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Μεγάλη προσφορά  για Σχολεία & ΚΔΑΠ  σ ο εσ φ λλο



Μεγάλη προσφορά στην κατηγορία υλικά 
ζωγραφικής & χειροτεχνίας 
(κόκκινοι σελιδοδείκτες)

Φίλοι και συνεργάτες επωφεληθείτε από 
τις µεγάλες εκπτώσεις  

• Για παραγγελία από 200,00€ έως 
299,00€ (χωρίς ΦΠΑ) έχετε έκπτωση 
11%

• Για παραγγελία από 300,00€ έως 
399,00€ (χωρίς ΦΠΑ) έχετε έκπτωση 16%

• Για παραγγελία από 400,00€ και πάνω 
(χωρίς ΦΠΑ) έχετε έκπτωση 22%

Από τις παραπάνω εκπτώσεις µπορούν να 
επωφεληθούν ΜΟΝΟ µε προκατάθεση σε 
τραπεζικό µας λογαριασµό:

• Σύλλογοι Γονέων και Κηδεµόνων

• Ιδιωτικοί Παιδικοί Σταθµοί

• Ιδιωτικά Σχολεία καθώς και

• Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης 
(Κ∆ΑΠ).

ΠEPIEXOMENA

Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,

Είµαστε και φέτος κοντά σας µε τον 
νέο Οδηγό Παιδαγωγικού Υλικού

“Παιχνιδούπολη 2021-22”
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
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Μεγάλη προσφορά στην κατηγορία  
“υλικά ζωγραφικής & χειροτεχνίας”  

(κόκκινοι σελιδοδείκτες)

Φίλοι και συνεργάτες επωφεληθείτε από 
τις µεγάλες εκπτώσεις  

• Για παραγγελία από 200,00€ έως 
299,00€ (χωρίς ΦΠΑ) έχετε έκπτωση 11%

• Για παραγγελία από 300,00€ έως 
399,00€ (χωρίς ΦΠΑ) έχετε έκπτωση 16%

•  Για παραγγελία από 400,00€ και πάνω 
(χωρίς ΦΠΑ) έχετε έκπτωση 21%

Από τις παραπάνω εκπτώσεις µπορούν να 
επωφεληθούν ΜΟΝΟ µε προκατάθεση σε 

τραπεζικό µας λογαριασµό:

• Σύλλογοι Γονέων και Κηδεµόνων

•  Ιδιωτικοί Παιδικοί Σταθµοί

•  Ιδιωτικά Σχολεία καθώς και

•  Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης 
(Κ∆ΑΠ)

Μεγάλη προσφορά  
για Σχολεία & ΚΔΑΠ 



∆ελτίο Παραγγελίας
e-mail:

Επωνυμία:

Πόλη:

Δ.Ο.Υ.:

Υπεύθυνος:

Διεύθυνση:

Τ.Κ.:

Α.Φ.Μ.:

Ημερομηνία:

τηλ.:

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΙΧΝΙ∆ΟΥΠΟΛΗ Ε.Π.Ε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΣΑΜΟΣ

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

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

Συν/μενη Τράπεζα Αριθμός Λογαριασμού IBAN

Εθνική Τράπεζα 264/470023-66 GR0801102640000026447002366

Τράπεζα Πειραιώς 5218/009848-791 GR8101722180005218009848791

Alpha Bank 718002320001839 GR6001407180718002320001839

Eurobank 00260350440200164800 GR7702603500000440200164800
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€ 2,49 | 171.005
Αναλογικά ενθύµια-κορνίζες 
µε κοπτικό
Νέα σχολικά ενθύµια από σκληρό χαρτόνι 
2,5 χιλιοστών, τυπωµένα 4χρωµία 2 
όψεις µε µεταλλικό τρούκ για να κρέµονται 
στον τοίχο σαν κάδρο. Επίσης µπορούν να 
κρέµονται 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 (13χ18) 

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

€ 0,61  
| 171.016
Αναµνηστικά 
ενθύµια νηπίων
(35x0,01x25) εκ. 

1 Αερόστατο    2 Ζωγραφιά 3 Καρδιά 

4 Καράβι 5 Πάπυρος         

6 Πεταλούδες  7 Μαργαρίτα 8 Άνοιξη 

€ 0,61 | 171.055
Αναµνηστικό ενθύµιο 
νηπίων µίνι φάκελος  
µε λάστιχο
(16x4x21,5) εκ. 
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€ 125,36 | 10.161
Μεγάλη γωνιά ζωγραφικής “deluxe”
Ένα ανθεκτικό στούντιο τέχνης µε φωτεινά 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. 
∆ιαθέτει φωτεινή ένδειξη µε κουµπιά (απαιτούνται τρεις 
µπαταρίες “ΑΑΑ”, που δεν περιλαµβάνονται). Περιλαµβάνει 
µία καρέκλα µε µέγιστο βάρος σε αυτή 34,1 κιλά 
(90,2x51,4x79,4) εκ. 

€ 52,37 | 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. ∆ύο 
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) 
(56,4x50,8x105,4) εκ. 

€ 153,51 | 10.166
Γραφείο δραστηριοτήτων
∆ιαθέτει 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, 
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 
(99,1x67,3x81,3) εκ. 

€ 100,00 | 10.167
Γωνιά ζωγραφικής µε σκαµπό
∆ιαθέτει 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. 
(60,3x48,3x66) εκ. 

€ 64,88 | 5.101
Καβαλέτο  
2 όψεων L-W
Ξύλινο καβαλέτο ζωγραφικής 
δύο όψεων πολύ προσεγµένης 
κατασκευής (52x54x108) εκ. 

€ 35,34  
| 169.032
Φορητός πίνακας 
ζωγραφικής
Μαγνητικός πίνακας 
ζωγραφικής ο οποίος 
γίνεται και πίνακας 
κιµωλίας. ∆ιπλώνει 
ώστε να µεταφέρεται 
εύκολα. Περιέχονται 3 
σφραγίδες και 1 σβήστρα  
(49,5x34,3x25) εκ.
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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 
(96,5x40,6x91,4) εκ. 

€ 138,63 | 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! ∆εν περιλαµβάνονται τα 
υλικά και είδη ζωγραφικής της φωτογραφίας. Βραβευµένο 
από τα πιο επιθυµητά παιχνίδια TTPµ., Holiday 2016 
(125,7x38,1x109,2) εκ. 

€ 153,35 | 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. ∆ιαθέτει 
µεγάλους αποθηκευτικούς χώρους για 
την οργάνωση των υλικών και των 
χρωµάτων (100,3x67,3x114,3) εκ. 

€ 78,65 | 10.171
Καβαλέτο και µαυροπίνακας για 
δύο παιδιά κόκκινο
(67,3x57,8x111,1) εκ.

€ 64,75 | 10.171-4
Καβαλέτο και µαυροπίνακας για 
δύο παιδιά ροζ 
(67,3x57,8x111,1) 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. ∆εν περιλαµβάνονται είδη χειροτεχνίας και ζωγραφικής.

€ 39,26  
| 169.031
Καβαλέτο και 
µαυροπίνακας
Πίνακας περιστρεφόµενος 
360 µοιρών, εύκολος στον 
καθαρισµό, µε µεγάλη 
επιφάνεια ζωγραφικής. 
∆ιαθέτει ειδικό µεγάλο συνδετήρα, έτσι ώστε να συγκρατεί 
χαρτιά ζωγραφικής. Προσβάσιµος αποθηκευτικός χώρος, 
για την αποθήκευση ζωγραφικού υλικού. Είναι µαγνητικός 
και διπλώνει για εύκολη αποθήκευση (50x46x102) εκ. 
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€ 49,10 | 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. ∆ιαθέτει µεγάλο 
αποθηκευτικό χώρο στο κάτω µέρος 
του. ∆ιαστάσεις, 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

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

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

drink   cups   and   paint   ars
• Side   bins   legs    slide   together   to   quickly   compact   for   storage
• erfectly-sized   stool   included
• ven   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
• asily   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.

€ 83,59 | 7.016 Γραφείο τέχνης
Το γραφείο τέχνης της Simplay3 προωθεί τα παιδιά σε 
δηµιουργική απασχόληση. ∆ιαθέτει 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 (91,4x43,2x53,3) εκ. 

€ 101,26 | 7.018
Παιχνιδόκουτο ζωγραφικής  
και παιχνιδιού
Το ευρύχωρο καβαλέτο ζωγραφικής και 
ταυτόχρονα πάγκος παιχνιδιού της Simplay3 
θα προσφέρει αµέτρητες ώρες απασχόλησης 
στα παιδιά. ∆ιαθέτει δύο κατακόρυφες 
επιφάνειες µε κλιπ για τη συγκράτηση 
χαρτιού, χώρο αποθήκευσης για αναλώσιµα 
καθώς και µεγαλύτερο χώρο για παιχνίδια 
(50,8x58,42x86,36) εκ. 

€ 71,95 | 10.189
Σύγχρονο καβαλέτο
Το σύγχρονο καβαλέτο της Step2 µπορεί να γίνει επιτραπέζιο είτε επιδαπέδιο. Το 
φανταστικό πλαίσιο του καβαλέτου εµπνέει τα παιδιά για περισσότερες ζωγραφιές. 
∆ιαθέτει ένα κλιπ το οποίο κρατάει τα αριστουργήµατα των µικρών καλλιτεχνών καθώς 
και σκεύος στο οποίο θα τοποθετηθούν τα υλικά ζωγραφικής (58,4x55,9x106,7) εκ. 

€ 57,01 | 169.046
Κέντρο δηµιουργίας
Το καβαλέτο ζωγραφικής µετατρέπεται εύκολα σε γραφείο δραστηριοτήτων. 
Στη συσκευασία περιλαµβάνεται 1 παιδικό σκαµπό, 2 κύπελλα χρωµάτων, 77 
µαγνητικά γράµµατα και αριθµοί και 1 σβήστρα (55,8x54,6x96,5) εκ. 

€ 12,50 | 3.155
Επιτραπέζιος πίνακας 
ζωγραφικής
∆ηµιουργήστε τη δική σας ζωγραφιά 
στον επιτραπέζιο πίνακα ζωγραφικής και 
στη συνέχεια χρωµατίστε την. Εύκολο 
και ελαφρύ στη µεταφορά (44x36) εκ. 
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€ 5,00 | 117.001
Αργαλειός παραλληλόγραµµος 
Πολύ προσεγµένης κατασκευής από ανθεκτικό ξύλο. 
Περιλαµβάνει σαΐτα, χτένα και δύο µεταλλικές ράβδους 
για σταθερή και εύκολη ύφανση (29,5x3,5x19) εκ. 

€ 30,54  
| 117.005
Αργαλειός 
παραλληλόγραµµος
Σταθερός αργαλειός µε 
δύο σαΐτες, χτένα και 
κλωστές, πολύ προσεγµένης 
κατασκευής από ανθεκτικό 
ξύλο (64x4x53) εκ. 

€ 60,76 | 117.006
Αργαλειός 60 εκ.
Σταθερός αργαλειός µε δύο σαΐτες. ∆ιαθέτει χώρο ύφανση πλάτους 60 εκ. 
Γερµανικής, πολύ προσεγµένης κατασκευής από ανθεκτικό ξύλο (67x8x61) εκ. 

€ 133,34 | 117.007
Αργαλειός 80 εκ.
Σταθερός αργαλειός µε δύο σαΐτες, χτένα και κλωστές. ∆ιαθέτει χώρο ύφανση 
πλάτους 80 εκ. Γερµανικής, πολύ προσεγµένης κατασκευής από ανθεκτικό ξύλο. 
Όταν είναι στηµένο το πλαίσιο έχει διαστάσεις (84x78) εκ. (84x8x78) εκ. 

