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Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,

Είµαστε και φέτος κοντά σας µε τον 
νέο Οδηγό Παιδαγωγικού Υλικού

“Παιχνιδούπολη 2018-2019”
Ανανεωµένος ως προς την δοµή και τη φιλοσοφία του.

Με πολλά νέα προϊόντα µεγάλου εκπαιδευτικού 
ενδιαφέροντος, 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
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€ 2,42 | 171.005
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) εκ.

2. Ενθύμιο «Κιβωτός» με κοπτικό (43χ30) εκ.

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

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

“
”

Κλασικά αναλογικά ενθύμια.  
Τις φωτογραφίες  

του μαθητή  
και της τάξης έως (3χ18) 

εκ., τις κολλάτε.
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5. Ενθύμιο «Τρένο» με κοπτικό 
(68χ23) εκ.

€ 0,62 
 | 171.016 
Αναμνηστικά 
ενθύμια νηπίων

1 Αερόστατο    2 Ζωγραφιά 3 Καρδιά 

4 Καράβι 5 Πάπυρος         

6 Πεταλούδες  7 Μαργαρίτα 8 Άνοιξη 

€ 0,66 | 171.055
Αναμνηστικό ενθύμιο 
νηπίων μίνι φάκελος  
με λάστιχο
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 € 122,61| 10.161
Μεγάλη γωνιά ζωγραφικής «deluxe»
Ένα ανθεκτικό στούντιο τέχνης με φωτεινά του χρώματα. 
Οι μικροί καλλιτέχνες θα αναπτύξουν τις λεπτές κινητικές 
τους δεξιότητες καθώς σχεδιάζουν, ζωγραφίζουν και 
γράφουν. Μεγάλη επιφάνεια εργασίας με χωριστά 
διαμερίσματα που καθαρίζεται εύκολα. Περιλαμβάνει 
πολλούς αποθηκευτικούς χώρους για την τακτοποίηση των 
υλικών χειροτεχνίας, ζωγραφικής, βιβλίων και όχι μόνο. 
Διαθέτει φωτεινή ένδειξη με κουμπιά, (απαιτούνται τρεις 
μπαταρίες «ΑΑΑ», που δεν περιλαμβάνονται). Περιλαμβάνει 
μία καρέκλα με μέγιστο βάρος σε αυτή 34,1 κιλά 
(51,4x90,2x79,4) εκ. 

 € 75,68 | 10.162
Θρανίο γραφής και 
ζωγραφικής κόκκινο
Θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων γραφής και σχεδίασης. 
Η μεγάλη επιφάνεια του γραφείου 
ανυψώνεται για να αποκαλύψει έναν 
χώρο αποθήκευσης. Δεν περιλαμβάνονται 
τα χρώματα, οι μαρκαδόροι και τα άλλα 
υλικά χειροτεχνίας και ζωγραφικής 
της φωτογραφίας. Μέγιστο βάρος 
για το παιδικό κάθισμα 22,7 κιλά 
(66x54,6x63,5) εκ. 

€ 81,91 | 10.164
Θρανίο και καβαλέτο 
γραφής και 
ζωγραφικής
Διαθέτει άφθονο αποθηκευτικό 
χώρο και ανθεκτικό καβαλέτο 
ζωγραφικής με ράφι 
αποθήκευσης και κλιπ στήριξης. Βοηθά στην ανάπτυξη 
και ενίσχυση της δημιουργικότητας του παιδιού και των 
δεξιοτήτων σχεδίασης και γραφής. Πολύ σταθερό κατά 
τη χρήση του. Μέγιστο βάρος καθίσματος 22,7 κιλά. 
Τα χρώματα, οι μαρκαδόροι και τα άλλα υλικά δεν 
περιλαμβάνονται (61x50,8x83,8) εκ. 

€ 51,26 | 10.165
Καβαλέτο και 
μαυροπίνακας
Οι μικροί καλλιτέχνες μπορούν 
να γίνουν δημιουργικοί στο καβαλέτο-μαγνητικό πίνακα και 
μαυροπίνακα. Αυτό το σύνολο καλλιτεχνικών παιχνιδιών 
βοηθάει στη βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων. Δύο 
αποσπώμενοι και εύκολοι στο καθάρισμα κάδοι βοηθούν 
στην αποθήκευση των αναλωσίμων! Περιλαμβάνονται 94 
κομμάτια αφρώδη-μαγνητικά γράμματα, σύμβολα και αριθμοί 
(χρώματα ζωγραφικής, κιμωλίες κλπ. δεν περιλαμβάνονται) 
(50,8x56,4x105,4) εκ. 

€ 151,68 | 10.166
Γραφείο δραστηριοτήτων
Διαθέτει μεγάλη επιφάνεια εργασίας με 
αφαιρούμενα κύπελλα αποθήκευσης. 
Το ανθεκτικό πολύχρωμο ράφι παρέχει 
πρόσθετο χώρο αποθήκευσης και μπορεί 
να επανατοποθετηθεί για να μετατρέψει το 
προσωπικό γραφείο σε τραπέζι που φιλοξενεί 
δύο παιδιά. Τα κάτω στηρίγματα προσφέρουν 
επίσης αποθηκευτικούς χώρους για μαξιλάρια, 
δισκία, βιβλία, αναλώσιμα και παιχνίδια. 
Περιλαμβάνει 2 σκαμνιά με ύψος θέσης 29,8 
εκ. και μέγιστο βάρος παιδιού ανά σκαμνί 34 
κιλά. Τα υλικά χειροτεχνίας, χρώματα, βιβλία 
κλπ. της φωτογραφίας δεν συμπεριλαμβάνονται 
(67,3x99,1x81,3) εκ. 

€ 95,57 | 10.167
Γωνιά ζωγραφικής με σκαμπό
Διαθέτει άφθονο αποθηκευτικό χώρο και 
μεγάλη επιφάνεια γραφείου (33x50,8) εκ. Το 
κλιπ χαρτιού στο καβαλέτο τέχνης διατηρεί 
σταθερά το χαρτί στη θέση του, μπορεί 
επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παρουσίαση 
«έργων τέχνης». Η επιφάνεια του καβαλέτου 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν μαγνητικός 
πίνακας. Περιλαμβάνει πολλές αποθηκευτικές 
θήκες για υλικά χειροτεχνίας, ζωγραφικής, 
βιβλία κ.α. Τα υλικά χειροτεχνίας, 
χρώματα, βιβλία κλπ. της φωτογραφίας δεν 
συμπεριλαμβάνονται. Μέγιστο βάρος στο 
σκαμνί 34 κιλά και ύψος θέσης 29,80 εκ. 
(48,3x60,3x66) εκ. 
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€ 121,52 | 10.168
Στούντιο δημιουργίας
Τα μικρά παιδιά μπορούν να σχεδιάσουν και να 
ζωγραφίσουν στο καβαλέτο ή να κατεβάσουν 
την επιφάνεια και να το χρησιμοποιήσουν σαν 
γραφείο. Το συγκεκριμένο προϊόν θα ενισχύσει 
τις λεπτές κινητικές τους δεξιότητες. Εσωτερική 
επιφάνεια καβαλέτου (33x51) εκ. Περιλαμβάνει 
2 μεγάλους κάδους για να βάζετε τα υλικά των 
μικρών καλλιτεχνών, επίσης οι μεγάλες πλαϊνές 
τσέπες είναι ιδανικές για βιβλία, χαρτιά και πολλά 
άλλα. Περιλαμβάνει μία καρέκλα με ύψος θέσης 
27,94 εκ. και μέγιστο βάρος σε αυτή 34 κιλά 
(40,6x96,5x91,4) εκ. 

€ 138,66 | 10.169
Γιγάντιο καβαλέτο
Αυτό το ανθεκτικό καλλιτεχνικό σετ παιχνιδιού ενθαρρύνει τα 
παιδιά για δημιουργικότητα και τους επιτρέπει να αναπτύξουν 
εξαιρετικές κινητικές δεξιότητες μέσα από το σχέδιο, τη 
γραφή και το χρωματισμό. Όταν τελειώσει ο «χρόνος 
τέχνης», οι μικροί καλλιτέχνες μπορούν να αποθηκεύσουν 
τα χρώματα και όλα τα άλλα υλικά στις πολλές και 
μεγάλες θέσεις αποθήκευσης. Τα κλιπς επιτρέπουν στους 
νέους να αναρτήσουν και να προβάλλουν με περηφάνια 
το τελευταίο τους έργο τέχνης! Δεν περιλαμβάνονται τα 
υλικά και είδη ζωγραφικής της φωτογραφίας. Βραβευμένο 
από τα πιο επιθυμητά παιχνίδια TTPμ.,  Holiday 2016! 
(38,1x125,7x109,2) εκ. 

€ 147,42 | 10.170
Κέντρο δημιουργίας
Αυτό το κέντρο δημιουργίας της Step2 με γραφείο και 
αμφίπλευρο καβαλέτο βοηθά τους μικρούς καλλιτέχνες 
να σχεδιάζουν και να δημιουργούν με ευκολία. Διαθέτει 
μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους για την οργάνωση των 
υλικών και των χρωμάτων (67,3x100,3x114,3) εκ. 

€ 67,41 | 10.171
Καβαλέτο - Μαυροπίνακας  
για δύο παιδιά κόκκινο
(57,8x67,3x111,1) εκ.

€ 67,41 | 10.171-4
Καβαλέτο - Μαυροπίνακας  
για δύο παιδιά ροζ
(57,8x67,3x111,1) εκ.

€ 61,12  
| 5.101
Καβαλέτο  
2 όψεων
Ξύλινο καβαλέτο 
ζωγραφικής δύο όψεων 
πολύ προσεγμένης 
κατασκευής 
(52x54x108) εκ. 

“
”

Αμφίπλευρο καβαλέτο με μαγνητικό πίνακα στην μία πλευρά που βοηθά τα 
παιδιά να αναπτύξουν τις λεπτές κινητικές δεξιότητές τους και κατάλληλο 

για να ζωγραφίζουν στην άλλη πλευρά. Έχει κλιπς χαρτιού σε κάθε 
πλευρά για τη συγκράτηση του χαρτιού ζωγραφικής και χειροτεχνίας 

καθώς και μεγάλο δίσκο αποθήκευσης κάτω. Ρυθμίζεται και αναδιπλώνεται 
γρήγορα. Περιλαμβάνει 77 αφρώδη μαγνητικά γράμματα, αριθμούς και 

σχήματα. Δεν περιλαμβάνονται είδη χειροτεχνίας και ζωγραφικής

€ 38,76 | 169.031
Καβαλέτο και 
μαυροπίνακας
Πίνακας περιστρεφόμενος 
360 μοιρών, εύκολος στον 
καθαρισμό, με μεγάλη επιφάνεια 
ζωγραφικής. Διαθέτει ειδικό 
μεγάλο συνδετήρα, έτσι ώστε να συγκρατεί χαρτιά 
ζωγραφικής. Προσβάσιμος αποθηκευτικός χώρος, για την 
αποθήκευση ζωγραφικού υλικού. Συγκρατεί μαγνητάκια 
ενώ διπλώνει για εύκολη αποθήκευση (46x50x102) εκ. 
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€ 47,58 | 169.014
Παγκάκι και γραφείο  
2 σε 1
Εύκολα μετατρέπεται από παιδικό 
γραφείο σε παγκάκι. Ως γραφείο, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
δραστηριότητες αλλά και για φαγητό. 
Ως παγκάκι, μπορεί να φιλοξενήσει 
έως και δύο παιδιά. Διαθέτει μεγάλο 
αποθηκευτικό χώρο στο κάτω μέρος 
του. Διαστάσεις, όταν είναι παγκάκι 
(49x64,5x50) εκ. όταν είναι γραφείο 
(66x64,5x49) εκ. 

Simplay3®  •  9450 Rosemont Drive, Streetsboro, OH 44241  •  1-866-855-0100  •  www.Simplay3.com

UPC
Product Dimensions

(L x W x H)
Product  
Weight

Shipping 
Weight

Carton Dimensions
(L x W x D) CubeSKU

01/22/2018

4.4 cft.19.5 lbs.21" x 18" x 20"16 lbs.36" x 17.5" x 21"8-52806-00769-7

TM

2+
years

• Ample   bins   both   small   and   large   for   art   supplies   like   books,   
construction   paper,   glue,   paint,   markers   etc.

• Angled   desk   top   offers   an   authentic,   full   view   of   art   projects
• Molded-in   trays   for   pencils,   markers,   etc.   and   recesses   for   

drink   cups   and   paint   jars
• Side   bins   (legs)   slide   together   to   quickly   compact   for   storage
• Perfectly-sized   stool   included
• Even   in   compacted   mode,   the   desk   offers   stand-up  base

• The   desk   grows   from   20”   wide   (storage   mode)   to   34”   of   
creative   space

• 30  second   conversion   time   from   desk   to   storage
• Durable,   double-wall   plastic   construction
• Easily   wipes   clean
• Minimal assembly

A   compact   art   center   featuring   an   angled   desk   top   to   provide   a   genuine   perspective   on   all   types   of   
creative   arts activities   and   projects.  

  21801R-01 

  218010

Art Desk
Create & Store

Simplay3®  •  9450 Rosemont Drive, Streetsboro, OH 44241  •  1-866-855-0100  •  www.Simplay3.com

UPC
Product Dimensions

(L x W x H)
Product  
Weight

Shipping 
Weight

Carton Dimensions
(L x W x D) CubeSKU

01/02/2018

21707R-01 8-52806-00761-1 20.13" x 23.25" x 34.75" 13 lbs. 24.25" x 19.25" x 20.13" 15 lbs. 5.44 cft.

217070

2+
yearsTMToy Box Easel

• Spacious toy box offers plenty of storage for play time toys and supplies
• Two vertical easel surfaces with clips to hold paper and display creations
• Horizontal work surface with a recess to keep crayons and pencils from rolling away
• Opposing side has a storage pocket for paper, coloring books, and supplies
• Shelf for storage of smaller items
• Top nests inside to minimize packaging size and shipping cost
• Toy box storage capacity is approximately 3 cubic feet
• Minimal adult assembly required

Compact creative arts center is just the right size for budding toddler artists. It also provides 
convenient storage for toys and supplies.

€ 81,74 | 10.182-2
Παιχνιδόκουτο και γωνιά ζωγραφικής 
2 σε 1 κόκκινο
(48,3x77,5x48,3) εκ. 

€ 81,74 | 10.182-3
Παιχνιδόκουτο και γωνιά ζωγραφικής  
2 σε 1 πράσινο ανοιχτό
(48,3x77,5x48,3) εκ. 

€ 81,74 | 10.182-4
Παιχνιδόκουτο και γωνιά ζωγραφικής  
2 σε 1 ροζ
(48,3x77,5x48,3) εκ. 

€ 88,58 | 7.016
Γραφείο τέχνης
Το γραφείο τέχνης της Siμplay3 προωθεί τα παιδιά σε δημιουργική απασχόληση. 
Διαθέτει μεγάλους χώρους στα πλάγια προκειμένου οι μικροί καλλιτέχνες να 
σημαζεύουν εκεί τα υλικά τους, καθώς και παιδικό σκαμπό. Το παιδικό γραφείο 
τέχνης μπορεί να επεκταθεί από 50,8 εκ. έως 86,3 εκ. για ακόμα μεγαλύτερη 
διευκόλυνση (91,44x43,18x53,34) εκ. 

€ 74,44 | 7.018
Παιχνιδόκουτο ζωγραφικής και παιχνιδιού
Το ευρύχωρο καβαλέτο ζωγραφικής και ταυτόχρονα πάγκος παιχνιδιού της Siμplay3 
θα προσφέρει αμέτρητες ώρες απασχόλησης στα παιδιά. Διαθέτει δύο κατακόρυφες 
επιφάνειες με κλιπ για τη συγκράτηση χαρτιού, χώρο αποθήκευσης για αναλώσιμα 
καθώς και μεγαλύτερο χώρο για παιχνίδια. (50,8x58,42x86,36) εκ. 

€ 36,88 | 16.022
Σπιτάκι παιχνιδιού σετ κατασκευής και ζωγραφικής
Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι για κατασκευή σπιτιού από χαρτόνι! Το παιδί 
θα ενθουσιαστεί φτιάχνοντας και έπειτα χρωματίζοντας το δικό του 
σπιτάκι. Περιλαμβάνονται σετ παιδικών κηρομπογιών και αυτοκόλλητα! 
(106x82x104) εκ. 

€ 81,74 | 10.182
Παιχνιδόκουτο-
Γωνιά Ζωγραφικής 
2 σε 1 μπεζ
(48,3x77,5x48,3) εκ. 

“
”

Αυτό το παιχνιδόκουτο Step2 θα ενθαρρύνει στα παιδιά 
την ευθύνη για οργάνωση και τακτοποίηση των παιχνιδιών 
τους, θα τα βοηθήσει να μάθουν να είναι δημιουργικά και 
οργανωμένα! Μπορούν να χρησιμοποιήσουν το καπάκι 

ως χώρο σχεδίασης, σαν καβαλέτο ή επιφάνεια γραφής 
αλλά και για άλλες δραστηριότητες διασκέδασης, όπως 
η τοποθέτηση παζλ ή για να προβάλουν τα έργα τέχνης 

τους. Τα παιχνίδια και τα αξεσουάρ που απεικονίζονται δεν 
περιλαμβάνονται. Εσωτερικός χώρος αποθήκευσης 0,13 μ3.
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€ 4,89 | 117.001
Αργαλειός παραλληλόγραμμος
Πολύ προσεγμένης κατασκευής από ανθεκτικό ξύλο. Περιλαμβάνει 
σαΐτα, χτένα και 2 μεταλλικές ράβδους για σταθερή και εύκολη ύφανση 
(29,5x3,5x19) εκ.

€ 29,60 | 117.005
Αργαλειός 
παραλληλόγραμμος 
Σταθερός αργαλειός με δύο σαΐτες, 
χτένα και κλωστές, πολύ προσεγμένης 
κατασκευής από ανθεκτικό ξύλο 
(64x4x53) εκ.

€ 59,18 | 117.006
Αργαλειός
Σταθερός αργαλειός με δύο 
σαΐτες, χτένα και κλωστές. 
Διαθέτει χώρο ύφανση πλάτους 
60 εκ. Γερμανικής, πολύ 
προσεγμένης κατασκευής από 
ανθεκτικό ξύλο (67x8x61) εκ.

€ 129,78 | 117.007
Αργαλειός
Σταθερός αργαλειός με δύο 
σαΐτες, χτένα και κλωστές. 
Διαθέτει χώρο ύφανση πλάτους 
80 εκ. Γερμανικής, πολύ 
προσεγμένης κατασκευής από 
ανθεκτικό ξύλο (84x8x78) εκ.

€ 147,9 | 117.008
Αργαλειός
Σταθερός αργαλειός με δύο 
σαΐτες, χτένα και κλωστές. 
Διαθέτει χώρο ύφανση πλάτους 
100 εκ. Γερμανικής, πολύ 
προσεγμένης κατασκευής από 
ανθεκτικό ξύλο (107x9x78) εκ.

€ 17,60 | 117.003
Αργαλειός παραλληλόγραμμος
Σταθερός αργαλειός με δύο σαΐτες, χτένα και κλωστές, 
πολύ προσεγμένης κατασκευής από ανθεκτικό ξύλο.περιέχει 
οδηγίες στα αγγλικά (45x3x31) εκ.

€ 23,36 | 117.004
Αργαλειός 
παραλληλόγραμμος 
Σταθερός αργαλειός με δύο 
σαΐτες, χτένα και κλωστές, πολύ 
προσεγμένης κατασκευής από 
ανθεκτικό ξύλο (53x4x42) εκ.

€ 6,74 | 117.002
Αργαλειός κυκλικής ύφανσης
Πολύ προσεγμένης κατασκευής από ανθεκτικό ξύλο.  
Περιλαμβάνει 2 σαΐτες και εργαλείο για το πέρασμα του 
μαλλιού (23x3,2x23) εκ.
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€ 5,31 | 53.011
Maxi sticks σε βάζο 250 τμχ.
Σε βάζο 250 τμχ. 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

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

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

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

€ 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 1 εκ.

€ 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 1 εκ.

€ 13,27 | 53.087
Maxi sticks σε πλαστικό κουτί 300 τμχ.
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.

Για περισσότερα  
σετ κατασκευών 

Hama στο 
www.playcity.γρ.
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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 
1 εκ.

€ 7,25 | 53.001
Χάντρες 
χρωματιστές 
Σε βάζο 600 τμχ. 1 εκ.

€ 38,24 | 53.035
Σετ κατασκευών με 3000 χάντρες 
Επίσης, περιέχει 3 διαφανή κάδρα, 12 βάσεις στήριξης, 3 χρωματιστά 
πατρόν των θεμάτων, οδηγίες και χαρτί σιδερώματος 1 εκ.

€ 7,25 | 53.003
Χάντρες 
φωσφοριζέ 
Σε βάζο 600 τμχ. 1 εκ.

€ 7,25 | 53.002
Χάντρες pastel
Σε βάζο 600 τμχ. 1 εκ.

€ 1,34 | 53.036
Κάδρα για χάντρες 1 εκ.

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
Χάντρες 
9 χρωμάτων σε 
βάζο 3000 τμχ. 
0,5 εκ.

€ 1,16 | 53.083
Βάση δημιουργίας  
για χάντρες 0,5 εκ.

€ 14,53 | 
53.038
Χάντρες
10 χρώματα σε βάζο 
13000 τμχ. 0,5 εκ.

€ 8,59 | 53.084
Σετ κατασκευών Spooky
Σετ με 3000 χάντρες 0,5 εκ., 1 κάδρο, κορδέλα 
σατέν μαύρη, εκτυπωμένα σχέδια, οδηγίες και χαρτί 
σιδερώματος 0,5 εκ.

€ 17,98 | 53.085
Χάντρες σε πλαστικό 
12θέσιο κουτί
Περιέχει 9600 χάντρες 0,5εκ. σε 12 
διαφορετικά χρώματα.

€ 3,68 | 53.089
Οδηγός κατασκευών  
για χάντρες HAMΑ 0,5 εκ.

€ 45,36 | 53.086
Χάντρες
Γρ.oup pack που περιέχει 21000 χάντρες 0,5 εκ. σε διαφορετικά 
χρώματα, 21 βάσεις δημιουργίας, χρωματιστά πατρόν διαφόρων 
θεμάτων, οδηγίες και χαρτί σιδερώματος.

€ 11,45 | 53.088
Χάντρες
Σε πλαστικό κουτί 600 τμχ. 1 εκ. 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.

Κ
ατ

ασ
κε
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ς 

με
 χ

άν
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ες

Για περισσότερα  
σετ κατασκευών 

Hama στο 
www.playcity.γρ.
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€ 10,61 | 53.090
Χάντρες σε υπέροχο Hama κουβαδάκι
Περιέχει 10000 χάντρες 0,5εκ. 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 
0,5εκ. 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 0,5εκ. 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 0,5εκ. 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 
0,5εκ.
Περιλαμβάνονται 
κάδρα σε σχήμα 
αλόγου, βάτραχου και 
δεινοσαύρου.

€ 2,73  
| 53.095
Σετ 5 βάσεις 
δημιουργίας 
με σχήματα 
για χάντρες 
0,5εκ.
Περιλαμβάνονται 
κάδρα σε σχήματα 
τετράγωνου, 
εξάγωνου, κύκλου, 
καρδούλας και 
αστεριού.

€ 2,56  
| 53.096
Σετ 3 βάσεις 
δημιουργίας με 
πριγκίπισσα για 
χάντρες 0,5εκ.
Περιλαμβάνονται 
κάδρα σε σχήματα 
πριγκίπισσας, σκυλάκι 
και λουλούδι.



12 Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Μ
αρ

κα
δό

ρο
ι

Υ
λι

κά
 ζ

ω
γρ

αφ
ικ

ής
 &

 χ
ει

ρο
τε

χν
ία

ς

€ 0,23 (ανά τμχ.) | 90.271
Μαρκαδόρος χοντρός 
GIOTTO TURBO MAXI 
Διατίθεται σε 12 διαφορετικά χρώματα.

€ 1,29 | 90.272
Μαρκαδόροι λεπτοί GIOTTO 
TURBO COLOR 12 χρωμάτων 0,28 
mm.

€ 2,58 | 90.273
Μαρκαδόροι λεπτοί GIOTTO 
TURBO COLOR 24 χρωμάτων 0,28 mm.

€ 1,72 | 120.243
Μαρκαδόροι λεπτοί 
υδατοδιαλυτοί  
12 χρωμάτων.

€ 5,17 | 120.245
Μαρκαδόροι λεπτοί 
υδατοδιαλυτοί 
36 χρωμάτων.

€ 3,44 | 120.244
Μαρκαδόροι λεπτοί 
υδατοδιαλυτοί  
24χρωμάτων.

€ 12,76 | 120.390
Μαρκαδόροι λεπτοί 
υδατοδιαλυτοί
96 χρωμάτων σε ποτήρι. Νέοι λεπτοί 
μαρκαδόροι colorito με νέα πιο ανθεκτική 
μύτη 0,26 mm. και super washable 
μελάνι που βγαίνει αμέσως από τα χέρια 
μόνο με νερό.

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

€ 0,86  
| 290.012
Μαρκαδόροι 
λεπτοί LUNA 
12 χρωμάτων.

€ 1,71  
| 290.013
Μαρκαδόροι 
λεπτοί LUNA 
24 χρωμάτων.

€ 7,36  
| 120.225
Mαρκαδόροι 
σφραγίδες
10 διαφορετικά 
σχέδια.

€ 4,24  
| 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.

€ 5,31  
| 120.109
Mαρκαδόροι 
για ύφασμα
10 χρώματα,  
μη τοξικοί.

ΜονόχρωμοιSuper τιμή
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€ 9,92 | 120.242
Mαρκαδόροι χοντροί 
υδατοδιαλυτοί COLORITONE 
48 τμχ. σε ποτήρι.

€ 4,85 | 90.276
Μαρκαδόροι χοντροί GIOTTO TURBO MAXI 
24 τμχ. μαρκαδοράκι υπερανθεκτικό μεγάλης διάρκειας 0,5 εκ. με 
αεριζόμενο καπάκι, μύτη που δε γυρίζει και πώμα ασφαλείας.

€ 2,42 | 90.053
Mαρκαδόροι χοντροί 
GIOTTO TURBO MAXI
12 χρωμάτων.

€ 2,35 | 120.354
Μαρκαδόροι παιδικοί χοντροί 
super washable 
Mε super washable μελάνι που βγαίνει εύκολα 
μόνο με νερό. Διαθέτουν μύτη 0,6 εκ. με άσπρο 
καπάκι για γρήγορο μάζεμα, 12 χρωμάτων.

€ 4,67 | 120.355
Μαρκαδόροι παιδικοί χοντροί 
super washable
Mε super washable μελάνι που βγαίνει εύκολα 
μόνο με νερό. Διαθέτουν μύτη 0,6 εκ. με άσπρο 
καπάκι για γρήγορο μάζεμα, 24 χρωμάτων.

€ 11,12 | 120.357
Μαρκαδόροι παιδικοί χοντροί 
super washable
Mε super washable μελάνι που βγαίνει 
εύκολα μόνο με νερό. Διαθέτουν μύτη 0,6 
εκ. με άσπρο καπάκι για γρήγορο μάζεμα, 
48 τμχ.

€ 35,15 | 90.358
Μαρκαδόροι χοντροί GIOTTO TURBO MAXI
Συσκευασία 108 τμχ. Υπερανθεκτικοί μαρκαδόροι, μεγάλης 
διάρκειας, με μύτη 0,5 εκ 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.

€ 1,67 | 290.014
Μαρκαδόροι χοντροί LUNA 
12 χρωμάτων.

€ 3,36 | 290.015
Μαρκαδόροι χοντροί LUNA 
24 χρωμάτων. 

€ 10,77 | 27.106
Mαρκαδόροι τέμπερας-ακουαρέλας 
75 ml 8 υπέροχα χρώματα για εύκολο και γρήγορο 
βάψιμο χωρίς να λερώνονται τα χέρια.
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€ 1,60 (ανά τμχ.)  
| 77.168
Mαρκαδόρος λεπτός

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

€ 8,28 | 90.268
Μαρκαδόροι  
για ύφασμα GIOTTO
12 χρωμάτων από τα οποία  
τα 4 είναι φωσφορούχα, με σταθερή 
μελάνη, αεριζόμενο καπάκι και τάπα 
ασφαλείας. 

€ 9,20 | 90.279
Μαρκαδόροι χοντροί 
GIOTTO DECOR
12 χρωμάτων, 0,4 εκ. 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 Γρ.AFIK 
8 χρωμάτων ασύμμετρης γραφής 
με ειδικό πενάκι για καλλιγραφική 
και διακοσμητική γραφή.

€ 7,66 | 120.322
Ξύστρα αυτόματη 
μπαταρίας +  
δώρο ξύστρα 
ανταλλακτικό
Λειτουργία αυτόματης εκκίνησης, 
εξάρτημα απομακρυσμένης 
σπασμένης μύτης , διατίθεται σε 4 
διαφορετικά χρώματα, (7,5x12) εκ. 

€ 0,95 | 120.292
Ξυλομπογιά 
χοντρή ασημί
1 εκ. με μύτη 0,56 εκ.

€ 1,37 | 120.293
Ξυλομπογιά 
χοντρή χρυσή
1 εκ. με μύτη 0,56 mm.

“ ”
Mαρκαδόροι διαρκείας σε χρυσό, ασημί και λευκό. 

Bάφουν σε χαρτί, γυαλί, μέταλλο, ξύλο, πέτρα, πηλό.

€ 0,31  
| 77.078
Ξύστρα 
μεταλλική

€ 0,46  
| 171.043
Ξύστρα 
μεταλλική 
διπλή

€ 9,78 | 120.399
Μαύρη ξύστρα επιτραπέζια με μανιβέλα
Σταθεροποιείται στο γραφείο ή στο τραπέζι για εύκολη 
λειτουργία. Ανθεκτική για να μη χαλάει, ξύνει μολύβια σε 
διάφορα πάχη. Ιδανική λύση για τον εξοπλισμό παιδικού 
σταθμού και νηπιαγωγείου

€ 2,02  
| 90.362
Μαρκαδόροι που 
σβήνουν Turbo Μagic
Ειδικοί μαρκαδόροι με μελάνι που 
σβήνει 7 χρώματα + 1 μαρκαδόρος 
σβησίματος.

€ 1,98 | 90.361
Μαρκαδόροι μεταλλικών 
χρωμάτων Giotto Decοr Metal
Μαρκαδόροι μεταλλικών χρωμάτων για διάφορες 
επιφάνειες. Ιδανικοί για διακόσμηση καρτών, ξύλο, 
γυαλί, δέρμα, πλαστικό, πέτρα, υλικά μοντελισμού Das 
κλπ. Συσκευασία 2 τμχ. σε blister Χρυσό-ασημί.

€ 2,15 | 90.359 Ξύστρα τριών υποδοχών

εκ.
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€ 11,58 | 120.044
Ξυλομπογιές 
εξαγωνικές
Σε ποτήρι, σε οικονομική 
συσκευασία 72 χρωμάτων, με 
μύτη που δεν σπάει μήκους 18 
εκ. διαμέτρου 0,3 εκ.

€ 17,54 
| 120.046
Ξυλομπογιές 
χοντρές
Σε ποτήρι, σε οικονομική 
συσκευασία 36 χρωμάτων 
διαμέτρου 0,5 εκ.

€ 6,21  
| 120.045
Ξυλομπογιές 
εξάγωνες
12 χρωμάτων με 
μύτη που δεν σπάει 
σε φωτεινά χρώματα, 
μήκους 18 εκ., 
διαμέτρου 0,4 εκ.

€ 3,73  
| 120.208
Ξυλομπογιές 
FABER
24 χρωμάτων, 
0,3 εκ.

€ 1,61  
| 120.207
Ξυλομπογιές 
FABER 
12 χρωμάτων, 
διαμέτρου 0,3 εκ.

€ 3,55 | 90.284
Ξυλομπογιές λεπτές 
ακουαρέλας GIOTTO
12 χρωμάτων, 0,33 εκ.

€ 6,42 | 90.240
Ξυλομπογιές χοντρές 
GIOTTO MEGA
12 παστέλ χρωμάτων, με μύτη 
εξαιρετικά ανθεκτική και εύκολη στο 
ξύσιμο 0,55 εκ.

€ 15,64 | 90.277
Ξυλομπογιές 
χοντρές 
GIOTTO MEGA
24 χρωμάτων σε ποτήρι, 
0,55 εκ.

€ 2,93 | 120.294
Κάρβουνο για σχέδιο 
Σετ 6 τμχ. μύτη 0,56 εκ. 
μήκους 12 εκ.

€ 1,33 
| 90.352
Ξυλομπογιές 
GIOTTO ELIOS
12 χρωμάτων,
πολύ ανθεκτικές 
τριγωνικές 
ξυλομπογιές με 
διάμετρο μύτης 0,33 
εκ. σε φωτεινά 
χρώματα.

€ 1,96 | 95.029
Τριποδική λαβή 
γραφής
3,5 εκ. 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.

€ 1,06 | 290.017
Ξυλομπογιές LUNA 
12 χρωμάτων

€ 2,15 | 290.018
Ξυλομπογιές LUNA  
24 χρωμάτων € 2,58 | 290.019

Ξυλομπογιές  
χοντρές LUNA 
12 χρωμάτων

€ 4,72 | 90.360
Ξυλομπογιές 
Stilnovo που 
σβήνουν
Η εκδοχή της ξυλομπογιάς 
Stilnovo που σβήνεται. 
Ιδανικές για γράψιμο, 
χρωματισμό και υπογράμμιση. 
Η συσκευασία περιέχει 10 
ξυλομπογιές, καθεμία με 
γόμα, μία μεγάλη γόμα και μία ξύστρα. Η ξυλομπογιά έχει 
0,68 εκ. διάμετρο, εξαγωνιαίο κορμό χρωματισμένο στην 
ίδια απόχρωση με την μύτη και ασημένιες άκρες. Η μύτη 
διαμέτρου 0,33 εκ. είναι εξαιρετικής ποιότητας για βέλτιστο 
αποτέλεσμα. Εύκολη στο ξύσιμο.



€ 0,61  
| 290.004
Κηρομπογιές  
LUNA 
12 χρωμάτων
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€ 13,66 | 90.347
Κηρομπογιές 
GIOTTO CERA 
96 χρωμάτων σε πλαστική θήκη, 
1 εκ. ύψους 9,5 εκ.

€ 1,82 | 120.247
Κηρομπογιές maxi
12 χρωμάτων, πολύ καλής ποιότητας 
σε λαμπερά χρώματα και με μεγάλη 
καλυπτικότητα. Δεν λιώνουν και δεν 
αφήνουν χρώμα στα χέρια.

€ 1,94 | 120.006
Nεροχρώματα 12 παστίλιες 30 mm.

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

€ 3,12 (ανά τμχ.) | 52.116 
Ταμπόν χρωμάτων
15 εκ., σε 8 διαφορετικά χρώματα.

€ 2,14  
| 120.005 
Λαδοπαστέλ
12 λαμπερών χρωμάτων,  
πολύ καλής ποιότητας 
0,98 εκ. και ύψους 6 εκ.

€ 3,36 | 120.007
Nεροχρώματα 22 παστίλιες 3 εκ.

€ 9,00| 120.003
Kηρομπογιές  
χοντρές Jumbo
1,35 εκ. και ύψους 6,5 εκ., 60 
λαμπερών χρωμάτων πολύ 
καλής ποιότητας με μεγάλη 
καλυπτικότητα. Δεν λιώνουν 
και δεν αφήνουν χρώμα στα 
χέρια, σε πρακτική συσκευασία 
κουβαδάκι.

€ 7,03 | 120.346
Χρώματα λαδιού
18 ml, σετ 10 χρωμάτων

€ 4,00 | 120.326 
Λαδοπαστέλ 
σε πλαστικό κουτί
25 χρωμάτων, πολύ καλής ποιότητας 
0,9 εκ. και ύψους 7 εκ.

€ 1,35 | 290.005
Κηρομπογιές χοντρές 
LUNA 
12 χρωμάτων.

€ 0,95 | 290.011
Λαδοπαστέλ LUNA 12 τχρωμάτων

€ 1,22 | 290.016
Νεροχρώματα  
LUNA OVAL 
12 παστίλιες και πινέλο.
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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 χρωμάτων

€ 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 γρ, 
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 Γρ.affiti μεταλλικά 
χρώματα 150 ml.

600 ασημί
800 χρυσό

€ 2,54 | 120.275
Spray Γρ.affiti fluo 
χρώματα 150 ml.

37 ροζ
38 πορτοκαλί
39 κίτρινο

€ 2,54 | 120.274
Spray Γρ.affiti 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

€ 3,38  
| 290.001
Ακρυλικά 
χρώματα LUNA 
12 χρωμάτων, 12 ml.
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€ 5,88 (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

€ 8,41 | 120.348
Δακτυλοχρώματα 
Σετ 6 χρωμάτων 100 γρ.

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

€ 4,20 (ανά τμχ.) | 120.015
Aκρυλική τέμπερα 
300 ml, βάφει τέλεια σε γυαλί, πλαστικό, μέταλλο, χαρτί, ξύλο, φελιζόλ και ύφασμα, σε 14 
χρώματα.

€ 5,06 | 120.017
Aκρυλική τέμπερα ασημί
Σε μπουκάλι 300 ml.

€ 5,06 | 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. 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. 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

“ ”
Iδιαίτερα παχύρευστα, άριστης ποιότητας που καλύπτουν 

πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια από τα συνηθισμένα.  
Mη τοξικά, ξεπλένονται εύκολα με νερό.

€ 1,79 | 290.002
Δακτυλοχρώματα LUNA 
Σετ 6 χρωμάτων 20 ml.
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€ 4,22 | 120.251 
Τέμπερες 12 ml. 
Σετ 12 χρωμάτων, μεταλλικό 
σωληνάριο σε πλαστικό κουτί.

210 κίτρινο
250 πορτοκαλί
300 κόκκινο
330 ροζ
400 μωβ
500 μπλε
610 πράσινο
900 ασημί

€ 5,00 | 120.011
Tέμπερα χρυσή
Σε μπουκάλι 500 ml.

€ 5,00 | 120.012
Tέμπερα ασημί
Σε μπουκάλι 500 ml.

€ 3,46 (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

€ 3,46 (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

€ 3,24 (ανά τμχ.) | 120.009
Tέμπερα σε μπουκάλι 
1000 ml σε 19 χρώματα.

€ 2,30 (ανά τμχ.) | 120.010
Tέμπερα σε μπουκάλι 
500 ml 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

€ 3,65 | 120.228
Tέμπερα περλέ
Σε μπουκάλι 300 ml 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

€ 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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€ 3,18 (ανά τμχ.) | 56.050
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) εκ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

€ 5,45 | 120.314
Καμβάς ζωγραφικής 
σε 8 προτυπωμένα σχέδια
Με δώρο 1 παλέτα με 12 νεροχρώματα 2,5 εκ. και 1 πινέλο.

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

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

€ 2,59  
| 126.012
Μπλοκ 
ζωγραφικής 
Νο.1 
(17x25) εκ.,  
40 φύλλων.

€ 1,44  
| 126.014
Μπλοκ 
ζωγραφικής 
Νο.2 
(21x29) εκ.,  
80 φύλλων.

€ 1,62  
| 126.015  
Μπλοκ  
ζωγραφικής 
Νο.3 (25x35) εκ., 
40 φύλλων.

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

€ 2,59  
| 126.022
Μπλοκ 
ακουαρέλας 
Νο.4
(29,7χ40) εκ., 
12 φύλλων.

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

€ 1,01  
| 126.013  
Μπλοκ  
ζωγραφικής 
Νο.2 (21x29) εκ., 
40 φύλλων.

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

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

€ 0,84 | 52.026
Πινέλα λεπτομερούς 
βαφής
Σετ 3 τμχ.

€ 1,06 | 52.027
Πινέλα σφουγγαριού 
μεγάλα
Σετ 3 τμχ.

€ 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 και 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
€ 0,52 | 90.306 Πινέλο πλακέ Νο.8
€ 0,52 | 90.307 Πινέλο πλακέ Νο.10
€ 0,58 | 120.028 Πινέλο πλακέ Νο.12
€ 0,60 | 120.029 Πινέλο πλακέ Νο.14

€ 0,84 | 90.310 Πινέλο πλακέ Νο.16 
€ 0,32 | 120.030 Πινέλο στρόγγυλο Νο.1
€ 0,32 | 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
€ 1,24 | 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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€ 3,51 | 120.252
Ποδιά πλαστική με μανίκια για ζωγραφική

€ 1,97 | 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.

€ 0,80 | 120.008
Παλέτα ζωγραφικής oval
10 θέσεων.

€ 10,03 | 121.025
Ποτήρια ανάμιξης χρωμάτων
Σετ 10 χρωμάτων.

€ 1,33 | 120.404
Θήκη τριπλή  
διαφόρων χρήσεων 75 ml.

€ 3,55 | 290.285
Ποδιά ζωγραφικής με μανίκια LUNA

€ 3,85 | 52.105
Δακτυλοσφραγίδες  
πλαστελίνης & χρώματος
Σετ 24 τμχ.

€ 3,12 | 52.125 
Σφραγίδες παλάμης διασκέδαση 
Σετ 6 τμχ.

€ 3,12 | 52.126
Σφραγίδες παλάμης 
Χριστούγεννα 
Σετ 6 τμχ.

€ 5,24 | 52.039
Παλέτα για ρολά βαφής
Πρακτική παλέτα για βάψιμο με ρολά ή πινέλα σφουγγαρένια 
και ειδικά σημεία για το στράγγισμα των πινέλων.
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€ 4,62 | 52.082
Σφουγγάρια βουτήγματος 
σφραγίδων
Λειτουργούν σαν ταμπόν έτσι ώστε να 
μην σταλάζει η μπογιά, σετ 8 τμχ.

€ 5,63 | 52.019
Σφραγίδες θαλάσσια ζωή 5 τμχ. (10x8x5) εκ.

€ 5,63 | 52.017
Σφραγίδες μέσα μεταφοράς 5 τμχ. (10x8x5) εκ.

€ 5,59 | 52.028
Mπωλς βουτήγματος σφραγίδων
Bαθιά μπωλς από ανθεκτικό πλαστικό. Προσφέρονται για 
το βούτηγμα των σφουγγαρένιων σφραγίδων μέσα στα 
χρώματα, σετ 10 τμχ.

€ 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 τμχ.

€ 5,85 | 52.088
Σφραγίδες αποτύπωμα
Σετ 6 τμχ. για χρωματισμό μόνο 
του περιγράμματος.

€ 5,63 | 52.020
Σφραγίδες Xριστουγέννων 5 τμχ. (10x8x5) εκ.

€ 5,63 | 52.018
Σφραγίδες φιγούρες ζώων 5 τμχ. (10x8x5) εκ.

€ 5,63 | 52.131 Σφραγίδες φρούτα  
Σετ 6 τμχ. (14x5x6) εκ. 

€ 5,63 | 52.132 Σφραγίδες λαχανικά  
Σετ 6 τμχ. (14x5x6) εκ. 

€ 5,63 | 52.133
Σφραγίδες Πασχαλιάτικες
Σετ 5 τμχ. (14x5x6) εκ. 

€ 7,39 | 52.134
Σφραγίδες άνθρωποι  
Σετ 5 τμχ. (14x5x6) εκ.
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€ 8,18 | 112.095
Σφραγίδες διάφορα σχέδια 
35 τμχ. 5 καρτέλες με 7 διαφορετικές σφραγίδες η κάθε καρτέλα. Τοποθετήστε τις, 
πάνω σε ένα σφουγγάρι βουτηγμένο με χρώμα και είναι έτοιμες για χρήση.

€ 9,50 | 30.037
Σφραγίδες ζωάκια Νο.1
Σετ 12 τμχ. (7,5x4) εκ. € 4,42 | 52.058

Σφραγίδες διακόσμησης
Περιλαμβάνει 6 τμχ.

€ 6,07 | 52.059
Σφραγίδες ίχνη υφάσματος
Φτιάχνετε υπέροχες μπορντούρες στις κάρτες σας, ή χρωματίζετε τα 
ρούχα στις ζωγραφιές σας. Σετ 6 τμχ.

€ 5,92 | 120.445
Ξύλινες σφραγίδες
Ξύλινες σφραγίδες σετ 16 τμχ. + 5 ταμπόν χρωμάτων.

€ 11,99 | 112.082
Σφραγίδες μοτίφια χαρούμενα σχέδια
Σετ 6 τμχ.

€ 2,55  
| 52.104
Σφραγίδες 
με χειρολαβή 
ζωάκια κήπου
Σετ 4 τμχ.

€ 5,96  
| 52.113
Σφραγίδες 
Χριστουγεννιάτικα 
σχέδια
Σετ 10 τμχ.
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€ 3,30 | 52.021
Pολά βαφής 7 εκ. σετ 4 τμχ.

€ 7,00 | 52.121 Ρολά βαφής εξοχή
15 εκ., σετ 5 τμχ. χρησιμοποιήστε τα με τον κωδικό 52.116 
ταμπόν χρωμάτων στη σελ. 16).

€ 7,00 | 52.124 Ρολά βαφής Πασχαλινά
15 εκ., σετ 5 τμχ. χρησιμοποιήστε τα με τον κωδικό 52.116 
ταμπόν χρωμάτων στη σελ. 16).

€ 7,00 | 52.122
Ρολά βαφής θαλάσσιος κόσμος
15 εκ. σετ 5 τμχ. χρησιμοποιήστε τα με τον κωδικό 52.116 
ταμπόν χρωμάτων στη σελ. 16.

€ 7,00 | 52.123
Ρολά βαφής Χριστουγεννιάτικα
15 εκ. σετ 5 τμχ. χρησιμοποιήστε τα με τον κωδικό 52.116 
ταμπόν χρωμάτων στη σελ. 16.

€ 1,80 | 52.100
Pολά βαφής διάφορα σχέδια
Σετ από 3 ρολά με σπόγγους για διάφορα σχέδια στο χαρτί.

€ 2,66 | 52.099
Pολά μπορντούρες
Tο σετ περιλαμβάνει 3 ρολά με διαφορετικές 
μπορντούρες βαφής.

€ 2,66 | 52.023
Pολά βαφής με σχέδια 7 εκ. σετ 3 τμχ.

€ 7,00 | 52.109
Ρολά βαφής πόλη
15 εκ. σετ 5 τμχ.

€ 6,06 | 52.110
Ρολά βαφής 
εξερευνητές
15 εκ. σετ 4 τμχ.
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€ 5,89 | 54.190
Σφραγίδες διακοπές 

€ 5,89 | 54.191
Σφραγίδες ζώα ζούγκλας 

€ 5,89 | 54.193
Σφραγίδες πειρατές  
και αστροναύτες

€ 5,89 | 54.194
Σφραγίδες πριγκίπισσες 
και νεράιδες

€ 5,89 | 54.195
Σφραγίδες άλογα 
και φάρμα

€ 5,89 | 54.196
Σφραγίδες ποδοσφαιριστές και εργασίες

Το κάθε σετ περιέχει 

15 σφραγίδες και 1 μαύρο 

ταμπόν μελάνης.
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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 τμχ.

€ 5,57 | 54.188
Ταμπόν για σφραγίδες 
ανατολή
Σετ 10 τμχ.

€ 5,57 | 54.189
Ταμπόν για σφραγίδες 
νερά
Σετ 10 τμχ.

€ 5,42 | 54.192
Σφραγίδες αριθμοί

Το κάθε σετ περιέχει 

15 σφραγίδες και 

1 μαύρο ταμπόν μελάνης.
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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

€ 2,82 (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

€ 4,29 (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.



30 Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Υ
λι

κά
 ζ

ω
γρ

αφ
ικ

ής
 &

 χ
ει

ρο
τε

χν
ία

ς
Φ

ιγο
υρ

οκ
όπ

τε
ς 

- 
Ψ

αλ
ίδ

ια

€ 4,14 | 95.010
Φιγουροκόπτες γωνίες

406 σχέδιο 4

€ 8,05 (ανά τμχ.)  
| 95.021 
Φιγουροκόπτες 3D

01 καρδιά
05 φιόγκος
17 αστέρι

24 πεταλούδα
43 άνθος
53 άγγελος

54 καμπάνα
58  Χριστουγεννιάτικο 

δένδρο 

€ 6,06 | 54.234
Επιφάνεια κοπής + κοπίδι
(19x23) εκ.

€ 5,81 | 54.233
Φιγουροκόπτης γωνία καρδιά

πεταλούδες

μαργαρίτες

καρδούλες

δαντέλα

€ 10,51 (ανά τμχ.)  
| 54.235-1
Φιγουροκόπτες 
μπορντούρες 
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€ 0,56

| 95.005 
Ψαλίδι για 
κολάζ
13,5 εκ. με 
στρογγυλεμένες μύτες.

€ 8,21 | 95.001
Ψαλίδι ζικ-ζακ
20 εκ. μεταλλικό.

€ 1,47 | 95.022
Ψαλίδι κυματιστό 
16 εκ. μεταλλικό.

€ 1,47 | 95.023
Ψαλίδι ζικ-ζακ 
16 εκ. μεταλλικό.

€ 1,47 | 95.024
Ψαλίδι ζικ-ζακ 
16 εκ. μεταλλικό.

€ 1,47 | 95.025
Ψαλίδι 
16 εκ. μεταλλικό Νο.1

€ 1,47 | 95.026
Ψαλίδι 
16 εκ. μεταλλικό Νο.2

€ 1,47 | 95.027
Ψαλίδι 
16 εκ. μεταλλικό Νο.3

€ 1,08 | 95.020
Ψαλίδι εργοθεραπείας 
16 εκ.

€ 0,49 | 290.030
Ψαλιδάκι LUNA 13 εκ.

€ 1,30 | 95.007
Ψαλίδι νηπιαγωγού
21 εκ. μεταλλικό.

€ 0,73 | 95.006
Ψαλίδι αριστερόχειρα
13,5 εκ. μεταλλικό.
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€ 7,70 | 45.005
Στένσιλ και μοτίφια άγριων ζώων
6+6, (15x22) εκ.

€ 7,70 | 45.007
Στένσιλ και μοτίφια ανθρώπων
6+6, (15x22) εκ.

€ 7,70 | 45.006
Στένσιλ και μοτίφια μεταφορικών 
μέσων 6+6, (15x22) εκ.

€ 7,70 | 45.004
Στένσιλ και μοτίφια ζώων αγροκτήματος
6+6, (15x22) εκ.

€ 7,70 | 45.032
Στένσιλ και μοτίφια ζώων θάλασσας
6+6, (15x22) εκ.

€ 1,89 | 52.051
Στένσιλ φρούτων 6 τμχ. (14x15) εκ. € 1,89 | 52.053

Στένσιλ ζώων δάσους 6 τμχ. (14x15) εκ.

€ 3,28 | 52.041
Στένσιλ κατασκευής μασκών
Για μάσκες προσώπων, σε φυσικό μέγεθος, από 
εξαιρετικά ανθεκτικό αλλά και πολύ εύπλαστο υλικό, 
σετ με 8 διαφορετικές μορφές.

€ 1,89 | 52.046
Στένσιλ Xριστουγεννιάτικα
6 τμχ. (14x15) εκ.

€ 1,89 | 52.052
Στένσιλ λαχανικών 6 τμχ. (14x15) εκ.

€ 7,70 | 45.038
Στένσιλ και μοτίφια μέσα στο πάρκο
6+6, (15x22) εκ.

€ 7,70 | 45.039
Στένσιλ και μοτίφια κατοικίδια 
6+6, (15x22) εκ.

€ 1,89 | 52.135
Στένσιλ ζώων 6 τμχ. (14x15) εκ.

“ ”
Σε εύχρηστο διάφανο πλαστικό 

βαλιτσάκι, πλένονται εύκολα μετά τη χρήση.

€ 1,89 | 52.136 Στένσιλ 
μεταφορικών μέσων 6 τμχ. (14x15) εκ.
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€ 1,89 | 52.140
Στένσιλ ζώων θάλασσας
6 τμχ. (14x15) εκ.

€ 1,89 | 52.141
Στένσιλ εντόμων
6 τμχ. (14x15) εκ. € 1,89 | 52.142

Στένσιλ Halloween
6 τμχ. (14x15) εκ.

€ 2,13 | 52.143
Στένσιλ θέματα γιορτών
6 τμχ. (14x15) εκ.

€ 1,89 | 52.144
Στένσιλ Χριστουγέννων 
6 τμχ. (14x15) εκ.

€ 1,89 | 52.145
Στένσιλ Πασχαλιάτικα
6 τμχ. (14x15) εκ.

€ 4,33 | 52.146
Στένσιλ γιγάντια άνθρωποι
12 τμχ. (14x15) εκ.

€ 4,33 | 52.147
Στένσιλ γιγάντια διάφορα
12 τμχ. (14x15) εκ.

€ 4,75 | 52.148
Στένσιλ γιγάντια μασκών
10 τμχ. διαστάσεων: γάϊδαρος (24x35) εκ., λαγός (24x35) εκ., 
λιοντάρι (24x31) εκ., αρκούδα (31x24) εκ., γουρούνι (30x24) 
εκ., μαϊμού (30x24) εκ., ποντίκι (29x24) εκ., γάτα (24x26) εκ., 
φώκια (24x28) εκ., βάτραχος (24x22) εκ.

€ 2,42 | 52.149
Στένσιλ A4 μπορντούρες
4 τμχ. (21x29) εκ.

€ 2,42 | 52.164
Στένσιλ A4 μπορντούρες 
Χριστουγέννων
Σετ 4 τμχ. (21x29) εκ. 

€ 1,89 | 52.137
Στένσιλ μέσων πρώτων βοηθειών
6 τμχ. (14x15) εκ.

€ 1,89 | 52.138
Στένσιλ δεινοσαύρων
6 τμχ. (14x15) εκ.

€ 1,89 | 52.139
Στένσιλ ζώων ζούγκλας
6 τμχ. (14x15) εκ.

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



34 Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Υ
λι

κά
 ζ

ω
γρ

αφ
ικ

ής
 &

 χ
ει

ρο
τε

χν
ία

ς
Υλ

ικ
ά 

γλ
υπ

τικ
ής

€ 1,50 | 290.293
Πηλός λευκός LUNA 500 γρ.

€ 2,47 | 90.351
Πλαστελίνη GIOTTO 
PATPLUME
350 γρ., 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 γρ.
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.

€ 1,94 | 90.073
Πηλός λευκός DAS 500 γρ.

€ 1,94 | 90.072
Πηλός καφέ DAS 500 γρ.

€ 1,50 | 290.295
Πηλός καφέ LUNA 500 γρ.

€ 6,23 | 90.287
Γάζες γύψου 
χειροτεχνίας
Σε συσκευασία 4 ρολά  
3 μ. x 8 εκ. το καθένα.

€ 0,54  
| 68.001
Γύψος  
καλλιτεχνίας
1 κιλό.

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

€ 2,16  
| 90.365
Πηλός DAS
Μαλακό έτοιμο 
προς χρήση υλικό 
μοντελισμού  
σε 10 χρώματα 
150 γρ.

€ 4,35 | 90.367
Πηλός DAS
Για δημιουργία  
εφέ μαρμάρου  
σε 6 χρώματα 100 γρ.

€ 2,70  
| 90.363
Πηλός χρυσός DAS
Μαλακό έτοιμο προς χρήση 
υλικό μοντελισμού 150 γρ.

€ 2,07  
| 90.364
Πηλός ασημί DAS
Μαλακό έτοιμο προς 
χρήση υλικό μοντελισμού 
150 γρ.
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€ 1,59  
| 120.319
Πηλός λευκός 
φυτικός plus
500 γρ.

€ 1,59  
| 120.320
Πηλός φυτικός 
terrakota plus 
500 γρ.

€ 2,87 | 120.315
Πλαστελίνη 
& πλαστικό εργαλείο
550 γρ. σε 10 χρώματα.

100 λευκή
201 κίτρινη
250 πορτοκαλί
310 κόκκινη
330 ροζ

530 μπλε
610 πράσινη
730 καφέ
800 μαύρη
850 γκρι

€ 3,69 | 90.348
Πλαστελίνη GIOTTO PATPLUME 
κλασικά χρώματα 
Σετ 10 χρωμάτων 20 γρ. το καθένα.  
Πολύ μαλακό υλικό από φυτικά συστατικά.

€ 4,39  
| 90.349
Πλαστελίνη 
GIOTTO 
PATPLUME 
φωσφορούχα 
χρώματα 
33 γρ. το καθένα πολύ 
μαλακό υλικό από 
φυτικά συστατικά. 
Σετ 8 φωσφορούχων 
χρωμάτων.

€ 7,03  
| 90.350
Πλαστελίνη 
GIOTTO 
PATPLUME 
κλασικά + fluo 
χρώματα 
20 γρ. το καθένα 
πολύ μαλακό υλικό 
από φυτικά συστατικά. 
Σετ 10 κλασικών και 
8 φωσφορούχων 
χρωμάτων.

€ 7,26  
| 120.043
Πλαστοζυμαράκια
100 γρ. 7 φωτεινά 
χρώματα σε κουβαδάκια 
που συμπεριλαμβάνουν 
και 6 σφραγίδες.

€ 1,70 | 120.441
Πηλός φυτικός
Πηλός φυτικός μαύρος χρώμα 500 γρ.

€ 28,92  
| 90.356
Πλαστελίνη 
GIOTTO be-be
Σε κουβαδάκι που 
περιέχει 50 συσκευασίες 
των 50 γραμμαρίων 
σε 11 διαφορετικά 
χρώματα.

€ 2,64 | 60.001
Πλαστοζυμαράκι 250 γρ.

501  
βανίλια 

502  
λεμόνι

504 
φράουλα

506 
πορτοκάλι

513 
σοκολάτα

€ 14,13 | 90.368
Σετ πλαστελίνης 
GIOTTO Bebe 
Πυροσβεστική
Οι πλαστελίνες Giotto bebe Super 
Modelling προσθέτουν στη γκάμα 
τους ένα νέο κουβαδάκι με θέμα 
την πυροσβεστική, κατάλληλο 
για παιδιά 2 ετών και άνω. Το 
κουβαδάκι f περιέχει 12 ρολά 
πλαστελίνης Giotto be-be, φόρμες 
με θέματα πυροσβεστικής, 
εργαλεία μοντελισμού για να 
χρησιμοποιηθούν με την πλαστελίνη 
και το στρώμα παιχνιδιού για να 
δημιουργήσετε πολλές ιστορίες. Και 
η διασκέδαση δεν τελειώνει ακόμη 
χάρη στα καλουπάκια στο πάνω 
μέρος της συσκευασίας!

€ 1,58 | 290.297
Πλαστελίνη
Σετ 11 χρωμάτων.
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€ 7,66 | 112.098
Ξύλινα εργαλεία 
γλύπτη
Σετ 6 τμχ.

€ 1,56 | 52.035
Φόρμες πλαστελίνης 
παιδιά
Σετ 3 τμχ. (11,5x8,5) εκ.

€ 1,14 | 52.034
Πλάστης πλαστελίνης ρολό 
13 εκ.

€ 1,17 | 52.033
Πλάστης πλαστικός 
21 εκ.

€ 1,58 | 52.030
Kόφτης πλαστελίνης τροχός Σετ 3 τμχ.

€ 4,07 | 52.032
Πρέσες πλαστελίνης Σετ 6 τμχ.

€ 4,36 | 52.060
Pολά πλαστελίνης και χρωμάτων
Σετ από 4 ρολά με διαφορετικά σχέδια για 
δημιουργίες με πλαστελίνη και χρώματα.

€ 1,58 | 52.031
Kόφτης πλαστελίνης ζικ-ζακ Σετ 3 τμχ.

€ 2,51 | 90.265
Πλαστικά εργαλεία γλύπτη
Σετ 6 τμχ.

€ 2,02 | 52.084
Φόρμες γλυπτικής ζωάκια
Σετ από 6 φόρμες με σχέδιο μορφές ζώων για 
πηλό πλαστελίνη κ.λ.π.

€ 1,85 | 52.083
Φόρμες γλυπτικής Xριστουγέννων
Σετ 6 τεμαχίων για Χριστουγεννιάτικες δημιουργίες με 
πηλό γύψο πλαστελίνη.
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€ 1,65 | 52.085
Φόρμες γλυπτικής σαλιγκάρι και έντομα
Σετ από 4 φόρμες με σχέδιο ζωύφια για πηλό πλαστελίνη κ.λ.π. 

€ 3,22 | 120.405
Φόρμες πλαστελίνης αριθμοί
Σετ 17 τμχ.

€ 5,35 | 15.041
Φόρμες γλυπτικής μεγάλες
Σετ 12 τμχ.

€ 1,89 | 52.115
Φόρμες γλυπτικής φρούτα
Σετ 6 τμχ. κατάλληλα για πηλό πλαστελίνη κ.λ.π.

€ 2,02 | 52.114
Φόρμες γλυπτικής λαχανικά 
Σετ 6 τμχ. κατάλληλα για πηλό πλαστελίνη κ.λ.π.

€ 1,89 | 52.129
Φόρμες γλυπτικής ζώα ζούγκλας
Σετ από 6 φόρμες για πηλό πλαστελίνη κ.λ.π. (11,5x6,5) εκ.

€ 1,54 | 52.130
Φόρμες γλυπτικής ζώα ζούγλας γιγάντια
Σετ από 4 φόρμες κατάλληλα για πηλό πλαστελίνη κ.λ.π.

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

€ 4,42 | 90.366
Μεταλλικά καλούπια 
φόρμες DAS
Σετ 12 μεταλλικών καλουπιών 
σε διάφορα μεγέθη και σχέδια. 
Ιδανικά για να δημιουργήσετε 
φόρμες σε πηλό DAS πάντα 
τέλειες και με καθαρά 
περιγράμματα. Με κοφτερό 
κάτω μέρος και στρογγυλεμένες 
άκρες στο επάνω για ευκολότερη 
χρήση. Καθαρίζονται εύκολα.
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€ 5,66 | 120.311
Καλούπι γύψου Χειμώνας 
8 σχέδια, (4x6) εκ.

€ 5,66 | 120.312
Καλούπι γύψου Χριστουγέννων 
8 σχέδια, (4x6) εκ.

€ 6,62 | 120.393
Καλούπι γύψου μάσκες
10 σχέδια, (2,5x4) εκ. 
και (4,5x7,5) εκ.

€ 6,62  
| 120.394
Καλούπι γύψου 
πεταλούδες
4 σχέδια, (6x5) εκ. 
και, 9x6) εκ.

€ 6,62 | 120.395
Καλούπι γύψου κάδρα
3 σχέδια, (38x24) εκ.

€ 7,24  
| 120.396
Καλούπι γύψου 
ρεσώ φεγγάρι + 
αστέρια
2 σχέδια, (17x24) εκ.

€ 7,69 | 120.406
Καλούπι γύψου 
μάσκα fashion 
18 εκ.

€ 8,16 | 120.407
Καλούπι γύψου  
μάσκα Βενετίας 
(15x22) εκ.
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€ 13,89 | 56.061
Καλούπια γύψου άγρια ζώα 
Σετ 8 τμχ.
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€ 7,07 | 120.408
Καλούπια γύψου άγγελοι 
4 σχέδια.

€ 8,16 | 120.409
Καλούπια γύψου κέικ 
6 σχέδια 4.7 εκ.

€ 8,16 | 120.410
Καλούπια γύψου monster 
5 σχέδια, (13.5x10.5x1.5) εκ.

€ 6,62 | 120.411
Καλούπια γύψου τριαντάφυλλα
2 σχέδια.

€ 6,62 | 120.412
Καλούπια γύψου maritime 
3 σχέδια.

€ 6,62 | 120.413
Καλούπια γύψου fancy 
6 σχέδια.

€ 8,16 | 120.414
Καλούπια γύψου αυγοθήκη 
4 σχέδια, (9x9) εκ.
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€ 2,58  
| 170.031
Αυτοκόλλητα 
πέρλες λευκές 
Σετ 80 τμχ.

€ 2,58  
| 170.032
Αυτοκόλλητα 
πέρλες 
λουλούδια 
Σετ 80 τμχ. 0,6 εκ.

€ 1,37 | 120.429
Αυτοκόλλητες  
πεταλούδες με Glitter
Σετ 40 τμχ.

€ 2,58 | 170.033
Αυτοκόλλητα πέρλες 
στρόγγυλες 
Σετ 100 τμχ. 0,6 εκ..

€ 3,49 | 54.097
Αυτοκόλλητες 
καμπανούλες
Σετ 4 τμχ. (7x13) εκ.

€ 1,62 | 
54.090
Αυτοκόλλητες 
κάρτες 
μπαλόνια
Σετ 4 τεμαχίων, 
(10x12) εκ.

€ 1,62 | 54.089
Αυτοκόλλητα  
χρυσό χιόνι
Σετ 3 τμχ. (10x12) εκ.

€ 3,32 | 54.092
Αυτοκόλλητα 
Baby girl 1
(7x13) εκ.

€ 3,49 | 54.093
Αυτοκόλλητα 
Baby boy 2
(7x13) εκ.

€ 3,49 | 54.094
Αυτοκόλλητα 
Baby girl 2
(7x13) εκ.

€ 3,49 | 54.095
Αυτοκόλλητα 
γενέθλια
(7x13) εκ.

€ 3,49 | 54.099
Αυτοκόλλητα  
λουλούδια Νο.1  
(7x13) εκ.

€ 3,49 | 54.105
Αυτοκόλλητα έντομα 
(7x13) εκ.

€ 4,69 | 
56.025
Αυτοκόλλητα 
ήμερα ζώα
Το σετ περιέχει 15 
κάρτες (21x16) 
εκ. σύνολο 660 
αυτοκόλλητα.
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€ 1,44 | 120.431
Αυτοκόλλητα  
πέρλες ασημί
0,6 εκ. 100 τμχ

€ 1,44 | 120.432
Αυτοκόλλητα  
πέρλες χρυσές
0,6 εκ. 100 τμχ

€ 1,60  
| 120.446
Αυτοκόλλητα 
ασημί diamond 
strass
(8x12) εκ.

€ 1,60 
| 120.448
Αυτοκόλλητα 
χρωματιστά 
diamond strass 
(8x12) εκ.

€ 1,44 | 120.433
Αυτοκόλλητα  
πέρλες χρωματιστές  
0,6 εκ. 100 τμχ

€ 1,60  
| 120.447
Αυτοκόλλητα 
χρυσά diamond 
strass
(8x12) εκ.

€ 1,60  
| 120.449
Αυτοκόλλητα 
χρωματιστά 
diamond strass
(8x12) εκ.

Αυ
το
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€ 3,55 | 56.036
Αυτοκόλλητα πουλιά
Το σετ περιέχει 6 κάρτες (10,5x16) 
εκ. σύνολο 60 αυτοκόλλητα. 

€ 3,49 | 54.106
Αυτοκόλλητα  
τροπικά ψάρια (7x13) εκ.

€ 2,77 | 54.180
Δαντέλα αυτοκόλλητη λουλούδια 
Ρολό 2 μ.

€ 2,50 | 54.181
Δαντέλα αυτοκόλλητη καρδιές
Ρολό 2 μ.

€ 2,77 | 54.183
Δαντέλα αυτοκόλλητη φύλλα 
δέντρου 
Ρολό 2 μ.

€ 3,76 | 54.184
Δαντέλα αυτοκόλλητη baroque
Ρολό 2 μ.

€ 3,76 | 54.185
Δαντέλα αυτοκόλλητη κέντημα
Ρολό 2 μ.

€ 3,49 | 54.108
Αυτοκόλλητα 
χριστουγεννιάτικα 
πακέτα δώρων (7x13) εκ.
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€ 2,26 (ανά τμχ.) | 216.004  
Χαρτόνι με γυαλιστερά ανάγλυφα αστεράκια 
220 γρ. (47x69) εκ. διαθέσιμο σε 4 χρώματα.

02 λευκό                            01 σαμπανί                        45 κόκκινο                          56 πράσινο

€ 1,54 (ανά τμχ.) | 216.034
Χαρτόνι χρυσά αστέρια 2 όψεων
300 γρ. (50x70) εκ. διαθέσιμο σε 4 χρώματα.

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

20 ασημί/κόκκινο           90 ασημί/μαύρο 

€ 1,54 (ανά τμχ.) | 216.035 
Χαρτόνι ασημένια 
αστέρια 2 όψεων 
300 γρ. (50x70) εκ. διαθέσιμο 
σε 2 χρώματα.

€ 1,82 (ανά τμχ.) | 216.036 
Χαρτόνι αστέρια 2 όψεων
300 γρ. (50x70) εκ. διαθέσιμο σε 4 χρώματα.

20 κόκκινο              30 μπλε                    50 πράσινο                      60 ρoζ
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€ 1,82 (ανά τμχ.)  
| 216.037
Χαρτόνι 
χαρούμενος 
χιονάνθρωπος
300 γρ. (50x70) εκ.

€ 1,82 (ανά τμχ.)  
| 216.038
Χαρτόνι  
χριστουγεννιάτικο 
πάρτυ
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,82 (ανά τμχ.)  
| 216.039
Χαρτόνι 
χριστουγεννιάτικα 
στολίδια 
300 γρ. (50x70) εκ.

€ 1,82 (ανά τμχ.)  
| 216.040
Χαρτόνι 
χριστουγεννιάτικο 
δέντρο  
300 γρ. (50x70) εκ.

€ 1,82 (ανά τμχ.)  
| 216.041
Χαρτόνι merry 
xμ.as
300 γρ. (50x70) εκ.

€ 1,82 (ανά τμχ.)  
| 216.042
Χαρτόνι X-mas 
Patchwork
300 γρ. (50x70) εκ.

€ 1,82 (ανά τμχ.)  
| 216.043
Χαρτόνι X-mas 
stars
300 γρ. (50x70) εκ.

€ 1,82 (ανά τμχ.)  
| 216.044
Χαρτόνι gift boxes
300 γρ. (50x70) εκ.

€ 1,82 (ανά τμχ.) | 216.032 
Χαρτόνι Πασχαλινό 1 
300 γρ. (50x70) εκ.

€ 1,82 (ανά τμχ.) | 216.033 
Χαρτόνι Πασχαλινό 2
300 γρ. (50x70) εκ.

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

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

χρυσό
μπλε
φουξ

ασημί
κόκκινο
πράσινο

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

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

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

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 γρ. (50x70) εκ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

91                    92                      93                     95                    98

91 χρυσό-χρυσό
92 χρυσό-κόκκινο
93 χρυσό-μπλε
95 χρυσό-πράσινο
98 χρυσό-ασημί
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45Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Χ
αρ

τό
νια

€ 1,42 (ανά τμχ.)  
| 216.060 
Αλουμινόχαρτο 2 όψεων
100 γρ. (50x78) εκ. διαθέσιμο σε 
8 χρώματα.

€ 1,54 (ανά τμχ.) | 216.061 
Αλουμινόχαρτο 2 όψεων αστέρια  
100 γρ. (50x78) εκ. διαθέσιμο σε 5 χρώματα.

25 κόκκινο/χρυσό
35 μπλε/χρυσό
55 πράσινο/χρυσό
93 ασημί/ασημί
97 χρυσό/χρυσό 
γυαλιστερό

€ 2,26 (ανά τμχ.) | 216.062
Χαρτόνι με γυαλιστερές 
ανάγλυφες πεταλούδες
220 γρ. (47x69) εκ. 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

€ 4,26 (ανά τμχ.) | 216.075
Αυτοκόλλητο ολογραφικό
Σε ρολό (50x100) εκ. 60 γρ. διαθέσιμο σε 10 χρώματα. 
Ιδανικό για τις Χριστουγεννιάτικες χειροτεχνίες στον παιδικό 
σταθμό και το νηπιαγωγείο!

02 λευκό
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46 Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Χ
αρ

τό
νια

€ 1,72 (ανά τμχ.) | 216.001
Χαρτόνι ανάγλυφο arabesken 
220 γρ. (50x70) εκ. διαθέσιμο σε 8 χρώματα. 

€ 1,72 (ανά τμχ.) | 216.002 
Χαρτόνι ανάγλυφο bubbles
220 γρ. (50x70) εκ. διαθέσιμο σε 8 χρώματα. 

€ 1,72 (ανά τμχ.) | 216.003
Χαρτόνι ανάγλυφο αστέρια
220 γρ. (50x70) εκ. διαθέσιμο σε 6 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             61 βιολετί  

28 κόκκινο φωτιάς  32 ουρανί            37 μπλε              51 λαχανί 7 μ.inγρ.ot          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

€ 2,26 (ανά τμχ.) | 216.005
Χαρτόνι με γυαλιστερό ανάγλυφο στολισμό 
220 γρ. (47x69) εκ. διαθέσιμο σε 10 χρώματα.

€ 2,26 (ανά τμχ.) | 216.006
Χαρτόνι με γυαλιστερές ανάγλυφες λωρίδες
220 γρ. (47x69) εκ. διαθέσιμο σε 6 χρώματα.

€ 2,26 (ανά τμχ.) | 216.007
Χαρτόνι με γυαλιστερά ανάγλυφα λουλούδια 
220 γρ. (47x69) εκ. διαθέσιμο σε 6 χρώματα.
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47Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Χ
αρ

τό
νια

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

κόκκινο μπλε

€ 1,94 | 54.142
Χαρτόνι αστέρια  
300 γρ. (50x70) εκ.

70 εκρού
74 άσπρο

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

75 λευκό
76 σαμπανί

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

77 ασημί-λευκό
78 χρυσό-σαμπανί

€ 1,69 | 54.124
Χαρτόνι ανάγλυφο Μιλάνο
220 γρ. (50x70) εκ.

63 μπλε

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

69 χρυσό-σαμπανί
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48 Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Χ
αρ

τό
νια

€ 1,82 | 216.016  
Χαρτόνι λουλούδια 300 γρ. (50x70) εκ. διαθέσιμο σε 3 χρώματα.

€ 1,82 | 216.014
Χαρτόνι άνοιξη
300 γρ. (50x70) εκ. διαθέσιμο σε 3 χρώματα.

€ 1,82 | 216.015
Χαρτόνι μπορντούρας 
300 γρ. (50x70) εκ.

30 μπλε                     50 πράσινο                      40 πορτοκαλί

10 κίτρινο                     30 μπλε                         40 πορτοκαλί 

€ 1,82 | 216.017
Χαρτόνι μήλο
300 γρ. (50x70) εκ.

€ 1,82 | 216.018
Χαρτόνι deniμ.
300 γρ. (50x70) εκ.

€ 1,82 | 216.019
Χαρτόνι πουά fun 
300 γρ. (50x70) εκ.

€ 1,82 | 216.020
Χαρτόνι ριγέ fun 
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,82 | 216.021
Χαρτόνι ποδόσφαιρο 
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,82 | 216.022
Χαρτόνι εργασίες
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,82 | 216.023
Χαρτόνι πειρατές
300 γρ. (50x70) εκ.

€ 1,82  | 216.024 
Χαρτόνι dino
300 γρ. (50x70) εκ.

Χαρτόνια 2 όψεων
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Χ
αρ

τό
νια

€ 1,82 | 216.025
Χαρτόνι dragons 
300 γρ. (50x70) εκ.

€ 1,82 | 216.027
Χαρτόνι flip flop
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,82 | 216.028
Χαρτόνι παιδιά/λουλούδια 
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,78 | 216.029
Χαρτόνι ab
300 γρ. (50x70) εκ.

€ 1,82 | 216.030
Χαρτόνι wichtel 
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,82 | 216.031
Χαρτόνι foxes 
300 γρ. (50x70) εκ.

€ 1,82 | 216.045
Χαρτόνι καλοκαιρινός κήπος
300 γρ. (50x70) εκ.

€ 1,82 | 216.046
Χαρτόνι Patchwork 
300 γρ. (50x70) εκ.

€ 1,82 | 216.047
Χαρτόνι παιδιά
300 γρ. (50x70) εκ.

€ 1,82 | 216.048
Χαρτόνι κουκουβάγιες
300 γρ. (50x70) εκ.

€ 1,82 | 216.049
Χαρτόνι γατάκια  
300 γρ. (50x70) εκ.
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50 Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Χ
αρ

τό
νια

€ 1,82 | 216.050
Χαρτόνι λουλούδια/πουλιά 
300 γρ. (50x70) εκ. διαθέσιμο σε 3 χρώματα.

€ 1,82 | 216.051
Χαρτόνι κύκλοι 
300 γρ. (50x70) εκ. διαθέσιμο σε 3 χρώματα.

€ 1,82 | 216.052
Χαρτόνι Lollipops
300 γρ. (50x70) εκ. διαθέσιμο 
σε 3 χρώματα.

€ 1,82 | 216.053
Χαρτόνι νότες 
2 όψεων 
300 γρ. (50x70) εκ.

€ 1,82 | 216.054
Χαρτόνι γράμματα 
2 όψεων
300 γρ. (50x70) εκ.

€ 1,82 | 216.055
Χαρτόνι βιβλία 
2 όψεων
300 γρ. (50x70) εκ.

€ 1,24 | 216.056
Χαρτόνι κομφετί  
2 όψεων
300 γρ. (50x70) εκ. διαθέσιμο 
σε 4 χρώματα.

€ 1,82 | 216.057
Χαρτόνι τριαντάφυλλα  
2 όψεων
300 γρ. (50x70) εκ.

€ 1,82 | 216.058
Χαρτόνι Edelweiss  
2 όψεων
300 γρ. (50x70) εκ.

€ 1,82 | 216.059
Χαρτόνι λουλούδια  
2 όψεων
300 γρ. (50x70) εκ.

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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Χαρτόνια 2 όψεων

51Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Χ
αρ

τό
νια

€ 1,24 | 216.008
Χαρτόνι ριγέ 
300 γρ. (50x70) εκ. 
διαθέσιμο σε 4 χρώματα.

€ 1,24 | 216.009
Χαρτόνι πουά
300 γρ. (50x70) εκ. διαθέσιμο σε 4 χρώματα.

€ 1,24 | 216.010
Χαρτόνι πουά/ριγέ 
300 γρ. (50x70) εκ. διαθέσιμο 
σε 7 χρώματα.

€ 1,24 | 216.011
Χαρτόνι καρώ 300 γρ. (50x70) εκ. διαθέσιμο σε 3 χρώματα.

€ 1,24 | 216.012
Χαρτόνι τουλίπες 
300 γρ. (50x70) εκ.  
διαθέσιμο σε 3 χρώματα.

€ 1,24 | 216.013
Χαρτόνι  
μαργαρίτες 
300 γρ. (50x70) εκ. 
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
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52 Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Χ
αρ

τό
νια

€ 0,76 (ανά τμχ.) | 59.004
Xαρτόνι ontule 
(50x70) εκ. 300 γρ.

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) εκ. 300 γρ.

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

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

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

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

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

27 θαλασσί
29 μαύρο
58 πορτοκαλί
87 φουξ

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

29 μαύρο

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

€ 4,79 | 59.008
Xαρτόνι ontule
300 γρ. σετ 15 φύλλων, διαστάσεων (35x50) εκ.
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€0,46 | 290.341
Χαρτόνια ontule 
(50x70) εκ. 

125 γαλάζιο
132 καφέ
130 κίτρινο
123 κόκκινο
121 λευκό
122 μαύρο
124 μπλε
129 πορτοκαλί
127 πράσινο
128 ροζ

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

τό
νια

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 τμχ. 180 γρ. (22,5x32,5) εκ.

€ 15,50 | 56.012-1
Kανσόν bicolor δίχρωμο
Xαρτόνια 150 γρ. 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) εκ.

€ 0,29 | 96.008
Χαρτόνι 
(70x100) εκ. 300 γρ.

€ 1,60 | 96.007
Χαρτόνι Dublex 
(70x100) εκ. 1000 γρ.

€ 0,30 | 126.001
Χαρτόνι κανσόν 220 γρ. (50x70) εκ.

€ 0,60 | 126.002
Χαρτόνι κανσόν 220 γρ. (70x100) εκ. 

€ 4,18 | 96.015
Χαρτόνια κανσόν Α4 50 φύλλα 10 χρώματα (21χ29) εκ. 

€ 10,53 | 126.003
Χαρτόνια κανσόν Α4 100 φύλλα 10 χρώματα (21χ29) εκ. 

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

01 κίτρινο
02 κόκκινο
05 πράσινο
13 πορτοκαλί
14 φουξ

€ 11,80 | 56.071
Κανσόν bicolor δίχρωμο Α4
Χαρτόνια 150 γρ. χρωματιστά με διαφορετικά όμως  χρώματα και από τις δύο όψεις. 
Το σετ περιλαμβάνει 100 φύλλα σε 10 χρώματα (21x29,7) εκ. 

€ 1,22  
| 126.004
Κανσόν μπλοκ 
10 χρωμάτων, 
200 γρ. (25χ35) εκ. 
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54 Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ
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€ 2,94 | 170.070 
Βάση gesso για décopatch 
70 γρ. 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 γρ.

“ ”
€ 24,63 | 170.074
Χαρτιά για décopatch 
Σετ 20 τμχ. (38x30) εκ.

Εφαρμόστε την μέθοδο σε θέματα από φελιζόλ, ξύλο 
και όχι μόνο που θα βρείτε στον κατάλογό μας.
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€ 2,40 | 216.066
Χαρτιά για decopatch
85 γρ. ανά τετραγωνικό μέτρο διαστάσεων 
(50x70) εκ. ιδανικά για κατασκευές, 
χειροτεχνίας και διακόσμηση με τη μέθοδο 
decopatch. 
54 Χριστουγεννιάτικα στολίδια 
84 peperoncini

€ 2,40 | 216.067
Χαρτιά για decopatch
85 γρ. ανά τετραγωνικό μέτρο διαστάσεων 
(50x70) εκ. ιδανικά για κατασκευές, 
χειροτεχνίας και διακόσμηση με τη μέθοδο 
decopatch. 
27 Νεράιδες

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

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

€ 2,40 | 216.068
Χαρτιά για decopatch
85 γρ. ανά τετραγωνικό μέτρο διαστάσεων (50x70) εκ. ιδανικά για 
κατασκευές, χειροτεχνίας και διακόσμηση με τη μέθοδο decopatch.

€ 2,40 | 216.072
Χαρτιά για decopatch
40 γρ. ανά τετραγωνικό μέτρο διαστάσεων (50x70) εκ. 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

€ 2,40 | 216.069
Χαρτιά για decopatch
85 γρ. ανά τετραγωνικό μέτρο διαστάσεων 
(50x70) εκ. ιδανικά για κατασκευές, 
χειροτεχνίας και διακόσμηση με τη μέθοδο 
decopatch. 
71 Αγγελάκια 
73 Αντίκες

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

€ 2,40 | 216.070
Χαρτιά για decopatch
85 γρ. ανά τετραγωνικό μέτρο διαστάσεων 
(50x70) εκ. 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) εκ.

εκρού
κόκκινο
πράσινο
μπλε

€ 2,19 | 56.010
Xαρτί έναστρος 
ουρανός
Xαρτί ειδικό για την 
κατασκευή Xριστουγεννιάτικης 
διακόσμησης, ουρανού κ.λ.π. 
σε ρολό (150x70) εκ.

€ 3,06 (ανά τμχ.) | 56.005
Xαρτί γκοφρέ μεταλλιζέ
Eξαιρετικής ποιότητας γκοφρέ μεταλλικό χαρτί με ελαστικότητα, 
σε 2 λαμπερά χρώματα και ρολό των (250x50) εκ.
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) εκ. διατίθεται σε 6 
φωτεινά χρώματα.

€ 2,01 | 56.009
Χαρτί χιονισμένος βράχος 
Χαρτί ειδικό για κατασκευή φάτνης, χωμάτινων τοπίων, 
πετρωμάτων, σπηλαίων κ.λ.π. Σε ρολό (250x70) εκ.

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

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

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) εκ. “

”
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. Διάσταση φύλλου (200x50) εκ.

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

€ 5,66 | 54.144
Κορδέλα γκοφρέ 
Σετ 6 χρωμάτων (1000χ5) εκ.

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

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

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

€ 2,26 | 56.068
Μεταξόχαρτα

€ 2,22 | 56.068-1
Μεταξόχαρτα 

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

10    11       13     15       18      19       21       23        24         36

€ 1,63 (ανά τμχ.)  
| 96.001  
Χαρτί βελουτέ  
Κάθε φύλλο (70x100) εκ.

€ 14,99 | 96.002
Χαρτί βελουτέ  
Ρολό (1000χ70) εκ.
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Συσκευασία με 8 διαφορετικά χρώματα λεπτών 
μεταξόχαρτων ιδανικών για κατασκευή λουλουδιών, 
περιτύλιγμα δώρων, φιόγκων, κ.λ.π. (50x70) εκ.
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€ 3,88 | 54.152
Origami Ρώμη 
κόκκινο-χρυσό
Σετ 33 τμχ.  
90 γρ. (20x20) εκ.

€ 3,88 | 54.153
Origami Μιλάνο
εκρού-χρυσό 
Σετ 33 τμχ.  
90 γρ. (20x20) εκ.

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

€ 8,25 | 54.232
Origami βιολετί στρόγγυλο 
Σετ 64 τμχ. 80 γρ. διάμετρος 10 εκ.

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

€ 0,93 (ανά τμχ.)  
| 54.221 
Χαρτί οικολογικό 
με ίνες
Ρυζόχαρτο με ίνες ιδανικό 
για κατασκευές λουλουδιών 
ή ως βάση για ντεκουπάζ. 
25 γρ. (50x70) εκ.

€ 8,00  | 54.151
Origami πουά
Σετ 66 τμχ. 70 γρ. (20x20) εκ.
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€ 5,42 | 54.145
Χαρτί “Τραπεζομάντηλο”
Ρολό 10 μ πλάτος 1 μ.

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

κεραμιδί
λαχανί
πράσινο
κίτρινο ανοιχτό
φουξ
κόκκινο
μπλε
μπορντώ
κίτρινο 

€ 1,52 | 216.063
Χαρτί διαφανές παλ πουά 
extra δυνατό 
115 γρ. (50x60) εκ. διαθέσιμο 
σε 5 χρώματα.

02 λευκό
10 κίτρινο 
30 μπλε
50 πράσινο
60 λιλά 

€ 1,52 | 216.064
Χαρτί διαφανές μπορντούρες 
115 γρ. (50x60) εκ. διαθέσιμο σε 4 χρώματα. 

€ 21,33 | 126.006
Xαρτί μέτρου μπλε
Ρολό 80 μ. πλάτος 100 εκ.

€ 14,76 | 126.007
Xαρτί μέτρου καφέ
Ρολό 80 μ. πλάτος 100 εκ.

€ 14,22 | 126.005
Xαρτί μέτρου λευκό
Ρολό 80 μ. πλάτος 100 εκ.

€ 0,16 | 96.006
Pυζόχαρτο 43 γρ. (70x100) εκ.

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

ασημί 
χρυσό

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

€ 1,52 | 216.065
Χαρτί διαφανές κύματα
115 γρ. (50x60) εκ. διαθέσιμο σε 4 χρώματα. 

30 μπλε 35 τιρκουάζ

60 ροζ 65 λιλά

30 μπλε 50 πράσινο

60 ροζ 65 λιλά 
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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
Μόμπιλε 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 χαρτόνια-πατρόν

€ 14,47 | 74.010
Κάρτες άνοιξη-καλοκαίρι γιορτή 
μητέρας-πατέρα

€ 18,02  
| 72.015
Με 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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€ 1,20 | 290.350
Σπάγγος 90 γρ./60 μ.

€ 0,92 | 290.354
Ελαστικό κορδόνι μαύρο 
10 μ.

€ 0,92 | 290.355
Πετονιά κόκκινη 
10 μ.

€ 0,92 | 290.356
Πετονιά μαύρη 10 μ.

€ 0,92 | 290.357
Σύρμα 10 μ.

€ 0,78 | 290.374
Σύρμα πίπας 
Σε 7 χρώματα 30 τμχ.

€ 0,44  
| 290.362
Pom-pom μαύρο 
2,5 εκ. 25 τμχ.

€ 0,52 
| 290.363
Pom-pom μαύρο 
1,5 εκ. 60 τμχ.

€ 0,52  
| 290.364
Pom-pom κόκκινο 
1,5 εκ. 60 τμχ.

€ 0,52  
| 290.365
Pom-pom κόκκινο 
2,5 εκ. 25 τμχ.

€ 0,52  
| 290.366
Pom-pom λευκό 
2,5 εκ. 25 τμχ.

€ 0,52  
| 290.367
Pom-pom λευκό 
1,5 εκ. 60 τμχ.

€ 1,16 | 290.345
Αποξηραμένοι κορμοί 
κίτρινοι 40 γρ.

€ 1,16 | 290.346
Αποξηραμένοι κορμοί 
λευκοί 40 γρ.

€ 1,16 | 290.347
Αποξηραμένα κλαδάκια 
30 γρ.

€ 1,16 | 290.348
Αποξηραμένα 
κουκουνάρια 12 τμχ.

€ 1,16 | 290.349
Αποξηραμένα 
κουκουνάρια 4 εκ. 6 τμχ

€ 0,74 | 290.358
Κουμπιά ξύλινα 
τυπωμένα 3 εκ. 5τμχ.

€ 1,42 | 290.359
Ξύλινα κουμπιά 
χρωματιστά 24 τμχ

€ 1,00 | 290.360
Ξύλινοι αριθμοί  
2,5 εκ. 30 τμχ.
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€ 5,84 | 141.046
Δένδρο Χριστουγέννων
(9χ15) εκ. σετ 10 τμχ.

€ 5,73 | 141.048
Νυφάδα χιονιού 
8 εκ. σετ 16 τμχ.

€ 6,05 | 141.050
Μπάλα ανάγλυφη 
(9χ10) εκ. σετ 10 τμχ.

€ 6,39 | 141.055
Σφαίρα 14 εκ. με 2 ημισφαίρια 
σετ 5 τμχ.

€ 6,56 | 141.056
Σφαίρα 18 εκ. με 2 ημισφαίρια 
σετ 3 τμχ.

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

Εκκλησία 
(14χ19,5) εκ. σετ 3 τμχ.

€ 5,93 | 141.060
Διαμάντι 
(8x7,5) εκ. σετ 16 τμχ.

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

€ 5,80 | 141.062
Δίσκοι 8 εκ. σετ 15 τμχ.

€ 5,82 | 141.063
Δίσκοι 10 εκ. σετ 9 τμχ.

€ 5,82 | 141.064
Κώνοι 
15 εκ. σετ 10 τμχ.

€ 5,73 | 141.065
Τάρανδος 
(12χ10) εκ. σετ 7 τμχ.

€ 5,75 | 141.066
Όψη Αϊ Βασίλη 
(5χ8) εκ. σετ 10 τμχ.

€ 6,39 | 141.069
Καμπάνα 
(16χ16) εκ. σετ 6 τμχ.

€ 5,84 | 141.049
Φιόγκος 
(10χ2χ8) εκ. σετ 16 τμχ.

€ 5,73 | 141.047
Αστέρι Χριστουγέννων 
(13χ5) εκ. σετ 16 τμχ.

€ 6,58 | 141.017
Καμπάνες
(8,5x8) εκ. σετ 20 τμχ.

€ 6,07 | 141.018
Καμπάνες
(11x11) εκ. σετ 11 τμχ.

Ιδανικά για διακόσμηση με 
την μέθοδο décopatch
Χρησιμοποιήστε  τα spray σελ. 17
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€ 5,89 | 141.052
Πασχαλίτσα (11,5χ5) εκ. σετ 5 τμχ.

€ 5,70 | 141.053
Φύλλα (5χ8,5) εκ. σετ 16 τμχ.

€ 5,75 | 141.058
Καραμέλες (3χ9) εκ. σετ 16 τμχ.

€ 5,77 | 141.071
Λεμόνι 
(6χ7,5) εκ. σετ 7 τμχ.

€ 5,77 | 141.072
Μανταρίνι 
(5χ6,5) εκ. σετ 7 τμχ.

€ 5,89 | 141.073
Μήλο 
(8χ8) εκ. σετ 7 τμχ.

€ 5,89 | 141.074
Ρόδι 
(7,5χ8) εκ. σετ 7 τμχ.

€ 5,89 | 141.077
Καρότο 
(5,5χ29,5) εκ. σετ 7 τμχ.

€ 5,91 | 141.080
Μελιτζάνα (6χ19) εκ. σετ 7 τμχ.

€ 5,89 | 141.081
Καλαμπόκι (5χ22) εκ. σετ 7 τμχ.

€ 5,87 | 141.082
Πατάτα 
(7χ10) εκ. σετ 7 τμχ.

€ 5,89 | 141.075
Αχλάδι 
(8χ10) εκ. σετ 7 τμχ.

€ 5,80 | 141.054
Τριαντάφυλλα
(9χ3) εκ. σετ 10 τμχ.

€ 5,82 | 141.078
Μανιτάρι 
8 εκ. σετ 6 τμχ.

€ 5,98 | 141.079
Μανιτάρι 
13 εκ. σετ 3 τμχ.

€ 5,73 | 141.051
Τιμόνι 10,5 εκ. σετ 16 τμχ.

€ 5,93 | 141.083
Πιπεριά 
(8,5χ10) εκ. σετ 7 τμχ.

€ 5,77 | 141.076
Σκόρδο 
(7χ6,5) εκ. σετ 7 τμχ.

€ 5,82 | 141.070
Μπανάνα 
(4χ18,5) εκ. σετ 7 τμχ.

Ιδανικά για 
διακόσμηση με  

την μέθοδο 
décopatch

Χρησιμοποιήστε  τα spray σελ. 17
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€ 5,87 | 141.013
Αστεράκια 
10 εκ. σετ 18 τμχ.

€ 6,26 | 141.014
Αστεράκια 
15 εκ. σετ 13 τμχ.

€ 5,80 | 141.028
Ψαράκια 
(11x4) εκ. σετ 8 τμχ.

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

€ 5,75 | 141.019
Καρδούλες 
5 εκ. σετ 28 τμχ.

€ 5,98 | 141.020
Καρδούλες 
7 εκ. σετ 22 τμχ.

€ 6,16 | 141.007
Στεφανάκια 
10 εκ. σετ 19 τμχ.

€ 6,19 | 141.008
Στεφανάκια 
15 εκ. σετ 12 τμχ.

€ 6,99 | 141.009
Στεφανάκια 
22 εκ. σετ 8 τμχ.

€ 5,66 | 141.010
Φεγγαράκια 
10 εκ. σετ 7 τμχ.

€ 5,82 | 141.011
Φεγγαράκια 
15 εκ. σετ 6 τμχ.

€ 6,03 | 141.012
Φεγγαράκια 
20 εκ. σετ 5 τμχ.

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

€ 6,07 | 141.006
Άγιος Βασίλης 
(12x21) εκ. σετ 3 τμχ.

€ 6,10 | 141.005
Δέντρο Χριστουγέννων
(16x31) εκ. σετ 2 τμχ.

€ 6,60 | 141.087
Μπαλάκια 
12 εκ. σετ 10 τμχ.

€ 5,80 | 141.001
Μπαλάκια 4 εκ. σετ 50 τμχ.

€ 6,07 | 141.002
Μπαλάκια 6 εκ. σετ 35 τμχ.

€ 6,74 | 141.003
Μπαλάκια 
8 εκ. σετ 23 τμχ.

€ 7,22 | 141.004
Μπαλάκια 
10 εκ. σετ 15 τμχ.

Χρησιμοποιήστε  τα spray σελ. 17
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€ 6,62 | 141.025
Κορνίζες μικρές με 
βάση 
(16,5x21) εκ. σετ 5 τμχ.

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

€ 6,23 | 141.027
Πιγκουίνοι
(14x18,5) εκ. 
σετ 4 τμχ.

€ 6,03 | 141.040
Γατάκια 
(13,5x9,5) εκ. σετ 5 τμχ.

€ 5,84 | 141.042
Πουλάκια 
(18x9) εκ. σετ 5 τμχ.

€ 5,77 | 141.029
Έλατο 
(5,5x7,5) εκ. σετ 16 τμχ.

€ 5,82 | 141.030
Κουκουνάρια
(4x7) εκ. σετ 16 τμχ.

€ 6,21 | 141.031
Μπάλες δέντρου 
Χριστουγέννων
8 εκ. σετ 10 τμχ.

€ 6,00 | 141.032
Δελφινάκια (17x6) εκ. σετ 6 τμχ.

€ 6,16 | 141.033
Κουνελάκια 
(13,5x10,5) εκ. σετ 5 τμχ.

€ 6,19 | 141.036
Κουτάκια στρόγγυλα 
(13,5x8) εκ. σετ 5 τμχ.

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

€ 5,84 | 141.038
Κύκνοι 
(12x8) εκ. σετ 8 τμχ.

€ 5,87 | 141.039
Χελωνάκια 
(13x6) εκ. σετ 5 τμχ.

€ 5,89 | 141.021
Αυγά 6 εκ. σετ 30 τμχ.

€ 5,98 | 141.022
Αυγά 8 εκ. σετ 22 τμχ.

€ 5,75 | 141.023
Παπάκια 
(7x6) εκ. σετ 8 τμχ.

€ 5,77 | 141.024
Κοτοπουλάκια
(6x6) εκ. σετ 8 τμχ.

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

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

€ 6,23 | 141.041
Αρκουδάκια
(10,5x18) εκ. σετ 6 τμχ.

€ 6,19 | 141.044
Αυγά 15,5 εκ. σετ 5 τμχ.

€ 6,23 | 141.045
Αυγά 22,5 εκ. σετ 2 τμχ.
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 30 τίγρης     31 τσιτάχ        32 καμηλοπάρδαλη           33 ζέβρα             34 λεοπάρδαλη 

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

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

15 πράσινα πουλιά 16 πορτοκαλί πουλιά 17 μπλε πουλιά 18 φουξ πουλιά 19 πεταλούδες 

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

88 πειρατές 31 αστροναύτες 87 πριγκήπισσες 34 άλογα 86 ποδόσφαιρο 37 εργασίες 89 άγρια ζώα

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

€ 1,60 | 
120.424
Αφρώδη 
φύλλα 
δένδρου
Αφρώδη 
σχήματα φύλλα 
σετ 60 τμχ

€ 2,09 | 
120.423
Αφρώδη 
σχήματα 
αυτοκόλλητα 
πεταλούδες
Αφρώδη σχήματα 
αυτοκόλλητα 
πεταλούδες σετ 50 τμχ

€ 1,06 | 290.375
Αφρώδη αστέρια 
2,7 εκ. 150 τμχ.
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€ 2,53 | 52.009
Aφρώδη διακοσμητικά σχήματα 
Tο σετ περιλαμβάνει 200 σχήματα με απίθανα σχέδια 
και χρώματα.

€ 2,49  
| 112.036
Διακοσμητικά 
σχήματα
200 τμχ. διάφορα 
χρώματα & μεγέθη.

€ 2,05  
| 112.038
Διακοσμητικοί 
κύκλοι 
150 τμχ. διάφορα 
χρώματα 
& μεγέθη.

€ 7,59 | 112.112
Αφρώδη φύλλα αυτοκόλλητα
(20x30) εκ. 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) εκ. 0,2 εκ. σε καφέ χρώμα.
€ 0,42 (ανά τμχ.) | 13.032
Aφρώδη φύλλα 
(30x45) εκ. 0,2 εκ. σε καφέ χρώμα.
€ 4,27 | 112.041
Aφρώδη φύλλα 
(20x30) εκ. 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) εκ. σετ 10 χρωμάτων. Περιλαμβάνει: ροζ, κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί, μπλε, θαλασσί, 
κίτρινο, μωβ, λευκό και μαύρο χρώμα.

€ 2,09 | 
52.010
Aφρώδη 
σχήματα ζώων
Φιγούρες ζώων 
100 τμχ. άλογο, λαγός, 
πάπια, χήνα κ.λ.π.

€ 2,13 | 52.176
Αφρώδη σχήματα 
καρδιές & 
λουλούδια
Το σετ περιλαμβάνει 250 
τμχ. 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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€ 2,11 (ανά τμχ.) 
| 54.220
Κώνος
41 εκ.

00 άσπρο
24 κόκκινο
34 μπλε 
53 πράσινο
64 ροζ

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

€ 2,18 | 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) εκ.

€ 2,14 | 159.072
Κατασκευή γλαστράκι 
Διακόσμησέ 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) εκ.

€ 8,40 | 170.075
Διάφανη πλαστική μπάλα φωλιά 
Σετ 5 τμχ. 10 εκ. 

€ 4,47 | 170.076
Διάφανη πλαστική μπάλα φωλιά 
Σετ 5 τμχ. 6 εκ. 

€ 6,78 | 170.077
Διάφανη πλαστική μπάλα φωλιά 
Σετ 5 τμχ. 8 εκ. 

Σε 3 
μεγέθη
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€ 8,34 | 112.097
Πλαστική μάσκα λευκή μεγάλη 
Σετ 12 τμχ.

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

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

€ 2,76 | 54.229
Χάρτινες μάσκες

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

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

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

€ 1,30 | 112.129
Διακόσμησε την τσάντα ώμου 
(38x42) εκ.
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€ 10,47 | 52.153
Διακόσμησε 
βαμβακερές τσάντες
Σετ 6 τμχ. (39x37) εκ.

€ 7,08 | 52.154
Διακόσμησε 
βαμβακερές 
τσάντες
6 τμχ. (22x22) εκ.
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€ 1,21 | 159.044
Κορνίζα χειροτεχνίας 
Ζωγραφίστε και κολλήστε τις 
αυτοκόλλητες στάμπες που 
περιλαμβάνει η συσκευασία 
(11x11) εκ.

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

€ 5,02 | 45.033
Δημιούργησε το δικό 
σου παζλ
16 κομμάτια (17x17) εκ. σετ 
5 τμχ.

€ 8,51 
 | 52.151
Βεντάλιες για 
διακόσμηση
Σετ 12 τμχ. 

€ 7,39 | 52.152
Φτιάξε κούκλες με κουτάλες 
Το σετ περιλαμβάνει 10 κουτάλες (23) εκ. 
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) εκ. 

€ 1,65 | 112.123
Άλμπουμ φωτογραφιών 
Ζωγραφίστε πάνω του χρησιμοποιώντας κάθε είδους 
χρώμα, διακοσμήστε τo και γεμίστε το ωραίες στιγμές, 
xωράει 20 φωτογραφίες (10x15) εκ.

€ 1,54 | 112.124
Κορνίζα φωτογραφίας
Ζωγραφίστε πάνω της χρησιμοποιώντας κάθε είδους 
χρώμα, διακοσμήστε την και γεμίστε την ωραίες στιγμές, 
κατάλληλη για φωτογραφίες (10x15) εκ. 
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€ 7,26  
| 52.064
Φιγούρες 
ανθρώπων
Tο σετ περιλαμβάνει 
60 φιγούρες από μαμά, 
μπαμπά, παιδάκι και σκύλο 
ανάλογα. 

€ 3,28  
| 52.062
Kατασκευές 
μασκών  
με χαρτόνι
Tο σετ περιλαμβάνει 24 
πρόσωπα ανθρώπων 
που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για 
κατασκευή μασκών.

€ 3,14 | 52.061
Φιγούρες ζώων γίγας
Όμορφο σετ από κατασκευές με φιγούρες ζώων, περιλαμβάνει 24 φιγούρες.

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

€ 5,41 | 52.155
Διακόσμησε τσαντάκια
Σετ 6 τμχ. (21,5x13) εκ.

€ 5,81 | 52.156
Φτιάξε γαντόκουκλες από 
βαμβακερό ύφασμα 
Σετ 6 τμχ.

€ 5,08  
| 52.157
Φτιάξε 
δακτυλόκουκλες 
από βαμβακερό 
ύφασμα
Σετ 20 τμχ. 

€ 2,73 | 112.143
Λευκός αετός για διακόσμηση 
Ζωγραφίστε τον κ διακοσμήστε τον. Περιλαμβάνονται 
30μ. νήμα, (70x60) εκ. 

€ 1,88 | 290.377
Μακετόχαρτο 
(50x70) εκ. πάχους 0,3 εκ.

€ 2,40 | 290.378
Μακετόχαρτο 
(50x70) εκ. πάχους 0,5 εκ.

€ 6,98 | 290.379
Μακετόχαρτο 
(70x100) εκ. πάχους 0,5 εκ.

€ 4,80 | 290.380
Μακετόχαρτο 
(70x100) εκ. πάχους 0,5 εκ.
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€ 4,05 | 54.161
Πατρόν “Ρεγγίνα” για κουτιά 
& συσκευασίες
(14x20,5) εκ.

€ 3,08 | 54.155
Σετ για κατασκευή 
φαναράκι

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

€ 2,60 | 120.430
Μαγνήτες για ζωγραφική 
λουλούδια
Καρτέλα διαφόρων σχεδίων (15Χ22) εκ.

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

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

€ 5,83 | 52.158
Φτιάξε γαντοκούκλες από τσόχα
Σετ 10 τμχ. 

€ 2,82 | 52.159
Ζωγράφισε και διακόσμησε κάρτες 
με κορδόνια
Σετ 6 τμχ.

€ 2,86 | 52.160
Πουγκιά
Σετ 20 τμχ. 

00 άσπρο
15 κίτρινο
25 κόκκινο
35 μπλε

55 πράσινο
75 καφέ
90 μαύρο
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€ 1,25  
| 120.420
Διακοσμητικές 
πούλιες αστερίας 
Διακοσμητικές πούλιες 
αστερίας σετ 100 τμχ 
1 εκ.

€ 8,59 | 120.401
Χάντρες που φουσκώνουν vehicle
Σετ 6 χρώματα 8 γρ.

€ 8,59 | 120.402
Χάντρες που φουσκώνουν princess
Σετ 6 χρώματα 8 γρ.

€ 8,59 | 120.403
Χάντρες που φουσκώνουν zoo
Σετ 6 χρώματα 8 γρ.

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

€ 1,25  
| 120.418
Διακοσμητικές 
πούλιες 
λουλούδια
Διακοσμητικές πούλιες 
λουλούδια σετ 100 τμχ 
1 εκ.

€ 5,41 | 112.150
Ψηφίδες χαρτονιού γυαλιστερές 
Σετ 6500 τμχ. 

€ 1,25  
| 120.419
Διακοσμητικές 
πούλιες 
πεταλούδες
Διακοσμητικές πούλιες 
πεταλούδες σετ 100 
τμχ 1 εκ.

€ 1,25  
| 120.421
Διακοσμητικές 
πούλιες φύλλο
Διακοσμητικές πούλιες 
φύλλο σετ 100 τμχ 
1 εκ.

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

 € 1,26 | 290.361
Πέρλες 0,8 εκ. 50 γρ.

€ 1,22 | 290.351
Καθρεφτάκια τετράγωνα 
2,5 εκ. 14 τμχ.
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€ 3,43 | 112.001
Πούλιες μεγάλες για ράψιμο 
50 γρ.

€ 4,51 | 112.051
Πούλιες 15 διαφορετικά ζωάκια 
45 γρ.

€ 1,32 | 112.052
Πούλιες μεγάλες ασημένια αγγελάκια 
7 γρ.

€ 1,32 | 112.053
Πούλιες μεγάλες χρυσά αγγελάκια 
7 γρ.

€ 0,90 | 112.055
Πούλιες χρυσές καρδούλες
10 γρ.

€ 0,90 | 112.056
Πούλιες ασημένιες καρδούλες
10 γρ.

€ 0,90 | 112.057
Πούλιες πολύχρωμες καρδούλες 
10 γρ.

€ 0,90 | 112.060
Πούλιες πολύχρωμα αστεράκια 
10 γρ.

€ 0,69 | 112.058
Πούλιες χρυσά αστεράκια 
10 γρ.

€ 0,69 | 112.059
Πούλιες ασημένια αστεράκια 
10 γρ.

€ 0,66 | 112.061
Πούλιες αποχρώσεις χρυσού-καφέ 
10 γρ. 0,6 εκ.

€ 0,66 | 112.062
Πούλιες αποχρώσεις ασημί-μαύρου 
10 γρ. 0,6 εκ.
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€ 0,59 | 112.074
Πούλιες πολύχρωμες Άγιος Bασίλης  
10 γρ.

€ 0,59 | 112.075
Πούλιες 
πολύχρωμες δέντρο 
Xριστουγέννων 
10 γρ.

€ 0,59 | 112.078
Πούλιες δέντρο 
Xριστουγέννων για 
ράψιμο
10 γρ.

€ 0,59 | 112.079
Πούλιες καρδιές για 
ράψιμο
10 γρ.

€ 2,64 | 112.080
Πούλιες
πολύχρωμες φύλλα 
δέντρου για ράψιμο 
10 γρ.

€ 0,66 | 112.063
Πούλιες αποχρώσεις πράσινου 
10 γρ. 0,6 εκ.

€ 0,66 | 112.064
Πούλιες αποχρώσεις μπλε
10 γρ. 0,6 εκ.

€ 0,66 | 112.065
Πούλιες αποχρώσεις λιλά
10 γρ. 0,6 εκ.

€ 0,66 | 112.066
Πούλιες αποχρώσεις κόκκινου 
10 γρ. 0,6 εκ.

€ 0,66 | 112.067
Πούλιες πολύχρωμες 
10 γρ. 0,6 εκ.
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€ 1,28 | 112.003
Πολύχρωμες χάντρες 
50 γρ. διαμέτρου 0,9 εκ.

€ 1,28 | 112.004
Πολύχρωμες διαφανείς χάντρες 
50 γρ. διαμέτρου 0,9 εκ.

€ 2,54 | 112.005
Πολύχρωμες ξύλινες χάντρες 
100 γρ. διαμέτρου 1,3-2,4 εκ.

€ 1,73 | 112.043-1
Xάντρες πεταλούδες 
100 γρ.

€ 1,73 | 112.044
Xάντρες καρδούλες 
100 γρ.

€ 1,73 | 112.045
Xάντρες αστεράκια 
100 γρ.

€ 1,73 | 112.046
Xάντρες λουλούδια 
100 γρ.

€ 1,73 | 112.049
Διαφανείς χάντρες αστεράκια με 
χρυσόσκονη 100 γρ.

€ 1,73 | 112.047
Διαφανείς χάντρες πεταλούδες 
με χρυσόσκονη 100 γρ.

€ 1,73 | 112.048
Διαφανείς χάντρες καρδούλες με 
χρυσόσκονη 100 γρ.

€ 1,73 | 112.050
Διαφανείς χάντρες λουλούδια 
με χρυσόσκονη 100 γρ.

€ 3,45 | 52.175
Πλαστικά καρφάκια 
Σετ 500 τμχ. 
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€ 2,42 | 112.089
Πολύχρωμες χάντρες με σχέδια  
Το σετ περιέχει 100 χάντρες με 20 διαφορετικά σχέδια 
και 5 τεμάχια σε κάθε σχέδιο (1x0,4) εκ.

€ 2,88 | 112.090
Πολύχρωμες χάντρες με σχέδια 
Το σετ περιέχει 100 χάντρες με 20 διαφορετικά σχέδια 
και 5 τεμάχια σε κάθε σχέδιο (0,5x1,1) εκ.

€ 11,42 | 112.091
Χάντρες σαλιγκάρια και κοχύλια
Το σετ περιλαμβάνει 10 διαφορετικά είδη από 
σαλιγκάρια και κοχύλια, 50 γρ. το καθένα.

€ 5,11 | 112.116
Χάντρες στρόγγυλες χρωματιστές
200 γρ. διαμέτρου (1,2-2) εκ..

€ 6,14 | 52.118
Πολύχρωμες χάντρες κοχύλια
250 γρ.

€ 1,28 | 112.099
Πολύχρωμες χάντρες neon
50 γρ. διαμέτρου 0,9 εκ.

€ 3,08 | 112.121
Χάντρες “Σύμβολο Ειρήνης” 
1,5 εκ. σε σακουλάκι 27 τμχ. 

€ 4,27 | 112.122
Χάντρες αστέρια 
1,5 εκ. σε σακουλάκι 33 τμχ.

€ 3,07 | 112.153
Χάντρες πλαστικές ριγέ
100 γρ.

€ 3,07 | 112.154
Χάντρες πλαστικές pastel ριγέ
100 γρ.

€ 2,52 | 112.155
Χάντρες πλαστικές
0,8 εκ. 100 γρ.

€ 2,64 | 112.156
Ξύλινες χάντρες πεύκου
500 γρ.
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€ 3,81 | 112.138
Καπελάκια πολύχρωμα 
Σε συσκευασία 50 τμχ.  
από ύφασμα 3,4 εκ. € 4,47 | 112.011

Kαπελάκια ψάθινα
4 χρώματα, χειροποίητα  
12 τμχ. 3,5 εκ.

€ 1,32 | 112.071
Πόδια πουλιών πλαστικά
Σετ 48 τεμαχίων, 2,2 εκ. σε κόκκινα χρώμα

€ 2,58 | 54.219
Μπαλάκια από βαμβάκι 
5 εκ. σετ 5 τμχ.

€ 1,35 | 290.334
Χρωματιστά κοχύλια
100 γρ.

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

€ 7,11 | 112.126
Λουλουδάκια χαρτονιού 
πολύχρωμα
Περιλαμβάνει 1500 τμχ.  
σε 10 διαφορετικά χρώματα  
σε 3 διαφορετικά μεγέθη 1,5 εκ.  
2 εκ. και 2,5 εκ. 

€ 3,88 | 54.240
Διακοσμητικές μπορντούρες
Σετ 4 ρολών 1,5 εκ. x 5 μ. το καθένα, 
περιλαμβάνει και κοπτικό. 

82 πουλιά
83 πεταλούδες

€ 2,01 | 112.023
Kουδουνάκια
2,5 εκ. 10 τμχ.

€ 6,53 | 112.022
Kουδουνάκια
1,5 εκ. 50 τμχ.
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€ 3,63 | 120.254 Φελλός 
Πάχους 0,3 εκ. φύλλο (60x90) εκ.

€ 3,77  
| 120.444
Αυτοκόλλητη  
ταινία φελλού 
Με σχέδια (1,5x100) εκ. 
2 τμχ.

€ 2,09 | 120.426
Αυτοκόλλητα ουλούδια  
Τσόχα σετ 6 τμχ

€ 2,85 | 120.427
Αυτοκόλλητα σχέδια  
Τσόχα σετ 24 τμχ

€ 2,01 | 120.428
Αυτοκόλλητα λουλούδια  
Τσόχα σετ 6 τμχ

€ 2,52 | 120.425
Αυτοκόλλητες πασχαλίτσες
Τσόχα σετ 12 τμχ

€ 20,71 | 120.255 Φελλός 
Πάχους 0,2 εκ. μήκους 8 μ. και πλάτους 50 εκ.

€ 41,37 | 120.256 Φελλός 
Πάχους 0,4 εκ. μήκους 8 μ. και πλάτους 50 εκ.

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

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

01 άσπρη
02 κροκί
03 κόκκινη
04 μπλε
05 κυπαρισσί

06 καφέ
07 κίτρινη
08 πορτοκαλί
09 λιλά
10 λαχανί

€ 1,90 | 290.371
Αριθμοί από τσόχα 
50 τμχ.

€ 1,20 | 
290.368
Παιδικές 
φιγούρες  
από τσόχα 
15 τμχ.

€ 1,46 | 290.369
Μήλα από τσόχα 12εκ. 6 τμχ.

€ 1,70 | 290.370
Λουλούδια από τσόχα 
15τμχ.
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€ 1,97 (ανά τμχ.) | 170.068 
Φύλλα τσόχας
Σε 10 χρώματα (30x30) εκ.

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) εκ. 

53 κίτρινο
62 λιλά
63 γκρι
64 κόκκινο

€ 2,94 | 
170.044
Τάρανδοι  
από τσόχα 
(8,5x9) εκ. σετ 3 
τμχ. πάχος 0,2 εκ.

€ 2,94 | 170.046
Κορώνες από τσόχα 
10 εκ. σετ 4 τμχ. πάχος 0,2 εκ.

€ 2,94 | 170.047
Κάστρα από τσόχα 
8 εκ. σετ 4 τμχ. πάχος 0,2 εκ.

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

€ 2,94 | 
170.045
Πουλάκια  
από τσόχα 
(9x9,8) εκ. σετ 3 τμχ. 
πάχος 0,2 εκ.
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€ 1,03 | 290.338
Υφασμάτινα-σατέν λουλούδια Νο.1
Σετ 10 τμχ.

€ 4,69 | 52.161
Πετσετάκια χρυσά και ασημί 
Σετ 40 τμχ.

€ 5,41 | 52.162
Πετσετάκια άσπρα 
Σετ 250 τμχ. 1,6 εκ.

€ 6,49 | 52.163
Πετσετάκια διάφορα χρώματα
Σετ 120 τμχ. 

€ 2,94 | 170.021
Λουλούδια λαχανί από τσόχα 
7,5 εκ. σετ 8 τμχ. πάχος 0,5 εκ.

€ 0,22 | 290.342
Φύλλο τσόχας (20x30x0,2) εκ.
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260 καφέ
254 κίτρινο
262 λευκό
261 μαύρο
258 μπλε

259 μωβ
255 πορτοκαλί
257 πράσινο
256 ροζ
253 κόκκινο 
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€ 1,27 | 290.290
Μανταλάκια ξύλινα διάφορα 
σχέδια
Σετ 12 τμχ.

€ 0,40 | 52.066
Ξυλάκια παγωτού φυσικά
Σετ 50 τμχ.

€ 0,46 | 52.067
Ξυλάκια παγωτού χρωματιστά
Σετ 50 τμχ.

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

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

€ 1,94 | 52.077
Ξυλάκια στρόγγυλα λεπτά φυσικά 
Σε συσκευασία των 100 τμχ.

€ 2,13 | 52.101
Σπιρτόξυλα χρωματιστά
Σε συσκευασία των 1000 τμχ. ειδικά για κατασκευές.

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

€ 1,79 | 290.335
Ξύλινα φύλλα με πασχαλίτσες

€ 7,04 | 112.134
Ξύλινα μανταλάκια 
Συσκευασία 100 τμχ. 4,5 εκ.

€ 7,70 | 112.141
Ξύλινες ανοιχτές καρδούλες 
Συσκευασία 100 τμχ. σε φυσικό χρώμα έτοιμες για 
βάψιμο, (2x2) εκ.

€ 7,70 | 112.142
Ξύλινες ανοιχτές διπλές καρδούλες
Συσκευασία 100 τμχ. σε φυσικό χρώμα έτοιμες για 
βάψιμο, (2,2x1,5) εκ.
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€ 3,13 | 170.055
Κορνίζα ξύλινη κορώνα 
(23x18) εκ.

€ 2,07 | 52.170
Ξύλινα κουνελάκια
Σετ 10 sticks.

€ 2,07 | 52.171
Ξύλινα λουλουδάκια
Σετ 10 sticks.

€ 2,07 | 52.172
Ξύλινα αστεράκια 
Σετ 10 sticks.

€ 2,54  
| 120.434
Γλωσσοπίεστρα 
φυσικό χρώμα
Σετ 80τμχ.

€ 3,10  
| 120.435
Γλωσσοπίεστρα 
χρωματιστά
Σετ 80τμχ.

€ 2,07 | 52.173
Ξύλινες φατσούλες
Σετ 10 sticks.

€ 0,95 | 112.132
Κουτάλα ξύλινη 35 εκ.

€ 1,98 | 112.133
Ξύλινες φιγούρες 
αγοριών & κοριτσιών 
Συσκευασία 10 τμχ. 14 εκ.

€ 0,95 | 112.131
Κορνίζα ξύλινη Ο λευκός χώρος είναι (8,3x8,3) εκ. (12x12) εκ. 

€ 2,00 | 52.166
Διακόσμησε ξύλινα 
Χριστουγεννιάτικα δεντράκια
Σετ 10 τμχ. 

€ 4,53 | 52.167
Διακόσμησε ξύλινα 
Χριστουγεννιάτικα στολίδια
Σετ 50 τμχ. 

€ 8,56 | 52.174
Ξύλινες κουτάλες 
Σετ 24 τμχ. 23 εκ.

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

€ 7,70 | 112.140
Ξύλινες καρδούλες 
Συσκευασία 100 τμχ. σε φυσικό χρώμα έτοιμες για 
βάψιμο, (1,8x2) εκ.
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€ 2,35 | 112.019
Kορδέλα ασημί 0,35εκ. x 20 μ.

€ 2,35 | 112.018
Kορδέλα χρυσή 0,35 εκ. x 20 μ.

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

€ 8,29 | 112.103
Κορδέλα λουλούδια λιλά 
Σε ρολό 20 μ. πλάτος 1,2 εκ.

€ 11,40 | 112.108
Κορδέλα πούλια σιδερώματος 
Σετ 7 χρωμάτων σε ρολό 10 μ. πάχος 0,5 εκ. το καθένα.

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

€ 4,68 (ανά ρολό)  
| 113.003
Kορδέλα οργαντίνα
Πλάτους 2,5 εκ. ρολό 50 μ. 
διατίθεται σε μαύρο χρώμα.

€ 3,90 (ανά ρολό)  
| 113.001 
Kορδέλα σατέν
Πλάτους 2,5 εκ. ρολό 50 μ. 
Διατίθεται σε 14 υπέροχα 
χρώματα.

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

€ 8,51 | 112.157
Κορδέλα washi tape
Το σετ περιλαμβάνει 3 ρολά μήκους το καθένα  
5 μ. και πλάτους 5 εκ.
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€ 1,96  
| 112.002
Eλαστικό κορδόνι 
λευκό
0,1 εκ. x 25 μ.

€ 2,27 | 112.087
Κορδόνια χρωματιστά
Σετ 10 τεμαχίων, 1 μ. και 
διαμέτρου 0,1 εκ. το καθένα.

€ 5,60 | 389.004
Κορδόνι 
Γυαλιστερό, διαμέτρου 0,2 εκ. σε ρολό 100 μ. Διαθέσιμο 
σε χρυσό και ασημί ιδανικό για γιορτινές κατασκευές.  

€ 4,60 | 112.028
Πετονιά
0,05 εκ. x 25 μ.

€ 5,76  
| 112.107
Κορδόνι χρώματα 
ίριδας 
Ρολό 230 μ. πάχος 
0,1 εκ.

€ 0,53 | 112.113
Κορδόνια καστόρ
Σετ 5 τμχ. 2 μ. και διαμέτρου 0,3 εκ. σε μαύρο, κόκκινο, μπεζ, μωβ και καφέ χρώμα. 

€ 0,53 | 112.114
Κορδόνια καστόρ
Σετ 5 τμχ. 2 μ. και διαμέτρου 0,3 εκ. σε ροζ, μπλε, πράσινο, κόκκινο και κίτρινο 
χρώμα. 

€ 15,36 | 112.115
Κορδόνι λαστιχένιο 
μαύρο
Ρολό 100 μ. πάχος 0,2 εκ.

€ 1,44 | 389.006
Κορδόνι λάστιχο λευκό 
0,2 εκ. 10 μ.

€ 11,07 | 112.117
Κορδόνια ΝΕΟΝ 
Σετ 5 χρωμάτων,  
0,17 εκ. x 18 μ.

€ 2,27 | 112.118
Κορδόνι ίριδα ΝΕΟΝ 
Ρολό 18 μ. πάχος 0,17 εκ..

