€ 6,99 | 141.009
Στεφανάκια 
(22) cm, σετ 8 τεμαχίων.

€ 5,66 | 141.010
Φεγγαράκια 
(10) cm, σετ 7 τεμαχίων.

€ 5,82 | 141.011
Φεγγαράκια 
(15) cm, σετ 6 τεμαχίων.

€ 6,03 | 141.012
Φεγγαράκια 
(20) cm, σετ 5 τεμαχίων.

€ 6,14 | 141.016
Ο μικρός Χριστούλης στη φάτνη 
σετ 3 τεμαχίων, περιλαμβάνει το μικρό Χριστό (9x12,5) cm, μαζί με την κούνια (17x7,5) cm, 
το γαϊδουράκι (23x15) cm και το βόδι (23x13) cm.

€ 6,07 | 141.006
Άγιος Βασίλης 
(12x21) cm, σετ 3 τεμαχίων.

€ 6,10 | 141.005
Δέντρο Χριστουγέννων
(16x31) cm, σετ 2 τεμαχίων.

€ 6,60 | 141.087
Μπαλάκια 
(12) cm, σετ 10 τεμαχίων.

€ 5,80 | 141.001
Μπαλάκια (4) cm, σετ 50 τεμαχίων.

€ 6,07 | 141.002
Μπαλάκια (6) cm, σετ 35 τεμαχίων.

€ 6,74 | 141.003
Μπαλάκια 
(8) cm, σετ 23 τεμαχίων.

€ 7,22 | 141.004
Μπαλάκια 
(10) cm, σετ 15 τεμαχίων.

Ιδανικά για 
διακόσμηση με  

την μέθοδο 
décopatch

Χρησιμοποιήστε  τα spray σελ. 29
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€ 6,62 | 141.025
Κορνίζες μικρές με 
βάση 
(16,5x21) cm, σετ 5 τεμαχίων.

€ 6,19 | 141.026
Κορνίζες 
μεσαίες με βάση
(17x24) cm, σετ 4 τεμαχίων.

€ 6,23 | 141.027
Πιγκουίνοι
(14x18,5) cm, 
σετ 4 τεμαχίων.

€ 6,03 | 141.040
Γατάκια 
(13,5x9,5) cm, σετ 5 τεμαχίων.

€ 5,84 | 141.042
Πουλάκια 
(18x9) cm, σετ 5 τεμαχίων.

€ 5,77 | 141.029
Έλατο 
(5,5x7,5) cm, σετ 16 τεμαχίων.

€ 5,82 | 141.030
Κουκουνάρια
(4x7) cm, σετ 16 τεμαχίων.

€ 6,21 | 141.031
Μπάλες δέντρου 
Χριστουγέννων
(8) cm, σετ 10 τεμαχίων.

€ 6,00 | 141.032
Δελφινάκια (17x6) cm, σετ 6 τεμαχίων.

€ 6,16 | 141.033
Κουνελάκια 
(13,5x10,5) cm, σετ 5 τεμαχίων.

€ 6,19 | 141.036
Κουτάκια στρόγγυλα 
(13,5x8) cm, σετ 5 τεμαχίων.

€ 6,23 | 141.037
Κουτάκια oval 
(15,5x11,5x7,5) cm, σετ 4 τεμαχίων.

€ 5,84 | 141.038
Κύκνοι 
(12x8) cm, σετ 8 τεμαχίων.

€ 5,87 | 141.039
Χελωνάκια 
(13x6) cm, σετ 5 τεμαχίων.

€ 5,89 | 141.021
Αυγά (6) cm, σετ 30 τεμαχίων.

€ 5,98 | 141.022
Αυγά (8) cm, σετ 22 τεμαχίων.

€ 5,75 | 141.023
Παπάκια 
(7x6) cm, σετ 8 τεμαχίων.

€ 5,77 | 141.024
Κοτοπουλάκια
(6x6) cm, σετ 8 τεμαχίων.

€ 6,07 | 141.034
Μπαουλάκια 
(15,5x11,5x7,5) cm, σετ 4 τεμαχίων.

€ 6,19 | 141.035
Κουτάκια τετράγωνα 
(13,5x13,5x8) cm, σετ 5 τεμαχίων.

€ 6,23 | 141.041
Αρκουδάκια
(10,5x18) cm, σετ 6 τεμαχίων.

€ 6,19 | 141.044
Αυγά (15,5) cm, σετ 5 τεμαχίων.

€ 6,23 | 141.045
Αυγά (22,5) cm, σετ 2 τεμαχίων.
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€ 3,38  
| 290.001
Ακρυλικά 
χρώματα LUNA 
12 χρώματα, (12) ml.

€ 1,79 | 290.002
Δακτυλοχρώματα LUNA 
6 χρώματα, (20) ml. 

€ 1,22 | 290.003
Καλούπια μοντελισμού LUNA 
10 τεμαχίων. 

€ 0,61 | 290.004
Κηρομπογιές LUNA 
12 τεμαχίων.

€ 1,44 | 290.005
Κηρομπογιές χοντρές LUNA 
12 τεμαχίων. 

€ 0,95 | 290.011
Λαδοπαστέλ LUNA 12 τεμαχίων.

€ 0,95 | 290.012
Μαρκαδόροι λεπτοί LUNA 
12 τεμαχίων. 

€ 1,86 | 290.013
Μαρκαδόροι λεπτοί LUNA 
24 τεμαχίων. 

€ 1,58 | 290.014
Μαρκαδόροι χοντροί LUNA 
12 τεμαχίων. 

€ 3,06 | 290.015
Μαρκαδόροι χοντροί LUNA 
24 τεμαχίων. 

€ 0,49 | 290.030
Ψαλιδάκι LUNA (13) cm.
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€ 1,22 | 290.016
Νεροχρώματα LUNA OVAL 
12 παστίλιες & πινέλο. 

€ 1,06 | 290.017
Ξυλομπογιές LUNA 
12 τεμαχίων.

€ 2,15 | 290.018
Ξυλομπογιές LUNA 24 τεμαχίων. 

€ 2,58 | 290.019
Ξυλομπογιές χοντρές LUNA 
12 τεμαχίων. 

€ 0,72 | 290.023
Στένσιλ LUNA 
Διάφορα σχέδια (26,5χ18,5) cm. 

€ 3,21 | 290.024
Τέμπερες LUNA 
(12) ml, σετ 12 
χρωμάτων. 

€ 2,43 | 290.025
Τέμπερες LUNA 
(7,5) ml, σετ 12 χρωμάτων.
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€ 0,21  (ανά τμχ.) | 90.271
Μαρκαδόρος χοντρός 
GIOTTO TURBO MAXI 
Διατίθεται σε 12 διαφορετικά χρώματα.

€ 1,24 | 90.272
Μαρκαδόροι λεπτοί GIOTTO TURBO 
COLOR 12 χρωμάτων, (2,8) mm.

€ 2,47 | 90.273
Μαρκαδόροι λεπτοί GIOTTO TURBO 
COLOR 24 τεμαχίων, (2,8) mm.

€ 1,68 | 120.243
Μαρκαδόροι λεπτοί 
υδατοδιαλυτοί 12 χρωμάτων.

€ 5,08 | 120.245
Μαρκαδόροι λεπτοί υδατοδιαλυτοί 
36 τεμαχίων.

€ 3,36 | 120.244
Μαρκαδόροι λεπτοί 
υδατοδιαλυτοί 24 τεμαχίων.

ΜονόχρωμοιSuper τιμή

€ 12,76 | 120.390
Μαρκαδόροι λεπτοί υδατοδιαλυτοί
96 χρωμάτων σε ποτήρι. Νέοι λεπτοί μαρκαδόροι colorito με 
νέα πιο ανθεκτική μύτη (2,6) mm και super washable μελάνι 
που βγαίνει αμέσως από τα χέρια μόνο με νερό.

€ 36,49 | 16.021
Κάστρο παιχνιδιού  
και ζωγραφικής 
(95x56x105) cm.

€ 35,53 | 16.022
Σπιτάκι παιχνιδιού και 
ζωγραφικής
(106x82x104) cm.

“ ”
Πολύ ωραία παιχνίδια για κατασκευή κάστρου ή σπιτιού από 

χαρτόνι! Το παιδί θα ενθουσιαστεί φτιάχνοντας και έπειτα 
χρωματίζοντας το δικό του κάστρο ή σπιτάκι. Περιλαμβάνονται 

σετ μαρκαδόρων και αυτοκόλλητα.

35 μωβ

25 γκρι

13 μαύρο 

11 γαλάζιο 

5 πράσινο

8 καφέ

7 ροζ 

6 μπλε 

9 πράσινο ανοιχτό 

4 κόκκινο

3 πορτοκαλί

2 κίτρινο
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€ 9,73 | 120.242
Mαρκαδόροι χοντροί 
υδατοδιαλυτοί COLORITONE 
48 τεμαχίων σε ποτήρι.

€ 4,70 | 90.276
Μαρκαδόροι χοντροί GIOTTO TURBO MAXI 
24 τεμαχίων, μαρκαδοράκι υπερανθεκτικό μεγάλης διάρκειας (5) mm, 
με αεριζόμενο καπάκι, μύτη που δε γυρίζει και πώμα ασφαλείας.

€ 2,35 | 90.053
Mαρκαδόροι χοντροί 
GIOTTO TURBO MAXI
12 χρωμάτων.

€ 2,32 | 120.354
Μαρκαδόροι παιδικοί χοντροί 
super washable 
Mε super washable μελάνι που βγαίνει εύκολα 
μόνο με νερό. Διαθέτουν μύτη (6) mm, με άσπρο 
καπάκι για γρήγορο μάζεμα, 12 χρώματα.

€ 4,63 | 120.355
Μαρκαδόροι παιδικοί χοντροί 
super washable
Mε super washable μελάνι που βγαίνει εύκολα 
μόνο με νερό. Διαθέτουν μύτη (6) mm, με άσπρο 
καπάκι για γρήγορο μάζεμα, 24 τεμάχια.

€ 11,00 | 120.357
Μαρκαδόροι παιδικοί χοντροί 
super washable
Mε super washable μελάνι που βγαίνει 
εύκολα μόνο με νερό. Διαθέτουν μύτη (6) 
mm, με άσπρο καπάκι για γρήγορο μάζεμα, 
48 τεμάχια.

€ 1,72 | 95.029
Λαβή γραφής
(3,5) cm, σε 6 χρώματα.
H νέα βοηθητική λαβή γραφής αναπτύχθηκε από 
τους γιατρούς. Ευνοεί τη σωστή θέση των χεριών και 
μειώνει το στρες στα δάχτυλα όταν γράφετε. Αυτό 
αποτρέπει την κούραση και τον πόνο και αυξάνει την 
ευκολία στη γραφή και τη ζωγραφική.

€ 35,15 | 90.358
Μαρκαδόροι χοντροί GIOTTO TURBO MAXI
Συσκευασία 108 τεμαχίων. Υπερανθεκτικοί μαρκαδόροι, μεγάλης 
διάρκειας, με μύτη (5) mm, που δε γυρίζει. Με αεριζόμενο καπάκι 
και πώμα ασφαλείας. 
Μη τοξικοί, μελάνι με βάση το νερό, απομακρύνεται το χρώμα από 
το δέρμα με νερό και σαπούνι και από τα ρούχα με πλύσιμο στους 
40οC.
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€ 5,21  
| 120.109
Mαρκαδόροι 
για ύφασμα
10 χρώματα,  
μη τοξικοί.

€ 2,89 | 120.110
Mαρκαδόροι 
ZIG ZAG
10 χρώματα, πρωτότυποι 
μαρκαδόροι με ειδική μύτη 
για διπλό και τριπλό ζικ-ζακ.

€ 10,77 | 27.106
Mαρκαδόροι τέμπερας-
ακουαρέλας 
(75) ml. 8 υπέροχα χρώματα για 
εύκολο και γρήγορο 
βάψιμο χωρίς να λερώνονται τα χέρια.

€ 1,60 (ανά τμχ.) | 77.168
Mαρκαδόρος λεπτός

€ 1,68 (ανά τμχ.) | 77.169
Mαρκαδόρος χοντρός

€ 8,04 | 90.268
Μαρκαδόροι για ύφασμα 
GIOTTO
12 χρωμάτων από τα οποία τα 4 
είναι φωσφορούχα, με σταθερή μελάνη, 
αεριζόμενο καπάκι και τάπα ασφαλείας. 

€ 8,97 | 90.279
Μαρκαδόροι χοντροί 
GIOTTO DECOR
12 χρωμάτων, (4) mm, με υδατική βάση 
υπερκαλυπτικά και για επάλληλη στρώση, 
για τη διακόσμηση σε χαρτόνι, ξύλο, γυαλί, 
δέρμα, κεραμικά, πλαστικό, πέτρες, μέταλλο. 
Περιέχει φυλλάδιο με οδηγίες χρήσης.

€ 4,94 | 90.280
Μαρκαδόροι χοντροί 
GIOTTO TURBO GRAFIK 
8 χρωμάτων ασύμμετρης γραφής 
με ειδικό πενάκι για καλλιγραφική 
και διακοσμητική γραφή.

€ 7,22 | 120.225
Mαρκαδόροι σφραγίδες
10 διαφορετικά σχέδια.

€ 4,16 | 120.108
Mαρκαδόροι χοντροί 
με 5 μεταλλικά χρώματα
Χρυσό, ασημί, πράσινο, μπλε και ροζ, με βάση το νερό. 
Mη τοξικοί, χωρίς άρωμα, πλένονται εύκολα με νερό.

€ 0,91 | 120.292
Ξυλομπογιά 
χοντρή ασημί
(10) mm, με μύτη (5,6) mm.

€ 1,30 | 120.293
Ξυλομπογιά 
χοντρή χρυσή
(10) mm, με μύτη (5,6) mm.

“ ”
Mαρκαδόροι διαρκείας σε χρυσό, 
ασημί και λευκό. Bάφουν σε χαρτί, 
γυαλί, μέταλλο, ξύλο, πέτρα, πηλό.
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€ 11,23 | 120.044
Ξυλομπογιές 
εξαγωνικές
Σε ποτήρι, σε οικονομική 
συσκευασία 72 τεμαχίων, με 
μύτη που δεν σπάει μήκος (18) 
cm, διάμετρος (3) mm.

€ 17,20  
| 120.046
Ξυλομπογιές 
χοντρές
Σε ποτήρι, σε οικονομική 
συσκευασία 36 τεμαχίων 
διαμέτρου (5) mm.

€ 6,21  
| 120.045
Ξυλομπογιές 
εξάγωνες
12 χρωμάτων με μύτη 
που δεν σπάει σε φωτεινά 
χρώματα, μήκος (18) cm, 
διάμετρος (4) mm.

€ 3,73  
| 120.208
Ξυλομπογιές 
FABER
24 τεμαχίων, 
(3) mm.

€ 1,61  
| 120.207
Ξυλομπογιές 
FABER 
12 χρωμάτων, 
διάμετρος (3) mm.

€ 3,48 | 90.284
Ξυλομπογιές λεπτές 
ακουαρέλας GIOTTO
12 χρωμάτων, (3,3) mm.

€ 6,06 | 90.240
Ξυλομπογιές χοντρές 
GIOTTO MEGA
12 παστέλ χρωμάτων, με μύτη 
εξαιρετικά ανθεκτική και εύκολη στο 
ξύσιμο (5,5) mm.

€ 15,18 | 90.277
Ξυλομπογιές 
χοντρές 
GIOTTO MEGA
24 τεμαχίων σε ποτήρι, 
(5,5) mm.

€ 2,62 | 120.294
Κάρβουνο για σχέδιο 
Σετ 6 τεμαχίων, μύτη 
(5,6) mm, μήκους (120) mm.

€ 10,43  
| 120.321 
Ξύστρα 
επιτραπέζια 
με μανιβέλα
Διατίθεται σε 3 διαφορετικά 
χρώματα (7,5x12,5) cm. 

€ 7,19 | 120.322
Ξύστρα αυτόματη μπαταρίας +  
δώρο ξύστρα ανταλλακτικό
Λειτουργία αυτόματης εκκίνησης, εξάρτημα 
απομακρυσμένης σπασμένης μύτης, διατίθεται 
σε 4 διαφορετικά χρώματα (7,5x12) cm. 

€ 1,33  
| 90.352
Ξυλομπογιές 
GIOTTO ELIOS
12 χρωμάτων,
πολύ ανθεκτικές 
τριγωνικές ξυλομπογιές 
με διάμετρο μύτης 
(3,3) mm, σε φωτεινά 
χρώματα.
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€ 12,77 | 90.347
Κηρομπογιές 
GIOTTO CERA 
96 τεμαχίων σε πλαστική θήκη, 
(10) mm, ύψους (9,5) cm. 

€ 1,77 | 120.247
Κηρομπογιές maxi
12 χρωμάτων, πολύ καλής ποιότητας 
σε λαμπερά χρώματα και με μεγάλη 
καλυπτικότητα. Δεν λιώνουν και δεν 
αφήνουν χρώμα στα χέρια.

€ 1,90 | 120.006
Nεροχρώματα 
12 παστίλιες (30) mm.

488 μπλε 489 πορτοκαλί
492 ροζ 493 πράσινο
494 κόκκινο 495 κίτρινο
496 χρυσό 497 ασημί

€ 3,41 (ανά τμχ.) | 52.116 
Ταμπόν χρωμάτων
(15) cm, διατίθεται σε 8 διαφορετικά χρώματα.

€ 2,10  
| 120.005 
Λαδοπαστέλ
12 λαμπερών χρωμάτων, 
πολύ καλής ποιότητας 
(9,8) mm και ύψους (6) cm.

€ 3,28 | 120.007
Nεροχρώματα 22 παστίλιες (30) mm.

€ 45,82 | 120.313
Κηρομπογιές σε ξύλινο κουτί 100 τεμαχίων.

€ 8,84 | 120.003
Kηρομπογιές χοντρές Jumbo
(13,5) mm και ύψους (6,5) cm, 60 τεμαχίων, πολύ καλής ποιότητας, 
σε λαμπερά χρώματα και με μεγάλη καλυπτικότητα, δεν λιώνουν και δεν 
αφήνουν χρώμα στα χέρια, σε πρακτική συσκευασία κουβαδάκι.

€ 9,25 | 120.346
Χρώματα λαδιού
(18) ml, σετ 10 τεμαχίων.

€ 3,92 | 120.326 
Λαδοπαστέλ 
σε πλαστικό κουτί
25 χρωμάτων, πολύ καλής ποιότητας 
(9) mm και ύψους (7) cm.
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€ 3,98 | 100.003
Διαχωριστικό υαλογραφίας

€ 3,06 (ανά τμχ.) | 100.001
Xρώματα για ύφασμα
10 υπέροχα χρώματα σε γυάλινα 
μπουκαλάκια των (30) cc.

€ 2,74 (ανά τμχ.) | 100.002 
Xρώματα υαλογραφίας 
8 υπέροχα χρώματα σε γυάλινα μπουκαλάκια των (30) cc.
Το χρώμα παραμένει διαφανές με εξαιρετική γυαλάδα.

€ 19,93 | 99.009
Αυτοκόλλητα 
μεταφερόμενα 
χρώματα-window 
colours 
(22) ml, σετ 20 τεμαχίων.

€ 11,44  
| 90.286
Βερνίκι νερού 
ζωγραφικής 
GIOTTO 
(500) ml, γυαλιστερό με 
υδατική βάση.

€ 3,83 | 120.264
Χρώματα για ύφασμα
Σε σετ που περιέχει 5 
σωληνάρια των (10,5) ml, 2 
χαρτιά σιδερώματος, 1 liner, 2 
φύλλα και 6 σχέδια. 

€ 8,45 | 120.263 
Χρώματα αφρώδη 
Σε σετ που περιέχει 
5 βαζάκια των (18) gr, 
suncatcher και οδηγίες χρήσης. 

€ 5,49 | 120.262
Χρώματα 3D Puffy 
Χρώματα που φουσκώνουν, σε σετ 
που περιέχει 10 σωληνάρια 
των (10,5) ml.

€ 2,54 | 120.276
Spray Graffiti μεταλλικά 
χρώματα (150) ml.

600 ασημί
800 χρυσό

€ 2,54 | 120.275
Spray Graffiti fluo 
χρώματα (150) ml.

37 ροζ
38 πορτοκαλί
39 κίτρινο

€ 2,54 | 120.274
Spray Graffiti διάφορα 
χρώματα (150) ml. 

€ 10,05 | 120.363
Χρώματα κεριών 
Σετ 5 χρωμάτων.

01 λευκό 05 κόκκινο 08 πράσινο 
10 μαύρο 12 κίτρινο 14 πορτοκαλί 
16 μπλε ανοιχτό 17 μπλε 21 καφέ
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€ 5,76 (ανά τμχ.) | 120.018 
Δακτυλοχρώματα
Σε 8 χρώματα των (1000) ml.

€ 3,39 (ανά τμχ.) | 120.347
Δακτυλοχρώματα
Σε 10 χρώματα των (500) ml.

100 άσπρο 210 κίτρινο  
300 κόκκινο 400 βιολετί  
501 γαλάζιο 610 πράσινο  
730 καφέ 800 μαύρο

100 άσπρο 210 κίτρινο  
250 πορτοκαλί 300 κόκκινο  
330 ροζ 400 βιολετί  
501 γαλάζιο 610 πράσινο ανοιχτό  
730 καφέ 800 μαύρο

€ 8,26 | 120.348
Δακτυλοχρώματα  
σετ 6 χρωμάτων (100) gr.

100 άσπρο
201 κίτρινο
250 πορτοκαλί
300 κόκκινο
400 βιολετί
500 μπλε
501 γαλάζιο
630 πράσινο
730 καφέ
800 μαύρο
330 ροζ
600 πράσινο ανοιχτό
270 ώχρα 
310 magenta

€ 4,12 (ανά τμχ.) | 120.015
Aκρυλική τέμπερα 
(300) ml, βάφει τέλεια σε γυαλί, πλαστικό, μέταλλο, χαρτί, ξύλο, φελιζόλ και ύφασμα. 
Διατίθεται σε 14 χρώματα.

€ 4,98 | 120.017
Aκρυλική τέμπερα ασημί
Σε μπουκάλι (300) ml.

€ 4,98 | 120.016
Aκρυλική τέμπερα χρυσή
Σε μπουκάλι (300) ml.

€ 1,80 | 120.359
Ακρυλική τέμπερα 
(75) ml, βάφει τέλεια σε 
γυαλί, πλαστικό, μέταλλο, 
χαρτί, ξύλο, φελιζόλ και 
ύφασμα. Διατίθεται σε 12
έντονα χρώματα υψηλής 
επικάλυψης.

€ 2,36  
| 120.360
Ακρυλική 
τέμπερα 
χρυσή 
(75) ml.

€ 2,36  
|  120.361
Ακρυλική 
τέμπερα 
ασημί 
(75) ml.

€ 2,36 | 120.362
Ακρυλική τέμπερα fluo 
(75) ml, βάφει τέλεια σε γυαλί, πλαστικό, μέταλλο, 
χαρτί, ξύλο, φελιζόλ και ύφασμα. Διατίθεται σε 4 
έντονα χρώματα υψηλής επικάλυψης.

201 κίτρινο 300 κόκκινο 500 μπλε 730 καφέ 800 μαύρο 100 λευκό 610 πράσινο ανοιχτό 270 ώχρα 301 κόκκινο magenta 
310 κόκκινο carmine 540 μπλε cobalt 641 πράσινο emerald 

250 πορτοκαλί fluo 370 ροζ fluo  
610 πράσινο fluo 210 κίτρινο fluo

€ 4,14 | 120.251 Τέμπερες (12) ml. 
Σετ 12 χρωμάτων, μεταλλικό σωληνάριο σε πλαστικό κουτί.

“ ”
Iδιαίτερα παχύρευστα, άριστης 
ποιότητας που καλύπτουν πολύ 

μεγαλύτερη επιφάνεια 
από τα συνηθισμένα. Mη τοξικά, 

ξεπλένονται εύκολα με νερό.
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210 κίτρινο
250 πορτοκαλί
300 κόκκινο
330 ροζ
400 μωβ
500 μπλε
610 πράσινο
900 ασημί

€ 4,90 | 120.011
Tέμπερα χρυσή
Σε μπουκάλι (500) ml.

€ 4,90 | 120.012
Tέμπερα ασημί
Σε μπουκάλι (500) ml.

€ 3,40 (ανά τμχ.) | 120.013
Tέμπερα μεταλλικά χρώματα
Παχύρευστη, σε 7 μεταλλικά χρώματα (300) ml, 
μη τοξική, ξεπλένεται εύκολα με νερό.

210 κίτρινο μεταλλικό
300 κόκκινο μεταλλικό
500 μπλε μεταλλικό
610 πράσινο μεταλλικό
910 ασημί μεταλλικό
920 χρυσό μεταλλικό
930 καφέ μεταλλικό

€ 3,40 (ανά τμχ.) | 120.014 
Tέμπερα fluo-φωσφοριζέ
(300) ml, σε 6 φωσφοριζέ χρώματα.

210 κίτρινο
250 πορτοκαλί
300 κόκκινο
370 ροζ
560 τιρκουάζ
610 πράσινο

€ 3,18 (ανά τμχ.) | 120.009
Tέμπερα σε μπουκάλι 
(1000) ml, διατίθεται σε 19 χρώματα.

€ 2,24 (ανά τμχ.) | 120.010
Tέμπερα σε μπουκάλι 
(500) ml, διατίθεται σε 19 χρώματα.

100 άσπρο 201 κίτρινο 250 πορτοκαλί  
270 ώχρα 300 κόκκινο 400 βιολετί  
500 μπλε 501 γαλάζιο 610 πράσινο ανοιχτό 
630 πράσινο σκούρο 730 καφέ 800 μαύρο 
211 λεμονί 331 απαλό ροζ 350 κυκλάμινο 
380 κόκκινο σκούρο 450 λιλά 560 τιρκουάζ 
600 λαχανί

€ 3,59 | 120.228
Tέμπερα περλέ
Σε μπουκάλι (300) ml, διατίθεται σε 8 χρώματα.

€ 13,80 | 120.358 
Τέμπερα (5) L. 
Διατίθενται σε πλαστικό δοχείο σε 7 έντονα 
χρώματα υψηλής επικάλυψης.

100 άσπρο 201 κίτρινο 300 κόκκινο 501 γαλάζιο 
610 πράσινο ανοιχτό 730 καφέ 800 μαύρο
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Τέμπερα οικολογική
(1000) ml, ρευστή, χρώμα ανώτερης ποιότητας, 
δεν τρέχει σε όρθιες επιφάνειες, δεν ραγίζει στο στέγνωμα, 
τέλεια καλυπτικότητα, διαλύεται σε νερό, μη τοξική.

00 άσπρο 
01 μαύρο 
10 μπλε 
12 κίτρινο 
13 φουξ 
15 πορτοκαλί 
17 κόκκινο 
20 πράσινο σκούρο
21 μωβ 
22 καφέ 

00 άσπρο
01 μαύρο
10 μπλε ανοιχτό
12 κίτρινο
13 φουξ
15 πορτοκαλί
16 μπλε σκούρο
17 κόκκινο
19 λαχανί
20 πράσινο
21 μωβ
24 ροζ

10 μπλε ανοιχτό
12 κίτρινο
13 φουξ
15 πορτοκαλί
16 μπλε σκούρο
17 κόκκινο
19 λαχανί
20 πράσινο
21 μωβ

€ 3,96 (ανά τμχ.) | 56.053
Ακρυλική πάστα τέμπερας 
(250) ml, ρευστή, εύκαμπτη 
και δυνατή πολύ καλή καλυπτικότητα, 
εκθαμβωτικό χρώμα, χρησιμοποιείται σε 
όλες τις επιφάνειες χαρτί, ξύλο, πλαστικό, 
γύψο, φελιζόλ κ.λ.π. 
Διαλύεται με νερό, μη τοξική.

€ 5,58 (ανά τμχ.) | 56.054
Μελάνι ακουαρέλας 
(500) ml, χρωματιστό μελάνι υδροδιαλυτό, για να βάψουμε ρύζι, ζυμάρι, άμμο κ.λ.π. χρησιμοποιείται με πινέλο, 
αερογράφο και σφουγγάρι, για να βάψουμε και να χρωματίσουμε. Αραιώνετε μέχρι 4 φορές τον όγκο της. 
Πλένεται με νερό πριν στεγνώσει, μη τοξικό. 

05 πορτοκαλί
10 μωβ
11 ροζ
19 ασημί
22 μπλε
24 πράσινο
26 κίτρινο
58 χρυσό

€ 5,07 (ανά τμχ.) | 56.067
Ακρυλική τέμπερα glitter
(250) ml, σε 8 χρώματα.

€ 6,95  (ανά τμχ.) | 56.064 Unic 
(250) ml, μελάνι παχύ, καλυπτικό και διάφανο, σατινέ κάλυψη 
όπως τα ακρυλικά χρώματα και διάφανο όπως τα χρώματα 
ακουαρέλας, μη τοξικό. Ανεξίτηλο μετά το στέγνωμα. 
Εφαρμόζεται σε όλες τις επιφάνειες, ξύλο, πλαστικό, πηλό, 
ζυμάρι, γύψο, κοχύλια, μέταλλο, γυαλί, πέτρες, φελιζόλ, κ.λ.π. 
Εφαρμόζεται και σε ύφασμα.

00 άσπρο
01 μαύρο
10 μπλε ανοιχτό
12 κίτρινο
13 φουξ
15 πορτοκαλί
16 μπλε σκούρο
17 κόκκινο
19 λαχανί
20 πράσινο
21 μωβ
22 καφέ
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€ 2,78 | 120.364
Καμβάς ζωγραφικής 
(30x30) cm.

€ 4,01 | 120.365
Καμβάς ζωγραφικής 
(40x50) cm.

€ 1,00 | 120.366
Καμβάς ζωγραφικής
(10x10) cm.

€ 1,36 | 120.367
Καμβάς ζωγραφικής 
(13x18) cm.

€ 1,27 | 120.368
Καμβάς ζωγραφικής
(15x15) cm.

€ 4,07 | 120.369
Καμβάς ζωγραφικής 
(30x60) cm.

€ 2,05 | 120.370
Καμβάς ζωγραφικής
(24x30) cm.

€ 2,57 | 120.371
Καμβάς ζωγραφικής 
(30x40) cm.

€ 2,00 | 120.372
Καμβάς ζωγραφικής 
(18x24) cm.

€ 1,67 | 120.373
Καμβάς ζωγραφικής 
(20x20) cm.

€ 6,43 | 120.374
Καμβάς ζωγραφικής
(30x100) cm.

€ 9,29 | 120.375
Καμβάς ζωγραφικής
(50x100) cm.

€ 11,67 | 120.376
Καμβάς ζωγραφικής
(70x110) cm.

€ 3,44 | 120.377
Καμβάς ζωγραφικής 
στρόγγυλος (30) cm.

€ 4,99 | 120.378
Καμβάς ζωγραφικής 
(40x60) cm.

€ 6,22 | 120.379
Καμβάς ζωγραφικής 
(50x70) cm.

€ 3,38 | 120.380
Καμβάς ζωγραφικής  
(40x40) cm.

€ 9,85 | 120.381
Καμβάς ζωγραφικής 
(70x90) cm.

σε τελάρο Α’ ποιότητας
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€ 1,35 | 90.288
Πινέλο 
ζωγραφικής 
GIOTTO
(18) cm.

€ 0,92 | 52.026
Πινέλα λεπτομερούς 
βαφής
Σετ 3 τεμαχίων.

€ 1,32 | 52.027
Πινέλα σφουγγαριού 
μεγάλα
Σετ 3 τεμαχίων.

€ 2,17 | 120.344
Σετ 5 πινέλα πλακέ
Σε blister.

€ 2,17 | 120.345
Σετ 5 πινέλα στρόγγυλα
Σε blister.

€ 1,28 | 290.020
Σετ 5 πινέλα πλακέ 
LUNA BRISTLE
Νο. 2, 4, 6, 8, 12. 

€ 1,28 | 290.021
Σετ 5 πινέλα στρόγγυλα 
LUNA PONY HAIR
Νο. 2, 6, 8, 10, 12. 

€ 1,28 | 290.022
Σετ 6 πινέλα στρόγγυλα 
Νο. 2, 4, 6, 10 & πλακέ 8, 12.  

€ 0,97 | 56.059
Σπάτουλα χρωμάτων

€ 0,26 | 90.302 Πινέλο πλακέ Νο.0
€ 0,28 | 90.303 Πινέλο πλακέ Νο.2
€ 0,36 | 90.304 Πινέλο πλακέ Νο.4 
€ 0,36 | 90.305 Πινέλο πλακέ Νο.6
€ 0,50 | 90.306 Πινέλο πλακέ Νο.8
€ 0,52 | 90.307 Πινέλο πλακέ Νο.10
€ 0,62 | 120.028 Πινέλο πλακέ Νο.12
€ 0,64 | 120.029 Πινέλο πλακέ Νο.14

€ 0,84 | 90.310 Πινέλο πλακέ Νο.16 
€ 0,34 | 120.030 Πινέλο στρόγγυλο Νο.1
€ 0,34 | 120.031 Πινέλο στρόγγυλο Νο.2
€ 0,40 | 120.032 Πινέλο στρόγγυλο Νο.3
€ 0,40 | 120.033 Πινέλο στρόγγυλο Νο.4
€ 0,46 | 120.034 Πινέλο στρόγγυλο Νο.5
€ 0,48 | 120.035 Πινέλο στρόγγυλο Νο.6
€ 0,60 | 120.036 Πινέλο στρόγγυλο Νο.7

€ 0,66 | 120.037 Πινέλο στρόγγυλο Νο.8
€ 0,88 | 120.038 Πινέλο στρόγγυλο Νο.9
€ 0,96 | 120.039 Πινέλο στρόγγυλο Νο.10
€ 1,18 | 120.391 Πινέλο στρόγγυλο Νο.11
€ 1,32 | 90.321 Πινέλο στρόγγυλο Νο.12 
€ 1,56 | 90.322 Πινέλο στρόγγυλο Νο.14 
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€ 3,61 | 120.252
Ποδιά πλαστική με μανίκια για ζωγραφική

€ 1,93 | 120.019
Ποτήρι ανάμιξης χρωμάτων διπλό
Έχει δύο υποδοχές που καταλήγουν σε δύο ανεξάρτητα δοχεία 
(καθαρό νερό - βρώμικο νερό). Aπό πολύ καλό πλαστικό και με 
κούμπωμα ασφαλείας που δεν αφήνει το νερό να τρέξει.

€ 0,78 | 120.008
Παλέτα ζωγραφικής oval
10 θέσεων.

€ 10,94 | 121.025
Ποτήρια ανάμιξης χρωμάτων
Σετ 10 χρωμάτων.

€ 5,45 | 120.314
Καμβάς ζωγραφικής 
σε 8 προτυπωμένα σχέδια
Με δώρο 1 παλέτα με 12 νεροχρώματα (25) mm και 1 πινέλο.

€ 1,23 | 112.111
Πίνακας από καμβά
Ζωγραφίστε πάνω, χρησιμοποιώντας 
λαδομπογιές και ακρυλικά χρώματα  
(20x30) cm.

€ 0,51 | 112.110
Πίνακας από καμβά
Ζωγραφίστε πάνω, χρησιμοποιώντας λαδομπογιές 
και ακρυλικά χρώματα (13x18) cm.

€ 0,88  
| 126.012
Μπλοκ 
ζωγραφικής 
Νο.1 
(17x25) cm, 40 
φύλλων.

€ 1,40  
| 126.014
Μπλοκ 
ζωγραφικής 
Νο.2 
(21x29) cm, 80 
φύλλων.

€ 1,44  
| 126.015  
Μπλοκ  
ζωγραφικής 
Νο.3 (25x35) cm, 
40 φύλλων.

€ 1,44 | 126.020
Μπλοκ ακουαρέλας Νο.2
(21χ29) cm, 12 φύλλων. 

€ 2,30  
| 126.022
Μπλοκ 
ακουαρέλας 
Νο.4
(29,7χ40) cm, 
12 φύλλων.

€ 3,38  
| 126.023
Μπλοκ 
ακουαρέλας Νο.5
(35χ50) cm, 12 φύλλων.

€ 0,88  
| 126.013  
Μπλοκ  
ζωγραφικής 
Νο.2 (21x29) cm, 
40 φύλλων.

€ 1,71 | 126.021
Μπλοκ ακουαρέλας Νο.3
(25χ35) cm, 12 φύλλων.

€ 4,03 | 290.285
Ποδιά ζωγραφικής με μανίκια LUNA
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€ 4,62 | 52.082
Σφουγγάρια βουτήγματος 
σφραγίδων
Λειτουργούν σαν ταμπόν έτσι ώστε να 
μην σταλάζει η μπογιά, σετ 8 τεμαχίων.

€ 5,32 | 52.019
Σφραγίδες θαλάσσια ζωή 5 τεμάχια, (10x8x5) cm.

€ 5,32 | 52.017
Σφραγίδες μέσα μεταφοράς 5 τεμάχια, (10x8x5) cm.

€ 5,94 | 52.028
Mπωλς βουτήγματος σφραγίδων
Bαθιά μπωλς από ανθεκτικό πλαστικό. Προσφέρονται για 
το βούτηγμα των σφουγγαρένιων σφραγίδων μέσα στα 
χρώματα, σετ 10 τεμαχίων.

€ 5,85 | 52.087
Σφραγίδες αποτυπώματα 
Xριστουγέννων
Mπορείτε να χρωματίζετε μόνο 
το περίγραμμα από ένα κεράκι για 
παράδειγμα και να δημιουργήσετε
το αποτύπωμά του, σετ 6 τεμαχίων.

€ 5,85 | 52.088
Σφραγίδες αποτύπωμα
Σετ 6 τεμαχίων για χρωματισμό 
μόνο του περιγράμματος.

€ 5,32 | 52.020
Σφραγίδες Xριστουγέννων 5 τεμάχια, (10x8x5) cm.

€ 5,32 | 52.018
Σφραγίδες φιγούρες ζώων 5 τεμάχια, (10x8x5) cm.

€ 5,32 | 52.131 Σφραγίδες φρούτα  
Σετ 6 τεμαχίων, (14x5x6) cm. 

€ 5,32 | 52.132 Σφραγίδες λαχανικά  
Σετ 6 τεμαχίων, (14x5x6) cm.

€ 5,32 | 52.133
Σφραγίδες Πασχαλιάτικες
Σετ 5 τεμαχίων, (14x5x6) cm.

€ 7,33 | 52.134
Σφραγίδες άνθρωποι  
Σετ 5 τεμαχίων, (14x5x6) cm.
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€ 8,18 | 112.095
Σφραγίδες διάφορα σχέδια 
35 τεμαχίων, 5 καρτέλες με 7 διαφορετικές σφραγίδες η κάθε καρτέλα. Τοποθετήστε τις, 
πάνω σε ένα σφουγγάρι βουτηγμένο με χρώμα και είναι έτοιμες για χρήση.

€ 9,56 | 30.037
Σφραγίδες ζωάκια Νο.1
Σετ 12 τεμαχίων (7,5x4) cm.

€ 9,08 | 30.038
Σφραγίδες ζωάκια Νο.2
Σετ 12 τεμαχίων (7,5x4) cm.

€ 11,50 | 30.041
Σφραγίδες αριθμοί & σύμβολα
Σετ 15 τεμαχίων (7,5x4) cm.

€ 4,93 | 52.058
Σφραγίδες διακόσμησης
Περιλαμβάνει 6 τεμάχια.

€ 6,67 | 52.059
Σφραγίδες ίχνη υφάσματος
Φτιάχνετε υπέροχες μπορντούρες στις κάρτες σας, ή χρωματίζετε τα 
ρούχα στις ζωγραφιές σας. Σετ 6 τεμαχίων.

€ 11,99 | 112.082
Σφραγίδες μοτίφια χαρούμενα σχέδια
Σετ 6 τεμαχίων.
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€ 2,55 | 52.104
Σφραγίδες με χειρολαβή ζωάκια κήπου
Σετ 4 τεμαχίων.

€ 4,29 | 52.105
Δακτυλοσφραγίδες 
πλαστελίνης & 
χρώματος
Σετ 24 τεμαχίων.

€ 5,96 | 52.113
Σφραγίδες Χριστουγεννιάτικα σχέδια
Σετ 10 τεμαχίων.

€ 3,41  | 52.125 
Σφραγίδες παλάμης διασκέδαση 
Σετ 6 τεμαχίων.

€ 3,41 | 52.126
Σφραγίδες παλάμης 
Χριστούγεννα 
Σετ 6 τεμαχίων.

€ 5,02 | 52.039
Παλέτα για ρολά βαφής
Πρακτική παλέτα για βάψιμο με ρολά ή 
πινέλα σφουγγαρένια και ειδικά σημεία για το 
στράγγισμα των πινέλων.€ 3,34 | 52.021

Pολά βαφής (7) cm, σετ 4 τεμαχίων.
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€ 7,55 | 52.121 Ρολά βαφής εξοχή
(15) cm, σετ 5 τεμαχίων, χρησιμοποιήστε τα με τον κωδικό 52.116 
ταμπόν χρωμάτων, (σελ. 27).

€ 7,55 | 52.124 Ρολά βαφής Πασχαλινά
(15) cm, σετ 5 τεμαχίων, χρησιμοποιήστε τα με τον κωδικό 52.116 
ταμπόν χρωμάτων, (σελ. 27).

€ 7,55 | 52.122
Ρολά βαφής θαλάσσιος κόσμος
(15) cm, σετ 5 τεμαχίων, χρησιμοποιήστε τα με τον κωδικό 52.116 
ταμπόν χρωμάτων, (σελ. 27).

€ 7,55 | 52.123
Ρολά βαφής Χριστουγεννιάτικα
(15) cm, σετ 5 τεμαχίων, χρησιμοποιήστε τα με τον κωδικό 52.116 
ταμπόν χρωμάτων, (σελ. 27).

€ 1,91 | 52.100
Pολά βαφής διάφορα σχέδια
Σετ από 3 ρολά με σπόγγους για διάφορα σχέδια στο χαρτί.

€ 2,93 | 52.099
Pολά μπορντούρες
Tο σετ περιλαμβάνει 3 ρολά με διαφορετικές 
μπορντούρες βαφής.

€ 0,77 | 52.025
Pολό πιτσιλωτής βαφής
(2,5) cm.

€ 2,93 | 52.023
Pολά βαφής με σχέδια (7) cm, σετ 3 τεμαχίων.

€ 7,55 | 52.109
Ρολά βαφής πόλη
(15) cm, σετ 5 τεμαχίων.

€ 6,64 | 52.110
Ρολά βαφής 
εξερευνητές
(15) cm, σετ 4 τεμαχίων.
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€ 5,89 | 54.076
Σφραγίδες Χριστουγέννων

€ 5,89 | 54.078
Σφραγίδες παιδικά σχέδια

€ 5,89 | 54.077
Σφραγίδες ανοιξιάτικες

€ 5,57 | 54.187
Ταμπόν για σφραγίδες 
ουράνιο τόξο 
Σετ 10 τεμαχίων.

€ 5,57 | 54.188
Ταμπόν για σφραγίδες 
ανατολή
Σετ 10 τεμαχίων.

€ 5,57 | 54.189
Ταμπόν για σφραγίδες 
νερά
Σετ 10 τεμαχίων.

€ 5,42 | 54.192
Σφραγίδες αριθμοί

Το κάθε σετ περιέχει 

15 σφραγίδες και 

1 μαύρο ταμπόν μελάνης.
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€ 5,89 | 54.190
Σφραγίδες διακοπές 

€ 5,89 | 54.191
Σφραγίδες ζώα ζούγκλας 

€ 5,89 | 54.193
Σφραγίδες πειρατές & 
αστροναύτες

€ 5,89 | 54.194
Σφραγίδες πριγκίπισσες 
& νεράιδες

€ 5,89 | 54.195
Σφραγίδες άλογα 
& φάρμα

€ 5,89 | 54.196
Σφραγίδες ποδοσφαιριστές & εργασίες

Το κάθε σετ περιέχει 

15 σφραγίδες και 1 μαύρο 

ταμπόν μελάνης.
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€ 7,38 | 45.005
Στένσιλ και μοτίφια άγριων ζώων
6+6, (15x22) cm.

€ 7,38 | 45.007
Στένσιλ και μοτίφια ανθρώπων
6+6, (15x22) cm.

€ 7,38 | 45.006
Στένσιλ και μοτίφια μεταφορικών 
μέσων 6+6, (15x22) cm.

€ 7,38 | 45.004
Στένσιλ και μοτίφια ζώων αγροκτήματος
6+6, (15x22) cm.

€ 7,38 | 45.032
Στένσιλ και μοτίφια ζώων θάλασσας
6+6, (15x22) cm.

€ 2,13 | 52.051
Στένσιλ φρούτων 6 τεμάχια, (14x15) cm. € 2,13 | 52.053

Στένσιλ ζώων δάσους 6 τεμάχια, (14x15) cm.

€ 3,63 | 52.041
Στένσιλ κατασκευής μασκών
Για μάσκες προσώπων, σε φυσικό μέγεθος, από 
εξαιρετικά ανθεκτικό αλλά και πολύ εύπλαστο υλικό, 
σετ με 8 διαφορετικές μορφές.

€ 2,13 | 52.046
Στένσιλ Xριστουγεννιάτικα
6 τεμάχια, (14x15) cm.

€ 2,13 | 52.052
Στένσιλ λαχανικών 6 τεμάχια, (14x15) cm.

€ 7,38 | 45.038
Στένσιλ & μοτίφια μέσα στο πάρκο
6+6, (15x22) cm.

€ 7,38 | 45.039
Στένσιλ & μοτίφια κατοικίδια 
6+6, (15x22) cm.

€ 2,13 | 52.135
Στένσιλ ζώων 6 τεμάχια, (14x15) cm.

“ ”
Σε εύχρηστο διάφανο πλαστικό 
βαλιτσάκι, πλένονται εύκολα 

μετά τη χρήση.

€ 2,13 | 52.136 Στένσιλ 
μεταφορικών μέσων 6 τεμάχια, (14x15) cm.
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€ 2,13 | 52.140
Στένσιλ ζώων θάλασσας
6 τεμάχια, (14x15) cm.

€ 2,13 | 52.141
Στένσιλ εντόμων
6 τεμάχια, (14x15) cm. € 2,13 | 52.142

Στένσιλ Halloween
6 τεμάχια, (14x15) cm.

€ 2,13 | 52.143
Στένσιλ θέματα γιορτών
6 τεμάχια, (14x15) cm.

€ 2,13 | 52.144
Στένσιλ Χριστουγέννων 
6 τεμάχια, (14x15) cm.

€ 2,13 | 52.145
Στένσιλ Πασχαλιάτικα
6 τεμάχια, (14x15) cm.

€ 4,95 | 52.146
Στένσιλ γιγάντια άνθρωποι
12 τεμάχια, (14x15) cm.

€ 4,95 | 52.147
Στένσιλ γιγάντια διάφορα
12 τεμάχια, (14x15) cm.

€ 5,37 | 52.148
Στένσιλ γιγάντια μασκών
10 τεμάχια, διαστάσεων: γάϊδαρος (24x35) cm, λαγός (24x35) 
cm, λιοντάρι (24x31) cm, αρκούδα (31x24) cm, γουρούνι 
(30x24) cm, μαϊμού (30x24) cm, ποντίκι (29x24) cm, γάτα 
(24x26) cm, φώκια (24x28) cm, βάτραχος (24x22) cm.

€ 2,71 | 52.149
Στένσιλ A4 μπορντούρες
4 τεμάχια, (21x29) cm.

€ 3,19 | 52.150
Στένσιλ αριθμών 0-9 10 τεμάχια, (14x15) cm.

€ 2,71 | 52.164
Στένσιλ A4 μπορντούρες 
Χριστουγέννων
Σετ 4 τεμαχίων, (21x29) cm. 

€ 2,13 | 52.137
Στένσιλ μέσων πρώτων βοηθειών
6 τεμάχια, (14x15) cm.

€ 2,13 | 52.138
Στένσιλ δεινοσαύρων
6 τεμάχια, (14x15) cm.

€ 2,13 | 52.139
Στένσιλ ζώων ζούγκλας
6 τεμάχια, (14x15) cm.
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€ 1,41 | 290.293
Πηλός λευκός LUNA (500) gr.

€ 2,32 | 90.351
Πλαστελίνη GIOTTO 
PATPLUME
 (350) gr, σε 14 χρώματα, 
που μπορούν να αναμειχθούν 
μεταξύ τους. Ελαφριά 
φυτική πλαστελίνη, με 
εξαιρετική πλαστικότητα και 
δομή, ιδανική για τις μικρές 
κατασκευές από τα παιδικά 
χέρια. Δεν είναι ευαίσθητη 
στη θερμοκρασία και μπορεί 
να πλάθεται για πολύ 
καιρό. Άοσμη και καθαρή, 
δεν στεγνώνει στον αέρα. 
Καθαρίζεται με σαπούνι και 
νερό.

€ 9,84 | 90.289
Χαρτόμαζα (1000) gr.
Eιδικό υλικό καλλιτεχνίας σε σκόνη που όταν την αναμιγνύεις με το νερό 
δημιουργείται πολτός που μπορεί να πάρει οποιοδήποτε σχήμα. 3 μεζούρες 
σκόνης και 1 ζεστό νερό, τα ανακατεύετε μέχρι να γίνουν πολτός. Αφήστε 
περίπου μία ώρα να στεγνώσει πριν το χρησιμοποιήσετε. Για να του δώσετε 
το σχήμα και τη μορφή που θέλετε στην επιφάνειά του χρησιμοποιήστε νερό. 
Στεγνώνει με τον αέρα και γίνεται πολύ ελαφρύ και σκληρό, μπορεί να βαφτεί 
και να περαστεί με βερνίκι. Iδανικό για μάσκες και καπέλα κ.λ.π.

€ 1,90 | 90.073
Πηλός λευκός DAS (500) gr.

€ 1,90 | 90.072
Πηλός καφέ DAS 
(500) gr.

€ 1,41 | 290.295
Πηλός καφέ LUNA (500) gr.

€ 6,23 | 90.287
Γάζες γύψου χειροτεχνίας
Σε συσκευασία 4 ρολά (3) m x (8) cm, το καθένα.

€ 0,93 | 68.001
Γύψος καλλιτεχνίας
(1) kg.

01 κίτρινο
02 κόκκινο
03 μπλε
04 πράσινο
05 μαύρο
06 καφέ
07 λευκό
08 λαχανί
09 ροζ
10 πορτοκαλί
11 ροζ-σομόν
12 γαλάζιο
13 γκρι
14 βιολετί
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| 290.297
Πλαστελίνη
Σετ 11 χρωμάτων.

€ 1,59 | 120.319
Πηλός λευκός 
φυτικός plus
(500) gr.

€ 1,59 | 120.320
Πηλός φυτικός 
terrakota plus 
(500) gr.

€ 2,81 (ανά τμχ.) | 120.315
Πλαστελίνη 
& πλαστικό εργαλείο
(550) gr, σε 10 χρώματα.

100 λευκή
201 κίτρινη
250 πορτοκαλί
310 κόκκινη
330 ροζ

530 μπλε
610 πράσινη
730 καφέ
800 μαύρη
850 γκρι

€ 3,50 | 90.348
Πλαστελίνη GIOTTO 
PATPLUME κλασικά 
χρώματα 
Σετ 10 χρωμάτων. (20) gr, 
το καθένα. Πολύ μαλακό υλικό 
από φυτικά συστατικά.

€ 4,03 | 90.349
Πλαστελίνη GIOTTO 
PATPLUME φωσφορούχα 
χρώματα 
(33) gr, το καθένα, πολύ μαλακό 
υλικό από φυτικά συστατικά. 
Σετ 8 φωσφορούχων χρωμάτων.

€ 6,69 | 90.350
Πλαστελίνη GIOTTO PATPLUME 
κλασικά + fluo χρώματα 
(20) gr, το καθένα, πολύ μαλακό υλικό 
από φυτικά συστατικά. Σετ 10 κλασικών 
και 8 φωσφορούχων χρωμάτων.

€ 7,11 | 120.043
Πλαστοζυμαράκια
(100) gr, 7 φωτεινά 
χρώματα, σε κουβαδάκια που 
συμπεριλαμβάνουν 
και 6 σφραγίδες.

€ 27,82  
| 90.356
Πλαστελίνη 
GIOTTO be-be
Σε κουβαδάκι που 
περιέχει 50 συσκευασίες 
των 50 γραμμαρίων 
σε 11 διαφορετικά 
χρώματα.
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€ 7,66 | 112.098
Ξύλινα εργαλεία 
γλύπτη
Σετ 6 τεμαχίων.

€ 1,65 | 52.035
Φόρμες πλαστελίνης 
παιδιά
Σετ 3 τεμαχίων, (11,5x8,5) cm.

€ 1,19 | 52.034
Πλάστης πλαστελίνης ρολό 
(13) cm.

€ 1,23 | 52.033
Πλάστης πλαστικός 
(21) cm.

€ 1,72 | 52.030
Kόφτης πλαστελίνης τροχός Σετ 3 τεμαχίων.

€ 4,44 | 52.032
Πρέσες πλαστελίνης Σετ 6 τεμαχίων.

€ 4,70 | 52.060
Pολά πλαστελίνης και χρωμάτων
Σετ από 4 ρολά με διαφορετικά σχέδια για 
δημιουργίες με πλαστελίνη και χρώματα.

€ 1,72 | 52.031
Kόφτης πλαστελίνης ζικ-ζακ Σετ 3 τεμαχίων.

€ 2,51 | 90.265
Πλαστικά εργαλεία γλύπτη
Σετ 6 τεμαχίων.

€ 2,11 | 52.084
Φόρμες γλυπτικής ζωάκια
Σετ από 6 φόρμες με σχέδιο μορφές ζώων για 
πηλό, πλαστελίνη κ.λ.π.

€ 1,98 | 52.083
Φόρμες γλυπτικής Xριστουγέννων
Σετ 6 τεμαχίων για χριστουγεννιάτικες δημιουργίες με 
πηλό, γύψο, πλαστελίνη.
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€ 8,22 | 120.205
Kαλούπι γύψου μάσκες 
2 τεμάχια, (18) cm.

€ 5,66 | 120.310
Καλούπι γύψου Χριστουγέννων 
8 σχέδια, (4x5) cm.

€ 5,66 | 120.311
Καλούπι γύψου Χειμώνας 
8 σχέδια, (4x6) cm.

€ 5,66 | 120.248
Καλούπι γύψου ζώα φάρμας
8 σχέδια, (24x19) cm.

€ 5,66 | 120.312
Καλούπι γύψου Χριστουγέννων 
8 σχέδια, (4x6) cm.

€ 10,89 | 120.384
Καλούπι γύψου ζωάκια ABC 
24 σχέδια, (6x6) cm.

€ 5,66  
| 120.389 
Καλούπι γύψου 
αγγελάκια
4 σχέδια, (8χ10) και 
(6χ7) cm.

€ 5,66 | 120.329
Καλούπι γύψου τριαντάφυλλα
10 σχέδια, (5x4) cm.

€ 6,93 | 120.392
Καλούπι γύψου Πασχαλινά
5 σχέδια, (24x19) cm.

€ 6,62 | 120.393
Καλούπι γύψου 
μάσκες
10 σχέδια, (25x40) mm και 
(45x75) mm.

€ 6,62  
| 120.394
Καλούπι γύψου 
πεταλούδες
4 σχέδια, (60x50) 
mm και (90x60) mm.

€ 6,62 | 120.395
Καλούπι γύψου κάδρα
3 σχέδια, (38x24) cm.

€ 7,24  
| 120.396
Καλούπι γύψου 
ρεσώ φεγγάρι + 
αστέρια
2 σχέδια, (17x24) cm.
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€ 1,91 | 52.085
Φόρμες γλυπτικής σαλιγκάρι και έντομα
Σετ από 4 φόρμες με σχέδιο ζωύφια, για πηλό, πλαστελίνη κ.λ.π. 

€ 2,02 | 52.115
Φόρμες γλυπτικής φρούτα
Σετ 6 τεμαχίων, κατάλληλα για πηλό, πλαστελίνη κ.λ.π.

€ 2,11 | 52.114
Φόρμες γλυπτικής λαχανικά 
Σετ 6 τεμαχίων, κατάλληλα για πηλό, πλαστελίνη κ.λ.π.

€ 13,89 | 56.061
Καλούπια γύψου άγρια ζώα 
Σετ 8 τεμαχίων.

€ 2,02 | 52.129  
Φόρμες γλυπτικής ζώα ζούγκλας
Σετ από 6 φόρμες για πηλό, πλαστελίνη κ.λ.π. (11,5x6,5) cm.

€ 1,54 | 52.130
Φόρμες γλυπτικής ζώα ζούγλας γιγάντια
Σετ από 4 φόρμες, κατάλληλα για πηλό, πλαστελίνη κ.λ.π.

€ 2,64 | 60.001
Πλαστοζυμαράκι 
(250) gr.

501 βανίλια 
502 λεμόνι
504 φράουλα
506 πορτοκάλι
513 σοκολάτα
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€ 2,79 | 52.009
Aφρώδη διακοσμητικά σχήματα 
Tο σετ περιλαμβάνει 200 σχήματα με απίθανα σχέδια 
και χρώματα.

€ 2,49  
| 112.036
Διακοσμητικά 
σχήματα
200 τεμάχια, διάφορα 
χρώματα & μεγέθη.

€ 2,05  
| 112.038
Διακοσμητικοί 
κύκλοι 
150 τεμάχια, διάφορα 
χρώματα 
& μεγέθη.

€ 7,59 | 112.112
Αφρώδη φύλλα αυτοκόλλητα
(20x30) cm, σετ 15 χρωμάτων. Περιλαμβάνει: κόκκινο, πράσινο, ροζ, σομόν, 
πορτοκαλί, λευκό, κίτρινο, μπλε, γαλάζιο, μαύρο, μωβ, λιλά, καφέ σκούρο, 
καφέ ανοιχτό και λαχανί χρώμα. 

€ 0,16 (ανά τμχ.) | 13.031
Aφρώδη φύλλα 
(20x30) cm, (0,2) mm, 2 χρώματα. Διατίθενται σε καφέ και μαύρο χρώμα.
€ 0,42 (ανά τμχ.) | 13.032
Aφρώδη φύλλα 
(30x45) cm, (0,2) mm. Διατίθεται σε καφέ χρώμα.
€ 4,27 | 112.041
Aφρώδη φύλλα 
(20x30) cm, σετ 15 χρωμάτων. Περιλαμβάνει: κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο, ροζ, φουξ, μωβ, καφέ, 
λευκό, μαύρο, μπλε σκούρο, θαλασσί, γκρι, βεραμάν, πράσινο και κυπαρισσί χρώμα.
€ 6,53 | 112.042
Aφρώδη φύλλα 
(30x43) cm, σετ 10 χρωμάτων. Περιλαμβάνει: ροζ, κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί, μπλε, θαλασσί, 
κίτρινο, μωβ, λευκό και μαύρο χρώμα.

€ 2,24  
| 52.010
Aφρώδη 
σχήματα ζώων
Φιγούρες ζώων 
100 τεμάχια, άλογο, 
λαγός, πάπια, χήνα 
κ.λ.π.

€ 2,29 | 52.176
Αφρώδη σχήματα 
καρδιές & 
λουλούδια
Το σετ περιλαμβάνει 250 
τεμάχια σε διάφορα μεγέθη 
και χρώματα. € 2,40 | 112.144

Αυτοκόλλητα διακοσμητικά ουράνια 
σώματα EVA GLITTER 
Η συσκευασία περιλαμβάνει αστέρια, φεγγάρια και ήλιους σε 
διάφορα λαμπερά χρώματα και μεγέθη.
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€ 2,58  
| 170.031
Αυτοκόλλητα 
πέρλες λευκές 
Σετ 80 τεμαχίων.

€ 2,58  
| 170.032
Αυτοκόλλητα 
πέρλες λουλούδια 
(6) mm, σετ 80 τεμαχίων.

€ 2,58 | 170.033
Αυτοκόλλητα πέρλες στρόγγυλες 
(6) mm, σετ 100 τεμαχίων.

€ 3,49 | 54.097
Αυτοκόλλητες 
καμπανούλες
Σετ 4 τεμαχίων, (7x13) cm.

€ 1,62 | 54.090
Αυτοκόλλητες 
κάρτες μπαλόνια
Σετ 4 τεμαχίων, (10x12) 
cm.

€ 1,62 | 54.089
Αυτοκόλλητα χρυσό χιόνι
Σετ 3 τεμαχίων, (10x12) cm.

€ 3,32 | 54.092
Αυτοκόλλητα 
Baby girl 1
(7x13) cm.

€ 3,49 | 54.093
Αυτοκόλλητα 
Baby boy 2
(7x13) cm.

€ 3,49 | 54.094
Αυτοκόλλητα 
Baby girl 2
(7x13) cm.

€ 3,49 | 54.095
Αυτοκόλλητα 
γενέθλια
(7x13) cm.

€ 3,49 | 54.099
Αυτοκόλλητα λουλούδια 
Νο.1 (7x13) cm.

€ 3,49 | 54.105
Αυτοκόλλητα έντομα 
(7x13) cm.
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€ 3,55 | 56.036
Αυτοκόλλητα πουλιά
Το σετ περιέχει 6 κάρτες (10,5x16) cm,  
σύνολο 60 αυτοκόλλητα. 

€ 4,69 | 56.025
Αυτοκόλλητα ήμερα ζώα
Το σετ περιέχει 15 κάρτες (21x16) cm, σύνολο 
660 αυτοκόλλητα.

€ 3,49 | 54.106
Αυτοκόλλητα τροπικά 
ψάρια (7x13) cm.

€ 2,77 | 54.180
Δαντέλα αυτοκόλλητη λουλούδια 
Ρολό (2) m.

€ 2,50 | 54.181
Δαντέλα αυτοκόλλητη καρδιές
Ρολό (2) m.

€ 2,77 | 54.183
Δαντέλα αυτοκόλλητη φύλλα 
δέντρου 
Ρολό (2) m.

€ 3,76 | 54.184
Δαντέλα αυτοκόλλητη baroque
Ρολό (2) m.

€ 3,76 | 54.185
Δαντέλα αυτοκόλλητη κέντημα
Ρολό (2) m.

€ 3,49 | 54.108
Αυτοκόλλητα 
Χριστουγεννιάτικα 
πακέτα δώρων (7x13) cm.
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201 καρδιά
206 κορίτσι
209 πατούσα
211 τριφύλλι
212 τουλίπα
216 ήλιος
217 αστέρι
219 γάτα
220 άλογο
224 πεταλούδα
231 τούρτα
235 πατούσες
236 καρότσι

242 μαργαρίτα
243 ηλιόσπορος
245 σταυρός
247 κύπελλο
248 ψάρι
249 περιστέρι
251 δέντρο Xριστουγέννων
252 χιόνι
253 άγγελος
254 καμπάνα
256 κηροπήγιο
257 Άγιος Bασίλης σχέδιο 2
258 Χριστουγεννιάτικο δένδρο

€ 2,68 (ανά τμχ.) | 95.017
Φιγουροκόπτες µικροί

101 καρδούλα
108 παλάμη
109 πλατανόφυλλο
111 λουλούδι
112 τουλίπα
115 φεγγαράκι
116 ήλιος
117 αστεράκι
120 άλογο
121 αρκουδάκι
123 γατάκι
128 δελφινάκι
130 τρενάκι
151 δέντρο Xριστουγέννων
152 χιόνι
153 αγγελάκι
155 Άγιος Βασίλης
156 κηροπήγιο

€ 4,05 (ανά τμχ.) | 95.018
Φιγουροκόπτες µεγάλοι

“ ”
Mεγάλη ποικιλία σχεδίων από 
φιγουροκόπτες σε 2 μεγέθη 
για κάρτες και κολάζ. Eιδικά 
κατασκευασμένα για τα μικρά 

χεράκια των παιδιών.
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€ 4,03 | 95.010
Φιγουροκόπτες γωνίες

406 σχέδιο 4

€ 0,54 | 95.005 Ψαλίδι για κολάζ
(13,5) cm, με στρογγυλεμένες μύτες.

€ 8,10 | 95.001
Ψαλίδι ζικ-ζακ
(20) cm, μεταλλικό.

€ 7,68 (ανά τμχ.)  
| 95.021 
Φιγουροκόπτες 3D

01 καρδιά
05 φιόγκος
17 αστέρι

24 πεταλούδα
43 άνθος
53 άγγελος

54 καμπάνα
58  Χριστουγεννιάτικο 

δένδρο 

€ 5,89 | 54.234
Επιφάνεια κοπής + κοπίδι
(19x23) cm.

€ 5,81 | 54.233
Φιγουροκόπτης γωνία καρδιά

€ 1,41 | 95.022
Ψαλίδι κυµατιστό 
(16) cm, μεταλλικό.

€ 1,41 | 95.023
Ψαλίδι ζικ-ζακ 
(16) cm, μεταλλικό.

€ 1,41 | 95.024
Ψαλίδι ζικ-ζακ 
(16) cm, μεταλλικό.

€ 1,41 | 95.025
Ψαλίδι 
(16) cm, μεταλλικό Νο.1

€ 1,41 | 95.026
Ψαλίδι 
(16) cm, μεταλλικό Νο.2

€ 1,41 | 95.027
Ψαλίδι 
(16) cm, μεταλλικό Νο.3

πεταλούδες

μαργαρίτες

καρδούλες

δαντέλα

€ 10,51 (ανά τμχ.)  
| 54.235-1
Φιγουροκόπτες 
µπορντούρες 

€ 1,21 | 95.007
Ψαλίδι νηπιαγωγού
(21) cm, μεταλλικό.

€ 1,01 | 95.020
Ψαλίδι εργοθεραπείας 
(16) cm.

€ 0,70 | 95.006
Ψαλίδι αριστερόχειρα
(13,5) cm, μεταλλικό.
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€ 2,12 (ανά τμχ.) | 216.004  
Χαρτόνι µε γυαλιστερά ανάγλυφα αστεράκια 
(220) gr, (47x69) cm, διαθέσιμο σε 4 χρώματα.

02 λευκό                            01 σαμπανί                        45 κόκκινο                          56 πράσινο

€ 1,42 (ανά τμχ.) | 216.034
Χαρτόνι χρυσά αστέρια 2 όψεων
(300) gr,(50x70) cm, διαθέσιμο σε 4 χρώματα.

10 χρυσό/άσπρο           20 χρυσό/κόκκινο               30 χρυσό/μπλε          50 χρυσό/πράσινο

20 ασημί/κόκκινο           90 ασημί/μαύρο 

€ 1,42 (ανά τμχ.) | 216.035 
Χαρτόνι ασηµένια 
αστέρια 2 όψεων 
(300) gr, (50x70) cm, διαθέσιμο 
σε 2 χρώματα.

€ 1,70 (ανά τμχ.) | 216.036 
Χαρτόνι αστέρια 2 όψεων
(300) gr, (50x70) cm, διαθέσιμο σε 4 χρώματα.

20 κόκκινο              30 μπλε                    50 πράσινο                      60 ρoζ
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€ 1,70 (ανά τμχ.)  
| 216.037
Χαρτόνι 
χαρούµενος 
χιονάνθρωπος
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,70 (ανά τμχ.)  
| 216.038
Χαρτόνι  
χριστουγεννιάτικο 
πάρτυ
(300) gr, (50x70) cm. 

€ 1,70 (ανά τμχ.)  
| 216.039
Χαρτόνι 
χριστουγεννιάτικα 
στολίδια 
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,70 (ανά τμχ.)  
| 216.040
Χαρτόνι 
χριστουγεννιάτικο 
δέντρο 
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,70 (ανά τμχ.)  
| 216.041
Χαρτόνι merry 
xmas
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,70 (ανά τμχ.)  
| 216.042
Χαρτόνι X-mas 
Patchwork
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,70 (ανά τμχ.)  
| 216.043
Χαρτόνι X-mas 
stars
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,70 (ανά τμχ.)  
| 216.044
Χαρτόνι gift boxes
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,70 (ανά τμχ.) | 216.032 
Χαρτόνι Πασχαλινό 1 
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,70 (ανά τμχ.) | 216.033 
Χαρτόνι Πασχαλινό 2
(300) gr, (50x70) cm.

Χαρτόνια 2 όψεων
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€ 1,46 (ανά τμχ.) | 54.223
Χρυσοχάρτονο 2 όψεων 
(50x78) cm.

€ 1,54 (ανά τμχ.) | 54.227
Αλουµινόχαρτο αστέρια
(50x78) cm.

χρυσό
μπλε
φουξ

ασημί
κόκκινο
πράσινο

€ 4,28 (ανά τμχ.)  
| 54.118
Ολογραφικό 
χαρτόνι ιριδίζον 
αστέρια 
(160) gr, (50x70) cm.

€ 4,37 (ανά τμχ.)  
| 54.119
Ολογραφικό 
χαρτόνι ιριδίζον 
πρίσµα
(160) gr, (50x70) cm.

€ 4,05 (ανά τμχ.) | 54.148
Αυτοκόλλητο ολογραφικό 
(60) gr, (50x100) cm.

71 χρυσό70 ασημί 80 ασημί 81 χρυσό

10 κίτρινο  

24 κόκκινο 

33 μπλε 

41 πορτοκαλί  

57 πράσινο 

64 ροζ 

91 χρυσό 

92 ασημί

€ 0,65 (ανά τμχ.) | 290.028-1
Χρυσοχάρτονο χρυσό διπλής όψης (250) gr, (50x70) cm.

€ 0,65 (ανά τμχ.) | 290.028-2
Χρυσοχάρτονο ασηµί διπλής όψης (250) gr, (50x70) cm.

€ 0,65 (ανά τμχ.) | 290.028-3
Χρυσοχάρτονο κόκκινο διπλής όψης (250) gr, (50x70) cm.

€ 0,65 (ανά τμχ.) | 290.028-4
Χρυσοχάρτονο µπλε διπλής όψης (250) gr, (50x70) cm.

€ 0,65 (ανά τμχ.) | 290.028-5
Χρυσοχάρτονο πράσινο διπλής όψης (250) gr, (50x70) cm.

€ 0,48 (ανά τμχ.) | 290.029-1 
Χρυσοχάρτονο χρυσό (250) gr, (50x70) cm.

€ 0,48 (ανά τμχ.) | 290.029-2
Χρυσοχάρτονο ασηµί (250) gr, (50x70) cm.

€ 0,48 (ανά τμχ.) | 290.029-3
Χρυσοχάρτονο κόκκινο (250) gr, (50x70) cm.

€ 0,48 (ανά τμχ.) | 290.029-4
Χρυσοχάρτονο µπλε (250) gr, (50x70) cm.

€ 0,48 (ανά τμχ.) | 290.029-5
Χρυσοχάρτονο πράσινο (250) gr, (50x70) cm.

91                    92                      93                     95                    98

91 χρυσό-χρυσό
92 χρυσό-κόκκινο
93 χρυσό-μπλε
95 χρυσό-πράσινο
98 χρυσό-ασημί
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€ 1,30 (ανά τμχ.)  
| 216.060 
Αλουµινόχαρτο 2 όψεων
(100) gr, (50x78) cm, διαθέσιμο σε 
8 χρώματα.

€ 1,40 (ανά τμχ.) | 216.061 
Αλουµινόχαρτο 2 όψεων αστέρια (100) gr, (50x78) cm, διαθέσιμο σε 8 χρώματα.

25 κόκκινο/χρυσό
23 ροζ/χρυσό
35 μπλε/χρυσό
55 πράσινο/χρυσό
65 βιολετί/χρυσό
90 μαύρο/μαύρο
93 ασημί/ασημί
97 χρυσό/χρυσό γυαλιστερό

€ 2,12 (ανά τμχ.) | 216.062
Χαρτόνι µε γυαλιστερές 
ανάγλυφες πεταλούδες
(220) gr, (47x69) cm, διαθέσιμο σε 7 χρώματα.

01 σαμπανί 15 κίτρινο ήλιου

24 φουξ

65 λιλά 67 ροζ 51 λαχανί 

09 ίριδα
15 κίτρινο 
25 κόκκινο
35 μπλε
23 ροζ

42 πορτοκαλί 
55 πράσινο 
90 μαύρο
97 χρυσό 
91 ασημί

25 κόκκινο/χρυσό
65 βιολετί/χρυσό
35 μπλε/χρυσό
55 πράσινο/χρυσό
91 ασημί/χρυσό
93 ασημί/ασημί
97 χρυσό/χρυσό γυαλιστερό
99 χρυσό/χρυσό ματ

€ 3,92 (ανά τμχ.) | 216.075
Αυτοκόλλητο ολογραφικό
Σε ρολό (50x100) cm, ποιότητας (60) gr, διαθέσιμο σε 10 
χρώματα. Ιδανικό για τις Χριστουγεννιάτικες χειροτεχνίες στον 
παιδικό σταθμό και το νηπιαγωγείο!

02 λευκό
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€ 1,58 (ανά τμχ.) | 216.001
Χαρτόνι ανάγλυφο arabesken 
(220) gr, (50x70) cm, διαθέσιμο σε 8 χρώματα. 

€ 1,58 (ανά τμχ.) | 216.002 
Χαρτόνι ανάγλυφο bubbles
(220) gr, (50x70) cm, διαθέσιμο σε 8 χρώματα. 

€ 1,58 (ανά τμχ.) | 216.003
Χαρτόνι ανάγλυφο αστέρια
(220) gr, (50x70) cm, διαθέσιμο σε 7 χρώματα.

02 λευκό             01 σαμπανί          15 κίτρινο ήλιου     23 ροζ 02 λευκό          01 σαμπανί         06 βερυκοκί      14 μάνγκο          24 eosin

02 λευκό            01 σαμπανί           13 κίτρινο λεμονιού  35 γαλάζιο 02 λευκό            01 σαμπανί           15 κίτρινο ήλιου 

02 λευκό             04 βανίλια           15 κίτρινο ήλιου 01 σαμπανί           32 ουρανί            56 πράσινο          61 βιολετί  

28 κόκκινο φωτιάς  32 ουρανί            37 μπλε              51 λαχανί 7 mingrot          39 conigs μπλε    56 πράσινο       85 γκρι             90 μαύρο

45 κόκκινο           51 λαχανί             65 λιλά              67 ροζ 39 conigs μπλε      45 κόκκινο           53 πράσινο

51 λαχανί             65 λιλά              67 ροζ   70 κρεμ               73 γήινο              83 γκρι

€ 2,12 (ανά τμχ.) | 216.005
Χαρτόνι µε γυαλιστερό ανάγλυφο στολισµό 
(220) gr, (47x69) cm, διαθέσιμο σε 10 χρώματα.

€ 2,12 (ανά τμχ.) | 216.006
Χαρτόνι µε γυαλιστερές ανάγλυφες λωρίδες
(220) gr, (47x69) cm, διαθέσιμο σε 6 χρώματα.

€ 2,12 (ανά τμχ.) | 216.007
Χαρτόνι µε γυαλιστερά ανάγλυφα λουλούδια 
(220) gr, (47x69) cm, διαθέσιμο σε 6 χρώματα.
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€ 2,51 (ανά τμχ.) | 54.130
Χαρτόνι πουά Fun
(300) gr, (50x70) cm.

κόκκινο μπλε

€ 2,51 (ανά τμχ.) | 54.131
Χαρτόνι πουά Fun 
(300) gr, (50x70) cm.

κίτρινο πράσινο

€ 2,76 (ανά τμχ.) | 54.133
Χαρτόνι καρώ Fun (300) gr, (50x70) cm.

κίτρινο πράσινο

€ 1,69 (ανά τμχ.)  
| 54.122
Χαρτόνι ανάγλυφο Ρώµη 
(220) gr, (50x70) cm.

75 λευκό
76 σαμπανί

€ 3,08 (ανά τμχ.) | 54.123  
Χαρτόνι ανάγλυφο Ρώµη 
2 όψεων
(220) gr, (50x70) cm.

77 ασημί-λευκό
78 χρυσό-σαμπανί

€ 1,69 | 54.124
Χαρτόνι ανάγλυφο Μιλάνο
(220) gr, (50x70) cm.

63 μπλε

€ 3,08 | 54.125 
Χαρτόνι ανάγλυφο 
Μιλάνο 2 όψεων
(220) gr, (50x70) cm.

69 χρυσό-σαμπανί
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€ 1,70 | 216.016  
Χαρτόνι λουλούδια (300) gr,(50x70) cm, διαθέσιμο σε 3 χρώματα.

€ 1,70 | 216.014
Χαρτόνι άνοιξη
(300) gr, (50x70) cm, διαθέσιμο σε 3 χρώματα.

€ 1,70 | 216.015
Χαρτόνι µπορντούρας 
(300) gr, (50x70) cm.

30 μπλε                     50 πράσινο                      40 πορτοκαλί

10 κίτρινο                     30 μπλε                         40 πορτοκαλί 

€ 1,70 | 216.017
Χαρτόνι µήλο
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,70 | 216.018
Χαρτόνι denim
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,70 | 216.019
Χαρτόνι πουά fun 
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,70 | 216.020
Χαρτόνι ριγέ fun 
(300) gr, (50x70) cm. 

€ 1,70 | 216.021
Χαρτόνι ποδόσφαιρο 
(300) gr, (50x70) cm. 

€ 1,70 | 216.022
Χαρτόνι εργασίες
(300) gr, (50x70) cm. 

€ 1,70 | 216.023
Χαρτόνι πειρατές
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,70  | 216.024 
Χαρτόνι dino
(300) gr, (50x70) cm.

Χαρτόνια 2 όψεων
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Χαρτόνια 2 όψεων

€ 1,70 | 216.025
Χαρτόνι dragons 
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,70 | 216.027
Χαρτόνι flip flop
(300) gr, (50x70) cm. 

€ 1,70 | 216.028
Χαρτόνι παιδιά/λουλούδια 
(300) gr, (50x70) cm. 

€ 1,70 | 216.029
Χαρτόνι ab
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,70 | 216.030
Χαρτόνι wichtel 
(300) gr, (50x70) cm. 

€ 1,70 | 216.031
Χαρτόνι foxes 
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,70 | 216.045
Χαρτόνι καλοκαιρινός κήπος
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,70 | 216.046
Χαρτόνι Patchwork 
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,70 | 216.047
Χαρτόνι παιδιά
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,70 | 216.048
Χαρτόνι κουκουβάγιες
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,70 | 216.049
Χαρτόνι γατάκια (300) gr, (50x70) cm.



60 Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Χ
αρ

τό
νια

Υ
λι

κά
 χ

ει
ρο

τε
χν

ία
ς

€ 1,70 | 216.050
Χαρτόνι λουλούδια/πουλιά 
(300) gr, (50x70) cm, διαθέσιμο σε 3 χρώματα.

€ 1,70 | 216.051
Χαρτόνι κύκλοι 
(300) gr, (50x70) cm, διαθέσιμο σε 3 χρώματα.

€ 1,70 | 216.052
Χαρτόνι Lollipops
(300) gr, (50x70) cm, 
διαθέσιμο σε 3 χρώματα.

€ 1,70 | 216.053
Χαρτόνι νότες 
2 όψεων 
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,70 | 216.054
Χαρτόνι γράµµατα 
2 όψεων
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,70 | 216.055
Χαρτόνι βιβλία 
2 όψεων
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,12 | 216.056
Χαρτόνι κοµφετί  
2 όψεων
(300) gr, (50x70) cm, 
διαθέσιμο σε 4 χρώματα.

€ 1,70 | 216.057
Χαρτόνι τριαντάφυλλα  
2 όψεων
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,70 | 216.058
Χαρτόνι Edelweiss  
2 όψεων
(300) gr, (50x70) cm.

€ 1,70 | 216.059
Χαρτόνι λουλούδια  
2 όψεων
(300) gr, (50x70) cm.

30 μπλε                         50 πράσινο                   60 ροζ 30 μπλε                        50 πράσινο                    60 ροζ

30 μπλε                    50 πράσινο                  60 ροζ

10 κίτρινο               30 μπλε                      50 πράσινο                    60 ροζ
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€ 1,14 | 216.008
Χαρτόνι ριγέ 
(300) gr, (50x70) cm, 
διαθέσιμο σε 4 χρώματα.

€ 1,14 | 216.009
Χαρτόνι πουά
(300) gr, (50x70) cm, διαθέσιμο σε 4 χρώματα.

€ 1,14 | 216.010
Χαρτόνι πουά/ριγέ 
(300) gr, (50x70) cm, 
διαθέσιμο σε 7 χρώματα.

€ 1,14 | 216.011
Χαρτόνι καρώ (300) gr, (50x70) cm, διαθέσιμο σε 3 χρώματα.

€ 1,14 | 216.012
Χαρτόνι τουλίπες 
(300) gr, (50x70) cm, διαθέσιμο σε 3 
χρώματα.

€ 1,14 | 216.013
Χαρτόνι  
µαργαρίτες 
(300) gr, (50x70) cm, 
διαθέσιμο σε 2 χρώματα.

 20 κόκκινο                        30 μπλε                           50 πράσινο                       80 κίτρινο-μαύρο

20 κόκκινο                         30 μπλε                            50 πράσινο                      70 κόκκινο-μαύρο

30 μπλε                               50 πράσινο

10 κίτρινο                 30 μπλε                        40 πορτοκαλί                   50 πράσινο

60 ροζ                            65 λιλά                         70 ροζ-καφέ

20 κόκκινο                            30 μπλε                         70 κόκκινο-μαύρο 

10 κίτρινο                  50 πράσινο                  60 ροζ

Χαρτόνια 2 όψεων
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 30 τίγρης     31 τσιτάχ        32 καμηλοπάρδαλη           33 ζέβρα             34 λεοπάρδαλη 

€ 2,19 (ανά τμχ.) | 54.135 Χαρτόνι σαφάρι (300) gr, (50x70) cm.

€ 2,01 (ανά τμχ.) | 54.237 
Χαρτόνι παραστάσεις 2 όψεων
(300) gr, (50x70) cm.

15 πράσινα πουλιά

€ 19,38 | 54.239 
Χαρτόνια αστέρια 2 όψεων
(300) gr, (50x70) cm, σετ 10 τεμαχίων, 2 ανά φύλλο 
στα χρώματα κόκκινο, άσπρο, μπλε, πράσινο και μαύρο. 

16 πορτοκαλί πουλιά 17 μπλε πουλιά 18 φουξ πουλιά 19 πεταλούδες 

€ 1,94 (ανά τμχ.) | 54.136
Χαρτόνι παιδικές 
παραστάσεις 
(300) gr, (50x70) cm.

88 πειρατές 31 αστροναύτες 87 πριγκήπισσες 34 άλογα 86 ποδόσφαιρο 37 εργασίες 89 άγρια ζώα
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01 λευκό
03 μπεζ
05 καφέ ανοιχτό
07 καφέ σκούρο
10 λαχανί
11 πράσινο
12 κίτρινο φωτεινό
13 κίτρινο
15 πορτοκαλί ανοιχτό
16  πορτοκαλί σκούρο
17 βυσσινί
19 εκρού-σομόν
20 ροζ
22 μωβ
24 γκρι
25 θαλασσί
26 τιρκουάζ
27 μπλε
28 μπλε σκούρο
30 μαύρο
 κόκκινο
 κυπαρισσί
 φουξ

€ 4,05 | 54.222 
Kανσόν cartoline ίριδα
Σετ 10 τεμαχίων, (180) gr, (22,5x32,5) cm.

€ 15,02 | 56.012-1
Kανσόν bicolor δίχρωµο
Xαρτόνια (150) gr, χρωματιστά με διαφορετικά όμως χρώματα και από τις δύο όψεις. 
Προτείνονται για κατασκευές που φαίνονται και οι δύο όψεις π.χ. λουλούδια, σπιτάκια, βάρκες 
κ.λ.π. Tο σετ περιλαμβάνει 25 φύλλα σε 10 χρώματα και διαστάσεις (50x65) cm.

€ 0,29 | 96.008
Χαρτόνι 
(70x100) cm, (300) gr.

€ 1,56 | 96.007
Χαρτόνι Dublex 
(70x100) cm, (1000) gr.

€ 0,30 | 126.001
Χαρτόνι κανσόν (220) gr, (50x70) cm.

€ 0,60 | 126.002
Χαρτόνι κανσόν (220) gr, (70x100) cm. 

€ 10,03 | 126.003
Χαρτόνια κανσόν Α4 100 φύλλα 10 χρώματα, (21χ29) cm. 

€ 0,52 (ανά τμχ.) | 171.015 
Φωσφορούχο χαρτόνι (50x65) cm, (220) gr.

01 κίτρινο
02 κόκκινο
05 πράσινο
13 πορτοκαλί
14 φουξ

€ 11,22 | 56.071
Κανσόν bicolor δίχρωµο Α4
Χαρτόνια (150) gr, χρωματιστά με διαφορετικά όμως  χρώματα και από τις δύο όψεις. 
Το σετ περιλαμβάνει 100 φύλλα σε 10 χρώματα (21x29,7) cm. 

€ 1,22  
| 126.004
Κανσόν µπλοκ 
10 χρωμάτων, 
(200) gr, (25χ35) cm. 

Προϊόντα eshop
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€ 0,76 (ανά τμχ.) | 59.004
Xαρτόνι ontule (50x70) cm, (300) gr.

01 μπλε
02 γαλάζιο
03 κροκί
04 κίτρινο
05 μωβ
06 λιλά
07 φουξ
08 ροζ
09 κυπαρισσί
10 πράσινο
11 λαχανί
12 μαύρο
13 λευκό
14 κόκκινο
15 πορτοκαλί
16 καφέ
18 γκρι
22 μπορντό

€ 0,67 | 59.004-17
Xαρτόνι ontule φυσικό (50x70) cm, (300) gr.

€ 1,31 | 59.004-19
Xαρτόνι ontule χρυσό (50x70) cm, (300) gr.

€ 1,32 | 59.004-20
Xαρτόνι ontule ασηµί (50x70) cm, (300) gr.

€ 1,24 | 59.004-21
Xαρτόνι ontule ίριδα
(50x70) cm, (300) gr.

€ 7,81 | 59.015
Xαρτόνι 3D
Σετ 5 χρωμάτων, περιλαμβάνει κόκκινο, 
άσπρο, κίτρινο, μπλε και πράσινο χρώμα 
(50x70) cm.

€ 1,54  
| 59.016
Xαρτόνι 3D 
ίριδα 
(50x70) cm.

€ 1,54 | 59.018
Xαρτόνι 3D ασηµί (50x70) cm.

€ 2,11 | 54.017
Xαρτόνι ελαστικό ίριδα
(35x50) cm, το φύλλο.

€ 12,68 | 54.016
Xαρτόνι ελαστικό Σετ 10 χρωμάτων, (35x50) cm.

€ 1,54 | 59.017
Xαρτόνι 3D χρυσό (50x70) cm.

€ 3,97 (ανά τμχ.) | 56.021
Xαρτόνι onduline
4 διαφορετικά χρώματα, (70x200) cm.

27 θαλασσί
29 μαύρο
58 πορτοκαλί
87 φουξ

€ 1,35 | 56.006
Χαρτόνι onduline
(50x70) cm.

29 μαύρο

€ 7,55 | 59.007
Xαρτόνι ontule
(300) gr, σετ 10 φύλλων, διαστάσεων (50x70) cm.

€ 4,79 | 59.008
Xαρτόνι ontule
(300) gr, σετ 15 φύλλων, διαστάσεων (35x50) cm.
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€ 2,12 | 216.066
Χαρτιά για decopatch
(85) γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο 
διαστάσεων (50x70) cm, ιδανικά για 
κατασκευές, χειροτεχνίας και διακόσμηση με 
τη μέθοδο decopatch. 
54 Χριστουγεννιάτικα στολίδια 
84 peperoncini

€ 2,12 | 216.067
Χαρτιά για decopatch
(85) γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο 
διαστάσεων (50x70) cm, ιδανικά για 
κατασκευές, χειροτεχνίας και διακόσμηση με 
τη μέθοδο decopatch. 
27 Νεράιδες

€ 2,12 | 216.073
Χαρτιά για decopatch
(40) γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο 
διαστάσεων (50x70) cm, ιδανικά για 
κατασκευές, χειροτεχνίας και διακόσμηση με 
τη μέθοδο decopatch. 
01 Πάντα και Κοάλα

€ 2,12 | 216.074
Χαρτιά για decopatch
(40) γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο διαστάσεων 950x70) cm, ιδανικά για 
κατασκευές, χειροτεχνίας και διακόσμηση με τη μέθοδο decopatch. 
28 Κρίνοι

€ 2,12 | 216.068
Χαρτιά για decopatch
(85) γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο διαστάσεων (50x70) cm, ιδανικά 
για κατασκευές, χειροτεχνίας και διακόσμηση με τη μέθοδο decopatch.

€ 2,12 | 216.072
Χαρτιά για decopatch
(40) γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο διαστάσεων (50x70) cm, ιδανικά 
για κατασκευές, χειροτεχνίας και διακόσμηση με τη μέθοδο decopatch.

03 Βaboo 
10 Πασχαλίτσες 
13 Ραπτική 
25 Φουρφούρια 

26 Μπαλόνια 
27 Ζυμαρικά 
28 Καφές 
65 Τάρανδοι

€ 2,12 | 216.069
Χαρτιά για decopatch
(85) γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο 
διαστάσεων (50x70) cm, ιδανικά για 
κατασκευές, χειροτεχνίας και διακόσμηση 
με τη μέθοδο decopatch. 
71 Αγγελάκια 
73 Αντίκες

€ 2,12 | 216.071
Χαρτιά για decopatch
(40) γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο 
διαστάσεων (50x70) cm, ιδανικά για 
κατασκευές, χειροτεχνίας και διακόσμηση 
με τη μέθοδο decopatch. 
26 Καστανιά 
66 Σκυλάκια

€ 2,12 | 216.070
Χαρτιά για decopatch
(85) γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο 
διαστάσεων (50x70) cm, ιδανικά για 
κατασκευές, χειροτεχνίας και διακόσμηση 
με τη μέθοδο decopatch. 
34 Ελιά

13 Χριστουγεννιάτικα δένδρα
49 Χριστουγεννιάτικα στολίδια

71 Κρίνοι
73 Σκυλάκια και γατάκια
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€ 6,71 (ανά τμχ.)  
| 54.226
Κραφτ αστέρια 
(100x500) cm.

εκρού
κόκκινο
πράσινο
μπλε

€ 2,11 | 56.010
Xαρτί έναστρος 
ουρανός
Xαρτί ειδικό για την 
κατασκευή Xριστουγεννιάτικης 
διακόσμησης, ουρανού κ.λ.π. 
σε ρολό (150x70) cm.

€ 3,06 (ανά τμχ.) | 56.005
Xαρτί γκοφρέ µεταλλιζέ
Eξαιρετικής ποιότητας γκοφρέ μεταλλικό χαρτί με ελαστικότητα, 
σε 2 λαμπερά χρώματα και ρολό των (250x50) cm.
Iδανικό για γυαλιστερές γιορτινές κατασκευές.

06 κόκκινο

60 φουξ

3 ασημί
4 χρυσό
5 κόκκινο
6 πράσινο
7 φουξ
8 μπλε

€ 1,35 (ανά τμχ.) | 290.292 
Χαρτί γκοφρέ µεταλλιζέ
Σε ρολό (100x50) cm, διατίθεται σε 6 
φωτεινά χρώματα.

€ 1,94 | 56.009
Χαρτί χιονισµένος βράχος 
Χαρτί ειδικό για κατασκευή φάτνης, χωμάτινων τοπίων, 
πετρωμάτων, σπηλαίων κ.λ.π. Σε ρολό (250x70) cm.

€ 17,16 (ανά ρολό) | 77.019
Σελοφάν ρολό 
Πολύ ανθεκτική, διάφανη, πλαστική μεμβράνη σε ρολά 25 
προχαραγμένων φύλλων (70x100) cm, το καθένα, σε 4 
χρώματα.

01 02 03 05

02          03       04       05     06      07      08      09      10

€ 1,22  
| 171.003  
Γλασσέ 
µπλοκ 
20 χρωμάτων, 
(21x29) cm.

€ 0,51 (ανά τμχ.) | 54.143
Καραµελόχαρτο-βιτρώ
(42) gr, (70x100) cm.

00 λευκό
15 κίτρινο φωτεινό
24 κόκκινο
32 γαλάζιο
38 μπλε
41 πορτοκαλί
53 λαχανί
59 πράσινο
64 ροζ
66 λιλά 
79 καφέ

€ 0,16 (ανά τμχ.) | 171.004 
Χαρτί γλασσέ (43x61) cm. “

”
9 έντονα χρώματα. 

Kατάλληλα για κατασκευή 
μασκών, φυσικών τοπίων, 

δακτυλόκουκλων κ.λ.π. αλλά 
και για επένδυση σκηνών 

θεάτρου ή φόντο σε εκθέσεις 
ζωγραφικής, χειροτεχνίας, 

φωτογραφίας, κ.λ.π.
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033630 άσπρο
033636 φουξ
033629 κόκκινο
033637 μωβ
033632 μπλε
033626 κίτρινο
033639 πορτοκαλί
033641 πράσινο ανοιχτό
033633 οινοπνευματί
033634 θαλασσί
033631 μαύρο
033640 πράσινο
033638 ροζ
033624 καφέ
033642 πράσινο σκούρο
033635 μπορντό
030044 λαχανί
033628 κίτρινο σκούρο
033627 κίτρινο ανοιχτό

08 φουξ σκούρο
14 ώχρα
33 ροζ ανοιχτό
34 γκρι-σιελ
55 λαδί
56 βυσσινί
58 πορτοκαλί σκούρο
72 κεραμιδί
82 μπορντό
27 μπλε-σιελ
73 σοκολατί
11 βιολετί
21 πράσινο ανοιχτό
29 μαύρο

€ 0,27 | 290.333
Xαρτί γκοφρέ χρωµατιστό
Eξαιρετικής ποιότητας ευρωπαϊκό γκοφρέ χαρτί, σε 31!! 
φανταστικά χρώματα για να ικανοποιηθεί και η φαντασία του 
πιο απαιτητικού δημιουργού. ∆ιάσταση φύλλου (200x50) cm.

€ 7,66 | 56.004
Xαρτί γκοφρέ ίριδα
Tο σετ περιλαμβάνει 5 ρολά (200x50) cm.

€ 5,66 | 54.144
Κορδέλα γκοφρέ 
Σετ 6 τεμαχίων πάχους (5) cm, ρολό (10) m.

€ 1,82 (ανά τμχ.) | 54.073
Xαρτί γκοφρέ ριγέ
(32) gr, σε 2 διαφορετικά χρώματα μπλε 
και κίτρινο (250x50) cm.

€ 12,46 | 59.012
Χαρτί κυψελωτό Σετ 10 χρωμάτων (35x50) cm.

€ 2,06 | 59.013
Kυψελωτό χαρτί ίριδα (35x50) cm.

€ 6,58 | 59.014
Xαρτί βελούρ
Πρωτότυπο χαρτί με βελούδινη 
υφή, κατάλληλο για πολύχρωμες 
ολοζώντανες κατασκευές με 
όγκο. Tο σετ περιλαμβάνει 10 
διαφορετικού χρώματος φύλλα 
διαστάσεων (25x35) cm.

€ 2,23 | 56.068
Mεταξόχαρτα
Συσκευασία με 8 διαφορετικά 
χρώματα λεπτών μεταξόχαρτων 
ιδανικών για κατασκευή 
λουλουδιών, περιτύλιγμα 
δώρων, φιόγκων, κ.λ.π. 
(50x70) cm.

€ 2,28 | 171.002
Βελουτέ µπλοκ 
10 χρωμάτων, (25x35) cm.

10    11       13     15       18      19       21       23        24         36€ 1,27 (ανά τμχ.) | 96.001  
Χαρτί βελουτέ Κάθε φύλλο, (70x100) cm.

€ 12,26 | 96.002
Χαρτί βελουτέ Ρολό (10) m, (70) cm, πλάτος.
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€ 3,88 | 54.152
Origami Ρώµη 
κόκκινο-χρυσό
Σετ 33 τεμαχίων, (90) gr, 
(20x20) cm.