€ 151,94 | 117.008
Αργαλειός 100 εκ.
Σταθερός αργαλειός µε δύο σαΐτες, χτένα και κλωστές. ∆ιαθέτει χώρο ύφανση 
πλάτους 100 εκ. Γερµανικής, πολύ προσεγµένης κατασκευής από ανθεκτικό ξύλο. 
Όταν είναι στηµένο το πλαίσιο έχει διαστάσεις (107x78) εκ. (107x9x78) εκ. 

€ 18,42 | 117.003
Αργαλειός παραλληλόγραµµος
Σταθερός αργαλειός µε δύο σαΐτες, χτένα και κλωστές, 
πολύ προσεγµένης κατασκευής από ανθεκτικό ξύλο. 
Περιέχει οδηγίες στα αγγλικά (45x3x31) εκ. 

€ 23,76  
| 117.004
Αργαλειός 
παραλληλόγραµµος 
Σταθερός αργαλειός µε 
δύο σαΐτες, χτένα και 
κλωστές, πολύ προσεγµένης 
κατασκευής από ανθεκτικό 
ξύλο (53x4x42) εκ. 

€ 7,09 | 117.002
Αργαλειός κυκλικής ύφανσης 
Πολύ προσεγµένης κατασκευής από ανθεκτικό ξύλο. 
Περιλαµβάνει δύο σαΐτες και εργαλείο για το πέρασµα 
του µαλλιού (23x23) εκ. (23x3,2x23) εκ. 

€ 0,95 | 232.001 
Μαλλί πλεξίµατος 
50 γρ.
Ακρυλικό υλικό κατάλληλο και 
για χειροτεχνίες στον παιδικό 
σταθµό και το νηπιαγωγείο. 
∆ιατίθεται σε 10 διαφορετικά 
χρώµατα, σε κουβάρι 133 
µέτρων. Συνδυάστε το µε τους 
εκπαιδευτικούς αργαλειούς 
µας. 

€ 1,62  
| 52.218
Πλαστικές 
βελόνες
Πλαστικές βελόνες 
7,5 εκ. σετ 20 τµχ. 
για λεπτή κινητικότητα 
αλλά και χρήση 
στην λειτουργία των 
αργαλειών. (3x7,5) εκ. 
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€ 7,39 | 53.001
Χάντρες χρωµατιστές 10 χιλ. 600 τµχ.
Σε βάζο (12,5x12,5x9,5) εκ. 

€ 7,39 | 53.003
Χάντρες φωσφοριζέ 10 χιλ. 600 τµχ.
Σε βάζο (12,5x12,5x9,5) εκ. 

€ 7,39 | 53.002
Χάντρες pastel 10 
χιλ. 600 τµχ.
Σε βάζο (12,5x12,5x9,5) εκ. € 1,39 | 53.036

Κάδρα για χάντρες 10 χιλ.
(17,5x0,5x19,5) 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

15 δεινοσαυράκι 16 αεροπλανάκι 17 φορτηγό 18 πεταλούδα 

19 κλόουν 20 κύκλος 23 πριγκίπισσα 21 αλογάκι

22 αστέρι

24 25 26

€ 1,03 | 53.135
Κάδρα για χάντρες (µικρό µέγεθος) 10 χιλ. 

€ 1,13 | 53.134
Κάδρο µεγάλο τετράγωνο για χάντρες 10 χιλ.
(16x0,5x16) εκ. 
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€ 4,87 | 53.099
Σετ κατασκευής 
αλογάκι
Σετ µε 250 χάντρες 10 χιλ., 1 
διαφανή βάση αλογάκι, 2 βάσεις 
στήριξης οδηγίες και χαρτί 
σιδερώµατος (29,5x19,5x3) εκ. 

€ 5,40 | 53.100
Σετ κατασκευής 
αυτοκινητάκι
Σετ µε 250 χάντρες 10 χιλ., 1 διαφανή 
βάση αυτοκινητάκι, 2 βάσεις στήριξης 
οδηγίες και χαρτί σιδερώµατος 
(29,5x19,5x3) εκ. 

€ 5,40 | 53.101
Σετ κατασκευής 
πεταλούδα
Σετ µε 250 χάντρες 10 χιλ., 1 διαφανή 
βάση πεταλούδα, 2 βάσεις στήριξης 
οδηγίες και χαρτί σιδερώµατος 
(29,5x19,5x3) εκ. 

€ 5,40 | 53.102
Σετ κατασκευής 
δεινοσαυράκι
Σετ µε 250 χάντρες 10 χιλ., 1 
διαφανή βάση δεινοσαυράκι, 2 
βάσεις στήριξης οδηγίες και χαρτί 
σιδερώµατος (29,5x19,5x3) εκ. 

€ 4,87 | 53.103
Σετ κατασκευής αεροπλανάκι
Σετ µε 250 χάντρες 10 χιλ., 1 διαφανή βάση 
αεροπλανάκι, 2 βάσεις στήριξης οδηγίες και χαρτί 
σιδερώµατος (29,5x19,5x3) εκ. 

€ 5,33 | 53.114
Σετ κατασκευής φαλαινίτσα  
Σετ µε 250 χάντρες 10 χιλ.,1 διαφανή βάση φαλαινίτσα, 
2 βάσεις στήριξης, οδηγίες και χαρτί σιδερώµατος 
(29,5x19,5x3) εκ. 

€ 5,38 | 53.163
Σετ κατασκευής λαγουδάκι  
µε 250 χάντρες 10 χιλ.
(19,5x3x29,5) εκ. 

€ 39,27  
| 53.160
Σετ κατασκευών 
ζωάκια 3000 τµχ. 
χάντρες 10 χιλ.
(27,5x19x14) εκ. 

€ 15,71 | 53.161
Σετ κατασκευών µεταφορικά 
µέσα 900 τµχ. χάντρες 10 χιλ.
(43x4x27,5) εκ. 

€ 5,38 | 53.162
Σετ κατασκευής πιγκουινάκι 
µε 250 χάντρες 10 χιλ.
(19,5x3x29,5) εκ. 

Σετ κατασκευής πιγκουινάκι 
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€ 11,76 | 53.040
Σετ κατασκευών µε 600 χάντρες 10 χιλ.
 (19,5x19,5x6) εκ. 

€ 11,76 | 53.088
Χάντρες 10 χιλ.  
600 τµχ. µε 1 βάση
Οι κλασικές πολύχρωµες άριστης ποιότητας “my first 
Hama maxi beads” σε 6 χρώµατα, είναι ευχάριστο 
παιχνίδι και για µικρότερα παιδιά καθώς βλέπουν τι 
µπορούν να κάνουν βάζοντας τη φαντασία τους και τα 
χεράκια τους να δουλέψουν. Περιλαµβάνει 1 βάση 
δηµιουργίας, χρωµατιστά πατρόν των θεµάτων, οδηγίες και 
χαρτί σιδερώµατος (19,5x19,5x6) εκ. 

€ 9,51 | 53.116
Σετ κατασκευής 
σκυλάκι  
µε 400 χάντρες  
σε βάζο 10 χιλ.
Περιλαµβάνει 2 κάδρα, 
σκυλάκι και τετράγωνο, 
οδηγίες και χαρτί σιδερώµατος 
(12,5x11,5x1,5) εκ. 

€ 9,51 | 53.118
Σετ κατασκευής 
πεταλούδα  
µε 400 χάντρες  
σε βάζο 10 χιλ.
Περιλαµβάνει 2 κάδρα 
πεταλούδα και τετράγωνο, 
οδηγίες και χαρτί σιδερώµατος 
(12,5x11,5x11,5) εκ. 

οδηγίες και χαρτί σιδερώµατος 

€ 28,10 | 53.164
Σετ 2000 τµχ. 14 χρωµάτων χάντρες 10 χιλ. αποχρώσεις ροζ
(19x19x12,5) εκ. 

€ 28,10 | 53.165
Σετ 2000 τµχ. 12 χρωµάτων χάντρες 10 χιλ.
(19x19x12,5) εκ. 
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€ 4,10  
| 53.006
Χάντρες 5 χιλ. 
3000 τµχ.
Χάντρες 9 χρωµάτων  
σε βάζο  
(12,5x12,5x6,5) εκ. 

€ 14,89  
| 53.038
Χάντρες 5 χιλ. 
13000 τµχ.
Χάντρες 10 
χρωµάτων σε βάζο 
(11,5x12,5x20,1) εκ. 

€ 18,48 | 53.085
Χάντρες 5 χιλ. 9600 τµχ.
Χάντρες 12 χρωµάτων σε πλαστικό 12θέσιο κουτί 
(24,5x32x6) εκ. 

€ 46,03 | 53.086
Χάντρες 5 χιλ. 21000 τµχ. µε 21 
κάδρα δηµιουργίας
Group pack µε διαφορετικά χρώµατα, 21 βάσεις 
δηµιουργίας, χρωµατιστά πατρόν διαφόρων θεµάτων, 
οδηγίες και χαρτί σιδερώµατος (25,5x37,5x8) εκ. 

€ 28,43 | 53.108
Χάντρες 5 χιλ. 20000 τµχ.
Περιλαµβάνει 5 κάδρα δηµιουργίας 
 (τετράγωνο, κυκλικό, εξάγωνο, καρδιά και αστέρι),  
1 Hama Bead-Tac (χρησιµοποιείται για να µένουν σταθερές  
οι κατασκευές πάνω στο καδράκι και να διευκολύνει τα µικρότερα παιδιά).  
Πρόκειται για φύλλο κόλλας που εφαρµόζεται αρχικά στο κάδρο και µετά ξεκινάει η κατασκευή,  
πατρόν µε έγχρωµα σχέδια, οδηγίες και χαρτί σιδερώµατος (18x19) εκ. 

 (τετράγωνο, κυκλικό, εξάγωνο, καρδιά και αστέρι), 
1 Hama Bead-Tac (χρησιµοποιείται για να µένουν σταθερές 
οι κατασκευές πάνω στο καδράκι και να διευκολύνει τα µικρότερα παιδιά). 
Πρόκειται για φύλλο κόλλας που εφαρµόζεται αρχικά στο κάδρο και µετά ξεκινάει η κατασκευή, 

€ 10,84 | 53.090
Χάντρες 5 χιλ. 10000 τµχ.
Περιέχει χάντρες 9 χρωµάτων σε υπέροχο 
Hama-κουβαδάκι (19x13x11,5) εκ. 

€ 45,95 | 53.159
Σετ 16000 τµχ. χάντρες 5 χιλ.  
και κουτί αποθήκευσης 16 θέσεων
(31x13x24) εκ. 

€ 20,87 | 53.155
Χάντρες 5 χιλ. 15000 τµχ.  
σε κουβαδάκι µε 3 κάδρα δηµιουργίας
(19x12,5x19) εκ. 

€ 20,87 | 53.156
Χάντρες 5 χιλ. 15000 τµχ. σε 
κουβαδάκι µε 3 κάδρα δηµιουργίας
(19x12,5x19) εκ. 

 53.159
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€ 3,76 | 53.089
Οδηγός κατασκευών για 
χάντρες 5 χιλ. HAMΑ
Ένας οδηγός που σας δίνει φανταστικές 
ιδέες για δηµιουργίες µε χάντρες από τη 
HAMA (15x3x21) εκ. 