€ 7,37 | 112.125
Λάστιχο πλακέ άσπρο
0,6 εκ. x 50 μ.
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€ 1,77 | 152.012
Pom-poms πολύχρωμα
100 τμχ. σε 5 μεγέθη.

€ 4,81 | 152.013
Pom-poms γυαλιστερά
100 τμχ. σε 5 μεγέθη.

€ 1,53 | 152.009
Σύρμα πίπας χρωματιστό
80 τμχ. 30 εκ.  
διαμέτρου 0,6 εκ.

€ 1,30 | 152.010
Σύρμα πίπας χοντρό
25 τμχ. 30 εκ. διαμέτρου 1,5 εκ.

€ 0,94 | 152.011
Σύρμα πίπας με φούντες
24 τμχ. 30 εκ. διαμέτρου 1,5 εκ.

€ 0,65 | 152.008
Σύρμα πίπας γυαλιστερό
24 τμχ. 30 εκ. διαμέτρου 0,6 εκ.

€ 1,23 | 112.084
Σύρμα πίπας γυαλιστερό χρυσό
24 τμχ. 30 εκ. διαμέτρου 0,6 εκ.

€ 1,23 | 112.085
Σύρμα πίπας γυαλιστερό ασημί 
24 τμχ. 30 εκ. διαμέτρου 0,6 εκ.

€ 3,37 | 112.014
Φτερά πολύχρωμα πιτσιλωτά 
10 γρ.

€ 2,02 | 112.013
Φτερά 
15 εκ. 120 τμχ. 
διάφορα χρώματα.

€ 5,72 | 112.086
Φτερά 
30 εκ. 25 τμχ. διάφορα χρώματα.

€ 6,31 | 112.070
Φτερά πολύχρωμα 
115 γρ.

€ 5,10 | 112.119
Φτερά ΝΕΟΝ 
Σετ 5 χρωμάτων, 10 γρ. 
το καθένα.
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Υλικά ζωγραφικής & χειρο-
τεχνίας
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€ 2,00 | 152.007
Μάτια αυτοκόλλητα  
Από 7 έως 15 mm  
με βλεφαρίδες διάφορα 
χρώματα, 50 τμχ.

€ 0,47 | 152.002
Μάτια αυτοκόλλητα
5 mm 50 τμχ.
€ 0,68 | 152.003
Μάτια αυτοκόλλητα
7 mm 50 τμχ.
€ 0,88 | 152.004
Μάτια αυτοκόλλητα
10 mm 50 τμχ.
€ 1,17 | 152.005
Μάτια αυτοκόλλητα
12 mm 50 τμχ.
€ 1,64 | 152.006
Μάτια αυτοκόλλητα
15 mm 50 τμχ.

€ 7,70 | 112.104
Σύρμα 
Σετ 10 τμχ. σε διάφορα χρώματα ρολό 3 μ. πλάτος 0,1 εκ. το καθένα.
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€ 1,37 | 54.168
Διπλόκαρφα 
στρόγγυλα μπλε
Σετ 10 τμχ. 0,6 εκ.

€ 1,37 | 54.169
Διπλόκαρφα 
στρόγγυλα ροζ
Σετ 10 τμχ. 0,6 εκ.

€ 1,54 | 120.422
Σύρμα χρωματιστό
Σετ 5 τμχ. 2,5 μ. το καθένα.

€ 2,09 | 112.130
Φτερά άσπρα 15 εκ. 15 γρ.

€ 5,19 | 170.002
Διπλόκαρφα λουλούδια 0,7 εκ. 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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€ 1,93 | 120.442
Μάτια οβάλ
Σετ 75 τμχ. με οβάλ ματάκια των
(10, 13, 16, 20) mm.
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€ 2,33 | 52.038
Xρυσόσκονη σε βάζο 
Άριστης ποιότητας 100 γρ.

02 μπλε
06 πράσινο
07 πολύχρωμη

€ 5,70 | 52.127
Χρυσόσκονη ψιλή σε βάζο 
Διατίθεται σε ασημί, κόκκινο, πράσινο, μπλε και χρυσό 400 γρ. 

€ 4,07 | 112.072
Γενειάδα Aγίου Bασίλη
Για χειροτεχνία 1,5 μ.

€ 2,41  
| 120.415
Χρυσόσκονη  
με κόλλα 
10,5 ml σετ 5 χρωμάτων 
σε blister.

€ 3,05  
| 120.443
Χρυσόσκονη  
6 νέον χρώματα 
6 γρ.

€ 2,00 | 52.128
Xρυσόσκονη σε αλατιέρες 8 γρ. Λαμπερή χρυσόσκονη, σετ 6 χρωμάτων.

€ 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 τμχ. ανά σχέδιο. 

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

€ 11,13 | 52.165
Σχέδια Χριστουγεννιάτικα vitro
Σετ 24 τμχ.

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

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

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

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

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

€ 2,54 | 290.376
Χρυσόσκονη Glitter 
Σε 5 χρώματα 113 γρ.

36 κόκκινο
38 μπλε
37 πράσινο
34 χρυσό
35 ασημί 
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€ 2,55 | 33.001
Σημαία πολυεστερική 
(90x150) εκ.

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

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

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

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

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

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

€ 18,80 | 33.015
Σημαία επιτραπέζια με βάση

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

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

€ 0,20 | 25.012
Kομφετί σακουλάκι 50 γρ.

€ 1,52 | 25.013
Kομφετί σακουλάκι 500 γρ.

€ 0,32 | 25.011
Σερπαντίνα μασκέ

€ 1,20 | 25.056
Φρου - φρου Σετ 6 τμχ.

€ 1,44 | 25.055 Γιρλάντα 4 μέτρα (12x12) εκ. € 2,40 | 25.061 Γιρλάντα 6 μέτρα (15x15) εκ.

€ 3,75  
| 120.436
Χρώματα 
προσώπου 
mini
6 χρωμάτων

€ 6,87  
| 120.437
Χρώματα 
προσώπου 
maxi
6 χρωμάτων

€ 4,63 
| 120.438
Χρώματα  
για μαλλιά
Σετ 3 χρωμάτων + 
χτενάκι
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€ 3,44 | 94.001
Μπαλόνια μεταλλιζέ 20 διαφορετικά χρώματα.

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

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

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

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

€ 12,53 | 120.218
Xρώματα προσώπου
Περιλαμβάνει 6 χρώματα, ένα 
βουρτσάκι και ένα σφουγγαράκι, όπως 
επίσης οδηγίες για δημιουργία 6 
διαφορετικών μασκών.

€ 8,10 | 120.241
Xρώματα προσώπου 
Animals
4 τμχ. 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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€ 5,02 | 152.016
Πιστολάκι σιλικόνης
(9x14) εκ.

€ 1,04 | 152.015
Ράβδοι σιλικόνης
Σετ 12 τεμαχίων, 15 εκ. x 0,72 εκ.

€ 3,21 | 112.006
Μ.αγνήτες
50 τμχ. διαμέτρου 1,4 εκ. και 
πάχους 0,3 εκ.

€ 2,53 | 99.010
Ταινιόκολλα logo 0,8εκ. x 10 μ.

€ 4,52 | 99.015 
Ταινιόκολλα logo 0,84 εκ. x 12 μ.

€ 4,52 | 99.016 
Ταινιόκολλα logo 0,84 εκ. x 12 μ.

€ 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 μ. πλάτους 2 εκ.

€ 1,58 | 112.093
Αυτοκόλλητο λευκό στρόγγυλο velkro
Το σετ αποτελείται από 12 ζεύγη αυτοκόλλητων, διαμέτρου 2 εκ.

€ 1,42 | 27.105
Πινέλα κόλλας πλαστικά
Σετ 10 τμχ.

€ 1,45 | 120.258
Ταινία διπλής όψης 38 εκ. 10 μ.

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

€ 1,27 | 
99.002
Kόλλα logo 
38 cc.

€ 1,77 | 120.325
Xαρτοταινία 5 εκ. 40 μ.

€ 4,31 | 112.007
Μ.αγνήτες
50 τμχ. διαμέτρου 2 εκ. και 
πάχους 0,3 εκ..

€ 3,14 | 104.001
Κόλλα κρισταλιζέ
Κλασική κόλλα χειροτεχνίας γνωστή και σαν 
‘ATLACOL’ σε παχύρεστη μορφή και συσκευασία 
500 γρ. σε μπολάκι. Πρόκειται για λευκή κόλλα 
που γίνεται διάφανη όταν στεγνώσει!

€ 1,34 | 290.352
Κορδέλες  
αυτοκόλλητες-μαγνητικές 
Σετ 3 τμχ.
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€ 4,69 | 120.042
Κόλλα λευκή σε 
πλαστικό μπουκάλι 
1000 γρ.

€ 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 μ.ail’guμ. 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. 

€ 0,36 | 290.008
Κόλλα stick LUNA 
10 γρ.

€ 0,57 | 290.009
Κόλλα stick LUNA 
20 γρ.

€ 0,97 | 290.010
Κόλλα stick LUNA 
40 γρ.

€ 0,98 | 120.337
Κόλλα ρευστή 
διάφανη
75 ml

€ 4,70  
| 120.343
Κόλλα spray 
perμ.anent
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.

€ 0,43 | 120.398
Κόλλα stick STANGER 10 γρ.

€ 0,68 | 120.400
Κόλλα stick Stanger 20 γρ.
Κατάλληλη για χρήση από παιδιά στον 
παιδικό σταθμό και στο νηπιαγωγείο.

€ 0,82 | 120.416
Κόλλα λευκή σε 
πλαστικό μπουκάλι 
80 γρ.

€ 1,91 | 120.417
Κόλλα λευκή σε 
πλαστικό μπουκάλι 
250 γρ.

€ 1,00 | 290.372
Κόλλα Power tack 50 γρ.
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€ 44,96 | 120.338
Πίνακας 90x120 εκ. μαρκαδόρου με 
κορνίζα αλουμινίου  (120x90) εκ. 

€ 88,17 | 120.339
Πίνακας 120x180 εκ. μαρκαδόρου με 
κορνίζα αλουμινίου  (180x120) εκ. 

€ 109,84 | 120.340
Πίνακας 120x240 εκ. μαρκαδόρου με 
κορνίζα αλουμινίου  (240x120) εκ. 

€ 79,25 | 120.450
Πίνακας 100Χ150 εκ. μαρκαδόρου με 
κορνίζα αλουμινίου  (150x100) εκ. 

€ 108,73 | 120.451
Πίνακας 100Χ200 εκ. μαρκαδόρου με 
κορνίζα αλουμινίου  (200x100) εκ. 

€ 34,00 | 116.002
Πίνακας τσόχας-φανελοπίνακας 
90x60 εκ. με κορνίζα 
αλουμινίου (90x1,5x60) εκ. 

€ 129,20 | 116.016
Πίνακας τσόχας-φανελοπίνακας 
180χ120 εκ. με κορνίζα 
αλουμινίου (120x1,5x180) εκ.

€ 9,53 | 120.268
Πίνακας 60x90 εκ. μαρκαδόρου 
με κορνίζα ξύλου
(60x90) εκ. 

€ 5,43 | 120.269
Πίνακας 40x60 εκ. μαρκαδόρου με 
κορνίζα ξύλου  (40x60) εκ. 

€ 57,15 | 120.459
Φελλοπίνακας 120x150 εκ.  
με κορνίζα αλουμινίου
 (150x120) εκ. 

€ 84,58 | 120.462
Φελλοπίνακας 120x240 εκ.  
με κορνίζα αλουμινίου
 (240x120) εκ. 

€ 7,77 | 120.267
Φελλοπίνακας 
60x90 εκ.  
με κορνίζα ξύλου 
Δύο όψεων (60x90) εκ. 

€ 54,37 | 120.458
Φελλοπίνακας 100x150 εκ.  
με κορνίζα αλουμινίου
 (150x100) εκ. 

€ 79,66 | 120.461
Φελλοπίνακας 120x200 εκ.  
με κορνίζα αλουμινίου
 (200x120) εκ. 

€ 4,53 | 120.266
Φελλοπίνακας 
40x60 εκ.  
με κορνίζα ξύλου
Δύο όψεων (40x60) εκ. 

€ 70,23 | 120.460
ελλοπίνακας 120x180 εκ.  
με κορνίζα αλουμινίου
 (180x120) εκ. 

€ 20,36 | 120.351
Φελλοπίνακας 
90x120 εκ.  
με κορνίζα ξύλου
Δύο όψεων (120x90) εκ. 

€ 107,10 | 116.018
Πίνακας Μουσικής  
4 Πενταγράμμων
Πίνακας λευκός με τυπωμένα 4 
πεντάγραμμα για τη διδασκαλία 
της μουσικής. Ιδανικός για 
σχολές μουσικής, ωδεία ή για το 
μάθημα της μουσικής σε σχολεία. 
(120x1,5x90) εκ. 

Π
ίνα

κε
ς € 136,00  

| 111.100
Πίνακας φελλοπολτού 
202 εκ. με κορνίζα 
ξύλου 
(202x2,5x122) εκ. 

€ 104,00  
| 111.101
Πίνακας φελλοπολτού 
122 εκ. με κορνίζα 
ξύλου
(122x2,5x102) εκ. 

€ 145,16  
| 111.105 
Πίνακας φελλοπολτού 
250 εκ. με κορνίζα 
ξύλου
(250x2,5x120) εκ. 

“ ”
Μεγάλοι πίνακες ανακοινώσεων με 2,5 εκ. πάχος για ασφαλείς αναρτήσεις 

ανακοινώσεων, εργασιών των νηπίων κλπ. με όμορφο ξύλινο πλαίσιο.
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€ 6,06 | 90.301
Κιμωλίες πλαστικές 
χρωματιστές
100 τμχ..

€ 0,93 | 90.300
Κιμωλίες πλαστικές 
χρωματιστές
10 τμχ.. 

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

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

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

€ 5,43  
| 120.302
Πίνακας κιμωλίας 
αυτοκόλλητος  
(200x45) εκ. + 5 κιμωλίες

€ 61,93 | 120.452
Πίνακας 90Χ120 εκ. 
μαρκαδόρου και μαγνητικός με 
κορνίζα αλουμινίου
 (120x90) εκ. 

€ 103,44 | 120.453
Πίνακας 120Χ150 εκ. 
μαρκαδόρου και μαγνητικός με 
κορνίζα αλουμινίου
 (150x120) εκ. 

€ 6,15 | 120.270
Πίνακας κιμωλίας με 
κορνίζα ξύλου
(40x60) εκ. 

€ 11,52 | 120.271
Πίνακας κιμωλίας με 
κορνίζα ξύλου
(60x90) εκ. 

€ 0,82 (ανά τμχ.) | 120.284
Μαρκαδόρος πίνακα  
HI TEXT
(6,2) mm
Β μπλε N μαύρο R κόκκινο

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

€ 1,61 | 120.341
Σφουγγάρι καθαρισμού 
πίνακα 4 στρώσεων

€ 5,36 | 120.342
Κιμωλιοδόχος

€ 29,38 | 120.454
Πίνακας 60Χ90 εκ. 
μαρκαδόρου και μαγνητικός 
με κορνίζα αλουμινίου
 (90x60) εκ. 

€ 137,17 | 120.455
Πίνακας 120Χ180 εκ. 
μαρκαδόρου και μαγνητικός 
με κορνίζα αλουμινίου
 (180x120) εκ. 

€ 187,78 | 120.456
Πίνακας 120Χ240 εκ. 
μαρκαδόρου και μαγνητικός 
με κορνίζα αλουμινίου
 (240x120) εκ. 

€ 138,19 | 120.457
Πίνακας 100Χ200 εκ. 
μαρκαδόρου και μαγνητικός 
με κορνίζα αλουμινίου
 (200x100) εκ. 

€ 17,98 | 120.463 
Πίνακας 60Χ90 εκ. 
μαρκαδόρου και μαγνητικός 
με κορνίζα ξύλου
(90x60) εκ. 

€ 9,37 | 120.464
Πίνακας 40Χ60 εκ. 
μαρκαδόρου και μαγνητικός 
με κορνίζα ξύλου
(60x40) εκ. 
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€ 33,60 | 24.002
Χάρτης δύο όψεων Ελλάδας 
Xάρτης διδασκαλίας πλαστικοποιημένος διαστάσεων 
(100x140) εκ.. 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) εκ.. 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) εκ. 
και ύψος (29,5) εκ..

-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

€ 29,44 | 24.003
Υδρόγειος σφαίρα Διάμετρος (30) εκ..

€ 70,40 | 24.004
Υδρόγειος σφαίρα Διάμετρος (40) εκ..

€ 27,08 | 290.026
Υδρόγειος σφαίρα φωτειζόμενη 
IMPERIAL (26) εκ..

€ 30,36 | 290.027
Υδρόγειος σφαίρα φωτειζόμενη 
IMPERIAL (30) εκ..
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€ ( | 57.002
Ράδιο-cd player και MP3

€ ( |  17.001
Οθόνη προβολής 
προτζέκτορα
Με μεταλλικό τρίποδo, μεταφέρεται και 
στήνεται πολύ εύκολα, μετατρέποντας 
κάθε χώρο σε αίθουσα προβολής. 
(125x125) εκ. 

€ ( | 17.002
Οθόνη προβολής 
προτζέκτορα
Με μεταλλικό τρίποδo, μεταφέρεται και 
στήνεται πολύ εύκολα, μετατρέποντας 
κάθε χώρο σε αίθουσα προβολής. 
(155x155) εκ. 

€ ( | 17.009
Προτζέκτορας
Η καλύτερη επιλογή για μικρούς και μεσαίους χώρους. Με άριστη φωτεινότητα 
και υψηλό λόγο αντίθεσης, οικονομικός και φιλικός προς το περιβάλλον προσφέρει 
μια καταπληκτική παρουσίαση πλήρους οθόνης με τις πιο μικρές λεπτομέρειες, 
ανεξάρτητα από το επίπεδο φωτισμού περιβάλλοντος.

Μ
ηχ
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ήμ
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α 
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 &
 Ή

χο
υ

€ ( | 57.001
Tηλεόραση 14’’

€ ( | 57.005
DVD player

Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές
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€ 45,92 | 45.019
Καθρέφτης αναστημόμετρο
Ένας καθρέφτης με ελκυστικό σχέδιο. Καθώς τα 
παιδιά βλέπουν την εικόνα τους μετρούν ταυτόχρονα 
και το ύψος τους από (50) έως (150) εκ. Ο 
καθρέφτης είναι κατασκευασμένος από άθραυστο 
υλικό πλαίσιο αλουμινίου διαστάσεων (106χ38) εκ.

€ 101,74 | 45.001
Καθρέφτης άθραυστος
Καθρέφτης με χρωματιστό πλαίσιο αλουμινίου. 
Ένα βασικό κομμάτι για όλες τις αίθουσες νηπίων. 
Mπορεί να χρησιμοποιηθεί κατακόρυφα για το 
παιχνίδι ρόλων και οριζόντια για τα μωρά και τις 
θεραπείες ομιλίας. Όλοι οι καθρέφτες Henbea 
έχουν ασφαλείς μεθακρυλικές επιφάνειες μεγάλης 
ευκρίνειας που δεν αλλοιώνουν το είδωλο 
(100x1,5x65) εκ.

€ 13,28 | 45.003
Καθρεφτάκια
Σετ από 8 κυκλικά διαμέτρου (10) εκ. και 8 τετράγωνα 
(10x10) εκ., καθρεφτάκια φτιαγμένα από ειδικό άθραυστο 
πλαστικό. Εντελώς ακίνδυνα Μπορούν να κάμπτονται για κοίλες 
και κυρτές εικόνες, για παρατήρηση συμμετρίας και κώνους, 
επίσης, να κόβονται σε διαφορετικά σχήματα και μεγέθη.

€ 117,27 | 45.018
Τριπλός καθρέπτης 
Εκπαιδευτικό παιχνίδι - διδακτικό υλικό υψηλής ποιότητας. 
Άθραυστος καθρέθτης 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. Τα πλαίσια είναι κατασκευασμένα από πολύχρωμο αλουμίνιο 
και η επιφάνεια είναι κατασκευασμένη από καθαρό μεθακρυλικό. 
Διαστάσεις κάθε πάνελ (35x3x100) εκ.

€ 6,94  
| 134.012
Αναστημόμετρο 
καμηλοπάρδαλη 
“EVA”
Αναστημόμετρο τοίχου από 
αφρώδες πλαστικό EVA πολύ 
ελαφρύ. Ξεκινάει από τα (40) 
εκ., με μέγιστο (180) εκ.

€ 6,94  
| 134.013
Αναστημόμετρο 
δεινόσαυρος “EVA”
Αναστημόμετρο τοίχου από 
αφρώδες πλαστικό EVA πολύ 
ελαφρύ. Ξεκινάει από τα (50) 
εκ., με μέγιστο (160) εκ.

€ 6,94 
 | 134.018
Αναστημόμετρο 
ελέφαντας “EVA”
Αναστημόμετρο τοίχου από 
αφρώδες πλαστικό EVA 
πολύ ελαφρύ. Ξεκινάει 
από τα (50) εκ., με 
μέγιστο (170) εκ.

€ 12,84 | 45.002
Καθρεφτάκια πλαστικά
Εκπαιδευτικό παιχνίδι-διδακτικό υλικό υψηλής ποιότητας. Σετ 
από 8 καθρεφτάκια (14x20) εκ., φτιαγμένα με ειδικό άθραυστο 
πλαστικό, για ατομική χρήση από κάθε παιδί χωριστά. Εντελώς 
ακίνδυνα. Μπορούν να κάμπτονται για κοίλες και κυρτές 
εικόνες, για παρατήρηση συμμετρίας και κώνους, επίσης, να 
κόβονται σε διαφορετικά σχήματα και μεγέθη.

€ 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) εκ., με μέγιστο (160) 
εκ., (22,9x2,5x130) εκ.

Ε
ξο

πλ
ισ

μό
ς 

Α
ίθ

ου
σα

ς 



99Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Ε
ιδ

ικ
ό

ς 
εξ

ο
πλ

ισ
μό

ς
D

V
D

 -
 C

D

€ 9,22 | 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.

Ε
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€ 30,39 | 140.001
Πολυλειτουργικός πίνακας - εκθετήριο
Ένας πίνακας εκθετήριο από πλαστικοποιημένο καραβόπανο υψηλής αντοχής 
και διαφανείς λωρίδες. Απαραίτητος 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. (104x80) εκ.

€ 25,01  
| 140.083
Πίνακας μαρκαδόρου 
και μαγνητικός 
(70x50) εκ.
Ελαστικός, πρακτικός και ελαφρύς 
κατασκευασμένος από εύκαμπτο 
υλικό, μεταφέρεται εύκολα! 
Τοποθετείται εύκολα στον τοίχο. 
(70x1x50) εκ.

€ 27,10 | 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) εκ.

€ 9,42  
| 140.089
Αυτοκόλλητες 
θήκες 
ταξινόμησης και 
προσδιορισμού
Το σετ περιλαμβάνει 
25 καρτέλες και 3 
επιπλέον θήκες δώρο! 
(3,7x5,5 ) εκ.

€ 11,64 | 140.084
Αυτοκόλλητες - εύκαμπτες λωρίδες
Το σετ περιλαμβάνει 12 λωρίδες (25x3) εκ. και 8 λωρίδες (25x2) εκ. που κόβονται εύκολα και 
είναι ιδιαίτερα εύκαμπτες. Ιδανικά για ποστάρισμα ανακοινώσεων, καρτών παιχνιδιού, εργασιών 
και για πολλές ακόμα χρήσεις στον παιδικό σταθμό και στο νηπιαγωγείο. Πάνω τους γράφεις και 
σβήνεις εύκολα ενώ χάρη στην μεταλλική επίστρωση που διαθέτουν έλκονται από μαγνήτες.
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€ 13,34 | 140.122
Baby Puzzles, ζώα
Το σετ περιλαμβάνει 9 παζλ μεγάλων διαστάσεων 
των 3 και 4 τμχ (23,6x18,7x7,2) εκ. 

€ 13,34 | 140.123
Baby Puzzles, υγιεινά φαγητά
Το σετ περιλαμβάνει 9 παζλ μεγάλων διαστάσεων των 
3 και 4 τμχ (23,6x18,7x7,2) εκ. 

€ 6,86 | 15.038
Χτίζω και δημιουργώ με 9 κούπες
Από άθραυστο πλαστικό σε εννέα διαφορετικά 
μεγέθη. Kάθε μία έχει στην κορυφή κόφτη 
πλαστελίνης ή πηλού σε διαφορετικά σχέδια 
(αστέρι, τετράγωνο, τρίγωνο κλπ) και τρύπες που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν σουρωτήρι νερού 
ή σήτα άμμου (10x10) εκ. 

€ 65,63 | 159.092
Speedy Rhino
Το χαριτωμένο ξύλινο 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) εκ. 

€ 5,59 | 
27.160
Βρεφικό παζλ, 
κατοικίδια
Ξύλινο βρεφικό παζλ 
πρώιμης ανάπτυξης 
με 4 μεγάλα κομμάτια 
(10x10) εκ. 

€ 5,59 | 27.161
Βρεφικό παζλ, 
καιρικές  
συνθήκες
Ξύλινο βρεφικό παζλ 
πρώιμης ανάπτυξης με 4 
μεγάλα κομμάτια (10x10) 
εκ. 

€ 12,17 | 27.163
Βρεφικό παζλ με πλαίσιο, μεταφορικά μέσα
Ξύλινο βρεφικό παζλ πρώιμης ανάπτυξης με πλαίσιο. Το πλαίσιο 
διευκολύνει το μικρότερο παιδί στην ολοκλήρωση του παζλ σε 
σχέση με το παραδοσιακό παζλ (15x15) εκ. 

Β
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€ 8,82 | 48.026
Περιστρεφόμενη κουδουνίστρα
Με αντιθέσεις φωτεινών χρωμάτων και διαφορετικές 
υφές, προσελκύει το μικρό παιδί! Βοηθάει στο 
συντονισμό της κίνησης και είναι έτσι σχεδιασμένη 
ώστε να διευκολύνει την περιστροφή (13x13) εκ. 

€ 8,86 | 48.029
Κουδουνίστρα χελώνα
Κινούνται πάνω κάτω κεφάλι και 
πόδια καθώς ακούγεται ο ήχος της 
κουδουνίστρας. Πατώντας το κουμπί ακούγονται ήχοι. 
Αναπτύσσει τις αισθήσεις (12,5) εκ. 

€ 12,17 | 27.164
Βρεφικό παζλ με πλαίσιο, κατοικίδια ζωάκια
Ξύλινο βρεφικό παζλ πρώιμης ανάπτυξης με πλαίσιο. Το πλαίσιο 
διευκολύνει το μικρότερο παιδί στην ολοκλήρωση του παζλ σε 
σχέση με το παραδοσιακό παζλ (15x15) εκ. 
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€ 15,78 | 4.296
Ανθρωπάκια ήχου, όρασης και αφής
Απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι για μωρά. Tο σετ 
περιλαμβάνει 3 διαφορετικά ανθρωπάκια με 3 διαφορετικές 
ιδιότητες: την ακουστική, την οπτική και την υφή (6x6x5,4) εκ. 

€ 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. Ο μεγάλος κύλινδρος 
έχεις διαστάσεις (8,8x8,8x8,8) εκ.  

€ 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.  
Οι διαστάσεις του μεγάλου κύβου είναι (8,8x8,8x8,8) εκ.  

€ 31,53 | 4.339
Δέντρο κλικ κλακ
Ρίξτε τη μπάλα μέσα από την τρύπα και δείτε 
την ξύλινη μπάλα να κάνει τη διαδρομή! 
(24,8x24,7x28,6) εκ. 

€ 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) εκ. 

€ 54,83 | 10.036
Το πρώτο μου Χριστουγεννιάτικο δεντράκι
Θα διασκεδάσουν πολύ στολίζοντας το δικό τους δέντρο Χριστουγέννων. Ταυτόχρονα, μπορούν 
να παίξουν στη διαδρομή που διαθέτει για το τρενάκι. Περιλαμβάνονται 8 στολίδια, 1 αστέρι 
και 1 τρενάκι. (53,3x53,3x78,7) εκ. 

€ 133,38 | 10.057
Πανέμορφη γωνιά δραστηριοτήτων  
της Step2 για πολύ μικρά παιδιά. 
Με πολλές δραστηριότητες που τα βοηθούν να βελτιώσουν  
τις λεπτές κινητικές τους ικανότητες! (83,2χ80,3χ106) εκ.

€ 57,63 | 10.053
Κέντρο δραστηριοτήτων από τη 
Step2 για πολύ μικρά παιδιά. 
Γλιστρήστε, βουτήξτε και ανεβείτε! Οι μικροί 
αθλητές θα διασκεδάσουν πολύ διότι θα μπορούν 
να παίξουν στον αναρριχητή, στην μπασκέτα, στην 
εστία ποδοσφαίρου και μπέιζμπολ. Το ύψος του 
αναρριχητή είναι (16,5) εκ. (73,7χ68,6χ39,4) εκ.
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€ 18,92 | 4.346
Αγωνιστικό αυτοκίνητο με λαγουδάκι
Το αγωνιστικό όχημα με λαγουδάκι διαθέτει τροχούς που δίνουν 
την ίδια κίνηση με ένα αληθινό αγωνιστικό (12,7x11,3x18) εκ. 

€ 18,92 | 4.347
Αγωνιστικό αυτοκίνητο με γατόπαρδο
Το αγωνιστικό όχημα με γατόπαρδο διαθέτει τροχούς που δίνουν 
την ίδια κίνηση με ένα αληθινό αγωνιστικό (10,4x11,3x18) εκ. 

€ 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) εκ. 

€ 14,19 | 4.352
Λαγουδάκι που κινείται
Καθώς τραβάτε το σχοινάκι το λαγουδάκι κάνει 
άλματα σαν αληθινό (12,3x10,7x7,5) εκ. 

€ 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 που 
συμπεριλαμβάνονται 
(24) εκ. 

€ 9,64 | 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 (18x15x7) εκ. 

€ 19,12 | 48.085
Toboggan Ball
Τοποθετώντας τα 4 μπαλάκια στις θέσεις τους στο 
πάνω μέρος του πύργου το παιδί αναπτύσσει τον 
προσανατολισμό στο χώρο, στη συνέχεια χτυπώντας τα 
με το σφυράκι αρχίζει η διασκέδαση...και επαληθεύει 
τη σχέση αιτίας-αποτελέσματος (25x34) εκ. 

€ 14,26 | 48.107
Διασκεδαστικός 
πύργος Stack n Roll
Τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι 
θα μάθουν να ταξινομούν και 
να στοιβάζουν. Το μεγαλύτερο 
κύπελλο διαθέτει παιχνίδι 
μπάλας και σφυριού το 
οποίο το κάνει ακόμα πιο 
διασκεδαστικό. Αναπτύσσει την 
χειρονακτική ικανότητα, τον 
συντονισμό χεριού-ματιού, τον 
χωρικό προσανατολισμό και 
παρακινεί το παιδί να σκεφτεί. 
Διαθέτει 10 κουβαδάκια, 1 
σφυράκι, 2 μπάλες, 1 κύβο 
και 1 καπάκι (80) εκ. 

€ 28,38 | 48.044 Quattro
Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας 
πλαστικό. Τα παιδιά μαθαίνουν σχήματα 
και χρώματα και τα τοποθετούν στη σωστή 
θέση (20) εκ. 
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€ 17,35 | 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) εκ. 

€ 12,43 | 30.058
Κούπες στοίβαξης και 
παζλ σχημάτων
Αναπτύσει και προωθεί τον 
συντονισμό των χεριών και 
των ματιών. Ένας πολύ καλός 
τρόπος μέτρησης με πολύχρωμες 
εικόνες και σχήματα. 
Περιλαμβάνει 10 πολύχρωμες 
κούπες και 8 σχήματα, διάμετρος 
του κουβά 6 εκατοστά.  

€ 14,18 | 30.059
Carousel
Παραδοσιακό παιχνίδι από πλαστικό 
με ωραία χρώματα, αναπτύσσει την 
οπτική αίσθηση (17,5x17x23) εκ. 

€ 13,99 | 30.060
Βάση σχημάτων με ήχους
Παιχνίδι ταξινόμησης με 6 διαφορετικά σχήματα και χρώματα. Χτυπώντας 
με το σφυρί κάθε σχήμα, κάνει διαφορετικό ήχο (29x18x16) εκ. 

€ 40,78 | 30.061
Χτίσε με Tobbles
Με έξι μοναδικής εφαρμογής και 
ισσοροπίας φωλιές, το παιδί φτιάχνει 
απροσδόκητα εύκολα τον πολύ 
σταθερό πύργο (30) εκ. 

€ 20,12 | 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 ένα ωραίο ήχο. Τα 5 σχήματα 
μπορούν να στοιβαχθούν το ένα πάνω στο άλλο 
εύκολα και σταθερά (23) εκ. 

€ 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 (26,5) εκ. 

€ 15,98  
| 48.089
Κύλινδρος 
δραστηριοτήτων
Ενθαρρύνει το παιδί 
να ανιχνεύσει και να 
ανακαλύπτει. Είναι 
ένα παιχνίδι άσκησης 
που προωθεί κινητικές 
δεξιότητες (19) εκ. 

€ 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.
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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) εκ. 

€ 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) εκ. 

€ 19,20 | 4.215
Φίδι που κινείται
Παιχνίδι σχεδιασμένο όμορφα, σε σχήμα φιδιού. Τραβώντας το σχοινάκι 
το φίδι κινείται «κυματιστά». Ενθαρρύνει την επιδεξιότητα χεριών και το 
συντονισμό ματιού-χεριού (10,5x44x5,5) εκ. 

€ 19,21 | 4.256
Σκυλάκι που κινείται
Ενα όμορφο και χαρούμενο κουτάβι που θα χαρίσει ατέλειωτες 
ώρες διασκέδασης στα παιδιά καθώς θα το τραβούν και θα το 
βλέπουν να χορεύει. Ενθαρρύνει την επιδεξιότητα χεριών και το 
συντονισμό ματιού-χεριού (7,2x11,6x22,6) εκ. 

€ 22,67 | 4.257
Χαρούμενο τρενάκι
Το χαρούμενο τρενάκι αποτελείται από 3 βαγόνια με τα οποία μπορούν να 
παίξουν χωριστά ή ενωμένα. Το παιχνίδι αυτό ενθαρρύνει το συντονισμό ματιού-
χεριού (9,1x35x7,4) εκ. 

€ 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) εκ. 

€ 9,62 | 48.093
Πιάνο μωρού
Μικρό πιάνο με 3 μεγάλα 
πλήκτρα για να ευχαριστήσει 
τους νέους καλλιτέχνες. 
Κάθε πλήκτρο έχει το δικό 
του ήχο (16) εκ. 

€ 26,55 | 30.036
Μαλακά τουβλάκια 
κατασκευών
Παιχνίδι κατασκευών 32 τμχ από πολύ 
μαλακό υλικό. Πολύ απλό στο παίξιμο, 
ιδανικό για την ανάπτυξη κινητικών 
δεξιοτήτων σε παιδιά προσχολικής 
αγωγής (36x30x7,5) εκ. 

€ 70,42 | 30.062
Μαλακά τουβλάκια κατασκευών
Παιχνίδι οικοδομικού υλικού  106 τμχ σε διάφορα χρώματα και 
σχήματα από ελαστικό υλικό που πλένεται. Εύκολα στη μεταχείριση, 
ιδανικό για παιχνίδι από μικρά παιδιά στο νηπιαγωγείο ή τον παιδικό 
σταθμό. (40x40x15) εκ. 
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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

€ 11,21 | 28.087
Το πρώτο μου σκυλάκι
Οι μικροί μας φίλοι που μαθαίνουν να περπατούν, θα απολαύσουν το 
πολύ συμπαθητικό συρόμενο σκυλάκι της Viking (20x14x15) εκ.

€ 11,21 | 28.088
Το πρώτο μου ελεφαντάκι
Οι μικροί μας φίλοι που μαθαίνουν να περπατούν, θα απολαύσουν το πολύ συμπαθητικό 
συρόμενο ελεφαντάκι της Viking. (20x14x16) εκ. 

€ 9,60 | 28.089
Η πρώτη μου 
χελωνίτσα
Οι μικροί μας φίλοι που 
μαθαίνουν να περπατούν, 
θα απολαύσουν την πολύ 
συμπαθητική συρόμενη 
χελωνίτσα της Viking 19 εκ.. 
(14,5x20x15,5) εκ. 

“
”

Τα ξύλινα παιχνίδια 
CHELONA διακρίνονται 

για την ποιότητα 
κατασκευής τους 

και το εκπαιδευτικό 
τους περιεχόμενο. Τα 
συγκεκριμένα οχήματα 
έχει Pullback κίνηση!

€ 14,38 | 48.090
Gusgus
Πιέζοντας το σκουληκάκι στο κέντρο του ενεργοποιείται και κινείται 
προσελκύοντας την προσοχή του παιδιού. Ενισχύει την γλωσσική 
ανάπτυξη και την λεπτή κινητικότητα (22,5) εκ. 

€ 9,66 | 48.092
Τρομπέτα μωρού
Αυτή η μοναδική μικρή τρομπέτα με τα 3 κουμπιά 
δημιουργεί υπέροχα φωτεινά εφέ και ήχους (16) εκ. 

€ 9,66  
| 48.091
Κιθάρα 
μωρού
Αυτή η μοναδική 
μικρή κιθάρα 
με τα 3 κουμπιά 
δημιουργεί 
υπέροχα φωτεινά 
εφέ και ήχους 
(16) εκ. 
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€ 16,76 | 48.036
Ζώα ζούγκλας
Σετ από 6 μαλακά, ελαστικά, απαλά και ευχάριστα στην αφή.  
Κάνουν αστεία σφυρίγματα, χωρίς ενσωματωμένο μηχανισμό (11) εκ. 

€ 25,80 | 48.049
Raceball
Τα μπαλάκια στριφογυρίζουν 
με αργή ταχύτητα για να 
εστιάσουν την προσοχή τους τα 
παιδιά και να αναπτύξουν την 
παρατηρητικότητά τους (36) εκ. 

€ 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 (19x19x19) εκ. 

€ 3,16 
 | 48.095
Ζωάκια 
κυλιόμενα
Ο κάβουρας, ο 
βάτραχος και η 
ταχύτερη χελώνα 
στον κόσμο εύκολα 
μπορούν να κινηθούν 
και να περιστραφούν. 
Προάγει την λεπτή 
κινητικότητα και τον 
συντονισμό (16) εκ. 

€ 8,78 | 48.028
Κουδουνίστρα κάμπια
Συνδυάζει αντιθέσεις χρωμάτων και 
διαφορετικές υφές που αναπτύσσουν 
όραση, ακοή και αφή (18) εκ. 

€ 20,66 | 30.035
Κατασκευή μαλακών 
αυτοκινήτων
Παιχνίδι κατασκευών 30 τμχ από 
πολύ μαλακό υλικό από 4 έως 13 
εκ. Πολύ απλό στο παίξιμο, ιδανικό 
για την ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων 
σε παιδιά προσχολικής αγωγής. 
Κατάλληλο για χρήση σε παιδικούς 
σταθμούς και νηπιαγωγεία. Ενδεικτικές 
διαστάσεις: διάμετρος τροχών 4 εκ 
μήκος οχήματων 13 εκ  

€ 25,32 | 30.052
Μαλακά ζωάκια
Πολύ απλό στο παίξιμο περιέχει 44 τμχ, ιδανικό για την ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων σε παιδιά 
προσχολικής αγωγής (30x6x30) εκ. 

€ 15,80 | 140.098
Παζλ ζωϊκό βασίλειο
Περιέχονται 9 παζλ διαφορετικού βαθμού δυσκολίας, ήτοι 3 
παζλ 3 τμχ, 3 παζλ 4 τμχ και 3 παζλ 6 τμχ. Απεικονίζουν 
θέματα παρμένα από το κόσμο των ζώων τη φάρμα, τον 
ωκεανό και τη ζούγκλα διαστάσεων (21,5x15,5) εκ.  

€ 13,34 | 140.124
Χαρούμενα παιδιά του κόσμου
Το σετ περιλαμβάνει συνολικά 12 παζλ, 4 παζλ των 3 τμχ,  
4 παζλ των 4 τμχ και 4 παζλ των 6 τμχ (23,6x18,7x7,2) εκ. 
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€ 65,55 | 140.004
Η φύση και η διατήρησή της
Περιέχει μαγνητικό πίνακα (50x70) εκ, 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, η προσοχή και η μνήμη (52x74x3) εκ. 

€ 27,82 | 140.072
Ανακύκλωση και εξοικονόμηση ενέργειας
6 διασκεδαστικές ιστορίες οι οποίες εξιστορούν τις περιπέτειες 2 αδερφιών που μαθαίνουν κάποιες απλές 
μεθόδους για την ανακύκλωση και την εξοικονόμηση ενέργειας (24x17x5) εκ. 

€ 27,82 | 140.071
Eξοικονόμηση νερού
6 διασκεδαστικές ιστορίες οι οποίες εξιστορούν τις περιπέτειες 2 αδερφιών που μαθαίνουν κάποιες απλές 
μεθόδους για την εξοικονόμηση του νερού (24x17x5) εκ. 

€ 20,59 | 140.054
Διαχωρισμός στην ανακύκλωση
Τα παιδιά μαθαίνουν να διαχωρίζουν, να ταξινομούν διαφορετικά είδη σκουπιδιών όπως μπουκάλια, 
χαρτιά κλπ και να τα τοποθετούν στον αντίστοιχο κάδο ανακύκλωσης. Το παιχνίδι περιέχει 5 κάδους μπλε, 
πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί και γκρι (20x19x10) εκ, 35 κάρτες (6,1x6,1) εκ που απεικονίζουν διάφορα 
είδη σκουπιδιών και τυπωμένα αυτοκόλλητα για να τοποθετηθούν σε κάθε κάδο ανάλογα με τον τύπο τους. 
Περιλαμβάνει οδηγό δραστηριοτήτων (33x25x6) εκ. 

€ 22,20 | 159.058
Paul Panda
1 κουτί με το πάντα Paul, 1 δίσκο, 24 ράβδους μπαμπού σε 3 μήκη 9,12,15 εκ, 
8 σε κάθε μέγεθος, 10 φύλλα μπαμπού. Με την βοήθεια του μικρού πεινασμένου 
πάντα Paul, 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) εκ. 
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€ 13,81 | 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) εκ. 

€ 18,42 | 4.267
Μάθε τις εποχές
Παιχνίδι δύο όψεων που βοηθάει τα παιδιά να μάθουν τις εποχές 
(1,1x5,8x15) εκ. 

€ 14,99 | 4.316
Επιτραπέζιο μάθε και βρες τις 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) εκ.  

€ 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) εκ. 

€ 22,79 | 27.133 Καιρικές συνθήκες
Περιέχει 8 παζλ (20x15) εκ με 9,15 και 18 μεγάλα κομμάτια το καθένα (20x15) εκ. 

€ 20,15 | 27.135
Τέσσερις εποχές Περιέχει 4 ξύλινα παζλ (30χ20) εκ με 30 μεγάλα κομμάτια το καθένα (30x20) εκ. 
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€ 73,66 | 45.030
Το μαγνητικό μας 
ημερολόγιο
Ένα εύρωστο σχολικό ημερολόγιο. 
Ολοκληρώθηκε με πολυτελές 
πλαίσιο από αλουμίνιο, εύκολα 
τοποθετείται στον τοίχο, σε τραπέζι 
ή σε κάποιο κουτί. Τα καρτελάκια 
που περιέχει είναι μεγάλα, 
μαγνητικά, φτιαγμένα από εύκαμπτο 
πλαστικό. Επίσης, περιέχει ένα 
χρήσιμο πορτοφολάκι αποθήκευσης 
για τα καρτελάκια που δεν 
χρησιμοποιούνται.

€ 20,50 | 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 (48x1x32) εκ. 

€ 21,98 | 45.042
Παρουσίασε τις εποχές
Το σετ περιλαμβάνει 4 μεγάλα δέντρα-αφίσες που το καθένα παρουσιάζει 
την μια εποχή. Ο χειμώνας είναι ένα Χριστουγεννιάτικο δέντρο 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 δέντρα, 4 
κάρτες (για να γράψετε τις εποχές), 28 κύκλοι με διάφορα αντικείμενα και 
αυτοκόλλητο velcro (45x1x70) εκ. 

€ 35,68 | 45.048
Ανακύκλωση σκουπιδιών
Περιλαμβάνει 3 κάδους-καρτέλες για ταξινόμηση του πλαστικού, του γυαλιού και 
του χαρτιού και 36 καρτέλες με αντικείμενα. Φτιαγμένο από ανθεκτικό, υψηλής 
ποιότητας, ελαστικό πλαστικό (72x53) εκ. 

€ 37,79  
| 105.003
Εκπαιδευτική 
πάντα 4 εποχές
Συνοδεύεται από 24 
αποσπώμενα κομμάτια 
(με σκρατς) τα οποία 
τοποθετούνται έτσι ώστε 
να γνωρίσουν τα παιδιά τις 
εποχές (50x70) εκ. 
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€ 24,92 | 105.014
Φτιάξε εκφράσεις ανδρικού προσώπου
(50x70) εκ. 

€ 24,92 | 105.015
Φτιάξε εκφράσεις γυναικείου προσώπου
(50x70) εκ. 

“ ”
Φτιάξτε τον κύριο - κυρία με χαρούμενο, λυπημένο, θυμωμένο ή ευτυχισμένο πρόσωπο. Ιδανικός τρόπος 
να γνωρίσουν τα παιδιά τα συναισθήματα και τις εκφράσεις του προσώπου που αντιστοιχούν σε αυτά. Με 

αποσπώμενα κομμάτια για να φτιάχνουν τα παιδιά την δική τους εκδοχή του χαρούμενου ή του λυπημένου.

€ 47,64 | 140.006
Το σώμα και οι εκφράσεις  
του προσώπου
16 προχαραγμένα πλαστικά φύλλα με τα μέλη του 
σώματος και αναρίθμητες εκφράσεις προσώπου 
διαστάσεων (35x25) εκ, 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, του σχήματος, κ.α. 
(39,5x29x5,5) εκ. 

€ 21,68 | 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) εκ 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 (24x17x7) εκ. 

€ 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) εκ και 
60 bingo (κόκκινες μάρκες) (24x17x6) εκ. 
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€ 42,15 | 140.068
Τα συναισθήματα με γαντόκουκλες
Το σετ περιλαμβάνει 6 γαντόκουκλες (από τις οποίες οι 4 έχουν 2 όψεις) ύψους 26 εκ 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 (36x25x12) εκ. 

€ 17,32 | 140.107
Αναγνωρίζω και καθοδηγώ τα συναισθήματα
Τα παιδιά ανακαλύπτουν τα συναισθήματα παίζοντας, 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 (38x1x29) εκ. 

€ 13,34 | 140.115
Σετ 10 παζλ συναισθήματα
Σετ από 10 παζλ 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, το θυμό, την αηδία, τη θλίψη, το φόβο και την ενοχή. Προοδευτική 
παζλ του 3, 4 και 6 κομμάτια. Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας χαρτόνι 
(23,6x18,7x7,2) εκ. 

€ 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, το θαυμασμό, τη περιέργεια, την έκπληξη, το θυμό, την 
αηδία, τη θλίψη, το 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 (20,4x8,5x3,5) εκ. 

€ 31,77 | 140.129
Συνδύασε τα συναισθήματα
Παρατηρήστε τις διαφορετικές καταστάσεις, βάλτε τον εαυτό σας στα παπούτσια των 
χαρακτήρων και περιγράψτε πώς αισθάνονται. Η δραστηριότητα αυτή ενθαρρύνει 
την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων όπως είναι η ενσυναίσθηση, ο προσδιορισμός 
των συναισθημάτων και βοηθά στην ανάπτυξη της συναισθηματικής συνείδησης 
(31x15,3) εκ. 
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€ 17,44 | 215.001
Η εξερεύνηση των συναισθημάτων
Εκπαιδευτικό παιχνίδι συναισθηματικής νοημοσύνης και 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. Η 
εξερεύνηση των συναισθημάτων 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) εκ. 

€ 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. 

€ 18,32 | 27.126
Παζλ, συναισθήματα 1
Ξύλινο πάζλ με τα βασικά συναισθήματα που καθοδηγούν τη συμπεριφορά μας. 4 παζλ με 12 κομμάτια το καθένα (30x20) εκ. 

€ 18,32 | 27.127
Παζλ, συναισθήματα 2
Ξύλινο πάζλ με τα βασικά συναισθήματα που καθοδηγούν τη συμπεριφορά μας. 4 παζλ με 12 κομμάτια το καθένα (30x20) εκ. 

€ 19,72 | 4.334
Παιχνίδι μνήμης με συναισθήματα
Τα παιδιά μαθαίνουν να ταιριάζουν δύο πανομοιότυπα συναισθήματα! 
Το σετ περιλαμβάνει 24 ξύλινες κάρτες με 12 διαφορετικά 
συναισθήματα. Κάθε κάρτα έχει διάστασεις (6,7x1,5) εκ.  
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€ 14,68 | 45.051
Τερατάκια συναισθημάτων
Με αυτά τα φιλικά τερατάκια τα παιδιά μπορούν να μάθουν τα 
βασικά συναισθήματα. Περιεχόμενα: 6 τερατάκια, 6 κάρτες, 2 
περιστρεφόμενοι δείχτες, 1 στυλό και οδηγίες παιξίματος (12x8,5) εκ. 

€ 47,90 | 45.052
Πρόσωπα και εκφράσεις
Ένα πλήρες σετ για να το φτιάξετε αστεία ή σοβαρά πρόσωπα, με διαφορετικά φυλετικά 
χαρακτηριστικά και εκφράσεις. Ιδανικό για συζήτηση που αφορά την διαφορετικότητα. 

€ 16,94 | 45.058
Κύβοι συναισθημάτων (στα Αγγλικά)
Σετ 6 τμχ.  

€ 30,74 | 45.059
22 φωτογραφίες 
συναισθημάτων
Στόχο έχει την ανάπτυξη 
σε πρώιμο βαθμό της 
συναισθηματικής νοημοσύνης 
των νηπίων μαθαίνοντας 
να τα αναγνωρίζουν από 
την έκφραση. Σετ 22 τμχ, 
περιλαμβάνει λεξιλόγιο στα 
Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά 
(14x21) εκ. 

€ 15,90 | 48.104
Επιθεωρητής συναισθημάτων
Σκοπός του παιχνιδιού είναι να εξιχνιαστούν μία-μία οι υποθέσεις ακολουθώντας τα πειστήρια. Το παιχνίδι 
είναι απλό. Ο κάθε παίχτης γυρνάει τον τροχό και επιλέγει κάρτα μυστηρίου. Έπειτα καλείται να σκεφτεί και 
να εκφράσει το πώς προκλήθηκε το συμβάν που απεικονίζει η κάρτα του και τι συναισθήματα προκάλεσε 
στους παθόντες αλλά και στον ίδιο. Τέλος θα πρέπει με όσο το δυνατόν θετικότερη προσέγγιση να προτείνει 
προληπτικές ενέργειες για αποφυγή ή αναπαραγωγή (αν είναι θετική κατάσταση) παρόμοιας κατάστασης 
στο μέλλον. Όποιος φέρει εις πέρας όλο το σενάριο παιχνιδιού με επιτυχία ανταμείβετε με κάρτα αστέρι. 
Νικητής είναι ο παίκτης με τις περισσότερες κάρτες αστέρια στο τέλος του παιχνιδιού. Περιλαμβάνονται σε 
όμορφο στοιβαρό κουτί από χαρτόνι: 24 κάρτες συμβάντων (6 σε κάθε κατηγορία), ένας τροχός τυχαίας 
επιλογής κατηγορίας, πλαστικός μεγεθυντικός φακός και 18 κάρτες αστέρια (23x8x34) εκ. 

€ 15,92 | 48.103
Κάψουλες συναισθημάτων
Περιλαμβάνονται 10 καρτέλες και πέντε κάψουλες με συναισθήματα 
σε διάφορα χρώματα και μεγέθη. Το παιχνίδι είναι απλό, αρχικά τα 
παιδιά καλούνται να αναγνωρίσουν το συναίσθημα που εκφράζει η 
κάψουλα, έπειτα θα πρέπει να την ανοίξουν και να τοποθετήσουν 
στο εσωτερικό της μία κάρτα που ταιριάζει με το συναίσθημα που 
απεικονίζει. Τέλος με τη βοήθεια του παιδαγωγού συζητάνε για αυτό 
το συναίσθημα, τους λόγους που προκαλείται αλλά και τον τρόπο που 
τα κάνει να το νιώθουν (23x8x34) εκ. 

“
”

Στόχο έχει την ανάπτυξη σε πρώιμο βαθμό 
της συναισθηματικής νοημοσύνης των νηπίων 
μαθαίνοντας να αναγνωρίζουν, να κατανοούν 

και να εκφράζουν τα συναισθήματα τους 
αλλά και των γύρω τους. 
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€ 22,42 | 140.030
50 φωτογραφίες με τις 5 αισθήσεις
Περιλαμβάνει 10 κάρτες (9x9) εκ που απεικονίζουν τις 5 αισθήσεις και 40 
εικόνες (9x9) εκ που παρουσιάζουν δραστηριότητες που αντιπροσωπεύουν 
τις 5 αισθήσεις στη καθημερινότητα. Περιλαμβάνει οδηγό (24x17x7) εκ. 

€ 26,49 | 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) εκ με την εξωτερική και εσωτερική όψη των φρούτων. Περιλαμβάνει οδηγό (24x17x5) εκ. 

€ 30,77 | 140.050
25 ήχοι ζώων και οι ονομασίες τους
Περιέχει 25 κάρτες 2 όψεων (19,5x13,5) εκ, 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. Περιλαμβάνει οδηγό δραστηριοτήτων (24x17x6) εκ. 

€ 31,33 | 140.053
Κάρτες αφής
Τα παιδιά αναπτύσσουν την αίσθηση της αφής καθώς καλούνται να ξεχωρίσουν την κάθε υφή και 
να την συνδυάσουν με την αντίστοιχη φωτογραφία. Περιέχει 16 κάρτες αφής (9x9) εκ, 8 ζεύγη, 16 
κάρτες με τις αντίστοιχες φωτογραφίες και 2 μάσκες για να κλείνουν τα μάτια. Περιλαμβάνει οδηγό 
δραστηριοτήτων και σύστημα αυτοδιόρθωσης (24x17x5) εκ. 

€ 30,77 | 140.052
25 ήχοι με δραστηριότητες στο σπίτι και στην πόλη
Περιέχει 25 κάρτες 2 όψεων (19,5x13,5) εκ, cd με 25 διαφορετικούς ήχους από καθημερινές δραστηριότητες 
και ενασχολήσεις, καθώς 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. 
Περιλαμβάνει οδηγό δραστηριοτήτων (24x17x6) εκ. 

€ 30,77 | 140.051
25 ήχοι ενεργειών και μουσικών οργάνων
Περιέχει 25 κάρτες 2 όψεων (19,5x13,5) εκ, 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. Περιλαμβάνει οδηγό δραστηριοτήτων (24x17x6) εκ. 
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€ 24,00  
| 44.011-1
Φωνές ζώων (CD)
(15x4x14) εκ.

€ 14,40  
| 44.011
Φωνές ζώων  
(κασέτα) (15x4x14) εκ. 

ή

ή

ή

ή

€ 24,00 | 44.012-1
Καθημερινά ακούσματα (CD)
(15x4x14) εκ. 

€ 24,00 | 44.013-1
Θόρυβοι από εργασίες 
ενηλίκων (CD)
(15x4x14) εκ. 

€ 14,40 | 44.013
Θόρυβοι από εργασίες 
ενηλίκων (κασέτα)
(15x4x14) εκ. 

€ 0,80 | 44.013-2
Θόρυβοι από εργασίες 
ενηλίκων (σκέτη κασέτα)
 (15x4x14) εκ.  

€ 0,80 | 44.014-2
Φωνές αγρίων ζώων (σκέτη κασέτα)
(15x4x14) εκ. 

€ 14,40 | 44.015
Ήχοι από την φύση (κασέτα)
(15x4x14) εκ. 

€ 24,00 | 44.015-1
Ήχοι από την φύση (CD)
(15x4x14) εκ. 

€ 0,80 | 44.015-2
Ήχοι από την φύση (σκέτη 
κασέτα)
(15x4x14) εκ. 

“

”

Εκπαιδευτικά cd ή κασέτες για παιδιά 
και εκπαιδευτικούς, μοναδικό διδακτικό 

υλικό. Το κάθε σετ περιλαμβάνει 
11cd με 18 αυθεντικούς ήχους και 
πλαστικές κάρτες που οι εικόνες 
τους ανταποκρίνονται στους ήχους. 
Σκοπός του παιχνιδιού είναι το παιδί 
ακούγοντας τον ήχο να βρίσκει την 

ανάλογη κάρτα-εικόνα. Όλα τα σετ με 
κωδικους 44.011 έως και 44.015 

μπορούν να παίζονται και σαν παιχνίδια 
μνήμης καθώς όλες οι κάρτες είναι 

διπλές μέσα στις πλαστικές κασετίνες.

€ 24,00 | 44.014-1
Φωνές αγρίων ζώων (CD)
(15x4x14) εκ.  
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€ 20,14 | 140.132
Ντόμινο  
με ανάγλυφη υφή
Μεγάλο παιχνίδι αφής ντόμινο με τραχιά 
υφή και στις δύο πλευρές. Εικονογραφημένο 
με πολλή αντίθεση για να αναπτύξει οπτική 
και απτική διάκριση ενώ παίζει το παιδί 
ντόμινο. Κατάλληλο για χρήση από άτομα με 
προβλήματα όρασης (23,6x18,7x7,2) εκ. 

€ 23,60 | 140.077
Αυτοκινητόδρομος και ήχοι ζώων
(24x17x5) εκ.

€ 23,60 | 140.076
Αυτοκινητόδρομος και ήχοι 
μεταφορικών μέσων
(24x17x5) εκ.

“

”

Παιχνίδι συνδυασμού που 
μαθαίνει στα παιδιά να 
συσχετίζουν τους ήχους 

με τις αντίστοιχες εικόνες. 
Ακούγοντας τους ήχους από 

το MP3 cd των διαφορετικών 
ζώων, 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) εκ, 24 κάρτες (5x5) 
εκ, 8 τρόπαια και MP3 cd 

€ 20,16 | 140.118
Κάρτες προγραφής με αφή
Kάρτες προγραφής με αριθμούς και διαδρομές που αναγνωρίζονται με την 
αφή. Εμπνευσμένο από τη μεθοδολογία Montessori (23,6x18,7x7,2) εκ. 

€ 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 
(32,5x23,5x9) εκ. 
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€ 229,34 | 45.063
Μαγικό φωτειζόμενο τραπέζι
Ξύλινο τραπέζι με φωτειζόμενη επιφάνεια από ακρυλικό υλικό πάχους 3 χλ. Tο τραπέζι φωτείζεται 
με 12 διαφορετικά χρώματα με τηλεκοντρόλ. Υπάρχει και κάτω ράφι. Τα πόδια του τραπεζιού 
μπορούν να αφαιρεθούν για παιχνίδι στο δάπεδο από βρέφη. Μια νέα μέθοδος εκμάθησης για 
εκπαιδευτικούς ειδικούς σε διάφορους τομείς. Ενισχύει τη συγκέντρωση για μάθηση μέσω του 
παιχνιδιού. Ιδανικό για αισθητική ολοκλήρωση. Αναπτύσσει τη φαντασία και τη δημιουργικότητα του 
παιδιού. Δραστηριότητες με φως αιχμαλωτίζουν το ενδιαφέρον του παιδιού (90x55x45) εκ. 

€ 41,50 | 140.113
Λόττο σετ 5
Περιλαμβάνει 5 ξύλινα Loto για την εκπαίδευση στις βασικές έννοιες (30x1x22,5) εκ. 

€ 81,83 | 140.007
Σετ 4 παιχνίδια 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) εκ, 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 (74x52x4) εκ. 

1) ΓEΩMETPIKA ΣXHMATA KAI XPΩMATA 2) ΦYΛEΣ KAI EKΦPAΣEIΣ 3) OMAΔEΣ ΠOΣOTHTΩN 4) OMAΔEΣ XPΩMATΩN

€ 20,30 | 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. 

€ 28,46 | 140.105
Σετ 4 παιχνίδια λογικής 1
Τέσσερα παιχνίδια που βασίζονται στο σύστημα 
των συντεταγμένων, (διπλή είσοδος), για την 
αφύπνιση και την προώθηση της λογικής-
μαθηματικής σκέψης. 

€ 28,46 | 140.106
Σετ 4 παιχνίδια λογικής 2
Τέσσερα παιχνίδια που βασίζονται στο 
σύστημα των συντεταγμένων, (διπλή είσοδος), 
για την αφύπνιση και την προώθηση της 
λογικής-μαθηματικής σκέψης. 
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€ 11,97 | 140.060
Καλή συμπεριφορά στο περιβάλλον
Ένα παιχνίδι συνδυασμού που μαθαίνει στα παιδιά ποιές είναι οι σωστές συμπεριφορές 
για την προστασία του περιβάλλοντος. Περιέχει 34 κάρτες (9x9) εκ 17 ζεύγη καρτών, 
στις οποίες απεικονίζεται το σωστό και το λάθος. Περιλαμβάνει οδηγό δραστηριοτήτων 
και σύστημα αυτοδιόρθωσης (18,5x10x6) εκ.

€ 11,97 | 140.065
Καλή συμπεριφορά στο σπίτι
Παιχνίδι συνδυασμού που μαθαίνει στα παιδιά να συμπεριφέρονται καταλλήλως στο σπίτι. Περιλαμβάνει 34 
κάρτες (9x9) εκ, 17 ζεύγη καρτών στις οποίες απεικονίζεται το σωστό και το λάθος. Περιλαμβάνει οδηγό 
δραστηριοτήτων και σύστημα αυτοδιόρθωσης (18,5x10x6) εκ. 

€ 11,97 | 140.061
Καλή συμπεριφορά στο σχολείο
Παιχνίδι συνδυασμού που μαθαίνει στα παιδιά ποιές είναι οι σωστές 
συμπεριφορές των συμμαθητών μέσα στην τάξη. Περιέχει 34 κάρτες 
(9x9) εκ, 17 ζεύγη καρτών στις οποίες απεικονίζεται το σωστό και το 
λάθος. Περιλαμβάνει οδηγό δραστηριοτήτων και σύστημα αυτοδιόρθωσης 
(18,5x10x6) εκ. 

€ 31,23 | 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 2 πιθανά αποτελέσματα. Στο σετ 
περιλαμβάνονται 30 εικονογραφημένες κάρτες (16,5x13,5) εκ με ένα σύστημα αυτοδιόρθωσης, cd 
που περιέχει οδηγό δραστηριοτήτων και τα κείμενα των ιστοριών. Κάθε ιστορία διαρκεί περίπου 20 
λεπτά (24x17x5) εκ. 

€ 11,97 | 140.066
Καλή συμπεριφορά πρόληψη και προστασία
Παιχνίδι συνδυασμού που μαθαίνει στα παιδιά να προλαμβάνουν τα ατυχήματα και να αναπτύσσουν την 
ασφάλεια τους. Περιέχει 34 κάρτες (9x9) εκ, 17 ζεύγη καρτών με το σωστό και το λάθος. Περιλαμβάνει 
οδηγό δραστηριοτήτων και σύστημα αυτοδιόρθωσης (18,5x10x6) εκ. 
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€ 31,23 | 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 2 πιθανά αποτελέσματα. Στο σετ περιλαμβάνονται 
30 εικονογραφημένες κάρτες (16,5x13,5) εκ με ένα σύστημα αυτοδιόρθωσης, cd που περιέχει οδηγό 
δραστηριοτήτων και τα κείμενα των ιστοριών. Κάθε ιστορία διαρκεί περίπου 20 λεπτά (24x17x5) εκ. 

€ 20,85 | 140.075
Θαλπωρή, υγεία και ασφάλεια
Κοιτάζοντας τις 4 φωτογραφίες που απεικονίζονται  
σε κάθε καρτέλα, σημειώνουμε τη 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, 48 διαφορετικούς τύπους συμπεριφοράς, 12 κάρτες λάθους και 
εκπαιδευτικό οδηγό (24x17x5) εκ. 

€ 20,85 | 140.074
Επιείκεια και συνεργασία
Κοιτάζοντας τις 4 φωτογραφίες που απεικονίζονται σε κάθε καρτέλα, σημειώνουμε 
τη 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) εκ, 48 διαφορετικούς τύπους συμπεριφοράς, 12 κάρτες λάθους 
και εκπαιδευτικό οδηγό (24x17x5) εκ. 

€ 30,50 | 140.130
Πόστερς για την πρόληψη της παρενόχλησης, 
bullying
Αντι-εκφοβιστικές αφίσες για την πρόληψη και απαλοιφή του εκφοβισμού στα 
σχολεία. Δείχνουν διαφορετικές καταστάσεις σχολικού εκφοβισμού: σωματική, 
ψυχική ή ψυχολογική, κοινωνικός αποκλεισμός, αποξένωσης ή εκφοβισμός στο 
σχολείο. (30) εκ. 

€ 31,15 | 140.133
Επίλυση διαφορών στο σπίτι
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 2 
πιθανά αποτελέσματα. Στο σετ περιλαμβάνονται 30 εικονογραφημένες κάρτες (16,5x13,5) εκ 
με ένα σύστημα αυτοδιόρθωσης, cd που περιέχει οδηγό δραστηριοτήτων και τα κείμενα των 
ιστοριών. Κάθε ιστορία διαρκεί περίπου 20 λεπτά (13,5x16,5) εκ. 
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€ 26,20 | 140.102
Σετ 4 παζλ συνεργασίας η πόλη
Φτιάξε το κάθε παζλ ξεχωριστά και έπειτα ένωσε τα 
μεταξύ τους για να κάνεις ένα γιγάντιο. Το κάθε παζλ 
περιέχει 15 κομμάτια. Κατασκευασμένο από εύκαμπτο, 
πολύ ανθεκτικό πλαστικό που καθαρίζεται (24x33x2) εκ. 

€ 26,20 | 140.101
Σετ 4 παζλ συνεργασίας η φάρμα
Φτιάξε το κάθε παζλ ξεχωριστά και έπειτα ένωσε 
τα μεταξύ τους για να κάνεις ένα γιγάντιο. Το κάθε 
παζλ περιέχει 15 κομμάτια. Κατασκευασμένο 
από εύκαμπτο, πολύ ανθεκτικό πλαστικό που 
καθαρίζεται (24x33x2) εκ. 

€ 13,83 | 140.117
Για την πρόληψη της 
παρενόχλησης, bullying
Περιλαμβάνει 5 σετ καρτελών 
με αλληλουχίες συμβάντων. Για 
τη διδασκαλία στα παιδιά πώς να 
αποτρέψουν καταστάσεις εκφοβισμού 
πριν καν συμβούν, εξοπλίζοντάς 
τα με τις στρατηγικές για την 
αντιμετώπισή της παρενόχλησης 
(23,6x18,7x7,2) εκ. 

€ 41,63 | 159.018
Παίζουμε στη φάρμα
Ξύλινο επιτραπέζιο παιχνίδι εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Οι 
παίκτες ρίχνουν το ζάρι και ανάλογα με το τι θα φέρουν 
μετακινούν τα πιόνια τους πάνω στο πίνακα  παιχνιδιού και 
συλλέγουν ζωάκια. Εάν πετύχουν ένα από τα δύο σπιτάκια 
φάρμες, τότε ανταλάσουν ζωάκια. Ο πρώτος παίκτης που θα 
καταφέρει να αποκτήσει 2 αγελάδες θα πάρει το τρακτέρ και 
θα είναι ο νικητής του παιχνιδιού (37x10x37) εκ. 

€ 40,73 | 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 στη κορυφή 
του λόφου είναι ο νικητής του χρυσού μήλου. Περιεχόμενο: 1 ξύλινος 
πίνακας παιχνιδιού (37x37) εκ, 4 καβαλάρηδες, 4 άλογα, 1 χρυσό 
μήλο, 1 υφασμάτινη θήκη και 1 ζάρι με χρώματα.  

€ 28,39 | 159.087
Παίζουμε στη φάρμα
Οι παίκτες συλλέγουν ζωάκια και τα ανταλλάσουν μεταξύ τους. Όποιος παίκτης έχει 2 
αγελάδες στο τέλος παίρνει το τρακτέρ και κερδίζει το παιχνίδι. Περιεχόμενο: 1 πίνακας 
παιχνιδιού (36,7x36,7) εκ, 4 φιγούρες, 20 κόκορες, 15 πρόβατα, 5 αγελάδες, 1 τρακτέρ, 
3 κάρτες, 1 ζάρι με 3 διαφορετικές όψεις (37,8x27,5x5) εκ. 
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€ 38,34 | 27.115
Τύπος οικογένειας Νο.1
Ξύλινα παζλ, άριστης ποιότητας και πολύ 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. Το κάθε παζλ περιέχει 10 κομμάτια με ξύλινη βάση (30x4,5x24) εκ. 

€ 9,44 | 27.103
Φροντίζω τα μικρά ζώα
Ξύλινα παζλ, άριστης ποιότητας και πολύ 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. Περιέχει 4 παζλ 15χ15, 2 παζλ με 4 και 2 με 6 μεγάλα κομμάτια (15x15) εκ. 

€ 22,36 | 159.137
Παζλ του κόσμου
Παζλ 21 κομματιών που δίνει στα παιδιά την δυνατότητα να 
εξερευνήσουν τον κόσμο με την βοήθεια του ζωϊκού βασιλείου 
(42,2x33,4x1,5) εκ. 

€ 20,24 | 159.121
Μαθαίνοντας το σωστό 
και το λάθος
Υπάρχουν πολλές καταστάσεις 
στις οποίες προσπαθούμε να 
κρίνουμε αν κάνουμε λάθος ή 
όχι. Το συγκεκριμένο παιχνίδι 
βοηθά τα παιδιά να ξεχωρίσουν τα 
αποδεκτά πρότυπα συμπεριφοράς 
από τα μη αποδεκτά. Οι 32 κάρτες 
απεικονίζουν την αλληλοβοήθεια, 
την ενσυναίσθηση, τη συνεκτίμηση, τη 
κατανομή, τη τήρηση των κανόνων, το 
σεβασμό, την ευγένεια, την υπομονή 
και την ένταξη (28x20x5) εκ. 
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€ 18,49 | 140.044
Η προέλευση των τροφίμων
Ένα παιχνίδι για να μάθουν τα παιδιά να ταξινομούν τα τρόφιμα σύμφωνα με τη γέννησή τους. Το σετ περιλαμβάνει 5 εξαγωνικές 
κάρτες 7,5 εκ οι οποίες αντιπροσωπεύουν τις 5 πηγές των τροφίμων και 30 κάρτες (7,5x7,5) εκ και πάχους 2,5 εκ οι οποίες 
παρουσιάζουν τα τρόφιμα. Περιέχει σύστημα αυτοδιόρθωσης και οδηγό δραστηριοτήτων (24x17x5) εκ. 

€ 23,87 | 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) εκ, 54 
κάρτες τροφίμων (7x7) εκ και 30 χρωματιστές μάρκες. 

€ 28,75 | 140.073
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, 54 κάρτες τροφίμων, εκπαιδευτικό οδηγό και φύλλο-πυραμίδα για να το χρωματίσετε (66x1x45) εκ.  

€ 12,32  
| 27.147
Παζλ με 
επαγγέλματα 
υγείας,  
οδοντίατρος 
(30x20) εκ.

€ 12,32 | 27.149
Παζλ με επαγγέλματα υγείας, 
οφθαλμίατρος
(30x20) εκ.

€ 12,32 | 27.148
Παζλ με επαγγέλματα υγείας, γιατρός
(30x20) εκ.

Ξύλινα παζλ, άριστης ποιότητας και πολύ 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. Με 12 μεγάλα κομμάτια
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€ 9,44  
| 27.102
Φροντίζω τον 
εαυτό μου 
(15x15) εκ. 

€ 36,80 | 27.113
Φροντίζουμε τους εαυτούς μας No.1
 (30,4x4,5x21,6) εκ. 

€ 12,32 | 27.150
Παζλ με καλές πρακτικές υγιεινής, 
κάνω μπάνιο
(30x20) εκ. 

€ 12,32 | 27.151
Παζλ με καλές πρακτικές υγιεινής, 
πλένω τα δόντια μου
(30x20) εκ. 

€ 12,32 | 27.152
Παζλ με καλές πρακτικές υγιεινής, 
πλένω τα χέρια μου
(30x20) εκ. 

Υ
γι

ει
νή

Ξύλινα παζλ, άριστης ποιότητας και πολύ 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. 4 παζλ 15χ15 εκ περιέχει 2 παζλ με 4 και 2 με 6 με μεγάλα κομμάτια

Ξύλινα παζλ, άριστης ποιότητας και πολύ 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. Με 12 μεγάλα κομμάτια 
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€ 13,75 | 219.001
Πουλιά εξωτικά (6,5) 

€ 13,75 | 219.004
Πεταλούδες

€ 13,75 | 219.002
Πουλιά αυλής

“ ”
 Σετ με πλαστικά πουλιά και πεταλούδες με 
πολύ ρεαλιστικές λεπτομέρειες σαν αληθινά. 

Κατασκευασμένα από άριστης ποιότητας μαλακό 
πλαστικό που δεν κόβεται με το δάγκωμα.
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€ 5,26 | 217.008 Έντομα
16 πλαστικά έντομα με πολύ ρεαλιστικές λεπτομέρειες σαν αληθινά, σε συσκευασία σωλήνα.

€ 5,26 | 217.009 Ερπετά
8 πλαστικά ερπετά με πολύ ρεαλιστικές λεπτομέρειες σαν αληθινά, σε συσκευασία σωλήνα.

€ 29,44 | 217.011
Διάφορα ζώα ανάμεικτα
200 πλαστικά ζωάκια με πολύ 
ρεαλιστικές λεπτομέρειες σαν 
αληθινά, σε κουβαδάκι. Περιλαμβάνει 
ζώα φάρμας, ζούγκλας, θάλασσας 
αλλά και προϊστορικά.

€ 3,08 | 88.016
Περιγραφή Ζώα θάλασσας
Κείμενο Περιλαμβάνει δελφίνι, 
φάλαινα, καρχαρία, χταπόδι, αλογάκι 
της θάλασσας, κάβουρα, αστερία και 
δεντράκι. Τα ζωάκια που περιέχει το σετ 
έχουν μήκος από 10 έως 13 εκ.

“ ”
 Εκπαιδευτικό υλικό υψηλής ποιότητας, βοηθά τα παιδιά στην ανάπτυξη λεξιλογίου με εύκολο 

και φυσικό τρόπο και αποκτούν ταυτόχρονα ρεαλιστική εικόνα για ζώα που δεν βλέπουν συχνά.



125Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Α
γω

γή
 δ

εξ
ιο

τή
τω

ν

€ 13,64 | 217.001 Προϊστορικά ζώα
22 πλαστικά προιστορικά ζώα με πολύ ρεαλιστικές λεπτομέρειες σαν αληθινά, σε 
πλαστικό βάζο 3,2 L (13,5x13,5x22) εκ.

€ 13,64 | 217.003 Ζώα φάρμας
22 πλαστικά προιστορικά ζώα με πολύ ρεαλιστικές λεπτομέρειες σαν αληθινά, σε 
πλαστικό βάζο 3,2 L (13,5x13,5x22) εκ.

€ 13,64 | 217.005 Ζώα υδρότοπου
22 πλαστικά προιστορικά ζώα με πολύ ρεαλιστικές λεπτομέρειες σαν αληθινά, σε 
πλαστικό βάζο 3,2 L (13,5x13,5x22) εκ.

€ 13,64 | 217.002 Ζώα ζούγκλας
22 πλαστικά προιστορικά ζώα με πολύ ρεαλιστικές λεπτομέρειες σαν αληθινά, 
σε πλαστικό βάζο 3,2 L (13,5x13,5x22) εκ.

€ 13,64 | 217.004 Ζώα θάλασσας
22 πλαστικά προιστορικά ζώα με πολύ ρεαλιστικές λεπτομέρειες σαν αληθινά, σε 
πλαστικό βάζο 3,2 L (13,5x13,5x22) εκ.

€ 13,64 | 217.006 Γάτες και σκυλάκια
22 πλαστικά προιστορικά ζώα με πολύ ρεαλιστικές λεπτομέρειες σαν αληθινά, 
σε πλαστικό βάζο 3,2 L (13,5x13,5x22) εκ.

“ ”
 Εκπαιδευτικό υλικό υψηλής ποιότητας, βοηθά τα παιδιά στην ανάπτυξη λεξιλογίου με εύκολο και 

φυσικό τρόπο και αποκτούν ταυτόχρονα ρεαλιστική εικόνα για ζώα που δεν βλέπουν συχνά.
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€ 5,26 | 217.007 Πεταλούδες
10 πλαστικές πεταλούδες με πολύ ρεαλιστικές λεπτομέρειες 
σαν αληθινές, σε συσκευασία σωλήνα.

€ 5,26 | 217.010 Σαύρες
18 πλαστικές σαύρες με πολύ ρεαλιστικές λεπτομέρειες σαν αληθινές, 
σε συσκευασία σωλήνα.
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€ 36,90 | 140.003
Κάρτες ρημάτων (στα Ελληνικά)
Περιέχει 108 φωτογραφίες 7 εκ και 108 λέξεις 
3 εκ 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. 
Οι πλαστικοποιημένες κάρτες είναι κατασκευασμένες 
από συμπαγές ανθεκτικό χαρτόνι πάχους 2,5 χλ 
(38,5x26x9) εκ. 

€ 22,27 | 140.029
50 φωτογραφίες με 
λογική ακολουθία
50 φωτογραφίες (19,5x13,5) 
εκ 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 
(24x17x5) εκ. € 8,98 | 140.037

Λόττο τρόφιμα
Το κάθε παιχνίδι περιλαμβάνει πίνακα διαστάσεων (37x28,5) εκ 
και 20 κάρτες (6,5x5,5) εκ η καθεμία  

€ 19,29 | 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) εκ με εικόνες, 1 ζάρι με χρώματα 
και 1 κλεψύδρα ενός λεπτού (24x17x5) εκ. 

€ 36,90 | 140.002
Κάρτες ουσιαστικών 
(στα Ελληνικά)
Περιέχει 108 φωτογραφίες 7 εκ και 108 λέξεις 
3 εκ 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. Οι πλαστικοποιημένες κάρτες είναι 
κατασκευασμένες από συμπαγές ανθεκτικό χαρτόνι 
πάχους 2,5 χλ (38,5x26x9) εκ. 



127Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Α
γω

γή
 δ

εξ
ιο

τή
τω

ν
Γλ

ω
σσ

ικ
ή 

αν
άπ

τυ
ξη

€ 22,27 | 140.023
50 φωτογραφίες με ζώα
50 φωτογραφίες (19,5x13,5) εκ 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 (24x5x17) εκ. 

€ 22,27 | 140.024
50 φωτογραφίες με διάφορες δραστηριότητες
50 φωτογραφίες (19,5x13,5) εκ 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 (24x5x17) εκ. 

€ 22,27 | 140.025
50 φωτογραφίες επιθέτων
50 φωτογραφίες (19,5x13,5) εκ οι οποίες παρουσιάζουν απλές καταστάσεις που αντιπροσωπεύουν βασικά 
επίθετα. Οι 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 (24x5x17) εκ. 

€ 22,27 | 140.026
50 φωτογραφίες με διάφορα τρόφιμα
50 φωτογραφίες (19,5x13,5) εκ οι οποίες απεικονίζουν διαφορετικά είδη τροφίμων και στις δύο όψεις τους 
(εξωτερική και εσωτερική). Βοηθούν 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 
(24x5x17) εκ. 

€ 22,27 | 140.027
50 φωτογραφίες με διάφορα αντικείμενα σπιτιού
50 φωτογραφίες (19,5x13,5) εκ οι οποίες απεικονίζουν διαφορετικά αντικείμενα σπιτιού τα οποία τα παιδιά συναντούν 
καθημερινά. Βοηθούν τα παιδιά στην ανάπτυξη του λεξιλογίου με εύκολο και φυσικό τρόπο. Περιέχει οδηγό 
δραστηριοτήτων και βάση για ευκολότερη τοποθέτηση των εικόνων (24x17x5) εκ. 

€ 22,27 | 140.028
50 φωτογραφίες με μέλη του σώματος και είδη ρουχισμoύ
50 φωτογραφίες (19,5x13,5) εκ οι οποίες απεικονίζουν μέλη του σώματος και είδη ρουχισμού. Βοηθούν τα παιδιά να 
γνωρίσουν καλύτερα το σώμα τους και αποτελούν τη βάση για ψυχοκινητικές δραστηριότητες. Οι εικόνες με τα είδη 
ρουχισμού καλυτερεύουν την παρατηρητικότητα, το λεξιλόγιο και τη γλώσσα τους. Περιέχει οδηγό δραστηριοτήτων και 
βάση για ευκολότερη τοποθέτηση των εικόνων (24x17x5) εκ. 
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€ 22,54 | 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 και τα αντικείμενα που εμφανίζονται στις εικόνες. Βοηθάει στην ανάπτυξη της 
γλώσσας. Περιλαμβάνει 10 ζάρια και 72 εικόνες (19x10x6) εκ. 

€ 50,76 | 140.085
Φτιάξε κλασσικά παραμύθια με εικονογράμματα και ζάρια
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 όσα 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 
(24x17x5) εκ. 

€ 21,06 | 140.090
Σετ 4 παιχνιδιών εκπνοής
Παιχνίδι εκγύμνασης και 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) (38x26x9) εκ. 

€ 28,02 | 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 (38x1x29) εκ. 

€ 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 αποτέλεσμα των “σαλιγκαρόζαρων” και τον συνδυασμό 
χρωμάτων που τυχαίνουν. Νικητής είναι το πρώτο παιδί που θα φτάσει στο κέντρο του κελύφους του 
σαλιγκαριού. Περιλαμβάνει τον πίνακα παιχνιδιού, 6 ξύλινα πιόνια, 3 πολύχρωμα “σαλιγκαρόζαρα”, 
1 οδηγό χρωμάτων-κινήσεων και 2 βάσεις καρτών. Ενισχύει τη γλωσσική ανάπτυξη, βοηθάει το 
παιδί να αντιληφθεί τα βασικά χρώματα και τις αποχρώσεις ενώ παράλληλα εξασκεί την οπτική 
αντίληψη και κοινωνικότητα του (24x16x5) εκ. 

€ 8,07 | 159.117
FrogDog
Το συγκεκριμένο παιχνίδι με 78 κάρτες ζώων, 6 πολύχρωμες κάρτες, 1 μικρό 
ζάρι, 1 μεγάλο ζάρι. βοηθάει τα παιδιά να αναγνωρίσουν τα ζώα, να μάθουν τα 
ονόματα τους και να μιμηθούν τους ήχους τους. Για παίκτες 2-6 (18x3,5x11) εκ. 
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€ 15,98 | 140.110
Παζλ Κοκκινοσκουφίτσα και Πινόκιο
Σετ 8 πολύ απλών ξύλινων παζλ με 4 κομμάτια το καθένα (30x1x30) εκ. 

€ 15,98 | 140.111
Παζλ τρία γουρουνάκια και Σταχτοπούτα
Σετ 8 πολύ απλών ξύλινων παζλ με 4 κομμάτια το καθένα (30x1x30) εκ. 

€ 12,14 | 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. Αναπτύσουν έτσι την 
αναγνώριση σχημάτων, χρωμάτων αλλά και τον συντονισμό (24,5x5x16) εκ. 

€ 19,25 | 140.136
Παζλ χαρούμενες δραστηριότητες 1
Περιέχονται 4 ξύλινα παζλ συνολικά με 4 κομμάτια το καθένα. Το 
πρώτο παζλ απεικονίζει ένα παιδάκι που παίζει, το δεύτερο ένα παιδάκι 
που περπατάει στη βροχή, το τρίτο ένα παιδάκι που τρώει και το τέταρτο 
ένα παιδάκι που ψαρεύει (14,7x14,7) εκ. 

€ 19,25 | 140.138
Παζλ χαρούμενες δραστηριότητες 2
Περιέχονται 4 ξύλινα παζλ συνολικά με 9 κομμάτια το καθένα. Το πρώτο 
παζλ απεικονίζει ένα παιδάκι στα χιόνια, το δεύτερο ένα παιδάκι που 
φροντίζει το αγρόκτημα του, το τρίτο ένα παιδάκι που χρωματίζει και το 
τέταρτο ένα παιδάκι που βάφει κάγκελα (14,7x14,7) εκ. 

€ 19,25 | 140.137
Παζλ η μέρα μου
Περιέχονται 4 ξύλινα παζλ συνολικά με 6 κομμάτια το καθένα. 
Το πρώτο παζλ απεικονίζει ένα παιδάκι που τρώει, το δεύτερο 
ένα παιδάκι που κοιμάται, το τρίτο ένα παιδάκι που μόλις 
ξύπνησε και το τέταρτο ένα παιδάκι στο πάρκο (14,7x14,7) εκ. 
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€ 17,76 | 159.005
Παζλ επιπέδων, 
εγκυμοσύνη
Ξύλινο παζλ 5 επιπέδων με 27 
κομμάτια και βάση. Απλή απεικόνιση 
της ανάπτυξης ενός μωρού και οι 
φυσικές αλλαγές της μαμάς. Κάνει 
ευκολότερο τα παιδιά να καταλάβουν 
τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης (14,5x29,5) εκ. 

€ 17,66 | 159.006 
Παζλ επιπέδων, 4 εποχές
Ξύλινο παζλ 4 επιπέδων με 32 
κομμάτια και βάση. Καθώς το 
παζλ εξελίσσεται, μια νέα εποχή 
απεικονίζεται, παρέχοντας ταυτόχρονα 
ένα σημείο εκκίνησης για τη συζήτηση 
των καιρικών συνθηκών και την 
ανάπτυξη μιας σειράς γνωστικών 
δεξιοτήτων (29x2x14) εκ. 

€ 30,51 | 159.007
Παζλ επιπέδων,  
παππούς και γιαγιά
Ξύλινο παζλ 5 επιπέδων με 40 κομμάτια 
και βάση. Αποτυπώνει μια σαφή και απλή 
για το παιδί παρουσίαση της εξέλιξης 
ενός ανθρώπου (29x25x2) εκ. 

€ 28,06 | 159.025 
Παζλ επιπέδων, ατύχημα
Ξύλινο παζλ 5 επιπέδων με 66 
κομμάτια και βάση. Επιτρέπει 
στα παιδιά να ανακαλύψουν τις 
διαφορετικές φάσεις ενός SOS 
για κάποιον που έχει χτυπήσει σε 
αθλητικό ατύχημα και να αντιληφθούν 
τη σημασία της άμεσης συνενόησης, 
της συνεργασίας και του συνδυασμού, 
ενώ παίζουν (30x2x21) εκ. 



131Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Α
γω

γή
 δ

εξ
ιο

τή
τω

ν
Γλ

ω
σσ

ικ
ή 

αν
άπ

τυ
ξη

€ 13,69 | 159.012 Παζλ επιπέδων, φράουλα
 Ξύλινο παζλ 5 επιπέδων με 30 κομμάτια και βάση. Είναι ένας ελκυστικός και απλός για το παιδί τρόπος για να γνωρίσει την ανάπτυξη μιας φράουλας από την αρχή της (14x2x14) εκ. 

€ 13,69 | 159.013 Παζλ επιπέδων, πατάτα
Ξύλινο παζλ 5 επιπέδων με 30 κομμάτια και βάση. Είναι ένας ελκυστικός και απλός για το παιδί τρόπος για να γνωρίσει την ανάπτυξη μιας πατάτας από την αρχή της (14x2x14) εκ. 

€ 13,69 | 159.014 Παζλ επιπέδων, καρότο
Ξύλινο παζλ 5 επιπέδων με 30 κομμάτια και βάση. Είναι ένας ελκυστικός και απλός για το παιδί τρόπος για να γνωρίσει την ανάπτυξη ενός καρότου από την αρχή του (14x2x14) εκ. 

€ 13,69 | 159.011 Παζλ επιπέδων, το μήλο
Ξύλινο παζλ 5 επιπέδων με 30 κομμάτια και βάση. Είναι ένας ελκυστικός και απλός για το παιδί τρόπος για να γνωρίσει την ανάπτυξη ενός μήλου από την αρχή του (14x2x14) εκ. 

€ 12,02 | 159.016 Παζλ επιπέδων, σπιτάκι
Ξύλινο παζλ 5 επιπέδων. Τα παιδιά μαθαίνουν τα σχήματα, τα χρώματα και τα μεγέθη πολύ εύκολα (14x2x14) εκ. 

€ 12,02 | 159.017 Παζλ επιπέδων, αυτοκινητάκι
Εκπαιδευτικό παζλ 5 επιπέδων. Τα παιδιά μαθαίνουν τα σχήματα, τα χρώματα και τα μεγέθη πολύ εύκολα (14x2x14) εκ. 
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€ 13,61 | 159.063 Παζλ επιπέδων, τσάι
Ξύλινο παζλ 5 επιπέδων με 30 κομμάτια και βάση. Δείχνει με ζωντανό και φιλικό προς το παιδί τρόπο, πώς μεγαλώνει και αναπτύσσεται το τσάι (14x2x14) εκ. 

€ 13,61 | 159.064 Παζλ επιπέδων, ρύζι
Ξύλινο παζλ 5 επιπέδων με 30 κομμάτια και βάση. Είναι ένας ελκυστικός και απλός για το παιδί τρόπος για να γνωρίσει την ανάπτυξη και και τον τρόπο καλλιέργειας του ρυζιού (14x2x14) εκ. 

€ 13,70 | 159.065 Παζλ επιπέδων, μπανανιά
Ξύλινο παζλ 5 επιπέδων με 30 κομμάτια και βάση. Αυτό το παζλ δίνει στα παιδιά μια παιχνιδιάρικη εικόνα της ανάπτυξης της μπανάνας, από σπόρους φυτών μπανάνας μέχρι σε ώριμη 
αποφλοιωμένη μπανάνα (14x2x14) εκ. 

€ 13,70 | 159.066 Παζλ επιπέδων, κολοκυθιά
Ξύλινο παζλ 5 επιπέδων με 30 κομμάτια και βάση. Δίνει στα παιδιά μια παιχνιδιάρικη εικόνα της ανάπτυξης μιας κολοκύθας από τους σπόρους μέχρι ώριμη κολοκύθα (14x2x14) εκ. 

€ 20,94 | 159.051 Παζλ επιπέδων, βάτραχος
Ξύλινο παζλ 5 επιπέδων με 28 κομμάτια. Απλή απεικόνιση της ανάπτυξης και των μορφών της ζωής ενός βάτραχου με παιχνιδιάρικο τρόπο από τα αυγά μέχρι την ολοκλήρωση του (21x2x21) εκ. 

€ 20,94 | 159.050 Παζλ επιπέδων, πεταλούδα
Ξύλινο παζλ 5 επιπέδων με 28 κομμάτια. Απλή απεικόνιση της ανάπτυξης και των μορφών της ζωής μιας πεταλούδας με παιχνιδιάρικο τρόπο από τα αυγά μέχρι την πεταλούδα (21x2x21) εκ. 
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€ 32,52 | 159.075
Γιγάντιο παζλ, οι 4 εποχές
Κυκλικό παζλ (490x0,6) εκ. 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 (30x21x10) εκ. 

 32,52 | 159.074
Γιγάντιο παζλ, η μέρα μου
Κυκλικό παζλ (49x0,6) εκ. 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 (30x21x10) εκ. 

€ 17,72 | 159.082
Παζλ αντιστοίχισης, το τρένο
Με 10 τμχ και ξύλινη βάση, πολύχρωμο, ελκυστικά σχεδιασμένο, ενθαρρύνει τα παιδιά να 
κάνουν τις πρώτες τους προσπάθειες υπολογισμού και εξοικείωσης με τα σχήματα και την 
γεωμετρία (37,5x1,6x16) εκ. 

€ 17,72 | 159.081
Παζλ αντιστοίχησης, κάμπια
Με 10 τμχ 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 (37,5x1,6x16) εκ. 

€ 31,90 | 159.131
Γιγάντιο παζλ,  
το διάστημα
Αυτό το μεγάλο παζλ σας 
προσκαλεί να διασκεδάσετε 
παίζοντας και να ανακαλύψετε 
τα μυστικά του ηλιακού μας 
συστήματος και να μάθετε για 
τους πλανήτες, το φεγγάρι και 
τα αστέρια. Αποτελείται από 49 
κομμάτια (49x1x0,6) εκ. 

€ 31,90 | 159.132
Γιγάντιο παζλ,  
η ζωή μου
Αυτό το μεγάλο παζλ 
παρουσιάζει τα σημαντικότερα 
στάδια της ζωής ενός ατόμου 
και καλεί τα παιδιά να τα 
ανακαλύψουν και να τα πουν. 
Αποτελείται από 49 κομμάτια 
(49x1x0,6) εκ. 
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€ 13,67 | 159.076
Match κ Mix, ζώα
Με 30 τμχ 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 (33,6x0,9x28,9) εκ. 

€ 13,69 | 159.077
Match κ Mix, οχήματα
Με 30 τμχ 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 (33,6x0,9x28,9) εκ. 

€ 10,46 | 159.078
Παζλ ταξινόμησης, εποχές
Με 12 τμχ και ξύλινη βάση, χάρη στις καθαρές εικόνες βοηθά τα μικρά παιδιά 
εύκολα να επιλέξουν το κατάλληλο κομμάτι, προσφέροντας και μια ευκαιρία 
αυτοελέγχου (24,5x0,8x24,5) εκ. 

€ 10,46 | 159.079
Παζλ ταξινόμησης, το σπίτι μας
Με 12 τμχκαι ξύλινη βάση, χάρη στις καθαρές εικόνες βοηθά τα μικρά παιδιά 
εύκολα να επιλέξουν το κατάλληλο κομμάτι, προσφέροντας και μια ευκαιρία 
αυτοελέγχου (24,5x0,8x24,5) εκ. 

€ 10,46 | 159.080
Παζλ ταξινόμησης, το περιβάλλον
Με 12 τμχ και ξύλινη βάση, χάρη στις καθαρές εικόνες βοηθά τα μικρά παιδιά 
εύκολα να επιλέξουν το κατάλληλο κομμάτι, προσφέροντας και μια ευκαιρία 
αυτοελέγχου (24,5x0,8x24,5) εκ. 

€ 13,67 | 159.113
Match κ Mix, τα παιδιά
30 τμχ 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 
(28,9x0,9x33,6) εκ. 
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€ 16,10 | 159.083
Παζλ με πλαίσιο, στη πόλη
Με 24 τμχ και ξύλινη βάση, χάρη στο πλαίσιο τα μικρά παιδιά θα χαρούν, που 
κατάφεραν να ολοκληρώσουν το παζλ (40,5x0,8x28,3) εκ. 

€ 16,10 | 159.084
Παζλ με πλαίσιο, στο νηπιαγωγείο
Με 24 τμχ και ξύλινη βάση, χάρη στο πλαίσιο τα μικρά παιδιά θα χαρούν, που 
κατάφεραν να ολοκληρώσουν το παζλ (40,5x0,8x28,3) εκ. 

€ 16,10 | 159.085
Παζλ με πλαίσιο, στην αγορά
Με 24 τμχ και ξύλινη βάση, χάρη στο πλαίσιο τα μικρά παιδιά θα χαρούν, που 
κατάφεραν να ολοκληρώσουν το παζλ (40,5x0,8x28,3) εκ. 

€ 16,10 | 159.086
Παζλ με πλαίσιο, στο πάρτυ γενεθλίων
Με 24 τμχ και ξύλινη βάση, χάρη στο πλαίσιο τα μικρά παιδιά θα χαρούν, που 
κατάφεραν να ολοκληρώσουν το παζλ (40,5x0,8x28,3) εκ. 

€ 16,18 | 159.104
Παζλ με πλαίσιο, ο ζωολογικός κήπος
Παζλ 24 τμχ με ξύλινη βάση. Χάρη στο πλαίσιο τα μικρά παιδιά θα χαρούν, που 
κατάφεραν να ολοκληρώσουν το παζλ εύκολα (40,5x0,8x28,3) εκ. 

€ 16,18 | 159.105
Παζλ με πλαίσιο, το εργοτάξιο
Παζλ 24 τμχ με ξύλινη βάση.Χάρη στο πλαίσιο τα μικρά παιδιά θα χαρούν, που 
κατάφεραν να ολοκληρώσουν το παζλ (40,5x0,8x28,3) εκ. 
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€ 12,20 | 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) εκ. 

€ 12,20 | 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) εκ. 

€ 12,20 | 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) εκ. 

€ 8,13 | 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) εκ. 

€ 8,13 | 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) εκ. 

€ 8,13 | 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) εκ. 
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€ 12,89 | 27.083 Παραμύθια σειρά Β’
Περιλαμβάνονται 4 παζλ με 12 κομμάτια το καθένα με θέματα: Η Αλίκη στην χώρα των θαυμάτων, ο παπουτσωμένος γάτος, ο Τζακ και η φασολιά, η Χιονάτη και οι επτά νάνοι (20x1x14) εκ. 

€ 12,89 | 27.082 Παραμύθια σειρά Α’
Περιλαμβάνονται 4 παζλ με 12 κομμάτια το καθένα με θέματα: Τα τρία αγριοκάτσικα, η χρυσομαλλούσα και οι τρεις αρκούδες, η Κοκκινοσκουφίτσα, τα τρία γουρουνάκια (20x1x14) εκ. 

€ 12,56 | 27.132 Ζωάκια 6 παζλ 6 παζλ με 3 μεγάλα κομμάτια το καθένα (15x1x15) εκ.

€ 10,54 | 27.143 Ζώα φάρμας 6 παζλ με 2,3,4 μεγάλα κομμάτια το καθένα (10x1x10) εκ. 

€ 10,54 | 27.144 Κατοικίδια 6 παζλ με 2,3,4 μεγάλα κομμάτια το καθένα (10x1x10) εκ. 

€ 10,54 | 27.146 Ζώα ζούγκλας 6 παζλ με 2,3,4 μεγάλα κομμάτια το καθένα (10x1x10) εκ. 

“ ”
Ξύλινα παζλ, άριστης ποιότητας και πολύ 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. 
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€ 9,83 | 27.043
Ενσφηνώματα φρούτων Α  2 επιπέδων
Περιέχει 5 ενσφηνώματα (24x1x20) εκ. 

€ 9,83 | 27.057
Ενσφηνώματα φρούτων Β  2 επιπέδων
Περιέχει 5 ενσφηνώματα (24x1x20) εκ. 

€ 9,83 | 27.058
Ενσφηνώματα φρούτων Γ 2 επιπέδων
Περιέχει 5 ενσφηνώματα (24x1x20) εκ. 

€ 8,94 | 27.044
Ενσφηνώματα λαχανικών Α 2 επιπέδων
Περιέχει 5 ενσφηνώματα (24x1x20) εκ. 

€ 8,94 | 27.059
Ενσφηνώματα λαχανικών Β 2 επιπέδων
Περιέχει 5 ενσφηνώματα (24x1x20) εκ. 

€ 8,94 | 27.060
Ενσφηνώματα λαχανικών Γ 2 επιπέδων
Περιέχει 5 ενσφηνώματα (24x1x20) εκ. 

“ ”
Ξύλινα παζλ, άριστης ποιότητας και πολύ 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.
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€ 12,03 | 27.069
Κατοικίδια 6 παζλ
Με 4 μεγάλα κομμάτια (10x1x10) εκ. 

€ 18,41 | 
27.052
Πίνακας 
φρούτων 
γιγάντιο παζλ
Με 24 κομμάτια 
(40x1x60) εκ. 

€ 18,41 | 
27.053
Πίνακας 
λαχανικών 
γιγάντιο παζλ
Με 24 κομμάτια 
(40x1x60) εκ. 

€ 12,03 | 27.070 Σχήματα 6 παζλ με 4 μεγάλα κομμάτια (10x1x10) εκ. 

€ 20,82  
| 27.117
Ενσφηνώσεις  
2 επιπέδων 
σχέδια Νο.1
 4 παζλ με 4 κομμάτια το 
καθένα (15x11x15) εκ. 

€ 20,82  
| 27.118
Ενσφηνώσεις  
2 επιπέδων  
σχέδια Νο.2
4 παζλ με 4 κομμάτια το 
καθένα (15x11x15) εκ. 

“ ”
Ξύλινα παζλ, άριστης ποιότητας και πολύ 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. 
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€ 13,77  
| 27.039
Βυθός παζλ
Περιέχει 4 ξύλινα 
παζλ με 40 μεγάλα 
κομμάτια το καθένα 
(30x1x40) εκ. 

€ 10,80 | 27.062
Κιβωτός Νώε  
παζλ 2 επιπέδων
Περιέχει 10 μεγάλα κομμάτια 
(30x1x19) εκ. 

€ 11,29 | 27.063
Αγρόκτημα  
παζλ 2 επιπέδων
Περιέχει 10 μεγάλα κομμάτια 
(30x1x19) εκ. 

€ 19,76  
| 27.079
Δεινόσαυροι
Με 60 κομμάτια 
(60x1x40) εκ. 

€ 13,24 | 27.130
Οι μέρες της εβδομάδας παζλ
Με 29 κομμάτια και ξύλινη βάση (40x1x20) εκ. 

€ 14,56 | 27.129
Οι μήνες παζλ
Με 36 κομμάτια και ξύλινη βάση (30x1x48) εκ. 
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€ 2,33 | 27.156
Ξύλινο παζλ, ελεφαντάκι
Ιδανικό για χρωματισμό (9,7x7) εκ. 

€ 2,33  
| 27.157
Ξύλινο παζλ, 
σκιουράκι
Ιδανικό για 
χρωματισμό (9,5x7) 
εκ. 

€ 2,33 | 27.158
Ξύλινο παζλ, πεταλούδα
Ιδανικό για χρωματισμό (9,5x7) εκ. 

€ 2,33 | 27.159
Ξύλινο παζλ, δεινοσαυράκι
Ιδανικό για χρωματισμό (9,5x7) εκ. 

“

”

Ξύλινα παζλ, άριστης ποιότητας 
και πολύ 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.

€ 13,62 | 27.162
Παζλ δάσος
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€ 12,28 | 27.136 Ενσφηνώματα ζώα φάρμας 
Με 9 ενσφηνώματα (30x1x20) εκ. 

€ 12,28 | 27.138 Ενσφηνώματα μέσα μεταφοράς
Με 9 ενσφηνώματα (30x1x20) εκ. 

€ 12,28 | 27.139 Ενσφηνώματα άγρια ζώα
Με 9 ενσφηνώματα (30x1x20) εκ. 

€ 11,29 | 27.042
Σπίτι ενσφηνώσεις 2 επιπέδων
Περιέχει 7 ενσφηνώσεις και παρουσιάζει τη ζωή μέσα στο σπίτι (29x1x23,5) εκ. 

€ 12,28 | 27.137 Ενσφηνώματα ρούχα
Με 9 ενσφηνώματα (30x1x20) εκ. 

€ 31,44 | 27.142
Ενσφηνώματα
Περιέχει 4 ενσφηνώματα με 4 μεγάλα κομμάτια το καθένα (20x1x20) εκ. 

“ ”
Ξύλινα εσφηνώματα, άριστης ποιότητας και πολύ 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.
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€ 28,84 | 140.104
Σετ με 4 πίνακες προγραφής γράφω σβήνω
Περιλαμβάνει 20 πρότυπα θέματα προγραφής, 4 πίνακες (25.5x21.5) εκ. και 4 ειδικά 
στυλό εργονομικά σχεδιασμένα για χρήση από δεξιόχειρες αλλά και αριστερόχειρες. 
Ιδανικό για την ανάπτυξη των λεπτών κινητικών δεξιοτήτων γραφής (21,5x25,5x4) εκ. 

€ 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 (15x4x16,5) εκ. 

€ 19,50 | 4.271
Ντόμινο με φρούτα και λαχανικά
Αποτελείται από 24 τμχ. (12 με φρούτα και 12 με 
λαχανικά) (19x19x4,5) εκ. 

€ 10,78 | 45.015
Κατασκευές με γεωμετρικά 
σχήματα γιγάντιο τάνγκραμ
Περιέχει 7 γιγάντια άκαμπτα γεωμετρικά σχήματα 
σε φωτεινά χρώματα από πλαστικό υψηλής 
ποιότητας (38x14) εκ. Στόχος του παιχνιδιού είναι 
η ανάπτυξη των λεπτών κινητικών ικανοτήτων αλλά 
και του λογικού τρόπου σκέψης. Περιλαμβάνει 
οδηγίες και μοντέλα (15x0,3x8) εκ. 

€ 15,00 | 5.029
Γιγαντιαίο ντόμινο συμμετρίας
Το ντόμινο της Henbea ξεχωρίζει διότι είναι απλό, 
μεγάλο, με έντονα χρωματιστά σχέδια και πλένεται. Ενώνοντας τα 
κομμάτια του ντόμινο δημιουργούνται λαβύρινθοι από γεωμετρικά 
σχήματα, αριθμούς και γράμματα (23x18x3) εκ. 

€ 9,20 | 152.027
Λογικά μπλοκς σε κασετίνα
Το σετ περιλαμβάνει 60 μπλόκ με 5 σχήματα σε 2 μεγέθη, 
2 πάχη (λεπτό και παχύ) και 3 χρώματα σε κασετίνα 
(20,5x15x3) εκ. 

€ 9,62 | 48.101
Προγραφικές ασκήσεις με ζωάκια
Περιλαμβάνονται 4 κάρτες εξάσκησεις. Σκοπός του 
παιχνιδιού είναι η εισαγωγή των νηπίων στη γραφή 
και στο χειρισμό οργάνων γραφής. Καθαρίζονται 
εύκολα από μελάνι και χρώματα ενώ είναι φτιαγμένα 
από ανθεκτικό ελαστικό υλικό (17x7x26) εκ. 

€ 12,00 | 48.098
Λογικές ακολουθίες μικρές ιστορίες 1
Περιλαμβάνονται 36 πλαστικοποιημένες κάρτες για εύκολο 
καθάρισμα και αντοχή. Σκοπός του παιχνιδιού είναι τα νήπια 
να βάλουν τις καρτέλες σε λογική / χρονική σειρά και να 
εκπαιδευτούν σε χρονικούς προσδιορισμούς όπως το πριν και το 
μετά ενώ ταυτόχρονα εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους (7,5x37) εκ. 
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€ 13,42 | 45.026
Παιχνίδι χρωμάτων και 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. Το σετ περιλαμβάνει 
τέσσερις πίνακες, πιόνια, δύο ζάρια και μία σβούρα (16,5x22) εκ. 

€ 40,76 | 159.088
Σκαντζοχοιράκια
Σκοπός του παιχνιδιού είναι να γεμίσουμε τα 
σκαντζοχοιράκια με αγκάθια ρίχνοντας το ζάρι των 3 
ή 6 κουκκίδων (38,5x38,5x6) εκ. 

€ 11,46 | 20.018
Αριθμητήριο σκάλα με 36 χάντρες
Περιλαμβάνει 36 χάντρες χρωματιστές, 16 στηρίγματα για χάντρες 
και 1 βάση σε πλαστική κασετίνα. Παιχνίδι κατάλληλο για αριθμητικές 
ασκήσεις (19x4x20) εκ. 

€ 20,39 | 20.020
Χάντρες στρόγγυλες σε 
κουβαδάκι
Πολύχρωμες πλαστικές χάντρες και 
χρωματιστά κορδόνια για περάσματα και 
αρίθμηση (1,8) εκ. 

€ 8,89 | 20.017
Σύστημα αρίθμησης 186 ράβδων
Σε πλαστική κασετίνα από ανθεκτικό πλαστικό σε 
10 διαφορετικά μεγέθη και χρώματα. Είναι ειδικό 
για μαθηματικές δραστηριότητες (19x4x20) εκ. 

€ 19,82 | 45.049
Αριθμοί σε διάταξη
Εκπαιδευτικό παιχνίδι αντιστοίχησης 
ποσοτήτων με αριθμούς. Τοποθετήστε κάθε 
κάρτα στη σωστή θέση με αυτοκόλλητα 
ή γάντζους. Περιλαμβάνονται 2 λωρίδες 
(73x19,5) εκ και 10 κάρτες (14,5x19,5) εκ. 
Φτιαγμένο από ανθεκτικό υψηλής ποιότητας 
ελαστικό πλαστικό.  

€ 9,78  
| 140.127
Σφραγίδες με 
κύβους μέτρησης
Περιλαμβάνει 4 σφραγίδες 
(4x4x3) εκ. Οι σφραγίδες 
αποτυπώνουν 1) ένα 
κυβάκι, 2) μία ράβδο που 
αποτελείται από δέκα 
κυβάκια, 3) ένα τετράγωνο 
που αποτελείται από εκατό 
κυβάκια και 4) έναν κύβο 
που αποτελείται από χίλια 
κυβάκια (8,5x8,5x3,6) εκ. 

€ 34,41 | 140.135
Μετρώ και γράφω  
από το 1-10
Ένα παιχνίδι για να μάθουν να μετράνε 
από το 1 έως το 10 και να συσχετίζουν 
τη γραφή των αριθμών με τα αντίστοιχα 
ποσά τους. Ο δάσκαλος-γονέας δείχνει 
δύο κάρτες: έναν αριθμό ή μια ποσότητα 
και ένα αντικείμενο. Τα παιδιά θα πρέπει 
να ολοκληρώσουν τις κάρτες τους με 
αυτό που δείχνει ο δάσκαλος-γονέας. 
Στο παιχνίδι μπορούν να συμμετέχουν 
ταυτόχρονα 1-25 παιδιά. Περιλαμβάνονται 
25 καρτέλες (13,5x19,5) εκ, 22 κάρτες 
(13,5x10,8) εκ και 150 πούλια  
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€ 20,36  
| 152.021
Ανθρωπάκια 
αρίθμησης
Πλαστικά πολύχρωμα 
ανθρωπάκια 100 
τμχ σε 5 χρώματα, 
κατάλληλα για μέτρηση 
και ταξινόμηση (7,5x6) 
εκ. 

€ 12,40 | 
152.026
Ψαράκια 
αρίθμησης
Πλαστικά πολύχρωμα 
ψαράκια αρίθμησης 
400 τμχ σε 5 
χρώματα, κατάλληλα 
για μέτρηση και 
ταξινόμηση (4) εκ. 

€ 14,98 | 152.037
Μάρκες αρίθμησης
1000 πολύχρωμες πλαστικές διαφανείς μάρκες 
κατάλληλες για μέτρηση και ταξινόμηση (2,5) εκ. 

€ 18,07 | 152.038
Τετράγωνα αρίθμησης
1000 πολύχρωμα πλαστικά διαφανή γεωμετρικά σχήματα 
κατάλληλα για μέτρηση και ταξινόμηση (3) εκ. 

€ 12,56 | 152.039
Δεινοσαυράκια αρίθμησης
Σετ 128 τμχ πολύχρωμοι μικροί πλαστικοί δεινόσαυροι κατάλληλοι 
για μέτρηση και ταξινόμηση (8x1,5x3) εκ. 

€ 9,80 | 152.040
Ψαράκια αρίθμησης
Σετ 84 τμχ πολύχρωμα πλαστικά ζώα της θάλασσας 4 έως 6 
εκ, κατάλληλα για μέτρηση και ταξινόμηση.  

€ 8,19 | 152.041
Μέσα μεταφοράς αρίθμησης
Σετ 72 τμχ πολύχρωμα πλαστικά οχήματα κατάλληλα για 
μέτρηση και ταξινόμηση. (23x17x3) εκ. 

€ 8,01 | 152.042
Έντομα αρίθμησης
Σετ 72 τμχ πολύχρωμα 
πλαστικά έντομα κατάλληλα 
για μέτρηση και ταξινόμηση. 
(24x18x3) εκ. 

€ 12,48 | 152.044
Ζωάκια αρίθμησης
Σετ 192 τμχ πολύχρωμα πλαστικά ζώα κατάλληλα για 
μέτρηση και ταξινόμηση (4) εκ. 

€ 13,16 | 152.043
Αγρια ζώα αρίθμησης
Σετ 120 τμχ πολύχρωμα πλαστικά ζώα κατάλληλα για 
μέτρηση και ταξινόμηση (4) εκ. 
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€ 3,63 | 290.339
Ξύλινο αριθμητήριο με 100 χάντρες
Δίχρωμο, περιλαμβάνει 100 χάντρες (16x2x26) εκ. 

€ 4,86 | 88.008
Αριθμητήριο ξύλινο δίχρωμο με 100 χάντρες
Πεντάχρωμος άβακας 10 σειρών από 10 χάντρες η καθεμία. 
Συνολικά διαθέτει 100 χάντρες! (24x5x30) εκ. 

€ 11,52 | 152.036
Χάντρες στρόγγυλες μεγάλες
300 πολύχρωμες πλαστικές χάντρες με χρωματιστά 
κορδόνια για περάσματα (1,8) εκ. 

€ 18,14 | 4.331
Ξύλινο αριθμητήριο
Τα παιδιά μαθαίνουν να μετρούν στο μοντέρνα 
σχεδιασμένο αριθμητήριο που διαθέτει 10 σειρές, με 10 
χάντρες η καθεμία (27x3x30) εκ. 

€ 31,53 | 4.361
Άβακας μεγάλος
Ξύλινος άβακας με 50 χάντρες μέτρησης (35x8x34) εκ. 

€ 23,65 | 4.336
Ξύλινοι αριθμοί και σύμβολα
Περιλαμβάνει 50 τμχ, 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) εκ  

€ 17,70 | 159.102
Παζλ αντιστοίχισης, η 
παπιοοικογένεια
Παζλ 8 τμχ με ξύλινη βάση. 
Πολύχρωμο, ελκυστικά σχεδιασμένο, 
ενθαρρύνει τα παιδιά να κάνουν 
τις πρώτες τους προσπάθειες 
υπολογισμού και εξοικείωσης με 
τα σχήματα και την γεωμετρία 
(37,5x1,6x16) εκ. 

€ 17,70 | 159.103
Παζλ αντιστοίχισης, τα 
νεαρά ζώα
Παζλ 8 τμχ με ξύλινη βάση.
Πολύχρωμο, ελκυστικά σχεδιασμένο, 
ενθαρρύνει τα παιδιά να κάνουν 
τις πρώτες τους προσπάθειες 
υπολογισμού και εξοικείωσης με 
τα σχήματα και την γεωμετρία 
(37,5x1,6x16) εκ. 

€ 8,74 | 134.031
Γιγάντιο παζλ με αριθμούς
Γιγάντιο παζλ από αφρώδες υλικό EVA με αριθμούς και παιχνιδιάρικες εικόνες που 
παρακινούν το παιδί να ολοκληρώσει το παζλ και ταυτόχρονα να μάθει τους αριθμούς 
(61x1x45,7) εκ. 
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€ 22,46 | 4.044
Χάντρες μέτρησης
30 ξύλινες πολύχρωμες χάντρες με διαφορετικό σχήμα και 2 κορδόνια 
για ασκήσεις λεπτής κινητικότητας (3x3x3,7) εκ. 

€ 20,51 | 
4.225
Αριθμοί 1-10
Το παιχνίδι 
απαρτίζεται από 
αριθμούς 1-10 και 
10 κάρτες ζώων 
(17x8,5) εκ η κάθε 
μία. Μαθαίνει το 
παιδί τις βασικές 
μαθηματικές έννοιες. 

€ 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 μεταξ’υ του τμήματος 
και του συνόλου,ενώ παράλληλα 
αναπτύσσουν τη μαθηματική τους 
σκέψη (5,3x5,3x5,3) εκ. 

€ 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) εκ. 

€ 8,68 | 4.318
Σετ λαχανικών
Το σετ περιλαμβάνει 1 πουγκί, 1 μαχαίρι και 3 λαχανικά (πιπεριά, μανιτάρι, 
κρεμμύδι), τα οποία κόβονται στη μέση (10,5x5,5x19) εκ. 

€ 8,68 | 4.319
Σετ φρούτων
Το σετ περιλαμβάνει 1 πουγκί, 1 μαχαίρι και 3 φρούτα (μήλο, 
πορτοκάλι, φράουλα), τα οποία κόβονται στη μέση (10,5x5,5x19) εκ. 

€ 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) εκ.  

€ 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 (5,5x0,8x7) εκ. 

€ 35,30 | 140.126
Σύστημα αρίθμησης με κάρτες και κύβους μέτρησης
Περιλαμβάνει 20 κάρτες με μονοψήφιους αριθμούς, 9 κάρτες με διψήφιους αριθμούς, 
9 κάρτες με τριψήφιους αριθμούς, 105 μονά κυβάκια, 10 ράβδους δέκα κύβων και 10 
τετράγωνα εκατό κύβων (25x19x7) εκ. 
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€ 11,73 | 27.011
Τρένο αρίθμησης με ζώα
Γιγάντιο παζλ με 20 γιγάντια κομμάτια. Ιδανικό για την  
γνωριμία με τους αριθμούς και αντιστοιχία με ποσότητα (78x1x18) εκ. 

€ 13,53 | 27.098
Παιδιά που μετρούν παζλ
Παζλ συσχετισμού με 20 κομμάτια. Οι αριθμοί καθώς αυξάνονται, συσχετίζονται με το 
μέγεθος των παιδιών καθώς και με ισάριθμα όμοια αντικείμενα που βρίσκονται στο 
αντίστοιχο κομμάτι (48x1x26) εκ. 

€ 13,13 | 27.121
Αριθμοί 1-20 (30x1x20) εκ.

€ 11,62 | 27.128
Ενσφηνώσεις, αριθμοί 0-9
(30x1x19) εκ. 

€ 24,66 | 27.153
Αλληλουχίες με ζωάκια (40x1x15) εκ. 

“ ”
Ξύλινα παζλ, άριστης ποιότητας και πολύ 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. Παζλ με 20 γιγάντια κομμάτια 
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Βασικές αλληλουχίες Νο.1

€ 12,44  
| 140.009
Βασικές 
αλληλουχίες 
Νο.2

€ 12,44 | 140.010
Αλληλουχίες παραγωγής 
Νο.1

€ 12,44 | 140.011
Αλληλουχίες παραγωγής Νο.2

“

“
”

”

Αλληλουχίες μικρών ιστοριών που έχουν σαν βασικό αντικείμενο την 
έναρξη της χρονολογικής αντίληψης. Η ίδια η τοποθέτησή τους στη σειρά 
βοηθά 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) εκ, πάχους 2,5 χλ.  

Δύο διαφορετικά σετ με 34 κάρτες (9x9) εκ, 
πάχους 2,5 χλ 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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€ 24,32 | 140.022
12 διασκεδαστικές ιστορίες μέσα στο σπίτι
12 διαφορετικές ιστορίες με 70 κάρτες (9x9) εκ 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 (33x25x6) εκ. 

€ 24,54 | 140.049
Άκου και τοποθέτησε τα 
παραμύθια στη σωστή σειρά
6 κλασσικά 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) εκ οι οποίες απεικονίζουν την εξέλιξη της κάθε ιστορίας. 
Επίσης, περιλαμβάνει οδηγό δραστηριοτήτων και σύστημα αυτοδιόρθωσης.  

€ 14,64 | 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) εκ.  

€ 14,64 | 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) εκ.  

€ 14,64 | 140.097
Maxi αλληλουχίες προιόντα
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) εκ.  
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€ 26,44 | 152.046
Μεγάλα γεωμετρικά σώματα πλαστικά διαφανή
Τα μικρά παιδιά ανακαλύπτουν τα γεωμετρικά στερεά με αυτό το σετ 
των 17 τμχ  ύψος κάθε σώματος περίπου 10 εκ.  

€ 29,52 | 152.047
Μεγάλα γεωμετρικά σώματα πλαστικά χρωματιστά
Τα μικρά παιδιά ανακαλύπτουν τα γεωμετρικά στερεά με αυτό το σετ των 17 
τμχ ύψος κάθε σώματος περίπου 10 εκ.  

€ 41,80 | 19.001
Μικροσκόπιο με zoom και προτζέκτορα
Με το παιδικό σχολικό μικροσκόπιο τα παιδιά θα 
ανακαλύψουν ένα εντυπωσιακό μικρόκοσμο γύρω τους! 
(20x10x7) εκ. 

€ 30,40 | 19.004
Τηλεσκόπιο με 
τρίποδα
Θέλετε να εξερευνήσετε 
τα μυστήρια του γαλαξία 
με τα παιδιά σας; Αυτό το 
διασκεδαστικό τηλεσκόπιο 
είναι ιδανικό για παιδιά και για 
ενήλικες που έχουν αρχίσει 
να δείχνουν ενδιαφέρον για το 
σύμπαν και την επιστήμη της 
αστρονομίας (5x55) εκ. 

€ 45,60 | 19.002
Βιντεοσκόπιο
με 72 εξαρτήματα (30x21x16) εκ. 

€ 9,70 | 
48.073
Γιγάντιος 
πεταλοειδής 
μαγνήτης
Κατάλληλο για 
πειραματισμό με 
τα μυστήρια του 
μαγνητισμού. Περιέργεια 
και διασκέδαση για τα 
παιδιά (21) εκ. 

€ 1,45 | 77.101
Μεγενθυντικός Φακός
Βοήθημα και παιχνίδι “εξερεύνησης” 
και παρατηρητικότητας που 
εντυπωσιάζει τα μικρά παιδιά (7,5) εκ. 
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€ 92,28 | 48.019
Κούκλα ανατομίας
Αυτό το ρεαλιστικό ανθρώπινο σώμα με 
11 τμχ βοηθά να μάθουν καλύτερα τα 
όργανα και τη θέση τους. Αποτελείται 
από τα πιο σημαντικά όργανα όπως 
τα αναπνευστικά, πεπτικά, νεφρικά, 
καρδιαγγειακά συστήματα και τον 
εγκέφαλο. Ένα ιδανικό συμπλήρωμα 
για τις θεωρητικές τάξεις στην ανατομία 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Υψηλή 
ποιότητα και λεπτομέρεια. (50) εκ. 

€ 15,84 | 44.004
Ανατομία μαύρου αγοριού
Εκπαιδευτικά παζλ ιδανικά για νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς. 
Δίνουν την ευκαιρία στο παιδί παίζοντας να δει πώς είναι φτιαγμένο το 
ανθρώπινο σώμα και τα διάφορα όργανα του. Καθώς επίσης τις διαφορές 
και τις ομοιότητες ανάμεσα στο αγόρι και το κορίτσι όπως και ανάμεσα 
στους λευκούς και μαύρους ανθρώπους (16x1,5x34) εκ. 

€ 43,12 | 45.054
Ανθρώπινος σκελετός
Ένας μεγάλος σκελετός με διαφανείς 
ετικέτες ονομάτων με τα περισσότερα 
όργανα και οστά. Περιλαμβάνει 2 κάρτες 
με το ανθρώπινο σώμα. 1 σκελετός, 
2 σκελετοί-κάρτες, 10 όργανα και 30 
κάρτες ονομάτων (35x120) εκ. 