€ 3,88 | 54.153
Origami Μιλάνο
εκρού-χρυσό 
Σετ 33 τεμαχίων,  
(90) gr, (20x20) cm.

€ 3,55 | 54.236
Origami µονόχρωµο
Σετ 100 φύλλων, (20x20) cm, 
10 χρώματα.

€ 8,25 | 54.232
Origami βιολετί στρόγγυλο 
Σετ 64 τεμαχίων, (80) gr, διάμετρος (10) cm.

00 άσπρο
10 κίτρινο
24 κόκκινο
31 γαλάζιο
34 μπλε
47 πορτοκαλί
53 πράσινο
64 ροζ
77 καφέ

€ 0,91 (ανά τμχ.)  
| 54.221 
Χαρτί οικολογικό 
µε ίνες
Ρυζόχαρτο με ίνες ιδανικό 
για κατασκευές λουλουδιών 
ή ως βάση για ντεκουπάζ. 
(25) gr, (50x70) cm.

€ 8,00  | 54.151
Origami πουά
Σετ 66 τεμαχίων, (70) gr, (20x20) cm.
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€ 5,42 | 54.145
Χαρτί “Τραπεζοµάντηλο”
Ρολό (10) m, πλάτος (1) m.

€ 3,40 (ανά τμχ.)  
| 54.224
Κραφτ 2 όψεων 
(70x200) cm.

κεραμιδί
λαχανί
πράσινο
κίτρινο ανοιχτό
φουξ
κόκκινο
μπλε
μπορντώ
κίτρινο 

€ 1,42 | 216.063
Χαρτί διαφανές παλ πουά 
extra δυνατό 
(115) gr, (50x60) cm, διαθέσιμο 
σε 5 χρώματα.

02 λευκό
10 κίτρινο 
30 μπλε
50 πράσινο
60 λιλά 

€ 1,42 | 216.064
Χαρτί διαφανές µπορντούρες 
(115) gr, (50x60) cm, διαθέσιμο σε 4 χρώματα. 

€ 19,49 | 126.006
Xαρτί µέτρου µπλε
Ρολό (80) m, πλάτος (100) cm.

€ 13,28 | 126.007
Xαρτί µέτρου καφέ
Ρολό (80) m, πλάτος (100) cm.

€ 13,37 | 126.005
Xαρτί µέτρου λευκό
Ρολό (80) m, πλάτος (100) cm.

€ 0,16 | 96.006
Pυζόχαρτο (43) gr, (70x100) cm.

€ 6,42 (ανά τμχ.) | 54.225
Κραφτ (100x500) cm.

ασημί 
χρυσό

€ 2,26 | 96.011
Χαρτί καβαλέτου-στρατσόχαρτο  
Χαρτί ζωγραφικής κομμένο σε διαστάσεις (35χ50) cm, 
κατάλληλες για καβαλέτο.

€ 1,42 | 216.065
Χαρτί διαφανές κύµατα
(115) gr, (50x60) cm, διαθέσιμο σε 4 χρώματα. 

30 μπλε 35 τιρκουάζ

60 ροζ 65 λιλά

30 μπλε 50 πράσινο

60 ροζ 65 λιλά 
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€ 2,94 | 170.070 
Βάση gesso για décopatch 
(70) gr, αστάρι μη τοξικό για πορώδεις ή σκούρες επιφάνειες. 
Στην επιφάνεια που εφαρμόζεται δίνει λεία και λευκή 
εμφάνιση για καλύτερο αποτέλεσμα.

€ 7,10 | 170.071
Βερνίκι για décopatch
(90) ml, καλυπτικό βερνίκι, ασφαλές για χρήση από παιδιά, 
προστασίας των κατασκευών που είναι εκτεθειμένες σε 
καιρικές συνθήκες και ιδανικό για κατασκευές που έρχονται σε 
επαφή με τρόφιμα.

563 σαφάρι
531 ψηφιδωτό
444 λευκός πάπυρος
334 φυσικός πάπυρος

484 κόκκινο fun
545 κίτρινο fun
642 ρομποτάκια
639 τριαντάφυλλα

505 πεταλούδες
646  κόκκινα 

τριαντάφυλλα
383 χαμομήλι

657 τουλίπα
562 αμυγδαλιά
619 γράμματα

€ 3,14 | 104.001
Kόλλα κρισταλιζέ
Kλασικό υλικό γνωστό και σαν 
‘ATLACOL’ σε παχύρευστη μορφή και 
συσκευασία (500) gr.

“ ”
€ 23,56 | 170.074
Χαρτιά για décopatch 
Σετ 20 τεμαχίων, (38x30) cm.

Εφαρμόστε την μέθοδο σε θέματα 
από φελιζόλ, ξύλο και όχι μόνο που θα 

βρείτε στον κατάλογό μας.
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€ 8,34 | 112.097
Πλαστική µάσκα λευκή µεγάλη 
Σετ 12 τεμαχίων.

€ 8,23 | 112.094
Πλαστική µάσκα προσώπου λευκή 
Σετ 12 τεμαχίων.

€ 3,52 | 112.096
Πλαστική µάσκα λευκή παιδική
Σετ 12 τεμαχίων.

€ 2,76 | 54.229
Χάρτινες µάσκες

11 νυχτερίδα 
13 αρκούδα καφέ + άσπρο
15 Βενετία μαύρο + χρυσό
17 καπέλο πειρατή 

€ 3,26 | 112.147
Κουτί αποθήκευσης ασφαλείας 
Εύχρηστo, από πολύ ανθεκτικό υλικό με καπάκι 
και κούμπωμα ασφαλείας (1,5) L,  
(17x13x9) cm.

€ 2,20 | 112.148
Κουτί αποθήκευσης ασφαλείας 
Εύχρηστo, από πολύ ανθεκτικό υλικό με καπάκι και 
κούμπωμα ασφαλείας (0,7) L, (13x10x7) cm.

€ 4,00 | 36.020
Κουτί αποθήκευσης 
ασφαλείας 
(28x17x10,5) cm, 
(χωρίς καπάκι).

€ 5,20 | 36.021
Κουτί αποθήκευσης 
ασφαλείας 
(32x20x13,5) cm, 
(χωρίς καπάκι).

€ 4,91 | 112.146
Κουτί αποθήκευσης ασφαλείας 
Εύχρηστο, από πολύ ανθεκτικό υλικό με 
καπάκι και κούμπωμα ασφαλείας (2,8) L, 
(22x16x11) cm.
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Σε 3 
μεγέθη

€ 4,47 | 112.011
Kαπελάκια ψάθινα
4 χρώματα, χειροποίητα  
12 τεμαχίων, (35) mm.

€ 5,15 | 112.012
Kαπελάκια ψάθινα
4 χρώματα, χειροποίητα  
12 τεμαχίων, (50) mm.

€ 1,32 | 112.071
Πόδια πουλιών πλαστικά
Σετ 48 τεμαχίων, (2,2) cm.

€ 7,68 | 54.162
Πατρόν  
για συσκευασίες τούρτας 
Σετ 3 τεμαχίων,  
μικρό μέγεθος (5x7,5) cm, μεσαίο 
(7x10,5) cm, μεγάλο (8x13) cm.

€ 2,11 (ανά τμχ.) | 54.220
Κώνος
(41) cm.

00 άσπρο
24 κόκκινο
34 μπλε 
53 πράσινο
64 ροζ

17096 κόκκινα
17097 κίτρινα

€ 2,55 | 159.073
Χιονόµπαλα
Σχεδίασε το δικό σου φόντο μόνος σου ή χρησιμοποιώντας ένα από 
τα 6 προσχέδια που περιλαμβάνονται, χρωμάτισε το νερό με χρώματα 
και glitter της αρεσκείας σου και φτιάξε μία πολύ όμορφη χειροτεχνία 
οποιαδήποτε εποχή του χρόνου (9x8,5) cm.

€ 2,51 | 159.072
Κατασκευή γλαστράκι 
∆ιακόσμησέ το με τις δικές σου ζωγραφιές δημιούργησε ένα όμορφο δώρο για τη γιορτή της μητέρας!  
Στη συσκευασία περιλαμβάνονται οδηγίες διακόσμησης, 3 προσχεδιασμένα πρότυπα φύλλα και 1 
κενό. Ιδανικό για κατασκευές στο νηπιαγωγείο ή τον παιδικό σταθμό (10x8,5) cm.

€ 8,40 | 170.075
Διάφανη πλαστική µπάλα φωλιά 
Σετ 5 τεμαχίων, (10) cm. 

€ 4,47 | 170.076
Διάφανη πλαστική µπάλα φωλιά 
Σετ 5 τεμαχίων, (6) cm. 

€ 6,78 | 170.077
Διάφανη πλαστική µπάλα φωλιά 
Σετ 5 τεμαχίων, (8) cm. 
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€ 4,47 | 117.001
Aργαλειός παραλληλόγραµµος
Πολύ προσεγμένης κατασκευής από ανθεκτικό ξύλο. Περιλαμβάνει 
σαΐτα, χτένα και 2 μεταλλικές ράβδους για σταθερή και εύκολη ύφανση, 
(19x29) cm.

€ 28,46 | 117.005
Αργαλειός παραλληλόγραµµος
Σταθερός αργαλειός με δύο σαΐτες, χτένα και κλωστές, πολύ 
προσεγμένης κατασκευής από ανθεκτικό ξύλο (50) cm.

€ 17,40 | 117.003
Αργαλειός παραλληλόγραµµος
Σταθερός αργαλειός με δύο σαΐτες, χτένα και κλωστές, πολύ 
προσεγμένης κατασκευής από ανθεκτικό ξύλο (30) cm.

€ 22,26 | 117.004
Αργαλειός παραλληλόγραµµος
Σταθερός αργαλειός με δύο σαΐτες, χτένα και κλωστές, πολύ 
προσεγμένης κατασκευής από ανθεκτικό ξύλο (40) cm.

€ 6,68 | 117.002
Aργαλειός κυκλικής ύφανσης
Πολύ προσεγμένης κατασκευής από ανθεκτικό ξύλο.
Περιλαμβάνει 2 σαΐτες και εργαλείο για το πέρασμα του μαλλιού, (23x23) cm.
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€ 1,14 | 159.044
Κορνίζα χειροτεχνίας 
Ζωγραφίστε και κολλήστε τις 
αυτοκόλλητες στάμπες που 
περιλαμβάνει η συσκευασία 
(11x11) cm.

€ 8,57 | 54.154
Δηµιούργησε το 
δικό σου παζλ 
(35χ50) cm.

€ 4,86 | 45.033
Δηµιούργησε το δικό 
σου παζλ
16 κομμάτια (17x17) cm, σετ 
5 τεμαχίων.

€ 1,74 | 159.045
Κορνίζα χειροτεχνίας διάφορα σχέδια 
(16x16) cm.

€ 9,66  
| 52.151
Βεντάλιες για 
διακόσµηση
Σετ 12 τεμαχίων. 

€ 8,36 | 52.152
Φτιάξε κούκλες µε κουτάλες 
Το σετ περιλαμβάνει 10 κουτάλες (23) cm, 
χάρτινα σχήματα χεριών, μάλλινες κλωστές, 
πομ-πομς, αφρώδη φύλλα, γκοφρέ χαρτάκια, 
ματάκια, χαρτάκια κομμένα και τσαλακωμένα 
και οδηγίες.

€ 1,30 | 112.120
Μολυβοθήκη από χοντρό χαρτόνι
Ζωγραφίστε πάνω της χρησιμοποιώντας κάθε 
είδους χρώμα, διακοσμήστε την και αποθηκεύστε 
μολύβια και μπογιές (8x10) cm. 

€ 1,56 | 112.123
Άλµπουµ φωτογραφιών 
Ζωγραφίστε πάνω του χρησιμοποιώντας κάθε είδους 
χρώμα, διακοσμήστε τo και γεμίστε το ωραίες στιγμές, 
xωράει 20 φωτογραφίες (10x15) cm.

€ 1,47 | 112.124
Κορνίζα φωτογραφίας
Ζωγραφίστε πάνω της χρησιμοποιώντας κάθε είδους 
χρώμα, διακοσμήστε την και γεμίστε την ωραίες στιγμές, 
κατάλληλη για φωτογραφίες (10x15) cm. 

01 ελέφαντας
02 καμηλοπάρδαλη
03 λιοντάρι
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€ 7,26 | 52.064
Φιγούρες ανθρώπων
Tο σετ περιλαμβάνει 60 φιγούρες από μαμά, μπαμπά, παιδάκι και σκύλο 
ανάλογα. 

€ 3,63 | 52.062
Kατασκευές µασκών µε χαρτόνι
Tο σετ περιλαμβάνει 24 πρόσωπα ανθρώπων που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για κατασκευή μασκών.

€ 3,42 | 52.061
Φιγούρες ζώων γίγας
Όμορφο σετ από κατασκευές με 
φιγούρες ζώων, περιλαμβάνει 
24 φιγούρες.

€ 9,61 | 54.147
Ηµερολόγιο 
(29,7x35) cm.

€ 6,36 | 52.155
Διακόσµησε τσαντάκια
Σετ 6 τεμαχίων, (21,5x13) cm.

€ 6,51 | 52.156
Φτιάξε γαντόκουκλες από 
βαµβακερό ύφασµα 
Σετ 6 τεμαχίων.

€ 6,18  
| 52.157
Φτιάξε 
δακτυλόκουκλες 
από βαµβακερό 
ύφασµα
Σετ 20 τεμαχίων. 

€ 3,81 | 112.138
Καπελάκια πολύχρωµα 
Σε συσκευασία 50 τεμαχίων, από ύφασμα (34) mm.

€ 2,73 | 112.143
Λευκός αετός για διακόσµηση 
Ζωγραφίστε τον κ διακοσμήστε τον. Περιλαμβάνονται 
(30) m, νήμα, (70x60) cm. 
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€ 4,05 | 54.161
Πατρόν “Ρεγγίνα” για κουτιά 
& συσκευασίες
(14x20,5) cm.

€ 3,08 | 54.155
Σετ για κατασκευή 
φαναράκι

€ 2,11 (ανά τμχ.) | 54.156 
Φαναράκι στρόγγυλο (22) cm.

€ 3,55 | 54.157
Στένσιλ για κατασκευή παράθυρο
Μικρό παράθυρο (6x6) cm, μεγάλο παράθυρο 
(7x11) cm.

€ 4,05 | 54.159
Πατρόν “Βαλεντίνα” για κουτιά 
& συσκευασίες
(14x14,8) cm.

€ 4,05 | 54.160
Πατρόν “Στέλλα” για κουτιά & τσάντες
(13x19,5) cm.

€ 6,49 | 52.158
Φτιάξε γαντοκούκλες από τσόχα
Σετ 10 τεμαχίων. 

€ 3,04 | 52.159
Ζωγράφισε και διακόσµησε κάρτες 
µε κορδόνια
Σετ 6 τεμαχίων.

€ 3,48 | 52.160
Πουγκιά
Σετ 20 τεμαχίων. 

00 άσπρο
15 κίτρινο
25 κόκκινο
35 μπλε

55 πράσινο
75 καφέ
90 μαύρο
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€ 3,46 | 120.254 Φελλός 
Πάχους (3) mm, φύλλο (60x90) cm.

€ 19,80 | 120.255 Φελλός 
Πάχους (2) mm, μήκους (8) m & πλάτους (50) cm.

€ 39,61 | 120.256 Φελλός 
Πάχους (4) mm, μήκους (8) m & πλάτους (50) cm.

€ 3,24 | 59.009
Tσόχα
Tο σετ περιλαμβάνει 10 βασικά 
χρώματα τσόχας σε διαστάσεις 
(20x30) cm, κατάλληλα για όλες 
τις χειροτεχνίες.

€ 5,31 (ανά τμχ.) | 59.005
Λινάτσα χρωµατιστή
Φύλλα λινάτσας διαστάσεων (100x100) cm, σε 10 διαφορετικά χρώματα, 
κατάλληλα για όλες τις χειροτεχνίες.

€ 4,29 | 59.005-785
Λινάτσα φυσικό χρώµα 
(100x100) cm.

€ 62,77 | 59.006
Λινάτσα φυσικό χρώµα σε τόπι
Μήκους (25) m, και πλάτους (1) m. 
Kατάλληλη για κατασκευή Xριστουγεννιάτικης 
Φάτνης.

01 άσπρη
02 κροκί
03 κόκκινη
04 μπλε
05 κυπαρισσί

06 καφέ
07 κίτρινη
08 πορτοκαλί
09 λιλά
10 λαχανί

€ 1,97 (ανά τμχ.) | 170.068 
Φύλλα τσόχας
Σε 10 χρώματα, (30x30) cm.

04 κίτρινο 
02 πορτοκαλί  
23 καφέ 
44 κόκκινο 
32 ροζ  

39 μπλε 
42 λαχανί 
46 πράσινο 
16 μαύρο 
12 λευκό

€ 1,51 (ανά τμχ.) | 170.069 
Φύλλα τσόχας µε χρυσόσκονη 
Σε 4 χρώματα, (30x30) cm. 

53 κίτρινο
62 λιλά
63 γκρι
64 κόκκινο
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€ 3,30 | 170.042
Φιογκάκια 
(2) cm.
3 κόκκινο
7 λαχανί

€ 2,94 | 170.044
Τάρανδοι από τσόχα 
(8,5x9) cm, σετ 3 τεμαχίων, πάχος (2) mm.

€ 2,94 | 170.045
Πουλάκια από τσόχα 
(9x9,8) cm, σετ 3 τεμαχίων, πάχος (2) mm.

€ 2,94 | 170.046
Κορώνες από τσόχα 
(10) cm, σετ 4 τεμαχίων, πάχος (2) mm.

€ 2,94 | 170.047
Κάστρα από τσόχα 
(8) cm, σετ 4 τεμαχίων, πάχος (2) mm.

€ 2,94 | 170.048
Λουλούδια από τσόχα 
(6,5) cm, σετ 6 τεμαχίων, πάχος (2) mm.

€ 3,84 | 170.023
Τσάντα λαχανί από τσόχα 
(15x15) cm.

€ 3,84 | 170.022
Τσάντα φουξ από τσόχα 
(15x15) cm.

€ 1,03 | 290.338
Υφασµάτινα-σατέν 
λουλούδια Νο.1
Σετ 10 τεμαχίων.

€ 7,44 | 112.145
Κουµπιά (500) gr, σε διάφορα χρώματα, σχήματα 
και μεγέθη για χειροτεχνίες.

€ 6,47 | 112.149
Ψηφίδες χαρτονιού 
Σετ 10000 τεμαχίων. 

€ 5,41 | 112.150
Ψηφίδες χαρτονιού γυαλιστερές 
Σετ 6500 τεμαχίων. 
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€ 2,94 | 170.016
Αγγελάκια από τσόχα 
(7) cm, σετ 8 τεμαχίων, πάχος (5) mm.

€ 5,04 | 52.161
Πετσετάκια χρυσά και ασηµί 
Σετ 40 τεμαχίων.

€ 5,04 | 52.162
Πετσετάκια άσπρα 
Σετ 250 τεμαχίων, (16) cm.

€ 7,00 | 52.163
Πετσετάκια διάφορα χρώµατα
Σετ 120 τεμαχίων. 

€ 11,64 | 52.153
Διακόσµησε 
βαµβακερές τσάντες
Σετ 6 τεμαχίων, (39x37) cm.

€ 7,63 | 52.154
Διακόσµησε βαµβακερές τσάντες
6 τεμάχια, (22x22) cm.

€ 2,22 | 112.127
Διακόσµησε το κρεµαστό πουγκί 
(17x14) cm.

€ 1,30 | 112.128
Διακόσµησε την τσάντα χεριού 
(38x42) cm.

€ 1,30 | 112.129
Διακόσµησε την τσάντα ώµου 
(38x42) cm.

€ 2,94 | 170.009
Καρδιές από τσόχα No.2 
(5,5) cm, σετ 24 τεμαχίων, πάχος (2) mm.

€ 2,94 | 170.021
Λουλούδια λαχανί από τσόχα 
(7,5) cm, σετ 8 τεμαχίων, πάχος (5) mm.
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€ 2,35 | 112.019
Kορδέλα ασηµί (3,5) mm, x (20) m.

€ 2,35 | 112.018
Kορδέλα χρυσή (3,5) mm, x (20) m.

€ 6,40 | 112.101
Κορδέλα χρυσά αστεράκια αυτοκόλλητη
Σε ρολό (10) m, πλάτος (12) mm.

€ 12,06 | 112.100
Κορδέλα άνοιξη αυτοκόλλητο
Σετ 5 διαφορετικών σχεδίων, σε ρολό (1,5) m, μήκος και πλάτος από (1) έως 
(2,5) cm, το καθένα.

€ 8,29 | 112.103
Κορδέλα λουλούδια λιλά 
Σε ρολό (20) m, πλάτος (12) mm.

€ 6,40 | 112.102
Κορδέλα ασηµένια αστεράκια αυτοκόλλητη
Σε ρολό (10) m, πλάτος (12) mm.

€ 11,40 | 112.108
Κορδέλα πούλια σιδερώµατος 
Σετ 7 χρωμάτων, σε ρολό (10) m, πάχος (5) mm, το καθένα.

€ 1,37 (ανά ρολό) | 89.005 
Ξυλοκορδέλα
Γυαλιστερή, (2) cm, σε ρολό (100) m, 
περίπου και σε 12 λαμπερά χρώματα. 

€ 4,68 (ανά ρολό)  
| 113.003
Kορδέλα οργαντίνα
Πλάτους (2,5) cm, ρολό (50) 
m. ∆ιατίθεται σε 6 υπέροχα 
χρώματα, λευκό, γαλάζιο, 
κίτρινο, κόκκινο, μπλε και ροζ.

€ 3,90 (ανά ρολό)  
| 113.001 
Kορδέλα σατέν
Πλάτους (2,5) cm, ρολό (50) 
m. ∆ιατίθεται σε 14 υπέροχα 
χρώματα.

€ 6,30 | 59.019
Φυσικό χόρτο χειροτεχνίας
Σετ 8 χρωμάτων των (20) gr, τα χρώματα που περιλαμβάνει είναι μπλε, 
κίτρινο φωτεινό, φυσικό, κόκκινο, πράσινο φωτεινό, καφέ, πορτοκαλί και ροζ.

€ 3,67 | 112.152
Κορδέλα 
αυτοκόλλητη µε 
χρωµατιστά στρας
Το σετ περιλαμβάνει 4 σχέδια 
μήκους το καθένα (50) cm.

€ 8,51  
| 112.157
Κορδέλα washi 
tape
Το σετ περιλαμβάνει 3 
ρολά μήκους το καθένα 
(5) m και πλάτους 
(5) cm.
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€ 7,70 | 112.104
Σύρµα 
Σετ 10 τεμαχίων σε διάφορα χρώματα ρολό (3) m, 
πλάτος (1) mm, το καθένα.

€ 1,96  
| 112.002
Eλαστικό κορδόνι 
λευκό
(1) mm, x (25) m.

€ 2,27 | 112.087
Κορδόνια χρωµατιστά
Σετ 10 τεμαχίων, (1) m και 
διαμέτρου (1) mm το καθένα.

€ 5,60 (ανά ρολό) | 89.004 
Kορδόνι
Γυαλιστερό, (2) mm, σε ρολό (100) m.
Σε χρυσό και ασημί ιδανικό για γιορτινές κατασκευές.

€ 4,60 | 112.028
Πετονιά
(0,5) mm, x (25) m.

€ 5,76  
| 112.107
Κορδόνι χρώµατα 
ίριδας 
Ρολό (230) m, πάχος 
(1) mm.

€ 0,53 | 112.113
Κορδόνια καστόρ
Σετ 5 τεμαχίων, (2) m και διαμέτρου (3) mm, σε μαύρο, 
κόκκινο, μπεζ, μωβ και καφέ χρώμα. 

€ 0,53 | 112.114
Κορδόνια καστόρ
Σετ 5 τεμαχίων, (2) m και διαμέτρου (3) mm, σε ροζ, μπλε, πράσινο, 
κόκκινο και κίτρινο χρώμα. 

€ 15,36 | 112.115
Κορδόνι λαστιχένιο 
µαύρο
Ρολό (100) m, πάχος (2) mm.

€ 1,32 | 89.006
Κορδόνι λάστιχο λευκό (2) mm, x (10) m. 

€ 11,07 | 112.117
Κορδόνια ΝΕΟΝ 
Σετ 5 χρωμάτων,  
(1,7) mm, x (18) m.

€ 2,27 | 112.118
Κορδόνι ίριδα ΝΕΟΝ 
Ρολό (18) m, πάχος (1,7) 
mm.

€ 7,37 | 112.125
Λάστιχο πλακέ άσπρο
(6) mm, x (50) m.
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€ 1,77 | 152.012
Pom-poms πολύχρωµα
100 τεμάχια, σε 5 μεγέθη.

€ 5,20 | 152.013
Pom-poms γυαλιστερά
100 τεμάχια, σε 5 μεγέθη.

€ 1,64 | 152.009
Σύρµα πίπας χρωµατιστό
80 τεμαχίων (30) cm,  
διαμέτρου (6) mm.

€ 1,40 | 152.010
Σύρµα πίπας χοντρό
25 τεμαχίων (30) cm, διαμέτρου (15) mm.

€ 0,99 | 152.011
Σύρµα πίπας µε φούντες
24 τεμαχίων (30) cm, διαμέτρου (15) mm.

€ 0,70 | 152.008
Σύρµα πίπας γυαλιστερό
24 τεμαχίων, (30) cm, διαμέτρου (6) mm.

€ 1,23 | 112.084
Σύρµα πίπας γυαλιστερό χρυσό
24 τεμαχίων (30) cm, διαμέτρου (6) mm.

€ 1,23 | 112.085
Σύρµα πίπας γυαλιστερό ασηµί 
24 τεμαχίων (30) cm, διαμέτρου (6) mm.

€ 3,37 | 112.014
Φτερά πολύχρωµα πιτσιλωτά 
(10) gr.

€ 2,02 | 112.013
Φτερά 
(15) cm, 120 τεμάχια, 
διάφορα χρώματα.

€ 5,72 | 112.086
Φτερά 
(30) cm, 25 τεμάχια, διάφορα χρώματα.

€ 6,31 | 112.070
Φτερά πολύχρωµα 
(115) gr.

€ 5,10 | 112.119
Φτερά ΝΕΟΝ 
Σετ 5 χρωμάτων, (10) gr, 
το καθένα.
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€ 1,37 | 54.168
Διπλόκαρφα 
στρόγγυλα µπλε
Σετ 10 τεμαχίων, (6) mm.

€ 1,37 | 54.169
Διπλόκαρφα 
στρόγγυλα ροζ
Σετ 10 τεμαχίων, (6) mm.

€ 2,58 | 54.219
Μπαλάκια από βαµβάκι 
(50) mm, σετ 5 τεμαχίων.

€ 1,35 | 290.334
Χρωµατιστά κοχύλια
(100) gr.

€ 12,32 | 112.088
Χάρτινα λουλουδάκια χρωµατιστά
Το σετ αποτελείται από 5 διαφορετικά χρώματα 100 τεμαχίων το καθένα και σε 3 διαφορετικά μεγέθη.

€ 7,11 | 112.126
Λουλουδάκια χαρτονιού πολύχρωµα
Περιλαμβάνει 1500 τεμάχια σε 10 διαφορετικά χρώματα σε 
3 διαφορετικά μεγέθη (1,5) cm, (2) cm και (2,5) cm. 

€ 1,47 | 112.151
Σύρµα πίπας µαύρο 15 τεμαχίων (30) cm, 
διαμέτρου (12) mm.

€ 2,09 | 112.130
Φτερά άσπρα (15) cm, (15) gr.
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€ 3,43 | 112.001
Πούλιες µεγάλες για ράψιµο 
(50) gr. 

€ 4,51 | 112.051
Πούλιες 15 διαφορετικά ζωάκια 
(45) gr.

€ 1,32 | 112.052
Πούλιες µεγάλες ασηµένια αγγελάκια 
(7) gr.

€ 1,32 | 112.053
Πούλιες µεγάλες χρυσά αγγελάκια 
(7) gr.

€ 0,90 | 112.055
Πούλιες χρυσές καρδούλες
(10) gr.

€ 0,90 | 112.056
Πούλιες ασηµένιες καρδούλες
(10) gr.

€ 0,90 | 112.057
Πούλιες πολύχρωµες καρδούλες 
(10) gr.

€ 0,90 | 112.060
Πούλιες πολύχρωµα αστεράκια 
(10) gr.

€ 0,69 | 112.058
Πούλιες χρυσά αστεράκια 
(10) gr.

€ 0,69 | 112.059
Πούλιες ασηµένια αστεράκια 
(10) gr.

€ 0,66 | 112.061
Πούλιες αποχρώσεις χρυσού-καφέ 
(10) gr, (6) mm.

€ 0,66 | 112.062
Πούλιες αποχρώσεις ασηµί-µαύρου 
(10) gr, (6) mm.
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€ 0,59 | 112.074
Πούλιες πολύχρωµες Άγιος Bασίλης  
(10) gr.

€ 0,59 | 112.075
Πούλιες 
πολύχρωµες δέντρο 
Xριστουγέννων 
(10) gr.

€ 0,66 | 112.078
Πούλιες δέντρο 
Xριστουγέννων για 
ράψιµο
(10) gr.

€ 0,59 | 112.079
Πούλιες καρδιές για 
ράψιµο
(10) gr.

€ 2,64 | 112.080
Πούλιες
πολύχρωµες φύλλα 
δέντρου για ράψιµο 
(10) gr.

€ 0,66 | 112.063
Πούλιες αποχρώσεις πράσινου 
(10) gr, (6) mm.

€ 0,66 | 112.064
Πούλιες αποχρώσεις µπλε
(10) gr, (6) mm.

€ 0,66 | 112.065
Πούλιες αποχρώσεις λιλά
(10) gr, (6) mm.

€ 0,66 | 112.066
Πούλιες αποχρώσεις κόκκινου 
(10) gr, (6) mm.

€ 0,66 | 112.067
Πούλιες πολύχρωµες 
(10) gr, (6) mm.
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€ 1,28 | 112.003
Πολύχρωµες χάντρες 
(50) gr, διαμέτρου (9) mm.

€ 1,28 | 112.004
Πολύχρωµες διαφανείς χάντρες 
(50) gr, διαμέτρου (9) mm.

€ 2,54 | 112.005
Πολύχρωµες ξύλινες χάντρες 
(100) gr, διαμέτρου (13-24) mm.

€ 1,73 | 112.043-1
Xάντρες πεταλούδες 
(100) gr.

€ 1,73 | 112.044
Xάντρες καρδούλες 
(100) gr.

€ 1,73 | 112.045
Xάντρες αστεράκια 
(100) gr.

€ 1,73 | 112.046
Xάντρες λουλούδια 
(100) gr.

€ 1,73 | 112.049
Διαφανείς χάντρες αστεράκια µε 
χρυσόσκονη (100) gr.

€ 1,73 | 112.047
Διαφανείς χάντρες πεταλούδες 
µε χρυσόσκονη (100) gr.

€ 1,73 | 112.048
Διαφανείς χάντρες καρδούλες µε 
χρυσόσκονη (100) gr.

€ 1,73 | 112.050
Διαφανείς χάντρες λουλούδια 
µε χρυσόσκονη (100) gr.

€ 3,67 | 52.175
Πλαστικά καρφάκια 
Σετ 500 τεμαχίων. 
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€ 2,42 | 112.089
Πολύχρωµες χάντρες µε σχέδια  
(10x4) mm. Το σετ περιέχει 100 χάντρες με 20 
διαφορετικά σχέδια και 5 τεμάχια σε κάθε σχέδιο.

€ 2,88 | 112.090
Πολύχρωµες χάντρες µε σχέδια 
(5x11) mm. Το σετ περιέχει 100 χάντρες με 20 
διαφορετικά σχέδια και 5 τεμάχια σε κάθε σχέδιο.

€ 11,00 | 112.091
Χάντρες σαλιγκάρια και κοχύλια
Το σετ περιλαμβάνει 10 διαφορετικά είδη από 
σαλιγκάρια και κοχύλια, (50) gr, το καθένα.

€ 5,11 | 112.116
Χάντρες στρόγγυλες χρωµατιστές
(200) gr, διαμέτρου (12-20) mm.

€ 6,91 | 52.118
Πολύχρωµες χάντρες κοχύλια
(250) gr.

€ 2,18 | 152.007
Μάτια αυτοκόλλητα
Από (7 έως 15) mm, με βλεφαρίδες διάφορα χρώματα, 50 τεμάχια.

€ 0,49 | 152.002
Μάτια αυτοκόλλητα
(5) mm, 50 τεμάχια.
€ 0,60 | 152.003
Μάτια αυτοκόλλητα
(7) mm, 50 τεμάχια.
€ 0,83 | 152.004
Μάτια αυτοκόλλητα
(10) mm, 50 τεμάχια.
€ 1,14 | 152.005
Μάτια αυτοκόλλητα
(12) mm, 50 τεμάχια.
€ 1,61 | 152.006
Μάτια αυτοκόλλητα
(15) mm, 50 τεμάχια.

€ 1,28 | 112.099
Πολύχρωµες χάντρες neon
(50) gr, διαμέτρου (9) mm.
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€ 1,27 | 290.290
Μανταλάκια ξύλινα διάφορα 
σχέδια
Σετ 12 τεμαχίων.

€ 0,46 | 52.066
Ξυλάκια παγωτού φυσικά
Σετ 50 τεμαχίων.

€ 0,53 | 52.067
Ξυλάκια παγωτού χρωµατιστά
Σετ 50 τεμαχίων.

€ 0,51 | 52.068
Ξυλάκια µε εσοχές φυσικά
Σετ 50 τεμαχίων.

€ 0,55 | 52.102
Ξυλάκια µε εσοχές χρωµατιστά
Σετ 50 τεμαχίων.

€ 2,09 | 52.077
Ξυλάκια στρόγγυλα λεπτά φυσικά 
Σε συσκευασία των 100 τεμαχίων.

€ 2,29 | 52.101
Σπιρτόξυλα χρωµατιστά
Σε συσκευασία των 1000 τεμαχίων, ειδικά για κατασκευές.

€ 1,39 | 290.291
Μανταλάκια ξύλινα 
πασχαλίτσες 
Σετ 12 τεμαχίων.

€ 1,79 | 290.335
Ξύλινα φύλλα µε πασχαλίτσες

€ 7,04 | 112.134
Ξύλινα µανταλάκια 
Συσκευασία 100 τεμαχίων, (4,5) cm.

€ 7,70 | 112.141
Ξύλινες ανοιχτές καρδούλες 
Συσκευασία 100 τεμαχίων σε φυσικό χρώμα έτοιμες 
για βάψιμο, (20x20) mm.

€ 7,70 | 112.142
Ξύλινες ανοιχτές διπλές καρδούλες
Συσκευασία 100 τεμαχίων σε φυσικό χρώμα έτοιμες για 
βάψιμο, (22x15) mm.
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€ 3,93 | 170.054
Κρεµάστρα ξύλινη καράβι 
(14x15) cm.

€ 3,13 | 170.055
Κορνίζα ξύλινη κορώνα 
(23x18) cm.

€ 2,22 | 52.170
Ξύλινα κουνελάκια
Σετ 10 sticks.

€ 2,22 | 52.171
Ξύλινα λουλουδάκια
Σετ 10 sticks.

€ 2,22 | 52.172
Ξύλινα αστεράκια 
Σετ 10 sticks.

€ 2,22 | 52.173
Ξύλινες φατσούλες
Σετ 10 sticks.

€ 3,88 | 54.240
Διακοσµητικές µπορντούρες
Σετ 4 ρολών, (15) mm x (5) m, το καθένα, 
περιλαμβάνει και κοπτικό. 

€ 0,95 | 112.132
Κουτάλα ξύλινη (35) cm.

€ 1,98 | 112.133
Ξύλινες φιγούρες 
αγοριών & κοριτσιών 
Συσκευασία 10 τεμαχίων, (14) cm.

€ 0,92 | 112.131
Κορνίζα ξύλινη
Ο λευκός χώρος είναι (8,3x8,3) cm, 
(12x12) cm. 

€ 2,18 | 52.166
Διακόσµησε ξύλινα 
Χριστουγεννιάτικα δεντράκια
Σετ 10 τεμαχίων. 

€ 5,13 | 52.167
Διακόσµησε ξύλινα 
Χριστουγεννιάτικα στολίδια
Σετ 50 τεμαχίων. 

€ 10,80 | 52.174
Ξύλινες κουτάλες 
Σετ 24 τεμαχίων (23) cm.

82 πουλιά
83 πεταλούδες

€ 6,78 | 112.139
Ξύλινες φιγούρες 
Συσκευασία 50 τεμαχίων, 10 σχέδια σε διάφορα χρώματα.

€ 7,70 | 112.140
Ξύλινες καρδούλες 
Συσκευασία 100 τεμαχίων σε φυσικό χρώμα έτοιμες για 
βάψιμο, (18x20) mm.
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€ 2,33 | 52.038
Xρυσόσκονη σε βάζο 
Άριστης ποιότητας, (100) gr.

02 μπλε
06 πράσινο
07 πολύχρωμη

€ 7,13 | 52.127
Χρυσόσκονη ψιλή σε βάζο 
(400) gr. ∆ιατίθεται σε 5 χρώματα, ασημί, κόκκινο, πράσινο, μπλε, χρυσό.

€ 4,07 | 112.072
Γενειάδα Aγίου Bασίλη
Για χειροτεχνία (1,5) m.

€ 2,01 | 112.023
Kουδουνάκια
(25) mm, 10 τεμάχια.

€ 6,53 | 112.022
Kουδουνάκια
(15) mm, 50 τεμάχια.

€ 2,20 | 52.128
Xρυσόσκονη σε αλατιέρες (8) gr. Λαμπερή χρυσόσκονη, σετ 6 χρωμάτων.

€ 5,25 | 120.350
Χρυσόσκονη µε κόλλα
(10,5) ml, σετ 10 χρωμάτων σε blister.

€ 6,58 | 112.137
Αφρώδη φύλλα αυτοκόλλητα GLITTER 
Σετ 10 χρωμάτων (15x20) cm.

€ 2,40 | 112.144
Αυτοκόλλητα διακοσµητικά ουράνια 
σώµατα EVA GLITTER 
Η συσκευασία περιλαμβάνει αστέρια, φεγγάρια και ήλιους 
σε διάφορα λαμπερά χρώματα και μεγέθη.

€ 0,46 | 120.279
Χρυσόσκονη µε κόλλα ασηµί (10,5) ml.

€ 0,46 | 120.278
Χρυσόσκονη µε κόλλα χρυσή (10,5) ml.

€ 2,98 | 99.008
Φωσφορούχα χρυσόσκονη µε κόλλα 
(15) ml, σετ 6 χρωμάτων.
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€ 2,93 | 52.108
Κάρτες Χριστουγεννιάτικες
Το σετ περιέχει 8 κάρτες με τους αντίστοιχους 
φακέλους τις οποίες τα παιδιά θα κατασκευάσουν 
χρωματίζοντας.

€ 3,26 | 52.095
Xάρτινες µπορντούρες Xριστουγέννων
Eιδικές για κάρτες Xριστουγέννων. Το σετ περιλαμβάνει 
6 διαφορετικά σχέδια, 20 τεμάχια ανά σχέδιο. 

€ 5,15 | 52.096
Μόµπιλε Χριστουγεννιάτικα
Το σετ αυτό περιλαμβάνει 24 τεμάχια 
κατασκευών για μόμπιλε από λευκό 
χαρτόνι, έτοιμα να τα χρωματίσετε και να τα 
διακοσμήσετε.

€ 4,81 | 54.171
Διακοσµητικά λουλούδια 
Σετ 80 τεμαχίων.

92 άσπρο-κίτρινο

€ 12,65 | 52.165
Σχέδια Χριστουγεννιάτικα vitro
Σετ 24 τεμαχίων.

€ 3,08 | 112.121
Χάντρες “Σύµβολο Ειρήνης” 
(15) mm, σε σακουλάκι 27 τεμαχίων. 

€ 4,27 | 112.122
Χάντρες αστέρια 
(15) mm, σε σακουλάκι 33 τεμαχίων.

€ 3,07 | 112.153
Χάντρες πλαστικές ριγέ
(100) gr.

€ 3,07 | 112.154
Χάντρες πλαστικές pastel ριγέ
(100) gr.

€ 2,52 | 112.155
Χάντρες πλαστικές
(8) mm, (100) gr.

€ 13,61 | 112.156
Ξύλινες χάντρες πεύκου
(500) gr.

€ 5,19 | 170.002
Διπλόκαρφα λουλούδια (7) mm, σετ 100 τεμ.

06 λευκό
07 κόκκινο
08 κίτρινο

09 μπλε
10 ροζ
11 τιρκουάζ 

12 φουξ 
13 πορτοκαλί
14 πράσινο
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€ 5,43 | 152.016
Πιστολάκι σιλικόνης
(9x14) cm.

€ 1,12 | 152.015
Ράβδοι σιλικόνης
Σετ 12 τεμαχίων, (15) cm x (7,2) mm.

€ 3,21 | 112.006
Mαγνήτες
50 τεμαχίων, διαμέτρου (14) mm, 
& πάχους (3) mm.

€ 2,53 | 99.010
Ταινιόκολλα logo (8 mm x 10 m).

€ 4,52 | 99.015 
Ταινιόκολλα logo (8,4 mm x 12 m).

€ 4,52 | 99.016 
Ταινιόκολλα logo (8,4 mm x 12 m).

€ 0,87 | 99.004
Στυλοκόλλα logo
Πλαστικό σωληνάριο ελεγχόμενης ροής με 
(60) cc, ρευστή χαρτόκολλα, εύχρηστη που δεν 
λερώνει.

€ 9,22 | 112.092
Αυτοκόλλητο λευκό velkro
Ρολό (5) m, διαμέτρου (20) mm.

€ 1,58 | 112.093
Αυτοκόλλητο λευκό στρόγγυλο velkro
Το σετ αποτελείται από 12 ζεύγη αυτοκόλλητων, διαμέτρου 
(20) mm.

€ 1,46 | 27.105
Πινέλα κόλλας πλαστικά
Σετ 10 τεμαχίων.

€ 1,45 | 120.258
Ταινία διπλής όψης (3,8) cm, (10) m.

€ 3,31 | 99.003
Kόλλα γίγας logo 
(130) cc.

€ 1,27 | 99.002
Kόλλα logo 
(38) cc.

€ 1,77 | 120.325
Xαρτοταινία (5) cm, (40) m.

€ 4,31 | 112.007
Mαγνήτες
50 τεμαχίων, διαμέτρου (20) mm, 
& πάχους (3) mm.

€ 0,45 | 120.382
Κόλλα stick 
INSTANT 
(10) gr.

€ 0,74 | 120.383
Κόλλα stick 
INSTANT 
(20) gr.

€ 3,14 | 104.001
Κόλλα κρισταλιζέ
Κλασική κόλλα χειροτεχνίας γνωστή και σαν 
‘ATLACOL’ σε παχύρεστη μορφή και συσκευασία 
(500) gr, σε μπολάκι. Πρόκειται για λευκή κόλλα 
που γίνεται διάφανη όταν στεγνώσει!
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€ 1,99 | 120.041
Κόλλα λευκή σε 
πλαστικό µπουκάλι 
(300) gr.

€ 4,72 | 120.042
Κόλλα λευκή σε 
πλαστικό µπουκάλι 
(1000) gr.

€ 0,82 | 120.040
Κόλλα λευκή σε 
πλαστικό µπουκάλι 
(90) gr.

€ 3,72 | 56.057 Κόλλα ρευστή 
(250) ml, μη τοξική, για χαρτί, δεν κολλάει στα χέρια, 
διάφανη, άοσμη, δεν λεκιάζει τα ρούχα και τα έπιπλα. 
Ιδανική για τα σχολεία, μπορεί να μείνει σε ανοιχτά 
ποτηράκια μέχρι και 20 ημέρες χωρίς να στεγνώσει.

€ 13,64 | 56.065 
Γόµα σχεδίου
(250) ml, μπλε χρώμα, για 
χαρτιά, χρήση με πινέλο, ιδανική 
για εργασίες με ακουαρέλα, 
καθαρίζεται με νερό πριν 
στεγνώσει. Ζωγραφίζουμε ένα 
σχέδιο, το αφήνουμε να στεγνώσει 
και δίνουμε στο παιδί το χαρτί 
σχεδιασμένο. Το mail’gum είναι 
διάφανο, το παιδί θα χρωματίσει 
με τη σειρά του το χαρτί βάζοντας 
χρώματα όπου θέλει. Όταν 
στεγνώσει η ζωγραφιά του, θα 
κάνει peeling στα σημεία που 
κάναμε το προσχέδιο. 

€ 0,40 | 290.008
Κόλλα stick LUNA 
(10) gr.
€ 0,65 | 290.009
Κόλλα stick LUNA 
(20) gr.
€ 0,97 | 290.010
Κόλλα stick LUNA 
(40) gr.

€ 0,98 | 120.337
Κόλλα ρευστή 
διάφανη
(80) ml.

€ 4,70  
| 120.343
Κόλλα spray 
permanent
(150) ml.

€ 0,65 | 290.006
Κόλλα λευκή LUNA 
(100) ml.

€ 1,37 | 290.007
Κόλλα λευκή LUNA 
(250) ml.

€ 4,18  
| 120.336
Κόλλα ρευστή 
(1) L, μη τοξική, για 
χαρτί, δεν κολλάει στα 
χέρια, διάφανη, άοσμη, 
δεν λεκιάζει τα ρούχα και 
τα έπιπλα. Ιδανική για τα 
σχολεία, μπορεί να μείνει 
σε ανοιχτά ποτηράκια μέχρι 
και 20 ημέρες χωρίς να 
στεγνώσει.
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€ 2,55 | 33.001
Σηµαία πολυεστερική 
(90x150) cm.

€ 20,40 | 33.002
Σηµαία πολυεστερική (120x200) cm.

€ 20,40 | 33.007
Σηµαία παρέλασης µε κρόσσια 
(90x150) cm.

€ 12,12 | 33.009
Σηµαία Ε.Ε. (90x150) cm.

€ 29,07 | 33.010
Σηµαία Ε.Ε. (120x200) cm.

€ 1,94 | 33.011
Σηµαίες κρατών υφασµάτινες 
(18x25) cm.

€ 27,46 | 33.012
Σηµαία Tριών Iεραρχών µε κρόσσια 
(90x150) cm.

€ 18,80 | 33.015
Σηµαία επιτραπέζια µε βάση

€ 0,34 | 85.007
Σηµαία µε κονταράκι (25x35) cm.

€ 0,34 | 33.017
Σηµαία µε κονταράκι (25x35) cm.

€ 0,20 | 25.012
Kοµφετί σακουλάκι (50) gr.

€ 1,52 | 25.013
Kοµφετί σακουλάκι (500) gr.

€ 0,28 (ανά ρολό) | 25.011
Σερπαντίνα µασκέ

€ 1,04 | 25.056
Φρου - φρου

€ 1,20 | 25.055 Γιρλάντα 4 µέτρα (12x12) cm. € 2,40 | 25.061 Γιρλάντα 6 µέτρα (15x15) cm.
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€ 3,44 | 94.001
Mπαλόνια µεταλλιζέ 20 διαφορετικά χρώματα.

€ 2,51 | 94.003
Mπαλόνια συνήθη 20 διαφορετικά χρώματα.

€ 8,35 | 94.002
Mπαλόνια κατασκευών
100 διαφορετικά χρώματα.

€ 3,68 | 94.004
Mπαλόνια µε τρόµπα
20 διαφορετικά χρώματα.

€ 3,18 | 94.005
Μπαλόνια 
µε τρόµπα
10 διαφορετικά χρώματα.

€ 12,28 | 120.218
Xρώµατα προσώπου
Περιλαμβάνει 6 χρώματα, ένα 
βουρτσάκι και ένα σφουγγαράκι, όπως 
επίσης οδηγίες για δημιουργία 6 
διαφορετικών μασκών.

€ 7,93 | 120.241
Xρώµατα προσώπου 
Animals
4 τεμαχίων, περιλαμβάνει 
επίσης 1 πινέλο, 1 σφουγγάρι 
και ένα βιβλίο με οδηγίες.

€ 8,73 | 120.221
Xρώµατα προσώπου-
µολύβια µεταλλικά 
χρώµατα
Περιλαμβάνει 6 μολύβια σε 
μεταλλικούς χρωματισμούς και οδηγίες.

€ 8,73 | 120.240
Xρώµατα προσώπου-
µολύβια περλέ
Περιλαμβάνει 6 διαφορετικά 
χρώματα και οδηγίες.

€ 5,23 | 120.397
Χρώµατα προσώπου 
face deco σε καρτέλα 
Περιλαμβάνονται 6 διαφορετικά 
χρώματα.
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€ 38,37 | 39.019
Βιβλίο Μητρώο Νηπίων (25x35) cm, 100 φύλλων.

€ 29,23 | 39.027
Βιβλίο υλικού (25x35) cm, 100 φύλλων.

€ 4,12 | 39.030
∆ελτία εξαγωγής υλικού (17χ25) cm.

€ 2,94 | 39.049
Πρωτόκολλο (21χ29) cm, 50 φύλλων.

€ 4,54 | 39.060
Βιβλίο παρουσίας προσωπικού (17χ25) cm, 50 φύλλων.

€ 4,43 | 39.062-1
Ηµερήσιας λειτουργίας νηπιαγωγείου (21χ29) cm, 50 φύλλων.

€ 2,18 | 39.069
∆ιπλότυπο είσπραξης σχολικής επιτροπής (14χ21) cm.

€ 4,12 | 39.080
∆ελτίο εισαγωγής υλικού (17x25) cm.

€ 29,23 | 39.081
Βιβλίο ελέγχου συσιτούντων (25x35) cm, 100 φύλλων.

€ 39,38 | 39.083
Βιβλίο υλικού (25χ35) cm, 200 φύλλων.

€ 5,84 | 39.089
Βιβλίο ηµερήσιας σχολικής ζωής νηπιαγωγείου (21x29) cm.

Έντυπα νηπιαγωγείων & παιδικών σταθμών

€ 0,41 | 77.053
Καρφίτσες τοπογράφων

€ 0,60 | 77.052
Πινέζες χρωµατιστές

€ 1,78 | 171.024
∆ιπλόκαρφα Nο.3

€ 0,25 | 77.072
Συνδετήρες µεταλλικοί Νο.3

€ 0,32 | 77.070
Συνδετήρες µεταλλικοί Νο.4

€ 0,54 | 77.128
Συνδετήρες µεταλλικοί Νο.5

€ 1,97 | 77.003
∆ιπλόκαρφα Νο.4
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€ 63,75 | 171.049
Πλαστικοποιητής Α/3 Hq-335
Bsb μηχανή πλαστικοποίησης. Διαστάσεις: (478x190x110) mm, Βάρος: (2,4) kg. 
Μέγιστο μήκος πλαστικοποίησης: (338) mm, 80/100/125 mic. Kάνει και κρύα 
πλαστικοποίηση. Έχει 2 κυλίνδρους. Ταχύτητα πλαστικοποίησης: (250) mm/min, 
(47,8x19x11) cm.

€ 50,58 | 167.001
Καταστροφέας εγγράφων
Πλάτος εισόδου χαρτιού (22) cm.
Χωρητικότητα φύλλων: 5 Χωρητικότητα δοχείου: 
(12) λίτρα. Χρόνος λειτουργίας καταστροφής: 2 
λεπτά. Μικρός σε όγκο, cross cut (κόψιμο σαν 
κομφετί) με μεγαλύτερο επίπεδο ασφαλείας 
και κλείδωμα ασφαλείας για ενεργοποίηση και 
απενεργοποίηση. Μπορεί να καταστρέψει επίσης 
σύρματα και πιστωτική κάρτα (30x18x32) cm.

€ 164,02 | 167.006
Μηχάνηµα βιβλιοδεσίας πλαστικού σπιράλ
Χειροκίνητο, κατάλληλο για μικρά γραφεία, μεσαίας τάξης μέχρι 300 φύλλα δέσιμο, 
15 φύλλα την φορά (80) gr. Με ενσωματωμένο δίσκο για αποθήκευση σπιράλ και 
μέτρηση των εγγράφων του κατάλληλου μεγέθους σπιράλ (42x13x46) cm.

€ 7,31 | 167.013
Σετ σπιράλ για 10 έγγραφα
Το σετ περιλαμβάνει 5 λευκά σπιράλ (6) mm, 5 μπλε σπιράλ (8) mm, 10 διαφανή εξώφυλλα 
PVC, 5 χαρτόνια μπλε σκούρο και 5 λευκά απομίμησης δέρματος για οπισθόφυλλο.

€ 12,04 | 167.014
Σετ σπιράλ για 20 έγγραφα
Το σετ περιλαμβάνει 5 λευκά σπιράλ (6) mm, 10 μπλε σπιράλ (8) mm, 5 μαύρα σπιράλ 
(12) mm, 10 εξώφυλλα διαφανή PVC, 10 εξώφυλλα ημιδιαφανή, 5 μπλε σκούρο χαρτόνια 
απομίμησης δέρματος για οπισθόφυλλο, 5 λευκά, 5 ημιδιαφανή μπλε σκούρα και 5 μαύρα.

€ 34,43 | 171.050
Κοπτικό Α/4 10 φύλλων των 80 gr
Κοπτικό γκιλοτίνα χειροκίνητη Α4 με μαχαίρι. Ικανότητα 
κοπής 10 φύλλα, μήκος κοπής (21χ29,7) cm, βάρος 
(1,2) kg, (25x33) cm.

€ 31,39 | 167.011
Βάση εκτυπωτή µε 4 συρτάρια
Το κάθε συρτάρι χωράει 1 δεσμίδα χαρτιού Α4. Ανώτατο βάρος εκτυπωτή 34 κιλά 
(59x57x39) cm.

€ 19,77 | 171.039
Φύλλα πλαστικοποίησης A/3 100 mic
Σετ 100 τεμαχίων.

€ 22,80 | 171.040
Φύλλα πλαστικοποίησης A/3 125 mic
Σετ 100 τεμαχίων.

€ 10,20 | 171.041
Φύλλα πλαστικοποίησης A/4 100 mic
Σετ 100 τεμαχίων.

€ 16,07 | 171.042
Φύλλα πλαστικοποίησης A/4 125 mic
Σετ 100 τεμαχίων.
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€ 0,22 | 77.073
Σύρµατα Νο.10

€ 0,24 | 171.026
Σύρµατα Νο.64

€ 0,38 | 171.027
Σύρµατα Νο.126

€ 5,10 | 171.028
Συραπτική µηχανή Νο.64

€ 1,85 | 171.045
Συραπτική µηχανή Νο.10

€ 7,14 | 171.029
Συραπτική µηχανή Νο.126 € 0,51 | 120.335

Αποσυραπτικό

€ 14,16 | 77.125
Σουµέν φάκελος γραφείου (40x53) cm.

€ 0,65 | 77.028
Κοπίδι µεγάλο

€ 0,26 | 77.029
Κοπίδι µικρό

€ 0,30 | 120.259
Σελοτέιπ PP 
(12) mm, x (33) m.

€ 0,37 | 120.260
Σελοτέιπ PP 
(15) mm, x (33) m.

€ 0,95 | 120.317
Σελοτέιπ διάφανο 
(19) mm, x (33) m.

€ 2,47 | 171.030
Βάση σελοτέιπ 
(14,5x6x9) cm.

€ 1,24 | 77.175
Ρολό αυτοκόλητο πλαστικό
Ιδανικό για καπλάντισμα βιβλίων, πλάτος 50 εκ. μήκος 2 
μέτρων (10) m, x (50) cm.

€ 1,79 | 77.176
Ρολό αυτοκόλητο πλαστικό
Ιδανικό για καπλάντισμα βιβλίων, πλάτος 50 εκ. μήκος 3 
μέτρων. (10) m, x (50) cm.

€ 0,68 | 171.034
∆ακτυλοβρεχτήρας

€ 0,95 | 171.032
Λάστιχα προσδέσεως
(100) gr.€ 5,64 | 120.330

Αριθµοµηχανή γραφείου
10 ψηφίων, διπλής ενέργειας, με τετραγωνική ρίζα σε blister.

€ 2,23 | 120.333
∆ιακορευτής
10 φύλλων, μαύρο.

€ 0,48 | 77.127
Χάρακας πλαστικός (30) cm.
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€ 4,05 | 171.008
Φωτοτυπικό χαρτί A/4 10 χρώµατα 
(80) gr, 250 φύλλα.

€ 3,23 | 126.010
Φωτοτυπικό χαρτί A/4 
(80) gr.

€ 7,35 | 126.011
Φωτοτυπικό χαρτί A/3

€ 0,79 | 77.066
Kύβος γραφείου 
πλαστικός

€ 6,15 | 77.124
Σφραγιδοστάτης 
στρόγγυλος

€ 1,85 | 120.287
Χαρτί κύβου χρωµατιστό 
(7,5x7,5) cm, 320 φύλλων.

€ 0,51 | 120.288
Χαρτί notes κίτρινο 
Σετ 3 τεμαχίων (5x4) cm, 100 φύλλων.

€ 0,31 | 120.289
Χαρτί notes κίτρινο 
(7,5x7,5) cm, 100 φύλλων.

€ 1,89 | 120.290
Χαρτί κύβου τόξο
(7,5x7,5) cm, 200 φύλλων.

€ 1,89 | 120.291
Χαρτί κύβου µήλο
(7x7) cm, 200 φύλλων.

€ 0,56 | 120.298
∆ιορθωτικό 
Γερµανίας µονό
(18) ml.

€ 1,20 | 120.300
∆ιορθωτικό 
Γερµανίας στυλό 
(7) ml.

€ 1,07 | 120.301
∆ιορθωτικό mouse 
(8) m x (5) mm.

€ 1,44 | 120.297
Ταµπόν σφραγίδας 
(7x11) cm.

€ 0,85 | 120.296
Μελάνη σφραγίδας
(25) ml.

€ 1,15 | 120.299
∆ιορθωτικό & 
διαλυτικό Γερµανίας 
διπλό (18) ml.

303 κόκκινο 503 μπλε
603 πράσινο 904 μαύρο

302 κόκκινο 502 μπλε
602 πράσινο 902 μαύρο
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€ 0,03 | 77.055
Φάκελοι υπηρεσίας 
µεσαίοι
(23χ12) cm.

€ 1,99 | 171.023
Kλασέρ πλαστικό 5-8/20-32

€ 3,24 | 167.008
Αφρός καθαρισµού χεριών
(50) ml, καταστρέφει τα βακτηρίδια και τους ιούς, 
αποτελεσματικό κατά του ιού της γρίπης, σαλμονέλας κ.λ.π. 
Χωρίς ημερομηνία λήξης.

€ 4,59 | 167.009
Αφρός καθαρισµού χεριών
(200) ml, καταστρέφει τα βακτηρίδια και τους ιούς, 
αποτελεσματικό κατά του ιού της γρίπης, σαλμονέλας κ.λ.π. 
Χωρίς ημερομηνία λήξης.

€ 3,24 | 167.010
Μαντηλάκια καθαρισµού χεριών
Συσκευασία των 20 τεμαχίων, καταστρέφει τα βακτηρίδια και 
τους ιούς, αποτελεσματικό κατά του ιού της γρίπης, σαλμονέλας 
κ.λ.π. Χωρίς ημερομηνία λήξης.

€ 0,48 | 171.006
Φάκελοs µε λάστιχο & αυτιά

€ 10,43 | 120.321
Ξύστρα επιτραπέζια µε µανιβέλα
Διατίθεται σε 3 διαφορετικά χρώματα (7,5x12,5) cm. 

€ 7,19 | 120.322
Ξύστρα αυτόµατη 
µπαταρίας + δώρο 
ξύστρα ανταλλακτικό
Λειτουργία αυτόματης εκκίνησης, 
εξάρτημα απομακρυσμένης 
σπασμένης μύτης, διατίθεται 
σε 4 διαφορετικά χρώματα 
(7,5x12) cm. 

€ 0,07 | 77.046
Φάκελοι κίτρινοι (25χ35) cm.

€ 0,04 | 77.110
Φάκελοι κίτρινοι (16x23) cm.

€ 0,05 | 77.111
Φάκελοι κίτρινοι (18x26) cm.

€ 0,06 | 77.112
Φάκελοι κίτρινοι (20x28) cm.

€ 0,06 | 77.113
Φάκελοι κίτρινοι (22,4x32,4) cm.

€ 0,11 | 77.114 Φάκελοι κίτρινοι (31x41) cm.

€ 0,20 | 77.161
Φάκελοι ενισχυµένοι φυσαλίδες (12χ18) cm.

€ 0,33  | 77.162
Φάκελοι ενισχυµένοι φυσαλίδες (18χ26) cm.

€ 0,40 | 77.171
Φάκελοι ενισχυµένοι φυσαλίδες (24χ33) cm.

€ 0,03 | 77.172
Φάκελοι ενισχυµένοι φυσαλίδες (17χ22) cm.

€ 0,30 | 77.173
Φάκελοι ενισχυµένοι φυσαλίδες (18χ16) cm.
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€ 0,51 (ανά τμχ.)  
| 120.227
Mαρκαδόρος 
υπογράµµισης 
Σε 6 χρώματα.

€ 0,16 | 168.014
Σβήστρα άσπρη 

€ 0,17 | 168.015
Σβήστρα δίχρωµη

€ 0,59 (ανά τμχ.) | 120.285
Μαρκαδόρος στρόγγυλος HI 
TEXT (6,2) mm.

€ 0,59 (ανά τμχ.) | 120.286
Μαρκαδόρος τετράγωνος HI 
TEXT
(6,2) mm.

€ 0,15 (ανά τμχ.) | 120.281
Στυλό διαρκείας Νο.660
(1) mm.

€ 1,00 (ανά τμχ.) | 120.283
Στυλό gel διαρκείας Νο.1080
(0,7) mm.

€ 0,31 | 77.078
Ξύστρα µεταλλική

€ 1,28 | 171.031
Μολυβοθήκη µαύρη
(8χ10,5) cm.

€ 1,85 | 120.332
∆ίσκος γραφείου

Β μπλε BL μαύρο R κόκκινο GR πράσινο

Β μπλε BL μαύρο R κόκκινο

€ 0,46 | 171.043
Ξύστρα µεταλλική 
διπλή

€ 0,46 | 120.282
Στυλό διαρκείας Νο.901
(1) mm.

Β μπλε BL μαύρο R κόκκινο
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Β μπλε BL μαύρο R κόκκινο

Β μπλε BL μαύρο R κόκκινο

διαφανής
μαύρος
γκρι
μπλε
κόκκινος

€ 0,27  
| 120.352
Μολύβι 
Faber 2=B 
µε χρυσό 
κεφαλάκι 
Extra

€ 0,91  
| 120.292
Ξυλοµπογιά 
χοντρή ασηµί
(10) mm, με μύτη 
(5,6) mm.

€ 1,30  
| 120.293
Ξυλοµπογιά 
χοντρή χρυσή
(10) mm, με μύτη 
(5,6) mm.
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€ 50,42 | 45.019
Kαθρέπτης αναστημόμετρο
Kαθώς τα παιδιά βλέπουν την εικόνα τους μετρούν 
ταυτόχρονα και το ύψος τους. O καθρέπτης είναι 
κατασκευασμένος από άθραυστο υλικό και μπορούν 
σε αυτόν να μετρήσουν το ύψος τους παιδιά έως 
(1,50) m, (38x106) cm.

€ 98,22 | 45.001
Kαθρέπτης άθραυστος
Kαθρέπτης με ξύλινο χρωματιστό πλαίσιο 
(3,5) cm. Φτιαγμένος από άθραυστο 
πλαστικό μεγάλης ευκρίνειας που δεν 
αλλοιώνει το είδωλο. Eντελώς ακίνδυνος 
(100χ1,5x65) cm.

€ 12,88 | 45.003
Kαθρεπτάκια
Σετ από 8 κυκλικά διαμέτρου (10) cm και 8 
τετράγωνα (10x10) cm, καθρεπτάκια φτιαγμένα από 
ειδικό άθραυστο πλαστικό. Eντελώς ακίνδυνα.

€ 123,58 | 45.018
Tριπλός καθρέπτης
Άθραυστος καθρέπτης που οι δύο πλευρές του έχουν την 
δυνατότητα να περιστρέφονται έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν 
να βλέπουν το προφίλ τους αλλά και το πίσω μέρος του 
σώματός τους. Xρωματιστά πλαίσια αλουμινίου. Ανά πάνελ 
(35x3χ100) cm.

€ 7,55 | 134.012
Αναστημόμετρο 
καμηλοπάρδαλη 
“EVA”
(180) cm.

€ 7,55 | 134.013
Αναστημόμετρο 
δεινόσαυρος “EVA”
(150) cm.

€ 7,55 | 134.018
Αναστημόμετρο 
ελέφαντας “EVA”
(170) cm.

€ 12,48 | 45.002
Kαθρεπτάκια
Σετ από 8 καθρεπτάκια (14x20) cm, φτιαγμένα 
με ειδικό άθραυστο πλαστικό, για ατομική χρήση 
από κάθε παιδί χωριστά. Eντελώς ακίνδυνα.

€ 16,92 | 4.273
Αναστημόμετρο με 
ζωάκια
Περιλαμβάνει 4 κλιψάκια με 
ζωάκια, τα οποία μετακινούνται 
από ύψος σε ύψος για να 
παρακολουθείτε εύκολα την 
ανάπτυξη. Ξεκινάει από τα (40) 
cm, με μέγιστο (160) cm, 
(22,9x2,5x130) cm. 
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€ 24,92 | 105.014
Φτιάξε εκφράσεις ανδρικού προσώπου
(50x70) cm.

€ 24,92 | 105.015
Φτιάξε εκφράσεις γυναικείου προσώπου
(50x70) cm.

“ ”
Φτιάξτε τον κύριο ή την κυρία με χαρούμενο, λυπημένο, 

θυμωμένο ή ευτυχισμένο πρόσωπο. Ιδανικός τρόπος 
να γνωρίσουν τα παιδιά τα συναισθήματα και τις 

εκφράσεις του προσώπου που αντιστοιχούν σ’ αυτά. Mε 
αποσπώμενα κομμάτια για να φτιάχνουν τα παιδιά την 
δική τους εκδοχή του χαρούμενου ή του λυπημένου.

€ 37,79 | 105.003
Eκπαιδευτική πάντα οι 4 εποχές
Συνοδεύεται από 24 αποσπώμενα κομμάτια (με 
σκρατς) τα οποία τοποθετούνται έτσι ώστε να 
γνωρίσουν τα παιδιά τις εποχές (50x70) cm.
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€ 12,48 | 152.036
Χάντρες στρόγγυλες μεγάλες 
300 πολύχρωμες πλαστικές χάντρες διαμέτρου 
(1,8) cm, και χρωματιστά κορδόνια για περάσματα.

€ 20,39 | 20.020
Χάντρες στρόγγυλες σε 
κουβαδάκι
200 τεμαχίων, διαμέτρου (2) cm.

€ 8,95 | 20.017
Σύστημα αρίθμησης 
Σε πλαστική κασετίνα από ανθεκτικό πλαστικό σε 10 
διαφορετικά μεγέθη και χρώματα. Eίναι ειδικό για 
μαθηματικές δραστηριότητες (19x4x20) cm.

€ 9,42 | 20.018
Αριθμητήριο σκάλα 
Περιλαμβάνει 36 χάντρες χρωματιστές, 16 στηρίγματα για χάντρες 
και μία βάση σε πλαστική κασετίνα. Παιχνίδι κατάλληλο για 
αριθμητικές ασκήσεις (19x4x20) cm.

€ 66,50 | 61.029
Γεωμετρικά σχήματα ταξινόμησης
Aποτελείται από 72 κομμάτια σε 3 διαφορετικά σχήματα, 5 χρώματα 
και 2 πάχη, διαφορετικών υλικών, ώστε να εξηγείται η ελαστικότητα, η 
σκληρότητα, η απορροφητικότητα, η διαφάνεια. Oι διαφορές στο ανάγλυφο 
της κάθε επιφάνειας δίνουν την δυνατότητα στα παιδιά να εξασκήσουν την 
αίσθηση της αφής (5,5) cm.

€ 3,63 | 290.339
Ξύλινο αριθμητήριο LUNA
Δίχρωμο, περιλαμβάνει 100 χάντρες 
(16x26) cm.

€ 4,86 | 88.008
Αριθμητήριο ξύλινο 
Δίχρωμο με 100 χάντρες 
(24x30) cm.

€ 10,03 | 152.027
Λογικά μπλοκς
60 τεμαχίων, σε κασετίνα (20,5x3x15) cm.

€ 32,30 | 61.026
Ανθρωπάκια λογικής
48 ανθρωπάκια ύψους (14) cm, σε 4 χρώματα, 
άνδρες, γυναίκες, κορίτσια και αγόρια που 
στέκονται, περπατούν και τρέχουν. Tα παιδιά 
συνθέτουν οικογένειες, συγκρίνουν και βρίσκουν 
διαφορές.

€ 27,36 | 152.046
Μεγάλα γεωμετρικά σώματα 
πλαστικά διαφανή
Σετ 17 τεμαχίων, ύψος κάθε σώματος περίπου (10) cm.

€ 30,74 | 152.047
Μεγάλα γεωμετρικά σώματα πλαστικά 
χρωματιστά 
Σετ 17 τεμαχίων, ύψος κάθε σώματος περίπου (10) cm.
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€ 19,34 | 45.041
Παρουσίασε τον καιρό
Μια αφίσα με κάρτες που απεικονίζουν τα καιρικά φαινόμενα, όταν στερεωθούν στο 
τζάμι φωτίζουν Περιλαμβάνονται: 1 ήλιος, 1 φεγγάρι, 2 σύννεφα, 1 ουράνιο τόξο 
καθώς επίσης 25 μικρότερες κάρτες που παρουσιάζουν την βροχή, τις ψιχάλες, τις 
νυφάδες χιονιού, το χαλάζι, τα αστέρια (49x32) cm.

€ 73,42 | 45.030
Το ημερολόγιο μας
Με 70 μεγάλες μαγνητικές κάρτες 
από εύκαμπτο πλαστικό. Eύχρηστο από 
τα λεπτά δάκτυλα των παιδιών, στη 
διαμόρφωση της ημερήσιας εικόνας, 
μέσω διαλόγου στην ομάδα με βάση 
τον μήνα, ημέρα, καιρό, εποχή, και 
το ντύσιμο μας. Περιλαμβάνει θήκη 
αποθήκευσης για όσες κάρτες δεν 
χρησιμοποιούνται (64x62) cm.

€ 20,76 | 45.042
Παρουσίασε τις εποχές
Το σετ περιλαμβάνει 4 μεγάλα δένδρα-αφίσες που το 
καθένα παρουσιάζει την κάθε εποχή. Ο χειμώνας είναι ένα 
χριστουγεννιάτικο δένδρο το οποίο μπορεί να διακοσμηθεί 
κολλώντας πάνω νυφάδες χιονιού ή μπάλες Χριστουγέννων. Σε 
κάθε αφίσα στο κάτω μέρος υπάρχει ένας κενός χώρος για να 
γράψει η δασκάλα την εποχή. Περιέχονται: 4 δένδρα, 4 κάρτες 
(για να γράψετε τις εποχές) 28 κύκλοι με διάφορα αντικείμενα 
και αυτοκόλλητο velcro (47x64) cm.

€ 15,24 | 45.011
Νομίσματα EURO
Περιλαμβάνει 28 χαρτονομίσματα, 88 κέρματα, 
10 ταμπελάκια με τιμές και 8 με μαθηματικά 
σύμβολα. Σε συσκευασία (23x3x18) cm. 

€ 3,02 | 152.014
Νομίσματα EURO
Περιέχει 8 κάρτες (15x20) cm, τέσσερις με κέρματα και 
τέσσερις με χαρτονομίσματα (15x20) cm.
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€ 21,61 | 152.021
Ανθρωπάκια αρίθμησης 
Πλαστικά πολύχρωμα ανθρωπάκια 
100 τεμαχίων σε 5 χρώματα, 
κατάλληλα για μέτρηση και ταξινόμηση 
(7,5x6) cm.

€ 13,31 | 152.026
Ψαράκια αρίθμησης 
Σετ 400 τεμαχίων, (4) cm.

€ 16,25 | 152.037
Μάρκες αρίθμησης 
1000 πολύχρωμες πλαστικές διαφανείς μάρκες 
κατάλληλες για μέτρηση και ταξινόμηση (2,5) cm.

€ 19,58 | 152.038
Τετράγωνα αρίθμησης 
1000 πολύχρωμα πλαστικά διαφανή γεωμετρικά σχήματα 
κατάλληλα για μέτρηση και ταξινόμηση (2,5) cm.

€ 13,60 | 152.039
Δεινοσαυράκια αρίθμησης 
Σετ 128 τεμαχίων. Πολύχρωμοι μικροί πλαστικοί δεινόσαυροι 
κατάλληλοι για μέτρηση και ταξινόμηση.

€ 10,61 | 152.040
Ψαράκια αρίθμησης 84 τεμάχια
Σετ 84 τεμαχίων, πολύχρωμα πλαστικά ζώα της θάλασσας 
κατάλληλα για μέτρηση και ταξινόμηση. Από (4) έως (6) cm.

€ 8,84 | 152.041
Μέσα μεταφοράς αρίθμησης 
Σετ 72 τεμαχίων. Πολύχρωμα πλαστικά οχήματα 
κατάλληλα για μέτρηση και ταξινόμηση.

€ 8,63 | 152.042
Έντομα αρίθμησης 
Σετ 72 τεμαχίων. Πολύχρωμα 
πλαστικά έντομα κατάλληλα για 
μέτρηση και ταξινόμηση.

€ 13,52 | 152.044
Ζωάκια αρίθμησης ήμερα 
Σετ 192 τεμαχίων. Πολύχρωμα πλαστικά ζώα κατάλληλα 
για μέτρηση και ταξινόμηση, (4) cm.

€ 14,22 | 152.043
Ζώα αρίθμησης άγρια 
Σετ 120 τεμαχίων. Πολύχρωμα πλαστικά ζώα κατάλληλα 
για μέτρηση και ταξινόμηση, (4) cm.
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€ 12,01 | 36.008
Mαγνητικό ρολόϊ διδασκαλίας
12 & 24 ωρών, από ανθεκτικό πλαστικό μη τοξικό με 
διάμετρο (40) cm. Aναγράφονται ευκρινώς 24 ώρες, 
60 λεπτά και διαβαθμίσεις. Πίσω του υπάρχουν τέσσερις 
μαγνήτες για τοποθέτηση καθώς και γαντζάκι 
για κρέμασμα (40,6x5,8χ42,7) cm.

€ 5,36 | 152.022
Εκπαιδευτικό ρολόϊ διδασκαλίας
Μεγάλο πλαστικό ρολόϊ που στερεώνεται στο 
τραπέζι ή κρεμιέται στον τοίχο, πίνακα κ.λ.π. 
(28x33) cm.

€ 1,77 | 152.023
Ρολόϊ εξάσκησης μαθητών
Πλαστικό ρολόϊ με κινούμενους δείχτες και 
υποδιαιρέσεις ωρών και λεπτών. Ειδικό για να το 
πιάνουν και να το επεξεργάζονται μικρά χεράκια. 
Προσφέρει εξοικείωση με τον χρόνο και εύκολη 
εκμάθηση της ώρας (11x11,5) cm.

€ 13,80 | 45.023
Το θερμόμετρο μας
Mε αληθινές ενδείξεις 
θερμοκρασίας. Περιλαμβάνει 
προτάσεις για δραστηριότητες 
(7χ1χ41) cm.

€ 32,30 | 61.024
Εκκρεμές
Aπό τις ειδικές εγκοπές στη βάση του, ρυθμίζουμε τον χρόνο της ταλάντωσης 
από (5) έως (25) sec με ενδιάμεσες διαβαθμίσεις (10), (15), (20) sec. Tο σετ 
αποτελείται από τρεις χρονομέτρες-εκκρεμές (12χ2,5χ16) cm.

€ 38,00 | 61.015
Ζυγαριά κλόουν
Tοποθετώντας τα ανάλογα βαρίδια ο κλόουν 
ισορροπεί. Περιέχονται 20 βαρίδια αριθμοί και 2 
κουβάδες αποθήκευσης (17x22) cm.

€ 38,00 | 61.018
Γεωμετρικές λωρίδες
68 λωρίδες από διάφορα σχήματα και μεγέθη, 
ένα κουτί με διπλόκαρφα, ένα μοιρογνώμιο και 
11 κάρτες εργασίας (32x2) cm.

€ 92,28 | 48.019
Κούκλα ανατομίας 
Με 11 τεμάχια, (50) cm.

€ 18,14 | 4.331
Ξύλινο αριθμητήριο
Τα παιδιά μαθαίνουν να μετρούν στο μοντέρνα 
σχεδιασμένο αριθμητήριο που διαθέτει 10 σειρές, 
με 10 χάντρες η καθεμία (27χ3χ30) cm.

€ 30,75 | 4.360
Ρολόι δραστηριοτήτων
Συμπεριλαμβάνονται κάρτες δραστηριοτήτων 
που τοποθετούνται στο πάνω μέρος του 
ρολογιού ώστε το παιδί να αντιστοιχίσει την 
ώρα με την κατάλληλη κάρτα δραστηριοτήτων 
(20,7x9x24,5) cm.

€ 31,53 | 4.361
Άβακας μεγάλος
Ξύλινος, με 50 χάντρες μέτρησης (35x8x34) cm.
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€ 41,80 | 19.001
Μικροσκόπιο με zoom 
και προτζέκτορα
(20x10x7) cm.

€ 34,20 | 61.033
Παρασκευάσματα μικροσκοπίου 
6 τεμάχια, (7,5x3) cm.

€ 4,02 | 48.020
Εντομοσκόπιο μικρό
(7) cm.

€ 30,40 | 19.004
Τηλεσκόπιο με 
τρίποδο (55x5) cm.

€ 45,60 | 19.002
Βιντεοσκόπιο με 72 εξαρτήματα 
(30x21x16) cm.

€ 19,28 | 118.010
Μαγνητικό πεδίο
(9x12) cm.

€ 9,68 | 48.073
Γιγάντιος πεταλοειδής 
μαγνήτης 
(21) cm.

€ 7,80 | 45.025
Έξι εύπλαστες 
μεζούρες μέτρησης 
Από εύπλαστο υλικό με 
ευδιάκριτες γραμμές  
(5x100) cm.

€ 47,50 | 61.030
Μεγενθυντικός φακός μεγάλος 
Διαμέτρου (11) cm, η βάση μας βοηθά όταν 
παρατηρούμε στο εξωτερικό περιβάλλον π.χ. μια 
μυρμηγκοφωλιά, ενώ μέσα στο δοχείο μπορούμε 
να τοποθετήσουμε ζωντανά έντομα.

“ ”
Σειρές παρασκευασμάτων 

με θέματα για μικρά παιδιά. 
Eίναι ομαδοποιημένα σε 

ΕNTOMA και ΛAXANIKA.

€ 2,18 | 77.101
Μεγενθυντικός φακός 
(7,5) cm
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€ 33,60 | 24.002
Χάρτης δύο όψεων Ελλάδας 
Xάρτης διδασκαλίας πλαστικοποιημένος διαστάσεων 
(100x140) cm. Mε δύο όψεις, στην μία πολιτικός και στην 
άλλη γεωφυσικός. Mε όλα τα νέα γεωγραφικά στοιχεία. 

€ 33,60 | 24.002-01
Χάρτες δύο όψεων 
Xάρτες διδασκαλίας πλαστικοποιημένοι διαστάσεων (100x140) cm. Mε δύο όψεις, στην μία πολιτικός και στην 
άλλη γεωφυσικός. Mε όλα τα νέα γεωγραφικά στοιχεία. 

€ 17,92 | 24.001
Υδρόγειος σφαίρα
Mε πολιτική χαρτογράφηση. Έχει διάμετρο (20) cm 
και ύψος (29,5) cm.

-Ωκεανίας -Παγκόσμιος-Αφρικής

-Αμερικής -Ασίας

-Ευρώπης

-Ελλάδας

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:5.500.000

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:808.000

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:11.200.000ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:12.300.000

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:10.000.000 ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:12.000.000 ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:32.119.000

€ 30,72 | 24.003
Υδρόγειος σφαίρα Διάμετρος (30) cm.

€ 72,00 | 24.004
Υδρόγειος σφαίρα Διάμετρος (40) cm.

€ 26,37 | 290.026
Υδρόγειος σφαίρα φωτειζόμενη 
IMPERIAL (26) cm.

€ 29,51 | 290.027
Υδρόγειος σφαίρα φωτειζόμενη 
IMPERIAL (30) cm.
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€ 30,58 | 140.001
Πολυλειτουργικός πίνακας-εκθετήριο
Ένας πίνακας εκθετήριο από πλαστικοποιημένο καραβόπανο υψηλής αντοχής και 
διαφανείς λωρίδες. Aπαραίτητος σε κάθε σχολείο για την καθημερινή εργασία 
διδασκαλίας. Συλλογική έκθεση και ορατότητα διαφόρων γραφικών στοιχείων σε 
χαρτί, χαρτόνι ή ξύλο, όπως κάρτες, φωτογραφίες, ασκήσεις, δομή φράσεων, κ.ά. 
(104x81) cm.

€ 24,88 | 140.083
Πίνακας μαρκαδόρου & μαγνητικός
Ελαστικός, εύκολα μεταφέρεται (70x50) cm.

€ 27,12 | 140.088
Πίνακας με 121 τετράγωνα
Ένας εκπαιδευτικός πίνακας κατασκευασμένος από πυρίμαχο-πλαστικοποιημένο 
καραβόπανο υψηλής αντοχής, που διαθέτει διάφανα τετράγωνα. Απαραίτητος σε κάθε 
σχολείο για την καθημερινή εργασία διδασκαλίας. Συλλογική έκθεση με αριθμούς ή 
γράμματα, αριθμητικές πράξεις, δομή φράσεων κ.ά. (77x77) cm.

€ 9,52 | 140.089
Αυτοκόλλητες θήκες για φωτογραφίες
Περιλαμβάνει 25 καρτέλες και 3 επιπλέον θήκες δώρο! (3,7x5,5) cm.

€ 11,97 | 140.084
Αυτοκόλλητες-εύκαμπτες λωρίδες
Το σετ περιλαμβάνει 12 λωρίδες (25x3) cm και 8 λωρίδες (25x2) cm, 
που κόβονται εύκολα και είναι ιδιαίτερα εύκαμπτες. Ιδανικά για ποστάρισμα 
ανακοινώσεων, καρτών παιχνιδιού, εργασιών και για πολλές ακόμα χρήσεις στον 
παιδικό σταθμό και το νηπιαγωγείο. Πάνω τους γράφεις και σβήνεις εύκολα ενώ 
χάρη στην μεταλλική επίστρωση που διαθέτουν έλκονται με μαγνήτες.
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€ 17,42 | 140.107
Αναγνωρίζω και καθοδηγώ τα συναισθήματα 
Παίζοντας ανακαλύπτουν τα συναισθήματα, είναι το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη 
συναισθηματικής νοημοσύνης, να επιτύχουν μεγαλύτερο αυτοέλεγχο και την κατάλληλη 
συναισθηματική ρύθμιση. Διδάσκει πώς να αναγνωρίζουν συναισθήματα στον εαυτό τους 
και στους άλλους και να παίρνουν σωστές αποφάσεις σχετικά με τη συμπεριφορά τους. 
Παίζοντας μαθαίνουν να αναγνωρίζουν από τις εκφράσεις και τις χειρονομίες τα 10 βασικά 
συναισθήματα, να τα κατατάσσουν σε ευχάριστα και δυσάρεστα και να τα ταξινομούν 
σύμφωνα με την έντασή τους.

€ 17,44 | 215.001
Η εξερεύνηση των συναισθημάτων
Το παιχνίδι της συναισθηματικής νοημοσύνης. Εκπαιδευτικό παιχνίδι-διδακτικό υλικό 
υψηλής ποιότητας απαραίτητο και στην ειδική αγωγή, στόχος του είναι η ανάπτυξη 
της συναισθηματικής νοημοσύνης, η οποία είναι συνδεδεμένη με το επίπεδο ευτυχίας 
στη ζωή του παιδιού. Βοηθά το παιδί: 1) Στην αναγνώριση συναισθημάτων όπως η 
χαρά, η λύπη, ο θυμός, ο ενθουσιασμός, ο φόβος και το άγχος, 2) στην έκφραση των 
συναισθημάτων του, 3) στη διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων όπως η ζήλια,  
4) στην κατανόηση και αντιμετώπιση των καθημερινών δυσκολιών που προκύπτουν 
στο σχολείο και στο σπίτι, 5) στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησής του (35x25x7) cm. 

€ 28,18 | 140.108
LOGO-BITS στοματοπροσωπική εκπαίδευση
Στοματοπροσωπικές κάρτες πρακτικής εργασίας για τη σωστή τοποθέτηση των χειλιών, της 
γλώσσας, το σαγόνι και τον ουρανίσκο, επιτυγχάνοντας τον κατάλληλο συντονισμό και τη 
δύναμη του στοματοπροσωπικού μυϊκού συστήματος. Αποτελεί μέρος της στοματοπροσωπικής, 
myofunctional θεραπείας (TMF), ιδιαίτερα κατάλληλο για επανεκπαίδευση σε θέματα 
συνήθειας πιπίλας, αναπνοής, μάσησης, κατάποσης, άρθρωσης και της φώνησης.

€ 14,40 | 140.109
Βασικές καθημερινές συνήθειες 
Σετ 5 πολύ απλών ακολουθιών με 4 βήματα η καθεμιά, με μεγάλες φωτογραφίες 
που επιτρέπουν την εκπαίδευση στις βασικές καθημερινές συνήθειες υγιεινής, την 
αυτονομία και τη συνεργασία στις δουλειές του σπιτιού. Ιδιαίτερα κατάλληλο για την 
ειδική εκπαίδευση των παιδιών. Βοηθά την προώθηση μεγαλύτερης αυτονομίας, 
αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης.

€ 17,44 | 215.002
Παντομίμα συναισθημάτων
Ψυχαγωγεί και διασκεδάζει εκπαιδεύοντας μικρούς και μεγάλους στην αυτοπαρατήρηση, 
στην αναγνώριση της σημασίας της μη λεκτικής επικοινωνίας, στην αναγνώριση της 
γλώσσας του σώματος, στη διαχείριση της συμπεριφοράς, στην ενίσχυση της ευγενούς 
άμιλας, στην ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος.
Το παιχνίδι αποτελείται από κάρτες δύο χρωμάτων: κόκκινο και μπλε. Στις κόκκινες κάρτες 
αναγράφεται μια συμπεριφορά και στις μπλε ένα συναίσθημα. Ο παίκτης παρουσιάζει τη 
συμπεριφορά που αναγράφεται στην κόκκινη κάρτα χωρίς να μιλήσει εκπέμποντας το 
συναίσθημα που αναγράφεται στην μπλε κάρτα. Στόχος είναι να βρει ο συμπαίκτης του ποια 
συμπεριφορά και ποιο συναίσθημα παρουσιάζονται χωρίς να μιλήσουν. Ο παίκτης που θα 
βρει τις περισσότερες σωστές απαντήσεις κερδίζει! H συσκευασία περιέχει 55 κόκκινες 
κάρτες στις οποίες αναγράφονται συμπεριφορές, 34 μπλε κάρτες στις οποίες αναγράφονται 
συναισθήματα, 1 ταμπλό, 5 πιόνια, 1 φύλλο οδηγιών και 1 κλεψύδρα (35x25x7) cm.

€ 9,30 | 140.112
Σετ τριών 
επανεγγράψιμων 
ζαριών
Φτιάξτε το δικό σας 
επιτραπέζιο παιχνίδι με 
μεγάλα επανεγράψιμα ζάρια. 
Μπορείτε να τα αριθμήσετε, 
να ζωγραφίσετε φιγούρες, να 
τα χρωματίσετε και ό,τι άλλο 
μπορείτε να φανταστείτε.
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€ 14,62  
| 140.095
Maxi αλληλουχίες 
βρεφανάπτυξη
Μεγάλες σε μέγεθος εικόνες 
με απλές αλληλουχίες 
βημάτων που βοηθούν τα 
παιδιά να κατανοήσουν τις 
χρονικές ακολουθίες της 
βρεφανάπτυξης. Με 20 
κάρτες (11,5x11,5) cm.

€ 14,62 | 140.096
Maxi αλληλουχίες φύση
Μεγάλες σε μέγεθος εικόνες με απλές αλληλουχίες βημάτων που 
βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν τις χρονικές ακολουθίες των 
λειτουργιών της φύσης. Με 20 κάρτες (11,5x11,5) cm.

€ 14,62  
| 140.097
Maxi 
αλληλουχίες 
προϊόντα
Μεγάλες σε μέγεθος 
εικόνες με απλές 
αλληλουχίες βημάτων 
που βοηθούν τα παιδιά 
να κατανοήσουν τις 
χρονικές ακολουθίες 
της παραγωγής. Με 20 
κάρτες (11,5x11,5) cm.

€ 36,30 | 140.114
Τοπολογία
Αναπτύσσει την χωρική αντίληψη 
και βοηθά τα παιδιά να μάθουν 
για διάφορα γεωμετρικά σχήματα 
μέσα από την παρατήρηση 
και το χειρισμό. Περιλαμβάνει 
14 γεωμετρικά σχήματα και 
15 ράβδους που μπορούν 
να σχηματίσουν μέχρι και 50 
διαφορετικούς γεωμετρικούς 
σχηματισμούς.

€ 15,90 | 140.116
Maxi-σφραγίδες 
έκφρασης
Σετ από 10 μεγάλες σφραγίδες με τα 
βασικά συναισθήματα που καθοδηγούν 
τη συμπεριφορά μας: την ευτυχία, την 
αυτοπεποίθηση, τον θαυμασμό, την 
περιέργεια, την έκπληξη, θυμό, αηδία, 
τη θλίψη, τον φόβο και την ενοχή. 
Βοηθά τα παιδιά να εντοπίσουν και 
να εκφράσουν τα συναισθήματά τους 
και να αναπτύξουν κοινωνικές και 
συναισθηματικές δεξιότητες. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε 
ταμπόν μελανιού.

€ 13,83 | 140.117
Για την πρόληψη 
της παρενόχλησης-
bullying
5 σετ για τη διδασκαλία στα 
παιδιά πως να αποτρέψουν 
καταστάσεις εκφοβισμού πριν 
καν συμβούν, εξοπλίζοντάς 
τα με τις στρατηγικές για την 
αντιμετώπιση της παρενόχλησης.
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€ 13,40 | 140.094
Maxi memo μέρη του κόσμου
Εκπαιδευτικό παιχνίδι μνήμης για παιδιά με καρτέλες που 
απεικονίζουν αξιοθέατα από όλο τον κόσμο. Με 34 κάρτες (9x9) cm.

€ 13,40 | 140.091
Maxi memo ζώα
Εκπαιδευτικό παιχνίδι μνήμης για παιδιά με καρτέλες που 
απεικονίζουν ζωάκια. Με 34 κάρτες (9x9) cm.

€ 13,40 | 140.092
Maxi memo υγιεινή διατροφή
Εκπαιδευτικό παιχνίδι μνήμης για παιδιά με καρτέλες που απεικονίζουν 
συνήθειες υγιεινού τόπου διατροφής. Με 34 κάρτες (9x9) cm.

€ 13,40 | 140.093
Maxi memo φυλές του κόσμου
Εκπαιδευτικό παιχνίδι μνήμης για παιδιά με καρτέλες που απεικονίζουν 
διάφορες φυλές από όλο το κόσμο. Με 34 κάρτες (9x9) cm.

€ 27,36 | 140.120
Οικογένειες του κόσμου (συνδυασμός)
24 ξύλινες φιγούρες για σύνδεση, που εκπροσωπούν διαφορετικές οικογένειες 
του κόσμου. Τα παιδιά μπορούν να συνδέσουν τη δική τους οικογένεια και 
να παίξουν με τους χαρακτήρες, που ο καθένας είναι επίσης ανεξάρτητος. 
Περιλαμβάνει έξι χρωματιστά κορδόνια. Αναπτύσσει λεπτές κινητικές δεξιότητες 
σε παιδιά άνω των δύο ετών. Εμπνευσμένο από τη μεθοδολογία Montessori.

€ 27,36  
| 140.121
Επαγγέλματα 
(συνδυασμός)
24 ξύλινες φιγούρες για 
σύνδεση, από διαφορετικά 
επαγγέλματα και σχετικά 
στοιχεία τους. Τα παιδιά 
μπορούν να συνδέσουν 
το κάθε επάγγελμα με 
τα αντίστοιχα στοιχεία 
του και να παίξουν 
με τους χαρακτήρες. 
Περιλαμβάνει οκτώ 
χρωματιστά κορδόνια. 
Αναπτύσσει λεπτές 
κινητικές δεξιότητες. 
Εμπνευσμένο από τη 
μεθοδολογία Montessori.
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€ 18,77 | 140.081
Βρες τα χρώματα
Ρίξε τα 2 ζάρια και σύμφωνα με τα χρώματα που θα εμφανιστούν, βρες την κάρτα με το παιδί που φοράει τα ίδια 
χρώματα. Στο τέλος, όποιος έχει συγκεντρώσει τις περισσότερες κάρτες είναι ο νικητής του παιχνιδιού. Βοηθάει στην 
παρατηρητικότητα και στην εκμάθησω των χρωμάτων. Περιλαμβάνει 40 κάρτες (5x5) cm, με εικόνες, 2 ζάρια με 
χρώματα και CD για να εξασκήσει την παρατηρητικότητά του μόνο του κάθε παιδί ή με όλη την τάξη.

€ 20,44 | 140.082
Ταξινόμησε τα χρώματα και μάθε να μετράς
Συνολικά 300 μάρκες σε 6 διαφορετικά χρώματα που τα παιδιά τις ταξινομούν χρησιμοποιώντας το ζάρι με τα χρώματα. 
Επιπρόσθετα διαθέτει 1 ζάρι με τελείες, 1 ζάρι με αριθμούς και 1 ζάρι με πρόσθεση και αφαίρεση επιτρέποντας στα 
παδιά να κάνουν τους πρώτους υπολογισμούς τους. Περιλαμβάνει 300 μάρκες (50 κόκκινες, 50 μπλε, 50 πράσινες, 50 
κίτρινες, 50 ροζ και 50 πορτοκαλί, 1 ζάρι με χρώματα, 1 ζάρι με τελείες από το 1 έως το 6, 1 ζάρι με αριθμούς από το 
1 έως το 6 και 1 ζάρι με την πρόσθεση και την αφαίρεση.

€ 44,69 | 140.085
Φτιάξε κλασικά παραμύθια με εικονογράμματα και ζάρια
Εκπαιδευτικό παιχνίδι που επιτρέπει στα παιδιά να επινοήσουν τα δικά τους παραμύθια με την βοήθεια των ζαριών 
και των αγαπημένων τους χαρακτήρων από όλα τα κλασικά παραμύθια και όχι μόνο που απεικονίζονται στις εικόνες. 
Περιλαμβάνει 15 ζάρια (με 90 διαφορετικά εικονογραφήματα) αντίστοιχα με τα διάφορα χαρακτηριστικά της κάθε 
ιστορίας. 2 κίτρινα ζάρια με θέματα (ήρωες παραμυθιών), 6 πράσινα ζάρια με ρήματα, 4 πορτοκαλί ζάρια με 
επιθετικούς προσδιορισμούς, 2 γαλάζια ζάρια με επίθετα και 1 γκρι ζάρι με επιρρήματα. Επίσης περιέχει CD MP3 με 
6 κλασικά παραμύθια.

€ 19,08 | 140.086
Πού ζούνε τα ζώα;
Συλλογικό εκπαιδευτικό παιχνίδι που μαθαίνει στα παιδιά πού ζουν τα ζώα της φάρμας, της ζούγκλας, της ερήμου, 
των πόλων και της θάλασσας. Περιλαμβάνει 5 εξάγωνες κάρτες που απεικονίζουν το περιβάλλον των ζώων, 30 
κάρτες ζώων και 1 ζάρι (3,5) cm. Διαθέτει σύστημα αυτοδιόρθωσης.