€ 2,54 | 53.111
Αυτοκόλλητο σταθεροποίησης 
για χάντρες 5 χιλ.
Κολλήστε το αυτοκόλλητο στη βάση την 
οποία θέλετε να χρησιµοποιήσετε και στη 
συνέχεια τοποθετήστε τις χάντρες. Οι χάντρες 
θα κολλήσουν πάνω στο αυτοκόλλητο 
µε αποτέλεσµα να µην βγαίνουν από 
την βάση. Τέλος, σιδερώστε τη βάση µε 
το σίδερο και δηµιουργήστε τη δική σας 
σταθερή κατασκευή. Στο σετ περιλαµβάνεται 
καρδούλα, αστέρι, πολύγωνο, κύκλος και δύο 
τετράγωνα (10x10) εκ. 

€ 1,20 | 53.083
Κάδρο µεγάλο τετράγωνο 
για χάντρες 5 χιλ.
Τετράγωνο κάδρο για δηµιουργίες µε 
χάντρες σε λευκό χρώµα  
(15x4x13) εκ. 

€ 1,22| 53.097
Χάντρες 5 χιλ. µονόχρωµες (17x10x2) εκ. 

€ 13,27 | 53.098
Κουτί αποθήκευσης για χάντρες 
και sticks 18 θέσεων
Εύχρηστο κουτί αποθήκευσης για χάντρες σε τρία 
επίπεδα (13x16,5x15,5) εκ. 

€ 2,06 | 53.132
Χάντρες 5 χιλ. 
σε σακουλάκια 
φωσφορούχα 1000 τµχ.

€ 1,66  
| 53.133
Χάντρες 5 χιλ. 
σε σακουλάκι 
πράσινο 
φωσφορούχο 
1000 τµχ.

€ 2,06  
| 53.138
Χάντρες 5 χιλ. 
σε σακουλάκι 
µεταλλικά 
χρώµατα 1000 
τµχ.

€ 1,37  
| 53.140
Χαρτί 
σιδερώµατος
Σετ 4 τµχ.  
(42χ18) εκ.  
το καθένα  

€ 0,40  
| 53.139
Τσιµπίδα 
tweezer
 (10x2x2) εκ. 

Για περισσότερα χρωµάτα 

επισκεφτείτε το playcity.gr
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€ 3,02 | 53.095
Σετ 5 κάδρα 
δηµιουργίας  
µε σχήµατα για 
χάντρες 5 χιλ.
Περιλαµβάνονται κάδρα 
σε σχήµατα τετράγωνου, 
εξάγωνου, κύκλου, καρδούλας 
και αστεριού (23x12x3) εκ. 

€ 6,45 | 53.120
Σετ κάδρα για 
χάντρες 5 χιλ.
Περιλαµβάνει 5 κάδρα 
(τετράγωνο, κύκλο, 
εξάγωνο, καρδιά και αστέρι). 
Επίσης διαθέτει 1 σετ 
αυτοκόλλητο σταθεροποίησης 
(29,5x19,5x2) εκ. 

€ 18,33  
| 53.136
Χάντρες 5 χιλ.  
10 ριγέ χρωµάτων 
σε βάζο  
13000 τµχ.
(11,5x12,5x20,1) εκ. 

€ 4,66 | 53.130
Σετ 4 µεγάλα κάδρα 
δηµιουργίας ζωάκια 
για χάντρες 5 χιλ.
Περιλαµβάνει 4 µεγάλες βάσεις 
ζωάκια (καµήλα, ελέφαντα, 
λιοντάρι και καµηλοπάρδαλη) 
(24,5x19,5x3) εκ. 

€ 0,74 | 53.137 Κάδρα για χάντρες 5 χιλ.

€ 2,35 | 53.126
Σετ 3 κάδρα 
δηµιουργίας 
πριγκίπισσα για 
χάντρες 5 χιλ.
Περιλαµβάνει 3 βάσεις (πόνυ, 
λουλούδι και πριγκίπισσα) 
(18x12x3) εκ. 

€ 2,58 | 53.127
Σετ 3 κάδρα 
δηµιουργίας 
αυτοκίνητο για 
χάντρες 5 χιλ.
Περιλαµβάνει 3 βάσεις 
(αυτοκίνητο, παπαγάλο και 
δεινόσαυρο) (18x12x3) εκ. 

€ 4,22 | 53.128
Σετ 4 µεγάλα κάδρα 
δηµιουργίας για 
χάντρες 5 χιλ.
Περιλαµβάνει 4 µεγάλες βάσεις 
(καρδιά, κύκλο, τετράγωνο και 
εξάγωνο) (24,5x19,5x3) εκ. 

€ 4,66 | 53.129
Σετ 4 µεγάλα 
τετράγωνα κάδρα 
δηµιουργίας για 
χάντρες 5 χιλ.
Τέσσερις µεγάλες βάσεις σε 
λευκό χρωµα που µπορούν 
να ενωθούν µεταξύ τους ώστε 
να κάνετε την µεγαλύτερη 
κατασκευή Hama που έχετε 
φανταστεί (14,5x14,5x14,5) εκ. 
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€ 7,52 | 53.110
Σετ κατασκευών δράκοι και κάστρο 2500 
χάντρες 5 χιλ.
Περιλαµβάνει επίσης 1 τετράγωνο κάδρο δηµιουργίας, 
χρωµατιστό πατρόν, οδηγίες και χαρτί σιδερώµατος 
(24,5x21x4) εκ. 

€ 17,93 | 53.106
Γιγάντιο σετ κατασκευών σαφάρι 
5000 χάντρες 5 χιλ.
Περιλαµβάνει 5000 χάντρες, 5 κάδρα δηµιουργίας, 16 
βάσεις στήριξης, χρωµατιστά πατρόν, οδηγίες και χαρτί 
σιδερώµατος (27,5x43x4) εκ. 

€ 6,89 | 53.107
Σετ κατασκευών Χριστούγεννα 2000 
χάντρες 5 χιλ.
Περιλαµβάνει 1 εξάγωνο κάδρο δηµιουργίας, χρωµατιστό 
πατρόν, οδηγίες και χαρτί σιδερώµατος (25,5x17x3) εκ. 

€ 11,89 | 53.109
Σετ κατασκευών γοργόνες 4000 
χάντρες 5 χιλ.
Περιλαµβάνει 2 µεγάλα τετράγωνα κάδρα δηµιουργίας, 
2 σµαράγδια, πατρόν µε έγχρωµα σχέδια, οδηγίες και 
χαρτί σιδερώµατος (32x24,5x4) εκ. 

€ 6,45 | 53.115
Σετ κατασκευής πυροσβεστική µε 
2000 χάντρες 5 χιλ.
Περιλαµβάνει 1 κάδρο φορτηγό, 4 βάσεις στήριξης, 
οδηγίες και χαρτί σιδερώµατος (25,5x17x3) εκ. 

€ 6,45 | 53.117
Σετ κατασκευών πριγκίπισσες και 
λουλούδια 2000 χάντρες 5 χιλ.
Περιλαµβάνει 1 κάδρο πριγκίπισσα, οδηγίες και 
χαρτί σιδερώµατος (25,5x17x3) εκ. 

€ 6,38 | 53.119
Σετ κατασκευής αξεσουάρ-κοσµήµατα 
2000 χάντρες 5 χιλ.
Περιλαµβάνει 1 κάδρο εξάγωνο, 2 πολύτιµους λίθους, 
κορδόνι, οδηγίες και χαρτί σιδερώµατος  
(12x17x6) εκ. 

€ 12,26 | 53.153
Σετ κατασκευών οχήµατα εργασίας 
4000 τµχ. χάντρες 5 χιλ.
(32x4x24,5) εκ. 

€ 11,82 | 53.167
Σετ κατασκευών σνακ 4000 τµχ. 
χάντρες 5 χιλ.
(24,5x32x4) εκ. 

€ 27,99 | 53.158
Κουτί αποθήκευσης για χάντρες 
και sticks 16 θέσεων (28x8,5x22) εκ. 

€ 2,60 | 53.168
Ενώσεις Hama για 
3D κατασκευές 5 
χιλ. 4 τµχ.

€ 27,99 | 53.158
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€ 12,26 | 53.121
Σετ φορέµατα µόδας  
4000 χάντρες 5 χιλ.
Φτιάξτε τη δική σας “κολεξιόν” για τις κούκλες 
Hama. Περιλαµβάνεται 1 κάδρο για κούκλα, 2 
Hama ενώσεις, 2 σετ αφρώδη διακοσµητικά, 
οδηγίες και χαρτί σιδερώµατος (24,5x32x4) εκ. 

€ 12,26 | 53.122
Αγωνιστικά οχήµατα 
4000 χάντρες 5 χιλ.
Περιλαµβάνει 2 µεγάλα τετράγωνα 
κάδρα, οδηγίες και χαρτί 
σιδερώµατος (24,5x32x4) εκ. 

€ 12,26 | 53.123
Μονόκεροι 4000 χάντρες 
5 χιλ.
Περιλαµβάνει 1 µεγάλο εξάγωνο κάδρο, 
1 κάδρο άλογο, οδηγίες και χαρτί 
σιδερώµατος  
(24,5x32x4) εκ. 

€ 9,49 | 53.124
Πλάσµατα της θάλασσας 2500 
χάντρες 5 χιλ.
Περιλαµβάνει 1 µεγάλο τετράγωνο κάδρο, 
οδηγίες και χαρτί σιδερώµατος (24,5x21x4) εκ. 

€ 1,81 | 53.149
Σετ χριστουγεννιάτικα 
στολίδια 450 χάντρες 5 χιλ.
(18x12x2) εκ. 

€ 4,60 | 53.150
Σετ χριστουγεννιάτικα 
στολίδια 1100 χάντρες 5 χιλ.
(29,5x19,5x2) εκ. 

€ 15,20  
| 53.151
Γιγάντιο σετ 
κατασκευών 
6000 τµχ. 
χάντρες 5 χιλ.
(43x4x27,5) εκ. 

€ 15,20  
| 53.152
Σετ κατασκευών 
νεράϊδες  
6000 τµχ. 
χάντρες 5 χιλ.
(43x4x27,5) εκ. 

€ 6,43  
| 53.154
Σετ κατασκευής 
ζωάκια 
2000 τµχ. 
χάντρες 5 χιλ.
(17x6x12) εκ. 

Σετ κατασκευών 
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€ 0,76 | 53.148
Κάδρο εξάγωνο για 
χάντρες 2,5 χιλ.
(7,5x0,5x9) εκ. 

€ 1,18 | 53.141 
Χάντρες 2,5 χιλ. σε σακουλάκια  
µε µονοχρωµία 2000 τµχ.
Χάντρες 2,5χιλ σε διάφορα χρώµατα ιδανικές για σχέδια µε µεγάλη 
λεπτοµέρεια. Για ηλικίες άνω των 10 ετών. Θα διευκολύνει η χρήση του 
κωδικού 53.139 Τσιµπίδα tweezer (12x7,5x1) εκ. 

€ 13,99 | 53.142
Σετ κατασκευών αξεσουάρ και 
κοσµήµατα 10500 χάντρες 2,5 χιλ.
Υπέροχο σετ δηµιουργίας για µεγαλύτερα παιδιά. 
Περιλαµβάνει 2 κάδρα δηµιουργίας, 1 εξάγωνο 
(7,5χ9χ0,5)εκ. και 1 στρόγγυλο (8χ8χ0,5)εκ., κόλλα, 
δύο κορδόνια, έγχρωµα πατρόν, οδηγίες και χαρτί 
σιδερώµατος (23x19,5x6) εκ. 

€ 14,07 | 53.143
Σετ κατασκευών κέντηµα λουλούδια 
10500 χάντρες 2,5 χιλ.
Υπέροχο σετ δηµιουργίας για ενήλικες. Περιλαµβάνει 
4 τετράγωνα κάδρα δηµιουργίας (14,50χ14,50χ0,5)
εκ., έγχρωµα πατρόν, οδηγίες και χαρτί σιδερώµατος. 
Ιδανικό για κέντρα ηµερήσια φροντίδας ηλικιωµένων 
και ασκήσεις µνήµης (23x19,5x6) εκ. 