€ 39,20 | 45.053
Μαθαίνω τα μέρη 
του σώματος
Μάθετε τα μέρη και τις 
κινήσεις του σώματος με 
αυτές τις 2  μεγάλες φιγούρες 
αγοριού και κοριτσιού 
(22x104) εκ. 
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€ 8,00 | 11.026
Ζυγαριά
Ζυγαριά για την εισαγωγή των παιδιών στην 
έννοια του βάρους και της ζύγισης στον παιδικό 
σταθμό ή το νηπιαγωγείο. Διαθέτει αποσπώμενα 
μπωλς, ρυθμιστή εξισορρόπησης και δείκτη. 
Κατασκευασμένη από ανθεκτικό πλαστικό 
(35x13x12) εκ. 

€ 8,00 | 11.027
Κέρματα Euro
Σετ 148 πλαστικών κερμάτων, ειδικά σχεδιασμένα 
σε ρεαλιστικές διαστάσεις και χρώματα. 
Κατάλληλα για εισαγωγή των νηπίων στις έννοιες 
των χρημάτων και των συναλλαγών. Περιλαμβάνει 
8 κέρματα των 2 ευρώ, 8 κέρματα του 1 ευρώ, 
16 κέρματα του μισό ευρώ, 16 κέρματα των 20 
λεπτών, 16 κέρματα των 10 λεπτών, 28 κέρματα 
των 5 λεπτών, 28 κέρματα των 2 λεπτών και 28 
κέρματα του 1 λεπτού.  

€ 6,03 | 45.024
Τρεις κλεψύθρες 1,2,3 λεπτών
Ιδανικές για την εισαγωγή των νηπίων στην 
έννοια της μέτρησης του χρόνου. Κατάλληλες 
για αυτοσχέδια παιχνίδια. Κατασκευασμένες 
από ανθεκτικό πλαστικό (2,5x10) εκ. 

€ 19,72 | 48.102
Μάθε το Ευρώ
Εκπαιδευτικό παιχνίδι που σκοπό έχει την εισαγωγή των νηπίων στο Ευρωπαϊκό μας 
νόμισμα αναφορικά με τα μέσα συναλλαγών αλλά και με τη χρήση τους. Περιλαμβάνεται 
πλαστική βάση τοποθέτησης σε σχήμα ταμειακής μηχανής, 28 χαρτονομίσματα από γερό 
υλικό, 32 πλαστικά νομίσματα, 1 πιστωτική κάρτα, 1 χρεωστική κάρτα και 12 κάρτες 
δραστηριοτήτων που απεικονίζουν και το κόστος της κάθε δραστηριότητας (43x4,5x31) εκ. 

€ 8,28 | 45.025
Έξι εύπλαστες μεζούρες μέτρησης
Διαφανείς και ευέλικτες, αυτές οι μεζούρες 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αριθμητικές 
γραμμές, καθώς και για τη μέτρηση περιγραμμάτων 
ή ευθειών γραμμών (5x100) εκ. 

€ 2,78 | 152.014
Νομίσματα Euro
Περιέχει 8 κάρτες εκ των οποίων 
οι 4 είναι με κέρματα και οι άλλες 
4 με χαρτονομίσματα (15x20) εκ. 

€ 5,02 | 152.022
Εκπαιδευτικό ρολόι 
διδασκαλίας
Μεγάλο πλαστικό ρολόϊ που στερεώνεται 
στο τραπέζι ή κρεμιέται στον τοίχο, 
πίνακα κλπ. Βοηθάει τα μικρά παιδιά να 
αντιληφθούν την έννοια του χρόνου και 
πως τον μετράμε (28x33) εκ. 

€ 1,64 | 152.023
Ρολόι 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) εκ. 

€ 31,53 | 4.360
Ρολόι δραστηριοτήτων
Στο παιχνίδι 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) εκ. 

€ 13,80  
| 45.023
Το θερμόμετρο 
μας
Ένα διασκεδαστικό και 
ασφαλές θερμόμετρο, 
ειδικά σχεδιασμένο 
για εκπαίδευση. Η 
κλίμακα Celsius σε 
έντονο χρώμα από 
-20 °C έως + 50 °C 
(7x1x41) εκ. 
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€ 27,01 | 140.032
Ανακαλύπτοντας την δεξιά και αριστερή πλευρά
Το 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 (33x25x6) εκ. 

€ 25,12 | 140.033
Ανακαλύψτε τα γεωμετρικά σχήματα  
σε καθημερινά είδη
Το παιχνίδι αυτό περιλαμβάνει 7 γεωμετρικά σχήματα 5 και 7,5 
εκ καθώς επίσης 35 πλαστικοποιημένες κάρτες (9x9) εκ, που 
απεικονίζουν 7 διαφορετικά γεωμετρικά σχήματα και 28 διαφορετικά 
αντικείμενα, οδηγό δραστηριοτήτων και σύστημα αυτοδιόρθωσης (33x25x6) εκ. 

€ 20,45 | 140.039
Μπροστά, πλάγια, πίσω
Περιλαμβάνει 90 πλαστικοποιημένες φωτογραφίες (7,5x7,5) εκ που 
χωρίζονται σε 30 σειρές θεμάτων. Η κάθε σειρά αποτελείται από 
3 εικόνες που παρουσιάζουν το παιδί σε 3 διαφορετικές πλευρές 
(μπροστά-πλάγια-πίσω) (24x17x6) εκ. 

€ 25,00 | 140.040
Οπτικές γωνίες
Αποτελείται από 70 φωτογραφίες (9x9) εκ που απεικονίζουν 
διάφορα αντικείμενα τα οποία έχουν φωτογραφηθεί από 
διαφορετικές οπτικές γωνίες. Περιέχει οδηγό και σύστημα 
αυτοδιόρθωσης (33x25x6) εκ. 

€ 21,05 | 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 στην διάκριση των χρωμάτων. 
Περιέχει 2 μαγνητικές  βάσεις 10,5 εκ με 8 μαγνητικούς δίσκους και 70 κάρτες-αντίγραφα 
(13,5x7) εκ, 35 κάρτες δύο όψεων. Περιλαμβάνει οδηγό δραστηριοτήτων (24x17x5) εκ. 
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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 
(32,5x23,5x9) εκ. 

€ 37,62 | 140.134
Που βρίσκεται;
Δύο παιχνίδια για την ανάπτυξη του χωροταξικού προσανατολισμού: α) ένας πίνακας 
αντιθέτων (πίνακας με μπλε πλαίσιο) και ένας πίνακας με χωρικό προσανατολισμό 
(πίνακας με κόκκινο πλαίσιο). Βοηθούν τα παιδιά να μάθουν την έννοια του μέσα-έξω, 
δεξιά-αριστερά, πίσω-μπροστά. Στο παιχνίδι μπορούν να συμμετέχουν 1-25 παιδιά. 
Περιλαμβάνονται 25 πίνακες, 1 σπιτάκι, 4 ζωάκια και 150 πούλια (32,5x9x23,5) εκ. 

€ 77,34 | 159.140
Τοπολογία με επίπεδα
Οι χωρικές θέσεις μπορούν να 
κατανοηθούν εύκολα χάρη στα εξαρτήματα 
του εκπαιδευτικού παιχνιδιού και των 
ελκυστικών μοτίβων. Οι κάρτες χωρίζονται 
σε τρία επίπεδα δυσκολίας και εμφανίζουν 
τα σκηνικά και τις φιγούρες σε διαφορετικές 
θέσεις. Τα σκηνικά και οι φιγούρες πρέπει 
να αντιγραφούν στην πλάκετα είτε με τον 
μαγνητικό πίνακα είτε με τον καθρέφτη. 
Αναπτύσσει την εκμάθηση πρώτων 
κανόνων της γεωμετρίας, την χωρική και 
οπτική αντίληψη καθώς και την φαντασία. 
Περιέχεται: 1 ξύλινο κουτί με την μία 
πλευρά ως μαγνήτη και με την άλλη ως 
καθρέφτη, 1 βάση, 36 ξύλινες φιγούρες, 
30 κάρτες και 1 υποδοχή για κάρτα 
(24,8x24,8x12) εκ. 

€ 14,50 | 159.106
Παζλ επιπέδων, ο κήπος
(20,5x1x20,5) εκ. 

€ 14,50 | 159.107
Παζλ επιπέδων, το δάσος
 (20,5x1x20,5) εκ. 

€ 14,50 | 159.108
Παζλ επιπέδων, το λιβάδι
 (20,5x1x20,5) εκ. 

€ 36,28 | 8.077
Εκπαιδευτικοί δίσκοι
Το παιχνίδι αποτελείται από μαλακούς δίσκους με τους 
οποίους δημιουργείς νέους δρόμους για να βελτιωθεί ο 
προσανατολισμός, ο συντονισμός και να μάθουν τα μικρά 
παιδιά να μην συγχέουν το δεξί και το αριστερό. Διαθέτει 
3 κόκκινους, 3 κίτρινους, 3 μπλε και 3 πράσινους δίσκους 
καθώς και 3+3 αυτοκόλλητα ποδιού, 3+3 αυτοκόλλητα 
χεριού και 3+3 αυτοκόλλητα βέλη (21) εκ. 

“ ”
Παζλ επιπέδων με 9 ξύλινα κομμάτια και βάση. Βοηθάει τη λεπτή κινητικότητα, τη χωρική 

αντίληψη, την αναγνώριση και την ονοματοδοσία των ζώων και των αντικειμένων 
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€ 25,00  
| 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 
(33x25x6) εκ. 

€ 25,00  
| 140.042
Ποιό με ποιό;
Σκοπός του παιχνιδιού 
είναι τα παιδιά να 
συσχετίσουν τα 
αντικείμενα μεταξύ τους 
ώστε να δημιουργήσουν 
ζευγάρια. Διαθέτει 
σύστημα αυτοδιόρθωσης 
(33x25x6) εκ. 

€ 22,09 | 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. Το σετ αποτελείται από 60 κάρτες 
δηλαδή 12 εικόνες (8x15) εκ με διάφορους επαγγελματίες και 48 εικόνες (7,5x7,5) εκ με 
τα αντίστοιχα αντικείμενα του κάθε επαγγέλματος συγκεκριμένα (4 φωτογραφίες για κάθε 
επάγγελμα). Περιέχει σύστημα αυτοδιόρθωσης και οδηγό δραστηριοτήτων (24x17x6) εκ. 

€ 21,78 | 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. 
Το σετ αποτελείται από 60 κάρτες δηλαδή 12 εικόνες (8x15) 
εκ με διάφορους αθλητές και 48 εικόνες (7,5x7,5) εκ με τα 
αντικείμενα κάθε αθλήματος συγκεκριμένα (4 φωτογραφίες για 
κάθε άθλημα). Περιέχει σύστημα αυτοδιόρθωσης και οδηγό 
δραστηριοτήτων (28x17x13) εκ. 

€ 18,49 | 140.055
Βρες και τοποθέτησε τους επιβάτες στο λεωφορείο
Περιέχει 36 κάρτες επιβατών (4,5x4) εκ και 6 κάρτες λεωφορείων (22x15) εκ με 
6 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 (24x17x5) εκ. 
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€ 14,78 | 140.057
24 κάρτες αριθμών  
και ποσοτήτων 1 έως 10
Περιέχει 24 κάρτες (24,5x8) εκ 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 (25,5x8,5x5) εκ. 

€ 14,78 | 140.058
24 κάρτες χρωμάτων, σχημάτων και μεγεθών
Περιέχει 24 κάρτες (24,5x8) εκ 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 (25,5x8,5x5) εκ. 

€ 15,55 | 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) εκ, 6 κάρτες πορείας 
(19x14) εκ και 24 κάρτες με τα αντικείμενα 
των διαφόρων οχημάτων. Περιλαμβάνει οδηγό 
δραστηριοτήτων και σύστημα αυτοδιόρθωσης 
(24x17x5) εκ. 

€ 11,97 | 140.063
Τι κοινό έχουν;
Ένα παιχνίδι παρατηρητικότητας και συνδυασμού περιέχει 34 κάρτες (9x9) εκ, 17 
ζεύγη καρτών από διάφορα αντικείμενα που έχουν κοινά χαρακτηριστικά και μοιάζουν 
μεταξύ τους. Περιλαμβάνει οδηγό δραστηριοτήτων και σύστημα αυτοδιόρθωσης 
(18,5x10x6) εκ. 

€ 18,73 | 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 εκμάθηση των χρωμάτων. Περιλαμβάνει 40 
κάρτες (5x5) εκ με εικόνες, 2 ζάρια με χρώματα και cd για να εξασκήσει την παρατηρητικότητά του 
μόνο του κάθε παιδί ή με όλη την τάξη (18,5x12,5x4) εκ. 
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€ 19,14 | 140.086
Πού ζούνε τα ζώα;
Συλλογικό εκπαιδευτικό παιχνίδι που μαθαίνει στα παιδιά που 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 εκ. Διαθέτει σύστημα αυτοδιόρθωσης (24x17x5) εκ. 

€ 19,14 | 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 εκ. Διαθέτει σύστημα 
αυτοδιόρθωσης (24x17x5) εκ. 

€ 23,13 | 140.128
Πρώιμη οδική εκπαίδευση
Τοποθετήστε τα 6 σήματα οδικής ασφάλειας με 
την όψη προς τα πάνω στo κέντρο του τραπεζιού 
και μοιράστε στους παίκτες τις υπόλοιπες κάρτες. 
Περιλαμβάνεται ένα ζάρι 3,5 εκ και 6 καρτέλες με 
τα βασικά σήματα οδικής κυκλοφορίας, 21 καρτέλες 
με εικόνες, 1 cd και 1 παιδαγωγικός οδηγός. Τα 
παιδιά καλούνται να συνδέσουν τις καρτέλες και το 
ζάρι με τις εικόνες ώστε να μάθουν βασικές έννοιες 
που θα τα βοηθήσουν στην καθημερινότητα τους 
(23,6x18,7x7,2) εκ. 

€ 20,22 | 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  

€ 24,17 | 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 6 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 (20x15x7) εκ. 
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€ 20,22 | 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) εκ, 1 
πάνινο πιάτο 45 εκ διάμετρος και 3 
ζάρια με χρώματα. Από 1-8 παίκτες.  

€ 20,05 | 159.052
Legolino
14 ξύλινα γεωμετρικά σχήματα μέσα σε 2 πάνινα 
σακουλάκια. 15 διαφορετικά σχέδια (21x14,5) εκ, 
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) εκ. 

€ 20,22 | 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) εκ, 1 
πάνινο πιάτο 45 εκ και 3 ζάρια 
με σχήματα. Από 1 - 8 παίκτες 
(22,5x5x22,5) εκ. 

€ 13,76 | 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 (20,4x6x10) εκ. 

€ 13,76 | 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 (20,4x6x10) εκ. 

€ 12,16 | 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 (20,4x6x10) εκ. 
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€ 12,16 | 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 (20,4x6x10) εκ. 

€ 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) εκ. 

€ 13,24 | 44.010
Τι παράγεται.. από πού
Παιχνίδι που βοηθά τα παιδιά να αντιληφθούν την αλυσίδα παραγωγής 
διαφόρων προιόντων και ότι π.χ. το γάλα μας το δίνει η αγελάδα και όχι το 
super market (16x2x34) εκ. 

€ 11,52 | 159.129
Μαθαίνω παίζοντας, τα σχήματα
Αποτελείται από 20 κομμάτια. Τα παιδιά προσπαθούν να δημιουργήσουν έναν 
συνδυασμό από δύο φύλλα. Το παιχνίδι αυτό συμβάλλει στην αναγνώριση 
των σχημάτων και επίλυση προβλημάτων, καθώς και στην ανάπτυξη της 
δομής του εγκεφάλου (14,9x10x6) εκ. 

€ 13,11 | 159.130
Μαθαίνω παίζοντας, τα ζώακια
Αποτελείται από 30 κομμάτια. Τα παιδιά προσπαθούν να δημιουργήσουν έναν συνδυασμό από 
δύο ή τρία φύλλα. Χάρη σε αυτό το παιχνίδι τα παιδιά μαθαίνουν την συσχέτιση των ζώων 
με το περιβάλλον. Το παιχνίδι αυτό συμβάλλει στην αναγνώριση των σχημάτων και επίλυση 
προβλημάτων, καθώς και στην ανάπτυξη της δομής του εγκεφάλου (20,4x10x6) εκ. 

€ 85,64 | 159.133
Κάρτες με μοτίβα 
σχημάτων
Η κάθε κάρτα διαθέτει ένα 
μοτίβο, προωθώντας τα παιδιά 
να βάλουν τα σχήματα ώστε 
να το ολοκληρώσουν. Τα 
διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας 
των καρτών κάνουν την μάθηση 
πιο ισχυρή. Περιλαμβάνεται 
1 ξύλινο κουτί με καπάκι, 
48 μαγνητικά σχήματα, 28 
τυπωμένα φύλλα και 2 πλαίσια 
(37,5x28,8x7,5) εκ. 
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€ 38,80 | 45.017
Η Ντίνα και ο Ντίνος 
ντύνονται
Τα παιδιά ντύνουν την Ντίνα 
και τον Ντίνο επιλέγοντας μέσα 
από 24 διαφορετικά αξεσουάρ 
τα πιο κατάλληλα για τον 
καθένα. Εξασφαλισμένες 
ώρες διαλόγου και 
συνδιαστικού παιχνιδιού. 
Το σετ είναι φτιαγμένο από 
χοντρό άθραυστο πλαστικό και 
περιλαμβάνει τις δύο φιγούρες 
(33x70) εκ και 24 ακόμη 
ρούχα, παπούτσια και άλλα 
αξεσουάρ (33x0,5x70) εκ. 

€ 22,20 | 27.013
Ντύνομαι
Ξύλινα παζλ, άριστης ποιότητας και πολύ 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. Περιέχει 4 παζλ με 12 μεγάλα 
κομμάτια το καθένα (40x1x15) εκ. 

€ 14,48 | 48.111
Παιχνίδι με αντίθετα, καθημερινές 
συνήθειες
Εκπαιδευτικό παιχνίδι το οποίο παρακινεί τα παιδιά να 
καταλάβουν τον ορισμό ίδια-αντίθετα μέσα από καθημερινές 
απεικονίσεις. Διαθέτει 20 μαλακά κομμάτια και 1 φυλλάδιο 
(15x8) εκ. 

€ 16,87 | 159.138
Παζλ επιπέδων το σώμα μου, κορίτσι
Το παζλ επιπέδων παρουσιάζει τα στάδια της 
ανάπτυξης ενός κοριτσίστικου σώματος. Οι πιο δύσκολες 
παραλλαγές σημειώνονται με αριθμούς στο πίσω 
μέρος. Τα παζλ επιπέδων αναπτύσσουν τη δυνατότητα 
συσχετισμού και συνδυασμού. Αποτελείται από 28 
κομμάτια (14,5x29,5x2) εκ. 

€ 16,87 | 159.139
Παζλ επιπέδων το σώμα μου, αγόρι
Το παζλ επιπέδων παρουσιάζει τα στάδια της 
ανάπτυξης ενός αγορίστικου σώματος. Οι πιο 
δύσκολες παραλλαγές σημειώνονται με αριθμούς 
στο πίσω μέρος. Τα παζλ επιπέδων αναπτύσσουν τη 
δυνατότητα συσχετισμού και συνδυασμού. Αποτελείται 
από 28 κομμάτια (14,5x29,5x2) εκ. 
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€ 10,47 | 159.022
Παιχνίδι μνήμης, βρες το ταίρι
Ξύλινο παιχνίδι μνήμης 40 τμχ που βοηθάει τα παιδιά στην κοινωνική τους μόρφωση 
καθώς και να γνωρίσουν τις φυλές του κόσμου (42x6x42) εκ. 

€ 18,41 | 4.200
Παιχνίδι μνήμης, ζωάκια
Ένα κλασικό παιχνίδι μνήμης για νήπια 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) εκ. 

€ 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) εκ.  

€ 12,52 | 45.036
Άσκηση συμμετρίας και μνήμης Α
24 κεφάλια ζώων για παιχνίδι με έννοιες συμμετρίας ή μνήμης. 
Κατασκευάστηκε με στρογγυλεμένες άκρες, σε εύχρηστη θήκη 
αποθήκευσης με οδηγίες (23x3x27) εκ. 

€ 12,52 | 45.037
Άσκηση συμμετρίας και μνήμης Β
24 κεφάλια ανθρώπων για παιχνίδι με έννοιες συμμετρίας ή μνήμης. 
Κατασκευάστηκε με στρογγυλεμένες άκρες σε εύχρηστη θήκη 
αποθήκευσης με οδηγίες (23x3x27) εκ. 

€ 18,08 | 48.108
Παιχνίδι μνήμης, αξίες 
εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικό παιχνίδι με 12 θεματικά 
φύλλα για τις αξίες της εκπαίδευσης όπως: 
ισότητα των φύλων, ανοχή, σεβασμός, 
καλή συμπεριφορά κλπ. Τα παιδιά θα 
ενθουσιαστούν από τις πολύχρωμες και 
τις διασκεδαστικές απεικονίσεις. Διαθέτει 
1 κουτί, 16 κομμάτια για την κάλυψη, 12 
κάρτες παιχνιδιού, 1 φυλλάδιο (33x33) εκ. 

€ 27,50 | 27.155
Παιχνίδι μνήμης, σχήματα
Αυτό το παιχνίδι μνήμης είναι ένας έξυπνος τρόπος να διασκεδάσουν και να βελτιώσουν τις 
δεξιότητες μνήμης τα παιδιά. Διαθέτει 5 πολύχρωμα γεωμετρικά σχήματα με λαβή για να πιαστούν 
και να τοποθετηθούν εύκολα. Περιέχονται 4 φύλλα A4, με 5 αναγνωρίσιμες εικόνες το καθένα 
ώστε να εναλλάσσονται. Το παιχνίδι θα μπορούσε να γίνει ακόμα πιο διασκεδαστικό φτιάχνοντας τα 
δικά σας φύλλα Α4 με όποιες εικόνες επιθυμείτε. Με 5 ενσφηνώματα (60x40) εκ. 
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€ 13,94 | 140.094
Maxi memo, μέρη του κόσμου
Εκπαιδευτικό παιχνίδι μνήμης για παιδιά με 34 καρτέλες (9x9) εκ 
που απεικονίζουν αξιοθέατα από όλο τον κόσμο (25x19x7) εκ. 

€ 13,94 | 140.091
Maxi memo, ζώα
Εκπαιδευτικό παιχνίδι μνήμης για παιδιά με 34 καρτέλες (9x9) εκ 
που απεικονίζουν ζωάκια (25x19x7) εκ. 

€ 13,94 | 140.092
Maxi memo, υγιεινή διατροφή
Εκπαιδευτικό παιχνίδι μνήμης για παιδιά με 34 καρτέλες (9x9) εκ που 
απεικονίζουν συνήθειες υγιεινού τόπου διατροφής (25x19x7) εκ. 

€ 13,94 | 140.093
Maxi memo, φυλές του κόσμου
Εκπαιδευτικό παιχνίδι μνήμης για παιδιά με 34 καρτέλες (9x9) εκ που 
απεικονίζουν διάφορες φυλές από όλο το κόσμο (25x19x7) εκ. 

€ 13,70 | 140.125
Maxi memo, ηλιακό σύστημα
Εκπαιδευτικό παιχνίδι μνήμης για παιδιά με καρτέλες που 
απεικονίζουν εικόνες από το σύμπαν και το διάστημα (25x19x7) εκ. 

€ 21,27 | 140.131
Απτικές εικόνες με την φύση
Ένα απτικό παιχνίδι μνήμης με κάρτες (9x9) εκ με διαφορετικές υφές που περιέχουν 
πραγματικές εικόνες του περιβάλλοντός μας για να αναπτυχθεί η διάκριση, η οπτική μνήμη 
και η προσοχή μέσω της αίσθησης της αφής. Μπορείτε να παίξετε τόσο τα κλασικά όσο και τα 
απίστευτα παιχνίδια μνήμης. Εμπνευσμένο από τη μεθοδολογία Montessori (23,6x18,7x7,2) εκ. 
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€ 24,98 | 140.041
Πριν και μετά
Περιλαμβάνει 90 φωτογραφίες 
(7,5x7,5) εκ που χωρίζονται σε 
30 σειρές. Κάθε σειρά αποτελείται από 3 εικόνες 
στις οποίες παρουσιάζεται το “πριν και το μετά”. 
Το παιχνίδι είναι οργανωμένο σε 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.  

€ 22,27 | 140.047
Που είναι το λάθος;
50 φωτογραφίες (19,5x13,5) εκ. με διάφορες παραστάσεις που κάθε μία από αυτές απεικονίζει ένα λάθος το οποίο τα παιδιά 
καλούνται να ανακαλύψουν. 

€ 22,27 | 140.048
Βρείτε τη διαφορά
50 φωτογραφίες (19,5x13,5) εκ. με 25 διαφορετικές παραστάσεις. Τα παιδιά καλούνται 
να βρουν τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στα ζεύγη φωτογραφιών. Το παιχνίδι αυτό 
βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν την παρατηρητικότητα, την προσοχή και την συγκέντρωσή 
τους. Περιέχει οδηγό και βάση για ευκολότερη τοποθέτηση των εικόνων.  

€ 26,20 | 140.099
Σετ 4 παζλ 
παρατηρητικότητας  
κλασικά παραμύθια
Το κάθε παζλ περιέχει 15 κομμάτια 
(24x33x2) εκ. 

€ 26,20 | 140.100
Σετ 4 παζλ 
παρατηρητικότητας  
οι 4 εποχές
Το κάθε παζλ περιέχει 24 κομμάτια 
(24x33x2) εκ. 

€ 25,88 | 159.057
Pips κ Betsy
Ενας ξύλινος πίνακας παιχνιδιού (30x1x30) εκ, 4 
φιγούρες ποντικών, 4 ξύλινες κάρτες και 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.  

€ 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. 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) εκ. 

€ 65,39 | 4.174
Παρατηρώ και μαθαίνω το σημερινό κόσμο
37 πρωτότυποι πίνακες αναφοράς με σύγχρονη θεματολογία, 
προσαρμοσμένη στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των παιδιών. 
Το έργο αυτό είναι χρήσιμο για τον σχεδιασμό διαθεματικών και 
δημιουργικών δραστηριοτήτων για την ευέλικτη ζώνη (34x1x50) εκ. 
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€ 15,80 | 159.125
Παιχνίδι ισορροπίας με ζωάκια
Ιδανικό για την εισαγωγή σε παιδιά προσχολικής ηλικίας της 
ισορροπίας, του συντονισμού και της λεπτής κινητικότητας. 
Αποτελείται από εννέα ξύλινα κομμάτια σε  σχήματα ζώών. 
Σκοπός είναι τα παιδιά να ολοκληρώσουν έναν σταθερό 
πύργο από ζωάκια (32,5x55x7,5) εκ. 

€ 14,26 | 48.100
Πίνακας ισορροπίας, λαβύρινθος
Δημιουργικό παιχνίδι συντονισμού που σκοπό έχει την ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας και της 
λεπτομερούς κίνησης στα νήπια. Περιλαμβάνει 1 πράσινο μεγάλο πίνακα, 9 κομμάτια διαδρομής 
λαβύρινθου, 6 μπίλιες, 2 χερούλια και 6 κάρτες με προτεινόμενες διαδρομές διαφορετικής δυσκολίας. 
Τα παιδιά αρχικά συναρμολογούν στο πίνακα τη δική τους διαδρομή-λαβύρινθο σύμφωνα με τη κάρτα 
που θα επιλέξουν. Έπειτα τοποθετούν τις μπίλιες και προσπαθούν να τις οδηγήσουν στο τέρμα κάνοντας 
τις κατάλληλες κινήσεις με τα χέρια τους (32,5x7x25,5) εκ. 

€ 19,68 | 4.182
Παιχνίδι ισορροπίας ζυγαριά με ζωάκια
Το 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) εκ. 

€ 21,81 | 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 ιδιοφυίες. 

€ 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) εκ. 

€ 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) εκ. 

€ 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) εκ. 

€ 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) εκ. 
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€ 27,36 | 140.120
Οικογένειες του κόσμου
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 6 χρωματιστά κορδόνια. Αναπτύσσει λεπτές 
κινητικές δεξιότητες σε παιδιά άνω των 2 ετών. Εμπνευσμένο 
από τη μεθοδολογία Montessori (23,6x18,7x7,2) εκ. 

€ 27,36 | 140.121
Επαγγέλματα
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 8 χρωματιστά κορδόνια. 
Αναπτύσσει λεπτές κινητικές δεξιότητες. Εμπνευσμένο 
από τη μεθοδολογία Montessori (23,6x18,7x7,2) εκ. 

€ 24,11 | 159.030
Martello o πολύχρωμος κόκορας
Με λίγη επιδεξιότητα και με πολύ φαντασία 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) εκ, 73 ξύλινα σχήματα, 
2 ξύλινα σφυράκια και 100 καρφάκια. Από 1 παίκτη και πάνω.  

€ 20,38 | 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) εκ. 

€ 28,54 | 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) εκ. 

€ 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. Προσφέρει 
στα παιδιά δημιουργικό παιχνίδι, αναπτύσσοντας 
παράλληλα την φαντασία και ιδιαίτερα την λεπτή 
κινητικότητα. 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) εκ. 

€ 5,56 | 28.084
Βατραχάκια 16  
σε κουβαδάκι
Δεκαέξι πολύχρωμα βατραχάκια 
περιμένουν να πηδήξουν μέσα στο 
κουβαδάκι της Viking! Βοηθήστε τα 
να κάνουν άλμα, μετρήστε τα και 
διασκεδάστε! Το παιχνίδι συμβάλλει στην 
ανάπτυξη των κινητικών και βασικών 
αριθμητικών δεξιοτήτων, καθώς και στην 
αναγνώριση των χρωμάτων (6x5,5) εκ. 

€ 37,86 | 8.058
Κατασκευές με βεντούζες Thera Bolly
Αποτελείται από 28 χρωματιστές ελαστικές μπάλες σε κουβά 
που είναι εξοπλισμένες με μία βεντούζα η κάθε μία. Σκοπός 
του παιχνιδιού είναι τα παιδιά ενώνοντας τις μπάλες μέσω των 
βεντουζών να δημιουργήσουν τις δικές τους κατασκευές. Επίσης 
μπορούν να ζωγραφίσουν τις μπάλες με πρόσωπα ή άλλα 
θέματα της φαντασίας τους (λόγο του υλικού, ξεβάφουν εύκολα). 
Προσφέρει στα παιδιά δημιουργικό παιχνίδι, αναπτύσσοντας 
παράλληλα την φαντασία, την λεπτή κινητικότητα και διδάσκοντας 
τα για το φαινόμενο της βεντούζας και το πώς εφαρμόζεται 
αυτή στη καθημερινότητα μας. Κατασκευασμένο από ανθεκτικό 
ελαστικό υλικό σε 5 όμορφα χρώματα (31x20x15) εκ. 

€ 2,02 | 28.115
Βατραχάκια 4 σε blister
Τέσσερα πολύχρωμα βατραχάκια 
περιμένουν να πηδήξουν μέσα στο 
κουβαδάκι της Viking! Βοηθήστε τα 
να κάνουν άλμα, μετρήστε τα και 
διασκεδάστε! Το παιχνίδι συμβάλλει 
στην ανάπτυξη των κινητικών και 
βασικών αριθμητικών δεξιοτήτων, 
καθώς και στην αναγνώριση των 
χρωμάτων (6x5,5) εκ. 
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€ 10,08 | 152.033
Κατασκευές με κινέζικα σχήματα
Σετ με 145 πολύχρωμα πλαστικά σχήματα κατασκευών 
ανατολικής τεχνοτροπίας που βοηθούν τα νήπια στην 
εξάσκηση της φαντασίας τους αλλά και στην ανάπτυξη 
λεπτών κινητικών ικανοτήτων (30x24x3) εκ. 

€ 11,26 | 152.030
Ελαστικά ζωάκια σύνδεσης
Προσφέρει στα παιδιά δημιουργικό παιχνίδι, 
αναπτύσσοντας παράλληλα την φαντασία και 
την λεπτή κινητικότητα. 72 μαλακές ελαστικές 
φιγούρες κατασκευών που μπορούν να συνδεθούν 
εύκολα και σταθερά μεταξύ τους χάρη στην 
ειδικές εγκοπές που διαθέτουν (5,6x6) εκ. 

€ 19,84 | 152.019
Καρούλια και κορδόνια
Προσφέρει στα παιδιά δημιουργικό παιχνίδι, 
αναπτύσσοντας παράλληλα την φαντασία και την 
λεπτή κινητικότητα. Στόχος του παιχνιδιού είναι 
η εξάσκηση και η ανάπτυξη λεπτών κινητικών 
ικανοτήτων (21x25) εκ. 

€ 12,74 | 152.031
Κατασκευή ανθρώπινη πυραμίδα
Σετ με 120 πολύχρωμα πλαστικά ανθρωπάκια που 
συνδέονται μεταξύ τους για ποικίλες και σταθερές 
κατασκευές. Προσφέρει στα παιδιά δημιουργικό 
παιχνίδι, αναπτύσσοντας παράλληλα την φαντασία και 
την λεπτή κινητικότητα (35x30x5) εκ. 

€ 11,91 | 152.035
Κατασκευές  
με ανθρωπόμορφες φιγούρες
Σετ με 60 πλαστικές πολύχρωμες φιγούρες που βοηθούν 
τα παιδιά να δημιουργήσουν νέες σταθερές κατασκευές. 
Προσφέρει στα παιδιά δημιουργικό παιχνίδι, αναπτύσσοντας 
παράλληλα την φαντασία και την λεπτή κινητικότητα 
(35x30x6) εκ. 

€ 13,16 | 152.018
Κατασκευές με πλαστικά 
γεωμετρικά σχήματα
Παιχνίδι κατασκευών 250 τμχ 
σε κουβά. Προσφέρει στα παιδιά 
δημιουργικό παιχνίδι, αναπτύσοντας 
παράλληλα την φαντασία και την λεπτή 
κινητικότητα. Το παιδί σκέφτεται αλλά 
και διασκεδάζει συνδυάζοντας τα 
κομμάτια του. Ενδεικτικά τα μεγαλύτερα 
κομμάτια έχουν μήκος 5 εκ ενώ τα 
μικρότερα 2 εκ Το πάχος σε όλα τα 
κομμάτια είναι 1 εκ. (18x18) εκ. 

€ 11,54  
| 152.017
Βίδες και παξιμάδια
Προσφέρει στα παιδιά 
δημιουργικό παιχνίδι, 
αναπτύσσοντας παράλληλα 
την φαντασία και την λεπτή 
κινητικότητα. Οικοδομικό υλικό 
32 τμχ σε κουβά.  

€ 7,93  
| 158.020
Αλυσίδες σε κουτί
Διαστάσεις κάθε κρίκου (4,5x1,5) εκ. 
Κλασσικό οικοδομικό υλικό 256 τμχ. 
Με τις άπειρες δυνατότητες σταθερών 
κατασκευών που προσφέρουν βοηθά 
τα νήπια στην εξάσκηση της φαντασίας 
τους αλλά και στην ανάπτυξη λεπτών 
κινητικών ικανοτήτων (25x25x6) εκ. 
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€ 12,69 | 152.024
Μαργαρίτες 6 εκ
Κλασσικό οικοδομικό υλικό 160 τμχ. Με τις 
άπειρες δυνατότητες σταθερών κατασκευών που 
προσφέρουν βοηθά τα νήπια στην εξάσκηση της 
φαντασίας τους αλλά και στην ανάπτυξη λεπτών 
κινητικών ικανοτήτων (6) εκ. 

€ 12,69 | 152.020
Κατασκευές ζωάκια
Οικοδομικό υλικό 89 τμχ προσφέρει στα παιδιά δημιουργικό παιχνίδι, αναπτύσσοντας 
παράλληλα την φαντασία και την λεπτή κινητικότητα (38x32x8) εκ. 

€ 8,37 | 152.028
Κατασκευαστικό υλικό πυραμίδας
Προσφέρει στα παιδιά δημιουργικό παιχνίδι, αναπτύσσοντας παράλληλα την φαντασία και την λεπτή 
κινητικότητα. Ένα παιχνίδι 15 κρίκων σε διαφορετικά μεγέθη και χρώματα. Το παιδί ταξινομώντας 
τους κρίκους αρχίζει να μετρά και να ξεχωρίζει τα χρώματα αλλά και τα μεγέθη και δημιουργεί 
εύκολα και γρήγορα σταθερές πολύχρωμες πλαστικές πυραμίδες (19x19x19) εκ. 

€ 13,29 | 152.032
Κουμπιά και κορδόνια
Κουμπιά πλαστικά 220 τμχ σε 5 χρώματα και κορδόνια για περάσματα (4) εκ. 

€ 11,31 | 152.025
Γεωμετρικά σχήματα, κουμπιά και κορδόνια
Προσφέρει στα παιδιά δημιουργικό παιχνίδι, αναπτύσσοντας παράλληλα την φαντασία και την 
λεπτή κινητικότητα. Από άθραυστο πολύχρωμο πλαστικό, σετ 81 τμχ (5) εκ. 

€ 10,43 | 152.029
Τουρμπίνια κατασκευών
Προσφέρει στα παιδιά δημιουργικό παιχνίδι, 
αναπτύσσοντας παράλληλα την φαντασία και την λεπτή 
κινητικότητα. Πλαστικά πολύχρωμα τουρμπίνια 49 
τμχ με φατσούλες και ρόδες για όμορφες ζωντανές 
κατασκευές που κινούνται (30x25x6) εκ. 

€ 20,58 | 48.045
Ιπποπόταμος κουμπώματα
Με φωτεινά χρώματα και γοητευτική εμφάνιση γίνεται 
πολύ καλός φίλος των παιδιών καθώς μαθαίνουν 
διάφορα κουμπώματα πχ. φερμουάρ, κορδόνια (47) εκ. 
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€ 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) εκ. 

€ 18,42 | 4.259
Λαβύρινθος με μπάλες
Ο λαβύρινθος βοηθά στην ενίσχυση της 
λεπτής κινητικότητας και το συντονισμό 
χεριού-ματιού (25,4x25,4x2,8) εκ. 

€ 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) εκ. 

€ 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 (17,5x1x17,5) εκ. 

€ 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 (12,3x1,2x12,3) εκ. 

€ 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) εκ.  

€ 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) εκ. 

€ 21,29 | 4.369
Διαδρομή με μπίλια, basic
Σετ από 20 κομμάτια για δημιουργία φανταστικών 
διαδρομών (6,5x6,5x16,2) εκ. 

€ 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) εκ. 
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€ 24,86 | 30.051
Οχήματα συναρμολογούμενα με 
κατσαβίδι και διάφορες μύτες
Σετ από 4 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 
4 οχήματα (13x9) εκ, 4 μύτες και 1 κατσαβίδι 
(12,5) εκ.  

€ 16,21 | 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) εκ και 3 κατσαβίδια (12,5) εκ.  

€ 22,99 | 30.067
Δεινόσαυροι συναρμολογούμενοι με κατσαβίδια
Σετ από 3 πολύχρωμα πλαστικά δεινοσαυράκια ένα Τρικεράτοψ 
(16x8x10) εκ, έναν Στεγόσαυρο (18x8x12) εκ και έναν T-Rex 
(14x8,5x15) εκ 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.  

€ 12,76 | 45.008
Σχέδια για ράψιμο
Περιλαμβάνει 10 πολύχρωμα 
κορδόνια και 10 χοντρές πλαστικές 
κάρτες με διάφορα σχέδια διάτρητα 
(11x16,5) εκ. 

€ 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 τμχ 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) εκ. 

€ 4,76 | 45.055
Κορδόνια δεσίματος και 
περάσματος
10 πλαστικά κορδόνια μήκος 77 εκ σε 
5 διαφορετικά χρώματα, με άκαμπτο 
άκρο για εύκολη χρήση.  

€ 33,50 | 45.061
Παίζουμε με τις κλωστές
Μαύρη αφρώδης επιφάνεια με 
φωσφορούχες κλωστές και 4 ειδικές, 
ασφαλείς για νήπια, “βελόνες” 
(42x5x24) εκ. 

€ 11,04 | 48.115
Αλυσίδες και κάρτες 
δραστηριοτήτων
Το σετ περιλαμβάνει 60 αλυσίδες 
μήκους 7 εκ και 22 χρωματιστές κάρτες 
με δραστηριότητες για εκμάθηση της 
ταξινόμησης και της σειράς.  

€ 14,40 | 48.116
Πίνακας με super κουμπιά
Εκπαιδευτικός πίνακας με 32 γιαγάντια Pegs και 4 
σχέδια πατρόν (21x31x10) εκ. 
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€ 38,35 | 27.140
Ενσφηνώματα, 
ταξινόμηση 
γεωμετρικών  
σχημάτων
Ιδανικό για την εκμάθηση των 
γεωμετρικών σχημάτων. Ξύλινα 
παζλ, άριστης ποιότητας και 
πολύ προσεγμένης κατασκευής. 
Ξεχωρίζουν γιατί οι παραστάσεις 
τους έχουν καθαρά εκπαιδευτικό 
χαρακτήρα και είναι ειδικά 
σχεδιασμένα για παιδιά προσχολικής 
ηλικίας. Περιέχει 4 ενσφηνώματα 
με 9 μεγάλα κομμάτια το καθένα 
(20x20) εκ. 

€ 9,42 | 27.154
Ενσφηνώματα, ταξινόμηση μεγέθους
Ιδανικό για την εκμάθηση των γεωμετρικών σχημάτων. Ξύλινα παζλ, άριστης ποιότητας και πολύ 
προσεγμένης κατασκευής. Ξεχωρίζουν γιατί οι παραστάσεις τους έχουν καθαρά εκπαιδευτικό χαρακτήρα και 
είναι ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Με 5 ενσφηνώματα (34x10,5) εκ. 

€ 18,41 | 4.151
Κώνος ταξινόμησης
Ταξινομώντας τα 9 ξύλινα κομμάτια του κώνου 
μαθαίνουν το ύψος, βάθος, μέγεθος και την 
αλληλουχία της ταξινόμησης. Ολοκληρωμένος 
μπορεί να πάρει τη μορφή πύραυλου, μνημείου, 
δέντρου κλπ (12,5x16) εκ. 

€ 19,26 | 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 (3,5x3,5x3,5) εκ. 

€ 15,73  
| 4.031
Πυραμίδα 
κρίκων
Ένα παιχνίδι κρίκων 
σε διαφορετικά μεγέθη 
και χρώματα. Το παιδί 
ταξινομώντας τους 
αρχίζει να μετρά και να 
ξεχωρίζει τα χρώματα 
αλλά και τα μεγέθη 
(8x8x15,5) εκ. 

€ 19,20 | 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) εκ. 
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€ 24,35 
 | 159.089
Tastaro
Παιχνίδι ντόμινο, εκπαιδευτικού 
χαρακτήρα που εξασκεί την αντίληψη, 
την συγκέντρωση καθώς και την 
ταξινόμηση σχημάτων και εικόνων 
(22,2x4,5x14,6) εκ. 

€ 16,29 | 159.091
Τριπλή βάση ταξινόμησης
Διαθέτει 3 πολύχρωμα σχήματα και 3 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) εκ. 

€ 21,24  
| 4.057
Βάση 
ταξινόμησης
16 χρωματιστά 
γεωμετρικά σώματα με 
σκοπό την αρίθμηση, 
ταξινόμηση και 
αναγνώριση χρωμάτων 
και σχημάτων καθώς 
και συντονισμό ματιού-
χεριού (19x1,5x19) εκ. 

€ 22,58 | 4.211
Ξύλινο κουτί με γεωμετρικά σώματα
Ένα ξύλινο κουτί ταξινόμησης με 6 πολύχρωμα κομμάτια σε 3 διαφορετικά 
χρώματα και σχήματα. Ιδανικό για την αναγνώριση χρωμάτων και σχημάτων, 
καθώς και για την ανάπτυξη συντονισμού ματιού-χεριού (15,3x15,3x10,4) εκ. 

€ 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) εκ. 

€ 16,38 | 159.126
Πλάκες ταξινόμησης  
με ζωάκια
Αποτελείται από 6 ξύλινες πλάκες 
με ενσωματωμένα σχήματα. Σκοπός 
είναι τα παιδιά να αναγνωρίσουν και 
να ταξινομήσουν τα σχήματα ώστε 
να δημιουργήσουν έναν τρισδιάστατο 
πύργο. Το χρώμα με το οποίο είναι 
κατασκευασμένες οι πλάκες θα βοηθήσει 
τα παιδιά να φτάσουν στον στόχο 
(28x8x20) εκ. 

€ 14,32 | 48.106
Πύργος ταξινόμησης Moogy
Τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι θα μάθουν να ταξινομούν και να στοιβάζουν. Διαθέτει για 
χώρο αποθήκευσης ένα ειδικό κουβαδάκι. Αναπτύσσει την χειρονακτική ικανότητα και τον 
συντονισμό χεριού-ματιού. Διαθέτει 11 κουβαδάκια, 1 καπάκι και 4 αξεσουάρ (95) εκ. 
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€ 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) εκ. 

€ 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) εκ. 

€ 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 της 
αναλογίας και του 
χώρου. Η διάσταση από 
το μεγάλο τουβλάκι είναι 
(17,5x3,5x3,5) εκ.  

€ 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) εκ. 

€ 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) εκ. 

€ 18,14 | 4.335
Μέτρησε και ταξινόμησε πούλια σε κούπες
Τα παιδιά μαθαίνουν να ταξινομούν και να μετρούν με ποικίλους 
τρόπους. Η κάθε κούπα έχει διαστάσεις (8,4x8,4x3,6) εκ. 
Συμπεριλαμβάνετε και μια βαμβακερή τσάντα για αποθήκευση.  

€ 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) εκ. 
(36x47x21) εκ. 
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€ 92,85 | 159.031
Παιχνίδι τοίχου,  
χαρούμενη κάμπια
Ξύλινο παιδαγωγικό παιχνίδι που δίνει 
έμφαση στη λεπτομερή ανάπτυξη 
δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας των 
παιδιών, στον συντονισμό χεριού-ματιού 
καθώς διασχίζουν με τις μπίλιες την 
ακολουθία του σχήματος (53x48) εκ. 

€ 81,36  
| 159.032
Παιχνίδι τοίχου, 
λαβύρινθος
Ξύλινο παιδαγωγικό 
παιχνίδι για ανάπτυξης 
της λεπτής κινητικότητας, 
όπου οι μπάλες μπορούν 
να μετακινηθούν κυκλικά 
μέσα στο λαβύρινθο με 
τη βοήθεια 2 μαγνητικών 
ράβδων (35x47) εκ. 

€ 81,87  
| 159.034
Παιχνίδι τοίχου,  
peg top
Ξύλινο παιδαγωγικό 
παιχνίδι ιδανικό για 
την αγωγή ποικίλων 
δεξιοτήτων στα μικρά 
παιδιά. Στριφογυρίζοντας τον 
πορτοκαλί κύκλο προκαλούν 
κίνηση αυτόματα και στους 
υπόλοιπους κύκλους. 
Ανάλογα με την ταχύτητα 
προκύπτουν διάφορα οπτικά 
ερεθίσματα (35x47) εκ. 

€ 81,58  
| 159.035
Παιχνίδι τοίχου, ρολόϊ
Ξύλινο παιδαγωγικό παιχνίδι με 
ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό 
του και στα χρώματα του. Θα 
βοηθήσει τα μικρά παιδιά να 
κατανοήσουν την έννοια του 
χρόνου και της εποχής. Οι μικροί 
κύκλοι δείχνουν τις 4 εποχές 
του χρόνου ενώ οι ωροδείκτες 
μπορούν να κινηθούν ελεύθερα 
μεταξύ των ωρών της ημέρας 
(35x47) εκ. 

€ 81,63  
| 159.033
Παιχνίδι τοίχου, 
ισορροπία
Ξύλινο παιδαγωγικό παιχνίδι. 
Με τη βοήθεια των 2 
μαγνητικών ράβδων οι 
μπίλιες μετακινούνται. Με 
σωστούς υπολογισμούς, 
παρατηρητικότητα και προσοχή 
τα παιδιά θα καταφέρουν να 
ισορροπήσουν τις μπίλιες 
(35x47) εκ. 

€ 45,02  
| 159.037
Παιχνίδι τοίχου, κύμα
Ξύλινο παιδαγωγικό καινοτόμο παιχνίδι για 
παιδιά από ηλικίες 3 και πάνω. Τα παιδιά 
παίζοντας εκγυμνάζουν τους μύες, ενισχύουν 
την κινητικότητα τους και βελτιώνουν την 
λειτουργία του συντονισμού. Ένα πολύ 
διασκεδαστικό παιχνίδι που βοηθάει ιδιαίτερα 
την ανάπτυξη δεξιοτήτων στα μικρά παιδιά 
(60x1,5x50) εκ. 

€ 45,02  
| 159.036
Παιχνίδι τοίχου, πεταλούδα
Ξύλινο παιδαγωγικό καινοτόμο παιχνίδι 
για παιδιά από ηλικίες 3 και πάνω. 
Τα παιδιά παίζοντας εκγυμνάζουν τους 
μύες, ενισχύουν την κινητικότητα τους 
και βελτιώνουν την λειτουργία του 
συντονισμού. Ένα πολύ διασκεδαστικό 
παιχνίδι που βοηθάει ιδιαίτερα την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων στα μικρά παιδιά 
(60x1,5x50) εκ. 
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€ 45,02 | 159.038
Παιχνίδι τοίχου, βουνό
Ξύλινο παιδαγωγικό καινοτόμο παιχνίδι για παιδιά από ηλικίες 3 και 
πάνω. Τα παιδιά παίζοντας εκγυμνάζουν τους μύες, ενισχύουν την 
κινητικότητα τους και βελτιώνουν την λειτουργία του συντονισμού. 
Ένα πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι που βοηθάει ιδιαίτερα την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων στα μικρά παιδιά (60x1,5x50) εκ. 

€ 36,05 | 159.059 Παιχνίδι τοίχου, αριθμοί 1-5
Ξύλινο παιδαγωγικό παιχνίδι για την αγωγή ποικίλων δεξιοτήτων στα μικρά 
παιδιά, πολύ προσεγμένο κατασκευαστικά (60x1,5x30) εκ. 

€ 35,99 | 159.060 Παιχνίδι τοίχου, αριθμοί 6-0
Ξύλινο παιδαγωγικό παιχνίδι για την αγωγή ποικίλων δεξιοτήτων στα μικρά παιδιά, 
πολύ προσεγμένο κατασκευαστικά (60x1,5x30) εκ. 

€ 24,27 | 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! Ποιος άραγε θα έχει μαζέψει περισσότερα ψαράκια στο τέλος 
του παιχνιδιού μετά από 4 γύρους, κάποιος από τους παίχτες ή οι καρχαρίες; 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) εκ. 

€ 40,44 | 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 της μπίλιας σε κάθε παράθυρο θα 
είναι το ίδιο με το χρώμα που εμφανίζεται 
τώρα σε κάθε κουτί. Εξάσκηση του 
συντονισμού ματιού-χεριού, αναπτύσσει 
την οπτική αντίληψη, βοηθάει το παιδί να 
αντιληφθεί τα χρώματα και τέλος εμπλουτίζει 
τις γνώσεις του παιδιού (32x23x5) εκ. 

€ 12,26 | 159.094
Funny Four
Βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν γνώσεις για τα βασικά σχήματα (τετράγωνο, πολύγωνο, 
κύκλος, τρίγωνο). Χάρη στην παιχνιδιάρικη μορφή των σχημάτων που απεικονίζουν 
ζωάκια τα παιδιά διασκεδάζουν παίζοντας (22x6x22) εκ. 

€ 20,36 | 159.095
Shapy Sorter
Είναι παιχνίδι ταξινόμησης και διαθέτει 7 διαφορετικούς δίσκους με τρύπες οι οποίες 
σχηματίζουν σχήματα. Οι δίσκοι έχουν 1, 2 ή 3 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) εκ. 
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€ 103,49 | 159.122
Παιχνίδι κινητικών δεξιοτητών, 
σχήματα
Ιδανικό για άτομα με περιορισμούς στην κίνηση. Ενθαρρύνει 
την βασική ικανότητα να γράφει, το συντονισμό των χεριών 
και την ικανότητα συγκέντρωσης. Περιλαμβάνεται 1 ξύλινο 
κουτί με συρόμενο καπάκι, 5 σανίδες με διαφορετικά 
σχέδια και 10 κουμπιά (32,5x55x7,5) εκ. 

€ 11,06 | 159.123
Περιστρεφόμενα ζωάκια
Ιδανικό για την ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας και του συντονισμού σε 
παιδιά προσχολικής ηλικίας. Αποτελείται από 6 μεγάλα κομμάτια. Σκοπός 
είναι βιδώνοντας τα κομμάτια να φτιαχτούν από τα παιδιά τα τρία ζωάκια 
(κροκόδειλος, ιπποπόταμος, φάλαινα) (32,5x55x7,5) εκ. 

€ 68,66 | 159.135
Παιχνίδι τοίχου, σχήματα
Αυτό το παιχνίδι τοίχου ενθαρρύνει την 
αναγνώριση των σχημάτων και την τοποθέτηση 
τους στις σωστές θέσεις (40x40x3) εκ. 

€ 69,62 | 159.141
Παιχνίδι τοίχου, κύκλος
Τα μεμονωμένα κουμπιά μπορούν 
να μετακινηθούν γύρω από τον 
λαβύρινθο και να ρυθμιστούν 
σύμφωνα με τα σχέδια που 
εμφανίζονται στις κάρτες ή με 
οποιαδήποτε σειρά επιθυμεί ο 
παίχτης. Περιέχονται 1 ξύλινη 
κονσόλα και 10 κάρτες με σχέδια 
(40x40x6) εκ. 

€ 77,52 | 159.142
Παιχνίδι τοίχου, ζωάκια
Είναι μια ζεστή μέρα και τα ζωάκια της ζούγκλας θέλουν 
να δροσιστούν στο νερό. Αλλά τι είναι αυτό στο κεφάλι του 
λιονταριού; Μετακινήστε τα κομμάτια του γρίφου στις ράγες 
με τη σωστή σειρά για να το βρείτε. Περιέχονται: οδηγίες, 4 
βίδες και 1 κλειδί (40x51,6x3) εκ. 

€ 35,46 | 159.143
Παιχνίδι τοίχου, λαβύρινθος
Με μεγάλη δεξιότητα και καλή παρατήρηση από 
το παιδί, ο δίσκος πρέπει να μετακινηθεί από το 
σημείο εκκίνησης στο τελικό σημείο για να λυθεί 
ο γρίφος. Αναπτύσσει την λογική σκέψη και τον 
συντονισμό χεριού-ματιού (40x40x3) εκ. 

€ 24,56 | 159.124
Περιστρεφόμενα ζωάκια τρενάκι
Ιδανικό για την εισαγωγή σε παιδιά προσχολικής ηλικίας των διαδικασιών της ταξινόμησης και του 
συντονισμού. Αποτελείται από τρενάκι 3 βαγονιών, διάφορα γεωμετρικά σχήματα και 2 ζάρια (1 
χρωμάτων και 1 σχημάτων). Σκοπός είναι να ταξινομηθούν τα σχήματα στο τρενάκι σύμφωνα με 
τις ζαριές που φέρνει ο κάθε παιχτης ώστε να ολοκληρωθεί. Έπειτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
παιχνίδι έλξης με το σχοινάκι που διαθέτει (32,5x55x7,5) εκ. 
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€ 12,56 | 159.127
Τρενάκι λεπτής κινητικότητας  
με ζωάκια
Με αυτό το διασκεδαστικό παιχνίδι τα μικρότερα σε ηλικία 
παιδιά θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν το τρενάκι 
περνώντας στο κορδόνι το κάθε ζωάκι προωθώντας έτσι 
την λεπτή κινητικότητα τους. Τα μεγαλύτερα σε ηλικία 
παιδιά εκτός από το προηγούμενο, θα προσπαθήσουν 
να βάλουν τα ζωάκια με την σειρά που δείχνουν οι 
καρτέλες, αναπτύσσοντας με αυτό τον τρόπο την μνήμη 
τους. Περιλαμβάνονται 6 ζωάκια, 6 ξύλινες κάρτες, 1 
κορδόνι και 1 υποδοχή για το κορδόνι (24,5x5x16) εκ. 

€ 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) εκ. 

€ 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) εκ. 

€ 18,47 | 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 μία 
λυπημένη (17,5x17,5x8,5) εκ. 

€ 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 μόλις ταιριάξει 
τα κομμάτια έχει την ικανοποίηση της 
επίλυσης του προβλήματος. Ένα παιχνίδι 
που βοηθά στον συντονισμό ματιού-χεριού 
(17,5x17,5x3,8) εκ. 

€ 26,02 | 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) εκ.

€ 6,32 | 4.379
Μαζεύω τη μπάλα
Προσπαθήστε να πιάσετε τη μπάλα 
με αυτό το κύπελλο. Το κλασικό 
αυτό παιχνίδι βοήθα στον συντονισμό 
ματιού-χεριού και στις λεπτές 
κινητικές δεξιότητες του παιδιού 
(8,5x8,5x10,5) εκ. 

€ 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) εκ. 
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€ 25,64 | 159.054
Emmi
1 μεγάλη περιστρεφόμενη κάμπια 48 εκ, διαμέτρου 3,5 εκ, 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) εκ. 

€ 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) εκ. 

€ 24,22 | 4.223
Δημιουργικός πίνακας 
(χρώματα-αρίθμηση)
Ο δημιουργικός πίνακας που 
διαθέτει βοηθά τα παιδιά να 
γνωρίσουν τα βασικά χρώματα 
και να μάθουν να μετρούν 
(17,5x17,5x15) εκ. 

€ 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) εκ. 

€ 8,02 | 45.050
Μαθαίνω και δημιουργώ αποχρώσεις
Έξι μεγάλα μπαλόνια σε 3 βασικά χρώματα εύκαμπτο 
ημιδιαφανές πλαστικό για να ανακαλύψετε τα 
δευτερεύοντα χρώματα (34x23,5) εκ. 

€ 38,35 | 27.141
Ενσφηνώματα, ταξινόμηση βασικών χρωμάτων
Περιέχει 4 ενσφηνώματα με 9 μεγάλα κομμάτια το καθένα. Ιδανικό για την εκμάθηση των βασικών 
χρωμάτων. Ξύλινα παζλ, άριστης ποιότητας και πολύ προσεγμένης κατασκευής. Ξεχωρίζουν γιατί οι 
παραστάσεις τους έχουν καθαρά εκπαιδευτικό χαρακτήρα και είναι ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά προσχολικής 
ηλικίας (20x20) εκ. 

€ 10,54 | 27.145 Πολύχρωμα παιχνίδια
Περιέχει 6 παζλ με 2,3,4 μεγάλα κομμάτια το καθένα (10x10) εκ. 
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€ 4,69 | 120.439
Αυτοκόλλητα επιβράβευσης
Αυτοκόλλητα επιβράβευσης 250 τμχ.

€ 4,69 | 120.440
Αυτοκόλλητα επιβράβευσης
Αυτοκόλλητα επιβράβευσης 250 τμχ. (7x7x3) εκ. 

€ 30,68 | 45.060
Η μέρα ενός παιδιού 
με 46 κάρτες
Περιλαμβάνει 46 κάρτες 
(14,8x21) εκ.  

€ 28,48 | 45.057
Σφραγίδες 
επιβράβευσης
Σετ 10 τμχ.. (20x4x20) εκ. 

€ 14,34 | 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 (38x1x29) εκ. 



180 Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Α
γω

γή
 δ

εξ
ιο

τή
τω

ν

€ 13,38 | 
27.125
Καθημερινές 
δραστηριότητες 
Νο.2
(40x7) εκ. 

€ 13,38 | 
27.124
Καθημερινές 
δραστηριότητες 
Νο.1
(40x7) εκ.
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Περιέχει 4 ξύλινα 
παζλ με 5 κομμάτια 
το καθένα, άριστης 

ποιότητας και 
πολύ 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. 
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€ 65,51 | 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 ρολόι, η ανάγνωση και η κατανόηση της ώρας. Περιέχει μεταλλικό χρωματιστό 
πίνακα (70x50) εκ, 134 χάρτινα σκίτσα (6,5x6,5) εκ, 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. Επίσης 3 δείκτες, αυτοκόλλητους μαγνήτες και οδηγό 
δραστηριοτήτων (52x74x3) εκ. 

€ 35,79 | 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) εκ και 156 κάρτες συνολικά. 36 κάρτες (9x9) εκ δείχνουν την ώρα σε αναλογική και 72 κάρτες 
(9x4,5) εκ σε ψηφιακή μορφή, 12 κάρτες (9x9) εκ απεικονίζουν τα προ και μετά μεσημβρίας και 36 κάρτες 
με φωτογραφίες δραστηριοτήτων (33x25x6) εκ. 

€ 22,32 | 27.071
Καθημερινή ζωή
Περιέχει 4 ξύλινα παζλ με 16 μεγάλα κομμάτια το καθένα, άριστης ποιότητας και πολύ 
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 (40x15) εκ. 

€ 10,98 | 27.081
Δουλειές στην αυλή
Ιδανικό για την εκμάθηση των γεωμετρικών 
σχημάτων. Ξύλινα παζλ, άριστης ποιότητας και 
πολύ 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. Περιέχει 4 παζλ με 4 
έως 6 κομμάτια το καθένα (15x15) εκ. 
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€ 19,68 | 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) εκ. 

€ 18,14 | 4.341
Μάζεψε τα 
βατόμουρα
Βοηθήστε στη συγκομιδή 
των καρπών από το 
δέντρο! Χωριστείτε σε 
δύο ομάδες, επιλέξτε το 
χρώμα των βατόμουρων και 
χρησιμοποιήσετε το κουτάλι για 
τη συγκομιδή. Η ομάδα με τα 
περισσότερα βατόμουρα είναι η 
νικήτρια (10x10x22) εκ. 

€ 19,72 | 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) εκ. 

€ 12,91 | 44.005
Τομή αεροπλάνου
(16x2x34) εκ. 

€ 12,91 | 44.006
Τομή οχηματαγωγού πλοίου
(16x2x34) εκ. 

€ 237,04  
| 45.056
Φωτεινός 
σηματοδότης 
ησυχίας
Ιδανικό για την 
εκπαίδευση των νηπίων 
και τον έλεγχο του 
θορύβου στην τάξη. 
Διαθέτει ρυθμιζόμενη 
ευαισθησία  

€ 10,96 | 45.062
Ζάρι κινήσεων
Αυτό το γιγάντιο ζάρι είναι 
ιδανικά για ευροεπιστημονικές 
ασκήσεις στην τάξη,  
κάθε 20 με 30 λεπτά 
 για περισσότερη  
συγκέντρωση  
και καλύτερη  
μάθηση (8x8x8) εκ. 

€ 8,88 | 48.110
Mini σήματα κυκλοφοριακής αγωγής
Εκπαιδευτικό παιχνίδι με μικρά σήματα κυκλοφοριακής αγωγής. Βοηθά τα παιδιά 
να μάθουν με διασκεδαστικό τρόπο τα σήματα που συναντούν καθημερινά στον 
δρόμο. Διαθέτει 12 πινακίδες, 12 βάσεις και 1 φυλλάδιο (11x6,5) εκ. 

”“Εκπαιδευτικά παζλ τριών επιπέδων με κάθετες τομές που δίνουν την δυνατότητα 
στα παιδιά να παίξουν και παράλληλα να γνωρίσουν ένα αεροπλάνο και ένα 

οχηματαγωγό πλοίο όχι μόνο εξωτερικά αλλά και τι συμβαίνει στο εσωτερικό του! 
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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
Μωσαικό 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 παραφορτώνετε το γαιδουράκι. Θα πετάξει το 
φορτίο και θα χρειαστεί να το μαζέψετε. (18x11x4) εκ. 

€ 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) εκ. 

€ 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) εκ. 

€ 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 πρώιμες γνώσεις κυκλοφοριακής αγωγής (22,4x22,4x4,9) εκ. 

€ 13,20 | 162.052
Ψαρέματα
Ρίξε το αγκίστρι σου και πιάσε τα μεγαλύτερα ψάρια! Υπολόγισε 
την αξία τους και νίκησε! Από 1-4 παίκτες. (38x27x6) εκ. 

€ 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 σταμάτα 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, 

€ 8,72 | 162.067
Ανακύκλωσε το
Μάζεψε τα σκουπίδια, γέμισε τους κάδους σου, μάθε για την 
ανακύκλωση! Χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο. Μάζεψε 
τα σωστά υλικά στους κάδους ανακύκλωσης σου και πέτα 
τα υπόλοιπα σκουπίδια στον κοινό κάδο. Θα τα καταφέρεις 
να γεμίσεις πρώτος τους κάδους; Παιχνίδι που μαθαίνει την 
αξία της ανακύκλωσης στα παιδιά. (27x22x7) εκ. 
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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 στα ελληνικά και στα 
αγγλικά. Χρησιμοποίησε το χρώμα των γραμμάτων 
ως οδηγό για τη συμπλήρωση των ζευγαριών 
(22,4x22,4x4,9) εκ. 

€ 4,38 | 162.086
Μαθαίνω το σωστό και το λάθος
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) εκ. 

€ 4,41 | 162.088
Πού ζούνε τα ζωάκια;
Πού μπορεί να ζει ένας κροκόδειλος, ένα μυρμήγκι ή 
ένας πιγκουίνος; Ποιός μπορεί να ζει στη σαβάνα, σε 
ένα στάβλο ή σε μία λίμνη; Παρατήρησε τις εικόνες και 
συνδύασέ τες σωστά (22,4x22,4x4,9) εκ. 

€ 4,40 | 162.085
Τι τρώνε τα ζωάκια;
Σκίουρος ή βατραχάκι, τι διαλέγουν για φαγάκι; Τα παιδιά 
μαθαίνουν τα ζώα και τις τροφές τους στα ελληνικά και στα 
αγγλικά (22,4x22,4x4,9) εκ. 

€ 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) εκ. 

€ 4,40 | 162.075 0-20
0, 1, 2, 3… Μάθε να μετράς από το 0 μέχρι 
το 20! Ποιος είναι πιο μικρός, ποιος είναι 
μεγαλύτερος; Ας τους συγκρίνουμε! Με το 
εκπαιδευτικό σπίνερ τα παιδιά θα μάθουν τους 
αριθμούς παίζοντας στα ελληνικά και στα αγγλικά! 
(22,4x22,4x4,9) εκ. 

€ 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) εκ. 

€ 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) εκ. 

€ 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 παίκτης 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. (37x27x5,5) εκ. 
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€ 9,54 | 162.044
Πίνακας με 45 μαγνητικούς αριθμούς 
και 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) εκ. 

€ 9,54 | 162.043
Πίνακας με 59 μαγνητικά γράμματα
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) εκ. 

€ 9,54 | 162.045
Πίνακας με 49 μαγνητικά σχήματα
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) εκ. 

€ 4,38 | 162.143
Μαγνητικά κεφαλαία 78 γράμματα
Σετ με 78 γράμματα διαστάσεων περίπου (3x3,2) εκ.  

€ 4,38 | 162.144
Μαγνητικά πεζά 98 γράμματα
Σετ 98 γραμμάτων που έχουν διαστάσεις περίπου (2x2,5) εκ.  

€ 4,36 | 162.004
Διπλές εικόνες (memo)
Πού είναι το μολύβι; Θυμάσαι πού είναι το ρολόι; 
Δοκίμασε τη μνήμη σου και βρες όλες τις εικόνες! 
(22,4x22,4x4,9) εκ. 

€ 4,38 | 162.017
Αντίθετα
Κλειστό ή ανοιχτό, μεγάλο ή μικρό; Βρες τις αντίθετες 
έννοιες, ένωσε τα κομμάτια puzzle μεταξύ τους και μάθε 
τα αντίθετα στα ελληνικά και στα αγγλικά! Στο τέλος θα 
μάθεις καινούριες λέξεις και έννοιες να χρησιμοποιείς 
(24,5x24,5x5,5) εκ. 

€ 4,38 | 162.030
Τι ώρα είναι;
Είναι πρωί, μεσημέρι ή βράδυ; Και τι 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) εκ. 

€ 4,38 | 162.035
Οι πέντε αισθήσεις
Ποιες είναι οι 5 αισθήσεις; Είναι κρύο ή ζεστό; Μαλακό 
ή σκληρό; Ταίριαξε τα πλακίδια στις καρτέλες και μάθε 
για τις αισθήσεις στα ελληνικά και στα αγγλικά! Κι όλα 
αυτά, μαζί με το εκπαιδευτικό, διασκεδαστικό σπίνερ! 
(22,4x22,4x4,9) εκ. 



186 Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Α
γω

γή
 δ

εξ
ιο

τή
τω

ν
Ε

κπ
αι

δε
υτ

ικ
ά 

 π
αι

χν
ίδ

ια

€ 4,40 | 162.079
Ζωάκια και 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) εκ. 

€ 4,40 | 162.080
Γίνεται από...
Από τι γίνεται το μέλι; 
Από πού βγαίνει το λάδι; 
Παίζοντας το παιδί μαθαίνει 
τα διάφορα αντικείμενα και 
την προέλευσή τους στα 
ελληνικά και στα αγγλικά 
(22,4x22,4x4,9) εκ. 

€ 6,19 | 162.072
Μαθαίνω την αλφαβήτα
Περιέχει την αλφαβήτα με σχέδια και χρώματα. 
Ενισχύει την οπτική μνήμη και συμβάλλει στην 
εύκολα εκμάθηση των γραμμάτων. Η αφίσα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο παιδικό δωμάτιο 
ή στη σχολική τάξη (22,4x22,4x4,9) εκ. 

€ 4,40 | 162.074
Επαγγέλματα
Ταίριαξε τα επαγγέλματα με τα αντικείμενά 
τους! Τι στολή φοράει; Ποια αντικείμενα 
χρησιμοποιεί; Εσύ τι θα γίνεις όταν 
μεγαλώσεις; Μάθε παίζοντας και 
διασκεδάζοντας, στα ελληνικά και στα αγγλικά 
(24,5x24,5x5,5) εκ. 

€ 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) εκ. 

€ 4,38 | 162.018
Εξελίξεις
 Τι κάνει η οικογένεια στο 
δάσος; Πόσα ψαράκια θα 
πιάσει το παιδάκι; Βρες τη 
συνέχεια της ιστορίας και 
διηγήσου την με δικά σου 
λόγια! (23x23x5) εκ. 

€ 4,38 | 162.096
Σχήματα και χρώματα
 Μάθε τα βασικά σχήματα και χρώματα ενώνοντας τα κομμάτια μεταξύ 
τους! Παίξε με το σπίνερ και συμπλήρωσε τα σχήματα με τα χρώματα 
πάνω στο ταμπλό σου! Πρόκειται για  ένα παιχνίδι αντιστοίχισης κομματιών 
που θα μάθει στα παιδιά τα βασικά σχήματα και χρώματα. Περιέχει 
μεγάλα και εικονογραφημένα puzzle με τα σχήματα και τα χρώματα στα 
ελληνικά και στα αγγλικά. Εξασκεί την παρατηρητικότητα, ενισχύει την 
οπτική αντίληψη, βελτιώνει τη συγκέντρωση των παιδιών ενώ συμβάλει 
στην εξοικείωση με τα χρώματα και τα σχήματα (25x25x6) εκ. 

€ 10,51 | 162.152
Από το σχολείο στο σπίτι
Το σχολείο μόλις τελείωσε και επιστρέφεις στο σπίτι παρέα με τα 
άλλα παιδιά. Στη διαδρομή συμβαίνουν διάφορα απρόοπτα, που 
απαιτούν ασφαλή και άμεση λήψη αποφάσεων. Σκέψου λογικά, 
πάρε τις σωστές αποφάσεις και κέρδισε μάρκες ασφαλείας! 
Περεχόμενα: 1 ταμπλό, 64 κάρτες, 6 πιόνια, 1 ζάρι, 48 μάρκες 
και οδηγίες (37x27x6) εκ. 
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€ 8,81 | 162.061
Παζλ, τα παιδιά του κόσμου
Παζλ με τον χάρτη του κόσμου σε 60 τμχ 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) εκ. 

€ 8,81 | 162.108
παζλ, η Ελλάδα και τα ζώα της
Παζλ με το χάρτη της Ελλάδας σε 24 κομμάτια και 
16 με ζώα. Τα ζώα στέκονται όρθια σε βάσεις, σε 
συγκεκριμένες θέσεις, ανάλογα με τις περιοχές που 
ζουν τα περισσότερα από αυτά (53x55) εκ. 

€ 4,39 | 162.148
Παζλ άγρια ζώα
(Περιλαμβάνει 6 παζλ) Λιοντάρι, 
κροκόδειλος, ιπποπόταμος κ.α. Ποιο 
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 (23x23x5) εκ. 

€ 4,39 | 162.149
Παζλ, οχήματα
(Περιλαμβάνει 6 παζλ) Αεροπλάνο, 
πλοίο, τραίνο κ.α. Ποιο όχημα θα 
φτιάξεις σε puzzle; Η συσκευασία 
περιλαμβάνει συνολικά 36 κομμάτια, 
με τα οποία το παιδί μπορεί να 
φτιάξει 6 puzzles των 6 κομματιών 
(23x23x5) εκ. 

€ 4,39 | 162.150
Παζλ, παιχνίδια
(Περιλαμβάνει 6 παζλ) Ποδήλατο, 
τηλεκατευθυνόμενο, τραινάκι κ.α. Ποιο 
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 (23x23x5) εκ. 

€ 4,39 | 162.151
Παζλ, ζώα Φάρμας
(Περιλαμβάνει 6 παζλ) Άλογο, 
αγελάδα, κουνελάκι κ.α. Ποιο 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 (23x23x5) εκ. 

€ 4,39 | 162.178
Παζλ, δεινόσαυροι
(Περιλαμβάνει 6 παζλ) Τυραννόσαυρος, τρικεράτωψ, 
στεγόσαυρος κ.α. Ποιο δεινόσαυρο 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  

€ 4,38 | 162.054 Παζλ κλασικά παραμύθια
Παζλ 20 τμχ με θέματα από κλασικά παραμύθια, κοκκινοσκουφίτσα, πινόκιο, σταχτοπούτα και 3 γουρουνάκια (25x17x5) εκ. 
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€ 9,34 | 134.004
Ελαστικές πλάκες “EVA” 
αριθμών
Σετ 10 τμχ., (32x32x1) εκ.

€ 9,34 | 134.005
Ελαστικές πλάκες “EVA” 
φρούτα και λαχανικά 
Σετ 10 τμχ., (32x32x1) εκ.

€ 9,34 | 134.002
Ελαστικές πλάκες “EVA”
Σετ 10 τμχ., (32x32x1) εκ.

€ 9,34 | ς
Ελαστικές πλάκες “EVA” 
μεταφορικά μέσα
Σετ 10 τμχ., (32x32x1) εκ. 

€ 15,34 | 134.011
Χαλάκι παιχνιδιού “EVA-Puzzle”
Σετ 16 τμχ., (100x100x1) εκ.

€ 10,53 | 134.015
Ελαστικές πλάκες “EVA” με φατσούλες 
Σε φωτεινά χρώματα, σετ 9 τμχ., (32x32x1) εκ.

€ 10,53 | 134.016
Ελαστικές πλάκες “EVA”  
με φατσούλες
Σε απαλά χρώματα, σετ 9 τμχ., (32x32x1) εκ.

“
“

”

”
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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€ 24,48 | 135.002
Πολύχρωμο σκουληκάκι
Προσφέρει στα παιδιά δημιουργικό παιχνίδι, αναπτύσσοντας παράλληλα την φαντασία και την 
λεπτή κινητικότητα. Φτιαγμένο από πολύ ανθεκτικό πλαστικό στα 4 βασικά χρώματα, σετ 50 τμχ, 5 
εκ το καθένα σε σάκκο (36x23x4) εκ. 

€ 31,56 | 135.013
Κατασκευές, χταπόδι
Προσφέρει στα παιδιά δημιουργικό παιχνίδι, 
αναπτύσσοντας παράλληλα την φαντασία και την λεπτή 
κινητικότητα. Από υψηλής ποιότητας πλαστικό στα 5 
βασικά χρώματα, σετ 51 τμχ σε κουβά. Διάμετρος κάθε 
τμχ 5 εκ και ύψος κεφαλιού 17 εκ (20x23,5) εκ. 

€ 27,40 | 135.005
Κατασκευές, clack
Προσφέρει στα παιδιά δημιουργικό παιχνίδι, αναπτύσσοντας 
παράλληλα την φαντασία και την λεπτή κινητικότητα. Από 
ανθεκτικό πλαστικό σε 6 υπέροχα χρώματα, σετ 52 τμχ σε 
κουβά. Διαστάσεις κάθε τμχ (8x3x3) εκ (20x23,5) εκ. 

€ 29,88 | 135.011
Κατασκευές, super ακροβάτες
Προσφέρει στα παιδιά δημιουργικό παιχνίδι, 
αναπτύσσοντας παράλληλα την φαντασία και την 
λεπτή κινητικότητα. Από πλαστικό ανθεκτικό υλικό σε 
διάφορα χρώματα, σετ 100 τμχ σε κουβά. Διαστάσεις 
κάθε τμχ (9x4) εκ (20x23,5) εκ. 

€ 24,16 | 135.006
Κατασκευές, 3D Geo links
Προσφέρει στα παιδιά δημιουργικό παιχνίδι, 
αναπτύσσοντας παράλληλα την φαντασία και 
την λεπτή κινητικότητα με 300+150 τμχ σε 
κουβά, από γερό πλαστικό σε διάφορα χρώματα. 
Διαστάσεις κάθε τμχ (4x4) εκ.  

€ 28,76 | 135.007
Κατασκευές, michi
Προσφέρει στα παιδιά δημιουργικό παιχνίδι, αναπτύσσοντας 
παράλληλα την φαντασία και την λεπτή κινητικότητα. Από 
ανθεκτικό πλαστικό σε 3 χρώματα, σετ 158 τμχ σε κουβά 
(20x23,5) εκ. 



190 Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Α
γω

γή
 δ

εξ
ιο

τή
τω

ν

€ 27,08 | 135.018
Κατασκευές, tubi
Προσφέρει στα παιδιά δημιουργικό παιχνίδι, 
αναπτύσσοντας παράλληλα την φαντασία και την λεπτή 
κινητικότητα. Κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό 
υλικό στα 5 βασικά χρώματα, σετ 60 τμχ σε σάκκο. 
Μήκος κάθε κύλινδρου 5,5 εκ και διάμετρος κάθε 
μπάλας 4,5 εκ (47x30x6) εκ. 

€ 26,24 | 135.019
Κατασκευές, super dedalo
Προσφέρει στα παιδιά δημιουργικό 
παιχνίδι, αναπτύσσοντας παράλληλα την 
φαντασία και την λεπτή κινητικότητα. Από 
ανθεκτικό πλαστικό στα 4 βασικά χρώματα, 
σετ 80 τμχ. σε σάκο. Διαστάσεις κάθε 
τεμαχίου (7,5x7,5) εκ. (20x23,5) εκ. 

€ 12,80 | 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 τμχ σε σάκκο. Διαστάσεις κάθε τμχ (7,5x7,5) εκ (40x24x2) εκ. 

€ 18,06 | 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 εκ (26,5x20x6) εκ. 

€ 14,42 | 135.024
Κατασκευές,  
stick n build
Προσφέρει στα παιδιά δημιουργικό 
παιχνίδι, αναπτύσσοντας παράλληλα 
την φαντασία και την λεπτή 
κινητικότητα. Περιλαμβάνει 180 
τμχ σε σάκκο. Διάμετρος μεγάλου 
κύκλου 9 εκ μικρού κύκλου 6,5 
εκ διαστάσεις μεγάλου τετράγωνου 
(6,5x6,5) εκ μικρού τετράγωνου 
(5x5) εκ μεγάλου τρίγωνου 5 εκ 
μικρού τρίγωνου 2,5 εκ. Διαθέτει 
και μικρά κομμάτια σύνδεσης. 
(35x20x1) εκ. 

€ 13,38 | 135.025
Κατασκευές, spinny
Προσφέρει στα παιδιά δημιουργικό παιχνίδι, 
αναπτύσσοντας παράλληλα την φαντασία και 
την λεπτή κινητικότητα. Περιλαμβάνει 20 τμχ σε 
οικολογικό τσουβαλάκι. Μήκος άξονα 9,5 εκ με 
διάμετρο 2 εκ, διάμετρος στρόγγυλων κομματιών 4 
έως 5 εκ (30x23x5) εκ. 
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€ 10,88 | 135.026
Κατασκευές, acro-zoo
Κατασκευασμένο από οικολογικό, 
υπερελαφρύ πλαστικό, 
βιοδιασπώμενο. Προσφέρει στα 
παιδιά δημιουργικό παιχνίδι, 
αναπτύσσοντας παράλληλα την 
φαντασία και την λεπτή κινητικότητα. 
Το σετ περιλαμβάνει 40 τμχ σε σάκκο 
αποθήκευσης. Διαστάσεις κάθε τμχ 
περίπου (9x4) εκ.  

€ 24,32 | 135.027
Κατασκευές, wally-xl
Κατασκευασμένο από οικολογικό, 
υπερελαφρύ πλαστικό, 
βιοδιασπώμενο. Προσφέρει στα 
παιδιά δημιουργικό παιχνίδι, 
αναπτύσσοντας παράλληλα 
την φαντασία και την λεπτή 
κινητικότητα. Περιλαμβάνει 40 
μεγάλου μεγέθους τμχ σε σάκκο 
αποθήκευσης (40x30x10) εκ. 

€ 20,52 | 135.028
Κατασκευές,  
wally-m 60 τμχ
Κατασκευασμένο από οικολογικό, 
υπερελαφρύ πλαστικό, βιοδιασπώμενο. 
Προσφέρει στα παιδιά δημιουργικό 
παιχνίδι, αναπτύσσοντας παράλληλα 
την φαντασία και την λεπτή 
κινητικότητα. Περιλαμβάνει 60 τμχ σε 
σάκκο αποθήκευσης (25x25x9) εκ. 

€ 25,72  
| 135.029
Κατασκευές, 
woody junior
Διαθέτει 50 ξύλινους 
δοκούς και 50 πλαστικές 
ενώσεις. Ιδανικό 
παιχνίδι κατασκευών για 
παιδικούς σταθμούς και 
νηπιαγωγεία (25x25x8) 
εκ. 
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€ 39,43 | 28.071
Πολλαπλή κατασκευή γκαράζ με λίμνη
Το φανταστικό γκαράζ της Viking θα χαρίσει ατελείωτες ώρες διασκέδασης στα παιδιά! 
Με γερανό, λίμνη με νερό, κινητή γέφυρα, 2 ράμπες, 3 βάρκες, 1 όχημα και 1 
ελικόπτερο (69x8x52) εκ. 

€ 39,49 | 28.072
Πολλαπλή κατασκευή κάστρο με τάφρο
Το απίθανο κάστρο της Viking θα χαρίσει ατελείωτες ώρες φαντασίας και διασκέδασης 
στα παιδιά! Παίξτε κρυφτό στον πύργο, γεμίστε την τάφρο με νερό και διασκεδάστε. Με 
ράμπα, κινητή γέφυρα, βάρκα, άλογο με κάρο και 5 φιγούρες (69x8x52) εκ. 

€ 18,14 | 28.093
Πυροσβεστικός και αστυνομικός σταθμός
Πυροσβεστικός και Αστυνομικός σταθμός της Viking, έτοιμος για δράση νύχτα και 
μέρα! Περιλαμβάνει αυτοκινητόδρομο, πάρκινγκ, ελικοδρόμιο, 2 οχήματα (αυτοκίνητο, 
ελικόπτερο), σήματα κυκλοφορίας. Οταν το παιχνίδι τελειώσει αναποδογυρίστε τον σταθμό 
και αποθηκεύστε όλα τα κομμάτια στο εσωτερικό του (80x40) εκ. 

€ 20,55 | 28.109
Σετ αυτοκινητόδρομου
Σετ αυτοκινητόδρομου 31 τμχ. από την Viking (82x38) εκ. 

€ 22,89 | 28.110
Σιδηρόδρομος με γέφυρα
Σετ σιδηροδρόμου με τρένο από την Viking για μοναδικά, ασφαλή ταξίδια! (67x33) εκ. 

€ 79,80 | 28.111
Μεγάλο σετ αυτοκινητόδρομου Viking city
Ήρθε η ώρα να ετοιμάσετε τον αυτοκινητόδρομο και να κάνετε ένα οδικό ταξίδι, επάνω 
στο οδικό δίκτυο Viking City. Μέσω της σήραγγας, πάνω από τη γέφυρα και σε όλο τον 
κόσμο! Πολύ ωραίο σετ 100 τμχ. σε κουβά 20 L για εύκολη αποθήκευση. (170x94) εκ. 

€ 83,51 | 28.112
Σιδηρόδρομος μεγάλος
Εισιτήρια, παρακαλώ! Καλώς ήρθατε στον καταπληκτικό σιδηρόδρομο της Viking City. 
Θα σας πάει οπουδήποτε θέλετε να πάτε! Η φαντασία σας είναι το όριο. Μέσα από τη 
σήραγγα, πάνω από τη γέφυρα και στον κόσμο! Choo-choo! Πολύ ωραίο σετ 100 τμχ 
σε κουβά 20 L για εύκολη αποθήκευση. Όλα τα παιχνίδια από τα Viking Toys έχουν 
σχεδιαστεί ειδικά για να είναι τόσο διασκεδαστικά όσο και ασφαλή για τα παιδιά που 
εξερευνούν τον κόσμο με όλες τις αισθήσεις τους (170x94) εκ. 



193Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Α
γω

γή
 δ

εξ
ιο

τή
τω

ν
Κ

ατ
ασ

κε
υέ

ς 

€ 15,65 | 158.019
Κατασκευαστικό σετ ENGINEER
Παιχνίδι κατασκευών μικρού μηχανικού με 128 τμχ (46x4x38) εκ. 

€ 51,24 | 158.028
Οικοδομικό υλικό Genious 56 τμχ
Κάθε τετράγωνο κομμάτι έχει διάσταση (21.5x21.5x1.5) εκ., ενώ κάθε 
τρίγωνο κομμάτι (19x17.5x1.5) εκ. (61x22x33) εκ. 

€ 28,12 | 185.016
Βαλιτσάκι κατασκευών Technico
Παιδικό παιχνίδι μίμησης με εργαλεία μηχανικού σε βαλιτσάκι με 
40 εργαλεία και αξεσουάρ (29,5x24,5x9) εκ. 

€ 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) εκ. 

€ 54,26 | 2.026
Δρόμος και τρένο στο βουνό
Κατασκευή little tikes με 44 κομμάτια από άθραυστο 
πλαστικό με φωτεινά χρώματα (71x21x42) εκ. 

€ 39,06 | 
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 
(36x22x41) εκ. 
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€ 29,28 | 64.004
Κατασκευές με 158 μαλακά Junior Clics
Ο κουβάς περιέχει 158 τμχ οδηγό και αυτοκόλλητα για 10 διαφορετικές 
κατασκευές (24x21) εκ. 

€ 21,34  
| 64.002
Κατασκευές 
Ο κουβάς περιλαμβάνει 
175 Clics με ρόδες

€ 13,93 | 64.006
Κατασκευές με 108 Ζοο Clics
 Περιέχει 108 Clics οδηγό και αυτοκόλλητα για να φτιάξετε 7 διαφορετικά 
ζωάκια και 1 τρένο ζωολογικού κήπου (29x18x8) εκ. 

€ 55,51 | 64.003
Κατασκευές
Το rollerbox περιλαμβάνει 377 Clics με ρόδες (40x29x21) εκ. 

“
”

Τα Clics είναι ένα νέο παιχνίδι κατασκευών που αποτελείται 
από πολύχρωμα εκπαιδευτικά τουβλάκια, που ταιριάζουν 
μεταξύ τους και κουμπώνουν σταθερά χάρη στο μοναδικό 
σύστημα σύνδεσης τους, μέσω των οποίων τα μικρά παιδιά 

αναπτύσσουν τις κατασκευαστικές, και όχι μόνο, δεξιότητες τους
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Τα Clics είναι ένα νέο παιχνίδι κατασκευών που αποτελείται 
από πολύχρωμα εκπαιδευτικά τουβλάκια, που ταιριάζουν 
μεταξύ τους και κουμπώνουν σταθερά χάρη στο μοναδικό 
σύστημα σύνδεσης τους, μέσω των οποίων τα μικρά παιδιά 

αναπτύσσουν τις κατασκευαστικές, και όχι μόνο, δεξιότητες τους
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€ 33,72 | 48.070
Κατασκευές με interstar links 68 τμχ
Παιχνίδι κατασκευών και οικοδομικού υλικού 68 τμχ σε κουβά. Η κάθε ράβδος έχει 3 
μπάλες που επιτρέπουν συνδέσεις σε διαφορετικές θέσεις. Διασκεδαστικές κατασκευές 
μπορούν να κατασκευαστούν εφαρμόζοντας απαλή πίεση στα κομμάτια. (21x21x23) εκ. 

€ 40,22 | 48.071
Κατασκευές με interstar 
blocks 100 τμχ
Παιδικό παιχνίδι κατασκευών και 
οικοδομικού υλικού 100 τμχ σε 
παιχνιδόκουτο. Διάφορες σειρές  blocks, 
διαφορετικών ενοτήτων αυξάνουν τις 
δυνατότητες του παιχνιδιού. Διασκεδαστικές 
κατασκευές μπορούν να κατασκευαστούν 
εφαρμόζοντας απαλή πίεση στα κομμάτια 
(34x23x17) εκ. 

€ 63,10 | 64.008
Κατασκευές με 450 Zoo Clics
Με 424 πολύχρωμα τουβλάκια clics και 26 
αξεσουάρ σε κουβά. Περιέχει οδηγό για 25 
διαφορετικές κατασκευές (40x29x24) εκ. 

€ 21,80 | 64.007
Κατασκευές με 175 Glitter Clics
Ο κουβάς περιέχει 175 Clics οδηγό για 8 διαφορετικές κατασκευές 
και αυτοκόλλητα (24x23) εκ. 

€ 103,03 | 64.009
Κατασκευές με 750 Clics
Με 628 πολύχρωμα τουβλάκια clics και 122 αξεσουάρ σε κουβά. Περιέχει 
οδηγό για 25 διαφορετικές κατασκευές (40x29x35) εκ. 
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€ 27,68 | 30.043
Κατασκευές bristle 1
Παιδικό εκπαιδευτικό παιχνίδι, γνωστό και ως σφηνοτουβλάκια, 
σετ 85 τμχ. 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 έως 12 εκ.  

€ 15,47 | 30.050
Κατασκευές κύκλου
Συνδέονται εύκολα μεταξύ τους ώστε να κατασκευαστούν 
κύκλοι, επιτρέπει στα μικρά παιδιά να αναπτύξουν τη 
φαντασία τους και να περάσουν ευχάριστα το χρόνο τους 
ενώ παράλληλα μαθαίνουν παίζοντας για τις αλληλουχίες 
σύνδεσης αλλά και τα σχήματα. Υλικό εύκολο στη 
μεταχείριση, ιδανικό για παιχνίδι στο νηπιαγωγείο ή τον 
παιδικό σταθμό σετ 72 τμχ (7) εκ. 

€ 15,47 | 30.048
Waffles
Αποτελείται από 30 τμχ διαστάσεων (9,5x9,5) εκ που ενώνονται 
εύκολα, επιτρέπουν στα μικρά παιδιά να αναπτύξουν τη φαντασία 
τους και να περάσουν ευχάριστα το χρόνο τους ενώ παράλληλα 
μαθαίνουν παίζοντας για τις αλληλουχίες σύνδεσης αλλά και τα 
σχήματα. Υλικό εύκολο στη μεταχείριση, ιδανικό για παιχνίδι στο 
νηπιαγωγείο ή τον παιδικό σταθμό (34x12x37) εκ. 

€ 45,06 | 
30.063
Κατασκευές 
bristle φάρμα
Προσφέρουν πολύτιμο 
χρόνο διασκέδασης 
στα μικρά παιδιά γιατί 
είναι εύκολα να τα 
ενώσεις και μπορούν 
να σχηματίσουν 
οποιοδήποτε σχήμα 
αυτά φανταστούν. Σετ 
67 τμχ με διαστάσεις 
κομματιών από 3,5-12 
εκ.  

€ 32,67 | 30.064
Κατασκευές bristle ζούγκλα
Προσφέρουν πολύτιμο χρόνο διασκέδασης στα μικρά παιδιά γιατί είναι 
εύκολα να τα ενώσεις και μπορούν να σχηματίσουν οποιοδήποτε σχήμα αυτά 
φανταστούν. Σετ 56 τμχ με διαστάσεις κομματιών από 3,5-12 εκ.  

€ 27,71  
| 30.065
Κατασκευές 
bristle 2
Προσφέρουν πολύτιμο 
χρόνο διασκέδασης 
στα μικρά παιδιά γιατί 
είναι εύκολα να τα 
ενώσεις και μπορούν 
να σχηματίσουν 
οποιοδήποτε σχήμα 
αυτά φανταστούν. Σετ 
112 τμχ με διαστάσεις 
κομματιών από 3,5-12 
εκ.  
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€ 45,30 | 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) εκ. 

€ 55,30 | 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. 

€ 55,30 | 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) εκ. 

€ 27,23  
| 185.010
Μαγνητικά 
τουβλάκια 38 τμχ
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) εκ. 

€ 56,15 | 185.011
Μαγνητικά τουβλάκια 66 τμχ
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) εκ. 

€ 25,44 | 185.019
Μαγνητικά τουβλάκια 25 τμχ
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) εκ. 

€ 43,16 | 48.097
Κατασκευές με μαγνήτες 36 τμχ
Ελκυστικό και αστείο παιδικό εκπαιδευτικό παιχνίδι με 36 μεγάλους και ισχυρούς μαγνήτες 
για ευκολότερη κατανόηση και χειρισμό, αλλα και για σταθερή σύνδεσης μεταξύ τους. 
Συμβάλλει στην εκμάθηση των χρωμάτων και του χωροταξικού προσανατολισμού καθώς και 
στον πειραματισμό με το παιχνίδι μαγνητισμού. Περιλαμβάνει 6 μαγνήτες 13 εκ, 18 μαγνήτες 
7,5 εκ και 12 μαγνήτες 5 εκ.  
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€ 9,22 | 134.027
Τουβλάκια 62 τμχ σε σάκο
Υπέροχο σετ παιχνιδιού με 62 πλαστικά τουβλάκια. Διαθέτουν στρογγυλεμένες γωνίες και λεία 
επιφάνεια. Κατασκευασμένα από ανθεκτικό πλαστικό σε φωτεινά χρώματα, ειδικά σχεδιασμένα για 
νήπια. Διατίθενται σε σάκο μεταφοράς και αποθήκευσης (32x24x10) εκ. 

€ 8,28 | 158.005
Κατασκευή πόλης
Παιχνίδι κατασκευών με 36 τμχ προσφέρει στα παιδιά δημιουργικό παιχνίδι, 
αναπτύσσοντας παράλληλα την φαντασία και την λεπτή κινητικότητα.Τα παιδιά 
χρησιμοποιώντας την απέραντη φαντασία τους με τα κομμάτια του δημιουργούν 
την δική τους μικρή πόλη, μπορούν να επεκτείνουν την κατασκευή με την 
προσθήκη περισσότερων ακόμη κομματιών (33x26x6) εκ. 

€ 20,78 | 158.018
Μεγάλα τουβλάκια  
σε παιχνιδόκουτο 60 τμχ
Διαθέτει μεγάλα παραλληλόγραμμα 
κομμάτια (6,8x20,7x6) εκ, 
παραλληλόγραμμα κομμάτια που το 
καθένα έχει διάσταση (6,8x13,7x6) 
εκ, μικρά παραλληλόγραμμα 
κομμάτια που το καθένα έχει 
διάσταση (3,5x6,8x4) εκ, τετράγωνα 
κομμάτια (6,8x6,8x4) εκ, τρίγωνα 
κομμάτια (6,8x6,8x5) εκ και ρόδες 
(2,5x3,5) εκ.  
(47x31x18) εκ. 

€ 14,18 | 158.031
Τουβλάκια Master σε παιχνιδόκουτο 78 τμχ
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) εκ, μικρά παραλληλόγραμμα κομμάτια (2,5x5x4,3) εκ και 
τετράγωνα κομμάτια (5x5x4,3) εκ. (25,5x38,5x14,5) εκ. 

€ 20,93 | 158.032
Τουβλάκια Master σε παιχνιδόκουτο 130 τμχ
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) εκ, μικρά παραλληλόγραμμα κομμάτια (2,5x5x4,3) εκ και 
τετράγωνα κομμάτια (5x5x4,3) εκ. (29,5x43x17,5) εκ. 

€ 19,40 | 158.033
Οικοδομικό υλικό Poly Genius 52 τμχ
Μαλακά τουβλάκια  52 μεγάλων τμχ.. Τα κομμάτια έχουν διαστάσεις 15x15 εκ από 
εύκαμπτο πλαστικό  
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€ 19,42  
| 134.010
Αφρώδη γεωμετρικά 
στερεά-τουβλάκια  
128 τμχ
Μαλακό αφρώδες οικοδομικό 
υλικό με πολύ ωραία χρώματα 
για ασφαλές κι ευχάριστο παιχνίδι 
κατασκευών (49x24,5x9,8) εκ. 

€ 186,08 | 15.090
Γιγάντια τούβλα  
(πράσινο-κίτρινο) 26 τμχ

€ 186,08 | 15.089
Γιγάντια τούβλα  
(μπλε-κόκκινο) 26 τμχ

€ 70,86 | 158.016
Γιγαντότουβλα σε παιχνιδόκουτο 300 τμχ
Με παραλληλόγραμμα κομμάτια με ρόδες διάστασης (7,8x11,5x8) εκ, μεγάλα 
παραλληλόγραμμα σκέτα (13,1x6,5x6,2) εκ, μικρά παραλληλόγραμμα (3,3x6,5x6.2) εκ, 
μεγάλα τετράγωνα (6,5x6,5x6,2) εκ και μικρά τετράγωνα (3,2x3,2x6,2) εκ.  

€ 25,67 | 158.017
Γιγαντότουβλα σε παιχνιδόκουτο 95 τμχ
Με παραλληλόγραμμα κομμάτια με ρόδες διάστασης (7,8x11,5x8) εκ, μεγάλα 
παραλληλόγραμμα σκέτα (13,1x6,5x6,2) εκ, μικρά παραλληλόγραμμα (3,3x6,5x6,2) εκ, 
μεγάλα τετράγωνα (6,5x6,5x6,2) εκ και μικρά τετράγωνα (3,2x3,2x6,2) εκ.  

€ 39,34 | 48.083
Υλικό κατασκευών Kim Buni super
Οικοδομικό υλικό σε διάφορα σχήματα από ανθεκτικό πλαστικό, άριστης 
ποιότητας με έντονα χρώματα. Οι στρογγυλεμένες γωνίες και η ευκολία 
σύνδεσης των κομματιών τα καθιστά ιδανικά για παιδιά προσχολικής 
αγωγής. Το σετ αποτελείται από 36 τμχ. Διάσταση λαγού 16 εκ.  

Παιδικό παιχνίδι κατασκευών και 
οικοδομικού υλικού από την Dantoy. 
Προσφέρει στα παιδιά δημιουργικό 

παιχνίδι, αναπτύσσοντας παράλληλα την 
φαντασία και την λεπτή κινητικότητα. 
Το σετ αποτελείται από 26 τμχ σε 
μπλε και κόκκινο ή σε πράσινο και 
κίτρινο χρώμα. Περιέχει 18 μεγάλα 
(30x15x16) εκ και 8 μικρά τούβλα 

(15x15x8,5) εκ. Φτιαγμένα από 
άριστης ποιότητας πλαστικό για να 
μην σπάνε και να μην αλλοιώνεται 
το χρώμα τους από τις καιρικές 
συνθήκες. Ιδανικά για παιχνίδι σε 
εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο. 
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€ 52,27 | 4.197
Οικοδομικό υλικό 50 τμχ
 Αποτελείται από 50 κομμάτια 4 εκ στο 
φυσικό χρώμα του ξύλου που μπορούν 
να συνδυαστούν δημιουργώντας διάφορα 
σχήματα (4) εκ. 

€ 24,81 | 4.185
Οικοδομικό υλικό
Αυτό το πολύχρωμο οικοδομικό υλικό εξάπτει τη φαντασία του παιδιού. 
Δημιουργώντας συνδυασμούς, κατασκευάζει κάστρα, πόλεις και οτιδήποτε 
γεννήσει η φαντασία. Περιεχόμενα: 28 φυσικά και 18 έγχρωμα κομμάτια (4) εκ. 

€ 20,01 | 4.220
Οικοδομικό υλικό 50 τμχ
Αποτελείται από 36 κομμάτια 2 εκ στο φυσικό χρώμα του ξύλου και από 14 
χρωματιστά κομμάτια. Το παιχνίδι αυτό ενισχύει τη δημιουργικότητα, τη λογική και 
τη φαντασία των παιδιών (2) εκ. 

€ 139,44 | 159.134
Ξύλινα τουβλάκια κατασκευών 80 τμχ
Ένα καινοτόμο κατασκευαστικό παιχνίδι που αποτελείται από 80 ξύλινα κομμάτια, 
τα οποία μπορούν να συναρμολογηθούν με διαφορετικούς τρόπους. Με αυτά τα 
παιδιά μπορούν να δημιουργήσουν πολλές κατασκευές όπως κτίρια, αριθμούς και 
σχήματα για ένα ατελείωτο παιχνίδι. Εκτός από τις κινητικές δεξιότητες, ενισχύεται 
και η συναισθηματική ανάπτυξη. Η ανακατασκευή διαφορετικών προτύπων 
προάγει επίσης τη λογική και τη μαθηματική σκέψη (30x30x11,8) εκ. 

€ 58,70 | 159.136
Τουβλάκια κατασκευών φάρμας 118 τμχ
Με το συγκεκριμένο παιχνίδι ακόμα και τα μικρά παιδάκια θα γίνουν οι καλύτεροι 
κατασκευαστές μιας πρωτότυπης φάρμας. Φανταστικά ζώα και σχέδια μπορούν να 
δημιουργηθούν από λίγα μόνο τουβλάκια, προωθώντας μια σημαντική αίσθηση του επιτεύγματος 
και το συντονισμό χεριού-ματιού. Το εύχρηστο κουτί μαζί με το καπάκι του μπορούν να 
ενσωματωθούν στο παιχνίδι. Περιλαμβάνονται αυτοκόλλητα ματάκια προκειμένου να μπουν στα 
ζωάκια καθώς και ένα χάρτινο τοπίο από φάρμα (28x25,5x1,2) εκ. 
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€ 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) εκ.  

€ 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.  

€ 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 εκ.  

€ 24,07 | 4.372
Κάστρο με ξύλινα τουβλάκια
Εξερεύνησε τη φανταστική πλευρά με αυτά τα 35 κομμάτια 
(7,3x5x3,5) εκ. 

€ 24,07 | 4.373
Κάστρο πριγκίπισσας με ξύλινα τουβλάκια
Δημιούργησε τη δική σου ιστορία με αυτό το παραμυθένιο κάστρο και 
την πριγκίπισσα (7,3x5x3,5) εκ. 

€ 31,62  
| 4.377
Ξύλινο σετ 
κατασκευών
Με αυτό το σετ των 
22 τμχ μπορούν 
τα παιδιά να 
δημιουργήσουν 
εύκολα κατασκευές. 
Περιέχει κλειδί και 
κατσαβίδι  
(1,2x12x6) εκ. 
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€ 83,04 | 121.010
Διαδρομή ισορροπίας  
με 4 πλαστικές σανίδες  
και 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.

€ 49,81 | 121.016
Διαδρομή ισορροπίας
Ασφαλής διαδρομή ισορροπίας, με ειδική 
αντιολισθητική επιφάνεια, λειτουργική και 
πολύ διασκεδαστική. Το σετ αποτελείται από 
10 τούβλα, 5 στροφές και 5 ίσια, φτιαγμένα 
από σταθερό, ανθεκτικό πλαστικό σε 4 
υπέροχα λαμπερά χρώματα. Κατάλληλα για 
μαθήματα ισορροπίας αλλά και εννοιών του 
χώρου μέσα, έξω από τον κύκλο κ.λ.π.  

€ 149,82  
| 121.033
Διαδρομή  
“Higher and 
Lower”
Σετ 6 κυλινδρικών βοτσάλων 
ισορροπίας με ύψη  
5, 10, 15, 20, 25  
και (30) εκ.  

€ 10,02 | 134.014
Διαδρομή ισορροπίας “EVA”
Παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής που βοηθάει τα παιδιά να εξασκήσουν την αυτοσυγκέντρωση, την 
αίσθηση της ισορροπίας και να αναπτύξουν την αντίληψη του χώρου και των κατευθύνσεων. Το 
σετ αποτελείται από 12 μεγάλες πλάκες διαδρομών από υψηλής ποιότητας αφρώδες υλικό EVA 
12 τμχ. (480x1,1x24) εκ.. 

€ 14,84 | 45.013
Λωρίδες ψυχοκινητικής
Φανταστικά μονοπάτια για διαδρομές και 
βήματα. Ένα υπέροχο και πολύ χρήσιμο 
σετ ψυχοκινητικής που περιλαμβάνει 
16 λωρίδες (100x5) εκ. Φτιαγμένα 
από εύκαμπτο ανθεκτικό πλαστικό σε 4 
λαμπερά χρώματα (5x100) εκ. 

€ 10,34 | 45.012
Ίχνη χεριού  
και ποδιού
Το σετ περιλαμβάνει 8 ίχνη 
χεριών και 12 ποδιών 
σε φυσικό μέγεθος, από 
άριστης ποιότητας εύκαμπτο 
πλαστικό που δεν φθείρεται. 
Κατάλληλα για διαδρομές, 
βήματα και άλλες ασκήσεις 
ψυχοκινητικής. Κάθε ίχνος 
ποδιού έχει διαστάσεις (23x9) 
εκ. ενώ κάθε ίχνος ποδιού 
έχει διαστάσεις (15x18) εκ. 
(17x25) εκ. 
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€ 218,00 | 222.019
Σετ διαδρομών ισορροπίας σύμπλεγμα 
νησιών και γεφύρων 26 τμχ.
Πολύ ευέλικτα κομμάτια, εύκολα στη σύνδεση, προσφέρουν 
απεριόριστες επιλογές στη δημιουργία διαδρομών ισορροπίας με 
μόνο περιορισμό τη φαντασία. Το σετ αποτελείται από 25 κομμάτια 
και έναν οδηγό δραστηριοτήτων. Πιό συγκεκριμένα περιλαμβάνει 
18 κομμάτια διαδρομών διαστάσεων (35,5x11.5x4.5) εκ., 
3 κομμάτια διαδρομών διαστάσεων (15,5x8,5x4,5) εκ, 2 
νησάκια διαστάσεων (43x43x7) εκ. και 2 γέφυρες διαστάσεων 
(50x14x7) εκ. 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 εκ. Περιλαμβάνει 6 
κίτρινα βραχάκια με χώρο στάση ανάπαυσης (Φ27x10) εκ., 2 κόκκινους βράχους με 
χώρο για στάση ανάπαυσης (Φ40x24) εκ., 3 γαλάζιες σανίδες ισορροπίας (72x13x3) 
εκ., 3 λαχανί ασύμμετρες σανίδες ισορροπίας (73x13x6) εκ., 2 πορτοκαλί βράχους-
κορυφές γέφυρας (36x30x24) εκ., 1 μωβ σανίδα ισορροπίας με ταλαντευόμενη ζώνη, 
ρυθμιζόμενου τεντώματος (73x13x8) εκ. , 1 πράσινη σανίδα ισορροπίας που κινείται 
όταν πέφτει βάρος πάνω της, 1 δίσκο (κίτρινη βάση-πράσινη επιφάνεια) με ελατήριο 
ισορροπίας, 3 πορτοκαλί ράβδους (Φ 2x100) εκ. 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 εκ. Περιλαμβάνει 
3 κίτρινα βραχάκια με χώρο στάση ανάπαυσης (Φ27x10) εκ., 3 
κόκκινους βράχους με χώρο για στάση ανάπαυσης (Φ 40x24) εκ., 
3 γαλάζιες σανίδες ισορροπίας (72x13x3) εκ., 2 λαχανί ασύμμετρες 
σανίδες ισορροπίας (73x13x6) εκ., 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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€ 63,80  
| 165.109
Κύλινδρος 
(80x30) εκ.

€ 105,60 | 165.110
Πέταλο U
Διαστάσεις (60x40) εκ., ύψος κορυφής από 
έδαφος (30) εκ. και πάχος προφίλ (20) εκ..

€ 52,80 | 165.111
Τετράγωνο (40x40x30) εκ. 

€ 70,40 | 165.112
Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο
(80x40x30) εκ. 

€ 63,80 | 165.113
Κυκλικό με δύο ημικύκλια 
Διαστάσεις Φ (40) εκ., με δύο ημικύκλια πάχους (30) εκ., (40x40x30) εκ. 

€ 83,60 | 165.114
Σφηνοειδές  (40x40x30) εκ. 

€ 61,60 | 165.115
Τρίγωνο ισόπλευρο (40x40x30) εκ. 

€ 99,00 | 165.134
Τρίγωνο ισόπλευρο (40x40x30) εκ. 

€ 79,20 | 165.116
Τρίγωνο ισοσκελές (80x40x30) εκ. 

€ 216,00 | 165.117
Τούνελ Φ60 εκ. εξάπλευρο
 (120x120x30) εκ. 

€ 83,60 | 165.118
Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο  
(120x30x30) εκ. 

€ 93,00  
| 165.119
Βάση κυλίνδρου και 
παραλληλεπίπεδου
(60x60x30) εκ. 

€ 176,00 | 165.120
Σφηνοειδές  (60x60x30) εκ.

“
”

Μαλακά γεωμετρικά σώματα κατασκευασμένα από πυκνό 
αφρολέξ, για μεγαλύτερη σταθερότητα, ντυμένα με δερματίνη.

Αναπτύξτε τις κινητικές δεξιότητες των μικρών παιδιών, 
περπάτημα, σκαρφάλωμα, σκύψιμο. Προωθήστε τον σωματικό 

συντονισμό και την ισορροπία των μικρών παιδιών μέσω 
δραστηριοτήτων και ενεργοποιήστε τη σωματική ευελιξία τους. 
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€ 136,38 | 7.022
Γέφυρα “Rocking”
Tα μικρά παιδιά μπορούν να απολαύσουν 
την αναρρίχηση στην γέφυρα με τις λαβές, 
αναπτύσοντας ταυτόχρονα συντονισμό και 
ισορροπία. Γυρίζοντας την ανάποδα διαθέτει χώρο 
για μέχρι τέσσερις αναβάτες να κάνουν τραμπάλα 
(121,9x60,9x30,4) εκ. 

Simplay3®  •  9450 Rosemont Drive, Streetsboro, OH 44241  •  1-866-855-0100  •  www.Simplay3.com

It’s a Rocker!
Kids will love sharing this rocking-action ride that encourages balance and imagination! There’s room for up 
to 4 riders and two seat levels to accommodate different body sizes. Molded in grips allow kids to hold on 
providing stability and comfort on even the rockiest rides.

It’s a Bridge!
Flip it over for instant step climbing fun. The molded-in, textured staircase provides grip while helping kids 
develop coordination and balance. Provides lots of opportunity for imaginations to climb!

• Two-sided play opportunities indoors or out 
• Rocker side accommodates up to 4 riders, has two seat 

levels and molded-in grips 
• Bridge side has molded-in, textured stairs

• Durable, double-wall plastic construction is weather 
resistant

• Fully assembled

UPC
Product Dimensions

(L x W x H)
Product  
Weight

Shipping 
Weight

Carton Dimensions
(L x W x D) CubeSKU

21808R-01 47" x 24" x 11.5" 24.25" x 12.38" x 47.75"16 lbs. 23.6 lbs. 8.29 cft.8-52806-00777-2

TM

218080

2-6
yearsRocking Bridge

03/07/2018

€ 97,56 | 222.042
Σετ 3 τόξα ισορροπίας  
και συντονισμού
Σετ 3 τόξα σε πορτοκαλί, πράσινο, 
μπλε με γκρι χρώμα τα οποία έχουν 
σχεδιαστεί για να επιτρέπουν στα παιδιά 
να βρίσκουν νέους τρόπους παιχνιδιού 
και να αναπτύσσουν τις κινητικές τους 
δεξιότητες. Μπορούν να τοποθετηθούν 
είτε με την καμπύλη προς τα πάνω, 
σχηματίζοντας μια γέφυρα, είτε προς 
τα κάτω, δημιουργώντας μια τραμπάλα. 
Μπορούν να ενωθούν πολλά τόξα μαζί 
ώστε να δημιουργήσουν μία πολλαπλή 
διαδρομή η οποία θα προσφέρει στα 
παιδιά ατελείωτη διασκέδαση. Είναι 
ευχάριστα στην αφή, κατασκευασμένα 
από σκληρό πλαστικό και τεχνητό 
λάστιχο, παρέχοντας αντιολισθητικές 
άκρες (59x21,5x10,5) εκ. 

Δ
ια

δρ
ομ

ές
 

“ ”
Κατασκευασμένη από σκληρό και πολύ ανθεκτικό πλαστικό σε όμορφα χρώματα. Διατίθεται 

σε μπλε, θαλασσί, πορτοκαλί, πράσινο, κίτρινο και κόκκινο χρώμα με πάχος 14 εκ. 
Κατάλληλες για τη κατασκευή διαδρομών ισορροπίας αλλά και ομαδικά παιχνίδια. 

€ 76,30 | 30.070
Ρόδα γυμναστικής
 (60x25) εκ. 

€ 38,35 | 30.069
Ρόδα γυμναστικής
(40x14) εκ.

€ 252,80 | 222.044
Σετ διαδρομή ισορροπίας “Starter”
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 εκ. Περιλαμβάνει 2 κίτρινα βραχάκια με 
χώρο στάση ανάπαυσης (Φ27x10) εκ., 3 κόκκινους 
βράχους με χώρο για στάση ανάπαυσης (Φ40x24) 
εκ. και 5 γαλάζιες σανίδες ισορροπίας (72x13x3) εκ. 
Μέγιστο φορτίο 100 κιλά.  
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€ 54,71 | 222.023
Βράχοι ισορροπίας σετ 6
Σετ 6 βράχων ισορροπίας. Αποτελείται από 3 μικρούς 
διαστάσεων (25x25x4,5) εκ. και 3 μεγάλων διαστάσεων 
(36x36x8,5) εκ.  

€ 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) 
εκ. και 1x(15,5x8,5x4,5) εκ. Εξαιτίας του μεγάλου 
μεγέθους των κομματιών το μονοπάτι μπορεί να 
φτιαχτεί και από μικρά παιδιά. 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 (228,5x11,5x4,5) εκ. 

€ 89,70 | 222.005
Κύλινδρος ισορροπίας με άμμο
Κατασκευασμένος από πολύ ανθεκτικό συνθετικό 
πλαστικό και πέλμα από καουτσούκ για μέγιστη 
ασφάλεια κατά τη χρήση. Το λαστιχένιο πέλμα 
είναι πολύ μαλακό ώστε κατά τη χρήση να είναι 
αθόρυβο αλλά και να επιβραδύνει τη κίνηση ώστε 
να διευκολυνθεί η ισορροπία κατά την κύλιση. Τα 
μικρά παιδιά με τη βοήθεια του φυσιοθεραπευτή ή του 
παιδαγωγού τους θα μάθουν να ελέγχουν τους μύες 
τους αλλά και να συντονίζουν τα σώμα τους,  
ενώ οι έφηβοι θα μπουν στο πειρασμό  
να εξασκηθούν, αναπτύσσοντας  
παράλληλα τις κινητικές τους δεξιότητες.  
Περιέχει 2,5 κιλά άμμου  
(35,5x29,5) εκ. 

€ 51,10 | 222.009
Τραμπάλα 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) εκ. 

€ 77,72 | 222.048
Ψαράκια ισορροπίας σετ 4 τμχ.
Ένα σύνολο από τέσσερα διασκεδαστικά και 
χρωματιστά ψαράκια. Κάθε ψάρι έχει μια σκληρή 
πλαστική επιφάνεια, μια μη ολισθηρή επιφάνεια 
καθώς είναι προσαρμοσμένο σε φουσκωμένη 
βάση. Το παιχνίδι με τα ψάρια είναι δύσκολο διότι 
αναπτύσσει τη λειτουργία της κίνησης καθώς τα 
παιδιά πρέπει να προσαρμόζουν συνεχώς τους 
αστραγάλους και τα πόδια τους για να βρίσκουν και να 
διατηρούν την ισορροπία τους. Τα ψάρια μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως σκαλοπάτια κατά τη διάρκεια του 
ελεύθερου παιχνιδιού ή ως μέρος των δομημένων 
δραστηριοτήτων (38x22x4,5) εκ. 
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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 1x σετ 
διαδρομή ισορροπίας Ποταμός, 1x Rolleboard, 
1x κούνια-σβούρα ισορροπίας, 1x σετ 10 
δίσκων αισθήσεων, 1x σετ 24 κρίκων 
δραστηριοτήτων, 2x καπέλο ισορροπίας με 
κρίκους, 1x σανίδα ισορροπίας 52 εκ., 1x σετ 
6 βράχων ισορροπίας και 1x σετ 5 κορυφών 
ισορροπίας (81x66x81) εκ. 

€ 171,40 | 222.008
Στρόγγυλη τραμπάλα συντονισμού με λαβές
Τραμπάλα συντονισμού των κινήσεων 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) εκ. 

€ 116,60 | 222.022
Κορυφές ισορροπίας σετ 5
Σετ 5 κορυφών ισορροπίας. Αποτελείται 
από 2 κορυφές διαστάσεων 
(36x36x8,5) εκ.,2 κορυφές διαστάσεων 
(40,5x40,5x17) εκ. και 1 κορυφή 
διαστάσεων (42x42x25,5) εκ.  

€ 114,00 | 222.053
Λαβύρινθος αποκατάστασης
Ο λαβύρινθος είναι κατάλληλος για παιχνίδι, αθλητική εκπαίδευση και αποκατάσταση με στόχο 
την ανάπτυξη του συντονισμού, της κινητικότητας και της βελτιωμένη στάσης. Το παιδί στέκεται 
στην πλατφόρμα και μετατοπίζει το βάρος του για να κατευθύνει την μπάλα προκειμένου να 
ολοκληρώσει το λαβύρινθο. Οι ιμάντες στήριξης οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται προσφέρουν στα 
παιδιά μεγαλύτερη ασφάλεια. Ο λαβύρινθος είναι διαθέσιμος σε δύο επίπεδα δυσκολίας και 
κάθε σετ περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές προκλήσεις (55x42x16) εκ. 

€ 28,40 | 222.054
Ιμάντες για 
τον λαβύρινθο 
αποκατάστασης
Οι ιμάντες στήριξης προσφέρουν 
στα παιδιά μεγαλύτερη ασφάλεια 
κατά τη χρήση του  λαβύρινθου 
222.053.  
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€ 41,40  
| 222.043
Σανίδα εκγύμνασης
Μια μοναδική σανίδα εξισορρόπησης με σκληρή επιφάνεια σε μια 
μαλακή φουσκωτή βάση, ιδανική για άσκηση ελέγχου της κίνησης 
και εκγύμναση των μυών στους αστραγάλους, τα πόδια και το άνω 
μέρος του σώματος. Η σκληρή επιφάνεια προσφέρει μια ασφαλή 
θέση για τα πόδια, ενώ η φουσκωτή βάση εξασφαλίζει ομαλές 
και απαλές κινήσεις. Το Board Gonge Air μπορεί να προσαρμοστεί 
στο επίπεδο του κάθε χρήστη ρυθμίζοντας την πίεση του αέρα. Η 
αύξηση του αέρα θα επιταχύνει τις κινήσεις και θα κάνει την σανίδα 
εξισορρόπησης πιο δύσκολη. Κατάλληλο για παιχνίδι, εκπαίδευση 
και αποκατάσταση σε όλες τις ηλικίες (39x12) εκ. 

€ 28,00 | 222.052
Σανίδα ισορροπίας & κίνησης
H σανίδα ελέγχεται με τη μετατόπιση του βάρους 
σε ένα πόδι. Προσφέρει ένα σύστημα άσκησης 
για την εξισορρόπηση και τον έλεγχο της κίνησης. 
Είναι απλό στη λειτουργία, αλλά προκλητικό, 
παρακινώντας τα παιδιά να επιμείνουν μέχρι να 
πετύχουν 
(52x12,5x9) εκ. 

€ 13,42 | 222.029
Κουδουνάκια σώματος
Το δαχτυλίδι είναι κατασκευασμένο από ισχυρό πλαστικό και τα τρία κουδουνάκια συνδέονται με άκαμπτες 
ελαστικές αρθρώσεις. Το δαχτυλίδι μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα σε πολλά μέρη του σώματος 
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για ρυθμικές και μουσικές δραστηριότητες. Επίσης, βοηθάει στον έλεγχο 
του σώματος και στην αυτοσυγκέντρωση διότι χρησιμοποιείται και ως παιχνίδι ώστε να μπορέσουν τα 
παιδιά να κινούνται χωρίς να κάνουν το κουδούνι να κουδουνίζει (18,5x18,5x22,2) εκ. 

€ 11,74 | 121.026
Σακουλάκια ισορροπίας
Το σετ περιλαμβάνει 4 χρωματιστά σακουλάκια 200 γρ. καλοφτιαγμένα, 
κατάλληλα για ασκήσεις ισορροπίας, στόχευσης και μυϊκής ενδυνάμωσης 
(12x12) εκ. 

€ 9,72 | 15.103
Βραχάκια  
ισορροπίας “mini”
Βραχάκια ισορροπίας από 
ανθεκτικό πλαστικό υλικό 
για μικρά παιδιά. Το σετ 
αποτελείται από 10 βραχάκια 
με ζωηρά χρώματα 
(6,5x6,5x2) εκ. 

€ 7,61 | 8.057
Βραχάκια και βάσεις ισορροπίας “senso”
Βραχάκια ισορροπίας από ανθεκτικό ελαστικό υλικό διαθέσιμα σε 6 ζωηρά 
χρώματα. Είναι κατασκευασμένα σε σχήμα ημισφαίριου ενώ στη κορυφή 
διαθέτουν υποδοχή για ράβδους διαμέτρου 1-2,5 εκ. Ιδανικά για κατασκευή 
διαδρομής ισορροπίας αν χρησιμοποιηθούν με την επίπεδη πλευρά από κάτω 
ή για ασκήσεις ισορροπίας αν αναποδογυρίσουν. Διαθέτουν senso ανάγλυφη 
επιφάνεια που διεγείρει τα νεύρα αίσθησης της αφής, ενισχύοντας παράλληλα 
την κυκλοφορία του αίματος. Προαιρετικά μπορούν να γεμίσουν με νερό για 
περισσότερη σταθερότητα. Η τιμή αφορά το κάθε τμχ. (16x8) εκ. 