€ 19,08 | 140.087
Πού βρισκόμαστε μέσα στο σπίτι;
Καθημερινές δραστηριότητες μέσα στο σπίτι και στην αυλή. Συλλογικό παιχνίδι που μαθαίνει στα παιδιά να ξεχωρίζουν 
τις διάφορες δραστηριότητες μέσα στο σπίτι (κουζίνα, μπάνιο, σαλόνι, υπνοδωμάτιο ακόμα και στον κήπο). Περιλαμβάνει 
5 εξάγωνες κάρτες (με τους χώρους του σπιτιού), 30 κάρτες (με δραστηριότητες) και 1 ζάρι (3,5) cm. Διαθέτει 
σύστημα αυτοδιόρθωσης.
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€ 22,66 | 140.080
Φτιάξε παραμύθια με ζάρια
Ρίξε το ζάρι και άφησε την φαντασία σου να καλπάσει για να φτιάξεις παραμύθια με τους χαρακτήρες, τα ζώα, τα 
αντικείμενα που εμφανίζονται στις εικόνες. Βοηθάει στην ανάπτυξη της γλώσσας. Περιλαμβάνει 10 ζάρια και 72 
εικόνες.

€ 35,76 | 140.078
Προγραμματισμός καθημερινών δραστηριοτήτων
Ένας πίνακας προγραμματισμού καθόλη τη διάρκεια της ημέρας με καθημερινές δραστηριότητες μέσα στο σπίτι 
αλλά και στο σχολείο που παρουσιάζονται με ρεαλιστικές φωτογραφίες. Περιλαμβάνει πίνακα τοίχου (105x35) cm 
και 156 κάρτες συνολικά. 36 κάρτες (9x9) cm, δείχνουν την ώρα σε αναλογική και 72 κάρτες (9x4,5) cm, σε 
ψηφιακή μορφή, 12 κάρτες (9x9) cm, απεικονίζουν τα προ και μετά μεσημβρίας και 36 κάρτες με φωτογραφίες 
δραστηριοτήτων.

€ 19,23 | 140.079
Μάντεψε τι είμαι?
Παιχνίδι παντομίμας. Πετώντας το ζάρι και σύμφωνα με το χρώμα που εμφανίζεται, παίρνεις την κάρτα με το 
αντίστοιχο χρώμα αλλά δεν την δείχνεις σε κανέναν.Αναποδογυρίζεις την κλεψύδρα και ξεκινάς να παριστάνεις το 
ζώο, το αντικείμενο, την πράξη ή τον χαρακτήρα που απεικονίζεται στην κάρτα σου. Όποιος μαντέψει πρώτος ποιον 
παριστάνεις πριν λήξει ο χρόνος παίρνει την κάρτα, αλλιώς την τοποθετείς πάλι στη θέση της. Ο παίκτης με τις 
περισσότερες μαντεψιές είναι ο νικητής. Περιλαμβάνει 40 κάρτες (9x8) cm, με εικόνες, 1 ζάρι με χρώματα και 1 
κλεψύδρα ενός λεπτού.

€ 23,58 | 140.077
Αυτοκινητόδρομος-
ήχοι ζώων

€ 23,58 | 140.076
Αυτοκινητόδρομος-ήχοι 
μεταφορικών μέσων

“

”

Παιχνίδια συνδυασμού που 
μαθαίνουν στα παιδιά να 

συσχετίζουν τους ήχους με τις 
αντίστοιχες εικόνες. Ακούγοντας 

τους ήχους από το MP3 CD, 
γεμίζουν τα κουτάκια του 

πίνακα με τις αντίστοιχες κάρτες 
μέχρι να φτάσουν στην γραμμή 

τερματισμού. Το MP3 CD 
περιέχει ποικίλες ενδείξεις 
ήχων, εκπαιδευτικό οδηγό 

και προτυπωμένα φύλλα για 
να τα χρωματίσετε. Μέχρι 6 
παιδιά μπορούν να παίξουν. 

Περιλαμβάνει 6 πίνακες 
(14x22,5) cm, 24 κάρτες (5x5) 

cm, 8 τρόπαια και MP3 CD. 
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€ 28,68 | 140.105
Παιχνίδια λογικής 1, σετ 4
Τέσσερα παιχνίδια που βασίζονται στο σύστημα των συντεταγμένων, (διπλή είσοδος), 
για την αφύπνιση και την προώθηση της λογικής-μαθηματικής σκέψης. Με την 
θεωρία των συνόλων προετοιμάζουν την εισαγωγή του παιδιού στην έννοια του 
αριθμού, στο συνδυασμό και στην αντιστοιχία. Τα παιχνίδια περιλαμβάνουν πίνακα 
(37x28,5) cm και 24 κάρτες (6,5x4,5) cm, η καθεμία.

€ 28,68 | 140.106
Παιχνίδια λογικής 2, σετ 4
Τέσσερα παιχνίδια που βασίζονται στο σύστημα των συντεταγμένων, (διπλή είσοδος), 
για την αφύπνιση και την προώθηση της λογικής-μαθηματικής σκέψης. Με την θεωρία 
των συνόλων προετοιμάζουν την εισαγωγή του παιδιού στην έννοια του αριθμού, στο 
συνδυασμό και στην αντιστοιχία. Τα παιχνίδια περιλαμβάνουν πίνακα (37x28,5) cm και 
24 κάρτες (6,5x4,5) cm, η καθεμία.

€ 29,12 | 140.104
Σετ με 4 πίνακες προγραφής γράφω-σβήνω
Περιλαμβάνει 20 πρότυπα θέματα προγραφής, 4 πίνακες (25,5x21,5) cm και 4 ειδικά 
στυλό, εργονομικά σχεδιασμένα για χρήση από δεξιόχειρες αλλά και αριστερόχειρες. 
Ιδανικό για την ανάπτυξη των λεπτών κινητικών δεξιοτήτων γραφής.

€ 20,16 | 140.118
Κάρτες προγραφής με αφή
Σετ με κάρτες προγραφής με αριθμούς 
και διαδρομές που αναγνωρίζονται με την 
αφή. Εμπνευσμένο από τη μεθοδολογία 
Montessori.

€ 19,60  
| 140.119
Πολυαισθητηριακός 
δίσκος προγραφής
Αναπτύσει προγραφικές 
δεξιότητες καθώς επίσης τον 
συντονισμό ματιού-χεριού, 
μέσα από την δημιουργική 
απεικόνηση των στοιχείων 
(εικόνων, γραμμάτων, 
αριθμών). Εμπνευσμένο από 
τη μεθοδολογία Montessori.

€ 20,82 | 140.090
Σετ 4 παιχνιδιών εκπνοής
Παιχνίδι εκγύμνασης-ανάπτυξης του ελέγχου κατεύθυνσης και δύναμης του 
αναπνευστικού συστήματος. Το σετ περιλαμβάνει 4 παιχνίδια εκπνοής (1. ποδόσφαιρο, 2. 
το κυνήγι του θησαυρού, 3. ακολούθησε το μονοπάτι, 4. πλεύσε στη θάλασσα).
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Πυραμίδα υγιεινής διατροφής
Τα παιδιά πετούν το ζάρι και ανάλογα με το χρώμα που θα πετύχουν, συμπληρώνουν την πυραμίδα 
με τα αντίστοιχα τρόφιμα (πράσινο: συχνά, κίτρινο: μερικές φορές, κόκκινο: περιστασιακά). Με σύστημα 
αυτοδιόρθωσης (τσεκάρεις το χρώμα που υπάρχει πίσω από τις κάρτες των τροφίμων ότι είναι αντίστοιχο με 
το χρώμα που έχει πάνω το ζάρι). Παιχνίδι με κανόνες που μπορούν να παίξουν πολλά παιδιά ταυτόχρονα 
κάνοντας αλλαγές. Περιλαμβάνει 1 ζάρι, 1 μεγάλο παζλ-πυραμίδα (66x45) cm, 54 κάρτες τροφίμων, 
εκπαιδευτικό οδηγό και φύλλο-πυραμίδα για να το χρωματίσετε. 

€ 20,81 | 140.075
Θαλπωρή υγεία & ασφάλεια
Κοιτάζοντας τις 4 φωτογραφίες που απεικονίζονται σε κάθε καρτέλα, σημειώνουμε 
με x την λάθος συμπεριφορά. Το παιχνίδι αυτό προσφέρεται ως εκπαιδευτικό 
εργαλείο για να ανακαλύψουμε τις αξίες της θαλπωρής, υγείας και ασφάλειας 
με τα παιδιά. Με σύστημα αυτοδιόρθωσης στο πίσω μέρος. Έως 12 παιδιά 
μπορούν να παίξουν. Περιλαμβάνει 12 κάρτες (15x15) cm, (48 διαφορετικοί τύποι 
συμπεριφοράς), 12 κάρτες λάθους και εκπαιδευτικό οδηγό.

€ 20,81 | 140.074
Επιείκεια & συνεργασία
Κοιτάζοντας τις 4 φωτογραφίες που απεικονίζονται σε κάθε καρτέλα, σημειώνουμε 
με x την λάθος συμπεριφορά. Το παιχνίδι αυτό προσφέρεται ως εκπαιδευτικό 
εργαλείο για να ανακαλύψουμε τις αξίες της επιείκειας και συνεργασίας με τα παιδιά. 
Με σύστημα αυτοδιόρθωσης στο πίσω μέρος. Έως 12 παιδιά μπορούν να παίξουν. 
Περιλαμβάνει 12 κάρτες (15x15) cm, (48 διαφορετικοί τύποι συμπεριφοράς), 12 
κάρτες λάθους και εκπαιδευτικό οδηγό.

€ 27,84 | 140.072
Ανακύκλωση & εξοικονόμηση ενέργειας
6 διασκεδαστικές ιστορίες οι οποίες εξιστορούν τις περιπέτειες 
2 αδερφών που μαθαίνουν κάποιες απλές μεθόδους για την 
ανακύκλωση και την εξοικονόμηση ενέργειας.

€ 27,84 | 140.071
Eξοικονόμηση νερού
6 διασκεδαστικές ιστορίες οι οποίες εξιστορούν τις περιπέτειες 
2 αδερφών που μαθαίνουν κάποιες απλές μεθόδους για την 
εξοικονόμηση του νερού.

“

”

Κάθε ιστορία 
απεικονίζεται σε  

5 εικονογραφημένες 
κάρτες οι οποίες πρέπει 

να τοποθετηθούν 
στη σωστή σειρά 

ακολουθώντας την 
περιγραφή του κειμένου 
που υπάρχει στο cd. Το 
σετ αποτελείται από 30 

εικονογραφημένες κάρτες 
(16,5x13,5) cm, με ένα 

σύστημα αυτοδιόρθωσης, 
cd που περιέχει οδηγό 
δραστηριοτήτων και τα 

κείμενα των 6 ιστοριών. 
Κάθε ιστορία διαρκεί 
περίπου 20 λεπτά. 
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€ 31,31 | 140.070
Επίλυση διαφορών στο ψέμα
7 διαφορετικές σύντομες ιστορίες οι οποίες παρουσιάζουν 2 διαφορετικούς τρόπους για την επίλυση της κάθε 
διαφοράς και δείχνουν τις συνέπειες που μπορεί να έχει μία καλή ή μία άσχημη απόφαση. Κάθε ιστορία 
απεικονίζεται σε 4 κάρτες και οι 2 τελευταίες, δείχνουν δύο πιθανά αποτελέσματα. Στο σετ περιλαμβάνονται 
30 εικονογραφημένες κάρτες (16,5x13,5) cm, με ένα σύστημα αυτοδιόρθωσης, cd που περιέχει οδηγό 
δραστηριοτήτων και τα κείμενα των ιστοριών. Κάθε ιστορία διαρκεί περίπου 20 λεπτά. 

€ 31,31 | 140.069
Επίλυση διαφορών στο σχολείο
7 διαφορετικές σύντομες ιστορίες οι οποίες παρουσιάζουν 2 διαφορετικούς τρόπους για την επίλυση της κάθε 
διαφοράς και δείχνουν τις συνέπειες που μπορεί να έχει μία καλή ή μία άσχημη απόφαση. Κάθε ιστορία 
απεικονίζεται σε 4 κάρτες και οι 2 τελευταίες, δείχνουν δύο πιθανά αποτελέσματα. Στο σετ περιλαμβάνονται 
30 εικονογραφημένες κάρτες (16,5x13,5) cm, με ένα σύστημα αυτοδιόρθωσης, cd που περιέχει οδηγό 
δραστηριοτήτων και τα κείμενα των ιστοριών. Κάθε ιστορία διαρκεί περίπου 20 λεπτά. 

€ 41,55 | 140.068
Τα συναισθήματα με γαντόκουκλες
Το σετ περιλαμβάνει 6 γαντόκουκλες (από τις οποίες οι 4 έχουν 2 όψεις) και ένα CD στο οποίο υπάρχουν 
2 ολοκληρωμένες ιστορίες με μουσική και διαλόγους. Ο συνδυασμός αυτός βοηθάει τα παιδιά να μάθουν 
τα συναισθήματα και να τα αναγνωρίζουν στο μέλλον. Το cd εμπεριέχει ένα έγγραφο με τα κείμενα των 
ιστοριών και οδηγό δραστηριοτήτων. Κάθε ιστορία διαρκεί περίπου 10 λεπτά.

€ 23,79 | 140.067
Φωτεινός σηματοδότης υγιεινής διατροφής
Παιχνίδι συνδυασμού, με 54 διαφορετικές τροφές και έναν σηματοδότη που ανάλογα με το χρώμα 
του, δηλώνει τι πρέπει να τρώμε (πράσινο: συχνά, πορτοκαλί: μερικές φορές, κόκκινο: περιστασιακά). 
Περιλαμβάνει 6 κάρτες σηματοδοτών (7x18) cm, 54 κάρτες τροφίμων (7x7) cm και 30 χρωματιστές 
μάρκες. Επίσης, περιλαμβάνει οδηγό δραστηριοτήτων, χρωματιστή κάρτα-πυραμίδα τροφίμων και 
ασπρόμαυρη για να χρωματιστεί.

€ 11,99 | 140.066
Καλή συμπεριφορά πρόληψη & προστασία
Παιχνίδι συνδυασμού που μαθαίνει στα παιδιά να προλαμβάνουν τα ατυχήματα και να αναπτύσσουν την 
ασφάλεια τους. Περιέχει 34 κάρτες (17 ζεύγη καρτών), (9x9) cm, με το σωστό και το λάθος. Επίσης, 
περιλαμβάνει οδηγό δραστηριοτήτων και σύστημα αυτοδιόρθωσης.
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€ 30,48 | 140.064
Ήχοι συναισθημάτων
Παιχνίδι συνδυασμού ανάμεσα σε εικόνες που απεικονίζουν τα συναισθήματα με τους 
αντίστοιχους ήχους. Στο CD περιλαμβάνεται εκπαιδευτικός οδηγός με δραστηριότητες 
που βοηθά τα παιδιά στην ένταξή τους μέσα στην τάξη, να κατανοούν και να 
αναγνωρίζουν τα δικά τους συναισθήματα και των άλλων, βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και για το 
αίσθημα αυτοεκτίμησής τους. Περιλαμβάνει CD, 24 κάρτες (16x16) cm, 60 bingo (κόκκινες μάρκες).

€ 11,99 | 140.065
Καλή συμπεριφορά στο σπίτι
Παιχνίδι συνδυασμού, που μαθαίνει στα παιδιά να  
συμπεριφέρονται καταλλήλως στο σπίτι. Περιέχει 34 κάρτες (17 ζεύγη καρτών), (9x9) cm, στις οποίες 
απεικονίζεται το σωστό και το λάθος. Περιλαμβάνει οδηγό δραστηριοτήτων και σύστημα αυτοδιόρθωσης.

€ 11,97 | 140.063
Τι κοινό έχουν?
Ένα παιχνίδι παρατηρητικότητας και συνδυασμού περιέχει 34 κάρτες 
(9x9) cm, (17 ζεύγη καρτών) από διάφορα αντικείμενα που έχουν 
κοινά χαρακτηριστικά και μοιάζουν μεταξύ τους. Επίσης, περιλαμβάνει 
οδηγό δραστηριοτήτων και σύστημα αυτοδιόρθωσης.

€ 15,43 | 140.062
Οχήματα επαγγελματιών
Ένα παιχνίδι συνδυασμού που βοηθάει τα παιδιά να μάθουν τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται σε 
διάφορα επαγγέλματα. Περιέχει 6 κάρτες οχημάτων (19x14) cm, 6 κάρτες πορείας (19x14) cm και 
24 κάρτες με τα αντικείμενα των διαφόρων οχημάτων. Επίσης, περιλαμβάνει οδηγό δραστηριοτήτων 
και σύστημα αυτοδιόρθωσης.

€ 11,99 | 140.061
Καλή συμπεριφορά στο σχολείο
Ένα παιχνίδι συνδυασμού που μαθαίνει στα παιδιά ποιες είναι οι σωστές 
συμπεριφορές των συμμαθητών μέσα στην τάξη. Περιέχει 34 κάρτες (9x9) 
cm, (17 ζεύγη καρτών), στις οποίες απεικονίζεται το σωστό και το λάθος. 
Επίσης, περιλαμβάνει οδηγό δραστηριοτήτων και σύστημα αυτοδιόρθωσης.
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€ 11,99 | 140.060
Καλή συμπεριφορά στο περιβάλλον
Ένα παιχνίδι συνδυασμού που μαθαίνει στα παιδιά ποιες είναι οι σωστές συμπεριφορές για 
την προστασία του περιβάλλοντος. Περιέχει 34 κάρτες (9x9) cm, (17 ζεύγη καρτών), στις 
οποίες απεικονίζεται το σωστό και το λάθος. Επίσης, περιλαμβάνει οδηγό δραστηριοτήτων 
και σύστημα αυτοδιόρθωσης.

€ 21,04 | 140.059
Παιχνίδι μαγνητικής τοποθέτησης
Ένα παιχνίδι παρατήρησης και χειρισμού που επιτρέπει στα παιδιά να ανακαλύψουν 
την “μαγεία” του μαγνητισμού. Βοηθάει στην ανάπτυξη της προσοχής και στη διάκριση 
των χρωμάτων. Περιέχει 2 μαγνητικές βάσεις (10,5) cm, με 8 μαγνητικούς δίσκους 
και 70 κάρτες-αντίγραφα (13,5x7) cm, (35 κάρτες δύο όψεων). Περιλαμβάνει οδηγό 
δραστηριοτήτων.

€ 14,84 | 140.058
24 κάρτες χρωμάτων, σχημάτων και μεγεθών
Περιέχει 24 κάρτες (24,5x8) cm, οι οποίες παρουσιάζουν διάφορες όψεις. Αρχικά, το παιδί καλείται να δει 
την εικόνα που υπάρχει στην πρώτη αριστερή φωτογραφία της κάθε κάρτας και στη συνέχεια να επιλέξει μία 

από τις 3 εναλλακτικές φωτογραφίες, σύμφωνα με τη σωστή, μετακινώντας το πλαστικό πλαίσιο. 
Στο τέλος, αναποδογυρίζει την κάρτα και ελέγχει αν το έκανε σωστά, καθώς υπάρχει σύστημα 

αυτοδιόρθωσης. Περιλαμβάνει οδηγό δραστηριοτήτων.

€ 14,84 | 140.057
24 κάρτες αριθμών και ποσοτήτων από το 1 έως το 10
Περιέχει 24 κάρτες (24,5x8) cm, οι οποίες παρουσιάζουν διάφορες όψεις. Αρχικά, 
το παιδί καλείται να δει την εικόνα που υπάρχει στην πρώτη αριστερή φωτογραφία 
της κάθε κάρτας και στη συνέχεια να επιλέξει μία από τις 3 εναλλακτικές 
φωτογραφίες, σύμφωνα με τη σωστή, μετακινώντας το πλαστικό πλαίσιο. Στο τέλος, 
αναποδογυρίζει την κάρτα και ελέγχει αν το έκανε σωστά, καθώς υπάρχει σύστημα 
αυτοδιόρθωσης. Περιλαμβάνει οδηγό δραστηριοτήτων.

€ 21,52 | 140.056
Εκφράσεις προσώπου
Ένα παιχνίδι για να μάθουν τα παιδιά να αναγνωρίζουν 10 διαφορετικές εκφράσεις προσώπου 
και να τις συνδυάζουν με τον αληθινό τους χαρακτήρα. Περιλαμβάνει 50 κάρτες (9x9) cm, 
που διανέμονται σε 10 κύριες κάρτες με διάφορες εκφράσεις και 40 φωτογραφίες από 4 
ανθρώπους έτσι όπως εκφράζονται. Επίσης, περιέχει οδηγό δραστηριοτήτων και σύστημα 
αυτοδιόρθωσης.
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€ 18,43 | 140.055
Βρες και τοποθέτησε τους επιβάτες στο λεωφορείο
Περιέχει 36 κάρτες επιβατών (4,5x4) cm και 6 κάρτες λεωφορείων (22x15) cm, 
με έξι θέσεις το καθένα. Στόχος του παιχνιδιού είναι να τοποθετήσουν τα παιδιά τις 
κάρτες των επιβατών ανάλογα με το ιδιαίτερο γνώρισμα που απεικονίζει το κάθε 
λεωφορείο. Επίσης, περιλαμβάνει οδηγό δραστηριοτήτων.

€ 20,39 | 140.054
Διαχωρισμός στην ανακύκλωση
Τα παιδιά μαθαίνουν να διαχωρίζουν, να ταξινομούν διαφορετικά είδη σκουπιδιών όπως μπουκάλια, χαρτιά 
κ.λ.π. και να τα τοποθετούν στον αντίστοιχο κάδο ανακύκλωσης. Το παιχνίδι περιέχει 5 κάδους (20x19x10) 
cm, (μπλε, πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί και γκρι) 35 κάρτες (6,1x6,1) cm, που απεικονίζουν διάφορα είδη 
σκουπιδιών και τυπωμένα αυτοκόλλητα για να τοποθετηθούν σε κάθε κάδο ανάλογα με τον τύπο τους. 
Περιλαμβάνει οδηγό δραστηριοτήτων.

€ 31,41 | 140.053
Κάρτες αφής
Τα παιδιά αναπτύσσουν την αίσθηση της αφής καθώς καλούνται να ξεχωρίζουν την κάθε 
υφή και να την συνδυάσουν με την αντίστοιχη φωτογραφία. Περιέχει 16 κάρτες αφής (9x9) 
cm, (8 ζεύγη) και 16 κάρτες με τις αντίστοιχες φωτογραφίες και 2 μάσκες για να κλείνουν 
τα μάτια. Επίσης περιλαμβάνει οδηγό δραστηριοτήτων και σύστημα αυτοδιόρθωσης.

€ 30,77 | 140.052
25 ήχοι με δραστηριότητες στο σπίτι και στην πόλη
Περιέχει 25 κάρτες 2 όψεων (19,5x13,5) cm, CD με 25 διαφορετικούς ήχους από καθημερινές δραστηριότητες και 
ενασχολήσεις, καθώς επίσης και 150 bingo (κόκκινες μάρκες). Τα παιδιά αρχικά, για να διακρίνουν τους ήχους, 
χρησιμοποιούν την όψη της κάρτας με την μία εικόνα και ακούν τον αντίστοιχο ήχο. Στη συνέχεια ξεκινούν το παιχνίδι 
χρησιμοποιώντας την όψη της κάρτας με τις 6 φωτογραφίες, εντοπίζουν τον ήχο και τοποθετούν τα bingo αντίστοιχα. Επίσης 
περιλαμβάνει οδηγό δραστηριοτήτων.

€ 30,77 | 140.051
25 ήχοι ενεργειών και μουσικών οργάνων
Περιέχει 25 κάρτες 2 όψεων (19,5x13,5) cm, CD με 25 διαφορετικούς ήχους από ηχητικές ενέργειες, ήχους μουσικών 
οργάνων και 150 bingo (κόκκινες μάρκες). Τα παιδιά αρχικά, για να διακρίνουν τους ήχους, χρησιμοποιούν την όψη 
της κάρτας με την μία εικόνα και ακούν τον αντίστοιχο ήχο. Στη συνέχεια ξεκινούν το παιχνίδι χρησιμοποιώντας την όψη 
της κάρτας με τις 6 φωτογραφίες, εντοπίζουν τον ήχο και τοποθετούν τα bingo αντίστοιχα. Επίσης περιλαμβάνει οδηγό 
δραστηριοτήτων.
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€ 30,77 | 140.050
25 ήχοι ζώων και οι ονομασίες τους
Περιέχει 25 κάρτες 2 όψεων (19,5x13,5) cm, CD με 25 διαφορετικούς ήχους ζώων και 150 bingo 
(κόκκινες μάρκες). Τα παιδιά αρχικά, για να διακρίνουν τους ήχους, χρησιμοποιούν την όψη της κάρτας 
με την μία εικόνα και ακούν τον αντίστοιχο ήχο. Στη συνέχεια ξεκινούν το παιχνίδι χρησιμοποιώντας την 
όψη της κάρτας με τις 6 φωτογραφίες, εντοπίζουν τον ήχο και τοποθετούν τα bingo αντίστοιχα. Επίσης 
περιλαμβάνει οδηγό δραστηριοτήτων.

€ 24,54 | 140.049
Άκου και τοποθέτησε τα παραμύθια στη σωστή σειρά
6 κλασικά παραμύθια τα οποία βοηθούν τα παιδιά να αντιληφθούν την χρονική ακολουθία. Το σετ 
περιέχει CD γραμμένο στα ελληνικά, με αφήγηση των παραμυθιών και 32 κάρτες (11,2x7,8) cm, οι 
οποίες απεικονίζουν την εξέλιξη της κάθε ιστορίας. Επίσης, περιλαμβάνει οδηγό δραστηριοτήτων και 
σύστημα αυτοδιόρθωσης.

€ 22,25 | 140.048
Βρείτε τη διαφορά
50 φωτογραφίες (19,5x13,5) cm, με 25 διαφορετικές παραστάσεις. Tα παιδιά 
καλούνται να βρουν τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στα ζεύγη φωτογραφιών. Tο 
παιχνίδι αυτό βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν την παρατηρητικότητα, την προσοχή και 
την συγκέντρωσή τους. Περιέχει οδηγό και βάση για ευκολότερη τοποθέτηση των 
εικόνων.

€ 22,25 | 140.047
Που είναι το λάθος;
50 φωτογραφίες (19,5x13,5) cm, με διάφορες παραστάσεις που κάθε μία από αυτές απεικονίζει ένα λάθος το οποίο 
τα παιδιά καλούνται να ανακαλύψουν. Tο παιχνίδι αυτό βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν την παρατηρητικότητα, την 
προσοχή και την συγκέντρωσή τους. Περιέχει οδηγό και βάση για ευκολότερη τοποθέτηση των φωτογραφιών.

€ 22,08 | 140.046
Μαθαίνουμε τα αθλήματα
Ένα παιχνίδι που μαθαίνει στα παιδιά να ξεχωρίζουν τα αθλήματα σύμφωνα με το ρουχισμό και τον εξοπλισμό του κάθε 
αθλήματος. Tο σετ αποτελείται από 60 κάρτες δηλαδή 12 εικόνες (8x15) cm, με διάφορους αθλητές και 48 εικόνες 
(7,5x7,5) cm, με τα αντικείμενα κάθε αθλήματος συγκεκριμένα (4 φωτογραφίες για κάθε άθλημα). Περιέχει σύστημα 
αυτοδιόρθωσης και οδηγό δραστηριοτήτων.
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€ 21,99 | 140.045
Μαθαίνουμε τα επαγγέλματα
Ένα παιχνίδι το οποίο μαθαίνει στα παιδιά να ξεχωρίζουν τα επαγγέλματα σύμφωνα με τις ενδυμασίες και τα 
αντικείμενα που αφορούν το καθένα. Tο σετ αποτελείται από 60 κάρτες δηλαδή 12 εικόνες (8x15) cm, με 
διάφορους επαγγελματίες και 48 εικόνες (7,5x7,5) cm, με τα αντίστοιχα αντικείμενα του κάθε επαγγέλματος 
συγκεκριμένα (4 φωτογραφίες για κάθε επάγγελμα). Περιέχει σύστημα αυτοδιόρθωσης και οδηγό δραστηριοτήτων.

€ 18,43 | 140.044
Η προέλευση των τροφίμων
Ένα παιχνίδι για να μάθουν τα παιδιά να ταξινομούν τα τρόφιμα σύμφωνα με τη γέννησή τους. Tο σετ περιλαμβάνει 5 εξαγωνικές 
κάρτες (7,5) cm, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τις 5 πηγές των τροφίμων και 30 κάρτες (7,5x7,5) cm και πάχους (2,5) cm, οι οποίες 
παρουσιάζουν τα τρόφιμα. Περιέχει σύστημα αυτοδιόρθωσης και οδηγό δραστηριοτήτων.

€ 24,82 | 140.043 Αντιθέσεις
Σκοπός του παιχνιδιού είναι τα παιδιά να 
ανακαλύψουν τις αντιθέσεις που απεικονίζονται 
στις διάφορες εικόνες και να φτιάξουν τα ζευγάρια. 
Διαθέτει σύστημα αυτοδιόρθωσης.

€ 24,82 | 140.042
Ποιο με ποιο;
Σκοπός του παιχνιδιού είναι τα παιδιά να συσχετίσουν 
τα αντικείμενα μεταξύ τους ώστε να δημιουργήσουν 
ζευγάρια. Διαθέτει σύστημα αυτοδιόρθωσης.

€ 24,92 | 140.041
Πριν και μετά
Αποτελείται από 90 φωτογραφίες (7,5x7,5) cm, 
μοιρασμένες σε 30 σειρές πριν-μέσω-μετά. 3 φωτογραφίες 
αποτελούν τη σειρά. Το παιχνίδι είναι οργανωμένο με 
10 μακρόστενες κεντρικές κύριες καρτέλες. Κάθε κύρια 
καρτέλα είναι η κεντρική τριών σειρών που το παιδί πρέπει 
να συμπληρώσει και στις 2 πλευρές με τις καρτέλες των 
σωστών φωτογραφιών. Διαθέτει σύστημα αυτοδιόρθωσης 
και οδηγό.“ ”

Tο κάθε σετ περιλαμβάνει 68 πλαστικοποιημένες 
κάρτες (9x9) cm, για να δημιουργήσουν τα παιδιά  

34 διαφορετικά ζευγάρια.
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€ 8,50 | 140.034
Λόττο εκφράσεις προσώπου € 9,16 | 140.037

Λόττο τρόφιμα

€ 8,50 | 140.036
Λόττο αριστερά-δεξιά

€ 24,82 | 140.040
Οπτικές γωνίες
Aποτελείται από 70 φωτογραφίες (9x9) cm, που 
απεικονίζουν διάφορα αντικείμενα τα οποία έχουν 
φωτογραφηθεί από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Περιέχει 
οδηγό και σύστημα αυτοδιόρθωσης.

€ 20,33 | 140.039
Μπροστά-πλάγια-πίσω
Περιλαμβάνει 90 πλαστικοποιημένες φωτογραφίες (7,5x7,5) cm, που χωρίζονται σε 
30 σειρές θεμάτων. H κάθε σειρά αποτελείται από 3 εικόνες που παρουσιάζουν το 
παιδί σε 3 διαφορετικές πλευρές (μπροστά-πλάγια-πίσω).
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€ 24,94 | 140.033
Ανακαλύψτε τα γεωμετρικά σχήματα σε καθημερινά είδη
Tο παιχνίδι αυτό περιλαμβάνει 7 γεωμετρικά σχήματα (5) cm και (7,5) cm, καθώς 
επίσης 35 πλαστικοποιημένες κάρτες (9x9) cm, που απεικονίζουν 7 
διαφορετικά γεωμετρικά σχήματα και 28 διαφορετικά αντικείμενα, 
οδηγό δραστηριοτήτων και σύστημα αυτοδιόρθωσης.

€ 27,03 | 140.032
Ανακαλύπτοντας την δεξιά και αριστερή πλευρά
Tο παιχνίδι αυτό βοηθάει τα παιδιά να μάθουν τις έννοιες δεξιά-αριστερά στο ίδιο τους το 
σώμα αλλά και στο σώμα άλλου ατόμου. Περιλαμβάνει 32 φωτογραφίες εκ των οποίων 
οι 16 απεικονίζουν την μπροστινή αριστερή και δεξιά πλευρά και οι 16 την πίσω πλευρά 
επίσης, 8 κάρτες με διάφορα αντικείμενα και οδηγό δραστηριοτήτων.

€ 26,51 | 140.031
12 φρούτα και οι μυρωδιές τους
Παιχνίδι που αναπτύσσει την αίσθηση της όσφρησης, καθώς τα παιδιά ξεχωρίζουν τα φρούτα από τις 
διαφορετικές μυρωδιές τους. Περιλαμβάνει 12 βαζάκια με μυρωδιές από 12 διαφορετικά φρούτα και 
24 φωτογραφίες (7x7) cm, με την εξωτερική και εσωτερική όψη των φρούτων. Περιλαμβάνει οδηγό.

€ 22,26 | 140.030
50 φωτογραφίες με τις 5 αισθήσεις
Περιλαμβάνει 10 κάρτες (9x9) cm, που απεικονίζουν τις 5 αισθήσεις και 40 εικόνες (9x9) cm, 
που παρουσιάζουν δραστηριότητες που αντιπροσωπεύουν τις 5 αισθήσεις στη καθημερινότητα. 
Περιλαμβάνει οδηγό.

€ 22,25 | 140.029
50 φωτογραφίες με λογική ακολουθία
50 φωτογραφίες (19,5x13,5) cm, παρουσιάζουν μικρές ιστορίες σε συνέχειες οι οποίες βοηθάνε την αντίληψη 
της διαδικασίας τη κάθε στιγμή. Περιέχει οδηγό δραστηριοτήτων και βάση για ευκολότερη τοποθέτηση των 
εικόνων.
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€ 22,25 | 140.023
50 φωτογραφίες με ζώα
50 φωτογραφίες (19,5x13,5) cm, με κατοικίδια και άγρια ζώα στο δικό τους περιβάλλον, οι οποίες θα 
βοηθήσουν τα παιδιά να διευρύνουν το λεξιλόγιό τους. Περιλαμβάνει οδηγό δραστηριοτήτων και βάση για 
ευκολότερη τοποθέτηση των φωτογραφιών.

€ 22,25 | 140.024
50 φωτογραφίες με διάφορες δραστηριότητες
50 φωτογραφίες (19,5x13,5) cm, που απεικονίζουν καθημερινές δραστηριότητες με τις οποίες τα παιδιά 
θα εξοικειωθούν, καθώς επίσης θα μάθουν να χρησιμοποιούν τα ρήματα σωστά περιγράφοντας τις 
δραστηριότητες της κάθε φωτογραφίας και θα αναπτύξουν την παρατηρητικότητά τους. Περιέχει οδηγό 
δραστηριοτήτων και βάση για ευκολότερη τοποθέτηση των φωτογραφιών.

€ 22,25 | 140.025
50 φωτογραφίες επιθέτων
50 φωτογραφίες (19,5x13,5) cm, οι οποίες παρουσιάζουν απλές καταστάσεις που αντιπροσωπεύουν βασικά 
επίθετα. Oι εικόνες αυτές βοηθούν τα παιδιά να διευρύνουν το λεξιλόγιό τους και να κατανοήσουν την σημασία 
των επιθέτων μέσα από την περιγραφή. Περιέχει οδηγό δραστηριοτήτων και βάση για ευκολότερη τοποθέτηση 
των φωτογραφιών.

€ 22,25 | 140.026
50 φωτογραφίες με διάφορα τρόφιμα
50 φωτογραφίες (19,5x13,5) cm, οι οποίες απεικονίζουν διαφορετικά είδη τροφίμων και στις δύο όψεις τους 
(εξωτερική και εσωτερική). Bοηθούν τα παιδιά να αποκτήσουν γνώση γύρω από τα τρόφιμα και να αναπτύξουν το 
λεξιλόγιό τους. Περιέχει οδηγό δραστηριοτήτων και βάση για ευκολότερη τοποθέτηση των φωτογραφιών.

€ 22,25 | 140.027
50 φωτογραφίες με διάφορα αντικείμενα σπιτιού
50 φωτογραφίες (19,5x13,5) cm, οι οποίες απεικονίζουν διαφορετικά αντικείμενα σπιτιού τα οποία τα παιδιά 
συναντούν καθημερινά. Bοηθούν τα παιδιά στην ανάπτυξη του λεξιλογίου με εύκολο και φυσικό τρόπο. Περιέχει οδηγό 
δραστηριοτήτων και βάση για ευκολότερη τοποθέτηση των εικόνων.

€ 22,25 | 140.028
50 φωτογραφίες με μέλη του σώματος & είδη ρουχισμoύ
50 φωτογραφίες (19,5x13,5) cm, οι οποίες απεικονίζουν μέλη του σώματος και είδη ρουχισμού. Bοηθούν τα παιδιά 
να γνωρίσουν καλύτερα το σώμα τους και αποτελούν τη βάση για ψυχοκινητικές δραστηριότητες. Oι εικόνες με τα είδη 
ρουχισμού καλυτερεύουν την παρατηρητικότητα, το λεξιλόγιο και τη γλώσσα τους. Περιέχει οδηγό δραστηριοτήτων και 
βάση για ευκολότερη τοποθέτηση των εικόνων.
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€ 24,15 | 140.022
12 διασκεδαστικές ιστορίες μέσα στο σπίτι
12 διαφορετικές ιστορίες με 70 κάρτες (9x9) cm, που απεικονίζουν καταστάσεις 
που συμβαίνουν καθημερινά μέσα στο σπίτι και κάρτες ερωτηματικά οι οποίες 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα παιδιά ώστε να αντικαταστήσουν κάποια σκίτσα ή να 
τοποθετηθούν στο τέλος της κάθε ιστορίας, δίνοντας τη δυνατότητα σε αυτά να αναπτύξουν τη 

φαντασία τους και να δώσουν ένα διαφορετικό τέλος στη κάθε ιστορία.

1) ΓEΩMETPIKA ΣXHMATA KAI XPΩMATA 2) ΦYΛEΣ KAI EKΦPAΣEIΣ

3) OMAΔEΣ ΠOΣOTHTΩN

€ 81,24 | 140.007
Παιχνίδι λογικής
4 διαφορετικά παιχνίδια 
συγκεντρωμένα σε ένα με ψυχαγωγικό 
και διασκεδαστικό χαρακτήρα, για 
την ανάπτυξη της παρατήρησης, της 
λογικής και του προσανατολισμού 
μέσω των συντεταγμένων. Περιέχει 
μεταλλικό εκτυπωμένο πίνακα  
(50x70) cm, 140 κάρτες συνολικά 
από συμπαγές χαρτόνι, 140 
αυτοκόλλητους μαγνήτες, 8 ρουλέτες 
για να είναι πιο ευχάριστες οι ομαδικές 
δραστηριότητες και για να αφυπνίζουν 
το ενδιαφέρον, την προσοχή και τη 
συμμετοχή των παιδιών, 2 ειδικές 
ρουλέτες για τη σωστή και εύκολη 
τοποθέτηση και χρήση αυτών των 
ρουλετών, καθώς επίσης και οδηγό 
δραστηριοτήτων.

4) OMAΔEΣ XPΩMATΩN

€ 47,52 | 140.006
Το σώμα και οι εκφράσεις του προσώπου
16 προχαραγμένα πλαστικά φύλλα με τα μέλη του σώματος και αναρίθμητες εκφράσεις προσώπου 
διαστάσεων (35x25) cm, με τα οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν πάνω από 100 δραστηριότητες 
που έχουν σχέση με την αντίληψη του παιδιού γύρω από το σχήμα του σώματος. Σκοπός του 
παιχνιδιού είναι η γνωριμία των μελών του σώματος, η αντίληψη των πλευρών, η αναγνώριση του 
φύλου, η αντίληψη του μεγέθους, του χρώματος και του σχήματος, κ.ά.
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€ 12,45 | 140.008
Βασικές αλληλουχίες Νο.1

€ 12,45 | 140.009
Βασικές αλληλουχίες 
Νο.2

€ 12,45 | 140.010
Αλληλουχίες παραγωγής 
Νο.1

€ 12,45 | 140.011
Αλληλουχίες παραγωγής Νο.2

“

“
”

”

Aλληλουχίες μικρών ιστοριών που έχουν σαν 
βασικό αντικείμενο την έναρξη της χρονολογικής 
αντίληψης. H ίδια η τοποθέτησή τους στη σειρά 
βοηθούν τα παιδιά να γνωρίσουν το “πριν και 

το μετά” συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη της 
αίσθησης του χρόνου στις διάφορες φάσεις τους. 

Περιέχονται 34 κάρτες (9x9) cm, πάχους (2,5) mm.

Δύο διαφορετικά σετ με 34 κάρτες 
(9x9) cm, πάχους  

(2,5) mm, το κάθε ένα, στα σκίτσα 
των οποίων απεικονίζονται οι 

κύκλοι παραγωγής ή επεξεργασίας 
διαφόρων προϊόντων διατροφής σε 
διάφορες φάσεις εξέλιξης. Έχουν 
σύστημα αυτοδιόρθωσης με πέντε 
διαφορετικά χρώματα που σημαίνει 

ότι τα χρώματα όταν συμπίπτουν 
τότε οι κάρτες είναι τοποθετημένες 

στη σωστή σειρά.
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€ 36,40 | 140.002
Κάρτες ουσιαστικών
Περιέχει 108 φωτογραφίες (7) cm και 108 λέξεις (3) cm, η 
καθεμία, που αντιστοιχούν στην ονομασία της απεικόνισης της κάθε 
φωτογραφίας. Διδακτικό παιχνίδι καθώς το παιδί συνδυάζει τις λέξεις 
με τις αντίστοιχες φωτογραφίες. Περιλαμβάνει σύστημα αυτοδιόρθωσης. 
Oι πλαστικοποιημένες κάρτες είναι κατασκευασμένες από συμπαγές 
ανθεκτικό χαρτόνι πάχους (2,5) mm.

€ 65,33 | 140.004
Η φύση και η διατήρησή της
Περιέχει μαγνητικό πίνακα (50x70) cm, αυτοκόλλητους μαγνήτες, οδηγό δραστηριοτήτων και πάνω από 100 φιγούρες με τις 
οποίες τα παιδιά θα δημιουργήσουν έναν εικονογραφημένο πίνακα που θα απεικονίζει ένα τοπίο ή διάφορες παραστάσεις με 
θέματα γύρω από τη φύση όπως η φροντίδα της, οι παράγοντες φθοράς της, ότι μας προσφέρει και τα ατμοσφαιρικά φαινόμενα. 
Σκοπός του παιχνιδιού είναι η συνήθεια για την φροντίδα της φύσης, η διεύρυνση του λεξιλογίου, η αντίληψη του χώρου και του 
χρόνου, η οπτική και ακουστική αντίληψη, η λογική και μαθηματική σκέψη και η προσοχή και η μνήμη.

€ 64,88 | 140.005
Έννοια χρόνου και ρολογιού
Ξεκινώντας από μια σειρά 25 καθημερινών δραστηριοτήτων, το παιχνίδι αυτό βοηθά στην ανάπτυξη της οικοδόμησης της 
έννοιας του χρόνου και του μέτρου του, προσφέροντας μια πλήρη μέθοδο για την εκμάθηση της λειτουργίας του ρολογιού. 
17 σκίτσα με βασικές δραστηριότητες επιτρέπουν την πραγματοποίηση ενός καθημερινού πίνακα σχολικών δραστηριοτήτων 
ο οποίος χρησιμοποιείται στη τάξη απεικονίζοντας το ωράριο. Σκοπός του παιχνιδιού είναι οι έννοιες του χρόνου, η αντίληψη 
της εξέλιξης και της διάρκειας του χρόνου, η λειτουργία των διαφόρων στοιχείων που αποτελούν το ρολόϊ, η ανάγνωση και 
η κατανόηση της ώρας. Περιέχει μεταλλικό χρωματιστό πίνακα (70x50) cm, 134 χάρτινα σκίτσα (6,5x6,5) cm, δηλαδή 35 
καθημερινές δραστηριότητες, 15 σχολικές δραστηριότητες, 48 ρολόγια με την ώρα ακριβώς, μισή και τέταρτα, 1 κίτρινο ήλιο, 
1 πορτοκαλί ήλιο, 1 φεγγάρι, 5 τοπία με την κίνηση του ήλιου και 1 με το φεγγάρι, αριθμούς για τις ώρες (από το 1 μέχρι το 
24) και 4 κύκλους. Eπίσης 3 δείκτες, αυτοκόλλητους μαγνήτες και οδηγό δραστηριοτήτων.

€ 36,40 | 140.003
Κάρτες ρημάτων
Περιέχει 108 φωτογραφίες (7) cm και 108 
λέξεις (3) cm, η καθεμία, που αντιστοιχούν 
στα ρήματα ή την δραστηριότητα που 
απεικονίζει η κάθε φωτογραφία. Διδακτικό 
παιχνίδι καθώς το παιδί διευρύνει το 
λεξιλόγιό του και εμπλουτίζει τη λεκτική και 
γραπτή του έκφραση. Περιλαμβάνει σύστημα 
αυτοδιόρθωσης. Oι πλαστικοποιημένες 
κάρτες είναι κατασκευασμένες από συμπαγές 
ανθεκτικό χαρτόνι πάχους (2,5) mm.
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€ 13,22 | 162.091
Νησόπολη (Νησιά της Ελλάδας)
Αγόρασε οικόπεδα στα ελληνικά νησιά. Χτίσε σπίτια και 
ξενοδοχεία! Πούλησε ή ενοικίασε στο πιο διασκεδαστικό 
επιτραπέζιο παιχνίδι αγοραπωλησιών! Με εξυπνάδα, τόλμη και 
τύχη, γίνε ο πλουσιότερος παίκτης.

€ 10,59 | 162.092
Μάντεψε Τί + Ποιος
Ένα ξεκαρδιστικό επιτραπέζιο, κατάλληλο για παιδικά 
πάρτυ! Περιέχει 6 πρωτότυπα παιχνίδια: Τί + ποιος; 
Όλοι γνωρίζουν τί + ποιος είσαι, εκτός από εσένα. 
Κάνε έξυπνες ερωτήσεις για να το βρεις! Ποιος/ τι 
νομίζεις ότι είσαι; Βρες το πρόσωπο ή το αντικείμενο 
που έγραψαν στην κάρτα σου. Παντομίμα: Περιέγραψε 
με παντομίμα το περιεχόμενο της κάρτας. Μάντεψε ποιο! 
Βρες το κρυμμένο πρόσωπο ή ζώο. Τέσσερα! Σχημάτισε 
τετράδες καρτών και βάλε γρήγορα το χέρι στο τραπέζι. 
Ποιο λείπει; Βρες ποιο λείπει από τη σειρά.

€ 11,13 | 162.097 Pisa
Μπορείς να τις αντιμετωπίσεις; Διάλεξε λοιπόν πρόκληση, 
επίπεδο δυσκολίας και ετοιμάσου για στιγμές άκρως αν…
ισόρροπες και ξεκαρδιστικές. Νομίζεις πως μπορείς να 
τοποθετήσεις όλους τους τουρίστες-φιγούρες σου πάνω στα 
δαχτυλίδια του πύργου, χωρίς αυτός να γύρει και πέσουν 
κάτω; Μια δοκιμή θα στο αποδείξει (15,5x15,5x29) cm. 

€ 8,81 | 162.098
Μικρές Αγορές
Ένα μοναδικό επιτραπέζιο παιχνίδι αγορών για παιδιά! 
Φούρνος, μανάβικο, βιβλιοπωλείο, μίνι μάρκετ. Το παιδί 
πραγματοποιεί μικρές αγορές από τα μαγαζιά της γειτονιάς 
του. Εκπαιδεύεται με ευχάριστο τρόπο στην αναγνώριση 
των κερμάτων του ευρώ και γίνεται ικανό να διαχειρίζεται 
μικρά χρηματικά ποσά! 

€ 8,81 | 162.100
Σώσε το δάσος (Φιδάκι)
Μία πρωτότυπη παραλλαγή του κλασικού επιτραπέζιου 
παιχνιδιού Φιδάκι, με οικολογικό περιεχόμενο. 
Απρόσεκτοι τουρίστες, ρυπογόνα εργοστάσια και άπληστοι 
υλοτόμοι απειλούν τη χλωρίδα και την πανίδα του. 
Φτάσε μέχρι τη λίμνη, όπου θα βρεις πόσιμο νερό.

€ 7,37  
| 162.110
Τέσσερα
Οι παίκτες προσπαθούν να 
τοποθετήσουν ο ένας μετά 
τον άλλο τις μάρκες τους 
με τέτοιο τρόπο ώστε να 
σχηματίσουν μια συνεχόμενη 
τετράδα οριζόντια, κάθετα ή 
διαγώνια (11,5x4x18,5) cm. 

€ 4,41  
| 162.111
Τάνγκραμ
Αρχαίο κινέζικο παιχνίδι. 
Ο παίκτης τοποθετεί 
κατάλληλα τα 7 ξύλινα 
κομμάτια και σχηματίζει 
εικόνες. Στο κουτί θα 
βρει 800 γρίφους με τις 
λύσεις τους.

€ 13,06 | 162.146
COOK-a-BOX
Μαθαίνω Αγγλικά με τα πιο Νόστιμα Υλικά! Από το ψυγείο, 
το ντουλάπι και το καλάθι με τα φρούτα και τα λαχανικά, 
βρες τα νόστιμα υλικά που χρειάζεσαι για τη λαχταριστή 
συνταγή που θα διαλέξεις. Μάζεψε πρώτος τα υλικά σου, 
μάθε τις λέξεις στα Aγγλικά και γίνε ο σεφ της ημέρας! 
Όλες οι λέξεις στις κάρτες συνταγών είναι γραμμένες στα 
αγγλικά και οι μικρές κάρτες υλικών στα Eλληνικά. Κατά 
τη διάρκεια του παιχνιδιού, ο κάθε παίχτης προσπαθώντας 
να βρει και να τοποθετήσει τα σωστά υλικά στη συνταγή 
του, μαθαίνει με διασκεδαστικό τρόπο τις λέξεις στα 
Aγγλικά ή αντίστοιχα στα Eλληνικά. Ένα διασκεδαστικό και 
εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά και γονείς, μαθητές και 
δασκάλους! Η συσκευασία περιέχει: 7 καρτέλες συνταγών, 
112 κάρτες υλικών, 1 χρωματιστό ζάρι, 2 κάρτες σύνοψης 
γύρου και οδηγίες παιξίματος.

€ 13,85 | 162.145
Playten με άριστα το δέκα!
Ένα διασκεδαστικό και εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά και 
γονείς, μαθητές και δασκάλους! Υπάρχουν 8 διαφορετικές 
καρτέλες με θέματα όπως το σχολείο, το σπίτι, τα ζώα της 
φάρμας και της ζούγκλας. Όλες οι λέξεις στις καρτέλες είναι 
γραμμένες στα Aγγλικά και οι μικρές κάρτες αντικειμένων στα 
Eλληνικά. Ο κάθε παίκτης αφού διαλέξει μία καρτέλα, ρίχνει 
το ζάρι και περπατάει πάνω σε ένα χρωματιστό σαλιγκάρι, 
όπου πρέπει να σταματά στο σωστό χρώμα για να μαζεύει 
τις κάρτες του. Όποιος ταιριάξει πρώτος τις δέκα εικόνες 
και τερματίσει στο τέλος της ράχης του σαλιγκαριού, είναι ο 
νικητής. Ένα καινούργιο εκπαιδευτικό επιτραπέζιο που κάνει 
την εκμάθηση Aγγλικών παιχνίδι! Η συσκευασία περιέχει:  
1 ταμπλό, 8 καρτέλες κατηγοριών, 80 κάρτες αντικειμένων,  
1 ζάρι, 4 πιόνια και οδηγίες παιξίματος.

€ 7,95 | 162.099
Γκρινιάρης-Φιδάκι
Δύο κλασικά επιτραπέζια παιχνίδια για παιδιά, που 
διασκεδάζουν διαχρονικά μικρούς και μεγάλους. Το 
κουτί περιέχει έναν πίνακα δύο όψεων, πιόνια και ζάρι.
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€ 8,77 | 162.048
Φραουλομαζέματα
Γέμισε πρώτος το καλαθάκι σου με φράουλες! Πρόσεξε το 
πουλάκι και το σκυλάκι γιατί μπορεί να σου το αδειάσουν! 
Διασκεδαστικό παιχνίδι ποσοτήτων. Από 2-4 παίκτες.

€ 15,89 | 162.050
Μωσαϊκό Τοκ-Τοκ
Ένα ευχάριστο παιχνίδι που αναπτύσσει 
τις τεχνικές ικανότητες του παιδιού και 
διεγείρει τη φαντασία του. Περιέχει 42 
ξύλινα πλακίδια, καρφάκια, σφυράκι 
και πίνακα από φελλό.

€ 7,05 | 162.068
Packesel
Μην παραμορφώνετε το γαϊδουράκι. Θα πετάξει το 
φορτίο και θα χρειαστεί να το μαζέψετε.

€ 4,41 | 162.089
Μαθαίνω τη διατροφή μου
Tα παιδιά καλούνται να σχηματίσουν την πυραμίδα της 
διατροφής από τη βάση μέχρι την κορυφή της, ενώνοντας 
τα 22 κομμάτια-puzzle που εμπεριέχονται στη συσκευασία. 
Σκοπός του παιχνιδιού είναι, συνδυάζοντας τα παιδιά σωστά 
τις τροφές που βρίσκονται σε κάθε επίπεδο της πυραμίδας, 
να μάθουν τις διάφορες κατηγορίες τροφών, τη συχνότητα 
κατανάλωσης αυτών, καθώς και τα οφέλη που έχουν για 
την υγεία τους. Εκπαιδευτικοί στόχοι παιχνιδιού: Εξασκεί την 
οπτική αντίληψη, αναπτύσσει τη κριτική σκέψη, ενισχύει τη 
παρατηρητικότητα ενώ βοηθάει το παιδί να αντιληφθεί τη 
σημασία της ισορροπημένης διατροφής  
(22,4x22,4x4x4,9) cm. 

€ 4,41 | 162.090
Τρώω υγιεινά
Οι παίκτες αναποδογυρίζουν όλα τα κομμάτια των 
καρτελών στο κέντρο του τραπεζιού. Έπειτα, ο 
καθένας διαλέγει την καρτέλα που θέλει να παίξει 
(π.χ. πρωινό). Με τη σειρά σηκώνουν ένα κομμάτι τη 
φορά και το τοποθετούν στην καρτέλα τους, εφόσον 
ταιριάζει. Νικητής της σωστής διατροφής είναι αυτός 
που συμπληρώνει πρώτος την καρτέλα του με τις 
σωστές τροφές. Εκπαιδευτικοί στόχοι παιχνιδιού: 
Εξασκεί την οπτική αντίληψη, αναπτύσσει τη κριτική 
σκέψη, ενισχύει τη παρατηρητικότητα και βοηθάει στο 
παιδί να αντιληφθεί τη σημασία της ισορροπημένης 
διατροφής (22,4x22,4x4,9) cm. 

€ 4,38 | 162.034
Μαθαίνω το σώμα μου
Με αυτό το παιχνίδι θα μάθεις πολλά πράγματα 
διασκεδάζοντας. Περιέχει 25 κάρτες με σημεία 
του ανθρώπινου σώματος και τις ονομασίες τους. 
Εκπαιδευτικό παιχνίδι με ζάρι, που βοηθά το παιδί να 
αναγνωρίζει και να ονομάζει τα σημεία του ανθρώπινου 
σώματος. Εκπαιδευτικοί στόχοι παιχνιδιού: Ενισχύει 
την οπτική αντίληψη, εξασκεί τη παρατηρητικότητα και 
εμπλουτίζει το λεξιλόγιο του παιδιού σχετικά με το σώμα 
(22,4x22,4x4,9) cm.

€ 8,81 | 162.094
Κυκλοφοριακή αγωγή
Στο κυρίως παιχνίδι ο κάθε παίκτης έχει το 
όχημά του και προσπαθεί να μεταφέρει τον 
επιβάτη του στην έξοδο, ακολουθώντας τις 
πινακίδες και τα φανάρια οδικής κυκλοφορίας. 
Επιπλέον, στη διάθεση των παικτών υπάρχουν 
συμβουλευτικές κάρτες κυκλοφοριακής αγωγής 
για πεζούς, με χρήσιμες πληροφορίες για 
την ασφάλειά τους. Τα παιδιά μέσα από το 
γρήγορο τρόπο που διαδραματίζεται το κάθε 
παιχνίδι, ψυχαγωγούνται, παίζοντας το ρόλο 
των οδηγών, αποκτώντας ταυτόχρονα πρώϊμες γνώσεις 
κυκλοφοριακής αγωγής.

€ 13,20 | 162.052
Ψαρέματα
Ρίξε το αγκίστρι σου και πιάσε τα μεγαλύτερα ψάρια! 
Υπολόγισε την αξία τους και νίκησε! Από 1-4 παίκτες.
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€ 4,40 | 162.076 α-ω
Α, β, γ ή δ; Σύμφωνο ή φωνήεν; Παίξε με 
τα γράμματα και τις λέξεις, παρατήρησε τις 
ελκυστικές εικόνες και μάθε την αλφαβήτα. 
Χρησιμοποίησε το χρώμα των γραμμάτων ως 
οδηγό για τη συμπλήρωση των ζευγαριών 
(22,4x22,4x4,9) cm.

€ 4,38 | 162.086
Μαθαίνω το σωστό
Θυμάσαι τους κανόνες καλής συμπεριφοράς και της 
υγιεινής για το σώμα; Θέλεις να τους μάθεις και να 
τους μοιραστείς με τους φίλους σου; Ξεκίνα να παίζεις 
(22,4x22,4x4,9) cm.

€ 4,41 | 162.088
Πού ζούνε τα ζώα;
Πού μπορεί να ζει ένας κροκόδειλος, ένα μυρμήγκι ή 
ένας πιγκουΐνος; Ποιός μπορεί να ζει στη σαβάνα,  
σ’ ένα στάβλο ή σε μια λίμνη; Παρατήρησε τις εικόνες και 
συνδύασέ τες σωστά (22,4x22,4x4,9) cm.

€ 4,40 | 162.085
Τι τρώνε τα ζωάκια;
Σκίουρος και βατραχάκι, τί διαλέγουν για φαγάκι; Γι’ 
αυτά και για άλλα πολλά ζώα και την τροφή τους θα 
μάθεις παίζοντας και διασκεδάζοντας με το παιχνίδι αυτό 
(22,4x22,4x4,9) cm.

€ 4,40 | 162.082
Λεξούλες
Τώρα όλα τα παιδιά μπορούν 
να φτιάξουν λέξεις! Με οδηγό 
τις ελκυστικές εικόνες που 
σχηματίζονται ενώνοντάς τες 
κομμάτι-κομμάτι, το παιδί 
σχηματίζει λέξεις και στη 
συνέχεια τις αποτυπώνει στη 
μνήμη του (22,4x22,4x4,9) cm.

€ 4,40 | 162.073
Το πρώτο μου ημερολόγιο
Είναι ένας απίθανος και διασκεδαστικός τρόπος για 
να μάθει το παιδί να μετράει τον χρόνο! Πόσες μέρες 
έχει ο χρόνος; Ποιές είναι οι μέρες της εβδομάδας; 
Ποιες είναι οι εποχές και ποιους μήνες περιλαμβάνει η 
καθεμιά (22,4x22,4x4,9) cm.

€ 4,40 | 162.075 1-20
Μέχρι πού ξέρει να μετρά το παιδί; Ποιά νούμερα ξέρει να 
αναγνωρίζει; Είναι μονός ή ζυγός; Το παιδί αντιστοιχίζει τις 
ποσότητες με τα σύμβολα και μαθαίνει να μετρά από το 1 
ως το 20. Τα χρώματα, οι εικόνες και η ένδειξη ποσοτήτων 
στα σύμβολα, το βοηθούν να μάθει εύκολα και διασκεδαστικά 
(22,4x22,4x4,9) cm.

€ 4,38 | 162.093
Domino 2 σε 1
Το κλασικό παιχνίδι Domino, με 
χρωματιστές εικόνες ζώων που 
θα κρατήσει ως το τέλος αμείωτο 
το ενδιαφέρον των παιδιών. Θα 
μάθουν διασκεδάζοντας τα ζώα 
και τα χρώματα επιλέγοντας και 
κάνοντας διάφορους συνδυασμούς 
(22,4x22,4x4,9) cm.
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€ 9,54 | 162.044
Πίνακας με 45 μαγνητικούς αριθμούς 
& σύμβολα
Εικόνες, μαρκαδόρος, κιμωλίες... Ένας πίνακας 2 
όψεων, όπου το παιδί μπορεί να κάνει πράξεις, να 
σχεδιάσει εικόνες με τους αριθμούς, να ζωγραφίσει 
με τις κιμωλίες ή να γράψει με το μαρκαδόρο 
(32,5x26,5x4,5) cm.

€ 9,54 | 162.043
Πίνακας με 59 μαγνητικά γράμματα
Εικόνες, μαρκαδόρος, κιμωλίες... Ένας πίνακας 2 όψεων, 
όπου το παιδί μπορεί να σχηματίσει λέξεις, να σχεδιάσει 
εικόνες με τα γράμματα, να ζωγραφίσει με τις κιμωλίες ή 
να γράψει με το μαρκαδόρο (32,5x26,5x4,5) cm.

€ 9,54 | 162.045
Πίνακας με 49 μαγνητικά σχήματα
Εικόνες, μαρκαδόρος, κιμωλίες... Ένας πίνακας 2 
όψεων, όπου το παιδί μπορεί να σχεδιάσει εικόνες, με 
τα σχήματα, να ζωγραφίσει με τις κιμωλίες ή να γράψει 
με το μαρκαδόρο (32,5x26,5x4,5) cm.

€ 15,07 | 4.159
Tόμπολες προανάγνωσης
Eισάγουν στην προαναγνωστική διαδικασία. Περιέχει 6 
πίνακες παιξίματος, 96 κάρτες με εικόνες σχήματος σπιτιού 
με 4 διαφορετικά χρώματα σκεπής. Oδηγίες παιξίματος 
συμπεριλαμβάνονται (26χ1χ26) cm.

€ 65,39  
| 4.174
Παρατηρώ 
και μαθαίνω 
το σημερινό 
κόσμο
(34χ1χ50) cm. € 8,77 | 162.106

Μαγνητικά πεζά γράμματα 
σε ξύλινο κουτί
Σετ 59 τεμαχίων, (18x11) cm. 

€ 4,38 | 162.143
Μαγνητικά κεφαλαία 
γράμματα
78 τεμάχια.

€ 4,38 | 162.144
Μαγνητικά πεζά 
γράμματα 
98 τεμάχια.
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€ 4,38 | 162.003 Λόττο
Πού μπορεί να βρίσκεται ένας πειρατής, μία πριγκήπισσα 
ή ένα ξωτικό; Παρατήρησε τις κάρτες και τοποθέτησέ τις 
σωστά ανάλογα με το θέμα τους (22,4x22,4x4,9) cm.

€ 4,36 | 162.004
Διπλές εικόνες (memo)
Θυμάσαι πού βρίσκεται ο δεινόσαυρος αρχαιολόγος ή η μαμά 
δεινοσαυρίνα με το μωράκι της; Δοκίμασε τη μνήμη σου και 
γέμισε τη σπηλιά σου, με όσο πιο πολλούς δεινόσαυρους 
μπορείς (22,4x22,4x4,9) cm.

€ 4,38 | 162.006
Βρες την ουρά μου
Ζέβρα, ποντικός και ψάρι, την ουρά ποιός θα την πάρει; 
Μάθε να ξεχωρίζεις τις ουρές των ζώων και ένωσε 
σωστά τις εικόνες. Δοκίμασε να κάνεις και διαφορετικούς 
συνδυασμούς, θα γελάσεις πολύ (22,4x22,4x4,9) cm.

€ 4,38 | 162.017 Αντίθετα
Ψάξε και βρες τα αντίθετα και ένωσε τις κάρτες στο 
λεπτό! Στο τέλος θα μάθεις καινούριες λέξεις και έννοιες 
να χρησιμοποιείς (22,4x22,4x4,9) cm.

€ 4,38 | 162.030
Τι ώρα είναι;
Είναι πρωί, μεσημέρι ή βράδυ; Και τί ώρα είναι για να 
συμβαίνει η συγκεκριμένη δραστηριότητα; Με πόσους 
τρόπους γράφεται η ώρα; Παίξε και μάθε εύκολα να 
μετράς και να αναγνωρίζεις την ώρα (22,4x22,4x4,9) cm.

€ 4,38 | 162.035
Οι πέντε αισθήσεις
Ξέρεις ποιές είναι οι 5 αισθήσεις; Όσφρηση, γεύση και 
αφή, όραση ή ακοή, διάλεξε-βρες τα καρτελάκια τους 
και τοποθέτησέ τα στη σωστή θέση (22,4x22,4x4,9) cm.

€ 8,72 | 162.067
Ανακύκλωσε το
Μάζεψε τα σκουπίδια, γέμισε τους κάδους σου, μάθε 
για την ανακύκλωση!

€ 6,17 | 162.095
Ζωγραφίζω την αλφαβήτα
Α, Β, Γ και μετά... Ένωσε και ύστερα ζωγράφισε τα κομμάτια 
με τα γράμματα από την αλφαβήτα και μάθε την γρήγορα και 
ευχάριστα απ’ έξω και ανακατωτά! Σκοπός του παιχνιδιού 
είναι να μάθουν τα παιδιά με ευχάριστο τρόπο την αλφαβήτα, 
ενώνοντας και ζωγραφίζοντας με τις ξυλομπογιές που 
περιέχονται στη συσκευασία, τα κομμάτια του puzzle. Επιπλέον, 
σε κάθε κομμάτι του puzzle αναγράφεται μια λέξη που αρχίζει 
από ένα γράμμα της αλφαβήτας καθώς και μια σχετική εικόνα, 
γεγονός που συμβάλλει στην ενίσχυση του λεξιλογίου και τη 
συσχέτιση λέξης και εικόνας. Εκπαιδευτικοί στόχοι παιχνιδιού: 
Εξασκεί την αναγνωστική ικανότητα, ενισχύει την οπτική 
αντίληψη των παιδιών, βελτιώνει τη γλωσσική ανάπτυξη και τη 
λεπτή κινητικότητα (22,4x22,4x4,9) cm. 

€ 4,38 | 162.096
Σχήματα και χρώματα
Σχήμα κόκκινο, πράσινο, ορθογώνιο ή τετράγωνο; 
Κάλυψε μία σειρά οριζόντια, κάθετα ή διαγώνια 
από τέσσερα «παιχνιδιάρικα» σχήματα και γίνε 
εσύ αυτός που θα φωνάξει πρώτος «ΤΕΣΣΕΡΑ»! 
Παίζοντας αυτό το παιχνίδι τα παιδιά εξοικειώνονται 
με τα βασικά χρώματα και σχήματα που συναντούν 
στην καθημερινή τους ζωή! Εκπαιδευτικοί στόχοι 
παιχνιδιού: Εξασκεί την παρατηρητικότητα, ενισχύει 
την οπτική αντίληψη, βελτιώνει τη συγκέντρωση 
των παιδιών ενώ συμβάλει στην εξοικείωση με τα 
χρώματα και τα σχήματα (22,4x22,4x4,9) cm. 
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€ 4,40  
| 162.079
Ζωάκια & 
χρώματα
Το παιδί αναγνωρίζει 
και συνδυάζει 
φόρμες-σχήματα, 
εικόνες ζώων και 
χρώματα. Το ελκυστικό 
του περιεχόμενο 
συμβάλλει στην 
εκμάθηση των 
χρωμάτων και 
των ζώων με τη 
συνδυαστική μέθοδο 
(22,4x22,4x4,9) cm.

€ 4,40  
| 162.080
Γίνεται από...
Από τί γίνεται το μέλι, 
από πού βγαίνει το 
λάδι; Παίζοντας το 
παιδί μαθαίνει από τι 
παράγονται τα προϊόντα 
χρησιμοποιώντας τις 
ξεκάθαρες εικόνες 
του παιχνιδιού ως 
αφορμή για συζήτηση 
με τους ενήλικες 
(22,4x22,4x4,9) cm.

€ 6,14 | 162.087
Ζωγραφίζω γράμματα και εικόνες
Ένας διασκεδαστικός τρόπος για να μάθει το παιδί 
τα γράμματα χρησιμοποιώντας δημιουργικά μέσα. 
Συγχρόνως, μαθαίνει λέξεις καθώς τις συνδυάζει 
με εικόνες, ενισχύοντας έτσι την οπτική του μνήμη 
(22,4x22,4x4,9) cm.

€ 6,18  
| 162.072
Μαθαίνω την 
αλφαβήτα
Περιέχει την αλφαβήτα 
με σχέδια και 
χρώματα. Ενισχύει 
την οπτική μνήμη 
και συμβάλλει στην 
εύκολη εκμάθηση 
των γραμμάτων. Η 
αφίσα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στο 
παιδικό δωμάτιο ή 
στη σχολική τάξη 
(22,4x22,4x4,9) cm.

€ 4,40  
| 162.074
Επαγγέλματα
Τί επάγγελμα κάνει 
ο καθένας; Τί 
ρούχα-στολή φοράει; 
Ποιά αντικείμενα 
χρησιμοποιεί; Όλα 
αυτά το παιδί τα 
μαθαίνει παίζοντας και 
διασκεδάζοντας με τις 
εύστοχες εικόνες που 
εμπεριέχει το παιχνίδι 
(22,4x22,4x4,9) cm.

€ 4,40 | 162.083
Με τι ταιριάζει;
Τα παπούτσια με τα κορδόνια τους, το κλειδί με την 
κλειδαρότρυπά του. Και πού πάει το καθένα με τη σειρά του; 
Παρατήρησε τις εικόνες και ένωσε τα ζευγάρια των καρτών 
ώστε να ταιριάζουν (22,4x22,4x4,9) cm.

€ 4,38 | 162.018
Εξελίξεις
Πού πάει η πάπια με τα παπάκια της; Τί φτιάχνουν 
τα παιδάκια με τη μαμά τους στην κουζίνα; 
Προσπάθησε να βρεις τη συνέχεια της κάθε 
ιστορίας και διηγήσου την με δικά σου λόγια 
(22,4x22,4x4,9) cm.
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€ 24,12 | 159.067
Pizza Fiesta
Περιλαμβάνει 49 κομμάτια μεταξύ των οποίων οι 4 ξύλινες 
βάσεις και τα διάφορα συστατικά της πίτσας. Σκοπός του 
παιχνιδιού είναι τα παιδιά να φτιάξουν τη πίτσα τους με τα 
σωστά υλικά ή να μαζέψουν 4 κάρτες όσο πιο γρήγορα 
μπορούν. Για 2-4 παίκτες. Εκπαιδευτικοί στόχοι παιχνιδιού: 
Ενισχύει τις μαθηματικές δεξιότητες, εξασκεί την αναγνώριση 
σχημάτων-χρωμάτων, βοηθάει στην ανάπτυξη της οπτικής 
αντίληψης και της παρατηρητικότητας ενώ αναπτύσσει την 
κοινωνικότητα των παιδιών μέσω του ομαδικού παιχνιδιού 
(32x5x24) cm.

€ 14,33 | 159.069 Mixola
Οι παίκτες παίζουν με τη σειρά μετακινώντας τα 
πιόνια τους πάνω στο πίνακα παιχνιδιού. Οι κινήσεις 
που κάνουν εξαρτώνται από τα αποτελέσματα των 
“σαλιγκαρόζαρων” και τον συνδυασμό χρωμάτων 
που τυγχάνουν. Νικητής είναι το πρώτο παιδί 
που θα φτάσει στο κέντρο του κελύφους του 
σαλιγκαριού. Περιλαμβάνει τον πίνακα παιχνιδιού, 
6 ξύλινα πιόνια, 3 πολύχρωμα “σαλιγκαρόζαρα”, 
έναν οδηγό χρωμάτων-κινήσεων και 2 βάσεις 
καρτών. Εκπαιδευτικοί στόχοι παιχνιδιού: Ενισχύει 
τη γλωσσική ανάπτυξη, βοηθάει το παιδί να 
αντιληφθεί τα βασικά χρώματα και τις αποχρώσεις 
ενώ παράλληλα εξασκεί την οπτική αντίληψη και 
κοινωνικότητά του (24x5x16) cm.

€ 40,22 | 159.070 Logikit
Αρχικά επιλέξτε μια καρτέλα εργασίας και 
τοποθετήστε τη στο ξύλινο πλαίσιο. Με τη βοήθεια 
του μαγνητικού εργαλείου, το παιδί τοποθετεί τις 
χρωματιστές μπίλιες στην απάντηση που θεωρεί 
σωστή σε κάθε ένα από τα εννέα παράθυρα. Στη 
συνέχεια αφαιρέστε την καρτέλα και τοποθετείστε τη 
ξανά από την ανάποδη μεριά. Εάν όλες οι ερωτήσεις 
απαντήθηκαν σωστά, τότε το χρώμα τις μπίλιας σε 
κάθε παράθυρο θα είναι το ίδιο με το χρώμα που 
εμφανίζεται τώρα σε κάθε κουτί. Εκπαιδευτικοί στόχοι 
παιχνιδιού: Εξάσκηση του συντονισμού ματιού-χεριού, 
αναπτύσσει την οπτική αντίληψη, βοηθάει το παιδί 
να αντιληφθεί τα χρώματα και τέλος εμπλουτίζει τις 
γνώσεις του παιδιού (32x5x23) cm.

€ 20,06 | 159.062
Shapy τα σχήματα
41 σχήματα είναι τοποθετημένα μπερδεμένα σε ένα πάνινο 
μεγάλο πιάτο. Οι παίκτες ρίχνουν τα 3 ζάρια και πρέπει να 
βρουν τον σωστό συνδυασμό σχημάτων που απεικονίζουν 
τα ζάρια ανάμεσα στα σχήματα. Περιεχόμενο: 41 ξύλινα 
χρωματιστά σχήματα (4x4) cm, 1 πάνινο πιάτο (45) cm, 
διάμετρος και 3 ζάρια με σχήματα. Από 1-8 παίκτες 
(22,5x5x22,5) cm.

€ 25,88 | 159.057
Pips & Betsy
1 ξύλινος πίνακας παιχνιδιού (30x1x30) cm, 
4 φιγούρες ποντικών, 4 ξύλινες κάρτες, 3 
χρωματιστά ζάρια. Ο παίκτης που θα φτάσει 
πρώτος στο κελάρι είναι ο νικητής του παιχνιδιού. 
Ωστόσο, μόνο αν είσαι προσεκτικός και γνωρίζεις 
καλά τα χρώματα, μπορείς να μετακινήσεις 
γρήγορα το ποντίκι στο κελάρι. Από 2-4 παίκτες 
(34x6x34) cm.

€ 22,20 | 159.058
Paul Panda
1 κουτί με το πάντα Πωλ, 1 δίσκος, 24 ράβδους-μπαμπού 
σε 3 μήκη (9,12,15) cm, 8 σε κάθε μέγεθος, 10 φύλλα- 
μπαμπού. Με την βοήθεια του μικρού πεινασμένου 
πάντα Πωλ, τα παιδιά μαθαίνουν για το περιβάλλον και 
την αλληλεπίδραση στη φύση. Επίσης αυτό το παιχνίδι 
αναπτύσσει στα παιδιά την περιβαντολογική συνείδηση. 
Από 2-4 παίκτες (23x8,5x23) cm.
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€ 40,27 | 159.088
Σκαντζοχοιράκια
Σκοπός του παιχνιδιού είναι να γεμίσουμε τα 
σκαντζοχοιράκια με αγκάθια ρίχνοντας το ζάρι 
των 3ων ή των 6 κουκκίδων (38,5x6x38,5) cm.

€ 25,64 | 159.054 Emmi
1 μεγάλη περιστρεφόμενη κάμπια (48) cm, διαμέτρου (3,5) cm, 2 ζάρια 
και 5 ξύλινες κάρτες. Μετρώντας μέχρι το 6, ξεκινώντας είτε από το κεφάλι 
είτε από την ουρά της κάμπιας, η αναγνώριση των χρωμάτων είναι ο στόχος 
του παιχνιδιού. Ο παίκτης που έχει τους περισσότερους πόντους στο δικό του 
χρώμα θα είναι ο νικητής του παιχνιδιού. Από 2-5 παίκτες (31x6x31) cm.

€ 20,05 | 159.052
Legolino
14 ξύλινα γεωμετρικά σχήματα μέσα σε 2 πάνινα σακουλάκια. 
15 διαφορετικά σχέδια (21x14,5) cm, οδηγίες για το παιχνίδι και 
επιλύσεις. Η φαντασία και η δημιουργικότητα είναι απαραίτητα για να 
καταφέρετε να τοποθετήσετε τα σχήματα έτσι ώστε να ολοκληρώσετε 
τα μοτίβα. Τα ποικίλα σχέδια προσφέρουν διαφορετικό επίπεδο 
δυσκολίας. Από 1 παίκτη και πάνω (23x5,5x23) cm.

€ 20,87 | 159.030
Martello o πολύχρωμος κόκορας
Με λίγη επιδεξιότητα και με πολύ φαντασία τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να 
τοποθετήσουν τα ξύλινα σχήματα με τα φωτεινά χρώματα πάνω στους 2 πίνακες 
χρησιμοποιώντας τα 2 ξύλινα σφυράκια και τα καρφάκια, ώστε να εφαρμόσουν στους 
πίνακες. Περιεχόμενο: 2 πίνακες-κόκορες (29x21) cm, 73 ξύλινα σχήματα, 2 ξύλινα 
σφυράκια και 100 καρφάκια. Από 1 παίκτη και πάνω.

€ 24,12 | 159.089
Tastaro
Παιχνίδι ντόμινο, εκπαιδευτικού 
χαρακτήρα που εξασκεί την αντίληψη, 
την συγκέντρωση καθώς και την 
ταξινόμηση σχημάτων και εικόνων.

€ 28,10 | 159.087
Παίζουμε στη φάρμα
Οι παίκτες συλλέγουν ζωάκια και τα ανταλλάσσουν μεταξύ τους. Όποιος παίκτης έχει 2 
αγελάδες στο τέλος παίρνει το τρακτέρ και κερδίζει το παιχνίδι. Περιεχόμενο: 1 πίνακας 
παιχνιδιού (36,7x36,7) cm, 4 φιγούρες, 20 κόκορες, 15 πρόβατα, 5 αγελάδες, 1 
τρακτέρ, 3 κάρτες, 1 ζάρι με 3 διαφορετικές όψεις (37,8x27,5x5) cm.
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€ 20,06 | 159.026
Torreta ο ψηλότερος πύργος
Τα παιδιά χρησιμοποιούν εναλλάξ το ζάρι με τα χρώματα 
και το ζάρι με τις τελείες. Ανάλογα με το χρώμα και τον 
αριθμό των τελειών που θα φέρει η ζαριά τους χτίζουν 
το δικό τους πύργο. Νικητής είναι ο παίκτης που θα 
καταφέρει να κατασκευάσει επιδέξια τον ψηλότερο πύργο. 
Περιεχόμενο: 25 ξύλινα τουβλάκια, 1 ζάρι με χρώματα και 
1 ζάρι με τελείες. Από 2-4 παίκτες.

€ 24,09 | 159.027
Rondo Vario η χαρούμενη κάμπια
Τα παιδιά καλούνται να βρουν τον σωστό συνδυασμό 
χρωμάτων και σχημάτων ανάμεσα σε διαφορετικά ξύλινα 
κομμάτια. Τα 2 ζάρια δείχνουν ποιο σχήμα και ποιο χρώμα 
πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα παιδιά για να το τοποθετήσουν 
στη δική τους κάμπια. Ο πρώτος παίκτης που θα καταφέρει 
να τοποθετήσει έξι ξύλινα κομμάτια στη κάμπια του είναι ο 
νικητής του παιχνιδιού. Περιεχόμενο: 42 ξύλινα σχήματα, 4 
κάμπιες, 1 ζάρι με χρώματα και 1 ζάρι με σχήματα. Από 1-4 
παίκτες.

€ 20,06 | 159.029
Candy οι γλυκιές καραμέλες
41 καραμέλες είναι τοποθετημένες μπερδεμένα σε ένα 
πάνινο μεγάλο πιάτο. Οι παίκτες ρίχνουν τα 3 ζάρια και 
πρέπει να βρουν τον σωστό συνδυασμό χρωμάτων που 
απεικονίζουν τα ζάρια ανάμεσα στις καραμέλες. Υπάρχουν 
τρεις διαφορετικοί τρόποι για να παίξεις και να κερδίσεις 
το παιχνίδι. Περιεχόμενο: 41 ξύλινες χρωματιστές 
καραμέλες (7x3) cm, 1 πάνινο πιάτο (45) cm διάμετρος 
και 3 ζάρια με χρώματα. 

€ 10,44 | 159.022
Βρες το ταίρι ξύλινο μέμο
Περιέχει 40 κομμάτια, (42x42) cm, τα παιδιά μαθαίνουν τις 
φυλές από όλο τον κόσμο.

€ 40,23 | 159.028
Το χρυσό μήλο ο μικρός καβαλάρης
Σύμφωνα με το τι θα φέρει το ζάρι οι παίκτες μετακινούν τους μικρούς καβαλάρηδες 
από το κάθε σπιτάκι τους προς το λιβάδι. Στη συνέχεια διασχίζουν με τα άλογα τους 
την διαδρομή που θα τους οδηγήσει προς το χρυσό μήλο. Ο πρώτος παίκτης που θα 
φτάσει στην κορυφή του λόφου είναι ο νικητής του χρυσού μήλου! Περιεχόμενο: 1 
ξύλινος πίνακας παιχνιδιού (37x37) cm, 4 καβαλάρηδες, 4 άλογα, 1 χρυσό μήλο, 1 
υφασμάτινη θήκη και 1 ζάρι με χρώματα.

€ 24,11 | 159.068
Balamari
Σκοπός του παιχνιδιού είναι να οδηγήσεις τα περισσότερα ψαράκια στη δική σου σπηλιά μέσω των σωστών 
χειρισμών του πανιού ενώ παράλληλα πρέπει να έχεις το νου σου να αποφύγεις τις μαύρες σπηλιές όπου 
κρύβονται καρχαρίες γιατί αλλιώς θα τα φάνε αυτοί! Ποιός άραγε θα έχει μαζέψει περισσότερα ψαράκια στο τέλος 
του παιχνιδιού μετά από 4 γύρους, κάποιος από τους παίχτες ή οι καρχαρίες; Εκπαιδευτικοί στόχοι παιχνιδιού: 
Αναπτύσσει τον συντονισμό ματιού-χεριού, τη συγκέντρωση, τις κινητικές δεξιότητες, καλλιεργεί το ομαδικό πνεύμα 
και τη συνεργασία ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών (24x24x60) cm.
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€ 13,64 | 159.109
Μαθαίνω παίζοντας, αναγνωρίζω 
δραστηριότητες
Αποτελείται από 30 κομμάτια. Τα παιδιά προσπαθούν 
να δημιουργήσουν έναν συνδυασμό από δύο ή 
τρία φύλλα. Το παιχνίδι αυτό συμβάλλει στον 
προσανατολισμό του χώρου, στην αναγνώριση και 
επίλυση προβλημάτων, καθώς και στην ανάπτυξη της 
δομής του εγκεφάλου (20,4χ6χ10) cm.

€ 13,64 | 159.110
Μαθαίνω παίζοντας, οι αριθμοί 
και η αρίθμηση
Αποτελείται από 30 κομμάτια. Τα παιδιά 
προσπαθούν να δημιουργήσουν έναν 
συνδυασμό από δύο ή τρία φύλλα. Το παιχνίδι 
αυτό συμβάλλει στην αναγνώριση και επίλυση 
προβλημάτων, καθώς και στην ανάπτυξη της 
δομής του εγκεφάλου (20,4χ6χ10) cm.

€ 12,04 | 159.111
Μαθαίνω παίζοντας, τα αντίθετα
Αποτελείται από 20 κομμάτια. Τα παιδιά προσπαθούν 
να δημιουργήσουν έναν συνδυασμό από δύο ή τρία 
φύλλα. Το παιχνίδι αυτό συμβάλλει στην αναγνώριση 
και επίλυση προβλημάτων, καθώς και στην ανάπτυξη 
της δομής του εγκεφάλου (20,4χ6χ10) cm.

€ 12,04 | 159.112
Μαθαίνω παίζοντας, η χωρικότητα
Αποτελείται από 20 κομμάτια. Τα παιδιά προσπαθούν 
να δημιουργήσουν έναν συνδυασμό από δύο ή 
τρία φύλλα. Το παιχνίδι αυτό συμβάλλει στον 
προσανατολισμό του χώρου, στην αναγνώριση και 
επίλυση προβλημάτων, καθώς και στην ανάπτυξη 
της δομής του εγκεφάλου (20,4χ6χ10) cm.

€ 28,12 | 159.116
Balanimals
Ξύλινα σχήματα, 1 ζάρι με σχήματα, 1 ζάρι με σύμβολα. Σε λίγο η σανίδα των 
ζώων θα γείρει και θα πέσει. Ποιος θα είναι σε θέση να ισορροπήσει σωστά την 
σανίδα για να ζήσουν όλα τα ζωάκια και να καταλήξουν στον κήπο; Το συγκεκριμένο 
παιχνίδι αναπτύσσει την συγκέντρωση και την λεπτή κινητικότητα (34x6x34) cm.

€ 8,02 | 159.117
FrogDog
78 κάρτες ζώων, 6 πολύχρωμες κάρτες, 1 μικρό ζάρι, 1 μεγάλο ζάρι. Για παίκτες 2-6.
Το συγκεκριμένο παιχνίδι βοηθάει τα παιδιά να αναγνωρίσουν τα ζώα, να μάθουν τα 
ονόματα τους και να μιμηθούν τους ήχους τους (18x3,5x11) cm.
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€ 14,64 | 45.036
Άσκηση συμμετρίας 
& μνήμης Α’
Περιέχει 12 κάρτες,  
(23x27) cm.

€ 13,24 | 44.010
Τι παράγεται.. από πού
Παιχνίδι που βοηθά τα παιδιά να αντιληφθούν την αλυσίδα παραγωγής 
διαφόρων προϊόντων και ότι π.χ. το γάλα μας το δίνει η αγελάδα και όχι το 
super market (34x16) cm. € 14,64 | 45.037 Άσκηση συμμετρίας & μνήμης Β’

Περιέχει 12 κάρτες, (23x27) cm.

€ 15,00 | 45.029
Ντόμινο συμμετρίας
Eνώνοντας τα κομμάτια του ντόμινο δημιουργούνται λαβύρινθοι από 
γεωμετρικά σχήματα, αριθμούς και γράμματα (7x14) cm.

€ 18,20 | 45.009
Προγραφικό σετ δέκα θεμάτων
Περιλαμβάνει 10 χοντρές μεγάλες πλαστικές κάρτες με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας οι 
οποίες γράφονται και σβήνουν εύκολα και από τις δύο όψεις ώστε να χρησιμοποιηθούν 
ξανά και ξανά (17x23) cm.

€ 13,40 | 45.026 Παιχνίδι χρωμάτων & αριθμών
Παιχνίδι για τα πρώτα μαθήματα αριθμητικής. Γυρνώντας το δείκτη της σβούρας ή 
ρίχνοντας το ζάρι, τα παιδιά κάνουν απλές προσθέσεις και αφαιρέσεις. Στο τέλος του 
παιχνιδιού οι παίκτες πρέπει να συμπληρώσουν τους πίνακες που έχουν μπροστά τους 
με πιόνια. Tο σετ περιλαμβάνει τέσσερις πίνακες, πιόνια, δύο ζάρια και μία σβούρα 
(16x20,5) cm.

€ 10,48 | 45.015
Κατασκευές με γεωμετρικά σχήματα «γιγάντιο τάνγκραμ»
Περιέχει 7 γιγάντια γεωμετρικά σχήματα από πλαστικό υψηλής ποιότητας (38x14) cm.
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€ 20,51 | 4.225
Αριθμοί 1-10
Το παιχνίδι απαρτίζεται από αριθμούς 
(1-10) και 10 κάρτες ζώων. Μαθαίνει 
το παιδί τις βασικές μαθηματικές έννοιες 
(17x8,5) cm.

€ 24,22 | 4.223
Δημιουργικός πίνακας (χρώματα-αρίθμηση)
Ο δημιουργικός πίνακας βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν τα βασικά χρώματα 
και να μάθουν να μετρούν (17,5x17,5x15) cm.

€ 18,41 | 4.200
Παιχνίδι μνήμης με ζωάκια
Ένα κλασικό παιχνίδι μνήμης με 24 ξύλινες εικόνες οι οποίες απεικονίζουν 12 είδη ζώων. Το 
παιδί που θα ανακαλύψει και θα ταιριάξει τα περισσότερα ζώα, θα είναι ο νικητής. Ένα παιχνίδι 
εξάσκησης μνήμης που μπορούν να παίξουν από 2 έως 4 παίκτες (5x5x1) cm.

€ 32,35 | 4.226
Αλφαβήτα
Το παιχνίδι αποτελείται 
από τα 24 γράμματα του 
ελληνικού αλφαβήτου. 
Επίσης, περιέχονται οδηγίες 
για τον σχεδιασμό του κάθε 
γράμματος (8,5x8,5) cm.

€ 22,70 | 48.068 Ο πατάτας
Ένας διασκεδαστικός τρόπος να δημιουργήσουν τα παιδιά τους χαρακτήρες που θέλουν και να φτιάξουν τη δική τους ιστορία. Τα 
κομμάτια που περιέχει συναρμολογούνται πολύ εύκολα. Το σετ αποτελείται από 50 τεμάχια και περιέχει 4 σώματα, πόδια και χέρια 
καθώς επίσης άλλα αξεσουάρ. Αναπτύσσει την λεπτή κινητικότητα και βοηθάει τα παιδιά να ξεχωρίζουν τα διάφορα σχήματα (9) cm.

€ 4,71 | 28.084
Βατραχάκια 
Σετ 16 τεμαχίων, (6x5,5) cm.

€ 14,99 | 4.316
Επιτραπέζιο 4 εποχές
Διάλεξε μια κάρτα μέσα από τη σακούλα και πες ποια 
εικόνα αναπαριστά! Εάν η εικόνα της κάρτας αντιστοιχεί 
με την εικόνα του πίνακα, τότε ο παίκτης τοποθετεί 
την κάρτα πάνω στην εικόνα του πίνακα. Νικητής είναι 
εκείνος ο οποίος θα ταιριάξει όλες τις κάρτες με τις 
εικόνες του πίνακα! Το σετ περιλαμβάνει 4 πίνακες (όσες 
και οι εποχές) και 16 κάρτες.Ιδανικό για 1-4 παίκτες. Οι 
διαστάσεις των πινάκων παιχνιδιού είναι (16x18) cm.
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€ 14,99 | 4.311
Κλάσματα με κύβους
Αυτό το πολύχρωμο βασικό 
σετ κύβων βοηθάει τα παιδιά 
να εξερευνήσουν και να 
συγκρίνουν τα κλάσματα.
Μαθαίνουν την έννοια 
της αναλογίας μεταξύ του 
τμήματος και του συνόλου, 
ενώ παράλληλα αναπτύσσουν 
τη μαθηματική τους σκέψη 
(5,3χ5,3χ5,3) cm.

€ 11,83 | 4.312
Κλάσματα με τουβλάκια
Το παιχνίδι αυτό αποτελείται από 15 τουβλάκια με τα οποία τα παιδιά μαθαίνουν 
την έννοια της γεωμετρίας, των σχημάτων και των κλασμάτων, ενώ συνδυάζουν 
και κατασκευάζουν διαφορετικά σχήματα χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους 
(3,5x3,5x7) cm.

€ 8,68 | 4.318
Σετ λαχανικών
Το σετ περιλαμβάνει 1 πουγκί, 1 μαχαίρι και 3 λαχανικά, τα οποία κόβονται 
στη μέση (πιπεριά, μανιτάρι, κρεμμύδι) (10,5x5,5x19) cm.

€ 8,68 | 4.319
Σετ φρούτων
Το σετ περιλαμβάνει 1 πουγκί, 1 μαχαίρι και 3 φρούτα, τα οποία 
κόβονται στη μέση (μήλο, πορτοκάλι, φράουλα) (10,5x5,5x19) cm.

€ 7,89 | 4.322
Μωσαϊκό
Δημιουργήστε το αριστούργημά 
σας με αυτό το μωσαϊκό.
Αποτελείται από 26 γεωμετρικά 
σχήματα σε διάφορα χρώματα.
Διασκεδάστε δημιουργώντας 
μοτίβα ή πλάθοντας οποιοδήποτε 
σχήμα της φαντασίας σας 
(1,8x1,8x0,6) cm.

€ 7,89 | 4.326
Παιχνίδι μνήμης
Ρίξτε το ζάρι για να δείτε τι 
χρώμα θα φέρει και προσπαθήστε 
να βρείτε τον κύβο που 
ανταποκρίνεται στο χρώμα που 
έφερε το ζάρι. Ο παίκτης που θα 
συγκεντρώσει τους περισσότερους 
κύβους είναι ο νικητής. Οι 
διαστάσεις από το κάθε ραβδάκι 
είναι (0,6x0,6x7) cm.

€ 7,89 | 4.327
Τραβήξτε τα ραβδάκια
Το παιχνίδι ξεκινάει! Τράβηξε προσεκτικά ένα ένα τα ραβδάκια χωρίς να πέσουν 
κάτω τα υπόλοιπα. Οι διαστάσεις από το κάθε ραβδάκι είναι (0,6x0,6x7) cm.
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€ 18,42 | 4.259
Λαβύρινθος με μπάλες
Ο λαβύρινθος βοηθά στην ενίσχυση της λεπτής 
κινητικότητας και το συντονισμό χεριού-ματιού 
(25,4x25,4x2,8) cm.

€ 13,07 | 4.261
Κοτοπουλάκι
Αποτελείται από 4 κομμάτια και ένα βασικό 
κύκλο. Τα παιδιά μαθαίνουν για τον κύκλο της 
ζωής ενός κοτόπουλου (14,1x14,1x8,2) cm.

€ 12,03 | 4.265
Ζωολογικός κήπος
Ταιριάξτε τα ζώα στο χώρο τους. Βοηθά τα παιδιά να μάθουν 
τα χρώματα και να μετρούν. Το σετ περιλαμβάνει 16 ξύλινα 
τεμάχια και 5 ζωάκια (2x14x1) cm.

€ 16,11 | 4.266
Μάθε τα ζώα της θάλασσας
Το σετ περιλαμβάνει 1 κοχύλι, 1 καβούρι, 1 χελώνα 
και 1 φάλαινα. Ενθαρρύνει τα παιδιά να μάθουν 
για τη θαλάσσια ζωή, να αναπτύξουν το συντονισμό 
ματιού-χεριού και τις λεπτές κινητικές δεξιότητες 
(22x22x3,3) cm.

€ 19,50 | 4.271
Ντόμινο με φρούτα και 
λαχανικά
Αποτελείται από 24 τεμάχια (12 φρούτα και 
12 λαχανικά), (4x8x1) cm.

€ 56,21 | 4.277
Πάρκο δραστηριοτήτων
Το σετ περιλαμβάνει ένα τελεφερίκ που κινείται από 
το ισόγειο στο ανώτερο επίπεδο, 3 ανθρωπάκια, 
2 ποδήλατα, χώρο στάθμευσης, ανεμόπτερο, 
καταστήματα, χώρο ανάπαυσης, σκάλα αναρρίχησης 
και 1 ανεμογεννήτρια (51,5x48,6x33,4) cm.

€ 18,42 | 4.267
Μάθε τις εποχές
Παιχνίδι δύο όψεων που βοηθάει 
τα παιδιά να μάθουν τις εποχές 
(1,1x5,8x15) cm.
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€ 14,19 | 4.329
Κάρτες με αριθμούς - υπόδειξη χεριών
Σετ 10 ξύλινων καρτών που βοηθά τα παιδιά να μάθουν τους αριθμούς από το 1 έως 
το 10. Κάθε κάρτα διαθέτει τελείες και υπόδειξη δακτύλων. Κάθε ξύλινη κάρτα έχει 
διαστάσεις (6,5x8x1,2) cm.