€ 14,07 | 53.144
Σετ κατασκευών κέντηµα  
µοτίβα 10500 χάντρες 2,5 χιλ.
Υπέροχο σετ δηµιουργίας για ενήλικες. Περιλαµβάνει 2 
εξάγωνα κάδρα δηµιουργίας (7,5χ9,0χ0,5)εκ., κόλλα, 1 
κάρτα έγχρωµα πατρόν, οδηγίες και χαρτί σιδερώµατος. 
Ιδανικό για κέντρα ηµερήσια φροντίδας ηλικιωµένων και 
ασκήσεις µνήµης (23x19,5x6) εκ. 

€ 1,93 | 53.145
Κάδρο τετράγωνο για 
χάντρες 2,5 χιλ.
(14,5x0,5x14,5) εκ. 

€ 0,74 | 53.146
Κάδρο καρδιά για 
χάντρες 2,5 χιλ.
(8x0,5x9) εκ. 

€ 0,76 | 53.147
Κάδρο κύκλος για 
χάντρες 2,5 χιλ.
(8x0,5x9) εκ. 

€ 3,44 | 53.166
Χάντρες 2,5 χιλ. σε 
σακουλάκι µε διάφορα 
χρώµατα 7500 τµχ. (15x14x1) εκ. 
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€ 5,48 | 53.011
Maxi sticks σε 
βάζο 250 τµχ.

€ 2,08 | 53.016
Βάση δηµιουργίας 
για 154 maxi sticks
(19x1x24) εκ. 

€ 8,93 | 53.037 ∆ηµιουργήστε µε 140 maxi sticks (20,5x4x29,5) εκ. 

€ 13,94 | 53.039
Maxi sticks σε βάζο 
650 τµχ.
(11,5x12,5x20,1) εκ. 

€ 7,37 | 53.044
Σετ κατασκευής αρκουδάκι
Περιέχει 350 πολύχρωµες χάντρες 10 
χιλ., 1 διαφανές κάδρο δηµιουργίας, 
2 βάσεις στήριξης, χρωµατιστό πατρόν 
θέµατος, οδηγίες και χαρτί σιδερώµατος 
(20x4x29,5) εκ. 

€ 7,37 | 53.045
Σετ κατασκευής σκυλάκι
Περιέχει 350 πολύχρωµες χάντρες 10 
χιλ., 1 διαφανές κάδρο δηµιουργίας, 
2 βάσεις στήριξης, χρωµατιστό πατρόν 
θέµατος, οδηγίες και χαρτί σιδερώµατος 
(20x4x29,5) εκ. 

€ 13,61 | 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 (19,5x19,5x6) εκ. 

Για περισσότερα  
σετ κατασκευών 

Hama στο 
www.playcity.gr

“
”

Σε βάζο 250 ή 650 τεµαχίων σε 7 
διαφορετικά χρώµατα, τα κλασικά άριστης 

ποιότητας maxi sticks και το ειδικά 
φτιαγµένο για αυτά κάδρο, είναι ευχάριστο 
παιχνίδι και για µικρότερα παιδιά καθώς 
βλέπουν τι µπορούν να κάνουν βάζοντας 
τη φαντασία τους και τα χεράκια τους να 

δουλέψουν (12,5x12,5x9,5) εκ. 

66 αρκουδάκι 67 παπαγάλος 68 πάντα 69 µύλος61 σπιτάκι 62 παπάκι 63 ψαράκι
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€ 1,74  
| 290.016
Νεροχρώµατα 
12 παστίλιες 
& πινέλο
(3,5) εκ. 

€ 4,13  
| 290.024
Τέµπερες  
12 ml
Σετ 12 χρωµάτων 
(3,5) εκ. 

€ 3,24  
| 290.025
Τέµπερες  
7,5 ml
Σετ 12 χρωµάτων 
(3,5) εκ. 

€ 2,24 | 290.426
∆ακτυλοχρώµατα mini
Σετ 6 χρωµάτων των 20 ml (12x8x4) εκ. 

€ 7,07 | 120.322
Ξύστρα αυτόµατη 
µπαταρίας + δώρο 
ξύστρα ανταλλακτικό
Λειτουργία αυτόµατης εκκίνησης, 
εξάρτηµα αποµακρυσµένης σπασµένης 
µύτης, διατίθεται σε 4 διαφορετικά 
χρώµατα (7,5x12,5) εκ. 

€ 9,96 | 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 (7,5x12,5) εκ. 

€ 2,20 | 90.369 Ξύστρα τριών υποδοχών
Ξύστρα µολυβιού για όλες τις χρήσεις µε 3 υποδοχές (small/medium/
large), που επιτρέπει να ξύσετε κάθε τύπο ξυλοµπογιάς. ∆ιαθέσιµη σε πέντε 
διαφορετικά χρώµατα. Ιδανική για το σχολείο.  

€ 10,96 | 120.487
Ξύστρα αυτόµατη διπλή µπαταρίας
Αυτόµατη ξύστρα µπαταρίας διπλή για λεπτές και χοντρές µπογιές! 
Ανθεκτική για να αντέχει και σταθερή για να µην τη χάνετε. Ιδανική λύση 
για εξοπλισµό παιδικού σταθµού και τον εξοπλισµό νηπιαγωγείου.  

€ 0,22  
| 77.078
Ξύστρα 
µεταλλική

€ 0,57  
| 171.043
Ξύστρα 
µεταλλική 
διπλή

€ 1,69 (ανά τµχ.)  
| 77.168
Μαρκαδόρος λεπτός

€ 1,78 (ανά τµχ.)  
| 77.169
Μαρκαδόρος χοντρός

“
”

Μαρκαδόροι 
διαρκείας σε χρυσό, 
ασηµί και λευκό. 
Βάφουν σε χαρτί, 
γυαλί, µέταλλο, 

ξύλο, πέτρα, πηλό, 
κλπ.  

€ 12,05 | 27.106
Μαρκαδόροι τέµπερας - 
ακουαρέλας 75 ml 8 τµχ.
8 υπέροχα χρώµατα για εύκολο και γρήγορο βάψιµο 
χωρίς να λερώνονται τα χέρια (6x13) εκ. 

€ 4,06  
| 290.001
Ακρυλικά 
χρώµατα
Σετ 12 χρώµατα  
12 ml έκαστο  
(3,5) εκ. 
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€ 0,74 
| 290.004
Κηροµπογιές  
12 τµχ.
(10x10x1,5) εκ. 

€ 1,25  
| 290.011
Λαδοπαστέλ 
12 τµχ.
(3,5) εκ. 

“ ”
Οικονοµικοί µαρκαδόροι, το µελάνι τους έχει 
σαν βάση το νερό οπότε αφαιρούνται εύκολα 

από το δέρµα µε νερό και σαπούνι.

€ 1,15 | 290.012
Μαρκαδόροι  
λεπτοί 12 τµχ.
(3,5) εκ. 

€ 2,30 | 290.013
Μαρκαδόροι  
λεπτοί 24 τµχ.
(15,5x1) εκ. 

€ 3,92 | 290.015
Μαρκαδόροι χοντροί 24 τµχ.
Οικονοµικοί µαρκαδόροι µε αεριζόµενο 
καπάκι και σταθερή µύτη 5 mm. Το 
µελάνι τους έχει σαν βάση το νερό οπότε 
αφαιρούνται εύκολα από το δέρµα µε νερό 
και σαπούνι. (3,5) εκ. 

€ 3,63 | 290.395
Μαρκαδόροι  
Glitter 8 τµχ.
Κατάλληλοι για scapbooking, 
χειροτεχνίες και αφίσες!  

€ 2,24 | 290.419
Μαρκαδόροι  
χοντροί 12 τµχ.
Οικονοµικοί µαρκαδόροι µε 
αεριζόµενο καπάκι και σταθερή 
µύτη 5 χιλ. Το µελάνι τους 
έχει σαν βάση το νερό οπότε 
αφαιρούνται εύκολα από το 
δέρµα µε νερό και σαπούνι.  

€ 1,05 | 290.017
Ξυλοµπογιές λεπτές 
12 τµχ. (3,5) εκ. 

€ 2,50 | 290.018
Ξυλοµπογιές λεπτές  
24 τµχ.
(3,5) εκ. 

€ 1,91  
| 290.420
Ξυλοµπογιές 
χοντρές 12 τµχ.
Σετ 12 χρωµάτων µε µύτη 
που δεν σπάει σε έντονα 
χρώµατα. Μήκος 18 εκ. 
διάµετρος µύτης 4 χιλ.  

€ 1,64  
| 290.005
Κηροµπογιές 
χοντρές 12 τµχ.
(3,5) εκ. 
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€ 16,78  
| 120.046
Ξυλοµπογιές 
χοντρές 36 τµχ.
Σε πλαστικό ποτήρι 
(0,5x17) εκ. 

€ 5,67 | 120.045
Ξυλοµπογιές χοντρές 
12 τµχ.
(0,4x18) εκ. 

€ 1,49 | 120.207
Ξυλοµπογιές λεπτές  
12 τµχ.
(0,3x16) εκ. 

€ 3,36 | 120.208
Ξυλοµπογιές λεπτές 24 
τµχ.
(0,3x16) εκ. 

€ 0,86 | 120.292
Ξυλοµπογιά χοντρή 
ασηµί χρώµα
∆ιαµέτρου 10 χιλ., µε µύτη 
5,6 χιλ. (18) εκ. 

€ 1,26 | 120.293
Ξυλοµπογιά χοντρή 
χρυσό χρώµα
∆ιαµέτρου 10 χιλ., µε µύτη 
5,6 χιλ. (18x18) εκ. 

€ 8,69 | 120.003
Κηροµπογιές 60 τµχ.  
σε κουβαδάκι
Κηροµπογιές χοντρές 13,5 χιλ. και 
µήκους 6,5 εκ., πολύ καλής ποιότητας, 
µε λαµπερά χρώµατα και µεγάλη 
καλυπτικότητα, δεν λιώνουν και δεν 
αφήνουν χρώµα στα χέρια (1,35x6,5) εκ. 

€ 1,49 | 120.247
Κηροµπογιές MAXI 12 τµχ.
Κηροµπογιές χοντρές άριστης ποιότητας, 
µε λαµπερά χρώµατα και µεγάλη 
καλυπτικότητα, δεν λιώνουν και δεν 
αφήνουν χρώµα στα χέρια (1x10) εκ. 

€ 1,66  
| 120.005
Λαδοπαστέλ 12 τµχ.
Λαδοπαστέλ 12 λαµπερών 
χρωµάτων πολύ καλής 
ποιότητας, πάχους 9,8 χιλ. 
και µήκους 6 εκ. (0,8x6) εκ. 

€ 3,76 | 120.326
Λαδοπαστέλ 25 τµχ.
Πολύ καλής ποιότητας  
(0,9x7) εκ. 

€ 11,31  
| 120.044
Ξυλοµπογιές 
λεπτές 72 τµχ.
Σε πλαστικό ποτήρι 
(0,3x18) εκ. 
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Μαρκαδόροι µεγάλης διάρκειας 
µε χοντρή µύτη  ή λεπτή που 
δε γυρίζει. Εχουν αεριζόµενο 
καπάκι και πώµα ασφαλείας 
και µελάνι µε βάση το νερό. 
Αποµακρύνεται το χρώµα 

εύκολα από το δέρµα µε νερό 
και σαπούνι και από τα ρούχα µε 

πλύσιµο στους 40ο C. 