€ 5,26 | 8.079
Βραχάκια και βάσεις ισορροπίας “junior”
Βραχάκια ισορροπίας από ανθεκτικό ελαστικό υλικό διαθέσιμα σε 6 ζωηρά 
χρώματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία διαδρομών και 
δραστηριοτήτων ομαδικής αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας διαφορετικά 
χρώματα για πολύ μικρά παιδιά. Η τιμή αφορά το κάθε τμχ. (14x6) εκ. 

€ 90,80 | 222.045
Γιγάντιος βράχος άσκησης
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 εκ. Περιλαμβάνει 
2 κίτρινα βραχάκια με χώρο στάση ανάπαυσης (Φ27x10) 
εκ., 3 κόκκινους βράχους με χώρο για στάση ανάπαυσης 
(Φ40x24) εκ. και 5 γαλάζιες σανίδες ισορροπίας (72x13x3) 
εκ. (65,5x49x32) εκ. 



209Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Φ
υσ

ικ
ή 

αγ
ω

γή
Κ

ινη
τικ

ές
 δ

εξ
ιό

τη
τε

ς 
&

 ισ
ορ

ρο
πί

α

€ 32,13 | 222.010
Ξύλινος δίσκος ισορροπίας
Ξύλινος δίσκος, επενδυμένος με καουτσούκ κατάλληλος για ασκήσεις 
ισορροπίας τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες (38x9) εκ. 

€ 33,18 | 222.017
Δίσκος ισορροπίας
Πλαστικός δίσκος κατάλληλος για ασκήσεις 
ισορροπίας τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες  
(40x9) εκ. 

€ 99,73 | 222.027
Γιγάντιος δίσκος ισορροπίας
Πλαστικός δίσκος ισορροπίας και ταλάντευσης. Κατασκευασμένος με 
αντιολισθητικό προφίλ και ενσωματωμένες λαβές. Το συγκεκριμένο προϊόν 
συμβάλλει στην ανάπτυξη της κινητικής λειτουργίας, του ελέγχου των 
κινήσεων και της ισορροπίας. Μέγιστο φορτίο 60 κιλά (76x18) εκ. 

€ 45,96 | 8.059
Μαλακός δίσκος ισορροπίας  
και γυμναστικής “senso”
Δίσκος ισορροπίας Disco Sport, κατάλληλος για 
ασκήσεις ισορροπίας, συντονισμού και εκγύμνασης, 
στοχεύει 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 (55) εκ. 

€ 23,03 | 8.060
Μαλακός δίσκος ισορροπίας  
και γυμναστικής “senso”
Δίσκος ισορροπίας Disc o Sit, κατάλληλος 
για ασκήσεις ισορροπίας, συντονισμού και 
εκγύμνασης, στοχεύει στην σταθεροποίηση 
της στάσης και την αύξηση της ευελιξίας. 
Διαθέτει senso ανάγλυφη επιφάνεια που 
διεγείρει τα νεύρα αίσθησης της αφής, 
ενισχύοντας παράλληλα την κυκλοφορία 
του αίματος (39) εκ. 

€ 19,38 | 8.061
Μαλακός δίσκος ισορροπίας  
και γυμναστικής “senso”
Δίσκος ισορροπίας Disc o Sit Jr., 
κατάλληλος για ασκήσεις ισορροπίας, 
συντονισμού και εκγύμνασης, στοχεύει στην 
σταθεροποίηση της στάσης και την αύξηση 
της ευελιξίας. Διαθέτει senso ανάγλυφη 
επιφάνεια που διεγείρει τα νεύρα αίσθησης 
της αφής, ενισχύοντας παράλληλα την 
κυκλοφορία του αίματος (32) εκ. 

€ 44,77 | 8.075
Τροχοί ισορροπίας
Οι τροχοί ισορροπίας διατίθενται σε γκρι χρώμα και αποτελούν υποστήριξη για 
φυσική και αποκαταστατική δραστηριότητα. Μέσα από τις ασκήσεις που μπορείς 
να κάνεις με αυτούς βελτιώνεται η ισορροπία, ο μυϊκός τόνος και η στάση του 
σώματος. Η μία πλευρά διαθέτει senso ανάγλυφη επιφάνεια που διεγείρει τα 
νεύρα αίσθησης της αφής, ενισχύοντας παράλληλα την κυκλοφορία του αίματος  
(40x9) εκ. 
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€ 4,03 | 147.009
Παιχνίδι ευστοχίας με κρίκους
Διασκεδαστικό παιδικό παιχνίδι δεξιοτεχνίας, επιδεξιότητας και στόχευσης. 
Περιλαμβάνει επιφάνεια στόχου και χρωματιστούς κρίκους (48x48x8) εκ. 

€ 24,15 | 4.290
Ξύλινο παιχνίδι ευστοχίας με δακτύλιους
Εξάσκησε την ευστοχία σου προσπαθώντας να περάσεις τους δακτυλίους στις βάσεις! 
Το σετ περιλαμβάνει 6 δακτυλίους με χρώμα στην άκρη και 3 ξύλινες βάσεις με 
ποικίλα ύψη. Τοποθετήστε τα κοντά για τους αρχάριους και ξεχωρίστε τα για πιο 
προχωρημένους παίκτες.  

€ 7,72 | 121.017
Ξυλοπόδαρα με αντιολισθητικό λάστιχο
Ζεύγος ξυλοπόδαρα, ιδανικά για ασκήσεις ισορροπίας, αλλά και για αγώνες... ταχύτητας. Φτιαγμένα 
από άθραυστο σταθερό πλαστικό σε 4 λαμπερά χρώματα. Διαθέτουν σχοινί για καλύτερη στήριξη 
του αναβάτη και αντιολισθητικό λάστιχο για περισσότερη σταθερότητα και ασφάλεια (14x12,5) εκ.

€ 6,48 | 15.123
Ξυλοπόδαρα
Ζεύγος ξυλοπόδαρα, ιδανικά για ασκήσεις ισορροπίας, αλλά και για αγώνες... 
ταχύτητας. Φτιαγμένα από άθραυστο σταθερό πλαστικό σε 3 λαμπερά χρώματα. 
Διαθέτουν σχοινάκι στήριξης στα παπούτσια (13,5x13,5x19,5) εκ. 

€ 52,52 | 222.028
Παιχνίδι ευστοχίας με κρίκους
Μεταλλικό παιχνίδι ευστοχίας με μαλακά δαχτυλίδια από τεχνητό λάστιχο. Το 
συγκεκριμένο παιχνίδι αναπτύσσει τις κινητικές δεξιότητες και προσφέρει στο παιδί 
πολλά οφέλη στη ψυχική κατάσταση. Διαθέτει δύο υποστηρίξεις προκειμένου η 
κλίση του παιχνιδιού να γίνει γωνία ώστε να βοηθάει τα μικρότερα σε ηλικία παιδιά 
(50x50x18) εκ. 

€ 127,80 | 222.055
Παιχνίδι ευστοχίας με μπάλες
Tο παιχνίδι ευστοχίας έχει ένα λειτουργικό αλλά κομψό σχέδιο 
κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά. Τα παιδιά πετούν τις μαλακές μπάλες 
στις μεγάλες, πολυεστερικές σακούλες που είναι τοποθετημένες στη βάση 
του χάλυβα. Περιλαμβάνονται 6 μπάλες (70x67) εκ. 
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€ 86,61 | 222.003
Rollerboard
Παιδικό πατίνι σχεδιασμένο από φυσιοθεραπευτές 
ιδανικό για παιχνίδι, θεραπεία και ανάπτυξη των 
κινητικών δεξιοτήτων, της ισορροπίας σε παιδιά 
προσχολικής ηλικίας. Είναι μελετημένο να προσφέρει 
τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στα παιδιά, προσφέροντας 
ειδικούς χώρους υποδοχής των χεριών, “κρυμμένες” 
ρόδες, αντιολισθητικές, εργονομικά και ορθοπεδικά 
σχεδιασμένες επιφάνειες (56x37x14) εκ. 

€ 73,71 | 222.031
Ποδήλατο “Go Go”
Ενθαρρύνει τη συναρπαστική και προκλητική 
κινητική δραστηριότητα, αναπτύσσει τον έλεγχο 
του σώματος και διεγείρει το ενδιαφέρον των 
παιδιών για παιχνίδι. Διαθέτει πλαστικούς τροχούς 
και πεντάλ, άξονα από χάλυβα και ελαστικά από 
καουτσούκ (36x48x16) εκ. 

€ 35,70 | 222.031-2
Χερούλια για το “Go Go”
Ζεύγος χειρολαβών για το Go Go από χάλυβα 
διαμέτρου 1,2 εκ. που καλύπτεται με ενισχυμένο 
αφρώδες υλικό για περισσότερη ασφάλεια.  

€ 88,44 | 222.035
Τρίκυκλο χαμηλό
Πολύ καλής ποιότητας τρίκυκλο το οποίο αναπτύσσει την 
κινητική δεξιότητα των παιδιών με τον πιο διασκεδαστικό 
τρόπο. Ύψος θέσης 24 εκ. (65x52x43) εκ. 

€ 96,39 | 222.037
Plasmacar
Χάρη στις κομψές γραμμές και το χαμηλό προφίλ του, είναι σίγουρα αυτοκίνητο αγώνων! Για 
το Plasmacar δεν απατούνται μπαταρίες ή βενζίνη για να μετακινηθεί, παραμόνο την παιδική 
δύναμη. Μια πλάγια κίνηση του σώματος του παιδιού είναι το μόνο που χρειάζεται. Απόλυτα 
ασφαλές, απόλυτα διασκεδαστικό! Δεν συνιστάται για χρήση σε δάπεδα από σκληρό ξύλο ή 
πλαστικοποιημένο δάπεδο. Δεν διαθέτει πεντάλ. Μέγιστο βάρος σε ανώμαλες επιφάνειες 55 
κιλά. Μέγιστο βάρος σε ομαλές επιφάνειες 100 κιλά (79x35x41) εκ. 

€ 15,96 | 222.038
Ποδηλατικό παιδικό κράνος
Παιδικό κράνος ασφαλείας με προσαρμογές μεγέθους και 
ρυθμιζόμενο ιμάντα για το πηγούνι με κλείσιμο ασφαλείας. Δεν 
είναι κατάλληλο για άλλες δραστηριότητες όπως αναρρίχηση 
όπου υπάρχει κίνδυνος στραγγαλισμού. Το μέγεθος ρυθμίζεται 
52-56 εκ. Πιστοποιημένο κατά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 1078.  

€ 15,48 | 30.001
Rollerboard
Παιδικό πατίνι με αντιολισθητική 
επιφάνεια ιδανικό για την 
ανάπτυξη συντονισμού κινήσεων 
και ισορροπίας (26x40) εκ. 
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€ 2,11 | 86.002
Στεφάνι χούλα χούπ μονόχρωμο
Στρογγυλό στεφάνι χούλα χούπ για ασκήσεις χορού και γυμναστικής, από πολύ 
ανθεκτικό πλαστικό υλικό (67) εκ. 

€ 2,09 | 147.010
Στεφάνι χούλα χουπ ριγέ
Στρογγυλό στεφάνι χούλα χούπ για ασκήσεις χορού και γυμναστικής, από πολύ 
ανθεκτικό πλαστικό υλικό. Διατίθεται σε 4 χρώματα (60x2) εκ. 

€ 14,03 | 222.012
Κρίκοι δραστηριοτήτων
Σετ 6 πολύχρωμων κρίκων δραστηριοτήτων με διάμετρο 16,4 εκ. 
κατασκευασμένων από μαλακό καουτσούκ. Σχεδιασμένοι για ασκήσεις 
γυμναστικής, ρυθμικής αλλά και ισορροπίας, κατάλληλοι για παιδιά αλλά 
και ενήλικες (16,4x) εκ. 

€ 18,73 | 222.011
Καπέλο ισορροπίας  
με κρίκους
Ένα πολύχρωμο καπέλο 
που προκαλεί τα παιδιά να 
ολοκληρώσουν 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) εκ. 

€ 85,88 | 222.030
Κοάλα
Ένα διακοσμητικό παιχνίδι κατασκευασμένο από 8 χιλιοστά 
πλαστικό με πληθώρα δυνατοτήτων που αποσκοπούν στην 
αντίληψη του χώρου και στην ανάπτυξη την ισορροπίας. 
Τα παιδιά μπορούν να καθίσουν στο εσωτερικό του και να 
ροκάρουν ή να περιστρέφονται ή να το γυρίσουν ανάποδα. 
Στο εξωτερικό του υπάρχουν κυκλικά εξογκώματα, τα οποία 
χρησιμοποιούνται ως ασφάλειες στο να πέσουν τα παιδιά ή 
να πιάσουν τα δάχτυλα τους (65x45) εκ. 

€ 159,80 | 222.051
Καρουζέλ
Tο συναρπαστικό καρουζέλ προσφέρει στα παιδιά 
μεγάλο ενθουσιασμό. Το κάθισμα είναι κεκλιμένο 
έτσι ώστε το παιδί να μπορεί να ωθήσει το καρουσέλ 
μετατοπίζοντας το κέντρο βάρους του σώματος του. 
Το παιχνίδι αναπτύσσει την ενδυνάμωση των μυών 
και βοηθά στη βελτίωση της ισορροπίας. Η σταθερή 
μεταλλική βάση με τα ελαστικά πόδια εξασφαλίζει την 
ασφαλή περιστροφή του καρουσέλ και η παχιά άκρη του 
καθίσματος καθιστά τα παιδιά ασφαλή (56x25) εκ. 
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€ 67,60 | 222.004
Σανίδα ισορροπίας και περιστροφής
Βάση ανάπτυξης της ισορροπίας και του συντονισμού για παιδιά 
από 4 ετών και πάνω. Σε κάθε μεριά βρίσκονται 4 τροχοί που 
επιτρέπουν τη περιστροφή. Ο χρήστης μετακινώντας το βάρος 
του και ελέγχοντας τους μύες του ισορροπεί τη σανίδα στη μία 
πλευρά και έπειτα χρησιμοποιώντας τη σπονδυλική του στήλη 
περιστρέφετε έως και 360 μοίρες (50x16,5x8,5) εκ. 

€ 37,81 | 222.006
Επιδαπέδια κούνια και σβούρα ισορροπίας 
Φτιαγμένη ειδικά για την ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων σε 
παιδιά από 0~4 ετών. Επιτρέπει στον χρήστη αρχικά με την 
βοήθεια ενός ενήλικα, αργότερα και μόνου 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) εκ. 

€ 37,05 | 222.026
Μαξιλάρι επιδαπέδιας 
κούνιας και σβούρα 
ισορροπίας
Μαξιλάρι ειδικά σχεδιασμένο για την 
επιδαπέδια κούνια αλλά και την σβούρα 
ισορροπίας 68 εκ. σε γκρι χρώμα. 
Κατασκευασμένο από μαλακό ύφασμα με 
μη ελαστικές τελείες από καουτσούκ στην 
κάτω πλευρά (64x26,5) εκ. 

€ 85,20 | 222.007
Επιδαπέδια κούνια και σβούρα ισορροπίας 80 εκ.
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) εκ. 

€ 44,60 | 222.046
Βράχος αναπήδησης
Ο βράχος αναπήδησης είναι κατασκευασμένος με 
μαλακή βάση, σκληρή κορυφή και με τρια ισχυρά 
χαλύβδινα ελατήρια στο κάτω μέρος τα οποία επιτρέπουν 
την αναπήδηση. Το συγκεκριμένο προϊόν προωθεί την 
ενδυνάμωση των αστραγάλων και των ποδιών του παιδιού. 
Το Bouncing River Stone μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο 
του για ειδικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες ή μαζί με τους 
ποταμούς Stones για να προσφέρει ακόμη περισσότερες 
δυνατότητες παιχνιδιού (37x37x10) εκ. 

€ 74,20 | 222.050
Πιάτο συντονισμού
Το πιάτο έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει τις 
φυσικές δεξιότητες συντονισμού. Είναι κατάλληλο 
για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και μπορούν να καθίσουν έως και 
δύο παιδιά, να στριφογυρίσουν και να πετάξουν από τη μια πλευρά στην άλλη. 
Τα παιδιά μπορούν να κρατηθούν από τα πλάγια χωρίς να φοβούνται ότι θα 
πιάσουν τα δάχτυλα τους ανάμεσα στο πιάτο και στο έδαφος (75x14) εκ. 
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€ 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) εκ. Ενδυναμώνουν 
την αίσθηση της αφής και τις κινητικές ικανότητες. Διεγείρουν 
τα νεύρα των χεριών και είναι κατάλληλες για ασκήσεις 
επανόρθωσης της αίσθησης της αφής.  

€ 16,46 | 8.025
Κρίκοι αφής και αντιστρές
Σετ 4 τμχ. με 17 εκ. διάμετρο. Κρίκοι αφής από μαλακό και εύκαμπτο 
πλαστικό με ειδική ανάγλυφη επιφάνεια που διεγείρει ιδιαίτερα τα νεύρα 
των χεριών. Είναι κατάλληλοι για ασκήσεις επανόρθωσης της αίσθησης 
της αφής των άνω άκρων (17x12) εκ. 

€ 1,03 (ανά τμχ.)  
| 8.027
Μπαλάκια 
αντιστρές
Υψηλής ποιότητας 
μπαλάκια 5,5 εκ. σε 
τέσσερα χρώματα από 
πολύ ανθεκτικό υλικό 
(6) εκ. 

€ 12,96 | 8.066
Μαξιλάρι οσφυϊκής  
υποστήριξης και 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. Προτείνεται να χρησιμοποιηθεί υποστηρικτικά 
στο πίσω μέρος της καρέκλας του γραφείου σας ή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στη μπανιέρα, ενώ εσείς χαλαρώνετε. Χάρη 
στο περιορισμένο μέγεθος και την ευκολία μεταφοράς, η Vita 
Roll μπορεί να σας ακολουθεί ακόμα και στα ταξίδια σας. Η 
συσκευασία περιλαμβάνει ένα πρακτικό ρυθμιζόμενο ελαστικό 
κορδόνι που επιτρέπει την εφαρμογή του προϊόντος στη καρέκλα 
σας. Ρυθμίστε τη σκληρότητα του για περισσότερη άνεση 
προσθέτοντας ή αφαιρώντας αέρα (30x12) εκ. 

€ 6,14 | 8.067
Κύλινδρος “Activ Roll”
Το Activ Roll, είναι ένας μικρός κύλινδρος με 
μαλακά εξογκώματα, ιδανικός για ασκήσεις 
φυσικοθεραπείας, προσφέρει άνετο μασάζ 
ενώ διεγείρει την κυκλοφορία του αίματος, 
παρέχοντας ταυτόχρονα ευχάριστη αίσθηση 
σε όλο το σώμα. Χρησιμοποιείται για μασάζ  
στα πόδια, τη πλάτη, για ρεφλεξολογία ή 
ακόμα και για ασκήσεις senso. Ρυθμίστε τη 
σκληρότητα του προσθέτοντας ή αφαιρώντας 
αέρα (15x7,5) εκ. 

€ 18,55 | 8.068
Κύλινδρος “Trigger Roll”
Το Trigger Roll είναι ένας μεσαίου μεγέθους 
φουσκωτός κύλινδρος με αισθητηριακούς 
ερεθιστές κατά μήκος της επιφάνειας του, 
ιδανικό για ασκήσεις φυσικοθεραπείας. 
Επιτρέπει μια βαθιά και εστιασμένη ανάδευση 
των μυών. Αυτή η ιδιαιτερότητα επιτρέπει 
κινήσεις μασάζ που διευκολύνουν την 
χαλάρωση, ιδίως για εκείνες τις περιοχές 
του σώματος οι οποίες χαρακτηρίζονται από 
υπερευαισθησία και από τη διαρκή σύσπαση 
κάποιων ομάδων ινών. Βρίσκει εφαρμογή σε 
ασκήσεις φυσιοθεραπείας, χειροπρακτικής, 
πιλάτες, γιόγκα ή ακόμα και streching. 
Η συσκευασία περιλαμβάνει εγχειρίδιο 
με προτεινόμενες ασκήσεις. Ρυθμίστε τη 
σκληρότητα του προσθέτοντας ή αφαιρώντας 
αέρα (30x16) εκ.. 
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€ 74,40 | 222.002
Δίσκοι αισθήσεων σετ 1ο
Σετ 10 δίσκων αισθήσεων διαμέτρου 11 και 27 εκ. ιδανικοί για ανάπτυξη της ικανότητας 
των παιδιών να μπορούν να περιγράψουν προφορικά το τι νιώθουν με τα πόδια ή τα 
χέρια τους. Είναι κατασκευασμένοι σε όμορφα χρώματα από συνθετικό καουτσούκ με 
διαφορετικό αισθητηριακό μοτίβο ο καθένας. Είναι κατάλληλοι για παιχνίδια μνήμης και 
αναγνώρισης, ενώ είναι ειδικά σχεδιασμένα, εμπνευσμένα προϊόντα ώστε να παρακινούν 
τα παιδιά να μάθουν, να γυμναστούν και να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους.  

€ 76,00 | 222.047
Δίσκοι αισθήσεων σετ 2ο
Σετ 10 δίσκων αισθήσεων διαμέτρου 11 και 27 εκ. Ιδανικοί για ανάπτυξη της ικανότητας 
των παιδιών (και των ενηλίκων) να μπορούν να περιγράψουν προφορικά το τι νιώθουν 
με τα πόδια ή τα χέρια τους. Είναι κατασκευασμένοι σε όμορφα χρώματα από συνθετικό 
καουτσούκ με διαφορετικό αισθητηριακό μοτίβο ο καθένας. Είναι κατάλληλοι για παιχνίδια 
μνήμης και αναγνώρισης, ενώ είναι ειδικά σχεδιασμένα, εμπνευσμένα προϊόντα ώστε να 
παρακινούν τα παιδιά να μάθουν, να γυμναστούν και να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους.  

€ 25,23 | 8.062
Βάση καθίσματος 
“senso” αέρα ενήλικα
Η ανατομική βάση καθίσματος 
Senso είναι ένα φουσκωτό 
μαξιλάρι για τη θέση καθίσματος 
που ενεργοποιεί τους μύες του 
κορμού και στηρίζει τη σπονδυλική 
στήλη. Το σχήμα του έχει 
μελετηθεί προσεκτικά, ώστε να 
προσφέρει μια πιο σωστή στάση 
του σώματος κατά τη διάρκεια της 
εργασίας. Ρυθμίστε τη σκληρότητα 
του Movin sit για περισσότερη 
άνεση προσθέτοντας ή αφαιρώντας 
αέρα (36x36x7) εκ. 

€ 19,43 | 8.063
Βάση καθίσματος αέρα 
“senso” παιδιού
Η ανατομική βάση καθίσματος Senso 
για παιδιά 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. 
Το σχήμα του έχει μελετηθεί προσεκτικά, 
ώστε να προσφέρει μια πιο σωστή 
στάση του σώματος κατά τη διάρκεια 
της εργασίας. Ρυθμίστε τη σκληρότητα 
του Movin sit για περισσότερη άνεση 
προσθέτοντας ή αφαιρώντας αέρα 
(26x26x7) εκ. 

€ 25,59 | 8.064
Ανατομική βάση καθίσματος αέρα
Η ανατομική βάση καθίσματος είναι ένα δυναμικό φουσκωτό μαξιλάρι για τη θέση 
καθίσματος που χάρη στο σχήμα του, έχει διπλή χρήση. Τοποθετώντας το προς το 
εξωτερικό μέρος της καρέκλας, τονώνει τους μύες του κορμού που στηρίζουν τη 
σπονδυλική στήλη, προωθώντας παράλληλα τη διατήρηση της σωστής στάσης του 
σώματος. Με την τοποθέτηση του Sit on Air προς το εσωτερικό μέρος της καρέκλας, 
επιτρέπει να σηκώσετε τα πόδια σε μια χαλαρωτική θέση. Ρυθμίστε τη σκληρότητα του 
για περισσότερη άνεση προσθέτοντας ή αφαιρώντας αέρα. Η συσκευασία περιλαμβάνει 
φυλλάδιο με ασκήσεις (37x37x6) εκ. 

€ 23,98 | 8.065
Ανατομική πλάτη καθίσματος αέρα
Η ανατομική πλάτη καθίσματος 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. Επίσης αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο 
για την υποστήριξη της οσφυϊκής και της περιοχής του ιερού οστού, κατά την εκτέλεση 
των ασκήσεων επί του εδάφους. Η συσκευασία του Comfort a Back περιλαμβάνει 
ένα πρακτικό μαύρο κάλυμμα και ειδική βάση που επιτρέπει την στήριξη της σε 
μια καρέκλα. Ρυθμίστε τη σκληρότητα της για περισσότερη άνεση προσθέτοντας ή 
αφαιρώντας αέρα (33x24x5) εκ. 
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€ 23,03 | 8.069
Bene and 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. Το προϊόν αποτελείται από δύο 
μέρη τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξεχωριστά ή μαζί, ενώνοντας 
τα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όρθια ή καθιστή στάση ενώ καθαρίζεται 
εύκολα με νερό και σαπούνι. Σετ 2 τμχ. (23x14x4) εκ. 

€ 8,14 | 8.080
Μπάλα γυμναστικής κυλινδρική
Το ιδιόμορφο σχήμα της Reflex Roll προέρχεται από την ανάγκη να προσαρμοστεί καλύτερα 
στις φυσικές καμπύλες του σώματος. Η ανάγλυφη υφή του στοχεύει σε βαθιά διέγερση 
των μυών και στην ανάπτυξη των αισθητηριακών ικανοτήτων. Ιδανικό για ασκήσεις 
ενεργοποίησης και χαλάρωσης των μυών, για πελματιαία και οπίσθια μασάζ, ασκήσεις 
ρεφλεξολογίας και δερματικής ευαισθητοποίησης (8x14) εκ. 

€ 2,95 | 8.081
Μπάλες “Reflexball”
Οι μπάλες Reflexball είναι σχεδιασμένες για μασάζ, ρεφλεξολογία, χειροθεραπεία και ασκήσεις 
χαλάρωσης. Η καλή ισορροπία μεταξύ της συνέπειας και της άνεσης εγγυάται ένα ευεργετικό 
και αποτελεσματικό μασάζ, ανακουφίζοντας την ένταση και διεγείροντας την κυκλοφορία του 
αίματος. Σε μπλε χρώμα. Διαθέτει φυλλάδιο με προτεινόμενες ασκήσεις (9) εκ. 

€ 5,35 | 8.082
Μπάλες “Reflexball” 
Οι μπάλες Reflexball είναι σχεδιασμένες για μασάζ, ρεφλεξολογία, χειροθεραπεία 
και ασκήσεις χαλάρωσης. Η καλή ισορροπία μεταξύ της συνέπειας και της άνεσης 
εγγυάται ένα ευεργετικό και αποτελεσματικό μασάζ, ανακουφίζοντας την ένταση 
και διεγείροντας την κυκλοφορία του αίματος. Σετ 2 μπαλάκια σε πράσινο χρώμα. 
Διαθέτει φυλλάδιο με προτεινόμενες ασκήσεις (8) εκ. 

€ 23,76 | 8.070
Κύλινδρος “Fit Ball Roller” 
Ο φουσκωτός κύλινδρος Fit-Ball Roller, επιτρέπει την εκτέλεση 
ενός ευρέως φάσματος ασκήσεων μεταξύ αυτών κοιλιακούς, 
stretching, pilates ή χαλάρωση, απαραίτητο ως εξοπλισμός 
φυσικοθεραπείας. Ρυθμίστε τη σκληρότητα του προσθέτοντας ή 
αφαιρώντας αέρα (75x18) εκ. 

€ 25,37 | 8.071
Κύλινδρος “Training Roll”
Ο φουσκωτός κύλινδρος Training Roll 
προτείνεται ως πιο advance μοντέλο 
του Fit-Ball Roller. Διαφέρει στο ότι 
είναι μεγαλύτερο και πιο ανθεκτικό 
με αποτέλεσμα να του επιτρέπει να 
βρίσκει εφαρμογή σε μεγαλύτερο 
εύρος ασκήσεων. Προσφέρει πολλές 
θέσεις στήριξης και επαφής ενώ 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί οριζόντια 
ή κάθετα. Είναι ιδανικό για ασκήσεις 
φυσικοθεραπείας, stretching, πιλάτες 
αλλά και γιόγκα. Η συσκευασία 
περιλαμβάνει εγχειρίδιο με 
προτεινόμενες ασκήσεις. Ρυθμίστε 
τη σκληρότητα του προσθέτοντας ή 
αφαιρώντας αέρα (70x24) εκ. 
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€ 8,01  
| 8.053
Μπάλα 
γυμναστικής ροζ  
(30) εκ. 

€ 19,36 | 8.012
Μπάλα γυμναστικής (65) εκ.

€ 22,79 | 8.018
Μπάλα γυμναστικής (75) εκ. 

€ 30,71 | 8.019
Μπάλα γυμναστικής (85) εκ. 

€ 15,80 | 8.028
Μπάλα γυμναστικής (55) εκ. 

€ 35,99 | 8.029
Μπάλα γυμναστικής (95) εκ. 

€ 68,16 | 8.030
Μπάλα γυμναστικής (120) εκ. “ ”

Μπάλα γυμναστικής υψηλής αντοχής κατάλληλη για ποικιλία ασκήσεων γυμναστικής, 
φυσικής ισορροπίας, φυσικοθεραπείας και ψυχοκινητικής αποκατάστασης, φτιαγμένες 

από ανθεκτικό πλαστικό με λαμπερά χρώματα. Κατάλληλη και για pilates. 

“
”

Μπάλες γυμναστικής υψηλής αντοχής 
κατάλληλες για ποικιλία ασκήσεων 
γυμναστικής, φυσικής ισορροπίας, 

φυσικοθεραπείας και ψυχοκινητικής 
αποκατάστασης, φτιαγμένες από 
ανθεκτικό διάφανο πλαστικό. 

Επιτρέπουν στον θεραπευτή να βλέπει 
τις κινήσεις του ασθενή, ιδανικές 
για δραστηριότητες που η οπτική 

επαφή μεταξύ των χρηστών κρίνεται 
αναγκαία. Κατάλληλες και για Pilates.

€ 17,38 | 8.048
Μπάλα γυμναστικής διάφανη (55) εκ.

€ 20,20 | 8.049
Μπάλα γυμναστικής διάφανη (65) εκ. 

€ 22,84 | 8.050
Μπάλα γυμναστικής διάφανη (75) εκ. 

€ 35,64 | 8.051
Μπάλα γυμναστικής διάφανη (95) εκ. 
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€ 38,81 | 8.056
Μπάλα γυμναστικής 
φυστίκι “Senso”
(80x50x50) εκ. 

€ 23,76  
| 8.031
Μπάλα 
γυμναστικής 
φυστίκι
(50x30x30) εκ.

€ 27,72  
| 8.032
Μπάλα 
γυμναστικής 
φυστίκι 
(65x40x40) εκ. 

€ 37,77  
| 8.033
Μπάλα 
γυμναστικής 
φυστίκι
 (90x55x55) εκ. 

€ 49,90  
| 8.034
Μπάλα 
γυμναστικής 
φυστίκι  
(115x70x70) εκ. 

€ 68,05  
| 8.035
Μπάλα 
γυμναστικής 
φυστίκι
(130x85x85) εκ. 

€ 9,81  
| 8.044
Sensyball
(20) εκ. 

“

”

Η μπάλα γυμναστικής (φυστίκι) 
(κύλινδρος) είναι κατάλληλη 
για ασκήσεις γυμναστικής, 

φυσικοθεραπείας, αισθήσεων, 
φυσικής ισορροπίας, 

κινησιοθεραπείας και κινητικής 
αποκατάστασης, φτιαγμένη από 
ανθεκτικό πλαστικό με λαμπερά 
χρώματα. Το ιδανικό σχήμα της 

την κάνει ξεχωριστή από τις 
κοινές μπάλες φυσικοθεραπείας. 

Επιτρέπει στο χρήστη να έχει 
καλή ισορροπία κατά την άσκηση 

σε πρηνή ή ύπτια θέση. Είναι 
ιδανικό όργανο γυμναστικής για 
διατατικές ασκήσεις κορμού, 
υπερεκτάσεις και όχι μόνο. 

€ 23,21  
| 8.074
Θεραπευτική 
μπάλα 
γυμναστικής
 (65) εκ. 

€ 24,05 | 8.078
Μπάλα 
φυσικοθεραπείας  
με ήχο
Διαφανής μπάλα με τέσσερα 
καμπανάκια που ακούγονται στην 
κίνηση της. Αποτελεί εργαλείο 
για την αντίληψη της κίνησης της 
μπάλας σε άτομα με ιδιαιτερότητα 
στην όραση καθώς και μια τόνωση 
υποστήριξης για διασκεδαστικές 
δραστηριότητες. Κατάλληλη και για 
pilates (55x) εκ. 

€ 6,27 | 8.076
Θεραπευτικά  
μπαλάκια χεριού
Θεραπευτικά μπαλάκια χεριού. Το κόκκινο 
μπαλάκι είναι 55 εκ. και το κίτρινο 40 εκ. 
Χάρη στην ελαστικότητα τους, επιτρέπουν 
τη διεξαγωγή συγκεκριμένων ασκήσεων 
για την αποκατάσταση του χεριού. Είναι 
ιδανικό για την ανάπτυξη της κινητικότητας 
των δακτύλων με την ενίσχυση των μυών. 
Περιλαμβάνεται φυλλάδιο με προτεινόμενες 
ασκήσεις.  

€ 58,59  
| 8.073
Θεραπευτική 
μπάλα 
γυμναστικής
(100) εκ.

“
”

Η Therasensory διαφέρει από την κλασσική 
φυσιοθεραπευτική μπάλα λόγω των μικρών 

ανάγλυφων που υπάρχουν σε όλη την επιφάνεια της. 
Ενισχύει την αισθητική αίσθηση και παράλληλα κάνει 
μασάζ το οποίο ευνοεί την κυκλοφορία του αίματος. 

Κατάλληλη για γυμναστική αποκατάστασης. Διατίθεται σε 
κόκκινο χρώμα. Κατάλληλη και για pilates. 
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€ 3,58 | 121.001
Κώνοι ψυχοκινητικής 
8 τρύπες, (Π:21,5x32) εκ.
€ 5,59 | 121.002
Κώνοι ψυχοκινητικής 
12 τρύπες, (Π:24,5x42) εκ. 
€ 7,11 | 121.003
Κώνοι ψυχοκινητικής
16 τρύπε, (Π:28x52) εκ. 

€ 0,86 | 121.013
Συνδετικό ράβδου με στεφάνι

€ 7,59 | 121.009
Τούβλα στήριξης 
Διαθέσιμα σε 4 χρώματα, 
συνδυάζονται με στεφάνια και ράβδους 
ψυχοκινητικής. Οι βεντούζες δεν 
περιλαμβάνονται (36x10x15) εκ. 

€ 0,43 | 121.028
Βεντούζες  
για τούβλα  
στήριξης σετ 4 τμχ.
(3,5) εκ. 

€ 2,16 | 121.007
Στεφάνια ψυχοκινητικής (50x2) εκ.
€ 3,14 | 121.008
Στεφάνια ψυχοκινητικής (50x2) εκ. 
€ 1,80 | 121.020
Στεφάνια ψυχοκινητικής (50x2) εκ. 

€ 2,82 | 121.023
Ρυθμιστής ύψους  
10 σημείων για κώνο
Ρυθμιστής 10 υψών ράβδου, 
συνδυάζεται με κώνους και 
ράβδους ψυχοκινητικής.  

€ 0,44 | 121.014
Συνδετικό στεφάνι με στεφάνι

€ 0,86  
| 121.012
Συνδετικό ράβδου  
με ράβδο

€ 4,79  
| 121.018
Τούβλα στήριξης 
15x15 εκ.
(15x10x15) εκ. 

€ 1,93 | 121.004
Ράβδοι ψυχοκινητικής  
(2,5x70) εκ.

€ 2,65 | 121.005
Ράβδοι ψυχοκινητικής 
(2,5x100) εκ. 

€ 3,33 | 121.006
Ράβδοι ψυχοκινητικής 
(2,5x120) εκ. 

€ 1,00 | 121.019
Ράβδοι ψυχοκινητικής 
(2,5x70) εκ. 

Ράβδοι από άθραυστο πλαστικό υλικό σε 4 διαφορετικές 
διαστάσεις και 4 χρώματα, που μπορεί να χρησιμοποιηθούν 

για αμέτρητες δραστηριότητες. Συνδυάζονται με κώνους 
ψυχοκινητικής, τούβλα στήριξης, συνδετικά ράβδου με ράβδο 

και ράβδου με στεφάνι. 

Επίπεδα στεφάνια από άθραυστο 
πλαστικό υλικό σε 3 διαφορετικές 

διαστάσεις και 4 χρώματα, που μπορεί 
να χρησιμοποιηθούν για αμέτρητες 
δραστηριότητες. Συνδυάζονται με 
κώνους ψυχοκινητικής, τούβλα 
στήριξης, συνδετικά ράβδου με 
στεφάνι και στεφάνι με στεφάνι.

“
”

Πολυλειτουργικοί κώνοι σε 3 διαφορετικές διαστάσεις και 
4 χρώματα, που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για αμέτρητες 

δραστηριότητες. Συνδυάζονται με επίπεδα στεφάνια και 
ράβδους ψυχοκινητικής. Με κομψή σχεδίαση σε μια σειρά 

φωτεινών χρωμάτων από άθραυστο πλαστικό. 
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€ 13,66 | 121.024
Κρίκοι ψυχοκινητικής
Το σετ περιλαμβάνει 10 κρίκους ψυχοκινητικής  
σε διαφορετικά χρώματα (16) εκ. 

€ 2,60 | 147.011
Ρακέτες tennis
Ζεύγος πλαστικές ρακέτες τέννις με 
μπαλάκι (41x18x4,5) εκ. 

Ο
μα
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€ 7,50 | 11.030
Σχοινί διελκυστίνδας
Σχοινί απλό διαμέτρου 1 εκ., μήκους 10 μέτρων.  
Κατάλληλο για το κλασικό ομαδικό παιχνίδι δύναμης της διελκυνστίνδας.

€ 2,33  
| 121.035
Σχοινάκι  
γυμναστικής
Σχοινάκι γυμναστικής με 
ξύλινες λαβές μήκους 
270 εκ., Φ 0,5 εκ., μήκος 
ξύλινων λαβών 14,5 εκ., 
διάμετρος ξύλινων λαβών 
3,2 εκ.  

€ 12,19 | 134.006
Παιχνίδι “Κουτσό”  
από ελαστικές  
πλάκες “EVA”
Κλασσικό παιχνίδι ψυχοκινητικής 
αγωγής με αριθμούς. Το περιλαμβάνει 
10 πλάκες από ελαστικό υλικό EVA 
διαστάσεων 32χ32 εκ. η καθεμία και 
4 pucs (200x60x1) εκ. 

€ 5,63  
| 147.012
Μπόουλινγκ
Διασκεδαστικό παιδικό 
παιχνίδι δεξιοτεχνίας, 
επιδεξιότητας και 
στόχευσης. Περιλαμβάνει 
9 κορίνες και 2 μπαλάκια 
ρίψης (5x5x26) εκ. 

€ 4,09 | 
147.016
Ζάρι μαλακό 
γιγάντιο
Ζάρι μαλακό από αφρώδες 
υλικό για εύκολο πιάσιμο 
και χειρισμό από τα παιδιά 
(15x15x15) εκ. 

€ 2,55 | 15.118
Ιπτάμενος δίσκος 
φρίσμπι “flyer”
Διαμέτρου 25 εκ. και βάρους 
128 γρ., ιδανικός για παιχνίδι 
στην παραλία ή στο πάρκο 
(25x3,5) εκ. 

€ 5,78  
| 20.033
Κορίνες 
χρωματιστές 
πλαστικές
Βάρους 155 γρ.  
Διατίθενται σε ζεύγη,  
σε 4 χρώματα!  
(5x8x44) εκ. 

€ 10,38 | 45.040
Λάστιχα 
ψυχοκινητικής 
αγωγής
Σετ 8 τμχ. από ελαστικά και 
γερά λάστιχα παιχνιδιού σε 4 
όμορφα χρώματα!  
(24x0,5) εκ. 

€ 16,30 | 8.009
Κρίκοι γυμναστικής
Υπέροχοι κρίκοι γυμναστικής σε 4 λαμπερά χρώματα, από 
μαλακό, εύκαμπτο πλαστικό. Έχουν αντιολισθητικές ραβδώσεις 
για καλύτερο χειρισμό κατά την εκτέλεση των ασκήσεων και 
δεν βουλιάζουν στο νερό. Το σετ περιέχει 4 τμχ. διαμέτρου 18 
εκ. και πάχους 3,5 εκ.
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€ 43,10 | 121.021
Αλεξίπτωτο γυμναστικής με 12 χερούλια
(350) εκ.

€ 23,66 | 222.013
Αλεξίπτωτο γυμναστικής με 8 χερούλια
Διαθέτει 8 χερούλια στις άκρες ενώ περιμετρικά έχει 
ραμμένο σχοινί 1 εκ. ώστε να μπορούν να συμμετέχουν 
στο παιχνίδι και περισσότερο παιδιά (175x175) εκ. 

€ 33,90 | 222.014
Αλεξίπτωτο γυμναστικής με 8 χερούλια
Διαθέτει 8 χερούλια στις άκρες ενώ περιμετρικά έχει ραμμένο 
σχοινί 1 εκ. ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στο παιχνίδι και 
περισσότερο παιδιά (350x350) εκ. 

€ 63,79 | 222.015
Αλεξίπτωτο γυμναστικής με 12 χερούλια
 Διαθέτει 12 χερούλια στις άκρες ενώ περιμετρικά έχει 
ραμμένο σχοινί 1 εκ. ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στο 
παιχνίδι και περισσότερο παιδιά  
(500x500) εκ. 

“

”

Το αλεξίπτωτο κατάλληλο 
για ομαδικά παιδικά 
παιχνίδια εσωτερικού 
ή εξωτερικού χώρου 

προσφέρει πολύ 
ενθουσιασμό. 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.

€ 19,70 | 222.016
Μαντήλια γυμναστικής  
& ψυχοκινητικής
Σετ 4 πολύ ελαφριών μαντηλιών 
ιδανικά για ομαδικά ή μεμονωμένα 
παιχνίδια γυμναστικής  
(138x138) εκ. 

€ 46,76 | 121.030
Γαιτανάκι και παιχνίδι ισορροπίας
Παραδοσιακό παιχνίδι κυκλικού χορού και ομαδικό παιχνίδι ισορροπίας 
με την μπάλα (365) εκ. 

€ 3,10 | 121.034
Κορδέλες ρυθμικής
Διαθέσιμες σε μωβ, πορτοκαλί, κόκκινο, πράσινο, μπλε και κίτρινο χρώμα. (183) εκ. 

€ 9,55 | 121.022
Σάκκοι διαδρομών και τσουβαλομαχίας
Χρωματιστοί σάκκοι διαθέσιμοι σε 6 χρώματα (πορτοκαλί, πράσινο, μπλε, κίτρινο, μωβ και κόκκινο) με 
λαβές, κατάλληλοι για ομαδικά παιχνίδια διαδρομών (τσουβαλομαχίες). Είναι φτιαγμένοι από μεγάλης 
αντοχής υλικό. Με διαστάσεις 50 εκ. διάμετρος κορυφής, 28 εκ. διάμετρος βάσης και ύψος 64 εκ.  

πορτοκαλί | πράσινο | μπλε | κίτρινο | μωβ | κόκκινο
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€ 17,82 | 8.017
Μπάλα αναπήδησης 
χοπ-χοπ (66x66) εκ. 
Για ηλικίες 9+

€ 15,31 | 8.022
Μπάλα αναπήδησης χοπ-χοπ 
“Fantasy” (45x45) εκ. 
Για ηλικίες 5+

€ 13,86 | 8.014
Μπάλα αναπήδησης 
χοπ-χοπ (45) εκ.
Για ηλικίες 5+

€ 15,44 | 8.015
Μπάλα αναπήδησης 
χοπ-χοπ (55) εκ. 
Για ηλικίες 7+

“
”

Χρωματιστές μπάλες 
αναπήδησης υψηλής 
αντοχής με ειδικά 

ενισχυμένη εργονομική 
λαβή. Κατάλληλη για 
ποικιλία ασκήσεων 

γυμναστικής και φυσικής 
ισορροπίας ιδιαίτερα από 

μικρές ηλικίες. 

€ 27,42 | 8.016
Rody, το φουσκωτό αλογάκι
 (45x20x54) εκ. € 31,72 | 8.042

Gyffy, η φουσκωτή καμηλοπάρδαλη
 (45x20x54) εκ. 

€ 31,75  
| 8.054
Raffy, το 
φουσκωτό 
κουνελάκι
 (45x19x54) εκ. 

€ 64,64  
| 8.055
Rody Max,  
το μεγάλο 
φουσκωτό αλογάκι
(66x30x54) εκ. 

€ 19,45 | 8.072
Βάση τραμπάλας για 
φουσκωτά ζωάκια
Μία πολύ ανθεκτική πλαστική βάση 
που επιτρέπει να μετατρέψτε εύκολα 
οποιοδήποτε από τα τρία φουσκωτά 
ζωάκια Χοπ Χοπ (Rody-Gyffy-Raffy) σε 
παιδική τραμπάλα (65x35) εκ. 

€ 26,82 | 8.083
Βάση με ρόδες για φουσκωτά ζωάκια
Βάση με τροχούς από άκαμπτο πλαστικό υλικό, που εφαρμόζεται στα προϊόντα Rody, Gyffy 
και Raffy. Με την τοποθέτηση των ποδιών στις κατάλληλες τρύπες, μετατρέπει τα ζωάκια 
Χοπ Χοπ σε ένα διασκεδαστικό και δυναμικό παιχνίδι οχήματος με τροχούς. Διατίθεται σε 
λευκό χρώμα (50x32) εκ. 
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€ 54,23 | 129.018
Τραμπολίνο “junior”
Κατάλληλο για τα μικρά παιδιά. Κατασκευασμένο 
από ανθεκτικό ματ δίχτυ με μαλακό χερούλι 
εύκολο για τα χεράκια των παιδιών. Μέγιστο 
βάρος ανά παιδί 30 κιλά. Ύψος χερουλιού (84) 
εκ. (89x89x84) εκ. 

€ 210,75 | 129.035
Τραμπολίνο “Hip Hop” 
Στιβαρό τραμπολίνο με πόρτα IGLOO και με ελεύθερη 
πρόσβαση χωρίς φερμουάρ. Ισχυρό πλαίσιο από 
γαλβανισμένο ατσάλι. Ασφαλής προστασία στο σκελετό με 
αφρολέξ σε όλες τις επιφάνειες. Ύψος από το έδαφος 48 
εκ. (223x223x204) εκ. 

€ 426,21 | 129.036
Τραμπολίνο “Hip Hop”
Στιβαρό τραμπολίνο με πόρτα IGLOO και με ελεύθερη 
πρόσβαση χωρίς φερμουάρ. Ισχυρό πλαίσιο από 
γαλβανισμένο ατσάλι. Ασφαλής προστασία στο σκελετό 
με αφρολέξ σε όλες τις επιφάνειες. Ύψος από το 
έδαφος 83 εκ. (365x365x266) εκ. 

€ 529,04 | 129.037
Τραμπολίνο “Genius Round” διαμέτρου
Στιβαρό τραμπολίνο με πόρτα IGLOO και με ελεύθερη 
πρόσβαση χωρίς φερμουάρ. Ισχυρό πλαίσιο από 
γαλβανισμένο ατσάλι. Ασφαλής προστασία στο σκελετό 
με αφρολέξ σε όλες τις επιφάνειες. Διαθέτει σκάλα και 
θήκη για τακτοποίηση παπουτσιών. Ύψος σκελετού από το 
έδαφος 76 εκ. (305x305x246) εκ. 

€ 655,92 | 129.038
Τραμπολίνο “Genius Round”
Στιβαρό τραμπολίνο με πόρτα IGLOO και με ελεύθερη 
πρόσβαση χωρίς φερμουάρ. Ισχυρό πλαίσιο από 
γαλβανισμένο ατσάλι. Ασφαλής προστασία στο σκελετό με 
αφρολέξ σε όλες τις επιφάνειες. Διαθέτει σκάλα και θήκη 
για τακτοποίηση παπουτσιών. Ύψος σκελετού από το έδαφος 
89 εκ. (426x426x259) εκ. 

€ 246,30 | 222.024
Τραμπολίνο εργοθεραπείας “junior”
Παιδικό τραμπολίνο πολύ καλής κατασκευής. Ο καμβάς 
ο οποίος είναι 18 εκ. πάνω από το πάτωμα, τεντώνεται 
έτσι ώστε να βοηθάει τα παιδιά να αναπηδούν ευκολότερα 
πάνω σε αυτό. Διαθέτει ελαστικό κάλυμμα γύρω γύρω 
προκειμένου να μην χτυπούν τα παιδιά από το μεταλλικό 
πλαίσιο και οι λαβές στήριξης καλύπτονται με αφρό για την 
προστασία του προσώπου και τον δοντιών (70x65) εκ. 

€ 510,34 | 222.025
Τραμπολίνο  
εργοθεραπείας παιδικό
Παιδικό τραμπολίνο το οποίο είναι ειδικά 
σχεδιασμένο για παιδιά και για να προσφέρει 
ατέλειωτες ώρες διασκέδασης. Οι καλυμμένες 
με αφρό λαβές και το κεκλιμένο προστατευτικό 
μαξιλάρι με μεγάλη οπίσθια άκρη 11 εκ. 
παρέχουν την μέγιστη προστασία κατά τη 
διάρκεια του παιχνιδιού. Είναι κατασκευασμένο 
από συγκολλημένο χάλυβα και ένα ενισχυμένο 
φύλλο ελατηρίου, αναρτημένο με χαλύβδινα 
ελατήρια. Το σημείο αναπήδησης είναι στα 28 εκ. 
(103x80) εκ. 
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€ 38,19 | 10.114
Εστία ποδοσφαίρου και hockey
 Διασκεδαστικό αθλητικό κέντρο πολλαπλών 
χρήσεων με εστία ποδοσφαίρου και σετ 
hockey από την Step 2. Θα ενισχύσει τις 
κινητικές ικανότητες των παιδιών καθώς και την 
κοινωνικότητα τους μέσω του ομαδικού παιχνιδιού 
(76,2x45,7x123) εκ. 

€ 22,04 | 10.117
Σετ γκολφ και μπειζμπόλ 2 σε 1
Ο συντονισμός και οι κινητικές δεξιότητες των 
παιδιών θα αναπτυχθούν καθώς προσπαθούν να 
χτυπήσουν την μπάλα του Golf Set της Step2. Αυτό 
το αθλητικό παιχνίδι βοηθά τα νήπια και τα παιδιά 
να είναι ενεργά στην αυλή (31,8x29,2x53,3) εκ. 

€ 41,17 | 121.029
Εμπόδια σετ 4
Σετ 4 εμποδίων διαστάσεων 62x24 εκ. σε 
ύψη 20, 25, 30 και 35 εκ. Ιδανικά για αγώνες, 
σκυταλοδρομίες και ομαδικά παιχνίδια.  

€ 7,63 | 134.019
Στρωματάκι γυμναστικής
Ελαφρύ και άνετο στρώμα γυμναστικής από 
αφρώδες υλικό υψηλής αντοχής, πάχους 1 εκ. με 
αντιολισθητική επιφάνεια. Μπορεί να διπλωθεί ή να 
τυλιχθεί σε ρολό και αποθηκεύεται εύκολα. Διατίθεται 
σε μπλέ και πράσινο (140x60x1) εκ. 

μπλε | πράσινο

€ 36,00 | 165.002
Στρώμα Γυμναστικής και ύπνου
Στρωματάκι γυμναστικής και ανάπαυσης για 
παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία με επένδυση 
δερματίνης. Διαθέσιμο σε όλα τα χρώματα 
(120x5x60) εκ. 

€ 74,93 | 158.026
Εστία ποδοσφαίρου πλαστική
Παιδική πλαστική εστία ποδοσφαίρου. Το δίχτυ 
συμπεριλαμβάνεται (119x65x86) εκ. 

€ 10,58 | 189.060
Δίχτυ για τραπέζι πινγκ 
πονγκ με στηρίγματα

€ 242,56 | 189.101
Τραπέζι πινγκ πονγκ εσωτερικού χώρου 
(χωρίς δίχτυ)
Πλαίσιο: 3 εκ. Σκελετός: (3x3) εκ. Ρόδες: 8 τμχ. 
περιστρεφόμενες με φρένο Chipboard: 1,6 εκ. Διπλώνει 
για εύκολη αποθήκευση. Το δίχτυ δεν συμπεριλαμβάνεται 
(274x152) εκ. 

€ 63,76 | 36.017
Τρόλει αποθήκευσης 
στρωμάτων
 (130x68,6x122) εκ. 

€ 31,48 | 20.043
Εμπόδιο ρυθμιζόμενο
Εμπόδιο με συμπαγή μεταλλικό σκελετό και ρυθμιζόμενο 
ύψος από 40 έως 70 εκ. (85x15) εκ. 
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€ 46,66 | 158.034
Στεφάνι μπασκέτας με ταμπλό
Τοποθετείτε σε τοίχο, δέντρο ή υπάρχουσα βάση. 
Διαθέτει δύχτι ενώ είναι φτιαγμένο από ανθεκτικό 
πλαστικό υλικό (13x76x57) εκ. 

€ 86,21 | 10.098
Μεγάλη μπασκέτα ρυθμιζόμενη Pro
Ετοιμαστείτε για μεγάλους αγώνες με το “επαγγελματικό” σετ μπάσκετ 
για παιδιά της Step2! Αυτή η ρυθμιζόμενη μπασκέτα θα αυξάνει το 
ύψος της όσο μεγαλώνουν τα παιδιά. Η ρυθμιζόμενη θέση επιτρέπει 
στη μπασκέτα να φτάσει στη Α θέση τα (121,9) εκ. Β (152,4) εκ. 
και Γ (182,9) εκ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και σε 
εξωτερικούς χώρους. Για επιπλέον σταθερότητα, η βάση μπορεί να 
γεμίσει με άμμο ή νερό, (δεν περιλαμβάνονται). Περιλαμβάνει μπάλα 
μπάσκετ (15,2) εκ. (93,3x73,7x228,6) εκ. 

€ 46,88 | 10.115
Μπασκέτα ρυθμιζόμενη μικρή
Υπέροχη ρυθμιζόμενου ύψους σε 3 θέσεις 
μπασκέτα για τους μικρούς λάτρεις του μπάσκετ 
από τη Step2. Το Shootin Hoops Junior 
Basketball Set ™ μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
μέσα σε αίθουσα ή στην αυλή. Τα παιδιά 
αναπτύσσουν τις κινητικές τους ικανότητες, 
ασκούνται καθώς τρέχουν, παίζουν και πετούν 
τη μπάλα στο καλάθι. Επίσης αυξάνουν τις 
κοινωνικές τους δεξιότητες καθώς μαθαίνουν 
πώς να παίζουν το παιχνίδι του μπάσκετ όλα 
μαζί. Η βάση της μπασκέτας μπορεί να γεμίσει 
με νερό ή άμμο (δεν περιλαμβάνονται). 
Περιλαμβάνει μπάλα μπάσκετ (15,2) εκ. 
(93,3x52,7x155,6) εκ. 

€ 47,49 | 169.019
Μπασκέτα ρυθμιζόμενη
Παιδική μπασκέτα κατασκευασμένη από ανθεκτικό 
πλαστικό, σε όμορφα χρώματα. Το στεφάνι 
ρυθμίζεται καθ ύψος σε 4 σημεία μεταξύ (76) εκ και 
(122) εκ. (66x56x155) εκ. 

€ 102,49 | 2.130
Μπασκέτα μεγάλη εύκολης αποθήκευσης
Παιδική μπασκέτα, μια φανταστική επένδυση για τα παιδιά που αγαπούν 
το μπάσκετ, καθώς μεγαλώνει μαζί με το παιδί σας. Προσαρμόζοντας 
σε πέντε διαφορετικά ύψη από 150 εκ. έως 210 εκ. Σημειώνει το 
σκορ με δύο ειδικούς δείκτες. Μαζεύει, αποθηκεύεται και μετακινείται 
πολύ εύκολα με τις ρόδες που διαθέτει. Η μπάλα συμπεριλαμβάνεται 
(74x81x260) εκ. 

€ 58,21 | 10.093
Μπασκέτα μεσαία
Οι μικροί αθλητές μπορούν να μάθουν να 
καρφώνουν, να ντριμπλάρουν και να πετούν τρίποντα 
με το Shootin Hoops Junior 42 από την Step2.  
Το ύψος της μπάρας του μπάσκετ  
είναι (106,7) εκ. από το δάπεδο  
(μη ρυθμιζόμενο).  
Περιλαμβάνει μπάλα  
(15,2) εκ. 
(61x52,7x141) εκ. 

€ 46,47 | 2.481
Μπασκέτα
Μπασκέτα από τη Little Tikes 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 
εκ. έως 122 εκ. (56x60x155) εκ. 
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€ 16,71 | 121.011
Χωροδείκτες 24 σημείων
Προσδιορίστε το χώρο παιχνιδιού ή χρησιμοποιήστε το σετ 
σαν βάση για τις μπάλες στο ποδόσφαιρο. Περιλαμβάνει 24 
τμχ. σε κίτρινο και πορτοκαλί χρώμα.  

€ 30,43 | 121.032
Σετ 12 στολών ομαδοποίησης
Ιδανικό σετ για διαχωρισμό ομάδων σε ομαδικά παιχνίδια 
και αθλοπαιδιές στο σχολείο και σε αθλητικούς συλλόγους 
(33) εκ. 

€ 38,99 | 49.039
Αεροσυμπιεστής
Κομπρεσεράκι για εύκολο και 
γρήγορο φούσκωμα μπάλας κλπ. 
(21) εκ. 

€ 51,48 | 36.014
Τρόλευ αποθήκευσης για μπάλες
Υπέροχο τρόλευ για 18 μπάλες (78x22x91) εκ. 

€ 0,16 | 43.007
Μπαλάκια πισίνας (7) εκ.

€ 0,19 | 43.010
Μπαλάκια πισίνας  (7,5) εκ. 

“
”

Πλαστικά μπαλάκια μπαλοπισίνας 
παιδότοπων, πολύχρωμα, ανθεκτικά, 
ιδανικά για βουτιές, διαμέτρου 7 εκ. 
Αντέχουν σε βάρος μέχρι 150 κιλά. 
Πιστοποιημένα με CE. Κατάλληλο σαν 
παιχνίδι εσωτερικού και εξωτερικού 
χώρου σε παιδότοπους, παιδικούς 

σταθμούς, νηπιαγωγεία, παιδικές γωνιές 
ξενοδοχείων και εστιατορίων, αλλά και 
σε παιδικά δωμάτια, όπως επίσης και σε 
αυλές και κήπους ιδιωτικών κατοικιών. 

Εξαιρετική σχέση ποιότητας/τιμής.

€ 5,81 | 8.046
Μπάλα ρυθμικής
Μπάλες ρυθμικής βάρους 280 γρ. Φ17 εκ. σε 4 
λαμπερά έντονα χρώματα. (17x17) εκ. 

€ 2,66 | 49.038
Μπάλα volley πλαστική
Πλαστική μπάλα βόλλευ για 
καθημερινό παιχνίδι (21) εκ. 

€ 2,85 | 49.017
Μπάλα beach volley πλαστική
Πλαστική μπάλα βόλλεϋ μεγάλης αντοχής για καθημερινή 
χρήση, Φ 21 εκ. σε fluo χρώματα! (21) εκ. 

€ 4,64 | 49.036
Μπάλα ποδοσφαίρου δερμάτινη
Δερμάτινη μπάλα ποδοσφαίρου για καθημερινό 
παιχνίδι (23) εκ. 

€ 6,63 | 49.037
Μπάλα basket πολύχρωμη
Πλαστική μπάλα μπάσκετ για καθημερινό 
παιχνίδι (25) εκ. 

€ 0,73 | 147.013
Μπαλάκια σπογγώδη
Μπαλάκια μαλακά από αφρώδες υλικό για εύκολο πιάσιμο και 
χειρισμό από τα παιδιά. Είναι κατάλληλα για να εξασκούνται με 
ευκολία ακόμη και παιδιά με κινητικές δυσκολίες (9) εκ. 

€ 4,09 | 147.014
Μπάλα σπογγώδης
Μπάλα μαλακή από αφρώδες υλικό για εύκολο πιάσιμο και 
χειρισμό από τα παιδιά. Είναι κατάλληλη για να εξασκούνται με 
ευκολία ακόμη και παιδιά με κινητικές δυσκολίες (20) εκ. 

€ 4,20 | 147.015
Μπάλα σπογγώδης oval
Μπάλα μαλακή από αφρώδες υλικό για εύκολο πιάσιμο και 
χειρισμό από τα παιδιά. Είναι κατάλληλη για να εξασκούνται με 
ευκολία ακόμη και παιδιά με κινητικές δυσκολίες (25x27) εκ. 
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€ 2,49  
| 49.032
Μπάλα ίριδα  
μεγάλη ‘’fluo’’
Πλαστικές μπάλες σε FLUO 
χρώματα για καθημερινό 
παιχνίδι 
(23) εκ. 

€ 1,54  
| 49.033
Μπάλα ίριδα  
μικρή ‘’fluo’’
Πλαστικές μπάλες σε FLUO 
χρώματα για καθημερινό 
παιχνίδι  
(14) εκ. 

Μ
πά

λε
ς 

“
”

Μπάλα μαλακή και πολύ 
ανθεκτική από ειδικό 

ανάγλυφο ελαστικό υλικό 
για εύκολο πιάσιμο και 
χειρισμό από τα παιδιά. 
Είναι κατάλληλη για να 
εξασκούνται με ευκολία 

ακόμη και παιδιά με 
κινητικές δυσκολίες. 

€ 3,83 | 8.013
Μπάλα μαλακή
Μπάλα μαλακή και πολύ ανθεκτική από ειδικό ανάγλυφο ελαστικό υλικό για εύκολο πιάσιμο 
και χειρισμό από τα παιδιά. Είναι κατάλληλη για να εξασκούνται με ευκολία ακόμη και παιδιά 
με κινητικές δυσκολίες. Φουσκώνει με καλαμάκι. Κατάλληλη για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλει 
και μήλα. Παίζεται έξω και μέσα στην τάξη χωρίς να κάνει ζημιές, διότι δεν της το επιτρέπει 
ο... μαλακός χαρακτήρας της. Διατίθενται σε κόκκινο, μπλε και κίτρινο χρώμα (26) εκ. 

€ 5,41 | 8.038
Μπάλα μαλακή handball. Στη 
φωτογραφία είναι η κίτρινη μπάλα! (16) εκ.

€ 6,14 | 8.039
Μπάλα μαλακή volleyball. Στη 
φωτογραφία είναι η λευκή μπάλα! (21) εκ. 

€ 6,14 | 8.040
Μπάλα μαλακή football. Στη 
φωτογραφία είναι η μπλε μπάλα! (22) εκ. 

€ 7,39 | 8.041
Μπάλα μαλακή basketball. Στη 
φωτογραφία είναι η πορτοκαλί μπάλα! (24) εκ. 

€ 2,49 | 49.042
Μπάλες επώνυμες ‘’DISNEY’’ μεγάλες
 (23) εκ. 

€ 1,50 | 49.043
Μπάλες επώνυμες ‘’DISNEY’’ μικρές
 (23) εκ. 

€ 2,12 | 49.044
Μπάλες ανώνυμες 
Α’ μεγάλες
(23) εκ. 

€ 2,12 | 49.045
Μπάλες ανώνυμες 
Β’ μεγάλες
(23) εκ. 

€ 1,41 | 49.046
Μπάλες ανώνυμες 
Γ’ μεγάλες
(23) εκ. 

Πλαστικές μπάλες ποιότητας CE
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Μοντέρνα γιγάντια παιδική 
κουζίνα με κίτρινες 
λεπτομέρειες
(42,5x99,1x116,8) εκ.

€ 443,86 | 10.153
Μοντέρνα γιγάντια παιδική 
κουζίνα με κόκκινες λεπτομέρειες
(35,6x167x127) εκ. 

€ 354,12 | 10.124
Κουζίνα “Deluxe”
Τα παιδιά μπορούν να μαγειρέψουν εξαντλώντας τη 
φαντασία τους με αυτή την πλούσια παιδική κουζίνα 
της Step2. Με τρόφιμα, γλάστρες και σκεύη που 
κάνουν ήχους μαγειρέματος, φούρνο, πλυντήριο πιάτων, 
φούρνο μικροκυμάτων, ψυγείο, ρεαλιστικές συσκευές 
που ενισχύουν την εμπειρία του ρόλου. Ιδανική για 
κοινή χρήση από πολλά μικρά παιδιά. Έξι ρεαλιστικά 
ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν το διαδραστικό 
παιχνίδι βρίσκουμε στο φούρνο μικροκυμάτων, 
φούρνο, πλυντήριο πιάτων, σόμπα, τηλέφωνο και φως. 
Περιλαμβάνει ντουλάπια, διαχωριστικό συρτάρι, καλάθια 
για τα τρόφιμα και ράφια, διπλό νεροχύτη με βρύση και 
ψεκαστήρα. Περιλαμβάνει 39 αξεσουάρ. Απαιτούνται οκτώ 
μπαταρίες “AA” και πέντε “AAA” (δεν περιλαμβάνονται) 
(47x124,5x123,2) εκ. 

”

“Αυτή η κομψή κουζίνα 
παιχνιδιού επιτρέπει στα μικρά 
παιδιά να δουν τα τρόφιμα στο 

ψυγείο τους, να γνωρίζουν πότε 
το γεύμα τους είναι έτοιμο στο 
φούρνο χάρη στα πραγματικά 
φώτα. Μοντέρνα, πολυτελής, 
διαθέτει όλες τις ανέσεις που 
θα επιθυμούσε ένας μικρός 

σεφ. Εξαιρετικά μεγάλη, είναι 
το ιδανικό σκηνικό για παιχνίδι 
με πολλά παιδιά που ενισχύει 
τις φανταστικές και κοινωνικές 

δεξιότητες τους. Τα μικρά παιδιά 
διασκεδάζουν ιδιαίτερα με τα 
φώτα και τους ηλεκτρονικούς 
ήχους. Περιλαμβάνονται 78 

αξεσουάρ. Βραβευμένη, από τα 
πιο επιθυμητά παιχνίδια TTPμ.,  

Holiday 2016! Απαιτούνται 
μπαταρίες 5-AA και 6-AAA, που 

δεν περιλαμβάνονται
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€ 366,19 | 10.135
Παιδική γιγάντια κουζίνα,  
εστιατόριο και grill
(92,4x128,9x119,4) εκ. 

€ 357,68 | 10.149
Γιγάντια παιδική κουζίνα και εστιατόριο
(92,1x116,8x119,4) εκ. 

€ 266,13  
| 169.039
Παιδική κουζίνα  
και καντίνα 2 σε 1 
“Kitchen Cafe”
Παιχνίδι ρόλων-μίμησης 2 σε 
1. Από την μία πλευρά παιδική 
κουζίνα, με φούρνο μικροκυμάτων, 
φούρνο, εστίες και ψυγείο. Από 
την άλλη πλευρά μαγαζάκι-καντίνα 
που πουλάει υπέροχα σνακς και 
σάντουιτς. Περιλαμβάνονται 27 
τμχ. μαγειρικά σκεύη και παιδικό 
σκαμπό. Κατασκευασμένη από 
ανθεκτικό πλαστικό, σε όμορφα 
χρώματα (56x85x104) εκ. 

”

“Αυτή η μεγάλη πρωτότυπη 
κουζίνα-εστιατόριο της Step2 
προσφέρει διασκέδαση και 

προκαλεί το ενδιαφέρον των 
μικρών παιδιών με τους 
ηλεκτρονικούς ήχους, τις 
ρεαλιστικές συσκευές και 

τους ευρύχωρους πάγκους. 
Παρέχει άφθονο χώρο, ώστε 
πολλά παιδιά να μπορούν να 
συμμετέχουν στο διαδραστικό 
παιχνίδι. Ο μεγάλος νεροχύτης 
διαθέτει ρεαλιστική βρύση με 
κουμπί ώθησης. Ρεαλιστικά 

δάπεδα σαν από ξύλο 
βελανιδιάς «σκληρού ξύλου». 
Περιλαμβάνει 103 αξεσουάρ. 

Απαιτούνται 2 μπαταρίες 
«AA» και 2 «AAA», που δεν 

περιλαμβάνονται. Φιλικό παιχνίδι 
και προς Α.Μ.Ε.Α. ώστε να 

δίνει την δυνατότητα σε όλα τα 
παιδάκια για ενεργό παιχνίδι 

€ 267,39  
| 10.144
Παιδική μαγική 
κουζίνα
Η μαγική κουζίνα της Step2 
είναι μια φωτεινή και 
χαρούμενη κουζίνα παιχνιδιού 
που προκαλεί χαμόγελα 
σε όλους. Αρκετά παιδιά 
μπορούν να παίξουν μαζί σε 
αυτή την ευρύχωρη κουζίνα, 
μαγειρεύοντας. Διαθέτει φώτα 
και ηλεκτρονικούς ήχους. 
Συμπεριλαμβάνονται 42 
αξεσουάρ (32x129,5x121,9) 
εκ. 
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Κουζίνα “Euro Edge”
Μοντέρνα κουζίνα της Step2 επιτρέπει στα παιδάκια να 
ετοιμάζουν το αγαπημένο τους γεύμα στη ρεαλιστική εστία. 
Ανοίγοντας το ψυγείο ανάβουν φώτα LED για να βρείτε 
όλα τα τρόφιμα μέσα. Τα πολλαπλά συρτάρια επιτρέπουν 
στους μικρούς σεφ να καθαρίζουν γρήγορα όταν η κουζίνα 
είναι κλειστή. Ο φούρνος της κουζίνας διαθέτει παράθυρο 
ώστε να βλέπουν πως πάει το μαγείρεμα στο εσωτερικό του. 
Η σαν γυάλινη εστία με την μοντέρνα αισθητική σχεδιασμού διαθέτει φωτεινά φώτα 
μαγειρέματος και μεγάλα κουμπιά με ήχο. Ο miele-style under mount νεροχύτης 
διαθέτει βρύση τύπου gooseneck με διακόπτη. Όταν τελειώσει το μαγείρεμα, τα παιδιά 
μπορούν να βάλουν τα σκεύη μαγειρέματος σε ράφια, ντουλάπια ή να τα κρεμάσουν. 
Βραβευμένη με το χρυσό βραβείο Ευρωπαϊκού Σχεδιασμού Προϊόντος. Η κουζίνα 
απαιτεί μπαταρίες 3-AA και 3-AAA, που δεν περιλαμβάνονται. Περιλαμβάνει 31 
αξεσουάρ με τηλέφωνο σε στυλ sμartphone (35,6x124,5x121,9) εκ. 

€ 239,78 | 10.128
Κουζίνα “Party Time”
Αυτή η κουζίνα της Step2 είναι ιδανική για παιχνίδι από πολλά παιδιά. Διαθέτει 
πολλαπλούς αποθηκευτικούς χώρους, αξεσουάρ κουζίνας και διάφορες 
“συσκευές” για μέγιστη διασκέδαση. Διαθέτει ρεαλιστικό φούρνο, ψυγείο και 4 
ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά στον φούρνο μικροκυμάτων, στην εστία, στο φωτιστικό 
και στο τηλέφωνο για πιο διαδραστικό παιχνίδι. Το τηγάνι και το δοχείο βρασμού 
ενεργοποιούν τους ήχους βρασμού στην εστία. Συμπεριλαμβάνονται 33 αξεσουάρ. 
Απαιτούνται πέντε μπαταρίες “AA” και πέντε “AAA” (δεν περιλαμβάνονται) 
(43,2x100,3x110,5) εκ. 

€ 239,50  
| 10.145
Παιδική κουζίνα  
των “ονείρων”
Η κουζίνα των ονείρων της 
Step2 εξαιρετικά σχεδιασμένη 
με υπέροχα χρώματα 
θα ενθουσιάσει τα μικρά 
παιδιά με τα φώτα και τους 
ηλεκτρονικούς ήχους που 
παράγει κατά την χρήση 
της. Συμπεριλαμβάνονται 
37 αξεσουάρ. Απαιτούνται 
έξι μπαταρίες “AA” 
και πέντε “AAA”, που 
δεν περιλαμβάνονται 
(39,4x90,2x113,7) εκ. 

€ 197,41 | 7.014
Παιδική κουζίνα με τραπεζαρία
Κάτω από την τριγωνική της στέγη, διαθέτει φούρνο με κουμπιά, ψυγείο, φούρνο 
μικροκυμάτων καθώς και ευρύχωρο νεροχύτη. Στην αριστερή της πλευρά έχει 
ψησταριά για μπάρμπεκιου και στη πίσω πλευρά τραπεζάκι για το σνακ. Καθώς παίζουν 
τα παιδιά μπορούν να έχουν παρέα το κατοικίδιο τους διότι διαθέτει χώρο και γι’ αυτό. 
Περιλαμβάνονται 7 γάντζοι ώστε να κρεμαστούν τα κουζινικά σκεύη, 30 αξεσουάρ, ενώ 
οι καρέκλες δεν περιλαμβάνονται (86,3x53,3x91,4) εκ. 
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UPC
Product Dimensions

(L x W x H)
Product  
Weight

Shipping 
Weight

Carton Dimensions
(L x W x D) CubeSKU

27 lbs.43" x 25" x 47" 8.8 cft.32 lbs.21.25" x 20.13" x 34.5"8-52806-00773-4

• Kitchen   offers   all   around   play   patterns   to   help   build   
cooperative   (play)   skills

• Pretend   play   features   include   a   stove   top   with   clicker   knob,   
oven,   fridge,   microwave   and   large,   farm-style   sink   with 
faucet

• A   molded-in   pet  door  feature adds to the fun
• A   shingled,   arched   roof   and   exterior   siding   welcomes   

children   in   and   offers   a   cozy   feeling   of   being   inside to play
• A   large   window   for   pass-thru   serving   also   gives   parents   a   

full-view   of   playtime   happenings

• 2   side   panels   fold-in   for   storage   and   feature   a   barbecue   grill   
on   one   side   and   table   top   on   the   other

• Durable,   double-wall   plastic   construction
• 7 hooks for hanging utensils 
• 30-pc.   accessory   set   included 
• Chairs   sold   separately
• Adult   assembly   required

This   inviting   kitchen   draws   children   in   to   play   and   create!  Their   creativity   and   imagination   is   all   that   is   
needed   to develop   realistic   life   skills   in   a   home-inspired   environment. 

 21806R-01

2+
years

 218060

TM

03/07/2018

Kitchen
Garden View

Chairs sold 
separately
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€ 195,39 | 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 
(94x66x114) εκ. 

€ 194,43 | 10.137
Παιδική κουζίνα εξοχής
Αυτή η παιδική κουζίνα της Step2 με παραδοσιακά και μοντέρνα στοιχεία, περιλαμβάνει 41 αξεσουάρ 
και ζωντανές συσκευές που τα παιδιά θα αγαπήσουν και θα απολαύσουν το μαγείρεμα. Οι ρεαλιστικοί 
ήχοι από το ηλεκτρονικό τηλέφωνο και το φούρνο παρέχουν διαδραστική διασκέδαση στο παιχνίδι. Οι 
πολλαπλές επιλογές παιχνιδιού ενθαρρύνουν την κοινή χρήση από πολλά παιδάκια ταυτόχρονα. Ο κάδος 
ανακύκλωσης, η επαναχρησιμοποιήσιμη τσάντα παντοπωλείου και το κέντρο φροντίδας κατοικίδιων 
ζώων (δεν περιλαμβάνεται το βελούδινο ζώο) ενθαρρύνουν την ευθύνη στα παιδιά. Απαιτούνται τέσσερις 
μπαταρίες “AA” (δεν περιλαμβάνονται) (30,5x114,6x121,9) εκ. 

€ 173,03 | 10.152
Παιδική κουζίνα “Gourmet”
Τα μικρά θα μαγειρεύουν χαρούμενα σε αυτή την κουζίνα της Step2. 
Διαθέτει ένα μοντέρνο, υπερσύγχρονο σχεδιασμό, ευρύχωρο πάγκο, διπλό 
φούρνο, ψυγείο και φούρνο μικροκυμάτων. Διαθέτει επίσης λειτουργικά 
φώτα και ήχους που κάνουν το παιχνίδι πιο αληθινό. Απαιτούνται μπαταρίες 
2-AA, που δεν περιλαμβάνονται (42,5x99,1x116,8) εκ. 

€ 156,60 | 10.141-2
Παιδική  
κουζίνα  
παραδοσιακή
(35,6x71,1x105,4) εκ. 

€ 156,60 | 10.141
Παιδική κουζίνα 
παραδοσιακή  
(φωτεινά χρώματα)
(35,6x71,1x105,4) εκ. 

”
“Σε αυτή την παιδική κουζίνα της Step2 τα παιδιά θα 

λατρέψουν τους ηλεκτρονικούς ήχους που μοιάζουν 
με τους θορύβους των πραγματικών συσκευών που 
υπάρχουν σε μια πραγματική κουζίνα! Περιλαμβάνει 
φούρνο, φούρνο μικροκυμάτων, ψυγείο και πολύτιμο 
χώρο αποθήκευσης. Το ειδικό τηγάνι και το δοχείο 
βρασμού με το καπάκι ενεργοποιούν το ηλεκτρονικό 
σύστημα της εστίας της κουζίνας. Περιλαμβάνει 20 
αξεσουάρ. Απαιτούνται τέσσερις μπαταρίες «AA» και 

δύο «AAA» (δεν περιλαμβάνονται)
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€ 135,19  
| 10.122
Κουζίνα “Fresh 
Accents”
Αυτή η κουζίνα της Step2 είναι μια διασκεδαστική, 
συμπαγής, κομψή κουζίνα με “παράθυρο”. Τα παιδάκια 
μπορούν να παίξουν με τις ηλεκτρονικές συσκευές και 
τα 30 ρεαλιστικά αξεσουάρ, τον φούρνο μικροκυμάτων, 
την εστία και την καφετιέρα. Απαιτούνται τέσσερις 
μπαταρίες “AA” και δύο “AAA” (δεν περιλαμβάνονται) 
(34,3x66x104,1) εκ. 

€ 134,31 | 10.155
Σύγχρονη παιδική κουζίνα
Με αυτή την κουζίνα της Step2 οι Junior chefs θα αγαπούν να μαγειρεύουν και να 
δημιουργούν παίζοντας. Διαθέτει μία διαδραστική ηλεκτρονική εστία με φώτα και ρεαλιστικούς 
ήχους μαγειρικής και διατηρεί την εμφάνιση και την αίσθηση της σύγχρονης διακόσμησης 
της κουζίνας με ρεαλιστικά μοντέλα τούβλων. Το ρεαλιστικό στυλ κεραμιδιών και πλακιδίων 
ενισχύει το δημιουργικό παιχνίδι ρόλων για τους μικρούς σεφ. Το ράφι με τους γάντζους 
για σκεύη διατηρεί τον μαγειρικό εξοπλισμό στο εσωτερικό του. Τα καλάθια και τα ερμάρια 
αποθήκευσης βοηθούν να διατηρήσετε τα πράγματα τακτοποιημένα. Σετ με 20 αξεσουάρ 
συμπεριλαμβάνεται (29,2x77,5x104,8) εκ. 

€ 107,73 | 2.475
Κουζίνα “Super Chef” μπλε
(72x36x102) εκ.

€ 100,72 | 2.475-1
Κουζίνα “Super Chef” κόκκινη
(72x36x102) εκ. 

€ 145,94 | 10.139
Παιδική κουζίνα “Little Baker”
Αυτή η πολύχρωμη κουζίνα της Step2 
με ηλεκτρονικούς ήχους σαν αληθινής, 
προσφέρει ατελειώτη διασκέδαση καθώς 
τα παιδιά παριστάνουν ότι μαγειρεύουν 
και ψήνουν φροντίζοντας παράλληλα 
και το μωρό τους. Συμπεριλαμβάνονται 30 αξεσουάρ (η κούκλα 
δεν περιλαμβάνεται). Aπαιτούνται δύο μπαταρίες “AA” (δεν 
περιλαμβάνονται) (35,6x71,1x105,4) εκ. 

”
“Παιδική κουζίνα από τη Little Tikes που 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»
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€ 67,41 | 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” 
(74x36x98) εκ. 

€ 122,28 | 10.148
Παιδική κουζίνα  
των “καλύτερων σεφ”
Η κουζίνα του Best Chef της Step2 μοναδικά 
σχεδιασμένη με φρέσκα χρώματα, ενισχύει το 
διαδραστικό παιχνίδι και ενθαρρύνει τα μικρά παιδιά να 
αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες καθώς μοιράζονται τις 
συσκευές της κουζίνας και τα αξεσουάρ. Με τους ήχους και τα φώτα 
της ενθουσιάζει τα παιδιά. Περιλαμβάνει 25 αξεσουάρ. Απαιτούνται 
δύο μπαταρίες “AA” (δεν περιλαμβάνονται) (29,2x87,3x97,8) εκ. 

€ 103,04 | 7.009
Παιδική κουζίνα και τραπέζι 
δραστηριοτήτων
Εμπνευσθείτε από τις ώρες της φανταστικής 
διασκέδασης με αυτό το παιχνίδι ρόλων 
και το κέντρο δραστηριοτήτων για παιδιά. 
Επεκτείνετε το τραπέζι για τα γεύματα, τα 
σνακ ή τις χειροτεχνίες. Διαθέτει φούρνο 
παιχνιδιού, σόμπα, νεροχύτη με βρύση, 
ράφια ντουλάπας, μαγειρικά σκεύη 18 τμχ, 
γλάστρες, ταψιά, τραπεζαρία και σκεύη που 
ολοκληρώνουν την γαστρονομική εμπειρία 
του παιδιού (48,2x78,7x97,7) εκ. 
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5.2 cft.20.5 lbs.23.75" x 16.88" x 22.5"19 lbs.16.5" x 19" x 38.5"8-52806-00708-621607R-01

• Three-sided kitchen with fold out table for all-around fun
•  Molded-in utensil storage doubles as cup holder 
• 18 piece accessory set included 
•  Working clicker knobs 
•  Durable, double-wall plastic construction is maintenance-free and easy to clean
• Expands to 31"L x 19"W x 38.5"H
• Chairs sold separately
• Minimal assembly required (under 5 minutes)

Children love this space-saving, all-in-one kitchen and activity center that helps promote cooperative play.

216070

2+
yearsTM

Play Around
Kitchen & Activity Center

Table folds down 
for space-saving 
storage

Chairs sold separately
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€ 93,65  
| 15.024
Κουζίνα λευκή 
dantoy
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 
(48x32x72) εκ. 

€ 90,63 | 10.134
Παιδική κουζίνα “Cozy”
Aυτή η κουζίνα της Step2 ροσφέρει 
πολλές δραστηριότητες που θα 
ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα 
και την υπευθυνότητα. Το παιδί σας 
θα διασκεδάσει προσποιούμενο ότι 
μαγειρεύει και ψήνει νόστιμες λιχουδιές. 
Προσφέρει ρεαλιστικά χαρακτηριστικά, 
νεροχύτη με κινητή βρύση, φούρνο και 
ψυγείο, 21 αξεσουάρ, καθώς και πολλά 
ντουλάπια, που μαζί με το φούρνο και το 
ψυγείο παρέχουν άφθονο αποθηκευτικό 
χώρο (27,94x50,8x96,5) εκ. 



234 Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Γω
νι

ές
 &

 π
αι

χν
ίδ

ια
 ρ

όλ
ω

ν
Κ

ου
ζίν

ες

€ 40,92 | 3.137
Κουζίνα κόκκινη
Υπέροχο και ρεαλιστικό 
παιδικό παιχνίδι κουζίνα 
μαγειρικής με φούρνο, 
νιπτήρα με βρύση, θέσεις για 
αποθήκευση των κουζινικών 
ενώ περιλαμβάνει κουζινικά. 
Πραγματικό παιχνίδι ρόλων 
πολύ καλό για την ανάπτυξη 
της φαντασίας, κινητικών 
και κοινωνικών δεξιοτήτων 
(48,5x32x95) εκ. 

€ 41,86 | 3.113
Μοντέρνα κουζίνα
Μοντέρνου στυλ κουζίνα 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 πολύ 
καλό για την ανάπτυξη της φαντασίας, κινητικών 
και κοινωνικών δεξιοτήτων (56x42x107) εκ. 

€ 38,04 | 3.133
Παιδική κουζίνα
Υπέροχη και ρεαλιστική 
παιδική κουζίνα μοντέρνου 
στυλ. Διαθέτει φούρνο, 
νιπτήρα με βρύση, θέσεις για 
αποθήκευση των κουζινικών 
ενώ περιλαμβάνει κουζινικά 
και κατσαρολικά. Πραγματικό 
παιχνίδι ρόλων πολύ καλό για 
την ανάπτυξη της φαντασίας, 
κινητικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων (55x44x107) εκ. 

€ 73,49 | 10.156
Πολύχρωμη κουζίνα μαγειρικής
Αυτή η κουζίνα της Step2 επιτρέπει στα μικρά παιδιά να δοκιμάσουν τις γαστρονομικές τους δεξιότητες! Διαθέτει 
παιδικό πάγκο σαν από γρανίτη και μικροσυσκευές κουζίνας για τους μικρούς σεφ για να προετοιμάσουν το αγαπημένο 
τους παιχνιδόγευμα. Θα απολαύσουν τους ηλεκτρονικούς ήχους που μοιάζουν με τους πραγματικούς θορύβους των 
συσκευών. Η εστία διαθέτει φώτα που αναβοσβήνουν και διασκεδαστικούς ήχους. Τα παιδιά μπορούν να εξασκούν 
τις οργανωτικές τους δεξιότητες με το κρέμασμα των σκευών τους στους γάντζους αποθήκευσης της κουζίνας. 
Περιλαμβάνει 20 αξεσουάρ, τηγάνι, βραστήρα και καπάκι, δεν περιλαμβάνονται τρόφιμα. Απαιτούνται 2 μπαταρίες 
“AA”, που δεν περιλαμβάνονται (27,94x66x86,4) εκ. 
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€ 191,69 | 10.130
Ξύλινη παιδική κουζίνα “Uptown Urban and Island”
Η ανθεκτική και πρωτότυπη κουζίνα της Step2 είναι κατασκευασμένη από 
ανοξείδωτο ατσάλι και ξύλο. Ο φούρνος και το ψυγείο διαθέτουν τζάμι για 
να φαίνεται το εσωτερικό τους όπως στις πραγματικές κουζίνες. Διαθέτει 
πλαίσιο όπου μπορούν οι μικροί μάγειρες να κρεμάσουν τα σκεύη τους, μπαρ 
ώστε να απολαμβάνουν εκεί το σνακ τους καθώς και κουζίνα με τετράγωνες 
σχάρες και κουμπιά. Περιλαμβάνονται 10 αληθινά αξεσουάρ κουζίνας 
(30,5x85,1x101,6) εκ. 

€ 383,67 | 10.133
Μεγάλη ξύλινη πολυτελής παιδική 
κουζίνα
Εξαιρετικά μεγάλη και πολυτελής ξύλινη κουζίνα παιχνιδιού 
της Step2. Διαθέτει μεγάλο φούρνο και ψυγείο με παράθυρα 
ώστε τα παιδιά να βλέπουν τι έχουν στο ψυγείο και πως 
πάει το ψήσιμο μέσα στον φούρνο. Η εστία της κουζίνας 
“Glass” προσθέτει μια ρεαλιστική και μοντέρνα πινελιά. Το 
εκτεταμένο μπαρ πρωινού προσφέρει επιπλέον χώρο για τους 
καλεσμένους. Περιλαμβάνει 15 αξεσουάρ. Φιλικό παιχνίδι και 
προς Α.Μ.Ε.Α. Έτσι δίνει την δυνατότητα σε όλα τα παιδάκια για 
ενεργό παιχνίδι (84x127x119) εκ. 

€ 107,33 | 10.129
Ξύλινη παιδική 
κουζίνα “Midtown 
Modern”
Αυτή η ξύλινη παιδική κουζίνα 
της Step2 με τα διαφανή τζάμια 
σε κάθε ντουλάπι, τα ρεαλιστικά 
κουμπιά για να ρυθμίζεται η 
θερμοκρασία στις εστίες, τη 
βρύση και το νεροχύτη για να 
πλένει τα πιάτα ο μάγειρας, 
την καθιστούν ιδανική για τα 
παιδιά που τους αρέσει να 
μαγειρεύουν για τους γονείς και 
τους φίλους τους. Περιλαμβάνει 
πολλούς χώρους αποθήκευσης, 
συρόμενους γάντζους ώστε 
να κρεμούν τα σκεύη τους οι 
μάγειρες αλλά και δύο σκεύη 
ακόμη (33x64,8x100,3) εκ. 

€ 92,07 | 10.131
Ξύλινο σετ πλυντήριο 
με κρεμάστρα ρούχων
Τα μικρά παιδιά θα μπορούν 
να περιποιηθούν όλα τα ρούχα 
τους ακριβώς όπως η μαμά ή 
ο μπαμπάς με αυτό το ξύλινο 
κέντρο παιχνιδιού της Step2. 
Παρακολουθήστε πως ρίχνουν 
όλα τα βρώμικα ρούχα τους στο 
καλάθι που συμπεριλαμβάνεται 
στο πλυντήριο για να κρατήσουν 
το δωμάτιο τους καθαρό. 
Βάζοντας τα βρώμικα ρούχα 
στο πλυντήριο το παιδί, θα 
χρησιμοποιήσει τα κουμπιά για 
να βάλει ακριβώς το σωστό 
πρόγραμμα. Τα παιδιά μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν την σιδερώστρα 
για να σιδερώσουν τα ευαίσθητα 
ρούχα τους, αφού στεγνώσουν 
(33x73,7x95,3) εκ. 
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€ 122,21 | 5.105
Κουζίνα ξύλινη και φούρνος
Υπέροχο και ρεαλιστικό ξύλινο παιδικό παιχνίδι κουζίνα μαγειρικής. 
Συνδυάζεται με τους κωδικούς 5.106 / 5.107 / 5.108 (41x30x50) εκ. 

€ 122,21 | 5.107
Πλυντήριο ξύλινο
Υπέροχο και ρεαλιστικό ξύλινο παιδικό παιχνίδι. Συνδυάζεται με τους 
κωδικούς 5.105 / 5.106 / 5.108 (41x30x50) εκ. 

€ 201,36 | 5.109
Κουζίνα ξύλινη μεγάλη και φούρνος
Υπέροχο και ρεαλιστικό ξύλινο παιδικό παιχνίδι (80x31x94) εκ. 

€ 122,21 | 5.108
Ψυγείο ξύλινο
Υπέροχο και ρεαλιστικό ξύλινο παιδικό παιχνίδι. Συνδυάζεται με τους κωδικούς 
5.105 / 5.106 / 5.107 (41x30x50) εκ. 

€ 122,21 | 5.106
Νεροχύτης ξύλινος
Υπέροχο και ρεαλιστικό ξύλινο παιδικό παιχνίδι. Συνδυάζεται με 
τους κωδικούς 5.105 / 5.107 / 5.108 (41x30x50) εκ. 
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€ 3,92 | 30.032
Μαγειρικά σκεύη 3 τμχ.
3 παιδικά σκεύη μαγειρικής από 
ανθεκτικό πλαστικό σε όμορφα 
χρώματα. Ιδανικό σετ για την 
εισαγωγή των παιδιών στη 
μαγειρική. Διάμετρος μαγειρικών 
σκευών: (12-13 και 16) εκ.  

€ 20,13 | 30.031
Μαγειρικά σκεύη αλουμινίου
Παιχνίδι κουζινικά και σκεύη μαγειρικής 11 
τμχ. με τηγάνι, κούπες, κατσαρόλα, κουτάλα 
κ.α. Ιδανικά για παιχνίδι μίμησης και ρόλων 
μαγειρικής. Κατασκευασμένα από ελαφρύ, 
μαλακό αλουμίνιο, ασφαλή για τα παιδιά. 
Διαστάσεις σκευών: αναλόγως του σκεύους 
από 5,5 εκ. έως 16 εκ.  

€ 33,70 | 15.081
Κουζινάκι με μαγειρικά σκεύη σετ 24 τμχ.
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  

€ 27,32 | 15.080
Σκεύη για πλύσιμο πιάτων σετ 36 τμχ.
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  

€ 11,77 | 15.099
Μίνι εστία μαγειρικής  
με κουζινικά σετ 6 τμχ.
Παιχνίδι εστία μαγειρικής από πολύ ανθεκτικό 
πλαστικό με κουζινικά (30x25x10) εκ. 

€ 9,70 | 15.106
Σετ για πλύσιμο πιάτων 10 τμχ.
Πολύ όμορφο και γερό παιδικό παιχνίδι ρόλων-
μίμησης με κουζινικά (27,5x25x9) εκ. 

€ 6,94 | 3.127
Πιατοθήκη
Τα κουζινικά της φωτογραφίας περιλαμβάνονται 
(32x25x10) εκ. 

€ 11,44 | 3.149
Καφετιέρα
Ένα πολύ όμορφο και ρεαλιστικό παιδικό παιχνίδι ρόλων 
πολύ καλό για την ανάπτυξη της φαντασίας, κινητικών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων (22x15x28) εκ. 

Άθραυστα
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€ 16,04 | 15.112
Σερβίτσιο πρωινού 29 τμχ.
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) εκ. 

€ 12,61 | 15.136
Πρωινό με δίσκο 23 τμχ.
Το σετ διατίθεται σε συσκευασία με δίχτυ. Τα κομμάτια πλένονται στο χέρι 
(36,5x26,5x9) εκ. 

€ 24,24 | 30.030
Σετ κουζινικών 72 τμχ.
Παιχνίδι κουζινικών 72 τμχ, σε 4 πολύ όμορφα ζωηρά χρώματα, γερά φτιαγμένα 
από ανθεκτικό πλαστικό ώστε να μην σπάνε. Μεταξύ αυτών πιάτα, μπωλς, 
ποτήρια, μαχαιροπήρουνα, αυγοθήκες κτλ. Ειδικά σχεδιασμένα σετ για παιδικούς 
σταθμούς και νηπιαγωγεία. Διάμετρος μπωλς 11 εκ., πιάτα 12,5 εκ., ποτήρια 6 
εκ., μαχαιροπήρουνα 11 εκ.  

€ 16,44 | 10.120
Σερβίτσιο δείπνου 22 τμχ.
Αυτό το ρεαλιστικό σετ κουζινικών της Step2 είναι ιδανικό όταν οι μικροί 
σεφ μαγειρεύουν ένα γεύμα και το σερβίρουν στους φίλους τους. Το σετ 22 
τμχ. περιλαμβάνει δύο πιάτα, δύο κύπελλα, δύο ποτήρια, μια κανάτα, μια 
κατσαρόλα, ένα δοχείο βρασμού κ.α.  

€ 28,82 | 15.028
Σερβίτσιο δείπνου και πρωινού 72 τμχ.
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. (38x24x10) εκ. 

€ 27,32 | 15.047
Σερβίτσιο φαγητού 
12 ατόμων 82 τμχ.
Σετ κουζινικών που πλένονται 
και στο πλυντήριο πιάτων. 
Ιδανικό σετ για παιδικούς 
σταθμούς και νηπιαγωγεία 
(31x30x16) εκ. 

€ 6,93 | 15.061
Σερβίτσιο δείπνου 22 τμχ.
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 (18,5x16x13) εκ. 

€ 18,13 | 15.064
Σερβίτσιο δείπνου και καφέ 42 τμχ.
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 (37x10x27) εκ. 

Άθραυστα

€ 12,61 | 15.147
Πρωινό με δίσκο 23 τμχ. “Princess”
Το σετ κουζινικών από την Dantoy σε αποχρώσεις του 
ροζ, διατίθεται σε συσκευασία με δίχτυ. Τα κομμάτια 
πλένονται στο χέρι (36,5x26,5x9) εκ. 
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€ 37,88 | 15.128
Σερβίτσιο δείπνου και μαγειρικής 
πολυτελείας 100 τμχ.
Παιχνίδι κουζινικών και σκευών μαγειρικής και 
ζαχαροπλαστικής. 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  

€ 29,13 | 15.129
Σετ δείπνου  
με τρόφιμα 63 τμχ.
Με 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) εκ. 

€ 35,15 | 28.114
Ολοκληρωμένο σερβίτσιο φαγητού για 8 άτομα σε κουβά
Kατάλληλο για παιχνίδι αλλά και για ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΉ ΧΡΗΣΗ!!! Όλα τα προϊόντα Viking είναι ασφαλή για τα 
παιδιά από την ηλικία του 1 έτους, χωρίς μικρά κομμάτια και πλένονται στο πλυντήριο πιάτων  

€ 7,04 | 15.062
Σερβίτσιο καφέ 17 τμχ.
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 (16,5x14x16) εκ. 

€ 7,04 | 15.063
Σερβίτσιο τσαγιού 17 τμχ.
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 
(19x12x18,5) εκ. 

€ 13,24 | 15.088
Σετ τσαγιού με δίσκο 18 τμχ.
Ομορφα 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 (36,5x27x11) εκ. 

€ 7,46 | 15.094
Σκεύη ζαχαροπλαστικής 
σετ 12 τμχ.
Όμορφα και γερά, φτιαγμένα 
από μαλακό ανθεκτικό πλαστικό 
ώστε να μην σπάνε και σε πολύ 
όμορφα ζωηρά χρώματα. Ειδικά 
σχεδιασμένα σετ για παιδικούς 
σταθμούς και νηπιαγωγεία 
(14,5x12x22) εκ. 

€ 16,32 | 15.111
Σκεύη ζαχαροπλαστικής  
σετ 24 τμχ.
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) εκ. 
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€ 16,68 | 15.126
Σετ μπάρμπεκιου 27 τμχ.
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) εκ. 

€ 69,60 | 10.132
Παιδική ξύλινη ψησταριά
Μία πολύ ρεαλιστική και διασκεδαστική ξύλινη ψησταριά παιχνίδι 
από την Step2. Διαθέτει κουμπιά τα οποία ρυθμίζουν τους βαθμούς 
στους οποίους θα ψήσει ο μικρός μάγειρας το σνακ του, με δύο εστίες 
θερμότητας ώστε να απασχολείται παραπάνω από ένας μάγειρας 
ταυτόχρονα καθώς και ντουλάπι αποθήκευσης για τα υλικά τους. 
Επίσης, περιλαμβάνει σπάτουλα και γάντζο όπου θα την κρεμάει όταν 
θα τελειώνει το σνακ του (29,8x63,2x67) εκ. 

€ 55,58 | 10.140
Παιδική ψησταριά και grill
Οι μικροί μάγειρες θα χαρούν που θα ετοιμάσουν 
υπέροχα ψητά σε αυτή την ρεαλιστική παιδική 
ψησταριά για την οικογένεια, τους φίλους και τους 
συμμαθητές τους. Τα κουμπιά του grill κάνουν 
πραγματικούς ήχους “κλικ”. Συμπεριλαμβάνονται 10 
αξεσουάρ (29,8x63,2x67) εκ. 

€ 16,68 | 15.133
Σετ μπάρμπεκιου 19 τμχ.
Μαθαίνουν το ψήσιμο και γίνονται ειδικοί με αυτό 
το σετ ψησίματος, ταυτόχρονα τα παιδιά αναπτύσουν 
κινητικές και κοινωνικές δεξιότητας με αυτό το 
παιχνίδι ρόλων. Τα κομμάτια πλένονται στο χέρι. 
Ιδανική ποσότητα για παιδικούς σταθμούς και 
νηπιαγωγεία (30,5x25x12,5) εκ. 

€ 9,48 | 15.134
Σετ μπάρμπεκιου 12 τμχ.
Μαθαίνουν το ψήσιμο και γίνονται ειδικοί με αυτό το σετ ψησίματος, ταυτόχρονα τα παιδιά 
αναπτύσουν κινητικές και κοινωνικές δεξιότητας με αυτό το παιχνίδι ρόλων. Τα κομμάτια πλένονται 
στο χέρι. Ιδανική ποσότητα για παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία (18x18x15,5) εκ. 

€ 48,44 | 15.145
Σετ μπάρμπεκιου 79 τμχ.
Μαθαίνουν το ψήσιμο και γίνονται ειδικοί με αυτό το σετ ψησίματος, ταυτόχρονα τα 
παιδιά αναπτύσουν κινητικές και κοινωνικές δεξιότητας με αυτό το παιχνίδι ρόλων. 
Τα κομμάτια πλένονται στο χέρι. Ιδανική ποσότητα για παιδικούς σταθμούς και 
νηπιαγωγεία (39x29x19,5) εκ. 

€ 28,05 | 15.146
Σετ μπάρμπεκιου με 56 τμχ.
Μαθαίνουν το ψήσιμο και γίνονται ειδικοί με αυτό το σετ ψησίματος, ταυτόχρονα τα 
παιδιά αναπτύσουν κινητικές και κοινωνικές δεξιότητας με αυτό το παιχνίδι ρόλων. Τα 
κομμάτια πλένονται στο χέρι. Ιδανική ποσότητα για παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία 
(38x23x9) εκ. 
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€ 6,71 | 15.084
Πρωινό σε δίσκο σετ 10 τμχ.
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 
(27,5x14,5x7) εκ. 

€ 8,45 | 15.087
Σετ παγωτού σετ 14 τμχ.
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 (14x12x20) εκ. 

€ 11,13 | 15.097
Κουζινικά σε καλάθι 
πικ νικ σετ 18 τμχ.
Παιχνίδι κουζινικά για πικ νικ 
σε καλαθάκι, όμορφα και γερά, 
φτιαγμένα από ανθεκτικό πλαστικό 
ώστε να μην σπάνε και σε 
πολύ όμορφα ζωηρά χρώματα 
(24x18x20) εκ. 

€ 26,69 | 15.113
Κουζινικά σετ πικ νικ 
46 τμχ.
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 
(38x29x9) εκ. 

€ 4,44 | 15.105
Φρούτα και λαχανικά 10 τμχ.
Πολύ όμορφο και γερό παιδικό παιχνίδι ρόλων-μίμησης με τρόφιμα. Το σετ διατίθεται σε διχτάκι 
που περιλαμβάνει 10 φρούτα και λαχανικά μεταξύ αυτών φράουλα, αχλάδι, λεμόνι, κρεμύδι, 
πιπεριά, κολοκύθα, καρότο, μανιτάρι, καλαμπόκι και αγγούρι (20x10x7,5) εκ. 

€ 9,48 | 15.117
Γεύμα “Burger” σετ 16 τμχ.
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) εκ. 

€ 23,21 | 15.131
Σετ παγωτού με 26 τμχ.
Παιδικά τρόφιμα που εξάπτουν τη παιδική φαντασία. Μέσα 
από το συλλογικό παιχνίδι που προσφέρουν τα παιδιά 
αναπτύσσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Τα κομμάτια 
πλένονται και στο πλυντήριο (48x34x6,5) εκ. 

€ 33,70 | 10.160
Σετ τροφίμων με 101 τμχ.
Αυτό το σετ παιχνιδιού της Step2 αποτελείται από 101 είδη τροφίμων που πρέπει να έχετε για το μαγείρεμα κατά 
τη διάρκεια του παιχνιδιού. Θα επεκτείνουν τη φαντασία τους καθώς μαγειρεύουν και διασκεδάζουν με αυτό το σετ. 
Περιλαμβάνει ποικιλία τροφών από φρούτα, λαχανικά, κρέατα, ψωμιά, είδη πρωινού, σνακ και επιδόρπια. 
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€ 10,49 | 15.135
Σετ γεύματος κοτόπουλο με λαχανικά 14 τμχ.
Ένας συνδυασμός παιδικών τροφίμων και κουζινικών. Περιλαμβάνει κοτόπουλο 
και λαχανικά με σκοπό να δείξει στα παιδιά ότι κάθε γεύμα θα πρέπει να είναι 
ισορροπημένο και να περιλαμβάνει από όλες τις τροφές. Το σετ διατίθεται σε 
συσκευασία φιλμ. Τα κομμάτια πλένονται στο χέρι (27,5x19,5x9) εκ. 

€ 4,44 | 3.100-1
Λαχανικά σε καλάθι
Πολύ όμορφο και γερό 
καλαθάκι με 13 πλαστικά 
λαχανικά (23x8x17) εκ. 

€ 4,44 | 3.100
Φρούτα σε καλάθι
Πολύ όμορφο και γερό 
καλαθάκι με 12 πλαστικά 
φρούτα (23x8x17) εκ. 

€ 13,06 | 30.006
Ποικιλία φρούτων
 Το σετ περιλαμβάνει 12 
ρεαλιστικά και σε φυσικό 
μέγεθος πλαστικά φρούτα 
(20x10x26) εκ. 

€ 13,58 | 30.007
Ποικιλία λαχανικών
Το σετ περιλαμβάνει 12 
ρεαλιστικά και σε φυσικό 
μέγεθος πλαστικά λαχανικά 
(20x10x26) εκ. 

€ 12,54  
| 30.008
Ποικιλία 
θαλασσινών
Το σετ περιλαμβάνει 
12 ρεαλιστικά και 
σε φυσικό μέγεθος 
πλαστικά θαλασσινά 
(30x5x13) εκ. 

€ 15,70  
| 30.009
Ποικιλία κρεατικών
Το σετ περιλαμβάνει 12 ρεαλιστικά και σε φυσικό μέγεθος πλαστικά 
κρεατικά (16x9x15) εκ. 

€ 30,25 | 15.132
Σετ τροφίμων με 51 τμχ.
Παιδικά τρόφιμα που εξάπτουν τη παιδική φαντασία. Μέσα από το συλλογικό παιχνίδι 
που προσφέρουν τα παιδιά αναπτύσσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Τα κομμάτια 
πλένονται στο χέρι (48x34x6,5) εκ. 
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€ 25,18  
| 30.011
Ποικιλία 
αρτοσκευασμάτων
Το σετ περιλαμβάνει 
12 ρεαλιστικά και 
σε φυσικό μέγεθος 
πλαστικά αρτοσκευάσματα 
(28x10x20) εκ. 

€ 15,04 | 30.012
Ποικιλία γλυκών
Το σετ περιλαμβάνει 12 ρεαλιστικά και σε φυσικό μέγεθος πλαστικά γλυκά 
(17x5x18) εκ. 

€ 8,28 | 30.022
Ποικιλία snacks
Το σετ περιλαμβάνει 24 ρεαλιστικά και σε φυσικό μέγεθος πλαστικά 
snacks από 4,5 έως 10,5 εκ.  

€ 10,82 | 30.026
Γεύμα σνίτσελ
Ρεαλιστικό και σε φυσικό μέγεθος παιχνίδι φαγητού με πλαστικά σνίτσελ 13 εκ. και 
πατάτες 7 εκ.  

€ 10,82 | 30.028
Γεύμα θαλασσινά
Ρεαλιστικό και σε φυσικό μέγεθος παιχνίδι φαγητού με πλαστικά 
Θαλασσινά 9 εκ. και πατάτες 7 εκ.  

€ 13,84 | 30.029
Γεύμα πίτσα
Ρεαλιστικό και σε φυσικό μέγεθος παιχνίδι φαγητού 
με πλαστικά κομμάτια πίτσας. Περιλαμβάνει μία 
τεμαχισμένη πίτσα, κόφτη και σπάτουλα. Διάμετρος 
πίτσας 18 εκ., με 2 εργαλεία 20 εκ.  

€ 24,22 | 4.291
Ξύλινα φρούτα και λαχανικά σε δίσκο
Συλλογή από ξύλινα φρούτα και λαχανικά που περιλαμβάνει μήλο, αχλάδι, λεμόνι, 
πορτοκάλι, μπανάνα, αγγούρι, μανιτάρι, καρότο, μαχαίρι και τον δίσκο (18x25,5x5) εκ. 
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€ 18,93 | 4.292
Μοντέρνα κουκλοοικογένεια
Ντυμένη με πολύχρωμα ρούχα. Περιλαμβάνει: πατέρα, μητέρα 
και δύο παιδιά. Εκπαιδευτικό παιχνίδι που ενθαρρύνει τα παιδιά να 
συμμετέχουν σε παιχνίδια ρόλων με διαφορετικούς χαρακτήρες 
όπως πατέρα, μητέρας, κλπ. Ιδανικό για την ανάπτυξη της φαντασίας 
και κοινωνικών δεξιοτήτων (6x3x13) εκ. 

€ 18,93 | 4.294
Κλασική Κουκλοοικογένεια
Ντυμένη με πολύχρωμα ρούχα. Περιλαμβάνει: πατέρα, μητέρα 
και δύο παιδιά. Εκπαιδευτικό παιχνίδι που ενθαρρύνει τα παιδιά να 
συμμετέχουν σε παιχνίδια ρόλων με διαφορετικούς χαρακτήρες όπως 
πατέρα, μητέρας, κλπ. Ιδανικό για την ανάπτυξη της φαντασίας και 
κοινωνικών δεξιοτήτων (6x3x13) εκ. 

€ 149,06 | 4.278
Ξύλινο πολυμορφικό κουκλόσπιτο με επίπλωση
Υπέροχο, ξύλινο, πολυμορφικό κουκλόσπιτο με 5 σετ επίπλων. Αποτελείται από 
2 μέρη τα οποία μπορούν να συνδυαστούν με 2 τρόπους (48x33x54) εκ. 

€ 18,46 | 4.282
Λαχανόκηπος για κουκλόσπιτο
Ξύλινο σετ για εξοπλισμό κουκλόσπιτου. Περιλαμβάνει 1 φτυάρι, 1 ποτιστήρι, 
1 καρότσι και 4 παρτέρια με λαχανικά, που αφαιρούνται (καρότα, ραπανάκια, 
γογγύλια, μαρούλια) (10x4x2) εκ. 

€ 18,41 | 4.283
Παιδικό δωμάτιο με κουκέτα για κουκλόσπιτο
Πλήρης επίπλωση παιδικού δωματίου με κουκέτα, ιδανικό σετ για εξοπλισμό 
κουκλόσπιτου (7x13,5x12,5) εκ. 

€ 108,79 | 4.342
Δημιουργικό κουκλόσπιτο (εξοπλισμένο)
Αυτό το σύγχρονο σπίτι πλήρως εξοπλισμένο, 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) εκ. 
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€ 17,38 | 48.075
Κούκλα αγοράκι 
μαύρο με μαλλιά
Πανέμορφη και ρεαλιστική 
πλαστική κούκλα μωρό. 
Κατασκευασμένη από βινύλιο, 
πλένεται με νερό. Υπέροχο 
παιχνίδι ρόλων πολύ καλό για 
την ανάπτυξη της φαντασίας, 
κινητικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων (38) εκ. 

€ 17,38 | 48.076
Κούκλα κοριτσάκι 
μαύρο με μαλλιά
Πανέμορφη και ρεαλιστική 
πλαστική κούκλα μωρό. 
Κατασκευασμένη από βινύλιο, 
πλένεται με νερό. Υπέροχο 
παιχνίδι ρόλων πολύ καλό για 
την ανάπτυξη της φαντασίας, 
κινητικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων (38) εκ. 

€ 17,38 | 48.078
Κούκλα κοριτσάκι 
κίτρινο με μαλλιά
Πανέμορφη και ρεαλιστική 
πλαστική κούκλα μωρό. 
Κατασκευασμένη από βινύλιο, 
πλένεται με νερό. Υπέροχο 
παιχνίδι ρόλων πολύ καλό για 
την ανάπτυξη της φαντασίας, 
κινητικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων (38) εκ. 

€ 17,38 | 48.077
Κούκλα αγοράκι 
κίτρινο με μαλλιά
Πανέμορφη και ρεαλιστική 
πλαστική κούκλα μωρό. 
Κατασκευασμένη από βινύλιο, 
πλένεται με νερό. Υπέροχο 
παιχνίδι ρόλων πολύ καλό για 
την ανάπτυξη της φαντασίας, 
κινητικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων (38) εκ. 

€ 16,49 | 30.016
Αγοράκι μαύρο
Πανέμορφη και ρεαλιστική 
πλαστική κούκλα μωρό. 
Κατασκευασμένη από βινύλιο, 
πλένεται με νερό. Υπέροχο 
παιχνίδι ρόλων πολύ καλό για 
την ανάπτυξη της φαντασίας, 
κινητικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων (10x16x41) εκ. 

€ 16,49 | 30.017
Κοριτσάκι μαύρο
Πανέμορφη και ρεαλιστική 
πλαστική κούκλα μωρό. 
Κατασκευασμένη από βινύλιο, 
πλένεται με νερό. Υπέροχο 
παιχνίδι ρόλων πολύ καλό για 
την ανάπτυξη της φαντασίας, 
κινητικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων (10x16x41) εκ. 

€ 16,49 | 30.014
Αγοράκι λευκό
Πανέμορφη και ρεαλιστική 
πλαστική κούκλα μωρό. 
Κατασκευασμένη από βινύλιο, 
πλένεται με νερό. Υπέροχο 
παιχνίδι ρόλων πολύ καλό για 
την ανάπτυξη της φαντασίας, 
κινητικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων (10x16x41) εκ. 

€ 16,49 | 30.015
Κοριτσάκι λευκό
Πανέμορφη και ρεαλιστική 
πλαστική κούκλα μωρό. 
Κατασκευασμένη από βινύλιο, 
πλένεται με νερό. Υπέροχο 
παιχνίδι ρόλων πολύ καλό για 
την ανάπτυξη της φαντασίας, 
κινητικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων (10x16x41) εκ. 

€ 17,38 | 48.057
Κούκλα κοριτσάκι  
με μαλλιά
Πανέμορφη και ρεαλιστική 
πλαστική κούκλα μωρό. 
Κατασκευασμένη από βινύλιο, 
πλένεται με νερό. Υπέροχο 
παιχνίδι ρόλων πολύ καλό για 
την ανάπτυξη της φαντασίας, 
κινητικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων (38) εκ. 

€ 17,38 | 48.056
Κούκλα αγοράκι  
με μαλλιά
Πανέμορφη και ρεαλιστική 
πλαστική κούκλα μωρό. 
Κατασκευασμένη από βινύλιο, 
πλένεται με νερό. Υπέροχο 
παιχνίδι ρόλων πολύ καλό για 
την ανάπτυξη της φαντασίας, 
κινητικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων (38) εκ. 

€ 16,88 | 30.071
Αγοράκι μαύρο 
Πανέμορφη και ρεαλιστική 
πλαστική κούκλα μωρό. 
Κατασκευασμένη από βινύλιο, 
πλένεται με νερό. Υπέροχο 
παιχνίδι ρόλων πολύ καλό για 
την ανάπτυξη της φαντασίας, 
κινητικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων (10x16x38) εκ. 
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€ 22,98 | 30.018
Τρία σύνολα ρούχων αγοριού Νο.1
Πανέμορφα σετ ρούχων κούκλας-μωρού 41 εκ. Κατάλληλα για τους 
κωδικούς 30.014 και 30.016  

€ 22,98 | 30.055
Τρία σύνολα φορμάκια αγοριού
Πανέμορφα σετ ρούχων κούκλας-μωρού 41 εκ. 
Κατάλληλα για τους κωδικούς 30.014 και 30.016  

€ 22,30 | 30.056
Τρία σύνολα ρούχων αγοριού Νο.2
Πανέμορφα σετ ρούχων κούκλας-μωρού 41 εκ. Κατάλληλα 
για τους κωδικούς 30.014 και 30.016  

€ 22,98 | 30.054
Τρία σύνολα ρούχων κοριτσιού Νο.2
Πανέμορφα σετ ρούχων κούκλας-μωρού 41 εκ. 
Κατάλληλα για τους κωδικούς 30.014 και 30.016  

€ 22,98 | 30.053
Τρία σύνολα φορμάκια κοριτσιού
Πανέμορφα σετ ρούχων κούκλας-μωρού 41 εκ. 
Κατάλληλα για τους κωδικούς 30.014 και 30.016  

€ 6,44 | 48.015
Εσώρουχα 
κούκλας
Πανέμορφο και ρεαλιστικό 
παιδικό παιχνίδι ρούχα 
κούκλας μωρού 41 εκ. 
Κατασκευασμένα από 
ποιοτικά νήματα, με 
μοναδική υφή. Φανελάκι 
(9,5x13,5) εκ., βρακάκι 
(10,5x8) εκ.  

€ 8,76 | 48.058
Ρούχα μπεμπέ Νο.1
Πανέμορφο και ρεαλιστικό 
παιδικό παιχνίδι ρούχα 
κούκλας μωρού. Πραγματικό 
παιχνίδι ρόλων που είναι 
ένας πολύ καλός τρόπος για 
την ανάπτυξη της φαντασίας 
και των κοινωνικών 
δεξιοτήτων (42) εκ. 

€ 8,80 | 48.060
Ρούχα σύνολο 
αγοριού
Πανέμορφο και ρεαλιστικό 
παιδικό παιχνίδι ρούχα 
κούκλας μωρού. Πραγματικό 
παιχνίδι ρόλων που είναι ένας 
πολύ καλός τρόπος για την 
ανάπτυξη της φαντασίας και 
των κοινωνικών δεξιοτήτων. 
(42) εκ. 

€ 8,78 | 48.061
Ρούχα σύνολο 
κοριτσιού
Πανέμορφο και ρεαλιστικό 
παιδικό παιχνίδι ρούχα 
κούκλας μωρού. Πραγματικό 
παιχνίδι ρόλων που είναι ένας 
πολύ καλός τρόπος για την 
ανάπτυξη της φαντασίας και των 
κοινωνικών δεξιοτήτων. (42) εκ. 
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€ 8,23 | 158.023
Καρότσι κούκλας 
πλαστικό
 Πολύ όμορφο και οικονομικό 
καροτσάκι (36x28x48) εκ. 

€ 11,84 | 158.024
Καρότσι κούκλας πλαστικό 
με προστασία
Καρότσι κούκλας μωρού με προστασία 
από τον ήλιο (52x37x47) εκ. 

€ 22,50 | 3.051
Τρόλεϊ 
περιποίησης 
μωρού
Ένα πολύ όμορφο και 
ρεαλιστικό παιδικό παιχνίδι 
αγάπης και φροντίδας. 
Πραγματικό παιχνίδι 
ρόλων πολύ καλό για την 
ανάπτυξη της φαντασίας, 
κινητικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων. Υπέροχο 
τρόλεϊ με 7 αξεσουάρ για 
να φροντίσετε το μωρό 
σας όπως του αξίζει 
(44x30x50) εκ. 

€ 18,61 | 30.044
Αξεσουάρ μπάνιου μωρού
Πολύ όμορφο και ρεαλιστικό παιχνίδι με 6 αξεσουάρ μπάνιου για κούκλα-μωρό, 
για να φροντίσετε το μωρό σας όπως του αξίζει (44x21) εκ. 

€ 164,39 | 5.048
Έπιπλο φροντίδας μωρού
Υπέροχο και ρεαλιστικό ξύλινο παιδικό παιχνίδι φροντίδας κούκλας 
μωρού. Το μωρό δεν συμπεριλαμβάνεται (60x34x50) εκ. 

€ 123,40 | 10.143
Γωνιά περιποίησης μωρού
Με αυτή τη γωνιά περιποίησης μωρού της Step2 τα μικρά παιδιά θα ενθουσιαστούν 
παίρνοντας το ρόλο της μαμάς και του μπαμπά, φροντίζοντας τις κούκλες τους 
(80x25,4x94,6) εκ. 

€ 41,24 | 10.147
Παιδικό καρότσι κούκλας
Υπέροχο και ανθεκτικό καροτσάκι για βόλτες με την κούκλα από 
την Step2. Ενθαρρύνει τα μικρά παιδιά στο παιχνίδι ρόλων. Οι 
τροχοί κυλούν ομαλά και δεν θα γρατσουνίσουν τα δάπεδα. Δεν 
περιλαμβάνονται οι κούκλες (27,9x39,4x48,3) εκ. 
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€ 34,66 | 185.013
Σιδερώστρα και σίδερο “Vileda”
Παιδικό παιχνίδι μίμησης για τέλεια σιδερώματα, περιλαμβάνει 
σιδερώστρα και σίδερο (27x12x63) εκ. 

€ 22,50 | 3.048
Τρόλεϊ καθαριότητας
Ένα πολύ όμορφο και ρεαλιστικό παιδικό παιχνίδι 
καθαριστή. Πραγματικό παιχνίδι ρόλων πολύ 
καλό για την ανάπτυξη της φαντασίας, κινητικών 
και κοινωνικών δεξιοτήτων. Περιλαμβάνει 9 
αξεσουάρ που χρειάζονται σε ένα συνεργείο 
καθαρισμού (44x30x48) εκ. 

€ 16,20 | 3.086
Σιδερώστρα set
Ένα πολύ όμορφο και ρεαλιστικό παιδικό παιχνίδι σιδερώστρα με 5 αξεσουάρ. 
Πραγματικό παιχνίδι ρόλων πολύ καλό για την ανάπτυξη της φαντασίας, κινητικών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων (63x20x56) εκ. 

€ 22,50 | 3.089
Τρόλει σερβιρίσματος
Πολύ όμορφο και ρεαλιστικό παιδικό παιχνίδι 
σερβιτόρου. Πραγματικό παιχνίδι ρόλων πολύ 
καλό για την ανάπτυξη της φαντασίας, κινητικών 
και κοινωνικών δεξιοτήτων.  Περιλαμβάνει 17 
αξεσουάρ που χρειάζονται για ένα ολοκληρωμένο 
σερβίρισμα τσαγιού (44x30x48) εκ. 

€ 1,43 | 489.001
Φαράσι με σκουπάκι 
πλαστικό
(12,5x2x16) εκ. 

€ 102,64 | 10.126
Γωνιά ομορφιάς
Η τέλεια παιδική γωνιά ομορφιάς από την 
Step2 ενθαρρύνει το παιχνίδι ρόλων. Οι 
μικρές κυρίες προσποιούνται ότι βάζουν 
μακιγιάζ και αξεσουάρ για να προετοιμαστούν 
για την έξοδο. Έχει πλαστικό καθρέφτη 
υψηλής ποιότητας μη θρυματιζόμενο 
και θέσεις για μακιγιάζ και αξεσουάρ. 
Συμπεριλαμβάνεται σκαμπό με ύψος 
καθίσματος 29,8 εκ., καθρέφτης χεριών, 
βούρτσα και χτένα. Απαιτούνται τέσσερις 
μπαταρίες “AAA” (δεν περιλαμβάνονται) 
(35,6x71,12x104,1) εκ. 
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€ 36,56 | 3.106
Κομμωτήριο και 
γωνιά ομορφιάς με 
μπλε σκαμνάκι
Πανέμορφο παιδικό 
κομμωτήριο και σαλόνι 
ομορφιάς με 14 αξεσουάρ 
μαζί με το μπλε σκαμνάκι. 
Πραγματικό παιχνίδι ρόλων 
πολύ καλό για την ανάπτυξη 
της φαντασίας, κινητικών 
και κοινωνικών δεξιοτήτων 
(51x40x89) εκ. 