€ 16,56 | 4.330
Ζεύγη εικόνων με αριθμούς από 1-10
Αποτελείται από 20 ξύλινες κάρτες, 10 με αριθμούς και 10 με εικόνες που βοηθούν 
το παιδί να μάθει ευκολότερα να μετρά.

€ 18,14 | 4.333
Το πρώτο μου 
ημερολόγιο
Τα παιδιά μαθαίνουν τον χρόνο, 
τις εποχές και παρατηρούν 
τον ουρανό και τον ήλιο 
με το πρώτο ημερολόγιο! 
Διαθέτει επίσης έναν πίνακα 
με κιμωλία για να γράφουν 
την ημερομηνία, το μήνα, το 
έτος και τις δραστηριότητες 
(27,4x19,6x2,5) cm.

€ 18,92 | 4.334
Παιχνίδι μνήμης με 
συναισθήματα
Το σετ περιλαμβάνει 24 
ξύλινες κάρτες με 12 
διαφορετικά συναισθήματα. 
Τα παιδιά μαθαίνουν να 
ταιριάζουν δύο πανομοιότυπα 
συναισθήματα! Κάθε κάρτα 
έχει διάστασεις (6,7x1,5) cm.

€ 23,65 | 4.336
Ξύλινοι αριθμοί και σύμβολα
Σετ 50 τεμαχίων. Περιλαμβάνει 4 σετ αριθμών από το 0 ως το 9 και 10 κομμάτια 
μαθηματικών συμβόλων: πρόσθεση (+), αφαίρεση (-), μεγαλύτερο από (>), μικρότερο 
από (<), πολλαπλασιασμός (x), ίσον (=) και διαίρεση (/). Διαστάσεις αριθμών - 
περίπου (4,5x5x1) cm, (23x14x6,3) cm.

€ 17,34 | 4.341
Μάζεψε τα βατόμουρα
Βοηθήστε στη συγκομιδή των καρπών από το δέντρο! Χωριστείτε σε δύο 
ομάδες, επιλέξτε το χρώμα των βατόμουρων και χρησιμοποιήστε το κουτάλι 
για τη συγκομιδή. Η ομάδα με τα περισσότερα βατόμουρα είναι η νικήτρια 
(10x10x22) cm.

€ 18,92 | 4.353
Μαϊμουδάκια στη 
σειρά
Ένα κλασικό παιχνίδι 
τετράλιζας, φτιαγμένο 
από ξύλο, με θέμα τα 
μαϊμουδάκια! Βοηθά τα 
παιδιά να αναπτύξουν τη 
στρατηγική τους, τη λογική 
σκέψη και τις κοινωνικές 
τους δεξιότητες καθώς 
παίζουν (22,4x18x6) cm.
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€ 20,05 | 159.093
Funny Hippo
Ο μικρός ιπποπόταμος χαρίζει στο παιδί μεγάλη διασκέδαση 
αφού παρακινεί τα παιδιά να χτυπούν συνεχώς με το 
σφυρί τις μπάλες που βρίσκονται πάνω του προκειμένου 
να ακουστεί ο ήχος της κάθε μπάλας. Με τον ιπποπόταμο 
τα παιδιά εξασκούν τις βασικές κινητικές δεξιότητες τους 
(31x11x18) cm.

€ 12,04 | 159.094
Funny Four
Αυτό το παιχνίδι βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν 
γνώσεις για τα βασικά σχήματα (τετράγωνο, 
πολύγωνο, κύκλος, τρίγωνο). Χάρη στην παιχνιδιάρικη 
μορφή των σχημάτων τα οποία απεικονίζουν ζωάκια, 
τα παιδιά διασκεδάζουν, παίζοντάς το (22x6x22) cm.

€ 20,10 | 159.095
Shapy Sorter
Είναι παιχνίδι ταξινόμησης και διαθέτει επτά 
διαφορετικούς δίσκους με τρύπες οι οποίες σχηματίζουν 
σχήματα. Οι δίσκοι έχουν μία, δύο ή τρεις τρύπες, 
αυξάνοντας έτσι το επίπεδο δυσκολίας. Το συγκεκριμένο 
παιχνίδι προωθεί ιδιαίτερα τις λεπτές κινητικές 
δεξιότητες, το συντονισμό χεριού-ματιού καθώς και 
την απόκτηση γνώσεων για τα σχήματα και χρώματα 
28,5x10x18) cm.

€ 14,20 | 4.296
Ανθρωπάκια ήχου-όρασης-αφής
Tο σετ περιλαμβάνει 3 διαφορετικά ανθρωπάκια με 3 
διαφορετικές ιδιότητες: την ακουστική, την οπτική και την υφή 
(6x6x5,4) cm.

€ 39,45 | 4.299
Γυμναστήριο μωρού
Με αυτό το γυμναστήριο δραστηριοτήτων το μωρό 
έρχεται σε επαφή με το σώμα του και αρχίζει να 
εξερευνά τις δυνατότητες του. Εξάπτει τη φαντασία 
και την περιέργειά του! Ο σχεδιασμός του αποτελείται 
από 4 πόδια έτσι ώστε να είναι σταθερό και ασφαλές. 
Μπορούν να προστεθούν παιχνίδια καθώς μεγαλώνει 
(55,9x47,5x47,5) cm.

€ 11,83 | 4.307
Κύλινδροι σε φωλίτσα
Οι χρωματιστοί κύλινδροι 2 αποχρώσεων 
συνδυασμένοι με έναν φυσικού χρώματος 
κύλινδρο, διεγείρουν την εξερεύνηση της φωλίτσας. 
Η ενασχόληση του παιδιού με το παιχνίδι αυτό 
βοηθάει στην κατανόηση της έννοιας της διάταξης 
του χώρου, στην ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας 
και της μαθηματικής σκέψης.

€ 11,83 | 4.308
Κύβοι σε φωλίτσα
Οι χρωματιστοί κύβοι 2 αποχρώσεων συνδυασμένοι με έναν 
φυσικού χρώματος κύβο, διεγείρουν την εξερεύνηση της 
φωλίτσας. Η ενασχόληση του παιδιού με το παιχνίδι αυτό 
βοηθάει στην κατανόηση της έννοιας της διάταξης του χώρου, 
στην ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας και της μαθηματικής 
σκέψης.

€ 31,53 | 4.339
Δέντρο κλικ-κλακ
Ρίξτε τη μπάλα μέσα από την τρύπα και δείτε την ξύλινη 
μπάλα να κάνει τη διαδρομή! (24,8χ24,7χ28,6) cm.

€ 26,02 | 4.345
Τρένο με ζωάκια και γεωμετρικά 
σχήματα
Ταξινομήστε τα 3 διαφορετικά σχήματα που έχουν τα 
ζωάκια (κουνέλι, κοτόπουλο, πάπια) στο τρένο! Βοηθά 
στην ενίσχυση του συντονισμού ματιού-χεριού και στην 
ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων (8,7x9,1x11,5) cm.
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€ 17,34 | 4.346
Αγωνιστικό αυτοκίνητο με λαγουδάκι
Διαθέτει τροχούς που δίνουν την ίδια κίνηση με ένα αληθινό 
αγωνιστικό (12,7χ11,3χ18) cm.

€ 17,34 | 4.347
Αγωνιστικό αυτοκίνητο με γατόπαρδο
Διαθέτει τροχούς που δίνουν την ίδια κίνηση με ένα 
αληθινό αγωνιστικό (10,4x11,3x18) cm.

€ 22,87  
| 4.348
Λαγουδάκι
Σπρώχνοντας το 
λαγουδάκι, αρχίζει να 
κάνει μια flip-flop κίνηση 
με τα πόδια του. Τα πόδια 
του είναι κατασκευασμένα 
από φυσικό καουτσούκ 
και μπορούν να 
καθαριστούν εύκολα 
(38,5x16,7x44,1) cm.

€ 22,87 | 4.349
Καγκουρό
Καθώς ωθείτε το 
καγκουρό, περιστρέφονται 
τα χέρια και τα πόδια 
του. Τα πόδια του είναι 
κατασκευασμένα από 
φυσικό καουτσούκ και 
μπορούν να καθαριστούν 
εύκολα (44,3x16x43,6) 
cm.

€ 14,19 | 4.352
Λαγουδάκι που κινείται
Καθώς τραβάτε το σχοινάκι το λαγουδάκι κάνει 
άλματα σαν αληθινό (12,3x10,7x7,5) cm.

€ 18,14 | 4.354
Γάτα που κινείται
Τραβήξτε τη μικρή γάτα και παρακολουθήστε το 
χορό της. Ενθαρρύνει τα παιδιά στα πρώτα τους 
βήματα (15,6x8,2x11,8) cm.

€ 20,14  
| 48.048
Animusic
Τα παιδιά μαθαίνουν 
τους ήχους από 
5 διαφορετικά 
ζωάκια μέσα από 
χαρούμενα χρώματα 
και σχήματα 
με το πάτημα 
ενός κουμπιού. 
Με χερουλάκι, 
λειτουργεί με 
μπαταρίες οι οποίες 
συμπεριλαμβάνονται 
(24) cm.

€ 9,66 | 48.084
Διασκεδαστική φωτογραφική μηχανή
Αστεία φωτογραφική μηχανή με μοντέρνο σχεδιασμό και ωραία 
χρώματα. Έχει διάφορες δραστηριότητες με ήχους, φώτα 
και μουσική και ένα παράθυρο το οποίο προσομοιώνει μια 
φωτογραφία. Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες.

€ 19,22 | 48.085
Toboggan Ball
Βρεφικό παιχνίδι. Τοποθετούμε τα 4 μπαλάκια 
στις θέσεις τους στο πάνω μέρος του πύργου, 
στη συνέχεια αφού τα χτυπήσουμε με το σφυράκι 
αρχίζει η διασκέδαση...
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€ 17,09 | 30.057
Κουτί-παζλ σχημάτων 
χρωμάτων και ήχων
Κάθε ένα από τα 3 σχήματα 
κάνει έναν ήχο όταν γλιστρά 
μέσα από το σωλήνα. Ιδανικό για 
την ανάπτυξη του συντονισμού 
ματιού-χεριού καθώς και την 
διάκριση μεταξύ χρωμάτων και 
σχημάτων σε παιδιά προσχολικής 
ηλικίας (13x13x16) cm.

€ 12,26 | 30.058
Κούπες στοίβαξης και παζλ 
σχημάτων
Περιλαμβάνει 10 πολύχρωμες κούπες και 8 
σχήματα, διάμετρος του κουβά (6) cm.

€ 13,99 | 30.059
Carousel
Παραδοσιακό παιχνίδι με ωραία 
χρώματα (17,5x17x23) cm.

€ 13,82 | 30.060
Βάση σχημάτων με ήχους
Βάση με 6 σχήματα σε διαφορετικά χρώματα. Χτυπώντας με το 
σφυρί κάθε σχήμα, κάνει διαφορετικό ήχο (29x18x16) cm.

€ 40,19 | 30.061
Χτίσε με Tobbles
Με έξι μοναδικής εφαρμογής και 
ισσοροπίας κομμάτια-φωλιές, το παιδί 
φτιάχνει απροσδόκητα εύκολα τον 
πολύ σταθερό πύργο (30) cm.

€ 20,14 | 48.088
Elefantino
Πιέζοντας τα αυτιά του ελέφαντα αποβάλλει τα 
σχήματα από τον σωλήνα. Από την ουρά του 
ελέφαντα, περιστρέφεται το σώμα του και σας 
επιτρέπει να επιλέξετε το επιθυμητό σχήμα. Εν τω 
μεταξύ θα ακούτε έναν ωραίο ήχο. Τα 5 σχήματα 
μπορούν να στοιβαχθούν το ένα πάνω στο άλλο 
εύκολα και σταθερά.

€ 23,86 | 48.086
Πιανάκι και παιχνίδι με μπάλα
Ευχάριστο πιάνο ιπποπόταμος με ήχο και εφέ 
φωτισμού. Η μικρή κοιλιά του περιέχει μπάλες 
που αναπηδούν συνεχώς πάνω-κάτω, αλλά 
όταν πατάμε το δεξί πλήκτρο ο ιπποπόταμος θα 
πετάξει μία από το στόμα του. Οι μπαταρίες δεν 
συμπεριλαμβάνονται.

€ 15,98  
| 48.089
Κύλινδρος 
δραστηριοτήτων
Ενθαρρύνει το παιδί 
να ανιχνεύσει και να 
ανακαλύπτει. Είναι 
ένα παιχνίδι άσκησης 
που προωθεί κινητικές 
δεξιότητες.
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€ 6,36 | 4.241
Πασχαλίτσα
Η πασχαλίτσα είναι μια κουδουνίστρα με χρωματιστές χάντρες 
(ουράνιο τόξο) που στροβιλίζονται. Οι στρογγυλεμένες άκρες 
διευκολύνουν τα μικρά χεράκια του παιδιού (5,5x8x3) cm.

€ 19,20 | 4.214
Κροκόδειλος που κινείται
Ένα διασκεδαστικό παιχνίδι για μικρά παιδιά. Τραβώντας το σχοινί ο κροκόδειλος 
κινείται και δημιουργείται ένας ήχος κλικ-κλακ (9,5x24,5x10) cm.

€ 19,20 | 4.215
Φίδι που κινείται
Παιχνίδι σχεδιασμένο όμορφα, σε σχήμα φιδιού. Τραβώντας το σχοινάκι το φίδι κινείται «κυματιστά». 
Το παιχνίδι αυτό ενθαρρύνει την επιδεξιότητα χεριών και το συντονισμό ματιού-χεριού 
(10,5x44x5,5) cm.

€ 25,01 | 4.189
Ρόδα
Παρακολουθήστε τα παιδιά να 
απολαμβάνουν το περπάτημα 
σπρώχνοντας τη ρόδα. Καθώς η 
ρόδα γυρίζει, η ξύλινη μπάλα στο 
εσωτερικό της χτυπά τα τοιχώματα 
και δημιουργεί έναν ευχάριστο ήχο 
(19x10x57) cm.

€ 18,42 | 4.256
Σκυλάκι που κινείται
Παιχνίδι σχεδιασμένο όμορφα, σε σχήμα από ένα χαρούμενο κουτάβι. Θα χαρίσει 
ατέλειωτες ώρες διασκέδασης στα παιδιά καθώς θα τραβούν το σκυλάκι και θα το 
βλέπουν να χορεύει. Το παιχνίδι αυτό ενθαρρύνει την επιδεξιότητα χεριών και το 
συντονισμό ματιού-χεριού (7,2x11,6x22,6) cm.

€ 21,87 | 4.257
Χαρούμενο τρενάκι
Παιχνίδι σχεδιασμένο όμορφα, σε μορφή τρένου. Το χαρούμενο τρενάκι 
αποτελείται από 3 βαγόνια με τα οποία μπορούν να παίξουν χωριστά 
ή ενωμένα σαν συρόμενο. Το παιχνίδι αυτό ενθαρρύνει το συντονισμό 
ματιού-χεριού (9,1x35x7,4) cm.

€ 9,66 | 48.093
Πιάνο μωρού
Μικρό πιάνο με 3 μεγάλα πλήκτρα για να 
ευχαριστήσει τους νέους καλλιτέχνες. Κάθε 
πλήκτρο έχει το δικό του ήχο (16) cm.
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€ 6,17 | 162.118
Autodrive-Απορριμματοφόρο

€ 6,17 | 162.119
Autodrive-Αυτοκίνητο

€ 6,17 | 162.120
Autodrive-Πυροσβεστική

€ 6,17 | 162.121
Autodrive-Τροχόσπιτο

€ 9,42 | 28.087
Το πρώτο μου σκυλάκι (25) cm.

€ 8,56 | 28.088
Το πρώτο μου ελεφαντάκι (25) cm.

€ 8,03 | 28.089
Η πρώτη μου 
χελωνίτσα
(20) cm.

“
”

Τα ξύλινα παιχνίδια 
CHELONA 

διακρίνονται για 
την ποιότητα 

κατασκευής τους 
και το εκπαιδευτικό 
τους περιεχόμενο. 
Τα συγκεκριμένα 

οχήματα έχει 
Pullback κίνηση!

€ 14,36 | 48.090
Gusgus
Πιέζοντας το σκουληκάκι ενεργοποιείται και κινείται 
προσελκύοντας την προσοχή του παιδιού.

€ 9,66 | 48.092
Τρομπέτα μωρού
Αυτή η μοναδική μικρή τρομπέτα με τα τρία κουμπιά 
δημιουργεί υπέροχα φωτεινά εφέ και ήχους (16) cm.

€ 9,66  
| 48.091
Κιθάρα 
μωρού
Αυτή η μοναδική 
μικρή κιθάρα με 
τα τρία κουμπιά 
δημιουργεί 
υπέροχα φωτεινά 
εφέ και ήχους 
(16) cm.



150 Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Α
γω

γή
 δ

εξ
ιο

τή
τω

ν
Β

ρε
φι

κά
 π

αι
χν

ίδ
ια

€ 9,46 | 48.032
Tic toc
Τα παιδιά διασκεδάζουν 
καθώς κουνάνε πάνω-κάτω 
το σφυρί και ακούνε την 
μελωδία. Οι μπαταρίες 
συμπεριλαμβάνονται (14) cm.

€ 19,28 | 48.037
Κύβος με σχήματα
Από πολύ μαλακό υλικό, με διάφορα σχήματα τα οποία στο εσωτερικό 
τους έχουν κουδουνίστρα. Βοηθάει τα παιδιά να μάθουν και να 
αναγνωρίσουν τα σχήματα.

€ 16,76 | 48.036
Ζώα ζούγκλας
Σετ 6 τεμαχίων, από πολύ μαλακό υλικό (11) cm.

€ 20,58 | 48.045
Ιπποπόταμος-
κουμπώματα
Με φωτεινά χρώματα και 
γοητευτική εμφάνιση γίνεται πολύ 
καλός φίλος των παιδιών καθώς 
μαθαίνουν διάφορα κουμπώματα 
π.χ. φερμουάρ, κορδόνια (47) cm.

€ 25,80 | 48.049
Raceball
Τα μπαλάκια στριφογυρίζουν 
με μια αργή ταχύτητα για να 
εστιάσουν την προσοχή τους τα 
παιδιά και να αναπτύξουν την 
παρατηρητικότητά τους (36) cm.

€ 8,88 | 48.025
Κουδουνίστρα-τρίγωνο
Ειδικά σχεδιασμένη για να την κρατούν εύκολα τα μωρά. Βοηθάει τα 
μωρά στην ανάπτυξη των αισθήσεων, όραση, ακοή, αφή (19) cm.

€ 3,16  
| 48.095
Ζωάκια 
κυλιόμενα
(16) cm.
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€ 23,28 | 48.043
Βιβλίο δραστηριοτήτων
Με χερουλάκι για εύκολο κράτημα. Αποτελείται από 4 σελίδες δύο όψεων, 
με παιχνίδια και ανάγλυφες παραστάσεις. Διαφορετικοί ήχοι ακούγονται καθώς 
πατιούνται τα κουμπιά. Με άθραυστο καθρέπτη (18,5) cm.

€ 28,38 | 48.044 Quattro
Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας 
πλαστικό. Τα παιδιά μαθαίνουν σχήματα και 
χρώματα και τα τοποθετούν στη σωστή θέση 
(20) cm.

€ 8,82 | 48.026
Περιστρεφόμενη κουδουνίστρα
Βοηθάει στο συντονισμό της κίνησης και είναι έτσι σχεδιασμένη 
ώστε να διευκολύνει την περιστροφή (13) cm.

€ 8,86 | 48.029
Κουδουνίστρα-χελώνα
Κινούνται πάνω-κάτω κεφάλι και πόδια καθώς ακούγεται ο 
ήχος της κουδουνίστρας. Πατώντας το κουμπί ενεργοποιούνται 
διάφοροι ήχοι. Αναπτύσσει τις αισθήσεις (12,5) cm.

€ 8,78 | 48.028
Κουδουνίστρα-κάμπια
Συνδυάζει αντιθέσεις χρωμάτων και διαφορετικές υφές που 
αναπτύσσουν όραση, ακοή και αφή (18) cm.
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€ 44,12 | 159.037
Παιχνίδι τοίχου το κύμα
(60x1,5χ50) cm.

€ 44,12 | 159.036
Παιχνίδι τοίχου η πεταλούδα
(60x1,5χ50) cm.

€ 44,12 | 159.038
Παιχνίδι τοίχου το βουνό
(60x1,5χ50) cm.

€ 35,38 | 159.059 Παιχνίδι τοίχου αριθμοί 1-5
(60x1,5x30) cm.

€ 35,32 | 159.060 Παιχνίδι τοίχου αριθμοί 6-0
(60x1,5x30) cm.

€ 16,06 | 159.091
Τριπλή βάση ταξινόμησης
Διαθέτει τρία πολύχρωμα σχήματα και τρεις βάσεις στήριξης. Μέσα από αυτό το παιχνίδι 
το παιδί εξασκεί την τοποθέτηση των σωστών σχημάτων στην κατάλληλη βάση. Η τριπλή 
βάση ταξινόμησης προωθεί την λεπτή κινητική δεξιότητα και το συντονισμό χεριού-ματιού 
(18x10,5x21) cm.

€ 14,99 | 4.309
Πίνακας με κορδόνια
Δημιουργήστε το δικό σας έργο 
με τα κορδόνια του πίνακα! 
Αυτό το παιχνίδι βοηθάει τα 
παιδιά να αναπτύξουν τη λεπτή 
κινητικότητα και το συντονισμό 
χεριού-ματιού, ενώ παράλληλα 
ενισχύει τη δημιουργικότητά 
τους. Το σετ περιλαμβάνει ένα 
πίνακα ραψίματος, 2 κορδόνια, 4 
διαφορετικά γεωμετρικά σχήματα 
(17,5x17,5x1) cm.

€ 15,77 | 4.337
Παιχνίδι με 
μπάλες
Ένα διασκεδαστικό παιχνίδι 
το οποίο αποτελείται από 
τρεις χρωματιστές ξύλινες 
μπάλες. Το παιδί εξασκεί τις 
λεπτές κινητικές δεξιότητες 
(37,3x11,9x21,6) cm.

€ 11,83 | 4.310
Δίσκος με κορδόνια
Τα παιδιά διασκεδάζουν 
δημιουργώντας μοτίβα με το 
κορδόνι, το οποίο αναπτύσσει 
τη λεπτή κινητικότητα και το 
συντονισμό χεριού-ματιού, 
ενώ παράλληλα ενισχύει τη 
δημιουργικότητά τους.Το σετ 
περιλαμβάνει: 1 κορδόνι, 1 
κύκλο και 1 δίσκο ραψίματος 
(12,3x12,3x1,2) cm.
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€ 21,60 | 4.188
Βάση με γεωμετρικά σχήματα
Το παιχνίδι αποτελείται από ένα καμπυλωτό κουτί και 3 
γεωμετρικά σώματα σε χαρούμενα χρώματα. Το κάτω 
μέρος ανοίγει για να πέφτουν τα ξύλινα κομμάτια και το 
παιδί να ξαναρχίζει. Το παιδί μαθαίνει τα χρώματα και 
βελτιώνεται ο συντονισμός ματιού-χεριού (24x11,5x10) cm.

€ 7,08 | 4.192
Παπουτσάκι
Το πρώτο βήμα των παιδιών για να μάθουν 
να δένουν με διασκεδαστικό και εύκολο τρόπο 
χάρη σε αυτό το παιχνίδι (11x7x4) cm.

€ 16,05 | 4.199
Βάση γεωμετρικών σχημάτων
Ένα δημιουργικό παιχνίδι ταξινόμησης σχημάτων με 
φωτεινά χρώματα. Το παιδί καλείται να αναγνωρίσει 
τα σχήματα και να τα τοποθετήσει στην αντίστοιχη 
θέση της βάσης. Έτσι το παιδί έχει την ικανοποίηση 
της επίλυσης του προβλήματος μόλις ταιριάξει τα 
κομμάτια. Ένα παιχνίδι που βοηθά στον συντονισμό 
ματιού-χεριού (17,5x17,5x3,8) cm.

€ 17,65 | 4.198
Πάγκος σφυροκοπήματος
Τέσσερα χρωματιστά ξύλινα καρφιά χτυπιούνται με 
ξύλινο σφυράκι πάνω σε πάγκο μέχρι να περάσουν 
από την άλλη μεριά. Αναποδογυρίζοντας τον πάγκο 
επαναλαμβάνεται η διαδικασία. Στην μια πλευρά είναι 
ζωγραφισμένη μια χαρούμενη φατσούλα και στην άλλη 
μια λυπημένη (17,5x17,5x8,5) cm.

€ 18,41 | 4.193
Τάνγκραμ
Μπορούμε να δημιουργήσουμε πολλά διαφορετικά σχέδια 
σύμφωνα με τις οδηγίες ή ανάλογα με τη φαντασία 
του παιδιού. Στόχος του παιχνιδιού είναι η εξάσκηση 
της φαντασίας αλλά και η ανάπτυξη λεπτών κινητικών 
ικανοτήτων. Το παιδί σκέφτεται αλλά και διασκεδάζει 
συνδυάζοντας τα κομμάτια του (18x18x4) cm.

€ 18,47 | 4.202
Κύβοι δραστηριοτήτων
Ένα σετ που αποτελείται από 9 κύβους με διαφορετική 
υφή, χρώμα και ήχο που διεγείρουν την αφή, την 
όραση και την ακοή, 3 κύβοι για κάθε είδος εξάσκησης. 
Συμπεριλαμβάνεται πάνινο σακουλάκι (3,5χ3,5χ3,5) cm.

€ 17,89  
| 4.231
Πύργος
Η απλότητα και ο 
οικολογικός σχεδιασμός 
του πύργου ενθαρρύνει 
τα παιδιά να ταιριάξουν 
τα χρωματιστά κομμάτια 
και να τα στερεώσουν 
χωρίς να πέσει ο πύργος 
(8x1x8) cm.

€ 16,10 | 4.219
Δεντράκι πυραμίδα
Το δεντράκι αυτό έχει σχεδιαστεί με βάση τη 
φιλοσοφία της φύσης. Κάθε ξύλινο κομμάτι μπορεί να 
τοποθετηθεί έτσι ώστε να σχηματιστούν διαφορετικά 
είδη δέντρων. Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά 
μαθαίνουν την ποικιλία των χρωμάτων και τα μεγέθη 
(14x14x21,5) cm.

€ 22,58 | 4.210
Ξύλινο κουτί με μπάλες
Είναι ιδανικό για την εξάσκηση και το δυνάμωμα των χεριών. Είναι διασκεδαστικό 
για τα παιδιά να χτυπούν με το ξύλινο σφυράκι τις χρωματιστές μπάλες ώσπου να 
περάσουν από τα ανοίγματα και να κυλήσουν έξω (15,3x15,3x10,4) cm.

€ 22,58 | 4.211
Ξύλινο κουτί με 
γεωμετρικά σώματα
Ένα ξύλινο κουτί ταξινόμησης με 
6 πολύχρωμα κομμάτια σε 3 
διαφορετικά χρώματα-σχήματα. 
Ιδανικό για την αναγνώριση 
χρωμάτων και σχημάτων, καθώς και 
για την ανάπτυξη συντονισμού χεριών-
ματιών (15,3x15,3x10,4) cm.

€ 7,89 | 4.324
Μίνι κάκτος ισορροπίας
Δοκιμάστε τη μίνι εκδοχή αυτού του διάσημου 
παιχνιδιού! Ο κάκτος ισορροπίας είναι ένα παιχνίδι 
στρατηγικής για 1-2 παίκτες. Φτιάξτε και ισορροπήστε 
τον κάκτο προσέχοντας να μην πέσει (3,3x3,3x4,5) cm.
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€ 88,96 | 159.031
Παιχνίδι τοίχου η χαρούμενη κάμπια
Ένα πρωτότυπο παιχνίδι το οποίο βοηθάει τα παιδιά 
στον συντονισμό χεριού-ματιού και στην λεπτή 
κινητικότητα καθώς διασχίζουν με τις μπίλιες την 
ακολουθία του σχήματος (53x48) cm.

€ 80,54 | 159.032
Παιχνίδι τοίχου o λαβύρινθος
Οι μπάλες μπορούν να μετακινηθούν κυκλικά μέσα 
στον λαβύρινθο με την βοήθεια 2 μαγνητικών ράβδων. 
Βοηθάει στην λεπτή κινητικότητα (35x47) cm.

€ 80,23  | 159.034
Παιχνίδι τοίχου peg top
Στριφογυρίζοντας τον πορτοκαλί κύκλο γυρίζουν αυτόματα 
και οι υπόλοιποι κύκλοι. Σύμφωνα με την ταχύτητα 
προκύπτουν ειδικά οπτικά ερεθίσματα (35x47) cm.

€ 80,40 | 159.035
Παιχνίδι τοίχου το ρολόϊ
Ένα ρολόϊ που εντάσσει τα παιδιά στην έννοια του 
χρόνου. Οι μικροί κύκλοι δείχνουν τις 4 εποχές και 
τις 4 διαφορετικές ώρες της ημέρας (35x47) cm.

€ 80,40 | 159.033
Παιχνίδι τοίχου η ισορροπία
Με τη βοήθεια των 2 μαγνητικών ράβδων οι 
μπίλιες μετακινούνται. Με σωστό υπολογισμό και 
καλή παρατηρητικότητα τα παιδιά θα καταφέρουν να 
ισορροπήσουν τις μπίλιες (35x47) cm.

€ 38,76 | 45.017
Η Ντίνα & Ο Ντίνος 
ντύνονται
Tα παιδιά ντύνουν την Nτίνα 
και τον Nτίνο επιλέγοντας μέσα 
από 24 διαφορετικά αξεσουάρ 
τα πιο κατάλληλα για τον 
καθένα. Tο σετ είναι φτιαγμένο 
από χοντρό άθραυστο πλαστικό 
και περιλαμβάνει τις δύο 
φιγούρες (33x70) cm και 24 
ακόμη ρούχα, παπούτσια και 
άλλα αξεσουάρ.

€ 12,40 | 45.008
Σχέδια για ράψιμο
Περιλαμβάνει 10 πολύχρωμα κορδόνια και 10 χοντρές πλαστικές 
κάρτες διαστάσεων (11x16,5) cm, στις οποίες υπάρχουν διάφορα 
σχέδια διάτρητα.
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€ 26,56 | 4.258
Μπάλες ισορροπίας
Αποτελείται από 16 κομμάτια. Βοηθά στην ενίσχυση της 
λεπτής κινητικότητας και το συντονισμό χεριού-ματιού 
(29,4x27,2x4,2) cm.

€ 19,21 | 4.260
Κουκουβάγια ταξινόμησης
Ατέλειωτη διασκέδαση για τα παιδιά 
καθώς προσπαθούν να ταξινομήσουν τα 
4 διαφορετικά είδη σχημάτων μέσα στη 
κουκουβάγια. Βοηθάει στην εκμάθηση των 
χρωμάτων και των σχημάτων καθώς και 
στην ανάπτυξη του συντονισμού ματιού-χεριού 
(19,2x10,3x17,6) cm.

€ 17,69 | 4.262
Βάρκα ισορροπίας
Ρίξτε τα ζάρια για να δείτε με ποιο χρώμα θα παίξετε. Στη 
συνέχεια διαλέξτε ένα ζώο που να έχει το ίδιο χρώμα με τη 
ζαριά που φέρατε. Χρησιμοποιώντας τη τσιμπίδα, ο παίκτης που 
θα καταφέρει να ισορροπήσει τα ζώα πάνω στη βάρκα είναι ο 
νικητής. Το σετ περιλαμβάνει μία βάρκα, 6 ζευγάρια ζωάκια, 1 
ζάρι και μία τσιμπίδα. Ιδανικό για 1-4 παίκτες (3x19,3x5,5) cm.

€ 12,03 | 4.263
Δέντρο ισορροπίας
Ο παίκτης που θα καταφέρει να ισορροπήσει το 
δέντρο και τα πουλάκια χωρίς να πέσουν είναι 
ο νικητής. Το σετ περιλαμβάνει 11 τμήματα του 
δέντρου και 6 πουλάκια (2x15x1) cm.

€ 24,85 | 4.178
Νησάκι δραστηριοτήτων 
Έχει χαρούμενα χρώματα που το παιδί μαθαίνει να αναγνωρίζει. 
Σκοπός του παιχνιδιού είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 
παιδικού χεριού, ο συντονισμός ματιού-χεριού και η εξάσκηση 
της ικανότητας συγκέντρωσης (22,5x14,5x27) cm.

€ 18,80 | 4.182
Παιχνίδι ισορροπίας με ζωάκια
Tο παιδί για να ισορροπήσει τα μαϊμουδάκια εξασκεί τη 
μαθηματική του σκέψη αφού πρέπει να υπολογίσει την ποσότητα 
τους και την απόσταση μεταξύ τους (28x8,5x20) cm.

€ 21,04 | 4.227
Κάκτος ισορροπίας
Ο παίκτης που θα μπορέσει να ισορροπήσει τον κάκτο 
χωρίς να τον ρίξει είναι και ο νικητής. Πρόκειται 
πραγματικά για ένα συναρπαστικό παιχνίδι για μικρές 
ιδιοφυΐες. Ιδανικό για 1-4 παίκτες (23,6x23,6x21,8) cm.

€ 9,34 | 4.264
Πύργος 
ισορροπίας με 
πουλάκια
Χτίστε τον πύργο και 
τοποθετήστε τα πουλάκια 
μέσα σε αυτόν. Βοηθά 
επίσης στη αναγνώριση 
των χρωμάτων. Το σετ 
περιλαμβάνει 12 ξύλινα 
τεμάχια και 4 πουλάκια 
(2x5,5x1) cm.

€ 17,53 | 4.221
Βάση ταξινόμησης-μπάλες
Πολύχρωμες μπάλες ταξινομούνται σε 4 ράβδους 
διαφορετικού ύψους. Οι ράβδοι λυγίζουν ώστε το 
παιχνίδι να είναι ακίνδυνο (21x7x18,3) cm.
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€ 15,73  
| 4.031
Πυραμίδα 
κρίκων
Ένα παιχνίδι κρίκων 
σε διαφορετικά 
μεγέθη και 
χρώματα. Tο παιδί 
ταξινομώντας τους 
αρχίζει να μετρά 
και να ξεχωρίζει 
τα χρώματα αλλά 
και τα μεγέθη 
(8x8x15,5) cm.

€ 18,41 | 4.151
Κώνος ταξινόμησης
Tαξινομώντας τα 9 ξύλινα κομμάτια του κώνου μαθαίνουν 
το ύψος, βάθος, μέγεθος, και την αλληλουχία της 
ταξινόμησης. Oλοκληρωμένος μπορεί να πάρει τη μορφή 
πύραυλου, μνημείου, δέντρου κ.λ.π. (12,5x16) cm.

€ 16,74 | 4.293
Πυραμίδα κρίκων Advance
Ταξινόμησε τα τμήματα κρίκων στη βάση 
με ποικίλους συνδυασμούς και σχέδια για 
περισσότερη διασκέδαση (10,5x10,5x18,5) cm. 

€ 18,41 | 4.038
Βάση γεωμετρικών σωμάτων
Ένα σετ από 16 χρωματιστά, (σε 4 διαφορετικά 
μεγέθη, σχήματα και χρώματα) ταξινομούνται στην 
ξύλινη βάση. Σκοπός παιχνιδιού ο διαχωρισμός και η 
ταξινόμηση των αντικειμένων (17,5x17,5x8,3) cm.

€ 21,24 | 4.057
Βάση ταξινόμησης
16 χρωματιστά γεωμετρικά σώματα με σκοπό την αρίθμηση, 
ταξινόμηση και αναγνώριση χρωμάτων και σχημάτων καθώς 
και συντονισμός ματιού-χεριού (19x1,5x19) cm.

€ 20,06 | 4.044
Χάντρες μέτρησης
30 ξύλινες πολύχρωμες χάντρες με διαφορετικό 
σχήμα και 2 κορδόνια για ασκήσεις λεπτής 
κινητικότητας (3x3x3,7) cm.

€ 25,23 | 4.338
Θαυματουργός πάγκος
Ένα χαριτωμένο παιχνίδι σε σχήμα 
μισοφέγγαρου με 5 χρωματιστές 
μπάλες. Τα παιδιά διασκεδάζουν 
αναπτύσσοντας συγχρόνως τον 
συντονισμό ματιού-χεριού. Η μπάλα 
που θα χτυπηθεί θα αντικατασταθεί 
αμέσως από την άλλη και έτσι το 
παιχνίδι συνεχίζεται... (23x8x17) cm.

€ 17,34 | 4.351
Πάγκος 
σφυροκοπήματος 
με καρότα και 
λαγουδάκι
Αυτό το λαγουδάκι θέλει 
όλα τα καρότα! Τα παιδιά 
διασκεδάζουν χτυπώντας 
τα καρότα προς τα κάτω 
με το λαγουδάκι–σφυράκι 
(14,5x16,3x8,5) cm.

€ 6,32 | 4.379
Μαζεύω τη μπάλα
Προσπαθήστε να πιάσετε τη μπάλα 
με αυτό το κύπελλο. Το κλασικό 
αυτό παιχνίδι βοηθά στον συντονισμό 
ματιού-χεριού και στις λεπτές 
κινητικές δεξιότητες του παιδιού 
(8,5χ8,5χ10,5) cm.

€ 15,03 | 4.380
Μανιτάρια 
σφυροκοπήματος
Χτυπώντας το ένα μανιτάρι 
προς τα κάτω με το σφυράκι, 
ανασηκώνεται το άλλο. Βοηθά 
στον συντονισμό ματιού-χεριού 
και στις λεπτές κινητικές 
δεξιότητες του παιδιού 
(16,5x16,5x10) cm.
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€ 14,99 | 4.304
Τρίο ταξινόμησης κυλίνδρων
Το παιχνίδι αυτό μυεί τα παιδιά στη διασκέδαση της ταξινόμησης των κρίκων με 
διάφορους τρόπους, ώστε να δημιουργήσουν ποικίλα μοτίβα. Με τον τρόπο αυτό 
κατανοούν έννοιες, όπως αυτές της διάταξης, της χρωματικής διάκρισης και της 
σύγκρισης μεγεθών (17,5x5,5x8,5) cm.

€ 11,83  
| 4.305
Τουβλάκια 
ταξινόμησης
Τα τουβλάκια 
ταξινόμησης αποτελούν 
τον καλύτερο τρόπο για 
να γνωρίσει το παιδί τις 
έννοιες της ταξινόμησης, 
της σύγκρισης, της 
μέτρησης καθώς επίσης 
και της αναλογίας και του 
χώρου. Η διάσταση από 
το μεγάλο τουβλάκι είναι 
(17,5x3,5x3,5) cm.

€ 11,83 | 4.306
Κύβοι
Αυτό είναι ένα απλό και λειτουργικό 
παιχνίδι για τα παιδιά. Ενθαρρύνει 
τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας 
στην κατανόηση της μέτρησης, της 
ταξινόμησης, της σύγκρισης καθώς 
επίσης και της αναλογίας και του χώρου 
(3,5x3,5x3,5) cm.

€ 18,93 | 4.315
Τροχοί ταξινόμησης
Τα παιδιά διασκεδάζουν παίζοντας με αυτό το τριπλό αυτοκινητάκι, του οποίου οι 
τροχοί αποτελούνται από διαφορετικά σχέδια. Καθώς το παιδί σέρνει το αυτοκινητάκι 
δημιουργούνται ποικίλα μοτίβα στους τροχούς διεγείροντας τη φαντασία του. Το 
παιχνίδι αποτελείται από 3 μεγεθών αυτοκίνητα, τα οποία μπορούν να ταξινομηθούν 
με διάφορους τρόπους ή και να χρησιμοποιηθούν στο παιχνίδι μεμονωμένα 
(8,2x19,2x9,5) cm.

€ 14,99  
| 4.359
Τουβλάκια ύψους 
και βάθους
Σετ παιχνιδιού με 6 ξύλινα 
τουβλάκια, αποτελεί τον 
καλύτερο τρόπο για να 
γνωρίσει το παιδί τις 
έννοιες της ταξινόμησης, 
της σύγκρισης και της 
μέτρησης του μεγέθους 
των αντικειμένων. 
Ενδεικτικές διαστάσεις 
από ένα τουβλάκι 
(5,3x5,3χ10,5) cm, 
(36x47x21) cm.

€ 18,14 | 4.335
Μέτρησε και ταξινόμησε πούλια σε κούπες
Το σετ περιλαμβάνει 24 ξύλινες κάρτες με 12 διαφορετικά συναισθήματα. 
Τα παιδιά μαθαίνουν να ταιριάζουν δύο πανομοιότυπα συναισθήματα! Κάθε 
κάρτα έχει διάστασεις (6,7x1,5) cm.
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€ 51,72 | 2.026
Δρόμος και τρένο στο βουνό
Kατασκευή little tikes με 44 κομμάτια από άθραυστο 
πλαστικό με φωτεινά χρώματα (71x21x42) cm.

€ 9,20 | 158.005
Κατασκευή πόλης
Σετ 36 τεμαχίων.

€ 21,17 | 134.010
Αφρώδη γεωμετρικά στερεά-
τουβλάκια
128 τεμαχίων, (49x24,5x9,8) cm.

€ 40,08 | 48.082
Κατασκευή αυτοκινητόδρομου
Περιλαμβάνει 57 κομμάτια κατασκευαστικού υλικού, 2 αυτοκίνητα 
και 2 φιγούρες. Μεγάλου μεγέθους τουβλάκια ώστε να τα 
χειρίζονται εύκολα τα μικρά παιδιά, πολύ ανθεκτικά, σε όμορφα 
φωτεινά χρώματα, 61 τεμαχίων (36x22x41) cm. 

€ 10,94 | 134.027
Τουβλάκια 62 τεμαχίων
Σε σάκο μεταφοράς και αποθήκευσης.

€ 16,58 | 158.031
Τουβλάκια Master σε 
παιχνιδόκουτο
Σετ από 78 πλαστικά παιδικά τουβλάκια σε 
κουτί για εύκολα αποθήκευση μετά το παιχνίδι. 
Περιλαμβάνονται μεγάλα παραλληλόγραμμα 
κομμάτια που το καθένα έχει διάσταση (10x5x4,3) 
cm, μικρά παραλληλόγραμμα κομμάτια (2,5x5x4,3) 
cm και τετράγωνα κομμάτια (5x5x4,3) cm, 
(25,5x38,5x14,5) cm.

€ 23,05 | 158.032
Τουβλάκια Master σε 
παιχνιδόκουτο
Σετ από 130 πλαστικά παιδικά τουβλάκια σε 
κουτί για εύκολα αποθήκευση μετά το παιχνίδι. 
Περιλαμβάνονται μεγάλα παραλληλόγραμμα 
κομμάτια που το καθένα έχει διάσταση 
(10x5x4,3) cm, μικρά παραλληλόγραμμα 
κομμάτια (2,5x5x4,3) cm και τετράγωνα κομμάτια 
(5x5x4,3) cm, (29,5x43x17,5) cm.
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€ 13,51 | 212.003
Κατασκευές με κορδόνια
Διαθέτει 1 βάση κατασκευών, 1 ραβδάκι πλεξίματος, κορδόνια σε διάφορα 
χρώματα και 16 χάρτινες καρτέλες με προτεινόμενα σχέδια. Ο τρόπος παιξίματος 
είναι απλός. Διαλέγουμε ένα κορδόνι που μας αρέσει και το περνάμε στο ραβδάκι 
πλεξίματος, έπειτα το εφαρμόζουμε σε μία υποδοχή του λευκού πίνακα από τη 
πίσω πλευρά, στο εξής επιλέγουμε τις υποδοχές που θέλουμε αναλόγως του 
σχεδίου που επιλέξαμε και πιέζουμε με το ραβδάκι σε αυτές ώστε να κουμπώσει 
το κορδόνι. Επαναλαμβάνοντας αυτή τη διαδικασία ολοκληρώνουμε το σχέδιο 
(25x38x8) cm. 

€ 51,66 | 212.004
Κατασκευές με κορδόνια (σετ 6 βάσεις/ραβδάκια)
Διαθέτει 6 βάσεις κατασκευών, 6 ραβδάκια πλεξίματος, κορδόνια σε διάφορα χρώματα και 16 χάρτινες 
καρτέλες με προτεινόμενα σχέδια. Ο τρόπος παιξίματος είναι απλός. Διαλέγουμε ένα κορδόνι που μας 
αρέσει και το περνάμε στο ραβδάκι πλεξίματος, έπειτα το εφαρμόζουμε σε μία υποδοχή του λευκού 
πίνακα από τη πίσω πλευρά, στο εξής επιλέγουμε τις υποδοχές που θέλουμε αναλόγως του σχεδίου 
που επιλέξαμε και πιέζουμε με το ραβδάκι σε αυτές ώστε να κουμπώσει το κορδόνι (25x38x8) cm. 

€ 15,93 | 212.005
Κατασκευές με μαγικά κουμπιά sticks
Διαθέτει βάση κατασκευών, κουμπιά σε διάφορα χρώματα και 16 χάρτινες 
καρτέλες με προτεινόμενα σχέδια. Ο τρόπος παιξίματος είναι απλός. 
Διαλέγουμε ένα σχέδιο που μας αρέσει και το τοποθετούμε πίσω από τη 
βάση κατασκευών, ώστε να το έχουμε σαν οδηγό, έπειτα τοποθετούμε στις 
υποδοχές της βάσης κουμπιά με χρώμα ανάλογο του φόντου ως που να 
ολοκληρώσουμε το σχέδιο (35x29x6) cm. 

“

”

Τα Flexy είναι ένα νέο παιχνίδι 
κατασκευών που αποτελείται 

από πολύχρωμα κομμάτια 
που ταιριάζουν μεταξύ τους 
και κουμπώνουν σταθερά, 
μέσω των οποίων τα μικρά 

παιδιά αναπτύσσουν τις 
κατασκευαστικές και όχι μόνο, 
δεξιότητες τους. Ενώνοντάς τα, 
οι μικροί μηχανικοί μπορούν να 

δημιουργήσουν εκατοντάδες 
κατασκευές με μοναδικό όριο 

τη φαντασία τους! ΠΑΙΞΕ 
εύκολα, ΜΑΘΕ εύκολα, 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕ πολύ!

€ 23,47 | 212.006
Κατασκευαστικό σετ Flexy
(κουβάς με 200 τεμάχια) (20x29x13) cm.

€ 55,57 | 212.007
Κατασκευαστικό σετ Flexy
(κουβάς με 500 τεμάχια) (27x41x17) cm.

€ 97,26 | 212.008
Κατασκευαστικό σετ Flexy
(κουβάς με 1000 τεμάχια) (32x47x25) cm.
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€ 55,90 | 158.028
Οικοδομικό υλικό Genious 
Σετ 56 τεμαχίων, κάθε τετράγωνο κομμάτι έχει διάσταση (21,5x21,5x1,5) cm, 
ενώ κάθε τρίγωνο κομμάτι (19x17,5x1,5) cm. 

€ 6,64 | 15.038
Χτίζω & δημιουργώ με 
κούπες
Aπό άθραυστο πλαστικό, σε εννέα 
διαφορετικά μεγέθη. Kάθε μία έχει 
στην κορυφή κόφτη πλαστελίνης 
ή πηλού σε διαφορετικά σχέδια 
(αστέρι, τετράγωνο, τρίγωνο 
κ.λ.π.) και τρύπες που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σαν σουρωτήρι 
νερού ή σήτα άμμου (10x10) cm.

€ 16,70 | 158.019
Κατασκευαστικό σετ ENGINEER
Σετ 128 τεμαχίων, (46x4x38) cm.

€ 21,94 | 158.018
Μεγάλα τουβλάκια σε 
παιχνιδόκουτο
Σετ 60 τεμαχίων, διαθέτει μεγάλα 
παραλληλόγραμμα κομμάτια 
(6,8x20,7x6) cm, παραλληλόγραμμα 
κομμάτια που το καθένα έχει 
διάσταση (6,8x13,7x6) cm, μικρά 
παραλληλόγραμμα κομμάτια που το 
καθένα έχει διάσταση (3,5x6,8x4) cm, 
τετράγωνα κομμάτια (6,8x6,8x4) cm, 
τρίγωνα κομμάτια (6,8x6,8x5) cm και 
ρόδες (2,5x3,5) cm, (47χ31χ18) cm.

€ 179,46 | 15.090
Γιγάντια τούβλα
Το σετ αποτελείται από 26 τεμάχια 
σε πράσινο και κίτρινο χρώμα. 
Μεγάλα τούβλα (30x16) cm, μικρά 
τούβλα (15x8,5) cm.

€ 179,46 | 15.089
Γιγάντια τούβλα 
Το σετ αποτελείται από 26 τεμάχια 
σε μπλε και κόκκινο χρώμα. 
Μεγάλα τούβλα (30x16) cm, μικρά 
τούβλα (15x8,5) cm.
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€ 27,58 | 158.013
Οικοδομικό υλικό Intelligence σε παιχνιδόκουτο
Σετ 180 τεμαχίων, με μεγάλα παραλληλόγραμμα κομμάτια με ρόδες διάστασης 
(7,3x18,9x4,5) cm, μεγάλα παραλληλόγραμμα σκέτα (3,8x15,3x3,1) cm, μικρά 
παραλληλόγραμμα (3,8x7,6x3,1) cm, μεγάλα τετράγωνα (7,6x7,6x3,1) cm, μικρά 
τετράγωνα (3,8x3,8x3,1) cm, κυλινδρικά (3,1x1,9) cm και τουβλάκια-χαρακτήρες 
(3,8x3,5x1,6) cm, (47x31x18) cm. 

€ 18,01 | 158.015
Οικοδομικό υλικό 
Intelligence σε τρόλεϊ με 
χερούλι
Σετ 80 τεμαχίων, με μεγάλα 
παραλληλόγραμμα κομμάτια με ρόδες 
διάστασης (7,3x18,9x4,5) cm, μεγάλα 
παραλληλόγραμμα σκέτα  
(3,8x15,3x3,1) cm, μικρά 
παραλληλόγραμμα (3,8x7,6x3,1) cm, 
μεγάλα τετράγωνα (7,6x7,6x3,1) cm, μικρά 
τετράγωνα (3,8x3,8x3,1) cm, κυλινδρικά 
(3,1x1,9) cm και τουβλάκια-χαρακτήρες 
(3,8x3,5x1,6) cm, (32x22x25) cm.

€ 77,20 | 158.016
Γιγαντότουβλα σε παιχνιδόκουτο
Σετ 300 τεμαχίων, με παραλληλόγραμμα κομμάτια με ρόδες 
διάστασης (7,8x11,5x8) cm, μεγάλα παραλληλόγραμμα σκέτα 
(13,1x6,5x6,2) cm, μικρά παραλληλόγραμμα (3,3x6,5x6,2) 
cm, μεγάλα τετράγωνα (6,5x6,5x6,2) cm και μικρά τετράγωνα 
(3,2x3,2x6,2) cm, (56x39x35) cm. 

€ 14,79 | 158.014
Οικοδομικό υλικό Intelligence σε παιχνιδόκουτο
Σετ 90 τεμαχίων, με μεγάλα παραλληλόγραμμα κομμάτια με ρόδες διάστασης (7,3x18,9x4,5) cm, μεγάλα 
παραλληλόγραμμα σκέτα (3,8x15,3x3,1) cm, μικρά παραλληλόγραμμα (3,8x7,6x3,1) cm, μεγάλα τετράγωνα 
(7,6x7,6x3,1) cm, μικρά τετράγωνα (3,8x3,8x3,1) cm, κυλινδρικά (3,1x1,9) cm και τουβλάκια-χαρακτήρες 
(3,8x3,5x1,6) cm, (35x23x15) cm. 

€ 23,07 | 158.017
Γιγαντότουβλα σε παιχνιδόκουτο
Σετ 95 τεμαχίων, με παραλληλόγραμμα κομμάτια με ρόδες 
διάστασης (7,8x11,5x8) cm, μεγάλα παραλληλόγραμμα σκέτα 
(13,1x6,5x6,2) cm, μικρά παραλληλόγραμμα (3,3x6,5x6,2) 
cm, μεγάλα τετράγωνα (6,5x6,5x6,2) cm και μικρά τετράγωνα 
(3,2x3,2x6,2) cm, (47x31x18) cm.

€ 18,41 | 158.033
Οικοδομικό υλικό Poly Genius 52 τεμαχίων
Κάθε τετράγωνο κομμάτι έχει διάσταση (21,5x21,5x1,5) cm, ενώ κάθε τρίγωνο 
κομμάτι (19x17,5x1,5) cm.
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€ 26,24 | 135.019
Κατασκευές super dedalo
80 τεμαχίων σε σάκκο, από ανθεκτικό 
πλαστικό στα 4 βασικά χρώματα.

€ 23,84 | 135.006
Κατασκευές 3D Geo links
450 τεμαχίων σε κουβά, από πλαστικό σε διάφορα 
χρώματα.

€ 36,84 | 135.003 Κατασκευές twist
162 τεμαχίων σε κουβά, κατασκευασμένο από πλαστικό στα 4 βασικά χρώματα.

€ 15,24 | 135.001
Κλόουν με σχήματα και χρώματα
13 τεμαχίων σε κουβά, κατασκευασμένο από υψηλής 
ποιότητας πλαστικό σε 7 υπέροχα χρώματα.

€ 26,68 | 135.018
Κατασκευές tubi
60 τεμαχίων σε σάκκο, κατασκευασμένο από ανθεκτικό 
πλαστικό υλικό στα 5 βασικά χρώματα.

€ 28,36 | 135.007
Κατασκευές michi
158 τεμαχίων σε κουβά, από ανθεκτικό 
πλαστικό σε 3 χρώματα.
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€ 24,08 | 135.002
Πολύχρωμο σκουληκάκι 
50 τεμαχίων σε σάκκο, φτιαγμένο από πλαστικό υλικό στα 4 βασικά χρώματα.

€ 29,48 | 135.011
Κατασκευές super ακροβάτες
100 τεμαχίων σε κουβά, από πλαστικό 
ανθεκτικό υλικό σε διάφορα χρώματα.

€ 31,08 | 135.013
Κατασκευές χταπόδι
51 τεμαχίων σε κουβά, από υψηλής 
ποιότητας πλαστικό στα 5 βασικά χρώματα.

€ 27,00 | 135.005
Κατασκευές clack
52 τεμαχίων σε κουβά, από ανθεκτικό 
πλαστικό σε 6 υπέροχα χρώματα.

€ 27,30 | 30.043
Κατασκευές bristle 
Σετ 85 τεμαχίων από (3,5) έως (13,5) cm.
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€ 12,64 | 135.021
Κατασκευές funny flo
Πρόκειται για εξέλιξη των αγαπημένων κατασκευών super dedalo, περιέχει 
πολύχρωμα, πλαστικά κομμάτια κατασκευαστικού υλικού, μπάλες και πρόσωπα. 
Προσφέρει στα παιδιά δημιουργικό παιχνίδι, αναπτύσσοντας παράλληλα την φαντασία 
και την λεπτή κινητικότητα. Από ανθεκτικό πλαστικό, σετ 40 τεμαχίων σε σάκκο. 
Διαστάσεις κάθε τεμαχίου (7,5x7,5) cm.

€ 17,82 | 135.022
Κατασκευές gira sol
Προσφέρει στα παιδιά δημιουργικό 
παιχνίδι, αναπτύσσοντας παράλληλα 
την φαντασία και την λεπτή 
κινητικότητα. Σε πλαστικό βαλιτσάκι 
που περιλαμβάνει 36 γρανάζια, 
2 πίνακες και τους αντίστοιχους 
συνδέσμους. Διάμετρος κάθε 
γραναζιού (4) cm.

€ 19,82 | 135.023
Κατασκευές wally wall
Προσφέρει στα παιδιά δημιουργικό 
παιχνίδι, αναπτύσσοντας παράλληλα 
την φαντασία και την λεπτή 
κινητικότητα. Περιλαμβάνει 40 
τεμάχια σε σάκκο. Διαστάσεις κάθε 
τεμάχιου (6,5x6,5) cm.

€ 14,18 | 135.024
Κατασκευές stick & build
Προσφέρει στα παιδιά δημιουργικό 
παιχνίδι, αναπτύσσοντας παράλληλα 
την φαντασία και την λεπτή 
κινητικότητα. Περιλαμβάνει 180 
τεμάχια σε σάκκο. Διάμετρος μεγάλου 
κύκλου (9) cm, μικρού κύκλου  
(6,5) cm, διαστάσεις μεγάλου 
τετράγωνου (6,5x6,5) cm, μικρού 
τετράγωνου (5x5) cm, μεγάλου 
τρίγωνου (5) cm, μικρού τρίγωνου 
(2,5) cm. Διαθέτει και μικρά κομμάτια 
σύνδεσης.

€ 13,14  
| 135.025
Κατασκευές spinny 
σε οικολογικό 
τσουβαλάκι
Προσφέρει στα παιδιά 
δημιουργικό παιχνίδι, 
αναπτύσσοντας παράλληλα 
την φαντασία και την λεπτή 
κινητικότητα. Περιλαμβάνει 
20 τεμάχια σε σάκκο. Μήκος 
άξονα (9,5) cm, με διάμετρο 
(2) cm, διάμετρος στρόγγυλων 
κομματιών (4) έως (5) cm.

€ 22,82  
| 135.008
Κατασκευές 
dedalo
Προσφέρει στα παιδιά 
δημιουργικό παιχνίδι, 
αναπτύσσοντας παράλληλα 
την φαντασία και την λεπτή 
κινητικότητα. Από υψηλής 
ποιότητας πλαστικό σε 
διάφορα χρώματα, σετ 
250 τεμαχίων σε κουβά. 
Διαστάσεις κάθε τεμαχίου 
(7,5x7,5) cm.
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€ 44,11 | 64.005
Κατασκευές οχημάτων εργασίας clics σε κουβά
Με 201 τουβλάκια clics και 41 αξεσουάρ. Περιέχει οδηγό και αυτοκόλλητα για 9 διαφορετικές κατασκευές 
οχημάτων εργασίας σε εργοτάξιο, σετ 242 τεμαχίων.

€ 26,55 | 64.004
Κατασκευές με μαλακά junior clics σε κουβά
Με 120 ιδιαίτερα μαλακά και ευκολομεταχείριστα τουβλάκια clics σε 
παστέλ αποχρώσεις, ιδανικά για παιχνίδι από μικρότερα παιδιά και 
38 αξεσουάρ. Περιέχει οδηγό και αυτοκόλλητα για 10 διαφορετικές 
κατασκευές, σετ 158 τεμαχίων.

€ 19,49 | 64.002
Κατασκευές με clics 
(με ρόδες), πολύχρωμα πλαστικά 
κομμάτια που ταιριάζουν μεταξύ τους 
και κουμπώνουν σταθερά, τα παιδιά 
δημιουργούν εύκολα ότι φανταστούν. H 
συσκευασία περιλαμβάνει 175 τεμάχια.

€ 12,56 | 64.006
Κατασκευές zοο clics σε κουτί
Με 84 πολύχρωμα τουβλάκια clics και 24 αξεσουάρ σε κουτί. Περιέχει οδηγό και αυτοκόλλητα για να φτιάξετε 7 
διαφορετικά ζωάκια και 1 τρένο ζωολογικού κήπου, σετ 108 τεμαχίων. 

€ 49,61 | 64.003
Κατασκευές με clics
(με ρόδες), πολύχρωμα πλαστικά 
κομμάτια που ταιριάζουν μεταξύ τους 
και κουμπώνουν σταθερά, τα παιδιά 
δημιουργούν εύκολα ότι φανταστούν. 
H συσκευασία περιλαμβάνει 377 τεμάχια.
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€ 26,20 | 30.036 Μαλακά τουβλάκια κατασκευών
Σετ 32 τεμαχίων, από πολύ μαλακό υλικό από (4) έως (13) cm.

€ 20,35 | 30.035 Κατασκευή αυτοκίνητα
Σετ 30 τεμαχίων, από πολύ μαλακό υλικό από (4) έως (13) cm.

€ 12,89 | 30.050
Κατασκευές κύκλου
Σετ 72 τεμαχίων (7) cm.

€ 24,75 | 30.052 Μαλακά 
ζωάκια
Το σετ περιέχει 44 τεμάχια, από πολύ μαλακό 
υλικό (30x6x30) cm.

€ 15,27 | 30.048
Waffles
Σετ 30 τεμαχίων (9,5x9,5) cm.

€ 24,51 | 30.051
Οχήματα συναρμολογούμενα με 
κατσαβίδι & διάφορες μύτες
Το σετ περιλαμβάνει 4 οχήματα (14x10) cm, 4 
μύτες και 1 κατσαβίδι (12,5) cm.
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€ 69,41 | 30.062
Μαλακά τουβλάκια κατασκευών 
σετ 106 τεμαχίων
Aπό πολύ μαλακό υλικό σε διάφορα χρώματα. 
Εύκολα στη μεταχείριση, ιδανικό για παιχνίδι από 
μικρά παιδιά στο νηπιαγωγείο ή τον παιδικό σταθμό.

€ 44,40  
| 30.063
Κατασκευές 
bristle 
φάρμα σετ 67 
τεμαχίων
Προσφέρουν πολύτιμο 
χρόνο διασκέδασης 
στα μικρά παιδιά γιατί 
είναι εύκολα να τα 
ενώσεις και μπορούν 
να σχηματίσουν 
οποιοδήποτε σχήμα 
αυτά φανταστούν. 
Διαστάσεις κομματιών 
από (3,5) cm έως 
(12) cm.

€ 32,21 | 30.064
Κατασκευές bristle ζούγκλα σετ 56 τεμαχίων
Προσφέρουν πολύτιμο χρόνο διασκέδασης στα μικρά παιδιά γιατί είναι 
εύκολα να τα ενώσεις και μπορούν να σχηματίσουν οποιοδήποτε σχήμα αυτά 
φανταστούν. Διαστάσεις κομματιών από (3,5) cm έως (12) cm.

€ 25,59  
| 30.065
Κατασκευές 
bristle σετ 112 
τεμαχίων
Προσφέρουν πολύτιμο 
χρόνο διασκέδασης 
στα μικρά παιδιά γιατί 
είναι εύκολα να τα 
ενώσεις και μπορούν 
να σχηματίσουν 
οποιοδήποτε σχήμα 
αυτά φανταστούν. 
Διαστάσεις κομματιών 
από (3,5) cm έως 
(12) cm.

€ 15,97 | 30.066
Χωματουργικά συναρμολογούμενα με κατσαβίδια
Σετ από 3 πολύχρωμα πλαστικά οχήματα που μπορούν εύκολα να 
αποσυναρμολογηθούν και να ξαναφτιαχτούν από μικρά παιδιά χρησιμοποιώντας 
το ειδικό κατσαβίδι που περιλαμβάνεται. Τα παιδιά διασκεδάζουν ενώ 
παράλληλα εισάγονται στην έννοια των κατασκευών. Το σετ περιλαμβάνει 3 
οχήματα (13x9) cm και 3 κατσαβίδια (12,5) cm.

€ 22,66 | 30.067
Δεινόσαυροι συναρμολογούμενοι με κατσαβίδια
Σετ από 3 πολύχρωμα πλαστικά δεινοσαυράκια που μπορούν εύκολα να 
αποσυναρμολογηθούν και να ξαναφτιαχτούν από μικρά παιδιά χρησιμοποιώντας 
το ειδικό κατσαβίδι που περιλαμβάνεται. Τα παιδιά διασκεδάζουν ενώ παράλληλα 
εισάγονται στην έννοια των κατασκευών.
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€ 8,75 | 158.020
Αλυσίδες 
(4,5) cm, σε κουτί 256 τεμαχίων.

€ 10,82 | 152.033
Κατασκευές με κινέζικα σχήματα 
Σετ 145 τεμαχίων. Πολύχρωμα πλαστικά σχήματα, 
κατασκευών ανατολικής τεχνοτροπίας.

€ 12,06 | 152.030
Ελαστικά ζωάκια σύνδεσης
Σετ 72 τεμαχίων. Μαλακές ελαστικές φιγούρες κατασκευών που μπορούν να συνδεθούν εύκολα και 
σταθερά μεταξύ τους χάρη στην ειδικές εγκοπές που διαθέτουν.

€ 20,77 | 152.019
Καρούλια & κορδόνια
Σετ 122 τεμαχίων με κορδόνια σε κουβά, από άθραυστο πολύχρωμο 
πλαστικό. Ιδανικά για περάσματα και λεπτή κινητικότητα.

€ 13,52 | 152.031
Κατασκευή ανθρώπινη πυραμίδα
Σετ 120 τεμαχίων. Πολύχρωμα πλαστικά ανθρωπάκια 
που συνδέονται μεταξύ τους για ποικίλες και σταθερές 
κατασκευές.

€ 12,45 | 152.035
Κατασκευές με ανθρωπόμορφες 
φιγούρες
Σετ 60 τεμαχίων. Πλαστικές πολύχρωμες φιγούρες που 
βοηθούν τα παιδιά να δημιουργήσουν νέες σταθερές 
κατασκευές.

€ 13,94  
| 152.018
Κατασκευές 
με πλαστικά 
γεωμετρικά 
σχήματα
250 τεμαχίων σε κουβά.
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€ 12,14 | 152.017
Βίδες & παξιμάδια
32 τεμαχίων, σε κουβά.

€ 13,65 | 152.024
Μαργαρίτες
Σετ 160 τεμαχίων, διαμέτρου (6) cm.

€ 13,94 | 152.020
Κατασκευές ζωάκια
Σετ 89 τεμαχίων.

€ 9,02 | 152.028
Κατασκευαστικό υλικό πυραμίδα 
Φτιάχνετε εύκολα και γρήγορα σταθερές πολύχρωμες πλαστικές 
πυραμίδες. Σετ 15 τεμαχίων.

€ 14,30 | 152.032 Κουμπιά & κορδόνια
Σετ 220 τεμαχίων, σε 5 χρώματα και κορδόνια για περάσματα.

€ 12,27 | 152.025
Γεωμετρικά σχήματα-κουμπιά & κορδόνια
Σετ 81 τεμαχίων.

€ 10,97 | 152.029
Τουρμπίνια κατασκευών
Πλαστικά πολύχρωμα τουρμπίνια με φατσούλες 
και ρόδες για όμορφες ζωντανές κατασκευές που 
κινούνται. Σετ 49 τεμαχίων.
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€ 33,72 | 48.070
Κατασκευές με interstar links
Σετ 68 τεμαχίων σε κουβά. 

€ 39,84 | 48.071
Κατασκευές με 
interstar blocks
Σετ 100 τεμαχίων σε 
παιχνιδόκουτο. 

€ 22,10  
| 48.072
Κατασκευές 
με μαγνήτες
Σετ 24 τεμαχίων.

€ 34,74 | 48.083
Υλικό κατασκευών Kim Buni super
Οικοδομικό υλικό σε διάφορα σχήματα από ανθεκτικό πλαστικό, άριστης 
ποιότητας με έντονα χρώματα. Οι στρογγυλεμένες γωνείες και η ευκολία 
σύνδεσης των κομματιών τα καθιστά ιδανικά για παιδιά προσχολικής 
αγωγής. Το σετ αποτελείται από 36 τεμάχια. Διάσταση λαγού (16) cm.

€ 31,61 | 2.548
Κάστρο Waffle Blocks
Σε σχήμα βάφλας. Βοηθάει τα 
μικρά παιδιά να αναπτύξουν τη 
φαντασία, τον συντονισμό και την 
αντίληψη τους. Το σετ περιλαμβάνει 
80 πολύχρωμα τουβλάκια, ιδανικά 
για την κατασκευή ενός κάστρου. 
Έρχονται σε πολύ όμορφη τσάντα για 
εύκολη αποθήκευση μετά το παιχνίδι 
(41x14x33) cm.

€ 31,61 | 2.549
Φάρμα Waffle Blocks
Σε σχήμα βάφλας. Βοηθάει τα μικρά παιδιά να αναπτύξουν 
τη φαντασία, τον συντονισμό και την αντίληψη τους. Το σετ 
περιλαμβάνει 80 πολύχρωμα τουβλάκια, ιδανικά για την 
κατασκευή ενός κάστρου. Έρχονται σε πολύ όμορφη τσάντα 
για εύκολη αποθήκευση μετά το παιχνίδι (41x14x33) cm.
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€ 52,27 | 4.197
Οικοδομικό υλικό φυσικό
Αποτελείται από 50 κομμάτια στο φυσικό χρώμα του ξύλου 
που μπορούν να συνδυαστούν δημιουργώντας διάφορα 
σχήματα (4) cm.

€ 14,49 | 4.222
Συναρμολόγηση
4 διαφορετικά χρωματιστά παζλ που 
συναρμολογούνται στις υποδοχές μιας ξύλινης βάσης. 
Το παιδί εξασκείται συνδυάζοντας και μαθαίνοντας 
χρώματα και σχήματα (17,5x17,5x3) cm.

€ 24,81 | 4.185
Οικοδομικό υλικό
Aυτό το πολύχρωμο οικοδομικό υλικό εξάπτει τη 
φαντασία του παιδιού. Δημιουργώντας συνδυασμούς, 
κατασκευάζει κάστρα, πόλεις και οτιδήποτε γεννήσει η 
φαντασία, 28 φυσικά και 18 έγχρωμα κομμάτια (4) cm.

€ 20,01 | 4.220
Οικοδομικό υλικό 50 κομμάτια
Αποτελείται από 36 κομμάτια στο φυσικό χρώμα του ξύλου και από 14 κομμάτια 
χρωματιστά. Το παιχνίδι αυτό ενισχύει τη δημιουργικότητα, τη λογική και τη 
φαντασία των παιδιών (2) cm.

€ 24,19 | 4.234
Οικοδομικό υλικό-μωσαϊκό
Αποτελείται από 11 κομμάτια τα οποία 
συνδυάζονται δημιουργώντας διάφορα 
σχήματα (3,5) cm.

€ 7,89 | 4.325
Μίνι οικοδομικό υλικό
Δημιουργήστε τα οικοδομήματά σας με 
αυτό το σετ κατασκευών. Περιέχει 24 
ξύλινα τουβλάκια σε 8 διαφορετικά 
σχήματα. Οι διαστάσεις του κύβου είναι 
(1,8x1,8x1,8) cm.

€ 38,64 | 4.350
Σετ κατασκευής φανταστικό κάστρο
Με αυτό το σετ μπορούν τα παιδιά να δημιουργήσουν φανταστικές κατασκευές 
με βασιλιά, βασίλισσα, ιππότη, άλογα, καταπέλτη και ιπτάμενο δράκο.

€ 14,19 | 4.356
Βαρκούλα με γεωμετρικά 
σχήματα
Ταξινομήστε τα σχήματα για να φτιάξετε μια 
βαρκούλα. Βοηθά το παιδί να αναγνωρίζει τα 
σχήματα και τα χρώματα (8,1x13,5x9,2) cm.

€ 14,19 | 4.357
Αεροπλανάκι με 
γεωμετρικά σχήματα
Ταξινομήστε τα σχήματα για να φτιάξετε 
ένα αεροπλάνο. Βοηθά το παιδί 
να αναγνωρίζει τα σχήματα και τα 
χρώματα (11x13,5x9,2) cm.
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€ 14,19 | 4.358
Φορτηγό με γεωμετρικά σχήματα
Ταξινομήστε τα σχήματα για να φτιάξετε ένα 
φορτηγό. Βοηθά το παιδί να αναγνωρίζει τα 
σχήματα και τα χρώματα (8,1x13,5x9,2) cm.

€ 21,29 | 4.369
Διαδρομή με μπίλια-basic
Σετ από 20 κομμάτια για δημιουργία φανταστικών 
διαδρομών (6,5x6,5x16,2) cm.

€ 30,04 | 4.366
Οικοδομικό υλικό με ρόδες
Αποτελείται από 36 κομμάτια, χρωματιστά και άχρωμα 
και από 3 ρόδες. Ένα υπέροχο παιχνίδι που αναπτύσσει τη 
δημιουργικότητα και τη φαντασία των παιδιών. Μπορεί να 
συνδυαστεί και με άλλα οικοδομικά υλικά. Η διάσταση του 
μικρότερου κομματιού είναι (3,5) cm.

€ 20,75 | 4.371
Οικοδομικό υλικό
Αποτελείται από κομμάτια σε φυσικό χρώμα 
του ξύλου που μπορούν να συνδυαστούν 
δημιουργώντας διάφορα σχήματα (3,5) cm.

€ 24,07 | 4.372
Κάστρο με ξύλινα τουβλάκια
Εξερεύνησε τη φανταστική πλευρά με αυτά τα 35 
κομμάτια που περιλαμβάνει το σετ (7,3x5x3,5) cm.

€ 24,07 | 4.373
Κάστρο πριγκίπισσας με ξύλινα 
τουβλάκια
Δημιούργησε τη δική σου ιστορία με αυτό το 
παραμυθένιο κάστρο. Περιλαμβάνει και μια 
πριγκίπισσα (7,3x5x3,5) cm.

€ 30,04 | 4.375
Διαδρομή με μπίλια-deluxe
Το σετ περιλαμβάνει 30 κομμάτια 
(22,4x6,5x6,5) cm.

€ 30,04 | 4.376
Καμπύλες διαδρομές
Απολαύστε να βλέπετε τις μπάλες να κάνουν αυτές 
τις διαδρομές και ακούστε τον ήχο κλικ-κλακ 
(30,5x16x38,3) cm.

€ 31,62 | 4.377
Ξύλινο σετ κατασκευών
Με αυτό το σετ των 22 τεμαχίων μπορούν τα 
παιδιά να δημιουργήσουν εύκολα κατασκευές. 
Περιέχει κλειδί και κατσαβίδι (1,2x12x6) cm.
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€ 29,92 | 159.118
Τουβλάκια Poly-M Twini σε 
multibox
Tο τέλειο πρώτο βήμα “στον κόσμο” του οικοδομικού 
υλικού με 58 τουβλάκια Poly-Μ Twini. Προσφέρει 
αμέτρητες ιδέες παιχνιδιού και εγγυάται μεγάλη 
διασκέδαση καθώς είναι εύκολα στη συναρμολόγηση 
και αποσυναρμολόγηση. Τα παιδιά μαθαίνουν να 
δημιουργούν με διαφορετικά χρώματα και σχήματα, 
με παιχνιδιάρικο τρόπο. Το ευέλικτο multibox μπορεί 
να ενσωματωθεί στο παιχνίδι με το καπάκι να 
γίνεται βάση κατασκευής. Περιλαμβάνονται αστεία 
αυτοκόλλητα μάτια και φυλλάδιο με ιδέες κατασκευών 
(38x28x10) cm.

€ 29,92 | 159.119
Τουβλάκια Poly-M First Basic σε 
multibox
Tο τέλειο πρώτο βήμα “στον κόσμο” του οικοδομικού 
υλικού με 92 τουβλάκια Poly-Μ First Basic. Προσφέρει 
πολλές δυνατότητες συνδυασμού για ευφάνταστα σχήματα 
και κατασκευές. Αυτό προωθεί τη δημιουργικότητα και 
λεπτές κινητικές δεξιότητες μέσα από το παιχνίδι. Το 
ευέλικτο multibox μπορεί να ενσωματωθεί στο παιχνίδι με 
το καπάκι να γίνεται βάση κατασκευής. Περιλαμβάνονται 
αστεία αυτοκόλλητα μάτια και φυλλάδιο με ιδέες 
κατασκευών (38x28x10) cm.

€ 29,92 | 159.120
Τουβλάκια Poly-M Basic σε multibox
Ένα νέο παιχνίδι για κάθε μέρα “στον κόσμο” του 
οικοδομικού υλικού με 101 τουβλάκια Poly-Μ 
Basic. Κάθετες, οριζόντιες και κυκλικές κατασκευές 
μπορούν να “κτιστούν” με αυτό το σετ. Αυτό προωθεί 
τη δημιουργικότητα, τις λεπτές κινητικές δεξιότητες 
μέσα από το παιχνίδι και ελευθερώνει την φαντασία. 
Το ευέλικτο multibox μπορεί να ενσωματωθεί στο 
παιχνίδι με το καπάκι να γίνεται βάση κατασκευής. 
Περιλαμβάνονται αστεία αυτοκόλλητα μάτια και 
φυλλάδιο με ιδέες κατασκευών (38x28x10) cm.

€ 26,85  
| 185.010
Μαγνητικά 
τουβλάκια
Ιδανικά για παιχνίδι από 
τη βρεφική ηλικία χάρη 
στη σταθερότητα και στην 
ευκολία χειρισμού που 
προσφέρει ο μαγνητισμός, 
χαρίζουν ατέλειωτες 
ώρες διασκέδασης. Το 
σετ έρχεται σε συσκευσία 
που περιλαμβάνει 38 
τουβλάκια και 6 κάρτες με 
προτάσεις για κατασκευές 
(20x6x19) cm.

€ 55,08 | 185.011
Μαγνητικά τουβλάκια
Ιδανικά για παιχνίδι από τη βρεφική ηλικία χάρη στη σταθερότητα και στην 
ευκολία χειρισμού που προσφέρει ο μαγνητισμός, χαρίζουν ατέλειωτες ώρες 
διασκέδασης. Το σετ έρχεται σε συσκευασία που περιλαμβάνει 66 τουβλάκια 
και 12 κάρτες με προτάσεις για κατασκευές (24x8x24) cm.

€ 27,61 | 185.016
Βαλιτσάκι Technico
Περιλαμβάνει 40 εργαλεία και αξεσουάρ (29,5x24,5x9) cm.

€ 24,97 | 185.019
Μαγνητικά τουβλάκια
Ιδανικά για παιχνίδι από τη βρεφική ηλικία χάρη στη σταθερότητα και στην 
ευκολία χειρισμού που προσφέρει ο μαγνητισμός, χαρίζουν ατέλειωτες ώρες 
διασκέδασης. Το σετ έρχεται σε βαλιτσάκι που περιλαμβάνει 25 τουβλάκια και 
3 κάρτες με προτάσεις για κατασκευές (19x21x8,5) cm.
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€ 8,81 | 162.116
Κύβοι 9-Σαφάρι

€ 10,58 | 162.117
Κύβοι 16-Οχήματα

€ 15,77 | 4.328
Παζλ με κύβους
Το παζλ αποτελείται από 4 διαφορετικές εικόνες, 1 πλευρά 
με αριθμούς και 1 με κουκίδες. Κάθε ξύλινος κύβος έχει 
διαστάσεις (4x4x4) cm, (12x12x4) cm.

€ 12,32 | 44.005
Τομή αεροπλάνου
(34x16) cm.

€ 12,91 | 44.006
Τομή οχηματαγωγού πλοίου
(34x16) cm.

€ 15,84 | 44.004
Ανατομία μαύρου αγοριού (16x34) cm.
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€ 10,13 | 134.004
Ελαστικές πλάκες “EVA” 
αριθμών
Σετ 10 τεμαχίων, (32x32x1) cm.

€ 10,13 | 134.005
Ελαστικές πλάκες “EVA” 
φρούτα και λαχανικά 
Σετ 10 τεμαχίων, (32x32x1) cm.

€ 10,13 | 134.002
Ελαστικές πλάκες “EVA”
Σετ 10 τεμαχίων, (32x32x1) cm.

€ 10,13 | 134.017
Ελαστικές πλάκες “EVA” 
μεταφορικά μέσα
Σετ 10 τεμαχίων, (32x32x1) cm. 

€ 16,56 | 134.011
Χαλάκι παιχνιδιού “EVA-Puzzle”
Σετ 16 τεμαχίων, (100x100x1) cm.

€ 11,43 | 134.015
Ελαστικές πλάκες “EVA” με φατσούλες 
Σε φωτεινά χρώματα, σετ 9 τεμαχίων, (32x32x1) cm.

€ 11,43 | 134.016
Ελαστικές πλάκες “EVA”  
με φατσούλες
Σε απαλά χρώματα, σετ 9 τεμαχίων, (32x32x1) cm.

“
“

”

”
Όλα τα 
αφρώδη 

προϊόντα μας 
είναι άριστης 
ποιότητας, 

χωρίς τοξικά, 
ιδανικά για 
χρήση από 

μικρά παιδιά!

Κατάλληλα να 
χρησιμοποιηθούν για δάπεδα 

εσωτερικού χώρου.
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€ 26,36 | 140.099
Σετ 4 παζλ παρατηρητικότητας 
κλασικά παραμύθια
Το κάθε παζλ περιέχει 15 κομμάτια (33x24) cm.

€ 15,82 | 140.098
Σετ 9 παζλ ζωϊκό βασίλειο
Περιέχονται 9 παζλ συνολικά. 3 παζλ (3ων, 4ων και 6 
τεμαχίων) ανά θέμα. Απεικονίζουν 3 διαφορετικά θέματα 
παρμένα από τον κόσμο των ζώων (τη φάρμα, τον 
ωκεανό και τη ζούγκλα) (21,5x15,5) cm.

€ 26,36 | 140.102
Σετ 4 παζλ 
συνεργασίας η πόλη
Το κάθε παζλ περιέχει 24 
κομμάτια (33x24) cm.

€ 26,36 | 140.101
Σετ 4 παζλ 
συνεργασίας η φάρμα
Το κάθε παζλ περιέχει 15 
κομμάτια (33x24) cm.

€ 26,36 | 140.100
Σετ 4 παζλ παρατηρητικότητας οι 
4 εποχές
Το κάθε παζλ περιέχει 24 κομμάτια (33x24) cm.

€ 13,34 | 140.115
Σετ 10 παζλ συναισθήματα
3, 4 και 6 κομματιών που χαρακτηρίζουν τα βασικά 
συναισθήματα που καθοδηγούν τη συμπεριφορά μας. 
Περιέχει 10 επιπλέον βοηθητικές κάρτες που ταιριάζουν 
τα εικονίδια και βοηθούν στον εντοπισμό τους: την ευτυχία, 
την αυτοπεποίθηση, τον θαυμασμό, την περιέργεια, 
την έκπληξη, θυμό, αηδία, τη θλίψη, τον φόβο και την 
ενοχή. Προοδευτική παζλ του 3, 4 και 6 κομμάτια. 
Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας χαρτόνι.

€ 13,34 | 140.122
Baby puzzles-ζώα
Το σετ περιλαμβάνει 9 παζλ μεγάλων διαστάσεων των 3 
και 4 τεμαχίων.

€ 13,34 | 140.123
Baby puzzles-υγιεινά φαγητά
Το σετ περιλαμβάνει 9 παζλ μεγάλων διαστάσεων των 
3 και 4 τεμαχίων.

€ 13,34 | 140.124
Χαρούμενα παιδιά του κόσμου
Το σετ περιλαμβάνει συνολικά 12 παζλ, 4 παζλ των 
3 τεμαχίων, 4 παζλ των 4 τεμαχίων και 4 παζλ των 
6 τεμαχίων.
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€ 8,81 | 162.061
Τα παιδιά του κόσμου παζλ 60 τεμαχίων
Παζλ με τον χάρτη του κόσμου σε 48 τεμάχια και 12 
φιγούρες παιδιών. Φτιάξε το χάρτη και ένωσε τις φιγούρες 
με τις βάσεις. Τοποθέτησε τα παιδιά στους τόπους όπου 
ζουν. Τα εικονίδια του χάρτη-παζλ θα σε βοηθήσουν 
(58x37) cm.

08 Κοκκινοσκουφίτσα 09 Πινόκιο 10 Σταχτοπούτα 11 Τα 3 μικρά γουρουνάκια € 4,38 | 162.054 Παζλ 20 τεμαχίων

€ 8,81 | 162.108
Η Ελλάδα και τα ζώα της
40 τεμαχίων, σε 24 κομμάτια και 16 ζώα. Τα ζώα 
στέκονται όρθια σε βάσεις, σε συγκεκριμένες θέσεις, 
ανάλογα με τις περιοχές που ζουν τα περισσότερα από 
αυτά (53x55) cm.

€ 8,81 | 162.107
Ελλάδα 
180 τεμαχίων, κάθε διαμέρισμα έχει διαφορετικό χρώμα. 
Κάθε νομός ξεχωρίζει από την απόχρωσή του και 
αναφέρεται η πρωτεύουσά του. Κάθε νησί έχει το όνομά 
του. Ζώα, πλοία, προϊόντα, μνημεία... (52x54) cm.

€ 4,39 | 162.148
Ζώα της ζούγκλας 
(περιλαμβάνει 6 παζλ)
Λιοντάρι, κροκόδειλος, ιπποπόταμος κ.ά. 
Ποιό ζωάκι θα φτιάξεις σε puzzle; Η 
συσκευασία περιλαμβάνει συνολικά 18 
κομμάτια, με τα οποία το παιδί μπορεί να 
φτιάξει 2 puzzles των 2 κομματιών, 2 
puzzles των 3 κομματιών και 2 puzzles 
των 4 κομματιών.

€ 4,39 | 162.149
Οχήματα 
(περιλαμβάνει 6 παζλ)
Αεροπλάνο, πλοίο, τρένο κ.ά. Ποιό 
όχημα θα φτιάξεις σε puzzle; Η 
συσκευασία περιλαμβάνει συνολικά 
36 κομμάτια, με τα οποία το παιδί 
μπορεί να φτιάξει 6 puzzles των 6 
κομματιών.

€ 4,39 | 162.150
Παιχνίδια 
(περιλαμβάνει 6 παζλ)
Ποδήλατο, τηλεκατευθυνόμενο, τρενάκι 
κ.ά. Ποιό παιχνίδι θα φτιάξεις σε puzzle; 
Η συσκευασία περιλαμβάνει συνολικά 
24 κομμάτια, με τα οποία το παιδί 
μπορεί να φτιάξει 2 puzzles των 2 
κομματιών, 2 puzzles των 4 κομματιών 
και 2 puzzles των 6 κομματιών.

€ 4,39 | 162.151
Ζώα της φάρμας 
(περιλαμβάνει 6 παζλ)
Άλογο, αγελάδα, κουνελάκι κ.ά. 
Ποιό ζωάκι θα φτιάξεις σε puzzle; Η 
συσκευασία περιλαμβάνει συνολικά 18 
κομμάτια, με τα οποία το παιδί μπορεί 
να φτιάξει 2 puzzles των 2 κομματιών, 
2 puzzles των 3 κομματιών και 2 
puzzles των 4 κομματιών.
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€ 11,21 | 159.046
Παζλ τα σκυλάκια
Με ξύλινη βάση, περιέχει 16 κομμάτια (24x24) cm.

€ 13,65 | 159.114
Παζλ ταξινόμησης η σαβάνα
25 τεμαχίων, διαστάσεων (26x26) cm, με ξύλινη 
βάση. Χάρη στις καθαρές εικόνες βοηθά τα μικρά 
παιδιά εύκολα να επιλέξουν το κατάλληλο κομμάτι, 
προσφέροντας και μια ευκαιρία αυτοελέγχου.

€ 13,65 | 159.115
Παζλ ταξινόμησης η ζούγκλα
25 τεμαχίων, διαστάσεων (26x26) cm, με ξύλινη 
βάση. Χάρη στις καθαρές εικόνες βοηθά τα 
μικρά παιδιά εύκολα να επιλέξουν το κατάλληλο 
κομμάτι, προσφέροντας και μια ευκαιρία 
αυτοελέγχου.

€ 12,02 | 159.090
Παζλ χαρούμενα ζώα
6 παζλ με 3 μεγάλα κομμάτια το καθένα. Από 
τα 18 μπερδεμένα κομμάτια μέσα στο κουτί, τα 
παιδιά επιλέγουν τα σωστά κομμάτια βοηθούμενα 
από τα χρώματα των ζώων. Αναπτύσσουν έτσι την 
αναγνώριση σχημάτων, χρωμάτων αλλά και τον 
συντονισμό (24,5x5x16) cm.

€ 17,64 | 159.102
Παζλ αντιστοίχισης η 
παπιοοικογένεια
8 τεμαχίων, διαστάσεων (37,5x16) cm, 
με ξύλινη βάση. Πολύχρωμο, ελκυστικά 
σχεδιασμένο, ενθαρρύνει τα παιδιά να κάνουν 
τις πρώτες τους προσπάθειες υπολογισμού και 
εξοικείωσης με τα σχήματα και την γεωμετρία.

€ 17,64 | 159.103
Παζλ αντιστοίχισης τα νεαρά ζώα
8 τεμαχίων, διαστάσεων (37,5x16) cm, 
με ξύλινη βάση. Πολύχρωμο, ελκυστικά 
σχεδιασμένο, ενθαρρύνει τα παιδιά να κάνουν 
τις πρώτες τους προσπάθειες υπολογισμού και 
εξοικείωσης με τα σχήματα και την γεωμετρία.

€ 14,46 | 159.106
Παζλ επιπέδων ο κήπος
Με 9 ξύλινα κομμάτια και βάση. Το παζλ επιπέδων 
βοηθάει τη λεπτή κινητικότητα, τη χωρική αντίληψη, 
την αναγνώριση και την ονοματοδοσία των ζώων-
αντικειμένων (20,5x1x20,5) cm.

€ 14,46 | 159.107
Παζλ επιπέδων το δάσος
Με 9 ξύλινα κομμάτια και βάση. Το παζλ επιπέδων 
βοηθάει τη λεπτή κινητικότητα, τη χωρική 
αντίληψη, την αναγνώριση και την ονοματοδοσία 
των ζώων-αντικειμένων (20,5x1x20,5) cm.

€ 14,46 | 159.108
Παζλ επιπέδων το λιβάδι
Με 9 ξύλινα κομμάτια και βάση. Το παζλ επιπέδων 
βοηθάει τη λεπτή κινητικότητα, τη χωρική αντίληψη, 
την αναγνώριση και την ονοματοδοσία των ζώων-
αντικειμένων (20,5x1x20,5) cm.
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€ 10,42 | 159.078
Παζλ ταξινόμησης εποχές
Με 12 τεμάχια (24,5x24,5) cm και ξύλινη βάση, χάρη στις 
καθαρές εικόνες βοηθά τα μικρά παιδιά εύκολα να επιλέξουν το 
κατάλληλο κομμάτι, προσφέροντας και μια ευκαιρία αυτοελέγχου.

€ 10,42 | 159.079
Παζλ ταξινόμησης στο σπίτι μας
Με 12 τεμάχια (24,5x24,5) cm και ξύλινη βάση, χάρη στις 
καθαρές εικόνες βοηθά τα μικρά παιδιά εύκολα να επιλέξουν το 
κατάλληλο κομμάτι, προσφέροντας και μια ευκαιρία αυτοελέγχου.

€ 17,67 | 159.082
Παζλ ευθυγράμμισης τρένο
Με 10 τεμάχια, (37,5x16) cm και ξύλινη βάση, πολύχρωμο, ελκυστικά σχεδιασμένο, ενθαρρύνει τα παιδιά 
να κάνουν τις πρώτες τους προσπάθειες υπολογισμού και εξοικείωσης με τα σχήματα και την γεωμετρία.

€ 10,42 | 159.080
Παζλ ταξινόμησης στο περιβάλλον
Με 12 τεμάχια (24,5x24,5) cm και ξύλινη βάση, χάρη στις 
καθαρές εικόνες βοηθά τα μικρά παιδιά εύκολα να επιλέξουν 
το κατάλληλο κομμάτι, προσφέροντας και μια ευκαιρία 
αυτοελέγχου.

€ 17,64 | 159.081
Παζλ ευθυγράμμισης κάμπια
Με 10 τεμάχια (37,5x16) cm και ξύλινη βάση, πολύχρωμο, ελκυστικά σχεδιασμένο, ενθαρρύνει τα παιδιά να 
κάνουν τις πρώτες τους προσπάθειες υπολογισμού και εξοικείωσης με την αριθμητική και τα νούμερα 1-10.

€ 15,88 | 140.110
Παζλ 
Κοκκινοσκουφίτσα και 
Πινόκιο
Σετ 8 πολύ απλών ξύλινων 
παζλ με 4 κομμάτια το καθένα 
(30x2x30) cm.

€ 15,88 | 140.111
Παζλ τρία γουρουνάκια 
και Σταχτοπούτα
Σετ 8 πολύ απλών ξύλινων παζλ 
με 4 κομμάτια 
το καθένα (30x2x30) cm.
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€ 13,61 | 159.076
Match & Mix ζώα παζλ 
Με 30 τεμάχια (33,6x28,9) cm και ξύλινη βάση προσφέρει στα μικρότερα 
παιδιά διάφορες επιλογές παιχνιδιού. Εκτός από το παιχνίδι σαν παζλ, 
μπορούν να δημιουργήσουν φανταστικά ζώα αλλάζοντας το μπροστά ή πίσω 
μέρος.

€ 13,63 | 159.077
Match & Mix οχήματα παζλ
Με 30 τεμάχια (33,6x28,9) cm και ξύλινη βάση προσφέρει στα μικρότερα παιδιά 
διάφορες επιλογές παιχνιδιού. Εκτός από το παιχνίδι σαν παζλ, μπορούν να 
δημιουργήσουν φανταστικά οχήματα αλλάζοντας το μπροστά ή πίσω μέρος.

€ 16,08 | 159.083
Παζλ με πλαίσιο στη πόλη
Με 24 τεμάχια (40,5x28,3) cm και ξύλινη βάση, χάρη στο πλαίσιο τα μικρά 
παιδιά θα χαρούν, που κατάφεραν να ολοκληρώσουν το παζλ.

€ 16,08 | 159.084
Παζλ με πλαίσιο στο νηπιαγωγείο
Με 24 τεμάχια (40,5x28,3) cm και ξύλινη βάση, χάρη στο πλαίσιο τα μικρά παιδιά 
θα χαρούν, που κατάφεραν να ολοκληρώσουν το παζλ.

€ 16,08 | 159.085
Παζλ με πλαίσιο στην αγορά
Με 24 τεμάχια (40,5x28,3) cm και ξύλινη βάση, χάρη στο πλαίσιο τα μικρά παιδιά 
θα χαρούν, που κατάφεραν να ολοκληρώσουν το παζλ.

€ 16,08 | 159.086
Παζλ με πλαίσιο στο πάρτυ γενεθλίων
Με 24 τεμάχια (40,5x28,3) cm και ξύλινη βάση, χάρη στο πλαίσιο τα μικρά παιδιά 
θα χαρούν, που κατάφεραν να ολοκληρώσουν το παζλ.
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€ 32,18 | 159.075
Οι 4 εποχές
Διαθέτει δείκτη στο κέντρο ενώ τα 48 κομμάτια του, απεικονίζουν διάφορες δραστηριότητες στις 4 
εποχές του χρόνου. Εισάγει τα νήπια στην έννοια του ημερολογιακού έτους και των εποχών, τους 
δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν και να ονομάσουν στις εικόνες του χαρακτηριστικές καταστάσεις 
του χρόνου ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τη γλωσσική τους ανάπτυξη. Κυκλικό παζλ (490x6) cm.

€ 32,18 | 159.074
Η μέρα μου
Διαθέτει ρολόϊ στο κέντρο ενώ τα 48 κομμάτια του, απεικονίζουν καθημερινές 
δραστηριότητες. Εισάγει τα νήπια στην έννοια του χρόνου και του ρολογιού, 
τους δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν και να ονομάσουν στις εικόνες του 
γνωστές τους καθημερινές καταστάσεις ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τη γλωσσική 
τους ανάπτυξη. Κυκλικό παζλ (490x6) cm.

€ 17,66 | 159.006
Παζλ επιπέδων 4 εποχές
Με 32 κομμάτια (29x14) cm.

€ 13,61  
| 159.113
Match & Mix τα 
παιδιά
30 τεμαχίων, διαστάσεων 
(33,6χ28,9) cm, με 
ξύλινη βάση. Αυτό το παζλ 
προσφέρει στα μικρότερα 
παιδιά διάφορες επιλογές 
παιχνιδιού. Εκτός από 
το παιχνίδι σαν παζλ, 
μπορούν να δημιουργήσουν 
διαφορετικές μορφές 
παιδιών αλλάζοντας το 
μπροστά ή πίσω μέρος.