€ 4,20 | 120.108
Μαρκαδόροι  
µε 5 µεταλλικά χρώµατα
Χρυσό, ασηµί, πράσινο, µπλε και ροζ, µε 
βάση το νερό. Μη τοξικοί, χωρίς άρωµα, 
µε πραγµατικά µεταλλικό αποτέλεσµα 
(1,1x13,5) εκ. 

€ 5,22 | 120.109
Μαρκαδόροι  
για ύφασµα 
10 τµχ.
(1,2x14,5) εκ. 

€ 7,24 | 120.225
Μαρκαδόροι 
σφραγίδες  
10 διαφορετικά σχέδια
(1,4x14,5) εκ. 

€ 10,05 | 120.242
Μαρκαδόροι χοντροί 
48 τµχ. Σε πλαστικό ποτήρι.

€ 4,92 | 120.245
Μαρκαδόροι λεπτοί 36 τµχ.
(0,8x15) εκ. 

€ 1,38  
| 120.243
Μαρκαδόροι 
λεπτοί 12 τµχ.
 (0,8x15) εκ. 

€ 3,19  
| 120.244
Μαρκαδόροι 
λεπτοί 24 τµχ.
 (0,8x15) εκ. 

€ 2,36 | 120.354
Μαρκαδόροι χοντροί 12 τµχ. 
(1,4x14,5) εκ. 

€ 4,71 | 120.355
Μαρκαδόροι χοντροί 24 τµχ.
(1,4x14,5) εκ. 

€ 11,45 | 120.357
Μαρκαδόροι χοντροί 48 τµχ.
Σε πλαστικό βάζο (1,4x14,5) εκ. 

€ 12,57  
| 120.390
Μαρκαδόροι 
λεπτοί 96 τµχ.
Σε πλαστικό βάζο 
(0,8x15) εκ. 

€ 26,95  
| 120.104
Μαρκαδόροι 
χοντρής και 
λεπτής γραφής 
100 τµχ.
Κρατώντας τους κάθετα 
γράφουν λεπτά ενώ 
πλαγίως γράφουν χοντρά 
λόγω της κωνικής µύτης 
(0,9x16) εκ. 

€ 7,48 | 120.224
Μαρκαδόροι σφραγίδες 
MEGASTAMP χοντροί 10 
διαφορετικά σχέδια
 (2x11,7) εκ. 
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€ 3,60 | 90.284
Ξυλοµπογιές λεπτές 
ακουαρέλας 12 τµχ.
Η διάµετρος κάθε ξυλοµπογιάς 
είναι 3,3 χιλ. (18x1) εκ.

€ 6,25 | 90.240
Ξυλοµπογιές χοντρές 12 τµχ.

€ 16,80  
| 90.277
Ξυλοµπογιές 
χοντρές 24 τµχ.
Σε πλαστικό ποτήρι 
(18x1) εκ.

€ 1,32  
| 90.352
Ξυλοµπογιές 
λεπτές  
12 τµχ.

€ 2,46  
| 90.374
Ξυλοµπογιές 
λεπτές  
24 τµχ.

€ 7,41 | 90.360
Ξυλοµπογιές 
λεπτές STILNOVO 
10 τµχ.
Η συσκευασία περιέχει µία 
µεγάλη γόµα και µία ξύστρα. 

€ 14,77 | 90.347
Κηροµπογιές 
λεπτές CERA  
96 τµχ.
Κηροµπογιές 10 χιλ. πάχους 
και µήκους 9,5 εκ. σε 
πλαστικό βάζο (1x9,5) εκ. 

“
”

Νέες τριγωνικές 
ξυλοµπογιές GIOTTO ELIOS 
µήκους 18 εκ. Wood free 
µε έξτρα ανθεκτική µύτη 

3,3 χιλ. εύκολη στο ξύσιµο. 
Με φωτεινά χρώµατα 

και χωρίς θραύσµατα σε 
περίπτωση που σπάσουν.  

“ ”
Η εκδοχή της ξυλοµπογιάς που σβήνεται. Ιδανικές για γράψιµο, χρωµατισµό 
και υπογράµµιση. Με 6,8 χιλ. διάµετρο, εξαγωνιαίο κορµό χρωµατισµένο 

στην ίδια απόχρωση µε την µύτη και ασηµένιες άκρες.  Μήκος ξυλοµπογιάς 
18 εκ. Η µύτη 3,3 χιλ. είναι εξαιρετικής ποιότητας και εύκολη στο ξύσιµο.  

“
”

Εξαγωνικές ξυλοµπογιές 
χοντρές GIOTTO MEGA 

µήκους 18 εκ. µε 
ανθεκτική µύτη 5,5 χιλ. 

εύκολη στο ξύσιµο χωρίς 
να σπάει (17x1) εκ. € 74,10 | 90.373

Ξυλοµπογιές χοντρές 
108 τµχ. Σε πλαστική λεκάνη  

€ 11,80  
| 90.379
Ξυλοµπογιές 
λεπτές 84 
τµχ.
Σε πλαστικό ποτήρι  

€ 7,00  
| 90.385
Ξυλοµπογιές 
χοντρές 
τριγωνικές  
12 τµχ. (18x1) εκ.

€ 17,48 
 | 90.380
Ξυλοµπογιές 
λεπτές 
STILNOVO  
84 τµχ.
Σε πλαστικό ποτήρι  

€ 3,90  
| 90.383
Ξυλοµπογιές 
λεπτές STILNOVO 
12 τµχ.

€ 7,23 | 90.384
Ξυλοµπογιές λεπτές 
STILNOVO 24 τµχ.

€ 25,20  
| 90.381
Κηροµπογιές 
χοντρές CERA 96
Συσκευασία 96 τεµαχίων, 
µε 11,5 χιλ. πάχος και 
µήκος 10 εκ.  

€ 5,15  
| 90.377
Ξυλοµπογιές 
λεπτές σε 
αποχρώσεις 
του δέρµατος 
12 τµχ.
Με µύτη που δεν 
σπάει µήκος 18 εκ. 
και διάµετρο µύτης 
2,2 χιλ. Εύκολες 
στο ξύσιµο.  
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“

”

Μαρκαδόροι µεγάλης 
διάρκειας µε χοντρή µύτη 
5 χιλ. ή λεπτή 2,8 χιλ. 
που δε γυρίζει. Εχουν 
αεριζόµενο καπάκι και 
πώµα ασφαλείας και 

µελάνι µε βάση το νερό. 
Αποµακρύνεται το χρώµα 

εύκολα από το δέρµα 
µε νερό και σαπούνι και 
από τα ρούχα µε πλύσιµο 

στους 40ο C.

€ 4,72 | 90.276
Μαρκαδόροι χοντροί 24 τµχ.
(19x16,5x3,5) εκ. 

€ 2,36 | 90.053
Μαρκαδόροι χοντροί 12 τµχ.
(14x1,2) εκ. 

€ 35,90 | 90.358
Μαρκαδόροι χοντροί 108 τµχ. Σε λεκάνη  

€ 0,23 | 90.271
Μαρκαδόρος 
χοντρός 
µονοχρωµία

€ 2,54 | 90.273
Μαρκαδόροι λεπτοί 
24 τµχ.

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
ΜονόχρωµοιSuper τιµή

€ 9,29 | 90.279
Μαρκαδόροι χοντροί DECOR 
12 τµχ.
Μαρκαδόροι µε µύτη 4 χιλ. µε υδατική βάση, 
υπερκαλυπτικοί. Ιδανικοί για χαρτόνι, ξύλο, 
γυαλί, δέρµα, κεραµικά, πέτρες, µέταλλο. 
Περιέχει φυλλάδιο µε οδηγίες χρήσης.  

€ 2,02 | 90.361
Μαρκαδόροι METAL
Μαρκαδόροι µεταλλικών 
χρωµάτων για κάρτες, ξύλο, γυαλί, 
δέρµα, πλαστικό, πέτρα, πηλό. 
Συσκευασία 2 τµχ. σε blister χρυσό 
και ασηµί (15x1) εκ. 

€ 1,27 | 90.272
Μαρκαδόροι λεπτοί 
12 τµχ.

€ 8,37 | 90.268
Μαρκαδόροι για ύφασµα 12 τµχ.
Συσκευασία 12 χρωµάτων από τα οποία τα 4 είναι 
φωσφορούχα, µε σταθερό µελάνι, αεριζόµενο καπάκι 
και πώµα ασφαλείας.  

€ 10,74 | 90.372
Μαρκαδόροι λεπτοί 
96 τµχ.
Σε πλαστικό βάζο  

€ 2,58 | 90.378
Μαρκαδόροι λεπτοί 
σε αποχρώσεις του 
δέρµατος 12 τµχ.

€ 25,05 | 90.382
Μαρκαδόροι λεπτοί 144 τµχ.
Σε πλαστική λεκάνη  
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€ 0,75 | 126.117
Κηροµπογιές  
CARIOCA 12 τµχ.
Σε 12 λαµπερά χρώµατα, πάχος 
µύτης 8 χιλ. Ξεπλένονται εύκολα 
(31x21x14) εκ. 

€ 1,45 | 126.118
Κηροµπογιές  
CARIOCA 24 τµχ.
Σε 24 λαµπερά χρώµατα, πάχος 
µύτης 8 χιλ. Ξεπλένονται εύκολα 
(31x20x13) εκ. 

€ 4,95  
| 126.119
Τέµπερες 
CARIOCA 12 
τµχ. 7,5 ml
Σε λαµπερά 
χρώµατα, µε πινέλο 
(41x23,5x47,5) εκ. 

€ 5,54 | 126.103
Χρώµατα προσώπου  
µαρκαδόροι CARIOCA
Σετ µε 6 από τα βασικά χρώµατα άσπρο, γαλάζιο, πράσινο, 
κόκκινο, κίτρινο και µαύρο. ∆ερµατολογικά ελεγµένα 
χωρίς τοξικές ουσίες, καθαρίζεται εύκολα µε νερό. 
Περιλαµβάνονται 2 οδηγοί ζωγραφιών (54,2x35x31) εκ. 

€ 3,86 | 126.104
Χρώµατα προσώπου  
µαρκαδόροι Animals CARIOCA
Σετ 3 χρωµάτων για την µεταµφίεση σε ζωάκι. 
∆ερµατολογικά ελεγµένα χωρίς τοξικές ουσίες, 
ξεπλένεται εύκολα µε νερό. Περιλαµβάνονται 2 οδηγοί 
ζωγραφιών (40,2x35,3x31) εκ. 

€ 3,86 | 126.105
Χρώµατα προσώπου  
µαρκαδόροι Princess CARIOCA
Σετ 3 χρωµάτων για την µεταµφίεση σε πριγκίπισσα. 
∆ερµατολογικά ελεγµένα χωρίς τοξικές ουσίες, 
ξεπλένεται εύκολα µε νερό. Περιλαµβάνονται 2 οδηγοί 
ζωγραφιών (40,2x35,3x31) εκ. 

€ 6,77 | 126.106
Σετ 6 δακτυλοχρώµατα CARIOCA 80 ml
Σε άσπρο, µαύρο, κίτρινο, µπλε, πράσινο και κόκκινο 
χρώµα. Μη τοξικά και άοσµα. Ιδανικά για µικρά παιδιά 
που δεν έχουν ακόµη τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν 
πινέλο. Ξεπλένονται εύκολα από το δέρµα και το ύφασµα 
(49,5x25,5x26) εκ. 

€ 1,34  
| 126.107
Νεροχρώµατα 
CARIOCA 12 
τµχ.
Παστίλιες 30 χιλ. σε 
πλαστική παλέτα µε 
καπάκι και πινέλο 
(40x23x26) εκ. 