€ 35,38 | 48.063
Βαλιτσάκι ομορφιάς
Παιδικό παιχνίδι κομμωτήριο με 11 αξεσουάρ ομορφιάς και περιποίησης 
με πλαστικό βαλιτσάκι πολύ καλής κατασκευής και ποιότητας. Λειτουργεί 
με μπαταρίες που συμπεριλαμβάνονται (33) εκ. 

€ 15,20 | 48.079
Βαλιτσάκι ομορφιάς mini
Παιδικό βαλιτσάκι ομορφιάς με 12 αξεσουάρ (28) εκ. 

€ 14,95 | 185.012
Βαλιτσάκι 
κομμωτηρίου με 8 
αξεσουάρ
Παιδικό παιχνίδι μίμησης, 
πανέμορφο και πολύ γερό, 
περιλαμβάνει πιστολάκι 
στεγνώματος μαλλιών, άθραυστο 
καθρεφτάκι, χτένες κ.α. 
(21,5x19x8,5) εκ. 

€ 13,30 | 3.134
Κομμωτήριο και γωνιά 
ομορφιάς επιτραπέζιο
Πανέμορφο παιδικό κομμωτήριο και 
σαλόνι ομορφιάς με 8 αξεσουάρ. 
Πραγματικό παιχνίδι ρόλων πολύ 
καλό για την ανάπτυξη της φαντασίας, 
κινητικών και κοινωνικών δεξιοτήτων 
(30x18x44) εκ. 

€ 36,56 | 3.132
Κομμωτήριο και γωνιά 
ομορφιάς “beauty’s Sara”
Πανέμορφο παιδικό παιχνίδι κομμωτήριο 
και σαλόνι ομορφιάς. Πραγματικό 
παιχνίδι ρόλων πολύ καλό για την 
ανάπτυξη της φαντασίας, κινητικών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων (50x17x71) εκ. 

€ 30,64 | 3.126
Κομμωτήριο και 
γωνιά ομορφιάς με 
πράσινο σκαμνάκι
Πανέμορφο παιδικό κομμωτήριο 
και σαλόνι ομορφιάς με 
εργαλεία καλλωπισμού, 
αξεσουάρ και σκαμνάκι. 
Πραγματικό παιχνίδι ρόλων 
πολύ καλό για την ανάπτυξη 
της φαντασίας, κινητικών 
και κοινωνικών δεξιοτήτων 
(55x38x86) εκ. 
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€ 9,16 | 185.003
Βαλιτσάκι γιατρού με εργαλεία μεσαίο
Παιδικό παιχνίδι ρόλου ιατρικά εργαλεία με πλαστικό βαλιτσάκι 
γιατρού που περιλαμβάνει: στηθοσκόπιο, σύριγγα, θερμόμετρο, 
ωτοσκόπιο, σφυρί (19x21x8,5) εκ. 

€ 6,27 | 185.004
Βαλιτσάκι γιατρού με εργαλεία μικρό
Παιδικό παιχνίδι ιατρικά εργαλεία με πλαστικό βαλιτσάκι γιατρού που 
περιλαμβάνει: στηθοσκόπιο, σύριγγα, θερμόμετρο (21x6,5x17) εκ. 

€ 24,45 | 185.018
Βαλιτσάκι γιατρού διώροφο με εργαλεία
Πλαστικό βαλιτσάκι γιατρού που περιλαμβάνει: πιεσόμετρο, στηθοσκόπιο, 
ωτοσκόπιο, σφυράκι, ψαλίδι, λαβίδα, τσιμπίδα, ένεση, θερμόμετρο, γάζα και 
συνταγολόγιο (25x15x20) εκ. 

€ 19,06 | 185.005
Βαλιτσάκι γιατρού με εργαλεία μεγάλο
Παιδικό παιχνίδι ιατρικά εργαλεία με πλαστικό βαλιτσάκι γιατρού που περιλαμβάνει: 
στηθοσκόπιο, σύριγγα, θερμόμετρο, ωτοσκόπιο, σφυρί και ακόμη 5 ιατρικά εργαλεία 
(27x24x10) εκ. 

€ 27,74 | 185.020
Βαλιτσάκι πυροσβέστη
Σετ πυροσβέστη σε πλαστικό βαλιτσάκι που περιλαμβάνει: 
πυροσβεστήρα, φακό, σφυρίχτρα, τηλέφωνο, τσεκούρι κ.α. Δέχεται 
2χR6 μπαταρίες που δεν συμπεριλαμβάνονται (27x9,5x23) εκ. 

€ 20,90 | 3.047
Τρόλεϊ γιατρού
Η επίσκεψη στο γιατρό θα είναι πλέον ένα παιχνίδι 
για τα παιδιά που θα εξοικειωθούν με το υπέροχο 
αυτό τρόλει που συμπεριλαμβάνει 16 απαραίτητα 
αξεσουάρ (49,5x30x49,5) εκ. 

€ 6,60 | 3.128
Βαλιτσάκι γιατρού με 10 εργαλεία
 Παιχνίδι γιατρού με 10 ιατρικά εργαλεία σε 
πλαστικό βαλιτσάκι (23x10,5x22) εκ. 
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€ 224,81 | 5.104
Μαγαζάκι ξύλινο
Ένα όμορφο ξύλινο μαγαζάκι, φτιαγμένο κατάλληλα για χρήση από παιδιά. 
Με πολλά ράφια για να διευκολύνουν τη πώληση. (περιλαμβάνονται τα 
καφάσια όμως όχι τα προϊόντα που φαίνονται μέσα όπως λαχανικά, φρούτα 
κτλ.) (78x80x118) εκ. 

€ 116,80 | 4.295
Μανάβικο (χωρίς 
φρούτα και λαχανικά)
Ένα καλοσχεδιασμένο ξύλινο 
μανάβικο, το οποίο είναι 
εξοπλισμένο με ειδικό πάγκο για 
τις πωλήσεις, με έξι 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) εκ. 

€ 127,49 | 5.088
Μαγαζάκι ξύλινο
Υπέροχο και ρεαλιστικό ξύλινο παιδικό παιχνίδι μαγαζάκι. Πραγματικό παιχνίδι 
ρόλων που είναι ένας πολύ καλός τρόπος για την ανάπτυξη της φαντασίας 
και των κοινωνικών δεξιοτήτων (δεν συμπεριλαμβάνεται ο εξοπλισμός) 
(85x52x120) εκ. 

€ 25,36 | 3.112
Μανάβικο
Ένα χαρούμενο και όμορφο 
παιδικό μαγαζάκι-μανάβικο 
με 19 αξεσουάρ και ζυγαριά. 
Πραγματικό παιχνίδι ρόλων 
πολύ καλό για την ανάπτυξη 
της φαντασίας, κινητικών 
και κοινωνικών δεξιοτήτων 
(45x28x78,5) εκ. 
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€ 11,29  
| 15.026
Τηλέφωνο με 
ήχους
Πανέμορφη, σαν αληθινή 
συσκευή με κουδούνισμα, 
γερή, με ωραία χρώματα 
(19x8x18) εκ. 

€ 21,11 | 185.006
Ηλεκτρονική ζυγαριά  
και ταμειακή μηχανή
Ηλεκτρονική ζυγαριά και ταμειακή μηχανή, φτιαγμένη από 
πολύ ανθεκτικό πλαστικό με ωραία χρώματα. Με ηλεκτρονική 
οθόνη, πιεζόμενη βάση και ήχους. Οι μπαταρίες δεν 
συμπεριλαμβάνονται (17x18,5x30,5) εκ. 

€ 12,84 | 185.007
Κλασσική ζυγαριά παντοπωλείου
Φτιαγμένη από πολύ ανθεκτικό πλαστικό με 
ωραία χρώματα. Με μηχανική λειτουργία, η 
ένδειξη του βάρους είναι ορατή και από τις δύο 
πλευρές (16,5x15,25x25,5) εκ. 

€ 38,78 | 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 της πιστωτικής κάρτας. Περιλαμβάνει 
εικονικά προϊόντα, κέρματα και χαρτονομίσματα ενώ παρουσιάζει 
ψηφιακούς αριθμούς στην οθόνη (35x22x27) εκ. 

€ 1,32 | 289.003
Καλαθάκια πλαστικά άδεια
Πλαστικά καλαθάκια ταξινόμησης και 
αποθήκευσης σε διάφορα χρώματα 
(30x20x11) εκ. 

€ 6,27  
| 30.033
Ταμειακή 
μηχανή
Παιδική απλή ταμειακή 
μηχανή (10x10) εκ. € 5,76 | 30.034

Ζυγαριά
Παιδική ζυγαριά από ανθεκτικό πλαστικό σε όμορφα φωτεινά χρώματα. Ιδανικό 
για παιχνίδια ρόλων στον παιδικό σταθμό ή το νηπιαγωγείο (24x10) εκ. 
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€ 40,66 | 10.119 
Καρότσι Super Market μπλε 
(47x33x54,6) εκ. 

€ 40,66 | 10.119-4
Καρότσι super market ροζ
(47x33x54,6) εκ. 

€ 54,85 | 10.159
Καρότσι λαϊκής πράσινο
Με αυτό το καρότσι λαϊκής της Step2 τα παιδιά μπορούν 
πραγματικά να ψωνίσουν χωρίς να κουραστούν. Η 
προσποίηση την ώρα του παιχνδιού είναι απαραίτητη 
για την ανάπτυξη της φαντασίας. Ενθαρρύνει τα μικρά 
παιδιά να κάνουν ότι ψωνίζουν ακριβώς όπως η 
μαμά και ο μπαμπάς! Βοηθά επίσης να αναπτύξει το 
παιδί μεγάλες κινητικές δεξιότητες. Με χαμηλό και 
ευρύ σχήμα καλαθιού είναι εύκολο στη χρήση. Δεν 
συμπεριλαμβάνονται τα παιχνίδια της φωτογραφίας 
(37,5x50,8x53,3) εκ. 

€ 9,77  
| 147.017
Καρότσι  
super market
(37x27x40) εκ. 

€ 38,50 | 2.403
Καρότσι super 
market “Cozy”
Ιδανικό για τα μικρά παιδιά που 
λατρεύουν να μιμούνται τους 
μεγάλους (67x25x56) εκ. € 5,98 | 86.003

Καρότσι λαϊκής
Πλαστικό με μεγάλες 
ρόδες διώροφο καρότσι 
(25x20x55) εκ. 

€ 16,10  
| 158.036
Καρότσι super 
market
Καρότσι super market 
φτιαγμένο από πλαστικό 
υλικό σε όμορφα χρώματα 
(39x30x47) εκ. 

“
”

Με αυτό το εύκολο στην ώθηση καρότσι της Step2 τα παιδιά μπορούν πραγματικά να 
ψωνίσουν χωρίς να κουραστούν. Η προσποίηση την ώρα του παιχνδιού είναι απαραίτητη 

για την ανάπτυξη της φαντασίας. Αυτό το ρεαλιστικό καρότσι ενθαρρύνει τα μικρά μυαλά να 
κάνουν ότι ψωνίζουν ακριβώς όπως η μαμά και ο μπαμπάς! Βοηθά επίσης να αναπτύξει το 
παιδί μεγάλες κινητικές δεξιότητες. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα παιχνίδια της φωτογραφίας
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€ 193,31 | 10.121
Πάγκος μηχανικού
Το απόλυτο εργαστήριο παιχνιδιού από τη Step2, με εργαλεία, με άφθονο χώρο 
παιχνιδιού και 50 αξεσουάρ, (τρυπάνια, βίδες, περικόχλια, πριόνι, σφυρί, μέγγενη 
κ.α.). Τα παιδιά θα νιώσουν σχεδιαστές, καθώς θα δημιουργούν αριστουργήματα 
με το Durafoam που είναι εύκολο να συνδυαστεί για τη δημιουργία birdhouses και 
άλλων έργων. Η Μεγάλη επιφάνεια εργασίας περιλαμβάνει οπές βιδών και εσοχές 
για παξιμάδια. Διαθέτει “θωρακισμένο” ντουλάπι εργαλείων, συρτάρι εισόδου/
εξόδου και κρεμαστά βάζα όπου μπορούν να αποθηκευτούν εργαλεία και βίδες. 
Ο κάδος ανταλλακτικών είναι ιδανικός χώρος για την αποθήκευση των υλικών. 
Το ηλεκτρονικό τρυπάνι και το φωτοαντιγραφικό φως κάνουν το παιχνίδι πιο 
διασκεδαστικό. Απαιτούνται δύο μπαταρίες “AA” και τρεις “AAA” (δεν περιλαμβάνονται) 
(38,1x86,4x103,5) εκ. 

€ 92,80 | 10.127
Πάγκος μαραγκού “Real Project”
Αυτό το εργαστήριο της Step2 αναπτύσσει φαντασία, δημιουργικότητα και 
κινητικές δεξιότητες. Διαθέτει συρτάρι αποθήκευσης και ράφια για τα 
εργαλεία για καλύτερη οργάνωση. Η επιφάνεια εργασίας διαθέτει οπές για 
την τοποθέτηση βιδών, εσοχές για την αποθήκευση εργαλείων, ηλεκτρικό 
τρυπάνι μπαταρίας με ρεαλιστικούς ήχους καιι ανταλλακτικά τρυπάνια. 
Τα σχέδια επεξεργασίας “ξύλου” Blueprint, τονώνουν τη φαντασία ενός 
παιδιού καθώς προσφέρουν ιδέες σχεδίασης ενός αεροπλάνου, σκάφους 
και άλλων πολλών. Μοναδικό ρεαλιστικό “ξύλο” από κομμάτια Durafoaμ. 
™ συναρμολογείται εύκολα και επιτρέπει στα παιδιά να δημιουργούν 
με απεριόριστη φαντασία. Περιλαμβάνει 65 αξεσουάρ. Απαιτούνται δύο 
μπαταρίες “AA” (δεν περιλαμβάνονται) (36,8x57,8x89,4) εκ. 

€ 71,73 | 185.014
Εργαστήριο μηχανικού “Bosch”
Πολύ γερός και οργανωμένος πάγκος μηχανικού 
σε “χρώματα εργασίας”με 77 αξεσουάρ 
(85x15x59) εκ. 

€ 60,73 | 4.289
Πάγκος μαραγκού μεγάλος
Εκπαιδευτικό παιχνίδι ξύλινος πάγκος μαραγκού 
ειδικά σχεδιασμένος να μεταφέρεται εύκολα 
αλλά και να προσφέρει ασφαλές παιχνίδι. 
Περιλαμβάνει 22 εξαρτήματα, μεταξύ αυτών 
σφυράκι, κλειδί, βίδες, παξιμάδια και άλλα 
αξεσουάρ (16,5x23,1x45,5) εκ. 

€ 67,03 | 10.142
Πάγκος εργασίας με 22 αξεσουάρ
Με αυτό το συμπαγές παιδικό εργαστήριο της Step2 οι μικροί μάστορες 
θα ενθουσιαστούν και θα αγαπήσουν την εργασία. Εχει ενσωματωμένες 
οπές μπουλονιών, στήριγμα τρυπανιού, ηλεκτρονικό τρυπάνι που 
αυξάνει το διαδραστικό παιχνίδι και “πραγματικά” εργαλεία. Βοηθά τη 
δημιουργικότητα του παιδιού και αυξάνει τις λεπτές κινητικές δεξιότητές 
του. Χρησιμοποιώντας τους γάντζους για να κρεμούν τα εργαλεία στον 
πίσω τοίχο, τα παιδιά μαθαίνουν στην καλή οργάνωση. Έχει κάδο 
αποθήκευσης και κάτω χώρο αποθήκευσης για εργαλεία και αξεσουάρ. 
Περιλαμβάνονται 22 αξεσουάρ. Απαιτούνται δύο μπαταρίες “AA” (δεν 
περιλαμβάνονται) (26,7x67,3x89,5) εκ. 
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€ 54,66  
| 185.015
Εργαστήριο 
μαραγκού “Bosch”
Πολύ στοιβαρός και 
οργανωμένος πάγκος μαραγκού 
σε “χρώματα εργασίας”με 56 
αξεσουάρ (51x12x74) εκ. 

€ 35,40 | 48.080
Βαλιτσάκι με 19 εργαλεία
Ένα πολύ όμορφο και ρεαλιστικό παιδικό 
παιχνίδι μηχανικού-μαραγκού-μάστορα. Βαλιτσάκι 
με 19 εργαλεία μηχανικού! (33) εκ. 

€ 30,46 | 185.017
Εργαλειοθήκη μηχανικού “technico”
Υπέροχη εργαλειοθήκη με 16 εργαλεία. Το τρυπάνι δουλεύει και 
βγάζει ήχους σαν πραγματικό. Δέχεται 2χR6 μπαταρίες που δεν 
συμπεριλαμβάνονται (21,5x19x8,5) εκ. 

€ 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) εκ. 

€ 25,48 | 3.094
Πάγκος μαραγκού
Πολύ όμορφο και 
ρεαλιστικό παιδικό παιχνίδι 
“πάγκος μαραγκού”. Ένα 
υπέροχο εργαστήριο 
μαραγκού με 33 αξεσουάρ, 
συμπεριλαμβανομένων τρυπάνι, 
σφυρί, γυαλιά προστασίας, βίδες 
κλπ. Πραγματικό παιχνίδι ρόλων 
πολύ καλό για την ανάπτυξη 
της φαντασίας, κινητικών 
και κοινωνικών δεξιοτήτων 
(50x30x74) εκ. 

€ 24,52 | 3.111
Πάγκος μηχανικού
Πολύ όμορφος και 
ρεαλιστικός παιδικός “πάγκος 
μηχανικού”. Ένα υπέροχο 
εργαστήριο μηχανικού για 
τους “μικρούς μουτζούρηδες” 
με 9 αξεσουάρ. Πραγματικό 
παιχνίδι ρόλων πολύ καλό για 
την ανάπτυξη της φαντασίας, 
κινητικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων (47x30x74) εκ. 
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€ 23,14 | 3.114
Τρόλεϊ μαραγκού 24 
αξεσουάρ
Ένα πολύ όμορφο και 
ρεαλιστικό παιδικό παιχνίδι 
μαραγκού με 24 αξεσουάρ που 
χρειάζονται σε έναν μαραγκό 
που σέβεται την εργασία του! 
Πραγματικό παιχνίδι ρόλων 
πολύ καλό για την ανάπτυξη 
της φαντασίας, κινητικών 
και κοινωνικών δεξιοτήτων 
(44x30x48) εκ. 

€ 22,50 | 3.122
Τρόλει μηχανικού
Πολύ όμορφο και 
ρεαλιστικό παιχνίδι 
μηχανικού με πολλά 
εργαλεία που χρειάζονται 
σε κάθε άξιο μηχανικό! 
Πραγματικό παιχνίδι ρόλων 
πολύ καλό για την ανάπτυξη 
της φαντασίας, κινητικών 
και κοινωνικών δεξιοτήτων 
(44x30x50) εκ. 

€ 16,28 | 3.120
Πάγκος μαραγκού επιτραπέζιος με εργαλεία
Ένα υπέροχο επιτραπέζιο εργαστήριο με εργαλεία. Πραγματικό παιχνίδι ρόλων 
πολύ καλό για την ανάπτυξη της φαντασίας, κινητικών και κοινωνικών δεξιοτήτων 
(37x28,5x30) εκ. 

€ 11,09 | 158.021
Εργαλεία μαραγκού σε τρόλευ με χερούλι
Περιλαμβάνει 10 εργαλεία (32x22x25) εκ. 

€ 8,08 | 3.123
Εργαλεία μηχανικού 4 τμχ.
Όμορφα και ρεαλιστικά εργαλεία μηχανικού, τρυπάνι, σφυρί, κατσαβίδι και 
τανάλια. Πραγματικό παιχνίδι ρόλων πολύ καλό για την ανάπτυξη της φαντασίας, 
κινητικών και κοινωνικών δεξιοτήτων (36x26x7) εκ.

€ 13,38 | 158.027
Εργαλειοθήκη 25 τμχ.
Πάρε την εργαλειοθήκη και γίνε 
και συ μάστορας... (34x16x15) εκ. 
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€ 67,99 | 28.107
Σταθμός αυτοκινήτων μεγάλος Viking
Υπέροχος, μεγάλος σταθμός αυτοκινήτων της Viking με ανελκυστήρα που σας μεταφέρει 
σε όλα τα επίπεδα, με πλυντήριο αυτοκινήτων, αντλίες βενζίνης, μπάρα διακοπής 
κυκλοφορίας, ελικοδρόμιο, 2 αυτοκίνητα, 3 φιγούρες και 1 ελικόπτερο (73x66) εκ. 

€ 43,69 | 28.108
Σταθμός αυτοκινήτων Viking
Υπέροχος σταθμός αυτοκινήτων της Viking με δύο επίπεδα. Περιλαμβάνει αντλίες 
βενζίνης, ανελκυστήρα αυτοκινήτων, μπάρα διακοπής κυκλοφορίας, 2 αυτοκίνητα 
και ελικόπτερο (64x40) εκ. 

€ 17,50 | 
28.079
Νοσοκομείο με 
φορείο και 2 
φιγούρες
Μοναδικό παιδικό παιχνίδι 
νοσοκομείο με όμορφα 
χρώματα και άριστη 
ποιότητα κατασκευής από 
την Viking με 2 φιγούρες 
και φορείο (25x17x21) εκ. 

€ 47,27 | 7.023
Τραπέζι διαδρομών αγώνων
Τραπέζι παιχνιδιού με διασκεδαστικές διαδρομές αγώνων 
όπου οι μικροί οδηγοί παίζουν εντός ή εκτός δρόμου! 
Παρέχει 2 πλευρές για παιχνίδι, με απεριόριστες 
περιπέτειες με τα παιδικά αυτοκίνητα, φορτηγά και τρένα. 
Στη πρώτη πλευρά έχει σχηματισμένους δρόμους για 
αυτοκίνητα με περίπλοκες διαδρομές ενώ στην δεύτερη 
πλευρά έχει διαμορφωμένες διαδρομές για τρένα. Διαθέτει 
λαβή για εύκολη μεταφορά (90x44,4x10) εκ. 

Simplay3®  •  9450 Rosemont Drive, Streetsboro, OH 44241  •  1-866-855-0100  •  www.Simplay3.com

UPC
Product Dimensions

(L x W x H)
Product  
Weight

Shipping 
Weight

Carton Dimensions
(L x W x D) CubeSKU

1.62 cft.

6.64 cft.

7.15 lbs.

30.3 lbs.

36" x 18.25" x 4.25"

36.5" x 18.5" x 17"

6.5 lbs.35.5" x 17.5" x 4"8-52806-00770-3

4-pack

• Side   1   has   molded-in   car   tracks   with   varying   intricate   
textures   and   patterns   as   well   as   detailed   decal   trim

• Side   2   has   molded-in   train   tracks   to   accommodate   child’s   
wooden   train   sets

• Convenient,   molded-in   carry   handle   for   easy   portability

• Durable,   double - wall   plastic   construction   is   perfect   for   
indoor   or   outdoor   use

• Easily   wipes   clean
• Fully   assembled

218020-01

21802R-01-MP

Portablefunwhereverlittledriverswanttoplaywhetheronoroffroad!Double-sidedplayopportunities
andpatternsofferlimitlessadventuresforanassortmentofchildren’scars,trucks,andtrains.

  218020

3+
years

TMTrack Table
Carry & Go

01/04/2018

€ 55,14 | 48.109
Γκαράζ αυτοκινήτων με ασανσέρ
Παιδικό παιχνίδι με φώτα, ήχους, ανσανσέρ και 3 οχήματα. 
Λειτουργεί με μπαταρίες (70x) εκ. 

€ 144,02 | 10.177
Τραπέζι 
δραστηριοτήτων με 
σιδηρόδρομο
Πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι 
από την Step2 με σιδηρόδρομο 
και γέφυρες. Θα βοηθήσει τα 
μικρά παιδιά να ενισχύσουν 
τις κοινωνικές τους δεξιότητες 
καθώς και να συνεργάζονται, 
παίζοντας. Το επίπεδο 
κάλυμμα-καπάκι το μετατρέπει 
σε τραπέζι για χειροτεχνίες 
αλλά και φαγητό. Το ύψος του 
τραπεζιού επιτρέπει στα παιδιά 
όρθια να παίζουν άνετα. Δεν 
περιλαμβάνονται τα αυτοκίνητα 
και τα είδη χειροτεχνίας και 
ζωγραφικής (66x119,4x40,6) 
εκ. 
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€ 20,67 | 134.028
Περιπέτειες στον πυροσβεστικό σταθμό
Τα παιδιά απολαμβάνουν το παιχνίδι τους σε ένα προϊόν κατασκευασμένο από αφρώδες 
υλικό. Περιλαμβάνεται ένα πυροσβεστικό όχημα (62x62x18,5) εκ. 

€ 20,67 | 134.029
Περιπέτειες στο αστυνομικό τμήμα
Τα παιδιά απολαμβάνουν το παιχνίδι τους σε ένα προϊόν κατασκευασμένο από αφρώδες 
υλικό. Περιλαμβάνεται ένα αστυνομικό όχημα (62x62x18,5) εκ. 

€ 20,67 | 134.030
Περιπέτειες στο νοσοκομείο
Τα παιδιά απολαμβάνουν το παιχνίδι τους σε ένα προϊόν κατασκευασμένο από αφρώδες 
υλικό. Περιλαμβάνεται ένα ασθενοφόρο (62x62x18,5) εκ. 

€ 21,36 | 15.124
Σταθμός επισκευής
Παιχνίδι σταθμός επισκευής αυτοκινήτων. Περιλαμβάνει 3 αυτοκινητάκια fun cars 
(φορτηγό, μεταφορέα και όχημα) (35x28x17) εκ. 

€ 21,36 | 15.125
Σταθμός άμεσης βοήθειας
Παιχνίδι σταθμός ετοιμότητας για άμεση βοήθεια. Περιλαμβάνει 3 αυτοκινητάκια fun 
cars (ασθενοφόρο, πυροσβεστικό και αστυνομικό όχημα) (35x28x17) εκ. 

€ 23,15 | 28.074
Σταθμός σιδηρόδρομου
Φανταστικός σιδηροδρομικός σταθμός της Viking διαμέτρου 62 εκ. με τρενάκι σε όμορφα 
χρώματα και άριστη ποιότητα κατασκευής. Περιλαμβάνει 1 φιγούρα, 3 δέντρα και το 
κτήριο (62x) εκ. 

€ 21,50 | 28.080
Φάρμα
Υπέροχη φάρμα με όμορφα χρώματα και άριστη 
ποιότητα κατασκευής από την Viking. Περιλαμβάνει 
τρακτέρ με καρότσα, αγελάδα, άλογο, γουρουνάκι, 
γεωργό, φράχτη και κάδο (25x17x21) εκ. 

€ 28,42 | 3.148
Σούπερ γκαράζ με 2 αυτοκίνητα
Πανέμορφο παιδικό παιχνίδι γκαράζ με δύο μικρά 
αυτοκινητάκια (85x47x47) εκ. 

€ 20,00 | 48.099
Γκαράζ
Περιλαμβάνει 3 αυτοκίνητα και 3 πόρτες που η κάθε μία 
ανοίγει με το δικό της κλειδί. Τα παιδιά μαθαίνουν για το 
κόσμο των ενηλίκων παίζοντας, ενώ παράλληλα δυναμώνουν 
τη φαντασία τους και εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους  
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€ 79,80 | 28.046
Κουβάς γίγας με 30 οχήματα
Περιλαμβάνει: 5 οχήματα εργασιών 14 εκ., 3 χωματουργικά με καρότσα 30 εκ., 1 
τρένο μaxi 45 εκ., 2 σκαθάρι-Jeep 14 εκ., 4 βάρκες 14 εκ., 4 οχήματα chubbies 
10 εκ., 2 καρότσες για οχήματα 10 εκ., 4 αεροπλάνα-ελικόπτερα 10 εκ., 1 τρενάκι 
chubby 32 εκ.

€ 80,45 | 28.083
Κουβάς με 18 οχήματα
Περιλαμβάνει: 10 χωματουργικά οχήματα 14 εκ., 4 χωματουργικά με καρότσα 30 
εκ., 4 σκαθάρι-Jeep 14 εκ.

€ 40,62 | 28.044
Κουβάς με 30 οχήματα
Περιλαμβάνει: 14 οχήματα chubbies 7 εκ., 3 οχήματα chubbies 15 εκ., 9 
αεροπλάνα-ελικόπτερα chubbies 7 εκ., 4 βάρκες 10 εκ.

€ 34,35 | 28.082
Κουβάς με 15 οχήματα
Περιλαμβάνει: 6 οχήματα chubbies 10 εκ., 1 καρότσα για οχήματα 10 εκ., 3 
αεροπλάνα-ελικόπτερα 10 εκ., 1 τρενάκι chubby 32 εκ., 2 βάρκες 10 εκ.

“

”

Viking toys
Από το πρώτο παιχνίδι Viking πριν από 40 χρόνια, η 
ασφάλεια, η ποιότητα και η αντοχή στο χρόνο, ήταν 
τα βασικά χαρακτηριστικά των παιχνιδιών Viking. 
Η φιλοσοφία της εταιρείας να παράγει ασφαλή, 

καλοσχεδιασμένα, ποιοτικά παιχνίδια παραμένει ίδια και 
συνοψίζεται στα:

Safe – ασφάλεια, Soft – μαλακό πλαστικό, Simple – 
απλός σχεδιασμός, Silent – αθόρυβη λειτουργία, Strong 
– ανθεκτικότητα. Tα προϊόντα Viking πληρούν τα διεθνή 

πρότυπα ασφάλειας των παιχνιδιών, ακόμα και για τα πιο 
μικρά παιδιά, όπως πιστοποιείται από τους ελέγχους που 

διενεργούν ανεξάρτητα διαπιστευμένα εργαστήρια.

€ 29,40 | 28.113
Mini chubbies 20 τμχ. σε κουβά
Ιδανικά για μικρά χεράκια, με μαλακή υφή και όμορφα χρώματα, αυτά τα οχηματάκια της 
Viking, προσφέρουν ατέλειωτες ώρες παιχνιδιού!  
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€ 37,60 | 2.142
Μεταφορέας οχημάτων μπλε/γκρι
Γιγάντιος μεταφορέας οχημάτων, με 2 σπορ αυτοκίνητα. Η ράμπα κατεβαίνει 
για να φορτώσει τα αυτοκίνητα (72x18x25) εκ. 

€ 37,60 | 2.142-2
Μεταφορέας οχημάτων 
κόκκινο/μαύρο
Γιγάντιος μεταφορέας οχημάτων, 
με 2 σπορ αυτοκίνητα. Η ράμπα 
κατεβαίνει για να φορτώσει τα 
αυτοκίνητα (72x18x25) εκ. 

€ 36,78 | 15.067
Αυτοκίνητα και 
αεροπλάνα dantoy
Σετ 22 τμχ με αυτοκίνητα (8-9) 
εκ. και αεροπλάνα (14-15) 
εκ. Αθόρυβα στο παιχνίδι και 
ανθεκτικά όσο κανένα άλλο  

€ 29,61 | 15.068
Οχήματα dantoy
Σετ 7 τμχ. (φορτηγό, τρένο, φορτωτής, τζιπ, 
φόρμουλα, αεροπλάνο, επιβατικό Ι.Χ.). Παιδικά 
μεταφορικά μέσα σε νέα σχέδια, όμορφα 
χρώματα και πάνω απ’ όλα άριστης ποιότητας 
κατασκευής. Αθόρυβα στο παιχνίδι και ανθεκτικά 
όσο κανένα άλλο (17) εκ. 

€ 4,16 | 15.137
Γερανός
Παιδικό παιχνίδι φορτηγό, φτιαγμένο από 
πολύ ανθεκτικό πλαστικό υλικό για σκληρή 
χρήση (24x9x10,5) εκ. 

€ 23,83 | 15.139
Φορτηγό οδικής βοήθειας με 2 οχήματα
Παιδικό παιχνίδι γιγάντιο φορτηγό οδικής βοήθειας και δύο ακόμη αυτοκίνητα, φτιαγμένα από 
πολύ ανθεκτικό πλαστικό υλικό για σκληρή χρήση (53,5x15x20,5) εκ. 
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€ 23,25 | 28.070
Φορτηγό 35 εκ.
Με ανατρεπόμενη καρότσα και αθόρυβες ρόδες, 
τα φορτηγά της Viking είναι ιδανικά για ασφαλές, 
ατέλειωτο και χαρούμενο παιχνίδι τόσο μέσα όσο και 
έξω από το σπίτι!  

€ 23,13 | 28.069
Φορτηγό ανακύκλωσης  
με 2 φιγούρες 35 εκ.
Φορτηγό ανακύκλωσης με 2 φιγούρες και αθόρυβες 
ρόδες, αυτό το όχημα της Viking είναι ιδανικό για 
ασφαλές, ατέλειωτο και χαρούμενο παιχνίδι τόσο 
μέσα όσο και έξω από το σπίτι 35 εκ. 

€ 22,63 | 28.068
Πυροσβεστικό όχημα με 2 φιγούρες 
35 εκ.
Πυροσβεστικό όχημα με κινούμενη τηλεσκοπική 
σκάλα, 2 φιγούρες και αθόρυβες ρόδες, το 
πυροσβεστικό όχημα της Viking είναι ιδανικό για 
ασφαλές, ατέλειωτο και χαρούμενο παιχνίδι τόσο 
μέσα όσο και έξω από το σπίτι 35 εκ.  

€ 22,11 | 28.106
Μπετονιέρα 25 εκ. με 2 
φιγούρες
Με κινούμενο βαρέλι και αθόρυβες 
ρόδες, η μπετονιέρα της Viking είναι 
ιδανική για ασφαλές, ατέλειωτο και 
χαρούμενο παιχνίδι τόσο μέσα όσο και 
έξω από το σπίτι 25 εκ. (25x) εκ.

€ 22,08 | 28.041
Φορτηγό με καρότσα 52 εκ.
Με ανατρεπόμενη καρότσα και αθόρυβες ρόδες, τα φορτηγά της Viking είναι 
ιδανικά για ασφαλές, ατέλειωτο και χαρούμενο παιχνίδι τόσο μέσα όσο και 
έξω από το σπίτι! 52 εκ. (52x14,5x14) εκ. 

€ 21,69 | 28.094
Τζιπ Σαφάρι 25 εκ. με 5 
φιγούρες
Το βραβευμένο juμbo τζιπ της Viking 
διεγείρει την φαντασία των παιδιών 
να ταξιδέψουν στη ζούγκλα για 
σαφάρι γνωρημίας των άγριων ζώων! 
Περιλαμβάνει 5 αποσπώμενες φιγούρες, 
οδηγό-εξερευνητή, λιοντάρι, ελέφαντα, 
ζέβρα και καμηλοπάρδαλη (25x) εκ. 

€ 21,90 | 28.042
Φορτωτής καρότσα 52 εκ.
Με ανατρεπόμενη συρόμενη καρότσα, 
κινούμενο κουβά φόρτωσης και αθόρυβες 
ρόδες, το φορτηγό - φορτωτής της Viking είναι 
ιδανικό για ασφαλές, ατέλειωτο και χαρούμενο 
παιχνίδι τόσο μέσα όσο και έξω από το σπίτι 
52 εκ.  
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Όχημα 4x4 
“Buggy”
Ένα μεγάλο όχημα 
παιχνιδιού από την Little 
Tikes, με σπορ εμφάνιση 
(39x25x30) εκ. 

€ 21,75  
| 28.085
Κιβωτός του Νώε 
με 7 φιγούρες 
37 εκ.
Μοναδικό παιχνίδι από 
την Viking με θέμα 
τη κιβωτό του Νώε. 
Με κινούμενη ράμπα 
επιβίβασης. Περιλαμβάνει 
7 φιγούρες (37) εκ. 

€ 21,75 | 28.086
Πειρατικό καράβι με κανόνι 
και 1 φιγούρα 40 εκ.
Μοναδικό πειρατικό καράβι από την 
Viking με κινούμενη ράμπα επιβίβασης, 
κατασκευασμένο άπο άθραυστο μαλακό 
πλαστικό. Περιλαμβάνει 1 φιγούρα πειρατή, 
κανόνι, πανί και πειρατική σημαία (40) εκ. 

€ 18,32 | 28.062
Φορτηγό με σχήματα 25 εκ.
Φορτηγό και βάση ταξινόμησης σχημάτων με 
αθόρυβες ρόδες, τα φορτηγά της Viking είναι 
ιδανικά για ασφαλές, ατέλειωτο και χαρούμενο 
παιχνίδι τόσο μέσα όσο και έξω από το σπίτι 25 
εκ. Περιλαμβάνει 2 φιγούρες και 3 γεωμετρικά 
σχήματα.  

€ 18,27 | 28.057
Φορτωτής με 1 
φιγούρα 25 εκ.
Φορτωτής με κινούμενο 
κουβά φόρτωσης και 
αθόρυβες ρόδες, με 1 
φιγούρα, ο φορτωτής της 
Viking είναι ιδανικός για 
ασφαλές, ατέλειωτο και 
χαρούμενο παιχνίδι  
τόσο μέσα όσο και έξω από 
το σπίτι 25 εκ.  

€ 17,66 | 28.056
Αεροπλάνο με 2 φιγούρες 25 εκ.
Οι μικροί μας φίλοι ταξιδεύουν με την φαντασία τους 
και παρέα με το juμbo αεροπλανάκι της Viking! 
Ανοίγοντας την καμπίνα, επιβιβάζονται και το ταξίδι 
ξεκινά. Περιλαμβάνονται 2 αποσπώμενες φιγούρες για 
περισσότερη διασκέδαση 25 εκ. (25x) εκ. 

€ 16,57 | 2.220
Φορτωτής
Χειροκίνητος πολύ ανθεκτικός 
πλαστικός από τη Little Tikes. 
Απλώς τραβήξτε την ειδική 
χειρολαβή για να σηκωθεί ο κουβάς 
του φορτωτή (38x23x28) εκ. 

“
”

Viking toys
Από το πρώτο παιχνίδι Viking πριν από 40 χρόνια, η ασφάλεια, η ποιότητα και η αντοχή στο 
χρόνο, ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά των παιχνιδιών Viking. Η φιλοσοφία της εταιρείας να 
παράγει ασφαλή, καλοσχεδιασμένα, ποιοτικά παιχνίδια παραμένει ίδια και συνοψίζεται στα:
Safe – ασφάλεια, Soft – μαλακό πλαστικό, Simple – απλός σχεδιασμός, Silent – αθόρυβη 

λειτουργία, Strong – ανθεκτικότητα. Tα προϊόντα Viking πληρούν τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας 
των παιχνιδιών, ακόμα και για τα πιο μικρά παιδιά, όπως πιστοποιείται από τους ελέγχους που 

διενεργούν ανεξάρτητα διαπιστευμένα εργαστήρια.
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€ 17,28 | 28.054
Ελικόπτερο διάσωσης 26 εκ.  
με φορείο και 3 φιγούρες
Οι μικροί διασώστες επιχειρούν με την φαντασία τους και παρέα με το 
διασωστικό ελικόπτερο της Viking! Ανοίγοντας την καταπακτή επιβιβάζουν τον 
τραυματία και η επιχείρηση διάσωσης ξεκινά. Περιλαμβάνονται 3 αποσπώμενες 
φιγούρες και φορείο 26 εκ.  

€ 17,28 | 28.055
Αστυνομία ελικόπτερο 26 εκ.  
με 2 φιγούρες και 1 αυτοκίνητο
Οι μικροί αστυνομικοί επιχειρούν με την φαντασία τους και παρέα με το αστυνομικό 
ελικόπτερο της Viking! Ανοίγοντας την καταπακτή εμφανίζεται το αστυνομικό 
αυτοκίνητο και η καταδίωξη συνεχίζεται. Περιλαμβάνονται 2 αποσπώμενες φιγούρες 
και αστυνομικό όχημα 26 εκ.  

€ 16,25 | 28.059
Ασθενοφόρο με φορείο και 2 φιγούρες 25 εκ.
Ασθενοφόρο με ράμπα πρόσβασης του τροχοφόρου φορείου και αθόρυβες 
ρόδες, με 2 φιγούρες, το ασθενοφόρο της Viking είναι ιδανικό για ασφαλές, 
ατέλειωτο παιχνίδι τόσο μέσα όσο και έξω από το σπίτι 25 εκ.  

€ 16,15 | 28.060
Μεταφορέας αλόγων με 1 φιγούρα και 2 άλογα 25 εκ.
Μεταφορέας αλόγων με ράμπα πρόσβασης και αθόρυβες ρόδες, με 3 φιγούρες 
και φράχτη, αυτό το όχημα της Viking είναι ιδανικό για ασφαλές, ατέλειωτο και 
χαρούμενο παιχνίδι τόσο μέσα όσο και έξω από το σπίτι 25 εκ.  

€ 15,88 | 28.061
Μεταγωγικό αστυνομίας  
με 2 φιγούρες 25 εκ.
Μεταγωγικό αστυνομίας με αθόρυβες ρόδες, 
2 φιγούρες, αυτό το όχημα της Viking είναι 
ιδανικό για ασφαλές, ατέλειωτο και παιχνίδι 
τόσο μέσα όσο και έξω από το σπίτι 25 εκ.  

€ 15,30 | 28.075
Ferry boat 30 εκ.  
με 2 οχήματα και 2 φιγούρες
Με το ασφαλές καράβι της Viking απολαύστε 
το ταξίδι και διασκεδάστε με τις 2 φιγούρες και 
τα 2 οχηματάκια που περιλαμβάνονται.  

€ 14,88 | 28.065
Ταξί “New York”  
με 2 φιγούρες 25 εκ.
Υπέροχο Νεοϋορκέζικο ταξί με 2 φιγούρες 
από την Viking για ασφαλή ταξίδια στο 
παιχνίδι  
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Αστυνομικό όχημα με 
2 φιγούρες 25 εκ.
Αστυνομικό όχημα με αθόρυβες 
ρόδες, 2 φιγούρες, αυτό το 
όχημα της Viking είναι ιδανικό 
για ασφαλές, ατέλειωτο και 
παιχνίδι τόσο μέσα όσο και έξω 
από το σπίτι 25 εκ.  

€ 14,63 | 
28.066
Ιατρική βοήθεια 
με 2 φιγούρες 
25 εκ.
Αυτοκίνητο ιατρικής 
βοήθειας στο σπίτι με 2 
φιγούρες από την Viking  

€ 14,44 | 28.063
Τζιπ με 2 φιγούρες 25 εκ.
Υπέροχο τζιπ με 2 φιγούρες από την Viking για “άγρια” 
ταξίδια στο παιχνίδι!

€ 13,80 | 28.058
Φορτωτής με 2 φιγούρες 25 εκ.
Φορτωτής με κινούμενο κουβά φόρτωσης, 2 φιγούρες και αθόρυβες ρόδες, ο φορτωτής της 
Viking είναι ιδανικός για ασφαλές, ατέλειωτο και χαρούμενο παιχνίδι τόσο μέσα όσο και έξω 
από το σπίτι 25 εκ.  

€ 13,30 | 28.064
Ταξί με 2 φιγούρες 25 εκ.
Υπέροχο ταξί με 2 φιγούρες από την Viking για ασφαλή 
ταξίδια στο παιχνίδι! € 12,82 | 28.037

Φορτηγό 25 εκ.
Με ανατρεπόμενη καρότσα και αθόρυβες 
ρόδες, τα φορτηγά της Viking είναι 
ιδανικά για ασφαλές, ατέλειωτο και 
χαρούμενο παιχνίδι τόσο μέσα όσο και 
έξω από το σπίτι 25 εκ.  

€ 12,40 | 28.038
Πυροσβεστικό όχημα 25 εκ.
Με κινούμενη τηλεσκοπική σκάλα και αθόρυβες ρόδες, 
το πυροσβεστικό όχημα της Viking είναι ιδανικό για 
ασφαλές, ατέλειωτο και χαρούμενο παιχνίδι τόσο μέσα 
όσο και έξω από το σπίτι 25 εκ.  

“
”

Viking toys
Από το πρώτο παιχνίδι Viking πριν από 40 χρόνια, η ασφάλεια, η 

ποιότητα και η αντοχή στο χρόνο, ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά των 
παιχνιδιών Viking. Η φιλοσοφία της εταιρείας να παράγει ασφαλή, 

καλοσχεδιασμένα, ποιοτικά παιχνίδια παραμένει ίδια και συνοψίζεται στα:
Safe – ασφάλεια, Soft – μαλακό πλαστικό, Simple – απλός σχεδιασμός, 

Silent – αθόρυβη λειτουργία, Strong – ανθεκτικότητα. Tα προϊόντα 
Viking πληρούν τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας των παιχνιδιών, ακόμα 
και για τα πιο μικρά παιδιά, όπως πιστοποιείται από τους ελέγχους που 

διενεργούν ανεξάρτητα διαπιστευμένα εργαστήρια.



265Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Γω
νι

ές
 &

 π
αι

χν
ίδ

ια
 ρ

όλ
ω

ν
Ο

χή
μα

τα

€ 10,88 | 28.104
Σχολικό με οδηγό 21 εκ.
Το πανέμορφο σχολικό λεωφορείο της Viking μεταφέρει τους μικρούς 
μαθητές στο σχολείο με ασφάλεια. Περιλαμβάνει μία αποσπώμενη 
φιγούρα-οδηγό για περισσότερο παιχνίδι 21 εκ. (21x) εκ. 

€ 10,73 | 28.026
Μεταφορέας με 2 οχήματα
Με ανατρεπόμενη ράμπα φόρτωσης και 
αθόρυβες ρόδες, τα φορτηγά της Viking 
είναι ιδανικά για ασφαλές, ατέλειωτο και 
χαρούμενο παιχνίδι τόσο μέσα όσο και έξω 
από το σπίτι 31 εκ.  

€ 10,73 | 28.035
Νταλίκες 32 εκ.
Με ανοιγόμενη πόρτα φόρτωσης και αθόρυβες ρόδες, τα φορτηγά της Viking 
είναι ιδανικά για ασφαλές, ατέλειωτο και χαρούμενο παιχνίδι τόσο μέσα όσο 
και έξω από το σπίτι (32x11) εκ. 

€ 8,32 | 2.102
Αυτοκίνητο αγώνων
Αγωνιστικό αυτοκίνητο από τη Little Tikes. 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 (26x10x21) εκ. 

€ 9,20 | 28.025
Τρένο maxi
Με υπέροχα χρώματα και αθόρυβες ρόδες, το τρενάκι της Viking είναι ιδανικό για ασφαλές, 
ατέλειωτο και χαρούμενο παιχνίδι τόσο μέσα όσο και έξω από το σπίτι 45 εκ.  

€ 5,78 | 28.081
Αυτοκινητόδρομος  
σετ 24 τμχ.
Υπέροχος αυτοκινητόδρομος 
της Viking με άριστη ποιότητα 
κατασκευής.  

€ 5,75 | 28.051
Τρενάκι chubby 32 εκ.
Με υπέροχα χρώματα και αθόρυβες ρόδες, το τρενάκι της Viking είναι ιδανικό για 
ασφαλές, ατέλειωτο και χαρούμενο παιχνίδι τόσο μέσα όσο και έξω από το σπίτι 32 εκ.  
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€ 5,43 | 28.105
Buzy Bees 14 εκ.
Ιδανικά για μικρά χεράκια, με μαλακή υφή και όμορφα χρώματα, αυτά τα 
οχηματάκια της Viking, προσφέρουν ατέλειωτες ώρες παιχνιδιού (14x) εκ. 

€ 5,08 | 28.097
Cute racer Carrot 14 εκ.
Χαριτωμένο αγωνιστικό οχηματάκι καρότο, με οδηγό έναν λαγό από 
την Viking, για τους πιο διασκεδαστικούς αγώνες ταχύτητας

€ 5,08 | 28.098
Cute racer Cheese 14 εκ.
Χαριτωμένο αγωνιστικό οχηματάκι τυρί, 
με οδηγό ένα ποντίκι από την Viking, 
για τους πιο διασκεδαστικούς αγώνες 
ταχύτητας (14x) εκ. 

€ 5,08 | 28.099
Cute racer  
Banana 14 εκ.
Χαριτωμένο αγωνιστικό 
οχηματάκι μπανάνα, με 
οδηγό μια μαϊμού από 
την Viking, για τους πιο 
διασκεδαστικούς αγώνες 
ταχύτητας (14x) εκ. 

€ 3,63 | 28.096
Οχήματα εργασίας “Maxi Trucks” 14 εκ.
Ιδανικά για μικρά χεράκια, με μαλακή υφή και όμορφα χρώματα, αυτά τα 
οχηματάκια της Viking, προσφέρουν ατέλειωτες ώρες παιχνιδιού! Διαλέξτε 
το αγαπημένο σας ανάμεσα στον εκσκαφέα, την πυροσβεστική, το τρακτέρ, το 
ασθενοφόρο και το φορτηγό (14x) εκ. 

€ 3,48 | 28.053
Αγωνιστικά formula 15 εκ.
Ιδανικά για μικρά χεράκια, με μαλακή υφή και όμορφα χρώματα, 
αυτά τα οχηματάκια της Viking, προσφέρουν ατέλειωτες ώρες 
παιχνιδιού  

€ 2,55 | 15.116
Fun cars
Παιδικά αυτοκινητάκια διαθέσιμα σε 3 σχέδια, 
αεροπλάνο, ελικόπτερο και ταξί. Αθόρυβα στο παιχνίδι 
και ανθεκτικά όσο κανένα άλλο (15,5x12x7) εκ. 
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€ 2,73 | 28.050
Οχήματα εργασίας chubbies 10 εκ.
Ιδανικά για μικρά χεράκια, με μαλακή υφή και όμορφα χρώματα, αυτά 
τα οχηματάκια της Viking, προσφέρουν ατέλειωτες ώρες παιχνιδιού  

€ 3,13 | 28.050-1
Καρότσα για οχήματα εργασίας chubbies 10 εκ.
Ιδανικά για μικρά χεράκια, με μαλακή υφή και όμορφα χρώματα, αυτή 
η καρότσα της Viking, συνδυάζεται με τα οχήματα εργασίας chubbies 
των 10 εκ. (12x8x7) εκ. 

€ 2,20 | 28.052
Ποδήλατα chubbies 10 εκ.
Ιδανικά για μικρά χεράκια, με μαλακή υφή και όμορφα 
χρώματα, αυτά τα οχηματάκια της Viking, προσφέρουν 
ατέλειωτες ώρες παιχνιδιού (10x) εκ. 

€ 2,19 | 28.049
Οχήματα chubbies 10 εκ.
Ιδανικά για μικρά χεράκια, με μαλακή υφή και όμορφα χρώματα, αυτά τα οχηματάκια της Viking, 
προσφέρουν ατέλειωτες ώρες παιχνιδιού  

€ 2,08 | 28.031
Οχήματα με καρότσα chubbies 15 εκ.
Ιδανικά για μικρά χεράκια, με μαλακή υφή και όμορφα χρώματα, αυτά τα οχηματάκια 
της Viking, προσφέρουν ατέλειωτες ώρες παιχνιδιού (15x) εκ. 

€ 1,44  
| 28.048
Οχήματα 
chubbies 7 εκ.
Ιδανικά για μικρά 
χεράκια, με μαλακή υφή 
και όμορφα χρώματα, 
αυτά τα οχηματάκια της 
Viking, προσφέρουν 
ατέλειωτες ώρες 
παιχνιδιού!  

€ 1,40 | 28.033
Αεροπλάνα και ελικόπτερα 10 εκ.
Ιδανικά για μικρά χεράκια, με μαλακή υφή και 
όμορφα χρώματα, αυτά τα οχηματάκια της Viking, 
προσφέρουν ατέλειωτες ώρες παιχνιδιού!  

€ 1,08 | 28.016
Βάρκες
Χρωματιστές πλαστικές βαρκούλες Viking (14) εκ. σε κόκκινο, κίτρινο, πράσινο 
και μπλε που επιπλέουν και προσφέρουν ατελείωτη διασκέδαση στο παιχνίδι με 
το νερό. Συνδέονται μεταξύ τους και φτιάχνουν πολύχρωμη αρμάδα!
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€ 15,34 | 134.011
Χαλάκι παιχνιδιού “EVA-Puzzle”
Υπέροχο χαλάκι για το παιδικό δωμάτιο που αποτελείται από 16 πλάκες EVA σε 
μορφή Puzzle! Σε όμορφα φωτεινά χρώματα, κατασκευασμένες σύμφωνα με 
τις πιο πρόσφατες οδηγίες ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαλλαγμένες 
από τοξικά και οσμές! Μπορούν να προστεθούν όσα σετ θέλετε ώστε να γίνει 
μεγαλύτερο (98,8x98,8x1) εκ. 

€ 21,24 | 134.020
Χαλί παιχνιδιού χωριό
Χαλάκι για παιχνίδι σε μεγάλη διάσταση (2x1,2) μ. 
Απεικονίζει ένα χωριό με δρόμους, αγροκτήματα, μαγαζιά 
και δημόσιες υπηρεσίες. Είναι φτιαγμένο από μαλακό, 
αφρώδες υλικό σε όμορφα χρώματα ενώ τυλίγεται ρε 
ρολό για εύκολη αποθήκευση μετά το παιχνίδι. Το πάχος 
του είναι 3 χιλ. ενώ καλύπτει 2,4 μ2. Αποτελεί υπέροχη 
πρόταση για ζεστό και ασφαλές παιχνίδι με αυτοκινητάκια 
ή τουβλάκια. (200x120x0,3) εκ. 

€ 21,24 | 134.021
Χαλί παιχνιδιού σταθμοί υπηρεσιών
Χαλάκι για παιχνίδι σε μεγάλη διάσταση (2x1,2) μ. 
Απεικονίζει δρόμους που ενώνουν σταθμούς αστικών 
υπηρεσιών όπως νοσοκομείο, πυροσβεστική, αστυνομία κ.α. 
Είναι φτιαγμένο από μαλακό, αφρώδες υλικό σε όμορφα 
χρώματα ενώ τυλίγεται ρε ρολό για εύκολη αποθήκευση 
μετά το παιχνίδι. Το πάχος του είναι 3 χιλ. ενώ καλύπτει 
2,4 μ2. Αποτελεί υπέροχη πρόταση για ζεστό και ασφαλές 
παιχνίδι με αυτοκινητάκια ή τουβλάκια. (200x120x0,3) εκ. 

€ 21,24 | 134.022
Χαλάκι παιχνιδιού πόλη
Χαλάκι για παιχνίδι σε μεγάλη διάσταση (2x1,2) μ. 
Απεικονίζει κατοικίες, βίλες, σχολεία και υπηρεσίες που 
ενώνονται μεταξύ τους με δρόμους ενώ στην άκρη έχει 
θάλασσα, καραβάκια και παραθαλάσσιες κατοικίες. Είναι 
φτιαγμένο από μαλακό, αφρώδες υλικό σε όμορφα χρώματα 
ενώ τυλίγεται ρε ρολό για εύκολη αποθήκευση μετά το 
παιχνίδι. Το πάχος του είναι 3 χιλ. ενώ καλύπτει 2,4 μ2. 
Αποτελεί υπέροχη πρόταση για ζεστό και ασφαλές παιχνίδι 
με αυτοκινητάκια ή τουβλάκια (200x120x0,3) εκ. 

€ 21,24 | 134.023
Χαλί παιχνιδιού ζωάκια
Χαλάκι για παιχνίδι σε μεγάλη διάσταση (2x1,2) μ. Απεικονίζει ζωάκια, 
παιδικά αντικείμενα και άλλες χαρούμενες φιγούρες. Είναι φτιαγμένο 
από μαλακό, αφρώδες υλικό σε όμορφα, απαλά χρώματα ενώ 
τυλίγεται ρε ρολό για εύκολη αποθήκευση μετά το παιχνίδι. Το πάχος 
του είναι 3 χιλ. ενώ καλύπτει 2,4 μ2. Αποτελεί υπέροχη πρόταση για 
ζεστό και ασφαλές παιχνίδι με τουβλάκια (200x120x0,3) εκ. 
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€ 11,21 | 28.090
Χαλάκι παιχνιδιού αεροδρόμιο
Πανέμορφο χαλάκι παιχνιδιού με θέμα, το αεροδρόμιο, από την Viking με δρόμους, 
πάρκινγκ, ελικοδρόμιο, διάδρομο προσγείωσης, πύργο ελέγχου, λίμνη και κτήρια. Το 
χαλάκι μπορεί να διπλωθεί και να γίνει εύκολα κουτί αποθήκευσης. Μπορείτε να 
συνδυάσετε τα 4 σχέδια (λιμάνι, φάρμα, αυτοκινητόδρομο και αεροδρόμιο) ώστε να 
φτιάξετε ολόκληρη πολιτεία (70x90x0,1) εκ. 

€ 11,21 | 28.091
Χαλάκι παιχνιδιού αυτοκινητόδρομος
Πανέμορφο χαλάκι παιχνιδιού με θέμα, τον αυτοκινητόδρομο, από την Viking 
με δρόμους, πάρκινγκ και κτήρια. Το χαλάκι μπορεί να διπλωθεί και να γίνει 
εύκολα κουτί αποθήκευσης. Μπορείτε να συνδυάσετε τα 4 σχέδια (λιμάνι, 
φάρμα, αυτοκινητόδρομο και αεροδρόμιο) ώστε να φτιάξετε ολόκληρη 
πολιτεία (70x90x0,1) εκ. 

€ 11,21 | 28.095
Χαλάκι παιχνιδιού φάρμα
Πανέμορφο χαλάκι παιχνιδιού με θέμα, τη φάρμα, από την Viking με 
δρόμους, κτήματα, κτήρια και λίμνη. Το χαλάκι μπορεί να διπλωθεί 
και να γίνει εύκολα κουτί αποθήκευσης. Μπορείτε να συνδυάσετε τα 
4 σχέδια (λιμάνι, φάρμα, αυτοκινητόδρομο και αεροδρόμιο) ώστε να 
φτιάξετε ολόκληρη πολιτεία (70x90x0,1) εκ. 

€ 11,21 | 28.092
Χαλάκι παιχνιδιού λιμάνι
Πανέμορφο χαλάκι παιχνιδιού με θέμα, το λιμάνι, από την Viking με δρόμους, 
πάρκινγκ, φάρο, σημαδούρα, γερανό εκφόρτωσης, προβλήτα και κτήρια. 
Το χαλάκι μπορεί να διπλωθεί και να γίνει εύκολα κουτί αποθήκευσης. 
Μπορείτε να συνδυάσετε τα 4 σχέδια (λιμάνι, φάρμα, αυτοκινητόδρομο και 
αεροδρόμιο) ώστε να φτιάξετε ολόκληρη πολιτεία (70x90x0,1) εκ. 

€ 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 (150x0,2x100) εκ. 
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€ 11,08 | 
134.026
Ελαστικές 
πλάκες “EVA”  
με τερατάκια
Αφρώδης πλάκες 
εσωτερικού χώρου 
με αξιολάτρευτα 
μικρά τερατάκια! Σε όμορφα, έντονα χρώματα, 
κατασκευασμένες σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες 
οδηγίες ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
απαλλαγμένες από τοξικά και οσμές! (Σετ 9 
τμχ. που καλύπτουν λίγο λιγότερο από ένα μ2) 
(32x32x1,08) εκ. 

€ 11,08 | 
134.025
Ελαστικές 
πλάκες “EVA”  
με ζωάκια
Αφρώδης πλάκες 
εσωτερικού χώρου 
με αξιολάτρευτα 
ζωάκια! Σε όμορφα, με αντιθέσεις, χρώματα, 
κατασκευασμένες σύμφωνα με τις πιο 
πρόσφατες οδηγίες ασφαλείας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, απαλλαγμένες από τοξικά και οσμές! 
(Σετ 9 τμχ. που καλύπτουν λίγο λιγότερο από 
ένα μ2) (32x32x1,08) εκ. 

€ 11,08 | 
134.024
Ελαστικές  
πλάκες “EVA”  
με αθλήματα
Αφρώδης πλάκες 
εσωτερικού χώρου 
με αθλήματα! 
Σε όμορφα, με αντιθέσεις, χρώματα, 
κατασκευασμένες σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες 
οδηγίες ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
απαλλαγμένες από τοξικά και οσμές! (Σετ 9 
τμχ. που καλύπτουν λίγο λιγότερο από ένα μ2) 
(32x32x1,08) εκ. 

€ 9,34 | 134.004
Ελαστικές πλάκες “EVA”  
με αριθμούς
Αφρώδης πλάκες εσωτερικού χώρου 
με αποσπώμενους αριθμούς! Σε όμορφα 
φωτεινά χρώματα, κατασκευασμένες 
σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες οδηγίες 
ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
απαλλαγμένες από τοξικά και οσμές! (Σετ 
10 τμχ. 32x32x1 εκ. που καλύπτουν λίγο 
περισσότερο από ένα μ2) (100x100x1) εκ. 

€ 9,34 | 134.005
Ελαστικές πλάκες “EVA”  
φρούτα και λαχανικά
Αφρώδης πλάκες εσωτερικού χώρου με 
αποσπώμενα μέρη σε σχήματα φρούτων και 
λαχανικών! Σε όμορφα φωτεινά χρώματα, 
κατασκευασμένες σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες 
οδηγίες ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
απαλλαγμένες από τοξικά και οσμές! (Σετ 
10 τμχ. 32x32x1 εκ. που καλύπτουν λίγο 
περισσότερο από ένα μ2) (100x100x1) εκ. 

€ 9,34 | 134.017
Ελαστικές πλάκες “EVA”  
μεταφορικά μέσα
Αφρώδης πλάκες εσωτερικού χώρου με 
αποσπώμενες φιγούρες από μεταφορικά 
μέσα! Σε όμορφα φωτεινά χρώματα, 
κατασκευασμένες σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες 
οδηγίες ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
απαλλαγμένες από τοξικά και οσμές! (Σετ 
10 τμχ. 32x32x1 εκ. που καλύπτουν λίγο 
περισσότερο από ένα μ2) (100x100x1) εκ.
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€ 10,53 | 134.016
Ελαστικές πλάκες “EVA”  
με φατσούλες σε απαλά χρώματα
Αφρώδης πλάκες εσωτερικού χώρου με 
αστείες φατσούλες! Σε όμορφα απαλά χρώματα, 
κατασκευασμένες σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες 
οδηγίες ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
απαλλαγμένες από τοξικά και οσμές! (Σετ 9 τμχ. 
32x32x1 εκ. που καλύπτουν λίγο λιγότερο από ένα μ2) 
(92x92x1) εκ. 

€ 10,53 | 134.015
Ελαστικές πλάκες “EVA”  
με φατσούλες σε φωτεινά χρώματα
Αφρώδης πλάκες εσωτερικού χώρου με αστείες 
φατσούλες! Σε όμορφα φωτεινά χρώματα, 
κατασκευασμένες σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες 
οδηγίες ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
απαλλαγμένες από τοξικά και οσμές! (Σετ 9 τμχ. 
32x32x1 εκ. που καλύπτουν λίγο λιγότερο από ένα μ2) 
(92x92x1) εκ. 

01 μπλε-κόκκινο 
02 πράσινο-κίτρινο

€ ( | 134.008
Δάπεδο ασφαλείας “EVA” δίχρωμο εσωτερικού χώρου, ‘’tatami’’
Δάπεδο ασφαλείας εσωτερικού χώρου φτιαγμένο από αφρώδες υλικό, διαθέτει και 
αποσπώμενο τελείωμα στην άκρη του! Κατασκευασμένο σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες 
οδηγίες ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαλλαγμένο από τοξικά! Πολύ ανθεκτικό, 
αντιολισθητικό, ειδικό για τη προστασία των μικρών παιδιών! Με πλαστικοποιημένη επιφάνεια 
ώστε να καθαρίζεται εύκολα. Ιδανικό για χρήση από μικρά παιδιά σε παιδότοπους ή 
νηπιαγωγεία, καθώς επίσης για αθλητικές δραστηριότητες σε γυμναστήρια, όπως Tae kwo do, 
Yoga, Judo, Παγκάτιο, Kick Boxing, Juu Jutsu ακόμα ή Πάλη. Διαθέσημο σε δίχρωμες πλάκες 
(01 μπλε-κόκκινο), (02 πράσινο-κίτρινο) πάχους 2 εκ. (100x100x2) εκ. 

€ 9,34 | 134.002
Ελαστικές πλάκες “EVA”
Αφρώδης πλάκες εσωτερικού χώρου, μονόχρωμες! Σε όμορφα φωτεινά 
χρώματα. (Σετ 10 τμχ. 32x32x1 εκ. που καλύπτουν λίγο περισσότερο από ένα μ2) 
(100x100x1) εκ. 

€ 36,00  
| 165.002
Στρώμα  
Γυμναστικής & 
ύπνου
Στρωματάκι γυμναστικής και 
ανάπαυσης για παιδικούς 
σταθμούς και νηπιαγωγεία 
με επένδυση δερματίνης. 
Διαθέσιμο σε όλα τα 
χρώματα (120x5x60) εκ. 
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€ 30,86 | 10.107
Ανθρωπάκι με σημαία προειδοποίησης
Ενώ τα παιδιά παίζουν κρατήστε τα ασφαλή με το Step2 KidAlert n Pup V.W.B. 
Αυτός ο σύντροφος ασφαλείας έχει πράσινο χρώμα ΝΕΟΝ με ανακλαστήρες και 
μια προειδοποιητική σήμανση η οποία παρέχει στους κοντινούς οδηγούς ένα οπτικό 
σήμα για να επιβραδύνουν και να προσέχουν όταν οδηγούν στη γειτονιά σας. Μπορεί 
να εγκατασταθεί κοντά στο σπίτι σας, στους χώρους κατασκηνώσεων ή στις παιδικές 
χαρές, για να υπενθυμίσει στους ανυπόμονους οδηγούς ότι τα παιδιά παίζουν έξω. 
Η ευρεία βάση γεμίζει με άμμο για να μην ανατραπεί (45,1x73,7x137,2) εκ. 
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€ 31,75 | 10.109
Ανθρωπάκι με σημαία προειδοποίησης αργής κίνησης
Με το KidAlert! V.W.S της Step2, τα παιδιά είναι πιο ασφαλή όταν παίζουν έξω 
στην αυλή. Σε χρώμα ΝΕΟΝ με ανακλαστήρες και προειδοποιητική σήμανση, 
αυτό το οπτικό σήμα προειδοποιεί τους οδηγούς να επιβραδύνουν και να εντείνουν 
την προσοχή τους ενώ οδηγούν στη γειτονιά σας. Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο 
κάμπινγκ ή κοντά στην παιδική χαρά χρησιμοποιείστε αυτό το σημάδι ασφαλείας 
για να υπενθυμίσετε στους οδηγούς να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην περιοχή 
(46,4x94x121,9) εκ. 

€ 64,05 | 10.111
Προειδοποιητικό σύστημα ασφαλείας χώρου παιχνιδιού
Αυτό το σύστημα οριοθέτησης θα ειδοποιήσει τα μικρά παιδιά για τα όρια του χώρου 
παιχνιδιού, καθώς επίσης τους οδηγούς να προχωρήσουν με προσοχή ενώ τα παιδιά 
είναι στο παιχνίδι. Αυτή η πινακίδα ασφαλείας με χρώμα ΝΕΟΝ θα διδάξει στα παιδιά 
να παραμείνουν εντός των ορίων κατά τη διάρκεια του υπαίθριου παιχνιδιού. Το οπτικό 
σετ προειδοποιητικής πινακίδας προσφέρεται με ένα φωτεινό πλέγμα υφάσματος 3 
μ., το οποίο είναι εύκολα αντιληπτό σε υπαίθριο περιβάλλον. Τα πόδια μπορούν να 
γεμίσουν με άμμο για επιπλέον βάρος (400x33x71,2) εκ. 

€ 36,14 | 10.112
Πίνακας ενημέρωσης ανθρωπάκι
Κρατήστε τα παιδιά ασφαλή με αυτό το ανθρωπάκι ασφαλείας της Step2. Τοποθετήστε 
αυτόν τον ατελείωτο σύντροφο ασφαλείας στο τέλος του δρόμου ή την άκρη της αυλής 
για να προειδοποιήσετε τους οδηγούς και τους πεζούς ότι ΕΔΩ παίζουν παιδιά ή επίσης 
να δουν οι φίλοι που βρίσκεται το πάρτι γενεθλίων. Το πράσινο φθορίζον σώμα και η 
πορτοκαλί σημαία καθιστούν αυτό το προειδοποιητικό σήμα ορατό και κατά το σούρουπο. 
Η φαρδιά βάση γεμίζει με άμμο για να μην ανατραπεί (45,1x73,7x137,2) εκ. 
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€ ( | 153.003
Κόλλα δύο συστατικών 13,20 
κιλά για δάπεδο καουτσούκ
Πολύ δυνατή κόλλα δύο συστατικών ειδική 
για την τοποθέτηση του δαπέδου ασφαλείας 
από καουτσούκ σε κουβά 13,20 κιλών 
(24x70x35) εκ. 

“
”

Δάπεδο ασφαλείας παζλ πάχους 2,5 εκ ή 3 εκ 
αντιολισθιτικό, ιδανικό για χώρους όπου απαιτείται 

προστασία από πτώση (παιδικές χαρές, πάρκα, παιδικοί 
σταθμοί, νηπιαγωγεία, σχολεία, παιδότοποι). Διατίθεται 

σε σχήμα διπλό Τ 25χ20 εκ κατασκευασμένο από 
ανακυκλώμενο ελαστικό και μίγμα 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. 

Σύμφωνο με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ1177. 

€ ( | 200.031
Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας paving (2,5) εκ.

€ ( | 200.032
Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας paving (3) εκ. 

€ ( | 200.042
Ελαστικό τελείωμα  
δαπέδου ασφαλείας
Ελαστικό τελείωμα δαπέδου ασφαλείας 
(50χ17χ14) εκ. Φιλικό προς το περιβάλλον, 100% 
ανακυκλώσιμο υλικό καουτσούκ. Σύμφωνο με τα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ1177

€ ( | 200.051
Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας ρολό 
μαύρο (2000x120x0,6) εκ.

€ ( | 200.052
Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας ρολό 
(2000x120x0,8) εκ. 

€ ( | 200.000
Ελαστικό δάπεδο 
ασφαλείας  
(50x50x2) εκ. 

€ ( | 200.001
Ελαστικό δάπεδο 
ασφαλείας  
(50x50x3) εκ. 

€ ( | 200.002
Ελαστικό δάπεδο 
ασφαλείας  
(50x50x4) εκ.

€ ( | 200.021-1
Ελαστικό δάπεδο παζλ 
ασφαλείας πράσινο
 (100x100x3) εκ. 

€ ( | 200.021-2
Ελαστικό δάπεδο παζλ 
ασφαλείας κόκκινο
 (100x100x3) εκ. 

€ ( | 203.001
Πύροι σύνδεσης ελαστικού 
δαπέδου ασφαλείας

“
”

Δάπεδο ασφαλείας αντιολισθητικό, ιδανικό για χώρους όπου 
απαιτείται προστασία από πτώση (παιδικές χαρές, πάρκα, 

παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, σχολεία, παιδότοποι). Διατίθεται 
σε πλάκες 50x50 εκ (4 πλάκες=1 μ2) 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 εκ κατά ΕΝ1177. 

“
”

Δάπεδο ασφαλείας εσωτερικού 
χώρου πάχους 0,6 ή 0,8 εκ σε 

ρολό πλάτους 1,20 και μήκους 20 
μέτρων. Αντιολισθητικό, ιδανικό για 
εσωτερικούς χώρους σχολείων, 

παιδικών σταθμών, κλπ. 
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€ 275,16 | 2.347
Ξύλινη κούνια Oslo
Στoιβαρή και ασφαλής ξύλινη κούνια από την Little Tikes για υπαίθρια διασκέδαση έως και 
3 παιδιών ταυτόχρονα. Κατασκευασμένη από αρίστης ποιότητας ξύλο ειδικά επεξεργασμένο 
να αντέχει στις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Τα μεταλλικά μέρη έχουν επικαλυφθεί για να 
μην οξειδώνονται. Διαθέτει δύο κούνιες κάθισμα και μία κούνια δίσκο (299x254x227) εκ. 

€ 196,26 | 2.382
Ξύλινη κούνια Milano
Στoιβαρή και ασφαλής ξύλινη 
κούνια από τη Little Tikes για 
υπαίθρια διασκέδαση ενός 
παιδιού. Κατασκευασμένη 
από αρίστης ποιότητας ξύλο 
ειδικά επεξεργασμένο να 
αντέχει στις δύσκολες καιρικές 
συνθήκες. Τα μεταλλικά μέρη 
έχουν επικαλυφθεί για να μην 
οξειδώνονται. Διαθέτει μια κούνια 
κάθισμα (149x227x230) εκ. 

€ 548,66 | 2.536
Σύστημα παιχνιδιού Hamburg
Ξύλινο σύστημα παιδικής χαράς από τη Little Tikes που συνδυάζει τσουλήθρα με κούνιες! 
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 εκ-τοίχο αναρρίχησης (380x320x220) εκ. 

€ 107,18 | 129.043
Ξύλινη αμμοδόχος TP
Ξύλινη αμμοδόχος από την Tp Activity Toys. 
Στρέφοντας τα καθίσματα στην σωστή φορά 
δημιουργείτε το καπάκι της αμμοδόχου. 
Σημειώστε ότι η αμμοδόχος δεν έχει πάτωμα 
αλλά περιλαμβάνεται ειδικό ύφασμα που 
εφαρμόζετε για την αποστράγγιση υδάτων 
(100x90x27) εκ. 

€ 149,01 | 129.044
Ξύλινο παγκάκι  
με αμμοδόχο TP
Ξύλινο παγκάκι πολλών δραστηριοτήτων. 
Διαθέτει δοχεία άμμου ή νερού που 
αφαιρούνται εύκολα για καθαρισμό 
και αλλαγή δραστηριότητας παιχνιδιού. 
Παρέχεται με ξύλινο κάλυμμα. 
Χωρητικότητα μπολ: 10 κιλά άμμου ή 7 
λίτρα νερού (102x50x110) εκ. 

€ 77,92 | 129.042
Ξύλινο παγκάκι Forest
Ξύλινo παιδικό παγκάκι με ύψος 
θέσης 30 εκ. Διάσταση τραπεζιού 
70x43 εκ. Μέγιστο συνολικό βάρος 
παιδιών 100 κιλά (70x90x50) εκ. 

€ 172,22  
| 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 (200) 
εκ. 

€ ( | 224.012
Αμμοδόχος γιγάντια
Κατασκευασμένη από ξύλο 
εμποτισμένου πεύκου. 
Πιστοποιημένο προϊόν κατά τα πιο 
αυστηρά πρότυπα ασφαλείας της 
Ε.Ε., EN-1176 (160x210x30) εκ. 



275Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Π
αι

δι
κέ

ς 
χα

ρέ
ς 

& 
πα

ιχ
νί

δι
α 

κή
πο

υ 
Ξ

ύλ
ινα

 σ
υσ

τή
μα

τα

€ 545,84 | 129.026
Δενδρόσπιτο με κυματιστή τσουλήθρα
Ξύλινο δενδρόσπιτο με βεράντα και κυματιστή τσουλήθρα μήκους 1,75 μέτρα. 
Το ύψος της βεράντας από το έδαφος είναι 84 εκ. Στο κάτω μέρος διαθέτει 
αμμοδόχο. Η συσκευασία περιλαμβάνει κάλυμμα αμμοδόχου για να προστατεύεται 
από τα ζώα και την βροχή όταν δεν χρησιμοποιείται (171x121x219) εκ. 

€ 517,79 | 129.027
Ξύλινη πειρατική γαλέρα
Η πειρατική γαλέρα θα ενθουσιάσει τους μικρούς 
θαλασσόλυκους με την όψη της και τις δραστηριότητες 
που τους προσφέρει. Διαθέτει θάλαμο καπετάνιου, 
γέφυρα επιτήρησης, μεγάλους χώρους παιχνιδιού, 
πηδάλιο και δύο πανιά (272x104x206) εκ. 

€ 536,34 | 129.032
Σύστημα παιχνιδιού 
Forest Multiplay
Μετατρέψτε τον κήπο σε παιδική 
χαρά με το ξύλινο σύστημα παιδικής 
χαράς Forest Multiplay. Διαθέτει 
δύο κούνιες, πύργο επιτήρησης 
και μία κυματιστή τσουλήθρα 
μήκους 1,8 μέτρων. Προσφέρει 
ατέλειωτες ώρες διασκέδασης και 
ενεργού παιχνιδιού. Η πλατφόρμα 
επιτήρησης έχει διαστάσεις 97x44 
εκ ενώ το ύψος της είναι στα 89 εκ. 
(289x252x208) εκ. 

€ 829,80 | 129.041
Σύστημα με κούνιες & τσουλήθρα Galapagos
Γιγάντιο σύστημα με κούνιες και τσουλήθρα κατασκευασμένο από κατεργασμένο υπό πίεση πεύκο. 
Μέγιστο βάρος ανά κούνια 60 κιλά και 35 κιλά ανά κάθισμα για το σύστημα κούνιας. Πιστοποιημένο 
σύμφωνα με τα πρότυπα EN71 (382x400x240) εκ. 

€ 185,61 | 129.039
Κούνια Forest δύο θέσεων
Διπλή κούνια κατασκευασμένη από κατεργασμένο 
υποπίεση πεύκο. Διαθέτει ρυθμιζόμενο 
κάθισμα. Μέγιστο βάρος ανά κούνια 45 κιλά 
(240x183x209) εκ. 

€ 145,47 | 129.040
Κούνια Forest
Μονή κούνια κατασκευασμένη από κατεργασμένη 
υποπίεση ξυλεία πεύκου. Διαθέτει ρυθμιζόμενο 
κάθισμα. Μέγιστο βάρος παιδιού 45 κιλά 
(156x183x209) εκ. 



276 Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Π
αι

δι
κέ

ς 
χα

ρέ
ς 

& 
πα

ιχ
νί

δι
α 

κή
πο

υ 
Φ

ρά
χτ

ες
-Π

ισ
ίνε

ς-
Μ

πα
λά

κι
α

€ 98,62 | 158.006
Πλαστικός φράχτης
Πολύχρωμος πλαστικός φράχτης οριοθέτησης 
χώρου παιχνιδιού. Κατάλληλος για εξωτερική 
και εσωτερική χρήση. Αποτελείται από 6 
κομμάτια διαστάσεων (80x5x58) εκ με 2 
βάσεις το καθένα (480x8x58) εκ. 

€ 71,28 | 43.009
Μπαλάκια πισίνας σετ 500 τμχ.
Ανθεκτικά, πολύχρωμα πλαστικά μπαλάκια για 
πισινόμπαλες, ιδανικά για βουτιές. Διάμετρος 7,5 εκ 
συσκευασία 500 τμχ. Πιστοποιημένα για χρήση σε 
παιδότοπους (7,5) εκ. 

€ 440,80 | 40.009
Σαλονάκι & πισίνα εξάγωνη
Κατασκευασμένη από 6 δοκούς (120x38x28) εκ.

€ 218,50 | 40.046
Πισίνα για μπαλάκια  
(160x160x25) εκ.

€ 235,60  
| 40.099
Πισίνα 
στρόγγυλη 
(150x10x38) εκ. 

€ 78,09 | 158.022
Πλαστικός φράχτης εσωτερικού χώρου
Πολύχρωμος πλαστικός φράχτης οριοθέτησης εσωτερικού χώρου. Αποτελείται από 8 
κομμάτια διαστάσεων (72x3x48) εκ με 1 βάση το καθένα (572x3x48) εκ. 

€ 97,04 | 158.025
Πλαστικός φράχτης 
Western
Πολύχρωμος πλαστικός φράχτης 
οριοθέτησης χώρου παιχνιδιού. 
Κατάλληλο για εξωτερική και 
εσωτερική χρήση. Αποτελείται 
από 10 κομμάτια διαστάσεων 
(46x3x79,5) εκ με 1 βάση το 
καθένα (460x6,5x79,5) εκ. 

€ 355,30 | 40.010
Πισίνα για μπαλάκια  
(180x180x25) εκ. 

“ ”
Φτιαγμένες από δερματίνη (PVC) ή ύφασμα και αφρολέξ 

εξαιρετικής ποιότητας (τα μπαλάκια δεν συμπεριλαμβάνονται) 

€ 304,00 | 40.100
Πισίνα στρόγγυλη  
(200x10x38) εκ. 

€ 199,50 | 40.135
Πισίνα στρόγγυλη  
(120x10x38) εκ. 

€ 59,52 | 43.002
Μπαλάκια πισίνας  
σετ 500 τμχ
Ανθεκτικά, πολύχρωμα, ιδανικά για 
βουτιές. Διάμετρος 7 εκ. Συσκευασία 
500 τμχ. (7) εκ. 

Για περισσότερα πισίνες  

επισκεφθείτε την www.playcity.gr
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€ ( | 20.048
Κέντρο παιδικής χαράς Τσουλήθρα Λαβύρινθος
Στοιβαρή κατασκευή για εσωτερικό αλλά και εξωτερικό χώρο. Φτιαγμένη από υψηλής 
ποιότητας πλαστικό ιδιαίτερα ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες. Αποτελείται από 4 
τετράγωνα πάνελ ενώ διαθέτει, μεγάλη τσουλήθρα μήκους 174 εκ, αναρρίχηση, σκάλα 
με προστατευτικά κάγκελα και κάγκελα προστασίας στο άνω διάζωμα (400x75x140) εκ. 

€ ( | 20.034
Κέντρο παιδικής χαράς λαβύρινθος 3 σημείων
Στοιβαρή κατασκευή για εσωτερικό αλλά και εξωτερικό χώρο. Φτιαγμένη 
από υψηλής ποιότητας πλαστικό ιδιαίτερα ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες. 
Αποτελείται από 13 τετράγωνα και 8 τριγωνικά πάνελ ενώ διαθέτει, 
μεγάλη τσουλήθρα μήκους 174 εκ, μικρή τσουλήθρα μήκους 130 εκ, 2 
αναρριχήσεις, 2 τούνελ παιχνιδιού, σκάλα με προστατευτικά κάγκελα και 
κάγκελα προστασίας στο άνω διάζωμα (420x400x140) εκ. 

€ ( | 20.035
Κέντρο παιδικής χαράς λαβύρινθος 6 σημείων
Στοιβαρή κατασκευή για εσωτερικό αλλά και εξωτερικό χώρο. Φτιαγμένη 
από υψηλής ποιότητας πλαστικό ιδιαίτερα ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες. 
Αποτελείται από 29 τετράγωνα και 8 τριγωνικά πάνελ ενώ διαθέτει, μεγάλη 
τσουλήθρα μήκους 174 εκ, 2 αναρριχήσεις, 4 τούνελ παιχνιδιού, σκάλα με 
προστατευτικά κάγκελα, 2 σκάλες ανοιχτού τύπου και κάγκελα προστασίας στο 
άνω διάζωμα (550x450x140) εκ. 

€ ( | 20.044
Κέντρο παιδικής χαράς λαβύρινθος 4 σημείων
Στοιβαρή κατασκευή για εσωτερικό αλλά και εξωτερικό χώρο. Φτιαγμένη 
από υψηλής ποιότητας πλαστικό ιδιαίτερα ανθεκτικό στις καιρικές 
συνθήκες. Αποτελείται από 17 τετράγωνα και 4 τριγωνικά πάνελ ενώ 
διαθέτει, 2 μεγάλες τσουλήθρες μήκους 174 εκ, 2 αναρριχήσεις, 2 
τούνελ παιχνιδιού, 2 σκάλες με προστατευτικά κάγκελα και κάγκελα 
προστασίας στα άνω διαζώματα (500x400x140) εκ. 

€ ( | 20.047
Κέντρο παιδικής χαράς λαβύρινθος 2 σημείων
Στοιβαρή κατασκευή για εσωτερικό αλλά και εξωτερικό χώρο. Φτιαγμένη από υψηλής 
ποιότητας πλαστικό ιδιαίτερα ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες. Αποτελείται από 9 
τετράγωνα πάνελ ενώ διαθέτει, μεγάλη τσουλήθρα μήκους 174 εκ, 2 αναρριχήσεις, 
τούνελ παιχνιδιού, σκάλα με προστατευτικά κάγκελα και κάγκελα προστασίας στο άνω 
διάζωμα (400x250x140) εκ. 



278 Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Π
αι

δι
κέ

ς 
χα

ρέ
ς 

& 
πα

ιχ
νί

δι
α 

κή
πο

υ 
Π

λα
στ

ικ
ά 

συ
στ

ήμ
ατ

α

€ 857,19 | 2.055
Πολυσύνθετο γυμναστήριο
Πολύ μεγάλο γυμναστήριο που εξελίσεται 
σε 4 επίπεδα. Περιλαμβάνει αναρριχήσεις, 
τσουλήθρα για νήπια 91 εκ, κυματιστή 
τσουλήθρα 183 εκ και τούνελ για 
αρκούδισμα (178x330x211) εκ. 

€ 437,31 | 2.304-1
Διώροφο κέντρο δραστηριοτήτων Evergreen
Τα παιδιά θα αξιοποιήσουν την ενεργητικότητα τους βρίσκοντας πολλές δραστηριότητες σ’ αυτόν 
τον αναβατήρα. Πολλαπλά ‘’βραχώδη’’ περάσματα για ανάβαση και μεγάλη θέα από την τεράστια 
πλατφόρμα. Δύο τσουλήθρες μικρή και μεγάλη φιλοξενούν παιδιά διαφορετικής ηλικίας. Τούνελ με 
διπλή είσοδο που λειτουργεί σαν ‘’διάδρομος απόδρασης’’ για μυστικές αποστολές και μεγάλο φρούριο 
κάτω από τον αναβατήρα για διασκεδαστικές κρυψώνες (335x140x168) εκ. 

€ 683,64  
| 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  
(445x114x128) εκ. 

€ 441,70 | 2.122
Κλασσικό κάστρο με τσουλήθρα
Περιλαμβάνει τσουλήθρα, πύργο επόπτευσης με 
πλατφόρμα και μυστική καταπακτή πίσω από το 
τζάκι (147x127x131) εκ. 

€ 311,98 | 2.044
Αναρριχητής, 
τούνελ & διπλή 
τσουλήθρα
Περιλαμβάνει διπλή 
τσουλήθρα, μία κυματιστή και 
μία λεία. Τούνελ στο επίπεδο 
του εδάφους και τοίχους 
αναρρίχησης (152x160x142) 
εκ. 

€ 312,88 | 2.007
Αναρριχητής ζούγκλας
Περιπέτεια στη ζούγκλα με 
αναρρίχηση, πλατφόρμες 
σε διαφορετικά επίπεδα, 
κινούμενες πόρτες και 
διαδρόμους για ‘’μυστικά’’ 
περάσματα (160x137x160) εκ 
μετρημένο χωρίς την τσουλήθρα 
(160x137x160) εκ. 
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€ 1.391,26 | 10.060
Φρούριο παιχνιδιού  
και δραστηριοτήτων
Γιγάντιο σύστημα για ενεργό παιχνίδι από την Step2.
Περιλαμβάνει ένα διώροφο πύργο, 2 αναρριχήσεις, 
τσουλήθρα, μπασκέτα και κούνιες. Η μπάλα για την 
μπασκέτα δεν περιλαμβάνεται (300x420x220) εκ. 

€ 865,12 | 10.055
Κέντρο παιδικής χαράς με σπιτάκι
Πολυσύνθετο παιχνίδι της Step2 με τσουλήθρα, δύο 
κούνιες, σκάλα αναρρίχησης και σπιτάκι. Ιδανικό για 
πολλά παιδιά. Μέγιστο βάρος σε κάθε κούνια 34 
κιλά (292x279,4x190,5) εκ. 
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α€ 1.630,48 | 10.061

Φρούριο παιχνιδιού  
και δραστηριοτήτων  
με κούνια κριό
Γιγάντιο κέντρο παιχνιδιού από την 
Step2, ανθεκτικής κατασκευής με διπλά 
τοιχώματα. Διαθέτει σταθερά σκαλοπάτια, 
σκάλα αναρρίχησης, τοίχο αναρρίχησης, 
τσουλήθρα, κούνιες, διθέσια κούνια 
κριό, σπιτάκι, μπασκέτα (η μπάλα δεν 
περιλαμβάνεται) (300x550x220) εκ. 

€ 951,52 | 10.062
Πλαστικό σύστημα παιδικής χαράς Clubhouse Brights
(232,4x348x177,8) εκ. 

€ 951,52 | 10.062-2
Πλαστικό σύστημα παιδικής χαράς Clubhouse
(232,4x348x177,8) εκ. 

“ ”
To Clubhouse της Step2, σε φωτεινά ή γήινα χρώματα απασχολεί τα παιδιά δημιουργικά με τις πολλές του δραστηριότητες. Μπορούν να 
γλιστρήσουν στις 2 τσουλήθρες, να προσποιηθούν ότι οδηγούν με το τιμόνι και να διασχίσουν την γέφυρα σαν να είναι σε κάποιο πύργο 
ή φρούριο. Διαθέτει παράθυρο, εύχρηστες λαβές στήριξης για μικρότερα παιδιά αλλά και μέρη για κρυφτό (232,4x348x177,8) εκ. 
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€ 339,34 | 10.070
Παιδικό σύστημα ορειβασίας κορυφή
Το σύστημα ορειβασίας της Step2 μεταφέρει τους μικρούς εξερευνητές σε μια αλπική 
περιπέτεια! Όταν έρθει η ώρα για ξεκούραση, οι μικροί εξερευνητές μπορούν να καθίσουν στα 
παγκάκια που διαθέτει το παιχνίδι. Διαθέτει 2 τοίχους ορειβασίας και μια μεγάλη τσουλήθρα 
(154,9x154,9x156,2) εκ. 

€ 317,67 | 16.011
Δενδρόσπιτο με τσουλήθρα
Η τσουλήθρα δενδρόσπιτο της Feber προσφέρει ατελείωτες ώρες δημιουργικής 
διασκέδασης. Έχει δύο πλευρικές σκάλες για να σκαρφαλώνουν τα παιδιά και 
κυματιστή τσουλήθρα μήκους 120 εκ. Υπάρχει επίσης, ενσωματωμένο ένα παγκάκι 
για να κάθονται και τραπέζι παιχνιδιού. Αναποδογυρίζοντας το τραπέζι μετατρέπεται σε 
αμμοδόχο! (200x125x139) εκ. 

€ 297,95 | 2.337
Καστράκι με τσουλήθρα
Ένας αναβατήρας που είναι ταυτόχρονα φρούριο, κάστρο και φυλάκιο, οτιδήποτε χρειάζεται η φαντασία 
του παιδιού. Προσφέρει ατελείωτες ώρες παιχνιδιού καθώς περιλαμβάνει τούνελ, τσουλήθρα, 
πλατφόρμες και σκαλοπάτια. Το μήκος της τσουλήθρας είναι 119 εκ. (343x180x123) εκ. 

€ 274,98 | 169.021
Παιδική χαρά με 2 τσουλήθρες
Ο αναρριχητικός τοίχος και η σκάλα με ενσωματωμένο χειρολισθήρα βοηθούν τα 
μικρά παιδιά κατά την αναρρίχηση. Διαθέτει τηλεσκόπιο και σωλήνα επικοινωνίας. Με 
δεντράκι στη κορυφή για «προστασία» από τον ήλιο. Κατασκευασμένη απο ανθεκτικό 
πλαστικό (118x225x195) εκ. € 205,56 | 

10.056
Πύργος παρατήρησης  
με τσουλήθρα
Ζήστε την περιπέτεια στο 
πύργο παρατήρησης και 
δεντρόσπιτο με τσουλήθρα 
της Step2 ανεβαίνοντας και 
κατασκοπεύοντας από αυτόν. 
Τα παιδιά θα περάσουν ώρες 
σε αυτό το παιχνίδι χάρη στις 
δραστηριότητες που διαθέτει 
(169x63,5x146,1) εκ. 

€ 187,99  
| 10.064
Πάρκο δραστηριοτήτων 
Panda
Αυτό το πάρκο δραστηριοτήτων 
της Step2 διαθέτει αναρρίχηση, 
σήραγγα, κρυψώνα και τσουλήθρα 
(133,4x84,5x110,5) εκ. 
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€ 728,06 | 10.069
Σύστημα παιδικής χαράς Play Up Gym
Πλαστικό σύστημα της Step2 με τσουλήθρα, δύο κούνιες, 
σκάλες και τιμόνι (213,4x283,2x190,5) εκ.

€ 666,28  
| 10.054-2
Βράχος αναρρίχησης

€ 666,28 | 10.054
Βράχος αναρρίχησης 
πολύχρωμος

€ 463,58 | 10.058
Πάρκο δραστηριοτήτων  
με δύο τσουλήθρες
Γυμναστήριο πολύ ανθεκτικής κατασκευής 
της Step2 για τα παιδιά που τους αρέσει να 
σκαρφαλώνουν σε 2 επίπεδα παιχνιδιού. 
Με 2 τσουλήθρες, τοίχο αναρρίχησης, 
σκάλα και τιμόνι για πρόσθετη διασκέδαση 
(248,9x129,5x152,4) εκ. 

€ 431,36 | 10.065
Πλαστικό σύστημα  
παιδικής χαράς Alpine Ridge
Ενισχύει την ισορροπία και τον συντονισμό των παιδιών, καθώς 
σέρνονται, ανεβαίνουν, γλιστρούν και εξερευνούν. Η φαντασία 
τους θα ταξιδέψει καθώς θα προσποιούνται ότι οδηγούν μια 
βάρκα όταν βρίσκονται πάνω στο σύστημα. 5 τοίχοι αναρρίχησης 
με λαβές, τρύπες και βήματα μεγαλώνουν την πρόκληση 
(235x254x180,3) εκ. 

€ 373,50 | 10.063
Σύστημα παιδικής χαράς  
πύργος δραστηριοτήτων
Αυτό το σύστημα της Step2 
περιλαμβάνει 2 τοίχους αναρρίχησης, 
τσουλήθρα, σκάλα, κτιστό κρησφύγετο 
και περιστρεφόμενο τιμόνι πλοίου 
(190,5x119,4x136,5) εκ. 

Ο τοίχος ορειβασίας της Step2 θα ενθουσιάσει τα παιδιά. Το κάτω μέρος είναι ιδανικό για να κρυφτούν ή να κάνουν ένα διάλειμμα μετά το παιχνίδι. 
Τα δίχτυα και οι λαβές θα προωθήσουν το συντονισμό, την ισορροπία και τη δύναμη κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού! (132,1x203,2x203,2) εκ. 
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€ 155,94 | 2.211
Αναρριχητής κρύψου & γλίστρα
Υπαίθριο γυμναστήριο, ειδικό για αναρρίχηση. Περιλαμβάνει κυματιστή τσουλήθρα, 
μυστικό παιχνιδότοπο και πλατιές πλατφόρμες σε διάφορα επίπεδα (167x143x115) εκ. 

€ 131,40 | 2.412
Παιδική χαρά γυμναστήριο
Ένα βρεφικό γυμναστήριο, παιδική χαρά από τη Little Tikes, περιλαμβάνει 
γραμματοκιβώτιο που ανοίγει, τσουλήθρα, βρεφική αναρρίχηση, τούνελ αρκουδίσματος 
και “χώρο ανάπαυσης και παιχνιδιού” (90x124x109) εκ. 

€ 122,65 | 2.066
Μικρό γυμναστήριο δραστηριοτήτων Natural
Γυμναστήριο για νήπια με τσουλήθρα και αναρριχήσεις, φτιαγμένο από πολύ 
ανθεκτικό πλαστικό υψηλής ποιότητας (76x128x76) εκ. 

€ 122,65 | 2.066-1
Μικρό γυμναστήριο δραστηριοτήτων Evergreen
Γυμναστήριο για νήπια με τσουλήθρα και αναρριχήσεις, φτιαγμένο από πολύ 
ανθεκτικό πλαστικό υψηλής ποιότητας (76x128x76) εκ. 

€ 57,63 | 10.053
Γυμναστήριο δραστηριοτήτων
Οι μικροί αθλητές θα διασκεδάσουν πολύ με τον αναρριχητή, την μπασκέτα, την εστία 
ποδοσφαίρου και μπέιζμπολ (73,7x68,6x39,4) εκ. 

€ 142,98 | 10.066
Αναρριχητής & τσουλήθρα μπαλοχαμός
Προσφέρει  αίσθηση περιπέτειας και διασκέδασης. Επιτρέπει στα παιδιά να αυξήσουν τις κινητικές 
δεξιότητές τους καθώς ανεβαίνουν, γλιστρούν και σέρνονται. Παράλληλα, αναπτύσσουν τις 
αισθητηριακές τους ικανότητές τους αρπάζοντας και πιέζοντας τις 10 μπάλες παιχνιδιού αλλά και 
πετώντας τες μέσα στο λαβύρινθο. Ενισχύουν και τις γνωστικές δεξιότητες καθώς συνδυάζουν τις 
μπάλες με το χρώμα και τις μετράνε όταν περνούν μέσα από το λαβύρινθο (90,8x135,3x97,2) εκ. 
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€ 190,41 | 16.018
Πάρκο δραστηριοτήτων
Στο πάρκο δραστηριοτήτων της Feber τα παιδιά μπορούν να αναρριχηθούν, να 
κρυφτούν, να μπουσουλήσουν, να κάνουν τσουλήθρα κ.λ.π. Η τσουλήθρα μπορεί να 
μετατραπεί σε σκάλα (167x84x101) εκ. 

€ 133,38 | 10.057
Παιδική γωνιά δραστηριοτήτων σπιτάκι
Πανέμορφη γωνιά δραστηριοτήτων της Step2 για πολύ μικρά παιδιά με πολλές 
δραστηριότητες που τα βοηθούν να βελτιώσουν τις λεπτές κινητικές τους ικανότητες! 
(83,2x80,3x106) εκ. 

€ 140,81 | 10.071
Αναρριχητής με μπασκέτα
Οι μικροί αθλητές θα ενθουσιαστούν καθώς θα ανεβαίνουν, θα πετάνε την μπάλα, θα 
κάνουν τσουλήθρα και θα σκαρφαλώνουν. Διαθέτει σκάλα αναρρίχησης και προσφέρει την 
δυνατότητα στα παιδιά να παίξουν και ποδόσφαιρο κλωτσώντας την μπάλα στα κενά στο κάτω 
μέρος του συστήματος. Συμπεριλαμβάνεται μπάλα (77,5x157,2x108) εκ. 

€ 166,77 | 10.072
Πειρατικός αναρριχητής με τσουλήθρα
Πρόκειται για έναν αναρριχητή από τη Step2 με τσουλήθρα σε σχήμα πειρατικού καραβιού. 
Διαθέτει ειδικά σχεδιασμένη αναρρίχηση για να διευκολύνει και να κρατάει ασφαλή τα 
μικρά παιδιά, μικρή κρυψώνα κάτω από το «κατάστρωμα», ναυτικό τιμόνι και πολλές 
λεπτομέρειες πειρατικού καραβιού που συναρπάζουν τα νήπια (77,5x157,2x108) εκ. 

€ 182,54 | 169.010
Γυμναστήριο παιδική χαρά
Μία παιδική χαρά σε μορφή κάστρου, περιλαμβάνει τσουλήθρα, κούνια, αθλητικές 
δραστηριότητες. Η κούνια έχει ζώνη τριπλής ασφάλειας, έχει βράχο αναρρίχησης και τα 
πλαϊνά έχουν μπασκέτα για παιχνίδι! Η μπάλα δεν περιλαμβάνεται (156x157,5x114) εκ. 

€ 131,41 | 169.022
Κέντρο δραστηριοτήτων Play Gym
Τα μικρά παιδιά προσπαθώντας να τοποθετήσουν τις μπάλες στις ειδικές τρύπες παιχνιδιού, 
αναπτύσσουν τον συντονισμό χεριού-ματιού. Είναι εύκολο στην συναρμολόγηση και 
περιλαμβάνονται 3 μπάλες παιχνιδιού (90x140x97) εκ. 
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€ 874,86 | 10.032
Γιγάντιο παιδικό σπιτάκι με κουζίνα
Ρεαλιστικό και ευρύχωρο σπιτάκι από τη Step2 για να 
παίζουν περισσότερα παιδιά. Διαθέτει χαρακτηριστικά 
που το κάνουν μοναδικό για δημιουργικό παιχνίδι, όπως 
μια πλήρη κουζίνα, πτυσσόμενο τραπέζι, παντζούρια, 
ανοιγόμενο παράθυρο στην οροφή και κουδούνι! 
(167,6x185,4x167,7) εκ. 

€ 601,69 | 10.040
Παραθαλάσσια κατοικία Gather n Grille
Η παραθαλάσσια κατοικία της Step2 είναι υπέροχη. Διαθέτει ψησταριά για ψήσιμο με 
τους φίλους, παγκάκι για δύο άτομα, ηλεκτρονικό κουδούνι, κουζίνα με νεροχύτη και 5 
αξεσουάρ (182,9x130,8x149,9) εκ. 

€ 550,71 | 10.039
Εξοχικό σπιτάκι κλασικό
Εξοχικό σπίτι της Step2 από τα πιο αγαπημένα των παιδιών, χάρη στις δυνατότητες του 
για παιχνίδι και της ιδιαίτερης μορφολογίας του. Διαθέτει τραπέζι, κουζινάκι, ρολόι, 
τηλέφωνο και κουδούνι. Δεν περιλαμβάνετε η καρέκλα που εμφανίζεται στο εσωτερικό 
(128,3x139,7x163,2) εκ. 

€ 493,71 | 10.045-4
Παιδικό σπιτάκι Sweetheart
Αυτό το σπιτάκι της Step2 είναι ιδανικό για τις μικρές κυρίες. Με ψησταριά, ηλεκτρονικό 
κουδούνι, τραπεζάκι το οποίο αναδιπλώνεται και γίνεται σχάρα, γλάστρα σε σχήμα 
καρδιάς προκειμένου να φυτέψουν τα δικά τους λουλούδια καθώς και ρολόϊ χάρη στο 
οποίο τα παιδιά θα διδαχτούν την ώρα, παράθυρο στην οροφή για περισσότερο φως 
(134,6x119,4x147,3) εκ.

€ 517,39 | 10.044
Παιδικό σπιτάκι με δραστηριότητες Fun Center
Το σπιτάκι-κέντρο δραστηριοτήτων της Step2 θα κρατήσει τα παιδιά για ώρες 
απασχολημένα αφού διαθέτει πολλές γωνιές παιχνιδιού. Τσουλήθρα, τοίχο 
δραστηριότητας, ενσωματωμένο τραπέζι για πικ-νικ με 2 καθίσματα ιδανικό για 
σνακ και σπιτάκι για ατελείωτο παιχνίδι. Περιλαμβάνει 2 μπαλάκια, 2 κόκκινα και 2 
μπλε δαχτυλίδια (161,3x213,4x147,3) εκ. 
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€ 476,53 | 10.038
Παιδικό σπιτάκι με μπαλκόνι
Αυτό το Step2 σπιτάκι διαθέτει μπροστινή βεράντα 
που είναι ιδανική για σκίαση στις ηλιόλουστες 
μέρες, με ενσωματωμένο παγκάκι ξεκούρασης. 
Παρέχει πολλές δυνατότητες παιχνιδιού ρόλων. 
Με παράθυρο προκειμένου να είναι φωτεινότερο, 
νεροχύτη με περιστρεφόμενη βρύση, ηλεκτρονικό 
κουδούνι, θυρίδα αλληλογραφίας, τηλέφωνο και 
σόμπα (147,3x124,4x128,5) εκ. 

€ 474,91 | 169.038
Παιδικό σπιτάκι πολλών δραστηριοτήτων με τσουλήθρα
Πλαστικό παιδικό σπιτάκι που προσφέρει πολλούς τρόπους παιχνιδιού και ενασχόλισης. 
Διαθέτει καλάθι μπασκέτας, εστία ποδοσφαίρου με δίχτυ και στόχο για παιχνίδι ευστοχίας. 
Διαθέτει επίσης ενσωματωμένο τραπεζάκι και δύο καρεκλάκια. Το εσωτερικό θυμίζει ένα 
πραγματικό σπίτι (123x219x120) εκ. 

€ 441,94 | 10.049
Παιδικό σπιτάκι με τζάκι
Αυτό το σπιτάκι της Step2 προσφέρεται για ένα φανταστικό δείπνο στο τραπεζάκι που 
υπάρχει μέσα. Επίσης, έχει κουζίνα με νεροχύτη, περιστρεφόμενη βρύση και εστία, ενώ 
διαθέτει εξωτερικά καθίσματα και τραπεζάκι. Η οροφή διαθέτει φεγγίτη ενώ δίπλα στα 
παράθυρα υπάρχουν μεγάλες γλάστρες στις οποίες μπορούν τα παιδιά να φυτέψουν τα 
λουλούδια της αρεσκείας τους (127,3x149,2x147,3) εκ. 

€ 440,44 | 10.041
Παιδική βίλα με πέτρινο τζάκι
Η παιδική βίλα της Step2 με τα ρεαλιστικά χαρακτηριστικά που διαθέτει στο εξωτερικό 
και στο εσωτερικό της την καθιστούν μια ονειρεμένη κατοικία. Διαθέτει «πέτρινο» 
τζάκι, κουζίνα με νεροχύτη, τηλέφωνο, ενσωματωμένη γλάστρα για λουλούδια, θυρίδα 
αλληλογραφίας και ηλεκτρονικό κουδούνι (139,7x137,2x148,6) εκ. 

€ 468,87 | 2.071
Ξύλινη καλύβα
Σπιτάκι, σαν καταφύγιο βουνού πολύ γερής κατασκευής από την Little Tikes που 
συμπεριλαμβάνει τζάκι, τηλέφωνο και τραπέζι που ανοίγει. Οι καρέκλες δεν 
συμπεριλαμβάνονται (145x122x150) εκ. 
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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 (186x93x120) εκ. 

Σπ
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€ 390,00 | 2.082-1
Εξοχικό σπιτάκι Evergreen

€ 390,00 | 2.082-4
Εξοχικό σπιτάκι Pink

€ 391,76  
| 2.305
Σπιτάκι πολλών 
δραστηριοτήτων 
Earth

€ 391,76  
| 2.305-1
Σπιτάκι πολλών 
δραστηριοτήτων 
Evergreen

€ 323,45  
| 2.371
Καλύβα  
πικ-νικ

€ 314,61  
| 2.371-2
Καλύβα πικ 
νικ Natural

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 
(140x124x147) εκ. 

“ ”
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 (127x104x131) εκ.
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€ 380,84 | 7.015
Παιδικό εξοχικό σπίτι
Τα παιδιά θα διασκεδάσουν πολύ παίζοντας μέσα σε αυτό το γοητευτικό εξοχικό σπίτι. 
Στο εσωτερικό του διαθέτει τζάκι και τέσσερα γωνιακά καθίσματα για τους επισκέπτες, 
νεροχύτη, φούρνο, καυστήρες και διαμορφωμένα ράφια, καθώς και φούρνο με 
εξωτερική καμινάδα, για περισσότερο μαγείρεμα (101,6x121,9x132) εκ. 

Simplay3®  •  9450 Rosemont Drive, Streetsboro, OH 44241  •  1-866-855-0100  •  www.Simplay3.com

UPC
Product Dimensions

(L x W x H)
Product  
Weight

Shipping 
Weight

Carton Dimensions
(L x W x D) CubeSKU

8-52806-00739-021703R-01 40" x 48" x 51" 67 lbs. 48" x 40" x 18" 73 lbs. 20 cft. 

Children ages 1½ and up love stepping inside this charming cottage for hours of unlimited  
play experiences.

•  Features rich detailing and an open, airy style for a full view of playtime happenings
•  Interior features a kitchen with sink, oven and burners, and molded-in shelves
•  Exterior chimney offers more cooking fun with a pretend pizza oven
•  Four corner seats are perfect for playmates
•  Window sills offer a place to serve up culinary creations or race around the  

molded-in track with mini vehicles
• Durable, double-wall plastic construction
• Adult assembly required

12/21/2017

TM

217030

Cottage
Garden View

years
1½-5

€ 321,04 | 10.042
Παιδικό σπιτάκι πολλών δραστηριοτήτων
υτό το σπιτάκι από τη Step2 προσφέρει στα παιδιά ώρες ευφάνταστης διασκέδασης! 
με πολλές ρεαλιστικές δραστηριότες. Περιλαμβάνει θυρίδα αλληλογραφίας, σχάρα 
ψησίματος, τροχό νερού, κουβαδάκι, πάγκο φύτευσης ακόμα και πραγματικών 
λουλουδιών και 7 αξεσουάρ. Ο ανοιχτός σχεδιασμός του επιτρέπει τον έλεγχο των 
παιδιών καθώς παίζουν (95,3x179,1x137,2) εκ.

€ 262,54 | 10.037
Παιδικό σπιτάκι Neat n Tidy πράσινο (88,9x129,5x118,1) εκ. 

€ 262,54 | 10.037-2
Παιδικό σπιτάκι Neat n Tidy γαλάζιο (88,9x129,5x118,1) εκ. 

€ 262,54 | 10.037-3
Παιδικό σπιτάκι Neat n Tidy μπορντό (88,9x129,5x118,1) εκ. 

€ 262,54 | 10.037-4
Παιδικό σπιτάκι Neat n Tidy ροζ (88,9x129,5x118,1) εκ. 

”“Αυτή η παιδική κατοικία έχει διαμορφωμένο πάτωμα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο δωμάτιο ή στην αυλή! Τα παιδιά θα διασκεδάσουν 
πολύ μέσα από το παιχνίδι ρόλων, αφού θα καθαρίζουν το σπίτι τους και θα προσποιούνται ότι είναι η μαμά και ο μπαμπάς. Στο εξωτερικό 
του διαθέτει ηλεκτρονικό κουδούνι, γραμματοκιβώτιο, ενώ στο εσωτερικό του βρύση, τζάκι, τραπεζαρία, τηλέφωνο και κάθισμα (μέγιστο 

βάρος 16 κιλά). Το ύψος στο εσωτερικό του είναι 1,14 μέτρα. Απαιτούνται δύο μπαταρίες “ΑΑΑ” (οι οποίες δεν περιλαμβάνονται). 
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€ 262,00 | 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 (128x94x121) εκ. 

€ 219,05 | 2.048
Σπιτάκι
Πολύ όμορφο σπιτάκι με λεπτομέρειες τούβλου στους τοίχους. Έχει 
δύο παράθυρα με παντζούρια που ανοίγουν. Τραπεζάκι που ανοίγει και 
τηλέφωνο (112x112x117) εκ. 

€ 151,56 | 2.518
Παραθαλάσσια κατοικία (109x89x125) εκ. 

€ 151,56 | 2.518-2
Παραθαλάσσια κατοικία κόκκινη (109x89x125) εκ. 

€ 114,29  
| 7.019
Γραμματοκιβώτιο 
μπεζ
(60,9x33x129,5) εκ.

€ 102,66  
| 7.020
Γραμματοκιβώτιο 
κόκκινο
(58,4x33x127,6) εκ. 

€ 102,66  
| 7.021
Γραμματοκιβώτιο 
μαύρο
(58,4x31,7x126,3) εκ.

”

”

“

“

Το γραμματοκιβώτιο Classic Home ανήκει στη νέα σειρά ανθεκτικών πλαστικών γραμματοκιβωτίων all-in-one και ταχυδρομικών 
θυρίδων από τη Simplay3. Διαθέτοντας αμφότερες εμπρός και πίσω θύρες πρόσβασης ταχυδρομείου (και ανοιχτό κατόχου 

εφημερίδων), αυτό το οικιακό ταχυδρομείο post mount είναι μια έξυπνη επιλογή για εύκολη και ασφαλή ανάκτηση 
ταχυδρομείου, καταλόγων, μικρών πακέτων και εφημερίδων. Οι μαγνήτες υψηλής πίεσης κρατούν τις πόρτες κλειστές και 

ασφαλείς, διατηρώντας το ταχυδρομείο στεγνό και ασφαλές. Εύκολη εγκατάσταση γραμματοκιβωτίου σε νέα ή υπάρχουσα θέση. 

Περιλαμβάνει δύο 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 
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€ 200,72 | 10.034-4
Παιδικό σπιτάκι Four Seasons ροζ
Παιδικό σπιτάκι της Step2 με πολλές λεπτομέρειες. Διαθέτει μικρό τραπεζάκι, 
δάπεδο και 2 καθίσματα στο εσωτερικό του, ταχυδρομικό κουτί και ηλεκτρονικό 
κουδούνι (76,2x101,6x109,2) εκ.

€ 174,42  
| 10.035-4
Εξοχικό σπιτάκι 
με αυλή ροζ

€ 261,12 | 10.046
Παιδικό σπιτάκι με ψησταριά
Αυτό το εξοχικό σπίτι της Step2 αγαπημένο των παιδιών! στο εσωτερικό του έχει δάπεδο 
με οπές αποστράγγισης και περιλαμβάνειι κουζίνα μαζί με κάθισμα, βρύση, τζάκι, 
ρολόϊ τοίχου, τηλέφωνο και ράφια. Διαθέτει ενσωματωμένη γλάστρα λουλουδιών για 
πραγματικά ή ψεύτικα λουλούδια και γραμματοκιβώτιο (88,9x129,5x118,1) εκ. 

€ 171,74 | 10.047
Παιδικό σπιτάκι με πολύχρωμα μπαλάκια
tep2 τα παιδιά αναπτύσσουν το συντονισμό χεριού-ματιού και τις λεπτές κινητικές δεξιότητες 
τους καθώς εκτοξεύουν τις 20 πολύχρωμες μπάλες στην οροφή. Ρίξτε τις μπάλες στην 
οροφή του σπιτιού, παρατηρήστε την διαδρομή τους και ακούστε τον ήχο τους καθώς 
πέφτουν στον λαβύρινθο (83,8x91,4x106,7) εκ. 

€ 261,54 | 10.050
Σπιτάκι δραστηριοτήτων για όλους
Τα παιδιά μπορούν να μαγειρέψουν το αγαπημένο τους φαγητό και να το απολαύσουν 
στο τραπεζάκι. Διαθέτει ευρύχωρο εσωτερικό και υψηλή οροφή, περιστρεφόμενη βρύση 
κουζίνας, καπάκι για το παιχνίδι άμμου και νερού καθώς και κουζινικά σκεύη για το σνακ. 
Φιλικό και προς Α.Μ.Ε.Α. καθώς δίνει την δυνατότητα σε όλα τα παιδάκια για ενεργό παιχνίδι 
(137,2x132,1x152,4) εκ. 

€ 174,42  
| 10.035
Εξοχικό σπιτάκι 
με αυλή

”
“Είναι η τέλεια κατοικία από τη Step2 για ατέλειωτες ώρες 

παιχνιδιού. Ο ανθεκτικός παιδικός ξενώνας διαθέτει ρεαλιστικό 
κουδούνι για να σας ενημερώνει πότε οι επισκέπτες σας είναι 

εδώ καθώς και ενσωματωμένο πάτωμα. Επίσης, διαθέτει 
ενσωματωμένη μεγάλη γλάστρα λουλουδιών, γλαστράκια 

και φτυαράκια προκειμένου οι μικροί μας φίλοι να φυτέψουν 
πραγματικά ή ψεύτικα λουλούδια (82,6x99,7x118,1) εκ.
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€ 523,83 | 20.025
Τούνελ τρενάκι βασικό set
Πολύ ανθεκτικό και όμορφο τούνελ παιχνιδιού σε σχήμα από τρενάκι. Το βασικό set περιέχει την είσοδο, 
την έξοδο και 3 σπόνδυλους. Η δεύτερη φωτογραφία περιέχει το βασικό σετ και έξτρα προσθήκη 
σπονδύλων (175x70x84) εκ. 

€ 144,38 | 20.026
Βαγόνι τρένου προσθήκη
Ένα βαγόνι για επέκταση του παιδικού τούνελ τρενάκι. Στη 
φωτογραφία εμφανίζονται τρία βαγόνια (62x70x58) εκ. 

€ 33,09 | 30.045
Τούνελ μικρό
Διασκεδαστικό παιχνίδι τούνελ μήκους 180 εκ. Πολύ πρακτικό, ανοίγει 
για παιχνίδι στιγμιαία και ξανακλείνει το ίδιο εύκολα για την αποθήκευση 
(180x60) εκ. 

€ 44,11 | 30.046
Τούνελ μεγάλο
Διασκεδαστικό παιχνίδι τούνελ μήκους 300 εκ. Πολύ πρακτικό, ανοίγει 
για παιχνίδι στιγμιαία και ξανακλείνει το ίδιο εύκολα για την αποθήκευση 
(300x60x60) εκ. 

€ 199,04 | 16.004
Τούνελ χαρούμενη κάμπια
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. 
Περιλαμβάνονται 4 σπόνδυλοι+πρόσωπο+ουρά (217x100x108) εκ. 

€ 154,66 | 16.005
Τούνελ κάμπια προσθήκη
Με την πρόσθεση των τεσσάρων αυτών σπονδύλων μπορείτε να επεκτείνετε την χαρούμενη 
κάμπια, χωρίς να χρειαστεί να την αγοράσετε ολόκληρη! (170x100x61) εκ. 

€ 118,95 | 30.068
Βαρέλι παιχνιδιού & 
ισορροπίας
Διασκεδαστικό βαρέλι για 
παιχνίδι και γυμναστική 
διαμέτρου 60 εκ και ύψους 80 
εκ. Τα παιδιά μπορούν να το 
κυλάνε, να κρύβονται μέσα ή 
να το τοποθετήσουν οριζοντίως 
για ασκήσεις γυμναστικής 
(60x60x80) εκ. 
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€ 48,07 | 212.002
Ξύλινο παιδικό ποδοσφαιράκι
ξύλινο παιδικό ποδοσφαιράκι με πόδια, διαθέτει τέσσερα χερούλια 
χειρισμού από κάθε πλευρά (64x37x11) εκ. 

€ 170,77 | 214.001
Σετ επιδαπέδιου σκακιού
Σετ 32 μεγάλων φιγούρων 16+16 και ασπρόμαυρης σκακιέρας, με πλάκες 15x15 εκ, 
για να φτιάξετε το δικό σας επιδαπέδιο σκάκι. Το ύψος του Βασιλιά είναι στα 31 εκ.

€ 93,50 | 212.001
Ξύλινο παιδικό ποδοσφαιράκι με πόδια
Ξύλινο παιδικό ποδοσφαιράκι με πόδια, διαθέτει τέσσερα χερούλια χειρισμού από κάθε 
πλευρά (68x93x59) εκ. 

για περισσότερα παιχνίδια 
επισκεφθείτε την www.playcity.gr

€ 179,08 | 16.010
Σκορ 4 γιγάντιο
Οι οδηγίες είναι γνωστές...οι παίχτες, δύο ή περισσότεροι, θα προσπαθήσουν να κάνουν 
μία γραμμή με 4 δίσκους διαγώνια, κάθετα, οριζόντια με κάθε τρόπο. Ο πρώτος 
παίχτης ή η πρώτη ομάδα που θα το καταφέρει είναι αυτοί που κερδίζουν το παιχνίδι 
(122x57x117) εκ. 

€ 250,08 | 214.002
Γιγάντιος γκρινιάρης
Ένα διαχρονικά αγαπημένο επιτραπέζιο παιχνίδι τώρα σε γιγάντια επιδαπέδια έκδοση. 
Το σετ περιλαμβάνει 12 φιγούρες 20 εκ ύψος, 3 σε κάθε χρώμα, χαλάκι παιχνιδιού 
100x100 εκ και 2 ζάρια 16 εκ και 7 εκ. Διατίθεται σε πρακτική τσάντα μήκους 100 εκ 
και διαμέτρου 26 εκ για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση. Το παιχνίδι ξεκινά έχοντας 
τοποθετημένες ο κάθε παίκτης τις φιγούρες του στην αρχή. Στο παιχνίδι παίζουν με τη 
σειρά οι παίκτες ρίχνοντας το ζάρι και προσπαθώντας να φέρουν 6αρι για να μπούν στο 
παιχνίδι με τη φιγούρα τους. Έπειτα αφού μπουν σκοπός είναι να τη φθάσουν στο κέντρο. 
Ο πρώτος που θα συγκεντρώσει όλες τις φιγούρες του στο κέντρο είναι ο νικητής.  
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€ 132,38 | 2.292
Γιγάντια τσουλήθρα εύκολης αποθήκευσης Primary
Η σκάλα έχει ενσωματωμένα κάγκελα και φαρδιά σκαλοπάτια για εύκολο 
σκαρφάλωμα. Τσουλήθρα 180 εκ. (213x122x134) εκ. 

€ 132,37 | 2.292-1
Γιγάντια τσουλήθρα εύκολης αποθήκευσης Evergreen
Η σκάλα έχει ενσωματωμένα κάγκελα και φαρδιά σκαλοπάτια για εύκολο 
σκαρφάλωμα. Τσουλήθρα 180 εκ. (213x122x134) εκ. 

€ 132,38 | 2.292-5
Γιγάντια τσουλήθρα εύκολης αποθήκευσης Rainbow
Η σκάλα έχει ενσωματωμένα κάγκελα και φαρδιά σκαλοπάτια για εύκολο 
σκαρφάλωμα. Τσουλήθρα 180 εκ. (213x122x134) εκ. 

€ 86,78 | 2.218-2
Μεγάλη πτυσσόμενη τσουλήθρα Sunshine
Μεγάλη τσουλήθρα ανθεκτικής κατασκευής εύκολη στην αποθήκευση γιατί 
ξεκλειδώνει και μαζεύεται εύκολα (168x97x97) εκ. 

€ 96,34 | 2.218-4
Μεγάλη πτυσσόμενη τσουλήθρα Princess
Μεγάλη τσουλήθρα ανθεκτικής κατασκευής εύκολη στην αποθήκευση γιατί 
ξεκλειδώνει και μαζεύεται εύκολα (168x97x97) εκ. 

€ 86,78 | 2.218
Μεγάλη πτυσσόμενη τσουλήθρα Primary
Μεγάλη τσουλήθρα ανθεκτικής κατασκευής εύκολη στην αποθήκευση γιατί ξεκλειδώνει 
και μαζεύεται εύκολα (168x97x97) εκ. 
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€ 68,62 | 10.067
Πτυσσόμενη παιδική τσουλήθρα μικρή
Η μικρή τσουλήθρα της Step2 έχει το τέλειο μέγεθος για μικρά παιδιά. Διπλώνεται 
για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση. Διαθέτει φαρδιά σκαλιά και χειρολισθήρες 
για ασφαλή και εύκολη ανάβαση στη κορυφή (45,1x110,5x64,8) εκ. 

€ 138,53 | 10.068
Πτυσσόμενη παιδική τσουλήθρα μεγάλη
Η μεγάλη πλαστική τσουλήθρα της Step2 θα παρέχει στα παιδιά σας αμέτρητες ώρες 
διασκέδασης. Διαθέτει υψηλές πλευρές και λαβές για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των 
παιδιών. Αναδιπλώνεται για εύκολη αποθήκευση. Τσουλήθρα 160 εκ. (162,6x96,5x104,2) εκ. 