€ 16,08 | 159.104
Παζλ με πλαίσιο ο 
ζωολογικός κήπος
24 τεμαχίων, διαστάσεων (40,5x28,3) 
cm, με ξύλινη βάση. Χάρη στο πλαίσιο τα 
μικρά παιδιά θα χαρούν, που κατάφεραν να 
ολοκληρώσουν το παζλ.

€ 16,08 | 159.105
Παζλ με πλαίσιο το 
εργοτάξιο
24 τεμαχίων, διαστάσεων 
(40,5x28,3) cm, με ξύλινη βάση.
Χάρη στο πλαίσιο τα μικρά παιδιά 
θα χαρούν, που κατάφεραν να 
ολοκληρώσουν το παζλ.
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€ 13,61 | 159.063 Παζλ επιπέδων τσάι Με 30 κομμάτια (14x14) cm. 

€ 13,61 | 159.064 Παζλ επιπέδων ρύζι Με 30 κομμάτια (14x14) cm. 

€ 13,65 | 159.065 Παζλ επιπέδων μπανανιά Με 30 κομμάτια (14x14) cm. 

€ 13,65 | 159.066 Παζλ επιπέδων κολοκυθιά Με 30 κομμάτια (14x14) cm.

€ 17,66 | 159.005
Παζλ επιπέδων εγκυμοσύνη
Με 27 κομμάτια (14,5x29,5) cm.
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€ 13,65 | 159.011 Παζλ επιπέδων μήλο Με 30 κομμάτια (14x14) cm.

€ 13,61 | 159.012 Παζλ επιπέδων φράουλα Με 30 κομμάτια (14x14) cm.

€ 13,61 | 159.013 Παζλ επιπέδων πατάτα Με 30 κομμάτια (14x14) cm.

€ 20,88 | 159.051 Παζλ επιπέδων βάτραχος Με 28 κομμάτια (21x21) cm. 

€ 20,88 | 159.050 Παζλ επιπέδων πεταλούδα Με 28 κομμάτια (21x21) cm.

€ 13,61 | 159.014 Παζλ επιπέδων καρότο Με 30 κομμάτια (14x14) cm.
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€ 12,01 | 159.016 Παζλ επιπέδων σπιτάκι
Με 5 κομμάτια, τα παιδιά μαθαίνουν τα σχήματα και τα χρώματα πολύ εύκολα (14x14) cm.

€ 12,01 | 159.017 Παζλ επιπέδων αυτοκινητάκι Με 5 κομμάτια, τα παιδιά μαθαίνουν τα σχήματα και τα χρώματα πολύ εύκολα (14x14) cm.

€ 28,06  
| 159.025
Παζλ επιπέδων 
ατύχημα 
Με 66 κομμάτια (30x21) cm.

€ 30,50 | 159.007
Παζλ επιπέδων παππούς και γιαγιά
Με 40 κομμάτια (29χ25) cm.

€ 18,14 | 4.332
Παζλ με ξύλινα γρανάζια
Εξερευνήστε και κάντε πολλούς 
συνδυασμούς με τα πολύχρωμα 
γρανάζια. Τοποθετήστε τα κομμάτια 
του ξύλινου παζλ μαζί και δείτε την 
καταπληκτική κίνηση που μπορεί να 
δημιουργηθεί περιστρέφοντας τα γρανάζια 
μαθαίνοντας παράλληλα τη σχέση αιτίας-
αποτελέσματος. Το κάθε κομμάτι έχει 
διαστάσεις (8,7x7,7x2,3) cm.

€ 18,92 | 4.344
Παζλ με ζωάκια
ΤΤίγρη, πάντα, ελέφαντα, μαϊμού, 
αετό και κουκουβάγια. Τα παιδιά 
προσπαθούν να βρουν και να 
ταιριάξουν τα σωστά κομμάτια 
βάζοντας τη λογική τους να δουλέψει 
(27x3,4x15,5) cm.
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€ 36,80 | 27.113
Φροντίζουμε τους εαυτούς μας Nο.1  
4 παζλ
Tο κάθε παζλ περιέχει 8 κομμάτια με ξύλινη βάση 
(30,4x21,6) cm.

€ 21,19 | 27.135 Τέσσερις εποχές 4 παζλ (30χ20) cm.

€ 14,32 | 27.134
Υγιεινή διατροφή
Με 20 μεγάλα κομμάτια (49x30) cm.

€ 20,00 | 27.027 Ο καιρός Περιέχει 4 παζλ με 6, 9, 12 και 16 μεγάλα κομμάτια το καθένα. Aπλές εικόνες παρμένες από τη φύση εύκολα αντιληπτές (20x20) cm.
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€ 19,26 | 27.127 Τα συναισθήματα μας Νο.2 4 παζλ Tο κάθε παζλ περιέχει 5 κομμάτια (30x20) cm.

€ 19,26 | 27.126 Τα συναισθήματα μας Νο.1 4 παζλ Tο κάθε παζλ περιέχει 5 κομμάτια (30x20) cm.

€ 38,34 | 27.115 Τύπος οικογένειας Νο.1 4 παζλ Tο κάθε παζλ περιέχει 10 κομμάτια με ξύλινη βάση (30x24) cm.

€ 10,98 | 27.081 Δουλειές στην αυλή Περιέχει 4 παζλ με 4 έως 6 κομμάτια το καθένα (15x15) cm.

€ 9,92 | 27.102 Φροντίζω τον εαυτό μου 4 παζλ Περιέχει 2 παζλ με 4 μεγάλα κομμάτια και 2 με 6 μεγάλα κομμάτια (15x15) cm.

€ 9,92 | 27.103 Φροντίζω τα μικρά ζώα 4 παζλ Περιέχει 2 παζλ με 4 γιγάντια κομμάτια και 2 με 6 γιγάντια κομμάτια (15x15) cm.
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€ 22,32 | 27.071 Καθημερινή ζωή
Περιέχει 4 παζλ, με 16 μεγάλα κομμάτια το καθένα (40x15) cm.

€ 26,30 | 27.120 Ώρες διασκέδασης Νο.2
Περιέχει 6 παζλ με 12 κομμάτια το καθένα (30x20) cm.

€ 26,30 | 27.119 Ώρες διασκέδασης Νο.1
Περιέχει 6 παζλ με 12 κομμάτια το καθένα (30x20) cm.
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€ 15,62  
| 27.125
Καθημερινές 
δραστηριότητες 
Νο.2 4 παζλ
Tο κάθε παζλ περιέχει 
5 κομμάτια (40x7) cm.

€ 15,62  
| 27.124
Καθημερινές 
δραστηριότητες 
Nο.1 4 παζλ
Tο κάθε παζλ περιέχει 
5 κομμάτια (40x7) cm.
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€ 14,41 | 27.040
Κάτω από την πόλη παζλ 
Με 40 κομμάτια (40x30) cm.

€ 14,41 | 27.039
Βυθός 
Με 40 κομμάτια (40x30) cm.

€ 20,56 | 27.079
Δεινόσαυροι
Με 60 κομμάτια (60x40) cm.

€ 11,29 | 27.063 
Αγρόκτημα παζλ 2 
επιπέδων
Περιέχει 10 μεγάλα κομμάτια 
(30x19) cm.

€ 11,29 | 27.062 
Κιβωτός Νώε παζλ 2 
επιπέδων 
Περιέχει 10 μεγάλα κομμάτια 
(30x19) cm.

€ 23,38 | 27.013 Ντύνομαι Περιέχει 4 παζλ με 12 μεγάλα κομμάτια το καθένα (40x15) cm.
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€ 13,64 | 27.130
Οι μέρες της εβδομάδας
Με 29 κομμάτια και ξύλινη βάση (40x20) cm.

€ 15,00 | 27.129 Οι μήνες Με 36 κομμάτια και ξύλινη βάση (30x48) cm.

€ 23,14 | 27.133
Καιρικές συνθήκες
Περιέχει 8 παζλ με 9,15 και 18 μεγάλα 
κομμάτια το καθένα (20x15) cm.

“

”

Ξύλινα παζλ-
ενσφηνώματα, 

άριστης ποιότητας και 
ιδιαίτερα προσεγμένης 

κατασκευής. 
Ξεχωρίζουν γιατί οι 

παραστάσεις τους έχουν 
καθαρά εκπαιδευτικό 
χαρακτήρα και είναι 

ειδικά σχεδιασμένα για 
παιδιά προσχολικής 
ηλικίας, δίνουν το 

έναυσμα για συζήτηση 
πάνω σε πολλά 

καθημερινά θέματα 
και δραστηριότητες 

και βοηθούν το νήπιο 
να κατανοήσει και 
να αφομοιώσει τη 

σωστή συμπεριφορά 
σε καθεμία από τις 

περιπτώσεις. Φτιαγμένα 
για μία ζωή με 

εκτύπωση μεταξοτυπίας 
που δεν ξεθωριάζει, 
ούτε καταστρέφεται. 



191Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Α
γω

γή
 δ

εξ
ιο

τή
τω

ν
Ξ

ύλ
ινα

 π
αζ

λ

€ 12,03 | 27.069
Κατοικίδια 6 παζλ
Mε 4 μεγάλα κομμάτια (10x10) cm.

€ 22,62 | 27.052
Πίνακας φρούτων 
γιγάντιο παζλ
Mε 24 κομμάτια (40x60) cm.

€ 22,62 | 27.053
Πίνακας λαχανικών 
γιγάντιο παζλ
Mε 24 κομμάτια (40x60) cm.

€ 12,03 | 27.070 Σχήματα 6 παζλ Με 4 μεγάλα κομμάτια (10x10) cm.
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€ 12,32 | 27.132 Ζωάκια 6 παζλ Με 3 μεγάλα κομμάτια (15x15) cm. Ιδανικό για μικρότερες ηλικίες.

€ 11,07 | 27.143 Ζώα φάρμας 6 παζλ Με 2-3-4 μεγάλα κομμάτια το καθένα (10x10) cm.

€ 11,07 | 27.144 Κατοικίδια 6 παζλ Με 2-3-4 μεγάλα κομμάτια το καθένα (10x10) cm.

€ 11,07 | 27.145 Πολύχρωμα παιχνίδια 6 παζλ Με 2-3-4 μεγάλα κομμάτια το καθένα (10x10) cm.

€ 11,07 | 27.146 Ζώα ζούγκλας 6 παζλ Με 2-3-4 μεγάλα κομμάτια το καθένα (10x10) cm. 

€ 23,36 | 27.007 Κύκλος της ζωής Περιέχει 4 υπέροχα παζλ με 9 μεγάλα κομμάτια το καθένα. H εξέλιξη κάθε θέματος από την γέννηση έως την ωριμότητα 
παρουσιάζεται πολύ απλά και γλαφυρά ώστε εύκολα να γίνεται κατανοητό (20x20) cm.
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€ 14,63 | 27.083
Παραμύθια σειρά Β’
Περιλαμβάνονται 4 παζλ με 12 κομμάτια το καθένα με θέματα: H Aλίκη στην χώρα των θαυμάτων, ο παπουτσωμένος γάτος, ο 
Tζακ και η φασολιά, η Xιονάτη και οι επτά νάνοι (20x14) cm.

€ 14,63 | 27.082
Παραμύθια σειρά Α’
Περιλαμβάνονται 4 παζλ με 12 κομμάτια το καθένα με θέματα: Tα τρία αγριοκάτσικα, η χρυσομαλλούσα και οι τρεις αρκούδες, η Kοκκινοσκουφίτσα, τα τρία γουρουνάκια (20x14) cm.

€ 13,75 | 27.121
Αριθμοί 1-20 Παζλ με 20 γιγάντια κομμάτια (49x30) cm.

€ 14,08 | 27.098
Παιδιά που μετρούν
Παζλ συσχετισμού με 20 κομμάτια. Oι αριθμοί καθώς αυξάνονται, συσχετίζονται με το 
μέγεθος των παιδιών καθώς και με ισάριθμα όμοια αντικείμενα που βρίσκονται στο αντίστοιχο 
κομμάτι (48x26) cm.

€ 12,36 | 27.011
Τρένο αρίθμησης με ζώα 
Γιγάντιο παζλ με 20 γιγάντια κομμάτια. Iδανικό για την γνωριμία με τους 
αριθμούς και αντιστοιχία με ποσότητα (78x18) cm.
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€ 10,27 | 27.043
Ενσφηνώματα φρούτων Α’ 2 επιπέδων
Περιέχει 5 ενσφηνώματα (24x20) cm.

€ 10,27 | 27.057
Ενσφηνώματα φρούτων Β’ 2 επιπέδων
Περιέχει 5 ενσφηνώματα (24x20) cm.

€ 10,27 | 27.058
Ενσφηνώματα φρούτων Γ’ 2 επιπέδων
Περιέχει 5 ενσφηνώματα (24x20) cm.

€ 9,34 | 27.044
Ενσφηνώματα λαχανικών Α’ 2 επιπέδων
Περιέχει 5 ενσφηνώματα (24x20) cm.

€ 9,34 | 27.059
Ενσφηνώματα λαχανικών Β’ 2 επιπέδων
Περιέχει 5 ενσφηνώματα (24x20) cm.

€ 9,34 | 27.060
Ενσφηνώματα λαχανικών Γ’ 2 επιπέδων
Περιέχει 5 ενσφηνώματα (24x20) cm.
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€ 12,01 | 159.096
Ενσφηνώματα το λιβάδι
Αποτελείται από 4 κομμάτια. Μια πανέμορφη σειρά ενσφηνωμάτων με φωτεινά χρώματα 
και σχέδια που προσελκύει τα μικρά σε ηλικία κυρίως παιδιά. Το μεγάλο μέγεθος των 
κομματιών του παζλ κάνουν το παιχνίδι των μικρών παιδιών αλλά και των παιδιών με 
ιδιαιτερότητες στη κίνηση, πιο εύκολο (29,5x4x24,5) cm.

€ 12,01 | 159.097
Ενσφηνώματα η Αφρική
Αποτελείται από 4 κομμάτια. Μια πανέμορφη σειρά ενσφηνωμάτων με φωτεινά χρώματα 
και σχέδια που προσελκύει τα μικρά σε ηλικία κυρίως παιδιά. Το μεγάλο μέγεθος των 
κομματιών του παζλ κάνουν το παιχνίδι των μικρών παιδιών αλλά και των παιδιών με 
ιδιαιτερότητες στη κίνηση, πιο εύκολο (29,5x4x24,5) cm.

€ 12,01 | 159.098
Ενσφηνώματα τα ζωάκια
Αποτελείται από 4 κομμάτια. Μια πανέμορφη σειρά ενσφηνωμάτων με φωτεινά χρώματα 
και σχέδια που προσελκύει τα μικρά σε ηλικία κυρίως παιδιά. Το μεγάλο μέγεθος των 
κομματιών του παζλ κάνουν το παιχνίδι των μικρών παιδιών αλλά και των παιδιών με 
ιδιαιτερότητες στη κίνηση, πιο εύκολο (29,5x4x24,5) cm.

€ 8,00 | 159.100
Ενσφηνώματα τα οχήματα
Αποτελείται από 3 κομμάτια. Μια πανέμορφη σειρά ενσφηνωμάτων με φωτεινά 
χρώματα η οποία απευθύνεται κυρίως στα μικρά παιδιά. Τα μεγάλα κουμπιά είναι έτσι 
διαμορφωμένα ώστε να διευκολύνουν την κίνηση των παιδιών (26,5x4x22,5) cm.

€ 8,00 | 159.099
Ενσφηνώματα ζώα της αυλής
Αποτελείται από 3 κομμάτια. Μια πανέμορφη σειρά ενσφηνωμάτων με φωτεινά 
χρώματα η οποία απευθύνεται κυρίως στα μικρά παιδιά. Τα μεγάλα κουμπιά είναι έτσι 
διαμορφωμένα ώστε να διευκολύνουν την κίνηση των παιδιών (26,5x4x22,5) cm.

€ 8,00 | 159.101
Ενσφηνώματα τα φρούτα
Αποτελείται από 3 κομμάτια. Μια πανέμορφη σειρά ενσφηνωμάτων με φωτεινά 
χρώματα η οποία απευθύνεται κυρίως στα μικρά παιδιά. Τα μεγάλα κουμπιά είναι έτσι 
διαμορφωμένα ώστε να διευκολύνουν την κίνηση των παιδιών (26,5x4x22,5) cm.
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Ενσφηνώσεις 2 
επιπέδων σχέδια 
Νο.1 4 παζλ Tο κάθε 
παζλ περιέχει 4 κομμάτια 
(15x15) cm.

€ 21,88  
| 27.118 
Ενσφηνώσεις 2 
επιπέδων σχέδια 
Νο.2 4 παζλ
Tο κάθε παζλ περιέχει 4 
κομμάτια (15x15) cm.

€ 40,19 | 27.140
Ενσφηνώματα-ταξινόμηση 
γεωμετρικών σχημάτων 4 παζλ 
(20χ20) cm.

€ 40,19 | 27.141
Ενσφηνώματα-ταξινόμηση 
βασικών χρωμάτων 4 παζλ 
(20χ20) cm.

€ 32,87 | 27.142
Ενσφηνώματα
Περιέχει 4 παζλ-ενσφηνώματα με 4 μεγάλα 
κομμάτια το καθένα (20x20) cm.

€ 12,17  
| 27.128
Ενσφηνώσεις 
αριθμοί 0-9
Περιέχει 10 
ενσφηνώματα 
(30x20) cm.

€ 12,85 | 27.137
Ενσφηνώματα ρούχα
Mε 9 ενσφηνώματα (30χ20) cm.
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€ 11,29  
| 27.042
Σπίτι ενσφηνώσεις 
2 επιπέδων
Περιέχει 7 ενσφηνώσεις και 
παρουσιάζει τη ζωή μέσα 
στο σπίτι (30x24) cm.

€ 12,85 | 27.136
Ενσφηνώματα ζώα φάρμας
Mε 9 ενσφηνώματα (30χ20) cm.

€ 12,85 | 27.138
Ενσφηνώματα μέσα μεταφοράς
Mε 9 ενσφηνώματα (30χ20) cm.

€ 12,85 | 27.139
Ενσφηνώματα άγρια ζώα
Mε 9 ενσφηνώματα (30χ20) cm. 

€ 8,81  
| 162.113
Puzzle 4 
relief-σαφάρι 
ενσφηνώματα

€ 8,81 | 162.115
Puzzle 4 relief-οχήματα ενσφηνώματα

“ ”
Τα ξύλινα παιχνίδια CHELONA διακρίνονται για 

την ποιότητα κατασκευής τους και το εκπαιδευτικό 
τους περιεχόμενο. Τα παιδιά ενθαρρύνονται στην 
αναγνώριση των χρωμάτων και των σχημάτων και 

αναπτύσσουν τις κινητικές τους δεξιότητες.
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€ 12,64 | 180.017
Το νηπιαγωγείο μου 4-5 
χρονών με CD ROM
(24x28) cm, σελ. 100.

€ 21,09 | 180.024
Αφορμή ένα ποίημα
(21x28) cm, σελ. 245. 20 θεματικές 
ενότητες (5 για κάθε εποχή του χρόνου).

€ 14,95 | 83.017
Οδηγός εκπαίδευσης 
παιδιών με διάχυτες 
αναπτυξιακές διαταραχές
Παρέχει σημαντικές πληροφορίες 
σχετικά με τη φύση του αυτισμού και 
των συναφών διαταραχών.

€ 10,10 | 70.026
365 μέρες χωρίς 
τηλεόραση
Ένα βιβλίο που αποτελεί μία αστείρευτη 
πηγή για ιδέες που αφορούν τη 
χειροτεχνία στο νηπιαγωγείο ή στο σπίτι.

€ 30,60 | 179.009
Το μουσικό γιασεμάκι
(βιβλίο & CD) (21x29) cm, σελ. 272. 
Πάνω από 100 διαθεματικές δραστηριότητες 
μουσικής από τον λαϊκό πολιτισμό. 
Συνοδεύεται από αφίσα και CD. 

€ 7,20 | 180.003 
Έχασα τα γράμματα και 
ψάχνω να τα βρω!
(21x28) cm, σελ. 55. Φέρνει τα μικρά 
παιδιά σε επαφή με τα γράμματα της 
αλφαβήτας.

€ 15,03 | 70.027
Αισθητική καλλιέργεια 
και μορφές έκφρασης 
των νηπίων

€ 15,02 | 72.007
Εικαστικές 
δραστηριότητες Νο. 1
Χειροτεχνίες και υλικά για το στόλισμα 
της τάξης και όχι μόνο. Για κάθε γιορτή 
από την αρχή της χρονιάς μέχρι και τα 
Χριστούγεννα.

€ 15,03 | 75.014
Η πρώτη μου γνωριμία με 
την μουσική
Απλά στοιχεία θεωρίας της μουσικής και 
μελωδικές ασκήσεις (σολφέζ), για όσους 
θέλουν να ξεκινήσουν μουσική. Μέθοδος 
μελόντικας, αρμονίου, μεταλλόφωνου και 
φλογέρας  με πολλά τραγούδια.

€ 11,01 | 72.026
Αγκαλιά μ’ ένα βιβλίο στον 
παιδικό σταθμό
Δραστηριότητες για πολύ μικρά παιδιά.

€ 12,01 | 72.027
Αγκαλιά μ’ ένα βιβλίο 
στο νηπιαγωγείο
Δραστηριότητες για προνήπια.

€ 13,01 | 72.028
Αγκαλιά μ’ ένα βιβλίο στο 
νηπιαγωγείο
Δραστηριότητες για νήπια.
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€ 15,03 | 75.002
Tα πρώτα μου τραγούδια
300 τραγούδια, χοροί, ρυθμικά 
με νότες κατανεμημένα σε 
θεματολογικές ενότητες. Τα τραγούδια 
περιλαμβάνονται στις κασέτες: 1, 2, 
4, 4β, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 17.

€ 15,18 | 75.012
Aνθολογία σχολικών 
τραγουδιών
243 σχολικά και παραδοσιακά 
τραγούδια με παρτιτούρες.

€ 14,23 | 75.016
Mαθαίνω τα ζώα 
τραγουδώντας
(βιβλίο + CD) Περιέχει 25 μοναδικά 
παιδικά τραγούδια εικονογραφημένα για 
τα αγαπημένα μας ζώα της αυλής και 
του δάσους, τραγουδημένα με παιδικές 
χορωδίες και 2 παιχνίδια με τις φυσικές 
φωνές των ζώων.

€ 7,12 | 75.017
Παιδικά και σχολικά 
τραγούδια
Περιέχει 160 γνωστά και αγαπημένα 
παιδικά τραγούδια, για την οικογένεια, το 
σπίτι, το σχολείο, την ειρήνη, τις εποχές, 
τα επαγγέλματα, τις απόκριες, τα μέσα 
συγκοινωνίας και επικοινωνίας, την πατρίδα, 
Xριστουγεννιάτικα και Πρωτοχρονιάτικα, 
παιχνιδοτράγουδα, νανούρισμα, ταχτάρισμα. 
Τα τραγούδια θα τα βρείτε στα εξής 6 cd: 
Nο.17, Nο.14, Nο. 9, Nο.15, Nο.1, Nο. 4 
(δεν συμπεριλαμβάνονται).

€ 9,01 | 75.018
Tα τραγούδια μας
Mια ανθολογία 370 σχολικών, παιδικών, επετειακών, παραδοσιακών, χορευτικών, 
και έντεχνων τραγουδιών. Τα τραγούδια θα τα βρείτε στα εξής 8 cd: Nο. 4β, 5, 6, 
10, 11, 13, 16, 18, (δεν συμπεριλαμβάνονται), ενώ παραπέμπει και στα cd Nο.1, 4, 
9, 14, 15 και 17 τα οποία στο σύνολό τους περιλαμβάνονται στο βιβλίο “παιδικά και 
σχολικά τραγούδια”.

€ 14,85 | 75.023
Εεε, Κολλητήρια! Παίζουμε;
(βιβλίο + CD) (21x28) cm, σελ. 88.  
Με μαλακό εξώφυλλο, εικονογραφημένο, με τις 
αυθεντικές παραστάσεις του Ευγένιου Σπαθάρη:
1) Ο γάμος του Καραγκιόζη.
2) Ο Καραγκιόζης μαέστρος.
3) Ο Μέγας Αλέξανδρος και το καταραμένο φίδι.
4) Ο Καραγκιόζης γιατρός.

€ 11,37 | 69.017
Φρούλου! Φρούλου! 
Φρέλα! να’ταν χαλβάς 
η τρέλα 
(βιβλίο & κασέτα) Περιέχει 
δεκαοχτώ ποιήματα και δεκαέξι 
τραγούδια για παιδιά προσχολικής 
και πρώτης σχολικής ηλικίας (με 
τις παρτιτούρες τους σε ειδικό 
ένθετο). Κάθε ποίημα συνοδεύεται 
από προτάσεις για τη διδακτική 
προσέγγισή τους και τη δημιουργική 
έκφραση των παιδιών.

€ 7,99 | 75.029
Παιχνίδια, 
παιχνιδοτράγουδα, 
νανουρίσματα, 
γλωσσοδέτες
Τα παραδοσιακά παιχνίδια και τα 
ρυθμικά παιχνιδοτράγουδα αποτελούν 
βασικό συστατικό της λαϊκής μας 
παιδείας και παράδοσης. Στα 
νανουρίσματα, τα πολύ παλιά ρυθμικά 
τραγουδάκια, αντικατοπτρίζονται 
τα όνειρα της μάνας ή της γιαγιάς 
για το νεαρό τους βλαστάρι, ενώ 
βλέπουμε σε αυτά και πολλά στοιχεία 
κοινωνικοπολιτικά. Οι γλωσσοδέτες, 
είναι χιουμιοριστικές, γλωσσοφωνητικές 
ασκήσεις και παίζοντας με αυτές 
τα παιδιά ασκούν την άρθρωση, την 
προφορά, την ορθοφωνία. 
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€ 7,54 (ανά τμχ.) | 183.041
Η πρώτη μου μυθολογία 26 τίτλοι (20x20) cm, σελ. 36.
Με τα στιχάκια και τις δραστηριότητες που σχεδιάζει με κέφι ο Φίλιππος Μανδηλαράς και τις χιουμοριστικές ζωγραφιές της Ναταλίας Καπατσούλια, τα παιδιά θα παίξουν 
με τους ήρωες της μυθολογίας και θα μάθουν εύκολα όλους τους μύθους, διασκεδάζοντας! 

49  Ο Φαέθοντας και το άρμα του Ήλιου
55  Ερμής, ο Θεός για όλες τις δουλειές 
54 Πύρρα και Δευκαλίωνας
50 Δήμητρα και Περσεφόνη
48 Το κουτί της Πανδώρας
47  Ασκληπιός ο πρώτος θεραπευτής
46 Ο Περσέας και η Μέδουσα
45 Ο Προμηθέας και η φωτιά
44 Ο βασιλιάς Μίδας

43 Αθήνα, η πόλη της Αθηνάς
42 Ο Οδυσσέας στην Ιθάκη
41 Το ταξίδι του Οδυσσέα
40 Ο Δούρειος Ίππος
39 Η θυσία της Ιφιγένειας
38 Οι 12 Θεοί του Ολύμπου
37 Αχιλλέας και Έκτορας
36 Δαίδαλος και Ίκαρος
35 Το χρυσόμαλλο δέρας

34  Ο Ιάσονας και η αργοναυτική εκστρατεία 
33 Ο Πάρις και η Ωραία Ελένη
32 Ο Ηρακλής
31 Ο Θησέας
     Απόλλων
     Άρτεμις
     Ποσειδώνας
     Διόνυσος
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€ 17,00 | 143.012
Το δικό μας θέατρο  
για το καλοκαίρι α’ τόμος
14 μουσικοκινητικές παραστάσεις.

€ 17,00 | 143.011
Το δικό μας θέατρο  
για τα Χριστούγεννα β’ τόμος
14 μουσικοκινητικές παραστάσεις.

€ 17,00 | 143.010
Το δικό μας θέατρο  
για τα Χριστούγεννα α’ τόμος
14 μουσικοκινητικές παραστάσεις.

€ 17,00 | 143.013
Το δικό μας θέατρο για το 
καλοκαίρι β’ τόμος
14 μουσικοκινητικές παραστάσεις.

€ 9,48 | 75.004
Tο θέατρο της Xιονάτης
Mικρά σκετς και κουκλοθεατρικά έργα που συνοδεύονται 
από ποιήματα γραμμένα σύμφωνα με το αναλυτικό 
πρόγραμμα των νηπιαγωγείων.

€ 14,00 | 143.015
Θεατρονοστιμιές για χαρούμενες 
παιδικές γιορτές Χριστούγεννα
(βιβλίο + CD) Όταν η διαθεματικότητα συνάντησε το λάτρη 
της τεχνολογίας Αϊ-Βασίλη…

€ 18,00 | 143.016
Θεατρονοστιμιές για χαρούμενες 
παιδικές γιορτές Καλοκαίρι
(βιβλίο + CD) Από το Α ως το Ω λέξεις τρέχουν στον 
αέρα μέσα από επαγγέλματα παλιά που δεν υπάρχουν 
πια…

€ 17,02 | 72.024
Kούκλες και κουκλοθεατρικά
55 κουκλοθεατρικά έργα γραμμένα με κέφι 
και φαντασία, χωρισμένα κατά εποχές. Άμεσα 
αξιοποιήσιμο και χρηστικό υλικό από νηπιαγωγούς 
και όχι μόνο. Iδιαίτερα κατατοπιστικός πρόλογος με 
πληροφορίες και εικόνες για κατασκευή κούκλας.

€ 23,00 | 180.021
Η παράσταση αρχίζει
(21x28) cm, σελ. 280. Περιλαμβάνει 15 θεατρικά 
έργα για μικρά παιδιά σε έμμετρο λόγο για τις 
ανάγκες ενός ετήσιου σχολικού προγράμματος 
(γιορτές για τις εθνικές επετείους, Χριστούγεννα, 
λήξη των μαθημάτων), αλλά και τα σύγχρονα 
εκπαιδευτικά ζητήματα.
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€ 8,04 | 136.011
Κατασκευάστε με ποτήρια 
και χαρτόνια με πατρόν

€ 8,04 | 136.012
Τα παιδιά δημιουργούν 
διπλώνοντας χαρτιά με 
πατρόν

€ 8,04 | 136.013
Origami-δημιουργίες 
διπλώνοντας χαρτιά με 
πατρόν

€ 8,04 | 136.001
Γιρλάντες για παράθυρα 
με πατρόν

€ 8,04 | 136.005
Tα παιδιά τυπώνουν με 
πατρόν

€ 8,04 | 136.006
Mόμπιλε με πατρόν

€ 8,04 | 136.007
Δημιουργήστε διπλώνοντας 
χαρτιά με πατρόν

€ 8,04 | 136.010
Πολύχρωμες κατασκευές
με διπλωμένα χαρτιά και 
πατρόν

€ 8,04 | 136.008
Kατασκευές με χαρτί και 
κόλλα μαζί με πατρόν

€ 8,04 | 136.014
Κατασκευάστε αεροπλάνα 
με χαρτιά και πατρόν

€ 8,04 | 136.016
Δημιουργίες από χαρτιά με 
πατρόν

€ 8,04 | 136.018
Μάλλινα ζωάκια με 
πατρόν

€ 8,04 | 136.020
Χαρούμενα γενέθλια με 
πατρόν

€ 8,04 | 136.023
Τα παιδιά δημιουργούν 
σχολικές τσάντες με 
πατρόν

€ 8,04 | 136.022
Κατασκευάστε ζωάκια και 
λουλούδια με πατρόν

€ 8,04 | 136.019
Δημιουργήστε ιπτάμενες 
κατασκευές με χαρτόνια και 
πατρόν

€ 14,47 | 74.010
Kάρτες άνοιξη-καλοκαίρι, γιορτή 
μητέρας- γιορτή πατέρα

€ 18,02  
| 72.015
Mε φαντασία 
και υλικά από 
τη φύση
Tο βιβλίο αυτό περιέχει 
πάνω από 700 
ιδέες και ισάριθμες 
εικόνες για να κάνετε 
απλές, πρωτότυπες 
και πανέμορφες 
δημιουργίες με υλικά 
από τη φύση.

“
”

Κατασκευάστε 
πρωτότυπες δημιουργίες 

χρησιμοποιώντας τα 
πιο απλά υλικά, με 

παραστατικές οδηγίες 
βήμα βήμα, που λύνουν 
το θέμα της Γερμανικής 

γλώσσας που είναι 
εκτυπωμένο.
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Πολλές σχέσεις μας περιβάλλουν. Κάθε 
μία είναι μοναδική και κάθε πρόσωπο 

έχει ξεχωριστή αξία. Βοηθήστε τα παιδιά 
να καταλάβουν την αξία αυτών των 

σχέσεων και να νιώσουν συναισθηματική 
ασφάλεια και αυτοπεποίθηση. Η σειρά 
«Ευχαριστώ το Θεό» έχει σχεδιαστεί για 
να βοηθήσει τα παιδιά να αξιολογήσουν 

κάθε σχέση στη ζωή τους και να 
γνωρίσουν τα πρόσωπα γύρω τους. 

€ 4,70 | 80.026
55 τρόποι να χρησιμοποιείς τη 
γλώσσα του σώματος
(17x12) cm, σελ. 64.

€ 4,70 | 80.027
55 τρόποι να έχεις πειθαρχία
(17x12) cm, σελ. 64.

€ 4,70 | 80.028
55 τρόποι να έχεις θετική 
σκέψη (17x12) cm, σελ. 64.

€ 4,70 | 80.029
55 τρόποι να μιλάς όμορφα
(17x12) cm, σελ. 64.

€ 4,70 | 80.030
55 τρόποι να σέβεσαι τους 
άλλους (17x12) cm, σελ. 64.

€ 4,70 | 80.031
55 τρόποι να κάνεις φίλους
(17x12) cm, σελ. 64.

€ 4,70 | 80.032
55 τρόποι να γοητεύεις τους 
ανθρώπους (17x12) cm, σελ. 64.

Ανακαλύψτε έναν 
ευχάριστο τρόπο 
να εκπαιδεύσετε 
τα παιδιά σας, 
ώστε να είναι 

ευγενικά και να 
επιδεικνύουν 

σεβασμό προς 
τους άλλους. 

€ 4,70 | 80.016
Ευχαριστώ το Θεό για τη 
μαμά μου (12x12) cm, σελ. 12.

€ 4,70 | 80.017
Ευχαριστώ το Θεό για το 
μπαμπά μου (12x12) cm, σελ. 12.

€ 4,70 | 80.018
Ευχαριστώ το Θεό για τον 
αδελφό μου (12x12) cm, σελ. 12.

€ 4,70 | 80.019
Ευχαριστώ το Θεό για την 
αδελφή μου (12x12) cm, σελ. 12.

€ 4,70 | 80.020
Ευχαριστώ το Θεό για τη 
γιαγιά μου (12x12) cm, σελ. 12.

“ ”
Ο τρόπος που μιλάμε μπορεί να μάθει στα παιδιά  να εκφράζουν τις σκέψεις και τις απόψεις τους μ’ έναν 
άψογο τρόπο. Αυτό θα τα βοηθήσει πολύ και στη βελτίωση της σταδιοδρομίας τους αργότερα. Ξεκινήστε 

να μιλάτε δίνοντας μεγάλη σημασία στην περιγραφή της κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι μικροί ακροατές 
σας. Η σειρά «55 τρόποι για να» θα βοηθήσει τα παιδιά να αντιληφθούν τον κόσμο γύρω τους με ένα 

μοναδικό τρόπο. Οι διάλογοι που χρησιμοποιούνται είναι απλοί και κατανοητοί. 
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€ 5,16 | 179.005
Τα δόντια δεν είναι για να 
δαγκώνουμε
(17,5x17,5) cm, σελ. 24.

€ 5,63 | 179.025
Τα χρήματα δεν είναι για να 
τα σπαταλάμε
(22,3x22,3) cm, σελ. 48.

€ 5,74 | 179.026
Τα χέρια δεν είναι για να 
δέρνουμε
(22,3x22,3) cm, σελ. 44.

€ 5,74 | 179.027
Οι λέξεις δεν είναι για να 
πληγώνουμε
(22,3x22,3) cm, σελ. 44.

€ 5,74 | 179.028
Οι ουρές δεν είναι για να τις 
τραβάμε 
(22,3x22,3) cm, σελ. 44.

€ 5,74 | 179.029
Τα μικρόβια δεν είναι για να τα 
μοιραζόμαστε
(22,3x22,3) cm, σελ. 44.

€ 5,74 | 179.030
Το φαγητό δεν είναι μόνο για 
να χορταίνουμε
(22,3x22,3) cm, σελ. 48.

€ 8,62 | 179.016
Ζήλια (21x21) cm, σελ. 18.

€ 8,62 | 179.019
Φόβος (21x21) cm, σελ. 18.

€ 5,64 | 179.032
Να είσαι έντιμος και 
να λες την αλήθεια
(22,3x22,3) cm, σελ. 40.

€ 6,70 | 179.038
Το μικρό βιβλίο της 
καλής υγείας
(16,5x23,5) cm, σελ. 40.

“

“

“

”

”

”

Τα βιβλία αυτά με απλά 
λόγια και ελκυστικές 
εικόνες βοηθούν τους 
γονείς να εξηγήσουν 
στα παιδιά τους πως 

να υιοθετήσουν 
καθημερινές συνήθειες 

και πρακτικές. Στο 
τέλος υπάρχουν 

χρήσιμες συμβουλές 
για γονείς και 

εκπαιδευτικούς. 

Πολύτιμος βοηθός του γονέα στο δύσκολο έργο της διαπαιδαγώγησης του παιδιού. 
Βοηθά το παιδί να χειρίζεται αρνητικά συναισθήματα, να μάθει σωστούς τρόπους 

συμπεριφοράς, αλλά και να υιοθετήσει υγιεινές διατροφικές συνήθειες.

Βιβλία που βοηθούν τα παιδιά 
να μάθουν να διαχειρίζονται τα 

συναισθήματά τους κι ενισχύουν 
την αυτοπεποίθηση τους. Υπάρχουν 

οδηγίες για τους γονείς από 
εξειδικευμένο παιδοψυχολόγο. 
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€ 7,52 (ανά τμχ.) | 80.005
Bιβλία-παζλ με 6 κομμάτια (από πλαστικοποιημένο χαρτόνι) (17x17) cm, σελ. 5.
1) Η κοκκινοσκουφίτσα 2) Tρία Γουρουνάκια 3) Η Χιονάτη 4) Σταχτοπούτα 5) Ο παπουτσωμένος γάτος 6) Tο Aσχημόπαπο 7) Πινόκιο 8) O Kοντορεβυθούλης 9) Mπάμπυ 10) Πίτερ Παν 
11) Tο βιβλίο της ζούγκλας 12) Tο σπαθί στο βράχο

€ 4,70 (ανά τμχ.) | 80.061
Παραμύθια μικρά και μεγάλα (14x19) cm, σελ. 48.
1) Tο Aσχημόπαπο 2) H Xιονάτη 3) H Kοκκινοσκουφίτσα 4) O Παπουτσωμένος Γάτος 5) Tα Tρία Γουρουνάκια 6) O Πινόκιο 7) Η Σταχτοπούτα 8) Ο Kοντορεβυθούλης  
9) Το σπαθί του Βασιλιά Αρθούρου 10) Tο βιβλίο της ζούγκλας 11) Mπάμπυ 12) Πίτερ Παν
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€ 7,52 | 80.066
Παραμύθια για 
πριγκίπισσες
(17x21) cm, σελ. 96.

€ 6,40 | 80.078
Παραμύθια για Νεράϊδες
(17χ21) cm, σελ. 96

€ 6,40 | 80.082
Μαγικές ιστορίες
(17χ21) cm, σελ. 96

€ 6,40 | 80.086
Παραμύθια των αδερφών 
Γκριμ (17χ21) cm, σελ. 96

€ 6,40 | 80.079
Χριστούγεννα
(17χ21) cm, σελ. 96

€ 6,40 | 80.083
Κλασικά παραμύθια
(17χ21) cm, σελ. 96

€ 6,40 | 80.087
Ιστορίες για καληνύχτα 
(17χ21) cm, σελ. 96

€ 6,40 | 80.080
Παραμύθια του Αισώπου
(17χ21) cm, σελ. 96

€ 6,40 | 80.084
Ο μαγικός κόσμος  
των παραμυθιών
(17χ21) cm, σελ. 96

€ 6,40 | 80.081
Η Βίβλος
(17χ21) cm, σελ. 96

€ 6,40 | 80.085
Ιστορίες από την φάρμα
(17χ21) cm, σελ. 96

Με εντυπωσιακό εξώφυλλο glitter

Φανταστικές ιστορίες

€ 14,88  
| 179.061
Ο κος Ζαχαρίας 
και η κα Γλυκερία 
(19,7x26) cm, σελ. 104. 
Το πιο μελιστάλακτο 
παραμύθι όλων των 
εποχών! Ποτέ τόσο πολλές 
λιχουδιές δε χώρεσαν 
μέσα στην ίδια ιστορία! 

€ 14,88  
| 179.058
Η Πουπού και η 
Καρλότα 
(19,7x26) cm, σελ. 80. 
H Πουπού η πονηρή αλεπού 
προσπαθεί να πείσει την 
Καρλότα την τσαχπίνα άσπρη 
κότα να βγει από το κοτέτσι 
για να την κάνει γιουβέτσι. 
Και τι δε σκαρφίζεται για να 
την πείσει ότι την αγαπάει 
ειλικρινά και θέλει το 
καλό της!
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€ 11,25 | 76.009
Ο Παρλαπίπας και το μαγικό 
πατίνι (βιβλίο + CD)

€ 11,25 | 76.012
Η Γούπυ και οι μικρές 
ανεμοβλογίτσες (βιβλίο + CD)

€ 11,25 | 76.014
Η Γούπυ στην Εθνική 
Βιβλιοθήκη (βιβλίο + CD)

€ 9,58 | 180.007
Το αυγό λαγός
(23x30) cm, σελ. 32.
Γιατί η πασχαλίτσα ζωγράφισε το 
αυγό; Γιατί η αλεπού κυνηγάει τα 
αυτοκίνητα? Πώς το αυγό έγινε λαγός; 
Η Σοφία Μαντουβάλου μας διηγείται 
την πιο ευφάνταστη και χιουμουριστική 
πασχαλινή ιστορία. 

€ 4,73 | 180.008
Μια μισότρελη τσαγιέρα 
τραγουδάει στην μπανιέρα
(21x24) cm, σελ. 36.

€ 8,62 | 180.009
Το ψαράκι που ήθελε να ζήσει
(24x24) cm, σελ. 32.
Οικολογικό βιβλίο που απευθύνεται σε παιδιά 
προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Στόχος 
του είναι να φέρει το παιδί σε επαφή με το 
φυσικό του περιβάλλον. Γιατί, πώς αλλιώς θα 
αγαπήσει και στη συνέχεια θα προστατεύσει τη 
Φύση, αν πρώτα δεν τη γνωρίσει;

€ 8,94 | 180.019
Το παπάκι που δεν του άρεσαν 
τα ποδαράκια του
(19x27,5) cm, σελ. 28.
Στο παπάκι της ιστορίας μας δεν άρεσαν τα 
κίτρινα ποδαράκια του. Γι’ αυτό, έφυγε από 
το μέρος που ζούσε και μετά από πολλές 
περιπέτειες που πέρασε, βρέθηκε ένας τρόπος 
ώστε τα ποδαράκια του να φαίνονται ... μπλε. 

€ 7,20 180.004
Μια μύγα με τακούνια 
γαργαλάει δύο ρουθούνια
(22x24) cm, σελ. 32.

€ 9,58 | 180.005
Ο συναχωμένος κόκορας
(18,5x19,5) cm, σελ. 60.
Ο Ερρίκος ο κόκορας ξυπνάει κάθε πρωί τους 
κατοίκους κακαρίζοντας. Μια μέρα βραχνιάζει. Ο 
δήμαρχος καλεί έκτακτο δημοτικό συμβούλιο και 
αποφασίζουν να προσλάβουν ένα νέο δυναμικό 
κόκορα. Τη στιγμή όμως που ετοιμάζεται να φύγει 
μια ευχάριστη έκπληξη τον περιμένει.

€ 7,98 | 180.006
Ούτε γάτα ούτε ζημιά
(22x13) cm, σελ. 48.
Ακόμα ένα ΜΑΚΡΟΥΛΟ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΟ βιβλιαράκι από τη γνωστή 
αγαπημένη σειρά του Ευγένιου Τριβιζά, με όλες τις ζημιές που κάνει 
η Μπιζού, η γάτα, και μετά… ούτε γάτα ούτε ζημιά. 

“

“

”

”

Αυτά τα βιβλία πρέπει να τα διαβάσεις αργά και 
δυνατά για να ακούσεις με τα ίδια σου τα αυτιά 

πόσο έξυπνη είναι η γλώσσα όταν μιλά. Αν ακόμα 
δε διαβάζεις, γρήγορα θα καταλάβεις πως η 

γλώσσα με τους ήχους της γελά.

Βιβλία κατάλληλα 
για τα θέματα της 
ευέλικτης ζώνης 

που αφορούν 
το καινούργιο 

πρόγραμμα των 
νηπιαγωγείων και 

των δημοτικών 
σχολείων.
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€ 12,01 | 70.015
AΛΦABHTA χάχανα
Όταν η φαντασία πάει σχολείο, τα 
γράμματα χαχανίζουν και η γραμματική 
ξεσπάει σε γέλια.

€ 8,01 | 70.016
H γιορτή των ζώων
Έφτιαξε στη χαίτη το λιοντάρι τη χωρίστρα, 
σήκωσε την τίγρη και τη χόρεψε στην πίστα...

€ 10,01 | 70.018
O Pήγας της ρίγανης και άλλα 
παραπαραμύθια
Πρωτότυπα παραμύθια για να αποσπάσετε το 
ενδιαφέρον των μικρών παιδιών.

€ 11,01 | 70.045
Έχασα το χρώμα μου και 
ψάχνω να το βρω!
Ένας μικρός χαμαιλέων ζούσε στο 
δάσος. Ένα πρωί μια μαϊμουδίτσα του 
είπε: «Καλημέρα. Ποπό, άλλαξες 
χρώμα! Δεν έχεις ένα σταθερό χρώμα 
σαν όλο τον κόσμο;» Φεύγοντας, η 
μαϊμού φώναξε κοροϊδευτικά: «Έχασες 
το χρώμα σου και ψάξε να το βρεις!» 
Ο μικρός χαμαιλέων, απορημένος 
αναρωτήθηκε τι σήμαινε αυτό που του 
είπε η άταχτη μαϊμού.

€ 10,01 | 70.049 
Μια φορά ήταν η 
Κολοτούμπα που έδεσε τον 
πόνο της φιόγκο
Η Κολοτούμπα, μετά από πολλές 
περιπέτειες, μαθαίνει να φροντίζει τα 
δόντια της.

€ 8,26 | 79.020
H Mιμή με τα μεγάλα αφτιά
H μικρή Mιμή ήταν πάντα λυπημένη γιατί 
τα μεγάλα της αυτιά την εμπόδιζαν να 
χαρεί τα παιχνίδια. Για καλή της τύχη θα 
συναντήσει τον πράσινο Bατραχούλη...

€ 2,82 | 80.057
Τα τρία γουρουνάκια
Αναδιπλούμενα (20x14) cm, σελ. 4.

€ 2,82 | 80.059
Η Σταχτοπούτα
Αναδιπλούμενα (20x14) cm, σελ. 4.

€ 2,82  
| 80.060
Οι δεινόσαυροι
Αναδιπλούμενα 
(20x14) cm, σελ. 4.

€ 5,01 | 70.039
Ο κόσμος είναι παρδαλός
Ένα βιβλίο με παιχνίδια με τον ήλιο.

€ 12,01 | 70.054
Αλόη το μωρό της ζούγκλας
Η Σεραφίνα πηγαίνει στο δάσος να μαζέψει λουλούδια για τη μαμά της 
που έχει γενέθλια. Την όμορφη βόλτα της διακόπτει το κλάμα ενός 
μωρού μέσα σ’ ένα καλάθι. Αποφασίζει ότι η ζούγκλα είναι επικίνδυνο 
μέρος για ένα μωρό και πρέπει να το πάρει μαζί της. Εξάλλου τι πιο 
ωραίο δώρο για τη μαμά από ένα ακόμα παιδάκι. Εκείνη όμως έχει 
αντιρρήσεις. Η Σεραφίνα και τα οκτώ αδέλφια της θα σκαρφιστούν 
χιλιάδες τεχνάσματα για να την πείσουν. Θα τα καταφέρουν άραγε;
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€ 10,34 | 79.044 
Το γενναίο κοτοπουλάκι 
Η Φώφη, το γενναίο κοτοπουλάκι μαζί 
με το σκύλο και το χοντρό γουρούνι, 
ξεκίνησαν για να ελευθερώσουν από το 
αγρόκτημα τις κότες και τα κοτόπουλα. 

€ 13,65 | 79.046
Το κορίτσι που κρύφτηκε 
σ’ ένα πορτοκάλι
Η μικρή Άννα ποτέ δεν καταφέρνει 
να νικήσει, όταν παίζει κρυφτό με 
τους φίλους της. Ώσπου μια μέρα, 
η αγαπημένη της γιαγιά από τη 
Θεσσαλονίκη της χαρίζει το μαγικό 
χρυσαφένιο πορτοκάλι!   

€ 7,83  
| 79.037
Ποτέ πια δε θα 
μαλώσουμε
Τα δύο ζωηρά 
αλεπουδάκια κατάλαβαν 
ότι για να παίξεις πρέπει 
να έχεις παρέα και να 
μάθεις να μοιράζεσαι...

€ 7,86 | 79.036
Γενναίος είσαι όταν λες 
αλήθεια
Ο Μίμης, όταν είπε την αλήθεια, κατάφερε 
να γίνει μεμιάς γενναίος...

€ 10,39 | 79.030
O αγώνας των πουλιών
Ένα εξαιρετικό παραμύθι για την αξία 
της συνεργασίας και του πνεύματος 
υποστήριξης, στις ανθρώπινες σχέσεις.

€ 4,35 | 79.049
Ο Ατσίδας και ο 
λαθρεπιβάτης
O Ατσίδας ανέβηκε χαρούμενος στο 
πλοίο. Όταν ξεκίνησε το ταξίδι, βρέθηκε 
μπροστά σε μια μεγάλη έκπληξη...

€ 14,88 | 179.053
Ο Αναστάσης & η ουρά της 
Στάσης 
(19,7x26) cm, σελ. 102. 
Ο Αναστάσης περιμένει στην ουρά της στάσης να 
περάσει το λεωφορείο για να πάει στο σχολείο. 
Το λεωφορείο όμως καθυστερεί και σιγά σιγά μια 
ουρά σχηματίζεται πίσω από τον Αναστάση. Και 
όσο αργεί το λεωφορείο, η ουρά μακραίνει...

€ 14,88 | 179.054
Ένα κουτάβι νιώθει μοναξιά 
(19,7x26) cm, σελ. 88. 
Ένα μοναχικό κουτάβι ζει σε ένα σπίτι ερημικό με 
σαλόνια εκατό, και χιλιάδες λιχουδιές φίσκα στις 
κουζίνες. Έχει αμυγδαλωτά, έχει κόκαλα λαχταριστά 
και ντολμαδάκια με κιμά, δεν είναι όμως καθόλου 
ευτυχισμένο, επειδή νιώθει μοναξιά.

€ 14,88 | 179.055
Το φαγκρί και το σκουμπρί 
(19,7x26) cm, σελ. 92. 
Ένα αντιπολεμικό παραμύθι που διαδραματίζεται 
στον γαλάζιο βυθό της θάλασσας. Ο Σωτήρης το 
σκουμπρί και ο Φάνης το φαγκρί διεκδικούν ένα 
πρωί το ίδιο λαχταριστό σκουλήκι. Πεδίο μάχης 
κινδυνεύει να γίνει ο ωκεανός!
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€ 14,36 | 180.012
Η Βίβλος για παιδιά
Τα απλά αλλά περιεκτικά κείμενα, σε συνδυασμό με 
την πλούσια, πανέμορφη και πρωτότυπη εικονογράφηση, 
καθιστούν την Βίβλο για παιδιά ενδιαφέρουσα για όλη την 
οικογένεια. 

€ 8,50 | 80.088
Τα μαγικά χρώματα του Αϊ Βασίλη με 
ήχους (18,5x18,5) cm σελ. 8.

€ 8,50 | 80.089
Το ταξίδι του Αϊ Βασίλη με ήχους
(18,5x18,5) cm  σελ. 8.

€ 15,02 | 72.011
Aινίγματα με εικόνες Nο.1

€ 15,02 | 72.014
Aινίγματα με εικόνες Nο.2

€ 15,02 | 72.025
Αινίγματα με εικόνες Νο.3
Περιέχονται 85 αινίγματα με εικόνες που διασκεδάζουν και 
παράλληλα καλλιεργούν τη σκέψη και τη φαντασία των παιδιών

€ 6,70 | 80.047
Τα ζώα (14x14) cm, σελ. 12.

€ 6,70 | 80.049
Φρούτα και λαχανικά (18x18) cm, σελ. 12.

€ 6,70 | 80.051
Άγρια ζώα (18x18) cm, σελ. 12.

“
”

Τα παιδιά διασκεδάζουν 
αντιστοιχίζοντας τα 

ονόματα με τις εικόνες. 
Τα παράθυρα που 
γλυστρούν κάνουν 

απολαυστική τη μάθηση 
για τα μικρά ανήσυχα 

μυαλά. 

€ 7,54 | 183.059
Η πρώτη μου βίβλος Τα θαύματα του 
Χριστού
Τα Θαύματα του Χριστού, δοσμένα σαν παραμύθι με απλά, 
κατανοητά στιχάκια και ευχάριστες, φωτεινές εικόνες που 
έχουν σαν στόχο να γνωρίσουν στο παιδί τη μορφή και το 
έργο του Χριστού.
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01 Η Πεντάμορφη και το Τέρας
02 Πινόκιο
03 Η Ωραία Κοιμωμένη
04 Σταχτοπούτα
05 Χιονάτη
06 Κοκκινοσκουφίτσα
07 Αλαντίν
08 Πήτερ Παν
09 Μόγλης
10  Η Αλίκη στη χώρα των 

θαυμάτων
11 Ο παπουτσωμένος γάτος
12 Το άσχημο παπάκι
13 Ο εγωιστής γίγαντας
14 Η βασίλισσα του χιονιού

15 Το κοριτσάκι με τα σπίρτα
17 Η μικρή γοργόνα
19 Ο Καρυοθραύστης
22 Η Τοσοδούλα
24 Τα τρία γουρουνάκια
27 Ο άρχοντας της ζούγκλας
29 Η μαγική φλογέρα
30 Τα τρία αρκουδάκια
31 Ο ευτυχισμένος πρίγκιπας
32 Το μικρό ελαφάκι
33 Κοντορεβυθούλης
34 Μικρά ποιήματα
35 Το σοκολατένιο σπίτι
38 Η λίμνη των κύκνων
39 Ο Πέτρος και ο λύκος

40 Η συναυλία των ζώων
41 Το αηδόνι του αυτοκράτορα
42  Οι 12 πριγκίπισσες που 

χόρευαν
43  Η πριγκίπισσα και το 

ρεβυθάκι
44 Ο πρίγκιπας βάτραχος
45 Η Χιονούλα και η Ροδούλα
45 Ο Τζακ και η φασολιά
47 Ο γενναίος ραφτάκος
48 Η χρυσή χήνα
36 Ο μάγος του Οζ
37 Ραπουνζέλ
28 Ο λύκος και τα 7 κατσικάκια

€ 2,26 (ανά τμχ.) | 183.049
Φανταστικά παραμύθια (23x30) cm, σελ. 16.

€ 3,76 | 183.054
Νασρεντίν
(22x22) cm, σελ. 24. 
Ο Νασρεντίν στεναχωριέται. 
Ότι κι αν κάνει, ο κόσμος τον 
κοροϊδεύει.

€ 3,76 | 183.057
Ο Λύκος πάει σχολείο
(22x22) cm, σελ. 24. 
Ο λύκος θέλει να μάθει να διαβάζει και να γράφει. Το μοναδικό 
σχολείο που βρίσκει όμως είναι ... για πρόβατα!

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Bιβλίων που δίνουν την ευκαιρία στο παιδί, μέσα 
από ευχάριστες διαθεματικές δραστηριότητες, 
να γνωρίσει ενδιαφέροντα θέματα και να τα 
προσεγγίσει μέσα από όλα τα μαθήματα της τάξης 
του. Επίσης, ο εκπαιδευτικός μέσα στα βιβλία αυτά 
θα βρει ιδέες για σχέδια εργασίας που μπορεί να 
οργανώσει στη σχολική τάξη. 

€ 8,02 | 183.030
Ένα φίδι τρομερό! (20x20) cm, σελ. 32.

€ 8,02 | 183.032
Ένα γουρούνι... με ταλέντο! (20x20) cm, σελ. 32.

€ 8,02 | 183.035
Μια αράχνη μόνη...ψάχνει! (20x20) cm, σελ. 32.

€ 8,02 | 183.034
Προσοχή το πρόβατο... δαγκώνει! (20x20) cm, σελ. 32.

€ 8,02 | 183.037
Ένα σκουλήκι με...φτερά! (20x20) cm, σελ. 32.

€ 8,02 | 183.038
Μία μέλισσα...με λύση! (20x20) cm, σελ. 32.

€ 8,02 | 183.039
Ένας καλόκαρδος...καρχαρίας! (20x20) cm, σελ. 32.

€ 8,02 | 183.040
Τι ρόλο παίζει...η αγελάδα; (20x20) cm, σελ. 32.

€ 2,82 | 183.010
Γνωρίζω το δάσος!
(21x29) cm, σελ. 16.

ΣΕΙΡΑ: ΤΡΕΛΟΔΑΓΚΩΝΙΤΣΕΣ 
Η αγαπημένη συγγραφέας-εικονογράφος “ζωντανεύει” τα παραμύθια της με ιδιαίτερο μεράκι και έμπνευση. Mε 
άφθονο χιούμορ και ακόμα περισσότερο χρώμα, με εύκολους στην απομνημόνευση στίχους, η σειρά αυτή επιχειρεί να 
κεντρίσει τις ανησυχίες των παιδιών προσεγγίζοντας θέματα σχετικά με την οικολογία, τη διαφορετικότητα, τις σχέσεις, 
τα δικαιώματα και την ελευθερία. 
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€ 12,01 | 72.010
Aυτό το σπίτι τίνος είναι;
Ποιο είναι το σπίτι του ανθρώπου, του λαγού, του 
σκύλου, κ.λ.π.; H απάντηση δίνεται κάθε φορά με μια 
όμορφη ολοσέλιδη εικόνα.

€ 4,00 | 72.022
Ένα μήλο, μηλαράκι
Mε απλό και διασκεδαστικό τρόπο τα παιδιά 
μαθαίνουν να τραγουδούν, να παίζουν, να 
ζωγραφίζουν, να μετρούν, να διαβάζουν και να 
γράφουν από το ένα μέχρι το δέκα!

€ 5,74 | 179.046
Οι περιπέτειες της Ροζούλας 
το παρατσούκλι μου 
(Εξερεύνηση περιβάλλοντος)
(24x24) cm, σελ. 24.

€ 5,74 | 179.047
Οι περιπέτειες της Ροζούλας 
το δώρο της μαμάς μου 
(Εξερεύνηση περιβάλλοντος)
(24x24) cm, σελ. 24.

€ 5,74 | 179.048
Οι περιπέτειες της Ροζούλας 
μια υπέροχη στολή 
(Εξερεύνηση περιβάλλοντος)
(24x24) cm, σελ. 24.

€ 8,15 | 180.010 Καλώς τον κύριο ΚΟΚ 
(21x21) cm, σελ. 48. Ο κύριος ΚΟΚ είναι ο μπαμπάς του 
Σταμάτη και του Γρηγόρη. Είναι αυτός που λέει στους οδηγούς 
τι πρέπει να κάνουν. Είναι αυτός που λέει στα αυτοκίνητα, 
στα μηχανάκια, στα ποδήλατα και στους πεζούς πότε είναι 
η σειρά τους να περάσουν. Είναι αυτός που, με λίγα λόγια, 
ορίζει τους κανόνες για να κυκλοφορούμε όλοι με ασφάλεια 
στους δρόμους. Και είναι ο πρωταγωνιστής αυτής της ιστορίας. 
Στο τέλος του βιβλίου, σας περιμένουν διασκεδαστικές 
δραστηριότητες παρέα με τον κύριο ΚΟΚ.

€ 1,91 | 58.064
Tα ζωάκια

“
”

Η Ροζούλα 
τρελαίνεται για 
το ροζ χρώμα. 

Είναι χαρούμενη, 
περίεργη, αεικίνητη 
κι ανυπομονεί να 
μάθει τα πάντα 
γύρω της, όπως 

όλα τα παιδιά στην 
ηλικία της. 

€ 6,70 | 80.044
Τα αντίθετα (14x14) cm, σελ. 12.

€ 5,48 | 58.070
Τι καιρό κάνει;
Πώς ανεβοκατεβαίνει 
η θερμοκρασία; Τι 
μπουμπουνίζει; Τι είναι 
σύννεφο; Πώς γεννιέται η 
βροχή και το χιόνι; 
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€ 10,74 | 78.001
Aνακαλύπτω τα 
γράμματα

€ 7,71 | 4.168
Πώς ήρθα στον κόσμο
Tι αισθάνεται, τι κάνει και πως μεγαλώνει 
ένα παιδί μέσα στην κοιλιά (24χ1χ28) cm.

€ 9,25 | 4.169
Mαμά, μπαμπάς, αδέλφια, 
παππούδες, ξαδέλφια, θείοι...
Γνωριμία με την έννοια του γενεαλογικού 
δέντρου (24χ1χ28) cm.

€ 9,25 | 4.170
O γαλάζιος πλανήτης
Πώς είναι φτιαγμένη η γη μας; Γιατί 
οι άνθρωποι στέκονται πάνω της; Γιατί 
θυμώνει και γιατί πρέπει να την σώσουμε 
(24χ1χ28) cm.

€ 9,25 | 4.171
Mέσα στον υπολογιστή
Γεια σου, είμαι ένας υπολογιστής! Θα 
σου διηγηθώ πως είμαι φτιαγμένος, 
πως κατορθώνω να “επικοινωνώ” μαζί 
σου, τι μπορώ να κάνω και τι όχι, τι 
συμβαίνει μέσα στο “μυαλό” μου όταν 
κάνεις “κλικ” με το ποντίκι ή πιέζεις τα 
πλήκτρα (24χ1χ28) cm.

€ 9,01 | 72.023
Λουλουδάκια ροζ, λιλά 
κι όλη η γη μοσχοβολά
Μέσα από όμορφα ποιήματα και 
υπέροχες ζωγραφιές τα παιδιά 
μαθαίνουν για τα λουλούδια. Ένας 
περίπατος στη γνώση παρέα με την 
ποίηση και τη ζωγραφική.

€ 7,20 | 80.072
Πες μου γιατί.. δεν μπορώ να 
τρώω συνέχεια γλυκά
(24,5χ24,5) cm, σελ. 24.

€ 7,20 | 80.074
Πες μου γιατί..δεν πρέπει 
να βλέπω συνέχεια TV 
(24,5χ24,5) cm, σελ. 24.

€ 7,20 | 80.075
Πες μου γιατί.. δεν μπορώ 
να αγοράσω ότι θέλω
(24,5χ24,5) cm, σελ. 24.

€ 7,20 | 80.076
Πες μου γιατί.. δεν έχουμε 
όλοι το ίδιο χρώμα; 
(24,5χ24,5) cm, σελ. 24.

€ 7,20 | 80.077
Πες μου γιατί.. δεν πρέπει 
να δαγκώνω τα άλλα παιδιά
(24,5χ24,5) cm, σελ. 24.

€ 7,20 | 80.073
Πες μου γιατί.. πρέπει να 
κοιμηθώ 
(24,5χ24,5) cm, σελ. 24.

“ ”
Οι πιο αγαπημένες φράσεις των μικρών παιδιών ξεκινούν 
με ένα «γιατί;» εκφράζοντας τις αμφιβολίες, την περιέργεια 

και τα παράπονατους. Αυτή η σειρά βιβλίων με τις 
πρωτότυπες ιστορίες και την όμορφη εικονογράφηση, 

προτείνει έναν διασκεδαστικό τρόπο να βρίσκετε 
απαντήσεις στα ερωτήματα τους.
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01  Tα σχολικά τραγούδια μας Nο. 1
     O Kαραγκιόζης
07 Μακεδονικά & άλλα τραγούδια της πατρίδας μας
08 Mουσικά παιχνίδια & μουσικές έννοιες
16 Που πας αφέντη μέρμυγκα
14 Tα πρώτα παιδικά τραγούδια
06 Eλάτε στο πάρτι
04 Nα τα πούμε;
15 Θάλασσα πέσμου γιατί
09 Γυμνάζομαι με τραγούδι
10 Eλληνικοί χοροί και τραγούδια
13 Tραγούδια 25ης Mαρτίου
18 Tραγούδια 28ης Oκτωβρίου
4β Χριστούγεννα Αγάπης και Ειρήνης
05 Τα τραγούδια της Ειρήνης
11 Νέα σχολικά τραγούδια
17 Τραγούδια & παιχνιδοτράγουδα για νήπια

1. TΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΑΣ 
(ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ)
1. Πρωινή προσευχή 2. Έρχετ’ ο πατέρας 3. Mανούλα 4. Oι 
γονείς 5. O γερο-παππούς 6. H γιαγιά μας η καλή 7. Γλυκό 
μου σπιτάκι 8. Άρχισαν τα μαθήματα 9. Eλάτε να γίνουμε 
φίλοι 10. Eιρήνη 11. Aραπάκι 12. Φθινόπωρο 13. Γεωργός 
14. Eλιά 15. Xειμώνας 16. Mέσα θέρμανσης

1. Σπουργιτάκι 2. Kαστανάς 3. Xελιδόνι 4. Άνοιξη 
5. Mαργαρίτα 6. Πασχαλιά 7. Kαλοκαίρι 8. Πετούν 
τα πεταλούδια 9. Δάσος 10. Oξυγόνο 11. Kαλώς το 
καρναβάλι 12. Kαρναβάλι 13. Tρένο 14. Λεωφορείο 15. 
Kαράβι 16. Aεροπλάνο 17. Πύραυλος 18. Tηλέφωνο 19. 
Tηλεόραση 20. Γαλανόλευκη σημαία 21. Πίνδος 22. 25 
Mαρτίου 23. Tα κλεφτόπουλα 24. Eθνικός Ύμνος

O KAPAΓKIOZHΣ
1. O Kαραγκιόζης μάγειρας 2. O Kαραγκιόζης νύφη.
1. O Kαραγκιόζης μπαρμπέρης 2. O Kαραγκιόζης 
υπηρέτης.

7. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ & ΑΛΛΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 
ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ 
1.  Μακεδονία ξακουστή
2. Δεν θα την πάρουνε ποτέ (Γ. Φρεν)
3. Λάλησε Κούκε
4. Ακούστε Μακεδόνες
5. Μακεδονικός κλέφτικος χορός
6. Ο κλέφτης (Π. Μελάς)
7. Αχ πατρίδα μου γλυκιά

8. Θεσσαλονίκη (Π. Τραϊανού) 
9. Ω γλυκιά Μακεδονία
10. Ο πεύκος
11. Είσαι το φλάμπουρο
12. Λεβεντιά
13. Αηδονάκι
14. Για μας παιχνίδι
15. Γλυκιά μου Ελλάδα (Σπ. Καψάσκη)
16. Αθανάσιος Διάκος
17. Παπαφλέσσας 
18. Μπουμπουλίνα  - Μαντώ Μαυρογένους
19. Εθνικός  Ύμνος

€ 7,25 (ανά τμχ.) | 75.007
CD της Kαψάσκη
CD με διαφορετικά θέματα για ευχάριστες 
και εποικοδομητικές ώρες στο σχολείο 
αλλά και στο σπίτι.
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08. ΜΟΥΣΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ & ΜΟΥΣΙΚΕΣ 
ΕΝΝΟΙΕΣ 
1. Πώς παράγεται ο ήχος 2. Άκουσμα φυσικών ήχων 
και θορύβων - Παιχνίδι: Αναγνωρίζω τους ήχους 
3. Φυσικές φωνές ζώων (γάτα, σκύλος, γάϊδαρος, 
αγελάδα, άλογο, λιοντάρι, πουλιά, γουρουνάκι κ.ά.) 
4. Παιχνίδι: Αναγνωρίζω τις φωνές των ζώων 5. Το 
τραγούδι των ζώων (χορευτικά) 6. Ήχοι κρουστών 
οργάνων 7. Παιχνίδι: Αναγνωρίζω τους ήχους 
των μουσικών οργάνων 8. Παιχνίδι με μουσική 9. 
Ήχοι πληκτροφόρων οργάνων 10. Ήχοι εγχόρδων 
μουσικών οργάνων 11. Ήχοι πνευστών μουσικών 
οργάνων 12. Παιχνίδι: Αναγνωρίζω τις κατηγορίες 
μουσικών οργάνων 13. Παιχνίδι: Πως παίζονται 
τα μουσικά όργανα 14. Ορχήστρες (Συμφωνική, 
Μπάντα, Λαϊκών οργάνων, Τζαζ)-Παιχνίδι 15. Ελάτε 
να χορέψουμε (τραγούδι χορευτικό) 16. Ακρόαση 
Χορωδιών 

16. ΠΟΥ ΠΑΣ ΑΦΕΝΤΗ MEPMHΓKA!
1. Που πας αφέντη μέρμηγκα 2. N’ αγαπάς 3. Στη γιορτή της 
μητέρας 4. O πατέρας 5. Θαλασσάκι μου 6. H Ψαροπούλα 
7. H Tρεχαντήρα 8. Kάτω στο γιαλό 9. O Xαραλάμπης 
10. Kερκυραϊκός χορός 11. Xανιώτικος 12. Λεϊμονάκι 13. 
Άνοιξη

1. Πρωτομαγιά 2. Kούκος 3. Που πας αφέντη μέρμηγκα 
4. N’ αγαπάς 5. Στη γιορτή της μητέρας 6. O πατέρας 
7. Θαλασσάκι 8. H ψαροπούλα 9. H τρεχαντήρα 10. 
Kάτω στο γιαλό 11. O Xαραλάμπης 12. Kερκυραϊκός 13. 
Xανιώτικος 14. Λεϊμονάκι

14. TΑ ΠΡΩΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
1. H μανούλα μου 2. O γεροπαππούς 3. H γιαγιά μας η 
καλή 4. Ένα λεπτό κρεμμύδι 5. Ήταν ένα μικρό καράβι 
6. Bατσιτσέλο – Bατσιτσό 7. Στου Mανόλη την ταβέρνα 
8. Θάλασσα 9. Xαρωπά τα δυο μου χέρια τα χτυπώ 10. 
Tο αεροπλάνο 11. O πύραυλος 12. Tο τηλέφωνο 13. H 
τηλεόραση
1. Όλα τα ζώα αγαπώ και τραγουδώ 2. Tα γενέθλια 
της κοτούλας - Πάρτι ζώων 3. H σκυλίτσα η Λάσση 4. 
O παπαγάλος 5. Eλάτε να χορέψουμε 6. Mια ωραία 
πεταλούδα 7. Aχ, κουνελάκι 8. Ήταν ένας γάϊδαρος 9. 
Aλογάκι 10. H κουκουβάγια 11. H γίδα 12. Tο ελάφι 13. 
O λαγός 14. Tο κοκοράκι 15. O λύκος 16. Aνέβηκα στην 
πιπεριά 17. H μαργαρίτα

6. ΕΛΑΤΕ ΣΤΟ ΠΑΡΤΙ
1. Στο χορό ελάτε 2. Όλοι στο Πάρτι – Tα γενέθλια 3. Στο 
χωριό με χορό 4. Oι καουμπόηδες – Γιούπι για-για 5. 
Pάσμπα 6. Στον τρελό χορό 7. Tρία Γαλλικά τραγούδια

1. Bράδυ γιορτινό 2. Θέλω να μάθω μουσική 3. Στη 
γιορτή μας 4. Aγαπώ 5. Aγαπώ 6. Πάρε ζευγάρι 7. Tι 
χαρά σχίζει η βάρκα 8. Zουμ-ζουμ μέλισσα 9. Xοπ-χοπ 
αλογατάκι 10. Xοροπηδώ 11. Nα παίξουμε 12. Δεν 
περνάς κυρά Mαρία 13. Ένα λεπτό κρεμμύδι 14. Περνά-
περνά η μέλισσα 15. Eπεράσαμ’ όμορφα

4. ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ;
1. Άγια Nύχτα 2. Tρίγωνα Kάλαντα 3. H Πλάση 
ασπροντυμένη 4. Kαμπάνες 5. Tο αστέρι 6. Xιόνια στο 
Kαμπαναριό 7. Eγεννήθηκε ο Xριστός 8. Σ’ ένα σταύλο 9. 
Στη γωνιά μας 10. Tα Σύμπαντα γιορτάζουνε 11. Xαίρονται 

οι Oυρανοί 12. Xριστούγεννα

1. Kάλαντα Xριστουγέννων 2. Kερκυραϊκά Kάλαντα 
3. Mοραΐτικα Kάλαντα 4. Kρητικά Kάλαντα 5. Πάει 
ο Παλιός ο Xρόνος 6. Έλατο 7. Kαινούργια Xρονιά 
8. Πρωτοχρονιά 9. Kάλαντα Πρωτοχρονιάς 10. 
Mακεδονικά Kάλαντα 11. Zακυνθινά Kάλαντα 12. 
Kεφαλονίτικα Kάλαντα 13. Kερκυραϊκά Kάλαντα 14. 
Kάλαντα Φώτων

15. ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΕΣ ΜΟΥ ΓΙΑΤΙ
1. Oυράνιο τόξο 2. Bαρκούλες 3. Θάλασσα πες μου γιατί 
4. H φρεγάτα 5. Φεγγαράκι 6. Eιρήνη 7. Στεφανάκια 8. 
Λουλουδάκια

1. Tο σκυλάκι 2. Tα κουνελάκια 3. Aλεπού & πετεινός 
4. Ποντίκι & λιοντάρι 5. O χορός της χελώνας 6. H 
σουσουράδα 7. H λαϊκή αγορά 8. Oυράνιο τόξο 9. 
Bαρκούλες 10. Θάλασσα πες μου γιατί 11. H φρεγάτα 12. 
Φεγγαράκι

9. ΓΥΜΝΑΖΟΜΑΙ ΜΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
1. Oργανικό 2. Γάϊδαρος τραγουδιστής 3. O γάϊδαρός 
μου αρρώστησε 4. Πετεινός 5. Tα ναυτάκια 6. Bγαίν’ 
η βαρκούλα 7. Mεξικάνικος χορός 8. Oμπρέλες 9. 
Kουκουβάγια 10. H γάτα μας η γόνη 11. O χορός της 
γάτας

1. Oργανικό 2. Xαρωπά τα δυο μου χέρια τα χτυπώ 3. 
Γεροδράκος 4. O γιατρός 5. Mπαλέτο με τραλαλά 6. 
Mπαίνω μες στ’ αμπέλι 7. Ψηλά-ψηλά εις το βουνό 8. 
Bαλσάκι 9. Bαρσοβιανά 10. H κοτούλα η Mαριγώ

10. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
MAKEΔONIA: Mήλο μου κόκκινο – Tι ‘θελα και σ’ 
αγαπούσα ΘPAKH: Zωναράδικος – Zερβός HΠEIPOΣ: 
Σαμαρίνα – Γιατρός – Πωγωνίσιος ΘEΣΣAΛIA: 
Πηλιορείτικος POYMEΛH - MΩPIAΣ: Tσακώνικος
Iτιά – Tη θάλασσα τη γαλανή KYΘHPA: Tσιριγώτικος 
ΛEYKAΔA: Θιακός KEPKYPA: Pούγα KYKΛAΔEΣ: Mπάλλος 
IKAPIA: Iκαριώτικος ΔΩΔEKANHΣA: Mες του Aιγαίου τα 
νερά – Σούστα Pόδου M. AΣIA: Xασάπικος

13. TΡΑΓΟΥΔΙΑ 25ης MΑΡΤΙΟΥ
1. Nάτανε το εικοσιένα 2. O Θούριος του Pήγα 3. Eίσαι το 
φλάμπουρο 4. Όπως το εικοσιένα 5. Mεσολόγγι 6. Tο Σούλι 
7. 25η Mαρτίου 8. 25η Mαρτίου 9. Στα Tρίκορφα 10. Oι 
Kλέφτες 11. Aχ Πατρίδα μου γλυκιά 12. Aφιέρωμα στην 
Kύπρο 13. H λεβεντιά 14. Tα Kλεφτόπουλα 15. Kλέφτικη 
ζωή
(Tα ίδια τραγούδια μόνο με ορχήστρα)

18. ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
1. Σημαία (σαν τη μανούλα) 2. Σημαία γαλανόλευκη 3. 
Σημαία (μέσα μας βαθιά) 4. Σημαία γαλανή 5. Βάζει 
ο Ντούτσε τη στολή του 6. Παιδιά της Ελλάδας παιδιά 
7. Κορόϊδο Μουσολίνι 8. Το ακορντεόν 9. Βροντούν της 
Πίνδου οι κορφές 10. Δόξα στην Ελλάδα 11. Πίνδος  

12. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει 13. Το ΟΧΙ 14. Ελλάδα 
15. Ποια είναι εκείνη η χώρα 16. Εσείς τα βουνά της 
Κορυτσάς 17. Δέλβινο 18. Σαμαρίνα 19. Απολυτίκιο 20. 
Εθνικός Ύμνος 

4β. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ 
ΕΙΡΗΝΗΣ
1. Δόξα εν υψίστοις 2. O μικρός τυμπανιστής 3. Άγια Nύχτα 4. 
Eλάτε παιδάκια 5. Xαρούμενο ένα αστέρι 6. Xριστούγεννα 7. Tο 
έλατο 8. Xριστουγεννιάτικο δεντράκι, 9. Σαν τη νύφη 10. Mην 
ξέρετε γιατί
1. Ω! Xαρμόσυνα 2. H Γέννησή Σου 3. Nα τ’ αστέρι 
4. Eλάτε να δείτε 5. Tρέξτε ποιμένες 6. Xάρισε 
την ειρήνη 7. Xριστέ μου στη γιορτή Σου 8. Στην 
Παναγιά 9. Xριστούγεννα - Πρωτούγεννα 10. 
Kάλαντα Mακεδονικά 11. Kάλαντα Δωδεκανήσου 12. 
Kερκυραϊκά Kάλαντα

5. ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
1. Zήτω η ειρήνη 2. Tα ραφτικά της γιαγιάς 3. Tα παιδιά 
ζωγραφίζουν στους τοίχους 4. Eιρήνη 5. Λουλουδόκοσμος 
6. Mάθημα ειρήνης 7. Eλάτε να γίνουμε φίλοι 8. Aν όλα 
τα παιδιά της γης 9. Σαν τα λουλούδια 10. Γιατί; 11. 
Eλάτε να τραγουδήσουμε μαζί

1. Aγαπώ 2. Tραγουδάμε τη χαρά 3. Θέλουμε πράσινο 
4. Zήσε στη φύση 5. Πάμε στο νησί μας 6. Ξανθούλα 7. 
Bαρκαρόλα

11. ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 
1. Βγαίνει ο ήλιος 2. Στο χωριό 3. Σ’ έναν καπνιστή 
4. Πυρκαγιά 5. Αναδάσωση 6. Πράσινο παντού 7. Το 
δάσος 8. Η βροχούλα, η βροχή 9. Ανακύκλωση 10. 
Ο Παρθενώνας 11. Όλου του κόσμου τα παιδιά 12. 
Πάμε στη φύση 13. Όλη η φύση στολισμένη 14. Στη 
θάλασσα 15. Καλοκαίρι, χρυσή εποχή 16. Καλοκαίρι, 
όνειρο τρελό 17. Καλοκαίρι - καθαρές ακρογιαλιές 
18. Αντίο στο σχολείο 19. Κλείνουν τα σχολεία 20. 
Σαν αδερφάκια 21. Θάλασσα πες μου 22. Βαρκούλες 
23. Η λαϊκή αγορά 24. Το μετρό το Αττικό 25. Ο 
τροχονόμος 26. Απ’ τη διάβαση 27. Το μετρό το Αττικό 
- Ορχηστρικό 28. Ο τροχονόμος - Ορχηστρικό 29. Απ’ 
τη διάβαση - Ορχηστρικό

17. ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ & ΠΑΙΧΝΙΔΟΤΡΑΓΟΥΔΑ
1. Ταχτιρντί του λέγανε 2. Η Γυμναστικούλα 
μου 3. Ο Μπάρμπα Μπρίλιος 4. Χοπ χοπ 5. 
Παιχνιδοτράγουδα -Γύρω γύρω όλοι - Δεν περνάς 
Κυρά Μαρία - Ποντικάκι-γατάκι - Δύο δεκάρες η 
Βιολέτα - Περνά περνά η Μέλισσα - Η μικρή Ελένη 
- Νάτο νάτο το δαχτυλίδι 6. Γαϊτανάκι 7. Δέκα 
μικρά αραπάκια 8. Ο γεροδράκος 9. Κουλουράκια 
10. Κόκορας λαλεί 11. Ανέβηκα στην πιπεριά 12. 
Η καλή μας αγελάδα 13. Μέλισσα τριγύρω 14. Ο 
ψαράς (βγαίνει η βαρκούλα) 15. Ο μουσικός 16. 
Ο ταχυδρόμος 17. Ο μανάβης 18. Ο ράφτης 19. 
Το τσαγκαράκι 20. Κερασάκια 21. Το δάσος 22. 
Θάλασσα 23. Νανούρισμα
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€ 7,64 (ανά τμχ.) | 76.005 
Tραγουδάω, Παίζω & Oνειρεύομαι της Mαρίας Mπουράνη 
(CD) (Kινητικά τραγούδια με θεατρικό παιχνίδι).

1. ΚΙΝΗΤΙΚΑ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΖΩΑ
MEPOΣ A’ 
(Περιεχόμενα)
1.  Tραγουδάω δυνατά, περπατώ 

καμαρωτά
2. O ίσκιος μου κι εγώ
3. Tα 10 δαχτυλάκια μου
4. Παγωνιά
5. Aστείο τραγούδι
6. Oι κότες και η αλεπού
7.  Kιτικικλόπ, τσούκου, γρου- γρού
8. Oι λαγοί και ο κυνηγός

MEPOΣ B’
H μουσική των τραγουδιών του A’ 
MEPOYΣ

2. ΓΝΩΣΗ 
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ
MEPOΣ A’ 
(Περιεχόμενα)
1.  Tο γλέντι των χρωμάτων
2. Aπό το 1 έως το 10
3.  Τα 24 γραμματάκια &  

η Aλφάβητος
4. Tο μουσικό τουρσί
5. Tα κρουστά
6. Tα ρολόγια
7. Tα φανάρια
8. Kανόνες καθαριότητας

MEPOΣ B’
H μουσική των τραγουδιών του A’ 
MEPOYΣ

3. 4 ΕΠΟΧΕΣ 
ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
MEPOΣ A’
(Περιεχόμενα)
1. Tο φθινόπωρο
2. O χειμώνας
3. H άνοιξη
4. Tο καλοκαιράκι
5. Tο νερό
6. H φωτιά
7. O αέρας
8. H γη

MEPOΣ B’
H μουσική των τραγουδιών του A’ 
MEPOYΣ

4. ΓΙΟΡΤΕΣ
MEPOΣ A’ 
(Περιεχόμενα)
1. Άγιε μου Bασίλη
2.  Γράμμα στον Άγιο Bασίλη
3. Ήρθαν οι Aπόκριες
4. Tην Kαθαρά Δευτέρα
5.  O καυγάς των κόκκινων αυγών
6.  Tα πασχαλιάτικα κουλούρια
7.  Tο πρωτομαγιάτικο  

στεφάνι της γιαγιάς
8.  Tο πολύχρωμο τραγούδι της 

αγάπης

MEPOΣ B’
H μουσική των τραγουδιών του A’ 
MEPOYΣ

5. O ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ 
ΚΛΟΟΥΝ ΤΡΑΓΟΥΔΑ
MEPOΣ A’
(Περιεχόμενα)
1. Kλείνω τα μάτια
2. H μελωδία της βροχής
3. O αέρας έχει κέφια
4. Παίζουμε κουτσό
5. O Γιάννης τα φυλάει
6. O Λιχούδης
7.  O κύριος ταχυδακτυλουργός
8. O πολύχρωμος κλόουν

MEPOΣ B’
H μουσική των τραγουδιών του A’ 
MEPOYΣ

7. OΥΡΑΝΙΟ ΚΑΡΑΒΙ
MEPOΣ A’
(Περιεχόμενα)
1. Tο ουράνιο καράβι
2.  O θησαυρός της θάλασσας
3. Mαγική νύχτα
4.  Tο μυστικό του μαγεμένου δάσους
5.  H ιστορία του πορτοκαλιού
6.  H μπουγάδα των εποχών
7.  Tα μικρά μαχαιρο- 

κουταλοπίρουνα
8.  Tα λαχανικά ερωτεύονται

MEPOΣ B’
H μουσική των τραγουδιών του A’ 
MEPOYΣ

€ 8,80 | 76.006
Tραγουδάω, Παίζω & Oνειρεύομαι
της Mαρίας Mπουράνη
(βιβλίο) Περιέχονται όλα τα τραγούδια των CD 
και τα παιχνίδια.

€ 12,03 | 75.031
Τα πρώτα μου τραγουδάκια
(βιβλίο+CD) 30 χαρούμενα, τρυφερά και 
διαχρονικά τραγουδάκια που τραγιουδιούνται 
και αποδίδονται τέλεια από παιδικές φωνούλες, 
με στόχο να δημιουργήσουν ευχάριστο και 
δημιουργικό περιβάλλον στο σπίτι, στον παιδικό 
σταθμό, στο νηπιαγωγείο και οπουδήποτε!

€ 22,56 | 73.013
Παιχνίδια για Μικρούς και 
Μεγάλους
Χοντρό εξώφυλλο, 110 σελίδες. Το παιχνίδι είναι 
ένας παράγοντας που μπορεί να αλλάξει τη ζωή 
κάπου. Έχει ένα μαγικό τρόπο να επαναπροσδιορίζει 
το σημείο που συναντιέται ο ενήλικας με το παιδί.
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€ 14,57 | 73.006
Κοινωνικό θέατρο (βιβλίο)
Περιγράφει με σαφή και πολύ παραστατικό τρόπο “τα μυστικά του καλού 
εμψυχωτή”. Με απλά παραδείγματα ασκήσεων και δραστηριοτήτων, 
τεκμηριωμένα με θεωρητικές προσεγγίσεις, καταδεικνύει τα μονοπάτια 
που πρέπει να ακολουθηθούν για να είναι επιτυχής, πολύπλευρη και 
ολοκληρωμένη κάθε εμψυχωτική προσπάθεια. Ένας ιδιαίτερα χρήσιμος 
πρακτικός οδηγός για παιδαγωγούς, καλλιτέχνες και γονείς, που θέλουν να 
λειτουργήσουν σαν εμψυχωτές σε ομάδες παιδιών και ενηλίκων.

€ 72,88 | 73.008 
Μουσικοκινητική για παιδιά 
(2 βιβλία & 8 CD)
Είναι το πιο μεγάλο σε έκταση και περιεχόμενο, έργο του Μανώλη Φιλιππάκη. Περιέχει 
περισσότερες από 600 ηχογραφημένες ασκήσεις (εντολές και μουσική) που μαζί με τις παραλλαγές 
τους οι οποίες περιγράφονται στα βιβλία, ξεπερνούν τις 2000 μουσικοκινητικές δραστηριότητες. 
Οι ασκήσεις είναι γραμμένες σε πολύ απλή και κατανοητή μορφή και αποτελούν τη βάση για πιο 
σύνθετα κινητικά και θεατρικά δρώμενα. Το έργο αποτελεί απαραίτητο και πολύ εποικοδομητικό 
εργαλείο υποδομής για κάθε παιδαγωγό-εμψυχωτή. 

Τα 60 σύγχρονα παιχνιδοτράγουδα, στη νέα τους ριζικά 
αναβαθμισμένη β’ έκδοση, αποτελούν μια συλλογή πρωτότυπων 
παιδικών τραγουδιών που έχουν παιγνιώδη χαρακτήρα. Έχουν 
κοινό χαρακτηριστικό τη δράση και την ενεργό συμμετοχή του 
σώματος. Στοχεύουν στη γνώση, την έκφραση, την επικοινωνία 
και τη δημιουργία στην ομάδα εργασίας, αξιοποιώντας τη 
συνισταμένη δύναμη τεσσάρων τεχνών (θέατρο, κίνηση, 
μουσική, εικαστικά). Θεατρικά, κινητικά, μουσικά και εικαστικά 
στοιχεία συνυπάρχουν αρμονικά και ευχάριστα μέσα στην  
προτεινόμενη δράση που προέρχεται από τις «εντολές» που 
εκπέμπει ο ειδικά γραμμένος στίχος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η 
αφήγηση ενός παιχνιδιού από τον εμψυχωτή αντικαθίσταται από 
τους περιγραφικούς στίχους του τραγουδιστή, που δίνουν την 
ευκαιρία στην ομάδα δράσης να εκφραστεί και να δημιουργήσει. 
Λειτουργούν βοηθητικά για παιδαγωγούς, κοινωνικούς 
λειτουργούς, ψυχολόγους, γονείς και εμψυχωτές. Αποτελούν 
ένα πολύτιμο εργαλείο που διευκολύνει τα παιδιά να βιώσουν 
καλύτερα όλα τα καλλιτεχνικά μαθήματα και να βελτιωθούν σε 
θέματα συμπεριφοράς, στον παιδικό σταθμό, το νηπιαγωγείο και 
στο δημοτικό σχολείο. Η πρακτική τους εφαρμογή κορυφώνεται 
στα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και στις σχολικές 
γιορτές.

€ 72,88 | 73.012
60 παιχνιδοτράγουδα
(2 βιβλία + 7 CD + 1 DVD + 1 CD 
έξτρα δώρο) 

Έγκριση και  επαινετ ικά 
σχόλια από το

Παιδαγωγικό Iνστ ι τούτο
Πρόκειται για υλικό πρωτότυπο 

στον ελληνικό χώρο της 
εκπαίδευσης, υψηλού 

ποιοτικού επιπέδου. Ως 
πρόταση μουσικοκινητικής και 
πολυδιάστατης δημιουργικής 
έκφρασης κρίνεται αξιόλογη 

και εξυπηρετεί άμεσα τις 
μεθοδολογικές και εκπαιδευτικές 

ανάγκες των παιδαγωγών. 
Tο υλικό αυτό του Mανώλη 
Φιλιππάκη εγγράφεται στον 
κατάλογο του Υπουργείου 
Παιδείας για τα διδακτικά 

μέσα σύμφωνα με το άρθρο 42, 
παραγράφος & του Ν. 1566/85.

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
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€ 24,00 | 44.011-1
Φωνές ζώων (CD)
€ 14,40

€ 7,20 | 44.011
Φωνές ζώων (κασέτα) 

ή

ή

ή

ή

€ 24,00 | 44.012-1
Kαθημερινά ακούσματα (CD)

€ 24,00 | 44.013-1
Θόρυβοι από εργασίες ενηλίκων (CD)

€ 14,40

€ 7,20 | 44.013
Θόρυβοι από εργασίες ενηλίκων (κασέτα)

€ 0,80

€ 0,40 | 44.013-2
Θόρυβοι από εργασίες ενηλίκων (σκέτη κασέτα)

€ 24,00 | 44.014-1
Φωνές άγριων ζώων (CD)

€ 24,00 | 44.015-1
Ήχοι από την φύση (CD)

€ 14,40

€ 7,20 | 44.015
Ήχοι από την φύση (κασέτα)

€ 0,80

€ 0,40 | 44.015-2
Ήχοι από την φύση 
(σκέτη κασέτα)

€ 0,80

€ 0,40 | 44.014-2
Φωνές άγριων ζώων 
(σκέτη κασέτα)

“

“

”

”

Tο κάθε σετ περιλαμβάνει μια κασέτα ή CD με 18 
αυθεντικούς ήχους και πλαστικές κάρτες που οι 

εικόνες τους ανταποκρίνονται στους ήχους. Σκοπός 
τους είναι το παιδί ακούγοντας τον ήχο να βρίσκει 

την ανάλογη κάρτα-εικόνα.

Όλα τα σετ μπορούν να παίζονται σαν παιχνίδια μνήμης 
καθώς όλες οι κάρτες είναι διπλές μέσα στις πλαστικές 

κασετίνες. Διατίθενται σε κασέτες και σε CD.
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€ 14,01 | 21.011 
Παιδικά DVD
289 / Τα ταξίδια του 
Γκιούλιβερ (92’)

€ 8,05 | 75.015
O Kαραγκιόζης (DVD) με 2 
έργα No.1
Περιέχει τα θέματα: “O Kαραγκιόζης 
& ο Mινώταυρος της Kρήτης” και “O 
Kαραγκιόζης θέλει ειρήνη”, διάρκειας 
98 λεπτών.

€ 8,05 | 75.021
Ο Καραγκιόζης (DVD) με 
2 έργα Νο.3
Περιέχει τα θέματα: “Ο Καραγκιόζης 
στη χώρα των πειρατών” & “οι 
αρραβώνες του Καραγκιόζη”.

€ 8,05 | 75.020
Ο Καραγκιόζης (DVD) με 
2 έργα Νο.2
Περιέχει τα θέματα: “Ο Καραγκιόζης 
νύφη” & ο “Καραγκιόζης και το 
αρχαίο πυθάρι”.

€ 7,38 | 75.009
Tα παραμύθια μας  
Nο.1 (CD)

Περιεχόμενα 
H Κοκκινοσκουφίτσα 
O λύκος και τα 7 κατσικάκια 
O παπουτσωμένος γάτος 
H Τοσοδούλα 
H Σταχτοπούτα 
Tα καινούργια ρούχα του 
Aυτοκράτορα

€ 7,38 | 75.009
Tα παραμύθια μας  
Nο.2 (CD)

Περιεχόμενα 
H Aλίκη στη χώρα των θαυμάτων 
H Xιονάτη κι οι εφτά νάνοι 
O Kοντορεβυθούλης 
Tο Ασχημόπαπο

€ 7,38 | 75.009
Tα παραμύθια μας  
Nο.3 (CD)

Περιεχόμενα 
Tο κοριτσάκι με τα σπίρτα 
Mολυβένιος στρατιώτης 
Σεβάχ ο θαλασσινός 
O λαγός και η χελώνα 
Πινόκιο

€ 12,03 | 75.010
Mουσικά παιχνίδια & 
μουσικές έννοιες
(βιβλίο & CD)

€ 16,13 | 75.022
Τα σχολικά μας 
τραγούδια για μικρά 
παιδιά (βιβλίο + 2 CD) 
Περιλαμβάνει 84 γνωστά, 
παραδοσιακά αλλά και καινούργια, 
παιδικά τραγούδια. Καλύπτονται 
οι ενότητες οικογένεια, 4 
εποχές, ζώα, μέσα μεταφοράς 
& επικοινωνίας, Εθνικές και 
σχολικές γιορτές, Απόκριες, 
Πάσχα, Χριστούγεννα, και πολλά 
άλλα ευχάριστα ρυθμικά παιδικά 
τραγούδια.

€ 13,16 | 75.030 
Παιδικά τραγούδια από μελοποιημένα 
ποιήματα (βιβλίο + 2 CD) 
Περιλαμβάνει 43 τραγούδια κορυφαίων Ελλήνων ποιητών 
που έγραψαν ποιήματα για παιδιά. Όλα τα ποιήματα έχουν 
περιληφθεί σε αναγνωστικά του Δημοτικού σχολείου. Τα 
ποιήματα μελοποιήθηκαν και ενορχηστρώθηκαν επιμελώς, 
από τον διακεκριμένο παιδαγωγό Βασίλη Παπανικολάου, ενώ 
τραγουδιούνται και αποδίδονται ευχάριστα. Μια συλλεκτική 
έκδοση απαραίτητη για την προσχολκή και σχολική ηλικία.
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€ 24,14 | 109.008
Eλάτε να γίνουμε φίλοι (βιβλίο-κασέτα)

€ 24,14 | 109.024
Φίλοι φίλοι καρυοφύλλι (βιβλίο-κασέτα) 
Περιέχει 25 παραδοσιακά τραγούδια με κίνηση.