€ 2,36  
| 126.108
Νεροχρώµατα 
CARIOCA 24 τµχ.
Παστίλιες 30 χιλ. σε 
µεγάλη πλαστική παλέτα 
µε καπάκι, 2 πινέλα και 
διαφορετικά χρώµατα 
(37x24x16) εκ. 

€ 5,42  
| 126.122
Λαδοπαστέλ 
CARIOCA 50 τµχ.
Εξαιρετικής ποιότητας, µε 
µαλακό σώµα και πάχος 10 
χιλ., ιδανικά για χρήση σε 
χαρτί, χαρτόνι, καµβά και 
ξύλο. Σε 50 διαφορετικά 
χρώµατα (51x26x16,2) εκ. 

€ 1,09  
| 126.120
Λαδοπαστέλ 
CARIOCA 12 τµχ.
Εξαιρετικής ποιότητας, µε 
µαλακό σώµα και πάχος 10 
χιλ., ιδανικά για χρήση σε 
χαρτί, χαρτόνι, καµβά και 
ξύλο (31x37x19) εκ. 

€ 2,18  
| 126.121
Λαδοπαστέλ 
CARIOCA 24 τµχ.
Εξαιρετικής ποιότητας, 
µε µαλακό σώµα και 
πάχος 10 χιλ., ιδανικά 
για χρήση σε χαρτί, 
χαρτόνι, καµβά και ξύλο 
(31x37x18) εκ. 

€ 3,07 | 126.138
Κηροµπογιές 
µεταλλικά χρώµατα 
8 τµχ.
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€ 5,82 | 126.112
Μαρκαδόροι χοντροί  
Jumbo CARIOCA 24 τµχ.
Πλενόµενοι οκταγωνικοί µαρκαδόροι µε 
µύτη 6 χιλ., µη τοξικοί (38x33x24,5) εκ. 

€ 4,89 | 126.125
Ξυλοµπογιές CARIOCA 36 τµχ.
Με λαµπερά χρώµατα και απαλή γραφή. 
Εξάγωνες µε πάχος µύτης 3 χιλ. (46x29x22) εκ. 

€ 1,34 | 126.109
Μαρκαδόροι λεπτοί 
Doodles CARIOCA 12 τµχ.
Πλενόµενοι µαρκαδόροι µε µύτη 2,2 
χιλ., µη τοξικοί για ακριβείς πινελιές 
(28,5x32,5x17,5) εκ. 

€ 2,69 | 126.110
Μαρκαδόροι λεπτοί 
Doodles CARIOCA 24 τµχ.
Πλενόµενοι µαρκαδόροι µε µύτη 2,2 
χιλ., µη τοξικοί για ακριβείς πινελιές 
(28,5x32,5x17,5) εκ. 

€ 2,94 | 126.111
Μαρκαδόροι χοντροί  
Jumbo CARIOCA 12 τµχ.
Πλενόµενοι οκταγωνικοί µαρκαδόροι µε 
µύτη 6 χιλ., µη τοξικοί (38x33x24,5) εκ. 

€ 13,68  
| 126.123
Ξυλοµπογιές Tita CARIOCA 120 τµχ. σε πλαστικό κουτί
Σε πλαστικό κουτί µε χερούλι. Εξάγωνες µε πάχος µύτης 3 χιλ. Ιδανικό σετ για 
σχολεία, παιδοτόπους και κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης (42,5x27x23) εκ. 

€ 1,67  
| 126.124
Ξυλοµπογιές 
CARIOCA  
12 τµχ.
Με λαµπερά 
χρώµατα και απαλή 
γραφή. Εξάγωνες µε 
πάχος µύτης 3 χιλ. 
(38x20x20,5) εκ. 

€ 35,99 | 126.132
Μαρκαδόροι λεπτοί Doodles CARIOCA 288 τµχ.
Πλενόµενοι µαρκαδόροι µε µύτη 2,2 mm, µη τοξικοί για ακριβείς 
πινελιές (34,7x42,4x24,6) εκ. 

€ 36,77 
| 126.131
Μαρκαδόροι 
χοντροί Jumbo 
CARIOCA 144 τµχ.
Πλενόµενοι οκταγωνικοί 
µαρκαδόροι µε µύτη 
6 mm, µη τοξικοί 
(34,7x42,4x24,6) εκ. 

€ 1,34  
| 126.133
Ξυλοµπογιές 
Tita CARIOCA 
12 τµχ.
(8,5x0,8x21,5) εκ. 

€ 3,07  
| 126.139
Ξυλοµπογιές 
εξάγωνες 
µεταλλικά 
χρώµατα 12 τµχ.
(8,5x0,8x21,5) εκ.

€ 2,15  
| 126.140
Ξυλοµπογιές 
εξάγωνες 
παστέλ χρώµατα 
12 τµχ.
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€ 1,84 | 120.006 
Νεροχρώµατα 12 τµχ.
Παστίλιες 30 χιλ. σε πλαστική οβάλ παλέτα  
µε καπάκι και πινέλο (3) εκ. 

€ 3,29 | 120.007 
Νεροχρώµατα 22 τµχ.
Παστίλιες 30 χιλ. σε πλαστική οβάλ παλέτα  
µε καπάκι και πινέλο (3) εκ. 

€ 7,11 | 120.241
Χρώµατα προσώπου 
“Animals”
Περιλαµβάνει 4 χρώµατα, 1 
πινέλο, 1 σφουγγάρι και 1 
βιβλίο µε οδηγίες.  

€ 5,90  
| 120.436
Χρώµατα  
προσώπου mini
6 χρώµατα  

€ 6,34  
| 120.437
Χρώµατα 
προσώπου maxi
6 χρώµατα  

€ 4,55  
| 120.438
Χρώµατα για 
µαλλιά
Σετ 3 χρώµατα και χτενάκι  

€ 7,34 | 120.348
∆ακτυλοχρώµατα σετ
Σετ 6 χρωµάτων των 100 γρ.  

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

€ 6,52 | 120.346
Χρώµατα λαδιού 
CMP 10 τµχ.
Λαµπερά χρώµατα πολύ 
καλής ποιότητας 18 ml ανά 
σωληνάριο.  

€ 9,76 | 126.134
Ζωγράφισε 
το δικό σου παζλ
Από την CARIOCA  
(30x40x23) εκ. 

€ 5,90 | 126.135
Αυτοκόλλητο ρολό ζωγραφικής 
ζούγκλα
Με προτυπωµένο σχέδιο. Μπορεί να κολληθεί 
και να ξεκολληθεί από τοίχο, ξύλινες ή γυάλινες 
επιφάνειες χωρίς να αφήσει υπολείµµατα κόλλας. 
Περιλαµβάνονται 8 ξυλοµπογιές (198x30) εκ. 

€ 5,90 | 126.136
Αυτοκόλλητο ρολό ζωγραφικής 
θαλάσσιος κόσµος
Με προτυπωµένο σχέδιο. Μπορεί να κολληθεί 
και να ξεκολληθεί από τοίχο, ξύλινες ή γυάλινες 
επιφάνειες χωρίς να αφήσει υπολείµµατα κόλλας. 
Περιλαµβάνονται 8 ξυλοµπογιές (198x30) εκ. 

€ 10,55 | 126.137
Σετ ζωγραφικής 
Metallic Pop-up 
CARIOCA
(26x26) εκ. 

€ 3,28 | 120.500
Κιµωλίες JUMBO 20 τµχ. 
σε κουβαδάκι
Κιµωλίες γίγας για ζωγραφική στο 
έδαφος, ιδανικές για οµαδικά παιχνίδια 
στο νηπιαγωγείο και παιδικό σταθµό.  
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€ 3,88 | 100.003
∆ιαχωριστικό υαλογραφίας
Σε σωληνάριο (9,5x3x9,5) εκ. 

€ 2,98 | 100.001
Χρώµα για ύφασµα
10 υπέροχα χρώµατα σε 
γυάλινα µπουκαλάκια των 30 cc. 
(3,5x3,5x6,5) εκ. 

€ 2,71 | 100.002
Χρώµα υαλογραφίας
8 υπέροχα χρώµατα έτοιµα για χρήση σε οποιαδήποτε διαφανή 
επιφάνεια, σε γυάλινα µπουκαλάκια των 30 cc. Το χρώµα 
παραµένει διαφανές µε εξαιρετική γυαλάδα (3,5x3,5x6,5) εκ. 

€ 15,43  
| 99.009
Window  
colours 20 τµχ.
Αυτοκόλλητα 
µεταφερόµενα χρώµατα. 
Συσκευασία 20 χρωµάτων 
µε 22 ml το καθένα 
(2,5x1,5x9,5) εκ. 

€ 3,74  
| 120.264
Χρώµατα για 
ύφασµα AMOS
Το σετ περιέχει 5 
σωληνάρια των 10,5 ml, 2 
χαρτιά σιδερώµατος, 1 liner, 
2 φύλλα και 6 σχέδια.  

€ 2,48 | 120.276
Spray Graffiti  
µεταλλικά χρώµατα

600 ασηµί
800 χρυσό

€ 2,48 | 120.274
Spray Graffiti  
σε διάφορα χρώµατα

€ 9,31 | 120.363
Χρώµατα κεριών
Σετ 5 χρωµάτων, κόκκινο, λευκό, 
ασηµί, χρυσό και πράσινο.  

01 λευκό 05 κόκκινο 08 πράσινο 
10 µαύρο 12 κίτρινο 14 πορτοκαλί 
16 µπλε ανοιχτό 17 µπλε 21 καφέ

“ ”
Χρώµατα Graffiti σε Spray 150 ml για ξύλο, γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, 

πλαστικά κτλ. κατάλληλο για εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.  

488 µπλε 
489 πορτοκαλί

492 ροζ 
493 πράσινο

494 κόκκινο 
495 κίτρινο

€ 3,32 (ανά τµχ.) | 52.116
Ταµπόν χρωµάτων ∆ιάµετρος (15) εκ. (15) εκ. 

€ 3,08 | 120.294
Κάρβουνο για σχέδιο µύτη 5,6 χιλ.  
µήκους 12 εκ. σετ 6 τµχ.

€ 3,63 | 52.199
Ταµπόν µεταλικών 
χρωµάτων 15 εκ.
∆ιατίθεται σε 2 µεταλλικά χρώµατα: 
χρυσό και ασηµί.  

€ 2,48 | 120.275
Spray Graffiti  
fluo χρώµατα

37 ροζ
38 πορτοκαλί
39 κίτρινο

€ 7,92 | 27.111
Χρώµατα περλέ 
100µλ σετ 6 τµχ.

€ 27,64 | 52.211
Μαρκαδόροι Dabbers  
σετ 24 χρώµατα
Κατασκευασµένοι ειδικά για εύκολη και 
ελεύθερη χρήση από µικρά παιδιά µε µαλακή 
λαβή και σε 24 υπέροχα χρώµατα (5x7) εκ. 

€ 4,43 | 52.215
Μαρκαδόροι για κεραµικές 
επιφάνειες σετ 6 τµχ. (13) εκ. 

€ 8,24 | 120.263
Χρώµατα αφρώδη 
AMOS 5 τµχ.
Το σετ περιέχει 5 βαζάκια 
των 18 γρ., suncatcher και 
οδηγίες χρήσης.  

€ 0,61  
| 171.141
Μαρκαδόρος 
λεπτός 3 χιλ. 
ανεξίτηλος µαύρος
Γράφει σε φιλµ, foil, 
πλαστικό, καουτσούκ, 
µέταλλο, γυαλί και 
πορσελάνη.  
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€ 5,28 (ανά τµχ.)  
| 120.018
∆ακτυλοχρώµατα  
CMP 1000 ml (7x24) εκ.