€ 88,98 | 169.004
Τσουλήθρα μεγάλη Maxi Slide
Η παιδική τσουλήθρα μaxi Slide έχει μεγάλα σκαλοπάτια και χειρολαβή έτσι ώστε τα παιδιά να 
ανεβαίνουν με ασφάλεια και ευκολία. Προαιρετικά μπορεί να συνδεθεί σε οποιοδήποτε απλό λάστιχο 
κήπου και μέσω του ειδικού ψεκαστήρα νερού που διαθέτει να προσφέρει περισσότερη διασκέδαση και 
απόλαυση κατά το παιχνίδι. Το ύψος της τσουλήθρας μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί ανάλογα με την 
ηλικία των παιδιών. Διπλώνει για εύκολη αποθήκευση. Μήκος τσουλήθρας 153 εκ. (77x184x97) εκ. 

€ 117,92 | 169.005
Τσουλήθρα γιγάντια
Γιγάντια πλαστική τσουλήθρα με μεγάλη βάση, που της προσφέρει 
σταθερότητα. Προαιρετικά μπορεί να συνδεθεί σε οποιοδήποτε απλό λάστιχο 
κήπου και μέσω του ειδικού ψεκαστήρα νερού που διαθέτει να προσφέρει 
περισσότερη διασκέδαση και απόλαυση κατά το παιχνίδι. Διπλώνει για γρήγορη 
και εύκολη αποθήκευση. Μήκος τσουλήθρας 170 εκ. (110x173x97) εκ. 

€ 108,00 | 55.045
Γιγάντια τσουλήθρα εύκολης αποθήκευσης Bildo
Μεγάλη τσουλήθρα ανθεκτικής κατασκευής εύκολη στην αποθήκευση γιατί ξεκλειδώνει 
και μαζεύεται εύκολα. Τσουλήθρα 195 εκ. (202x70x134) εκ. 

€ 78,80 | 55.044
Μεγάλη τσουλήθρα εύκολης αποθήκευσης Bildo
Μεγάλη τσουλήθρα ανθεκτικής κατασκευής εύκολη στην αποθήκευση γιατί ξεκλειδώνει 
και μαζεύεται εύκολα. Τσουλήθρα 155 εκ. (180x44x110) εκ. 
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€ 46,37 | 2.410-4
Η πρώτη μου τσουλήθρα Princess (122x50x70) εκ. 

€ 46,37 | 2.410
Η πρώτη μου τσουλήθρα Sunshine (122x50x70) εκ. 

“ ”
Πολύ σταθερή, διαθέτει αντιολισθητικά σκαλοπάτια και χειρολαβές, κατασκευασμένη από ανθεκτικό 

πλαστικό, σε όμορφα φωτεινά χρώματα... ιδανική λύση για τα πρώτα γλιστρήματα! Τσουλήθρα 90 εκ. 

€ 42,92 | 169.003
Τσουλήθρα Fun Slide
Παιδική τσουλήθρα Fun Slide, 
από ανθεκτικό πλαστικό.  
Διαθέτει μήκος ολίσθησης 107 
εκ. Διπλώνει για ευκολότερη 
αποθήκευση (58x108x66) εκ. 

€ 51,81 | 169.020
Μπασκέτα  
& τσουλήθρα 2 σε 1
Μοναδικό παιχνίδι, προσαρμόζεται 
εύκολα από μπασκέτα σε τσουλήθρα 
και το αντίστροφο χωρίς εργαλεία. 
Διαστάσεις όταν είναι μπασκέτα: 
(51x67x100,4) εκ. Διαστάσεις όταν 
είναι τσουλήθρα: (51x111x54) εκ.  

€ 68,46 | 169.018
Τσουλήθρα & μπασκέτα 6 σε 1
Το συγκεκριμένο παιχνίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα παιδιά για μπάσκετ, 
ποδόσφαιρο, μπέιζμπολ, γκολφ, τσουλήθρα και παιχνίδι ευστοχίας. Είναι εύκολης 
αποθήκευσης. Διαστάσεις όταν είναι μπασκέτα: (75,2x81,3x120,5) εκ. Διαστάσεις όταν 
είναι τσουλήθρα: (70x104,5x63,2) εκ.  

€ 50,81 | 169.017
Τσουλήθρα & τραμπάλα 2 σε 1
Μετατρέπεται εύκολα από τραμπάλα σε τσουλήθρα και γι αυτό είναι αξιαγάπητο. Όταν είναι 
τσουλήθρα, διαθέτει σκάλες με αντιολισθητική υφή και λαβές για ασφάλεια ενώ όταν 
γίνεται τραμπάλα, έχει μια εξαιρετικά ευρεία βάση και χειρολαβές για να είναι ασφαλή τα 
παιδιά ενώ λικνίζονται. Διαστάσεις όταν είναι τσουλήθρα: (81,3x50x51,8) εκ. Διαστάσεις 
όταν είναι τραμπάλα: (84,6x50x51,8) εκ  

€ 54,63 | 169.016
Τσουλήθρα Splash Slide
Έχει μεγάλα σκαλοπάτια έτσι ώστε 
τα παιδιά να ανεβαίνουν με ασφάλεια 
και ευκολία. Προαιρετικά μπορεί 
να συνδεθεί σε οποιοδήποτε απλό 
λάστιχο κήπου και μέσω του ειδικού 
ψεκαστήρα νερού που διαθέτει να 
προσφέρει περισσότερη διασκέδαση 
και απόλαυση κατά το παιχνίδι. 
Μήκος ολίσθησης τσουλήθρας  
107 εκ. (53x116x63) εκ. 



295Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Π
αι

δι
κέ

ς 
χα

ρέ
ς 

& 
πα

ιχ
νί

δι
α 

κή
πο

υ 
Τρ

αμ
πά

λε
ς

€ 235,71 | 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 180 εκ. (283x70x173) εκ. 

€ 172,22 | 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 (200) εκ. 

€ 161,24 | 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 κιλά! 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) εκ. (234x60x97) εκ. 

€ 151,89 | 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 εκ με αποτέλεσμα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
από διαφορετικές ηλικίες. Μέγιστο βάρος ανά θέση 35 κιλά (260x25x58) εκ. 

€ 113,26 | 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) εκ. 

€ 63,50  
| 158.008
Κουνιστό ψαράκι
Μέγιστο βάρος παιδιού 
30 κιλά, διατίθεται σε 
διαφορετικά χρώματα 
(107x33,5x88) εκ. 

€ 72,63 | 169.007
Τραμπάλα περιστροφική 
Seesaw
Μεταλλική τραμπάλα, με κλασική και 
περιστροφική κίνηση. Για χρήση σε 
εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Διαθέτει 
αντιολισθητικές χειρολαβές. Μέγιστο βάρος 
ανά θέση 45 κιλά (77x198x57) εκ. 

€ 78,02 | 169.035
Τραμπάλα παιχνιδιού & 
τραπεζάκι με παγκάκια
Πλαστικό παιδικό τραπεζάκι 
με παγκάκια που μετατρέπεται 
εύκολα και χωρίς εργαλεία σε 
παιδική τραμπάλα. Μπορεί να 
φιλοξενήσει έως και 4 παιδιά. 
Κατασκευασμένο από άριστης 
ποιότητας, ανθεκτικό υλικό, 
κατάλληλο για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση  
(66x110,5x54) εκ. 
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€ 41,99 | 2.217
Κουνιστή φάλαινα μπλε
Ενσωματωμένα χερούλια για στήριγμα. Χωράει έως τρία παιδιά 
(105x43x36) εκ. 

€ 54,26 | 2.003
Κουνιστή αστυνομική μοτοσυκλέτα
Γυρίστε το κλειδί για να πάρει μπρος η μηχανή και ακούστε ήχους μοτοσυκλέτας 
καθώς κινείται (81x30x41) εκ. 

€ 25,86 | 2.022
Κουνιστό αλογάκι μπλε

€ 25,86 | 2.022-1
Κουνιστό αλογάκι κόκκινο

€ 27,09 | 2.022-4
Κουνιστό αλογάκι ροζ

€ 15,93 | 15.104 Τραμπάλα βατραχάκι€ 15,93 | 15.110 Τραμπάλα αστυνομικό

€ 15,93 | 15.144 Τραμπάλα μελισσάκι€ 15,93 | 15.143 Τραμπάλα πασχαλίτσα

“
“

”

”Υπέροχες τραμπάλες 
για ένα παιδάκι με 
θέμα βατραχάκι, 

αστυνομικό, 
πασχαλίτσα 
και μελισάκι. 

ΚατασκευασμένΕς 
από ανθεκτικό 

πλαστικό ενώ η βάση 
τους είναι φαρδιά για 
απόλυτη σταθερότητα. 
Ύψος καθίσματος 22 
εκ (71x37x27) εκ. 

Η ψηλή πλάτη στο κάθισμα και η φαρδιά βάση έχουν σχεδιαστεί 
ειδικά για μεγαλύτερη ασφάλεια (91x74x58) εκ. 
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€ 71,82 | 10.051
Παιδική τραμπάλα Totter
Η παιδική τραμπάλα Totter της Step2 είναι ένα κλασικό παιχνίδι 
αυλής με μοντέρνα εμφάνιση. Τα φωτεινά της χρώματα θα 
ενθουσιάσουν τα παιδιά. Βοηθά στη ανάπτυξη των κοινωνικών 
δεξιοτήτων καθώς τα παιδιά συνεργάζονται προκειμένου να 
κουνηθούν. Πολύ ανθεκτική με εύκολη λαβή για τα μικρά παιδιά 
(38,7x121,3x36,8) εκ. 

€ 40,95 | 10.104
Κουνιστό αλογάκι καφέ
Το Rocking Horse της Step2 είναι ένα ανανεωμένο 
παιχνίδι «ιππασίας». Οι μικροί καουμπόηδες αλλά και τα 
κορίτσια θα αγαπούν να λικνίζονται μπρος-πίσω με αυτό 
το χαριτωμένο, ελαφρύ, ανθεκτικό πλαστικό αλογάκι. 
Διαθέτει ασφαλές κάθισμα με εύκολη λαβή στήριξης 
(27,9x64,8x43,8) εκ. 

€ 38,48  
| 55.046
Τραμπάλα 3 
θέσεων δελφίνι 
μπλε Bildo 
(98x42x45) εκ. 

€ 38,48  
| 55.046-3
Τραμπάλα 3 
θέσεων δελφίνι 
κίτρινη Bildo 
(98x42x45) εκ. 

€ 38,48  
| 55.046-2
Τραμπάλα 
3 θέσεων 
δελφίνι 
κόκκινη Bildo 
(98x42x45) εκ. 

“

“

”

”

Τραμπάλα για 1, 2 μέχρι και 3 παιδιά από την 
Bildo πολύ στιβαρής κατασκευής. Η σταθερή βάση, 

τα άνετα καθίσματα και οι μεγάλες χειρολαβές 
εξασφαλίζουν ασφαλές και διασκεδαστικό παιχνίδι.

€ 49,05 | 169.024
Τραμπάλα Seesaw
Τα αξιολάτρευτα καθίσματα της 
τραμπάλας θυμίζουν τα φτερά 
μιας φάλαινας. Κατάλληλη για 
εσωτερική και εξωτερική χρήση 
(42x116x42,5) εκ. 

€ 27,96 | 15.092
Τραμπάλα σκυλάκι
(101x40x38) εκ. 

€ 27,96 | 15.069
Τραμπάλα κροκόδειλος
(101x40x38) εκ. 

€ 27,96 | 15.093
Τραμπάλα δράκος
(101x40x38) εκ. 

Τραμπάλες που μοιάζουν με ένα πολύ συμπαθητικό κροκόδειλο, με ένα όμορφο σκυλάκι ή με έναν φιλικό 
δράκο. Το μεγάλο μήκος τους επιτρέπουντην ταυτόχρονη χρήση από τρία παιδιά. Η σταθερή βάση τους, τα 

άνετα καθίσματα και οι μεγάλες χειρολαβές εξασφαλίζουν ασφαλές και διασκεδαστικό παιχνίδι.
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€ 169,16 | 10.075
Παιδικό όχημα με διαδρομή
Η πλάτη του οχήματος της Step2 είναι υψηλή, 
διαθέτει χερούλι και πέλμα για ασφαλή οδήγηση. 
Περιλαμβάνει δύο βοηθητικά σκαλιά προκειμένου 
να ανεβεί το παιδί στο όχημα. Η διαδρομή 
αποτελείται από 3 κομμάτια συνολικού μήκους 3,05 
μ. (77,5x312,4x37,5) εκ. 

€ 91,90 | 10.085
Παιδικό όχημα Dash n Go με διαδρομή
Ετοιμαστείτε να φτάσετε πρώτοι στη γραμμή τερματισμού με αυτό το 
παιδικό όχημα από την Step2. Περιπετειώδες παιχνίδι με μοντέρνα 
και φωτεινά χρώματα, θα προσφέρει στο παιδί ώρες ενεργού και 
χαρούμενου παιχνιδιού (171,5x44,4x21,6) εκ. 

€ 402,90 | 10.095
Μονοθέσιο extreme coaster  
με ράμπα & διαδρομή
Το extreμe-coaster της Step2 έχει σχεδιαστεί 
για μικρά παιδιά αλλά εξακολουθεί να 
αρέσει και σε μεγάλα. Η αναρρίχηση των 
σκαλοπατιών για να επαναφέρουν το μονοθέσιο 
στην αφετηρία, βοηθά στην ενίσχυση της 
ισορροπίας και την ανάπτυξη κινητικών 
δεξιοτήτων. Δεν περιλαμβάνεται κράνος για τον 
οδηγό (77,5x337,2x103,5) εκ. 

€ 169,39 | 10.097
Μονοθέσιο coaster με ράμπα & διαδρομή
Αυτή η πολύχρωμη περιπέτεια για παιδιά από τη Step2 θα χαρίσει πολύ ενθουσιασμό. Θα αναπτύξουν την 
ισορροπία, το συντονισμό και κινητικές δεξιότητες, οδηγώντας αυτό το ανθεκτικό μονοθέσιο. Διαθέτει υψηλή πλάτη 
και ό,τι χρειάζεται για ασφαλή βόλτα. Πάνω από 3 μέτρα είναι η διαδρομή διασκέδασης με ενσωματωμένα αυλάκια 
που κρατούν το μονοθέσιο σταθερό (77,5x312,4x37,5) εκ.

€ 148,77 | 10.073
Τρενάκι Choo Choo (49,5x135,9x97,2) εκ. 

€ 71,99 | 10.074
Προσθήκη 1 βαγονάκι  
για το τρενάκι Choo Choo
Αποτελεί συμπληρωματικό προϊόν στο 10.073 τρενάκι 
Choo Choo της Step2. Προσκολλάται εύκολα προκειμένου 
να μεγαλώσει η παρέα στο τρενάκι (49,5x81,3x39,4) εκ. 

Διασκεδάστε με το ευχάριστο τρενάκι της Step2. Αποτελείται από 2 
βαγόνια ώστε το κάθε παιδί να έχει τον δικό του χώρο. Μπορείς να 

προσθέσεις και άλλα βαγόνια για να γίνει μεγαλύτερο. Κάθε βαγονάκι 
διαθέτει θέση για ποτήρι, ευρύχωρες θέσεις για τα πόδια και ζώνη 

ασφαλείας.  Μέγιστο βάρος ανά βαγονάκι 22,68 κιλά
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€ 118,03 | 10.079
Βαγόνι παιχνιδιού All Around
Με αυτό το κλασικό βαγονάκι της Step2, το παιδί μπορεί να 
μεταφέρει τα παιχνίδια του μετατρέποντας τα καθίσματα σε 
επίπεδη επιφάνεια φόρτωσης. Διαθέτει πόρτα που ανοιγοκλείνει 
για ευκολότερη πρόσβαση, ζώνες και μεγάλες ρόδες για 
περισσότερη ασφάλεια. Περιλαμβάνει 6 πιατάκια για σνακ και 
αποθηκευτικό χώρο στο πίσω μέρος του (106x52,7x100,3) εκ. 

€ 112,58 | 10.081
Βαγονάκι παιχνιδιού για δύο παιδιά
Αυτό το βαγόνι παιχνιδιού για 2 παιδιά της Step2 παρέχει 
άνετα καθίσματα, αποθηκευτικό χώρο για τα παιχνίδια, θέσεις 
ποτηριών μπορεί δε να χρησιμοποιηθεί και σαν φορτηγό 
που μεταφέρει πράγματα. Επίσης διαθέτει πόρτα ανοιγόμενη, 
2 ζώνες ασφαλείας και μεγάλους τροχούς 20,3 εκ. για 
μεγαλύτερη σταθερότητα (108x51,4x100,3) εκ. 

€ 151,70 | 10.086
Βαγονάκι παιχνιδιού με κάλυμμα
Αυτό το βαγόνι της Step2 είναι ιδανικό για βόλτες. Με αποσπώμενο 
κάλυμμα για επιπλέον προστασία από τον ήλιο. Οι μεγάλοι τροχοί των 
20,3 εκ. με πλαστικό πέλμα παρέχουν ευκολία στη κίνηση. Οι ζώνες 
ασφαλείας περιλαμβάνονται (101,6x50,8x97,8) εκ.

€ 146,03 | 10.088
Άμαξα με τέντα
Τα παιδιά θα αγαπήσουν αυτό το ανθεκτικό κόκκινο 
Wagon της Step2. Έχει μεγάλες ρόδες για 
ομαλή και εύκολη κίνηση. Οι ζώνες ασφαλείας 
περιλαμβάνονται (104,1x49,5x100,3) εκ. 

€ 158,63 | 10.091
Βαγονάκι πικ νικ με τέντα
Υπέροχο και δυνατό βαγόνι 3 σε 1 από την Step2 το 
οποίο θα απολαύσουν γονείς και παιδιά! Μεγάλοι τροχοί 
διαμέτρου 25,4 εκ. για εύκολη κίνηση. Περιλαμβάνονται 
2 ζώνες ασφαλείας (104,8x50,8x64,8) εκ. 

€ 101,12 | 10.106
Βαγονάκι παιχνιδιού
Αυτό το βαγόνι Step2 προσφέρει στους 
μικρούς αναβάτες ασφάλεια και άνεση σε 
μια ευχάριστη βόλτα. Περιλαμβάνονται δύο 
ζώνες ασφαλείας (104,1x50,8x99,1) εκ.

€ 108,45  
| 7.004-1
Παιδικό βαγονάκι 
High Back μπλε

€ 108,45  
| 7.004
Παιδικό βαγονάκι  
High Back κόκκινο
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UPC
Product Dimensions

(L x W x H)
Product  
Weight

Shipping 
Weight

Carton Dimensions
(L x W x D) CubeSKU

• Deep tread rubber tires provide a quiet ride
• Durable, double-wall plastic constuction is maintenance free and easy to clean
• Two easy-clip seatbelts included
• Drink holder for two drinks
• Sturdy 20” handle folds down for easy transport and storage
• Under-seat storage with plenty of room for toys, snacks and on-the-go items
• Maximum weight: 60 lbs. per seat, limit 2 children
• Adult assembly required

Unique wagon design with curved high back seats allow for a comfortable, secure ride on all terrains. 

216060

High Back

Wagon 1½-6
years

TM

21606R-01

21606R-02

8-52806-00709-3

8-52806-00757-4

33.78" x 17.5" x 21"

Handle: 18.5"

18.5 lbs. 34.63" x 17.25" x 18.25" 22 lbs. 6.3 cft.

01

02
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• Deep tread rubber tires provide a quiet ride
• Durable, double-wall plastic constuction is maintenance free and easy to clean
• Two easy-clip seatbelts included
• Drink holder for two drinks
• Sturdy 20” handle folds down for easy transport and storage
• Under-seat storage with plenty of room for toys, snacks and on-the-go items
• Maximum weight: 60 lbs. per seat, limit 2 children
• Adult assembly required

Unique wagon design with curved high back seats allow for a comfortable, secure ride on all terrains. 
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High Back

Wagon 1½-6
years

TM

21606R-01

21606R-02

8-52806-00709-3

8-52806-00757-4

33.78" x 17.5" x 21"

Handle: 18.5"

18.5 lbs. 34.63" x 17.25" x 18.25" 22 lbs. 6.3 cft.

01

02

Το High Back Toddler Wagon της Siμplay3 προσφέρει μια ασφαλή και άνετη διαδρομή για 
μικρά παιδιά μετά το καροτσάκι. Η υψηλή περιστρεφόμενη πλάτη στηρίζει τα μικρά σας και οι 

ζώνες ασφαλείας τα κρατούν ασφαλή. Τα λάστιχα από καουτσούκ απορροφούν την επίδραση των 
εξογκωμάτων και επιτρέπουν μια πιο άνετη και ομαλή διαδρομή. Η πρόσθετη αποθήκευση κάτω 
από τα καθίσματα και οι θήκες για ποτήρια καθιστούν αυτό το βαγόνι το ιδανικό όχημα για την 

βόλτα με την οικογένεια. Μέγιστο βάρος κάθε θέσης 28 κιλά (86,3x44,4x53,3) εκ. 



300 Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Π
αι

δι
κέ

ς 
χα

ρέ
ς 

& 
πα

ιχ
νί

δι
α 

κή
πο

υ 
Ο

χή
μα

τα

€ 72,09 | 10.076
Όχημα βόλτας Push Around Buggy
(110,5x47x87,6) εκ. 

€ 72,09 | 10.076-4
Όχημα βόλτας Push Around Buggy ροζ
(110,5x47x87,6) εκ. 

€ 104,12 | 10.078
Όχημα βόλτας Easy Steer
Το παιδικό όχημα της Step2 Easy Steer είναι ένα μοναδικό 
buggy που πηγαίνει σε όλα τα εδάφη, χάρη στους ειδικά 
σχεδιασμένους τροχούς! Τα παιδιά θα το οδηγούν, θα 
κορνάρουν όσους τους εμποδίζουν και θα ανακαλύπτουν 
τον κόσμο. Διαθέτει ζώνη ασφαλείας, θήκες για 2 ποτήρια 
και χώρο αποθήκευσης όπου μπορείς να βάλεις το σνακ 
(115,6x48,3x86,4) εκ. 

€ 69,79 | 10.083-4
Όχημα βόλτας Buggy Gt ροζ
(103,5x44,1x92,7) εκ. 

€ 69,79 | 10.083
Όχημα βόλτας Buggy Gt μπλε
(103,5x44,1x92,7) εκ. 

€ 69,79 | 10.083-2
Όχημα βόλτας Buggy Gt κόκκινο
(103,5x44,1x92,7) εκ. 

€ 94,94  
| 10.089-4
Όχημα βόλτας  
Buggy ροζ
(115,6x48,3x86,4) εκ. 

€ 94,94  
| 10.089
Όχημα βόλτας  
Buggy μπλε
(115,6x48,3x86,4) εκ. 
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“
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”

”

”

Τα παιδιά θα εντυπωσιαστούν από το Push Around Buggy της Step2. Οδηγώντας το 
θα μπορέσουν να εξερευνήσουν όλη την πόλη. Το αξιολάτρευτο όχημα θα κάνει τη 

μετάβαση από το βρεφικό καροτσάκι σε αυτό εύκολη και διασκεδαστική! Διαθέτει ζώνη 
ασφαλείας. Κάτω από το "πρόσωπο" του buggy υπάρχει χώρος αποθήκευσης 

Τα κομψά Push Around Buggy GT από τη Step2 θα εντυπωσιάσουν τα παιδιά. Διαθέτουν ένα ρεαλιστικό τιμόνι με κόρνα. 
Το μοντέρνο στυλ και ο σχεδιασμός τους χαρακτηρίζει την ελκυστική και διασκεδαστική αίσθηση σπορ αυτοκινήτου.

Πανέμορφα, κομψά, 
στιβαρά ποδοκίνητα 
αυτοκίνητα από την 
Step2, μοιάζουν 
με πραγματικό 
αυτοκίνητο με 

τις αυτοκόλλητες 
ζωγραφιές τους 
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€ 62,66 | 10.094
Όχημα βόλτας Buddy κόκκινο
Αυτό το χαριτωμένο παιχνίδι οδήγησης της 
Step2 προσφέρει ευχάριστη διασκέδαση. 
Περιλαμβάνει ζώνες ασφαλείας 
(110,5x47x87,6) εκ. 

€ 98,33 | 10.100-4
Όχημα βόλτας Cruiser ροζ
(120,7x50,2x90,8) εκ. 

€ 98,33 | 10.100
Όχημα βόλτας Cruiser μπλε
(120,7x50,2x90,8) εκ. 

€ 98,33 | 10.100-2
Όχημα βόλτας Cruiser κόκκινο
(120,7x50,2x90,8) εκ. 

€ 70,85 | 10.105
Όχημα βόλτας Sport Buggy
Αυτό το Step2 Push Around είναι ένα 
ανθεκτικό και κομψό καροτσάκι για 
διασκέδαση push n ride! Αυτό το πράσινο 
buggy είναι ιδανικό για μικρούς δρομείς 
που αγαπούν να οδηγούν ένα αυτοκίνητο. 
Περιλαμβάνει τιμόνι με ήχους, θέση 
ποτηριού και ζώνη ασφαλείας για ασφαλή 
οδήγηση. Απαιτούνται μπαταρίες “AAA” (δεν 
περιλαμβάνονται) (76,2x41,3x88,9) εκ. 

€ 80,31 | 7.003
Παιδικό όχημα βόλτας Push About Helmet 
μπλε-γκρι
(92x44,4x83,8) εκ. 

€ 129,18 | 7.013
Παιδικό βαγόνι με λαβή
Μεγάλο βαγόνι από την Simplay3 
με δύο υπερμεγέθης τροχούς 
για εύκολη κίνηση σε δρόμο ή 
εκτός δρόμου. Η υψηλή πλάτη, 
η ζώνη ασφαλείας και το βάθος 
του προσφέρουν άνετη και 
ασφαλή βόλτα στο μικρό παιδί. 
Διαθέτει θέσεις για ποτήρια 
(86,3x53,3x91,4) εκ. 

Simplay3®  •  9450 Rosemont Drive, Streetsboro, OH 44241  •  1-866-855-0100  •  www.Simplay3.com
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UPC
Product Dimensions

(L x W x H)
Product  
Weight

Shipping 
Weight

Carton Dimensions
(L x W x D) CubeSKU

• Sturdy, removable push handle
•  Football shaped steering wheel for kids 
• Molded-in drink/snack holder
• Seatbelt included 
• Durable, double-wall plastic
• Maximum weight: 50 lbs.
• Adult assembly required

4.7 cft.16.5 lbs.24" x 17.75" x 19"13.6 lbs.25.5" x 18" x 21.25"

Handle: 20.75"

8-52806-00716-1

8-52806-00717-8

8-52806-00748-2

21603R-03

216030-04

 21603R-12

Football helmet-styled car with high back and sides offers toddlers the perfect transition 
from stroller to ride-in.

216030

1½-4
years

TM

Game Day

Push About Helmet

03

12

04

Custom 
team colors 

available!
Minimum order 

500 pieces
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TM

Revolutionary wagon design transports toddlers over smooth or rolling terrain for a pure joy adventure! 
Great alternative to traditional 4-wheel wagons.

• Over-sized wheels with deep treads offers easy 
maneuverability

• High curved back, seat belt and deep foot well for 
comfortable, secure cruising

• Rotating lap bar opens for easy entry/exit 
• Curved handle makes pulling a breeze and rotates for easy 

transport

• 2 molded-in beverage holders 
• Molded-in receptacle and tether for (consumer) umbrella
• Durable, double-wall plastic construction lasts for years and 

is easy to maintain
• Minimal assembly

Wagon
Trail Master

03/29/2018 218050

1½-4
years

218050-01 8-52806-00772-7 52.5" x 29.75" x 23" 16 lbs. 18.75" x 17.75" x 34.25" 18.5 lbs. 6.67 cft.

Umbrella not 
included
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Τα παιδιά θα ενθουσιαστούν με το κομψό μπλε/κόκκινο/ροζ της Step2 push αυτοκίνητο! Το Whisper Ride Cruiser 
διαθέτει Whisper Wheels ™ για περιορισμένο θόρυβο στο δρόμο. Αποθηκεύεται και μεταφέρεται πολύ εύκολα.

Το Push About Helμet είναι η τέλεια μετάβαση από το 
βρεφικό καρότσι. Εύκολο στην ώθηση και στην κίνηση, 
μοντέρνο, ευρύχωρο, με ζώνη ασφαλείας και τιμόνι.

€ 79,71  
| 7.003-1
Παιδικό όχημα 
βόλτας Push 
About Helmet 
γκρι-άσπρο
(92x44,4x83,8) εκ. 
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€ 77,93 | 2.057-1
Αυτοκίνητο Cozy Coupe κόκκινο
(78x41x83) εκ. 

€ 83,27 | 2.057-10
Αυτοκίνητο Cozy Coupe Rosy
(78x41x83) εκ. 

€ 77,93 | 2.057-4
Αυτοκίνητο Cozy Coupe Princess
(78x41x83) εκ. 

€ 77,93 | 2.057-5
Αυτοκίνητο Cozy Coupe Dino
(78x41x83) εκ. 

€ 77,93 | 2.057-6
Αυτοκίνητο Cozy Coupe πασχαλίτσα
(78x41x83) εκ. 

€ 77,05 | 2.240
Αστυνομικό 
αυτοκίνητο
Τα παιδιά φθάνουν στον χώρο 
διάσωσης με το ποδοκίνητο 
αστυνομικό αυτοκίνητο Little 
tikes! 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 
(82x44x82) εκ. 

€ 77,93  
| 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 
(86x43x56) εκ. 

Το άνετο "Cozy Κουπέ" Little 
Tikes σε διάφορες εκδοχές, 
πασχαλίτσα, Dino, κ.α., 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 και χώρο 
αποθήκευσης στο πίσω μέρος.
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€ 89,53 | 169.042-1
Παιδικό αυτοκίνητο  
Kiddi Coupe κόκκινο
(74x40x81) εκ. 
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€ 97,03 | 10.084
Αμάξι Turbo Coupe μπλε
(91,4x48,9x88,9) εκ. 

€ 97,03 | 10.084-4
Αμάξι Turbo Coupe μωβ
(91,4x48,9x88,9) εκ. 

€ 97,03 | 10.084-2
Αμάξι Turbo Coupe κόκκινο
(91,4x48,9x88,9) εκ. 

€ 87,15 | 10.092-4
Παιδικό αυτοκίνητο 
Coupe ροζ
(71,1x44,5x87,6) εκ. 

€ 87,15 | 10.092
Παιδικό αυτοκίνητο 
Coupe πράσινο
(71,1x44,5x87,6) εκ. 

€ 77,06 | 169.023
Παιδικό αυτοκίνητο  
Mister Coupe
Το ευχάριστο και άνετο ποδοκίνητο 
αυτοκίνητο Mister Coupe από τη Grow n 
up θα προσφέρει στα παιδιά αμέτρητες 
ώρες διασκέδασης και πολλές βόλτες 
χάρη στην ελκυστική του όψη αλλά και 
την αντοχή του. Κατασκευασμένο απο 
υψηλής ποιότητας ανθεκτικά υλικά σε 
ιδιαίτερα όμορφα χρώματα. Αποτελεί 
ένα υπέροχο ποδοκίνητο παιχνίδι που 
εύκολα μετατρέπεται σε όχημα βόλτας 
μέσω της ειδικής χειρολαβής που 
διαθέτει ώστε να μπορεί ο γονέας να το 
κατευθύνει. Στα πλάγια έχει καθρέπτες 
ώστε να ελέγχουν οι μικροί οδηγοί τον 
δρόμο, αποθηκευτικούς χώρους (στην 
οροφή και στο πίσω μέρος), πόρτα που 
ανοιγοκλείνει, τιμόνι με κόρνα, κλειδί 
“ανάφλεξης” καθώς και μπροστινές ρόδες 
που διευκολύνουν την ελεύθερη κίνηση 
(45,7x74,1x84,4) εκ. 

€ 89,53 | 169.042
Παιδικό αυτοκίνητο 
Kiddi Coupe μπλε
(74x40x81) εκ. 

Τα μικρά παιδιά μπορούν να περιηγηθούν με το κομψό αυτό όχημα της Step2. Η κορυφή σε στυλ τέντας διαθέτει 
ενσωματωμένη λαβή για να μπορούν οι γονείς να βοηθούν λίγο στην βόλτα. Ο τροχός εμπρός προσφέρει 

δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρώ. Το εύκολα αφαιρούμενο δάπεδο επιτρέπει να μετατραπεί σε ποδοκίνητο.

Αυτό το Step2 
Ride-On διαθέτει 

αφαιρούμενο 
πάτωμα για να 

γίνει ποδοκίνητο, 
εμπρόσθιο τροχό 

για εύκολο ελιγμό, 
λαβή ώθησης 
στην οροφή η 

οποία διευκολύνει 
τους γονείς να 
καθοδηγούν το 

παιδί τους.

Το ολοκαίνουργιο παιδικό 
αυτοκινητάκι Sμart 

Kiddi Coupe διαθέτει 
ανοιγόμενη πόρτα, τιμόνι 

με κόρνα, υποδοχή 
καυσίμων, ανοιγόμενη 
ηλιοροφή, χερούλι 

ώθησης και πορτ μπαγάζ 
με αποθηκευτικό χώρο. 

Η χαριτωμένη του 
εμφάνιση κάνει τα παιδιά 
να το λατρέψουν ενώ το 
ανθεκτικό πλαστικό του το 

καθιστά ασφαλές  
και σταθερό.
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€ 23,14 | 2.404-1
Trailer αυτοκινήτου Cozy Coupe κόκκινου
Αποτελεί ένα απαραίτητο αξεσουάρ για το πλαστικό αυτοκίνητο “Cozy Κουπέ” 
της Little Tikes (δεν περιλαμβάνεται το αυτοκίνητο) (49x38x24) εκ. 

€ 23,14 | 2.404-4
Trailer αυτοκινήτου Cozy Coupe Ροζ
Αποτελεί ένα απαραίτητο αξεσουάρ για το πλαστικό αυτοκίνητο “Cozy Κουπέ Princess” της 
Little Tikes! Προσοχή δεν περιλαμβάνεται το πλαστικό αυτοκίνητο “Cozy Κουπέ Princess”.  

€ 109,48 | 2.397
Φορτηγό
(89x44x89) εκ. 

€ 111,32 | 2.397-4
Φορτηγό Princess
(89x44x89) εκ. 

€ 99,18 | 158.002
Τζιπ για σαφάρι με κόρνα
Παιδικό όχημα με πεντάλ Τζιπ. Διαθέτει 
ρυθμιζόμενους καθρέπτες, κόρνα, 
τιμόνι και ανοιγοκλειώμενο καπό 
“κινητήρα”. Σε κόκκινο, μπλε ή κίτρινο 
χρώμα. Μέγιστο βάρος θέσης 50 κιλά 
(106x59x42) εκ. 

€ 65,82 | 158.037
Τρακτέρ εκσκαφέας με κόρνα
Διαθέτει ρυθμιζόμενη θέση, κόρνα, πεντάλ που μεταφέρει τη 
κίνηση με κλειστού τύπου μηχανισμό αλυσίδας για μέγιστη 
ασφάλεια και ανοιγοκλειώμενο καπό “κινητήρα”. Μέγιστο 
βάρος θέσης 35 κιλά (125x51x51) εκ. 

€ 29,38 | 158.035
Όχημα fast car
Πολύ όμορφο και γερό παιδικό αυτοκίνητο, 
διαθέτει κόρνα (71x37x39) εκ. 

€ 39,16 | 158.004
Αυτοκίνητο “super race” με κόρνα
Ένα πολύ ασφαλές και σταθερό παιδικό αυτοκίνητο, 
ιδανικό για τις πρώτες βόλτες και την ενδυνάμωση των 
μυών των ποδιών στα μικρά παιδιά. Διαθέτει κόρνα. 
Μέγιστο βάρος θέσης 25 κιλά (78x45x39) εκ. 

“ ”
Ένα ευρύχωρο όχημα από τη Little Tikes για "εργατικά" παιδιά! Περιλαμβάνει μεγάλη 
καρότσα με πόρτα σαν πραγματική, "τρακτερωτές" ρόδες, ικανές να ανταπεξέλθουν και 

στις δυσκολότερες διαδρομές, καπάκι βενζίνης, τιμόνι με κόρνα και πόρτα του οδηγού που 
ανοιγοκλείνει, φανάρια εμπρός και πίσω (αυτοκόλλητα) και "χαρούμενο" προφυλαχτήρα!
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€ 103,21 | 7.001
Παιδικό αυτοκίνητο ελεφαντάκι Elly Coupe
(49,5x58,4x85) εκ. 

€ 103,21 | 7.001-4
Παιδικό αυτοκίνητο 
ελεφαντάκι Elly Coupe 
Princess
(49,5x58,4x85) εκ. € 110,88 | 7.002

Παιδικό ποδήλατο Pedal Trike
Σχεδιασμένο με γνώμονα την ασφάλεια και την άνεση, ώστε 
να προσφέρει πολλά χρόνια διασκέδασης. Διαθέτει 3 θέσεων 
ρυθμιζόμενο κάθισμα. Η ανθεκτική οβάλ οροφή δημιουργεί 
ένα ευρύχωρο, άνετο και ασφαλές περιβάλλον για τον οδηγό 
(88,9x59,6x93,9) εκ. 

€ 127,66 | 7.012-1
Παιδικό φορτηγάκι με λαβή κόκκινο
(86,3x53,3x91,4) εκ. 

€ 130,70 | 7.012
Παιδικό φορτηγάκι με λαβή μπλε
(86,3x53,3x91,4) εκ. 

€ 92,68 | 10.077
Τρακτέρ με πεντάλ
Οι μικροί αγρότες θα αγαπήσουν την βόλτα 
με αυτό το στιβαρό παιδικό ποδήλατο της 
Step2. To πράσινo τρακτεράκι διαθέτει 3 
φαρδιές ρόδες για περισσότερη σταθερότητα 
(74,9x52,1x71,1) εκ. 

€ 40,64 | 10.080
Μοτοσυκλέτα
Τα παιδιά θα απολαύσουν τις βόλτες με 
τη μοτοσυκλέτα της Step2! Αυτή η μικρή 
μοτοσυκλέτα με τις φαρδιές ρόδες διαθέτει 
ρεαλιστικούς προβολείς, φώτα και αυτοκόλλητα 
(59,7x28x39,4) εκ. 

€ 107,82 | 10.101
Παιδικό αυτοκίνητο αστυνομικό
Πανέρμορφο αστυνομικό αυτοκίνητο από την Step2. Ο εμπρός 
τροχός κάνει περιστροφή 360 μοιρών. Με λαβή ώθησης για 
τον γονέα ώστε να βοηθήσει τον μικρό οδηγό. Διαθέτει ήσυχους 
τροχούς. Το αφαιρούμενο πάτωμα το μετατρέπει σε ποδοκίνητο! 
(91,4x48,9x88,9) εκ. 

Simplay3®  •  9450 Rosemont Drive, Streetsboro, OH 44241  •  1-866-855-0100  •  www.Simplay3.com

UPC
Product Dimensions

(L x W x H)
Product  
Weight

Shipping 
Weight

Carton Dimensions
(L x W x D) CubeSKU

12/04/2017

7.6 cft.23.4 lbs.31.5" x 19.5" x 21.2"19.4 lbs.23" x 19.5" x 33.5"8-52806-00704-821604R-01

This adorable elephant-style coupe is the perfect vehicle to spark your child’s imagination to go 
on a safari! 

216040

•  Durable caster wheels and double-wall plastic construction 
•  Pretend steering wheel, opening driver’s side door and storage compartment in rear 
• Roof provides shade from the sun and security
• Maximum weight: 50 lbs.
• Adult assembly required

1½-5
yearsTMElly Coupe

Simplay3®  •  9450 Rosemont Drive, Streetsboro, OH 44241  •  1-866-855-0100  •  www.Simplay3.com

UPC
Product Dimensions

(L x W x H)
Product  
Weight

Shipping 
Weight

Carton Dimensions
(L x W x D) CubeSKU

08/15/2017

7.1 cft.19.9 lbs.25" x 20.25" x 24.25"16.3 lbs.35" x 23.5" x 37"8-52806-00741-321605R-01

• Roof for shade and increased visibility in the driveway
• Pedal powered with easy-grip steering bar
• Three position, adjustable seat
•  Durable, double-wall plastic construction is maintenance free and easy to clean
• Maximum weight: 50 lbs.
• Adult assembly required

This innovative design gives children a cozy feeling while enjoying their riding experience.

216050

3-7
years

TMPedal Trike
Super Coupe

Simplay3®  •  9450 Rosemont Drive, Streetsboro, OH 44241  •  1-866-855-0100  •  www.Simplay3.com

UPC
Product Dimensions

(L x W x H)
Product  
Weight

Shipping 
Weight

Carton Dimensions
(L x W x D) CubeSKU

01/02/2018

6.98 cft.29.15 lbs.35.75" x 18.75" x 18"25.5 lbs.34" x 21" x 36"21708R-01

21708R-02

8-52806-00760-4

8-52806-00776-5

• Durable, double-wall construction is maintenance free and easy to clean
• Dual use for push-along and foot to floor cruising
•  Floorboard panel rotates back for foot to floor action, never detaching from the vehicle.
• Seat back can be placed in multiple positions to fit your child’s playtime needs
• Maximum weight: 50 lbs.
• Minimal assembly

This SUV-styled riding toy is ideal for toddlers and preschoolers. The grow-with-me design features a 
large handle for push-along cruising.  When the seat back is all the way forward, there’s plenty of room 
to take along a buddy or when placed all the way back it serves as a tailgate, creating a large interior 
space for even more precious cargo.

217080

TM yearsMy Buddy & Me SUV 1½-5

02
01
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UPC
Product Dimensions

(L x W x H)
Product  
Weight

Shipping 
Weight

Carton Dimensions
(L x W x D) CubeSKU

01/02/2018

6.98 cft.29.15 lbs.35.75" x 18.75" x 18"25.5 lbs.34" x 21" x 36"21708R-01

21708R-02

8-52806-00760-4

8-52806-00776-5

• Durable, double-wall construction is maintenance free and easy to clean
• Dual use for push-along and foot to floor cruising
•  Floorboard panel rotates back for foot to floor action, never detaching from the vehicle.
• Seat back can be placed in multiple positions to fit your child’s playtime needs
• Maximum weight: 50 lbs.
• Minimal assembly

This SUV-styled riding toy is ideal for toddlers and preschoolers. The grow-with-me design features a 
large handle for push-along cruising.  When the seat back is all the way forward, there’s plenty of room 
to take along a buddy or when placed all the way back it serves as a tailgate, creating a large interior 
space for even more precious cargo.

217080

TM yearsMy Buddy & Me SUV 1½-5

02
01

“
“ ”

”

Παιδικό όχημα ελεφαντάκι. Διαθέτει ευκίνητους μπροστινούς τροχούς και τιμόνι 
για να νιώθει το παιδί ότι οδηγάει το δικό του αυτοκίνητο. Στο πίσω μέρος 

διαθέτει αποθηκευτικό χώρο. Ο σχεδιασμός του με ομαλές στρογγυλεμένες 
άκρες και ανθεκτική πλαστική κατασκευή το καθιστούν μια έξυπνη επιλογή.

Αυτό το φορτηγάκι για δύο είναι 
ιδανικό για μικρά παιδιά. Διαθέτει 
μια μεγάλη λαβή για την ώθηση 

από ενήλικα. Στη συνέχεια, 
καθώς το μικρό παιδί μεγαλώνει, 

αφαιρείται το πάτωμα, περιστρέφεται 
και κλειδώνει από κάτω χωρίς 

ποτέ να αποσπάται από το όχημα. Το 
παιδί είναι πλέον ο οδηγός. Η πόρτα 
και το μπροστινό κάθισμα μπορεί να 

τοποθετηθεί σε δύο θέσεις.
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€ 42,02  
| 15.120
Τρίκυκλη 
μοτοσυκλέτα
Η πιο cool μοτοσικλέτα 
από την Dantoy. Ύψος 
θέσης 26 εκ. Δέχεται 
βάρος μέχρι 50 κιλά 
(58x39x37) εκ. 

€ 26,44 | 15.121
Trailer για τρίκυκλη 
μοτοσυκλέτα
Συνδυάζεται με τον κωδικό 15.120 
(45x30x26) εκ. 

€ 63,51 | 15.140
Μοτοσικλέτα ισορροπίας
Εντυπωσιακή μοτοσικλέτα από την Dantoy για ασφαλές παιχνίδι με φαρδιούς 
τροχούς. To παιχνίδι μαζί της βοηθά στην σωματική και κοινωνική ανάπτυξη, στην 
προώθηση κινητικών δεξιοτήτων και συντονισμό ματιού και χεριού. Ύψος θέσης: 33 
εκ. Δέχεται βάρος μέχρι 50 κιλά (72x38,5x46) εκ. 

€ 106,43 | 158.001
Τρακτέρ με κόρνα
Διαθέτει ρυθμιζόμενη θέση, κόρνα, πεντάλ που μεταφέρει τη κίνηση με κλειστού τύπου 
μηχανισμό αλυσίδας για μέγιστη ασφάλεια και ανοιγοκλειώμενο καπό “κινητήρα”. 
Μέγιστο βάρος θέσης 35 κιλά (103x49x66) εκ. 

€ 44,84 | 158.003
Ποδήλατο “flipper” με κόρνα
Πολύ όμορφο και γερό παιδικό ποδήλατο, διαθέτει καλαθάκι, κόρνα και πεντάλ. 
Μέγιστο βάρος θέσης 30 κιλά (80x45x64) εκ. 

€ 40,11 | 169.040
Τρίκυκλο ποδηλατάκι 
με πεντάλ μπλε
Τα ρεαλιστικά φώτα του και οι 
ήχοι βελτιώνουν τη διασκέδαση 
των παιδιών. Το μπροστά λάστιχο 
είναι ελαστικό προκειμένου 
να προσφέρει μια άνετη και 
ευχάριστη βόλτα. Παίρνει 
μπαταρίες (2xAAA) οι οποίες 
δεν περιλαμβάνονται. Είναι 
πτυσσόμενο για εύκολη μεταφορά 
ή αποθήκευση μετά τη χρήση 
(42x55,5x55) εκ. 

€ 28,34 | 3.140
Τρίκυκλο  
ποδήλατο Brio
Όμορφο και οικονομικό τρίκυκλο 
ποδήλατο σε κόκκινο χρώμα. 
Διαθέτει ειδικά σχεδιασμένα 
πηδάλια και χερούλια για να μην 
γλυστράνε (64x55x57) εκ. 

€ 35,38 | 3.141
Τρίκυκλο 
ποδήλατο Jumbo
Όμορφο και οικονομικό 
τρίκυκλο ποδήλατο σε 
κόκκινο χρώμα. Διαθέτει 
κόρνα, ειδικά σχεδιασμένα 
πηδάλια και χερούλια 
για να μην γλυστράνε 
(67x55x57) εκ. 
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€ 78,86 | 121.015
Σετ κυκλοφοριακής αγωγής με 12 σήματα, 24 τμχ.
Αποτελείται από 12 μεγάλα αυτοκόλλητα σήματα 23 εκ, 6 ράβδους 120 εκ, 6 βάσεις στήριξης διαμέτρου 25 εκ, σε κάθε βάση εφαρμόζουν 
2 αυτοκόλλητα σήματα (1 σε κάθε πλευρά). Φτιαγμένα σαν αληθινά με άθραυστο πλαστικό και ζωντανά χρώματα ιδανικά για τα πρώτα 
μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής.  

€ 79,66 | 15.119
Γιγάντιος εκσκαφέας
Γιγάντιος εκσκαφέας που επιτρέπει στο παιδί να καθίσει πάνω του 
και να χειριστεί τον μπροστινό κουβά φόρτωσης. Αυτό βοηθά στην 
ενίσχυση του συντονισμού του χεριού-ματιού του παιδιού, όταν 
φορτώνει και εκφορτώνει την άμμο (79x40x30) εκ. 

€ 60,39 | 15.122
Όχημα για όλα τα εδάφη
Πολύ στιβαρό όχημα από την Dantoy για ασφαλές παιχνίδι. 
To παιχνίδι μαζί της βοηθά στην σωματική και κοινωνική 
ανάπτυξη, στην προώθηση κινητικών δεξιοτήτων και 
συντονισμό ματιού και χεριού. Ύψος θέσης: 29 εκ. Δέχεται 
βάρος μέχρι 50 κιλ (63x30x40) εκ. 

€ 26,39  
| 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 
περιλαμβάνονται οι 
μπαταρίες  
(20x28x72) εκ. 

€ 22,90 | 3.139
Τρίκυκλο ποδήλατο Tombolino
Όμορφο και οικονομικό τρίκυκλο ποδήλατο σε 
πορτοκαλί χρώμα. Διαθέτει ειδικά σχεδιασμένα 
πηδάλια και χερούλια για να μην γλυστράνε 
(48x45x48) εκ. 

€ 21,68 | 3.142
Περπατούρα τρενάκι
Διαθέτει πισινό χερούλι για όρθιες 
βόλτες, κόρνα και εργονομικά 
σχεδιασμένο καθισματάκι 
(63x23x38) εκ. 

€ 20,02 | 3.143
Περπατούρα σκυλάκι
Διαθέτει πισινό χερούλι για όρθιες βόλτες, 
κόρνα και εργονομικά σχεδιασμένο 
καθισματάκι (57x26x38) εκ. 

€ 31,47 | 2.291
Αντλία καυσίμων  
με ήχους
Τα παιδιά θα την λατρέψουν 
καθώς θα σταματούν να...γεμίσουν 
και θα ενθουσιαστούν από τους 
ρεαλιστικούς ήχους που παράγει 
(34x22x44) εκ. 
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€ 77,92 | 129.042
Ξύλινο παγκάκι Forest
Ξύλινo παιδικό παγκάκι με ύψος θέσης 30 εκ. Διάσταση τραπεζιού 70x43 
εκ. Μέγιστο συνολικό βάρος παιδιών 100 κιλά (70x90x50) εκ. 

€ 149,01 | 129.044
Ξύλινο παγκάκι με αμμοδόχο TP
Ξύλινο παγκάκι πολλών δραστηριοτήτων. Διαθέτει δοχεία άμμου 
ή νερού που αφαιρούνται εύκολα για καθαρισμό και αλλαγή 
δραστηριότητας παιχνιδιού. Παρέχεται με ξύλινο κάλυμμα. Χωρητικότητα 
μπολ: 10 κιλά άμμου ή 7 λίτρα νερού (102x50x110) εκ. 

€ 59,26  
| 169.025
Τραπέζι πικ νικ κίτρινο
Παιδικό τραπέζι κατάλληλο για 
παιχνίδι αλλά και για φαγητό. Στη 
μέση διαθέτει τρύπα για προαιρετική 
ομπρέλα. Πτυσσόμενο για ευκολία 
στη συναρμολόγηση και στην 
αποθήκευση (75x77x43) εκ. 

€ 96,28  
| 169.026-1
Τραπέζι μεγάλο  
πικ νικ με ομπρέλα
Το τραπέζι πικ νικ μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί είτε για 
το μεσημεριανό σνακ είτε 
για δραστηριότητες. Μπορεί 
να φιλοξενήσει έως και 4 
παιδιά και είναι πτυσσόμενο 
για να αποθηκεύεται εύκολα. 
Στο τραπέζι διατίθεται ειδική 
εσοχή για να τοποθετηθεί η 
ομπρέλα διαμέτρου 107 εκ. 
(81,5x89x49) εκ. 

€ 70,05 | 2.018-1
Τραπέζι εξοχής  
για 4 παιδιά Evergreen
Με δύο ενσωματωμένα παγκάκια 
για 4 παιδιά 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 
(72x84x47) εκ. 

€ 101,60 | 2.177-1
Τραπέζι εξοχής  
για 6 παιδιά Evergreen
Με δύο ενσωματωμένα παγκάκια 
για 6 παιδιά από τη 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 
(93x90x55) εκ. 

€ 114,91 | 16.015
Τραπεζάκι & Τραμπάλα
Ένα ανθεκτικό πλαστικό τραπέζι 
για 4 παιδάκια σε όμορφα φωτεινά 
χρώματα. Αναποδογυρίζοντας το 
μετατρέπεται εύκολα σε παιδική 
τραμπάλα. Ιδανικό για εσωτερικό 
αλλά και εξωτερικό χώρο 
(115x69x56) εκ. 
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€ 221,47 | 10.016
Τραπέζι πικ νικ με αμμοδόχο και ομπρέλα
Σε αυτό το κέντρο δραστηριοτήτων της Step2 τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να ξεθάψουν τον 
χαμένο θησαυρό σαν πειρατές, να κάνουν κάστρα με την άμμο αλλά και να φάνε σνακ. Η 
αμμοδόχος είναι ενσωματωμένη με το τραπέζι, ενώ η ομπρέλα μπορεί να αφαιρεθεί. Διαθέτει 
καπάκι για προστασία της άμμου, 2 φτυάρια, 2 γλαστράκια και 2 καθίσματα όπου μπορούν τα 
παιδιά να κάθονται. Παίρνει 91 κιλά άμμο η οποία δεν περιλαμβάνεται (177,7x144,8x169) εκ. 

€ 129,51 | 10.028
Τραπέζι εξοχής με ομπρέλα σε γήινα χρώματα
Το τραπέζι πικ νικ σε μορφή πέτρας της Step2 είναι ιδανικό για σνακ αλλά και 
για παιχνίδι, αρκετά ευρύχωρο για 6 παιδιά. Όταν το τραπέζι χρησιμοποιείται 
σε εξωτερικό χώρο η ομπρέλα διαμέτρου 152 εκ. παρέχει σκίαση 
(103,5x109,2x183) εκ. 

€ 64,21  
| 10.029
Τραπέζι εξοχής  
με ομπρέλα  
Sit n Play
Το τραπέζι εξοχής Sit n 
Play της Step2 καθώς και 
η ομπρέλα του (106,7) 
εκ. είναι πολύ ανθεκτικά. 
Χρησιμοποιήστε το  για 
πικ νικ, για παιχνίδι αλλά 
και για φαγητό. Μπορεί να 
φιλοξενήσει έως 4 παιδιά 
(73,2x94x48,3) εκ. 

€ 127,57 | 10.031
Τραπέζι εξοχής για 6 παιδιά με ομπρέλα Sit n Play
Ιδανικό για σνακ αλλά και για παιχνίδι, αρκετά ευρύχωρο για να καθίσουν 6 
παιδιά. Όταν το τραπέζι χρησιμοποιείται σε εξωτερικό χώρο η ομπρέλα διαμέτρου 
152 εκ. παρέχει σκίαση (103,5x109,2x182,9) εκ. 

€ 220,31 | 10.172
Παγκάκι με χώρο αποθήκευσης
Αυτό το ανθεκτικό παγκάκι της Step2 φτιαγμένο σαν με πέτρα θα σας προσφέρει άνεση και 
την δυνατότητα να αποθηκεύετε τα μικρά παιχνίδια της αυλής. Ταιριάζει πολύ σε κάθε χώρο 
(60,9x134,6x83,8) εκ. 

€ 58,00  
| 158.007
Παγκάκι κήπου
Πολύ ανθεκτικό παιδικό 
παγκάκι σε όμορφα 
χρώματα. Κατάλληλο για 
εσωτερική και εξωτερική 
χρήση (107x50x72) εκ. 
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€ 111,52  
| 129.030
Κούνια φωλιά
Υπέροχη παιδική κούνια 
φωλιά, φτιαγμένη από 
μεταλλικό σκελετό, 
επενδυμένο με 
ασφαλές μαλακό υλικό. 
Μπορεί να δεχτεί ως 
2 παιδάκια συνολικού 
βάρους 120 κιλών 
(120x) εκ. 

€ 75,68 | 129.031
Κούνια με βάση για παιδιά ρυθμιζόμενη
Μεταλλική παιδική κούνια ρυθμιζόμενη σε 2 ύψη. Περιλαμβάνει απλό πλακέ καθισματάκι 
για παιδιά, ενώ μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα καθισματάκι ασφαλείας. Το μέγιστο ύψος 
ρυθμίζεται στα 104 εκ ή 183 εκ. (148x168x183) εκ. 

€ 38,50 | 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 
(38x38x46) εκ. 

€ 76,13 | 3.145
Βρεφική κούνια με τέντα
Πολύ σταθερή βρεφική κούνια, με όμορφη εμφάνιση 
και μεταλλικό σκελετό. Περιλαμβάνει καθισματάκι 
ασφαλείας (159x143x126) εκ. 

€ 11,29 | 3.146
Κούνια κάθισμα
Ανθεκτικό κάθισμα κούνιας. 
Διατίθεται σε κόκκινο, 
λαχανί και κίτρινο χρώμα 
(25x12x10) εκ. 

€ 11,81 | 3.147
Κούνια ασφαλείας με κόρνα
Παιδικό κάθισμα ασφαλείας με παιχνίδι ήχου. 
Διατίθεται σε κόκκινο, μπλε, πράσινο και κίτρινο 
χρώμα (34,5x32x36,5) εκ. 

€ 45,58 | 176.002
Κούνια μωρού 
ασφαλείας
Πολύ σταθερή παιδική κούνια, με 
όμορφη εμφάνιση και μεταλλικό 
σκελετό. Περιλαμβάνει καθισματάκι 
ασφαλείας με αποσπώμενη 
ασφάλεια ώστε να χρησιμοποιείται 
και από μεγαλύτερα παιδιά 
(160x90x120) εκ. 

€ 13,06 | 
176.001
Κούνια ασφαλείας
Καθισματάκι ασφαλείας με 
αποσπώμενη ασφάλεια τύπου 
Τ ώστε να χρησιμοποιείται 
και από μεγαλύτερα παιδιά 
(40x28x36) εκ. 
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€ 43,79 | 10.052-4
Παιδική κούνια ασφαλείας ροζ
(40,9x61,2x26,4) εκ. 

€ 43,79 | 10.052
Παιδική κούνια ασφαλείας τιρκουάζ
(40,9x61,2x26,4) εκ. € 59,95 | 7.011

Παιδική κούνια με πλάτη
Πανέμορφη ανθεκτική παιδική κούνια από 
την Simplay3. Σχεδιασμένη σε σχήμα αυγού 
με υψηλή πλάτη, ιμάντες ασφαλείας και 
καμπύλες πλευρές για καλύτερη στήριξη  

Simplay3®  •  9450 Rosemont Drive, Streetsboro, OH 44241  •  1-866-855-0100  •  www.Simplay3.com

UPC
Product Dimensions

(L x W x H)
Product  
Weight

Shipping 
Weight

Carton Dimensions
(L x W x D) CubeSKU

01/02/2018

2.33 cft.7 lbs.20.13" x 12.8" x 17"5.25 lbs.16.5" x 12.5" x 19.5"8-52806-00759-821706R-01

Parents expect a smooth and secure ride for their precious child and that’s exactly what they 
appreciate in this infant/toddler swing from Simplay3.

• Egg-shaped design features a high back and curved sides to support and swaddle 
• Safety bar and seat belt for a secure ride
• Sturdy but soft polypropylene 3-strand roping won’t crack or splinter 
• Durable, double-wall plastic construction
• Maximum weight: 50 lbs.
• Fully assembled

217060

9-36 
monthsTMSnuggle Swing

€ 63,35 | 10.005
Παιχνίδι νερού Big Splash
Ο πύργος νερού της Step2 θα γίνει το αγαπημένο 
τους παιχνίδι. Διαθέτει νεροτσουλήθρα, τροχό, 7 
αξεσουάρ, μεταξύ των οποίων 2 παιδικές φιγούρες 
και τάπα αποστράγγισης (80x80x78,7) εκ. 

€ 58,18 | 10.013
Τραπέζι νερού μπαλοχαμός
Ο μπαλοχαμός διαφέρει από τα υπόλοιπα παιχνίδια νερού διότι 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε εσωτερικό χώρο παίζοντας 
χωρίς νερό και μόνο με τα παλάκια. Περιλαμβάνονται 10 
μπαλάκια και ένα μικρό κουβαδάκι (80x80x70,9) εκ. 

€ 61,56 | 10.014
Παιχνίδι νερού με τροχό  
Wild Whirlpool
Παιχνίδι νερού με τροχό, ένα περιστρέφομενο χταπόδι 
και σύστημα εκτόξευσης και 10 αξεσουάρ τα οποία  
απογειώσουν το παιχνίδι (80x80x72,4) εκ. 

€ 106,43 | 
10.017
Παιχνίδι νερού  
με φοίνικα  
Splish Splash
Αυτό το παιχνίδι νερού 
θα βελτιώσει τις λεπτές 
κινητικές δεξιότητες 
των παιδιών και θα 
αναπτύξει την φαντασία 
τους. Περιλαμβάνονται 
10 αξεσουάρ 
(68,6x107,3x76,2) εκ. 

“ ”
Η παιδική κούνια ασφαλείας της Step2 διαθέτει άνετο 

κάθισμα, ιμάντες και ταιριάζει στις περισσότερες βάσεις. 

€ 51,49 | 
10.015
Παιχνίδι 
νερού  
αναδευτήρας 
με ζωάκια
Καθώς τα παιδιά 
πιέζουν τις πάπιες 
από καουτσούκ 
και τον βάτραχο 
εκτοξεύονται  
στο νερό  
(80x80x62,2) εκ. 



312 Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Π
αι

δι
κέ

ς 
χα

ρέ
ς 

& 
πα

ιχ
νί

δι
α 

κή
πο

υ 
Π

αι
χν

ίδ
ια

 ά
μμ

ου
 &

 ν
ερ

ού

€ 55,40 | 10.020
Παιχνίδι νερού Big Bubble Splash
Διαθέτει μηχάνημα με μπαταρίες (που δεν 
περιλαμβάνονται) που βγάζει φυσαλίδες για 
επιπλέον διασκέδαση. Περιλαμβάνει μικρά 
κουβαδάκια νερού, βέργα παραγωγής μεγάλων 
φυσαλίδων και δοχείο με διάλυμα για φυσαλίδες 
(66x66x57,2) εκ. 

€ 100,49 | 10.022
Παιχνίδι νερού με ομπρέλα Spill n Splash
ΞεκινΆ το παιχνίδι  εκτοξεύοντας με το ειδικό εξάρτημα μέσα 
στο νερό τους κολυμβητές. Επίσης μπορούν να ρίξουν το νερό 
στην κορυφή και να δημιουργήσουν ένα παλιρροιακό κύμα 
και ένα καταρράκτη. Διαθέτει 11 αξεσουάρ και ομπρέλα 
(63,5x109,9x57,2) εκ.

€ 70,24 | 10.021
Παιχνίδι νερού καταρράκτης
Ο καταρράκτης της Step2 είναι ένα παιχνίδι νερού διπλής 
όψης με 26 επιπλέον εξαρτήματα που απογειώnουν το 
παιχνίδι. Τα παιδιά μπορούν να αλλάζουν κάθε φορά το 
σχήμα του καταρράκτη ώστε να δημιουργούν καινούρια 
σχέδια και νέες διαδρομές από τις οποίες θα πέφτει το νερό 
(41,3x71,1x84,5) εκ. 

€ 88,47 | 10.001
Πισίνα και αμμοδόχος με ομπρέλα
Ήρθε η ώρα για ατελείωτη διασκέδαση με τη πισίνα νερού και αμμοδόχο της Step2. Περιλαμβάνει 
παιχνίδι τροχό, ομπρέλα διαμέτρου 102 εκ. και αντιολισθητικό πάτο (101,6x101,6x127) εκ. 

€ 92,84 | 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.

€ 89,26 | 10.025
Παιχνίδι νερού  
Rain Showers Splash Pond
Τα παιδιά με το μεγάλο κουβαδάκι ρίχνουν νερό στο 
πάνω δίσκο και δημιουργούν καταρράκτη. Ο ήχος 
από τη διαδικασία αυτή ακούγεται σαν πραγματική 
βροχόπτωση (99,1x61x81,3) εκ. 

€ 88,19 | 10.024
Παιχνίδι νερού σαφάρι
Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν το κουβαδάκι 
για να ρίξουν νερό στην κορυφή του ηφαιστείου και να 
το παρακολουθήσουν να αναβλύζει κάτω στην λίμνη 
(83,8x74,9x76,2) εκ. 

€ 63,18 | 10.027
Παιχνίδι νερού Splash Tower
Οι μικροί λάτρεις του νερού θα αγαπήσουν το Splash Τοwer 
της Step2 διότι μπορούν να μαζέψουν το νερό από τη λίμνη, να 
το ρίξουν στον πάνω δίσκο του πύργου και αυτό να ξαναπέσει 
μέσα από πολλές διαφορετικές διαδρομές στη μεγάλη λίμνη 
(66x66x57,2) εκ. 
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€ 74,87 | 10.004
Παιχνίδι άμμου και νερού  
Splash n Scoop
Φτιαγμένο από ανθεκτικό πλαστικό σε όμορφα, φωτεινά 
χρώματα με πύργο νερού, κύπελλο, σέσουλα, φτυάρι και τάπα 
αποστράγγισης. Περιλαμβάνει καπάκι που μπορεί να εφαρμοστεί 
μόνο στην άμμο ή μόνο στο νερό για να απομονώσει τη χρήση 
τους (69,8x69,8x74,9) εκ. 

€ 52,69 | 10.008
Παιχνίδι άμμου και νερού  
Waterwheel
Παιχνίδι νερού με μύλο για ατελείωτες 
ώρες διασκέδασης! Διαθέτει ανάγλυφο 
πάτο με λιμάνι και λίμνες. Περιλαμβάνει 
ένα κουβαδάκι, δύο βάρκες και ένα πύργο 
νερού-άμμου (80x80x70,9) εκ. 

€ 126,54 | 10.010
Τραπέζι άμμου και νερού Natural με 
ομπρέλα
Διαθέτει καπάκι προστασίας ώστε να διατηρεί την άμμο στεγνή και 
καθαρή. Οι ανάγλυφοι δρόμοι που διαθέτει το καπάκι προσφέρουν 
στο παιδί μία ακόμη επιλογή παιχνιδιού με μικρά παιδικά οχήματα. 
Περιλαμβάνει ομπρέλα διαμέτρου 152 εκ., 2 γέφυρες, 2 βάρκες, 
2 γλάστρες και φτυάρι (66,1x117,5x152,4) εκ. 

€ 92,93 | 10.011
Τραπέζι άμμου και νερού  
Oasis με ομπρέλα
Το παιδί ρίχνει νερό μέσα στο φαρδύ χωνί 
ενεργοποιώντας τον τροχό. Διαθέτει τρία 
μικρά κουβαδάκια, χωνί, τροχό νερού, 
ομπρέλα και τάπα αποστράγγισης του νερού 
(80x116,8x71,1) εκ. 

€ 109,08 | 10.018
Παιχνίδι άμμου και νερού με καπάκι
Με αυτό το τραπέζι άμμου και νερού της Step2, τα παιδιά μπορούν να 
σκάψουν για τον θαμμένο θησαυρό, να χτίσουν κάστρα με άμμο στη μία 
πλευρά και να πλεύσουν τις βαρκούλες από την άλλη. Οι ανάγλυφοι 
δρόμοι στο καπάκι παρέχουν μια πρόσθετη επιφάνεια παιχνιδιού με 
μικρά αυτοκινητάκια. Διαθέτει 6 αξεσουάρ, καπάκι που προστατεύει την 
άμμο από τις καιρικές συνθήκες και τα ζώα και ομπρέλα διαμέτρου 
106 εκ. (61x108x58,4) εκ. 

€ 89,40 | 10.026
Παιχνίδι άμμου και νερού  
Fiesta Cruise
Τα παιδιά με το συγκεκριμένο παιχνίδι της 
Step2 μπορούν να ταξιδεύουν στις θάλασσες 
σαν πλοίαρχοι του κρουαζιερόπλοιου τους και 
να σκάψουν για να βρουν τον θαμμένο θησαυρό 
στην παραλία (100x67x72) εκ. 

€ 43,91 | 169.030
Παιχνίδι άμμου και 
νερού Sand N Surf
Τα παιδιά μπορούν να περάσουν 
ώρες με τους τροχούς νερού 
πολλαπλών επιπέδων. Διαθέτει 
διπλή πλευρά για χρήση νερού 
και άμμου. Περιλαμβάνονται 
νεροτριβείο, φτυάρι, ρακέτα, 
κουβάς, 2 καλούπια άμμου και 2 
βαρκούλες (53x53x72) εκ. 

€ 51,97 | 169.028
Παιχνίδι άμμου και νερού  
Sand and Water
Παιχνίδι άμμου και νερού πολύ 
ανθεκτικής κατασκευής με καπάκι που 
διατηρεί την άμμο καθαρή και στεγνή. 
Το καπάκι μετατρέπει το τραπέζι 
νερού σε πάγκο δραστηριοτήτων. 
Συμπεριλαμβάνονται: χωνί νερού, φτυάρι, 
τσουγκράνα, κάδος και 2 καλούπια άμμου 
(68x68x61) εκ. 
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€ 51,63 | 2.019
Αμμοδόχος χελώνα
Το κέλυφος της χελώνας εφαρμόζει και κλείνει για προστασία 
της άμμου από τον καιρό και τα ζώα. (110x110x25) εκ. 

€ 116,50 | 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) εκ. 

€ 156,82 | 2.392
Κατασκευαστικό παιχνίδι  
άμμου και 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 
(136x112x55) εκ. 

€ 96,06 | 7.008
Παιχνίδι άμμου και νερού Activity Table
Το πολυλειτουργικό τραπέζι δραστηριοτήτων In n Out Activity είναι παράλληλα και 
παιχνίδι άμμου και νερού. Πηγαίνετε έξω για πικ νικ ή για να βουτήξετε και να 
κάνετε κάστρα με άμμο. Μετακινήστε μέσα για να σχεδιάσετε, να ζωγραφίσετε ή να 
χρωματίσετε (53,3x124,4x48,2) εκ. 

€ 120,67 | 7.007
Παιχνίδι άμμου, νερού και παγκάκι 3 σε 1
Καινοτόμο παιχνίδι άμμου και νερού και παράλληλα παγκάκι ταιριάζει σε οποιοδήποτε 
υπαίθριο περιβάλλον με τα χρώματα που διαθέτει. Όταν ανοίξει συνδυάζει διασκέδαση 
με άμμο και νερό και ένα εξαιρετικά ανθεκτικό τραπέζι. Όταν είναι κλειστό, ο πάγκος 
χρησιμεύει ως κουτί αποθήκευσης για παιχνίδια στην πισίνα, μπάλες, τρένα ή 
αυτοκίνητα! (66x86,3x50,8) εκ. 

Simplay3®  •  9450 Rosemont Drive, Streetsboro, OH 44241  •  1-866-855-0100  •  www.Simplay3.com

UPC
Product Dimensions

(L x W x H)
Product  
Weight

Shipping 
Weight

Carton Dimensions
(L x W x D) CubeSKU

08/15/2017 217020

7.8 cft.24 lbs.41.5" x 26" x 12"21 lbs.26" x 34" x 20"8-52806-00738-321702R-01

Putting the fun in functionality, this children’s bench also provides hours of play for your little boy or girl.

• On-trend styling makes this bench stand out
• Seating for two and, when opened, easily converts to a play center
• Provides convenient storage between playtime experiences
•  Molded-in recesses and track offer even more open-ended, imaginative 

play opportunities
•  Durable, double-wall resin construction provides years of  

maintenance-free enjoyment
• Minimal assembly required

2+
years

TMBench
Sand & Water

Simplay3®  •  9450 Rosemont Drive, Streetsboro, OH 44241  •  1-866-855-0100  •  www.Simplay3.com

UPC
Product Dimensions

(L x W x H)
Product  
Weight

Shipping 
Weight

Carton Dimensions
(L x W x D) CubeSKU

12/06/2017

21705R-02 8-52806-00740-6 28" x 21" x 19" 18 lbs. 28.63" x 21.44" x 16.81" 19 lbs. 5.97 cft.

217050

• Unique design features four ways to play in one versatile center
•  Opens up to reveal two deep wells, ready to fill with any playtime medium—

sand, water, blocks, craft supplies, molding clay etc. 
•  Large table top with molded-in recesses and track provide a perfect place to 

expand and continue the fun
•  When playtime is over, play center converts into a perfectly sized table for 

snacks or additional creative arts and crafts activities.
•  Tables nest and stack to meet space-saving needs
• Expands to 49"L x 21"W x 19"H
• No assembly required

From sand & water play to snack time fun, this multipurpose activity table for children has playtime 
covered.

TM

1½+
yearsActivity Table

In & Out

Chairs sold separately

€ 92,94 | 10.002
Αμμοδόχος σεντούκι
Η κλασική αμμοδόχος της Step2 αποτελεί βασικό 
παιχνίδι για κάθε παιδικό σταθμό και νηπιαγωγείο. 
Είναι ελκυστική στα παιδιά και ανθεκτική όσο καμία 
άλλη, ενώ με τα γήινα χρώματα της ταιριάζει απόλυτα 
σε κάθε χώρο. Διαθέτει 4 καθίσματα ένα σε κάθε 
γωνία και άφθονο χώρο για να παίζουν πολλά παιδιά 
ταυτόχρονα. Περιλαμβάνεται κάλυμμα για προστασία 
της άμμου από τα ζώα και τις καιρικές συνθήκες 
(121,3x119,4x40,6) εκ. 

€ 108,21 | 10.007
Μεγάλη αμμοδόχος κάβουρας
Μία πανέμορφη, ανθεκτική αμμοδόχος σε 
σχήμα καβουριού. Διαθέτει 2 καθισματάκια 
στα πόδια του καβουριού και κάλυμμα για 
προστασία της άμμου από τα ζώα όταν αυτή 
δεν χρησιμοποιείτε (121x120x40) εκ. 
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€ 76,33 | 10.009
Τραπέζι αμμοδόχος
Αυτό το παιχνίδι άμμου της Step2 χάρη στο μέγεθος του προσφέρει σε πολλά παιδιά 
ταυτόχρονα την ευκαιρία να συμμετέχουν στο παιχνίδι. Διαθέτει καπάκι που κλείνει και 
κλειδώνει (το οποίο παίζεται και ως αυτοκινητόδρομος) για να προστατεύει την άμμο από 
τα ζώα. Περιλαμβάνονται 2 φτυάρια, 2 τσουγκράνες και κουβάς (66x91,4x41,7) εκ.

€ 80,59 | 10.012
Αμμοδόχος Play n Store
Αμμοδόχος της Step2 με σύγχρονο σχεδιασμό και άφθονο χώρο για να παίζουν 
παράλληλα πολλά παιδιά. Έχει 4 διαμορφωμένα καθίσματα προκειμένου τα παιδιά να 
κάθονται ενώ παίζουν, καθώς και καπάκι για προστασία από τις καιρικές συνθήκες και 
τα ζώα (71,1x106,7x27,9) εκ.

€ 59,39 | 
10.023
Παιχνίδι άμμου 
καβούρι
Το φιλικό καβούρι της 
Step2 βγάζει πόδια και 
ψηλώνει. Ετσι επιτρέπει 
στα παιδιά να παίξουν 
σε υψηλότερο επίπεδο, 
χρησιμοποιώντας 
τα φτυάρια και τα 
κουβαδάκια, με 
καπάκι-κέλυφος για 
να κρατήσει την άμμο 
καθαρή και στεγνή 
(61,6x61,9x55,9) εκ. 

€ 76,61 | 7.006
Αμμοδόχος κάμπια
Γοητευτική αμμοδόχος κάμπια με διασκεδαστικά 
χρώματα είναι το κέντρο του παιχνιδιού για αγόρια 
και κορίτσια! Η λεπτομερής υφή του καπακιού 
και το φιλικό πρόσωπο καθιστούν το παιχνίδι πιο 
διασκεδαστικό (111,7x50,8x36,1) εκ. 

€ 107,18 | 129.043
Ξύλινη αμμοδόχος TP
Ξύλινη αμμοδόχος από την Tp Activity Toys. Στρέφοντας 
τα καθίσματα στην σωστή φορά δημιουργείτε το καπάκι της 
αμμοδόχου. Σημειώστε ότι η αμμοδόχος δεν έχει πάτωμα 
αλλά περιλαμβάνεται ειδικό ύφασμα που εφαρμόζετε για 
την αποστράγγιση υδάτων (100x90x27) εκ. 

€ 149,01 | 129.044
Ξύλινο παγκάκι με αμμοδόχο TP
Ξύλινο παγκάκι πολλών δραστηριοτήτων. Διαθέτει 
δοχεία άμμου ή νερού που αφαιρούνται εύκολα για 
καθαρισμό και αλλαγή δραστηριότητας παιχνιδιού. 
Παρέχεται με ξύλινο κάλυμμα. Χωρητικότητα μπολ: 
10 κιλά άμμου ή 7 λίτρα νερού (102x50x110) εκ. 

€ ( | 224.012
Αμμοδόχος γιγάντια
Κατασκευασμένη από ξύλο εμποτισμένου πεύκου. Πιστοποιημένο προϊόν κατά τα πιο 
αυστηρά πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε., EN-1176 (160x210x30) εκ. 

Simplay3®  •  9450 Rosemont Drive, Streetsboro, OH 44241  •  1-866-855-0100  •  www.Simplay3.com

UPC
Product Dimensions

(L x W x H)
Product  
Weight

Shipping 
Weight

Carton Dimensions
(L x W x D) CubeSKU

12/06/2017

4.3 cft.17 lbs.41.38" x 19.56" x 9.69"15 lbs.44" x 20" x 14.25"8-52806-00737-621701R-01

217010

•  Charming styling and fun colors attract young children to this caterpillar-shaped 
sandbox/play center 

• Elongated shape and size make this a perfect fit for most spaces
•  Durable resin construction provides years of playtime experiences –  

sand, water, building blocks, puzzles etc.
•  After playtime is over, the toy box provides stylish and  

convenient storage
• Minimal assembly required

The perfect sandbox or toy box for boys & girls inspires hours of imaginative play.

1+
years

TMSandbox
Caterpillar
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€ 12,52 | 15.056
Φορτωτής τρακτέρ
 (30x17x15) εκ. 

€ 22,26 | 15.072
Μεγάλος φορτωτής (43x23,5x21) εκ. 

€ 10,34 | 15.073
Μεγάλη μπουλντόζα  
(32x25x17) εκ. 

€ 17,82 | 15.071
Χωματουργικό (47x20x20) εκ. 

€ 7,35 | 15.017
Φορτηγό
(28x13x14,5) εκ. 

€ 17,75 | 15.018
Φορτηγό
(45x20x23) εκ. 

€ 12,06 | 15.050
Φορτηγό Πολύ ανθεκτικό φορτηγό (29,5) εκ με ελαστικούς τροχούς (29,5x15x17) εκ. 

€ 16,85 | 15.051
Φορτηγό συρόμενο (50x15x17) εκ. 

€ 13,33  
| 15.138
Τρακτέρ  
με καρότσα 
Παιδικό παιχνίδι τρακτέρ 
με καρότσα, φτιαγμένο από 
πολύ ανθεκτικό πλαστικό 
υλικό για σκληρή χρήση 
(41x16,5x15) εκ. 

€ 3,48 | 15.142
Βαρκούλα μεγάλη 
Πλαστικό παιδικό παιχνίδι για νερό, 
βάρκα. Όλα τα προϊόντα (Τσουγκράνες, 
φτυαράκια, φόρμες άμμου, κουβαδάκια) 
της σειράς αυτής είναι φτιαγμένα από 
άριστης ποιότητας μαλακό πλαστικό για 
να μην σπάνε, σε φωτεινά χρώματα 
(33x14,5x13) εκ. 
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€ 13,95 | 15.107
Παιδικό χορτοκοπτικό 
με ήχους
Βγάζει μηχανικούς ήχους καθώς 
το σπρώχνεις ενώ δεν χρειάζεται 
μπαταρίες (61,5x26,5x46) εκ. 

€ 5,35 | 15.101
Κουβαδάκι σέσουλα, 
σήτα, σετ αντίκα
Αθραυστο και στιβαρό παιδικό 
σετ κουβαδάκι (17) εκ., σέσουλα 
(23) εκ., σήτα (18) εκ. για 
ευχάριστο παιχνίδι στην άμμο.  

€ 96,32 | 15.108
Φορτηγό γιγάντιο 
(84x42,5x42) εκ. 

€ 2,13 | 15.101-1
Κουβαδάκι αντίκα (21x19x17) εκ. 

€ 1,50 | 15.101-2
Σέσουλα αντίκα (23x8x7) εκ. 

€ 1,69 | 15.101-3
Σήτα αντίκα (24x18x4) εκ. 

€ 59,47  
| 15.115
Σετ κηπουρικής 
18 τμχ. σε καρότσι κηπουρού 
(39x29,5x42) εκ. 

€ 30,29 | 15.130
Καρότσι οικοδόμου με 2 ρόδες 
Ειδικά κατασκευασμένο για βαριές (...παιδικές!) οικοδομικές 
εργασίες. Φτιαγμένο από πολύ ανθεκτικό πλαστικό υλικό, 
ιδανικό για παιχνίδι σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο με 
άμμο (72x33x36) εκ. 

€ 9,94 | 15.114
Σετ κηπουρικής 7 τμχ
7 τμχ. σε καλαθάκι (22,5x17,5x19) εκ. 

€ 5,26 | 15.003
Φτυάρι γιγάντιο
Γιγάντιο φτυάρι (58) εκ.  
Πολύ ανθεκτικό (58x9x16,5) εκ. 
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€ 10,54 | 15.127
Κουβαδάκι σετ 3 εργαλείων 
και 2 fun cars
Περιλαμβάνει παιδικό κουβαδάκι, σήτα, 
τσουγκράνα, φτυαράκι και 2 πλαστικά 
παιδικά αυτοκινητάκια, μία όμορφη επιλογή 
για παιχνίδι με τη άμμο. Τσουγκράνες, 
φτυαράκια, φόρμες άμμου, κουβαδάκια, 
αυτοκινητάκια. Όλα φτιαγμένα από άριστης 
ποιότητας μαλακό πλαστικό για να μην 
σπάνε, σε φωτεινά χρώματα (23x20x30) εκ. 

€ 7,17 | 15.042
Τροχός άμμου  (14,5x16x30) εκ. 

€ 3,10 | 15.032
Κουβαδάκι διάφανο (18,5x17x14) εκ. 

€ 0,66 | 15.004
Τσουγκράνα (20x9x4) εκ. 

€ 1,39 | 15.005
Τσουγκράνα μεγάλη (42x12,5x4) εκ. 

€ 1,50 | 15.002
Φτυάρι μεγάλο
 (50x13x3) εκ. 

€ 1,94 | 15.007
Φόρμες άμμου (12x6x2,5) εκ. 

€ 1,74 | 15.008
Φόρμες άμμου (10x8x3) εκ. 

€ 1,56 | 15.009
Φόρμες άμμου (12x8x2) εκ. 

€ 0,66 | 15.001
Φτυαράκι (24x8,5x3) εκ. 

€ 7,30 | 15.012
Κουβαδάκι και αντλία σετ (14x34) εκ. 

€ 2,86 | 15.010
Κουβαδάκι  (22,5x21,5x16) εκ. 

€ 14,83 | 15.102
Μεγάλος τροχός
(23x24x44) εκ. 

€ 4,58  
| 15.141
Φόρμες άμμου
(12,5x18) εκ. 

€ 4,55 | 15.045
Ποτιστήρι  (27,5x11,5x21) εκ. 
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€ 2,55 | 147.031
Φορτηγό (20x15x16) εκ. 

€ 2,97 | 147.034
Φορτηγό με κουβά (26x15x16) εκ. 

€ 2,64 | 147.032
Μπετονιέρα (23x15x17) εκ. 

€ 2,11 | 147.035
Τρακτέρ (20x14x13) εκ. 

€ 2,64 | 147.033
Βυτιοφόρο (20x15x15) εκ. 

€ 2,86 | 147.036
Τρακτέρ με κουβά (26x14x13) εκ. 

€ 3,30 | 147.037
Τρακτέρ με καρότσα (36x14x13) εκ. 

€ 6,16 | 147.040
Τρακτέρ μεγάλο (30x18x23) εκ. 

€ 9,04 | 147.043
Τρακτέρ μεγάλο με 
κουβά & φαγάνα
(45x19x26) εκ. 

€ 3,92 | 147.038
Τρακτέρ με κουβά & καρότσα
(44x14x13) εκ. 

€ 7,72 | 147.041
Τρακτέρ μεγάλο με κουβά (46x18x23) εκ. 

€ 11,81 | 147.039
Τρακτέρ μεγάλο με βυτίο (70x60x39) εκ. 

€ 13,24 | 147.042
Τρακτέρ μεγάλο με κουβά & καρότσα
(83x18x23) εκ. 

€ 11,68 | 147.044
Τρακτέρ μεγάλο με καρότσα
(68x18x23) εκ. 
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€ 0,80 | 147.001
Φτυαράκι & τσουγκράνα
 (23x2x8,5) εκ. 

€ 1,48 | 147.004
Ποτιστήρι  (22x7,5x18) εκ. 

€ 1,80 | 147.002
Φόρμες άμμου σετ 8 τμχ. (11x2,5x7) εκ. 

€ 1,45 | 147.045
Κουβαδάκι (15x15x18) εκ. 

€ 9,92 | 147.018
Καρότσι κηπουρού super (70) εκ. 

€ 8,07 | 147.005
Καρότσα μεγάλη (45x29x17) εκ. 

€ 0,53 | 147.020
Φτυαράκι σέσουλα (23x8x4) εκ. 

€ 2,44 | 147.025
Μεγάλες φόρμες άμμου σετ 4 τμχ. 
(19x19x5) εκ. 

€ 0,44 | 147.022
Φτυαράκι τριγωνικό (27x9x2) εκ. 

€ 2,49 | 147.026
Τροχός άμμου μονός
(12x12x24,5) εκ. 

€ 8,21 | 147.029
Τροχός άμμου super (25x25x38) εκ. 

€ 3,32 | 147.027
Τροχός άμμου διπλός
 (12x12x34) εκ. 

€ 6,23 | 147.030
Καρότσι κηπουρού 
κλασσικό 
(70x29x20) εκ. 



321Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Π
αι

δι
κέ

ς 
χα

ρέ
ς 

& 
πα

ιχ
νί

δι
α 

κή
πο

υ 
Ε

πα
γγ

ελ
μα

τικ
ά 

ξύ
λι

να
 κ

έν
τρ

α 
πα

ιχ
νιδ

ιο
ύ

€ ( | 224.001
Κέντρο παιδικής χαράς “Άλφα”
Διαθέτει τσουλήθρα από πολυθένιο, σκάλες με πολύχρωμους χειρολισθήρες, ξύλινη 
χρωματιστή οροφή και αναρρίχηση με σχοινί. Η τσουλήθρα είναι τοποθετημένη στα 150 εκ 
του συνολικού ύψους του παιχνιδιού. (260x560x360) εκ. 

 € ( | 224.005
Κέντρο παιδικής χαράς “Έψιλον”
Διαθέτει τσουλήθρα από πολυθένιο, σκάλες με πολύχρωμους χειρολισθήρες, ξύλινη 
χρωματιστή οροφή, δύο κούνιες ασφαλείας, ξύλινο σπιτάκι καθώς και ξύλινη κουπαστή. 
Η τσουλήθρα είναι τοποθετημένη στα 150 εκ. του συνολικού ύψους του παιχνιδιού 
(600x530x380) εκ.

€ ( | 224.006
Κέντρο παιδικής χαράς “Ζήτα”
Διαθέτει τσουλήθρα από πολυθένιο, σκάλες με πολύχρωμους χειρολισθήρες, ξύλινη 
χρωματιστή οροφή, δύο κούνιες ασφαλείας, ξύλινο σπιτάκι καθώς και ξύλινο μονόζυγο-
αναρριχητή και άλλες δραστηριότητες εκγύμνασης. Η τσουλήθρα είναι τοποθετημένη στα 
150 εκ. του συνολικού ύψους του παιχνιδιού (560x620x350) εκ. 

€ ( | 224.003
Κέντρο παιδικής χαράς “Γάμα”
\Διαθέτει περιστρεφόμενη τσουλήθρα από πολυθένιο, σκάλες με 
πολύχρωμους χειρολισθήρες, ξύλινη χρωματιστή οροφή, ξύλινο σπιτάκι 
καθώς και δύο κούνιες ασφαλείας. Η τσουλήθρα είναι τοποθετημένη στα 
200 εκ. του συνολικού ύψους του παιχνιδιού (480x560x400) εκ. 

€ ( | 224.004
Κέντρο παιδικής χαράς “Δέλτα”
Διαθέτει τσουλήθρα από πολυθένιο, σκάλες με πολύχρωμους 
χειρολισθήρες, ξύλινη χρωματιστή οροφή καθώς, δύο κούνιες 
ασφαλείας και ξύλινο σπιτάκι. Η τσουλήθρα είναι τοποθετημένη στα 
150 εκ. του συνολικού ύψους του παιχνιδιού (600x450x380) εκ. 

€ ( | 224.002
Κέντρο παιδικής χαράς “Βήτα”
Διαθέτει τσουλήθρα από πολυθένιο, σκάλες με πολύχρωμους χειρολισθήρες, ξύλινη 
χρωματιστή οροφή καθώς και δύο κούνιες ασφαλείας. Η τσουλήθρα είναι τοποθετημένη 
στα 150 εκ. του συνολικού ύψους του παιχνιδιού (400x560x365) εκ. 

“

”

Έχει σχεδιαστεί για 
ασφαλές παιχνίδι 
και για να αντέχει 

σε όλες τις καιρικές 
συνθήκες. Κατάλληλο 
για σχολεία, πάρκα. 

Κέντρα παιδικής χαράς 
από ξύλο εμποτισμένου 
πεύκου και πλαστικό. 
Έχουν σχεδιαστεί για 
ασφαλές παιχνίδι και 

για να αντέχουν σε όλες 
τις καιρικές συνθήκες. 
Κατάλληλα για σχολεία, 
πάρκα. Πιστοποιημένα 

κατά EN-1176
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€ ( |  224.011
Τραμπάλα δύο ατόμων See Saw
Ανθεκτικής κατασκευής από εμποτισμένο πεύκο και πολυθένιο. Πιστοποιημένη τραμπάλα 
κατά τα πιο αυστηρά πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. EN-1176 (300x65x80) εκ. 

€ ( |  224.023
Παγκάκι με πλάτη

€ ( |  224.022
Τσουλήθρα
Κατασκευασμένη από ξύλο εμποτισμένου πεύκου και μέταλλο. Πιστοποιημένο προϊόν 
κατά τα πιο αυστηρά πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. EN-1176 (375x80x250) εκ.

€ ( |  224.013
Αναρριχητής & μονόζυγο
Πολύ στιβαρής κατασκευής από ξύλο 
εμποτισμένου πεύκου. Πιστοποιημένο 
σύστημα κατά τα πιο αυστηρά 
πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. EN-1176 
(260x110x230) εκ.
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€ ( | 224.007
Κέντρο  
παιδικής χαράς Ήτα
Διαθέτει τσουλήθρα από 
πολυθένιο, σκάλες με 
πολύχρωμους χειρολισθήρες, 
οροφή σαν κάστρο, δύο κούνιες 
ασφαλείας και ξύλινο σπιτάκι. Η 
τσουλήθρα είναι τοποθετημένη στα 
150 εκ. του συνολικού ύψους του 
παιχνιδιού. Πιστοποιημένο σύστημα 
κατά τα πιο αυστηρά πρότυπα 
ασφαλείας της Ε.Ε. EN-1176 
(400x560x400) εκ. 

€ ( |  224.015
Διπλή κούνια Α.Μ.Ε.Α.
Πολύ στιβαρής κατασκευής, από μέταλλο. Για περισσότερη ασφάλεια όπου απαιτείται 
καλύπτεται από μαλακό PVC. Πιστοποιημένο προϊόν κατά τα πιο αυστηρά πρότυπα 
ασφαλείας της Ε.Ε. EN-1176 (320x230x240) εκ. 

€ ( |  224.014
Κούνια δύο θέσεων ασφαλείας
Πολύ στιβαρής κατασκευής, από πολυθένιο και ξύλο εμποτισμένου πεύκου. 
Πιστοποιημένη κούνια κατά τα πιο αυστηρά πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. EN-
1176 (300x200x240) εκ. 
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€ ( | 223.001
Κέντρο παιδικής χαράς «Πατρισία»
Διαθέτει μπαλκόνι, σκάλα εισόδου, πλατφόρμα ύψους 90 εκ., ανοξείδωτη τσουλήθρα 
μήκους 90 εκ., σπιτάκι με παιχνίδι και πύ ργο με οροφή (385x147x344) εκ.

€ ( | 223.002
Κέντρο παιδικής χαράς «Αιμιλία με οροφή»
Διαθέτει σκάλα εισόδου, πλατφόρμα ύψους 90 εκ., ανοξείδωτη τσουλήθρα μήκους 90 
εκ. και πύργο με οροφή (385x123x344) εκ. 

€ ( | 223.003
Κέντρο παιδικής χαράς «Αιμιλία»
Διαθέτει σκάλα εισόδου, πλατφόρμα ύψους 90 εκ., 
ανοξείδωτη τσουλήθρα μήκους 90 εκ. και πύργο χωρίς 
οροφή (385x123x186) εκ. 

€ ( | 223.004
Κέντρο παιδικής χαράς «Ντέρεκ»
Διαθέτει γωνία αναρριχήσεως, σκάλα εισόδου, 2 πλατφόρμες ύψους 90 
εκ., ανοξείδωτη τσουλήθρα μήκους 90 εκ., σπιτάκι με παιχνίδι, πύργο χωρίς 
οροφή και πύργο με οροφή (383x342x344) εκ. 

€ ( | 223.005
Κέντρο παιδικής χαράς «Τάιμεκ»
Διαθέτει μπαλκόνι, σωλήνα πυροσβέστη ύψους 90 εκ., σκάλα εισόδου, 
3 πλατφόρμες 2 με ύψος 90 εκ. και 1 με ύψος 35 εκ., ανοξείδωτη 
τσουλήθρα μήκους 90 εκ., 2 πύργους χωρίς οροφή και 1 πύργο με 
οροφή (375x262x379) εκ. 

€ ( | 223.006
Κέντρο παιδικής χαράς «Αλκυόνη με οροφή»
Διαθέτει πάνελ παιχνιδιού τρίλιζας, αναρρίχηση ύψος 136 εκ., σκάλα 
εισόδου, πλατφόρμα ύψους 136 εκ., ανοξείδωτη τσουλήθρα μήκους 
136 εκ. και πύργο με οροφή (366x218x384) εκ. 

“

”

Απλά, λιτά, όμορφα 
και πολύ στιβαρά 
συστήματα που 
συνδυάζουν 

την δυνατότητα 
ψυχαγωγίας και 

αθλητικής άσκησης 
των παιδιών, 
αναπτύσσοντας 
παράλληλα την 

φαντασία τους. Ένας 
τέλειος συνδυασμός 
ξύλου (κεντρικές 

στήλες και πατώματα), 
πλαστικού HDPE 
(στέγη και πλαϊνά 

πάνελ) και μετάλλου 
(γαλβανισμένο 

ατσάλι ή βαμμένο 
στα κάγκελα και 
στις τσουλήθρες. 
Πολύ ανθεκτικά 
στην υπεριώδη 

ακτινοβολία και στις 
καιρικές συνθήκες. 
Πιστοποιημένα κατά 

ΕΝ 1176.
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€ ( |  223.007
Κέντρο παιδικής χαράς «Αλκυόνη»
Διαθέτει πάνελ παιχνιδιού τρίλιζας, αναρρίχηση ύψους 136 εκ., σκάλα εισόδου, 
πλατφόρμα ύψος 136 εκ., ανοξείδωτη τσουλήθρα μήκους 136 εκ. και πύργο χωρίς 
οροφή (356x211x231) εκ. 

€ ( | 223.008
Κέντρο παιδικής χαράς «Σοφία»
Διαθέτει μπαλκόνι, γωνία αναρριχήσεως, σωλήνα πυροσβέστη με ύψος 90 εκ., κρεμαστή 
γέφυρα, τούνελ παιχνιδιού, ράμπα εισόδου, 3 πλατφόρμες ύψους 90 εκ., ανοξείδωτη τσουλήθρα 
μήκους 90 εκ., 1 πύργο χωρίς οροφή και 2 πύργους με οροφή (575x481x344) εκ. 

€ ( | 223.009
Κέντρο παιδικής χαράς «Πολύχρωμο»
Διαθέτει τοίχο αναρριχήσεως, πάνελ παιχνιδιού τρίλιζας, σκάλα εισόδου, 5 πλατφόρμες 
ύψους 60 εκ., 90 εκ., 136 εκ., 150 εκ. και 170 εκ., 2 ανοξείδωτες τσουλήθρες 
(μήκους 90 εκ. και 210 εκ., 3 τριγωνικούς πύργους χωρίς οροφή και 3 τριγωνικούς 
πύργους με οροφή (741x319x455) εκ. 

€ ( | 223.011
Κούνια δύο θέσεων
Διπλή κούνια προσφέρει διασκέδαση με ασφάλεια στα παιδιά (350x192x243) εκ. 

€ ( | 223.019
Κούνια Α.Μ.Ε.Α.
Μια κούνια που 
προσφέρει στα παιδιά 
με ειδικές ανάγκες τη 
δυνατότητα της ενεργού 
συμμετοχής στα παιχνίδια 
με τους συνομηλίκους 
(307x208x266) εκ. 

€ ( | 223.020
Κέντρο παιδικής χαράς Α.Μ.Ε.Α. «Ελπίδα»
Είναι ένα σύστημα το οποίο προσφέρει στα παιδιά με ειδικές ανάγκες τη δυνατότητα 
της ενεργού συμμετοχής στα παιχνίδια με τους συνομηλίκους. Διαθέτει πλατύ 
μπαλκόνι, πάνελ παιχνιδιού τρίλιζας, διάδρομο εισόδου, πλατφόρμα ύψους 30 
εκ., ανοξείδωτη τσουλήθρα μήκους 90 εκ., πύργο με οροφή και πολλές ακόμα 
δραστηριότητες περιφερειακά (751x558x379) εκ. 

€ ( | 223.010
Τσουλήθρα
Ένας τέλειος συνδυασμός ξύλου κεντρικές 
στήλες και πατώματα, πλαστικού HDPE 
πλαϊνά πάνελ και μετάλλου γαλβανισμένο 
ατσάλι ή βαμμένο στα κάγκελα και στην 
τσουλήθρα 90 εκ. (225x73x177) εκ. 
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€ ( | 223.012
Τραμπάλα δύο θέσεων
Στιβαρή τραμπάλα προσφέρει διασκέδαση με ασφάλεια στα παιδιά (300x43x93) εκ. 

€ ( | 223.013
Μύλος
Ο κυκλικός μύλος ψυχαγωγεί και διδάσκει στα παιδιά νόμους της φυσικής, επιτρέποντάς 
τα να τους ζήσουν στην πραγματικότητα. Είναι ένα δυναμικό παιχνίδι που ταιριάζει σε όλα 
τα είδη παιδικής χαράς (133x91) εκ. 

€ ( | 223.014
Μονόζυγο διπλό
Μονόζυγο διπλό, υπέροχο παιχνίδι και όργανο γυμναστικής (224x8x141) εκ. 

€ ( | 223.015
Αμμοδόχος
Ξύλινη, προσφέρει ευχάριστη και ασφαλή διασκέδαση των παιδιών στον ελεύθερο 
χρόνο (120) εκ.

€ ( | 223.016
Ανοξείδωτος κάδος 
απορριμμάτων
Κατασκευασμένος από 
γαλβανισμένο ατσάλι 
με χωρητικότητα 50L 
(52x34x75) εκ. 

€ ( | 223.017
Παγκάκι με πλάτη
Ένα σταθερό, κομψό παγκάκι, ιδανικό για πάρκα και άλλους δημόσιους χώρους, 
πολύ ανθεκτικό (165x89x90) εκ. 

€ ( | 223.018
Παγκάκι λουλούδι
Ένα σταθερό, κομψό 
παγκάκι, ιδανικό για πάρκα 
και άλλους δημόσιους 
χώρους, πολύ ανθεκτικό 
(165x68x55) εκ. 

€ ( | 223.021
Κούνια δύο θέσεων με καθίσματα ασφαλείας
Διπλή κούνια προσφέρει διασκέδαση με ασφάλεια στα παιδιά (350x192x243) εκ. 

Ε
πα

γγ
ελ

μα
τικ

ά 
ξύ

λι
να

 &
 μ

ετ
αλ

λι
κά

 κ
έν

τρ
α 

πα
ιχ

νιδ
ιο

ύ



326 Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Π
αι

δι
κέ

ς 
χα

ρέ
ς 

& 
πα

ιχ
νί

δι
α 

κή
πο

υ 
Ε

πα
γγ

ελ
μα

τικ
ά 

με
τα

λλ
ικ

ά 
κέ

ντ
ρα

 π
αι

χν
ιδ

ιο
ύ

€ ( | 157.024
Κέντρο παιδικής χαράς 
λαμπρός ήλιος
(550x500x420) εκ. 

€ ( | 157.025
Κέντρο παιδικής χαράς 
ιπτάμενος πύργος
(670x530x380) εκ. 

€ ( | 157.017
Κέντρο παιδικής χαράς παιχνίδι στο δάσος
(830x420x430) εκ. 

€ ( | 157.022
Κέντρο παιδικής χαράς πειρατικό καράβι
(760x640x500) εκ. 

€ ( | 157.015
Κέντρο παιδικής χαράς κάστρο 
ιπποτών
(680x660x510) εκ. 

€ ( | 157.035
Σπιτάκι δραστηριότητας 
και παιχνιδιού
(290x200x260) εκ. 
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Κέντρο παιδικής χαράς 
Βυθός (450x520x380) εκ.

€ ( | 157.014
Κέντρο παιδικής χαράς 
πολυσύνθετο δενδρόσπιτο
(520x440x340) εκ. 

€ ( | 157.013
Κέντρο παιδικής χαράς 
δενδρόσπιτο
(410x280x320) εκ. 

€ ( | 157.008
Κέντρο 
παιδικής χαράς 
πολυσύνθετο 
κέντρο παιχνιδιού
(550x470x380) εκ. 

“
”

Στιβαρά παιχνίδια παιδικής χαράς με διάφορα θέματα, που αποτελούν από μόνα τους ολόκληρη παιδική χαρά. Περιλαμβάνουν 
τσουλήθρες διαφόρων τύπων, αναρριχήσεις, μονόζυγα και πολλές άλλες δραστηριότητες. Έχουν σχεδιαστεί για ατέλειωτο ασφαλές 

παιχνίδι και για να αντέχουν στο χρόνο και σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Προσφέρουν στους μικρούς μας φίλους άσκηση, ανάπτυξη 
των ικανοτήτων, υγεία και πολύ χαρά. Κατάλληλα για σχολεία, πάρκα. Κατασκευασμένα από σούπερ χοντρό πλαστικό LLDPE σε 
καλούπι περιστροφής.Τα κάγκελα κλπ μεταλλικά μέρη από γαλβανισμένο χάλυβα. Για περισσότερη ασφάλεια όπου απαιτείται 

καλύπτονται από μαλακό PVC. Πολύ ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες. Πιστοποιημένα κατά EN1176. 

€ ( | 224.008
Κέντρο παιδικής 
χαράς Θήτα
(600x460x350) εκ. 

€ ( | 157.041
Κέντρο παιχνιδιού  
τούνελ στο δάσος 
(290x260x270) εκ. 
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€ ( | 157.011
Κέντρο παιδικής χαράς κέντρο παιχνιδιού
(460x300x340) εκ. 

Για περισσότερα 

κέντρα παιχνιδιού 

επισκεφθείτε την  

www.playcity.gr

€ ( | 157.036
Κέντρο παιδικής χαράς σπιτάκι
(410x390x340) εκ. 

€ ( | 157.097
Βράχος αναρρίχησης με τσουλήθρα
(650x600x230) εκ. 

€ ( | 224.021
Κούνια φωλιά
(358x134x250) εκ. 

€ ( | 157.033
Κέντρο παιδικής χαράς ανεμώνη
(360x270x350) εκ.

€ ( | 157.034
Κέντρο παιδικής χαράς πειρατική γαλέρα
(750x600x600) εκ.
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€ ( | 157.012
Κέντρο παιδικής χαράς “Τσουλήθρα δενδρόσπιτο” 
(3.2χ3χ3.2) m.

€ ( | 157.028
Κέντρο παιδικής χαράς “Το σπίτι της Γοργόνας”
(2.9χ2.8χ2.3) m.

€ ( | 157.037
Κέντρο δραστηριοτήτων Α.Μ.Ε.Α. Flower Home
(240x220x240) εκ. 

€ ( | 157.038
Κέντρο δραστηριοτήτων Α.Μ.Ε.Α. Flower Play
(290x160x240) εκ. 

€ ( | 224.018
Μύλος
(140x140x80) εκ. 

€ ( | 224.017
Κούνια διπλή
(330x130x220) εκ.



330 Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Π
αι

δι
κέ

ς 
χα

ρέ
ς 

& 
πα

ιχ
νί

δι
α 

κή
πο

υ 
Ε

πα
γγ

ελ
μα

τικ
ά 

με
τα

λλ
ικ

ά 
κέ

ντ
ρα

 π
αι

χν
ιδ

ιο
ύ

€ ( | 157.029
Τρίγωνο αναρρίχησης (300x190) εκ. 

€ ( | 157.098
Τοίχος αναρρίχησης (123χ16χ245) cm.

€ ( | 157.040
Μύλος
Ο κυκλικός μύλος διαμέτρου 170 εκ., ψυχαγωγεί και διδάσκει στα παιδιά νόμους της φυσικής, επιτρέποντάς 
τα να τους ζήσουν στην πραγματικότητα. Είναι ένα δυναμικό παιχνίδι που μπορεί να βρεθεί σε όλα τα είδη 
παιδικής χαράς. Έχει σχεδιαστεί για ατέλειωτο ασφαλές παιχνίδι και για να αντέχει στο χρόνο και σε όλες 
τις καιρικές συνθήκες. Προσφέρει στους μικρούς μας φίλους άσκηση, ανάπτυξη των ικανοτήτων, υγεία και 
πολύ χαρά. Κατάλληλο για σχολεία, πάρκα. Πιστοποιημένο κατά EN 1176 (170x30) εκ. 

€ ( | 157.096
Τραμπάλα ελατήριο ποδήλατο (78x26x66) εκ. 

€ ( | 157.095
Τραμπάλα ελατήριο φορτηγάκι (83x24x68) εκ. 

€ ( | 157.094
Τραμπάλα ελατήριο αλογάκι (83x24x68) εκ.

€ ( | 157.039
Τραμπάλα ελατήριο ψαράκι Για περισσότερα 

κέντρα παιχνιδιού 

επισκεφθείτε την  

www.playcity.gr
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€ ( | 224.019
Τραμπάλα ελατήριο σκυλάκι (90x50x90) εκ. 

€ ( | 224.016
Τραμπάλα μεταλλική
 (300x50x70) εκ. 

€ ( | 224.020
Τραμπάλα ελατήριο ελεφαντάκι (90x50x90) εκ. 

€ ( | 224.009
Τραμπάλα ελατήριο πήγασος (90x50x80) εκ. 

€ ( | 224.010
Τραμπάλα ελατήριο παπάκι (90x50x80) εκ.

€ ( | 223.016
Ανοξείδωτος κάδος 
απορριμμάτων
Κατασκευασμένος από 
γαλβανισμένο ατσάλι με 
χωρητικότητα 50L  
(52x34x75) εκ. 

€ ( |  224.024
Κάδος απορριμάτων
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€ ( | 150.048
Ζουζουνοπαρέα (με 1 blower)
Για παιδιά από 3 έως 12 ετών.

€ ( | 150.042
Ο κήπος των ζώων (με 1 blower)
Για παιδιά από 2 έως 12 ετών. 

€ ( | 150.050
Δενδρόσπιτο (με 1 blower)
Για παιδιά από 3 έως 12 ετών. 

€ ( | 150.063
Χαρούμενος κλόουν (με 1 blower)
Για παιδιά από 3 έως 12 ετών.

€ ( | 150.064
Χαρούμενο κάστρο (με 1 blower)
Για παιδιά από 3 έως 12 ετών.
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€ ( | 150.021
Λαβύρινθος  
(με 1 blower) 
(460x460x270) εκ.

€ ( | 150.025
Πάνω από τα σύννεφα (με 1 blower)
(600x400x600) εκ. 

€ ( | 150.026
Φανταστική τσουλήθρα (με 1 blower)
(600x400x480) εκ. 

Για περισσότερα φουσκωτά 

παιχνίδια επισκεφθείτε την  

www.playcity.gr

“
”

Μια σειρά από υπέροχα, ψηφιακά ζωγραφισμένα, 
φουσκωτά παιχνίδια και γυμναστήρια πολλών 

δραστηριοτήτων εξαιρετικής κατασκευής και ποιότητας, 
τα οποία «δοκιμάζουν» πολύ καλά την αντοχή και την 

ταχύτητα των παιδιών, καθώς επίσης εξασκούν τη φυσική 
τους κατάσταση. Διαθέτουν μυστικά μονοπάτια, τούνελ, 
«μαλακά» εμπόδια, τσουλήθρες και πολλές ακόμα 

δραστηριότητες στο εσωτερικό τους. Παιδιά και θεατές 
συναρπάζονται από το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Κατάλληλα 

για ηλικίες 3 έως 12 ετών Πιστοποιημένα κατά ΕΝ 14960. 

€ ( | 150.069
Στρουμφοτσουλήθρα (με 1 blower)
Για παιδιά από 3-12 ετών.

€ ( | 150.092
Φρουτοποιία (με 1 blower)
Για παιδιά από 3 έως 12 ετών. 
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€ 306,72 | 2.103
Κρεβάτι Princess με στρώμα
Ένα παραμυθένιο παιδικό κρεβατάκι από τη Little Tikes με νέα  
ανανεωμένη εμφάνιση. Το στρώμα συμπεριλαμβάνεται και οι διαστάσεις αυτού είναι 
(129x71x10) εκ. (170x94x112) εκ. 

€ 469,97 | 10.176
Παιδικό κρεβάτι αυτοκίνητο
Υπέροχο διπλό παιδικό κρεβάτι από την Step2 με μοναδικό σχεδιασμό 
και ζωηρά, όμορφα χρώματα. Οι πλάγιες προστατευτικές πλευρές του 
είναι φαρδιές ώστε να προσφέρουν στο παιδί αίσθημα ασφάλειας και να 
διευκολύνουν έναν ενήλικα να ακουμπήσει και να πει το παραμύθι! Το 
στρώμα δεν περιλαμβάνεται και το συνιστώμενο πάχος του είναι (17,78) 
εκ. (125,1x227,3x60) εκ. 

€ 497,95 | 10.178
Παιδικό κρεβάτι παλάτι
Υπέροχο διπλό παιδικό κρεβάτι από την Step2 με μοναδικό 
σχεδιασμό και απαλά, όμορφα χρώματα, κατάλληλο την 
ημέρα για παιχνίδι στο παλάτι και για πριγκιπικό ύπνο 
το βράδυ! Οι πλάγιες προστατευτικές πλευρές του είναι 
φαρδιές και διευκολύνουν έναν ενήλικα να ακουμπήσει 
και να πει το παραμύθι! Έχει ενσωματωμένο φως με 
μπαταρίες που δεν συμπεριλαμβάνονται. Περιλαμβάνονται 
δύο σανίδες στήριξης στρώματος.  Το στρώμα δεν 
περιλαμβάνεται και το συνιστώμενο πάχος του είναι 
(17,78) εκ. (226,1x132,7x125,1) εκ. 
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€ 29,02 | 149.001
Κρεβατάκι στοιβαζόμενο χωρίς ρόδες
Όμορφα κρεβατάκια-ραντζάκια 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. (133x58x12) εκ. 

€ 5,40 | 149.002
Ρόδες για κρεβατάκια 
στοιβαζόμενα σετ 4 τμχ.
Προτείνεται να μπαίνει ένα σετ ανά 6 
κρεβάτια ώστε να μετακινούνται ευκολότερα 
κατά την αποθήκευση! (6x4) εκ. 

€ 2,80 | 154.001
Σεντόνι βαμβακερό λευκό ράντσου
Σεντόνι 100% βαμβακερό, άριστης ποιότητας με 
λάστιχο στις 4 γωνίες για σταθερή στήριξη, κατάλληλο 
για το στιβαζόμενο κρεβατάκι νηπιαγωγείων με 
κωδικό 149.001.  

€ 2,00 | 154.003
Μαξιλάρι παιδικό
Αντιαλλεργικό μαξιλαράκι για νήπια 
κατάλληλο για παιδικούς  
σταθμούς και ολοήμερα νηπιαγωγεία. 
(45x30x8) εκ. 

€ 10,40 | 154.005
Κουβέρτα ακρυλική
Παιδική ακρυλική κουβέρτα 
κατάλληλη και για παιδικούς  
σταθμούς και ολοήμερα νηπιαγωγεία. 
Διαθέσιμη σε 4 υπέροχα σχέδια! 
(140x100) εκ. 

08 ροζ                                  15 γαλάζιο                          19 πράσινο                     20 πορτοκαλί

€ 17,60 | 154.008
Σετ 2 σεντόνια  
& 1 μαξιλαροθήκη βαμβακερά
Παιδικά σεντόνια σετ (πανωσέντονο και 
κατωσέντονο) και μαξιλαροθήκη, 100% 
βαμβακερά κατάλληλα και για παιδικούς 
σταθμούς και ολοήμερα νηπιαγωγεία. Διαθέσιμα 
σε 4 υπέροχα σχέδια! (1,6x1,2) εκ. 

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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€ 185,07  
| 172.073
Κρεβατάκι  
ξύλινο “Sofia”
Ξύλινο κρεβατάκι μωρού με ξύλινα σταθερά κάγκελα και ρυθμιζόμενη ξύλινη 
βάση στρώματος 3 θέσεων. Διάθεσιμο σε άσπρο χρώμα. Διαστάσεις στρώματος 
(120x60) εκ. το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται. (65x124x92) εκ. 

€ 222,27 | 172.075
Κρεβατάκι ξύλινο “Mary”
Ξύλινο κρεβατάκι μωρού. Διαθέτει ξύλινα σταθερά κάγκελα με ειδικά προστατευτικά 
οδοντοφυίας, διαιρούμενο κεφαλάρι και ρυθμιζόμενη ξύλινη βάση στρώματος 3 θέσεων. 
Διάθεσιμο σε 4 χρώματα. Διαστάσεις στρώματος (140x70) εκ. το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται.  

€ 204,60 | 172.076
Κρεβατάκι ξύλινο λευκό “Eva”
Ξύλινο κρεβατάκι μωρού. Διαθέτει ξύλινα σταθερά κάγκελα με ειδικά προστατευτικά 
οδοντοφυίας και ρυθμιζόμενη ξύλινη βάση στρώματος 3 θέσεων. Διάθεσιμο σε 4 
χρώματα. Διαστάσεις στρώματος (140x70) εκ. το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται.  

€ 185,91  
|172.080
Κρεβατάκι 
μωρού  
“BookMini”
Kρεβατάκι μωρού με 
ξύλινα σταθερά κάγκελα 
και ρυθμιζόμενη ξύλινη 
βάση στρώματος 3 
θέσεων. Διαστάσεις 
στρώματος (120x60) 
εκ. το οποίο δεν 
συμπεριλαμβάνεται.  

€ 210,42  
|172.086
Κρεβάτι Athina  
σε λευκό χρώμα
Κρεβάτι Athina σε λευκό χρώμα. 
Περιλαμβάνει κάγκελα ξύλινα και 
σταθερά, ρυθμιζόμενη ξύλινη βάση 
στρώματος 3 θέσεων για μεγαλύτερη 
άνεση της μαμάς, ειδικό προστατευτικό 
οδοντοφυίας στα κάγκελα και 
διαιρούμενο κεφαλάρι ώστε να 
μετατρέπεται σε προεφηβικό κρεβάτι. 
Το στρώμα δεν συμπεριλαμβάνεται. 
(143,5x81,5x90,5) εκ. 

€ 185,07  
| 172.070
Κρεβατάκι  
ξύλινο Victoria
Ξύλινο κρεβατάκι μωρού κατασκευασμένο από επιλεγμένη ξυλεία πεύκου. Διαθέτει 
ξύλινα σταθερά κάγκελα και ρυθμιζόμενη ξύλινη βάση στρώματος 3 θέσεων. Διαστάσεις 
στρώματος (120x60) εκ. το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται. (66x124,5x85,5) εκ. 

€ 231,57  
|172.077
Κρεβατάκι  
ξύλινο λευκό “Athina”
Ξύλινο κρεβατάκι μωρού. Διαθέτει ξύλινα σταθερά κάγκελα με ειδικά προστατευτικά 
οδοντοφυίας, διαιρούμενο κεφαλάρι και ρυθμιζόμενη ξύλινη βάση στρώματος 3 
θέσεων. Διάθεσιμο σε 4 χρώματα. Διαστάσεις στρώματος (140x70) εκ. το οποίο δεν 
συμπεριλαμβάνεται.  

€ 232,41  
| 172.079
Κρεβατάκι  
μωρού “BookMaxi”
Kρεβατάκι μωρού με ξύλινα σταθερά κάγκελα και ρυθμιζόμενη ξύλινη βάση 
στρώματος 3 θέσεων. Διαστάσεις στρώματος (140x70) εκ. το οποίο δεν 
συμπεριλαμβάνεται.  
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€ 23,34 |  172.005
Στρώμα παρκοκρέβατου 120x60 εκ.
Στρωματάκι μωρού για παρκοκρέβατο σε πρακτική τσάντα 
μεταφοράς. Διατίθεται σε μπεζ και γκρι χρώμα. (120x60x5) εκ. 

€ 52,58 | 172.014
Παρκοκρέβατο πτυσσόμενο Basic
Διαθέτει σάκο μεταφοράς ενώ είναι διαθέσιμο σε 5 
χρώματα! Εγκεκριμένο κατά EN-12227. (120x60x78) εκ. 

τιρκουάζ |  γκρι |  πράσινο |  καφέ |  κόκκινο

Για περισσότερα κρεβατάκια δείτε www.playcity.gr

€ 86,78 | 172.040
Παρκοκρέβατο Sweet Dream
Πτυσσόμενο παρκοκρέβατο με σάκο μεταφοράς, 2ο 
όροφο, αλλαξιέρα και κουνουπιέρα. Διατίθεται σε 
μπλε και κόκκινο. (126x65,5x77) εκ. 

€ 67,41 | 172.039
Παρκοκρέβατο Snooze δίχρωμο 
πράσινο-μπλε
Διαθέτει 2ο όροφο, τσάντα μεταφοράς, ρόδες με 
φρένα και κουνουπιέρα. (120x60) εκ. 

€ 73,44 | 172.035
Παρκοκρέβατο πτυσσόμενο τετράγωνο
Οικονομικό βρεφικό παρκοκρέβατο αλουμινίου. Διαθέτει σάκο 
μεταφοράς και ανοιγόμενο πορτάκι ενώ είναι διαθέσιμο σε 
γκρι χρώμα! Εγκεκριμένο κατά EN-12227. (100x100x56) εκ. 

€ 70,04 |  
172.042
Παρκοκρέβατο 
πτυσσόμενο Buzz
Διαθέτει σάκο μεταφοράς 
ενώ είναι διαθέσιμο 
σε 2 χρώματα (κρεμ, 
πολύχρωμο)! Εγκεκριμένο 
κατά EN-716. (120x60x78) 
εκ. 

€ 73,55  
| 172.043
Παρκοκρέβατο 
πτυσσόμενο Buzz 
Deluxe
Διαθέτει σάκο μεταφοράς 
ενώ είναι διαθέσιμο σε γκρι 
χρώμα! Εγκεκριμένο κατά 
EN-716. (120x60x78) εκ. 

€ 90,31 | 172.044
Παρκοκρέβατο 
πτυσσόμενο λίκνο
Διαθέτει κουνουπιέρα, αποθηκευτικό 
χώρο και 2ο όροφο ενώ είναι 
διαθέσιμο στο γκρι του πάγου! 
Εγκεκριμένο κατά EN-12227. 
(65x94x76,5) εκ. 

€ 77,52 |  
172.085
Παρκοκρέβατο  
ROSSO ALU 
κόκκινο
Ελαφρύ παρκοκρέβατο 
αλουμινίου, διαθέτει 2ο 
όροφο και πλευρικά 
παράθυρα. (120x60x78) εκ. 
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€ 101,75 | 172.082
Relax μωρού Bo jungle Γκρι
Διαθέτει τρεις θέσεις ανάκλισης πλάτης, πολύ μαλακά, πολυτελή, 
βελούδινα υφάσματα τα οποία αφαιρούνται και πλένονται στο πλυντήριο. 
Είναι πτυσσόμενο για να κλείνει και να αποθηκεύεται εύκολα, καθώς 
επίσης, λικνίζεται αλλά και σταθεροποιείται. Διαθέτει μπάρα με παιχνίδια 
τα οποία αφαιρούνται και προσαρμόζονται σε άλλη θέση.  

€ 101,75 | 172.083
Relax μωρού Bo jungle Μπεζ
Διαθέτει τρεις θέσεις ανάκλισης πλάτης, πολύ μαλακά, 
πολυτελή, βελούδινα υφάσματα τα οποία αφαιρούνται και 
πλένονται στο πλυντήριο. Είναι πτυσσόμενο για να κλείνει 
και να αποθηκεύεται εύκολα, καθώς επίσης, λικνίζεται 
αλλά και σταθεροποιείται. Διαθέτει μπάρα με παιχνίδια τα 
οποία αφαιρούνται και προσαρμόζονται σε άλλη θέση.  

€ 32,35 | 172.038
Καρεκλάκι φαγητού mini
Βοηθητικό κάθισμα φαγητού 3ων θέσεων 
ρύθμιση ύψους (42x37x48) εκ. Διαθέτει: 
Ζώνη ασφαλείας 3ων σημείων, ρυθμιζόμενους 
ιμάντες καθίσματος, αφαιρούμενο δίσκο, 
ταιριάζει σε κάθε καρέκλα και διπλώνει για 
εύκολη μεταφορά. Εγκεκριμένο κατά ΕΝ71. 
(42x37x48) εκ. 

€ 26,18 | 172.063
Βάση για βρεφική μπανιέρα
Βάση για βρεφική μπανιέρα (68x90x54) εκ. 
Κατάλληλη για τους κωδικούς 172.061 και 172.062  

€ 4,45  
| 172.064
Γιο-Γιο
Παιδικό Γιο-Γιο με 
αντιολησθητική  
λαστιχένια βάση. 
Διαθέσιμο σε κρεμ, 
ανοιχτό μπλε, κόκκινο, 
πορτοκαλί και ροζ χρώμα.  

€ 10,73 | 172.061
Βρεφική μπανιέρα
Εξωτερικές διαστάσεις (86x47) εκ. Εσωτερικές διαστάσεις 
(69x39) εκ. Βάθος (22) εκ. Διατίθεται σε κρεμ, πράσινο, 
πορτοκαλί, ανοιχτό μπλε και ροζ χρώμα.  

€ 14,05 | 172.062
Βρεφική διάφανη μπανιέρα
Βρεφική διάφανη μπανιέρα με τάπα αποστράγγισης. Εξωτερικές διαστάσεις (80x47) 
εκ. Εσωτερικές διαστάσεις (70x40) εκ. Βάθος (23) εκ. Διατίθεται σε λευκό, 
πράσινο, πορτοκαλί, μπλε και ροζ χρώμα.  