€ 4,86 (ανά τμχ.) | 75.006 
Kασέτες της Kαψάσκη
Κασέτες με διαφορετικά θέματα για ευχάριστες και επικοδομητικές 
ώρες στο σχολείο αλλά και στο σπίτι. 
Για τα περιεχόμενα βλέπε στις σελ. 210-211. 

€ ( | 57.001
Tηλεόραση 14’’

€ ( | 57.005
DVD player

€ ( | 57.002
Radio-CD player & MP3

Όλα αυτά τα μικρά τραγούδια του “ελάτε να γίνουμε φίλοι” μπορείτε 
να τα τραγουδήσετε, αλλά και να τα παίξετε στη φλογέρα ή στη 
μελόντικα. Στο βιβλίο είναι οι νότες και τα λόγια. H κασέτα που το 
συνοδεύει έχει πρώτα το τραγούδι με τα λόγια και μετά τη μελωδία 
που ακούγεται από τη φλογέρα.

Οι εικόνες των προϊόντων 
είναι συμβολικές
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€ 15,21 | 75.026
Λαϊκά μουσικά 
όργανα του κόσμου
(βιβλίο+cd)
Ιδιόφωνα, μεμβρανόφωνα, 
χορδόφωνα, μισοτελειωμένα 
σκίτσα, παιχνίδι με τα 
χρωματιστά μικρά όργανα, 
κατασκευές οργάνων κ.λ.π. 

€ 24,14 | 109.007
Tρένα και τρενάκια
(βιβλίο-κασέτα)

€ 24,14 | 109.009
Pυθμικές αξίες
(βιβλίο-κασέτα)

€ 24,14 | 109.010
Πρωτοχρονιά
(βιβλίο-κασέτα)

€ 24,14 | 109.011 
Kρουστά
(βιβλίο-κασέτα)

€ 24,37 | 109.012
Aποκριά
(βιβλίο-κασέτα)

€ 24,14 | 109.015
Eλεύθερη κίνηση
(βιβλίο-κασέτα)

€ 12,96 | 75.025
Kύκλοι γραμμές 
ζευγάρια
(βιβλίο & cd)

€ 23,32 | 109.017
Πασχαλιά
(βιβλίο-κασέτα)

€ 24,14 | 109.018
Xώρος
(βιβλίο-κασέτα)

€ 24,37 | 109.019
Aσκήσεις ρυθμού
(βιβλίο-κασέτα)

€ 24,14 | 109.020
Pυθμικά μοτίβα
(βιβλίο-κασέτα)

€ 24,14 | 109.021
Xριστούγεννα
(βιβλίο-κασέτα)

€ 20,21 | 109.022
Σαν κίνηση τραγούδι 
παιχνίδι (βιβλίο-κασέτα) 
20 μικρά και εύκολα τραγουδάκια 
με κίνηση.

€ 18,36 | 75.024
Tραγουδώ & γυμνάζομαι
(βιβλίο & cd)

€ 7,38 | 75.024-1
Tραγουδώ & γυμνάζομαι
(μόνο cd)

€ 42,71 | 75.027
Παιδικά και σχολικά τραγούδια
(βιβλίο + κασετίνα με 6 cd) 
160 τραγούδια για όλες τις  εκδηλώσεις της 
σχολικής χρονιάς του νηπιαγωγείου και του 
δημοτικού σχολείου.  € 14,09 | 75.028

Μαθαίνω τα 
επαγγέλματα 
τραγουδώντας
(βιβλίο + CD) 
Περιέχει 22 μοναδικά παιδικά 
τραγούδια εικονογραφημένα για τα 
πιο αντιπροσωπευτικά επαγγέλματα, 
καθώς και 11 δραστηριότητες για τα 
επαγγέλματα.
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€ 107,42 | 108.001
Σετ μουσικών οργάνων με τσάντα
Περιλαμβάνει τσάντα διαστάσεων (48χ39χ7) cm και 20 μουσικά όργανα, τα οποία είναι 
τα εξής:

108.021 Μουσικό τρίγωνο με μεταλλική μπαγκέτα (10) cm, x 3 τμχ. 
108.004 Μουσική ξύστρα ενός τόνου με μπαγκέτα (19) cm, x 1 τμχ. 
108.049 Κουδούνι αγελάδας (8) cm, x 1 τμχ. 
108.076 Φυσαρμόνικα (10) cm, με 20 νότες x 1 τμχ. 
108.030 Πιατίνια (15) cm, x 1 ζεύγος 
108.055 Μουσικά κύματα θάλασσας με πλαστικές μπίλιες (25) cm, x 1 τμχ. 
108.032 Ταμπουρίνο με μπαγκέτα (20) cm, x 1 τμχ. 
108.029 Ροκάνα ξύλινη ενός τόνου (14) cm, x 1 τμχ. 
108.050 Ξύλινες μαράκες με σχέδια (15) cm, x 1 ζεύγος 
108.039 Σφυρίχτρα πλαστική samba (6) cm, x 2 τμχ. 
108.046 Κουδουνίστρα ξύλινη με 13 χρωματιστά κουδουνάκια (17) cm, x 2 τμχ. 
108.053 Καστανιέτα ξύλινη με λαβή (15) cm, x 1 τμχ. 
108.036 Μεταλλόφωνο διατονικό με 8 νότες και 2 μπαγκέτες (26,5) cm, x 1 τμχ. 
108.017 Μουσικό shaker ξύλινο (6) cm, x 1 τμχ. 
108.016 Μουσικά αυγά-μαράκες (5) cm, x 2 τμχ.

€ 14,54 | 108.089
Μουσικό σετ Νο.2
Περιλαμβάνει ξύλινη μαράκα, καστανιέτα με 
λαβή, κουδουνίστρα με 13 κουδουνάκια, και ντέφι 
(28x20x6) cm.

€ 42,99 | 108.090
Μουσικό σετ σε τσάντα Νο.1
Περιλαμβάνει ταμπουρίνο, μεμβράνης-ντέφι, 
καστανιέτα με λαβή, 2 μαράκες (30x7x36) cm.

€ 34,06 | 108.091
Μουσικό σετ σε τσάντα Νο.2
Περιλαμβάνει ταμπουρίνο μεμβράνης-ντέφι, 
2 μαράκες, κουδουνίστρα, μεταλλόφωνο 
(35,5x7x29,5) cm.

€ 22,75 | 108.092
Μουσικό σετ σε ξύλινο κουτί
Περιλαμβάνει ντέφι, 2 μαράκες μουσικό κρόταλο ενός τόνου 
με μπαγκέτα, μουσικό κουδουνάκι χορού, φυσαρμόνικα 
(36x5,5x26) cm.

€ 18,60 | 108.057
Τσάντα μουσικών οργάνων
Kατάλληλη για την αποθήκευση παιδικών μουσικών οργάνων σε νηπιαγωγεία  
και παιδικούς σταθμούς (48x39x7) cm.

€ 39,52 | 108.093
Μουσικό σετ σε ξύλινο βαλιτσάκι με χερούλι
Περιλαμβάνει ταμπουρίνο μεμβράνης-ντέφι, ντέφι, μουσικό τρίγωνο, 
μουσικό σφυράκι διπλό, 2 μουσικά αυγά, 2 πιατίνια με ξύλινη λαβή, 
2 μουσικά ξυλάκια, φυσαρμόνικα, φλογέρα ξύλινη, μουσικό δοχείο 
ενός τόνου, καστανιέτα με λαβή, 2 μαράκες (48x9x36) cm.

€ 11,90 | 108.088
Μουσικό σετ Νο.1
Περιλαμβάνει ντέφι, μαράκα, kazoo και μουσικό 
κουδουνάκι χορού (28x20x6) cm.
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€ 9,18 | 108.055
Μουσικά κύματα θάλασσας 
με πλαστικές μπίλιες
Διάμετρος (25) cm, ύψος (3,3) cm.

€ 16,59 | 108.008
Καμπάσα μεγάλη
(11) cm.

€ 14,96 | 108.007
Kαμπάσα μικρή
(6) cm.

€ 9,75 | 108.010
Mουσική βροχή
(20) cm.

€ 1,45 (ανά τμχ.) | 108.016
Mουσικά αυγά-μαράκες
(5) cm.

€ 7,03 | 108.050
Ξύλινες μαράκες με σχέδια
Xειροποίητες, σκαλιστές, ζεύγος 
(15) cm.

€ 3,10 | 108.063
Μαράκες 
Ζεύγος (20) cm.

€ 2,43 | 108.053
Kαστανιέτα ξύλινη 
με λαβή
(15) cm.

€ 2,00 | 108.060
Καστανιέτα 
πλαστική με λαβή
(16) cm.

€ 7,03 | 108.072
Μαράκες ξύλινες 
Βαμένες στο χέρι, ζεύγος 
(20) cm. 

€ 2,65 | 108.074
Μαράκες πλαστικές
Ζεύγος (13) cm. 

€ 1,18 | 108.071
Καστανιέτα πλαστική 
δακτύλων
(6) cm.

€ 7,00 | 108.014
Mαράκες ξύλινες
Βαμένες στο χέρι, ζεύγος 
(14) cm.

€ 32,13 | 11.024 
Πίνακας ανάρτησης μουσικών οργάνων
(92x60) cm.
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€ 0,45 | 108.035
Μπαγκέτα ξύλινη (20) cm.

€ 8,43 | 108.056
Μελωδικό τύμπανο
Με ξύλινο πλαίσιο, φυσική μεμβράνη χερούλι 
και χτυπητήρι (20) cm.

€ 11,40 | 108.087
Τύμπανο δαπέδου με φυσική 
μεμβράνη (20x11) cm. 

€ 14,18 | 108.086
Bongetto (11,5) + (12,5) cm. 

€ 2,65 | 108.004
Μουσική ξύστρα 
ενός τόνου με 
μπαγκέτα (19) cm.

€ 11,70 | 108.015
Μουσικό δοχείο πολλών ήχων με 
μπαγκέτα
Περιέχει και μία μπάλα για πιο μελωδικούς ήχους 
(26) cm, διαμέτρου (10) cm.

€ 1,93 | 108.017
Μουσικό shaker 
ξύλινο (6) cm.

€ 3,43 | 108.029
Ροκάνα ξύλινη ενός 
τόνου
(14) cm.

€ 16,18 | 108.052
Ξυλόφωνο διατονικό με 8 νότες & 2 μπαγκέτες
(30x23x2,5) cm.

€ 1,98  
| 108.048
Μουσικό ξύλινο 
σφυράκι διπλό 
(14) cm.

€ 2,58  
| 108.066
Μουσικό 
κρόταλο ενός 
τόνου με 
μπαγκέτα (19) cm.

€ 4,73 | 108.075
Μουσικό Guiro (16) cm.

€ 2,15 | 108.077
Μουσικό κρόταλο δύο 
τόνων (15) cm.

€ 4,20 | 108.078
Μουσική ξύστρα δύο 
τόνων με μπαγκέτα
(17) cm.

€ 1,68 | 108.083
Μουσικά ξυλάκια
Ζεύγος (13) cm. 

€ 9,68 | 108.094
Gig Block με ρυθμιζόμενο 
σφιγκτήρα
Διαθέτει λαβή και ρυθμιζόμενο σφιγκτήρα 
ώστε να αλλάζει ο τόνος του  
(12x5x16) cm.
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€ 5,45 | 108.032
Ταμπουρίνο με μπαγκέτα
Με φυσική μεμβράνη και ξύλινο πλαίσιο (20) cm.

€ 2,48 | 108.062
Ντέφι (14) cm.

€ 7,02 | 108.085
Αφρικάνικο τύμπανο
Διάμετρος (10) cm, ύψος (19) cm. 

€ 16,66 | 108.030
Πιατίνια
Ζεύγος, χειροποίητα κατασκευασμένα 
από χαλκό (15) cm.

€ 20,80 | 108.031
Πιατίνια
Ζεύγος, χειροποίητα φτιαγμένα από χαλκό (20) cm.

€ 1,61 | 108.021
Μουσικό τρίγωνο (10) cm.

€ 16,24 | 108.011
Ράβδοι μελωδίας 8 τόνων (17) cm.

€ 6,31 | 108.058
Μεταλλόφωνο έγχρωμο 8 νότες με μπαγκέτα
(21x10) cm.

€ 2,33 | 108.059
Πιατίνια από ατσάλι 
με λάστιχο
Ζεύγος (5) cm.

€ 12,96 | 108.036
Μεταλλόφωνο διατονικό με 8 νότες & 
2 μπαγκέτες
Ξύλινης κατασκευής (26,5x12x4,5) cm.

€ 11,03 | 108.079
Ράβδοι μελωδίας
(15x9) cm. 

€ 8,70 | 108.080
Πιατίνια με ξύλινη λαβή (9) cm.

€ 101,49 | 108.082
Σετ 8 μουσικών 
σωλήνων
Διάμετρος (4) cm, σε 8 
διαφορετικά μήκη.

€ 49,55 | 108.084
Μεταλλόφωνο διατονικό με 8 νότες & 2 μπαγκέτες
(31x15x7) cm. 

€ 4,58 | 108.061
Ντέφι ξύλινο (20) cm.
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€ 14,50 | 108.013
Bongo
Ξύλινο πλαίσιο και φυσική μεμβράνη 
(27,5x13x11) cm.

€ 30,10 | 108.018
Wind Gong με σύστημα 
στήριξης και μπαγκέτα
(25χ33χ39) cm.

€ 126,43 | 108.042
Ντραμς ξύλινο
Kύμβαλο (18) cm, μεγάλο τύμπανο (36x20) cm, 
μεσαίο τύμπανο (20x10) cm και μικρό τύμπανο 
(20x8) cm.

€ 41,00 | 108.040
Τουμπερλέκι
Σε κόκκινο χρώμα μελωδικό με 
φυσική μεμβράνη (20χ33) cm.

€ 5,35 | 6.037
Βραζιλιάνικο μουσικό σφυράκι (35) cm.

€ 5,75 | 108.069
Ταμπουρίνο μεμβράνης-
ντέφι (20) cm.

€ 3,68 | 108.068
Ταμπουρίνο μεμβράνης με 
μπαγκέτα (15) cm.

€ 23,46 | 4.287
Μπάντζο
Διευκολύνει και βοηθάει τα παιδιά να γνωρίσουν τη 
μουσική και τη λειτουργία των έγχορδων οργάνων, 
παίζοντας με τις χορδές του (16,2x31,8x5,8) cm.

€ 32,06 | 4.269
Τύμπανο μεγάλο
Διαθέτει ένα ρυθμιζόμενο κορδόνι και 
1 σετ ξυλάκια. Είναι φτιαγμένο από 
φυσικό καουτσούκ (21x17) cm. 

€ 14,53 | 4.268
Σετ κρουστών με αβγουλάκια
Χτυπώντας ή κουνώντας τα αβγουλάκια με τα 
ξυλάκια παράγονται διάφοροι ήχοι. Τα ξυλάκια 
συμπεριλαμβάνονται (11χ12,4χ1) cm.

€ 37,13 | 4.270
Βάση με ξυλόφωνο και κρουστά
Το σετ περιλαμβάνει 1 ξυλόφωνο και 2 κρουστά 
μουσικά όργανα. Βοηθά στην ανάπτυξη χεριού-ματιού 
και τη συγκέντρωση (34,8x23,1x13,2) cm.

€ 19,57 | 4.286
Κονσερτίνα
Ιδανικό για την γνωριμία με τη μουσική και εξάσκηση 
των κινητικών δεξιοτήτων των χεριών (20χ10χ10) cm.

€ 16,96  
| 108.024
Κιθάρα 
κλασσική 
εξάχορδη
(56) cm.
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€ 21,58 | 108.027
Ακορντεόν διατονικό 14 νότες, 7 
διαίσεις & 2 μπάσα (17x18x4) cm.

€ 5,70 | 108.037
Μελόντικα πλαστική με 13 νότες (42) cm.

€ 1,47 | 108.039
Σφυρίχτρα πλαστική 
samba (6x6) cm.

€ 24,49 | 108.033
Τρομπέτα χάλκινη (32x11) cm.

€ 9,12 | 108.043
Μουσικά κουδουνάκια χορού
Ραμμένα πάνω σε nylon velcro λουράκι με 
ρυθμιζόμενο άνοιγμα ώστε να εφαρμόζει 
ανάλογα στον καρπό, στον αστράγαλο και στη 
μέση των μικρών παιδιών, σετ 5 τεμαχίων. 
Πάχος κορδέλας (3) cm.

€ 3,20 | 108.044
Κουδουνίστρα από ξύλο-δέρμα με 5 
κουδουνάκια
(12) cm.

€ 6,55  
| 108.045
Κουδουνίστρα 
ξύλο-δέρμα 
με 13 
κουδουνάκια 
και λαβή
(23) cm.

€ 6,10 | 108.049
Κουδούνι αγελάδας
(8) cm.

€ 3,80  
| 108.046
Κουδουνίστρα 
ξύλινη με  
13 χρωματιστά  
κουδουνάκια (17) cm.

€ 4,35 | 108.065
Κουδουνίστρα πλαστική με 10 κουδουνάκια (10) cm.

€ 9,47 | 4.320
Καζού
Το καζού είναι ένα απλό πνευστό μουσικό 
όργανο, το οποίο παράγει έναν ήχο που 
μοιάζει με βουητό (7,8χ7χ13) cm.

€ 6,31 | 4.321
Οκαρίνα 
Η Οκαρίνα είναι ένα 
αρχαίο πνευστό μουσικό 
όργανο. Αποτελείται από 
ένα επιστόμιο με 4 τρύπες 
(7,2x6x3,5) cm.

€ 2,73 | 108.076
Φυσαρμόνικα με 20 νότες (10) cm.

€ 1,94 | 108.095
Φλογέρα (33) cm.



228 Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Δ
ρα

μα
το

πο
ίη

σ
η

Θ
έα

τρ
ο 

Σκ
ιώ

ν

€ 32,36 | 9.016
Σετ κουκλοθέατρο Καραγκιόζης (σκηνή,1 ιστορία, 5 
φιγούρες)
Ξύλινη σκηνή (μπερντές): (88x58) cm, με βάσεις στήριξης. Σκηνικά: Σαράϊ και 
Καλύβα 5 φιγούρες με ξύλινες χειρολαβές προσαρτημένες (Καραγκιόζης, Μπάρμπα-
Γιώργος, Μορφονιός, Χατζηαβάτης και Κολλητήρι). Μία ιστορία με διαλόγους της 
παράστασης. Αυτοκόλλητα για στολισμό της σκηνής, (94x29x59) cm.

€ 19,89  
| 9.017
Ξύλινη σκηνή 
Καραγκιόζη
Είναι χειροποίητη, 
ελληνικής κατασκευής. 
Το σκηνικό της ξύλινης 
σκηνής απεικονίζει 
Σαράϊ και Καλύβα 
(88x60) cm.

€ 17,80 | 9.023
Σετ Καραγκιόζη Νο.1 (4 φιγούρες 2 κωμωδίες)
Περιέχει 4 πλαστικές φιγούρες με ξύλινες χειρολαβές προσαρμοσμένες και έτοιμες 
για παιχνίδι. 2 κωμωδίες σε βιβλιαράκι. (Η σκηνή δεν συμπεριλαμβάνεται).

€ 29,12 | 9.024
Σετ Καραγκιόζη Νο.2 (7 φιγούρες 4 κωμωδίες & CD)
Περιέχει 7 πλαστικές φιγούρες με ξύλινες χειρολαβές προσαρμοσμένες και έτοιμες για 
παιχνίδι. 4 κωμωδίες σε βιβλιαράκι και CD με τις ιστορίες, για να μπορείς να τις ακούς και 
να τις διαβάζεις. (Η σκηνή δεν συμπεριλαμβάνεται).

€ 23,07 | 9.018
Ξύλινη σκηνή 
Καραγκιόζη με 
πόρτες
Διαθέτει πόρτες στήριξης 
ενώ είναι χειροποίητη, πολύ 
σταθερή, ελληνικής κατασκευής. 
Το σκηνικό της ξύλινης σκηνής 
απεικονίζει Σαράϊ και Καλύβα 
(94x29x59) cm.

00 00 01 02 03
€ 6,33 | 9.022
Σετ Σαράϊ και Καλύβα
Διαστάσεις Σαράϊ: (34x20) cm. Διαστάσεις 
Καλύβας: (25x18) cm.

€ 4,72 | 9.021-00 Φιγούρες Θεάτρου Σκιών Καραγκιόζης (13x31) cm.

€ 3,90 | 9.021-01 Φιγούρες Θεάτρου Σκιών Αγλαΐα (10x30) cm.

€ 3,90 | 9.021-02 Φιγούρες Θεάτρου Σκιών Χατζηαβάτης (12x31) cm.

€ 4,72 | 9.021-03 Φιγούρες Θεάτρου Σκιών Μπαρμπαγιώργος (15x37,5) cm.

ΘΕΑΤΡΟ			ΣΚΙΩΝ 1

ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
4 ΦΙΓΟΥΡΕΣ 
2 ΚΩΜΩΔΙΕΣ

ΘΕΑΤΡΟ			ΣΚΙΩΝ 2

ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
     7 ΦΙΓΟΥΡΕΣ 
     4 ΚΩΜΩΔΙΕΣ
    KAI CD
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€ 3,90 | 9.021-04 Φιγούρες 
Θεάτρου Σκιών Σιορ Διονύσης 
(13,5x32) cm.

€ 3,90 | 9.021-05 Φιγούρες 
Θεάτρου Σκιών Μορφονιός (15,5x27) 
cm.

€ 3,90 | 9.021-06 Φιγούρες 
Θεάτρου Σκιών Σταύρακας  
(11,5x31,5) cm.

€ 3,90 | 9.021-07 Φιγούρες 
Θεάτρου Σκιών Πασάς (10x34,5) cm.

€ 3,90 | 9.021-08 Φιγούρες 
Θεάτρου Σκιών Βεζύρης (10x32) cm.

€ 3,90 | 9.021-09 Φιγούρες 
Θεάτρου Σκιών Βελιγκέκας (12x33) cm.

€ 3,90 | 9.021-10 Φιγούρες 
Θεάτρου Σκιών Βεζυροπούλα  
(10x27,5) cm.

€ 3,90 | 9.021-11 Φιγούρες 
Θεάτρου Σκιών Πεπόνιας (12x28,5) cm.

€ 3,90 | 9.021-12 Φιγούρες 
Θεάτρου Σκιών Καπετάνιος  
(15x37,5) cm.

€ 3,54 | 9.021-15 Φιγούρες 
Θεάτρου Σκιών Κολλητήρι (10x24) cm.

€ 3,54 | 9.021-16 Φιγούρες 
Θεάτρου Σκιών Κοπρίτης (10x24) cm.

€ 3,54 | 9.021-17 Φιγούρες 
Θεάτρου Σκιών Μπιρικόκος (7x18) cm.

€ 4,72 | 9.021-18 Φιγούρες 
Θεάτρου Σκιών Μέγας Αλέξανδρος 
(13x36) cm.

€ 3,90 | 9.021-19 Φιγούρες 
Θεάτρου Σκιών Φίδι (6,5x21,5) cm.

€ 3,90 | 9.021-20 Φιγούρες 
Θεάτρου Σκιών Μπέης (11x30) cm.

€ 3,90 | 9.021-21
Φιγούρες Θεάτρου Σκιών Κρητικός 
(11,5x33) cm.

€ 3,90 | 9.021-22 Φιγούρες 
Θεάτρου Σκιών Εβραίος (11x28) cm.

12
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10 11
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€ 34,20 | 25.003 
Στολή κλόουν φόρμα μεγάλη
Kαλοφτιαγμένη στολή από ύφασμα με 
τέλειο φινίρισμα.

€ 31,46 | 25.017
Στολή Αμαλία
Περιλαμβάνεται φούστα, ζακέτα, 
φέσι, δαντέλες. 

€ 25,20 | 25.022
Στολή Ξωτικό

€ 21,46 | 25.026
Στολή ανδρική Γαλάτης

€ 22,10 | 25.016
Στολή Τσολιάς No.6
Περιλαμβάνεται καπέλο, γιλέκο, 
πουκάμισο, φουστανέλα, ζώνη, 
φούντες ποδιών. 

€ 26,64 | 25.024
Στολή Χιονάνρωπος

€ 22,90 | 25.027
Στολή ανδρική 
Χονδρός Γαλάτης 
Δεν συμπεριλαμβάνονται το 
καπέλο και το μουστάκι.

€ 27,22 | 25.042
Στολή η Βασίλισσα 
της Νύχτας

€ 21,46 | 25.040
Στολή Μάγειρας

€ 24,34 | 25.045
Στολή Ελαφάκι

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ,
ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΣΤΟΛΗ  

ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ!
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€ 31,54 | 25.002
Στολή Αγίου Βασίλη 
ανδρική

€ 25,20 | 25.018
Στολή Βοσκός

€ 25,20 | 25.053
Στολή Παλιός Χρόνος

€ 23,40 | 25.019
Στολή Μάγος
Διατίθεται σε 3 διαφορετικά 
χρώματα. 

€ 25,20 | 25.020
Στολή Ιωσήφ

€ 23,40 | 25.021
Στολή Παναγία

€ 20,16 | 25.025
Στολή Αγγελάκι

€ 25,20 | 25.023
Στολή Καλικατζαράκι

€ 25,20 | 25.001
Στολή Αγίου Βασίλη 
παιδική

€ 25,20 | 25.046
Στολή Παναγία 
(ΒΕΛΟΥΔΟ)

€ 23,40 | 25.047
Στολή Χριστουγεννιάτικο 
Δενδράκι

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ,
ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΣΤΟΛΗ  

ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ!



232 Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Δ
ρα

μα
το

πο
ίη

σ
η

Β
άσ

ει
ς 

- 
Γα

ντ
όκ

ου
κλ

ες

€ 6,90 | 11.023
Bάση για 16 
δακτυλόκουκλες
Προσφέρει μεγάλη 
διευκόλυνση στην επιλογή της 
κατάλληλης κούκλας την ώρα 
της παράστασης. Eπιπλέον 
αναδεικνύει τις δακτυλόκουκλες 
σε ένα όμορφο θέμα μέσα στην 
αίθουσα (οι δακτυλόκουκλες 
δεν συμπεριλαμβάνονται) 
(14x20x4) cm.

€ 14,68 | 159.043
Βάση για 8 
γαντόκουκλες 
κουκλοθεάτρου
(70x20x12) cm. 

€ 42,00  
| 105.009
Tα επαγγέλματα 
με γαντόκουκλες
10 τεμάχια (30x20) cm.

€ 21,96 | 105.004
H κοκκινοσκουφίτσα με γαντόκουκλες
6 τεμάχια (30x20) cm.

€ 21,96 | 105.017
Ο Λύκος και τα τρία γουρουνάκια 
με γαντόκουκλες
5 τεμάχια (30x20) cm. 

€ 21,96 | 105.006
O Γιάννης και η φασολιά με γαντόκουκλες
6 τεμάχια (30x20) cm.

€ 37,01  
| 105.016
Tα παιδιά του 
κόσμου με 
γαντόκουκλες
8 τεμάχια  
(30x20) cm.
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€ 9,24 | 105.018
Η Κοκκινοσκουφίτσα με δακτυλόκουκλες
5 τεμάχια (9x6,5) cm.

€ 9,24 | 105.019
Ο Λύκος και τα τρία 
γουρουνάκια με 
δακτυλόκουκλες
5 τεμάχια (9x6,5) cm.

€ 10,18 | 105.020
Ο Πινόκιο με δακτυλόκουκλες
5 τεμάχια (30x22) cm.

€ 12,60 | 105.022
Ζώα φάρμας με 
δακτυλόκουκλες
10 τεμάχια (9x6,5) cm.

€ 12,60 | 105.023
Άγρια ζώα με δακτυλόκουκλες
10 τεμάχια (9x6,5) cm.

€ 14,78 | 105.024
Τα επαγγέλματα με δακτυλόκουκλες
10 τεμάχια (9x6,5) cm.
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€ 48,55 | 4.164
Kουκλοθέατρο ELKA
Ξύλινο κουκλοθέατρο άριστης κατασκευής όμορφα 
ζωγραφισμένο με υπέροχα φωτεινά χρώματα 
(65x35x110) cm.

€ 91,08 | 9.009
Κουκλοθέατρο μεγάλο
(82x145) cm. 

€ 53,22 | 105.012
Kουκλοθέατρο επιτραπέζιο 
Πρωτότυπο κουκλοθέατρο που τοποθετείται πάνω σε πάγκο 
ή τραπέζι ανάλογα με το ύψος του παιδιού. Φτιαγμένο 
από αφρώδες υλικό και με δική του βάση. Tο σκηνικό 
αλλάζει μπρος πίσω με ειδικά κουμπώματα για να παιχτούν 
σκηνές ημέρας αλλά και νύχτας (48x29x50) cm, (δεν 
συμπεριλαμβάνονται οι γαντόκουκλες).

€ 34,73 | 105.011
Kουκλοθέατρο 
πόρτας
Προσαρμόζεται πολύ εύκολα 
σε οποιοδήποτε άνοιγμα 
πόρτας, λύνοντας το πρόβλημα 
του χώρου στο νηπιαγωγείο 
και σε όμορφα χρώματα 
από πολύ καλής ποιότητας 
ύφασμα. Συμπεριλαμβάνεται 
και το στήριγμα για την πόρτα 
(70x150) cm.

€ 21,52 | 9.010-01
Κουκλοθέατρο τύπου Γ’
Διαθέτει πόρτες για μεγαλύτερη σταθερότητα 
(56x90) cm. 

€ 21,52 | 9.010
Κουκλοθέατρο τύπου Α’
Διαθέτει πόρτες για μεγαλύτερη σταθερότητα 
(56x90) cm. 

€ 20,31 | 9.007
Kουκλοθέατρο τύπου B’
Ξύλινο κουκλοθέατρο άριστης κατασκευής (56x90) cm.

€ 44,64 | 9.015
Κουκλοθέατρο μεσαίο
Ανθεκτικό με ξύλινο στήριγμα που 
προσαρμόζεται και σταθεροποιεί τις πόρτες 
για μεγαλύτερη ασφάλεια. Σε υπέροχα 
χρώματα και κουρτίνα από ύφασμα άριστης 
ποιότητας (63x32χ107) cm.
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φιγούρες:
-γιαγιά
-μάγος
-κλόουν
-αγοράκι
-βασίλισσα
-βασιλιάς
-κοκκινοσκουφίτσα
-κοντορεβυθούλης
-κοπέλα
-κοριτσάκι
-πρίγκιπας
-πριγκίπισσα
-μάγισσα
-μητέρα
-παππούς
-κυνηγός
-πατέρας
-τέρας

15 φιγούρες 
ζώων:
-κόκορας

-λύκος

-γάϊδαρος

-ποντίκι

-γάτα

-σκύλος

-λιοντάρι

-κατσικάκι (χωρίς κέρατα)

-αρκούδα

-κατσίκα

-αλεπού

-κατσικάκι (με κέρατα)

-κουνέλι

-γουρουνάκι

-κροκόδειλος

€ 3,46 (ανά τμχ.) | 9.008
Γαντόκουκλες κουκλοθεάτρου με 
μαλλιά Πανέμορφες κούκλες με μαλλιά.

€ 14,00 | 9.011
Τρία γουρουνάκια με γαντόκουκλες
(41x28x9) cm. 

€ 14,00 | 9.012
Ο Λύκος και τα κατσικάκια με 
γαντόκουκλες (41x28x9) cm. 

€ 14,00 | 9.013
Η Κοκκινοσκουφίτσα με γαντόκουκλες 
(41x28x9) cm.

€ 14,00 | 9.014
Η Χιονάτη και οι νάνοι με γαντόκουκλες
(41x28x9) cm. 

“
”

Σετ 4 τεμαχίων, σε 
κουτί για εύκολη 

αποθήκευση, 
επίσης περιέχεται 
και το παραμύθι 

σε διαλόγους. Το 
ύψος της κάθε 

γαντόκουλας είναι 
(37) με (42) cm, 

αναλόγως του 
σχεδίου.
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€ 11,55 | 217.001
Προϊστορικά ζώα
22 τεμαχίων, με ρεαλιστικές λεπτομέρειες σε πλαστικό βάζο (3,2) L.

€ 11,55 | 217.003
Ζώα φάρμας
22 τεμαχίων, με ρεαλιστικές λεπτομέρειες σε πλαστικό βάζο (3,2) L.

€ 11,55 | 217.005
Ζώα υδρότοπου
22 τεμαχίων, με ρεαλιστικές λεπτομέρειες σε πλαστικό βάζο (3,2) L.

€ 11,55 | 217.002
Ζώα ζούγκλας
22 τεμαχίων, με ρεαλιστικές λεπτομέρειες σε πλαστικό βάζο (3,2) L.

€ 11,55 | 217.004
Ζώα θάλασσας
22 τεμαχίων, με ρεαλιστικές λεπτομέρειες σε πλαστικό βάζο (3,2) L.

€ 11,55 | 217.006
Γάτες και σκυλάκια
22 τεμαχίων, με ρεαλιστικές λεπτομέρειες σε πλαστικό βάζο (3,2) L.

€ 13,75 | 219.001
Πουλιά εξωτικά

€ 13,75 | 219.003
Έντομα

€ 13,75 | 219.004
Πεταλούδες

€ 13,75 | 219.002
Πουλιά αυλής“

”

12 τεμαχίων, 
κατασκευασμένα 

από άριστης 
ποιότητας μαλακό 

πλαστικό που 
δεν κόβεται με το 

δάγκωμα, 
με λεπτομέρειες 
σε μίμηση των 

κανονικών.
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€ 122,21 | 5.106
Νεροχύτης ξύλινος
Συνδυάζεται με τους κωδικούς 5.105 / 5.107 / 5.108 (41χ30χ50) cm.

€ 122,21 | 5.105
Κουζίνα ξύλινη & φούρνος
Συνδυάζεται με τους κωδικούς 5.106 / 5.107 / 5.108 (41χ30χ50) cm.

€ 122,21 | 5.107
Πλυντήριο ξύλινο
Συνδυάζεται με τους κωδικούς 5.105 / 5.106 / 5.108 (41χ30χ50) cm.

€ 201,36 | 5.109
Κουζίνα ξύλινη μεγάλη & φούρνος
(80χ30χ60/94) cm.

€ 122,21 | 5.108
Ψυγείο ξύλινο
Συνδυάζεται με τους κωδικούς 5.105 / 5.106 / 5.107 (41χ30χ50) cm.
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€ 103,44 | 2.475
Κουζίνα Super Chef μπλε
Μία παιδική κουζίνα από την Little Tikes που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από μία κουζίνα 
ενός Super Chef καθώς διαθέτει φούρνο ψησίματος, φούρνο μικροκυμάτων, ψυγείο, πλατό 
ψησίματος, νεροχύτη,  καφετιέρα, τηλέφωνο, ντουλάπια και χώρους αποθήκευσης για τα 
πιάτα, τα  κουζινικά ακόμα και για τη πετσέτα του μικρού σεφ. Διαθέτει 1 κανάτα, 2 πλαστικά 
πιάτα, 2 πιρούνια, 2 κουτάλια, 2 μαχαίρια, 2 κούπες, 1 τηγάνι και πολλά ακόμα αξεσουάρ.  
Δέχεται προαιρετικά μπαταρίες ώστε να ακούγονται οι ήχοι των «ηλεκτρικών συσκευών» 
που διαθέτει (72x36x102) cm.

€ 177,97 | 2.503
Μοντέρνα κουζίνα
Τα παιδιά θα λατρέψουν τη μαγειρική χρησιμοποιώντας όλες τις δραστηριότητες 
και τα αξεσουάρ που προσφέρει αυτή η παιδική κουζίνα. Περιλαμβάνει καφετιέρα, 
μάτια κουζίνας με ήχους, πολλούς αποθηκευτικούς χώρους για τα κουζινικά, 
μεγάλο φούρνο, φουρνάκι μικροκυμάτων, ψυγείο και 30 τεμάχια διαφόρων 
κουζινικών. Δέχεται μπαταρίες που δεν περιλαμβάνονται (98χ35χ118) cm.

€ 115,71 | 2.513-1
Κουζίνα Gourmet μπλε
Με λεπτομέρειες «γρανίτη» και «ανοξείδωτης επιφάνειας» όπως οι πραγματικές! Διαθέτει φούρνο 
μικροκυμάτων, ψυγείο, φούρνο και εστία κουζίνας. Προσφέρει πολλές επιφάνειες προετοιμασίας 
του φαγητού ενώ στη συσκευασία περιέχονται ακόμα 18 αξεσουάρ μαγειρικής. Δέχεται 
προαιρετικά μπαταρίες ώστε να ακούγονται οι ήχοι των «ηλεκτρικών συσκευών» που διαθέτει 
(114,3x25,4x104,14) cm.

€ 100,81 | 2.475-1
Κουζίνα Super Chef κόκκινη
Μία παιδική κουζίνα από την Little Tikes που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από μία 
κουζίνα ενός Super Chef καθώς διαθέτει φούρνο ψησίματος, φούρνο μικροκυμάτων, 
ψυγείο, πλατό ψησίματος, νεροχύτη, καφετιέρα, τηλέφωνο, ντουλάπια και χώρους 
αποθήκευσης για τα πιάτα, τα κουζινικά ακόμα και για τη πετσέτα του μικρού σεφ. 
Διαθέτει 1 κανάτα, 2 πλαστικά πιάτα, 2 πιρούνια, 2 κουτάλια, 2 μαχαίρια, 2 κούπες, 
1 τηγάνι και πολλά ακόμα αξεσουάρ. Δέχεται προαιρετικά μπαταρίες ώστε να 
ακούγονται οι ήχοι των «ηλεκτρικών συσκευών» που διαθέτει (72x36x102) cm.
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€ 201,61 | 2.312
Κουζίνα δύο όψεων
Η πολυτελής αυτή κουζίνα περιλαμβάνει μια 
“μαγική” καφετιέρα, μαγνητική πόρτα ψυγείου και 
μια βρύση με ηλεκτρονικούς ήχους. Επίσης, έχει 
παράθυρο, μεγάλο νεροχύτη, φούρνο, πλυντήριο 
πιάτων και πιατοθήκη. Η εσωτερική πλευρά 
επιτρέπει στα παιδιά να μαγειρεύουν διασκεδαστικά 
στη κουζίνα και να ψήνουν στο barbeque του 
κήπου. Η εξωτερική πλευρά αποτελείται από 
πέτρινο πλακόστρωτο με πάνινη τέντα, τραπέζι 
με καρέκλα και διακοσμητικά λουλούδια. Η 
σχάρα “ψήνει” με ήχους και βγάζει αληθινή 
“φλόγα”. Περιλαμβάνει 29 αξεσουάρ και καπέλο 
μάγειρα. Οι μπαταρίες δεν συμπεριλαμβάνονται 
(94χ66χ114) cm.

€ 55,39 | 2.429
Παιδική ψησταριά-
μπάρμπεκιου
Κάθε στιγμή είναι ιδανική για 
να ψήσεις στο μπάρμπεκιου 
της Little Tikes, ακόμα και σε 
εσωτερικό χώρο! Διαθέτει 
διπλή σχάρα, νεροχύτη και 
μάτια κουζίνας στο πλάι και 8 
αξεσουάρ, ψωμάκια hamburger, 
μπιφτέκια, ψωμάκι hot dog, 
λουκάνικο, μπουκάλι ketchup, 
μασιά κ.ά. (62χ30χ71) cm.

€ 115,71 | 2.513 Κουζίνα Gourmet λευκή
Με λεπτομέρειες «γρανίτη» και «ανοξείδωτης επιφάνειας» όπως οι πραγματικές! Διαθέτει φούρνο 
μικροκυμάτων, ψυγείο, φούρνο και εστία κουζίνας. Προσφέρει πολλές επιφάνειες προετοιμασίας του 
φαγητού ενώ στη συσκευασία περιέχονται ακόμα 18 αξεσουάρ μαγειρικής. Δέχεται προαιρετικά μπαταρίες 
ώστε να ακούγονται οι ήχοι των «ηλεκτρικών συσκευών» που διαθέτει (114,3x25,4x104,14) cm.

€ 34,37 | 2.517
Παιδικό Grill με ρόδες
Διαθέτει πτυσσόμενο καπάκι και 12 αξεσουάρ (ψωμάκια 
hamburger, μπιφτέκια, ψωμάκι hot dog, λουκάνικο, 
μπουκάλι ketchup, μασιά κ.ά.), (50χ38χ61) cm.
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€ 147,22 | 2.525
Πολυμορφική παιδική κουζίνα κόκκινη
Η πολυμορφική παιδική κουζίνα που μεγαλώνει μαζί με το παιδί σας γιατί της δίνετε την 
ανάλογη μορφή σύμφωνα με την ηλικία του. Διαθέτει γαντζάκια για να κρεμιούνται κούπες, 
υποδοχείς πιάτων, φούρνο, ψυγείο και φουρνάκι μικροκυμάτων (όλα με πορτάκια που 
ανοίγουν και κλείνουν σαν αληθινά), παιχνίδια ταξινόμησης χρωμάτων και σχημάτων, 25 
αξεσουάρ (ποδιά μάγειρα, πλαστικά πιάτα, κούπες, μαχαιροπίρουνα, είδη ζαχαροπλαστικής 
και πολλά ακόμα), (119χ38χ83) cm.

€ 185,75 | 2.526-1
Παιδική κουζίνα με Bar κόκκινη
Προσφέρει γκριλ με ηλεκτρονικούς ήχους (δέχεται 3x ΑΑ αλκαλικές μπαταρίες 
που δεν συμπεριλαμβάνονται), φούρνο, φουρνάκι μικροκυμάτων και ψυγείο (όλα 
με ανοιγοκλειώμενα πορτάκια), καφετιέρα, πίνακα κιμωλίας, σκαμπό (48x48x28) 
cm, δύο αποθηκευτικούς χώρους, 36 αξεσουάρ (παιχνίδια τρόφιμα, κουζινικά). 
Διαστάσεις όταν στήνεται σε ευθεία (120x36x102) cm. Διαστάσεις όταν στήνεται σε 
σχήμα «L» (97x66x102) cm.

€ 144,80 | 2.525-4
Πολυμορφική παιδική κουζίνα ροζ
Η πολυμορφική παιδική κουζίνα που μεγαλώνει μαζί με το παιδί σας γιατί της δίνετε 
την ανάλογη μορφή σύμφωνα με την ηλικία του. Διαθέτει γαντζάκια για να κρεμιούνται 
κούπες, υποδοχείς πιάτων, φούρνο, ψυγείο και φουρνάκι μικροκυμάτων (όλα με 
πορτάκια που ανοίγουν και κλείνουν σαν αληθινά), παιχνίδια ταξινόμησης χρωμάτων και 
σχημάτων, 25 αξεσουάρ (ποδιά μάγειρα, πλαστικά πιάτα, κούπες, μαχαιροπίρουνα, είδη 
ζαχαροπλαστικής και πολλά ακόμα), (119χ38χ83) cm.

€ 185,75 | 2.526-4
Παιδική κουζίνα με Bar ροζ
Προσφέρει γκριλ με ηλεκτρονικούς ήχους (δέχεται 3x ΑΑ αλκαλικές μπαταρίες 
που δεν συμπεριλαμβάνονται), φούρνο, φουρνάκι μικροκυμάτων και ψυγείο (όλα με 
ανοιγοκλειώμενα πορτάκια), καφετιέρα, πίνακα κιμωλίας, σκαμπό (48x48x28) cm, 
δύο αποθηκευτικούς χώρους, 36 αξεσουάρ (παιχνίδια τρόφιμα, κουζινικά). Διαστάσεις 
όταν στήνεται σε ευθεία (120x36x102) cm. Διαστάσεις όταν στήνεται σε σχήμα «L» 
(97x66x102) cm.
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Παιδική κουζίνα με τρόλεϊ σερβιρίσματος
Διαθέτει τρόλεϊ ψησίματος-σερβιρίσματος που αποσπάται από 
τον κορμό και παίζεται ξεχωριστά. Το τρόλεϊ διαθέτει χώρους 
αποθήκευσης, γκριλ καθώς επίσης και χώρο προετοιμασίας 
των υλικών, φούρνο, φουρνάκι μικροκυμάτων και ψυγείο με 
πόρτες που ανοίγουν και κλείνουν σαν πραγματικές, νεροχύτη 
με βρύση και τηλέφωνο με βάση, πιάτο και τρόφιμα για 
κατοικίδια, πολλούς επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους, το 
ψυγείο διαθέτει ψύκτη νερού, βγάζει ηλεκτρονικούς ήχους 
μαγειρικής (χρειάζεται 2 AA αλκαλικές μπαταρίες που δεν 
συμπεριλαμβάνονται), 30+ αξεσουάρ (κουζινικά, τρόφιμα κ.ά.). 
Διαστάσεις της κουζίνας χωρίς το τρόλεϊ: (100x41x111) cm. 
Διαστάσεις του τρόλεϊ (59x41x50) cm. Ύψος από το έδαφος 
έως τον πάγκο (56) cm, (145x41x111) cm.

€ 91,81 | 2.530
Παιδική κουζίνα με Grill
Kουζίνα μαγειρικής με ψησταριά μπάρμπεκιου από την Little Tikes. Διαθέτει σχάρα ψησίματος 
2 επιπέδων, φούρνο με πόρτα που ανοίγει σαν πραγματική, κουμπιά με μηχανικούς ήχους, 
χώρους αποθήκευσης, 10 αξεσουάρ (εργαλεία ψησίματος, πλαστικά παιδικά τρόφιμα, πιάτα, 
κούπες κ.ά.). Δεν δέχεται μπαταρίες (75χ31χ90) cm.

€ 167,62 | 2.528
Παιδική κουζίνα Gourmet
Διαθέτει hλεκτρονικούς ήχους ψησίματος 
(χρειάζεται 2 AA αλκαλικές μπαταρίες 
που δεν συμπεριλαμβάνονται), μοντέρνο 
νιπτήρα, φούρνο, φουρνάκι μικροκυμάτων 
και ψυγείο (με πόρτες που ανοίγουν και 
κλείνουν σαν κανονικές), ντουλάπια και 
άλλους χώρους αποθήκευσης, 16 αξεσουάρ 
(τηλέφωνο, μαχαιροπίρουνα, πιάτα, κούπες, 
επιφάνεια κοπής, πλαστικά τρόφιμα κ.ά.). 
Ύψος τραπεζιού από το έδαφος (49,53) cm. 
Ύψος κουζίνας από το έδαφος (52,07) cm. 
Ύψος ψυγείου από το έδαφος (59,69) cm, 
(114x26x105) cm.

€ 67,50 | 2.476
Παιδική κουζίνα εξοχής
Τα παιδιά θα διασκεδάσουν δημιουργικά για πολλές ώρες με αυτή τη παιδική κουζίνα 
από την Little Tikes. Το σχήμα της καθιστά ιδανικό χώρο τοποθέτησης κάποια γωνία 
του δωματίου. Περιλαμβάνει φούρνο, νεροχύτη, ψυγείο, ψηλό ράφι αποθήκευσης με 
λεπτομέρειες, εμφάνιση γρανίτη και πολλά αξεσουάρ. Δέχεται προαιρετικά μπαταρίες 
ώστε να ακούγονται οι ήχοι των «ηλεκτρικών συσκευών» που διαθέτει (74χ36χ98) cm.
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€ 90,27  
| 15.024
Κουζίνα λευκή
Μια πανέμορφη κουζίνα 
σε λαμπερά χρώματα 
από πολύ ανθεκτικό 
πλαστικό, κατάλληλη για 
το ύψος των παιδιών, με 
φούρνο, πλυντήριο πιάτων, 
πιατοθήκη, νεροχύτη, ρολόϊ 
και 15 ακόμη αξεσουάρ 
(50x32x70) cm.

€ 27,98 | 3.136
Κουζίνα κυκλική
Μοντέρνου στυλ. Διαθέτει 
φούρνο, νιπτήρα με βρύση, 
θέσεις για αποθήκευση 
των κουζινικών ενώ 
περιλαμβάνει κουζινικά.
Πραγματικό παιχνίδι ρόλων 
που είναι ένας πολύ καλός 
τρόπος για την ανάπτυξη 
της φαντασίας και των 
κοινωνικών δεξιοτήτων 
(50x17x71) cm.

€ 44,02 | 3.137
Κουζίνα κόκκινη
Μοντέρνου στυλ. Διαθέτει φούρνο, 
νιπτήρα με βρύση, θέσεις για 
αποθήκευση των κουζινικών ενώ 
περιλαμβάνει κουζινικά. Πραγματικό 
παιχνίδι ρόλων που είναι ένας πολύ 
καλός τρόπος για την ανάπτυξη 
της φαντασίας και των κοινωνικών 
δεξιοτήτων (48,5x32x95) cm.

€ 47,04 | 3.113
Κουζίνα
Μοντέρνου στυλ με 23 
αξεσουάρ. Διαθέτει διακόπτες 
για τα μάτια και τον φούρνο, 
νιπτήρα με βρύση, θέσεις για 
αποθήκευση των κουζινικών 
ενώ περιλαμβάνει κουζινικά 
και κατσαρολικά.Πραγματικό 
παιχνίδι ρόλων που είναι ένας 
πολύ καλός τρόπος για την 
ανάπτυξη της φαντασίας και 
των κοινωνικών δεξιοτήτων 
(56x42x107) cm.

€ 42,14 | 3.133
Παιδική κουζίνα
Μοντέρνου στυλ. Διαθέτει 
φούρνο, νιπτήρα με βρύση, 
θέσεις για αποθήκευση των 
κουζινικών ενώ περιλαμβάνει 
κουζινικά και κατσαρολικά.
Πραγματικό παιχνίδι ρόλων που 
είναι ένας πολύ καλός τρόπος 
για την ανάπτυξη της φαντασίας 
και των κοινωνικών δεξιοτήτων 
(55x44x107) cm.

€ 32,58  
| 48.052
Κουζίνα 
minichef
Καταπληκτική 
κουζινούλα για 
πολύ μικρά παιδιά 
με ωραία χρώματα. 
Κάθε αξεσουάρ 
παράγει σχετικό ήχο 
π.χ. μίξερ, πλυντήριο, 
φούρνος. Οι μπαταρίες 
συμπεριλαμβάνονται 
(29) cm.
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€ 20,22 | 15.096
Εστία μαγειρικής με 
κουζινικά
Περιλαμβάνει 6 αξεσουάρ (30x26x37) cm.

€ 11,35 | 15.099
Μίνι εστία μαγειρικής με 
κουζινικά 
Σετ 6 τεμαχίων (37χ25χ10) cm.

€ 11,94 | 3.149
Καφετιέρα
Πραγματικό παιχνίδι ρόλων, αποτελεί καλό τρόπο για την 
ανάπτυξη της φαντασίας και των κοινωνικών δεξιοτήτων 
(22x15x28) cm.

€ 7,20 | 3.127
Πιατοθήκη
Τα κουζινικά της φωτογραφίας περιλαμβάνονται (32x25x10) cm.

€ 13,84 | 3.131
Φουρνάκι
Πραγματικό παιχνίδι ρόλων που είναι ένας πολύ καλός τρόπος για την 
ανάπτυξη της φαντασίας και των κοινωνικών δεξιοτήτων (25,5x16,5x16,5) cm.

€ 10,98 | 3.151
Μεταλλικά κουζινικά
Σετ 6 τεμαχίων (40x30x6,5) cm.

€ 12,02 | 3.150
Μαγειρική με μεταλλική χύτρα 9 τεμαχίων
Περιλαμβάνει μεταλλική χύτρα, επιφάνεια κοπής, λαχανικά και 
άλλα αξεσουάρ (39x10x29) cm.
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€ 15,80 | 15.111
Σκεύη ζαχαροπλαστικής σετ 24 τεμαχίων
Όμορφα και γερά παιδικά κουζινικά παιχνίδια. Φτιαγμένα από μαλακό ανθεκτικό υλικό 
ώστε να μην σπάνε και σε πολύ όμορφα ζωηρά χρώματα. Ειδικά σχεδιασμένα σετ για 
παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία (36,5x26,5x10) cm.

€ 25,83 | 15.113
Κουζινικά σετ πικ-νικ
Σετ 46 τεμαχίων (38x29x9) cm.

€ 28,20 | 15.129
Σετ δείπνου με τρόφιμα 63 τεμαχίων
Mε όλα τα απαραίτητα για το παιδικό τραπέζι. Φτιαγμένα από μαλακό ανθεκτικό 
υλικό ώστε να μην σπάνε και σε πολύ όμορφα ζωηρά χρώματα. Ειδικά 
σχεδιασμένα σετ για παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία (38x23x9) cm.

€ 15,53 | 15.112
Σερβίτσιο πρωινού 29 τεμαχίων
Όμορφα και γερά, φτιαγμένα από μαλακό ανθεκτικό υλικό ώστε να μην 
σπάνε και σε πολύ όμορφα ζωηρά χρώματα. Ειδικά σχεδιασμένα σετ για 
παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία (29x10x20) cm.

€ 36,67 | 15.128
Σερβίτσιο δείπνου και μαγειρικής πολυτελείας
Σετ 100 τεμαχίων. Για ιδιαίτερη περιποίηση στους μικρούς «καλεσμένους» μας. 
Φτιαγμένα από μαλακό ανθεκτικό υλικό ώστε να μην σπάνε και σε πολύ όμορφα 
ζωηρά χρώματα. Ειδικά σχεδιασμένα σετ για παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία.

€ 33,81 | 28.114
Ολοκληρωμένο σετ φαγητού για 8 άτομα σε κουβά
Kατάλληλο για παιχνίδι αλλά και για ΠΡΑΓΜΑΤΙΚH ΧΡΗΣΗ!!! Όλα τα 
προϊόντα Viking είναι ασφαλή για τα παιδιά από την ηλικία του 1 έτους, 
χωρίς μικρά κομμάτια και πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
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€ 3,87 | 30.032
Μαγειρικά σκεύη
Διάμετρος (12-13) και (16) cm.

€ 7,80 | 3.073
Βαλιτσάκι κουζινικών
Εύχρηστο βαλιτσάκι με κουζινικά (23x10x19) cm.

€ 19,45 | 30.031
Μαγειρικά σκεύη αλουμινίου
Σετ 11 τεμαχίων, από (5,5) έως (16) cm.

€ 12,78 | 15.088
Σετ τσαγιού με δίσκο 
18 τεμαχίων, (36,5x27x11) cm.

€ 10,76 | 15.097
Κουζινικά σε καλάθι πικ-νικ
Σετ 18 τεμαχίων, (24x18x20) cm. 

€ 5,84 | 3.117
Σετ μαγειρικής σε θήκη
Περιλαμβάνει 2 κούπες, 2 πιατάκια, κανάτα, 
τηγάνι, κατσαρόλα με καπάκι, ταψί, κουτάλα 
και άλλα αξεσουάρ (16χ16χ16) cm.

Άθραυστα

€ 9,39 | 15.106
Σετ για πλύσιμο 
πιάτων
10 τεμαχίων, (27,5χ24,5χ9) cm.
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€ 32,65 | 15.081
Κουζινάκι με μαγειρικά 
σκεύη & εργαλεία
Σετ 24 τεμαχίων.

€ 35,22 | 15.083
Σερβίτσιο δείπνου πολυτελείας
Σετ 63 τεμαχίων.

€ 23,67 | 30.030
Σετ κουζινικών
72 τεμαχίων, διάμετρος μπολ (11) cm, πιάτα (12,5) cm, 
ποτήρια (6) cm, μαχαιροπήρουνα (11) cm.

€ 7,24 | 15.094
Σκεύη ζαχαροπλαστικής 
Σετ 12 τεμαχίων, (14,5x12x22) cm.

€ 27,32 | 15.080
Σκεύη για πλύσιμο πιάτων 
Σετ 36 τεμαχίων.

Άθραυστα

€ 6,80 | 15.063
Σερβίτσιο τσαγιού
Σετ 17 τεμαχίων, (19χ12χ18,5) cm.
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€ 17,53 | 15.064
Σερβίτσιο δείπνου και καφέ
Σετ 42 τεμαχίων, (37x10x27) cm.

€ 6,71 | 15.061
Σερβίτσιο δείπνου 22 τεμαχίων, (18,5x16x13) cm.

€ 27,93 | 15.028
Σερβίτσιο πρωινού & 
δείπνου 
Σετ 72 τεμαχίων,  
(38χ24χ10) cm.

€ 6,80 | 15.062
Σερβίτσιο καφέ 17 τεμαχίων, (16,5x14x16) cm.

€ 4,31 | 15.105
Φρούτα και λαχανικά
Το σετ διατίθεται σε διχτάκι που περιλαμβάνει 10 φρούτα και λαχανικά μεταξύ αυτών φράουλα, 
αχλάδι, λεμόνι, κρεμμύδι, πιπεριά, κολοκύθα, καρότο, μανιτάρι, καλαμπόκι και αγγούρι 
(20x10x7,5) cm.

€ 24,22 | 4.291
Ξύλινα φρούτα-λαχανικά σε δίσκο
Περιλαμβάνει μήλο, αχλάδι, λεμόνι, πορτοκάλι, μπανάνα, αγγούρι, 
μανιτάρι, καρότο, μαχαίρι και τον δίσκο (18χ25,5χ5) cm.

Άθραυστα
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€ 10,82 | 30.026
Γεύμα σνίτσελ
Σνίτσελ (13) cm, πατάτες (7) cm.

€ 12,88 | 30.006
Ποικιλία 12 φρούτων σε 
φυσικό μέγεθος (20x10x26) cm.

€ 13,38  
| 30.007
Ποικιλία 12 
λαχανικών σε 
φυσικό μέγεθος 
(20x10x26) cm.

€ 12,36 | 30.008
Ποικιλία 12 
θαλασσινών σε 
φυσικό μέγεθος 
(30x5x13) cm.

€ 15,46 | 30.009
Ποικιλία 12 κρεάτων σε φυσικό 
μέγεθος (16x9x15) cm.

€ 14,80 | 30.012
Ποικιλία 12 γλυκών σε φυσικό μέγεθος (17x5x18) cm.

€ 24,98 | 30.011
Ποικιλία 12 αρτοσκευασμάτων σε 
φυσικό μέγεθος (28x10x20) cm.

€ 10,82 | 30.028
Γεύμα θαλασσινά
Θαλασσινά (9) cm, πατάτες (7) cm.

€ 14,98 | 30.023
Πρωινό παζλ 3d με βάση (37x29) cm.
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€ 6,49 | 15.084
Πρωινό σε δίσκο Σετ 10 τεμαχίων, (27,5x14,5x7) cm.

€ 13,64 | 30.029
Γεύμα πίτσα
Διάμετρος πίτσας (18) cm, με 
2 εργαλεία (20) cm.

€ 8,16 | 30.022
Ποικιλία 24 snacks σε φυσικό μέγεθος
Από (4,5) έως (10,5) cm.

€ 8,16 | 15.087
Σετ παγωτού Σετ 14 τεμαχίων, (14x12x20) cm.

€ 4,58 | 3.100-1
Λαχανικά σε καλάθι
Το σετ περιλαμβάνει  
13 λαχανικά (23χ8χ17) cm.

€ 4,58 | 3.100
Φρούτα σε καλάθι
Το σετ περιλαμβάνει  
12 φρούτα (23χ8χ17) cm.

€ 16,10 | 15.126
Μπάρμπεκιου σετ 27 τεμαχίων
Όμορφα και γερά, φτιαγμένα από μαλακό ανθεκτικό υλικό ώστε να μην 
σπάνε και σε πολύ όμορφα ζωηρά χρώματα. Περιλαμβάνει ψησταριά, μασιά, 
σπάτουλα, τρόφιμα αλλά και μπουκάλι σάλτσας. Ειδικά σχεδιασμένα σετ για 
παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία (30,5x25x12,5) cm.

€ 9,17  
| 15.117
Γεύμα burger 
σετ 16 τεμαχίων
Όμορφα και γερά, 
φτιαγμένα από μαλακό 
ανθεκτικό υλικό ώστε 
να μην σπάνε και σε 
πολύ όμορφα ζωηρά 
χρώματα. Ειδικά 
σχεδιασμένα σετ για 
παιδικούς σταθμούς 
και νηπιαγωγεία 
(18x18x21) cm.
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€ 17,32 | 48.075
Κούκλα αγοράκι 
μαύρο με μαλλιά
(38) cm.

€ 17,30 | 48.076
Κούκλα κοριτσάκι 
μαύρο με μαλλιά 
(38) cm.

€ 17,32 | 48.078
Κούκλα κοριτσάκι 
κίτρινο με μαλλιά
(38) cm.

€ 17,30 | 48.077
Κούκλα αγοράκι 
κίτρινο με μαλλιά 
(38) cm.

€ 16,25 | 30.016
Αγοράκι μαύρο 
(41) cm.

€ 16,25 | 30.017
Κοριτσάκι μαύρο 
(41) cm.

€ 16,25 | 30.014
Αγοράκι λευκό 
(41) cm.

€ 16,25 | 30.015
Κοριτσάκι λευκό 
(41) cm.

€ 17,30 | 48.057
Κούκλα κοριτσάκι 
με μαλλιά (38) cm.

€ 17,30 | 48.056
Κούκλα αγοράκι 
με μαλλιά (38) cm.

Για διαθέσιμα 
σχέδια δείτε στο 
www.playcity.gr
Μαλακή κούκλα (45) cm.
Μαλακή κούκλα (52) cm.
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€ 18,93 | 4.292
Μοντέρνα κουκλοοικογένεια (6x3x13) cm.

€ 18,93 | 4.294
Κλασική κουκλοοικογένεια (6x3x13) cm.

€ 143,41 | 4.278
Ξύλινο πολυμορφικό κουκλόσπιτο με επίπλωση
Αποτελείται από 2 μέρη τα οποία μπορούν να συνδυαστούν με 2 τρόπους. 
Συμπεριλαμβάνονται 5 σετ επίπλων (48χ33χ54) cm.

€ 18,46 | 4.282
Λαχανόκηπος για κουκλόσπιτο
Περιλαμβάνει 1 φτυάρι, 1 ποτιστήρι, 1 καρότσι και 4 παρτέρια με λαχανικά που 
αφαιρούνται (καρότα, ραπανάκια, γογγύλια, μαρούλια), (10x4x2) cm.

€ 18,41 | 4.283
Παιδικό δωμάτιο με κουκέτα για 
κουκλόσπιτο
Πλήρης επίπλωση παιδικού δωματίου με κουκέτα, ιδανικό σετ για 
εξοπλισμό κουκλόσπιτου (7x13,5x12,5) cm.

€ 100,13 | 4.276
Ξύλινο πολυμορφικό κουκλόσπιτο
Αποτελείται από 2 μέρη που μπορούν να τοποθετηθούν με ποικίλους 
τρόπους. Η επίπλωση δεν περιλαμβάνεται (48x33x54) cm. 

€ 108,79 | 4.342
Δημιουργικό κουκλόσπιτο (εξοπλισμένο)
Αυτό το σύγχρονο σπίτι διαθέτει 3 μονάδες που μπορούν να τοποθετηθούν με 
διάφορους τρόπους. Διαθέτει 1 κινητή σκάλα, 2 στέγες με φωτοβολταϊκά, 6 
κινητούς τοίχους για διακόσμηση, 1 κρεβατοκάμαρα, 1 καθιστικό, 1 μπάνιο, κουζίνα 
και τραπεζαρία (36x36x16,5) cm.
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€ 22,64 | 30.018
Τρία σύνολα ρούχων αγοριού Νο.1
Κατάλληλα για τους κωδικούς 30.014 & 30.016 
αγοράκια (41) cm.

€ 22,64 | 30.055
Τρία σύνολα φορμάκια αγοριού
(41) cm.

€ 21,95 | 30.056
Τρία σύνολα ρούχων αγοριού Νο.2
(41) cm.

€ 22,64 | 30.054
Τρία σύνολα ρούχων κοριτσιού Νο.2
(41) cm.

€ 22,64 | 30.053
Τρία σύνολα φορμάκια κοριτσιού
(41) cm.
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€ 5,44 | 48.013
Μπουρνούζι μωρού
(17χ22) cm.

€ 3,24 | 48.016
Παπουτσάκια κούκλας
(7x4x2,5) cm.

€ 9,02 | 48.058
Ρούχα μπεμπέ Νο.1
(42) cm.

€ 8,96 | 48.060
Ρούχα-σύνολο αγοριού
(42) cm.

€ 8,96 | 48.061
Ρούχα-σύνολο 
κοριτσιού
(42) cm.

€ 6,40 | 48.015
Εσώρουχα κούκλας
Φανελάκι (9,5x13,5) cm, βρακάκι (10,5x8) cm.
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€ 9,14 | 158.023
Καρότσι κούκλας 
πλαστικό
(36x28x48) cm.

€ 12,57 | 158.024
Καρότσι κούκλας πλαστικό με προστασία
(52x37x47) cm.

€ 23,72 | 3.051
Τρόλεϊ 
περιποίησης 
μωρού 
Yπέροχο τρόλεϊ με 7 
αξεσουάρ για να φροντίσετε 
το μωρό σας όπως του 
αξίζει! Tο μωρό δεν 
συμπεριλαμβάνεται, 
(44x30x50) cm.

€ 18,02 | 30.044
Αξεσουάρ μπάνιου μωρού
Με 6 αξεσουάρ, (44x21) cm.

€ 164,39 | 5.048
Έπιπλο φροντίδας μωρού
Tο μωρό δεν συμπεριλαμβάνεται, (60x34x50) cm.

€ 23,72 | 3.089
Τρόλεϊ 
σερβιρίσματος
Περιλαμβάνει 17 αξεσουάρ 
που χρειάζονται για ένα 
ολοκληρωμένο σερβίρισμα 
τσαγιού (44x30x48) cm. 
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€ 16,30 | 3.086
Σιδερώστρα σετ 
Σετ 5 τεμαχίων, (63x20x56) cm.

€ 34,12 | 185.013
Σιδερώστρα και σίδερο Vileda
(27χ12χ63) cm.

€ 1,43 | 89.001
Φαράσι με σκουπάκι πλαστικό
(12,5x2x16) cm.

€ 12,24 | 3.130
Σίδερο ατμού
Πραγματικό παιχνίδι ρόλων που είναι ένας πολύ 
καλός τρόπος για την ανάπτυξη της φαντασίας και των 
κοινωνικών δεξιοτήτων (27,5x18x16) cm.

€ 4,14 | 3.135
Σίδερο σιδερώματος
(19x8,5x10,5) cm.

€ 23,72 | 3.048
Τρόλεϊ καθαριότητας
Περιλαμβάνει 9 αξεσουάρ που χρειάζονται σε ένα συνεργείο 
καθαρισμού (44x30x48) cm.

€ 13,60 | 3.129
Σκούπα ηλεκτρική
Πραγματικό παιχνίδι ρόλων που 
είναι ένας πολύ καλός τρόπος για 
την ανάπτυξη της φαντασίας και των 
κοινωνικών δεξιοτήτων (63x20x56) cm.
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€ 8,99 | 185.003
Βαλιτσάκι γιατρού με εργαλεία μεσαίο
Περιλαμβάνει:  
στηθοσκόπιο | σύριγγα | θερμόμετρο | κάτοπτρο αυτιού | σφυρί
(19x21x8,5) cm.

€ 6,18 | 185.004
Βαλιτσάκι γιατρού με εργαλεία μικρό
Περιλαμβάνει: στηθοσκόπιο | σύριγγα | θερμόμετρο (21x6,5x17) cm.

€ 24,04 | 185.018
Βαλιτσάκι γιατρού διώροφο με εργαλεία
Σε πλαστικό βαλιτσάκι γιατρού που περιλαμβάνει: πιεσόμετρο, στηθοσκόπιο, 
εργαλείο για έλεγχο αυτιών, σφυράκι, ψαλίδι, λαβίδα, τσιμπίδα, ένεση, 
θερμόμετρο, γάζα και συνταγολόγιο (25x15x20) cm.

€ 18,72 | 185.005
Βαλιτσάκι γιατρού με εργαλεία μεγάλο
Περιλαμβάνει: στηθοσκόπιο | σύριγγα | θερμόμετρο | κάτοπτρο 
αυτιού | σφυρί και ακόμη 5 ιατρικά εργαλεία (27x24x10) cm. 

€ 27,23 | 185.020
Βαλιτσάκι πυροσβέστη
Σε πλαστικό βαλιτσάκι που περιλαμβάνει: πυροσβεστήρα, φακό, 
σφυρίχτρα, τηλέφωνο, τσεκούρι κ.ά. Δέχεται 2χR6 μπαταρίες που δεν 
συμπεριλαμβάνονται (27x9,5x23) cm.

€ 22,12 | 3.047
Τρόλεϊ γιατρού
Η επίσκεψη στο γιατρό θα είναι πλέον ένα παιχνίδι 
για τα παιδιά που θα εξοικειωθούν με το υπέροχο 
αυτό τρόλεϊ που συμπεριλαμβάνει 16 απαραίτητα 
αξεσουάρ (49,5x30x49,5) cm.

€ 6,80 | 3.128
Βαλιτσάκι γιατρού με 10 εργαλεία
(23x10,5x22) cm.



257Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Γω
νι

ές
 - 

αυ
θό

ρμ
ητ

ες
 δ

ρα
στ

ηρ
ιό

τη
τε

ς
Ε

πα
γγ

έλ
μα

τα

€ 39,18 | 3.106
Κομμωτήριο και 
γωνιά ομορφιάς 
με μπλε σκαμνάκι
Περιλαμβάνει 
14 αξεσουάρ
(51χ40χ89) cm.

€ 35,50 | 48.063
Βαλιτσάκι ομορφιάς
Λειτουργεί με μπαταρίες οι οποίες συμπεριλαμβάνονται, με 11 
αξεσουάρ (33) cm.

€ 15,18 | 48.079
Βαλιτσάκι ομορφιάς mini
Mε 12 αξεσουάρ, (28) cm.

€ 14,67 | 185.012
Βαλιτσάκι κομμωτηρίου 
με 8 αξεσουάρ
Περιλαμβάνει πιστολάκι στεγνώματος 
μαλλιών, άθραυστο καθρεφτάκι, 
χτένες κ.ά. (21,5x19x8,5) cm.

€ 13,92 | 3.134
Κομμωτήριο-γωνιά 
ομορφιάς επιτραπέζιο
Πραγματικό παιχνίδι ρόλων που 
είναι ένας πολύ καλός τρόπος για 
την ανάπτυξη της φαντασίας και των 
κοινωνικών δεξιοτήτων. Με αξεσουάρ 
(30x18x44) cm.

€ 39,18 | 3.132
Κομμωτήριο-γωνιά 
ομορφιάς «beauty’s Sara»
Πραγματικό παιχνίδι ρόλων που 
είναι ένας πολύ καλός τρόπος για 
την ανάπτυξη της φαντασίας και των 
κοινωνικών δεξιοτήτων (50x17x71) cm.

€ 33,26 | 3.126
Κομμωτήριο-γωνιά 
ομορφιάς με πράσινο 
σκαμνάκι
Πραγματικό παιχνίδι ρόλων που 
είναι ένας πολύ καλός τρόπος για 
την ανάπτυξη της φαντασίας και των 
κοινωνικών δεξιοτήτων. Περιλαμβάνει 
εργαλεία καλλωπισμού, αξεσουάρ και 
σκαμνάκι (55x38x86) cm.
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€ 37,72 | 2.070
Μικρός πάγκος εργασίας μηχανικού
Συμπαγής πάγκος εργασίας για μικρότερα παιδιά. Τα εργαλεία, οι βίδες και τα εξαρτήματα 
είναι στο ιδανικό μέγεθος για χρήση από νήπια. Βοηθάει στο να αναπτύξουν τα παιδιά τις 
μηχανικές τους δεξιότητες και τον συντονισμό. Κλείνει διπλώνοντας τα πόδια για εύκολη 
αποθήκευση. Διαθέτει 7 αξεσουάρ-εργαλεία (43x28x41) cm.

€ 70,72 | 185.014
Εργαστήριο μηχανικού Bosch
Πολύ στοιβαρός πάγκος μηχανικού σε «χρώματα εργασίας». Περιλαμβάνει 77 
αξεσουάρ (85x15x59) cm.

€ 26,42 | 3.111
Πάγκος μηχανικού
Με 9 εργαλεία. Πραγματικό παιχνίδι ρόλων που είναι ένας πολύ καλός τρόπος για 
την ανάπτυξη της φαντασίας και των κοινωνικών δεξιοτήτων (47x30x74) cm.

€ 8,36 | 3.123
Εργαλεία μηχανικού 4 τεμαχίων
Το σετ περιλαμβάνει τρυπάνι, σφυρί, κατσαβίδι και τανάλια (36x26x7) cm.

€ 30,08 | 185.017
Εργαλειοθήκη technico με 16 εργαλεία
Το τρυπάνι δουλεύει και βγάζει ήχους σαν πραγματικό. Δέχεται 2χR6 μπαταρίες που 
δεν συμπεριλαμβάνονται.

€ 23,72 | 3.122
Τρόλεϊ μηχανικού
Πραγματικό παιχνίδι ρόλων που 
είναι ένας πολύ καλός τρόπος για 
την ανάπτυξη της φαντασίας και των 
κοινωνικών δεξιοτήτων. Περιλαμβάνει 
πολλά εργαλεία που χρειάζονται σε 
κάθε άξιο μηχανικό (44x30x50) cm.
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€ 55,39 | 2.308
Πάγκος μαραγκού
Παιδικός πάγκος εργασίας μαραγκού που προσφέρει πολλές ώρες δημιουργικού 
παιχνιδιού στα νήπια. Κατασκευασμένος ώστε να προσφέρει απόλυτη ασφάλεια κατά 
την «εργασία» στους μικρούς τεχνίτες. Με 7 αξεσουάρ και εργαλεία (54x40x80) cm.

€ 54,66 | 185.015
Εργαστήριο μαραγκού 
Bosch
Πολύ στοιβαρός πάγκος μαραγκού 
σε «χρώματα εργασίας». 
Περιλαμβάνει 56 αξεσουάρ 
(51x12x74) cm.

€ 27,38 | 3.094
Πάγκος μαραγκού
Με 33 εργαλεία, 
συμπεριλαμβανομένων τρυπάνι, 
σφυρί, γυαλιά προστασίας, βίδες 
κλπ. Πραγματικό παιχνίδι ρόλων 
που είναι ένας πολύ καλός 
τρόπος για την ανάπτυξη της 
φαντασίας και των κοινωνικών 
δεξιοτήτων (50x30x74) cm.

€ 24,36 | 3.114
Τρόλεϊ μαραγκού
Περιλαμβάνει 24 αξεσουάρ 
που χρειάζονται σε έναν 
μαραγκό που σέβεται την 
εργασία του (44x30x48) cm.

€ 17,04 | 3.120
Πάγκος μαραγκού επιτραπέζιος με εργαλεία
Πραγματικό παιχνίδι ρόλων που είναι ένας πολύ καλός τρόπος για την ανάπτυξη της 
φαντασίας και των κοινωνικών δεξιοτήτων (37x28,5x30) cm.

€ 41,58 | 3.138
Κέντρο εργασίας με 
33 εργαλεία
Πραγματικό παιχνίδι ρόλων που 
είναι ένας πολύ καλός τρόπος 
για την ανάπτυξη της φαντασίας 
και των κοινωνικών δεξιοτήτων 
(50x29x80) cm.
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| 4.289
Πάγκος 
μαραγκού 
μεγάλος
Μεταφέρεται εύκολα 
αλλά και να προσφέρει 
ασφαλές παιχνίδι. 
Περιλαμβάνει 22 
παιδικά εργαλεία-
εξαρτήματα, μεταξύ 
αυτών σφυράκι, κλειδί, 
βίδες, παξιμάδια και 
πολλά άλλα αξεσουάρ 
(16,5χ23,1χ45,5) cm.

€ 35,40 | 48.080
Βαλιτσάκι
Mε 19 εργαλεία (33) cm. 

€ 22,87 | 4.370
Εργαλειοθήκη
Τα εργαλεία που περιλαμβάνονται είναι ένα σφυρί, κλειδί, κατσαβίδι, 
αλφάδι και μεζούρα. Το βαλιτσάκι των εργαλείων είναι υφασμάτινο 
και πλένεται στο πλυντήριο (17x15x5) cm.

€ 27,60 | 4.374
Εργαλειοθήκη-ρομπότ
Είναι μια εργαλειοθήκη που μπορεί να μετατραπεί σε ρομπότ. Το σετ περιλαμβάνει 10 τεμάχια, 
σφυρί, κλειδί, κατσαβίδι, μπουλόνια, βίδες και 1 κουτί εργαλείων που μπορεί να γυρίσει ανάποδα 
και να φτιάξετε ένα ρομπότ (20,5x11x13) cm.

€ 17,40 | 185.002
Εργαλειοθήκη με 
εργαλεία μαραγκού
Πολύ γερή εργαλειοθήκη, 
με τρυπάνι που δουλεύει 
με μπαταρία, πριόνι, σφυρί, 
κατσαβίδι, κλειδί, σανίδες, 
βίδες, παξιμάδια κ.λ.π. Οι 
μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται 
(28x14x18) cm.

€ 12,12 | 158.021
Εργαλεία μαραγκού σε 
τρόλεϊ με χερούλι
Με 10 εργαλεία (32χ22χ25) cm.
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€ 40,32 | 2.403
Καρότσι super 
market cozy
(67x25x56) cm.

€ 40,32 | 2.403-4
Καρότσι super market cozy 
princess
(67x25x56) cm. 

€ 37,57 | 2.423
Παιδικό καρότσι super market
(40x24x56) cm.

€ 37,57 | 2.423-4
Παιδικό καρότσι super market 
princess (40x24x56) cm. 

€ 26,65 | 2.516-1
Καρότσι super market μπλε
(37x30x54) cm.

€ 26,65 | 2.516-4
Καρότσι super market ροζ
(37x30x54) cm.

“
”

Περιλαμβάνουν 
κάθισμα για κούκλα 

ή αρκουδάκι, 
αποθηκευτικό χώρο 

για παιχνίδια και 
άλλα αντικείμενα, 
μοναδικό στυλ και 

εμφάνιση.
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€ 224,81 | 5.104
Μαγαζάκι ξύλινο
Με πολλά ράφια για να διευκολύνουν τη πώληση. Δεν συμπεριλαμβάνεται 
ο εξοπλισμός, (78χ80χ118) cm.

€ 116,80 | 4.295
Μανάβικο
Ένα καλοσχεδιασμένο ξύλινο 
μανάβικο, το οποίο είναι εξοπλισμένο 
με ειδικό πάγκο για τις πωλήσεις, 
με 6 καφάσια που μετακινούνται, 
ένα πίνακα για σημειώσεις και ένα 
γάντζο για τις τσάντες. Η οροφή 
είναι υφασμάτινη και πλένεται στο 
πλυντήριο. Τα παιδιά διασκεδάζουν 
πουλώντας φρούτα και λαχανικά 
(τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται), 
(58x45,5x112,8) cm.

€ 127,49 | 5.088
Μαγαζάκι ξύλινο
Δεν συμπεριλαμβάνεται ο εξοπλισμός, (85χ52χ120) cm.

€ 27,98  
| 3.112
Μανάβικο
Με 19 αξεσουάρ 
(45χ28χ78,5) cm.
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€ 10,93 | 15.026
Τηλέφωνο με ήχους  
Πανέμορφη, σαν αληθινή συσκευή με κουδούνισμα, γερή με 
ωραία χρώματα (19x8x18) cm.

€ 22,40  | 185.006
Ηλεκτρονική ζυγαριά και ταμειακή μηχανή
Με ηλεκτρονική οθόνη, πιεζόμενη βάση και ήχους. Οι μπαταρίες 
δεν συμπεριλαμβάνονται (17x18,5x30,5) cm.

€ 17,18 | 185.007
Κλασσική ζυγαριά παντοπωλείου
Με μηχανική λειτουργία, η ένδειξη του βάρους είναι 
ορατή και από τις δύο πλευρές (16,5x15x25,5) cm.

€ 6,16 | 30.033
Ταμειακή μηχανή
(10x10) cm.

€ 5,70 | 30.034
Ζυγαριά
(24x10) cm.

€ 5,98 | 86.003
Καρότσι λαϊκής
Πλαστικό με μεγάλες ρόδες 
διώροφο καρότσι (25x20x55) cm.

€ 1,32 (ανά τμχ.) | 89.003
Καλαθάκια πλαστικά άδεια
(30χ20χ11) cm.

€ 9,77 | 147.017
Καρότσι super market 
(37x27x40) cm.

€ 38,13 | 185.009
Ηλεκτρονική ταμειακή 
μηχανή
Φτιαγμένη από πολύ ανθεκτικό 
πλαστικό με ωραία χρώματα και 
πλήκτρα σαν αληθινά, δέχεται 
πιστωτική κάρτα ενώ διαθέτει 
scanner, ταινία προϊόντων, 
μικρόφωνο ανακοινώσεων και ήχο 
όταν ανοίγει το συρτάρι μετρητών 
ή κατά την τοποθέτηση μέσα της 
πιστωτικής κάρτας. Περιλαμβάνει 
εικονικά προϊόντα, κέρματα και 
χαρτονομίσματα ενώ παρουσιάζει 
ψηφιακούς αριθμούς στην οθόνη 
(35x22x27) cm.
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€ 45,60 | 62.001
Χαλάκι κυκλοφοριακής αγωγής
Το παιχνίδι εξελίσσεται σε μία πόλη και σε ένα χωριό. 
Απεικονίζονται φάρμες, εργοστάσια, αεροδρόμιο, δημαρχείο, 
γκαράζ, αστυνομικό τμήμα και νοσοκομείο. Ιδανικό για 
κυκλοφοριακή αγωγή (150χ100) cm.

€ 20,59 | 15.124
Σταθμός επισκευής-συνεργείο
Σετ 4 τεμαχίων, περιλαμβάνει 3 αυτοκινητάκια fun cars( φορτηγό, μεταφορέα και 
όχημα) και φυσικά το συνεργείο (35x28x17) cm.

€ 20,59 | 15.125
Σταθμός άμεσης βοήθειας
Σετ 4 τεμαχίων, περιλαμβάνει 3 αυτοκινητάκια fun cars (ασθενοφόρο, 
πυροσβεστικό και αστυνομικό όχημα) και φυσικά τον σταθμό άμεσης βοήθειας 
(35x28x17) cm.

€ 59,73 | 28.107
Πόλη Viking μεγάλη
(73x66) cm.

€ 38,41 | 28.108
Πόλη Viking μικρή
(64x40) cm.
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€ 22,22 | 28.074
Σταθμός σιδηρόδρομου
Διάμετρος (62) cm.

€ 15,40 | 28.079
Νοσοκομείο
Με φορείο & 2 φιγούρες, (25x17x21) cm.

€ 18,66 | 28.080 Φάρμα
Περιλαμβάνει 1 τρακτέρ με καρότσα, 1 αγελάδα, 1 άλογο, 1 γουρουνάκι, 
1 γεωργό, φράχτη και κάδο, (25x17x21) cm.

“ Viking toys
Φανταστικά παιχνίδια με όμορφα χρώματα και άριστη ποιότητα 
κατασκευής. Βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν την φαντασία 
τους και την σκέψη. Όλα τα παιχνίδια Viking είναι ασφαλή για 
τα παιδιά από την ηλικία του 1 έτους, χωρίς μικρά κομμάτια 
και πλένονται στο πλυντήριο πιάτων. Κατάλληλα τόσο για 

εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους. Το υψηλής ποιότητας 
πλαστικό κάνει εξαιρετικά ανθεκτικά τα παιχνίδια.
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€ 2,46 | 15.116
Fun cars
Διαθέσιμα σε 3 σχέδια, αεροπλάνο, ελικόπτερο και ταξί. Αθόρυβα στο παιχνίδι και 
ανθεκτικά όσο κανένα άλλο. Δοκιμάστε τα! (15,5x12x7) cm.

€ 4,31 | 28.097
Cute racer Carrot
(14) cm.

€ 4,31 | 28.098
Cute racer Cheese 
(14) cm.

€ 4,31 | 28.099
Cute racer Banana
(14) cm.

€ 4,31 | 28.100
Cute racer Bone (14) cm.

€ 4,31  
| 28.101
Cute racer 
Blueberry
(14) cm.

€ 3,48 | 28.096
Οχήματα εργασίας maxi trucks
(14) cm.

€ 7,94 | 28.104
Σχολικό με οδηγό (21) cm.
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€ 4,31  
| 28.102
Cute racer 
Acon (14) cm.

€ 4,36 | 28.105
Buzy Bees (14) cm.

€ 16,06 | 28.106
Μπετονιέρα 
Mε 2 φιγούρες (25) cm.

€ 16,46 | 28.109
Αυτοκινητόδρομος
(82x38) cm.

€ 18,35 | 28.110
Αυτοκινητόδρομος με γέφυρα
(67χ33) cm.

€ 67,06 | 28.111
Αυτοκινητόδρομος μεγάλος 100 τεμαχίων
Σε κουβά (20) L, (170χ94) cm.

€ 70,22 | 28.112
Σιδηρόδρομος μεγάλος 100 τεμαχίων
Σε κουβά (20) L, (170χ94) cm.

€ 23,52 | 28.113
Mini chubbies 20 
τεμαχίων σε κουβά
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€ 39,38 | 28.071
Πολλαπλή κατασκευή γκαράζ με λίμνη
Με γερανό, κινητή γέφυρα, 2 ράμπες, 3 βάρκες, 1 όχημα και 1 ελικόπτερο (69χ8χ52) cm.

€ 42,70 | 28.072
Πολλαπλή κατασκευή 
κάστρο με τάφρο
Με ράμπα, κινητή γέφυρα, 
βάρκα, άλογο με κάρο και 5 
φιγούρες (69χ8χ52) cm.

€ 9,13 | 28.090
Χαλάκι παιχνιδιού αεροδρόμιο
(70x1x90) cm. 

€ 9,13 | 28.091
Χαλάκι παιχνιδιού αυτοκινητόδρομος 
(70x1x90) cm. 

€ 9,13 | 28.095
Χαλάκι παιχνιδιού φάρμα
(70x1 x90) cm. 

€ 9,13 | 28.092
Χαλάκι παιχνιδιού λιμάνι
(70x1x90) cm.

€ 15,77 | 28.093
Αυτοκινητόδρομος-ελικοδρόμιο σε κουβά
Περιλαμβάνει αυτοκινητόδρομο, πάρκινγκ, ελικοδρόμιο, 2 οχήματα (αυτοκίνητο, ελικόπτερο), 
σήματα κυκλοφορίας και αποθηκεύεται εύκολα σε κουβά (80χ40) cm.

“
”

Viking toys
Φανταστικά παιχνίδια με όμορφα χρώματα και άριστη 

ποιότητα κατασκευής. Βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν 
την φαντασία τους και την σκέψη. Όλα τα παιχνίδια Viking 

είναι ασφαλή για τα παιδιά από την ηλικία του 1 έτους, 
χωρίς μικρά κομμάτια και πλένονται στο πλυντήριο πιάτων. 

Κατάλληλα τόσο για εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς 
χώρους. Το υψηλής ποιότητας πλαστικό κάνει εξαιρετικά 

ανθεκτικά τα παιχνίδια.
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€ 28,61 | 15.068
Οχήματα dantoy
Σετ 7 τεμαχίων, (17) cm.

€ 19,28 | 2.074
Όχημα 4x4 Buggy 
Ένα μεγάλο όχημα 
παιχνιδιού από την Little 
Tikes, με σπορ εμφάνιση 
(39x25x30) cm.

€ 14,90 | 2.220
Φορτωτής
Χειροκίνητος πολύ ανθεκτικός πλαστικός από τη Little Tikes. Απλώς τραβήξτε την 
ειδική χειρολαβή για να σηκωθεί ο κουβάς του φορτωτή (38x23x28) cm.

€ 14,90 | 2.357
Χωματουργικό 
φορτηγό
Με αποσπώμενο μέρος 
που μετατρέπεται σε κουβά 
(38χ23χ28) cm.

€ 35,66 | 15.067
Αυτοκίνητα & 
αεροπλάνα dantoy
Σετ 22 τεμαχίων, αυτοκίνητα 
(8-9) cm & αεροπλάνα  
(14-15) cm.

€ 7,01 | 2.102
Αυτοκίνητο αγώνων
(26χ10χ21) cm.
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€ 9,38 | 28.026
Μεταφορέας
Mε 2 οχήματα, (31) cm.

€ 10,32 (ανά τμχ.) | 28.035
Νταλίκες (32) cm.

€ 18,70 | 28.070
Φορτηγό (35) cm.

€ 5,54 | 28.081
Αυτοκινητόδρομος 
Σετ 24 τεμαχίων. “

”

Viking toys
Φανταστικά παιχνίδια με όμορφα χρώματα και άριστη 

ποιότητα κατασκευής.
Όλα τα παιχνίδια Viking είναι ασφαλή για τα παιδιά 

από την ηλικία του 1 έτους, χωρίς μικρά κομμάτια και 
πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.

Κατάλληλα τόσο για εσωτερικούς όσο και 
εξωτερικούς χώρους. Το υψηλής ποιότητας πλαστικό 

κάνει εξαιρετικά ανθεκτικά τα παιχνίδια.
Όλα τα οχήματα έχουν μαλακά ελαστικά για να 

μην κάνουν σχεδόν καθόλου θόρυβο και ζημιές σε 
δάπεδα και έπιπλα.

€ 34,19 | 2.142
Μεταφορέας οχημάτων μπλε/γκρι
Γιγάντιος μεταφορέας οχημάτων, με 2 σπορ αυτοκίνητα. Η ράμπα κατεβαίνει για να φορτώσει τα 
αυτοκίνητα (72x18x25) cm.

€ 34,19 | 2.142-2
Μεταφορέας 
οχημάτων κόκκινο/
μαύρο
Γιγάντιος μεταφορέας οχημάτων, 
με 2 σπορ αυτοκίνητα. Η ράμπα 
κατεβαίνει για να φορτώσει τα 
αυτοκίνητα (72x18x25) cm.
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€ 76,56 | 28.046
Κουβάς γίγας με 30 οχήματα
Περιλαμβάνει: 5 οχήματα εργασιών (14) cm, 
3 χωματουργικά με καρότσα (30) cm, 
1 τρένο maxi (45) cm, 2 σκαθάρια-Jeep (14) cm, 
4 βάρκες (14) cm, 4 οχήματα chubbies (10) cm, 
2 καρότσες για οχήματα (10) cm, 
4 αεροπλάνα-ελικόπτερα (10) cm, 
1 τρενάκι chubby (32) cm.

€ 64,93 | 28.083
Κουβάς με 18 οχήματα
Περιλαμβάνει: 10 χωματουργικά οχήματα (14) cm,  
4 χωματουργικά με καρότσα (30) cm,  
4 σκαθάρια-Jeep (14) cm.

€ 32,54 | 28.044
Κουβάς με 30 οχήματα
Περιλαμβάνει: 14 οχήματα chubbies (7) cm, 
3 οχήματα chubbies (15) cm, 
9 αεροπλάνα-ελικόπτερα chubbies (7) cm, 
4 βάρκες (10) cm.

€ 27,48 | 28.082
Κουβάς με 15 οχήματα
Περιλαμβάνει: 6 οχήματα chubbies (10) cm, 
1 καρότσα για οχήματα (10) cm, 
3 αεροπλάνα-ελικόπτερα (10) cm,  
1 τρενάκι chubby (32) cm, 
2 βάρκες (10) cm.

“
”

Viking toys
Φανταστικά παιχνίδια με όμορφα χρώματα και 

άριστη ποιότητα κατασκευής. 
Όλα τα παιχνίδια Viking είναι ασφαλή για τα 

παιδιά από την ηλικία του 1 έτους, χωρίς μικρά 
κομμάτια και πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.

Κατάλληλα τόσο για εσωτερικούς όσο και 
εξωτερικούς χώρους. Το υψηλής ποιότητας 

πλαστικό κάνει εξαιρετικά ανθεκτικά τα 
παιχνίδια. Όλα τα οχήματα έχουν μαλακά 

ελαστικά για να μην κάνουν σχεδόν καθόλου 
θόρυβο και ζημιές σε δάπεδα και έπιπλα.
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€ 1,04 (ανά τμχ.) | 28.016
Βάρκες (14) cm.

€ 2,00 (ανά τμχ.) | 28.031
Οχήματα με καρότσα chubbies (15) cm.

€ 1,10 (ανά τμχ.) | 28.048
Οχήματα chubbies (7) cm.

€ 1,34 (ανά τμχ.) | 28.033
Αεροπλάνα-ελικόπτερα (10) cm.

€ 3,34 (ανά τμχ.) | 28.053
Αγωνιστικά formula (15) cm.

€ 2,55 (ανά τμχ.) | 28.050
Οχήματα εργασίας chubbies (10) cm.

€ 2,70 | 28.050-1
Καρότσα για οχήματα εργασίας 
chubbies (10) cm.

€ 1,83 (ανά τμχ.) | 28.049
Οχήματα chubbies (10) cm.

“
”

Viking toys
Φανταστικά παιχνίδια με όμορφα 

χρώματα και άριστη ποιότητα 
κατασκευής. Όλα τα παιχνίδια Viking 
είναι ασφαλή για τα παιδιά από την 

ηλικία του 1 έτους, χωρίς μικρά κομμάτια 
και πλένονται στο πλυντήριο πιάτων. 

Κατάλληλα τόσο για εσωτερικούς όσο 
και εξωτερικούς χώρους. Το υψηλής 
ποιότητας πλαστικό κάνει εξαιρετικά 

ανθεκτικά τα παιχνίδια. Όλα τα οχήματα 
έχουν μαλακά ελαστικά για να μην 

κάνουν σχεδόν καθόλου θόρυβο και 
ζημιές σε δάπεδα και έπιπλα.
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€ 11,90 | 28.037
Φορτηγό (25) cm. € 11,86 | 28.038

Πυροσβεστικό όχημα 
(25) cm.

€ 15,08 | 28.054
Ελικόπτερο διάσωσης
Με φορείο & 3 φιγούρες, (26) cm.

€ 15,08 | 28.055
Αστυνομία ελικόπτερο διάσωσης 
Με 2 φιγούρες & 1 αυτοκίνητο, (26) cm.

€ 14,34 | 28.057
Τρακτέρ φορτωτής
Με 1 φιγούρα (25) cm.

€ 13,22 | 28.058
Φορτωτής
Με 2 φιγούρες (25) cm.

€ 14,16 | 28.059
Ασθενοφόρο
Με φορείο & 2 φιγούρες, (25) cm.

€ 14,06 | 28.060
Μεταφορέας αλόγων
Με 1 φιγούρα & 2 άλογα, (25) cm.

“
”

Viking toys
Φανταστικά παιχνίδια με όμορφα 

χρώματα και άριστη ποιότητα 
κατασκευής. Όλα τα παιχνίδια Viking 
είναι ασφαλή για τα παιδιά από την 

ηλικία του 1 έτους, χωρίς μικρά κομμάτια 
και πλένονται στο πλυντήριο πιάτων. 

Κατάλληλα τόσο για εσωτερικούς όσο 
και εξωτερικούς χώρους. Το υψηλής 
ποιότητας πλαστικό κάνει εξαιρετικά 

ανθεκτικά τα παιχνίδια. Όλα τα οχήματα 
έχουν μαλακά ελαστικά για να μην 

κάνουν σχεδόν καθόλου θόρυβο και 
ζημιές σε δάπεδα και έπιπλα.
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€ 15,08 | 28.062
Φορτηγό-σχήματα (25) cm.

€ 11,28 | 28.063
Τζιπ Με 2 φιγούρες, (25) cm.

€ 12,72 | 28.066
Ιατρική βοήθεια Με 2 φιγούρες, (25) cm.

€ 12,94 | 28.067
Αστυνομικό όχημα
Με 2 φιγούρες, (25) cm.

€ 12,94 | 28.065
Ταξί New York Με 2 φιγούρες, (25) cm.