€ 3,25 (ανά τµχ.) | 120.347
∆ακτυλοχρώµατα CMP 500 ml

100 άσπρο 
210 κίτρινο  
300 κόκκινο 
400 βιολετί  
501 γαλάζιο 
610 πράσινο ανοιχτό 
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

€ 3,29 (ανά τµχ.) | 120.015
Ακρυλική τέµπερα CMP 300 ml
Παχύρευστη τέµπερα, σε 14 έντονα χρώµατα υψηλής επικάλυψης. 
Μη τοξική. Ξεπλένεται εύκολα µε νερό. Σε άθραυστα πλαστικά 
µπουκάλια µε ειδικό στόµιο ελεγχόµενης ροής και καπάκι ασφαλείας. 
Βάφει τέλεια σε γυαλί, πλαστικό, µέταλλο, χαρτί, ξύλο, φελιζόλ και 
ύφασµα (5,5x14) εκ. 

€ 1,75 | 120.359
Ακρυλική τέµπερα 
CMP 75 ml
Βάφει τέλεια σε γυαλί, 
πλαστικό, µέταλλο, χαρτί, ξύλο, 
φελιζόλ και ύφασµα. ∆ιατίθεται 
σε 12 έντονα χρώµατα 
επικάλυψης (14x5x2,5) εκ. 

€ 2,34  
| 120.360
Ακρυλική 
τέµπερα 
CMP χρυσή 
75 ml
(3,5x14) εκ. 

€ 2,34 
 | 120.361
Ακρυλική 
τέµπερα 
CMP ασηµί 
75 ml
(3,5x14) εκ. 

€ 2,34 | 120.362
Ακρυλική τέµπερα  
CMP FLUO 75 ml
Bάφει τέλεια σε γυαλί, πλαστικό, µέταλλο, χαρτί, 
ξύλο, φελιζόλ, και ύφασµα. ∆ιατίθεται 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

“ ”
 Ιδιαίτερα παχύρευστα, άριστης ποιότητας που καλύπτουν πολύ 
µεγαλύτερη επιφάνεια από τα συνηθισµένα δακτυλοχρώµατα. 

Μη τοξικά, ξεπλένονται εύκολα µε το νερό. Σε πλαστικό 
µπουκάλι και έντονα χρώµατα υψηλής επικάλυψης.

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

€ 4,29 | 120.016
Ακρυλική τέµπερα CMP 
χρυσή 300 ml
(5,5x14) εκ. 

€ 4,29 | 120.017
Ακρυλική τέµπερα CMP 
ασηµί 300 ml
(5,5x14) εκ. 
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210 κίτρινο
250 πορτοκαλί
300 κόκκινο
330 ροζ
400 µωβ
500 µπλε
610 πράσινο
900 ασηµί

€ 3,48 (ανά τµχ.) | 120.013
Τέµπερα CMP µεταλλικά χρώµατα 
300 ml
Παχύρευστη τέµπερα σε 7 έντονα χρώµατα υψηλής 
επικάλυψης. Μη τοξική. Ξεπλένεται εύκολα µε 
νερό. Σε άθραυστα πλαστικά µπουκάλια µε ειδικό 
στόµιο ελεγχόµενης ροής και καπάκι ασφαλείας 
(5,5x14) εκ. 

210 κίτρινο µεταλλικό
300 κόκκινο µεταλλικό
500 µπλε µεταλλικό
610 πράσινο µεταλλικό

910 ασηµί µεταλλικό
920 χρυσό µεταλλικό
930 καφέ µεταλλικό

€ 3,48 (ανά τµχ.) | 120.014
Τέµπερες CMP FLUO 300 ml
Παχύρευστη τέµπερα σε 6 υπέροχα 
φωσφοριζέ έντονα χρώµατα υψηλής 
επικάλυψης. Μη τοξική. Ξεπλένεται εύκολα 
µε νερό. Σε άθραυστα πλαστικά µπουκάλια 
µε ειδικό στόµιο ελεγχόµενης ροής και 
καπάκι ασφαλείας (5,5x14) εκ. 

€ 3,27 (ανά τµχ.) | 120.009
Τέµπερα CMP 1000 ml
∆ιατίθεται σε 20 έντονα χρώµατα υψηλής επικάλυψης. Σε 
άθραυστα πλαστικά µπουκάλια µε ειδικό στόµιο ελεγχόµενης 
ροής και καπάκι ασφαλείας (7,5x24,5) εκ. 

€ 2,33 (ανά τµχ.) | 120.010
Τέµπερα CMP 500 ml
∆ιατίθεται σε 20 έντονα χρώµατα υψηλής επικάλυψης. Σε άθραυστα 
πλαστικά µπουκάλια µε ειδικό στόµιο ελεγχόµενης ροής και καπάκι 
ασφαλείας (6x18,5) εκ. 

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

€ 3,63 (ανά τµχ.) | 120.228 Τέµπερα CMP περλέ 300 ml
Παχύρευστη τέµπερα σε 8 υπέροχα περλέ χρώµατα υψηλής επικάλυψης. Μη τοξική. Ξεπλένεται εύκολα 
µε νερό. Σε άθραυστα πλαστικά µπουκάλια µε ειδικό στόµιο ελεγχόµενης ροής και καπάκι ασφαλείας 
(6,7x12,5) εκ. 

€ 13,48 (ανά τµχ.) | 120.358 Τέµπερα CMP 5 λίτρων
∆ιατίθενται σε πλαστικό δοχείο σε 7 έντονα χρώµατα υψηλής επικάλυψης.  

100 άσπρο 201 κίτρινο 300 κόκκινο 501 γαλάζιο 610 πράσινο ανοιχτό 730 καφέ 800 µαύρο

€ 4,29 | 120.011
Τέµπερα CMP χρυσή 500 ml
Τέµπερα χρυσό έντονο χρώµα υψηλής 
επικάλυψης. Σε άθραυστα πλαστικά µπουκάλια 
µε ειδικό στόµιο ελεγχόµενης ροής και καπάκι 
ασφαλείας (6x18,5) εκ. 

€ 4,29 | 120.012
Τέµπερα CMP ασηµί 500 ml
Τέµπερα ασηµί έντονο χρώµα υψηλής 
επικάλυψης. Σε άθραυστα πλαστικά µπουκάλια 
µε ειδικό στόµιο ελεγχόµενης ροής και καπάκι 
ασφαλείας (6x18,5) εκ. 

210 κίτρινο
250 πορτοκαλί
300 κόκκινο

370 ροζ
560 τιρκουάζ
610 πράσινο
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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. ∆ιαλύεται µε 
νερό, µη τοξική.

€ 4,32 (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

€ 5,38 (ανά τµχ.) | 56.064
Τέµπερα Unic 250 ml
Είναι µια ξεχωριστή τέµπερα, ιδανική για σχέδια υψηλών απαιτήσεων 
και αντοχής! Σατινέ κάλυψη όπως τα ακρυλικά χρώµατα και διάφανο 
όπως τα χρώµατα ακουαρέλας. Ανεξίτηλο µετά το στέγνωµα. 
Εφαρµόζεται σε όλες τις επιφάνειες, ξύλο, πλαστικό, πηλό, ζυµάρι, 
γύψο, κοχύλια, µέταλλο, γυαλί, πέτρες, φελιζόλ, ύφασµα κ.λ.π. 
Ιδανικό για στένσιλ, για εφέ µάρµαρο και για να κάνουµε ζωγραφική 
σε ρελιέφ.  

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

€ 5,29  
| 52.188
Σπάτουλες για 
χρώµα και 
άµµο
Σετ από 6 σπάτουλες 
µε διαφορετικά 
µοτίβα για χρήση µε 
άµµο ή χρώµα.  

€ 1,28 | 52.191
Πινέλο 
ζωγραφικής  
Νο 18
Πινέλο µε εύκολη λαβή 
(2,5x2x15) εκ. 

€ 1,11 | 52.192
Πινέλο 
ζωγραφικής  
Νο 14
Πινέλο µε εύκολη λαβή 
(2x2x15) εκ. 

€ 7,33  
| 52.187
Πινέλα 
διαφορετικής 
υφής
Σετ από 4 πινέλα µε 
διαφορετική υφή µε 
εύκολες χειρολαβές, σε 
4 διαφορετικά εφέ για 
βάψιµο.  

€ 1,16 | 120.493
Αντλία χρωµάτων
Κατάλληλη για µπουκάλι 500 κ 1000 ml  
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€ 2,76 | 120.364
Καµβάς ζωγραφικής
Σε τελάρο (30x30) εκ. 

€ 3,97 | 120.365
Καµβάς ζωγραφικής
Σε τελάρο (40x2x50) εκ. 

€ 0,99 | 120.366
Καµβάς ζωγραφικής
Σε τελάρο (10x2x10) εκ. 

€ 1,35 | 120.367
Καµβάς ζωγραφικής
Σε τελάρο (13x18) εκ. 

€ 1,25 | 120.368
Καµβάς ζωγραφικής
Σε τελάρο (15x15) εκ. 

€ 4,03 | 120.369
Καµβάς ζωγραφικής
Σε τελάρο (30x60) εκ. 

€ 2,03 | 120.370
Καµβάς ζωγραφικής
Σε τελάρο (24x30) εκ. 

€ 2,55 | 120.371
Καµβάς ζωγραφικής
Σε τελάρο (30x40) εκ. 

€ 1,98 | 120.372
Καµβάς ζωγραφικής
Σε τελάρο (18x24) εκ. 

€ 1,65 | 120.373
Καµβάς ζωγραφικής
Σε τελάρο (20x20) εκ. 

€ 9,20 | 120.375
Καµβάς ζωγραφικής
Σε τελάρο (50x100) εκ. 

€ 3,40 | 120.377
Καµβάς ζωγραφικής Σε τελάρο (30) εκ. 

€ 4,94 | 120.378
Καµβάς ζωγραφικής
Σε τελάρο (40x60) εκ. 

€ 6,16 | 120.379
Καµβάς ζωγραφικής
Σε τελάρο (50x70) εκ. 

€ 3,57 | 120.380
Καµβάς ζωγραφικής
Σε τελάρο (40x40) εκ. 

€ 9,75 | 120.381
Καµβάς ζωγραφικής
Σε τελάρο (70x90) εκ. 

€ 6,37 | 120.374
Καµβάς ζωγραφικής
Σε τελάρο (30x100) εκ. 

€ 1,20 | 112.111
Πίνακας καµβά
Ζωγραφίστε πάνω, χρησιµοποιώντας λαδοµπογιές και 
ακρυλικά χρώµατα (20x0,3x30) εκ. 

€ 0,50  
| 112.110
Πίνακας καµβά
Ζωγραφίστε πάνω, 
χρησιµοποιώντας 
λαδοµπογιές και ακρυλικά 
χρώµατα (13x0,3x18) εκ. 

€ 0,94  
| 126.012
Μπλοκ 
ζωγραφικής 
Νο.1
40 φύλλων  
(17x25) εκ. 

€ 1,60 | 126.015
Μπλοκ ζωγραφικής Νο.3
40 φύλλων (25x35) εκ. 

€ 1,58  
| 126.026
Μπλοκ 
ακουαρέλας  
Νο.2
12 φύλλων  
(21x29) εκ. 

€ 2,72 | 126.024
Μπλοκ ακουαρέλας Νο.4
12 φύλλων (29,7x40) εκ. 

€ 3,74 | 126.025
Μπλοκ ακουαρέλας Νο.5
12 φύλλων (35x50) εκ. 

€ 1,08 | 126.013
Μπλοκ ζωγραφικής Νο.2
40 φύλλων (21x29) εκ. 

€ 1,80  
| 126.021
Μπλοκ 
ακουαρέλας 
Νο.3
12 φύλλων  
(25x35) εκ. 