€ 79,30 | 172.084
Καρεκλάκι φαγητού  
μωρού πτυσσόμενο
Παιδικό πτυσσόμενο καρεκλάκι φαγητού, 
μιας θέσης στο ύψος τραπεζιού σε μωβ, 
πράσινο, ροζ, μπεζ και γκρι χρώμα. Διαθέτει 
ζώνη ασφαλείας και αποθηκευτικό καλάθι. 
(71x51x107) εκ. 

€ 42,95 | 172.045
Περπατούρα Νο.1
Βρεφική περπατούρα με δραστηριότητες με αποσπώμενο πλενόμενο ύφασμα. 
Διαθέσιμη σε 3 χρώματα μπλε, κόκκινο και πράσινο. Εγκεκριμένο κατά EN-1273. 
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€ 46,16 | 172.069
Θήκη αλλαξιέρας ξύλινη  (85x55x7) εκ. 

€ 24,88 | 172.065-01
Μαλακή αλλαξιέρα μικρή γκρι 
αστέρια
Βρεφική αλλαξιέρα (50x70) εκ. Σχεδιασμένη για 
μωρά από τη γέννηση έως και 12 μηνών (10 κιλά). 
Διαθέτει μαξιλαράκι στήριξης, κάλυμμα 100% PVC και 
γέμιση 100% πολυεστέρα. (70x50) εκ. 

€ 24,88 | 172.065-03
Μαλακή αλλαξιέρα μικρή ροζ 
γατούλες
Βρεφική αλλαξιέρα (50x70) εκ. Σχεδιασμένη για 
μωρά από τη γέννηση έως και 12 μηνών (10 κιλά). 
Διαθέτει μαξιλαράκι στήριξης, κάλυμμα 100% PVC και 
γέμιση 100% πολυεστέρα. (70x50) εκ. 

€ 27,66 | 172.066-02
Μαλακή αλλαξιέρα μαρίνα
Βρεφική αλλαξιέρα (50x70) εκ. που γίνεται συρταριέρα 
και άλλο έπιπλο. Σχεδιασμένη για μωρά από τη 
γέννηση έως και 12 μηνών (10 κιλά). Διαθέτει 
μαξιλαράκι στήριξης, κάλυμμα 100% PVC και γέμιση 
100% πολυεστέρα. (70x50) εκ. 

€ 27,66 | 172.066-07
Μαλακή αλλαξιέρα γκρι αρκουδάκια
Βρεφική αλλαξιέρα (50x70) εκ. που γίνεται συρταριέρα 
και άλλο έπιπλο. Σχεδιασμένη για μωρά από τη γέννηση 
έως και 12 μηνών (10 κιλά). Διαθέτει μαξιλαράκι 
στήριξης, κάλυμμα 100% PVC και γέμιση 100% 
πολυεστέρας. (70x50) εκ. 

€ 33,21 | 172.067-03
Σκληρή αλλαξιέρα ροζ γατούλες
Βρεφική αλλαξιέρα (80x50) εκ. η οποία είναι 
κατάλληλη για κρεβάτι πλάτους (60-70) εκ. 
Σχεδιασμένη για μωρά από τη γέννηση έως και 
12 μηνών (10κιλά). Διαθέτει ειδικά stop pins και 
κάλυμμα 100% PVC. (80x50) εκ. 

€ 33,21 | 172.067-05
Σκληρή αλλαξιέρα καφέ πουλάκια
Βρεφική αλλαξιέρα (80x50) εκ. η οποία είναι 
κατάλληλη για κρεβάτι πλάτους (60-70) εκ. 
Σχεδιασμένη για μωρά από τη γέννηση έως και 12 
μηνών (10κιλά). Διαθέτει ειδικά stop pins και κάλυμμα 
100% PVC. (80x50) εκ. 

€ 127,42  
| 172.068-01
Ραφιέρα αλλαξιέρα 
γκρι αρκουδάκια
Ξύλινη ραφιέρα-αλλαξιέρα 
(96x75x54) εκ. Από υψηλής 
ποιότητας υλικό, το οποίο 
είναι φιλικό προς το δέρμα 
του μωρού. Διαθέτει 2 ράφια 
αποθήκευσης, ροδάκια με φρένα 
και πλαστική μπανιέρα με ειδική 
μάνικα αποστράγγισης του νερού. 
(96x75x54) εκ. 

€ 127,42  
| 172.068-02
Ραφιέρα αλλαξιέρα  
ροζ γατούλες
Ξύλινη ραφιέρα-αλλαξιέρα 
(96x75x54) εκ. Από υψηλής 
ποιότητας υλικό, το οποίο είναι φιλικό 
προς το δέρμα του μωρού. Διαθέτει 
2 ράφια αποθήκευσης, ροδάκια με 
φρένα και πλαστική μπανιέρα με 
ειδική μάνικα αποστράγγισης του 
νερού. (96x75x54) εκ. 
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€ 68,00  
| 40.048
Πολυθρονάκι  
διθέσιο
(80x35x48) εκ. 

€ 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 (50x35x15) εκ.

€ 144,50 | 40.042
Καναπεδάκι  
γωνία αποκάλυψη
(60x60x24) εκ. “

”

Σειρά «Αποκάλυψη» 
Δημιουργείστε το δικό σας καναπέ-σαλόνι στα χρώματα 

που φαντάζεστε. Διαλέξτε όσα κομμάτια χρειάζεστε ώστε 
να πάρει το μέγεθος που θέλετε. Επιλέξτε μεταξύ γωνιών 

(Κωδ. 40.042) και ίσιων κομματιών (Κωδ.40.043). 
Φτιαγμένα από ειδικό αφρολέξ μεγάλης αντοχής 

επενδεδυμένο με δερματίνη PVC ή καραβόπανο. Υψος 
καθίσματος 24 εκ. Οταν απλωθεί γίνεται και κρεβάτι 

“ ”
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 εύκολο πλύσιμο. Φτιαγμένο από ειδικό αφρολέξ μεγάλης 

αντοχής επενδεδυμένο με δερματίνη PVC ή καραβόπανο. Ύψος καθίσματος 15 εκ 

€ 112,20 | 40.043
Καναπεδάκι μεσαίο 
αποκάλυψη
(60x60x24) εκ. 

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 306
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Σειρά "Ρίζα"  
Δημιουργείστε το δικό σας σαλόνι στα χρώματα 

που φαντάζεστε. Διαλέξτε όσα κομμάτια χρειάζεστε 
ώστε να πάρει το μέγεθος που θέλετε. Επιλέξτε 

μεταξύ γωνιών (Κωδ. 40.056) και ίσιων κομματιών 
(Κωδ.40.054 και 40.055). Φτιαγμένο από ειδικό 

αφρολέξ μεγάλης αντοχής επενδεδυμένο με δερματίνη 
PVC ή καραβόπανο. Υψος καθίσματος 24 εκ. 

Μ
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€ 37,40 | 40.008
Σκαμπό-τραπεζάκι τετράγωνο
Μαλακό τραπεζάκι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
ως σκαμπό, ιδανική λύση για παιδικούς σταθμούς και 
νηπιαγωγεία. Μπορεί να κατασκευαστεί από ειδικό 
αφρολέξ μεγάλης αντοχής επενδεδυμένο με δερματίνη 
PVC ή καραβόπανο σε ότι διαστάσεις και χρώμα 
θελήσετε. (40x40x30) εκ. 

€ 49,30 | 40.056
Καρέκλα ρίζα γωνία  (47x48x50) εκ. 

€ 42,50 | 40.055
Καρέκλα ρίζα  (47x48x50) εκ. 

€ 74,80 | 40.054
Καναπεδάκι ρίζα (100χ48χ50) εκ. 

€ 34,00 | 40.059
Σκαμπό κύλινδρος
Μαλακό τραπεζάκι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και ως σκαμπό, ιδανική λύση για παιδικούς 
σταθμούς και νηπιαγωγεία. Μπορεί να κατασκευαστεί 
από ειδικό αφρολέξ μεγάλης αντοχής επενδεδυμένο 
με δερματίνη PVC ή καραβόπανο σε ότι διαστάσεις 
και χρώμα θελήσετε. (45x25) εκ. 

“
”

Καναπές που γίνεται και στρώμα 
ανάπαυσης με δύο κινήσεις, από ειδικό 

αφρολέξ μεγάλης αντοχής επενδεδυμένο 
με δερματίνη PVC ή καραβόπανο, 

ιδανική λύση για παιδικούς σταθμούς και 
νηπιαγωγεία. Μπορεί να κατασκευαστεί 
σε ότι διαστάσεις και χρώμα θελήσετε. 

Υψος καθίσματος (24) εκ.

€ 170,00 | 40.003
Καναπές και στρώμα
(120x24x60) εκ. 

€ 217,60 | 40.003-04
Καναπές και στρώμα
(160x24x60) εκ. 

€ 241,40 | 40.003-05
Καναπές και στρώμα
(180x24x60) εκ. 

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 306
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€ 44,20 | 40.036
Πουφ ROMEO
Όμορφο και ιδιαίτερα βολικό κάθισμα τύπου πουφ 
διαθέσιμο σε ότι χρώμα θέλετε ώστε να ταιριάζει 
καλύτερα στο χώρο σας. (70x50) εκ. 

€ 44,20 | 40.062
Πούφ αχλάδι ζωάκι
Όμορφο και ιδιαίτερα βολικό κάθισμα τύπου πουφ σε 
μορφή αχλαδιού διαθέσιμο σε ότι χρώμα θέλετε ώστε 
να ταιριάζει καλύτερα στο χώρο σας. (55x90) εκ. 

€ 40,80 | 40.038
Πουφ χελώνα
Όμορφο και ιδιαίτερα βολικό κάθισμα τύπου 
πουφ σε μορφή μίας πολύχρωμης χελωνίτσας. 
(95x70) εκ. 

€ 18,00 | 40.109
Σκαμπό φατσούλες με κέντημα
Πανέμορφα πουφ σκαμπό φατσούλες, διαθέσιμα σε 
ότι χρώμα και σχέδιο κεντήματος τις φωτογραφίας 
αγαπάτε!! (25x15) εκ. 

€ 44,20 | 40.110
Δίας μπεμπέ φατσούλες  
με κέντημα
Πανέμορφα πουφ διαθέσιμα σε ότι χρώμα και 
σχέδιο θέλετε!!Διαθέτει φερμουάρ στο κάτω 
μέρος. (55x50x55) εκ. 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

€ 29,45  
| 40.136
Μαξιλάρα 
δαπέδου
Φτιαγμένη από ύφασμα 
με διπλή επένδυση και 
αφρολέξ εξαιρετικής 
ποιότητας. Κατασκευάζεται 
στα χρώματα που 
επιθυμείτε. (70x70x15) 
εκ. 
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Simplay3®  •  9450 Rosemont Drive, Streetsboro, OH 44241  •  1-866-855-0100  •  www.Simplay3.com

UPC
Product Dimensions

(L x W x H)
Product  
Weight

Shipping 
Weight

Carton Dimensions
(L x W x D) CubeSKU

01/02/2018

6.3 cft.18.9 lbs.23.88" x 19.38" x 24.25"15.3 lbs.23" x 23" x 19"8-52806-00710-921608R-01

•  Large table surface that easily wipes clean
• Two sturdy, tip-resistant chairs
•  Durable, double-wall plastic construction
• No assembly required

The Simplay3 Table and Chair Set is the perfect all-purpose play table and chair set for kids 
activities, both indoors and out.

216080

2-6
years

TMTable & Chair Set
Play Around

Σε
τ τ

ρα
πέ

ζι 
με

 κ
αρ

έκ
λε

ς€ 103,25 | 10.059
Παιδικό τραπεζάκι  
με καρέκλες
Αυτό το παιδικό τραπέζι με 2 
καρέκλες της Step2 μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μέσα και έξω. 
Ιδανικό για χειροτεχνίες, παιχνίδι 
αλλά και φαγητό! Τα πόδια του 
σε σχήμα «Χ» το κάνουν πολύ 
σταθερό και ανθεκτικό. Το ύψος 
θέσης είναι 26,67 εκ. και το 
μέγιστο βάρος για κάθε καρέκλα 
είναι 34 κιλά (68,9x68,9x49,5) εκ. 

€ 69,43 | 10.082
Παιδικό τραπεζάκι  
Παιχνιδιού με 
καρέκλες
Αυτό το σετ της Step2 μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί μέσα 
και έξω. Σχεδιάστηκε με 
"στυλ" για να γοητεύσει 
γονείς και παιδιά. Ιδανικό για 
χειροτεχνίες, παιχνίδι ακόμη 
και φαγητό!. Μέγιστο βάρος 
σε κάθε καρέκλα 22,6 κιλά 
(63,5x63,5x48,3) εκ. 

€ 73,06  
| 10.174
Παιδικό τραπέζι  
με καρέκλες καφέ
(63,5x63,5x48,3) εκ.

€ 73,06  
| 10.174-4
Παιδικό τραπέζι  
με καρέκλες ροζ
(63,5x63,5x48,3) εκ.

€ 84,17  
| 169.043
Τραπέζι με δύο 
χρωματιστές 
καρέκλες
Παιδικό τραπέζι πολλαπλών 
χρήσεων με δύο καρέκλες 
που διαθέτουν πλάτη. 
Κατασκευασμένο από πάρα 
πολύ ανθεκτικό υλικό. Η 
επιφάνεια του είναι λεία και 
καθαρίζεται πολύ εύκολα 
(59x59x49) εκ. 

€ 84,19 | 7.010
Παιδικό τραπεζάκι με καρέκλες
Αυτό το σετ της Siμplay3 είναι η τέλεια προσθήκη σε κάθε χώρο. Ιδανικό 
για δημιουργικό παιχνίδι, ζωγραφική, γραφή αλλά και για την ώρα του σνακ. 
Ανθεκτικό τραπέζι με στρογγυλεμένες άκρες και λεία επιφάνεια για εύκολο 
καθαρισμό. Μέγιστο βάρος ανά καρέκλα 23 κιλά (57,7x57,7x48,2) εκ. 

€ 37,62 | 149.009
Κλασσικό παιδικό πλαστικό τραπέζι με 2 καρέκλες
Ένα πολύ όμορφο και ανθεκτικό παιδικό πλαστικό τραπεζάκι μαζί με 2 
καρέκλες σε απίθανα χρώματα! Ύψος θέσης 25 εκ. (51x51x46) εκ. 

“ ”
Αυτό το ανθεκτικό, πολυχρηστικό σετ της Step2, είναι ιδανικό για δημιουργικό παιχνίδι, 

ζωγραφική, γραφή αλλά και για την ώρα του σνακ. Τα πόδια των καθισμάτων σχεδιασμού «X» 
προσφέρουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και σταθερότητα. Ύψος θέσης 26,67 εκ. και μέγιστο 
βάρος σε κάθε καρέκλα 34,1 κιλά. Τα παιχνίδια της φωτογραφίας δεν περιλαμβάνονται. 

€ 44,59  
| 149.003
Παιδικό πλαστικό  
τραπέζι με 2 καρέκλες
Διαθέτει αποθηκευτικό χώρο για 
ζωγραφιές, εργαλεία ζωγραφικής 
ή τουβλάκια μέσα στην ανοιγόμενη 
τάβλα του. Η άλλη μεριά της 
τάβλας, χρησιμοποιείται ως βάση 
για κατασκευές με τουβλάκια. 
Διατίθεται σε 2 χρώματα! Ύψος 
θέσης 25 εκ. (51x51x46) εκ. 
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€ 139,06 | 20.040
Τραπεζάκι 
παραλληλόγραμμο
(130x65x52) εκ. 

€ 194,92  
| 20.042
Τραπεζάκι εξάγωνο
(65x52) εκ. 

€ 29,60 | 20.037
Καρεκλάκι πλαστικό 
(50x30x27) εκ. 
Ιδανικό για τον εξοπλισμό 
παιδικών σταθμών και 
νηπιαγωγείων.

01 κόκκινο 02 κίτρινο
03 πράσινο 04 μπλε

€ 30,99 | 20.038
Καρεκλάκι πλαστικό
(53x30x30) εκ. 
Ιδανικό για τον εξοπλισμό 
παιδικών σταθμών και 
νηπιαγωγείων.

01 κόκκινο 02 κίτρινο
03 πράσινο 04 μπλε

50

27

30

53

30

30

€ 112,49  
| 20.041
Τραπεζάκι κυκλικό
(80x52) εκ. 

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

€ 88,57  
| 20.039
Τραπεζάκι 
τετράγωνο
(65x65x52) εκ. 

“
”

Πολύ στιβαρά πλαστικά τραπέζια για 
νήπια χωρίς γωνίες, η επιφάνεια 

εργασίας είναι σε άσπρο χρώμα ενώ 
τα πόδια τους είναι διαθέσιμα σε 4 
χρώματα. Ιδανικά για τον εξοπλισμό 
παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων

“
”

Πολύ στιβαρά πλαστικά 
καρεκλάκια για νήπια χωρίς 

γωνίες διαθέσιμα σε 4 
χρώματα. Ιδανικά για τον 

εξοπλισμό παιδικών σταθμών 
και νηπιαγωγείων. Ύψος 
καθίσματος είναι 27 εκ.
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€ 57,20 | 157.088
Τραπέζι τετράγωνο με ρυθμιζόμενο ύψος
(60x60x60) εκ. ρυθμιζόμενο ύψος (58) ή (60) εκ.

€ 116,48 | 157.089
Τραπέζι ελλειπτικό με ρυθμιζόμενο ύψος
(155x85x60) εκ. 

€ 74,48 | 157.091
Τραπέζι παραλληλόγραμμο με ρυθμιζόμενο ύψος
 (120x60x60) εκ. 

€ 16,11 | 157.092
Καρεκλάκι με ίσια πλάτη με ρυθμιζόμενο ύψος θέσης
(41x41x56) εκ.

€ 20,59 | 157.093
Καρεκλάκι με κυκλική πλάτη με ρυθμιζόμενο ύψος θέσης
(41x41x56) εκ.

“
”

Ανθεκτικά για πολλά-πολλά 
χρόνια παιδικά τραπέζια, 

όμορφα, με φανταστική γραμμή, 
χωρίς γωνίες, κατάλληλα 
και για παιδικό σταθμό ή 

νηπιαγωγείο σε 6 υπέροχα 
φωτεινά χρώματα. Το ύψος 

τους ρυθμίζεται στα 58 ή 60 εκ. 

€ 100,64 | 157.090
Τραπέζι στρόγγυλο με ρυθμιζόμενο ύψος
(115x60) εκ. 

κόκκινο |  κίτρινο |  πράσινο |  μπλε |  μωβ  |   γκρι

“
”

Ανθεκτικά για πολλά-πολλά χρόνια παιδικά 
καρεκλάκια, όμορφα, με φανταστική γραμμή, 

χωρίς γωνίες, σε 6 υπέροχα φωτεινά χρώματα. 
Στιβαζόμενα για οικονομία χώρου κατά την 

αποθήκευση τους. Κατάλληλα και για παιδικό 
σταθμό ή νηπιαγωγείο. Το ύψος θέσης ρυθμίζεται 

στα 26 ή 32 εκ. 
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€ 71,79 | 5.017
Παγκάκι
(120x30x29) εκ. 

€ 87,29 | 5.080
Παγκάκι με πλάτη
(90x30x55) εκ. 

€ 92,01 | 5.081
Παγκάκι με πλάτη πολύχρωμο
(90x30x55) εκ. 

€ 234,60 | 5.084
Παγκάκι & συρταριέρα

€ 50,98 | 149.005
Τραπεζάκι παραλληλόγραμμο
Ανθεκτικό και οικονομικό παιδικό τραπέζι, ιδανικό για παιδικούς σταθμούς και 
νηπιαγωγεία. (90x60x49,5) εκ. ρυθμιζόμενο ύψος (54) έως (60) εκ.

€ 16,94 | 149.006
Καρεκλάκι πλαστικό με μεταλλικά πόδια στοιβαζόμενο
Πολύ ανθεκτικό και οικονομικό παιδικό καρεκλάκι, στιβαζόμενο για οικονομία χώρου κατά την 
αποθήκευση του. Με πολύ γερό πλαστικό κάθισμα, μεταλλικό επινικελωμένο σκελετό και στα πόδια 
χρωματιστές λαστιχένιες στρογγυλές τάπες, για απόλυτη σταθερότητα αλλά και προστασία του δαπέδου 
σας! Άριστη σχέση ποιότητας/τιμής. Διατίθεται σε 4 χρώματα! Ύψος θέσης 36 εκ! (33x35x52) εκ.

κόκκινο |  κίτρινο |  πράσινο |  μπλε

“ ”
Παιδικά παγκάκια με πλάτη ή χωρίς, φτιαγμένα από ξύλο φουρνιστής οξειάς, πολύ προσεγμένης κατασκευής, με στρογγυλεμένες 

γωνίες, Ιταλικό design κατασκευασμένα με υπερσύγχρονα μηχανήματα CNC τελευταίας γενιάς. Βαμμένα με οικολογικά χρώματα και 
βερνίκια. Πληρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας. Ειδικά σχεδιασμένα για παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία. 

€ 20,71 | 10.087
Παιδικές καρέκλες
Οι παιδικές καρέκλες 
της Step2 είναι στιβαρές, 
ανθεκτικές, σταθερές  
και πολυλειτουργικές  
με ουδέτερα χρώματα  
τους ταιριάζουν  
απόλυτα παντού.  
Ύψος θέσης 26,67 εκ. 
(33x34,3x53,3) εκ. 

€ 42,67 | 7.005
Παιδικές 
καρέκλες
Πολύχρωμα παιδικά 
καρεκλάκια, ελαφριά, 
ανθεκτικά με μοντέρνο 
σχεδιασμό χωρίς γωνίες. 
Τέλειο καρεκλάκι για το 
γεύμα και το παιχνίδι. 
Καθαρίζεται εύκολα. 
(33x29,2x50,8) εκ. 

Simplay3®  •  9450 Rosemont Drive, Streetsboro, OH 44241  •  1-866-855-0100  •  www.Simplay3.com

UPC
Product Dimensions

(L x W x H)
Product  
Weight

Shipping 
Weight

Carton Dimensions
(L x W x D) CubeSKU

01/04/2018

21609R-07 8-52806-00758-1 13" x 11.5" x 20" 7 lbs. 16.88" x 12.38" x 23.38" 7.9 lbs. 1.8 cft.

•  Durable, double-wall plastic construction is maintenance free and easy to clean
• Sturdy, tip-resistant and can be used indoors or out
•  Pairs perfectly with the Play Around Kitchen or In & Out Activity Table
• No assembly required

These colorful toddler chairs are lightweight, sturdy, tip resistant and designed for playtime fun! The 
perfect seat to be used for mealtime and play.

TM

216090

2+
yearsPlay Around Chairs
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€ 42,90  
| 5.029
Καρεκλάκι  
φυσικό χρώμα
Υψος θέσης 33 εκ. 
(30x30x55) εκ.

€ 45,53  
| 5.030
Καρεκλάκι 
πολύχρωμο
Υψος θέσης 33 εκ. 
(30x30x55) εκ.

€ 52,77 | 5.032 Καρεκλάκι ανατομικό στιβαζόμενο φυσικό χρώμα ύψος θέσης (33) εκ, (30x32x62) εκ.

€ 53,68  
| 5.032-01
Καρεκλάκι 
ανατομικό 
στιβαζόμενο 
κόκκινο χρώμα
(30x32x62) εκ. 

€ 53,68  
| 5.032-02
Καρεκλάκι 
ανατομικό 
στιβαζόμενο 
κίτρινο χρώμα
(30x32x62) εκ. 

€ 53,68  
| 5.032-03
Καρεκλάκι 
ανατομικό 
στιβαζόμενο 
πράσινο χρώμα
(30x32x62) εκ. 

€ 53,68  
| 5.032-04
Καρεκλάκι 
ανατομικό 
στιβαζόμενο 
μπλε χρώμα
(30x32x62) εκ. 

€ 52,23 | 5.079
Καρεκλάκι βρεφικό
Διαστάσεις θέσης (32x24x23) εκ. (35x43x52) εκ. 

Υπέροχα ξύλινα ανατομικά 
καρεκλάκια, στιβαζόμενα 
για οικονομία χώρου κατά 

την αποθήκευση τους, 
κατάλληλα για νηπιαγωγεία 
και παιδικούς σταθμούς. Με 
μοναδικό Ιταλικό design και 
ποιότητα, κατασκευασμένα 

από ξύλο φουρνιστής 
οξιάς 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. Ύψος 
καθίσματος είναι 33 εκ. 

Υπέροχα ξύλινα καρεκλάκια 
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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€ 145,97 | 5.023-04
Τραπέζι τετράγωνο  
κίτρινο χρώμα
(80x80x54) εκ. 

“

”

Εξαιρετικής κατασκευής και 
ποιότητας υλικών παιδικά 
τραπέζια κατασκευασμένα 
από ξύλο φουρνιστής οξιάς 

διαθέσιμα σε φυσικό, κόκκινο, 
μπλέ, πράσινο και κίτρινο 
χρώμα. Είναι βαμμένα με 

μη-τοξικά, οικολογικά χρώματα 
κατάλληλα για χρήση από μικρά 

παιδιά. 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. Το χρώμα αφορά 
την τάβλα του τραπεζιού. 

€ 136,98 | 5.023
Τραπέζι τετράγωνο 
φυσικό χρώμα
(80x80x54) εκ. 

€ 145,97 | 5.023-01
Τραπέζι τετράγωνο 
κόκκινο χρώμα
(80x80x54) εκ. 

€ 145,97 | 5.023-02
Τραπέζι τετράγωνο  
μπλε χρώμα
(80x80x54) εκ. 

€ 145,97 | 5.023-03
Τραπέζι τετράγωνο 
πράσινο χρώμα
(80x80x54) εκ. 

€ 136,94 | 5.024
Τραπέζι παραλληλόγραμμο 
φυσικό χρώμα
 (120x60x54) εκ. 

€ 145,96 | 5.024-01
Τραπέζι παραλληλόγραμμο 
κόκκινο χρώμα
 (120x60x54) εκ. 

€ 145,96 | 5.024-02
Τραπέζι παραλληλόγραμμο 
μπλε χρώμα
 (120x60x54) εκ. 

€ 145,96 | 5.024-03
Τραπέζι παραλληλόγραμμο 
πράσινο χρώμα
 (120x60x54) εκ. 

€ 145,96 | 5.024-04
Τραπέζι παραλληλόγραμμο 
κίτρινο χρώμα
 (120x60x54) εκ. 
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€ 145,96 | 5.025-04
Τραπέζι τραπέζιο κίτρινο χρώμα
 (120x60x54) εκ. 

€ 209,27 | 5.026-04
Τραπέζι εξάγωνο κίτρινο χρώμα
 (120x104x54) εκ. 

“

”

Εξαιρετικής κατασκευής και 
ποιότητας υλικών παιδικά 
τραπέζια κατασκευασμένα 
από ξύλο φουρνιστής οξιάς 

διαθέσιμα σε φυσικό, κόκκινο, 
μπλέ, πράσινο και κίτρινο 
χρώμα. Είναι βαμμένα με 

μη-τοξικά, οικολογικά χρώματα 
κατάλληλα για χρήση από 
μικρά παιδιά. 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. 
Το χρώμα αφορά  

την τάβλα του τραπεζιού. 

€ 136,78 | 5.025
Τραπέζι τραπέζιο φυσικό χρώμα
 (120x60x54) εκ. 

€ 145,96 | 5.025-01
Τραπέζι τραπέζιο κόκκινο χρώμα
 (120x60x54) εκ. 

€ 145,96 | 5.025-02
Τραπέζι τραπέζιο μπλε χρώμα
 (120x60x54) εκ. 

€ 145,96 | 5.025-03
Τραπέζι τραπέζιο πράσινο χρώμα
 (120x60x54) εκ. 

€ 201,46 | 5.026
Τραπέζι εξάγωνο φυσικό χρώμα
 (120x104x54) εκ. 

€ 209,27 | 5.026-01
Τραπέζι εξάγωνο κόκκινο χρώμα
 (120x104x54) εκ. 

€ 209,27 | 5.026-02
Τραπέζι εξάγωνο μπλε χρώμα
 (120x104x54) εκ. 

€ 209,27 | 5.026-03
Τραπέζι εξάγωνο πράσινο χρώμα
 (120x104x54) εκ. 
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€ 145,96 | 5.028-04
Τραπέζι ημικυκλικό κίτρινο χρώμα
 (120x60x54) εκ. 

€ 207,69  
| 5.027-05
Τραπέζι 
δραστηριοτήτων
Με πλαστική λεκάνη στο κέντρο 
για αποθήκευση των υλικών 
ζωγραφικής χειροτεχνίας ή 
των παιχνιδιών. Το καπάκι της 
λεκάνης δεν συμπεριλαμβάνεται 
(120x54) εκ. 

€ 179,19 | 5.027
Τραπέζι κυκλικό φυσικό χρώμα
(120x54) εκ. 

€ 198,38 | 5.027-01
Τραπέζι κυκλικό κόκκινο χρώμα
(120x54) εκ. 

€ 198,38 | 5.027-02
Τραπέζι κυκλικό μπλε χρώμα
(120x54) εκ. 

€ 198,38 | 5.027-03
Τραπέζι κυκλικό πράσινο χρώμα
(120x54) εκ. 

€ 198,38 | 5.027-04
Τραπέζι κυκλικό κίτρινο χρώμα
(120x54) εκ. 

€ 137,01 | 5.028
Τραπέζι ημικυκλικό φυσικό χρώμα
 (120x60x54) εκ. 

€ 145,96 | 5.028-01
Τραπέζι ημικυκλικό κόκκινο χρώμα
 (120x60x54) εκ. 

€ 145,96 | 5.028-02
Τραπέζι ημικυκλικό μπλε χρώμα
 (120x60x54) εκ. 

€ 145,96 | 5.028-03
Τραπέζι ημικυκλικό πράσινο χρώμα
 (120x60x54) εκ. 



351Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Β
ασ

ικ
ό

ς 
Ε

ξο
πλ

ισ
μό

ς
Β

ιβ
λι

οθ
ήκ

ες

€ 331,20 | 5.086
Βιβλιοθήκη 2 όψεων με ρόδες
Υπέροχη καλοσχεδιασμένη, ξύλινη βιβλιοθήκη με δύο πλήρως λειτουργικές 
όψεις και ρόδες για εύκολη μετακίνηση, για νηπιαγωγεία και παιδικούς 
σταθμούς. Με μοναδικό Ιταλικό design και ποιότητα, κατασκευασμένες 
με υπερσύγχρονα 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. 
(100x50x120) εκ. 

Ιταλική ποιότητα  και design

€ 136,14 | 10.181
Βιβλιοθήκη & 
παιχνιδόκουτο καφέ
(72χ54χ97) εκ. 

“

”

Αυτή η βιβλιοθήκη και 
παιχνιδόκουτο το Step2 είναι 

ιδανική για κάθε χώρο! 
Σχεδιάστηκε με γνώμονα την 
ασφάλεια και την ευκολία και 
διαθέτει άφθονο χώρο για την 
αποθήκευση παιχνιδιών και 

δύο ράφια για να τοποθετήσετε 
βιβλία και μικρότερα 

παιχνίδια. Εσωτερικός χώρος 
αποθήκευσης 0,13 μ3. 

Χωράει βιβλία ύψους μέχρι 
25,4 εκ. Σχεδιασμένη έτσι 

ώστε να αποφεύγεται η πτώση 
των αντικειμένων πίσω από 
τη βιβλιοθήκη. Καθαρίζεται 
εύκολα και είναι ανθεκτική.

€ 136,14 | 
10.181-4
Βιβλιοθήκη  
& παιχνιδόκουτο  
ροζ
(72χ54χ97) εκ.

€ 175,52 | 7.017
Παιδική βιβλιοθήκη
Η μοντέρνα παιδική βιβλιοθήκη 
είναι κατασκευασμένη 
από ανθεκτικό, πλαστικό 
διπλού τοιχώματος και 
πλεξιγκλάς. Ένα ανυψωμένο, 
ραβδωτό δάπεδο και 
μια αρθρωτή πόρτα με 
μαγνητικό κλείσιμο κρατά 
τα βιβλία προστατευμένα. 
(101,6x121,9x132) εκ. 

Simplay3®  •  9450 Rosemont Drive, Streetsboro, OH 44241  •  1-866-855-0100  •  www.Simplay3.com

UPC
Product Dimensions

(L x W x H)
Product  
Weight

Shipping 
Weight

Carton Dimensions
(L x W x D) CubeSKU

8 cft.18.25 lbs.24.5” x 42.625” x 13.25”18 lbs.12” x 24” x 56”8-52806-00756-741705R-01

• For all ages
• 19" x 7.5" x 12" interior width holds most book sizes 
• Raised, ribbed floor to help keep books dry
• Panoramic clear plexiglass enabling users to see what’s inside
• Easy open hinged door with magnetic catch
•  Little upkeep for stewards as the library will not rust, crack, chip, peel or warp
• Easily mounts on a 4" x 4" post (not included)
• Minimal assembly required

The Sharing Library Box by Simplay3 will inspire a love of reading in your neighborhood. With a little 
assembly and a few books you can make a positive impact in your community.

11/10/2017 417050

TMSharing Library Box

€ 136,14 | 10.181-2
Βιβλιοθήκη  
& παιχνιδόκουτο άσπρο
(72χ54χ97) εκ.
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€ 308,55 | 5.096
Παιχνιδοθήκη με 8 
πολύχρωμα συρτάρια
Σε φυσικό χρώμα.
 (71x42x75) εκ. 

€ 226,71 | 5.095
Παιχνιδοθήκη με 4 
πολύχρωμα συρτάρια
Σε φυσικό χρώμα. 
(37x42x75) εκ. 

€ 574,91 | 5.003
Συρταριέρα Α  
με 9 πολύχρωμα συρτάρια
Συρταριέρα σε λευκό χρώμα! (100χ40χ75) εκ.

€ 26,11 | 5.003-03
Συρτάρι χρωματιστό 
Διαθέσιμο σε 4 χρώματα! (23x32x16) εκ. 

€ 327,30 | 5.035
Παιχνιδοθήκη με 12 συρτάρια
Σε λευκό χρώμα. (106x40x75) εκ. 

€ 199,41 | 5.036
Συρταριέρα με 8 συρτάρια
Σε λευκό χρώμα. (37x40x75) εκ. 

€ 419,02 | 5.089
Συρταριέρα με 24 πολύχρωμα συρτάρια
Σε λευκό χρώμα. (106x42x75) εκ. 

Υπέροχες μεγάλης αντοχής, 
ξύλινες συρταριέρες 
και παιχνιδοθήκες με 

πολύχρωμα λειτουργικά 
συρτάρια για νηπιαγωγεία 

και παιδικούς σταθμούς. Με 
μοναδικό Ιταλικό design και 
ποιότητα, κατασκευασμένες 

με υπερσύγχρονα 
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

Ιταλική ποιότητα  και design

€ 34,44  
| 5.003-04
Συρτάρι χρωματιστό
(34χ32χ16) εκ.

€ 40,85 | 5.003-05
Συρτάρι χρωματιστό
(46χ32χ16) εκ.
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Υπέροχες ξύλινες κρεμάστρες ρούχων για νηπιαγωγεία 
και παιδικούς σταθμούς. Με μοναδικό Ιταλικό design και 

ποιότητα, κατασκευασμένες με υπερσύγχρονα 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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€ 79,92 | 5.092
Εταζέρα (120x26x33) εκ. 

€ 229,30 | 5.011
Ραφιέρα με 9 ράφια. Σε λευκό χρώμα. (100x40x75) εκ. 

€ 292,71 | 5.007
Ραφιέρα με 18 ράφια. Σε λευκό χρώμα. (100x40x75) εκ. 

€ 200,70 | 5.001
Ραφιέρα με 3 ράφια (100x40x75) εκ. 

€ 71,69 | 5.090
Κρεμάστρα-κορνίζα 14 ρούχων (100x18) εκ. 

€ 72,18 | 5.091
Κρεμάστρα 20 ρούχων (100x18x24) εκ. 

€ 37,94 | 5.015
Κρεμάστρα 18 ρούχων
Σε λευκό χρώμα
(100x24) εκ.

€ 304,05  
| 5.083
Κρεμάστρα και 
παπουτσοθήκη
(104x41x132) εκ. 
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€ 383,69 | 5.018-02
Ντουλάπα γραφείου  
8 ραφιών με κόκκινες 
πόρτες
(90x40x150) εκ. 

€ 383,69 | 5.018-03
Ντουλάπα γραφείου  
8 ραφιών με μπλε πόρτες
(90x40x150) εκ. 

€ 383,69 | 5.018-04
Ντουλάπα γραφείου  
8 ραφιών με πράσινες 
πόρτες
(90x40x150) εκ. 

€ 383,69 | 5.018-05
Ντουλάπα γραφείου  
8 ραφιών με κίτρινες 
πόρτες
 (90x40x150) εκ. 

Ν
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€ 275,57 | 5.018
Ντουλάπα γραφείου  
8 ραφιών χωρίς πόρτες
Σε λευκό χρώμα. (90x40x150) εκ. 

€ 383,69 | 5.018-01
Ντουλάπα γραφείου  
8 ραφιών με λευκές πόρτες
(90x40x150) εκ. 

€ 322,30 | 5.014-01
Ντουλάπα & παπουτσοθήκη με λευκές πόρτες
(100x40x110) εκ. 

€ 229,26 | 5.014
Ντουλάπα & παπουτσοθήκη 
χωρίς πόρτες
Σε λευκό χρώμα (100x40x110) εκ.

Ιταλική ποιότητα  και design

€ 227,49 | 5.076
Βαγονέτο κρεμάστρα & ομπρελοθήκη
2 όψεων με διαστάσεις 100χ50/25χ105. (100x50) εκ. 

€ 322,30  
| 5.014-05
Ντουλάπα και 
παπουτσοθήκη με 
κίτρινες πόρτες
 (100x40x110) εκ. 

€ 322,30  
| 5.014-02
Ντουλάπα και 
παπουτσοθήκη με 
κόκκινες πόρτες
 (100x40x110) εκ. 

€ 322,30  
| 5.014-03
Ντουλάπα και 
παπουτσοθήκη  
με μπλε πόρτες
 (100x40x110) εκ. 

€ 322,30  
| 5.014-04
Ντουλάπα και 
παπουτσοθήκη με 
πράσινες πόρτες
 (100x40x110) εκ. 

“

”

Υπέροχες μεγάλης 
αντοχής και 

καλοσχεδιασμένες ξύλινες 
ντουλάπες με πόρτες ή 
χωρίς, για νηπιαγωγεία 
και παιδικούς σταθμούς. 

Με μοναδικό Ιταλικό 
design και ποιότητα, 
κατασκευασμένες με 

υπερσύγχρονα 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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€ 167,55  
| 5.077
Βαγονέτο ζωγραφικής  
με ρόδες  
(78x50x57) εκ. 

€ 168,16 | 5.093
Βαγονέτο ψυχοκινητικής με ρόδες
(88x40x57) εκ. (τα προϊόντα δεν 
συμπεριλαμβάνονται). 

€ 274,01  
| 5.074
Βαγονέτο μουσικών 
οργάνων  
(78x50x57) εκ. 

€ 61,66 | 149.008
Σύστημα αποθήκευσης με 10 διαφανή πλαστικά συρτάρια
Ενα πολύ πρακτικό σύστημα αποθήκευσης που αποτελείται από 10 πλαστικά συρτάρια 
σε όμορφα φωτεινά χρώματα σε 2 μεγέθη. Η διαστάσεις των 8 μικρών συρταριών 
είναι (30x20x13) εκ. ενώ οι διαστάσεις των 2 μεγάλων είναι (41x30x13) εκ. Άριστη 
σχέση ποιότητας/τιμής. (98x37x68) εκ. 

€ 55,38 | 149.007
Σύστημα αποθήκευσης με 9 πλαστικά συρτάρια
Ένα πολύ πρακτικό σύστημα αποθήκευσης με 9 πλαστικά συρτάρια 
σε όμορφα φωτεινά χρώματα. Οι  διαστάσεις κάθε συρταριού είναι 
(30x20x13) εκ. Άριστη σχέση ποιότητας/τιμής. (77x37x68) εκ. 

€ 103,68 | 10.175
Σύστημα αποθήκευσης  
με 11 συρτάρια μπεζ
(35,6x67,3x88,9) εκ. 

€ 103,68 | 10.175-4
Σύστημα αποθήκευσης  
με 11 συρτάρια ροζ
(35,6x67,3x88,9) εκ. 

“

“”
”

Δημιουργικό κέντρο 
αποθήκευσης από την 

Step2 για παιχνίδια, βιβλία 
και αξεσουάρ για παιδιά. 

Ιδανικό για παιδικό δωμάτιο 
και αίθουσα παιχνιδιών σε 
νηπιαγωγείο και παιδότοπο. 
Οι 11 θέσεις αποθήκευσης 
θα κρατήσουν τα παιχνίδια 
και τα άλλα αντικείμενα 

οργανωμένα και τακτοποιημένα. 
Με υπέροχα φρέσκα χρώματα 
και σχεδιασμό παιχνιδιάρικο 
που συναρπάζει τα παιδιά. 
Αποθηκεύστε παιχνίδια, 

βιβλία, χειροτεχνίες, βιβλία 
ζωγραφικής και πολλά άλλα 

σε αυτό το καλαίσθητο σύστημα. 
Περιλαμβάνει 9 μεγάλους 

κάδους (19,05x13,97x13,34) 
εκ. και 2 κάδους γιγάντιους 
(30,48x22,86x15,24) εκ. 

Στιβαρά, μεγάλης αντοχής και ευκινησίας ξύλινα βαγονέτα 
για νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς, με μοναδικό 

Ιταλικό design κατασκευασμένα με υπερσύγχρονα 
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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€ 106,66 | 108.001
Σετ μουσικών οργάνων με τσάντα
Σετ με παιδικά μουσικά όργανα που περιλαμβάνει τσάντα και 20 μουσικά όργανα,  
τα οποία είναι τα εξής: 

108.021 Μουσικό τρίγωνο με μεταλλική μπαγκέτα 10 εκ, x 3 τμχ.
108.004 Μουσική ξύστρα ενός τόνου με μπαγκέτα 19 εκ, x 1 τμχ.
108.049 Κουδούνι αγελάδας 8 εκ, x 1 τμχ.
108.076 Φυσαρμόνικα 10 εκ, x 1 τμχ.
108.030 Πιατίνια 15 εκ, x 1 ζεύγος
108.055 Μουσικά κύματα θάλασσας με πλαστικές μπίλιες 25 εκ, x 1 τμχ.
108.032 Ταμπουρίνο με μπαγκέτα 0 εκ, x 1 τμχ.
108.029 Ροκάνα ξύλινη ενός τόνου 14 εκ, x 1 τμχ.
108.050 Ξύλινες μαράκες με σχέδια 15 εκ, x 1 ζεύγος
108.039 Σφυρίχτρα πλαστική Samba 6 εκ, x 2 τμχ.
108.046 Κουδουνίστρα ξύλινη με 13 χρωματιστά κουδουνάκια 17 εκ, x 2 τμχ.
108.053 Καστανιέτα ξύλινη με λαβή 15 εκ, x 1 τμχ.
108.036 Μεταλλόφωνο διατονικό με 8 νότες και 2 μπαγκέτες 26,5 εκ, x 1 τμχ.
108.017 Μουσικό σέικερ ξύλινο 6 εκ, x 1 τμχ.
108.016 Μουσικά αυγά-μαράκες 5 εκ, x 2 τμχ.  

€ 13,09 | 108.089
Μουσικό σετ Νο.2
Περιλαμβάνει ξύλινη μαράκα, καστανιέτα με 
λαβή, κουδουνίστρα με 13 κουδουνάκια, και ντέφι 
(28x20x6) εκ. 

€ 48,21 | 108.090
Μουσικό σετ σε ξύλινο κουτί Νο.3
Περιλαμβάνει ταμπουρίνο, μεμβράνης - ντέφι, 
καστανιέτα με λαβή, 2 μαράκες  
(30x7x36) εκ. 

€ 30,71 | 108.091
Μουσικό σετ Νο.3
Περιλαμβάνει ταμπουρίνο μεμβράνης-ντέφι,  
2 μαράκες, κουδουνίστρα, μεταλλόφωνο 
(35,5x7x29,5) εκ. 

€ 20,50 | 108.092
Μουσικό σετ σε ξύλινο κουτί Νο.1
Περιλαμβάνει ντέφι, 2 μαράκες, μουσικό κρόταλο ενός τόνου 
με μπαγκέτα, μουσικό κουδουνάκι χορού, φυσαρμόνικα 
(36x5,5x26) εκ. 

€ 16,78 | 108.057
Τσάντα μουσικών οργάνων
Τσάντα κατάλληλη για την αποθήκευση παιδικών μουσικών οργάνων σε νηπιαγωγεία και 
παιδικούς σταθμούς (48x39x7) εκ. 

€ 49,77 | 108.093
Μουσικό σετ σε ξύλινο κουτί Νο.2
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 και 
1 μουσικό κουδουνάκι χορού (27x7x36) εκ. 

€ 10,69 | 108.088
Μουσικό σετ Νο.1
Περιλαμβάνει ντέφι, μαράκα, kazoo και μουσικό  
κουδουνάκι χορού (27x7x36) εκ. 
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€ 8,78 | 108.055
Μουσικά κύματα θάλασσας 
με πλαστικές μπίλιες
διάμετρος, ύψος (25x3,3) εκ. 

€ 17,05 | 108.008
Καμπάσα μεγάλη
(18x11) εκ. 

€ 13,60 | 108.007
Καμπάσα μικρή
(17x6) εκ. 

€ 8,83 | 108.010
Μουσική βροχή
(20x4,5) εκ. 

€ 1,30 | 108.016
Μουσικά αυγά - μαράκες 
(5) εκ. 

€ 6,40 | 108.050
Ξύλινες μαράκες με σχέδια
Χειροποίητες, σκαλιστές,  
ζεύγος (15x6) εκ. 

€ 2,80 | 108.063
Μαράκες 
Ζεύγος (20) εκ. 

€ 2,40 | 108.053
Καστανιέτα ξύλινη 
με λαβή
(15x4,5x3) εκ. 

€ 1,75 | 108.060
Καστανιέτα 
πλαστική με λαβή
(16) εκ.

€ 8,08 | 108.072
Μαράκες ξύλινες
Βαμμένες στο χέρι,  
ζεύγος (20) εκ. 

€ 2,38 | 108.074
Μαράκες πλαστικές 
Ζεύγος (13) εκ. 

€ 1,08 | 108.071
Καστανιέτα  
πλαστική δακτύλων 
(6) εκ. 

€ 6,25 | 108.014
Μαράκες ξύλινες 
Βαμένες στο χέρι,  
ζεύγος (14) εκ.

€ 32,67 | 11.024
Πίνακας ανάρτησης μουσικών οργάνων με 8 γαντζάκια
(92x2x60) εκ. 
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€ 0,40 | 108.035
Μπαγκέτα ξύλινη (20x2) εκ. 

€ 7,55 | 108.056
Μελωδικό τύμπανο
Με ξύλινο πλαίσιο, φυσική μεμβράνη  
χερούλι και χτυπητήρι (20x4,5) εκ. 

€ 10,30 | 108.087
Τύμπανο δαπέδου με φυσική 
μεμβράνη (20x11) εκ. 

€ 12,88 | 108.086
Bongetto
(26x13x11) εκ. 

€ 2,78 | 108.004
Μουσική ξύστρα 
ενός τόνου με 
μπαγκέτα (19x4) εκ. 

€ 10,50 | 108.015
Μουσικό δοχείο πολλών ήχων  
με μπαγκέτα
Περιέχει και μία μπάλα για πιο μελωδικούς ήχους 
(26x10x15,5) εκ. 

€ 1,98 | 108.017
Μουσικό σέικερ 
ξύλινο (6x3) εκ. 

€ 3,40 | 108.029
Ροκάνα ξύλινη  
ενός τόνου 
(14x1,5x13) εκ. 

€ 15,20 | 108.052
Ξυλόφωνο διατονικό με 8 νότες και 2 μπαγκέτες
(30x23x2,5) εκ. 

€ 2,40  
| 108.048
Μουσικό ξύλινο 
σφυράκι διπλό
(14x2) εκ. 

€ 2,35  
| 108.066
Μουσικό 
κρόταλο ενός 
τόνου με 
μπαγκέτα (19) εκ. 

€ 4,30 | 108.075
Μουσικό Guiro
(16) εκ. 

€ 1,95 | 108.077
Μουσικό κρόταλο  
δύο τόνων
(15) εκ. 

€ 3,80 | 108.078
Μουσική ξύστρα δύο 
τόνων με μπαγκέτα
(17) εκ. 

€ 1,98 | 108.083
Μουσικά ξυλάκια
Ζεύγος (2x13) εκ. 

€ 8,73 | 108.094
Gig Block με ρυθμιζόμενο 
σφιγκτήρα
Διαθέτει λαβή και ρυθμιζόμενο 
σφιγκτήρα ώστε να αλλάζει ο τόνος του 
(12x5x16) εκ. 
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€ 7,00 | 108.032
Ταμπουρίνο με μπαγκέτα
Με φυσική μεμβράνη και ξύλινο πλαίσιο  
(20x4,5) εκ. 

€ 2,23 | 108.062
Ντέφι  (14) εκ. 

€ 6,51 | 108.085
Αφρικάνικο τύμπανο
(10x19) εκ. 

€ 15,28 | 108.030
Πιατίνια
Ζεύγος, χειροποίητα  
κατασκευασμένα από χαλκό (15) εκ. 

€ 19,00 | 108.031
Πιατίνια 
Ζεύγος, χειροποίητα φτιαγμένα από χαλκό (20) εκ. 

€ 2,05 | 108.021
Μουσικό τρίγωνο 
(10x0,5x9) εκ. 

€ 14,74 | 108.011
Ράβδοι μελωδίας 8 τόνων
(17x4x0,5) εκ. 

€ 5,74 | 108.058
Μεταλλόφωνο έγχρωμο 8 νότες με μπαγκέτα
(21x10) εκ. 

€ 2,10 | 108.059
Πιατίνια από ατσάλι 
με λάστιχο
Ζεύγος (5) εκ. 

€ 11,73 | 108.036
Μεταλλόφωνο διατονικό  
με 8 νότες και 2 μπαγκέτες
Ξύλινης κατασκευής (26,5x12x4,5) εκ. 

€ 11,03 | 108.079
Ράβδοι μελωδίας
(15x9) εκ. 

€ 7,73 | 108.080
Πιατίνια με ξύλινη λαβή (9) εκ. 

€ 88,99 | 108.082
Σετ 8 γιγάντιων 
μουσικών σωλήνων
Διάμετρος (4) εκ.,  
σε 8 διαφορετικά μήκη.  

€ 43,78 | 108.084
Μεταλλόφωνο διατονικό με 8 νότες και 2 μπαγκέτες
(31x15x7) εκ. 

€ 4,88 | 108.061
Ντέφι ξύλινο
(20) εκ. 
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€ 13,16 | 108.013
Bongo
Ξύλινο πλαίσιο και φυσική μεμβράνη 
(27,5x13x11) εκ. 

€ 27,32 | 108.018
Wind Gong με σύστημα  
στήριξης με μπαγκέτα
(25x33x39) εκ. 

€ 119,28 | 108.042
Ντραμς - ολοκληρωμένο συγκρότημα
Κύμβαλο 18 εκ, μεγάλο τύμπανο (36x20) εκ, μεσαίο 
τύμπανο (20x10) εκ και μικρό τύμπανο (20x8) εκ.  

€ 43,28  
| 108.040
Τουμπερλέκι
Σε κόκκινο χρώμα, 
μελωδικό με φυσική 
μεμβράνη (20x33) εκ. 

€ 5,35 | 6.037
Βραζιλιάνικο μουσικό σφυράκι  
(4x35) εκ. 

€ 4,58 | 108.068
Ταμπουρίνο μεμβράνης  
με μπαγκέτα (4,5x15) εκ. 

€ 24,28 | 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) εκ. 

€ 33,48 | 4.269
Τύμπανο μεγάλο
Διαθέτει ένα ρυθμιζόμενο κορδόνι και 1 σετ 
ξυλάκια. Είναι φτιαγμένο από φυσικό καουτσούκ 
(21x17) εκ. 

€ 39,35 | 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) εκ. 

€ 20,93 | 4.286
Κονσερτίνα
Ιδανικό για την γνωριμία με τη μουσική και εξάσκηση των 
κινητικών δεξιοτήτων των χεριών (20x10x10) εκ. 

€ 15,14  
| 108.024
Κιθάρα 
κλασσική 
εξάχορδη 
(56x18x6) εκ. 

€ 6,38 | 108.069
Ταμπουρίνο μεμβράνης - 
ντέφι (20) εκ. 
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€ 21,51 | 108.027
Ακορντεόν διατονικό 14 νότες, 7 
διαίσεις και 2 μπάσα (17x18x4) εκ. 

€ 5,61 | 108.037
Μελόντικα πλαστική με 13 νότες  (42x5x5) εκ. 

€ 1,32 | 108.039
Σφυρίχτρα πλαστική 
“Samba” (6x6x2) εκ. 

€ 23,22 | 108.033
Τρομπέτα χάλκινη 
(32x11) εκ. 

€ 8,28 | 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 τμχ. 

€ 2,90 | 108.044
Κουδουνίστρα από ξύλο-δέρμα  
με 5 κουδουνάκια
(12x2) εκ. 

€ 5,95 | 
108.045
Κουδουνίστρα 
ξύλο-δέρμα 
με 13 
κουδουνάκια 
και λαβή
(23x9) εκ. 

€ 6,18 | 108.049
Κουδούνι αγελάδας 
(8x4,5x11) εκ. 

€ 5,05 | 
108.046
Κουδουνίστρα 
ξύλινη με 13 
χρωματιστά 
κουδουνάκια
(17x2) εκ. 

€ 3,93 | 108.065
Κουδουνίστρα πλαστική με 10 κουδουνάκια  (10) εκ. 

€ 10,04 | 4.320
Καζού
Το καζού είναι ένα απλό πνευστό μουσικό όργανο,το 
οποίο παράγει έναν ήχο που μοιάζει με βουητό,όταν 
κάποιος μιλήσει ή τραγουδήσει μέσα στο στόμιο.
Συνδυάστε το με άλλα μουσικά όργανα Plan Toys για 
να δημιουργήσετε μια μπάντα (7,8x7x13) εκ. 

€ 6,70 | 4.321
Οκαρίνα
Δημιουργήστε τη δική σας 
μουσική με αυτή την Οκαρίνα!Η 
Οκαρίνα είναι ένα αρχαίο 
πνευστό μουσικό όργανο.
Αποτελείται από ένα επιστόμιο με 
4 τρύπες (7,2x6x3,5) εκ. 

€ 2,46 | 108.076
Φυσαρμόνικα με 20 νότες (10) εκ. 

€ 1,94 | 108.095
Φλογέρα (33x3) εκ. 
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€ 32,36 | 9.016
Σετ κουκλοθέατρο «Καραγκιόζη»  
(σκηνή, 1 ιστορία, 5 φιγούρες)
Ξύλινη σκηνή (μπερντές): (88x58) εκ., με βάσεις στήριξης. Σκηνικά: 
σαράι 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) εκ. 

€ 19,89  
| 9.017
Ξύλινη σκηνή 
«Καραγκιόζη» 
Είναι χειροποίητη, 
ελληνικής κατασκευής. 
Το σκηνικό της ξύλινης 
σκηνής απεικονίζει 
σαράι και καλύβα 
(88x60) εκ. 

€ 17,80 | 9.023
Σετ «Καραγκιόζη» Νο.1 (4 φιγούρες 2 κωμωδίες)
Περιέχει 4 πλαστικές φιγούρες με ξύλινες χειρολαβές προσαρμοσμένες και έτοιμες 
για παιχνίδι. Δύο κωμωδίες σε βιβλιαράκι. (Η σκηνή δεν συμπεριλαμβάνεται).

€ 29,12 | 9.024
Σετ «Καραγκιόζη» Νο.2 (7 φιγούρες 4 κωμωδίες και 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 σαράι και καλύβα 
(94x29x59) εκ. 

00 00 01 02 03
€ 6,33 | 9.022
Σετ «σαράι και καλύβα»
Διαστάσεις σαράι (34x20) εκ. και 
καλύβας (25x18) εκ. 

€ 4,72 | 9.021-00 Φιγούρες θεάτρου σκιών «Καραγκιόζης» (13x31) εκ. 

€ 3,90 | 9.021-01 Φιγούρες θεάτρου σκιών "Αγλαϊα" (10x30) cm. (10x30) εκ. 

€ 3,90 | 9.021-02 Φιγούρες θεάτρου σκιών «Χατζιαβάτης» (12x31) εκ. 

€ 4,72 | 9.021-03 Φιγούρες θεάτρου σκιών «Μπαρμπαγιώργος» (15x37,5) εκ. 

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) εκ. 

€ 3,90 | 9.021-05
Φιγούρες θεάτρου σκιών 
«Μορφονιός» (15,5x27) εκ. 

€ 3,90 | 9.021-06
Φιγούρες θεάτρου σκιών 
«Σταύρακας» (11,5x31,5) εκ. 

€ 3,90 | 9.021-07
Φιγούρες θεάτρου σκιών «Πασάς»
 (10x34,5) εκ. 

€ 3,90 | 9.021-08
Φιγούρες θεάτρου σκιών «Βεζύρης»
 (10x32) εκ. 

€ 3,90 | 9.021-09
Φιγούρες θεάτρου σκιών 
«Βελιγκέκας» (12x33) εκ. 

€ 3,90 | 9.021-10
Φιγούρες θεάτρου σκιών 
«Βεζυροπούλα» (10x27,5) εκ. 

€ 3,90 | 9.021-11
Φιγούρες θεάτρου σκιών 
«Πεπόνιας» (12x28,5) εκ. 

€ 3,90 | 9.021-12
Φιγούρες θεάτρου σκιών 
«Καπετάνιος» (15x37,5) εκ. 

€ 3,54 | 9.021-15
Φιγούρες θεάτρου σκιών 
«Κολλητήρι» (10x24) εκ. 

€ 3,54 | 9.021-16
Φιγούρες θεάτρου σκιών «Κοπρίτης» 
(10x24) εκ. 

€ 3,54 | 9.021-17
Φιγούρες θεάτρου σκιών 
«Μπιριγκόγκος» (7x18) εκ. 

€ 4,72 | 9.021-18
Φιγούρες θεάτρου σκιών «Μέγας 
Αλέξανδρος» (13x36) εκ. 

€ 3,90 | 9.021-19
Φιγούρες θεάτρου σκιών «Φίδι»
 (6,5x21,5) εκ. 

€ 3,90 | 9.021-20
Φιγούρες θεάτρου σκιών «Μπέης»
 (11x30) εκ. 

€ 3,90 | 9.021-21
Φιγούρες θεάτρου σκιών «Κρητικός»
 (11,5x33) εκ. 

€ 3,90 | 9.021-22
Φιγούρες θεάτρου σκιών «Εβραίος»
 (11x28) εκ. 
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€ 34,20 | 25.003
Στολή κλόουν φόρμα μεγάλη
Καλοφτιαγμένη στολή από ύφασμα με 
τέλειο φινίρισμα.  

€ 33,12 | 25.017
Στολή «Αμαλία»
Περιλαμβάνεται φούστα,  
ζακέτα, φέσι, δαντέλες.  

€ 25,20 | 25.022
Στολή «ξωτικό-νάνος»

€ 21,46 | 25.026
Στολή ανδρική  
«Γαλάτης (κόκκινος) 
Αστερίξ»

€ 22,90 | 25.016
Στολή «Τσολιάς 
Οικονομικός»
Περιλαμβάνεται καπέλο, γιλέκο, 
πουκάμισο, φουστανέλα, ζώνη, 
φούντες ποδιών.  

€ 26,64 | 25.024
Στολή «χιονάνθρωπος»

€ 22,90 | 25.027
Στολή ανδρική 
χονδρός «Γαλάτης 
(Μπλε) Οβελίξ»
Δεν συμπεριλαμβάνονται το 
καπέλο και το μουστάκι.  

€ 27,22 | 25.042
Στολή «βασίλισσα  
της νύχτας»
Καλοφτιαγμένη στολή από 
ύφασμα με τέλειο φινίρισμα.  

€ 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» 
(βελούδο)

€ 23,40 | 25.047
Στολή «Χριστουγεννιάτικο 
δενδράκι»

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ,
ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΣΤΟΛΗ  

ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ!
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€ 6,90 | 11.023
Βάση για 16 
δακτυλόκουκλες
Προσφέρει μεγάλη 
διευκόλυνση στην επιλογή της 
κατάλληλης κούκλας την ώρα 
της παράστασης. Επιπλέον 
αναδεικνύει τις δακτυλόκουκλες 
σε ένα όμορφο θέμα μέσα στην 
αίθουσα (οι δακτυλόκουκλες 
δεν συμπεριλαμβάνονται) 
(14x20x4) εκ. 

€ 15,07 | 159.043
Βάση για 8 
γαντόκουκλες 
κουκλοθεάτρου
(70x20x12) εκ. 

€ 42,00  
| 105.009
Τα «επαγγέλματα» 
με 10 γαντόκουκλες
(30x20) εκ. 

€ 21,96 | 105.004
Η "Κοκκινοσκουφίτσα" με 6 γαντόκουκλες
(30x20) εκ. 

€ 21,96 | 105.017
Ο «λύκος και τα 3 γουρουνάκια» 
με 5 γαντόκουκλες
(30x20) εκ. 

€ 21,96 | 105.006
Ο «Γιάννης και η φασολιά» με 6 γαντόκουκλες
(30x20) εκ. 

€ 37,01  
| 105.016
Τα «παιδιά του 
κόσμου» με 8 
γαντόκουκλες
(30x20) εκ. 
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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
Τα «3 γουρουνάκια» με 4 γαντόκουκλες 
(41x28x9) εκ. 

€ 14,00 | 9.012
Ο «λύκος και τα κατσικάκια» με 4 γαντόκουκλες 
(41x28x9) εκ. 

€ 14,00 | 9.013
Η «κοκκινοσκουφίτσα» με 4 γαντόκουκλες
(41x28x9) εκ. 

€ 14,00 | 9.014
Η «Χιονάτη και οι νάνοι» με 4 γαντόκουκλες 
(41x28x9) εκ. 

“
”

Σετ 4 τμχ., 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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€ 9,24 | 105.018
Η Κοκκινοσκουφίτσα με 5 δακτυλόκουκλες
(30x22) εκ. 

€ 9,24 | 105.019
Ο Λύκος και τα τρία 
γουρουνάκια  
με 5 δακτυλόκουκλες 
(30x22) εκ. 

€ 10,18 | 105.020
Ο Πινόκιο με 5 δακτυλόκουκλες
(30x22) εκ. 

€ 9,24 | 105.022
Ζώα φάρμας  
με 10 δακτυλόκουκλες
(30x22) εκ.

€ 9,24 | 105.023
Άγρια ζώα με 10 δακτυλόκουκλες 
(30x22) εκ.

€ 14,78 | 105.024
Τα επαγγέλματα με 10 δακτυλόκουκλες
(30x22) εκ. 

€ 14,00 | 9.025
Μύθοι του Αισώπου  
με 4 γαντόκουκλες
Περιλαμβάνονται το λιοντάρι,  
ο γάιδαρος,το ποντίκι και ο κόκορας 
(41x28x9) εκ. 
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€ 91,08  
| 9.009
Κουκλοθέατρο 
μεγάλο
 (82x35x147) εκ. 

€ 51,19 | 105.012
Κουκλοθέατρο επιτραπέζιο 
Πρωτότυπο παιδικό κουκλοθέατρο που τοποθετείται πάνω σε πάγκο ή τραπέζι 
ανάλογα με το ύψος του παιδιού. Φτιαγμένο από μαλακό αφρώδες υλικό και 
πολύ καλής ποιότητας ύφασμα. Το σκηνικό αλλάζει μπρος πίσω με ειδικά 
κουμπώματα για να παιχτούν σκηνές ημέρας αλλά και νύχτας. *Οι γαντόκουκλες 
δεν περιλαμβάνονται. (48x29x50) εκ. 

€ 34,73  
| 105.011
Κουκλοθέατρο 
πόρτας
Κουκλοθέατρο που 
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) εκ. 

€ 22,38 | 9.010-01
Κουκλοθέατρο τύπου Γ’
Διαθέτει πόρτες για μεγαλύτερη σταθερότητα 
(56x24x90) εκ. 

€ 22,38 | 9.010
Κουκλοθέατρο τύπου Α’
Διαθέτει πόρτες για μεγαλύτερη σταθερότητα 
(56x24x90) εκ. 

€ 20,31 | 9.007
Κουκλοθέατρο τύπου Β’
Ξύλινο κουκλοθέατρο άριστης κατασκευής (56x4x90) εκ. 

€ 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 
(63x32x107) εκ. 
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€ 14,82 | 179.053
Ο Αναστάσης και η ουρά  
της στάσης 
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 
και μακραίνει και όλο μακραίνει... . 
(20x26,5) εκ. Σελίδες 

€ 14,82 | 179.054
Ένα κουτάβι νιώθει μοναξιά
Ένα μοναχικό κουτάβι ζει σε ένα σπίτι 
ερημικό με σαλόνια εκατό, κανταϊφο-
κουρτίνες και χιλιάδες λιχουδιές φίσκα 
στις κουζίνες. Έχει αμυγδαλωτά, έχει 
κόκαλα λαχταριστά και ντολμαδάκια 
με κιμά, δεν είναι όμως καθόλου, μα 
καθόλου ευτυχισμένο, επειδή νιώθει 
μοναξιά
(20x26,5) εκ. Σελίδες 

€ 14,82 | 179.055
Το φαγκρί και το σκουμπρί
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. Έξαψη στη 
θάλασσα κι αναβρασμός! Πεδίο μάχης 
κινδυνεύει να γίνει ο ωκεανός!
(20x26,5) εκ. 
Σελίδες 92. 

€ 14,82 | 179.061
Ο κύριος Ζαχαρίας  
και η κυρία Γλυκερία
Το πιο μελιστάλακτο παραμύθι όλων των 
εποχών! Ποτέ τόσο πολλές λιχουδιές 
δε χώρεσαν μέσα στην ίδια ιστορία! Ένα 
βιβλίο γεμάτο καραμέλες, κουλουράκια, 
αμυγδαλωτά, μπακλαβαδάκια και 
πεντανόστιμα παγωτά
(20x26,5) εκ. Σελίδες 

€ 14,82 | 179.058
Η Πουπού και η Καρλότα
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! 
(20,5x26,5) εκ. 

€ 10,34 | 179.104
Ο Σαλιγκαγκάριν  
πάει στ’ άστρα
Ο Σαλιγκαγκάριν ένα ανυπάκουο, 
ανήσυχο και πεισματάρικο σαλιγκάρι, 
ξεκινάει ένα μεγάλο και ριψοκίνδυνο 
ταξίδι, προκειμένου να δει τον 
κόσμο πέρα από τα μαρούλια όπου 
γεννήθηκε και μεγαλώνει... 
(22x26) εκ. 
Σελίδες 48. 

€ 7,24 | 179.107
Απλώς ένα χαρτί
Μία ηλιόλουστη μέρα του καλοκαιριού, ο μικρός Σωτήρης αποφασίζει να 
ζωγραφίσει κάτι από τη φαντασία του. Παίρνει λοιπόν ένα χαρτί από το συρτάρι 
με τα υλικά του, αλλά δεν καταφέρνει να βρει τις μπογιές του. Πώς όμως 
να ζωγραφίσει χωρίς μαρκαδόρους, μόνο μ’ ένα χαρτί; Ή μήπως αυτό που 
κρατάει δεν είναι απλώς ένα χαρτί; Ένα διασκεδαστικό βιβλίο για το πώς 
η φαντασία μπορεί να μετασχηματίσει ακόμα και τα πιο απλά πράγματα της 
καθημερινότητάς μας σε διασκεδαστικά παιχνίδια ή χρηστικά αντικείμενα. 
Δώρο η αφήγηση της ιστορίας σε QR CODE (14x20,5) εκ. Σελίδες 56. 

€ 7,24 | 179.106
Στον πλανήτη κόκκινο  
μια φορά
Στον πλανήτη Κόκκινο μια φορά, 
όλα κυλούσαν ήρεμα. Μέχρι που 
εγκαταστάθηκαν στην κορυφή του 
βουνού δύο πλάσματα από τον πλανήτη 
Γκρι. Ένα βιβλίο για τη φιλία και τη 
διαφορετικότητα. Δώρο η αφήγηση της 
ιστορίας σε QR CODE 
(14x20,5) εκ. 

€ 10,34 | 179.101
Το μαγικό πορτρέτο
Όταν ο Αντρέας, ένας φτωχός ζωγράφος 
μαθαίνει ότι η πανέμορφη κόρη του βασιλιά 
αναζητεί κάποιον να της κάνει το πορτρέτο... 
πέφτει σε θλίψη γιατί ξέρει ότι δε θα τον 
δεχτούν ποτέ στο παλάτι. Για καλή του τύχη 
όμως εμφανίζεται η Μάγισσα της Τέχνης 
και του κάνει τρία μαγικά δώρα
(17x24) εκ. Σελίδες 

€ 10,34 | 179.102
Ένα αστέρι πέφτει πέφτει
Τα πεφταστέρια ετοιμάζονται να χορέψουν 
στον μεγάλο τους χορό και να συναντήσουν 
τις ευχές που ανεβαίνουν από τη Γη 
για να τις πραγματοποιήσουν. Για τη 
Λαμπιρίτσα όμως είναι η πρώτη φορά και 
δεν αισθάνεται καθόλου σίγουρη για τιν 
εαυτό της
(17x24) εκ. Σελίδες 

€ 10,34 | 179.103
Ένα πράσινο τηλέφωνο
Ο μικρός Σταύρος παίρνει ένα 
παιχνίδι, ένα πράσινο τηλέφωνο και 
με σύνδεση τη φαντασία του συνομιλεί 
με την αγαπημένη του γιαγιά, που 
τη νοσταλγεί. Ένα ευαίσθητο και 
πρωτότυπο βιβλίο για την απώλεια 
(17x24) εκ. 
Σελίδες 48. 

€ 12,50 | 179.105
Το ελαφοκάραβο
Ο Μάρκο, μια αλεπού με ανήσυχο πνεύμα και πολλές απορίες, επιβιβάζεται 
σε ένα παράξενο καράβι που φτάνει στο λιμάνι. Το πλήρωμα, που 
αποτελείται επίσης από ένα σμήνος θαραλλέα περιστέρια κι ένα κοπάδι 
πεινασμένα ελάφια, θα σαλπάρει για ένα ταξίδι αναζήτησης... ελπίζοντας να 
βρει συναρπαστικές περιπέτειες, νόστιμο χορτάρι αλλά και τις απαντήσεις σε 
μερικές πολύ σημαντικές ερωτήσεις (28x20,5) εκ. Σελίδες 48. 
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€ 7,24 | 179.109
Βοήθεια, αχινός!
Η Αλίκη λατρεύει το καλοκαίρι, τις 
διακοπές, τη θάλασσα. Ο μικρός αχινός 
τις μακρινές βόλτες, τα μύδια, τα κύματα. 
Η Αλίκη και ο αχινός θα συναντηθούν. 
Κι όταν γίνει αυτό,5 ολόκληρα αγκάθια 
θα τσιμπήσουν το πόδι της Αλίκης. 5 
αγκάθια ξεκολλάνε από τον μικρό αχινό. 
Κι αμέσως θα σημάνει συναγερμός, μέσα 
κι έξω από τη θάλασσα. Δώρο η αφήγηση 
της ιστορίας σε QR CODE
(14x20,5) εκ. Σελίδες 64. 

€ 7,24 | 179.108
Ένα βιβλίο που ταξιδεύει
«Αύριο να φέρει ο καθένας το αγαπημένο του βιβλίο 
για να το διαβάσουμε στην τάξη» λέει η δασκάλα. 
Και τώρα τι γίνεται που ο μικρός μας ήρωας δεν 
έχει ούτε ένα βιβλίο δικό του; Ευτυχώς, βρίσκει ένα 
ξεχασμένο σ’ ένα παγκάκι στο πάρκο. Πώς όμως 
θα το παρουσιάσει την επόμενη μέρα στο σχολείο; 
Πρέπει και να ξέρει τι λέει! Έτσι θα διαβάσει το 
πρώτο του βιβλίο και θα αποκτήσει έναν νέο φίλο, 
που δεν είναι ούτε παιδί ούτε μεγάλος... Δώρο η 
αφήγηση της ιστορίας σε QR CODE  
(14x20,5) εκ. Σελίδες 56. 

€ 7,24 | 179.110
Πρόβατα ενωμένα  
ποτέ κυνηγημένα
Όταν ο λύκος κυνηγάει τα πρόβατα, 
εκείνα συνήθως τρέχουνε για να 
σωθούνε βελάζοντας βοήθεια. Τι 
γίνεται όμως όταν ένα προβατάκι 
ρωτάει γιατί τρέχουμε; Τι γίνεται 
όταν ακούγεται δυνατά, «Μπεεεεεε 
φτάνει πια»; Ένα βιβλίο για τη 
θυματοποίηση. Δώρο η αφήγηση της 
ιστορίας σε QR CODE
(14x20,5) εκ. 

€ 4,76 | 179.112
Πώς γεννήθηκαν τα όνειρα
Ένα αλληγορικό παραμύθι για τη δύναμη της 
αγάπης. Ένα παραμύθι που προσπαθεί να 
εξηγήσει τη γέννηση των ονείρων. Το μικρό 
σύννεφο αγαπάει τον ήλιο, που μέσα στον 
εγωισμό του το διώχνει μακριά, για να μην 
κρύβει την ομορφιά του. Όταν κάποια στιγμή 
ο ήλιος μετανιώνει και αποζητάει το σύννεφο, 
ανακαλύπτει ότι μόνο όταν κοιμάται μπορεί να 
ονειρεύεται τις στιγμές που πέρασαν μαζί. Ένα 
βιβλίο για τις ηθικές αξίες
(14x20,5) εκ. Σελίδες 

€ 5,14 | 179.113
Το ξωτικό που ήθελε  
να ψηλώσει
Όλα τα μικρά ξωτικά, όπως κι όλα 
τα μικρά παιδιά, ονειρεύονται να 
ψηλώσουν. Κι ο Πιριπόν της ιστορίας 
μας ονειρεύεται κι αυτός να γίνει πρώτο 
μπόι. Μόνο που πιστεύει ότι θα το 
πετύχει... τρώγοντας! Γι’ αυτό και τρώει 
πολύ. Τρώει διπλές μερίδες. Τρώει τα 
πάντα! Τρώει όσο μπορεί κι όσο αντέχει. 
Και φυσικά κοντεύει να αρρωστήσει. 
Ευτυχώς τον γλιτώνει η μαμά του με 
τις σωστές συμβουλές. Μια ιστορία 
για τη διαφορετικότητα και τη σωστή 
χρήση του φαγητού με διασκεδαστικές 
δραστηριότητες για τους μικρούς 
αναγνώστες
(14x20,5) εκ. 

€ 8,22 | 179.115
Διπλό παιχνίδι
Η καινούρια υπόθεση του Κλουζ τον οδηγεί κατευθείαν 
από το οδοντιατρείο στο γήπεδο του τένις. Ο δόκτωρ 
Τσούκερμαν βρίσκει στο γραμματοκιβώτιό του δυο 
γουρουνίσια δόντια βαμμένα κόκκινα. Μήπως του τα 
έστειλε κάποιος από τον Όμιλο του Τένις; Ο Κλουζ 
αγωνίζεται να διαλευκάνει την υπόθεση. Αλλά θα 
χρειαστούν κάμποσες Κάρπεντερ πριν κατορθώσει να 
βρει τον αποστολέα αυτού του παράξενου πακέτου...
(13x20) εκ. Σελίδες 96. 

€ 8,22 | 179.116
Τα χαμένα πατίνια
Αυτή τη φορά τη βοήθεια του Κλουζ τη ζητάει ο 
Φριτς, ο νεαρός που φέρνει με πατίνια τις πίτσες στα 
σπίτια. Κάποιος του έκλεψε τα πατίνια του την ώρα 
της δουλειάς κι αναγκάστηκε να γυρίσει σπίτι του 
με τις κάλτσες! Ο Κλουζ αναλαμβάνει την υπόθεση, 
που στην αρχή δείχνει απλή. Πολύ απλή. Μα αυτά 
που φέρνει τελικά στο φως ο διάσημος ντετέκτιβ δε 
θα μπορούσε να τα υποψιαστεί ούτε στα πιο τρελά 
του όνειρα...

€ 8,22 | 179.117
Η εκδίκηση  
της σοκολάτας
Ένα πράγμα βασικά προσδοκά ο 
Κλουζ από το σχολείο: την ησυχία 
του και μόνο την ησυχία του! Για 
έναν πολυάσχολο ντετέκτιβ, το 
σχολείο είναι το μόνο μέρος για να 
ξεκουραστεί λιγάκι και να ξαναβρεί 
τις δυνάμεις του. Όμως αυτή τη φορά 
το σούπερ λαγωνικό πρέπει να βρει 
την άκρη μέσα στην ίδια του την τάξη. 
Ένας καινούριος συμμαθητής του 
αντιμετωπίζει φοβερές δυσκολίες. 
Η υπόθεση είναι πεντακάθαρη και 
ο Κλουζ παρασέρνει τους δράστες 
σε μια ακαταμάχητα γλυκιά παγίδα... 
(13x20) εκ. Σελίδες 96. 

€ 8,24  
| 179.126
Γίνε πράκτορας  
του πλανήτη
Τολμάς να αναλάβεις μια 
μυστήρια, άκρως απόρρητη 
αποστολή γεμάτη εκπλήξεις; 
Είσαι έτοιμος να σώσεις τον 
κόσμο; Αν η απάντηση είναι 
όχι, ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟ 
ΒΙΒΛΙΟ! Αν πάλι η απάντηση 
είναι ναι, τότε αυτό το βιβλίο 
είναι για σένα. Άνοιξέ το όμως 
με μεγάλη προσοχή. Γιατί η 
ζωή σου δε θα είναι ποτέ 
ξανά η ίδια... (14x20,5) εκ. 
Σελίδες 128. 

€ 8,28  
| 179.127
Πράκτορες  
του πλανήτη- 
Η εκδίκηση του Πουφ
Έχεις μονάχα 24 ώρες να βρεις 
τα τρία υπερόπλα και να σώσεις 
τον κόσμο. Δέχεσαι την επικίνδυνη 
αυτή μυστική αποστολή; Αν όχι, 
ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΥΤΟ ΚΑΤΩ 
ΑΜΕΣΩΣ και απομακρύνσου σιγά 
σιγά, παριστάνοντας το αδιάφορο 
παιδί. Διότι, αν κατά λάθος 
το ανοίξεις, θα βρεις άκρως 
απόρρητα στοιχεία σχετικά με το 
ύπουλο πλάνο του Πουφ να κάνει 
τον κόσμο καμίνι! (14x20,5) εκ. 
Σελίδες 96. 
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€ 8,28 | 179.128
Πράκτορες του πλανήτη- 
Τα τέρατα των ωκεανών
Στο τρίτο βιβλίο της σειράς, οι αναγνώστες, 
παρέα με τους μυστικούς Πράκτορες του 
Πλανήτη Ιάσονα, Ανίτα, Μπεν και Μαρί-
Λουίζ, πρέπει να σώσουν τη θάλασσα μέχρι 
την επόμενη πανσέληνο! 
(14x20,5) εκ. Σελίδες 

€ 10,34 | 179.129
Τη μαμά μου αγαπώ
Πώς περνάς τη μέρα με τη μαμά σου; 
Ένα υπέροχο εικονογραφημένο βιβλίο 
που μέσα από στιχάκια περιγράφει την 
τρυφερή σχέση γονιού και παιδιού
(26x26) εκ. Σελίδες 
32. 

€ 10,34 | 179.130
Τον μπαμπά μου αγαπώ
Πώς περνάς τη μέρα με τον μπαμπά 
σου; Ένα υπέροχο εικονογραφημένο 
βιβλίο που μέσα από στιχάκια 
περιγράφει την τρυφερή σχέση γονιού 
και παιδιού
(26x26) εκ. 
Σελίδες 32. 

€ 8,28 | 179.131
Ο Σαυρής κάνει πάρτι
Ο Σαυρής είναι ένας χαριτωμένος 
μικρός δεινόσαυρος που αντιμετωπίζει 
προβλήματα με τον μικρό άνθρωπο που 
του παίρνουν ως κατοικίδιο οι γονείς του. 
Αυτή είναι η τέταρτη περιπέτειά του παρέα 
με τη Λούσι, το «ανθρώπινο» κατοικίδιό 
του

€ 8,28 | 179.132
Ο Σαυρής θέλει κατοικίδιο
Ο μικρός δεινόσαυρος Σαυρής θέλει 
τόσο πολύ ένα κατοικίδιο! Βάζει 
λοιπόν μια αγγελία όπου γράφει ότι 
αναλαμβάνει να φροντίζει κατοικίδια, 
για να αποδείξει στους γονείς του πόσο 
ικανός είναι
(17x24) εκ. Σελίδες 
80. 

€ 8,28 | 179.133
Ο Σαυρής και η 
αριθμοσαλάτα
Στον Σαυρή αρέσει το σχολείο. Δεν 
του αρέσουν όμως οι εργασίες για 
το σπίτι. Ειδικά οι ασκήσεις των 
μαθηματικών τον δυσκολεύουν 
πολύ. Τι μπέρδεμα, μάλλον τα 
’κανε σαλάτα! 
(17x24) εκ. 
Σελίδες 80. 

€ 8,28 | 179.134
Ο Σαυρής και η φωνακλού Λούσι
Ο Σαυρής είναι ξετρελαμένος με το κατοικίδιό 
του, τον πρωτόγονο άνθρωπο με το όνομα Λούσι, 
δυστυχώς όμως στους γονείς του δεν αρέσει 
καθόλου που η Λούσι κράζει για ώρες ολόκληρες 
σαν πρωτόγονο πουλί ή ουρλιάζει σαν φάλαινα. 
Απελπισμένος ο μικρός δεινόσαυρος γράφει τη 
Λούσι σε ένα ειδικό σχολείο για κατοικίδια... 
(17x24) εκ. Σελίδες 80. 

€ 4,14 | 179.135
Η παπουτσωμένη γάτα
Η ιστορία του παπουτσωμένου γάτου 
είναι γνωστή σε όλους. Τι γίνεται 
όμως όταν ένας γάτος που δεν είναι 
σαν τους άλλους παπουτσωμένους 
γάτους συναντά στην αυλή την 
Πέπη, μια γάτα που ήταν πάντα 
καθωσπρέπει; 
(14x20,5) εκ. 

€ 4,14 | 179.136
Η Μεγάλη των 
τεράτων σχολή
Από τη μεγάλη των τεράτων σχολή 
αποφοιτούν μόνο τέρατα σωστά. Τέρατα 
φοβερά και πέρα για πέρα αληθινά. 
Γιατί, αν δεν προκαλούν τρόμο και 
σαματά... τι σόι τέρατα είναι; 
(14x20,5) εκ. 

€ 4,14 | 179.137
Η φλύαρη πριγκίπισσα
Μια φορά κι έναν καιρό, ζούσε μια 
πριγκίπισσα που μιλούσε συνεχώς. 
Μιλούσε πολύ και ασταμάτητα. 
Γλώσσα δεν έβαζε μέσα της, που 
λένε... 
(14x20,5) εκ. 
Σελίδες 32. 

€ 4,14 | 179.138
Το όνομα του δράκου
Μια φορά κι έναν καιρό, σε μια 
πόλη κατέφτασε έναν φοβερός και 
τρομερός δράκος, που τραγουδούσε: 
Δράκος είμαι που πεινάει/τρώει και 
δε σταματάει/μόνο τ’ όνομά μου αν 
βρείτε/θα με ξεφορτωθείτε
(14x20,5) εκ. 
Σελίδες 32. 

€ 4,14 | 179.139
Η γοργόνα που βγήκε στη στεριά
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια μικρή γοργόνα 
όμορφη και γεμάτη περιέργεια. Μάταια η γιαγιά 
της την προειδοποιούσε να προσέχει γιατί δεν 
έπρεπε να τη δει κανείς, έτσι γοργόνα που ήταν. 
Κι έφτασε η μέρα που σε μια από τις βόλτες της 
την είδε ένας... φωτογράφος!
(14x20,5) εκ. Σελίδες 
32. 
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€ 3,46 | 179.152
Ο βασιλιάς λύκος
Πώς θα διαλέξουν οι λύκοι τον βασιλιά τους; 
Θα κάτσει στον θρόνο ο πιο δυνατός; Ο πιο 
διάσημος; Ο πιο χοντρός, ο πιο ψηλός; Ο 
πιο παλιός ή ο πιο κακός; Ή μήπως πρέπει 
να σκεφτούν κάτι... καινούριο εντελώς, 
για ν’ αρέσει σε όλους αυτός ο αρχηγός; 
(14x20,5) εκ. Σελίδες 32. 

€ 3,46 | 179.153
Το χατίρι του δράκου
Ο δράκος της ιστορίας είναι ένας 
ήρωας πολύ ξεχωριστός: χωμένος στη 
βιβλιοθήκη του διαβάζει και διαβάζει. 
Τα βιβλία είναι οι φίλοι του και είναι 
φίλοι σπουδαίοι. Αλλά βαθιά μέσα 
του λαχταράει κάτι περισσότερο... 
(14x20,5) εκ. Σελίδες 32. 

€ 3,46 | 179.154
Ο φάλτσος νάνος
Στον κόσμο των τραγουδιστών ζούνε γίγαντες 
βαρύτονοι και καλικάντζαροι τενόροι, νεράιδες 
υψίφωνες και μάγισσες της μοντέρνας μουσικής. 
Κι όλοι τους τραγουδάνε με κέφι και με μπρίο. 
Ένας μόνο, ένας νάνος φάλτσος, δεν τολμάει 
να ανοίξει το στόμα του, γιατί ντρέπεται πολύ 
(14x20,5) εκ. Σελίδες 32. 

€ 3,46 | 179.156
Ο βάτραχος και το φιλί
Μια ευαίσθητη ιστορία μ’ έναν 
βάτραχο που ελπίζει ότι το φιλί θα 
έρθει και θα τον μεταμορφώσει σ’ 
αυτό που πραγματικά είναι. Σε κάτι 
σπουδαίο. Πιο αληθινό... (14x20,5) 
εκ. Σελίδες 32. 

€ 3,46 | 179.157
Οι τρεις φίλοι  
του γίγαντα
Τρεις φίλοι ξεκινάνε για να 
ανακαλύψουν την αλήθεια 
πίσω από ένα παραμύθι που 
πρωταγωνιστεί στα παιδικά τους 
χρόνια: το παραμύθι του γίγαντα...
(14x20,5) εκ. 
Σελίδες 32. 

€ 8,28 | 179.163
Κιλόμπο, ο βρώμικος ελεφαντάκος
Ο Κιλόμπο είναι ένας ελεφαντάκος που φτάνει στο νησί της Λέσβου από μία χώρα πολύ μακρινή. 
Βρόμικος και εγκαταλειμμένος, φαντάζει τόσο ξένος και διαφορετικός. Κι όμως είναι ίδιος με 
όλα τα παιδιά του κόσμου, και αυτά που ζουν στους προσφυγικούς καταυλισμούς και εκείνα 
που κοιμούνται ήσυχα στο σπίτι τους, μαζί με το λούτρινο ζωάκι τους. Μία φιλόξενη αγκαλιά 
γεφυρώνει κάθε απόσταση και είναι πολύ λίγα αυτά που τελικά χρειάζεται κάθε πλάσμα για να 
νιώσει ζεστασιά, αποδοχή και ασφάλεια. Καλοκαίρι 2015...  (21x21) εκ. Σελίδες 36. 

€ 3,46 | 179.158
Η γυναίκα του γίγαντα
Όλοι οι γίγαντες είναι άγριοι και 
στριμμένοι. Έτσι κακός είναι κι 
ο γίγαντας της ιστορίας μας. Η 
γυναίκα του όμως... τον αγαπάει και 
τον φροντίζει. Κι έτσι βρίσκει τρόπο 
να μερέψει την αγριάδα του και να 
μαλακώσει τον θυμό του 
(14x20,5) εκ. 

€ 11,48 | 179.164
Ο πρίγκιπας  
θέλει τσίσα του
Ο πρίγκιπας Φρέντι ξεκινάει να σώσει το ετοιμόρροπο κάστρο από έναν τρομερό δράκο, όταν 
συνειδητοποιεί ότι θέλει τσίσα του. Όμως με φοβερούς γίγαντες, δεσποσύνες σε κίνδυνο και μια 
τεράστια ουρά έξω από τη μοναδική τουαλέτα στο δάσος, δε φαίνεται εύκολο να βρει κάποια 
ανακούφιση... Και όταν ο δράκος τού κλείνει το μονοπάτι και βάζει φωτιά στο κάστρο, τα πράγματα 
δεν είναι καθόλου καλά για τον πρίγκιπα. Μια ξεκαρδιστική ιστορία για όλα τα μικρά (ή μεγάλα) 
παιδιά που δεν πήγαν στην τουαλέτα όταν μπορούσαν και ύστερα... έτρεχαν και δεν έφταναν! 
(23x29) εκ. Σελίδες 40. 

€ 11,48 | 179.161
Χαμένοι στο μουσείο
Σήμερα η τάξη θα πάει εκδρομή. «Μέσα σ’ ένα 
μουσείο» λέει η δεσποινίς Σιμόν στα παιδιά 
«δεν τρέχουμε, δεν τρώμε, δε φωνάζουμε, δεν 
αγγίζουμε, ΜΟΝΟ ΚΟΙΤΑΜΕ! Και πάνω απ’ όλα μ’ 
ακούτε, παιδιά; πάνω απ’ όλα, δεν αφήνουμε ποτέ 
το χέρι του φίλου μας». Έτσι, ο Ζιστέν πιάνει το 
χέρι της Νοεμί και δεν έχει σκοπό να το αφήσει. 
Δε θα διακινδύνευε με τίποτα να χαθούν! 
(18x28) εκ. Σελίδες 64. 

€ 11,48 | 179.165
Ο λύκος που έπεσε  
από το βιβλίο του
Μέσα σ’ ένα ανάστατο παιδικό δωμάτιο, ένα 
βιβλίο γλιστρά από τη βιβλιοθήκη... Έτσι, ο λύκος 
της ιστορίας πέφτει από το βιβλίο και βρίσκεται 
ολομόναχος μέσα στο δωμάτιο. Ολομόναχος; 
Όχι! Ένας γάτος καραδοκεί και ξερογλείφεται, 
κι ο λύκος πρέπει να βρει γρήγορα έναν τρόπο 
να γλιτώσει. Κι αν δοκίμαζε να χωθεί σε κάποιο 
άλλο βιβλίο; (22,5x27,5) εκ. Σελίδες 32. 

€ 11,48 | 179.162
Ο μικρός ιππότης
Ο μικρός ιππότης ζει ευτυχισμένος με την οικογένειά 
του στο τεράστιο κάστρο με τους τριάντα εφτά πύργους 
και τα εφτά φαντάσματα. Το μόνο του πρόβλημα είναι ότι 
φοβάται τα άλογα. Κυριολεκτικά τα τρέμει. Αλλά αυτά 
βρίσκονται παντού. Πώς θα ξεπεράσει τον φόβο του; 
Μια υπέροχα εικονογραφημένη ιστορία που μιλάει για 
τη φιλία, την αλληλεγγύη, τον φόβο και τους τρόπους 
αντιμετώπισής του
(21x28) εκ. Σελίδες 64. 
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€ 4,14 | 179.140
Ζητείται ιππότης!
Ο Αντώνιος έχει ένα μεγάλο όνειρο. 
Να γίνει ιππότης, με πανοπλία και 
περικεφαλαία. Μα και έναν μεγάλο 
φόβο: το σκοτάδι! Αλήθεια, οι 
πραγματικοί ιππότες φοβούνται;
(14x20,5) εκ. 
Σελίδες 32. 

€ 4,14 | 179.141
Παπαγάλος πειρατής
Ο γκρίζος αφρικανός παπαγάλος ήτανε 
ταξιδευτής μεγάλος. Είχε όμως καημό να 
γίνει πειρατής... Ήθελε και αυτός πειρατικό 
καπέλο, ασημένιο γάντζο, μαύρο κάλυμμα 
στο μάτι, αλλά πιο πολύ ακόμα ήθελε την 
αγάπη της πειρατίνας του! 
(14x20,5) εκ. Σελίδες 

€ 4,14 | 179.142
Η ξύπνια βασιλοπούλα
Η πριγκίπισσα Ωραία, απόγονος 
της Ωραίας Κοιμωμένης, συνεχώς 
βαριόταν και νύσταζε. Μια μέρα όμως 
συνάντησε ένα αγόρι που ταξίδευε στον 
κόσμο αναζητώντας ωραία βιβλία και 
ξεχασμένες ιστορίες
(14x20,5) εκ. 

€ 4,14 | 179.143
Το ξωτικό και η χορεύτρια
Ο Μάλβης, το νεαρό ξωτικό από τη 
Σανδαλοχώρα, δε θέλει να ακολουθήσει 
το επάγγελμα του μπαμπά του, του 
παππού του και του προπάππου 
του. Η καρδιά του τον σπρώχνει να 
ακολουθήσει ένα διαφορετικό όνειρο
(14x20,5) εκ. 

€ 3,48 | 179.144
Τα γουρουνάκια της ευτυχίας
Μεγάλο ταξίδι έκανε ο ήρωας σ’ αυτή την 
ιστορία για να βρει απάντηση στο ερώτημα: 
Πού να βρίσκεται άραγε η ευτυχία; 
Μήπως στην ξάπλα και στην παραλία; Στην 
οικογένεια και στη χειρωνακτική εργασία; Ή 
στα χρήματα και στην επιτυχία; 
(14x20,5) εκ. Σελίδες 

€ 4,14 | 179.145
Τα μαγικά χέρια  
του τσαγκαράκου
Ένας τσαγκαράκος, μια μικρή πολιτεία, 
πολλά ξηλωμένα παπούτσια και μπόλικη 
δουλειά! Τι θα γίνει τελικά; Είναι όλα για 
πέταμα ή μήπως τα μαγικά χεράκια του 
μπορούν να τα κάνουν όλα σαν καινούρια; 
(14x20,5) εκ. Σελίδες 
32. 

€ 3,46 | 179.146
Καληνύχτα, νεράιδα νονά
Μια νεράιδα νονά γλυκατζού, που 
τρώει η ίδια τις τούρτες και τα γλυκά 
που προορίζονται για τα βαφτιστήρια 
της. Είναι όμως καλή και είναι πάντα 
εκεί, όταν τη χρειάζονται
(14x20,5) εκ. 
Σελίδες 32. 

€ 3,46 | 179.147
Η μητριά με τη χρυσή καρδιά
Μια ηρωίδα εντυπωσιακή, η μητριά, έχει σε 
αυτή τη Μικρή Καληνύχτα πραγματικά χρυσή 
καρδιά. Και καταφέρνει να προσεγγίσει το 
θετό της παιδάκι με τρόπο που ανατρέπει όλα 
τα στερεότυπα, όχι μόνο των παραμυθιών, 
αλλά και τα σημερινά, που εξακολουθούν να 
είναι πολλά και δυστυχώς υπαρκτά
(14x20,5) εκ. Σελίδες 

€ 3,46 | 179.148
Τα δύο αδέρφια  
και το φεγγάρι
Δυο αδέρφια παίζουν κι ονειρεύονται. 
Ένα άλογο που τρέχει σαν τον άνεμο. Μια 
κουζίνα όπου ψήνονται θαύματα. Γλυκά 
ψωμάκια γεμιστά με παραμύθια. Κι από το 
παιχνίδι στο όνειρο, βήμα το βήμα, τα δυο 
αδέρφια θα φτάσουν ως το φεγγάρι
(14x20,5) εκ. Σελίδες 
32. 

€ 3,46 | 179.149
Μια αλεπουδίτσα  
πονηριά σταλίτσα
Μια καληνύχτα εντελώς αναπάντεχη: όχι 
για μια, αλλά για δύο αλεπούδες, τη μαμά 
και την κόρη. Μια κόρη αλεπουδίτσα που 
μοιάζει σ’ όλα της μαμάς της εκτός από 
ένα: δεν έχει στάλα πονηριά! Και μια 
μαμά αλεπού που αυτό το φυσάει και δεν 
κρυώνει
(14x20,5) εκ. Σελίδες 

€ 3,46 | 179.150
Η νεράιδα μαγείρισσα
Μια καληνύχτα πολύ ρομαντική! Που 
μιλάει για λαμπρές επαγγελματικές 
προοπτικές, άτακτες νεράιδες, μαγικά 
μαντίλια και μεγάλα δάση, αλλά και 
νέους άντρες, που εξερευνούν τον 
κόσμο με τα σύνεργά τους και τις 
φωτογραφικές τους μηχανές... 
(14x20,5) εκ. 
Σελίδες 32. 

€ 3,46 | 179.151
Ο ραφτάκος των λέξεων
Κάποια ρούχα είναι ραμμένα με μεταξωτή 
κλωστή, άλλα είναι μάλλινα βαριά κι άλλα 
σαν πέπλα ανάλαφρα. Υπάρχουν όμως και 
κάποια ρούχα βολικά πολύ, που είναι έτσι 
φτιαγμένα, ώστε να μας ζεσταίνουν τον 
χειμώνα και να μας δροσίζουν το καλοκαίρι. 
Ποιος ράφτης ξέρει να τα ράβει και πού θα 
τον βρούμε; 
(14x20,5) εκ. Σελίδες 
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€ 11,48 | 179.167
Ο Μπρούνο έχει 100 φίλους
Όταν ο Μπρούνο βρίσκει ένα κινητό 
τηλέφωνο, χαίρεται πολύ. Ξαφνικά 
αποκτά ένα σωρό φίλους σ’ ολόκληρο 
τον κόσμο! Περνάει όμως τόσο χρόνο 
με το «μαγικό κουτί» του που ξεχνάει 
εντελώς τους δυο καλούς του φίλους, τον 
Ρέντζο και τον Ρίκο. Ένα βιβλίο για την 
πραγματική φιλία, που θίγει ταυτόχρονα 
το ζήτημα της αλόγιστης χρήσης των 
κινητών τηλεφώνων και γενικότερα της 
τεχνολογίας (21x28) εκ. Σελίδες 32. 

€ 4,78 | 179.168
Μια παράξενη μέρα
Εκείνη τη μέρα δε θα την 
ξεχάσει κανένας. Γιατί 
πραγματικά ήταν μια πολύ 
παράξενη μέρα. Το τι έγινε δεν 
περιγράφεται. Μικροί, μεγάλοι 
κατέβηκαν στον εμπορικό δρόμο 
της πόλης κι έτριβαν τα μάτια 
τους. Ήταν κάτι απίστευτο!»
(14x20,5) εκ. 
Σελίδες 48

€ 4,78 | 179.169
Ο κύριος Κιουκ έχει λόξιγκα
Ο κύριος Κιουκ έχει εδώ και 50 χρόνια έναν 
ενοχλητικό λόξιγκα. Έχει δοκιμάσει όλες 
τις θεραπείες και όλα τα κόλπα, αλλά δεν 
μπορεί να απαλλαγεί από τούτο το βάσανο. 
Ώσπου ένας γιατρός τού συνιστά να ξεκινήσει 
υγιεινή διατροφή. Τότε η ζωή του αλλάζει, 
αδυνατίζει, μπορεί να αναπνεύσει καλύτερα 
και να μιλήσει πιο εύκολα. Μια διασκεδαστική 
και όμορφα εικονογραφημένη ιστορία, που 
διδάσκει στο παιδί τα οφέλη της υγιεινής 
διατροφής (14x20,5) εκ. Σελίδες 48. 

€ 5,62 | 179.170
Η Αλίκη στη χώρα της 
περιέργειας
Η Αλίκη του Τζάνι Ροντάρι δεν πηγαίνει στη 
χώρα των θαυμάτων αλλά ζει απίστευτες 
περιπέτειες! Με το μικρό της μέγεθος εξερευνά 
όλα τα αντικείμενα, πέφτει, χώνεται παντού 
και τρομάζει τους γονείς της με τις ξαφνικές 
εξαφανίσεις και επανεμφανίσεις της. Ένα 
βιβλίο που εξυμνεί με τον πιο πρωτότυπο και 
διασκεδαστικό τρόπο την περιέργεια, ένα από 
τα πιο πολύτιμα χαρακτηριστικά των μικρών 
παιδιών (14x20,5) εκ. Σελίδες 56. 

€ 4,68 | 179.171
Αστέρια στον πάτο  
της λίμνης
Ο Ασιρού, ένα παράξενο πλάσμα. Ο 
κόσμος του; Ο λόφος, η γέρικη ελιά, 
μια ξύλινη φλογέρα, τα σύννεφα 
και τ’ αστέρια. Ένα βράδυ, ο άνεμος 
σκορπίζει τα σύννεφα και για πρώτη 
φορά ο Ασιρού βλέπει τι υπάρχει 
πέρα από αυτά. Μια λίμνη. Μέσα της, 
κάτι γυαλίζει. Τ’ αστέρια! Έπεσαν στη 
λίμνη; Κι αν δεν ξέρουν κολύμπι; 
Κι αν το νερό πάρει τη λάμψη τους 
μακριά; Αποφασίζει να κάνει το 
πρώτο του ταξίδι για να καταφέρει 
να τα σώσει, αλλά και να βρει ποιος 
πραγματικά είναι. Όλα αρχίζουν με 
μια παρεξήγηση και τελειώνουν μ’ 
ένα παιχνίδι...  
(14x20,5) εκ. Σελίδες 56. 

€ 4,78 | 179.172
Η Μελίνα ντετέκτιβ
Η Μελίνα θέλει να γίνει 
ντετέκτιβ. Το είπε στους φίλους 
της και γέλασαν. Το είπε 
και στη μαμά της κι εκείνη 
ενθουσιάστηκε. Η πρώτη της 
αποστολή ήταν επιτυχημένη. Στη 
δεύτερη όμως δεν κατάφερε να 
βρει έναν χαμένο σκύλο, αλλά 
ανακάλυψε έναν περίεργο τύπο 
που ζούσε στο διπλανό έρημο 
σπίτι. Τρυφερή ιστορία, όμορφα 
εικονογραφημένη, σε μορφή 
ημερολογίου, που μαθαίνει 
στο παιδί να σέβεται και να 
αγαπά τους συνανθρώπους του, 
κυρίως όσους είναι πιο αδύναμοι 
(14x20,5) εκ. Σελίδες 48. 

€ 7,24 | 179.173
Η δασκάλα  
των χρωμάτων
Μετά τη σκληρή διαταγή του βασιλιά 
Μονόχρωτου να απαγορεύσει όλα τα 
χρώματα, εκτός από το γκρίζο, στην Γκρίζα 
Πολιτεία εμφανίζεται η Δόνα Ανεζίνα, 
ξακουστή δασκάλα και ταξιδιώτισσα. 
Μαθαίνει στα παιδιά τους διαφορετικούς 
πολιτισμούς και τις φυλές του κόσμου, 
τους μαθαίνει όλα όσα ξέρει. Και τα 
χρώματα ξεχύνονται. Κοραλλένια 
κόκκινα, πράσινα σμαραγδένια, κίτρινα 
της βανίλιας και πορτοκαλί του κρόκου, 
θαλασσινά μπλε, μωβ μελιτζανιά, ροζ 
του τριαντάφυλλου... Ποια όμως θα 
είναι η αντίδραση του σκληρού βασιλιά; 
Θα καταφέρει η δύναμη της αγάπης 
να μαλακώσει τη σκληρή καρδιά του; 
(14x20,5) εκ. Σελίδες 72. 

€ 5,72 | 179.174
Ένα παιδί παίζει με τα σύννεφα
Ο Άλκης ανεβαίνει το τεράστιο σύννεφο-σκάλα, 
μαλακό σαν βαμβάκι κι αφράτο σαν σαντιγί που 
πλησιάζει τη γη μόνο μια φορά κάθε χίλια χρόνια, 
για να παίξει το κρυφτό του ήλιου με ένα μικρούλι 
σύννεφο, ένα κοριτσάκι, με μακριά σγουρά μαλλιά 
και γελαστά μάτια! 
(14x20,5) εκ. Σελίδες 64. 

€ 6,18 | 179.175
Ο μάγος Πότε Πότε και το χαμένο ποτέ
Στην Άνω Κάτω Μαγούπολη χτυπάει συναγερμός. Ο διάσημος μάγος Πότε Πότε κινδυνεύει να 
χάσει για πάντα τη μαγική του δύναμη. Τι θα απογίνουν τα μαγικά φρούτα και τα λαχανικά του; 
Για να θεραπευτεί, πρέπει επειγόντως να βρει το δικό του χαμένο ποτέ! Και μόνο ένα μικρό 
κορίτσι, η Κοραλλία, μπορεί να τον βοηθήσει. Θα τα καταφέρει άραγε;
(14x20,5) εκ. Σελίδες 72. 

€ 7,16 | 180.004
Μια μύγα με τακούνια 
γαργαλάει δύο ρουθούνια
Αυτό το βιβλίο πρέπει να το 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
 (22x24) εκ. Σελίδες 32. 
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€ 9,54 | 180.007
Το αυγό λαγός
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 και Ο 
Ανδρέας Καράμπελας την γεμίζει υπέροχες 
ζωγραφιές (23x30) εκ. Σελίδες 32. 

€ 8,60 | 180.009
Το ψαράκι που ήθελε  
να ζήσει
 Στόχος 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; 
(24x24) εκ. Σελίδες 32. 

€ 4,71 | 180.008
Μια μισότρελη τσαγιέρα 
τραγουδάει στη μπανιέρα
Αυτό το βιβλίο πρέπει να το διαβάσεις 
αργά και δυνατά για να ακούσεις με τα ίδια 
τα αυτιά πόσο έξυπνη είναι η γλώσσα όταν 
μιλά. Αν ακόμα δε διαβάζεις, γρήγορα θα 
καταλάβεις πως η γλώσσα με τους ήχους 
της γελά (21x24) εκ. Σελίδες 36. 

€ 8,13 | 180.010
Καλώς τον κύριο Κοκ
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 
(21x21) εκ. Σελίδες 48. 

€ 14,33 | 180.012
Η Βίβλος για παιδιά
Για το βιβλίο αυτό έχουν επιλεγεί οι γνωστότερες και πιο αγαπημένες ιστορίες από την Καινή 
και την Παλαιά Διαθήκη. Μένοντας κοντά στο πρωτότυπο κείμενο, η συγγραφέας απέδωσε 
τις ιστορίες με έναν τρόπο ευκολονόητο και ευχάριστο για τους μικρούς αναγνώστες. Τα 
απλά αλλά περιεκτικά κείμενα, σε συνδυασμό με την πλούσια, πανέμορφη και πρωτότυπη 
εικονογράφηση, καθιστούν την Βίβλο για παιδιά ενδαιφέρουσα για όλη την οικογένεια (21x28) 
εκ. Σελίδες 144. 

€ 8,90 | 180.019
Το παπάκι που δεν του άρεσαν 
τα ποδαράκια του
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 
(19x27) εκ. Σελίδες 28. 

€ 7,16 | 180.048
Ποτέ-ποτέ πια!
“Ντοκ!” Έτσι με φωνάζουν οι φίλοι μου... Κι όλο με κοροϊδεύουν: “Ντοκ, Ντοκ, Ντοκ, είσαι σαν χοτ ντογκ, 
πότε από κει, πότε από δω, βλέπεις τηλεόραση ως τις οκτώ”. Ώσπου, μια μέρα, η μαμά μου ΚΡΑΤΣ! 
έβγαλε την τηλεόραση από την πρίζα! Και τότε... Μια ιστορία που μιλάει με χιούμορ για την τηλεόραση και 
για όλα όσα αυτή δεν μας αφήνει να χαρούμε
(21x21) εκ. Σελίδες 32. 

€ 6,69 | 180.056
Το βατραχάκι που δεν ήθελε 
να γίνει πρίγκιπας
Από τότε που η μικρή κόρη του βασιλιά είχε 
χάσει το χρυσό της τόπι μέσα στη λίμνη και 
το βατραχάκι που το βρήκε μεταμορφώθηκε 
σε βασιλόπουλο και την παντρεύτηκε, κάτι 
σαν τρέλα είχε πιάσει όλα τα βατραχάκια της 
λίμνης. Όλα; Όχι! Υπάρχει κι ένα βατραχάκι 
που του αρέσει πολύ ο εαυτός του... (21x21) 
εκ. Σελίδες 24. 

€ 7,16 | 180.035
Οι περιπέτειες του βαρόνου Μινχάουζεν
Ο βαρόνος Μινχάουζεν, ο μεγαλύτερος ψεύτης όλων των εποχών, ζωντανεύει εδώ σε μια μοναδική 
διασκευή για παιδιά. Μπορεί ο Μινχάουζεν να ήταν υπαρκτό πρόσωπο, οι ιστορίες του όμως είναι 
πέρα για πέρα φανταστικές. Είτε μιλούσε για το λυσσασμένο του παλτό, είτε για το πώς τον σήκωσαν 
στον αέρα δώδεκα αγριόπαπιες, είτε για το πώς έφτασε μέχρι το φεγγάρι, κατάφερνε πάντα να 
διασκεδάζει τους γύρω του. Σίγουρα θα διασκεδάσει και εσάς! 
(23x22) εκ. Σελίδες 36. 

€ 8,11 | 180.055
Τα ρολόγια πάνε βόλτα
Όταν μια μέρα τα ρολόγια αποφάσισαν 
να κάνουν απεργία, η ανθρώπινη 
κοινωνία κλονίστηκε συθέμελα που 
χάθηκε η ώρα. Όλοι αναρωτιόντουσαν 
τι θα κάνουν τώρα. Όλοι; Όχι! Τα 
παιδιά βρήκαν αμέσως τη λύση!  
(21,5x22) εκ. Σελίδες 36. 
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€ 12,01 | 70.015
ΑΛΦΑΒΗΤΑ χάχανα
Όταν η φαντασία πάει σχολείο, τα 
Γράμματα χαχανίζουν και η Γραμματική 
ξεσπάει σε γέλια (24x23) εκ. Σελίδες 56. 

€ 8,01 | 70.016
Η γιορτή των ζώων
Εφτιαξε στη χαίτη το λιοντάρι τη 
χωρίστρα, σήκωσε την τίγρη και τη 
χόρεψε στην πίστα... (22,5x22,5) εκ. 
Σελίδες 32. 

€ 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 (24x17) 

€ 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... ένα παραμύθι της 
Σοφίας Μαντουβάλου (28x34) εκ. 
Σελίδες 32. 

€ 10,34 | 79.044
Το γενναίο κοτοπουλάκι
Η Φώφη, το γενναίο κοτοπουλάκι μαζί με το 
σκύλο και το χοντρό γουρούνι, ένα βράδυ 
ξεκίνησαν για να ελευθερώσουν από το 
αγρόκτημα του μπαρμπα-Μήτσου τις κότες και τα 
κοτόπουλα (23,5x26) εκ. Σελίδες 32. 

€ 13,65 | 79.046
Το κορίτσι που κρύφτηκε 
σ’ ένα πορτοκάλι
Η μικρή Αννα 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! (23,5x26) εκ. 
Σελίδες 24. 

€ 8,79 | 79.037
Ποτέ πια δε θα 
μαλώσουμε
Τα δύο ζωηρά αλεπουδάκια πήραν 
το μάθημά τους, όταν κατάλαβαν 
ότι για να παίξεις πρέπει να έχεις 
παρέα και για να έχεις παρέα 
πρέπει να μάθεις να μοιράζεσαι, 
ακόμη και το φαγητό... (21x30) εκ. 
Σελίδες 24. 

€ 10,39 | 79.036
Γενναίος είσαι όταν λες  
την αλήθεια
Ο Μίμης, ένα φοβισμένο λαγουδάκι, όταν 
βρήκε το κουράγιο να πει την αλήθεια, 
κατάφερε να γίνει μεμιάς αληθινά 
γενναίος... (21x30) εκ. Σελίδες 26. 

€ 7,20 | 80.074
Πες μου γιατί. . δεν πρέπει 
να βλέπω συνέχεια TV
 (24,5x24,5) εκ. Σελίδες 32. 

€ 7,20 | 80.076
Πες μου γιατί. . δεν έχουμε 
όλοι το ίδιο χρώμα;
 (24,5x24,5) εκ. Σελίδες 32. 

€ 7,20 | 80.077
Πες μου γιατί. . δεν πρέπει 
να δαγκώνω τα άλλα παιδιά;
 (24,5x24,5) εκ. Σελίδες 32. 

€ 7,20 | 80.073
Πες μου γιατί. . πρέπει  
να κοιμηθώ
 (24,5x24,5) εκ. Σελίδες 32. 

“ ”
Οι πιο αγαπημένες φράσεις των μικρών παιδιών 
ξεκινούν με ένα “γιατί;” εκφράζοντας τις αμφιβολίες, 
την περιέργεια και τα παράπονα τους. Αυτή η σειρά 
βιβλίων με τις πρωτότυπες ιστορίες και την όμορφη 
εικονογράφηση, προτείνει έναν διασκεδαστικό τρόπο 
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€ 6,40 | 80.082
Μαγικές ιστορίες
Μια συλλογή από τα ωραιότερα κλασικά 
παραμύθια. Περιλαμβάνει τα παραμύθια:Χιονάτη, 
Κοκκινοσκουφίτσα, Σταχτοπούτα, Το μικρό 
ελαφάκι Μπάμπι (17x21) εκ. Σελίδες 96. 

€ 6,40 | 80.087
Ιστορίες για καληνύχτα
Όμορφες φανταστικές ιστορίες για 
γλυκά νανουρίσματα (17x21) εκ. 
Σελίδες 96. 

€ 6,40 | 80.081
Η Βίβλος
Περιλαμβάνει ιστορίες από την Παλαιά 
Διαθήκη (17x21) εκ. Σελίδες 96. 

€ 6,40 | 80.085
Ιστορίες από την φάρμα
Φανταστικές ιστορίες με ζωάκια από τη 
φάρμα. Υπέροχη εικονογράφηση με έντονα 
χρώματα (17x21) εκ. Σελίδες 96. 

Με εντυπωσιακό εξώφυλλο glitter

€ 10,36 | 80.090
Κάθε μήνας ξεχωρίζει  
να χει κάτι να θυμίζει
Αυτό το βιβλίο μας βοηθά να μάθουμε να 
ξεχωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες κάθε μήνα, τις 
δραστηριότητες που επιτρέπει ο καιρός ανάλογα 
με την εποχή καθώς και έθιμα που πάντοτε μας 
θυμίζουν σε ποιο μήνα βρισκόμαστε! Άλλωστε, 
κάθε ένας από τους 12 μήνες του χρόνου 
είναι ξεχωριστός και έχει να μας μάθει πολλά! 
(24x26) εκ. Σελίδες 36. 

€ 12,00 | 80.094
Κοίτα ένας δράκος!
Το καινούριο σπίτι της Λάρας είναι 
τέλειο! Έχει υπέροχα λουλούδια, 
καταπράσινο γρασίδι και φιλικούς 
γείτονες. Ή μήπως όχι; «Δεν μπορείς 
να μείνεις εδώ!» ακούστηκε μια 
φωνή... Τι πρέπει να κάνει η Λάρα για 
να αποδείξει ότι υπάρχουν και καλοί 
δράκοι; (24x28) εκ. Σελίδες 32. 

€ 13,00 | 80.102
Τίποτα δεν μπορεί να 
τρομάξει μια αρκούδα
Βαθιά στο δάσος το πυκνό με τo 
ολοστρόγγυλο φεγγάρι οι αρκούδες 
κάθονται αγκαλιά μέχρι ο ύπνος να τις 
πάρει... Όταν το μικρό αρκουδάκι ακούει 
ένα τέρας, ο μπαμπάς αρκούδος του 
λέει με σιγουριά ότι δεν υπάρχει τίποτα 
που να μπορεί να κάνει μια αρκούδα να 
φοβηθεί (25x28) εκ. Σελίδες 32. 

€ 12,00 | 80.105
Με θέλεις  
στην ομάδα σου;
Η Πάπια θέλει να γίνει μέλος 
μιας ομάδας αλλά δεν μπορεί 
να ΒΡΥΧΑΤΑΙ όπως το Λιοντάρι, 
ούτε να ΦΩΝΑΖΕΙ ΔΥΝΑΤΑ όπως 
ο Ελέφαντας. Τι μπορεί να κάνει, 
άραγε; (25x28) εκ. Σελίδες 32. 

€ 12,00 | 80.107
Το μικρό γιατί
Το Μικρό Γιατί είναι πολύ ζωηρό και δεν 
κάθεται στη θέση του! Υπάρχουν τόσα 
υπέροχα πράγματα γύρω του, όπως τα 
ψηλά και λεπτά πόδια της καμηλοπάρδαλης 
και τα περήφανα κέρατα του βουβαλιού. 
Υπάρχουν όμως και τα κοφτερά σαγόνια 
του κροκόδειλου... Πρόσεχε, Μικρό Γιατί! 
(25x28) εκ. Σελίδες 32. 

€ 13,50 | 80.108
Αστέρης ο οδηγός 
δεινοσαύρων
Προσοχή επικίνδυνος βιβλιοφάγος! 
Αστέρης. Ο γνωστός μας βιβλιοφάγος 
έχει ροκανίσει τις σελίδες του βιβλίου 
με τους τρομερούς και φοβερούς 
Δεινόσαυρους. Μήπως το τερατάκι μας 
αυτή τη φορά το παράκανε; (25x28) 
εκ. Σελίδες 24. 

€ 3,40 | 80.115
Ένας καινούριος φίλος 
για την ποντικίνα
Η μικρή ποντικίνα θέλει να κάνει 
καινούριους φίλους. Έτσι, όταν συναντά 
τον νεαρό ελέφαντα είναι πολύ 
χαρούμενη. Το μόνο πρόβλημα είναι 
ότι ο ελέφαντας τη... φοβάται! Θα τα 
καταφέρει η ποντικίνα να πείσει τον 
ελέφαντα ότι δεν θέλει το κακό του; 
(25x25) εκ. Σελίδες 24. 

€ 7,50 | 80.121
Ιστορίες με πριγκίπισσες
Η ιστορία μιας πριγκίπισσας αποτελεί 
ένα από τα αγαπημένα ακούσματα των 
παιδιών. Στο βιβλίο αυτό θα βρείτε 
έξυπνες, αστείες, περιπετειώδεις και 
συγκινητικές ιστορίες με λογιών-λογιών 
πριγκίπισσες (22x28) εκ. Σελίδες 42. 
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€ 7,50 | 80.122
Ιστορίες με ωραίες περιπέτειες
Η περιπέτεια και τα ταξίδια πιάνονται χέρι-χέρι 
σ’ αυτό το βιβλίο και δημιουργούν υπέροχες 
ιστορίες με ήρωες που θα λατρέψουν οι μικροί 
αναγνώστες (22x28) εκ. Σελίδες 42. 

€ 13,50 | 80.124
Αστέρης ο ζωηρός βιβλιοφάγος
Ο Αστέρης, ο ζωηρός βιβλιοφάγος, κατάφερε να το 
σκάσει από το δικό του βιβλίο και βάλθηκε να αλλάξει τις 
ιστορίες διάσημων παραμυθιών, που όλοι αγαπήσαμε! Να 
έχετε το νου σας!!! 
(25x28) εκ. Σελίδες 24. 

€ 7,20 | 80.131
Ο Μίλτος στη θάλασσα
Οι περιπέτειες του Μίλτου διασκεδάζουν, μαθαίνουν και 
βοηθούν το παιδί να κατανοήσει μικρές και καθημερινές 
συνήθειες και πράξεις. Ο Μίλτος έχει θέληση, ξεπερνά τους 
φόβους του και μαθαίνει να ζητάει συγγνώμη! (24,5x24,5) 
εκ. Σελίδες 24. 

€ 7,20 | 80.132
Ο Μίλτος στη φάρμα
Οι περιπέτειες του Μίλτου διασκεδάζουν, μαθαίνουν και 
βοηθούν το παιδί να κατανοήσει μικρές και καθημερινές 
συνήθειες και πράξεις. Ο Μίλτος έχει θέληση, ξεπερνά τους 
φόβους του και μαθαίνει να ζητάει συγγνώμη! (24,5x24,5) 
εκ. Σελίδες 24. 

€ 6, 40 | 80.133
Γλυκές ιστορίες
Τα πιο όμορφα κλασικά παραμύθια ζωντανεύουν 
στις σελίδες των υπέροχων αυτών βιβλίων και 
διαβάζονται ευχάριστα από μικρούς και μεγάλους! 
(17x21) εκ. Σελίδες 96. 

€ 7,14 | 180.043
Δε θέλω μοβ μύτη!
Ο κυρ Πόλεμος σκαρώνει κάτι τρομερό! Σχεδιάζει έναν απαίσιο 
πύραυλο. Έναν πύραυλο με φτερά που θα ρίχνει μια μοβ μπογιά και... 
φσσσσσσς!... Θα βάφει όλα τα πράγματα μοβ. Και τότε όλα τα μοβ 
πράγματα θα τα κάνει δικά του! Όμως τα κοσμο-Πιτσιρίκια διαφωνούν 
μαζί του κι έχουν πάρει την απόφασή τους... Μια ιστορία που μιλάει 
με χιούμορ και σοβαρότητα για τον πόλεμο και μας δείχνει πως όλοι 
μαζί μπορούμε να τον αποφύγουμε (21x21) εκ. Σελίδες 32. 

€ 8,60 | 180.060
Ντενεκεδούπολη
Η Ντενεκεδούπολη είναι μια πολιτεία αλλιώτικη 
απ’ τις άλλες. Δεν είναι φτιαγμένη από τούβλα, 
πέτρες, τσιμέντο ή γυαλί. Είναι ολόκληρη 
φτιαγμένη από ντενεκέδες. Και μένουν σ αυτή, 
τι... άλλο; Ντενεκεδάκια. Ζούσαν όλα πολυ 
ευτυχισμένα στην Τενεκεδουπολη, ώσπου μια 
μέρα... (24x24) εκ. Σελίδες 28.

€ 7,96 | 180.006
Ούτε γάτα ούτε ζημιά
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 (22x13) 
εκ. Σελίδες 48. 

€ 11,46 | 179.122
Ο κύριος κούνελος και το 
εργοστάσιο σοκολάτας
Πώς φτιάχνονται τα σοκολατένια 
αυγά; Στο Εργοστάσιο Σοκολάτας 
του κύριου Κούνελου η παραγωγή 
δε σταματά ποτέ! Μέχρι που οι 
κότες αποφασίζουν να κατέβουν σε 
απεργία... Μια ξεκαρδιστική ιστορία με 
υπέροχη εικονογράφηση, που μαθαίνει 
στα παιδιά την αξία της φιλίας και 
της συνεργασίας σε κάθε τομέα της 
κοινωνικής ζωής 
(24,5x24,5) εκ. 