€ 13,82 | 28.061
Μεταγωγικό αστυνομίας
Με 2 φιγούρες, (25) cm.

€ 11,56 | 28.064
Ταξί Με 2 φιγούρες, (25) cm.

€ 18,86 | 28.085
Κιβωτός του Νώε
Με 7 φιγούρες, (37) cm.

€ 13,32 | 28.075
Ferry boat
Με 2 οχήματα & 2 φιγούρες, (30) cm.

€ 18,86 | 28.086
Πειρατικό καράβι με κανόνι
Με 1 φιγούρα, (40) cm.

“
”

Viking toys
Φανταστικά παιχνίδια με όμορφα χρώματα και άριστη ποιότητα 

κατασκευής. Όλα τα παιχνίδια Viking είναι ασφαλή για τα παιδιά 
από την ηλικία του 1 έτους, χωρίς μικρά κομμάτια και πλένονται 
στο πλυντήριο πιάτων. Κατάλληλα τόσο για εσωτερικούς όσο 

και εξωτερικούς χώρους. Το υψηλής ποιότητας πλαστικό κάνει 
εξαιρετικά ανθεκτικά τα παιχνίδια. Όλα τα οχήματα έχουν μαλακά 
ελαστικά για να μην κάνουν σχεδόν καθόλου θόρυβο και ζημιές 

σε δάπεδα και έπιπλα.
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€ 5,52 | 28.051
Τρενάκι chubby 
(32) cm.

€ 8,82 | 28.025 Τρένο maxi (45) cm.

€ 1,76 | 28.052
Ποδήλατα chubbies (10) cm.

€ 12,50 | 28.056
Αεροπλάνο
Με 2 φιγούρες, (30) cm.

€ 19,27 | 28.042
Φορτωτής καρότσα  
(52) cm.

€ 19,66 | 28.068
Πυροσβεστικό όχημα
Mε 2 φιγούρες, (35) cm.

€ 19,18 | 28.041
Φορτηγό με καρότσα
(52) cm.

€ 14,50 | 28.094
Τζιπ Σαφάρι 
Με 3 φιγούρες, (25) cm. “

”
Viking toys

Φανταστικά παιχνίδια με όμορφα χρώματα και άριστη ποιότητα 
κατασκευής. Όλα τα παιχνίδια Viking είναι ασφαλή για τα παιδιά 
από την ηλικία του 1 έτους, χωρίς μικρά κομμάτια και πλένονται 
στο πλυντήριο πιάτων. Κατάλληλα τόσο για εσωτερικούς όσο 

και εξωτερικούς χώρους. Το υψηλής ποιότητας πλαστικό κάνει 
εξαιρετικά ανθεκτικά τα παιχνίδια. Όλα τα οχήματα έχουν μαλακά 
ελαστικά για να μην κάνουν σχεδόν καθόλου θόρυβο και ζημιές 

σε δάπεδα και έπιπλα.

€ 20,08 | 28.069
Απορριμματοφόρο
Mε 2 φιγούρες, (35) cm.
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€ 465,66 | 2.498
Κρεβάτι πειρατικό καράβι
Τα νήπια θα έχουν έναν μοναδικό θησαυρό στο παιδικό τους δωμάτιο. Θα τους χαρίσει 
πολλές ώρες παραμυθένιου παιχνιδιού φαντασίας, ενώ διαθέτει και παιχνιδόκουτο. Το 
στρώμα (131x69x10) cm, δεν συμπεριλαμβάνεται (220χ120χ214) cm.

€ 349,76 | 2.103
Κρεβάτι Princess με στρώμα
Διαστάσεις στρώματος (129χ71χ10) cm, (170χ94χ112) cm.

€ 333,09 | 2.063-1
Κρεβάτι sport αυτοκίνητο με στρώμα κόκκινο
Διαστάσεις στρώματος (130x71x9) cm, (173χ103χ51) cm.
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€ 29,08 | 149.001
Κρεβατάκι στοιβαζόμενο χωρίς ρόδες
Στιβαρής κατασκευής σχεδιασμένα ειδικά για παιδικούς σταθμούς 
και ολοήμερα νηπιαγωγεία. Κατασκευάζονται από ασφαλή 
μη τοξικά υλικά και αντιβακτηριακό ύφασμα που αναπνέει 
και πλένεται. Στοιβάζονται εύκολα το ένα πάνω στο άλλο για 
οικονομία χώρου και δέχονται ρόδες για εύκολη μετακίνηση. 
Βάρος (3,7) kg, (133x58x12) cm.

€ 5,93 | 149.002
Ρόδες για κρεβατάκια 
στοιβαζόμενα
Σετ 4 τεμαχίων, προτείνεται να μπαίνει ένα 
σετ ανα 6 κρεβάτια ώστε να μετακινούνται 
ευκολότερα κατά την αποθήκευση!

€ 2,80 | 154.001
Σεντόνι βαμβακερό λευκό ράντσου
100% βαμβακερό, άριστης ποιότητας σεντόνι κατάλληλο 
για το στοιβαζόμενο κρεβατάκι νηπιαγωγείων.

€ 2,00 | 154.003
Μαξιλάρι παιδικό
Αντιαλλεργικό μαξιλαράκι για νήπια 
κατάλληλο για παιδικούς σταθμούς και 
ολοήμερα νηπιαγωγεία (45χ30χ8) cm.

€ 10,40 | 154.005
Κουβέρτα ακρυλική
Kατάλληλη και για παιδικούς σταθμούς 
και ολοήμερα νηπιαγωγεία. Διαθέσιμη σε 
4 υπέροχα σχέδια (140x100) cm.

08 ροζ                                  15 γαλάζιο                          19 πράσινο                     20 πορτοκαλί

€ 17,60 | 154.008
Σετ 2 σεντόνια & 1 μαξιλαροθήκη 
βαμβακερά
Παιδικά σεντόνια σετ (πανωσέντονο-κατωσέντονο) 
και μαξιλαροθήκη σετ 100% βαμβακερά 
κατάλληλα και για παιδικούς σταθμούς και 
ολοήμερα νηπιαγωγεία. Διαθέσιμα σε 4 υπέροχα 
σχέδια!

κόκκινο | μπλε | πράσινο | πορτοκαλί | μωβ | κίτρινο | ροζ

01 αρκουδάκια καφέ             02 αρκουδάκια βεραμάν          03 καμηλοπάρδαλη                04 αρκουδάκι ροζ

Διατίθεται και σε άλλα χρώματα
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€ 43,30 | 172.006
Καρεκλάκι φαγητού μωρού
Πτυσσόμενο καρεκλάκι φαγητού, μιας 
θέσης στο ύψος τραπεζιού σε γαλάζιο, 
πράσινο και πορτοκαλί (30χ60χ110) cm.

€ 20,97 | 172.005
Στρώμα παρκοκρέβατου
Στρωματάκι μωρού για παρκοκρέβατο σε πρακτική τσάντα 
μεταφοράς, (120x60) cm.

€ 42,95 | 172.009
Relax μωρού
Με τσάντα μεταφοράς, σε έντονους χρωματισμούς και μπαριέρα δραστηριοτήτων. Σύμφωνο με 
τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΝ 12790. (77χ47) cm, ξαπλωμένο (26) cm.

€ 53,40 | 172.014
Παρκοκρέβατο πτυσσόμενο
Διαθέτει σάκο μεταφοράς ενώ είναι διαθέσιμο σε 5 χρώματα! 
Εγκεκριμένο σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Στάνταρντ EN 12227 
(120x60x95) cm.

€ 174,44 | 172.018
Κρεβατάκι ξύλινο λευκό “Ηρώ”
(144χ77χ85) cm.€ 43,74 | 172.028

Θήκη αλλαξιέρας ξύλινη
(85χ55χ7) cm.

€ 26,21 | 172.029
Βρεφική μαλακή αλλαξιέρα
(48x70x9) cm.

λαχανί-μπλε | κόκκινο-λαχανί | ροζ-λαχανί

€ 31,47 | 172.037
Βρεφική αλλαξιέρα με βάση κρεβατιού
(46,5χ82χ9,5) cm.

τιρκουάζ | γκρι | πράσινο | καφέ | κόκκινο

Για περισσότερα κρεβατάκια δείτε www.playcity.gr
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€ 51,70 | 149.007
Σύστημα αποθήκευσης με 9 
πλαστικά συρτάρια
Οι διαστάσεις του είναι (77x37x68) cm, 
ενώ οι διαστάσεις κάθε συρταριού είναι 
(30x20x13) cm. Άριστη σχέση ποιότητας-τιμής.

€ 55,38 | 149.008
Σύστημα αποθήκευσης με 10 διαφανή πλαστικά 
συρτάρια
Οι διαστάσεις των 8 μικρών συρταριών είναι (30x20x13) cm, ενώ οι διαστάσεις 
των 2 μεγάλων είναι (41x30x13) cm. Τέλος οι διαστάσεις ολόκληρου του 
συστήματος είναι (98x37x68) cm. Άριστη σχέση ποιότητας-τιμής.

€ 91,66 | 2.472
Παιχνιδόκουτο Primary
Είναι ιδανικό για την τακτοποίηση των παιχνιδιών σε 
παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, παιδότοπους ακόμη 
και στο παιδικό δωμάτιο. Διαθέτει και δύο συρτάρια για 
μικρότερα παιχνίδια (97χ59χ56) cm.

“
”

Κατασκευασμένα 
από ανθεκτικό πλαστικό 

πολύ καλής ποιότητας κατάλληλα 
για αποθηκευτικό χώρο, με μεγάλα 
χερούλια για να τα μεταφέρετε πολύ 

εύκολα.

€ 234,60 | 5.084
Παγκάκι-συρταριέρα
(120χ35χ36) cm.

€ 109,57 | 4.297
Ρυθμιζόμενο 
καρεκλάκι φαγητού - 
Πορτοκαλί
(60x60x83) cm.

€ 31,47 | 172.038
Καρεκλάκι φαγητού mini
Τριών θέσεων ρύθμιση ύψους, ζώνη ασφαλείας 
τριών σημείων, ρυθμιζόμενοι ιμάντες, αφαιρούμενος 
δίσκος (42χ37χ48) cm.

€ 83,28 | 172.040
Παρκοκρέβατο Sweet Dream
Με 2ο όροφο, κουνουπιέρα και μπάρα παιχνιδιών (120Χ60) cm.

€ 65,74 | 172.039
Παρκοκρέβατο Snooze δίχρωμο 
πράσινο-μπλε  
Διαθέτει 2ο όροφο, τσάντα μεταφοράς, σάκο 
μεταφοράς, ρόδες με φρένα και κουνουπιέρα 
(120Χ60) cm.

€ 109,57 | 4.298
Ρυθμιζόμενο 
καρεκλάκι φαγητού - 
Μαύρο
(60x60x83) cm.
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€ 40,25 | 149.003
Σετ παιδικό πλαστικό τραπέζι με 2 καρέκλες
Διαθέτει αποθηκευτικό χώρο για ζωγραφιές, εργαλεία ζωγραφικής ή τουβλάκια μέσα στην «ασφαλώς» ανοιγόμενη 
τάβλα του. Η άλλη μεριά της τάβλας, χρησιμοποιείται ως βάση για κατασκευές με τουβλάκια. Διατίθεται σε 2 χρώματα 
ροζ και μπλε. Διαστάσεις τραπεζιού (51χ51χ46) cm, διάσταση καρέκλας (35χ32χ25) cm.

€ 46,41 | 149.005
Τραπεζάκι παραλληλόγραμμο
Iδανικό για παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία. Με ξύλινη βάση από MDF, 
μεταλλικά πόδια και ειδικά τελειώματα για απόλυτη σταθερότητα αλλά και προστασία 
του δαπέδου σας! Άριστη σχέση ποιότητας-τιμής. Διαστάσεις (90χ60χ49,5) cm, 
ρυθμιζόμενο ύψος (54) έως (60) cm.

€ 15,16 | 149.006
Καρεκλάκι πλαστικό με μεταλλικά πόδια 
στοιβαζόμενο
Ιδανικό για παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία. Με πολύ γερό 
πλαστικό κάθισμα, μεταλλικό επινικελωμένο σκελετό και πόδια 
με ειδικά τελειώματα (χρωματιστές λαστιχένιες στρογγυλές 
τάπες) για απόλυτη σταθερότητα αλλά και προστασία του 
δαπέδου σας! Άριστη σχέση ποιότητας-τιμής. Διατίθεται σε 4 
διαφορετικά χρώματα! Διαστάσεις (33χ35χ52) cm, ύψος θέσης 
(35) cm.

€ 32,23 | 149.009
Σετ κλασικό παιδικό πλαστικό τραπέζι με 2 καρέκλες
Διαστάσεις τραπεζιού (51χ51χ46) cm, διάσταση καρέκλας (35χ32χ25) cm.

€ 15,47 | 2.523-1
Παιδική καρέκλα κόκκινη
(47χ37χ46) cm.

€ 15,47 | 2.523-2
Παιδική καρέκλα λαχανί
(47χ37χ46) cm.

€ 15,47 | 2.523-4
Παιδική καρέκλα ροζ
(47χ37χ46) cm.

€ 15,47 | 2.523-3
Παιδική καρέκλα πορτοκαλί
(47χ37χ46) cm.

κόκκινο | κίτρινο | πράσινο | μπλε

“ ”
Πρωτοποριακά καρεκλάκια 
κήπου με ψηλή πλάτη για 

παιδιά από την Little Tikes. 
Στοιβάζονται για εξοικονόμηση 

χώρου.
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€ 70,40 | 157.088
Τραπέζι τετράγωνο
(60χ60) cm, ρυθμιζόμενο ύψος (58) ή (60) cm.

€ 137,83 | 157.089
Τραπέζι ελλειπτικό
(155χ85) cm, ρυθμιζόμενο ύψος (58) ή (60) cm.

€ 87,78 | 157.091
Τραπέζι παραλληλόγραμμο
(120χ60) cm, ρυθμιζόμενο ύψος (58) ή (60) cm.

€ 21,53 | 157.092
Καρεκλάκι με ίσια πλάτη
(41χ41χ56) cm, ρυθμιζόμενο ύψος θέσης (26) ή (32) cm.

€ 27,20 | 157.093
Καρεκλάκι με κυκλική πλάτη
(41χ41χ56) cm, ρυθμιζόμενο ύψος θέσης (26) ή (30) cm.

€ 118,67 | 157.090
Τραπέζι στρόγγυλο
Διάμετρος (115) cm, ρυθμιζόμενο ύψος (58) ή (60) cm.

κόκκινο | κίτρινο | πράσινο | μπλε | μωβ  |  γκρι

“
”

Πολύ γερά, όμορφα, 
τραπέζια κατάλληλα 
για παιδικό σταθμό 

ή νηπιαγωγείο, 
σε 6 χρώματα με 

φανταστική γραμμή. 

“
”

Πολύ γερά, όμορφα, 
με φανταστική γραμμή, 

στοιβαζόμενα για οικονομία 
χώρου κατά την αποθήκευση 
τους, κατάλληλα για παιδικό 

σταθμό ή νηπιαγωγείο. 
Διατίθενται σε 6 διαφορετικά 

χρώματα.
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€ 140,25 | 20.040
Τραπεζάκι  
παραλληλόγραμμο άσπρο
(130x65x52) cm.
Η επιφάνεια εργασίας είναι σε άσπρο 
χρώμα ενώ τα πόδια του είναι διαθέσιμα 
σε 4 χρώματα. Ιδανικό για τον εξοπλισμό 
παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων.

€ 197,30 | 20.042
Τραπεζάκι εξάγωνο άσπρο
(65) cm, κάθε πλευρά ύψος (52) cm.
Η επιφάνεια εργασίας είναι σε άσπρο χρώμα 
ενώ τα πόδια του είναι διαθέσιμα σε 4 χρώματα. 
Ιδανικό για τον εξοπλισμό παιδικών σταθμών και 
νηπιαγωγείων.

€ 29,97 | 20.037
Καρεκλάκι πλαστικό
(50χ30χ27) cm.
Ιδανικό για τον εξοπλισμό παιδικών 
σταθμών και νηπιαγωγείων.

01 κόκκινο 02 κίτρινο
03 πράσινο 04 μπλε

€ 31,36 | 20.038
Καρεκλάκι πλαστικό
(53x30x30) cm.
Ιδανικό για τον εξοπλισμό παιδικών 
σταθμών και νηπιαγωγείων.

01 κόκκινο 02 κίτρινο
03 πράσινο 04 μπλε

50

27

30

53

30

30

€ 113,51 | 20.041
Τραπεζάκι κυκλικό άσπρο
Διάμετρος (80) cm, ύψος (52) cm.
Η επιφάνεια εργασίας είναι σε άσπρο χρώμα ενώ τα 
πόδια του είναι διαθέσιμα σε 4 χρώματα. Ιδανικό για 
τον εξοπλισμό παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων.01 κόκκινα πόδια

02 κίτρινα πόδια
03 πράσινα πόδια
04 μπλε πόδια

01 κόκκινα πόδια
02 κίτρινα πόδια
03 πράσινα πόδια
04 μπλε πόδια

01 κόκκινα πόδια
02 κίτρινα πόδια
03 πράσινα πόδια
04 μπλε πόδια

01 κόκκινα πόδια
02 κίτρινα πόδια
03 πράσινα πόδια
04 μπλε πόδια

€ 65,89 | 2.466
Παιδικό τραπέζι με 
2 καρέκλες
Σετ που είναι ιδανικό για 
σνακ, χειροτεχνίες και τα 
παιχνίδια! Τα παιδιά μπορούν 
να καθίσουν αναπαυτικά 
και να επικεντρωθούν 
στην δραστηριότητά 
τους. Σχεδιασμένο με 
στρογγυλεμένες γωνίες και 
με επιφάνεια που καθαρίζει 
εύκολα (61χ48) cm.

€ 88,91 | 20.039
Τραπεζάκι 
τετράγωνο άσπρο
(65x65x52) cm.
Η επιφάνεια εργασίας είναι 
σε άσπρο χρώμα ενώ τα 
πόδια του είναι διαθέσιμα σε 
4 χρώματα. Ιδανικό για τον 
εξοπλισμό παιδικών σταθμών 
και νηπιαγωγείων.
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€ 69,25 | 2.018
Τραπέζι εξοχής για 4 παιδιά (Primary) (72x84x47) cm.

€ 67,76 | 2.018-1 Τραπέζι εξοχής για 
4 παιδιά (Evergreen) (72x84x47) cm.

€ 92,05 | 2.177-1 Τραπέζι εξοχής για 
6 παιδιά (Evergreen) (93x90x55) cm.

€ 150,44 | 2.499 Τραπέζι παιχνιδιού 
ρυθμιζόμενο Η επιφάνειά του ρυθμίζεται στα (31) ή στα 
(46) cm, ύψος. Κατάλληλο τραπεζάκι για τον εξοπλισμό του 
παιδικού σταθμού, του νηπιαγωγείου ή του παιδικού δωματίου. 
Ευρύχωρο, ιδανικό για παιχνίδι με τουβλάκια, παζλ, αυτοκινητάκια 
ακόμα και για ζωγραφική ή φαγητό. Διαθέτει πολλούς χώρους 
αποθήκευσης (110x62x51) cm.

€ 120,33 | 2.212
Τραπέζι εξοχής πτυσσόμενο 
για 6 παιδιά (107χ97χ50) cm.

€ 73,86 | 2.244
Τραπέζι εξοχής πτυσσόμενο 
για 4 παιδιά (75χ64χ47) cm.

€ 172,41 | 2.493
Τραπέζι εξοχής πτυσσόμενο για 8 παιδιά
Κατάλληλο και για παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία. 
Διπλώνει για εύκολη αποθήκευση (121x121x52) cm.

€ 193,33 | 2.494
Τραπέζι εξοχής πτυσσόμενο για 8 
παιδιά με ομπρέλα (121χ121χ52) cm, 
μετρημένο χωρίς την ομπρέλα.

€ 91,64 | 2.491
Τραπέζι εξοχής πτυσσόμενο για 
4 παιδιά με ομπρέλα
Κατάλληλο και για παιδικούς σταθμούς και 
νηπιαγωγεία. Διπλώνει για εύκολη αποθήκευση 
(75x64x47) cm, μετρημένο χωρίς την ομπρέλα.

€ 139,23 | 2.492
Τραπέζι εξοχής πτυσσόμενο για 
6 παιδιά με ομπρέλα (107χ97χ50) cm, 
μετρημένο χωρίς την ομπρέλα.

€ 82,40 | 2.177
Τραπέζι εξοχής για 6 παιδιά 
(Primary) (93x90x55) cm.

“
”

Με δύο 
ενσωματωμένα 

παγκάκια από την 
Little Tikes για 

χρήση μέσα ή έξω 
από το σπίτι. Είναι 

κατασκευασμένο από 
υψηλής ποιότητας 
πλαστικό υλικό, 
ανθεκτικό στον 

ήλιο και σε όλες τις 
καιρικές συνθήκες.
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€ 92,01 | 5.081
Παγκάκι με πλάτη πολύχρωμο
(90x30x55) cm, ύψος θέσης (33) cm.

€ 58,50 | 158.007
Παγκάκι κήπου
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. 
Μέγιστο βάρος (70) kg, (107x50x72) cm.

€ 45,53 | 5.030
Καρεκλάκι πολύχρωμο
(30χ30χ55) cm, ύψος θέσης (33) cm.

€ 44,52 | 5.032 Καρεκλάκι ανατομικό ύψος θέσης (33) cm, (30x32x62) cm

€ 42,90 | 5.029
Καρεκλάκι
(30χ30χ55) cm, ύψος θέσης (33) cm.

€ 87,29 | 5.080
Παγκάκι με πλάτη (90x30x55) cm, ύψος θέσης (33) cm.

€ 52,23 | 5.079
Καρεκλάκι βρεφικό
(35x43x52) cm, θέση (32x24x23) cm.

€ 45,53 | 5.032-01 € 45,53 | 5.032-02

€ 45,53 | 5.032-03 € 45,53 | 5.032-04

€ 71,79 | 5.017
Παγκάκι
(120χ30χ29) cm.

“
”

Υπέροχα ξύλινα έπιπλα για νηπιαγωγεία και 
παιδικούς σταθμούς, με μοναδικό Ιταλικό design 

κατασκευασμένα με υπερσύχρονα μηχανήματα CNC 
τελευταίας γενιάς. Πληρούν όλες τις απαραίτητες 

προδιαγραφές ασφαλείας που αφορούν τον 
σχεδιασμό τους και την παραγωγή τους, με γνώμονα 

πάντοτε την προστασία του περιβάλλοντος.
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€ 192,86 | 5.027-05
Τραπέζι δραστηριοτήτων
(120χ54) cm.

€ 125,85 | 5.024-04
Τραπέζι παραλληλόγραμμο 
κίτρινο χρώμα (120χ60χ54) cm.

€ 131,90 | 5.028-03
Τραπέζι ημικυκλικό σε 
πράσινο χρώμα
(120χ60χ54) cm.

€ 194,53 | 5.026-02
Τραπέζι εξάγωνο σε μπλε χρώμα (120χ104χ54) cm.

€ 126,62  
| 5.023-01
Τραπέζι 
τετράγωνο σε 
κόκκινο χρώμα
(80χ80χ54) cm.

€ 177,32  
| 5.027-01
Τραπέζι 
κυκλικό σε 
κόκκινο χρώμα
(120χ54) cm.

€ 131,90  
| 5.025-02
Τραπέζι τραπέζιο 
σε μπλε χρώμα
(120χ60χ54) cm.

Ιταλική ποιότητα και design

€ 127,01 | 5.028

€ 131,90 | 5.028-01

€ 131,90 | 5.028-02

€ 131,90 | 5.028-04

€ 121,19 | 5.024 € 125,85 | 5.024-01

€ 125,85 | 5.024-02 € 125,85 | 5.024-03

€ 118,95 | 5.023

€ 126,62 | 5.023-02

€ 126,62 | 5.023-03

€ 126,62 | 5.023-04

€ 127,01 | 5.025 € 131,90 | 5.025-01

€ 131,90 | 5.025-03 € 131,90 | 5.025-04

€ 184,06 | 5.026

€ 194,53 | 5.026-01

€ 194,53 | 5.026-03

€ 194,53 | 5.026-04

€ 178,70 | 5.027 € 177,32 | 5.027-02

€ 177,32 | 5.027-03 € 177,32 | 5.027-04
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€ 331,20 | 5.086
Βιβλιοθήκη 2 όψεων με ρόδες
(100x50x120) cm.

€ 79,92 | 5.092
Εταζέρα (120x26x33) cm.

€ 229,30 | 5.011
Ραφιέρα με 9 ράφια σε λευκό χρώμα
(100χ40χ75) cm.

€ 292,71 | 5.007
Ραφιέρα με 18 ράφια σε λευκό χρώμα (100χ40χ75) cm.

€ 200,70 | 5.001
Ραφιέρα σε λευκό χρώμα (100χ40χ75) cm.

Ιταλική ποιότητα και design
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€ 308,55 | 5.096
Παιχνιδοθήκη με 
8 πολύχρωμα 
συρτάρια σε φυσικό 
χρώμα
(71x42x75) cm.

€ 226,71 | 5.095
Παιχνιδοθήκη με 4 
πολύχρωμα συρτάρια 
σε φυσικό χρώμα
(37x42x75) cm.

€ 26,11 | 5.003-03
Συρτάρι χρωματιστό
(23χ32χ16) cm.

€ 34,44 | 5.003-04
Συρτάρι χρωματιστό
(34χ32χ16) cm.

€ 40,85 | 5.003-05
Συρτάρι χρωματιστό
(46χ32χ16) cm.

€ 327,30 | 5.035
Παιχνιδοθήκη με 12 πολύχρωμα συρτάρια σε λευκό 
χρώμα (106x40x75) cm.

€ 199,41 | 5.036
Συρταριέρα με 8 πολύχρωμα συρτάρια 
σε λευκό χρώμα (37χ40χ75) cm.

€ 574,91 | 5.003
Συρταριέρα Α με 9 συρτάρια σε λευκό χρώμα
(100χ40χ75) cm.

€ 419,02 | 5.089
Συρταριέρα με 24 πολύχρωμα συρτάρια σε 
λευκό χρώμα (106x42x75) cm.

Ιταλική ποιότητα και design
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€ 274,01 | 5.074
Βαγονέτο μουσικών οργάνων
(78x50x57) cm.

€ 227,49 | 5.076
Βαγονέτο κρεμάστρα-ομπρελοθήκη σε φυσικό χρώμα
(100x50/25x105) cm.

€ 304,05 | 5.083
Κρεμάστρα-παπουτσοθήκη (104χ41χ132) cm.

€ 71,69 | 5.090
Κρεμάστρα-κορνίζα 14 ρούχων
(100χ18) cm.

€ 72,18 | 5.091
Κρεμάστρα 20 ρούχων (100χ18x24) cm.

€ 37,94 | 5.015
Κρεμάστρα 18 ρούχων 
σε λευκό χρώμα
(100χ24) cm.

€ 136,00 | 111.100
Πίνακας φελλοπολτού 
(202x2,5x122) cm. 

€ 104,00 | 111.101
Πίνακας φελλοπολτού
(122x2,5x102) cm. 

Με (2,5) cm, πάχος 
για τέλεια ανάρτηση.
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€ 275,57 | 5.018
Ντουλάπα γραφείου 8 
ραφιών χωρίς πόρτες σε 
λευκό χρώμα (90x40x150) cm.

€ 383,69 | 5.018-01
Ντουλάπα γραφείου 8 ραφιών με 
πόρτες σε λευκό χρώμα
(90x40x150) cm.

€ 322,30 | 5.014-01
Ντουλάπα-παπουτσοθήκη με πόρτες σε λευκό χρώμα
(100x40x110) cm.

€ 229,26 | 5.014
Ντουλάπα & παπουτσοθήκη χωρίς πόρτες 
σε λευκό χρώμα
(100x40x110) cm.

€ 167,55 | 5.077
Βαγονέτο ζωγραφικής με ρόδες σε φυσικό χρώμα 
(78x50x57) cm.

€ 168,16 | 5.093
Βαγονέτο ψυχοκινητικής με ρόδες σε φυσικό χρώμα
(88x40x57) cm, (τα προϊόντα δεν συμπεριλαμβάνονται). 

Ιταλική ποιότητα και design

€ 322,30  
| 5.014-02

€ 322,30  
| 5.014-03

€ 322,30  
| 5.014-04

€ 322,30  
| 5.014-05

€ 383,69  
| 5.018-02

€ 383,69  
| 5.018-03

€ 383,69  
| 5.018-04

€ 383,69  
| 5.018-05



290 Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Έ
πι

πλ
α 

&
 δ

ια
κό

σ
μη

σ
η

Μ
αλ

ακ
ές

 γ
ω

νιέ
ς

€ 68,00 | 40.048
Πολυθρονάκι διθέσιο
(80x35x48) cm, ύψος καθίσματος (15) cm.

€ 40,80 | 40.047
Πολυθρονάκι μονό
Το πρωτότυπο αυτό πολυθρονάκι θα γίνει ο πρωταγωνιστής μέσα στην τάξη. 
Άνετο, βολικό και πανάλαφρο θα αγαπηθεί αμέσως από κάθε παιδί. Σε υπέροχα 
χρώματα και αποσπώμενα υφάσματα για εύκολη πλύση (50χ35) cm,  
ύψος καθίσματος (15) cm.

€ 142,80 | 40.042
Καναπεδάκι γωνία 
αποκάλυψη
(60χ60) cm,  
ύψος καθίσματος (24) cm.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 292

“
”

Ένας πανέμορφος άνετος καναπές-
σαλόνι που αποτελείται από 
γωνίες και μεσαία κομμάτια. 

Διαλέγετε χρώματα και κομμάτια 
και δημιουργείτε τη σειρά που 
χρειάζεστε μέσα στην αίθουσα. 

Γίνονται και κρεβατάκια.

€ 112,20 | 40.043
Καναπεδάκι μεσαίο 
αποκάλυψη
(60χ60) cm,  
ύψος καθίσματος (24) cm.
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€ 37,40 | 40.008
Σκαμπό-τραπεζάκι τετράγωνο
(40χ40χ30) cm.

€ 49,30 | 40.056
Καρέκλα ρίζα γωνία
(47χ48χ50) cm.

€ 42,50 | 40.055
Καρέκλα ρίζα
(47χ48χ50) cm.

€ 74,80 | 40.054
Καναπεδάκι ρίζα (100χ48χ50) cm.

€ 34,00 | 40.059
Σκαμπό κύλινδρος
Διάμετρος (45) cm, ύψος (25) cm.

€ 170,00 | 40.003
Καναπές και στρώμα
(120χ60) cm, ύψος καθίσματος (24) cm.

€ 217,60 | 40.003-04
Καναπές και στρώμα
(160χ60) cm, ύψος καθίσματος (24) cm.

€ 241,40 | 40.003-05
Καναπές και στρώμα
(180χ60) cm, ύψος καθίσματος (24) cm.

“
”

Καναπές ειδικά σχεδιασμένος 
για παιδιά από 3 έως 12 ετών. 
Με αναδιπλώμενα στρώματα 

για χρήση κρεβατιού, σταθερά 
και ελαφριά, πολλαπλών 

χρήσεων. Tο υλικό 
κατασκευής είναι αφρολέξ 
μεγάλης αντοχής και είναι 

ντυμένο με άριστης ποιότητας 
αποσπώμενα υφάσματα 

και δερματίνες σε διάφορα 
χρώματα. Όλες οι ενώσεις 

είναι Velkro.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 292
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€ 44,20 | 40.036
Πουφ ROMEO
Ύψος πλάτης (70) cm, διάμετρος (50) cm, 
ύψος καθίσματος (22) cm.

€ 44,20 | 40.062
Πουφ αχλάδι ζωάκι
Διάμετρος (55) cm.

€ 40,80 | 40.038
Πουφ χελώνα
(95x70) cm.

€ 18,00 | 40.109
Σκαμπό φατσούλες με κέντημα (25χ15) cm.

€ 44,20 | 40.110
Δίας μπεμπέ φατσούλες με 
κέντημα
(55x50χ55) cm.

Χαμόγελο | Ματάκι | Γλωσσίτσα | Γυαλάκια | Καρδούλες | Πατούσες

Χαμόγελο | Ματάκι | Γλωσσίτσα | Γυαλάκια | Καρδούλες | Πατούσες

ΦΛ1029

μαύρο

ΦΛ813

φυστικί

ΦΛ84

καφέ

ΦΛ060

κίτρινο

ΦΛ26

γκρι

ΦΛ3087

βυσσινί σκούρο

ΦΛ4071

μπεζ-καφέ

ΦΛ16

γκρι ανοιχτό

ΦΛ3085

κόκκινο

ΦΛ9077 ΦΛ00

μπεζ λευκό

ΦΛ24

ζαχαρί-εκρού

ΦΛ3082

πορτοκαλί

ΦΛ6063

μπλε σκούρο

ΦΛ58

πετρόλ

ΦΛ3086

μπορντώ

ΦΛ717

μπλε ανοιχτό

ΦΛ56

ανθρακί

ΦΛ69

σταχτί-ροζ
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€ 13,77 | 134.008 
Δάπεδο ασφαλείας “EVA” 
δίχρωμο εσωτερικού χώρου
(100x100x2) cm.

01 μπλε-κόκκινο 
02 πράσινο-κίτρινο

“ ”

€ 10,13 | 134.004
Ελαστικές πλάκες “EVA” με 
αριθμούς
Σετ 10 τεμαχίων, (32x32x1) cm.

€ 10,13 | 134.005
Ελαστικές πλάκες “EVA” 
φρούτα και λαχανικά 
Σετ 10 τεμαχίων, (32x32x1) cm.

€ 10,13 | 134.002
Ελαστικές πλάκες “EVA”
Σετ 10 τεμαχίων, (32x32x1) cm.

€ 10,13 | 134.017
Ελαστικές πλάκες “EVA” 
μεταφορικά μέσα
Σετ 10 τεμαχίων, (32x32x1) cm. 

€ 16,56 | 134.011
Χαλάκι παιχνιδιού “EVA-Puzzle”
Σετ 16 τεμαχίων, (100x100x1) cm.

€ 11,43 | 134.016
Ελαστικές πλάκες “EVA”  
με φατσούλες  
Σε απαλά χρώματα, σετ 9 τεμαχίων,  
(32x32x1) cm.

Κατάλληλα να 
χρησιμοποιηθούν για δάπεδα 

εσωτερικού χώρου.

“ ”
Όλα τα αφρώδη προϊόντα 

μας είναι άριστης 
ποιότητας, χωρίς τοξικά, 
ιδανικά για χρήση από 

μικρά παιδιά!

€ 11,43 | 134.015
Ελαστικές πλάκες “EVA” με 
φατσούλες 
Σε φωτεινά χρώματα, σετ 9 τεμαχίων,  
(32x32x1) cm.
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€ 25,59 | 8.064
Ανατομική βάση καθίσματος αέρα
Είναι ένα δυναμικό φουσκωτό μαξιλάρι για τη θέση 
καθίσματος που, χάρη στο σχήμα του, έχει διπλή χρήση 
(37x37x6) cm. 

€ 23,98 | 8.065
Ανατομική πλάτη καθίσματος αέρα
Είναι ένα φουσκωτό μαξιλάρι που, χάρη στην ειδικά 
διαμορφωμένη μορφή του, επιτρέπει στο σώμα να 
λάβει σωστή στάση και βοηθάει στην απελευθέρωση 
της σπονδυλικής στήλης (33x24x5) cm. € 12,96 | 8.066

Μαξιλάρι οσφυϊκής υποστήριξης-
χαλάρωσης αέρα
Ένα φουσκωτό μαξιλάρι, το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο 
για την οσφυϊκή υποστήριξη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
πολλές στιγμές της ημέρας σας λόγω του μεγάλου πεδίου 
εφαρμογής του (30x12) cm. 

€ 6,14 | 8.067
Κύλινδρος Activ Roll
Είναι ένας μικρός κύλινδρος με μαλακά εξογκώματα, 
ιδανικός για ασκήσεις φυσιοθεραπείας, προσφέρει 
άνετο μασάζ ενώ διεγείρει την κυκλοφορία του αίματος, 
παρέχοντας ταυτόχρονα ευχάριστη αίσθηση σε όλο το 
σώμα. Διάμετρος (15x7,5) cm. 

€ 18,55 | 8.068
Κύλινδρος Trigger Roll
Είναι ένας μεσαίου μεγέθους φουσκωτός 
κύλινδρος με αισθητηριακούς ερεθιστές κατά 
μήκος της επιφάνειας του, ιδανικός για ασκήσεις 
φυσιοθεραπείας. Διάμετρος (30x16) cm. 

€ 23,03 | 8.069
Bene-Feet Mat
Το θεραπευτικό χαλάκι για πόδια Bene-Feet Mat ενισχύει 
την κυκλοφορία του αίματος, βοηθά στη χαλάρωση των 
μυών και στην ευαισθητοποίηση των ανακλαστικών 
περιοχών των ποδιών (23x14x4) cm. 

€ 23,76 | 8.070
Κύλινδρος Fit Ball Roller
Eπιτρέπει την εκτέλεση ενός ευρέως φάσματος 
ασκήσεων μεταξύ αυτών κοιλιακούς, stretching, 
pilates ή χαλάρωση, απαραίτητο ως εξοπλισμός 
φυσιοθεραπείας. Διάμετρος (75x18) cm. 

€ 25,37 | 8.071
Κύλινδρος Training Roll
Προτείνεται ως πιο advance μοντέλο του Fit-Ball 
Roller. Διαφέρει στο ότι είναι μεγαλύτερος και πιο 
ανθεκτικός με αποτέλεσμα να του επιτρέπει να 
βρίσκει εφαρμογή σε μεγαλύτερο εύρος ασκήσεων. 
Διάμετρος (70x24) cm.

Για περισσότερες 
πληροφορίες δείτε 
www.playcity.gr
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€ 9,81 | 8.044
Sensyball
Ιδανική για ασκήσεις ρεφλεξολογίας, χαλάρωσης, 
φυσιοθεραπείας αλλά και εργοθεραπείας χαμηλής 
έντασης. Η συσκευασία διαθέτει φυλλάδιο με 
προτεινόμενες ασκήσεις (20) cm. 

€ 25,23 | 8.062
Βάση καθίσματος Senso αέρα 
ενήλικα
Είναι ένα φουσκωτό μαξιλάρι για τη θέση 
καθίσματος που ενεργοποιεί τους μύες του κορμού 
και στηρίζει τη σπονδυλική στήλη (36x36x7) cm. 

€ 37,86 | 8.058
Κατασκευές με Thera Bolly  
Αποτελείται από χρωματιστές ελαστικές μπάλες που είναι 
εξοπλισμένες με μία βεντούζα η κάθε μία. Σετ 28 τεμαχίων.

€ 19,43 | 8.063
Βάση καθίσματος αέρα Senso παιδιού
Είναι ένα φουσκωτό μαξιλάρι για τη θέση καθίσματος 
που ενεργοποιεί τους μύες του κορμού και στηρίζει τη 
σπονδυλική στήλη, έχει σχεδιαστεί ειδικά για καρέκλες 
παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων 
(26x26x7) cm. 

€ 7,61 | 8.057
Βραχάκια-βάσεις 
ισορροπίας Senso
Είναι κατασκευασμένα σε σχήμα 
ημισφαίριου ενώ στη κορυφή 
διαθέτουν υποδοχή για ράβδους 
διαμέτρου (1)-(2,5) cm. Ιδανικά για 
κατασκευή διαδρομής ισορροπίας 
αν χρησιμοποιηθούν με την επίπεδη 
πλευρά από κάτω ή για ασκήσεις 
ισορροπίας αν αναποδογυρίσουν 
(16x8) cm.

Κατάλληλοι για ασκήσεις ισορροπίας, 
συντονισμού και εκγύμνασης, στοχεύουν 
στην σταθεροποίηση της στάσης και την 
αύξηση της ευελιξίας. Η μία πλευρά 
διαθέτει senso ανάγλυφη επιφάνεια που 
διεγείρει τα νεύρα αίσθησης της αφής, 
ενισχύοντας παράλληλα την κυκλοφορία 
του αίματος. Περιλαμβάνεται εγχειρίδιο 
ασκήσεων.

€ 45,96 | 8.059
Μαλακός δίσκος 
ισορροπίας-γυμναστικής 
Senso (55) cm.

€ 23,03 | 8.060
Μαλακός δίσκος 
ισορροπίας-γυμναστικής 
Senso (39) cm.

€ 19,38 | 8.061
Μαλακός δίσκος ισορροπίας- 
γυμναστικής Senso (32) cm.

Μαλακοί δίσκοι 
ισορροπίας-
γυμναστικής
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€ 15,26 | 30.001
Rollerboard (26x40) cm.

€ 54,16 | 222.001
Διαδρομή ισορροπίας Ποταμός
Πολύ ευέλικτα κομμάτια, εύκολα στη σύνδεση, 
προσφέρουν απεριόριστες επιλογές στη 
δημιουργία διαδρομών ισορροπίας με μόνο 
περιορισμό τη φαντασία. Το σετ αποτελείται 
από 7 κομμάτια, 6x(35,5x11.5x4.5) cm και 
1x(15,5x8,5x4,5) cm, (228,5χ11,5χ4,5) cm.

€ 86,61 | 222.003
Rollerboard
Ιδανικό για παιχνίδι, θεραπεία και για την ανάπτυξη των 
κινητικών δεξιοτήτων της ισορροπίας σε παιδιά προσχολικής 
ηλικίας (56x37x14) cm.

€ 67,60 | 222.004
Σανίδα ισορροπίας - 
περιστροφής
Βάση ανάπτυξης της ισορροπίας και του 
συντονισμού για παιδιά από 4 ετών και πάνω 
(50χ16,5χ8,5) cm.

€ 89,70 | 222.005
Κύλινδρος ισορροπίας 
με άμμο
Κατασκευασμένος από πολύ 
ανθεκτικό συνθετικό πλαστικό και 
πέλμα από καουτσούκ για μέγιστη 
ασφάλεια κατά τη χρήση. Περιέχει 
(2,5) kg άμμο (35,5χ29,5) cm.

€ 74,40 | 222.002
Δίσκοι αισθήσεων 10 τεμαχίων
Διαμέτρου (11) και (27) cm, ιδανικοί για ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών να μπορούν να περιγράψουν 
προφορικά το τί νιώθουν με τα πόδια ή τα χέρια τους.
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€ 619,20 | 222.018
Πλήρες σετ ανάπτυξης κινητικών δεξιοτήτων
Ολοκληρωμένο πακέτο ειδών για τη ψυχοκινητική αγωγή. Το σετ περιέχει όλα τα 
απαραίτητα υλικά για ομαδικά παιχνίδια καθώς επίσης και οδηγό με προτεινόμενες 
δραστηριότητες που ενθαρύνουν το παιχνίδι αλλά και την εκπαίδευση. Διαθέτει: 
1 σετ διαδρομή ισορροπίας ποταμός, 1 rolleboard, 1 κούνια-σβούρα ισορροπίας, 
1 σετ 10 δίσκων αισθήσεων, 1 σετ 24 κρίκων δραστηριοτήτων, 2 καπέλο 
ισορροπίας με κρίκους, 1 σανίδα ισορροπίας (52) cm, 1 σετ 6 βράχων ισορροπίας 
και 1 σετ 5 κορυφών ισορροπίας (81χ66χ81) cm.

€ 218,00 | 222.019
Σετ διαδρομών ισορροπίας σύμπλεγμα νησιών-γεφύρων
Πολύ ευέλικτα κομμάτια, εύκολα στη σύνδεση, προσφέρουν απεριόριστες επιλογές 
στη δημιουργία διαδρομών ισορροπίας με μόνο περιορισμό τη φαντασία. Το σετ 
αποτελείται από 25 κομμάτια συνολικά και έναν οδηγό δραστηριοτήτων. Πιο 
συγκεκριμένα περιλαμβάνει 18 κομμάτια διαδρομών διαστάσεων (35,5x11,5x4,5)
cm, 3 κομμάτια διαδρομών διαστάσεων (15,5x8,5x4,5) cm, 2 νησάκια διαστάσεων 
(43x43x7) cm και 2 γέφυρες διαστάσεων (50x14x7) cm. Το σετ μπορεί να 
πάρει άπειρες μορφές με μόνο περιορισμό τη φαντασία σας. Ειδικά σχεδιασμένα, 
εμπνευσμένα προϊόντα ώστε να παρακινούν τα παιδιά  να μάθουν, να γυμναστούν και 
να αναπτύξουν κινητικές, συναισθηματικές, κοινωνικές αλλά και νοητικές δεξιότητες. 
Κατασκευασμένα από επιλεγμένα ανθεκτικά, αντιολισθητικά υλικά (πλαστικό, 
καουτσούκ) ώστε να πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας. Τα κομμάτια 
είναι σχεδιασμένα να στοιβάζονται για ευκολία στην αποθήκευση.

€ 544,30 | 222.020
Σετ διαδρομή ισορροπίας-Advanced
Συναρπαστικά προκλητικό για τα μικρά παιδιά σύστημα διαδρομής ισορροπίας. Τα υλικά που περιλαμβάνει 
μπορούν να συνδυαστούν με άπειρους τρόπους για να φτιαχτεί η διαδρομή ισορροπίας που θέλετε, με ότι 
βαθμό δυσκολίας απαιτείται. Ανάλογα του τρόπου στησίματος η διαδρομή μπορεί να έχει ύψος από (10) 
έως και (24) cm. Περιλαμβάνει 6 κίτρινα βραχάκια με χώρο στάση ανάπαυσης (Φ27x10) cm, 2 κόκκινους 
βράχους με χώρο για στάση ανάπαυσης (Φ40x24) cm, 3 γαλάζιες σανίδες ισορροπίας (72x13x3) cm, 3 
λαχανί ασύμμετρες σανίδες ισορροπίας (73x13x6) cm, 2 πορτοκαλί βράχους-κορυφές γέφυρας (36x30x24) 
cm, 1 μωβ σανίδα ισορροπίας με ταλαντευόμενη ζώνη-ρυθμιζόμενου τεντώματος (73x13x8) cm, 1 πράσινη 
σανίδα ισορροπίας που κινείται όταν πέφτει βάρος πάνω της, 1 δίσκο (κίτρινη βάση - πράσινη επιφάνεια) με 
ελατήριο ισορροπίας, 3 πορτοκαλί ράβδους (Φ2x100) cm και 2 ενωτικά για τους ράβδους.

€ 339,70 | 222.021
Σετ διαδρομή ισορροπίας-Intermediate
Συναρπαστικά προκλητικό για τα μικρά παιδιά σύστημα διαδρομής 
ισορροπίας. Τα υλικά που περιλαμβάνει μπορούν να συνδυαστούν 
με άπειρους τρόπους για να φτιαχτεί η διαδρομή ισορροπίας που 
θέλετε, με ότι βαθμό δυσκολίας απαιτείται. Ανάλογα του τρόπου 
στησίματος η διαδρομή μπορεί να έχει ύψος από (10) έως και (24) 
cm. Περιλαμβάνει 3 κίτρινα βραχάκια με χώρο στάση ανάπαυσης 
(Φ27x10) cm, 3 κόκκινους βράχους με χώρο για στάση ανάπαυσης 
(Φ40x24) cm, 3 γαλάζιες σανίδες ισορροπίας (72x13x3) cm, 2 
λαχανί ασύμμετρες σανίδες ισορροπίας (73x13x6) cm, 1 πράσινη 
σανίδα ισορροπίας που κινείται όταν πέφτει βάρος πάνω της και 1 
δίσκο (κίτρινη βάση-πράσινη επιφάνεια) με ελατήριο ισορροπίας.
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€ 37,81 | 222.006
Επιδαπέδια κούνια-σβούρα ισορροπίας
Αναπτυγμένη ειδικά για την ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων σε βρέφη-
παιδιά από 0-4 ετών. Επιτρέπει στον χρήστη αρχικά με την βοήθεια ενός 
ενήλικα και έπειτα και μόνο να κουνηθεί, να κάνει τραμπάλα αλλά και να 
περιστραφεί τριγύρω, ενθαρρύνοντας τις κινητικές δεξιότητες και βοηθώντας 
στη πρώιμη ανάπτυξη της ισορροπίας και του συντονισμού. Προσεχτικά 
σχεδιασμένο ώστε να προστατεύει το κεφάλι και τα δάκτυλα αλλά και να 
μην μπορεί να ανατραπεί. Το ύφασμα της φωτογραφίας δεν περιλαμβάνεται 
(68x26,5) cm.

€ 85,20 | 222.007
Επιδαπέδια κούνια-σβούρα ισορροπίας
Ειδικά σχεδιασμένη για 1 ή 2 παιδιά. Εξασκεί το συντονισμό ενώ ταυτόχρονα 
προσφέρει μεγάλη ευχαρίστηση στα μικρά παιδιά. Κατασκευασμένη από 
ανθεκτικό πλαστικό, είναι κατάλληλη για εσωτερική ή εξωτερική χρήση. 
Αποκλειστικά υπό την επίβλεψη ενήλικα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και 
σαν βαρκούλα σε πισίνα. Πολύ καλή επιλογή για την ανάπτυξη των βασικών 
κινητικών δεξιοτήτων σε παιδάκια με ειδικές ανάγκες (80x44) cm.

€ 171,40 | 222.008
Στρόγγυλη τραμπάλα συντονισμού με λαβές
Συναρπάζει τα παιδιά γιατί τους επιτρέπει να τραμπαλίζονται προς όλες 
τις κατευθύνσεις. Οι λαβές είναι καλυμμένες από αφρώδες μαλακό υλικό 
για περισσότερη ασφάλεια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 1 ή 2 παιδιά 
ταυτόχρονα (76x60) cm.

€ 51,10 | 222.009
Σανίδα ισορροπίας
Κλασικό εργαλείο εκγύμνασης και ανάπτυξης της ισορροπίας. 
Η κάτω επιφάνεια της βάσης ισορροπίας είναι κατασκευασμένη 
από εύκαμπτο, πολύ μαλακό καουτσούκ για ήπια-ομαλή κίνηση, 
απορρόφηση των κραδασμών αλλά και για προστασία του 
πατώματος ενώ η πάνω επιφάνεια από αντιολισθητικό συνθετικό 
πλαστικό (52x22x14) cm.

€ 32,13 | 222.010
Δίσκος ισορροπίας
Ξύλινος δίσκος, επενδυμένος με καουτσούκ κατάλληλος για ασκήσεις 
ισορροπίας τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες (35x8) cm.

€ 18,73 | 222.011
Καπέλο ισορροπίας με κρίκους
Ένα πολύχρωμο καπέλο που προκαλεί τα παιδιά να φέρουν εις πέρας μία 
διαδρομή ισορροπίας χωρίς να τους πέσουν οι κρίκοι. Μέσα από το παιχνίδι τα 
παιδιά μαθαίνουν να συγκεντρώνονται και να ελέγχουν το σώμα τους. Το καπέλο 
αλλά και οι κρίκοι είναι κατασκευασμένα από μαλακό, ελαφρύ υλικό ώστε να 
είναι ασφαλή σε περίπτωση πτώσης (14,5x18) cm.
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Κρίκοι δραστηριοτήτων
Σετ 6 πολύχρωμων κρίκων διάμετρος (16,4) cm, 
δραστηριοτήτων κατασκευασμένων από μαλακό καουτσούκ. 
Σχεδιασμένοι για ασκήσεις γυμναστικής, ρυθμικής αλλά και 
ισορροπίας, κατάλληλοι για παιδιά αλλά και για ενήλικες.

€ 19,70 | 222.016
Μαντήλια γυμναστικής
Σετ 4 πολύ ελαφριών μαντηλιών ιδανικά για 
ομαδικά ή μεμονωμένα παιχνίδια γυμναστικής 
(138) cm.

€ 116,60 | 222.022
Κορυφές ισορροπίας
Σετ 5 κορυφών ισορροπίας. Αποτελείται από 2 κορυφές διαστάσεων 
(36x36x8,5) cm, 2 κορυφές διαστάσεων (40,5x40,5x17) cm και 1 
κορυφή διαστάσεων (42x42x25,5) cm.

€ 54,71 | 222.023
Βράχοι ισορροπίας
Σετ 6 βράχων ισορροπίας. Αποτελείται από 3 μικρούς διαστάσεων 
(25x25x4,5) cm και 3 μεγάλων διαστάσεων (36x36x8,5) cm.

€ 75,26 | 30.070
Ρόδα γυμναστικής
Κατασκευασμένα από σκληρό και πολύ ανθεκτικό 
πλαστικό σε όμορφα χρώματα. Χρησιμοποιούνται 
ιδανικά για τη κατασκευή διαδρομών ισορροπίας 
αλλά και ομαδικά παιχνίδια (Φ60) cm.

€ 37,82 | 30.069
Ρόδα γυμναστικής
Κατασκευασμένα από σκληρό και πολύ 
ανθεκτικό πλαστικό σε όμορφα χρώματα. 
Χρησιμοποιούνται ιδανικά για τη κατασκευή 
διαδρομών ισορροπίας αλλά και ομαδικά 
παιχνίδια (Φ40) cm.

€ 33,18 | 222.017
Δίσκος ισορροπίας
Πλαστικός δίσκος κατάλληλος για ασκήσεις ισορροπίας τόσο 
σε παιδιά όσο και σε ενήλικες (40x9) cm.
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€ 5,29 (ανά τμχ.) | 121.001
Κώνοι άθλησης-στήριξης 
(32) cm, 8 τρύπες.
€ 6,40 (ανά τμχ.) | 121.002
Κώνοι άθλησης-στήριξης 
(42) cm, 12 τρύπες.
€ 9,56 (ανά τμχ.) | 121.003
Κώνοι άθλησης-στήριξης 
(52) cm, 16 τρύπες.

€ 2,27 (ανά τμχ.) | 121.004 Ράβδοι άθλησης
(70) cm, 4 χρώματα.
€ 2,94 (ανά τμχ.) | 121.005 Ράβδοι άθλησης
(100) cm, 4 χρώματα.
€ 3,73 (ανά τμχ.) | 121.006 Ράβδοι άθλησης
(120) cm, 4 χρώματα.
€ 1,19 (ανά τμχ.) | 121.019 Ράβδοι άθλησης
(40) cm, 4 χρώματα.

€ 0,84 | 121.013
Συνδετικό ράβδου με στεφάνι

€ 8,28 (ανά τμχ.) | 121.009
Τούβλα στήριξης 4 χρώματα (36x15x10) cm.

€ 0,46 | 121.028
Βεντούζες για τούβλα ισορροπίας
Σετ 4 τεμαχίων.

€ 2,81 (ανά τμχ.) | 121.007
Επίπεδα στεφάνια άθλησης Φ. (50) cm, 4 χρώματα.
€ 3,83 (ανά τμχ.) | 121.008
Επίπεδα στεφάνια άθλησης Φ. (65) cm, 4 χρώματα.
€ 2,19 (ανά τμχ.) | 121.020
Επίπεδα στεφάνια άθλησης Φ. (40) cm, 4 χρώματα.

€ 3,24 | 121.023
Ρυθμιστής ύψους 
10 σημείων

€ 0,51 | 121.014
Συνδετικό στεφάνι με στεφάνι

€ 0,84 | 121.012
Συνδετικό ράβδου με ράβδο

€ 5,24 (ανά τμχ.) | 121.018
Τετράγωνα τούβλα στήριξης Σε 4 χρώματα (15x15x10) cm.
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€ 12,26 | 121.026
Σακουλάκια ισορροπίας
Tο σετ περιλαμβάνει 4 διαφορετικού χρώματος (200) gr, καλοφτιαγμένα 
σακουλάκια (12x12) cm.

€ 14,82 | 45.013
Λωρίδες ψυχοκινητικής
Φανταστικά μονοπάτια για διαδρομές και 
βήματα. Πολύ χρήσιμο σετ ψυχοκινητικής που 
περιλαμβάνει 16 λωρίδες (100x5) cm. Φτιαγμένα 
από  εύκαμπτο ανθεκτικό πλαστικό σε 4 λαμπερά 
χρώματα.

€ 45,42 | 121.016
Διαδρομή με 10 τούβλα ισορροπίας
Aσφαλή, με ειδική αντιολισθητική επιφάνεια, 
λειτουργικά και πολύ διασκεδαστικά. Tο σετ 
αποτελείται από 10 τούβλα, 5 στροφές και 5 ίσια, 
φτιαγμένα από σταθερό, ανθεκτικό πλαστικό σε 
4 υπέροχα λαμπερά χρώματα. Kατάλληλα για 
μαθήματα ισορροπίας αλλά και εννοιών του χώρου 
μέσα, έξω από τον κύκλο κ.λ.π.

€ 10,32 | 45.012
Σετ 8 ίχνη χεριού & 12 ποδιού
Σε φυσικό μέγεθος, από άριστης ποιότητας εύκαμπτο πλαστικό που δεν φθείρεται. 
Kατάλληλα για διαδρομές, βήματα και άλλες ασκήσεις ψυχοκινητικής (17x17) cm.

€ 89,52 | 121.010
Διαδρομή ισορροπίας με 4 πλαστικές σανίδες & 5 τούβλα 
στήριξης
Σετ από 4 πλαστικές σανίδες ισορροπίας που περιλαμβάνει 4 παραλληλόγραμμα και 1 
τετράγωνο τούβλο στήριξης. Οι σανίδες είναι φτιαγμένες από αντιολισθητικό υλικό για 
την μέγιστη προστασία των παιδιών. Ενώ περιλαμβάνονται πυράκια σύνδεσης μεταξύ 
σανίδων-τούβλων αλλά και βεντούζες για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια σε λείες 
επιφάνειες (550x15x13,5) cm.

€ 10,83 | 134.014
Διαδρομή ισορροπίας “EVA”
12 τεμαχίων (480x1,1x24) cm. 

€ 9,42 | 15.103
Βραχάκια ισορροπίας
Σετ 10 τεμαχίων (6,5x6,5x2) cm. 
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€ 175,32 | 121.033
Διαδρομή Higher & Lower
Σετ 6 κυλινδρικών βοτσάλων ισορροπίας με ύψη (5) (10) 
(15) (20) (25) και (30) cm.

“

”

Μαλακά 
γεωμετρικά σώματα 

κατασκευασμένα 
από πυκνό αφρολέξ, 

για μεγαλύτερη 
σταθερότητα, ντυμένα 

με δερματίνη. 
Ιδανικά για κινητικές 
δραστηριότητες που 
βοηθούν τα παιδιά 
να αναπτύσσουν 

την ισορροπία, τον 
συγχρονισμό, τον 
προσανατολισμό 

και γενικά κινητικές 
δεξιότητες.

€ 63,80  
| 165.109
Κύλινδρος
(80χ30) cm.

€ 105,60 | 165.110
Πέταλο U
Διαστάσεις (60x40) cm, ύψος κορυφής από 
έδαφος (30) cm και πάχος προφίλ (20) cm.

€ 52,80 | 165.111
Τετράγωνο (40χ40χ30) cm.

€ 70,40 | 165.112
Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο
(80χ40χ30) cm.

€ 63,80 | 165.113
Κυκλικό
Διαστάσεις Φ. (40) cm, με δύο ημικύκλια πάχους (30) cm.

€ 83,60 | 165.114
Σφηνοειδές (40χ40χ30) cm.

€ 61,60 | 165.115
Τρίγωνο ισόπλευρο (40χ40χ40χ30) cm.

€ 99,00 | 165.134
Τρίγωνο ισόπλευρο (60χ60χ60χ30) cm.

€ 79,20 | 165.116
Τρίγωνο ισοσκελές (80χ40χ40χ30) cm.

€ 216,00 | 165.117
Τούνελ εξάπλευρο
Φ. (60) cm, (120χ120χ30) cm.

€ 83,60 | 165.118
Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο
(120χ30χ30) cm.

€ 93,00  
| 165.119
Βάση κυλίνδρου-
παραλληλεπίπεδου
(60χ60χ30) cm.

€ 176,00 | 165.120
Σφηνοειδές (60χ60χ30) cm.
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€ 1,03 (ανά τμχ.) | 8.027
Μπαλάκια αντιστρές (5,5) cm.

€ 4,09 | 147.016
Ζάρι μαλακό γιγάντιο (15) cm.

€ 16,30 | 8.009 Κρίκοι γυμναστικής
Yπέροχοι κρίκοι γυμναστικής σε 4 λαμπερά χρώματα με ραβδώσεις για να μην γλυστρούν. Tο σετ περιέχει 4 τεμάχια 
διαμέτρου (18) cm, από εύκαμπτο πλαστικό.

€ 16,46 | 8.025
Κρίκοι αφής αντιστρές
Από εύκαμπτο ανθεκτικό πλαστικό με ανάγλυφη 
επιφάνεια. Σετ 4 τεμαχίων με (17) cm, διάμετρο.

€ 20,79 | 8.008
Μπάλες αφής αντιστρές
Ένα πανέμορφο σετ από 6 ανάγλυφες μπάλες 
με 6 διαφορετικά λαμπερά χρώματα, φτιαγμένες 
από άριστης ποιότητας ελαστικό υλικό με διάμετρο 
(12) cm.

€ 10,40 | 121.022
Σάκος διαδρομών-τσουβαλομαχίας
Διάμετρος (50) cm.

πορτοκαλί | πράσινο | μπλε | κίτρινο | μωβ | κόκκινο

€ 10,04 | 45.040
Λάστιχα
Κατάλληλα για όλες τις 
ασκήσεις αναπήδησης, καθώς 
δεν τραυματίζουν τα παιδιά. Σετ 
8 τεμαχίων σε 4 διαφορετικά 
χρώματα (3) m, το καθένα. 
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€ 8,07 | 121.017
Ξυλοπόδαρα με αντιολισθητικό λάστιχο
Zεύγος. Iδανικά για ασκήσεις ισορροπίας, αλλά και για αγώνες... 
ταχύτητας. Φτιαγμένα από άθραυστο σταθερό πλαστικό σε 4 
λαμπερά χρώματα ύψος (12,5) cm και διάμετρο (13,5) cm.

€ 6,24 | 15.123
Ξυλοπόδαρα
Zεύγος. Iδανικά για ασκήσεις ισορροπίας, αλλά και για αγώνες... 
ταχύτητας. Φτιαγμένα από άθραυστο σταθερό πλαστικό σε 3 
λαμπερά χρώματα. Διαθέτουν σχοινάκι ώστε να στηρίζονται στα 
παπούτσια, ύψος (19,5) cm και διάμετρο (13,5) cm.

€ 2,49 | 15.118
Ιπτάμενος δίσκος φρίσμπι 
Flyer
Διαμέτρου (25) cm και βάρους (128) gr., 
ιδανικός για παιχνίδι στην παραλία ή στο πάρκο.

€ 18,14 | 121.011
Σετ κώνοι οριοθέτησης 24 σημείων
Προσδιορίστε το χώρο παιχνιδιού ή χρησιμοποιήστε το σετ σαν 
βάση για τις μπάλες στο ποδόσφαιρο. Περιλαμβάνει 24 τεμάχια.

€ 50,62 | 121.021
Αλεξίπτωτο γυμναστικής με 
12 χερούλια
Διαμέτρου 350) cm. 

€ 2,60 | 147.011
Ρακέτες tennis
Ζεύγος (41) cm.

€ 14,86 | 121.024
Κρίκοι ψυχοκινητικής
Σετ 10 χρωμάτων, (16) cm.

€ 23,66 | 222.013
Αλεξίπτωτο γυμναστικής με 8 
χερούλια
Διαμέτρου (175) cm. 

€ 33,90 | 222.014
Αλεξίπτωτο γυμναστικής με 8 
χερούλια
Διαμέτρου (350) cm.

€ 63,79 | 222.015
Αλεξίπτωτο γυμναστικής με 
12 χερούλια
Διαμέτρου (500) cm.

“
”

Τα παιχνίδια με 
το αλεξίπτωτο 
γυμναστικής 

αποτελούν εξαιρετικό 
τρόπο βελτίωσης του 

συγχρονισμού και 
ιδανική άσκηση για 
όλο το σώμα. Είναι 
κατασκευασμένο 
από πολύχρωμο, 

ελαφρύ και άκαυστο 
συνθετικό υλικό, 
υψηλής αντοχής.
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€ 5,63 | 147.012
Μπόουλινγκ με 
9 κορίνες & 2 
μπαλάκια (26) cm.

€ 179,26 | 16.010 Σκορ 4 γιγάντιο
Tο διάσημο παιχνίδι σκορ 4 σε γιγάντιο μέγεθος. Oι οδηγίες είναι γνωστές... οι παίκτες θα 
προσπαθήσουν να κάνουν μία γραμμή με 4 δίσκους διαγώνια, κάθετα, οριζόντια με κάθε 
τρόπο. O πρώτος παίκτης ή η πρώτη ομάδα που θα το καταφέρει είναι αυτοί που κερδίζουν 
το παιχνίδι (122x57x117) cm.

€ 24,15 | 4.290
Ξύλινο παιχνίδι ευστοχίας με δακτύλιους
Εξάσκησε την ευστοχία σου προσπαθώντας να περάσεις τους δακτύλιους 
στις βάσεις! Το σετ περιλαμβάνει 6 δακτύλιους με χρώμα στην άκρη και 3 
ξύλινες βάσεις με ποικίλα ύψη. Τοποθετήστε τα κοντά για τους αρχάριους και 
ξεχωρίστε τα για πιο προχωρημένους παίκτες.

€ 4,03 | 147.009
Παιχνίδι ευστοχίας 
με κρίκους
(48x48) cm.

€ 127,44 | 121.031
Τούνελ nylon κάμπια (335x60x60) cm.

€ 36,46 | 121.032 Σετ 12 στολών ομαδοποίησης
Ιδανικό για διαχωρισμό ομάδων σε παιχνίδια (33) cm.

€ 53,40 | 121.030
Γαϊτανάκι

€ 13,25 | 134.006
Παιχνίδι κουτσό από ελαστικές πλάκες “EVA”
Σετ 10 τεμαχίων, (32x32x1,1) cm.
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€ 246,78 | 189.001
Τραπέζι πινγκ-πονγκ εσωτερικού χώρου (χωρίς δίχτυ)
Πλαίσιο: (30) mm. Σκελετός: (30x30) mm. Ρόδες: 8 τμχ, περιστρεφόμενες με 
φρένο. Chipboard: (16) mm. Διπλώνει για εύκολη αποθήκευση.

€ 342,96 | 189.002
Τραπέζι πινγκ-πονγκ εσωτερικού χώρου ενισχυμένο 
(χωρίς δίχτυ)
Πλαίσιο: (40) mm. Σκελετός: (40x40) mm. Ρόδες: 8 τμχ, περιστρεφόμενες με 
φρένο. Chipboard: (18) mm. Διπλώνει για εύκολη αποθήκευση.

€ 391,21 | 189.003
Τραπέζι πινγκ-πονγκ εξωτερικού χώρου 
(χωρίς δίχτυ)
Πλαίσιο: (30) mm. Σκελετός: (30x30) mm.
Ρόδες: 8 τμχ, περιστρεφόμενες με φρένο.
Ρητίνη: (16) mm.
Διπλώνει για εύκολη αποθήκευση.

€ 10,92 | 189.060
Δίχτυ για τραπέζι πινγκ-
πονγκ με στηρίγματα

€ 237,29 | 189.101
Τραπέζι πινγκ-πονγκ εσωτερικού χώρου (Χωρίς Δίχτυ)
Πλαίσιο: (30) mm. Σκελετός: (30x30) mm. Ρόδες: 8 τμχ, περιστρεφόμενες με 
φρένο Chipboard: (16) mm. Διπλώνει για εύκολη αποθήκευση. Το δίχτυ δεν 
συμπεριλαμβάνεται.
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€ 102,56 | 2.130
Μπασκέτα μεγάλη εύκολης αποθήκευσης
Ρυθμίζεται σε 5 διαφορετικά ύψη ανάλογα με τους παίκτες. Σημειώνει το σκορ με δύο ειδικούς 
δείκτες. Μαζεύει, αποθηκεύεται και μετακινείται με τις ρόδες που έχει πολύ εύκολα (74x81x260) cm.

€ 44,27 | 2.289
Μπασκέτα μικρή εύκολης 
αποθήκευσης
Προσφέρεται για παιχνίδι μέσα ή έξω 
από το σπίτι. Διαθέτει διχτάκι ενώ στη 
βάση προστίθεται άμμος ή νερό για 
απόλυτη σταθερότητα (56x60x135) cm.

€ 42,95 | 2.481
Μπασκέτα
Για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η 
βάση της μπορεί να γεμίσει με νερό ή 
άμμο για μεγαλύτερη σταθερότητα, ενώ 
διαθέτει μπάλα, μεγάλο ταμπλό και 
στεφάνι για εύκολα καλάθια! Το ύψος 
του στεφανιού ρυθμίζεται από (60) cm 
έως (122) cm, (56x60x155) cm. 

€ 127,12 | 2.531
Μπασκέτα μεγάλη Pro
Με ταμπλό και στεφάνι σχεδιασμένα όπως στις 
επαγγελματικές, προσφέρεται για παιχνίδι μέσα ή 
έξω από το σπίτι. Ρυθμίζεται σε πολλά ύψη για να 
μεγαλώνει παράλληλα με τα παιδιά. 5 ρυθμίσεις 
ύψους του στεφανιού από (120) cm, έως (183) 
cm, διαθέτει 1 μαλακή μπάλα μπάσκετ μικρού 
μεγέθους (για να μην γίνονται ζημιές αλλά και για 
την αποφυγή ατυχημάτων), η βάση δέχεται χώμα ή 
νερό για απόλυτη σταθερότητα (90χ77χ231) cm.

€ 49,41 | 2.532
Μπασκέτα μεσαία Easy 
Score
Προσφέρεται για παιχνίδι μέσα ή έξω 
από το σπίτι. Σχεδιασμένη ώστε να 
ενθαρρύνει τα παιδιά να παίξουν ενεργά 
και να βελτιώσουν την ισορροπία, τον 
στόχο, τον συντονισμό αλλά και την 
φυσική τους κατάσταση. 6 ρυθμίσεις 
ύψους του στεφανιού από (61) cm, 
έως (122) cm, μεγάλο καλάθι για 
εύκολο στόχο, διαθέτει 1 μαλακή 
μπάλα μπάσκετ μικρού μεγέθους (για 
να μην γίνονται ζημιές αλλά και για 
την αποφυγή ατυχημάτων), η βάση θα 
πρέπει να γεμίσει με χώμα ή νερό για 
απόλυτη σταθερότητα (61x56x155) cm.

€ 56,43 | 2.533
Μπασκέτα μικρή Clearly Sports
Προσφέρεται για παιχνίδι μέσα ή έξω από το σπίτι. Ενεργοποιεί 
τη διάθεση για άσκηση στα παιδιά βελτιώνοντας παράλληλα 
τον συντονισμό, τη κίνηση καθώς επίσης και τη φυσική τους 
κατάσταση. Tο ταμπλό διαθέτει μικρά μπαλάκια που βγάζουν 
ήχους και κουνιούνται σε κάθε βολή, ενθαρρύνοντας τη κίνηση, 
μεγάλο καλάθι για εύκολο στόχο, διαθέτει 1 μαλακή μπάλα 
μπάσκετ μικρού μεγέθους (για να μην γίνονται ζημιές αλλά και 
για την αποφυγή ατυχημάτων), η βάση θα πρέπει να γεμίσει με 
χώμα ή νερό για απόλυτη σταθερότητα, σταθερό ύψος από το 
έδαφος έως το στεφάνι: (87) cm, (59x48x117) cm.

€ 82,66 | 2.459
Μπασκέτα 
μεσαία εύκολης 
αποθήκευσης
Προσφέρεται για παιχνίδι 
μέσα ή έξω από το σπίτι. 
Το ύψος της στεφάνης 
ρυθμίζεται μεταξύ (122-183) 
cm, διαθέτει διχτάκι ενώ 
στη βάση προστίθεται άμμος 
για απόλυτη σταθερότητα 
(74x87x229) cm. 
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€ 31,72 | 20.043
Εμπόδιο
Pυθμιζόμενο ύψος από (40) έως (70) cm, (85x15) cm.

€ 5,78 | 20.033
Κορίνες 
χρωματιστές 
πλαστικές
Ζεύγος, (155) gr. Ύψος 
κορίνας (44) cm.

€ 2,09 | 147.010
Στεφάνι χούλα χουπ ριγέ
Διάφορα χρώματα, (60) cm.

€ 2,11 | 86.002
Στεφάνι χούλα χουπ μονόχρωμο 
Πλαστικό στεφάνι σωληνωτό χούλα-χουπ διαμέτρου (67) cm, σε ωραία χρώματα.

€ 6,36 | 121.036 Σχοινί διελκυστίνδας (20) m, διάμετρος (1) cm.

€ 3,26 | 121.034
Κορδέλες ρυθμικής
(183) cm.

€ 44,76 | 121.029
Εμπόδια
Σετ 4 τεμαχίων, διαστάσεων (62x24) cm, 
σε ύψη (20) (25) (30) και (35) cm.

€ 2,54 | 121.035
Σχοινάκι γυμναστικής (2,7) m.



309Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Φ
υσ

ικ
ή 

αγ
ω

γή
Α

θλ
ήμ

ατ
α

€ 63,76 | 36.017
Τρόλεϊ αποθήκευσης στρωμάτων
(130x68,6x122) cm.

€ 36,00 | 40.001
Στρώμα γυμναστικής & ύπνου
(120x60x5) cm.

€ 8,25 | 134.019
Στρωματάκι γυμναστικής
Διατίθεται σε 2 διαφορετικά χρώματα 
(120x60x1) cm. 

μπλε | πράσινο

€ 51,48 | 36.014
Τρόλεϊ αποθήκευσης για 18 μπάλες
(78x22x91) cm.
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€ 23,76 | 8.031
Μπάλα γυμναστικής φυστίκι Μήκος (50) cm & διάμετρος (30) cm.
€ 27,72 | 8.032
Μπάλα γυμναστικής φυστίκι Μήκος (65) cm & διάμετρος (40) cm.
€ 37,77 | 8.033
Μπάλα γυμναστικής φυστίκι Μήκος (90) cm & διάμετρος (55) cm.
€ 49,90 | 8.034
Μπάλα γυμναστικής φυστίκι Μήκος (115) cm & διάμετρος (70) cm.
€ 68,05 | 8.035
Μπάλα γυμναστικής φυστίκι Μήκος (130) cm & διάμετρος (85) cm.

€ 17,82 | 8.017
Μπάλα αναπήδησης 
χοπ-χοπ (66) cm.
Για ηλικίες 9+

€ 19,36 | 8.012
Μπάλα γυμναστικής (65) cm.
€ 22,79 | 8.018
Μπάλα γυμναστικής (75) cm.
€ 30,71 | 8.019
Μπάλα γυμναστικής (85) cm.
€ 15,80 | 8.028
Μπάλα γυμναστικής (55) cm.
€ 35,99 | 8.029
Μπάλα γυμναστικής (95) cm.
€ 68,16 | 8.030
Μπάλα γυμναστικής (120) cm.

€ 15,31 | 8.022
Μπάλα αναπήδησης 
χοπ-χοπ Fantasy (45) cm.
Για ηλικίες 5+

€ 13,86 | 8.014
Μπάλα αναπήδησης 
χοπ-χοπ (45) cm.
Για ηλικίες 5+

€ 15,44 | 8.015
Μπάλα αναπήδησης 
χοπ-χοπ (55) cm.
Για ηλικίες 7+

€ 43,96 | 8.036
Μπάλα ασκήσεων- 
χαλάρωσης (32) cm, (3) kg.

€ 27,42 | 8.016
Rody το φουσκωτό 
αλογάκι
(45x20x54) cm.

€ 31,72 | 8.042
Gyffy η φουσκωτή καμηλοπάρδαλη
(45x20x54) cm.
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€ 17,38 | 8.048
Μπάλα γυμναστικής 
διάφανη (55) cm.

€ 20,20 | 8.049
Μπάλα γυμναστικής 
διάφανη (65) cm.

€ 22,84 | 8.050
Μπάλα γυμναστικής 
διάφανη (75) cm.

€ 35,64 | 8.051
Μπάλα γυμναστικής 
διάφανη (95) cm.

€ 38,81 | 8.056
Μπάλα γυμναστικής φυστίκι Senso 
Mήκος (80) cm & διάμετρος (50) cm.

€ 31,75 | 8.054
Raffy το φουσκωτό κουνελάκι
Κατασκευασμένο από μαλακό, πολύ ισχυρό υλικό σε λαχανί ή ροζ χρώμα 
(45x19x54) cm.

€ 64,64 | 8.055
Rody Max το 
μεγάλο φουσκωτό 
αλογάκι
Κατασκευασμένο από μαλακό, 
πολύ ισχυρό υλικό 
(66x30x54) cm.

€ 8,01 | 8.053
Μπάλα γυμναστικής ροζ 
(30) cm.

€ 19,45 | 8.072
Βάση τραμπάλας για 
φουσκωτα ζωάκια
(65x35) cm.
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€ 38,99 | 49.039
Αεροσυμπιεστής

€ 0,73 (ανά τμχ.) | 147.013
Μπαλάκια σπογγώδη (9) cm.

€ 4,09 | 147.014
Μπάλα σπογγώδης (20) cm.

€ 4,20 | 147.015
Μπάλα σπογγώδης oval
Μήκος (25) cm.

€ 3,83 | 8.013 Μπάλα μαλακή
Mαλακή και ανθεκτική μπάλα, διαμέτρου (26) cm, φουσκώνει με καλαμάκι. 
Kατάλληλη για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και μήλα. Παίζεται έξω και 
μέσα στην τάξη χωρίς να κάνει ζημιές, διότι δεν της το επιτρέπει ο... 
μαλακός χαρακτήρας της. Διατίθεται σε κόκκινο, μπλε και κίτρινο χρώμα.

€ 0,16 | 43.007
Μπαλάκια πισίνας
Διάμετρος (7) cm.

€ 0,19 | 43.010
Μπαλάκια πισίνας
Διάμετρος (7,5) cm.

€ 5,41 | 8.038 Μπάλα μαλακή handball (16) cm.

€ 6,14 | 8.039 Μπάλα μαλακή volleyball (21) cm.

€ 6,14 | 8.040 Μπάλα μαλακή football (22) cm.

€ 7,39 | 8.041 Μπάλα μαλακή basketball (24) cm.

€ 5,81 | 8.046
Μπάλα ρυθμικής 
(17) cm, (280) gr, διατίθεται σε 4 χρώματα. 
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€ 2,66 | 49.038
Μπάλα volley 
πλαστική (21) cm.

€ 2,49 | 49.032
Μπάλα ίριδα μεγάλη 
fluo (23) cm.

€ 1,54 | 49.033
Μπάλα ίριδα μικρή 
fluo (14) cm.

€ 2,49 (ανά τμχ.) | 49.042
Μπάλες επώνυμες DISNEY 
κ.λ.π. μεγάλες (23) cm.

€ 1,50 (ανά τμχ.) | 49.043
Μπάλες επώνυμες DISNEY 
κ.λ.π. μικρές (14) cm.

€ 2,12 | 49.044
Μπάλες ανώνυμες 
Α’ μεγάλες (23) cm.

€ 2,12 (ανά τμχ.) | 49.045
Μπάλες ανώνυμες Β’ 
μεγάλες (23) cm.

€ 1,41 (ανά τμχ.) | 49.046
Μπάλες ανώνυμες Γ’ 
μεγάλες (23) cm.

€ 2,85 | 49.017
Mπάλα volley 
πλαστική fluo (21) cm.

€ 5,17 | 49.036
Μπάλα ποδοσφαίρου 
δερμάτινη (23) cm.

€ 6,99 | 49.037
Μπάλα basket 
πολύχρωμη (25) cm.

€ 1,92 (ανά τμχ.) | 49.040
Μπάλες fluo μεγάλες (23) cm.

€ 1,25 (ανά τμχ.) | 49.041
Μπάλες fluo μικρές (14) cm.

Πλαστικές μπάλες ποιότηταςCE
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€ 424,08 | 20.025
Τούνελ τρενάκι βασικό σετ 3 σπονδύλων + είσοδος-έξοδος
Πολύ ανθεκτικό και όμορφο τούνελ παιχνιδιού σε σχήμα από τρενάκι. Περιέχει την είσοδο, την έξοδο και 3 
σπονδύλους (175χ70χ84) cm.

€ 118,44 | 20.026
Βαγόνι τρένου προσθήκη 1 
σπόνδυλος (62χ70χ58) cm.

€ 32,60 | 30.045
Τούνελ μικρό (180x60) cm.

€ 43,49 | 30.046
Τούνελ μεγάλο
(300x60) cm.

€ 191,10 | 16.004
Τούνελ χρωματιστή κάμπια σετ 4 σπονδύλων + πρόσωπο + ουρά
Η πιο χαρούμενη κάμπια, με το πιο πλατύ χαμόγελο είναι αυτή την οποία μπορούν να επισκεφτούν οι 
λιλιπούτειοι φίλοι μας και μπαίνοντας από το φωτεινό στόμα της να καταλήξουν στην απέναντι πλευρά της, 
διανύοντας μία πολύχρωμη απόσταση γεμάτη φως και εκπλήξεις! Κατασκευασμένη από ανθεκτικό πλαστικό, 
μπορεί να προσελκύσει τα παιδιά για μία βόλτα πάνω στη ράχη της, ακόμα μπορεί να πάρει πολλές και 
διάφορες κλίσεις το σώμα της για περισσότερη διασκέδαση (217χ100χ108) cm.

€ 150,54 | 16.005
Προσθήκη τούνελ κάμπια 4 σπονδύλων
Με την πρόσθεση των τεσσάρων αυτών κομματιών συνολικής διάστασης (170x100x61) cm, μπορείτε 
να επεκτείνετε την χαρούμενη κάμπια, χωρίς να χρειαστεί να την αγοράσετε ολόκληρη!

€ 117,11 | 30.068
Βαρέλι παιχνιδιού
Διασκεδαστικό βαρέλι για παιχνίδι 
και γυμναστική διαμέτρου (60) 
cm και ύψους (80) cm. Τα 
παιδιά μπορούν να το κυλάνε, 
να κρύβονται μέσα ή να το 
τοποθετήσουν οριζοντίως για 
ασκήσεις γυμναστικής.
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€ 48,07 | 212.002
Ξύλινο παιδικό 
ποδοσφαιράκι
(64x37x11) cm.

€ 170,77 | 214.001
Σετ επιδαπέδιου σκακιού
Σετ 32 μεγάλων φιγούρων (16+16) και ασπρόμαυρης σκακιέρας πλάκες (15x15) cm, το 
κάθε τετράγωνο, για να φτιάξετε το δικό σας επιδαπέδιο σκάκι. Το ύψος του Βασιλιά είναι 
στα (31) cm.

€ 93,50 | 212.001
Ξύλινο παιδικό 
ποδοσφαιράκι με πόδια
(68χ93χ59) cm.

για περισσότερα παιχνίδια 
επισκεφθείτε την  

www.playcity.gr

€ 179,26 | 16.010
Σκορ 4 γιγάντιο
Οι οδηγίες είναι γνωστές... οι παίκτες, δύο ή περισσότεροι, θα προσπαθήσουν να 
κάνουν μία γραμμή με 4 δίσκους διαγώνια, κάθετα, οριζόντια με κάθε τρόπο. Ο πρώτος 
παίκτης ή η πρώτη ομάδα που θα το καταφέρει είναι αυτοί που κερδίζουν το παιχνίδι 
(122χ57χ117) cm.

€ 121,80 | 2.544
Γιγάντια Waffle Blocks
Ιδανικός συνδυασμός παιχνιδιού κατασκευών αλλά και παιχνιδιού με τουβλάκια! 
Κατασκευαστικό υλικό που αποτελείται από τουβλάκια σε σχήμα γιγάντιας βάφλας. Είναι 
φτιαγμένα από ελαφρύ πλαστικό υψηλής ποιότητας ενώ ενώνονται εύκολα μεταξύ τους 
από όλες τις πλευρές. Το σετ περιλαμβάνει 18 τεμάχια που το καθένα έχει διάσταση 
(36x36x2) cm, (67x37x49) cm.

€ 250,08 | 214.002 Γιγάντιος γκρινιάρης
Το σετ περιλαμβάνει 12 φιγούρες (20 cm ύψος, 3 σε κάθε χρώμα), χαλάκι 
παιχνιδιού (100x100) cm  
και 2 ζάρια  
(16) cm και (7) cm.
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€ 10,13 | 134.004
Ελαστικές πλάκες “EVA” 
με αριθμούς
Σετ 10 τεμαχίων, (32x32χ1) cm.

€ 10,13 | 134.005
Ελαστικές πλάκες “EVA” φρούτα 
& λαχανικά
Σετ 10 τεμαχίων, (32x32χ1) cm.

€ 10,13 | 134.017
Ελαστικές πλάκες “EVA” 
μεταφορικά μέσα
Σετ 10 τεμαχίων, (32x32χ1) cm.

€ 10,13 | 134.002
Ελαστικές πλάκες “EVA”
Σετ 10 τεμαχίων,(32χ32χ1) cm.

€ 16,56 | 134.011
Χαλάκι παιχνιδιού “EVA-Puzzle”
Σετ 16 τεμαχίων, (100χ100χ1) cm.

€ 13,77 | 134.008
Δάπεδο ασφαλείας “EVA” δίχρωμο 
εσωτερικού χώρου (100χ100χ2) cm.

Κατάλληλα να 
χρησιμοποιηθούν για 

δάπεδα εσωτερικού χώρου

“ ”
Όλα τα αφρώδη προϊόντα μας είναι 

άριστης ποιότητας, χωρίς τοξικά, 
ιδανικά για χρήση από μικρά παιδιά!

€ 11,43 | 134.015
Ελαστικές πλάκες “EVA” με 
φατσούλες σε φωτεινά χρώματα
Σετ 9 τεμαχίων, (32x32x1) cm.

€ 11,43 | 134.016
Ελαστικές πλάκες “EVA” με 
φατσούλες σε απαλά χρώματα
Σετ 9 τεμαχίων, (32x32x1) cm.

01 μπλε-κόκκινο 
02 πράσινο-κίτρινο
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€ (  
| 153.003
Κόλλα δύο 
συστατικών 
για δάπεδο 
καουτσούκ 
(13,2) kg.

“
”

Δάπεδο ασφαλείας αντιολισθητικό, ιδανικό για 
χώρους όπου απαιτείται προστασία από πτώση 

(παιδικές χαρές, πάρκα, παιδικοί σταθμοί, 
νηπιαγωγεία, σχολεία, παιδότοποι). Διατίθεται 
σε πλάκες (50x50) cm, (4 πλάκες = 1 m2) 

κατασκευασμένες από ανακυκλώμενο ελαστικό 
και μείγμα πολυουρεθάνης με ειδικά αυλάκια στο 

κάτω μέρος για υδατοπερατότητα. Τοποθετείται 
σε χώμα, χαλίκι, τσιμέντο, εύκολα, ακόμη και 

από μη εξειδικευμένο προσωπικό. Φιλικό προς 
το περιβάλλον, 100% ανακυκλώσιμο υλικό 

καουτσούκ. Πιστοποιημένο για προστασία από ύψος 
πτώσης (110) cm, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά 

πρότυπα ΕΝ 1177.

€ ( | 200.031
Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας paving (2) cm.

€ ( | 200.032
Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας paving (3) cm.

€ ( | 200.042
Ελαστικό τελείωμα δαπέδου 
ασφαλείας

€ ( | 200.051
Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας ρολό 
(0,6) mm.

€ ( | 200.052
Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας ρολό 
(0,8) mm.

€ ( | 200.021
Ελαστικό δάπεδο παζλ ασφαλείας 
(3) cm.

€ ( | 200.041
Ελαστικό κάλυμμα ασφαλείας 
σκαλοπατιού steps

€ ( | 200.001
Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας (3) cm.

€ ( | 200.002
Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας (4) cm.

€ ( | 200.003
Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας (5) cm.

€ ( | 200.004
Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας (6) cm.

€ ( | 200.011
Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας (1,5) cm.

€ ( | 178.010
Δάπεδο ασφαλείας κόκκινο (2,5) cm.

€ ( | 178.011
Δάπεδο ασφαλείας πράσινο (2,5) cm.

€ ( | 178.014
Δάπεδο ασφαλείας μαύρο (2,5) cm.

€ ( | 178.016
Δάπεδο ασφαλείας γκρι (2,5) cm.

€ ( | 178.018
Δάπεδο ασφαλείας μπλε (2,5) cm.

€ ( | 200.000
Κόλλα για ελαστικό δάπεδο 
ασφαλείας

Με λευκούς ή 
πολύχρωμους κόκκους
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€ ( | 150.046
Ζούγκλα
Για παιδιά από 3 έως 12 
ετών. Μέγιστος αριθμός 
παιδιών: 6.  
Το βάρος κάθε παιδιού 
υπολογίζεται 30 κιλά. 
Πιστοποιημένο κατά ΕΝ 
14960 (3.5χ3χ2.5) m. € ( | 150.093

Γλυκό σπιτάκι
Για παιδιά από 3 έως 12 ετών. Μέγιστος αριθμός παιδιών: 10. Το βάρος κάθε 
παιδιού υπολογίζεται 30 κιλά. Πιστοποιημένο κατά ΕΝ 14960 (4χ4χ4) m.

€ ( | 150.021
Λαβύρινθος
Για παιδιά από 2 έως 12 ετών. Μέγιστος αριθμός 
παιδιών: 18. Το βάρος κάθε παιδιού υπολογίζεται 
30 κιλά. Πιστοποιημένο κατά EN 14960 
(4.6x4.6x2.7) m. 

€ ( | 150.025
Πάνω από τα σύννεφα
Για παιδιά από 3 έως 12 ετών. Μέγιστος αριθμός παιδιών: 20. Το βάρος κάθε 
παιδιού υπολογίζεται 30 κιλά. Πιστοποιημένο κατά EN 14960 (6x4x6) m. 

€ ( | 150.026
Φανταστική τσουλήθρα
Για παιδιά από 2 έως 12 ετών. Μέγιστος αριθμός παιδιών: 18. Το βάρος κάθε 
παιδιού υπολογίζεται 30 κιλά. Πιστοποιημένο κατά ΕΝ 14960 (6x4x3.8) m.

Για περισσότερα φουσκωτά 

παιχνίδια επισκεφθείτε την  

www.playcity.gr
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€ ( | 150.045
Δεινοσαυράκια
Για παιδιά από 3 έως 12 ετών. Μέγιστος αριθμός παιδιών: 8. Το βάρος κάθε παιδιού 
υπολογίζεται 30 κιλά. Πιστοποιημένο κατά ΕΝ 14960 (4x4x2.5) m.

€ ( | 150.004
Περιπέτεια στη ζούγκλα
Για παιδιά από 2 έως 12 ετών. Μέγιστος 
αριθμός παιδιών: 10. Το βάρος κάθε παιδιού 
υπολογίζεται 30 κιλά. Πιστοποιημένο κατά EN 
14960 (6x3x2.6) m.

€ ( | 150.048
Ζουζουνοπαρέα
Για παιδιά από 3 έως 12 ετών. Μέγιστος αριθμός παιδιών: 8. Το βάρος κάθε 
παιδιού υπολογίζεται 30 κιλά. Πιστοποιημένο κατά ΕΝ 14960 (4x3.5x2.5) m.

€ ( | 150.092
Φρουτοποιΐα
Για παιδιά από 3 έως 12 ετών. Μέγιστος αριθμός παιδιών: 10. Το βάρος κάθε παιδιού 
υπολογίζεται 30 κιλά. Πιστοποιημένο κατά ΕΝ 14960 (4χ5χ4) m.

€ ( | 150.042
Ο κήπος των ζώων
Για παιδιά από 2 έως 12 ετών. Μέγιστος αριθμός παιδιών: 12. Το βάρος κάθε παιδιού 
υπολογίζεται 30 κιλά. Πιστοποιημένο κατά ΕΝ 14960 (3.5x3x2.5) m.

Για περισσότερα 

φουσκωτά παιχνίδια 

επισκεφθείτε την 

www.playcity.gr
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€ ( | 150.028
Αγγίζοντας την κορυφή
Για παιδιά από 3-12 ετών. Μέγιστος αριθμών παιδιών: 16. Το βάρος κάθε παιδιού 
υπολογίζεται 30 κιλά. Πιστοποιημένο κατά EN 14960 (6.6x4.8x5) m.

€ ( | 150.089
Άγρια zώα
Για παιδιά από 3-12 ετών. Μέγιστος αριθμών παιδιών: 14. Το βάρος κάθε παιδιού 
υπολογίζεται 30 κιλά. Πιστοποιημένο κατά EN 14960 (5x5x4.5) m.

€ ( | 150.064
Χαρούμενο κάστρο
Για παιδιά από 3 έως 12 ετών. Μέγιστος αριθμός παιδιών: 6. Το βάρος 
του κάθε παιδιού υπολογίζεται 30 κιλά. Πιστοποιημένο κατά ΕΝ 14960 
(3.5x3.5x3) m.

€ ( | 150.099
Νεροτσουλήθρα θαλάσσιος κόσμος
Για παιδιά από 3 έως 12 ετών. Μέγιστος αριθμός παιδιών: 10. Το βάρος του κάθε 
παιδιού υπολογίζεται 30 κιλά. Πιστοποιημένο κατά ΕΝ 14960 (7.6x2.4x3.7) m.

€ ( | 150.088
Ινδιάνικο χωριό-Τοτέμ
Για παιδιά από 3-12 ετών. Μέγιστος αριθμών παιδιών: 
14 .Το βάρος κάθε παιδιού υπολογίζεται 30 κιλά. 
Πιστοποιημένο κατά EN 14960 (4.5x6x6.5) m.
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€ ( | 150.041
Το κυνήγι του θησαυρού
Για παιδιά από 3-12 ετών. Μέγιστος αριθμών παιδιών: 12. Το βάρος κάθε παιδιού 
υπολογίζεται 30 κιλά. Πιστοποιημένο κατά EN 14960 (5x5x4) m.

€ ( | 150.066
Πειρατικό κάστρο
Για παιδιά από 3-12 ετών. Μέγιστος αριθμών παιδιών: 12. Το βάρος κάθε παιδιού 
υπολογίζεται 30 κιλά. Πιστοποιημένο κατά EN 14960 (4.5x5.5x4.9) m.

€ ( | 150.069
Στρουμφοτσουλήθρα
Για παιδιά από 3-12 ετών. Μέγιστος αριθμών παιδιών: 
10. Το βάρος κάθε παιδιού υπολογίζεται 30 κιλά. 
Πιστοποιημένο κατά EN 14960 (3x6.5x4) m.

€ ( | 150.050
Δενδρόσπιτο
Για παιδιά από 3 έως 12 ετών. Μέγιστος αριθμός παιδιών: 6. Το βάρος του κάθε 
παιδιού υπολογίζεται 30 κιλά. Πιστοποιημένο κατά ΕΝ 14960 (3x3.4x3) m.

€ ( | 150.063
Χαρούμενος κλόουν
Για παιδιά από 3 έως 12 ετών. Μέγιστος αριθμός παιδιών: 6. Το βάρος 
του κάθε παιδιού υπολογίζεται 30 κιλά. Πιστοποιημένο κατά ΕΝ 14960 
(3.8χ2.8χ2.9) m.
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€ ( | 157.095
Τραμπάλα-ελατήριο φορτηγάκι (83χ24χ68) cm.

€ ( | 157.096
Τραμπάλα-ελατήριο ποδήλατο (78χ26χ66) cm.

€ ( | 157.094
Τραμπάλα-ελατήριο αλογάκι (83χ24χ68) cm.

€ ( | 157.097
Βράχος αναρρίχησης με τσουλήθρα
Πιστοποιημένο σύστημα κατά τα πιο αυστηρά πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε., ΕΝ-1176 (650x600x230) cm.

€ ( | 157.098
Τοίχος αναρρίχησης (123χ16χ245) cm.

€ ( | 157.029
Τρίγωνο αναρρίχησης (300χ190) cm.

Για περισσότερα 

κέντρα παιχνιδιού 

επισκεφθείτε την  

www.playcity.gr
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€ ( | 208.005
Κέντρο παιδικής χαράς “Spring”
Ένα κέντρο παιχνιδιού που αποτελεί από μόνο του ολόκληρη παιδική χαρά. Περιλαμβάνει 1 διπλή 
και 2 μονές τσουλήθρες, 3 πλατφόρμες παιχνιδιού και 1 αναρρίχηση-μονόζυγο. Έχει σχεδιαστεί 
για ατέλειωτο ασφαλές παιχνίδι και για να αντέχει στο χρόνο και σε όλες τις καιρικές συνθήκες. 
Πιστοποιημένο σύστημα κατά τα πιο αυστηρά πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε., EN 1176 (6.2χ3.6χ3.7) m.

€ ( | 208.006
Κέντρο παιδικής χαράς “Λαβύρινθος”
Ένα κέντρο παιχνιδιού που αποτελεί από μόνο του ολόκληρη παιδική χαρά. Περιλαμβάνει 1 
διπλή τσουλήθρα, 2 πλατφόρμες παιχνιδιού που ενώνονται με τούνελ και πίνακα παιχνιδιού 
τρίλιζας. Έχει σχεδιαστεί για ατέλειωτο ασφαλές παιχνίδι και για να αντέχει στο χρόνο και σε 
όλες τις καιρικές συνθήκες. Πιστοποιημένο σύστημα κατά τα πιο αυστηρά πρότυπα ασφαλείας 
της Ε.Ε., EN 1176 (3.4χ3χ2.3) m.

€ ( | 208.001
Κέντρο παιδικής χαράς “Island”
Ένα κέντρο παιχνιδιού που αποτελεί από μόνο του ολόκληρη παιδική χαρά. 
Περιλαμβάνει 1 διπλή και 1 μονή τσουλήθρα, πλατφόρμα παιχνιδιού, κάθετη 
αναρρίχηση-μονόζυγο και πίνακα παιχνιδιού τρίλιζας. Έχει σχεδιαστεί για 
ατέλειωτο ασφαλές παιχνίδι και για να αντέχει στο χρόνο και σε όλες τις 
καιρικές συνθήκες. Πιστοποιημένο σύστημα κατά τα πιο αυστηρά πρότυπα 
ασφαλείας της Ε.Ε., EN 1176 (3.8χ3.75χ3.25) m.

€ ( | 208.002
Κέντρο παιδικής χαράς “Happy 
Play”
Ένα κέντρο παιχνιδιού που αποτελεί από μόνο του 
ολόκληρη παιδική χαρά. Περιλαμβάνει 1 διπλή τσουλήθρα, 
πλατφόρμα παιχνιδιού, 2 κούνιες και 1 κάθετη αναρρίχηση-μονόζυγο. Έχει σχεδιαστεί 
για ατέλειωτο ασφαλές παιχνίδι και για να αντέχει στο χρόνο και σε όλες τις καιρικές 
συνθήκες. Πιστοποιημένο σύστημα κατά τα πιο αυστηρά πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε., EN 
1176 (4.15χ3.85χ3.25) m.

€ ( | 208.003
Κέντρο παιδικής χαράς 
“Στρουμφοχωριό”
Ένα κέντρο παιχνιδιού που αποτελεί από μόνο του 
ολόκληρη παιδική χαρά. Περιλαμβάνει 1 διπλή και 1 
μονή τσουλήθρα, 2 πλατφόρμες παιχνιδιού που ενώνονται με τούνελ και 1 πίνακα 
παιχνιδιού τρίλιζας. Έχει σχεδιαστεί για ατέλειωτο ασφαλές παιχνίδι και για να 
αντέχει στο χρόνο και σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Πιστοποιημένο σύστημα κατά 
τα πιο αυστηρά πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε., EN 1176 (6χ2.85χ3.65) m.

€ ( | 208.004
Κέντρο παιδικής χαράς “Elephant”
Ένα κέντρο παιχνιδιού που αποτελεί από μόνο του ολόκληρη παιδική χαρά. 
Περιλαμβάνει 1 διπλή και 1 μονή τσουλήθρα, 2 πλατφόρμες παιχνιδιού και 1 κάθετη 
αναρρίχηση-μονόζυγο. Έχει σχεδιαστεί για ατέλειωτο ασφαλές παιχνίδι και για να 
αντέχει στο χρόνο και σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Πιστοποιημένο σύστημα κατά τα 
πιο αυστηρά πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε., EN 1176 (4.4χ3χ3.35) m.
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€ ( | 157.028
Κέντρο παιδικής χαράς “Το σπίτι της Γοργόνας”
(2.9χ2.8χ2.3) m.

€ ( | 157.012
Κέντρο παιδικής χαράς “Τσουλήθρα δενδρόσπιτο” 
(3.2χ3χ3.2) m.

€ ( | 157.011
Κέντρο παιδικής χαράς “Κέντρο παιχνιδιού”
(4.6χ3.χ3.4) m.

Για περισσότερα 

κέντρα παιχνιδιού 

επισκεφθείτε την  

www.playcity.gr

€ ( | 208.007
Κέντρο παιδικής χαράς “Birdie”
Ένα κέντρο παιχνιδιού που αποτελεί από μόνο του ολόκληρη παιδική 
χαρά. Περιλαμβάνει 1 διπλή τσουλήθρα, 2 πλατφόρμες παιχνιδιού, βράχο 
αναρριχήσεως και 1 κάθετη αναρρίχηση-μονόζυγο. Έχει σχεδιαστεί για 
ατέλειωτο ασφαλές παιχνίδι και για να αντέχει στο χρόνο και σε όλες τις 
καιρικές συνθήκες. Πιστοποιημένο σύστημα κατά τα πιο αυστηρά πρότυπα 
ασφαλείας της Ε.Ε., EN 1176 (4.15χ2.05χ3.3) m.

€ ( | 208.008
Κέντρο παιδικής παράς “Flower”
Ένα κέντρο παιχνιδιού που αποτελεί από μόνο του ολόκληρη παιδική χαρά. Περιλαμβάνει 
1 διπλή τσουλήθρα, πλατφόρμα παιχνιδιού, 2 κούνιες και πίνακα παιχνιδιού τρίλιζας. Έχει 
σχεδιαστεί για ατέλειωτο ασφαλές παιχνίδι και για να αντέχει στο χρόνο και σε όλες τις 
καιρικές συνθήκες. Πιστοποιημένο σύστημα κατά τα πιο αυστηρά πρότυπα ασφαλείας της 
Ε.Ε., EN 1176 (4.45χ2.9χ3.3) m.

€ ( | 208.009
Κέντρο παιδικής χαράς “Zoo”
Ένα κέντρο παιχνιδιού που αποτελεί από μόνο του ολόκληρη παιδική χαρά. 
Περιλαμβάνει 1 διπλή και 1 μονή τσουλήθρα, 2 πλατφόρμες παιχνιδιού και 1 κάθετη 
αναρρίχηση-μονόζυγο. Έχει σχεδιαστεί για ατέλειωτο ασφαλές παιχνίδι και για να 
αντέχει στο χρόνο και σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Πιστοποιημένο σύστημα κατά τα 
πιο αυστηρά πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε., EN 1176 (5.15χ3.4χ3.5) m.
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€ ( | 157.014
Κέντρο παιδικής χαράς 
“Πολυσύνθετο δενδρόσπιτο” 
(5.2χ4.4χ3.4) m.

€ ( | 157.013
Κέντρο παιδικής χαράς 
“Δενδρόσπιτο”
(4.1χ2.8χ3.2) m.

€ ( | 157.008
Κέντρο παιδικής χαράς 
“Πολυσύνθετο κέντρο παιχνιδιού”
(5.5χ4.7χ3.8) m.

Για περισσότερα 

κέντρα παιχνιδιού 

επισκεφθείτε την  

www.playcity.gr

€ ( | 157.024
Κέντρο παιδικής χαράς “Λαμπρός ήλιος”
(5.5x5x4.2) m. 

€ ( | 157.006
Κέντρο παιδικής χαράς 
“Βυθός” (4.5χ5.2χ3.8) m.

€ ( | 157.025
Κέντρο παιδικής χαράς 
“Ιπτάμενος πύργος” 
(6.7χ5.3χ3.8) m.
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€ ( | 223.001
Κέντρο παιδικής χαράς «Πατρισία»
Διαθέτει μπαλκόνι, σκάλα εισόδου, πλατφόρμα (ύψος 90 cm), ανοξείδωτη τσουλήθρα 
(μήκους 90 cm), σπιτάκι με παιχνίδι και πύργο με οροφή. Χρειάζεται πάκτωμα (60) 
cm, μέσα στο έδαφος. Κρίσιμο ύψος πτώσης (90) cm. Πολύ ανθεκτικό στην υπεριώδη 
ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες. Πρόκειται για πιστοποιημένο σύστημα κατά τα πιο 
αυστηρά πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε., EN-1176 (3.85x1.47x3.44) m.

€ ( | 223.002
Κέντρο παιδικής χαράς «Αιμιλία με Οροφή»
Διαθέτει σκάλα εισόδου, πλατφόρμα (ύψος 90 cm), ανοξείδωτη τσουλήθρα (μήκους 
90 cm) και πύργο με οροφή. Χρειάζεται πάκτωμα (60) cm, μέσα στο έδαφος. 
Κρίσιμο ύψος πτώσης (90) cm. Πολύ ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις 
καιρικές συνθήκες. Πρόκειται για πιστοποιημένο σύστημα κατά τα πιο αυστηρά πρότυπα 
ασφαλείας της Ε.Ε., EN-1176 (3.85x1.23x3.44) m.

€ ( | 223.003
Κέντρο παιδικής χαράς «Αιμιλία»
Διαθέτει σκάλα εισόδου, πλατφόρμα (ύψος 90 cm), ανοξείδωτη τσουλήθρα (μήκους 
90 cm) και πύργο χωρίς οροφή. Χρειάζεται πάκτωμα (60) cm, μέσα στο έδαφος. 
Κρίσιμο ύψος πτώσης (90) cm. Πολύ ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και 
στις καιρικές συνθήκες. Πρόκειται για πιστοποιημένο σύστημα κατά τα πιο αυστηρά 
πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε., EN-1176 (3.85x1.23x1.86) m.

€ ( | 223.004
Κέντρο παιδικής χαράς «Ντέρεκ»
Διαθέτει γωνία αναρριχήσεως, σκάλα εισόδου, 2 πλατφόρμες (ύψος 90 cm), 
ανοξείδωτη τσουλήθρα (μήκους 90 cm), σπιτάκι με παιχνίδι, πύργο χωρίς οροφή 
και πύργο με οροφή. Χρειάζεται πάκτωμα (60) cm, μέσα στο έδαφος. Κρίσιμο ύψος 
πτώσης (90) cm. Πολύ ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις καιρικές 
συνθήκες. Πρόκειται για πιστοποιημένο σύστημα κατά τα πιο αυστηρά πρότυπα 
ασφαλείας της Ε.Ε., EN-1176 (3.83x3.42x3.44) m.

€ ( | 223.005
Κέντρο παιδικής χαράς «Τάιμεκ»
Διαθέτει μπαλκόνι, σωλήνα πυροσβέστη (ύψος 90 cm), σκάλα εισόδου, 3 πλατφόρμες 
(2 με ύψος 90 cm και 1 με ύψος 35 cm), ανοξείδωτη τσουλήθρα (μήκους 90 cm), 2 
πύργους χωρίς οροφή και 1 πύργο με οροφή. Χρειάζεται πάκτωμα (60) cm, μέσα στο 
έδαφος. Κρίσιμο ύψος πτώσης (90) cm. Πολύ ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία 
και στις καιρικές συνθήκες. Πρόκειται για πιστοποιημένο σύστημα κατά τα πιο αυστηρά 
πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε., EN-1176 (3.75x2.62x3.79) m.

€ ( | 223.006
Κέντρο παιδικής χαράς 
«Αλκυόνη με Οροφή»
Διαθέτει πάνελ παιχνιδιού τρίλιζας, 
αναρρίχηση (ύψος 136 cm), 
σκάλα εισόδου, πλατφόρμα (ύψος 
136 cm), ανοξείδωτη τσουλήθρα 
(μήκους 136 cm) και πύργο με 
οροφή. Χρειάζεται πάκτωμα (60) 
cm, μέσα στο έδαφος. Κρίσιμο ύψος 
πτώσης (136) cm. Πολύ ανθεκτικό 
στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις 
καιρικές συνθήκες. Πρόκειται για 
πιστοποιημένο σύστημα κατά τα πιο 
αυστηρά πρότυπα ασφαλείας της 
Ε.Ε., EN-1176 (3.66x2.18x3.84) m.
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€ ( | 223.007
Κέντρο παιδικής χαράς «Αλκυόνη»
Διαθέτει πάνελ παιχνιδιού τρίλιζας, αναρρίχηση (ύψος 
136 cm), σκάλα εισόδου, πλατφόρμα (ύψος 136 cm), 
ανοξείδωτη τσουλήθρα (μήκους 136 cm) και πύργο 
χωρίς οροφή. Χρειάζεται πάκτωμα (60) cm, μέσα 
στο έδαφος. Κρίσιμο ύψος πτώσης (136) cm. Πολύ 
ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις καιρικές 
συνθήκες. Πρόκειται για πιστοποιημένο σύστημα κατά 
τα πιο αυστηρά πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε., EN-1176 
(3.56x2.11x2.31) m.

€ ( | 223.008
Κέντρο παιδικής χαράς «Σοφία»
Διαθέτει μπαλκόνι, γωνία αναρριχήσεως, σωλήνα πυροσβέστη 
(με ύψος 90 cm), κρεμαστή γέφυρα, τούνελ παιχνιδιού, 
ράμπα εισόδου, 3 πλατφόρμες (ύψος 90 cm), ανοξείδωτη 
τσουλήθρα (μήκους 90 cm), 1 πύργο χωρίς οροφή και 2 
πύργους με οροφή. Χρειάζεται πάκτωμα (60) cm, μέσα στο 
έδαφος. Κρίσιμο ύψος πτώσης (90) cm. Πολύ ανθεκτικό στην 
υπεριώδη ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες. Πρόκειται για 
πιστοποιημένο σύστημα κατά τα πιο αυστηρά πρότυπα ασφαλείας 
της Ε.Ε., EN-1176 (5.75x4.81x3.44) m.

€ ( | 223.009
Κέντρο παιδικής χαράς 
«Πολύχρωμο»
Διαθέτει τοίχο αναρριχήσεως, πάνελ παιχνιδιού 
τρίλιζας, σκάλα εισόδου, 5 πλατφόρμες (ύψους 60 cm, 
90 cm, 136 cm, 150 cm και 170 cm), 2 ανοξείδωτες 
τσουλήθρες (μήκους 90 cm και 210 cm), 3 
τριγωνικούς πύργους χωρίς οροφή και 3 τριγωνικούς 
πύργους με οροφή. Χρειάζεται πάκτωμα (60) cm, 
μέσα στο έδαφος. Κρίσιμο ύψος πτώσης (220) cm. 
Πολύ ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις 
καιρικές συνθήκες. Πρόκειται για πιστοποιημένο 
σύστημα κατά τα πιο αυστηρά πρότυπα ασφαλείας της 
Ε.Ε., EN-1176 (7.41x3.19x4.55) m.

€ ( | 223.010
Τσουλήθρα
Ένας τέλειος συνδυασμός ξύλου (κεντρικές στήλες 
και πατώματα), πλαστικού HDPE (στέγη και πλαϊνά 
πάνελ) και μετάλλου (γαλβανισμένο ατσάλι ή 
βαμμένο στα κάγκελα και στην τσουλήθρα 90 cm). 
Χρειάζεται πάκτωμα (60) cm, μέσα στο έδαφος. 
Κρίσιμο ύψος πτώσης (90) cm. Πολύ ανθεκτική 
στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις καιρικές 
συνθήκες. Πρόκειται για πιστοποιημένη κούνια 
κατά τα πιο αυστηρά πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε., 
EN-1176 (2.25x0.73x1.77) m.

€ ( | 223.011
Κούνια 2 Θέσεων
Χρειάζεται πάκτωμα (60) cm, μέσα στο έδαφος. Κρίσιμο ύψος 
πτώσης (125) cm. Πολύ ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία 
και στις καιρικές συνθήκες. Πρόκειται για πιστοποιημένη κούνια 
κατά τα πιο αυστηρά πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε., EN-1176 
(3.5x1.92x2.43) m.

€ ( | 223.019
Κούνια Α.Μ.Ε.Α.
Χρειάζεται πάκτωμα (60) cm, μέσα στο 
έδαφος. Πολύ ανθεκτικό στην υπεριώδη 
ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες. 
Πρόκειται για πιστοποιημένο σύστημα 
κατά τα πιο αυστηρά πρότυπα ασφαλείας 
της Ε.Ε., EN-1176 (3.07x2.08x2.66) m.

€ ( | 223.020
Κέντρο παιδικής χαράς Α.Μ.Ε.Α. «Ελπίδα»
Διαθέτει πλατύ μπαλκόνι, πάνελ παιχνιδιού τρίλιζας, διάδρομο 
εισόδου, πλατφόρμα (ύψους 30 cm), ανοξείδωτη τσουλήθρα 
(μήκους 90 cm), πύργο με οροφή και πολλές ακόμα 
δραστηριότητες περιφερειακά. Χρειάζεται πάκτωμα (60) cm, μέσα 
στο έδαφος. Κρίσιμο ύψος πτώσης (165) cm. Πολύ ανθεκτικό 
στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες. Πρόκειται 
για πιστοποιημένο σύστημα κατά τα πιο αυστηρά πρότυπα 
ασφαλείας της Ε.Ε., EN-1176 (7.51x5.58x3.79) m.
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€ ( | 223.012
Τραμπάλα 2 Θέσεων
Χρειάζεται πάκτωμα (60) cm, μέσα στο έδαφος. Κρίσιμο ύψος πτώσης (91) cm. 
Πολύ ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες. Πρόκειται για 
πιστοποιημένη τραμπάλα κατά τα πιο αυστηρά πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε., EN-1176 
(300x43x93) cm.

€ ( | 223.013
Μύλος
Χρειάζεται πάκτωμα (85) cm, μέσα στο έδαφος. Κρίσιμο ύψος πτώσης (91) cm. 
Πολύ ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες. Πρόκειται για 
πιστοποιημένο σύστημα κατά τα πιο αυστηρά πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε., EN-1176 
(Φ133χ91) cm.

€ ( | 223.014
Μονόζυγο διπλό
Χρειάζεται πάκτωμα (60) cm, μέσα στο έδαφος. Κρίσιμο ύψος πτώσης (120) cm. 
Πολύ ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες. Πρόκειται για 
πιστοποιημένο σύστημα κατά τα πιο αυστηρά πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε., EN-1176 
(224x8x141) cm.

€ ( | 223.015
Αμμοδόχος 120 cm
Χρειάζεται πάκτωμα (50) cm, μέσα στο έδαφος. Πολύ ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία 
και στις καιρικές συνθήκες. Πρόκειται για πιστοποιημένο σύστημα κατά τα πιο αυστηρά 
πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε., EN-1176 (157x157x43) cm.

€ ( | 223.016
Ανοξείδωτος κάδος απορριμμάτων
Κατασκευασμένος από γαλβανισμένο ατσάλι με χωρητικότητα (50) L. Χρειάζεται 
πάκτωμα (60) cm, μέσα στο έδαφος. Πολύ ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και 
στις καιρικές συνθήκες (52x34x75) cm.

€ ( | 223.017
Παγκάκι με πλάτη 165 cm
Ιδανικό για πάρκα και άλλους δημόσιους χώρους, πολύ ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες. 
Χρειάζεται πάκτωμα (60) cm, μέσα στο έδαφος. Πολύ ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία 
και στις καιρικές συνθήκες (165x89x90) cm.

€ ( | 223.018
Παγκάκι λουλούδι
Ιδανικό για πάρκα και άλλους δημόσιους χώρους, 
πολύ ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες. Χρειάζεται 
πάκτωμα (60) cm, μέσα στο έδαφος. Πολύ ανθεκτικό 
στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις καιρικές 
συνθήκες (165x68x55) cm.
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€ 546,10 | 2.353
Σύστημα παιχνιδιού 
“Clubhouse”
Προσφέρει ένα σύνολο συναρπαστικών 
δραστηριοτήτων. Ηλικίες 3-6 ετών. 
Περιλαμβάνει 1 τοίχο αναρρίχησης, 1 σκάλα 
με σχοινιά, 1 μεγάλη τσουλήθρα, 2 κούνιες. 
Διαστάσεις παιχνιδιού: (365x173x193) cm.

€ 159,54 | 2.382
Ξύλινη κούνια “Milano”
Μία κούνια κάθισμα (144χ227χ230) cm.

€ 192,84 | 2.383
Ξύλινη κούνια “Roma”
Δύο κούνιες κάθισμα (245χ275χ220) cm.

€ 239,30 | 2.347
Ξύλινη κούνια “Oslo”
Δύο κούνιες κάθισμα και μία κούνια δίσκος (300χ258χ227) cm.

“
”

Στιβαρές και 
ασφαλείς κούνιες 
με ξύλινο σκελετό 
και επικαλυμμένες 

μεταλλικές πλευρές για 
να μην οξειδώνονται 

από την Little Tikes για 
υπαίθρια διασκέδαση. 
Κατασκευασμένες από 
άριστης ποιότητας ξύλο 
ειδικά επεξεργασμένο 

να αντέχει στις δύσκολες 
καιρικές συνθήκες. 

€ 236,68 | 2.537
Ξύλινη κούνια “Riga” με αναρρίχηση
Μια στιβαρή και ασφαλής ξύλινη κούνια από την Little Tikes για υπαίθρια διασκέδαση 
έως και τριών παιδιών ταυτόχρονα. Κατασκευασμένη από άριστης ποιότητας ξύλο 
ειδικά επεξεργασμένο να αντέχει στις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Τα μεταλλικά 
μέρη έχουν επικαλυφθεί για να μην οξειδώνονται. Χαρακτηριστικά: ξύλινος 
σκελετός με επικαλυμμένες μεταλλικές πλευρές, δύο κούνιες κάθισμα, ανεμόσκαλα 
αναρριχήσεως (300χ275χ225) cm.
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€ 45,58 | 176.002
Κούνια μωρού ασφαλείας
Πολύ σταθερή παιδική κούνια, με όμορφη 
εμφάνιση και μεταλλικό σκελετό που 
πληρεί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας. 
Περιλαμβάνει καθισματάκι ασφαλείας 
με αποσπώμενη ασφάλεια ώστε να 
χρησιμοποιείται και από μεγαλύτερα παιδιά. 
Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Η 
κούνια προαιρετικά μπορεί να βιδωθεί στο 
πάτωμα (160χ90χ120) cm.

€ 38,57 | 2.278
Κούνια με ψηλή 
πλάτη μπλε
Με ρυθμιζόμενη ζώνη, 
υψηλά πλαϊνά και ψηλή 
πλάτη, προστατεύει και 
στηρίζει το νήπιο. Διαθέτει 
μπάρα ασφαλείας με 
κλείδωμα, που σηκώνεται με 
το ένα χέρι και παραμένει 
ανοιχτή για εύκολη πρόσβαση 
(38χ38χ46) cm.

€ 64,86 | 176.004
Κούνια 2 θέσεων ασφαλείας 
με τέντα
Πολύ σταθερή παιδική κούνια για 2 παιδιά, 
με μεταλλικό σκελετό που πληρεί όλες τις 
προδιαγραφές ασφαλείας. Περιλαμβάνει τέντα 
και υφασμάτινη επένδυση-μαξιλαράκι με 
όμορφα σχέδια. Για εσωτερική και εξωτερική 
χρήση. Η κούνια προαιρετικά μπορεί να 
βιδωθεί στο πάτωμα (162x102x120) cm.

€ 16,71 | 2.266 Κούνια κάθισμα
Μονοκόμματη κούνια που προσαρμόζεται παντού. Δεν χρειάζεται συναρμολόγηση 
(43χ18χ14) cm.

€ 34,03 | 2.261
Κούνια μπλε για μωρά και παιδιά
Αυτή η υπέροχη παιδική κούνια είναι κατάλληλη για 
παιδιά από 9 μηνών έως και 4 χρονών. Εξοπλισμένη 
με ζώνη ασφαλείας σε σχήμα T και ιμάντες για 
μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτά τα αξεσουάρ μπορούν να 
αφαιρεθούν ώστε να διευκολύνονται τα μεγαλύτερα 
παιδιά, διαστάσεων (41x41x44) cm.

€ 34,03 | 2.261-4
Κούνια ροζ για μωρά και παιδιά
Αυτή η υπέροχη παιδική κούνια είναι κατάλληλη 
για παιδιά από 9 μηνών έως και 4 χρονών. 
Εξοπλισμένη με ζώνη ασφαλείας σε σχήμα T 
και ιμάντες για μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτά τα 
αξεσουάρ μπορούν να αφαιρεθούν ώστε να 
διευκολύνονται τα μεγαλύτερα παιδιά, διαστάσεων 
(41x41x44) cm.

€ 22,74 | 2.497
Κούνια δίσκος
Ρυθμιζόμενη καθ ύψος. Μήκος 
σχοινιού: 3 μέτρα. Μέγιστο βάρος: 
45 κιλά Φ. (30) cm, ύψος (13) cm.

€ 12,64 | 176.001
Κούνια ασφαλείας
Πανέμορφη κούνια κατάλληλη 
για παιδιά από 9 έως 36 
μηνών. Χωρίς ζώνη ασφαλείας 
(40χ28χ36) cm.

€ 113,03  
| 129.030
Κούνια φωλιά
Μπορεί να δεχτεί ως 
2 παιδάκια συνολικού 
βάρους 120 κιλών. 
Για να τοποθετηθεί 
σωστά χρειάζεται δύο 
ελεύθερες θέσεις 
στον σκελετό παιδικής 
χαράς. Διάμετρος 
(120) cm.
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€ 78,29 | 129.031
Κούνια με βάση για παιδιά-ρυθμιζόμενη
Μεταλλικός σκελετός παιδικής κούνιας ρυθμιζόμενος σε 2 ύψη. Περιλαμβάνει απλό πλακέ 
καθισματάκι για παιδιά, ενώ μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα καθισματάκι ασφαλείας. Το 
μέγιστο ύψος ρυθμίζεται στα (104) cm ή (183) cm, (148x168x183) cm.

€ 396,02 | 129.028 Διπλή μεταλλική κούνια
Πολύ ανθεκτική κούνια για παιδιά, κατασκευασμένη από γαλβανιζέ ατσάλινους σωλήνες 
διαμέτρου (50) mm. Μπορεί να δεχθεί ως δύο καθίσματα παιδιών. Η συσκευασία 
περιλαμβάνει τον μεταλλικό σκελετό και δύο απλά καθίσματα για παιδιά. Προαιρετικά 
μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα καθισματάκια ασφαλείας με πλάτη για βρέφη και 
μικρότερα παιδιά (310x245x228) cm.

€ 409,92 | 129.029 Τριπλή μεταλλική κούνια
Πολύ ανθεκτική κούνια για παιδιά, κατασκευασμένη από γαλβανιζέ ατσάλινους σωλήνες 
διαμέτρου (50) mm. Μπορεί να δεχθεί ως τρία καθίσματα παιδιών. Η συσκευασία 
περιλαμβάνει τον μεταλλικό σκελετό και τρία απλά καθίσματα για παιδιά. Προαιρετικά 
μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα καθισματάκια ασφαλείας με πλάτη για βρέφη και 
μικρότερα παιδιά (365x245x228) cm.

€ 84,10 | 3.145
Βρεφική κούνια με τέντα
(159x143x126) cm.

€ 10,28 | 3.146
Κούνια κάθισμα
Διατίθεται σε κόκκινο, 
μπλε και κίτρινο χρώμα 
(25x12x10) cm.

€ 15,16 | 3.147
Κούνια ασφαλείας με claxon
Με παιχνίδι ήχου. Διατίθεται σε κόκκινο, μπλε, 
πράσινο και κίτρινο χρώμα (34,5x32x36,5) cm.

€ 110,14 | 3.144
Κούνια maxi
(200x148x151) cm.
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€ 724,39 | 129.026
Δενδρόσπιτο με κυματιστή τσουλήθρα
Μήκος τσουλήθρας (1,75) m. Ύψος πλατφόρμας από το 
έδαφος (84) cm. Στο κάτω μέρος διαθέτει αμμοδόχο. 
Η συσκευασία περιλαμβάνει κάλυμμα αμμοδόχου για 
να προστατεύεται από τα ζώα και την βροχή όταν δεν 
χρησιμοποιείται (171x121x219) cm.

€ 716,97 | 129.027
Ξύλινη πειρατική γαλέρα
Διαθέτει θάλαμο καπετάνιου, γέφυρα 
επιτήρησης, μεγάλους χώρους παιχνιδιού, 
πηδάλιο και 2 πανιά (272x104x206) cm.

€ 478,54 | 129.032
Σύστημα παιχνιδιού “Forest Multiplay”
Διαθέτει 2 κούνιες, πύργο επιτήρησης και 1 κυματιστή τσουλήθρα μήκους (1,8) m. 
Προσφέρει ατέλειωτες ώρες διασκέδασης και ενεργού παιχνιδιού. Η πλατφόρμα 
επιτήρησης έχει διαστάσεις (97x44) cm, ενώ το ύψος της είναι στα (89) cm, 
(289x252x208) cm.

€ 499,65 | 2.373
Σύστημα παιχνιδιού Strasbourg
Περιλαμβάνει: 1 κάθισμα κούνιας, 1 κάθισμα δίσκο, 1 κάθισμα αλογάκι 
με πλάτη, 1 τσουλήθρα μήκους (180) cm και τοίχο αναρρίχησης 
(340x320x220) cm.
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Σύστημα παιχνιδιού “Buckingham”
Τα παιδιά θα ξετρελαθούν σκαρφαλώνοντας 
στην αναρρίχηση για να φτάσουν στο πύργο 
παρατηρήσεως και από εκεί θα κινηθούν 
απευθείας στη φανταστική τσουλήθρα καταλήγοντας 
με ασφάλεια στο έδαφος όπου τους περιμένει 
η αμμοδόχος, τέλος στις κούνιες του πρόκειται 
να απολαύσουν ατέλειωτες ώρες διασκέδασης! 
Κατασκευασμένο από άριστης ποιότητας ξύλο 
ειδικά επεξεργασμένο για να αντέχει στις 
δύσκολες καιρικές συνθήκες. Τα μεταλλικά μέρη 
έχουν επικαλυφθεί για να μην οξειδώνονται. 
Πιστοποιημένο κατά ΕΝ 71.
Περιλαμβάνει: 1 κάθισμα κούνια, 1 κάθισμα δίσκο, 
1 κούνια τύπου ρόδα, 1 τσουλήθρα μήκους (180) 
cm, 1 αμμοδόχο που περιλαμβάνει καλύματα 
εδάφους και βροχής, πύργο παρατήρησης 
με 2 πλατφόρμες, 2 τοίχους με αναρρίχηση 
αυξανόμενης δυσκολίας. Διαστάσεις παιχνιδιού: 
(430x350x300) cm.

€ 661,80 | 2.536
Σύστημα παιχνιδιού “Hamburg”
Κατασκευασμένο από άριστης ποιότητας ξύλο ειδικά 
επεξεργασμένο για να αντέχει στις δύσκολες καιρικές συνθήκες. 
Τα μεταλλικά μέρη έχουν επικαλυφθεί για να μην οξειδώνονται. 
Περιλαμβάνει 2 καθίσματα κούνιας, 1 κάθισμα δίσκο, 
1 τσουλήθρα μήκους (180) cm, τοίχο αναρρίχησης 
(380χ320χ220) cm.

€ ( | 223.011
Κούνια 2 Θέσεων
Χρειάζεται πάκτωμα (60) cm, μέσα στο έδαφος. Κρίσιμο ύψος 
πτώσης (125) cm. Πολύ ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία 
και στις καιρικές συνθήκες. Πρόκειται για πιστοποιημένη κούνια 
κατά τα πιο αυστηρά πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε., EN-1176 
(3.5x1.92x2.43) m.
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€ 83,33 | 129.018
Τραμπολίνο “Junior”
Κατάλληλο για τα μικρά παιδιά. Από ανθεκτικό ματ δίχτυ το οποίο δεν 
επιτρέπει τη βροχή να παραμείνει και με μαλακό χερούλι εύκολο στη 
χρήση για τα χεράκια των παιδιών. Μέγιστο βάρος ανά παιδί 30 κιλά. Ύψος 
χερουλιού (84) cm, (89x89) cm.

€ 483,21 | 129.023
Τραμπολίνο oκταγωνικό
Το τραμπολίνο πρέπει να χρησιμοποιείται κάθε φορά από ένα άτομο του οποίου το βάρος δεν θα 
πρέπει να ξεπερνάει τα 85 κιλά. Διάμετρος (254) cm. Ύψος πλατφόρμας από το έδαφος (60) cm. 
Συνολικό ύψος παιχνιδιού (261) cm.

€ 100,11 | 129.025
Τραμπολίνο “Bubble Bouncer”
Κατάλληλο για τα μικρά παιδιά. Κατασκευασμένο από ανθεκτικό ματ δίχτυ το οποίο 
δεν επιτρέπει τη βροχή να παραμείνει και με μαλακό χερούλι εύκολο στη χρήση για 
τα χεράκια των παιδιών. Απελευθερώνονται μπουρμπουλήθρες όταν χοροπηδούν 
τα παιδιά για περισσότερη διασκέδαση! Μέγιστο βάρος ανά παιδί 20 κιλά. Ύψος 
χερουλιού (54) cm.

€ 748,81  
| 129.033
Τραμπολίνο 
“Genius” με 
igloo πόρτα

“

”

Kατασκευάζονται από γαλβανισμένο ατσάλι που 
δεν οξειδώνεται και διαθέτουν στιβαρό σκελετό. 
Στηρίζονται σε 4 βάσεις ώστε να επιτυγχάνεται 

τέλεια σταθερότητα και απορρόφηση κραδασμών 
και είναι ειδικά σχεδιασμένα ώστε κατά την 

αναπήδηση να υπάρχει άμεση επαναφορά της 
μεμβράνης. Είναι αδιάβροχα, συναρμολογούνται 
και μετακινούνται εύκολα. Το δίχτυ ασφαλείας 

τεχνολογίας “Surround Safe”, εξασφαλίζει απόλυτη 
ασφάλεια στον χρήστη αφού όλα τα ελατήρια 

είναι απολύτως καλυμμένα και απρόσιτα από το 
εσωτερικό του τραμπολίνο. Περιλαμβάνεται η 

σκάλα. Διάμετρος (365) cm. Ύψος πλατφόρμας 
από το έδαφος (89) cm. Συνολικό ύψος παιχνιδιού 
(260) cm. Το τραμπολίνο πρέπει να χρησιμοποιείται 
κάθε φορά από ένα άτομο του οποίου το βάρος δεν 

θα πρέπει να ξεπερνάει τα 130 κιλά.
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€ 157,15 | 16.008
Τραμπάλα για όλους 4 ατόμων
Αυτή η τραμπάλα είναι πραγματικά για όλους, αφού έχει την 
ιδιότητα να φιλοξενήσει έως και 4 άτομα συνολικού βάρους 
(200) kg! Με την ειδική ρυθμιζόμενη βάση, η τραμπάλα μπορεί 
να ρυθμιστεί στο ύψος και στο μήκος που επιθυμούν τα μικρά 
αλλά... και τα μεγάλα παιδιά (174 έως 234x60x97) cm.

€ 109,51 | 16.019
Τραμπάλα “Twister”
Πολύ γερής κατασκευής, προσφέρει ατέλειωτες ώρες 
διασκέδασης καθώς επιτρέπει στα παιδιά να τραμπαλίζονται 
πάνω-κάτω και να στριφογυρίζουν γύρω-γύρω 
(200x88x57) cm.

€ 223,31 | 129.013
Τραμπάλα ξύλινη “Seesaw”
Τα παιδιά διασκεδάζουν καθώς χοροπηδούν 
πάνω-κάτω και στριφογυρίζουν γύρω-γύρω! 
Διαθέτει αντιολισθητικά χερούλια και καθίσματα 
από πλαστικό. Μέγιστο βάρος ανά θέση 35 κιλά. 
Απαιτούμενος χώρος τοποθέτησης (195) cm.

€ 181,46 | 129.009
Τραμπάλα “Spiro Hop”
Η πρωτότυπη αυτή τραμπάλα κατασκευασμένη από γαλβανισμένο ατσάλι που 
εμποδίζει τη σκουριά, προσφέρει ατέλειωτες ώρες διασκέδασης στα παιδιά 
καθώς τα επιτρέπει να χοροπηδούν πάνω-κάτω και να στριφογυρίζουν γύρω-
γύρω. Ρυθμίζεται σε δύο ύψη (48) και (58) cm, με αποτέλεσμα να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από διαφορετικές ηλικίες. Μέγιστο βάρος ανά θέση 35 κιλά. 
Απαιτούμενος χώρος τοποθέτησης (260) cm.

€ ( | 223.012
Τραμπάλα 2 Θέσεων
Χρειάζεται πάκτωμα (60) cm, μέσα στο έδαφος. Κρίσιμο ύψος 
πτώσης (91) cm. Πολύ ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και 
στις καιρικές συνθήκες. Πρόκειται για πιστοποιημένη τραμπάλα 
κατά τα πιο αυστηρά πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε., EN-1176 
(300x43x93) cm.
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€ 33,75 | 2.217
Κουνιστή φάλαινα μπλε
Ιδανική για εσωτερική ή υπαίθρια χρήση. Ενσωματωμένα χερούλια για στήριγμα. 
Χωράει έως τρία παιδιά (105x43x36) cm.

€ 51,72 | 2.003
Κουνιστή αστυνομική μοτοσυκλέτα
Γυρίστε το κλειδί για να πάρει μπρος η μηχανή και ακούστε ήχους 
μοτοσυκλέτας καθώς κινείται (81x30x41) cm.

€ 21,83 | 2.022
Κουνιστό αλογάκι μπλε
Η ψηλή πλάτη στο κάθισμα και η φαρδιά βάση έχουν σχεδιαστεί ειδικά, για 
μεγαλύτερη ασφάλεια (91χ74χ58) cm. € 21,83 | 2.022-1

Κουνιστό αλογάκι κόκκινο
Η ψηλή πλάτη στο κάθισμα και η φαρδιά βάση έχουν σχεδιαστεί ειδικά, 
για μεγαλύτερη ασφάλεια (91χ74χ58) cm.

€ 21,83 | 2.022-4
Κουνιστό αλογάκι ροζ
Η ψηλή πλάτη στο κάθισμα και η φαρδιά βάση έχουν σχεδιαστεί ειδικά, για 
μεγαλύτερη ασφάλεια (91χ74χ58) cm.
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€ 26,86 | 15.092
Τραμπάλα σκυλάκι
Τραμπάλα που μοιάζει με ένα πολύ συμπαθητικό σκυλάκι. Το μεγάλο μήκος 
της επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση από τρία παιδιά. Ιδανική για εσωτερική 
ή υπαίθρια χρήση. Η σταθερή βάση, τα άνετα καθίσματα και οι μεγάλες 
χειρολαβές εξασφαλίζουν ασφαλές και διασκεδαστικό παιχνίδι. Καθαρίζεται 
εύκολα με σαπούνι και νερό (102χ40χ40) cm.

€ 26,86 | 15.069
Τραμπάλα κροκόδειλος
Τραμπάλα που μοιάζει με ένα πολύ συμπαθητικό κροκόδειλο. Το μεγάλο μήκος 
της επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση από τρία παιδιά. Ιδανική για εσωτερική ή 
υπαίθρια χρήση. Η σταθερή βάση, τα άνετα καθίσματα και οι μεγάλες χειρολαβές 
εξασφαλίζουν ασφαλές και διασκεδαστικό παιχνίδι. Καθαρίζεται εύκολα με 
σαπούνι και νερό (102χ40χ40) cm.

€ 26,86 | 15.093
Τραμπάλα δράκος
Τραμπάλα σε σχήμα ενός φιλικού δράκου. Το μεγάλο μήκος της επιτρέπει 
την ταυτόχρονη χρήση από τρία παιδιά. Ιδανική για εσωτερική ή υπαίθρια 
χρήση. Η σταθερή βάση, τα άνετα καθίσματα και οι μεγάλες χειρολαβές 
εξασφαλίζουν ασφαλές και διασκεδαστικό παιχνίδι. Καθαρίζεται εύκολα με 
σαπούνι και νερό (102χ40χ40) cm.

€ 15,33 | 15.104
Τραμπάλα βατραχάκι
Μία παιδική τραμπάλα βατραχάκι σε όμορφο πράσινο χρώμα. Είναι κατασκευασμένη 
από ανθεκτικό πλαστικό ενώ η βάση της είναι φαρδιά για απόλυτη σταθερότητα. Ύψος 
θέσης καθίσματος (22) cm, (71χ37χ27) cm.

€ 81,84 | 158.008
Κουνιστό ψαράκι
Μέγιστο βάρος 30 κιλά, διατίθεται σε διαφορετικά χρώματα (107χ33,5χ88) cm.

€ 15,33 | 15.110
Τραμπάλα αστυνομικό
Αστυνομική παιδική τραμπάλα, κατασκευασμένη από ανθεκτικό πλαστικό. Η βάση της 
είναι φαρδιά για απόλυτη σταθερότητα. Το ύψος θέσης καθίσματος είναι στα (22) cm, 
(71x37x27) cm.
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€ 37,69 | 2.410-4
Η πρώτη μου τσουλήθρα (Princess)
(122χ50χ70) cm.

€ 75,39 | 2.218-2
Μεγάλη πτυσσόμενη τσουλήθρα (Sunshine)
Μεγάλη τσουλήθρα ανθεκτικής κατασκευής εύκολη στην αποθήκευση γιατί 
ξεκλειδώνει και μαζεύεται εύκολα (168χ97χ97) cm.

€ 37,69 | 2.410
Η πρώτη μου τσουλήθρα (Sunshine)
(122χ50χ70) cm.

€ 75,39 | 2.218-4
Μεγάλη πτυσσόμενη τσουλήθρα (Princess)
Μεγάλη τσουλήθρα ανθεκτικής κατασκευής εύκολη στην αποθήκευση γιατί 
ξεκλειδώνει και μαζεύεται εύκολα (168χ97χ97) cm.

€ 75,39 | 2.218
Μεγάλη πτυσσόμενη τσουλήθρα (Primary)
Μεγάλη τσουλήθρα ανθεκτικής κατασκευής εύκολη στην αποθήκευση γιατί ξεκλειδώνει 
και μαζεύεται εύκολα (168χ97χ97) cm.

“
”

Κατάλληλες για εσωτερικό 
αλλά και εξωτερικό χώρο. 

Διαθέτουν χερούλια και είναι 
κατασκευασμένες έτσι ούτως 
ώστε να είναι πολύ σταθερές, 
ιδανικές για τα μικρά παιδιά.
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€ 117,46 | 2.292
Γιγάντια τσουλήθρα εύκολης αποθήκευσης (Primary)
Η σκάλα έχει ενσωματωμένα κάγκελα και φαρδιά σκαλοπάτια για εύκολο 
σκαρφάλωμα. Τσουλήθρα (1.8) m, (213x122x134) cm.

€ 117,46 | 2.292-1
Γιγάντια τσουλήθρα εύκολης αποθήκευσης (Evergreen)
Η σκάλα έχει ενσωματωμένα κάγκελα και φαρδιά σκαλοπάτια για εύκολο 
σκαρφάλωμα. Τσουλήθρα (1.8) m, (213x122x134) cm.

€ 600,82 | 129.002
Τσουλήθρα “Rapide slide”
Μήκος τσουλήθρας με προέκταση (443) cm. Πλάτος τσουλήθρας (47) cm. Ύψος 
παιχνιδιού (185) cm. Πλάτος παιχνιδιού (120) cm.

€ 192,84 | 2.512
Ξύλινη παιδική τσουλήθρα
Είναι ειδικά σχεδιασμένη με γνώμονα τη σταθερότητα και την μέγιστη ασφάλεια των 
μικρών παιδιών. Διαθέτει ήπια στην ανάβαση σκάλα, αντιολισθητικά χερούλια και 
αρκετό χώρο για παιχνίδι έως και 2 παιδιών ταυτόχρονα. Το μήκος της διαδρομής 
ολίσθησης είναι (1.8) m, (283x70x173) cm.

€ 117,46 | 2.292-5
Γιγάντια τσουλήθρα εύκολης αποθήκευσης 
(Rainbow)
Η σκάλα έχει ενσωματωμένα κάγκελα και φαρδιά σκαλοπάτια για 
εύκολο σκαρφάλωμα. Τσουλήθρα (1.8) m, (213x122x134) cm.

€ 63,99 | 2.535
Νεροτσουλήθρα Little Tikes
Πολύ σταθερή, διαθέτει αντιολισθητικά σκαλοπάτια και χειρολαβές, κατασκευασμένη από 
ανθεκτικό πλαστικό, σε όμορφα φωτεινά χρώματα. Ιδανική λύση για παιχνίδι σε εσωτερικό 
χώρο σαν απλή τσουλήθρα (χωρίς τη σύνδεση με βρύση και της διαδρομής βινυλίου) ή σε 
εξωτερικό χώρο σαν νεροτσουλήθρα. Μήκος διαδρομής ολίσθησης: (97) cm + (300) cm, η 
διαδρομή βινυλίου, (60x46x100) cm.
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€ 84,15 | 2.066-1
Μικρό γυμναστήριο δραστηριοτήτων (Evergreen)
Γυμναστήριο για νήπια με τσουλήθρα και αναρριχήσεις, φτιαγμένο από πολύ 
ανθεκτικό πλαστικό υψηλής ποιότητας (76χ128χ76) cm.

€ 84,15 | 2.066
Μικρό γυμναστήριο δραστηριοτήτων (Natural)
Γυμναστήριο για νήπια με τσουλήθρα και αναρριχήσεις, φτιαγμένο από πολύ ανθεκτικό 
πλαστικό υψηλής ποιότητας (76χ128χ76) cm.

€ 137,61 | 2.467
Αναρριχητής με τσουλήθρα
Διαθέτει μικρή αναρρίχηση, τούνελ παιχνιδιού και τσουλήθρα 
με ήπια απόληξη στο έδαφος (132χ59χ102) cm.

€ 167,12 | 2.469
Δενδρόσπιτο με αναρρίχηση τσουλήθρα και κούνια
Σύνθεση πολύ κατάλληλη για μικρά παιδιά. Περιλαμβάνει κούνια με ζωνάκι ασφαλείας 
3 σημείων, αναρρίχηση, τούνελ παιχνιδιού και τσουλήθρα με ήπια απόληξη στο έδαφος 
(128χ150χ104) cm.

€ 131,49 | 2.412
Παιδική χαρά γυμναστήριο
Περιλαμβάνει γραμματοκιβώτιο που ανοίγει, τσουλήθρα, βρεφική αναρρίχηση, 
τούνελ αρκουδίσματος και «χώρο ανάπαυσης και παιχνιδιού». Κατάλληλο για 
εξωτερική και εσωτερική χρήση. Υψηλής ποιότητας πλαστικό, αξιαγάπητα χρώματα 
(90χ124χ109) cm.
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€ 689,87 | 2.021 Ρυθμιζόμενη παιδική χαρά 8 σε 1
Δημιουργεί 8 διαφορετικούς παιχνιδότοπους χωρίς καρφιά, βίδες ή παξιμάδια. Είναι ταυτόχρονα, παιδική χαρά και ένας δύσκολος αναρριχητής με τούνελ 
για αρκούδισμα και 2 τσουλήθρες (445χ114χ128) cm.

€ 404,17 | 2.470
Βράχος αναρρίχησης με τσουλήθρα
Σχεδιασμένο αυτό το τέλειο παιδικό γυμναστήριο για 
τα μικρά παιδιά. Περιλαμβάνει βράχο ορειβασίας, 
απολαυστική τσουλήθρα και πολλά μυστικά μέρη για 
εξερεύνηση. Χτισμένο με τη θρυλική ποιότητα και την 
αντοχή Little Tikes. Μήκος τσουλήθρας (122) cm, 
(224x148x157) cm.

€ 877,04 | 2.496
Σύστημα παιχνιδιού διασκέδαση στο δέντρο
Ενθαρρύνει τα παιδιά στο ενεργό παιχνίδι και βοηθάει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους μέσα 
από της δραστηριότητες που προσφέρει. Διαθέτει μεγάλη πλατφόρμα επιτήρησης με τιμόνι, τοίχο 
αναρρίχησης (78) cm, μέγιστο ύψος στη πίσω μεριά, τσουλήθρα (132) cm και δύο κούνιες 
(353x238x206) cm.

€ 413,74 | 2.122
Κλασικό κάστρο με τσουλήθρα
Περιλαμβάνει τσουλήθρα, πύργο επόπτευσης με 
πλατφόρμα και μυστική καταπακτή πίσω από το τζάκι 
(147χ127χ131) cm.
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€ 323,46 | 2.044
Αναρριχητής τούνελ & διπλή τσουλήθρα
Περιλαμβάνει διπλή τσουλήθρα, μία κυματιστή και μία λεία. 
Τούνελ στο επίπεδο του εδάφους και τοίχους αναρρίχησης 
(152x160x142) cm.

€ 324,33 | 2.007
Αναρριχητής ζούγκλας
Περιπέτεια στη ζούγκλα με αναρρίχηση, πλατφόρμες σε διαφορετικά επίπεδα, κινούμενες πόρτες και 
διαδρόμους για “μυστικά” περάσματα (160x137x160) cm, μετρημένο χωρίς την τσουλήθρα.

€ 162,16 | 2.211
Αναρριχητής κρύψου & γλίστρα
Υπαίθριο γυμναστήριο, ειδικό για αναρρίχηση. Περιλαμβάνει κυματιστή 
τσουλήθρα, μυστικό παιχνιδότοπο και πλατιές πλατφόρμες σε διάφορα επίπεδα 
(167χ143χ115) cm.

€ 395,76 | 158.030
Τσουλήθρα-κάστρο
Με αναρρίχηση και χώρο παιχνιδιού. 
Εύκολο στη συναρμολόγηση 
(117,5x230x146) cm.
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€ 191,10 | 16.004 
Tούνελ χρωματιστή κάμπια  
σετ 4 σπονδύλων + πρόσωπο + ουρά 
H πιο χαρούμενη κάμπια, με το πιο πλατύ χαμόγελο είναι αυτή την οποία μπορούν να 
επισκεφτούν οι λιλιπούτειοι φίλοι μας και μπαίνοντας από το φωτεινό στόμα της να 
καταλήξουν στην απέναντι πλευρά της, διανύοντας μία πολύχρωμη απόσταση γεμάτη φως 
και εκπλήξεις! Kατασκευασμένη από ανθεκτικό πλαστικό, μπορεί να προσελκύσει τα παιδιά 
για μία βόλτα πάνω στη ράχη της, ακόμα μπορεί να πάρει πολλές και διάφορες κλίσεις το 
σώμα της για περισσότερη διασκέδαση (217x100x108) cm.

€ 306,37 | 16.011
Δενδρόσπιτο με τσουλήθρα
Έχει δύο πλευρικές σκάλες για να σκαρφαλώνουν τα παιδιά και κυματιστή τσουλήθρα. 
Υπάρχει επίσης, ενσωματωμένο ένα παγκάκι για να κάθονται και τραπέζι παιχνιδιού. 
Αναποδογυρίζοντας το τραπέζι μετατρέπεται σε αμμοδόχο (200χ125χ139) cm.

€ 185,92 | 16.018
Πάρκο δραστηριοτήτων
Περιλαμβάνει πολλές δραστηριότητες, τα παιδιά κάνουν αναρρίχηση, μπορούν να 
κρυφτούν, να μπουσουλήσουν, να κάνουν τσουλήθρα κ.λ.π. Η τσουλήθρα μπορεί 
να μετατραπεί σε σκάλα. Συναρμολογείται και αποσυναρμολογείται πολύ εύκολα 
(167χ84χ101) cm.

€ 150,54 | 16.005
Προσθήκη τούνελ 
κάμπια 4 σπονδύλων
Mε την πρόσθεση των τεσσάρων 
αυτών κομματιών συνολικής 
διάστασης (170x100x61) cm, 
μπορείτε να επεκτείνετε την 
χαρούμενη κάμπια, χωρίς να 
χρειαστεί να την αγοράσετε 
ολόκληρη!

€ 179,26 | 16.010
Σκορ 4 γιγάντιο
Οι οδηγίες είναι γνωστές... οι παίκτες, δύο ή περισσότεροι, θα προσπαθήσουν να 
κάνουν μία γραμμή με 4 δίσκους διαγώνια, κάθετα, οριζόντια με κάθε τρόπο. Ο πρώτος 
παίκτης ή η πρώτη ομάδα που θα το καταφέρει είναι αυτοί που κερδίζουν το παιχνίδι 
(122χ57χ117) cm.
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€ 155,16 | 2.518 Παραθαλάσσια κατοικία
Περιλαμβάνει 2 πόρτες με αψίδα, παντζούρια που ανοιγοκλείνουν και υποδοχή σημαίας (η 
σημαία δεν περιλαμβάνεται). Διαθέτει λεπτομέρειες τούβλων στους τοίχους, όψη σοφίτας 
στην σκεπή και θύρα αλληλογραφίας. Κατάλληλο για εσωτερική ή εξωτερική χρήση 
(109χ89χ125) cm.

€ 36,49 | 16.021
Κάστρο παιχνιδιού και ζωγραφικής (95χ56χ105) cm.

€ 35,53 | 16.022
Σπιτάκι παιχνιδιού και ζωγραφικής (106χ82χ104) cm.

€ 155,16 | 2.518-2
Παραθαλάσσια κατοικία Κόκκινη
Περιλαμβάνει 2 πόρτες με αψίδα, παντζούρια που ανοιγοκλείνουν και υποδοχή 
σημαίας (η σημαία δεν περιλαμβάνεται). Διαθέτει λεπτομέρειες τούβλων στους 
τοίχους, όψη σοφίτας στην σκεπή και θύρα αλληλογραφίας. Κατάλληλο για 
εσωτερική ή εξωτερική χρήση (109χ89χ125) cm.

€ 302,17 | 2.519
Σπιτάκι με φράχτη και παιχνίδι άμμου-νερού
Εκτός ότι αποτελεί ένα αξιαγάπητο σπιτάκι παιχνιδιού, οι μικροί μας φίλοι μπορούν να 
ασχοληθούν σε αυτό με τον πάγκο επιδιόρθωσης, τα εργαλεία (σφυρί, κατσαβίδι), το 
γραμματοκιβώτιο, την εστία μαγειρικής που περιλαμβάνει ή να παίξουν με την αμμοδόχο-
παιχνίδι νερού που διαθέτει. Κατάλληλο για εξωτερικό χώρο (203χ94χ134) cm.

“ ”
Πολύ ωραία παιχνίδια για κατασκευή 

κάστρου ή σπιτιού από χαρτόνι! 
Το παιδί θα ενθουσιαστεί φτιάχνοντας και έπειτα 

χρωματίζοντας το δικό του κάστρο ή σπιτάκι. 
Περιλαμβάνονται σετ μαρκαδόρων και αυτοκόλλητα.

€ 155,16 | 2.518-4
Παραθαλάσσια κατοικία Princess
Περιλαμβάνει 2 πόρτες με αψίδα, παντζούρια που ανοιγοκλείνουν και υποδοχή 
σημαίας(η σημαία δεν περιλαμβάνεται). Διαθέτει λεπτομέρειες τούβλων στους τοίχους, 
όψη σοφίτας στην σκεπή και θύρα αλληλογραφίας. Κατάλληλο για εσωτερική ή 
εξωτερική χρήση (109χ89χ125) cm.
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€ 234,93 | 2.254
Μαγικό σπίτι με κουδούνι
Υπέροχα σχεδιασμένο σπιτάκι με ηλεκτρονικό κουδούνι που βγάζει έξι διαφορετικούς 
ήχους. Περιλαμβάνει κουζίνα με μάτια, τηλέφωνο, τζάκι, φούρνο, πορτούλα με σχισμή 
για το ταχυδρομείο και παράθυρα που ανοιγοκλείνουν (128χ94χ121) cm.

€ 510,16 | 2.071
Ξύλινη καλύβα
Σπιτάκι-καταφύγιο βουνού πολύ γερής κατασκευής από την Little Tikes που 
συμπεριλαμβάνει τζάκι, τηλέφωνο και τραπέζι που ανοίγει. Οι καρέκλες δεν 
συμπεριλαμβάνονται (145χ122χ150) cm.

€ 323,45 | 2.371
Καλύβα πικ-νικ
Η ορεινή καλύβα της Little Tikes αποτελεί το ιδανικό μέρος για πικ-νικ! Περιλαμβάνει 
τραπεζάκι πικ-νικ, δύο πάγκους καθίσματα, 19 αξεσουάρ (τρόφιμα, σερβίτσια), 
ηλεκτρονικό κουδούνι με 6 ρεαλιστικούς ήχους, κεραμωτή σκεπή με σοφίτα, μεγάλα 
παράθυρα και πορτίτσα τύπου σαλούν. Το εσωτερικό του είναι εξοπλισμένο με κουζίνα, 
νεροχύτη, ντουλάπια και τζάκι (186χ93χ120) cm.

€ 312,95 | 2.371-2
Καλύβα πικ-νικ (Natural)
Η παραθαλάσσια καλύβα της Little Tikes αποτελεί το ιδανικό μέρος για πικ-νικ! 
Περιλαμβάνει τραπεζάκι πικ-νικ, δύο πάγκους καθίσματα, 19 αξεσουάρ (τρόφιμα, 
σερβίτσια), ηλεκτρονικό κουδούνι με 6 ρεαλιστικούς ήχους, κεραμωτή σκεπή με σοφίτα, 
μεγάλα παράθυρα και πορτίτσα τύπου σαλούν. Το εσωτερικό του είναι εξοπλισμένο με 
κουζίνα, νεροχύτη, ντουλάπια και τζάκι (186χ93χ120) cm.

€ 401,37 | 2.534
Πλαστικό παιδικό σπιτάκι-οικολογικό
Πρωτοποριακό παιδικό σπιτάκι με οικολογικό χαρακτήρα και σχεδιασμό από την Little Tikes. Σχεδιάστηκε για 
ατελείωτο δημιουργικό παιχνίδι αλλά και για να κάνει εισαγωγή τα μικρά παιδιά στις έννοιες της ανακύκλωσης, της 
ηλιακής ενέργειας και της κηπουρικής. Μέσα από το παιχνίδι, με αυτό το παιδικό σπιτάκι τα παιδιά θα μάθουν για 
την άριστη συμπεριφορά που πρέπει να υιοθετήσουμε προς το περιβάλλον. Διαθέτει: κάδους ανακύκλωσης, βαρέλι 
περισυλλογής του νερού της βροχής (μέσω αυτού τροφοδοτείται η βρύση!), θυρίδα αλληλογραφίας, λαμπάκι που 
ανάβει μέσω της ηλιακής ενέργειας, φωτισμό μέσω του ήλιου, πόρτα και κουδούνι που λειτουργούν σαν πραγματικά.
Μέρος της οροφής μπορεί να γεμίσει με χώμα και να φυτέψετε τριφύλλι ή γρασίδι, παρτέρι που τα παιδιά μπορούν 
να φυτέψουν τα δικά τους λουλούδια ή λαχανικά, νεροχύτη και βρύση που λειτουργεί με νερό από το βαρέλι 
περισυλλογής νερού βροχής, η χάρτινη συσκευασία του μπορεί να γίνει σπιτάκι πουλιών, αξεσουάρ (τηλέφωνο, 
ποτιστήρι, φτυάρι κ.ά.), (145χ94χ129) cm.
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€ 391,84 | 2.305
Σπιτάκι πολλών δραστηριοτήτων (Earth) 
Το σπιτάκι που καινοτομεί και προσφέρει ατελείωτες δραστηριότητες. 4 διαφορετικές ανάγλυφες παραστάσεις 
στους τοίχους που εμπνέουν δημιουργικό και φανταστικό παιχνίδι. Μπασκέτα, μπάλα, εστία ποδοσφαίρου και 
σκοποβολή, αντλία καυσίμων, τηλέφωνο με ρεαλιστικές λεπτομέρειες. Σούπερ μάρκετ, ράφια, παράθυρο 
με παντζούρια, τράπεζα, ταμειακή μηχανή και σχολείο που περιλαμβάνει τραπέζι, πίνακα, αλφάβητο και 
αριθμητήριο (140χ124χ147) cm.

€ 178,83 | 2.048 Σπιτάκι
Πολύ όμορφο σπιτάκι με λεπτομέρειες τούβλου στους τοίχους. Έχει 
δύο παράθυρα με παντζούρια που ανοίγουν. Τραπεζάκι που ανοίγει 
και τηλέφωνο (112χ112χ117) cm.

€ 391,84 | 2.305-1
Σπιτάκι πολλών δραστηριοτήτων (Evergreen)
Το σπιτάκι που καινοτομεί και προσφέρει ατελείωτες δραστηριότητες. 4 διαφορετικές ανάγλυφες παραστάσεις 
στους τοίχους που εμπνέουν δημιουργικό και φανταστικό παιχνίδι. Μπασκέτα, μπάλα, εστία ποδοσφαίρου και 
σκοποβολή, αντλία καυσίμων, τηλέφωνο με ρεαλιστικές λεπτομέρειες. Σούπερ μάρκετ, ράφια, παράθυρο 
με παντζούρια, τράπεζα, ταμειακή μηχανή και σχολείο που περιλαμβάνει τραπέζι, πίνακα, αλφάβητο και 
αριθμητήριο (140χ124χ147) cm.

€ 385,69 | 2.082-1
Εξοχικό σπιτάκι (Evergreen)
Ευχάριστο και ευρύχωρο σπιτάκι με πολύ όμορφους χρωματισμούς. 
Έχει τέσσερα παράθυρα με παντζούρια που ανοίγουν και πόρτα 
στο ύψος παιδιού. Ακόμη διαθέτει νεροχύτη, ηλεκτρική κουζίνα και 
τηλέφωνο (127χ104χ131) cm.

€ 385,69 | 2.082-4
Εξοχικό σπιτάκι (Pink)
Ευχάριστο και ευρύχωρο σπιτάκι 
με πολύ όμορφους χρωματισμούς. 
Έχει τέσσερα παράθυρα με 
παντζούρια που ανοίγουν και πόρτα 
στο ύψος παιδιού. Ακόμη διαθέτει 
νεροχύτη, ηλεκτρική κουζίνα και 
τηλέφωνο (127χ104χ131) cm.

€ 80,64 | 158.029
Παιδικό σπιτάκι
Διαθέτει ανάγλυφους τύχους σε μοτίβο πέτρας, πόρτα, περβάζια στα 
παράθυρα και ανεμοδείκτη σε σχήμα από κοκοράκι (114x114x151) cm.
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€ 138,40 | 2.539
Άμαξα με άλογο
Διαθέτει αποσπώμενο πάτωμα για να προστατεύει τα μικρά ποδαράκια όταν 
το όχημα ελέγχεται από γονέα. Χερούλι στην οροφή για να ελέγχεται από τον 
γονέα. Τα ηνία αλλάζουν φορά ώστε να τραβιέται από τον γονέα. Το άλογο 
κινείται δεξιά-αριστερά. Το άλογο βγάζει ήχους χλιμιντρίσματος. Θήκη για 
ποτήρι, χώρο αποθήκευσης για τα αντικείμενα του γονέα στην οροφή, χώρο 
αποθήκευσης στο πίσω μέρος (111x51x96) cm.

€ 103,18 | 2.540
Παιδικό όχημα για βόλτες-Buggy
Εύκολα μετατρέπεται σε παιδικό ποδήλατο. Είναι κατασκευασμένο από άριστης 
ποιότητας πλαστικό σε πολύ όμορφα χρώματα που θα ενθουσιάσουν τα μικρά παιδιά 
ενώ οι γονείς θα το λατρέψουν για την αντοχή του. Στρίβει εύκολα. Διαθέτει τιμόνι, 
χερούλι, αποσπώμενο πάτωμα, ζώνη ασφαλείας, ποτηροθήκη, βάση κινητού στο 
χερούλι και κόρνα (46x92x99) cm.

€ 152,06 | 2.541
Deluxe βαγόνι
Διαθέτει ομπρέλα για 
προστασία των παιδιών από 
τον ήλιο και πτυσσόμενο 
χερούλι για εύκολη 
αποθήκευση. Διαθέτει 2 
θέσεις με πλάτη, ποτηροθήκες, 
προστασία από τον ήλιο, χώρο 
αποθήκευσης κάτω από τη 
θέση για φαγητά, παιχνίδια ή 
ακόμα και μία αλλαξιά ρούχα 
(175x55x119) cm.

€ 32,10 | 2.542
Βαγονάκι παιχνιδιού
Είναι ιδανικό για να χρησιμοποιηθεί από νήπια, 
μεταφέροντας τις κούκλες ή άλλα παιχνίδια τους μέσα 
ή έξω από το σπίτι. Το χερούλι είναι πτυσσόμενο για 
εύκολη αποθήκευση (30x92x22) cm.

€ 58,19 | 15.122
Όχημα για όλα τα 
εδάφη
Ύψος θέσης: (29) cm, 
(63x30x40) cm.

€ 76,74 | 15.119
Ποδήλατο-φορτωτής
Διαθέτει ρυθμιζόμενη θέση, 
κόρνα, πεντάλ που μεταφέρει 
τη κίνηση με κλειστού τύπου 
μηχανισμό αλυσίδας για μέγιστη 
ασφάλεια και ανοιγοκλειώμενο 
καπό «κινητήρα»  
(79x40x30) cm.

€ 40,48 | 15.120
Τρίκυκλο ποδήλατο
Ύψος θέσης (26) cm, (58x39x37) cm.

€ 25,48 | 15.121
Trailer για τρίκυκλο 
ποδήλατο
(45x30x26) cm.
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€ 77,14 | 2.057-5
Ευχάριστο αμάξι Cozy 
Coupe-Dino (78χ41χ83) cm.

€ 77,14 | 2.057-6
Ευχάριστο αμάξι Cozy 
Coupe-Πασχαλίτσα 
(78χ41χ83) cm.

€ 91,31 | 2.057-7
Ευχάριστο αμάξι Mr Cozy 
Coupe (78χ41χ83) cm.

€ 127,83 | 2.298
Sport αμάξι Cozy Coupe (84χ49,5χ99) cm.

€ 27,44  
| 2.515-4
Όχημα Jelly 
Bean Ροζ
(46χ23χ37) cm.

€ 27,44  
| 2.515-1
Όχημα Jelly 
Bean Κόκκινο 
(46χ23χ37) cm.

€ 40,18 | 2.480
Cozy Scooter 
Little Tikes
Διαθέτει φρένο, φαρδιά 
αντιολισθητική βάση και 2 
ρόδες μπροστά για μέγιστη 
ισορροπία και ασφάλεια 
κατά τη διάρκεια του 
παιχνιδιού (64χ32χ71) cm.

“

“

”

”

€ 80,65 | 2.057-9
Ευχάριστο ταξί Cozy 
Coupe-Μαύρο (78χ41χ83) cm.

€ 83,27 | 2.057-8
Ευχάριστο αμάξι Cozy 
Coupe-Νεράιδα (78χ41χ83) cm.

Ενθαρρύνει τα μικρά παιδιά να εξασκήσουν τις δεξιότητες 
του συντονισμού και της ισορροπίας ενώ μέσω του παιχνιδιού 

εξασκούν τις κινητικές του ικανότητες και δυναμώνουν τους μύες 
τους. Λόγω του ειδικού του σχεδιασμού η επιβίβαση-αποβίβαση 

είναι εύκολη και ασφαλής ενώ διαθέτει και αντιολισθητικά 
χερούλια. Κατάλληλο για εξωτερική ή εσωτερική χρήση.

Το πάτωμα είναι αποσπώμενο, 
ώστε το αμάξι να οδηγείται 
από τον ενήλικα μέσω του 
χερουλιού που διαθέτει 

κατά τη διάρκεια της βόλτας. 
Αφαιρώντας το πάτωμα το 

αυτοκίνητο ελέγχεται πλέον 
από τον μικρό “οδηγό”, για 
ελεύθερες περιπλανήσεις! 
Το μικρό αυτοκίνητο της 
Little Tikes έχει κάθισμα 
με ψηλή πλάτη και χώρο 

αποθήκευσης στο πίσω μέρος. 
Εξοπλισμένο με πινακίδα 
κυκλοφορίας, “διακόπτη 

ανάφλεξης”, μπροστινές ρόδες 
ελεύθερης κίνησης, πόρτα 

που ανοιγοκλείνει και κόρνα 
στο τιμόνι. Διαθέτει επίσης 

ανθεκτικά “ελαστικά” και καπάκι 
για φουλάρισμα βενζίνης. 
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Ευχάριστο αμάξι Cozy Coupe-
Princess (78χ41χ83) cm.

€ 21,91 | 2.404-1
Trailer για το Ευχάριστο αμάξι Coupe Κόκκινο
Αποτελεί ένα απαραίτητο αξεσουάρ για το πλαστικό αυτοκίνητο “Cozy Coupe” 
της Little Tikes (δεν περιλαμβάνεται το αυτοκίνητο) (49χ38χ24) cm.

€ 71,88 | 2.057-1
Ευχάριστο αμάξι 
Cozy Coupe-Κόκκινο 
(78χ41χ83) cm.

€ 76,26 | 2.240
Αστυνομικό αυτοκίνητο 
(82χ44χ82) cm.

€ 96,43 | 2.020
Μεγάλο αυτοκίνητο Coupe 
Αμάξι κουπέ με άνετο πορτ μπαγκάζ και χαριτωμένο 
κάθισμα κούκλας. Περιλαμβάνει πόρτα που ανοίγει 
εύκολα και κόρνα (83χ49χ86) cm.

€ 83,28 | 2.057-3
Ευχάριστο αμάξι Cozy Coupe-
Πυροσβεστικό (75x42x85) cm.

€ 21,91 | 2.404-4
Τrailer για το ευχάριστο αμάξι Coupe Ροζ
Αποτελεί ένα απαραίτητο αξεσουάρ για το πλαστικό αυτοκίνητο 
“Cozy Coupe” της Little Tikes (δεν περιλαμβάνεται το αυτοκίνητο) 
(49χ38χ24) cm.

“

”

Το άνετο Coupe Little Tikes 
είναι το αγαπημένο αυτοκίνητο 
κάθε παιδιού. Το πάτωμα του 
είναι αποσπώμενο, ώστε το 
αμάξι να οδηγείται από τον 

ενήλικα μέσω του χερουλιού 
που διαθέτει κατά τη διάρκεια 

της βόλτας. Αφαιρώντας το 
πάτωμα το αυτοκίνητο ελέγχεται 
πλέον από τον μικρό “οδηγό”, 
για ελεύθερες περιπλανήσεις! 

Έχει κάθισμα με ψηλή 
πλάτη, χώρο αποθήκευσης 
στο πίσω μέρος, πινακίδα 
κυκλοφορίας, “διακόπτη 

ανάφλεξης”, μπροστινές ρόδες 
ελεύθερης κίνησης, πόρτα που 

ανοιγοκλείνει και κόρνα στο 
τιμόνι. Διαθέτει επίσης ανθεκτικά 

“ελαστικά” και καπάκι για 
φουλάρισμα βενζίνης.
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€ 117,08 | 158.002
Τζιπ για σαφάρι με κόρνα
Μέγιστο βάρος θέσης 50 κιλά. Διαθέτει ρυθμιζόμενους καθρέπτες, κόρνα, τιμόνι και 
ανοιγοκλεινώμενο καπό “κινητήρα”. Σε κόκκινο ή κίτρινο χρώμα (106χ59χ42) cm.

€ 116,44 | 158.001
Τρακτέρ με κόρνα
Μέγιστο βάρος θέσης 35 κιλά (103χ49χ66) cm.

€ 39,96 | 158.004
Αυτοκίνητο “super race” με κόρνα
Μέγιστο βάρος θέσης 25 κιλά (78χ45χ39) cm.

€ 44,54 | 158.003
Ποδήλατο “flipper” με κόρνα
Μέγιστο βάρος θέσης 30 κιλά (80χ45χ64) cm.

€ 72,75 | 16.023
Τρίκυκλο ποδήλατο 2 σε 1
Διαθέτει ρυθμιζόμενο κάθισμα σε 3 θέσεις, 
αθόρυβες ρόδες, θέση για αναψυκτικό, 
κρεμαστράκι για μπουφάν στο χερούλι και 
αποθηκευτικό χώρο. Είναι εγκεκριμένο 
σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 
Ασφαλείας ΕΝ 14756:2005 και EN 71 
(113x49x100) cm.

€ 92,24 | 16.024
Τρίκυκλο ποδήλατο 2 σε 1 με μουσική
Ένα βρεφικό ποδηλατάκι με αποσπώμενο χερούλι, ιδανικό για βόλτες. Διαθέτει ρυθμιζόμενο 
κάθισμα σε 3 θέσεις, αθόρυβες ρόδες, θέση για αναψυκτικό, κρεμαστράκι για μπουφάν στο 
χερούλι και αποθηκευτικό χώρο. Είναι εγκεκριμένο σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 
Ασφαλείας ΕΝ 14756:2005 και EN 71 (113x49x100) cm.
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€ 77,15 | 2.396
Πυροσβεστικό με 
αντλία
Οι μικροί πυροσβέστες θα 
καβαλήσουν αυτό το αξιαγάπητο 
πυροσβεστικό όχημα από την 
Little Tikes, θα σβήσουν τη φωτιά 
και θα γίνουν οι μεγαλύτεροι 
ήρωες σας. Διαθέτει αποσπώμενη 
δεξαμενή και εκτοξευτήρα νερού 
που λειτουργεί σαν πραγματικός 
(86χ43χ56) cm.

€ 100,80 | 2.397
Ευχάριστο φορτηγό
(89χ44χ89) cm.

€ 103,44 | 2.397-4
Ευχάριστο φορτηγό (Princess) 
(89χ44χ89) cm.

€ 25,42 | 2.291
Αντλία καυσίμων με ήχους
3 αδιάβροχα ηλεκτρονικά κουμπιά με 6 ήχους. 
Μάνικα με ήχο, σχισμή για πιστωτικές κάρτες 
(34χ22χ44) cm.

€ 89,61 | 121.015
Σετ κυκλοφοριακής 
αγωγής με 12 σήματα 
24 τεμαχίων
Το σετ περιλαμβάνει 12 σήματα 
κυκλοφοριακής αγωγής, 6 ράβδους 
(120) cm και 6 βάσεις στήριξης για 
τις ράβδους.

“ ”
Ευρύχωρα οχήματα-ποδήλατα από την Little Tikes, ιδανικά για “εργατικά” 

παιδιά! Περιλαμβάνουν μεγάλη καρότσα με πόρτα σαν πραγματική, 
“τρακτερωτές” ρόδες, καπάκι βενζίνης, τιμόνι με κόρνα και πόρτα 

οδηγού που ανοιγοκλείνει, φανάρια εμπρός και πίσω (αυτοκόλλητα) και 
“χαρούμενο” προφυλαχτήρα.

€ 25,88 | 185.008
Φανάρι 
κυκλοφοριακής 
αγωγής
Λειτουργεί σαν πραγματικό, 
διαθέτει βάση και στύλο που 
αποσυναρμολογούνται εύκολα 
για να αποθηκευτούν, πιάνοντας 
λίγο χώρο μετά τη χρήση. Δεν 
συμπεριλαμβάνονται οι μπαταρίες 
(20x28x72) cm. 
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€ 72,09 | 2.485
Παιδικό όχημα για βόλτες-χαρούμενο 
Roadster Green
Διαθέτει κόρνα, ρόδες που δεν βγάζουν θόρυβο κατά τη κύλιση 
και χερούλι που μπορεί να προσαρμοστεί εμπρός ή πίσω από το 
όχημα (116χ43χ96) cm.

€ 79,83 | 2.453
Παιδικό όχημα για βόλτες-
χαρούμενο Roadster Deluxe
Διαθέτει ρυθμιζόμενη προστασία από τον ήλιο, 
ζωνάκι, χώρο αποθήκευσης, κόρνα, ρόδες που δεν 
βγάζουν θόρυβο κατά τη κύλιση και χερούλι που 
μπορεί να προσαρμοστεί εμπρός ή πίσω από το 
όχημα (116χ43χ96) cm.

€ 58,68 | 2.490-4
Φορτηγό Easy Rider 3 σε 1 Princess 
(56x21x37) cm.€ 58,68 | 2.490

Φορτηγό Easy Rider 3 σε 1 (56x21x37) cm.

€ 64,31 | 159.092
Speedy Rhino
Το χαριτωμένο ποδοκίνητο όχημα με μορφή ρινόκερου, 
συνοδεύει τους μικρούς εξερευνητές στα ταξίδια τους μέσα στο 
σπίτι ή στον κήπο. Ο ρινόκερος ενθαρρύνει διασκεδαστικά την 
κινητική δεξιότητα των παιδιών (50x13x36) cm.

€ 24,70 | 3.139
Τρίκυκλο Tombolino
(48x45x48) cm.

€ 30,14 | 3.140
Τρίκυκλο Brio
Διαθέτει ειδικά σχεδιασμένα πηδάλια και χερούλια για 
να μην γλυστράνε (64x55x57) cm.

€ 38,18 | 3.141
Τρίκυκλο Jumbo
Διαθέτει κόρνα, ειδικά σχεδιασμένα 
πηδάλια και χερούλια για να μην γλυστράνε 
(67χ55χ57) cm.

€ 23,26 | 3.142
Περπατούρα τρένο
Διαθέτει πισινό χερούλι για όρθιες βόλτες, 
κόρνα και εργονομικά σχεδιασμένο καθισματάκι 
(63x23x38) cm.

€ 21,60 | 3.143
Περπατούρα σκύλος
Διαθέτει πισινό χερούλι για όρθιες βόλτες, κόρνα και 
εργονομικά σχεδιασμένο καθισματάκι (57x26x38) cm.
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€ 112,09 | 158.006
Πλαστικός φράχτης
(480x8x58) cm, κάθε πλευρά (80x5x58) cm, 
σετ 6 τεμαχίων.

€ 69,13 | 43.002 Μπαλάκια πισίνας
Ανθεκτικά, πολύχρωμα, ιδανικά για βουτιές. Διάμετρος (7) cm. 
Συσκευασία 500 τεμαχίων.

€ 440,80 | 40.009
Σαλονάκι & πισίνα εξάγωνη με πλευρά
Κατασκευασμένη από 6 δοκούς (120x38x28) cm, ο καθένας  
από δερματίνη ή καραβόπανο μονόχρωμο ή εμπριμέ και αφρολέξ εξαιρετικής 
ποιότητας (τα μπαλάκια δεν συμπεριλαμβάνονται).

€ 218,50 | 40.046
Πισίνα για μπαλάκια 
(160χ160χ25) cm.

€ 304,00  
| 40.100
Πισίνα στρόγγυλη 
(200χ10χ38) cm.

€ 235,60 | 40.099
Πισίνα στρόγγυλη 
(150χ10χ38) cm.

€ 85,40 | 158.022
Πλαστικός φράχτης 
εσωτερικού χώρου
(572x3x48) cm, κάθε πλευρά 
(72x3x48) cm, σετ 8 τεμαχίων.

€ 105,25  
| 158.025
Πλαστικός 
φράχτης Western
(460x6,5x79,5) cm, κάθε 
πλευρά (46x6,5x79,5) cm, 
σετ 10 τεμαχίων.

€ 351,50 | 40.010
Πισίνα για μπαλάκια 
(180χ180χ25) cm.

“ ”
Φτιαγμένες από δερματίνη ή ύφασμα και 

αφρολέξ εξαιρετικής ποιότητας 
(τα μπαλάκια δεν συμπεριλαμβάνονται).

Για περισσότερα φουσκωτά 

παιχνίδια επισκεφθείτε την  

www.playcity.gr

€ 82,59 | 43.009 Μπαλάκια πισίνας
Ανθεκτικά, πολύχρωμα, ιδανικά για βουτιές. Διάμετρος (7,5) cm, 
συσκευασία 500 τεμαχίων. Πιστοποιημένα για χρήση σε παιδότοπους.
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€ 155,16 | 2.392 Κατασκευαστικό παιχνίδι άμμου-
νερού με ομπρέλα Με ομπρέλα για προστασία των παιδιών από τον ήλιο, 
φαγάνα προσαρμοσμένη στο τραπέζι και άλλα αξεσουάρ όπως φορτηγά, πύλες και 
επιταγχυντές νερού (136χ112χ55) cm.

€ 61,37 | 2.522 Παιχνίδι νερού  
Fishin n Play
Οι μικροί ψαράδες θα ενθουσιαστούν να ψαρεύουν θαλασσινά, 
μόνοι τους, στη αυλή του σπιτιού τους! Διαθέτει 10 αξεσουάρ για 
περισσότερη διασκέδαση (80χ74χ74) cm.

€ 68,67 | 2.388
Παιχνίδι άμμου-νερού 
Sandy Lagoon
Τα παιδιά θα ζήσουν την 
εμπειρία ενός ολόκληρου 
πάρκου νερού στην αυλή τους. 
Περιλαμβάνει 2 χαρακτήρες 
και τα σωσίβια τους, 2 
νεροτσουλήθρες, 1 τσουγκράνα-
φτυαράκι, κάλυμμα προστασίας, 
τάπα για να αδειάζει η άμμος 
και το νερό και να καθαρίζεται 
εύκολα (76χ76χ75) cm.

€ 68,52 | 2.387
Παιχνίδι νερού 
Spiralin’ Seas
Θα χαρίσει ατέλειωτες 
ώρες διασκέδασης στα 
παιδιά, αναπτύσσοντας 
παράλληλα τις κινητικές τους 
δεξιότητες. Περιλαμβάνονται 6 
μπουγελόμπαλες-»χαρακτήρες» 
και το κουπάκι (67x67x78) cm.

€ 128,86 | 2.393 Τραπέζι παιχνιδιού άμμου 
& νερού με ομπρέλα Περιλαμβάνει ομπρέλα για να 
προστατεύονται τα παιδιά από τον ήλιο, διπλώνει για εξοικονόμηση 
χώρου κατά την αποθήκευση αλλά και προστασία της άμμου! Στη 
συσκευασία περιέχονται τα εξής αξεσουάρ παιχνιδιού: τροχός άμμου, 
βαρκούλες και διάφορα ακόμα εργαλεία (120χ83χ48) cm.

€ 124,07 | 2.520 Αμμοδόχος Cozy Coupe
Διαθέτει καθίσματα για τα παιδιά και κλείνει για προστασία της άμμου από τον καιρό και τα ζώα. Τα 
παιδιά θα λατρέψουν το παιχνίδι με την άμμο ενώ παράλληλα θα αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και την 
κοινωνικότητά τους (122χ127χ31) cm.
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€ 83,27 | 2.389
Παιχνίδι νερού πειρατικό καράβι
Περιλαμβάνει ένα συμπαθητικό καρχαρία, έναν φιλικό πειρατή, 
άγκυρα που ανεβοκατεβαίνει με μηχανισμό, κουβαδάκια, 
στραγγιστήρια και πύργο παρατηρήσεως (102χ71χ98) cm.

€ 92,91 | 2.303
Τραπέζι παιχνιδιού πολλών δραστηριοτήτων
Προσφέρει 3 διαφορετικές δραστηριότητες! Αποτελεί ένα πολύ εργονομικό τραπέζι ζωγραφικής με 
μολυβοθήκη και χώρο αποθήκευσης όταν είναι μαζεμένο, ενώ ανοίγοντάς το, γίνεται τραπέζι για παιχνίδι 
νερού από τη μία μεριά και τραπέζι για παιχνίδι με την άμμο από την άλλη (143x74x50) cm.

€ 53,91 | 2.486
Τραπέζι παιχνιδιού 
στον κήπο
Τα παιδιά μπορούν να 
“αναπτύξουν” τα δικά 
τους λουλούδια και να 
τα περιποιηθούν σαν 
κανονικά. Περιλαμβάνονται 
11 αξεσουάρ (φτυάρι, 
ποτιστήρι, κόσκινο, 
γλάστρες, λουλούδια κ.ά.) 
(58χ36χ54) cm.

€ 76,88 | 2.487
Αμμοδόχος εργοτάξιο Διαθέτει εκσκαφέα, ράμπες, χώρο αποστράγγισης του 
χώματος, φορτηγό και δύο χαρακτήρες παιχνιδιού. Ο εκσκαφέας διαθέτει δύο λαβές: 
μία για να κινεί το φτυάρι του μέσα έξω στη άμμο και έναν ακόμα για να μετακινείται 
εμπρός και πίσω, επίσης περιστρέφεται από τη μία πλευρά στην άλλη, επιτρέποντας 
στα παιδιά να “εργαστούν” σε όλο το χώρο του εργοταξίου! Διαθέτει φτυαράκι, 
τσουγκράνα, δύο κουπάκια κ.ά. (130χ73χ64) cm.

€ 48,21 | 2.019
Αμμοδόχος χελώνα
Το κέλυφος της χελώνας εφαρμόζει και κλείνει για προστασία της άμμου από τον 
καιρό και τα ζώα (110x110x25) cm.
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€ 6,91 | 15.042
Τροχός άμμου (30) cm.

€ 3,01 | 15.032
Κουβαδάκι διάφανο (14) cm.

€ 0,64 | 15.004
Τσουγκράνα (20) cm.

€ 1,10 | 15.005
Τσουγκράνα μεγάλη (42) cm.

€ 1,45 | 15.002
Φτυάρι μεγάλο (50) cm.

€ 0,80 | 147.001
Σετ φτυαράκι με τσουγκράνα 
(23) cm.

€ 1,50 | 15.009
Φόρμες άμμου (10-12) cm, σετ 4 τεμαχίων.

€ 1,67 | 15.008
Φόρμες άμμου (10-13) cm, σετ 4 τεμαχίων.

€ 1,89 | 15.007
Φόρμες άμμου (12-15) cm, σετ 4 τεμαχίων.

€ 7,41 | 15.011
Κουβαδάκι σετ 5 εργαλείων (23χ20χ30) cm.

€ 1,48 | 147.004
Ποτιστήρι (18) cm.

€ 1,45 | 147.045
Κουβαδάκι (18) cm.  

€ 1,80 | 147.002
Φόρμες άμμου
(10) cm., σετ 8 τεμαχίων.

€ 9,92 | 147.018
Καρότσι κηπουρού super (70) cm.

€ 0,64 | 15.001
Φτυάρι (24) cm.

€ 7,30 | 15.012
Κουβαδάκι & αντλία 
σετ (34) cm.

€ 2,75 | 15.010
Κουβαδάκι (16) cm.
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Παιδικό χορτοκοπτικό 
με ήχους
Βγάζει μηχανικούς ήχους καθώς 
το σπρώχνεις ενώ δεν χρειάζεται 
μπαταρίες (68χ27χ40) cm.

€ 5,15 | 15.101
Κουβαδάκι σέσουλα 
σήτα σετ Άντικα
Κουβαδάκι (17) cm, σέσουλα 
(23) cm, σήτα (18) cm.

€ 14,28 | 15.102
Μεγάλος τροχός 
άμμου-νερού με 
φτυαράκι και φόρμα 
(23χ24χ44) cm.

€ 92,58 | 15.108
Φορτηγό γιγάντιο (84) cm.

€ 2,07 | 15.101-1
Κουβαδάκι Άντικα (17) cm.

€ 1,45 | 15.101-2
Σέσουλα Άντικα (23) cm.

€ 1,63 | 15.101-3
Σήτα Άντικα (18) cm.

€ 57,42 | 15.115
Σετ κηπουρικής 
18 τεμαχίων σε καρότσι κηπουρού (39x29,5x42) cm.

€ 10,16  
| 15.127
Κουβαδάκι σετ 
3 εργαλείων 
και 2 fun cars
Περιλαμβάνει παιδικό 
κουβαδάκι (30) cm, 
σήτα, τσουγκράνα, 
φτυαράκι και 2 
πλαστικά παιδικά 
αυτοκινητάκια 
(23x20x30) cm.

€ 29,22  
| 15.130
Καρότσι οικοδόμου 
με 2 ρόδες
Ειδικά κατασκευασμένο 
για βαριές (...παιδικές!) 
οικοδομικές εργασίες. 
Φτιαγμένο από πολύ 
ανθεκτικό πλαστικό υλικό, 
ιδανικό για παιχνίδι με 
άμμο, σε εσωτερικό 
ή εξωτερικό χώρο 
(69x37x69) cm.

€ 9,61 | 15.114
Σετ κηπουρικής
7 τεμαχίων σε καλαθάκι (22,5x17,5x19) cm.
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€ 12,08 | 15.056
Φορτωτής τρακτέρ
(30) cm.

€ 21,50 | 15.072
Μεγάλος εκσκαφέας-φορτωτής (45) cm.

€ 9,97 | 15.073
Μεγάλη μπουλντόζα 
Μήκος (33) cm.

€ 17,18 | 15.071
Χωματουργικό (47) cm.

€ 16,26 | 15.051
Φορτηγό συρόμενο (50) cm.

€ 17,12 | 15.018
Φορτηγό (45) cm.

€ 7,08 | 15.017
Φορτηγό (28) cm.

€ 8,07 | 147.005
Καρότσα μεγάλη (45) cm.
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€ 0,53 | 147.020
Φτυαράκι σέσουλα (23χ8χ4) cm.

€ 2,49 | 147.026
Τροχός άμμου μονός 
(12χ12χ24,5) cm.

€ 8,21 | 147.029
Τροχός άμμου super (25χ25χ38) cm.

€ 3,32 | 147.027
Τροχός άμμου διπλός 
(12χ12χ34) cm.

€ 2,44 | 147.025
Μεγάλες φόρμες άμμου Σετ 4 τεμαχίων (19χ19χ5) cm.

€ 6,23 | 147.030
Καρότσι κηπουρού 
κλασικό (70χ29χ20) cm.

€ 0,44 | 147.022
Φτυαράκι τριγωνικό (27χ9χ2) cm.

€ 54,12 | 2.543
Παιχνίδι νερού Frog 
Pond
Όταν ο βάτραχος εκτιναχθεί 
που θα προσγειωθεί; Στο νερό, 
στο πύργο ή κάπου άλλου; 
(83x79x57) cm.€ 68,24 | 2.538

Αμμοδόχος κορμός
Διαθέτει ανάγλυφες πατημασιές από ζώα, 3 θέσεις καθίσματος και καπάκι 
ώστε να προστατεύεται η άμμος από τον καιρό και τα ζώα όταν το παιχνίδι 
δεν χρησιμοποιείται (97x97x27) cm.

€ 66,11 | 2.554
Παιχνίδι νερού 
Fountain Factory
(75x75x95) cm.
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€ 2,55 | 147.031
Φορτηγό (20χ15χ16) cm.

€ 2,97 | 147.034
Φορτηγό με κουβά (26χ15χ16) cm.

€ 2,64 | 147.032
Μπετονιέρα (23χ15χ17) cm.

€ 2,11 | 147.035
Τρακτέρ (20χ14χ13) cm.

€ 2,64 | 147.033
Βυτιοφόρο (20χ15χ15) cm.

€ 2,86 | 147.036
Τρακτέρ με κουβά (26χ14χ13) cm.

€ 3,30 | 147.037
Τρακτέρ με καρότσα (36χ14χ13) cm.

€ 6,16 | 147.040
Τρακτέρ μεγάλο (30χ18χ23) cm.

€ 9,04 | 147.043
Τρακτέρ μεγάλο με 
κουβά και φαγάνα 
(45χ19χ26) cm.

€ 3,92 | 147.038
Τρακτέρ με κουβά και καρότσα 
(44χ14χ13) cm.

€ 7,72 | 147.041
Τρακτέρ μεγάλο με κουβά (46χ18χ23) cm.

€ 11,81 | 147.039
Τρακτέρ μεγάλο με βυτίο (70χ60χ39) cm.

€ 13,24 | 147.042
Τρακτέρ μεγάλο με κουβά και καρότσα 
(83χ18χ23) cm.

€ 11,68 | 147.044
Τρακτέρ μεγάλο με καρότσα 
(68χ18χ23) cm.



 Πώς θα παραγγείλω;
•  Tηλεφωνικώς καθηµερινά στο 2310 701900, 2310 702360
•  Tαχυδροµικώς στέλνοντας φωτοτυπία του δελτίου παραγγελίας µε τους κωδικούς των ειδών που θέλετε.
• Στο ηλεκτρονικό κατάστηµα www.playcity.gr
•  Στέλνοντας fax όλο το 24ωρο στο 2310 702902, έχοντας τσεκαρισµένα τα προϊόντα της προτίµησής σας.
•  Στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση info@playcity.gr

 Πώς θα σταλούν τα προϊόντα µου;
• Mε EΛ.TA.
• Mε πρακτορεία µεταφορών
• Με εταιρίες courier

 Πότε θα σταλεί η παραγγελία µου;
•  Tα προϊόντα αποστέλλονται αυθηµερόν. Tους µήνες Σεπτέµβριο, Oκτώβριο ενδεχοµένως να υπάρχει µία 

µικρή καθυστέρηση λόγω φόρτου εργασίας.
•  Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν είναι ετοιµοπαράδοτο ενηµερώνεστε γι’αυτό καθώς και για το πότε 

θα είναι διαθέσιµο.
•  Tα υπόλοιπα των παραγγελιών σας αποστέλλονται µόλις τα είδη είναι διαθέσιµα.

 Mπορώ να επιστρέψω κάποια είδη;
Eπιστροφές γίνονται δεκτές µόνο σε προϊόντα που στάλθηκαν από λάθος. Aυτό γίνεται µέσα σε 14 ηµέρες 
και εφόσον η συσκευασία των προϊόντων αυτών δεν έχει ανοιχτεί.

 Aυτό είναι σπασµένο τι να κάνω;
Σε περίπτωση που παραλάβετε από τα EΛ.TA. ή από µεταφορική εταιρία προϊόντα που χτυπήθηκαν ή έσπα-
σαν πρέπει αµέσως να γίνει δήλωση από εσάς στα EΛ.TA. ή στη µεταφορική εταιρία που ευθύνονται και για 
τη σωστή µεταφορά.

 Πώς θα πληρώσω;
Εξόφληση τιµολογίων γίνεται µε:
• Ταχυδροµική ή τηλεφωνική επιταγή
• Κατάθεση στους λογαριασµούς συνεργαζόµενων τραπεζών
• Αντικαταβολή στα ΕΛ.ΤΑ.
• Μέσω PayPal
• Μέσω Πιστωτικής ή Χρεωστικής Κάρτας (MassterCard, Visa).

ΣΤΙΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ
∆ΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Για τυχόν τυπογραφικά λάθη του οδηγού η εταιρία δεν φέρει ευθύνη

Επισκεφθείτε  
την ιστοσελίδα µας

www.playcity.gr

Συν/µενη Τράπεζα Αριθµός Λογαριασµού IBAN

ΕΘΝΙΚΉ ΤΡΑΠΕΖΑ 264/470023-66 GR0801102640000026447002366

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΏΣ 5218/009848-791 GR8101722180005218009848791

ALPHA BANK 718002320001839 GR6001407180718002320001839

EUROBANK 00260350440200164800 GR7702603500000440200164800

δ
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Mε το χαµηλότερο

δυνατό κόστος.



ΠΑΙΧΝΙ∆ΟΥΠΟΛΗ Ε.Π.Ε.

AΓIOΣ AΘANAΣIOΣ - Τ.Θ. 1025, T.K. 570 03 ΘEΣΣAΛONIKH
THΛ: 2310 702360, 2310 701900, FAX: 2310 702902

E-mail: info@playcity.gr • www.playcity.gr

Παρακαλούµε να µελετάτε προσεκτικά τον οδηγό. ∆εχόµαστε ευχαρίστως 
υποδείξεις για βελτιώσεις. Aν έχετε κάποια ιδέα για κάποιο παιχνίδι ή  

παιδαγωγική δραστηριότητα, θα χαρούµε να τη συζητήσουµε και να την 
κάνουµε πραγµατικότητα.

www.playcity.gr

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ
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