€ 11,48 | 179.166
Μια του κλέφτη,  
δυο του κλέφτη... 
Η Ίντιθ πεινάει κι έτσι ο Έντγκαρ 
πηγαίνει για ψώνια, ώστε να φέρει 
στη αδερφή του ένα πλουσιοπάροχο 
γεύμα. Όμως ο επιθεωρητής 
έχει άλλα σχέδια και είναι ένας 
αρουραίος που έχει συνηθίσει να 
παίρνει πάντα αυτό που θέλει... Μια 
έξυπνη και ξεκαρδιστική ιστορία που 
θα ενθουσιάσει όλους τους μικρούς 
αναγνώστες 
(25x29) εκ. 

€ 9,54 | 180.005
Ο συναχωμένος  
κόκορας
Ο Ερίκος είναι ένας ωραίος κόκορας 
με χρυσοκόκκινη ουρά ... συναχώνεται. 
Έχει πονοκέφαλο, ρίγη και κρυάδες 
και σαν να μην έφτανε αυτό βραχνιάζει 
και δε μπορεί να κακαρίζει δυνατά για 
να ξυπνάει τον κόσμο τα πρωινά, με 
αποτέλεσμα οι κάτοικοι της Ντελαγκράτσια 
να χουζουρεύουν από το πρωί ως το 
βράδυ και από το βράδυ ως το πρωί. 
Ο δήμαρχος καλεί έκτακτο δημοτικό 
συμβούλιο στην κρεβατοκάμαρά του και 
οι δημοτικοί σύμβουλοι αποφασίζουν να 
σώσουν τον Ερίκο και να προσλάβουν 
ένα νέο δυναμικό κόκορα στη θέση του. 
Απελπισμένος ο Ερίκος με μάτια θολά 
από τα δάκρυα, μαζεύει τα λιγοστά του 
υπάρχοντα και ετοιμάζεται να φύγει 
για πάντα από τη Ντελαγκράτσια. Τη 
στιγμή όμως που περνάει έξω από την 
παιδική χαρά μια ευχάριστη έκπληξη τον 
περιμένει... (19x20) εκ. Σελίδες 60. 
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€ 8,47 | 180.036
Ο βασιλιάς των αριθμών
Το μαθηματικό παραμύθι ο βασιλιάς των αριθμών 
εμπνέεται από τις γνώσεις και τις καθημερινές 
εμπειρίες των παιδιών για τους μικρούς, μεγάλους 
και πολύ μεγάλους αριθμούς. Τα παιδιά μιας τάξης 
πραγματοποιούν μαζί με τη δασκάλα τους έναν 
πρωτότυπο διαγωνισμό προκειμένου να ανακηρύξουν 
βασιλιά τον αγαπημένο τους αριθμό. Παραθέτουν τις 
απόψεις τους και αιτιολογούν τις απαντήσεις τους. 
Απαντήσεις αναμενόμενες αλλά και ανατρεπτικές, σαν 
αυτές που μόνο εκείνα δίνουν. Στόχος του παραμυθιού 
είναι τόσο η καλλιέργεια και η διεύρυνση της 
μαθηματικής γνώσης όσο και η ευαισθητοποίηση των 
παιδιών σε ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 
Αποτελεί ένα πολύτιμο βοήθημα, που χωρίς 
διδακτισμό προτρέπει τα παιδιά να αναστοχαστούν για 
το διαφορετικό που υπάρχει παντού γύρω μας, ακόμα 
και στα μαθηματικά (21x27,5) εκ. Σελίδες 48.

€ 7,16 | 180.037
Τρελαντώνης
Ο σκανταλιάρης ήρωας της Πηνελόπης 
Δέλτα ζωντανεύει εδώ σε μια μοναδική 
διασκευή για παιδιά. Ο Αντώνης είναι 
πολύ σκανταλιάρης και κάθε λίγο 
βρίσκει τον μπελά του. Η Αλεξάνδρα, 
η Πουλουδιά και ο Αλέξανδρος άλλοτε 
ντρέπονται για τον αδελφό τους και 
άλλοτε είναι περήφανοι γι αυτόν. Θα 
απαλλαγούν ποτέ τα παιδιά απ την 
αυστηρή Αγγλίδα δασκάλα τους, τη 
μις Ράις; Πώς θα βρεθεί ο Αντώνης 
μεσοπέλαγα μέσα σε μια βαρκούλα; Και 
γιατί τον δάγκωσε ο Ντον, ο σκύλος του 
βασιλιά; (23x22) εκ. Σελίδες 36. 

€ 10,28 | 179.100
Οι μύθοι του Αισώπου 
(βιβλίο και cd)
Γνωστοί και άγνωστοι μύθοι του 
Αισώπου, που διασκεδάζουν και 
διδάσκουν τα παιδιά, ζωντανεύουν 
μέσα από μοναδικά έργα 
ζωγραφικής. Περιλαμβάνει cd με 10 
τραγούδια (21x28) εκ. Σελίδες 48. 

€ 8,35 | 180.038
Η γατούλα της βιτρίνας  
και οι αδέσποτοι φίλοι της
Στο μικρό ανθοπωλείο της γιαγιάς 
Αμαλίας ζει ξέγνοιαστα η πρασινομάτα 
Μιμή. Όλη τη μέρα παίζει με τους 
μενεξέδες και τις καμέλιες. Κάποια 
στιγμή όμως όλα αλλάζουν. Το 
ανθοπωλείο αδειάζει και η γατούλα 
μένει μόνη. Πώς θα τα βγάλει πέρα 
χωρίς τη φροντίδα της γιαγιάς Αμαλίας 
και ποιους κινδύνους θα αντιμετωπίσει; 
Ένα παραμύθι για τα αδέσποτα ζώα  
(24,5x24, 6) εκ. Σελίδες 44. 

€ 7,16 | 180.045
20.000 λεύγες  
κάτω από τη θάλασσα
Ο Κάπταιν Νέμο, ο μυστηριώδης ήρωας του 
Ιούλιου Βερν ζωντανεύει εδώ σε μια μοναδική 
διασκευή για παιδιά. Γύρω στα 1866, πέρα στους 
μακρινούς ωκεανούς, ένα παράξενο και ανεξήγητο 
φαινόμενο είχε σπείρει τον τρόμο στους ναυτικούς. 
Ήταν κάτι τεράστιο. Κανένας όμως δεν ήξερε τι. 
Ποιοι θα πάρουν μέρος στην αποστολή που θα 
προσπαθήσει να βρει και να σκοτώσει αυτό το 
τέρας; Θα ζήσουν πολλές περιπέτειες; Τελικά θα 
τα καταφέρουν; (23x22) εκ. Σελίδες 36. 

€ 7,16 | 180.046
Οι τρεις σωματοφύλακες
Οι ξακουστοί ήρωες του Αλέξανδρου Δουμά 
ζωντανεύουν εδώ σε μια μοναδική διασκευή για 
παιδιά. Από μικρός ο Ντ Αρντανιάν είχε ένα και 
μοναδικό όνειρο να γίνει σωματοφύλακας του 
βασιλιά. Πώς θα γνωρίσει τον Άθω, τον Πόρθο 
και τον Άραμη, τους ξακουστούς σωματοφύλακες; 
Πώς θα αντιμετωπίσουν όλοι μαζί τους 
στρατιώτες του μοχθηρού καρδινάλιου Ρισελιέ; 
Θα μπορέσουν να βοηθήσουν τη βασίλισσα; Και 
θα πραγματοποιηθεί, άραγε, ποτέ το όνειρο του 
Ντ Αρντανιάν; (23x22) εκ. Σελίδες 36. 

€ 7,16 | 180.049
Ροβινσώνας Κρούσος
Ο πολυαγαπημένος ήρωας του 
Ντάνιελ Ντεφόε ζωντανεύει εδώ σε 
μια μοναδική διασκευή για παιδιά. 
Ο Ροβινσόνας Κρούσος ναυαγεί 
μόνος σ ένα ερημικό νησί. Πώς 
θα τα καταφέρει να επιβιώσει; 
Τι θα τρώει; Πού θα κοιμάται; 
Τι κινδύνους θα συναντήσει; Θα 
καταφέρει ποτέ να γυρίσει πίσω 
στην πατρίδα του; (23x22) εκ. 
Σελίδες 32. 
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€ 7,16 | 180.050
Χάιντι
Η χαριτωμένη ηρωίδα της Γιοχάνα Σπίρι ζωντανεύει 
εδώ σε μια μοναδική διασκευή για παιδιά. Η Χάιντι 
πηγαίνει να ζήσει με τον παππού της σ’ ένα σπιτάκι στο 
βουνό. Εκεί περνάει πολύ ωραία, μαζί με τον Πίτερ και 
τις κατσικούλες του παππού. Όμως η θεία της θα την 
πάρει μαζί της στην πόλη. Θα αντέξει η μικρή Χάιντι 
μακριά από τον παππού; Θα τα καταφέρει, άραγε, κάποτε 
να επιστρέψει στο χωριό; (23x22) εκ. Σελίδες 36. 

€ 7,16 | 180.052
Ο Δον Κιχότης
Ο αξιολάτρευτος ήρωας του Θερβάντες ζωντανεύει εδώ 
σε μια μοναδική διασκευή για παιδιά. Ο Δον Κιχότης, ένας 
μισότρελος άρχοντας, γίνεται ιππότης. Μαζί με το Σάντσο 
Πάντσα, τον ιπποκόμο του, ξεκινά για μεγάλες περιπέτειες. 
Γιατί ο Δον Κιχότης επιτίθεται στους ανεμόμυλους και 
απελευθερώνει τους κατάδικους; Θα τα καταφέρει, άραγε, 
να πάρει μέρος στους ιπποτικούς αγώνες, που είναι το 
όνειρό του; (23x22) εκ. Σελίδες 36. 

€ 7,16 | 180.051
Ο μάγος του Οζ
Η Ντόροθι, η γλυκύτατη ηρωίδα του Λίμαν Φρανκ 
Μπάουμ, ζωντανεύει εδώ σε μια μοναδική διασκευή για 
παιδιά. Ένας κυκλώνας παρασύρει την Ντόροθι σε μια 
μαγική χώρα. Για να γυρίσει στην πατρίδα της, πρέπει 
να βρει το Μάγο του Οζ. Στο δρόμο της θα αποκτήσει 
τρεις φίλους το Σκιάχτρο, τον Τενεκεδένιο Άνθρωπο και 
το Δειλό Λιοντάρι. Όλοι μαζί θα ξεκινήσουν για να βρουν 
το Μάγο του Οζ. Εκεί, όμως, τους περιμένει μια μεγάλη 
έκπληξη... (23x22) εκ. Σελίδες 36. 
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€ 8,05 | 75.015
O Kαραγκιόζης (dvd) με 2 έργα No.1
Περιέχει τα θέματα: “O Kαραγκιόζης και ο 
Mινώταυρος της Kρήτης” και “O Kαραγκιόζης θέλει 
ειρήνη”, διάρκειας 98 λεπτών (14x12,5) εκ. 

€ 8,05 | 75.021
Ο Καραγκιόζης (dvd)  
με 2 έργα Νο. 3
Περιέχει τα θέματα: “Ο Καραγκιόζης στη χώρα των 
πειρατών” και “οι αρραβώνες του Καραγκιόζη” (14x12,5) εκ.

€ 8,05 | 75.020
Ο Καραγκιόζης (dvd)  
με 2 έργα Νο. 2
Περιέχει τα θέματα: “Ο Καραγκιόζης νύφη”  
και ο “Καραγκιόζης και το αρχαίο πυθάρι” (14x12,5) εκ.

€ 7,25 | 75.009
Tα παραμύθια μας  
Nο.1 (cd)

Περιεχόμενα 
H Κοκκινοσκουφίτσα 
O λύκος και τα 7 
κατσικάκια 
O παπουτσωμένος 
γάτος 
H Τοσοδούλα 
H Σταχτοπούτα 

€ 7,25 | 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

€ 7,25 | 75.009
Tα παραμύθια μας  
Nο. 3 (cd)

Περιεχόμενα 
Tο κοριτσάκι με τα 
σπίρτα 
Mολυβένιος 
στρατιώτης 
Σεβάχ ο θαλασσινός 
O λαγός και η 
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€ 6, 20 | 179.159
Μυθολογικά παραμύθια 
(14x20,5) εκ. Σελίδες 40. 
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”

Με τη σειρά Μυθολογικά Παραμύθια 
επιχειρείται μια καινούρια «ανάγνωση» 

των αρχαίων ελληνικών μύθων. 
Που δεν είναι παλιές χιλιοειπωμένες 

ιστορίες ξεχασμένων θεών, αλλά 
συναρπαστικά παραμύθια δράσης, μέσα 

από τα οποία ξετυλίγονται όλες οι 
διαχρονικές ανθρώπινες περιπέτειες, 

οι φόβοι και οι χαρές που έχουν 
σημαδέψει κι ακόμη σημαδεύουν  

την ψυχή του ανθρώπου. 

Η ζώνη της 

Οι Στυμφαλίδες 

Το λιοντάρι της 

Είμαι η Αφροδίτη

Η αρπαγή του 

Είμαι ο Ερμής

Οι στάβλοι του 

Είμαι η Αθηνά

Η Λερναία Ύδρα

Ο ταύρος της 

Τα άλογα του 

Είμαι ο 
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€ 5,14 | 179.160
Μυθολογικά παραμύθια
(14x20,5) εκ. Σελίδες 40. 
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“
”

Με τη σειρά Μυθολογικά Παραμύθια επιχειρείται μια καινούρια «ανάγνωση» 
των αρχαίων ελληνικών μύθων. Που δεν είναι παλιές χιλιοειπωμένες ιστορίες 
ξεχασμένων θεών, αλλά συναρπαστικά παραμύθια δράσης, μέσα από τα οποία 
ξετυλίγονται όλες οι διαχρονικές ανθρώπινες περιπέτειες, οι φόβοι και οι χαρές 

που έχουν σημαδέψει κι ακόμη σημαδεύουν την ψυχή του ανθρώπου. 

Το αίνιγμα της Σφίγγας

Ο μύθος της αράχνης

Η Δανάη και η βροχή

Το τραγούδι των Σειρήνων

Ο Πηλέας & η Θέτιδα

Η οργή του Εγκέλαδου

Πλούτωνας & Περσεφόνη

Τα βόδια του 

Ορφέας & 

Στη σκιά των 

Τα μήλα των 

Η Καλλιστώ και το 
βιβλίο του ουρανού

Λαβύρινθος & 
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€ 4,78 | 180.057
Δαίδαλος και Ίκαρος
(19x21) εκ. Σελίδες 32. 

€ 4,78 | 180.058
Ρομπέν των Δασών
(19x21) εκ. Σελίδες 32. 

€ 7,16 | 180.053
Ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες
Το περιπετειώδες μυθιστόρημα του Ιούλιου Βερν σε μια 
μοναδική διασκευή για παιδιά. Ο Φιλέας Φογκ βάζει στοίχημα 
ότι μπορεί να κάνει το γύρο του κόσμου σε ογδόντα μέρες 
και η περιπέτεια ξεκινάει. Μαζί με τον Πασπαρτού, τον πιστό 
υπηρέτη του, ταξιδεύουν με τρένα και πλοία για να κερδίσουν το 
στοίχημα. Τι θα κάνουν όμως όταν σταματήσει το τρένο ή όταν 
χάσουν το καράβι; Θα τα καταφέρουν τελικά να επιστρέψουν 
εγκαίρως στο Λονδίνο; (23x22) εκ. Σελίδες 36. 

€ 7,16 | 180.054
Μαίρη Πόπινς
Η μαγευτική ηρωίδα της Πάμελα Λ. Τράβερς ζωντανεύει εδώ 
σε μια μοναδική διασκευή για παιδιά. Γιατί καμία νταντά δεν 
αντέχει τα παιδιά των Μπανκς, την Τζέιν και το Μάικλ; Πώς 
εμφανίζεται ξαφνικά στο σπίτι τους η Μαίρη Πόπινς; Είναι δυνατό 
να πάει κανείς βόλτα μέσα σε μια ζωγραφιά; Ή να αρχίσει να 
πετάει επειδή τον έπιασε νευρικό γέλιο; Και θα μείνει τελικά με 
τα παιδιά η Μαίρη Πόπινς; (23x22) εκ. Σελίδες 36. 

€ 4,78 | 180.059
Δαβίδ και Γολιάθ
(19x21) εκ. Σελίδες 32. 

€ 13,19 | 180.061
Θεοί και Θεές της μυθολογίας
Πρωταγωνιστές της ελληνικής μυθολογίας, οι θεοί και οι θεές 
είναι παρόντες σε όλες τις περιπέτειες των μυθικών ηρώων. 
Έχουν όμως και τις δικές τους συναρπαστικές ιστορίες. Άλλοτε 
σύμμαχοι και άλλοτε αντίπαλοι, η Ήρα, ο Ποσειδώνας, η 
Δήμητρα, η Αθηνά, ο Άρης, η Αφροδίτη, ο Ήφαιστος, ο Ερμής, 
η Άρτεμη, ο Απόλλωνας, η Εστία και ο Διόνυσος αποτελούν μια 
οικογένεια που ο Δίας συχνά δυσκολεύεται να την κρατήσει σε 
τάξη. Άλλωστε κι αυτός, ο αρχηγός των θεών και άρχοντας του 
κόσμου, έχει τις αδυναμίες του...Ελάτε να γνωρίσετε τους 12 
Ολύμπιους θεούς. Θα μάθετε όλες τους τις ιστορίες και όλα τους 
τα μυστικά! (24x31) εκ. Σελίδες 72. 

€ 8,60 | 180.062
Αισώπου μύθοι, Α’ τόμος
(17x24) εκ. Σελίδες 96. 

€ 8,60 | 180.063
Αισώπου μύθοι, Β’ τόμος
(17x24) εκ. Σελίδες 96. 

€ 8,60 | 180.064
Αισώπου μύθοι, Γ’ τόμος
(17x24) εκ. Σελίδες 88. 

€ 8,64 | 180.065
Αισώπου μύθοι, Δ’ τόμος
(17x24) εκ. Σελίδες 96. 

Η σειρά ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΘΡΥΛΟΙ περιλαμβάνει 
τους ωραιότερους μύθους από την εποχή 
του Αισώπου ως σήμερα, καθώς και λαϊκούς 
θρύλους από διάφορες χώρες. Με σεβασμό 
στο ύφος των μεγάλων παραμυθάδων και 
των γνωστοτέρων θρύλων, συγγραφείς 
ειδικευμένοι στην παιδική λογοτεχνία, 
απέδωσαν τις πρωτότυπες αφηγήσεις σε 

Οι μύθοι του Αισώπου έχουν παγκόσμια απήχηση 
γιατί, μέσα από απλές ιστορίες με πρωταγωνιστές 
ζώα και ανθρώπους, μεταφέρουν πανανθρώπινα 
μηνύματα για τη ζωή, ηθικές αξίες, τα ανθρώπινα 
προτερήματα και ελαττώματα. Στο βιβλίο αυτό 
θα διαβάσετε εφτά από τους πιο απολαυστικούς 
μύθους του Αισώπου. Κάποιοι είναι πολύ γνωστοί, 
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€ 1,91 | 58.064
Τα ζωάκια
Μια σειρά που έχει ως σκοπό να γνωρίσει τα ζωΐκό 
βασίλειο στο παιδί. Κάθε βιβλίο αναφέρεται σε μία 
κατηγορία ζώων με βάση τον τρόπο διαβίωσής τους. 
Σε κάθε σελίδα υπάρχει ένα μόνο ζώο στα φυσικά του 
χρώματα και σε καθαρό φόντο για να μπορεί το παιδί να 
αναγνωρίζει εύκολα και να παρατηρεί τα χαρακτηριστικά 
του (11,5x13) εκ. Σελίδες 18. 

€ 10,01 | 70.018
Ο Ρήγας της ρίγανης  
και άλλα παραμύθια
Πρωτότυπα παραμύθια για να 
αποσπάσετε το ενδιαφέρον των μικρών 
παιδιών (22,5x20,5) εκ. Σελίδες 58. 

€ 7,52 (ανά τμχ. ) | 80.005
Bιβλία-παζλ με 6 κομμάτια (από πλαστικοποιημένο χαρτόνι) (17x17) εκ. Σελίδες 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
Η σειρά περιλαμβάνει τα εξής παραμύθια 1) το Ασχημόπαπο, 2) η Κοκκινοσκουφίτσα, 3) το Σπαθί του Βασιλιά Αρθούρου, 4) Μπάμπυ (23,5x29,5) εκ. Σελίδες 48. 
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€ 2,82 | 80.057
Τα τρία μικρά γουρουνάκια
Παραμύθια και ιστορίες από την καθημερινή ζωή και 
τον κόσμο των ζώων και των πουλιών ζωντανεύουν 
στα υπέροχα αυτά βιβλία. Μέσα από τις τρισδιάστατες 
απεικονίσεις τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν 
παίζοντας! (20x25) εκ. Σελίδες 4. 

€ 2,82 | 80.059
Η Σταχτοπούτα
Παραμύθια και ιστορίες από την καθημερινή ζωή και 
τον κόσμο των ζώων και των πουλιών ζωντανεύουν 
στα υπέροχα αυτά βιβλία. Μέσα από τις τρισδιάστατες 
απεικονίσεις τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν 
παίζοντας! (20x25) εκ. Σελίδες 4. 

€ 2,82 | 80.060
Οι δεινόσαυροι
Παραμύθια και ιστορίες από την καθημερινή ζωή και τον κόσμο 
των ζώων και των πουλιών ζωντανεύουν στα υπέροχα αυτά 
βιβλία. Μέσα από τις τρισδιάστατες απεικονίσεις τα παιδιά 
διασκεδάζουν και μαθαίνουν παίζοντας! 
(20x25) εκ. Σελίδες 4. 

€ 7,52 | 80.066
Παραμύθια για πριγκίπισσες
Μια συλλογή από τα ωραιότερα κλασικά 
παραμύθια. Περιλαμβάνει τα παραμύθια 
Χιονάτη, Ραπουνζέλ, το κορίτσι με τις 
χήνες, ο πρίγκιπας βάτραχος και η μικρή 
γοργόνα 
(17x21) εκ. Σελίδες 
96. 

€ 6,40 | 80.078
Παραμύθια για νεράιδες
Μια συλλογή από τα ωραιότερα κλασικά 
παραμύθια. Περιλαμβάνει τα παραμύθια τα 
φθαρμένα παπούτσια, Πίτερ Παν, Πινόκιο, 
τα επτά κοράκια, Σταχτοπούτα, Νεράιδα 
των φτερών 
(17x21) εκ. Σελίδες 

€ 6,40 | 80.080
Παραμύθια του αισώπου
Στο υπέροχο αυτό βιβλίο 
περιλαμβάνονται συναρπαστικοί 
μύθοι του Αισώπου με υπέροχη 
εικονογράφηση
(17x21) εκ. 
Σελίδες 96. 

€ 6,40 | 80.083
Κλασικά παραμύθια
Μια συλλογή από τα ωραιότερα 
κλασικά παραμύθια. Περιλαμβάνει 
τα παραμύθια τα 3 γουρουνάκια, ο 
παπουτσωμένος γάτος, το ασχημόπαπο, 
ο τοσοδούλης 
(17x21) εκ. Σελίδες 

€ 6,40 | 80.084
Ο μαγικός κόσμος  
των παραμυθιών
Μια συλλογή από τα ωραιότερα 
κλασικά παραμύθια. Περιλαμβάνει 
τα παραμύθια Κοκκινοσκουφίτσα, 
Χάνσελ και Γκρέτελ, Πινόκιο, Πίτερ 
παν, Αλλαντίν 
(17x21) εκ. 

€ 6,40 | 80.086
Παραμύθια των 
αδερφών Γκριμ
Μια συλλογή από τα ωραιότερα 
κλασικά παραμύθια των αδερφών 
Γκριμ 
(17x21) εκ. 

€ 6,40 | 80.119
Το ελάφι και το ελαφάκι
Στη ζωή δεν υπάρχει μόνο η μυική δύναμη 
και η τόλμη. Χρειάζεται θάρρος για να 
παλέψεις αλλά και σοφία για να αρνηθείς τις 
προκλήσεις, προκειμένου να προστατέψεις 
τους αδύνατους 
(24x24) εκ. Σελίδες 24. 

€ 12,50 | 80.120
Το ποντίκι της πόλης  
και το ποντίκι του χωριού
Μία δροσερή σύλληψη της παράλληλης ιστορίας 
των δύο διαφορετικών ποντικών που αναζητούν 
τη θέση τους στον κόσμο 
(24x26) εκ. Σελίδες 24. 
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€ 10,34 | 179.118
Το χριστουγεννιάτικο καρύδι
Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και ένας μικρός 
τίγρης, ο Λουκάς, είναι απογοητευμένος 
από την οικογένειά του. Θέλει πολλά δώρα, 
πολλή προσοχή και νομίζει ότι κανείς δεν 
τον ακούει. Γιαυτό χαίρεται πάρα πολύ όταν 
βρίσκει ένα καρύδι που ικανοποιεί όλες 
τις ευχές! Ή μήπως όχι όλες; Ο Λουκάς 
πρέπει να σκεφτεί λίγο καλύτερα ποιές είναι 
οι πραγματικές επιθυμίες του (23x22) εκ. 
Σελίδες 32. 

€ 11,46 | 179.119
Ο Άγιος Βασίλης  
έχει μπελάδες
Η μεγάλη νύχτα έφτασε! Ο Άγιος 
Βασίλης είναι πανέτοιμος να μοιράσει 
τα δώρα. Γιατί όμως οι τάρανδοί 
του αρνούνται να πετάξουν; Γιατί 
γκρεμίζει καμινάδες με το έλκηθρό 
του και τσακίζει φράχτες στο πέρασμά 
του; Μήπως ξέχασε πώς να κάνει 
τη δουλειά του ή μήπως χάθηκε η 
Χριστουγεννιάτικη μαγεία; Το σίγουρο 
πάντως είναι πως ο Άγιος Βασίλης 
έχει φέτος πολλούς μπελάδες (24x28) 
εκ. Σελίδες 40. 

€ 10,34 | 179.120
Το τέλειο δώρο
Ο Μπίλι και η Μπέλα είναι οι καλύτεροι 
φίλοι. Και φέτος τα Χριστούγεννα έχουν 
αποφασίσει να χαρίσουν ο ένας στον άλλο 
το καλύτερο δώρο! Αυτό όμως δεν είναι και 
τόσο εύκολο... Κι αν χρειαστεί να θυσιάσουν 
κάτι που αγαπούν πολύ; Μια σημαία για το 
ποδηλατάκι της Μπέλα είναι το τέλειο δώρο 
για τα Χριστούγεννα. Ο Μπίλι θα το ανταλλάξει 
με το παλιό του πατίνι. Ένα κουδουνάκι για το 
πατίνι του Μπίλι είναι επίσης το τέλειο δώρο. 
Η Μπέλα θα το ανταλλάξει με το ποδήλατό 
της... Υπάρχει όμως κάποιος που δεν θα τους 
αφήσει τελικά παραπονεμένους. Μια γιορτινή 
ιστορία για την αξία της προσφοράς και τη 
φιλία (24x28) εκ. Σελίδες 32. 

€ 6,18 | 179.121
Το Πάσχα της χαράς
Ένα ευχάριστο Πασχαλινό βιβλίο 
με φύλλα δραστηριοτήτων από 
όλες τις θεματικές ενότητες του 
προγράμματος σπουδών για το 
νηπιαγωγείο και πρωτότυπες ιδέες 
για πασχαλινές κατασκευές. Η Χαρά 
η μαγισσούλα και ο γάτος της ο 
Χάρης συντροφεύουν τα παιδιά τις 
γιορτές του Πάσχα με παιγνιώδεις 
δραστηριότητες, τα βοηθούν να 
περάσουν ευχάριστες ώρες στον 
ελεύθερο χρόνο τους και ταυτόχρονα 
να αποκτήσουν γνώσεις και να 
καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους 
(21x28) εκ. Σελίδες 80. 

€ 6,40 | 80.079
Χριστούγεννα
Φανταστικές Χριστουγεννιάτικες ιστορίες 
με τις περιπέτειες του Άι-Βασίλη (17x21) 
εκ. Σελίδες 96. 

€ 8,50 | 80.088
Τα μαγικά χρώματα του Αι Βασίλη με ήχους
Υπέροχη ιστορία με τον Άγιο Βασίλη. Στο έξυπνο αυτό παιδικό 
βιβλίο με εκπληκτική εικονογράφηση, γνωρίστε από κοντά τον 
Άγιο Βασίλη να ζωντανεύει μέσα από τα μαγικά χρώματα και 
ακούστε χαρούμενους Χριστουγεννιάτικους ήχους (18,5x18,5) εκ. 
Σελίδες 8. 

€ 8,50 | 80.089
Το ταξίδι του Αι Βασίλη με ήχους
Υπέροχη ιστορία το ταξίδι του Αγιου Βασίλη με Χριστουγεννιάτικους 
ήχους. Στο έξυπνο αυτό παιδικό βιβλίο με την εκπληκτική 
εικονογράφηση γνωρίστε από κοντά τον Άγιο Βασίλη να ζωντανεύει 
μέσα από τα μαγικά χρώματα και ακούστε χαρούμενους 
Χριστουγεννιάτικους ήχους (18,5x18,5) εκ. Σελίδες 8. 

€ 7,20 | 80.103
Μια Χριστουγεννιάτικη νύχτα
Ήρθαν τα Χριστούγεννα αλλά ο μικρός 
σκαντζόχοιρος είναι λυπημένος. Το σπιτάκι του 
δεν έχει τη γιορτινή ατμόσφαιρα που θα ήθελε 
και το χειρότερο, ξέχασε να αγοράσει δώρα 
για τους φίλους του... (21x29) εκ. Σελίδες 32. 

€ 7,20 | 80.104
Μια ξεχωριστή Πρωτοχρονιά
Είναι παραμονή Πρωτοχρονιάς αλλά ο 
Αγιος βασίλης αρρώστησε και χρειάζεται 
βοήθεια! Ο μικρός σκαντζόχοιρος ανεβαίνει 
στο φορτωμένο έλκηθρο και αναλαμβάνει να 
μοιράσει τα δώρα... (21x29) εκ. Σελίδες 32. 
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€ 8,58  
| 179.016
Ζήλια
Βοηθάει το παιδί να 
μάθει να διαχειρίζεται 
τα συναισθήματά του κι 
ενισχύει την αυτοπεποίθηση 
του. Υπάρχουν οδηγίες 
από εξειδικευμένο 
παιδοψυχολόγο (21x21) εκ. 
Σελίδες 18. 

€ 8,58  
|179.019
Φόβος
Βοηθάει το παιδί να 
μάθει να διαχειρίζεται 
τα συναισθήματά του κι 
ενισχύει την αυτοπεποίθηση 
του. Υπάρχουν οδηγίες 
από εξειδικευμένο 
παιδοψυχολόγο (21x21) εκ. 
Σελίδες 18. 

€ 7,24 | 179.070
Είμαι παιδί γενναίο
Ενθαρύννει τα μικρά παιδιά 
να αναπτύξουν κοινωνικές 
δεξιότητες με έναν ήπιο και 
ευχάριστο τρόπο. Τα βοηθάει να 
χειριστούν τα συναισθήματά τους 
και τη συμπεριφορά τους και να 
αναλογιστούν τα συναισθήματα των 
γύρω τους
(14x19) εκ. 

€ 10,34 | 179.085
Πώς αισθάνεσαι σήμερα;
Γραμμένο για να διαβάζεται μαζί 
από μικρούς και μεγάλους, το βιβλίο 
αυτό προσφέρει πολλές ιδέες και 
εργαλεία που θα βοηθήσουν το παιδί 
σας στην κατανόηση και διαχείριση των 
συναισθημάτων του
(25x25) εκ. Σελίδες 
32. 

€ 23,86 | 69.056
Φιλαράκια
Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει ένα καινοτόμο πρόγραμμα για την προαγωγή της συναισθηματικής ανθεκτικότητας των παιδιών, μιας ικανότητας που τους 
επιτρέπει να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά μια δύσκολη κατάσταση και τα αρνητικά συναισθήματα που αυτή συνεπάγεται. Ειδικότερα, τα παιδιά 
μαθαίνουν διάφορους τρόπους να αντιμετωπίζουν τις ανησυχίες και τα προβλήματα της καθημερινότητας, οι οποίοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
αντικατάσταση των αρνητικών σκέψεων με θετικές, ανάλυση του προβλήματος σε μικρότερα κομμάτια και σταδιακή αντιμετώπισή του, ακόμη και 
ασκήσεις χαλάρωσης. Το προτεινόμενο πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί από τους εκπαιδευτικούς, αλλά και τους γονείς και άλλους ενηλίκους 
που παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή των παιδιών. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκτιμήσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στη 
συναισθηματική ανάπτυξή τους και να τους βοηθήσουν αξιοποιώντας ή και τροποποιώντας το προτεινόμενο υλικό ανάλογα με τις ανάγκες τους, στο 
πλαίσιο είτε διάφορων μαθημάτων είτε της ευέλικτης ζώνης. Οι γονείς και οι άλλοι σημαντικοί ενήλικοι μπορούν επίσης να βοηθήσουν το παιδί τους 
να νικήσει τις ανησυχίες του χρησιμοποιώντας εκείνες τις ενότητες και τις δραστηριότητες που ανταποκρίνονται αποκλειστικά στις ανάγκες του, αλλά 
και σε συνεργασία με το σχολείο, προσφέροντας παραδείγματα από την καθημερινή ζωή του παιδιού
(20x28) εκ. Σελίδες 120. 

€ 13,69 | 69.057
Αγχόσαυρος
Το άγχος είναι μια από τις πιο συχνές διαταρεχές της παιδικής ηλικίας. Ακόμα και όταν δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιμο, υπάρχει και μπορεί 
να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στο παιδί (π. χ. άγχος αποχωρισμού, σχολική φοβία, διαταραχές διατροφής κ. λπ. )και να επηρεάσει την 
εφηβεία και την ενήλικη ζωή του. Ο Αγχόσαυρος είναι ένα εύελικτο εργαλείο που συμβάλει στην πρόληψη των διαταραχών άγχους σε παιδιά 
6-12 ετών. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα εκμάθησης δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης 
στρεσογόνων καταστάσεων με τεχνικές βασισμένες στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική προσέγγιση. Μέσα από μια σειρά ευχάριστων δραστηριοτήτων 
και ασκήσεων το παιδί βοηθιέται να αναπτύξει τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να εντοπίζει και να ελέγχει τις δυσλειτουργικές του σκέψεις, τα 
αρνητικά του συναισθήματα και τους ακατάλληλους τρόπους συμπεριφοράς. Έτσι είναι σε θέση να επιλύει μόνο τα προβλήματά του, να ασκείται 
στον αυτοέλεγχο και να χειρίζεται αγχογόνες καταστάσεις που το αφορούν
(20x28) εκ. Σελίδες 216. 



389Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Β
ιβ

λί
α 

- 
cd

 -
 d

vd
Συ

να
ισ

θή
μα

τα
 

€ 9,32 | 179.087
Τι σε απασχολεί;
Όλοι ανησυχούμε για 
διάφορα πράγματα και αυτό 
είναι φυσιολογικό! Τα παιδιά 
όμως χρειάζονται βοήθεια 
για να αναγνωρίσουν και να 
διαχειριστούν τα συναισθήματα 
που τους δημιουργούνται 
από διάφορες καταστάσεις 
(25x25) εκ. Σελίδες 32. 

€ 6,22 | 180.044
Η παλέτα των 
συναισθημάτων
Η Συναισθηματικούλα συχνά 
έκλαιγε χωρίς να ξέρει ακριβώς 
γιατί και κανείς δεν μπορούσε να 
καταλάβει πώς αισθανόταν. Ώσπου 
μια μέρα γνώρισε ένα ζωγράφο. 
Κι εκείνος της έδειξε πως όλοι 
μέσα μας έχουμε χιλιάδες 
συναισθήματα και της έμαθε πώς 
να τα ξεχωρίζει... 
(21x21) εκ. 
Σελίδες 36. 

€ 11,88 | 69.059
Παιδαγωγικό τραγούδι και συναισθηματική αγωγή
Η συναισθηματική νοημοσύνη, το κλειδί για καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις και ποιότητα ζωής, απαιτεί μια άλλη εκπαίδευση, έναν τρόπο 
διδασκαλίας διαφορετικό από τον παραδοσιακό, αυτόν που μέχρι σήμερα κρατά τους μαθητές ακινητοποιημένους στα θρανία. Η πρόταση που 
παρουσιάζεται στο βιβλίο αυτό αφορά μια βιωματική, ολιστική, ανθρωπιστική και απελευθερωτική εκπαίδευση, με δεκτικές αλλά και ενεργητικές 
τεχνικές, στην οποία θα εμπλέκονται σε πρώτο πρόσωπο (συγκινησιακά/συναισθηματικά) τόσο ο εκπαιδευτής όσο και οι μαθητές. Μέσα από 
παιδικά τραγούδια, που με εξαιρετική ευφυΐα συνέθεσε ο μουσικοπαιδαγωγός Γ. Σακελλαρίδης, περιγράφονται η συναισθηματική νοημοσύνη 
και τα συναισθήματα, ενώ παράλληλα μέσα από τις προτεινόμενες δραστηριότητες διδάσκονται οι «τεχνικές» αντιμετώπισης των «δύσκολων» 
συναισθημάτων και ανοίγεται ένα παράθυρο διαφορετικής εκπαίδευσης για την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών. Ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα συναισθηματικής και κοινωνικής αγωγής για μικρά και μεγάλα παιδιά, που βελτιώνει τη σωματική και ψυχική υγεία, 
ενισχύει την ταυτότητα και την προσωπική ανάπτυξη και δίνει νόημα και αξία στη ζωή
(20x28) εκ. Σελίδες 72. 

€ 14,51 | 69.064
Η συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών
Στο βιβλίο αυτό ο John Gottman μιλά στους γονείς για τη συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών και την ανάπτυξή τους. Η ουσία, λέει ο 
συγγραφέας, δεν είναι να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στην κακή συμπεριφορά του παιδιού. Είναι να του δείξουμε την αγάπη μας στις 
δύσκολες στιγμές του, να αναγνωρίσουμε τα συναισθήματά του, να το καταλάβουμε και να το βοηθήσουμε να βρει λύσεις στα προβλήματα 
που το απασχολούν. Η ουσία είναι να γίνουμε εμείς οι οδηγοί και μέντορές του, να του δείξουμε τον δρόμο έτσι ώστε να πορευτεί μέσα 
στον δύσκολο κόσμο των συναισθημάτων. Κι αυτό μπορούμε να το πετύχουμε εφαρμόζοντας τη συναισθηματική αγωγή, μια διαδικασία που 
θα βοηθήσει το παιδί μας να αποκτήσει συναισθηματική νοημοσύνη. Βασισμένο σε πολυετείς έρευνες και στην εμπειρία με εκατοντάδες 
γονείς, το βιβλίο αυτό μας δείχνει με πρακτικό τρόπο πώς να μεγαλώσουμε συναισθηματικά υγιή και ευτυχισμένα παιδιά 
(23x17) εκ. Σελίδες 272. 

€ 12,00 | 80.113
Κάτω απ’ τον ίδιο 
ουρανό
Όλοι ζούμε κάτω από τον ίδιο 
ουρανό και μοιραζόμαστε τις ίδιες 
ελπίδες και τα ίδια όνειρα. Στο 
υπέροχο αυτό βιβλίο ζωντανεύουν 
μοναδικά συναισθήματα, μέσα 
από τα εξαιρετικά κείμενα και τις 
πανέμορφες εικόνες! (21x28) εκ. 
Σελίδες 32. 

€ 9,36 | 80.135
Ένα βιβλίο γεμάτο 
συναισθήματα  
και η σημασία τους
Υπάρχουν τόσα πολλά 
συναισθήματα! Υπάρχουν καλά 
συναισθήματα, όπως η χαρά, η 
έκπληξη, ο ενθουσιασμός, αλλά 
υπάρχουν και κακά συναισθήματα, 
όπως η λύπη και η απογοήτευση. 
Γνωρίζατε όμως ότι υπάρχουν κι 
ένα σωρό άλλα συναισθήματα; 
(21x26) εκ. Σελίδες 96. 
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€ 7,20 | 80.127
Μπαμπά, κοίτα με! Δεν φοβάμαι!
(24,5x24,5) εκ. Σελίδες 24. 

€ 7,20 | 80.129
Δεν φοβάμαι το σκοτάδι!
(24,5x24,5) εκ. Σελίδες 24. 

€ 5,62 | 179.025
Τα χρήματα δεν είναι  
για να τα σπαταλάμε
(22, 3x22, 3) εκ. Σελίδες 48. 

€ 5,72 | 179.026
Τα χέρια δεν είναι  
για να δέρνουμε
(22, 3x22, 3) εκ. Σελίδες 48. 

€ 5,72 | 179.027
Οι λέξεις δεν είναι  
για να πληγώνουμε
(22, 3x22, 3) εκ. Σελίδες 48. 

€ 5,72 | 179.028
Οι ουρές δεν είναι  
για να τις τραβάμε
(22, 3x22, 3) εκ. Σελίδες 48. 

€ 5,72 | 179.029
Τα μικρόβια δεν είναι  
για να τα μοιραζόμαστε
(22, 3x22, 3) εκ. Σελίδες 48. 

€ 5,72 | 179.030
Το φαγητό δεν είναι  
μόνο για να χορταίνουμε
(22, 3x22, 3) εκ. Σελίδες 48. 

“

“
”

”

Πολύτιμος βοηθός 
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. 

€ 7,24 | 179.071
Είμαι παιδί καλό
 (14x19) εκ. Σελίδες 16. 

€ 7,24 | 179.073
Είμαι παιδί τακτικό
(14x19) εκ. Σελίδες 16. 

€ 7,24 | 179.072
Είμαι παιδί ευγενικό
(14x19) εκ. Σελίδες 16. 

€ 7,24 | 179.074
Η φωνή δεν είναι  
για να ουρλιάζουμε
(22, 3x22, 3) εκ. Σελίδες 44. 

€ 7,20 | 80.126
Μαμά, κοίτα με! Μεγαλώνω!
(24,5x24,5) εκ. Σελίδες 24. 

Οι περιπέτειες του Μίλτου διασκεδάζουν, μαθαίνουν, και βοηθούν το παιδί 
να κατανοήσει μικρές και καθημερινές συνήθειες και πράξεις. Ο Μίλτος 
έχει θέληση, ξεπερνά τους φόβους του, και μαθαίνει να ζητάει συγγνώμη! 

Ενθαρύννει τα μικρά παιδιά να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες με έναν 
ήπιο και ευχάριστο τρόπο. Τα βοηθάει να χειριστούν τα συναισθήματά τους 
και τη συμπεριφορά τους και να αναλογιστούν τα συναισθήματα των γύρω 
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€ 6,18 | 179.076
Είναι δικό μου!
Ο Πίκολο είναι καλεσμένος στο σπίτι του φίλου του 
Όσκαρ. Ο Όσκαρ όμως δεν του δίνει τα παιχνίδια 
του. Ο Πίκολο τότε κάνει παιχνίδι την μπανάνα του 
κολατσιού. Διασκεδάζει πολύ και ο Όσκαρ τον κοιτάζει 
με ζήλια. Δεν θα ήταν καλύτερα αν μοιράζονταν τα 
παιχνίδια τους; (24x24) εκ. Σελίδες 32. 

€ 6,18 | 179.075
Είναι άδικο!
Ο Πίκολο είναι θυμωμένος! Γιατί να 
μην μπορεί να παίξει μόνος του στον 
δρόμο; Γιατί να μην μπορεί να φάει όλα 
τα σοκολατάκια; Γιατί οι μεγάλοι δεν τον 
αφήνουν να κάνει εκείνο που θέλει;  
(24x24) εκ. Σελίδες 32. 

€ 6,20 | 179.079
Μάθε να ακούς
Βοηθά τα παιδιά να μάθουν να 
ακούνε προσεκτικά 
(24x24) εκ. 
Σελίδες 36. 

€ 6,18 | 179.077
Δεν το έκανα εγώ!
Όταν οι γονείς του τον ρωτάνε αν εκείνος έσπασε το τζάμι, ο 
Πίκολο λέει «όχι». Μετά τους εξηγεί ότι δεν έφταιγε αυτός, 
γιατί δεν το έκανε επίτηδες. Είναι κακό να λες ψέματα για 
να μη σε μαλώσουν; Κάνει να λες ψέματα για πλάκα ή για 
να μη στεναχωρήσεις τους άλλους; Είναι δυνατό να μην πεις 
ποτέ κανένα ψέμα στη ζωή σου; (24x24) εκ. Σελίδες 32. 

€ 6,20 | 179.078
Μάθε να προσπαθείς
Βοηθά τα παιδιά να θέτουν 
στόχους και να προσπαθούν για 
την επίτευξή τους 
(24x24) εκ. 

€ 6,20 | 179.080
Μάθε να έχεις υπομονή
Βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν 
και να ενισχύσουν την αρετή της 
υπομονής 
(24x24) εκ. 

€ 6,20 | 179.081
Μάθε να είσαι συνετός
Βοηθά τα παιδιά να καλλιεργήσουν και να 
ενισχύσουν την αρετή της σύνεσης 
(24x24) εκ. Σελίδες 
36. 

€ 5,16 | 179.082
Με νευριάζουν όλα!
Βοηθάει τα παιδιά να μάθουν 
να ελέγχουν τον θυμό τους (23, 
6x19,5) εκ. Σελίδες 32. 

€ 5,16 | 179.083
Δε θέλω να παίξω όμορφα
Βοηθάει τα παιδιά να μάθουν να φέρονται 
στους γύρω τους με καλοσύνη και 
ευγένεια 
(23, 6x19,5) εκ. 

€ 5,16 | 179.084
Θέλω να κερδίζω!
Βοηθάει τα παιδιά να μάθουν να προσπαθούν 
για την επίτευξη των στόχων τους και να 
πιστεύουν στην αξία της ευγενούς άμιλλας 
(23, 6x19,5) εκ. Σελίδες 32. 

€ 9,32 | 179.086
Θέλεις να γίνουμε φίλοι;
Μέσα από τη φιλία τα παιδιά παίρνουν σημαντικά 
μαθήματα ζωής: μαθαίνουν να μοιράζονται, να μπαίνουν 
στη θέση του άλλου και να ζητούν συγγνώμη 
(25x25) εκ. Σελίδες 32. 

Καθημερινές, πρωτότυπες ιστορίες, 
γραμμένες με χιούμορ, που βοηθούν 
τα παιδιά να προβλημαστιστούν και να 
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Εγώ είμαι Εγώ. .  
και μου αρέσω
Ένα πρωτότυπο βιβλίο με 
φύλλα δραστηριοτήτων που 
βοηθά το παιδί να γνωρίσει 
τον εαυτό του, να κατανοήσει 
τη μοναδικότητά του και να 
αισθανθεί ότι είναι ξεχωριστή 
προσωπικότητα 
(19,5x24) εκ. 
Σελίδες 120. 

€ 12,50 | 179.099
Τι υπέροχο πλάσμα  
θα γίνεις
Ένα βιβλίο-ύμνος στη 
μοναδικότητα κάθε ανθρώπινου 
πλάσματος, στις αμέτρητες 
δυνατότητες που ανοίγονται 
μπροστά του, αλλά και στην 
άνευ όρων αποδοχή και αγάπη 
των γονιών για το παιδί τους 
(25x26,5) εκ. Σελίδες 40. 

€ 6,20 | 179.111
Η φωνή της Ρόζι
Η Ρόζι περνάει δύσκολα στο 
σχολείο. Τα άλλα κορίτσια την 
πειράζουν κι εκείνη δε βρίσκει τη 
δύναμη να αντιδράσει. Μια μέρα 
όμως βρίσκει ένα πληγωμένο 
πουλάκι στον δρόμο και τότε όλα 
αλλάζουν... Ένα βιβλίο για τον 
σχολικό εκφοβισμό 
(14x20,5) εκ. 
Σελίδες 64. 

€ 4,61 | 180.032
Οι υπερήρωες νιώθουν  
κι αυτοί μοναξιά
Γίνεται λόγος για τον ερχομό ενός νέου 
παιδιού στην οικογένεια. Ο ήρωας της 
ιστορίας, ο Έκτορας, δε βλέπει με καλό μάτι 
τη μικρή του αδελφή, τη Χλόη, που συνεχώς 
κλαίει και κατουριέται πάνω της, ενώ εκείνος 
πρέπει να μην κάνει καθόλου φασαρία και να 
την ανέχεται ακόμη κι όταν αυτή καταστρέφει 
τα πράγματά του. Η σχέση του Έκτορα με 
τη Χλόη αρχίζει να αλλάζει όταν εκείνος 
αναλαμβάνει το ρόλο του μεγάλου αδελφού, 
συνειδητοποιεί πόσα πράγματα μπορεί να της 
μάθει και ακόμη πως η Χλόη χρειάζεται την 
προστασία του και πως μπορεί να είναι η 
βοηθός... ή μάλλον η υπερβοηθός του, αλλά 
και πολύτιμη παρέα όταν εκείνος νιώθει 
μοναξιά. Στόχος του βιβλίου είναι η ενίσχυση 
της αυτοεκτίμησης
(19x19) εκ. Σελίδες 

€ 4,61 | 180.031
Οι υπερήρωες  
δε φοράνε πιπίλα
Ο Έκτορας και η Χλόη κάνουν ένα 
σωρό πράγματα μαζί. Όμως η πιπίλα 
της Χλόης αποτελεί μεγάλο εμπόδιο όχι 
μόνο τη μασουλάει συνεχώς κάνοντας 
έναν ενοχλητικό θόρυβο, αλλά δε 
συγκεντρώνεται και στα καθήκοντά της! Ο 
Έκτορας, ως μεγάλος αδελφός, καταστρώνει 
ένα έξυπνο σχέδιο για να πείσει τη Χλόη 
να παρατήσει την πιπίλα. Μα και η Χλόη 
είναι πια έτοιμη γι’ αυτό το μεγάλο βήμα 
και ανταποκρίνεται άμεσα. Η ιστορία 
αναδεικνύει τη θετική αλληλεπίδραση 
ανάμεσα στα αδέλφια, αφού και ο Έκτορας 
νιώθει σημαντικός και η Χλόη εγκαταλείπει 
μια κακή συνήθεια αξιοποιώντας τη 
συναισθηματική νοημοσύνη της. Στόχος του 
βιβλίου είναι η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης 
(19x19) εκ. Σελίδες 24. 

€ 4,61 | 180.034
Οι υπερήρωες κοιμούνται 
παρέα με τα τερατάκια τους
Βασικό θέμα είναι ο φόβος για το σκοτάδι, 
που νιώθουν όλα σχεδόν τα παιδιά. Αν 
όμως αντί να φοβούνται τα τερατάκια 
που πιστεύουν πως ζουν στο σκοτάδι, τα 
παιδιά-υπερήρωες αναλάμβαναν να τα 
επιτηρούν ώστε να μην ενοχλούν τους 
άλλους; Χάρη σε αυτή την ανατροπή, τα 
παιδιά θα αντιληφθούν πως και αυτός ο 
φόβος μπορεί να ξεπεραστεί. Ο Έκτορας 
μάλιστα όσο κι αν δυσκολεύεται να το 
παραδεχτεί, φοβάται λίγο όταν είναι 
μόνος του και χρειάζεται οπωσδήποτε 
τη συμπαράσταση και τη βοήθεια της 
Χλόης, για να... δαμάσει τα τερατάκια του! 
Στόχος του βιβλίου είναι η ενίσχυση της 
αυτοεκτίμησης (19x19) εκ. Σελίδες 24. 

€ 4,61 | 180.033
Οι υπερήρωες δε στρώνουν 
ποτέ το κρεβάτι τους
Ο Έκτορας αρνείται να κάνει κάποιες βασικές 
δουλειές, επικαλούμενος τις πολλές και 
ποικίλες άλλες υποχρεώσεις που έχει ως 
υπερήρωας. Αναθέτει στη Χλόη να τακτοποιεί 
το δωμάτιο και τα παιχνίδια, οπότε καταλαβαίνει 
πως δεν έχει πια δικαιολογία. Σε μια πρώτη 
ανάγνωση, ίσως κάποιος σκεφτεί πως ο 
Έκτορας εκμεταλλεύεται τη μικρή του αδελφή, 
όμως στην ουσία είναι και αυτό ένα στάδιο της 
συνύπαρξης και της μαθητείας, με το οποίο 
έρχονται αντιμέτωπα τα παιδιά. Η Χλόη νιώθει 
περήφανη ως υπερβοηθός και μέχρι το τέλος 
της ιστορίας τα δύο παιδιά βρίσκονται πια σε 
ισότιμη βάση, έχοντας αποκτήσει και τα δύο 
μια καλή συνήθεια: να τακτοποιούν το δωμάτιό 
τους και να στρώνουν το κρεβάτι τους! Στόχος 
του βιβλίου είναι η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης 
(19x19) εκ. Σελίδες 24. 

€ 8,60 | 180.042
Το ελεφαντάκι που έπαιρνε  
τα παιχνίδια των άλλων
Κάθε φορά που ο Βανζέλ το ελεφαντάκι βλέπει 
κάτι που του αρέσει, δεν μπορεί να συγκρατηθεί! 
Το παίρνει και το κρύβει στο ντουλάπι του. Η 
αδελφή του η Ροζαλία, που νιώθει πόσο αυτό 
πληγώνει τους άλλους, έχει μια πολύ ωραία ιδέα 
(22x22) εκ. Σελίδες 32. 

€ 11,36 | 180.041
Η μικρή καμηλοπάρδαλη που δεν έτρωγε το φαγητό της
Ξέρετε εσείς κανένα παιδάκι που να μην τρώει το φαγητό του; Εγώ ξέρω. Καμηλοπαρδαλάκι όμως 
ξέρετε; Ε, λοιπόν, αυτή είναι η Νεφέλη. Μια μικρούλα καμηλοπάρδαλη που δεν μπορεί να κατεβάσει 
μπουκιά απ’ τα δροσερά, τρυφερά φυλλαράκια που με τόση φροντίδα εξασφαλίζει η μαμά της. Πόσο 
στεναχωριέται αυτή η καημένη μαμά, πόσο ανησυχεί! Αλλά η Νεφέλη το βιολί της. Ώσπου μια μέρα ένας 
μεγάλος κίνδυνος θα κάνει τη Νεφέλη να καταλάβει πολλά πράγματα και να αλλάξει... βιολί (21x28) εκ. 
Σελίδες 38. 

€ 4,71 | 180.047
Οι πρώτοι αθλητές του κόσμου
«Τις μέρες που θα γίνονται οι αγώνες οι αθλητικοί, όλα τα ζώα θα είμαστε σαν φίλοι κολλητοί. 
Θα παύουν οι καρυδοπόλεμοι και οι κερατομαχίες, οι προδοσίες και οι μυστικές κατασκοπίες. Θα 
επικρατεί ειρήνη παντού πάνω στη Γη και η μόνη έγνοια μας θα είναι η δόξα και η τιμή!» Ιδιαιτέρως 
χιουμοριστική, έμμετρη αφήγηση για το πώς τα αγωνίσματα και κατ’ επέκταση οι Ολυμπιακοί Αγώνες 
ξεκίνησαν από τα ζώα, με σαφείς αναφορές στην ανθρώπινη συμπεριφορά (24x24) εκ. Σελίδες 48. 
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€ 4,70 | 80.026
55 τρόποι να χρησιμοποιείς 
τη γλώσσα του σώματος
 (17x12) εκ. Σελίδες 64. 

€ 4,70 | 80.027
55 τρόποι 
να έχεις πειθαρχία
(17x12) εκ. Σελίδες 64. 

€ 4,70 | 80.028
55 τρόποι  
να έχεις θετική σκέψη
(17x12) εκ. Σελίδες 64. 

€ 4,70 | 80.029
55 τρόποι  
να μιλάς όμορφα
(17x12) εκ. Σελίδες 64. 

€ 4,70 | 80.030
55 τρόποι να σέβεσαι  
τους άλλους
(17x12) εκ. Σελίδες 64. 

€ 4,70 | 80.031
55 τρόποι  
να κάνεις φίλους
(17x12) εκ. Σελίδες 64. 

€ 4,70 | 80.032
55 τρόποι να γοητεύεις  
τους ανθρώπους
(17x12) εκ. Σελίδες 64. 

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 νοιώσουν 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 | 80.018
Ευχαριστώ το Θεό  
για τη γιαγιά μου
 (12x12) εκ. Σελίδες 12. 

€ 4,70 | 80.019
Ευχαριστώ το Θεό  
για την αδελφή μου
(12x12) εκ. Σελίδες 12. 

€ 4,70 | 80.020
Ευχαριστώ το Θεό  
για τη γιαγιά μου  
(12x12) εκ. , σελ.12. 

“
”

Ο τρόπος που μιλάμε είναι πραγματικά κάτι μαγικό για τα παιδιά. Μπορεί να τους μάθει να εκφράζουν 
τις σκέψεις και τις απόψεις τους με 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 βοηθήσεις τα παιδιά να αντιληφθούν τον 

κόσμο γύρω τους με ένα μοναδικό τρόπο. Οι διάλογοι που χρησιμοποιούνται είναι απλοί και κατανοητοί. 
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€ 10,34 | 179.088
Δεινόσαυροι
Ώρα να ταξιδέψουμε πίσω στον χρόνο, τότε 
που οι δεινόσαυροι κυβερνούσαν τη Γη και 
να ανακαλύψουμε πώς το έκαναν. Άνοιξε 
τα 30 παραθυράκια, μάθε περισσότερα για 
τον προϊστορικό κόσμο και όλα τα απίθανα 
πλάσματα που ζούσαν τότε. Εξερεύνησε το 
βιβλίο και κάνε τη μάθηση παιχνίδι 
(20x22) εκ. Σελίδες 

€ 10,34 | 179.089
Ο κόσμος των ζώων
Φεύγουμε για τον γύρο του κόσμου, για 
να συναντήσουμε όλων των ειδών τα 
ζώα. Διασκέδασε γνωρίζοντας τον κόσμο 
των ζώων και άνοιξε τα 30 παραθυράκια 
για να μάθεις πού ζουν, τι τρώνε και τι 
τους αρέσει να κάνουν. Εξερεύνησε το 
βιβλίο και κάνε τη μάθηση παιχνίδι 
(20x22) εκ. Σελίδες 

€ 10,34 | 179.090
Το Διάστημα
Ώρα να εκτοξευτούμε στο διάστημα και να 
εξερευνήσουμε το Ηλιακό Σύστημα και ακόμα 
παραπέρα. Άνοιξε τα 30 παραθυράκια για να 
δεις πώς μοιάζει ο κάθε πλανήτης, μάθε ένα 
σωρό πράγματα για τον Ήλιο και ανακάλυψε τα 
θαύματα των διαστημικών ταξιδιών. Εξερεύνησε 
το βιβλίο και κάνε τη μάθηση παιχνίδι 
(20x22) εκ. Σελίδες 16. 

€ 7,71 | 4.168
Πως ήρθα στον κόσμο
Τι αισθάνεται, τι κάνει και πως μεγαλώνει 
ένα παιδί μέσα στην κοιλιά; (24x28) εκ. 
Σελίδες 15. 

€ 9,25 | 4.169
Μαμά, μπαμπάς,  
αδέλφια, παππούδες, 
ξαδέλφια, θείοι
Γνωριμία με την έννοια του γενεολογικού 
δέντρου (24x28) εκ. Σελίδες 15. 

€ 9,25 | 4.170
Ο γαλάζιος πλανήτης
Πως είναι φτιαγμένη η γη μας; Γιατί 
οι άνθρωποι στέκονται πάνω της; 
Γιατί θυμώνει και γιατί πρέπει να την 
σώσουμε; (24x28) εκ. Σελίδες 15. 

€ 9,25 | 4.171
Μέσα 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 (24x28) εκ. Σελίδες 15. 

€ 12,01 | 72.010
Αυτό το σπίτι  
τίνος είναι;
Ποιο είναι το σπίτι του ανθρώπου, 
του λαγού, του σκύλου, κ. λ. π; Η 
απάντηση δίνεται κάθε φορά με μια 
όμορφη ολοσέλιδη εικόνα
(20,5x20) εκ. 
Σελίδες 49. 

€ 6,60 | 80.109
Το ηλιακό σύστημα 
“ο ουρανός”
 (24x24) εκ. Σελίδες 36. 

€ 6,60 | 80.110
Το ηλιακό σύστημα  
“ο ήλιος”
(24x24) εκ. Σελίδες 36. 

€ 6,60 | 80.111
Το ηλιακό σύστημα
“η Γη”
 (24x24) εκ. 
Σελίδες 36. 

€ 6,60 | 80.112
Το ηλιακό σύστημα 
“το φεγγάρι”
 (24x24) εκ. Σελίδες 36. 

Με την παρατήρηση, οι άνθρωποι ανακάλυψαν 
το ηλιακό μας σύστημα και το σύμπαν. Άραγε 
τι να υπάρχει εκεί που δεν φτάνει το βλέμμα; 
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€ 8,28 | 179.064
Ταιριάζω και μαθαίνω 
τα χρώματα
Βοηθά το παιδί να μάθει να αναγνωρίζει 
και να λέει τα χρώματα
(20x21, 6) εκ. 
Σελίδες 10. 

€ 5,14 | 179.068
Ταιριάζω τα οχήματα
Διαδραστικό βιβλίο, όπου το παιδί 
διασκεδάζει γυρνώντας τις σελίδες και 
ταιριάζοντας τις 3 εικόνες που ανήκουν στην 
ίδια σκηνή με οχήματα
(14x24) εκ. Σελίδες 6. 

€ 8,26 | 179.093
Ένα δέντρο για τις  
4 εποχές του χρόνου
Περιλαμβάνει προτάσεις για δραστηριότητες 
και παιχνίδια που αφορούν τις τέσσερις 
εποχές του χρόνου. Η προσέγγιση 
κάθε θέματος γίνεται μέσα από πίνακες 
ζωγραφικής, τεχνικές θεατρικού παιχνιδιού 
και εικαστικές δράσεις, με θέματα από τη 
φύση

€ 8,28 | 179.065
Ταιριάζω και μαθαίνω  
τους αριθμούς
Βοηθά το παιδί να μάθει να αναγνωρίζει 
τους αριθμούς και να μετράει (20x21, 6) 
εκ. Σελίδες 10. 

€ 5,14 | 179.069
Ταιριάζω τα χρώματα
Διαδραστικό βιβλίο, όπου το παιδί 
διασκεδάζει γυρνώντας τις σελίδες και 
ταιριάζοντας τις 3 εικόνες που ανήκουν 
στην ίδια εικόνα με χρώματα και 
αθλήματα 
(14x24) εκ. Σελίδες 
6. 

€ 8,26 | 179.094
Χρόνε, χρόνε, είσαι εδώ;
Με αφορμή την έννοια του χρόνου 
το βιβλίο αυτό δίνει την ευκαιρία στο 
παιδί να ασκήσει τις γνώσεις και τις 
δεξιότητές του σύμφωνα με τους στόχους 
του αναλυτικού προγράμματος για το 
νηπιαγωγείο
(21x28) εκ. Σελίδες 
96. 

€ 5,14 | 179.066
Ταιριάζω τις οικογένειες
Διαδραστικό βιβλίο, όπου το παιδί 
διασκεδάζει γυρνώντας τις σελίδες και 
ταιριάζοντας τις 3 εικόνες που ανήκουν 
στην ίδια οικογένεια ζώων 
(14x24) εκ. Σελίδες 

€ 8,26 | 179.091
260 παιχνίδια  
και δραστηριότητες  
για να μη βαριέσαι!
Μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων για τη 
δημιουργική απασχόληση των μικρών 
παιδιών στο σπίτι, στον παιδικό σταθμό 
ή στο νηπιαγωγείο
(28x21) εκ. Σελίδες 

€ 7,24 | 179.095
Άμπρα κατάμπρα
Διαθεματικές δραστηριότητες δημιουργικής 
γραφής και ανάγνωσης με τη μορφή 
φύλλων εργασίας λεκτικά παιχνίδια, μικρές 
ιστορίες και ποιήματα με δραστηριότητες 
επεξεργασίας των κειμένων αυτών που 
στοχεύουν στον εμπλουτισμό του προφορικού 
λόγου και τη γνωριμία με διαφορετικές 
εκδοχές του γραπτού λόγου 
 (21x28) εκ. Σελίδες 

€ 5,14 | 179.067
Ταιριάζω τις δραστηριότητες
Διαδραστικό βιβλίο, όπου το παιδί 
διασκεδάζει γυρνώντας τις σελίδες και 
ταιριάζοντας τις 3 εικόνες που ανήκουν στην 
ίδια επαγγελματική δραστηριότητα
(14x24) εκ. Σελίδες 6. 

€ 13,54 | 179.092
1001 δραστηριότητες  
για το νηπιαγωγείο
Στο βιβλίο αυτό θα βρείτε 1001  
απλές στην εφαρμογή δραστηριότητες
(19,5x23,5) εκ. 
Σελίδες 224. 

€ 9,30 | 179.096
Μαθαίνω την ώρα  
με απίθανες δραστηριότητες
Γίνε ξεφτέρι στην ώρα μαθαίνοντας εύκολα 
και γρήγορα να διαβάζεις το ρολόι, αλλά 
και να μετράς τον χρόνο (μέρες, εβδομάδες, 
μήνες, χρόνια). Με πολλά πολύχρωμα 
αυτοκόλλητα
(21,5x25) εκ. Σελίδες 



396 Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Β
ιβ

λί
α 

- 
cd

 -
 d

vd
Δη

μι
ου

ργ
ικ

ής
 Α

πα
σχ

όλ
ησ

ης
ς

€ 9,30 | 179.097
Μαθαίνω την προπαίδεια  
με απίθανες δραστηριότητες
Γίνε ξεφτέρι στον πολλαπλασιασμό 
μαθαίνοντας εύκολα και γρήγορα την 
προπαίδεια των αριθμών από το 2 
μέχρι το 12. Με πολλά πολύχρωμα 
αυτοκόλλητα 
(21,5x25) εκ. 

€ 8,28 | 179.123
Στα προνήπια με χαρά
Περιλαμβάνει 100 φύλλα 
δραστηριοτήτων βασισμένων 
στο αναλυτικό πρόγραμμα του 
νηπιαγωγείου και κατάλληλων για 
παιδιά 4-5 ετών
(21x28) εκ. 
Σελίδες 120. 

€ 8,28 | 179.124
Στο νηπιαγωγείο  
με χαρά
Περιλαμβάνει 120 φύλλα με 
δραστηριότητες βασισμένες 
στο αναλυτικό πρόγραμμα του 
νηπιαγωγείου και κατάλληλες για 
παιδιά 5-6 ετών
(21x28) εκ. 

€ 7,24 | 179.125
Μαθηματικά παιχνίδια  
για το νηπιαγωγείο
Με τα μαθηματικά παιχνίδια σε φύλλα εργασίας που 
προτείνονται στο βιβλίο αυτό δίνονται ποικίλες ευκαιρίες στα 
παιδιά, μέσα από δραστηριότητες που έχουν το στοιχείο του 
παιχνιδιού, να επεκτείνουν τις πρώτες μαθηματικές τους 
γνώσεις, να τις αποτυπώνουν στο χαρτί και να τις εφαρμόζουν 
στην καθημερινή τους πρακτική (21x28) εκ. Σελίδες 136. 

€ 7,16 | 180.003
Έχασα τα γράμματα  
και ψάχνω να τα βρω
Tο βιβλίο αυτό έχει ως στόχο να φέρει 
τα μικρά παιδιά σε επαφή με τα γράμματα 
της αλφαβήτας με τρόπο ευχάριστο και 
παιγνιώδη, ενώ παράλληλα αποτελεί χρήσιμο 
εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς. Το κάθε 
γράμμα «κρύβεται» σε μια ζωγραφιά. Οι 
ζωγραφιές συνοδεύονται από μικρές ιστορίες 
σε μορφή ποιήματος. Μαζί με τις ζωγραφιές 
και τα ποιήματα προτείνεται για το κάθε 
γράμμα και μία διαφορετική δραστηριότητα 
η οποία αναπτύσσει τη δημιουργικότητα, την 
πρωτοβουλία και τη φαντασία των παιδιών. 
Ένα αλφαβητάρι με χρώματα και φαντασία 
για το νηπιαγωγείο και την πρώτη τάξη του 
δημοτικού (21x28) εκ. Σελίδες 55. 

€ 11,91 | 180.017
Το νηπιαγωγείο μου  
4-5 χρονών με cd rom
Βιβλία καθοδήγησης του μαθητή και ενίσχυσης του 
έργου του εκπαιδευτικού στην προσπάθειά του για 
αποτελεσματικότερη αφομοίωση της διαθεματικής 
προσέγγισης της γνώσης. Με απλές και διασκεδαστικές 
δραστηριότητες διευκολύνεται η εξοικείωση με τη 
γραφή, τα μαθηματικά, την ανάγνωση και τις έννοιες. 
Χαρακτήρες, όπως ο Πάκο, ο διασκεδαστικός κλόουν, 
τα δίδυμα αδέρφια, Νίκος και Νίκη, και ήρωες από 
γνωστά παραμύθια ενισχύουν την επιθυμία του παιδιού 
για μάθηση. Τα cd που συνοδεύουν τα βιβλία έχουν ως 
στόχο να βοηθήσουν τα παιδιά να εξοικειωθούν με τον 
υπολογιστή. Οι κλιμακούμενης δυσκολίας προτεινόμενες 
δραστηριότητες που περιλαμβάνουν συμπληρώνουν 
αυτές του βιβλίου 
(24x28) εκ. Σελίδες 100. 

€ 21,02 | 180.024
Αφορμή ένα ποίημα
20 θεματικές ενότητες (5 για κάθε 
εποχή του χρόνου). Γλωσσικά και 
μαθηματικά παιχνίδια, εικαστικές 
δημιουργίες, ιδέες για παιχνίδι, 
πειράματα, μουσικά και θεατρικά 
παιχνίδια, δραματοποίηση, 
αναφορές στη μυθολογία και 
τη λαϊκή παράδοση, μελέτη του 
περιβάλλοντος, εξοικείωση με τις 
νέες τεχνολογίες (πληροφορική). 
Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων 
βασίζεται στις αρχές της μεθόδου 
PROJECT και της βιωματικής 
επικοινωνιακής διδασκαλίας 
(21x28) εκ. Σελίδες 245. 

€ 2,84 | 180.040
Παιχνίδια  
του χωματένιου  
δρόμου
Τα παιχνίδια του χωματένιου 
δρόμου παίζονταν σε χρόνια που 
τα αυτοκίνητα ήταν λίγα, οι δρόμοι 
δεν είχαν άσφαλτο και η τεχνολογία 
δεν είχε εισβάλει τόσο στη ζωή 
μας. Ήταν παιχνίδια που επέτρεπαν 
την κίνηση και την έκφραση των 
παιδιών, τον αυθορμητισμό και 
τη φαντασία. Μερικά από αυτά 
παίζονται ακόμα και σήμερα... 
(16x21) εκ. 

€ 25,66 | 69.058
Μαθησιακές ευκολίες
Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες τα τελευταία χρόνια αντιπροσωπεύουν ένα σοβαρό πρόβλημα για την εκπαιδευτική πραγματικότητα και έναν από τους πλέον 
καθοριστικούς παράγοντες της ακαδημαϊκής επιτυχίας των μαθητών. Το βιβλίο αυτό είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την ανίχνευση των μαθησιακών δυσκολιών 
των παιδιών και για τη δημιουργία ειδικών προγραμμάτων υποστήριξης και παρέμβασης. Οι θεωρίες, οι όροι και οι ενδείξεις των μαθησιακών δυσκολιών 
παρουσιάζονται στην αρχή του βιβλίου με γλώσσα απλή και εύληπτη. Ακολουθούν σαφείς οδηγίες για την υποστήριξη των μαθητών με ειδικές μαθησιακές 
δυσκολίες σε διάφορα πλαίσια (στο σχολείο, στο σπίτι), καθώς και μια περιγραφή των εργαλείων ανίχνευσης των μαθησιακών δυσκολιών στο νηπιαγωγείο, 
στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου καλύπτουν οι ασκήσεις παρέμβασης και υποστήριξης, οι οποίες έχουν δοκιμαστεί για πολλά 
χρόνια σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, με θετικά και πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Οι ασκήσεις παρουσιάζονται με αύξοντα βαθμό δυσκολίας 
και πολυπλοκότητας (από τις απλές στις πιο σύνθετες) και χωρίζονται σε 6 κατηγορίες (οπτικής αντίληψης, ακουστικής αντίληψης, μνήμης, φωνολογικής 
ενημερότητας, γραπτού και αφηγηματικού λόγου, αναγνωστικής ευχέρειας και κατανόησης). Οι “Μαθησιακές Ευκολίες” είναι ένα πολύτιμο βοήθημα για γονείς και 
εκπαιδευτικούς που θέλουν να στηρίξουν ουσιαστικά τη μάθηση των παιδιών και να ενισχύσουν πραγματικά την πρόοδο και τις επιτυχίες τους στο σχολείο (21x28) 
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“Ανάγνωση” μέθοδος για παιδιά και ενήλικες
Μέθοδος απλή, ελκυστική, αποτελεσματική για να μάθουν παιδιά και ενήλικες να διαβάζουν. Απολύτως 
απαραίτητη για την εύκολη και σωστή προσέγγιση της ελληνικής γλώσσας. Από τους φθόγγους έως τα συμφωνικά 
συμπλέγματα. Απευθύνεται σε παιδιά από 5 χρονών και πάνω με τυπική ανάπτυξη, σε παιδιά με δυσλεξία ή με 
άλλες αναγνωστικές δυσκολίες, σε παιδιά και ενήλικες που μαθαίνουν την Ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα. 
Με οδηγίες για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, με ειδική αναφορά στη δυσλεξία και στην εκμάθηση της 
Ελληνικής ως ξένης γλώσσας (21x28) εκ. Σελίδες 80. 

€ 7,64 | 69.055
“Γραφή” μέθοδος για όλα τα παιδιά
Μέθοδος απλή, ελκυστική, αποτελεσματική για να μάθουν τα παιδιά να γράφουν στο σπίτι, στο νηπιαγωγείο ή στις 
πρώτες τάξεις του δημοτικού. Από τις απλές κινήσεις της γραφής έως τις πιο σύνθετες. Απευθύνεται σε όλα τα 
παιδιά, δεξιόχειρες και αριστερόχειρες, από 4 χρονών και πάνω. Κατανόηση της κίνησης μέσα από δραστηριότητες 
με απλά υλικά. Άσκηση στις κινήσεις που απαιτούνται για τη γραφή των γραμμάτων και των αριθμών. Εξάσκηση στη 
γραφή γραμμάτων, πεζών και κεφαλαίων, λέξεων και αριθμών (21x28) εκ. Σελίδες 64. 

€ 23,10  
| 69.060
Ανάγνωση και 
γραφή στη 
προσχολική 
εκπαίδευση
Στο παρόν βιβλίο οι 
αναγνώστες (φοιτητές, 
παιδαγωγοί της προσχολικής 
ηλικίας, σχολικοί σύμβουλοι, 
ερευνητές αλλά και γονείς) θα 
βρουν αρκετές πληροφορίες 
ώστε να σχηματίσουν μια 
πιο σφαιρική εικόνα για την 
ανάδυση της ανάγνωσης και 
της γραφής και τις αντίστοιχες 
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις 
που πραγματοποιούνται με 
επιτυχία στις προσχολικές 
τάξεις των κρατών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (21x28) 
εκ. Σελίδες 240. 

€ 17,02 | 69.061
Κριτήριο αξιολόγησης 
γνώσεων
Το “Κριτήριο Αξιολόγησης 
των Γνώσεων για τον Γραπτό 
Λόγο” είναι ένα εξειδικευμένο 
εργαλείο το οποίο βοηθά τους/
τις εκπαιδευτικούς αλλά και 
τους γονείς να παρατηρούν και 
να καταγράφουν με έγκυρο και 
αξιόπιστο τρόπο τι γνωρίζουν 
τα παιδιά ηλικίας 4 έως 7 
ετών για τις έννοιες και τους 
κανόνες που διέπουν τον γραπτό 
λόγο. Συγκεκριμένα, το κριτήριο 
αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο 
τα παιδιά χειρίζονται τα βιβλία, 
την ικανότητά τους να γνωρίζουν 
τη φορά της ανάγνωσης και 
να κατανοούν ότι διαβάζεται 
το κείμενο και όχι η εικόνα, 
τις γνώσεις τους σχετικά με 
την έννοια της λέξης και των 
γραμμάτων, καθώς και τις γνώσεις 
τους σχετικά με τη διάταξη του 
κειμένου, τη σειρά των λέξεων 
στο κείμενο, τη διάταξη των 
γραμμάτων στις λέξεις και τη 
στίξη. Η αξία του κριτηρίου αυτού 
έγκειται στην καινοτομία της 
διαδικασίας αξιολόγησης (21x28) 
εκ. Σελίδες 88. 

€ 25,57 | 69.062
Προγράμματα 
προσχολικής
Οι μελέτες που περιλαμβάνονται 
σε αυτό τον συλλογικό τόμο 
έχουν στόχο να συμβάλουν 
στην πληρέστερη κατανόηση της 
προβληματικής των προσχολικών 
προγραμμάτων σπουδών και 
της εφαρμογής τους τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 
Με βάση αυτό το σκεπτικό 
εξετάζονται κάποια επιμέρους 
αποτελέσματα της προσπάθειας για 
εκσυγχρονισμό της πρακτικής του 
νηπιαγωγείου που πραγματοποιείται 
στη χώρα μας και σε άλλες 
χώρες του δυτικού και του 
ανατολικοευρωπαϊκού κόσμου, 
αλλά και θέματα που αφορούν τα 
χαρακτηριστικά ενός κατάλληλου 
για παιδιά προσχολικής ηλικίας 
προγράμματος σπουδών. Το 
σύγγραμμα απευθύνεται σε 
νηπιαγωγούς, φοιτητές, γονείς, 
παιδαγωγούς και όλους αυτούς 
που ασχολούνται με την 
εκπαίδευση και τη φροντίδα των 
παιδιών προσχολικής ηλικίας σε 
επίπεδο πολιτικής
(20x26) εκ. 
Σελίδες 384. 

€ 17,02 | 69.063
Το ολοήμερο νηπιαγωγείο
Το ολοήμερο νηπιαγωγείο αποτελεί 
πλέον έναν επιτυχημένο και 
καταξιωμένο θεσμό στη χώρα μας. 
Το παρόν βιβλίο, ανταποκρινόμενο 
στη συνεχή διεύρυνση και καθιέρωση 
του θεσμού αυτού, επιδιώκει να 
προσφέρει μια πλήρη εικόνα 
των σημερινών τάσεων και των 
μελλοντικών προοπτικών του. 
Στην αρχή εξετάζεται η εξέλιξη 
του ολοήμερου νηπιαγωγείου στην 
Ελλάδα καθώς και η λειτουργία 
του σε 4 περιφέρειες σχολικού 
συμβούλου προσχολικής αγωγής 
(Έβρο, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και 
Πέλλα), με έμφαση στα καίρια 
προβλήματα που ανέκυψαν κατά το 
πρώτο στάδιο εφαρμογής του και 
στις παρεμβάσεις που έγιναν για την 
άμβλυνση ή την επίλυσή τους. Στη 
συνέχεια παρουσιάζεται ο θεσμός 
του ολοήμερου νηπιαγωγείου σε 12 
άλλες χώρες (Αυστραλία, Βραζιλία, 
Γαλλία, Δανία, ΗΠΑ, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Ισλανδία, Καναδάς, Κορέα, 
Σουηδία, Τουρκία και Φινλανδία) 
στο συγκεκριμένο πλαίσιο του 
εκπαιδευτικού τους συστήματος για 
την προσχολική ηλικία (17x24) εκ. 
Σελίδες 272. 

€ 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
(12x16,5) εκ. 

€ 15,03 | 70.027
Αισθητική  
καλλιέργεια ... 
Αφορά στην αισθητική καλλιέργεια 
στα χρόνια του νηπιαγωγείου. 
Γράφτηκε γι’ αυτούς που 
διδάσκουν μέσα και έξω από 
τη σχολική τάξη. Στο πρώτο 
μέρος γίνεται μια προσπάθεια 
βαθύτερης κατανόησης του 
θέματος «αισθητική καλλιέργεια 
– μορφές έκφρασης νηπίων», 
ενώ στο δεύτερο μέρος γίνεται μια 
συνοπτική ψυχολογική προσέγγιση 
της αισθητικής εμπειρίας γενικά 
και ειδικότερα στο χώρο του 
νηπιαγωγείου. Περιλαμβάνεται ένα 
ένθετο 16σέλιδο με έγχρωμες 
φωτογραφίες 
(14,5x21) εκ. 
Σελίδες 232. 

€ 5,01 | 70.039
Ο κόσμος είναι 
παρδαλός
Ένα βιβλίο με παιχνίδια με τον 
ήλιο της Σοφίας Μαντουβάλου 
(23x24) εκ. Σελίδες 32. 
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€ 15,02 | 72.007
Εικαστικές  
δραστηριότητες Α’
Χειροτεχνίες και υλικά για το 
στόλισμα της τάξης και όχι μόνο. 
Για κάθε γιορτή από την αρχή της 
χρονιάς μέχρι και τα Χριστούγεννα 
(17x23,5) εκ. 
Σελίδες 144. 

€ 12,01 | 72.026
Αγκαλιά με ένα βιβλίο 
στον παιδικό σταθμό
 (21x30) εκ. Σελίδες 95. 

€ 12,01 | 72.027
Αγκαλιά με ένα βιβλίο 
στο νηπιαγωγείο
 (21x30) εκ. Σελίδες 125. 

€ 13,01 | 72.028
Αγκαλιά με ένα βιβλίο 
στο νηπιαγωγείο
 (21x30) εκ. Σελίδες 160. 

€ 15,02 | 72.011
Αινίγματα 
με εικόνες Νο.1
Περιέχονται 85 
αινίγματα με 
εικόνες. Τα 
αινίγματα είναι 
προτάσεις η 
ποιηματάκια με 
κάποιο μυστικό 
θα λέγαμε νόημα. 
Τα παιδιά όταν 
προσπαθούν να 
εξηγήσουν ένα 
τέτοιο νόημα 

€ 15,02  
| 72.014
Αινίγματα  
με εικόνες Νο. 2
Περιέχονται 85 αινίγματα με εικόνες 
που διασκεδάζουν και παράλληλα 
καλλιεργούν τη σκέψη και τη 
φαντασία των παιδιών
(18x20) εκ. 
Σελίδες 90.

€ 4,00 | 72.022
Ένα μήλο, μηλαράκι... 
Με απλό και διασκεδαστικό τρόπο 
τα παιδιά μαθαίνουν να τραγουδούν, 
να παίζουν, να ζωγραφίζουν, να 
μετρούν, να διαβάζουν και να 
γράφουν από το 1 μέχρι το 10 
(24x17) εκ. Σελίδες 32. 

€ 15,02 | 72.025
Αινίγματα με εικόνες Νο. 3
Περιέχονται 85 αινίγματα με εικόνες που 
διασκεδάζουν. Τα αινίγματα είναι προτάσεις η 
ποιηματάκια με κάποιο μυστικό θα λέγαμε νόημα. 
Τα παιδιά όταν προσπαθούν να εξηγήσουν ένα 
τέτοιο νόημα συγκεντρώνονται και επιστρατεύουν τις 
γνώσεις τους για να βρουν τη λύση. Με αυτόν τον 
τρόπο καλλιεργείται η σκέψη και η φαντασία και τα 
παιδιά αποκτούν ευστροφία
(18x20) εκ. Σελίδες 88. 

€ 7,99 | 75.029
Παιχνίδια, παιχνιδοτράγουδα, 
νανουρίσματα, γλωσσοδέτες
Τα παραδοσιακά παιχνίδια και τα ρυθμικά 
παιχνιδοτράγουδα αποτελούν βασικό συστατικό 
της λαϊκής μας παιδείας και παράδοσης. 
Ανταποκρίνονται στη βαθύτατη ανάγκη του 
παιδιού για έκφραση, συμμετοχή, συνεργασία, 
κοινωνικοποίηση, ενώ προάγουν την αυτοπεποίθηση, 
την παρατηρητικότητα, την αυτοσυγκέντρωση και 
καλλιεργούν την αυτογνωσία τους
(17x24) εκ. Σελίδες 138. 

“
”

Δραστηριότητες για πολύ μικρά παιδιά, εξελικτικά δομημένες, που μπορούν να τα 
απασχολήσουν δημιουργικά μια ολόκληρη χρονιά. Μέσα από ένα ταξίδι χαράς και 

δημιουργίας τα παιδιά καλλιεργούν τη γλώσσα και αποκτούν βασικές γνώσεις σε σχέση με 
τα σχήματα, τα χρώματα, τις έννοιες του χώρου και του χρόνου, τους αριθμούς. Παράλληλα, 
ευαισθητοποιούνται σε θέματα υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος, Παγκόσμιες Ημέρες, 
γιορτές. Οι προσεκτικά επιλεγμένες δραστηριότητες δίνουν ερεθίσματα για διαθεματικές 
προσεγγίσεις και προγράμματα ανάπτυξης ή μπορούν να λειτουργήσουν επικουρικά. Οι 

χρωματιστές εικόνες προδιαθέτουν ευχάριστα τα παιδιά, πλουτίζουν την αισθητική τους και 
κινητοποιούν τη φαντασία τους. Η μάθηση μετατρέπεται σε παιχνίδι και η γνώση συνδυάζεται 

με τη χαρά σ’αυτό το συναρπαστικό ταξίδι χρωμάτων. 
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€ 6,70 | 80.044
Τα αντίθετα
(14x14) εκ. Σελίδες 12. 

€ 6,70 | 80.047
Τα ζώα
(14x14) εκ. Σελίδες 12. 

€ 6,70 | 80.049
Φρούτα και λαχανικά
(18x18) εκ. Σελίδες 12. 

€ 6,70 | 80.051
Άγρια ζώα
(18x18) εκ. Σελίδες 12. 

“ ”
Τα παιδιά διασκεδάζουν αντιστοιχίζοντας τα ονόματα με τις εικόνες.  

Τα παράθυρα γλυστρούν κάνουν απολαυστική τη μάθηση για τα μικρά ανήσυχα μυαλά. 

€ 14,95 | 83.017
Οδηγός εκπαίδευσης παιδιών  
με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
Το βιβλίο παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη φύση του αυτισμού και 
των συναφών διαταραχών και κυρίως οδηγίες και παραδείγματα εκπαιδευτικών 
παρεμβάσεων, ιδιαίτερα χρήσιμα στην καθημερινή ζωή στο σχολείο και στο σπίτι 
(20,5x29) εκ. Σελίδες 86. 

€ 12,03 | 75.010
Mουσικά παιχνίδια και 
μουσικές έννοιες
(βιβλίο και cd) 
(21x27) εκ. 

€ 18,36 | 75.024
Tραγουδώ και γυμνάζομαι
(βιβλίο και cd)
(26x20) εκ. Σελίδες 
€ 7,56 | 75.024-1
Tραγουδώ και γυμνάζομαι
(μόνο cd)

€ 12,96 | 75.025
Kύκλοι γραμμές 
ζευγάρια
(βιβλίο και cd)
(17x24) εκ. 

€ 14,09 | 75.028
Μαθαίνω τα επαγγέλματα 
τραγουδώντας
(βιβλίο και CD) 
Περιέχει 22 
μοναδικά παιδικά 
τραγούδια 
εικονογραφημένα 
για τα πιο 
αντιπροσωπευτικά 
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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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κή08. 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 και ονειρεύομαι της M. 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 M. Mπουράνη
Περιέχονται όλα τα τραγούδια των cd και τα 
παιχνίδια (20x10) εκ. Σελίδες 80. 
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€ 14,40 | 75.026
Λαϊκά μουσικά όργανα  
του κόσμου
(βιβλίο και cd)
Ιδιόφωνα, 
μεμβρανόφωνα, 
χορδόφωνα, 
μισοτελειωμένα 
σκίτσα, παιχνίδι 
με τα χρωματιστά 

€ 23,91 | 73.013
Παιχνίδια για μικρούς  
και μεγάλους
Χοντρό εξώφυλλο. Το παιχνίδι είναι 
ένας παράγοντας που μπορεί να 
αλλάξει τη ζωή κάποιου. Έχει ένα 
μαγικό τρόπο να επαναπροσδιορίζει 
το σημείο που συναντιέται ο ενήλικας 
με το παιδί. Γιατί ο ενήλικας θα κάνει 
ένα βήμα πίσω, για να θυμηθεί πως 
ήταν παιδί και το παιδί θα κάνει ένα 
βήμα προς την ενήλικη ζωή του. Θα 
ωριμάσει μέσα από αυτό και θα σταθεί 
στα πόδια του. Το βιβλίο αυτό είναι 
ένας οδηγός, που δημιουργήθηκε για 
να σας προμηθεύσει με βασικό υλικό, 
το οποίο θα σας βοηθήσει να παίξετε 
και να χαρείτε με ομάδες παιδιών και 
ενηλίκων (30x21) εκ. Σελίδες 110. 
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Κοινωνικό θέατρο
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
(17x24) εκ. Σελίδες 150. 

€ 72,88 | 73.008 
Μουσικοκινητική για παιδιά 
(2 βιβλία και 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 

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
(21x29,5) εκ. Σελίδες 75. 

€ 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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€ 30,52 | 179.009
Το μουσικό γιασεμάκι 
(βιβλίο και cd)
Διαθεματικές δραστηριότητες 
μουσικής για το nηπιαγωγείο. 
Περιλαμβάνει πάνω από 100 
διαθεματικές δραστηριότητες μουσικής, 
εμπνευσμένες από τον λαϊκό πολιτσμό. 
Συνοδεύεται από αφίσα και cd 
(21x29) εκ. Σελίδες 

€ 3,46 | 179.155
Το τραγούδι του ύπνου
Δυο καιρούς και μια φορά, μες 
στης σκοτεινιάς την ώρα, δρόμο 
πήρε ένα παιδί, γύρναγε όλη 
τη χώρα. Ύπνο έψαχνε να βρει, 
να τον βρει να κοιμηθεί, όνειρα 
να δει μελένια σε σεντόνια 
κεντημένα 
(14x20,5) εκ. 

€ 23,44 | 180.039
Νάνι το κρίνο της αυγής (βιβλίο και cd)
Συλλογή με νανουρίσματα, μικρά ποιητικά αριστουργήματα που επινοεί 
η μάνα καθώς αποκοιμίζει το μωρό της. Στίχοι γεμάτοι ρόδα, κρίνα και 
παγόνια, Βυζαντινούς ρηγάδες και αρχόντισσες του ονείρου, ευχές και 
παινέματα για το μικρό παιδάκι, τo αστέρι στην αγκαλιά του κόσμου. Στο 
cd που συνοδεύει το βιβλίο, μια διαφορετική απόδοση των παραδοσιακών 
νανουρισμάτων μελωδίες, απαγγελίες, σιγοψιθυρίσματα δημιουργούν ένα 
σύμπαν τρυφερότητας και ονειροπόλησης 
(21,5x25,5) εκ. Σελίδες 136. 

€ 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 
(17x24,5) εκ. 

€ 15,03 | 75.002
Τα πρώτα μου 
τραγούδια
300 τραγούδια, χοροί, ρυθμικά 
με νότες κατανεμημένα σε 
θεματολογικές ενότητες 
(17x23,7) εκ. 
Σελίδες 288. 

€ 15,18 | 75.012
Ανθολογία σχολικών 
τραγουδιών
243 σχολικά και παραδοσιακά 
τραγούδια με παρτιτούρες 
(17x23,5) εκ. 

€ 14,09 | 75.016
Μαθαίνω τα ζώα 
τραγουδώντας  
(βιβλίο και cd)
Περιέχει 25 μοναδικά παιδικά 
τραγούδια εικονογραφημένα 
με τα αγαπημένα μας ζώα 
της αυλής και του δάσους, 
τραγουδημένα με παιδικές 
χορωδίες και 2 παιχνίδια με τις 
φυσικές φωνές των ζώων 
(20,5x25,5) εκ. 

€ 7,04 | 75.017
Παιδικά και  
σχολικά τραγούδια 
Το βιβλίο περιέχει 160 γνωστά και 
αγαπημένα παιδικά τραγούδια, ρυθμικά 
και μουσικοκινητικά, για την οικογένεια, 
το σπίτι, το σχολείο, την ειρήνη, τις 
εποχές, τα επαγγέλματα, τις απόκριες, 
τα μέσα συγκοινωνίας και επικοινωνίας, 
την πατρίδα, Xριστουγεννιάτικα και 
Pρωτοχρονιάτικα, παιχνιδοτράγουδα, 
νανουρίσματα, ταχταρίσματα
(24x17) εκ. Σελίδες 
176. 

€ 15,03 | 75.014
Η πρώτη μου γνωριμία 
με την μουσική
Ένα βιβλίο που περιέχει 
ό, τι πιο βασικό πρέπει 
να γνωρίζει κάποιος 
που θέλει να μάθει ή 
του αρέσει η μουσική. 
Απλά στοιχεία θεωρίας 
μουσικής, μελωδικών 
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€ 11,37 | 69.017
Φρούλου! Φρούλου! Φρέλα!  
να’ταν χαλβάς η τρέλα
Το βιβλίο αυτό περιέχει 18 ποιήματα και16 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  
(25x34) εκ. Σελίδες 85.

€ 8,94 | 75.018
Τα τραγούδια μας
Μια ανθολογία 370 σχολικών τραγουδιών, παιδικών, επετειακών, 
παραδοσιακών, χορευτικών και έντεχνων τραγουδιών
(17x24) εκ. Σελίδες 272. 

€ 12,03 | 75.031
Τα πρώτα μου τραγουδάκια  
(βιβλίο και 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!
(24x17) εκ. Σελίδες 38. 

€ 9,57 | 75.032
Νανουρίσματα και τραγούδια  
για βρέφη και νήπια 
(βιβλίο και cd) 
Χαρούμενα, τρυφερά και διαχρονικά 
παιχνιδοτράγουδα, νανουρίσματα και τραγούδια 
που τραγουδιούνται και αποδίδονται τέλεια από 
παιδικές φωνούλες, με στόχο να δημιουργήσουν 
ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον στο σπίτι, 
στον παιδικό σταθμό και στο νηπιαγωγείο. Τα 
νανουρίσματα χαλαρώνουν τα μωρά για ήσυχο 
ύπνο! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ταχτιρντί του λέγανε, ο 
μπάρμπα Μπρίλιος, δεν περνάς κυρά Μαρία, 
δύο δεκάρες η Βιολέτα, περνά περνά η μέλισσα, 
η μικρή Ελένη, να το να το, το δαχτυλίδι, οι 
καραμελίτσες, ο Καρακατσάνης, 123, τα χεράκια 
δεξιά, κούνια μπέλα, τα παιδάκια ήρθανε, τράμπα 
τραμπαλίζομαι, νάνι νάνι, ύπνο ήσυχο να κάνει, 
κοιμήσου χαϊδεμένο μου, ύπνε που παίρνεις τα 
παιδιά, νανούρισμα, η σακαράκα, βαρκούλες
(16,5x24) εκ. Σελίδες 38.

€ 13,16 | 75.030 
Παιδικά τραγούδια  
από μελοποιημένα 
ποιήματα  
(βιβλίο και 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
(17,5x25) εκ. 

€ 15,98 | 75.022
Τα σχολικά μας τραγούδια  
για μικρά παιδιά  
(βιβλίο και 2 cd) 
Περιλαμβάνει 84 γνωστά, παραδοσιακά αλλά 
και καινούργια, παιδικά τραγούδια. Καλύπτονται 
οι ενότητες οικογένεια, 4 εποχές, ζώα, μέσα 
μεταφοράς και επικοινωνίας, Εθνικές και σχολικές 
γιορτές, απόκριες, Πάσχα, Χριστούγεννα και πολλά 
άλλα ευχάριστα ρυθμικά παιδικά τραγούδια
(17,5x24,5) εκ. Σελίδες 

€ 42,71 | 75.027
Παιδικά και σχολικά τραγούδια 
(βιβλίο και 6 cd) 
160 τραγούδια για όλες τις  
εκδηλώσεις της σχολικής χρονιάς  
του νηπιαγωγείου και του 
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€ 17,00 | 143.012
Το δικό μας θέατρο 
“καλοκαίρι Α” 
(βιβλίο και cd) 
(23,5x21,5) εκ. Σελίδες 168. 

€ 17,00 | 143.011
Το δικό μας θέατρο 
“Χριστούγεννα B” 
(βιβλίο και cd)
(23,5x21,5) εκ. 
Σελίδες 168. 

€ 17,00 | 143.010
Το δικό μας θέατρο 
“Χριστούγεννα Α” 
(βιβλίο και cd)
(23,5x21,5) εκ. 
Σελίδες 168. 

€ 17, 00 | 143.013
Το δικό μας θέατρο 
“καλοκαίρι Β” 
(βιβλίο και cd)  
(23,5x21,5) εκ. Σελίδες 168. 

€ 14,00 | 143.015
Θεατρονοστιμιές  
Χριστούγεννων (βιβλίο και cd)
Ένα βιβλίο για χαρούμενες παιδικές γιορτές τα 
Χριστούγεννα. Όταν η διαθεματικότητα συνάντησε το 
λάτρη της τεχνολογίας Αι-Βασίλη... Όταν η χαρά των 
Χριστουγέννων ήρθε στον παπουτσή μέσα από τον 
αυτοσχεδιασμό και τον χορό; Όταν το Τρελλαστέρι 
βλέπει τον κόσμο με χιούμορ;  Όταν παντού εξαπλώνεται 
το μήνυμα ότι τελικά υπάρχει Αι-Βασίλης;  Όλα τα 
συστατικά ανακατεύονται και δίνουν “θεατρονοστιμιές” 
(24x22) εκ. Σελίδες 100. 

€ 18,00 | 143.016
Θεατρονοστιμιές  
καλοκαιριού (βιβλίο και cd)
Από το Α ως το Ω λέξεις τρέχουν στον 
αέρα μέσα από επαγγέλματα παλιά που δεν 
υπάρχουν πια; Οι σταγόνες ταξιδεύουν με 
τον Εντισον παρέα; Φρούτα και λαχανικά μας 
λένε να τρώμε υγιεινά; Και όλα αυτά μέσα 
από παιχνίδια θεατρικά
(24x22) εκ. Σελίδες 

€ 22,93 | 180.021
Η παράσταση αρχίζει
Περιλαμβάνει 15 θεατρικά έργα για μικρά παιδιά σε έμμετρο λόγο. Τα θέματά τους επιλέχτηκαν με κριτήριο τις ανάγκες ενός ετήσιου σχολικού 
προγράμματος (γιορτές για τις εθνικές επετείους, τα Χριστούγεννα, τη λήξη των μαθημάτων), αλλά και τα σύγχρονα εκπαιδευτικά ζητήματα, όπως η 
κυκλοφοριακή αγωγή, η περιβαλλοντική εκπαίδευση κ. λπ. Σε κάθε θεατρικό έργο δίνονται οδηγίες για τη δημιουργία του σκηνικού και των κοστουμιών. 
Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου δίνονται 5 έργα για κουκλοθέατρο, σε έμμετρο λόγο, τα οποία μπορούν να γίνουν και μικρές θεατρικές παραστάσεις, αν 
τους ρόλους υποδυθούν παιδιά. Τέλος, στο τρίτο μέρος του βιβλίου παρατίθεται κατάλογος μουσικών έργων για τη μουσική επένδυση των παραστάσεων, 
υλικό που ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει παράλληλα με το μουσικό cd που συνοδεύει το βιβλίο (21x28) εκ. Σελίδες 280. 
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Περιλαμβάνει ολοκληρωμένες προτάσεις 
για τη οργάνωση και τη διεξαγωγή 14 
Xριστουγεννιάτικων και 14 καλοκαιρινών 
θεατρικών παραστάσεων ξεκινώντας από 
το κείμενο, τους ρόλους, τα κουστούμια 
και τα σκηνικά της παράστασης, φτάνοντας 
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€ 17,02 | 72.024
Κούκλες και κουκλοθεατρικά
55 κουκλοθεατρικά έργα γραμμένα με κέφι και φαντασία, 
χωρισμένα κατα εποχές. Λογοτεχνικό υλικό άμεσα αξιοποιήσιμο και 
χρηστικό από νηπιαγωγούς και όχι μόνο. Ιδιαίτερα κατατοπιστικός 
κατάλογος με πληροφορίες και εικόνες για κατασκευή κούκλας 
(17,5x23,7) εκ. Σελίδες 271. 

€ 13,93 | 75.023
Εεε, κολλητήρια! Παίζουμε; (βιβλίο και cd)
Με μαλακό εξώφυλλο, εικονογραφημένο, με τις αυθεντικές 
παραστάσεις του Ευγένιου Σπαθάρη ο γάμος του Καραγκιόζη, ο 
Καραγκιόζης μαέστρος, ο Μέγας Αλέξανδρος και το καταραμένο 
φίδι και ο Καραγκιόζης γιατρός
(14x12,5) εκ. Σελίδες 88. 

€ 10,25 | 75.004
Το θέατρο της Χιονάτης
Τα μικρά σκετς και τα κουκλοθεατρικά έργα που περιλαμβάνονται στο βιβλίο είναι 
γραμμένα σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα και τις απαιτήσεις του νηπιαγωγείου 
και των πρώτων τάξεων του δημοτικού (χωρίς ν’ αποκλείεται να χρησιμοποιηθούν 
και απ’ τις μεγαλύτερες). Με το ίδιο πνεύμα είναι επιλεγμένα και τα ποιήματα, που 
τα συνοδεύουν. Είναι ο καλύτερος βοηθός των νηπιαγωγών και των δασκάλων μας
(14x21) εκ. Σελίδες 160. 

€ 11,10 | 69.052
Δραματοποίηση για παιδιά
Η δραματοποίηση είναι δράση ποιητική 
και ποίηση δράσης. Είναι θεατρικό 
παιχνίδι χωρίς προκαθορισμένους ρόλους 
και περιορισμούς. Η δραματοποίηση 
προτρέπει σε δημιουργικότητα και 
αυτοσχεδιασμό. Το γλωσσικό υλικό, 
παραμύθια, διηγήσεις, μυθολογήματα, 
παροιμίες, στίχοι, λέξεις, συλλαβές, 
φθόγγοι, ήχοι, κινητοποιείται, δρα και 
επιδρά στα σώματα των παιδιών, 
που το μεταφράζουν, το μετατρέπουν, 
το ερμηνεύουν, το εκφράζουν το 
καθένα με τον δικό του τρόπο. Ο 
θησαυρός της γλώσσας διευρύνεται, 
εμπλουτίζεται και κινητοποιεί κάθε 
παιδί, που παίζοντας συνδέει όλο και 
περισσότερο τα στοιχεία του τόπου της 
γλώσσας, τα σημαίνοντα, με το σώμα 
του και με τους τόπους της μουσικής. 
Με τα παιχνίδια, με το γλωσσικό υλικό, 
με τη φωνή, με τη μουσική, με τον 
εμπλουτισμό της σωματικής κινητικότητας, 
παραστατικότητας, με την ανάπτυξη της 
δημιουργικής φαντασίας, με τις νέες 
διασυνδέσεις του συμβολικού και του 
εικονικού με το πραγματικό του σώματος, 
ο χώρος μετατρέπεται σε ποιητικό 
χώρο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την 
αναμόρφωση της ενδοχώρας του κάθε 
παιδιού, παραστατικά και ποιητικά. Τα 
περισσότερα τουλάχιστο μαθήματα, 
ασκήσεις, ενασχολήσεις στο δημοτικό 
και στο νηπιαγωγείο περνώντας απ τον 
κεντρικό αγωγό της δραματοποίησης 
ανανεώνονται, ανασυντάσσονται και 
διευρύνουν τον ζωτικό χώρο του παιδιού. 
Εδώ βέβαια μπαίνει μια προϋπόθεση: Ότι 
ο παιδαγωγός βρίσκεται σε διαλεκτική 
κίνηση με τα παιδιά, δρα σαν εκμαιευτής 
και τα ωθεί στην ανέλιξή τους, ενώ 
εμπλουτίζεται κι ο ίδιος... (17x24) εκ. 
Σελίδες 104. 

€ 21,29 | 69.053
Κουκλοθέατρο σκιών
Η κούκλα ή το οποιοδήποτε ισοδύναμο και ανάλογό της δεν είναι καθόλου «άψυχη» 
από την στιγμή που συνδέεται με το παιδί (και τον ενήλικο, επίσης) περνώντας έτσι σε 
μια συναισθηματοκιναισθητική επαφή, ακόμη και σ’ ένα διάλογο, μολονότι ακούεται ως 
μονόλογος ή προέρχεται απ’ το κενό και το καινό μιας υπέρβασης. Αλλά στο αντικείμενο 
της κούκλας, σκιάς ή απεικόνισης το υποκείμενο, έστω και ως υποβολεύς, παραμένει 
ανοικτό προς μια δυνητική διυποκειμενικότητά του. Διατρέχοντας τις σελίδες του βιβλίου 
αυτού που πολύ σωστά το κωδικοποιεί κατ’ αρχήν η συγγραφεύς του, δίδεται στον 
αναγνώστη η δυνατότητα μιας αποκωδικοποίησης περνώντας έτσι στο αναπαραστατικόν 
ασυνεχές όπου το μικρό παιδί, ανεξαρτήτως ηλικίας και το μικρό παιγνίδι που ξεκινά με 
την ύπαρξη του κάθε ατόμου συνδέεται με το μεγάλο παιγνίδι του κόσμου 
(17x24) εκ. Σελίδες 352. 
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€ 63,75 | 171.049
Πλαστικοποιητής Α/3 Hq-335
Bsb μηχανή πλαστικοποίησης Α3 Hq-335. Μέγιστο μήκος πλαστικοποίησης: 33,8 
εκ. 80/100/125 mic. Kάνει και κρύα πλαστικοποίηση. Έχει 2 κυλίνδρους. Ταχύτητα 
πλαστικοποίησης: 250χιλ/λεπ. (47,8x19x11) εκ. 

€ 164,02 | 167.006
Μηχάνημα βιβλιοδεσίας πλαστικού σπιράλ
Χειροκίνητο, κατάλληλο για μικρά γραφεία, δέσιμο 15 φύλλα την φορά 80 γρ. 
Με ενσωματωμένο δίσκο για αποθήκευση σπιράλ και μέτρηση των εγγράφων 
του κατάλληλου μεγέθους σπιράλ (42x13x46) εκ. (42x13x46) εκ. 

€ 7,31 | 167.013
Σετ σπιράλ για 10 έγγραφα
Το σετ περιλαμβάνει 5 λευκά σπιράλ (6) χιλ. 5 μπλε σπιράλ (8) χιλ. 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) χιλ. 10 μπλε σπιράλ (8) χιλ. 5 μαύρα σπιράλ 
(12) χιλ. 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 γρ.
Κοπτικό γκιλοτίνα 
χειροκίνητη Α4 με μαχαίρι. 
Ικανότητα κοπής 10 φύλλα, 
μήκος κοπής 21x29,7εκ. 
(25x33) εκ.

€ 19,77 | 171.039
Φύλλα πλαστικοποίησης A/3 100 mic
Σετ 100 τμχ.

€ 24,23 | 171.040
Φύλλα πλαστικοποίησης A/3 125 mic
Σετ 100 τμχ.

€ 10,20 | 171.041
Φύλλα πλαστικοποίησης A/4 100 mic
Σετ 100 τμχ.

€ 16,07 | 171.042
Φύλλα πλαστικοποίησης A/4 125 mic
Σετ 100 τμχ.

€ 0,37  
| 77.053
Καρφίτσες 
τοπογράφων

€ 0,63 | 77.052
Πινέζες χρωματιστές

€ 1,14 | 171.024
Διπλόκαρφα Nο.3

€ 0,25 | 77.072
Συνδετήρες μεταλλικοί Νο.3

€ 0,32 | 77.070
Συνδετήρες μεταλλικοί Νο.4

€ 0,58 | 77.128
Συνδετήρες μεταλλικοί Νο.5

€ 2,01 | 77.003
Διπλόκαρφα Νο.4

€68,40  
| 171.056
Καταστροφέας 
εγγράφων Dsb-FD 
506M
Καταστρέφει χαρτί, 
κλιπ, πιστωτικές κάρτες, 
συνδετήρες. Κόβει σε 
λωρίδες (5x34) χιλ. Έτοιμος 
σε 2,30’. Κόβει 6 φύλλα 75 
γρ. Α4. Πλάτος κοπής: 225 
χιλ. (20x3,4x31) εκ. 
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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

€ 0,53 | 77.028
Κοπίδι μεγάλο

€ 0,15 | 77.029
Κοπίδι μικρό

€ 0,32 | 120.259
Σελοτέιπ PP 
Σελοτέιπ ΡΡ 1,2 εκ. x 33 μ.

€ 0,37 | 120.260
Σελοτέιπ PP 
ελοτέιπ ΡΡ 1,5 εκ. x 33 μ.

€ 0,95 | 120.317
Σελοτέιπ διάφανο 
Σελοτέιπ διάφανο 1,9 εκ. χ 33 μ.

€ 2,47 | 171.030
Βάση σελοτέιπ 
(14,5x6x9) εκ.

€ 1,19 | 77.175
Ρολό αυτοκόλητο πλαστικό 2 μ.
Ιδανικό για καπλάντισμα βιβλίων (200x50) εκ. 

€ 2,41 | 77.176
Ρολό αυτοκόλητο πλαστικό 3 μ.
Ιδανικό για καπλάντισμα βιβλίων (300x50) εκ. 

€ 0,68 | 171.034
Δακτυλοβρεχτήρας

€ 0,95 | 171.032
Λάστιχα προσδέσεως 
100 γρ.
(100) gr.

€ 5,64 | 120.330
Αριθμομηχανή γραφείου
10 ψηφίων, διπλής ενέργειας, με τετραγωνική ρίζα σε blister.

€ 2,23 | 120.333
Διακορευτής
10 φύλλων, μαύρο.

€ 2,34 | 77.178
Δίσκος γραφείου μαύρος

€ 0,77 | 
77.179
Χάρακας 
FLEXIBLE 
(30) εκ.
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€ 4,05 | 171.008
Φωτοτυπικό χαρτί Α4 10 χρώματα 
80 γρ. 250 φύλλα (30x21x5,5) εκ. 

€ 3,35 | 126.010
Φωτοτυπικό χαρτί Α/4 80 γρ.
(30x21x5,5) εκ. 

€ 7,65 | 126.011
Φωτοτυπικό χαρτί A/3

€ 0,79 | 77.066
Kύβος γραφείου 
πλαστικός

€ 6,15 | 77.124
Σφραγιδοστάτης 
στρόγγυλος

€ 1,93 | 120.287
Χαρτί κύβου χρωματιστό 
(7,5x7,5) εκ., 320 φύλλων.

€ 0,53 | 120.288
Χαρτί notes κίτρινο 
Σετ 3 τμχ. (5x4) εκ., 100 φύλλων.

€ 0,31 | 120.289
Χαρτί notes κίτρινο 
(7,5x7,5) εκ., 100 φύλλων.

€ 1,95 | 120.290
Χαρτί κύβου τόξο
(7,5x7,5) εκ., 200 φύλλων.

€ 1,95 | 120.291
Χαρτί κύβου μήλο
(7x7) εκ., 200 φύλλων.

€ 0,56 | 120.298
Διορθωτικό 
Γερμανίας μονό 
18 ml

€ 1,20 | 120.300
Διορθωτικό στυλό 
Γερμανίας 7 ml 

€ 1,07 | 120.301
Διορθωτικό mouse 
(8) m x (5) χιλ..

€ 1,44 | 120.297
Ταμπόν σφραγίδας 
(7x11) εκ.

€ 0,85 | 120.296
Μελάνη σφραγίδας
(25) ml.

€ 0,95 | 120.299
Διορθωτικό και 
διαλυτικό Γερμανίας 
διπλό 18 ml

303 κόκκινο 503 μπλε
603 πράσινο 904 μαύρο

302 κόκκινο 502 μπλε
602 πράσινο 902 μαύρο



411Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Ε
ξο

π
λ

ισ
μ

ό
ς 

γρ
α

φ
εί

ο
υ

€ 0,03 | 77.055
Φάκελοι υπηρεσίας 
μεσαίοι
(23χ12) εκ.

€ 3,24 | 167.008
Αφρός καθαρισμού χεριών 200 ml
(200) μl, 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
(200) μl, 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 τμχ., καταστρέφει τα βακτηρίδια και τους 
ιούς, αποτελεσματικό κατά του ιού της γρίπης, σαλμονέλας κ.λ.π. 
Χωρίς ημερομηνία λήξης.

€ 0,44 | 171.006
Φάκελοs με λάστιχο & αυτιά

€ 7,66 | 120.322
Ξύστρα αυτόματη 
μπαταρίας + δώρο 
ξύστρα ανταλλακτικό
Λειτουργία αυτόματης εκκίνησης, 
εξάρτημα απομακρυσμένης 
σπασμένης μύτης, διατίθεται 
σε 4 διαφορετικά χρώματα 
(7,5x12) εκ. 

€ 0,07 | 77.046
Φάκελοι κίτρινοι (25χ35) εκ.

€ 0,04 | 77.110
Φάκελοι κίτρινοι (16x23) εκ.

€ 0,05 | 77.111
Φάκελοι κίτρινοι (18x26) εκ.

€ 0,06 | 77.112
Φάκελοι κίτρινοι (20x28) εκ.

€ 0,06 | 77.113
Φάκελοι κίτρινοι (22,4x32,4) εκ.

€ 0,11 | 77.114 Φάκελοι κίτρινοι (31x41) εκ.

€ 0,20 | 77.161
Φάκελοι ενισχυμένοι φυσαλίδες (12χ18) εκ.

€ 0,33  | 77.162
Φάκελοι ενισχυμένοι φυσαλίδες (18χ26) εκ.

€ 0,40 | 77.171
Φάκελοι ενισχυμένοι φυσαλίδες (24χ33) εκ.

€ 0,03 | 77.172
Φάκελοι ενισχυμένοι φυσαλίδες (17χ22) εκ.

€ 0,30 | 77.173
Φάκελοι ενισχυμένοι φυσαλίδες (18χ16) εκ.

€ 2,00 | 171.054
Κλασέρ πλαστικό 8/32

€ 9,78 | 120.399
Μαύρη ξύστρα  
επιτραπέζια με μανιβέλα
Σταθεροποιείται στο γραφείο ή στο 
τραπέζι για εύκολη λειτουργία. 
Ανθεκτική για να μη χαλάει, ξύνει 
μολύβια σε διάφορα πάχη. Ιδανική 
λύση για τον εξοπλισμό παιδικού 
σταθμού και νηπιαγωγείου
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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

€ 0,62 (ανά τμχ.)  
| 120.285
Μαρκαδόρος 
στρόγγυλος 6,2 χιλ. 
HI TEXT

€ 0,62 (ανά τμχ.)  
| 120.286
Μαρκαδόρος 
τετράγωνος 6,2 χιλ.  
HI TEXT

€ 0,15 (ανά τμχ.) | 120.281
Στυλό διαρκείας 1 χιλ. 
Νο.660

€ 1,02 (ανά τμχ.) | 120.283
Στυλό gel διαρκείας 0,7 mm 
Νο.1080

€ 1,28 | 171.031
Μολυβοθήκη μαύρη
(8χ10,5) εκ.

€ 1,85 | 120.332
Δίσκος γραφείου

Β μπλε BL μαύρο R κόκκινο GR πράσινο

Β μπλε BL μαύρο R κόκκινο

€ 0,48 | 120.282
Στυλό διαρκείας 1 χιλ. Νο.901

Β μπλε BL μαύρο R κόκκινο

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) χιλ. με μύτη 
(5,6) χιλ..

€ 1,37  
| 120.293
Ξυλομπογιά 
χοντρή χρυσή
(10) χιλ. με μύτη 
(5,6) χιλ..

€ 36,12 | 39.019
Βιβλίο Μητρώο Νηπίων 
(25x35) εκ., 100 φύλλων.

€ 29,23 | 39.027
Βιβλίο υλικού (25x35) εκ., 
100 φύλλων.

€ 4,12 | 39.030
Δελτία εξαγωγής υλικού 
(17χ25) εκ.

€ 2,94 | 39.049
Πρωτόκολλο 
21χ29) εκ., 50 φύλλων.

€ 4,54 | 39.060
Βιβλίο παρουσίας 
προσωπικού 
(17χ25) εκ., 50 φύλλων.

€ 4,43 | 39.062-1
Ημερήσιας λειτουργίας 
νηπιαγωγείου 
(21χ29) εκ., 50 φύλλων.

€ 2,18 | 39.069
Διπλότυπο είσπραξης 
σχολικής επιτροπής 
(14χ21) εκ.

€ 4,12 | 39.080
Δελτίο εισαγωγής  
υλικού  
(17x25) εκ.

€ 29,23 | 39.081
Βιβλίο ελέγχου 
συσιτούντων 
(25x35) εκ., 100 φύλλων.

€ 39,31 | 39.083
Βιβλίο υλικού 
(25χ35) εκ., 200 φύλλων.

€ 6,45 | 39.089
Βιβλίο ημερήσιας 
σχολικής ζωής 
νηπιαγωγείου 
(21x29) εκ.

Έντυπα νηπιαγωγείων & παιδικών σταθμών
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€ 5,74

€ 5,34 | 179.046
Οι περιπέτειες της Ροζούλας 
το παρατσούκλι μου 
(Εξερεύνηση περιβάλλοντος)
(24x24) εκ. σελ. 24. 
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€ 5,74

€ 5,34 | 179.047
Οι περιπέτειες της Ροζούλας 
το δώρο της μαμάς μου 
(Εξερεύνηση περιβάλλοντος)
(24x24) εκ. σελ. 24. 

€ 5,74

€ 5,34 | 179.048
Οι περιπέτειες της Ροζούλας 
μια υπέροχη στολή 
(Εξερεύνηση περιβάλλοντος)
(24x24) εκ. σελ. 24. 

“
”

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. 

Φανταστικές ιστορίες

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

€ 2,10 (ανά τμχ. ) | 183.049 Φανταστικά παραμύθια (23x30) εκ. σελ.16. 

€ 3,76

€ 3,50  
| 183.054
Νασρεντίν
(22x22) εκ. , σελ. 24.  
Ο Νασρεντίν στεναχωριέται. 
Ότι κι αν κάνει, ο κόσμος τον 
κοροϊδεύει. 

€ 24,14

€ 22,45 | 109.007
Tρένα και τρενάκια (βιβλίο-κασέτα)

€ 24,14

€ 22,45 | 109.009
Pυθμικές αξίες (βιβλίο-κασέτα)

€ 24,37

€ 22,66 | 109.012
Aποκριά (βιβλίο-κασέτα)

€ 24,14

€ 22,45 | 109.015
Eλεύθερη κίνηση (βιβλίο-κασέτα)

€ 23,32

€ 21,66 | 109.017
Πασχαλιά (βιβλίο-κασέτα)

€ 24,14

€ 22,45 | 109.020
Pυθμικά μοτίβα (βιβλίο-κασέτα)

€ 24,14

€ 22,45 | 09.021
Xριστούγεννα (βιβλίο-κασέτα)

€ 24,14

€ 22,45 | 109.008
Eλάτε να γίνουμε φίλοι (βιβλίο-κασέτα)

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.

€ 24,14

€ 22,45 | 109.018
Xώρος (βιβλίο-κασέτα)
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Μ
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ία ΣΕΙΡΑ: Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 
€ 7,54

€ 7,01 (ανά τμχ.) | 183.041
Η πρώτη μου μυθολογία 26 τίτλοι (20x20) εκ. 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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€ 14,01

€ 13,03 | 21.011 
Παιδικά DVD
289 / Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ (92’)

€ 10,39

€ 9,66 | 79.030
O αγώνας των πουλιών
Ένα εξαιρετικό παραμύθι για την αξία 
της συνεργασίας και του πνεύματος 
υποστήριξης, στις ανθρώπινες σχέσεις.

€ 9,46

€ 8,80 | 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...

€ 11,25

€ 10,46 | 76.014
Η Γούπυ στην Εθνική 
Βιβλιοθήκη (βιβλίο + CD)

€ 11,25

€ 10,46 | 76.012
Η Γούπυ και οι μικρές 
ανεμοβλογίτσες (βιβλίο + CD)

€ 11,25

€ 10,46 | 76.009
Ο Παρλαπίπας και το 
μαγικό πατίνι (βιβλίο + CD)

€ 12,01

€ 11,17 | 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;

€ 4,86

€ 4,52 (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. 

€ 11,01

€ 10,24 | 72.016
Το βιβλίο που μ αρέσει Νο.1
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€ 12,25

€ 10,41 | 27.111
Xρώματα περλέ
100 ml σετ 6 τεμαχίων.

€ 15,58 | 45.043
Πιάτo
Σετ 6 τεμαχίων 21 εκ.

01 κόκκινο
02 πράσινο
03 μπλε
04 κίτρινο

€ 15,84 | 45.044
Πιάτo
Σετ 6 τεμαχίων 24 εκ.

05 κόκκινο
06 πράσινο
07 μπλε
08 κίτρινο

€ 14,03 | 45.045
Πιάτo βαθύ 
Σετ 6 τεμαχίων 20 εκ.

09 κόκκινο
10 πράσινο
11 μπλε
12 κίτρινο

€ 8,32 | 45.047
Κούπα 
Σετ 6 τεμαχίων 7,5 εκ.

20 κόκκινο
21 πράσινο
22 μπλε
23 κίτρινο

€ 43,96

€ 40,88 | 8.036
Μπάλα ασκήσεων- 
χαλάρωσης 32 εκ., 3 κιλά.

€ 1,25 (ανά τμχ.) | 49.041
Μπάλες fluo μικρές 14 εκ.

€ 14,98

€ 13,48 | 30.023
Πρωινό παζλ 3d με βάση (37x29) εκ.

€ 12,01

€ 10,21 | 36.008
Mαγνητικό ρολόϊ διδασκαλίας
12 & 24 ωρών, από ανθεκτικό πλαστικό μη τοξικό με διάμετρο 40 εκ. 
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.

€ 5,18

€ 4,66 | 56.003
Γκοφρέ αστέρια (500χ70) εκ



 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;
Επιστροφές γίνονται δεκτές µέσα σε 14 ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης του παραστατικού πώλησης 
και εφόσον η συσκευασία των προϊόντων αυτών δεν έχει ανοιχτεί / καταστραφεί. Τα έξοδα που προκύπτουν 
από αλλαγές, όπως έξοδα της επιστροφής και τυχόν νέας αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη.

 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

ΕΘνΙΚΗ ΤρΑΠΕζΑ 264/470023-66 GR0801102640000026447002366

ΤρΑΠΕζΑ ΠΕΙρΑΙΩΣ 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