σε τελάρο Α’ ποιότητας
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€ 2,20  
| 120.344
Σετ 5 πινέλα 
πλακέ
Σε blister.  

€ 2,20  
| 120.345
Σετ 5 πινέλα 
στρόγγυλα
Σε blister.  

€ 1,52  
| 290.020
Σετ 5 πινέλα 
πλακέ
Νο 2, 4, 6, 8, 12 
(3,5) εκ. 

€ 0,97  
| 56.059
Σπάτουλα 
χρωµάτωνχρωµάτων

€ 0,30 | 90.302
Πινέλο πλακέ Νο.0

€ 0,34 | 90.303
Πινέλο πλακέ Νο.2

€ 0,42 | 90.304
Πινέλο πλακέ Νο.4

€ 0,42 | 90.305
Πινέλο πλακέ Νο.6

€ 0,60 | 90.306
Πινέλο πλακέ Νο.8

€ 0,60 | 90.307
Πινέλο πλακέ Νο.10

€ 0,84 | 90.308
Πινέλο πλακέ Νο.12 

€ 0,84 | 90.309
Πινέλο πλακέ Νο.14 

€ 0,98 | 90.310
Πινέλο πλακέ Νο.16

€ 0,44 | 90.311
Πινέλο στρόγγυλο 400 
Νο.1 

€ 0,44 | 90.312
Πινέλο στρόγγυλο 400 
Νο.2 

€ 0,50 | 90.313
Πινέλο στρόγγυλο 400 
Νο.3

€ 0,54 | 90.314
Πινέλο στρόγγυλο 400 
Νο.4

€ 0,58 | 90.315
Πινέλο στρόγγυλο 400 
Νο.5

€ 0,68 | 90.316
Πινέλο στρόγγυλο 400 
Νο.6 

€ 0,70 | 90.317
Πινέλο στρόγγυλο 400 
Νο.7 

€ 0,76 | 90.318
Πινέλο στρόγγυλο 400 
Νο.8 

€ 0,94 | 120.038
Πινέλο στρόγγυλο Νο.9

€ 1,12 | 90.320
Πινέλο στρόγγυλο 400 
Νο.10 

€ 1,12 | 90.386
Πινέλο στρόγγυλο 400 
Νο.11

€ 1,42 | 90.321
Πινέλο στρόγγυλο 400 
Νο.12

€ 1,70 | 90.322
Πινέλο στρόγγυλο 400 
Νο.14

€ 1,56  
| 290.422
Σετ 6 πινέλα
Στρόγγυλα Νο 2,4,6,10 
και πλακέ 8,12  

€ 1,56 
| 290.427
Σετ 5 πινέλα 
στρόγγυλα  
PONY HAIR
Νο 2, 6, 8, 10, 12  

€ 2,58  
| 171.133
Βάση για πινέλα

€ 3,63  
| 52.212
Βουρτσάκι από 
Bamboo και 
τρίχες καρύδας 
(6) εκ. 
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€ 3,84 | 120.252
Ποδιά ζωγραφικής CMP µε µανίκια (54x45) εκ. 

€ 2,04 | 120.019
Ποτήρι ανάµιξης χρωµάτων διπλό
Έχει δύο υποδοχές που καταλήγουν σε δύο ανεξάρτητα δοχεία 
(καθαρό νερό - βρώµικο νερό). Από πολύ καλό πλαστικό και µε 
κούµπωµα ασφαλείας που δεν αφήνει το νερό να τρέξει (9x6x8,5) εκ. 

€ 0,86 | 120.008
Παλέτα ζωγραφικής oval
10 θέσεων (22x17) εκ. 

€ 8,23 | 121.025
Ποτήρια ανάµιξης χρωµάτων
Σετ 10 τµχ.  

€ 1,38 | 120.404
Θήκη τριπλή διαφόρων χρήσεων 75 ml

€ 3,90 | 290.383
Ποδιά ζωγραφικής µε µανίκια
(55x43) εκ. 

€ 3,86 | 52.105
∆ακτυλοσφραγίδες πλαστελίνης & 
χρώµατος
Σετ 24 τµχ. (1,5x2,5) εκ. 

€ 3,32 | 52.125
Σφραγίδες παλάµης διασκέδαση
Σετ 6 τµχ.  

€ 3,32 | 52.126
Σφραγίδες παλάµης 
Χριστούγεννα
Σετ 6 τµχ.  

€ 0,54 | 120.474
Παλέτα ζωγραφικής παραλληλόγραµη
10 θέσεων.  

€ 3,70 | 52.186
∆ακτυλοσφραγίδες από καουτσούκ
Σετ 8 τµχ.  

€ 1,89 | 52.189
Σταγονόµετρα-Πιπέττες
Σετ από 12 σταγονόµετρα ιδανικά για 
µεταφορά χρώµατος και µέτρηση υγρών 
(15,5) εκ. 
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€ 8,15 | 52.019
Σφραγίδες θαλάσσια ζωή Σετ 5 τµχ. (14x5x6) εκ. 

€ 8,15 | 52.017
Σφραγίδες µέσα µεταφοράς Σετ 5 τµχ. (14,5x4,5x5,5) εκ. 

€ 6,36 | 52.028
Μπωλς βουτήγµατος σφραγίδων
Βαθιά µπωλς από ανθεκτικό πλαστικό. Προσφέρονται για το βούτηγµα των 
σφουγγαρένιων σφραγίδων µέσα στα χρώµατα. Σετ 10 τµχ. (13,5x3) εκ. 

€ 3,79 | 52.087
Σφραγίδες & αποτυπώµατα 
Χριστουγέννων
Μπορείτε να χρωµατίζετε µόνο το 
περίγραµµα από ένα κεράκι για 
παράδειγµα και να δηµιουργήσετε το 
αποτύπωµά του. Σετ 6 τµχ. (6x6x4) εκ. 

€ 3,79 | 52.088
Σφραγίδες 
αποτύπωµα
Σετ των 6 τµχ. για 
χρωµατισµό µόνο του 
περιγράµµατος (6x6x4) εκ. 

€ 8,15 | 52.020
Σφραγίδες Χριστουγέννων Σετ 5 τµχ. (10x5x11) εκ. 

€ 8,15 | 52.018
Σφραγίδες φιγούρες ζώων Σετ 5 τµχ. (10x5x6) εκ. 

€ 8,15 | 52.131
Σφραγίδες φρούτα Σετ 6 τµχ. (14x5x6) εκ. 

€ 8,15 | 52.132
Σφραγίδες λαχανικά Σετ 6 τµχ. (14x5x6) εκ. 

€ 8,15 | 52.133
Σφραγίδες Πασχαλιάτικες
Σετ 5 τµχ. (14x5x6) εκ. 

€ 10,71 | 52.134
Σφραγίδες άνθρωποι
Σετ 5 τµχ. (14x5x6) εκ. 
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€ 8,06 | 112.095
Σφραγίδες διάφορα σχέδια
Σετ 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 (8,5x0,3x8,5) εκ. 

€ 6,34 | 45.064
Σφραγίδες αριθµοί Σετ 10 τµχ. (27x18) εκ. 

€ 4,41  
| 52.058
Σφραγίδες 
διακόσµησης
Σετ 6 τµχ. (6x6x2,5) εκ. 

€ 6,43 | 52.059
Σφραγίδες ίχνη 
υφάσµατος
Φτιάχνετε υπέροχες µπορντούρες 
στις κάρτες σας ή χρωµατίζετε τα 
ρούχα στις ζωγραφιές σας. Σετ 6 
τµχ. (6x6x4) εκ. 

€ 7,43 | 112.082
Σφραγίδες µοτίφια χαρούµενα σχέδια
Σετ 6 τµχ. (7,5x1x7,5) εκ. 

€ 2,75  
| 52.104
Σφραγίδες 
µε χειρολαβή 
ζωάκια κήπου
Σετ 4 τµχ. 
(8x2x16,5) εκ. 

€ 4,30 
| 52.113
Σφραγίδες 
Χριστουγεννιάτικα 
σχέδια
Σετ 10 τµχ. 
(5,5x5,5x5) εκ. 

€ 6,80 | 52.184
Βούρτσες χρωµάτων και 
πηλού
Σετ από 4 βούρτσες µε διαφορετική υφή 
κατάλληλες για χρώµατα και πηλό.  

€ 5,36 | 52.185
Ρολά βαφής ρετρό
Σετ 3 κυλίνδρων µε εύκαµπτες λαβές. 
∆ιαφορετικά εφέ ρετρό µοτίβο.  

€ 0,88 | 52.026
Πινέλα λεπτοµερούς 
βαφής 3 τµχ.
 (1,5x1,5x12) εκ. 

€ 1,09 | 52.027
Πινέλα σφουγγαριού 
µεγάλα 3 τµχ.
 (5,5x1,5x15,5) εκ. 
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€ 4,18  
| 52.021
Ρολά βαφής
Σετ 4 τµχ. 
(10x4x13,5) εκ. 

€ 8,82 | 52.121 Ρολά βαφής εξοχή
Σετ 5 τµχ. (11x5,5x15) εκ. 

€ 8,82 | 52.124 Ρολά βαφής Πασχαλινά
Σετ 5 τµχ. (11x5,5x15) εκ. 

€ 8,82 | 52.122
Ρολά βαφής θαλάσσιος κόσµος
Σετ 5 τµχ. (11x5,5x15) εκ. 

€ 8,82 | 52.123
Ρολά βαφής Χριστουγεννιάτικα
Σετ 5 τµχ. (11x5,5x15) εκ. 

€ 2,06 | 52.100
Ρολά βαφής 
διάφορα σχέδια
Σετ 3 τµχ. (6x3x13) εκ. 

€ 3,15 | 52.099
Ρολά βαφής 
µπορντούρες
Σετ 3 τµχ. (10x4x13) εκ. 

€ 3,15 | 52.023
Ρολά βαφής µε σχέδια
Σετ 3 τµχ. (10x3x14) εκ. 

€ 8,82 | 52.109
Ρολά βαφής πόλη
Σετ 5 τµχ. (11x5,5x15) εκ. 

€ 7,54 | 52.110
Ρολά βαφής 
εξερευνητές
Σετ 4 τµχ. (9x5,5x15) εκ. 

€ 7,43 | 52.039
Παλέτα για ρολά βαφής
 (38x4x23) εκ. 
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€ 5,89 | 54.190
Σφραγίδες διακοπές

€ 5,89 | 54.191
Σφραγίδες ζώα ζούγκλας

€ 5,89 | 54.193
Σφραγίδες πειρατές & 
αστροναύτες

€ 5,89 | 54.194
Σφραγίδες πριγκίπισσες 
& νεράιδες

€ 5,89 | 54.195
Σφραγίδες άλογα 
& φάρµα

€ 5,89 | 54.196
Σφραγίδες ποδοσφαιριστές & εργασίες

Το κάθε σετ περιέχει 

15 σφραγίδες και 1 μαύρο 

ταμπόν μελάνης.

“ ”
Το κάθε σετ περιλαµβάνει 
15 σφραγίδες και 1 µαύρο 

ταµπόν µελάνης. 
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€ 5,89  
| 54.076
Σφραγίδες 
Χριστουγέννων

€ 5,89 | 54.078 Σφραγίδες παιδικά σχέδια  (2x2x3) εκ. € 5,89 | 54.077 Σφραγίδες ανοιξιάτικες  (2x2x3) εκ. 

€ 5,57 | 54.187
Ταµπόν για 
σφραγίδες
ουράνιο τόξο
Σετ 10 χρωµάτων (3x3) εκ. 

€ 5,57 | 54.188
Ταµπόν για 
σφραγίδες ανατολή
Σετ 10 χρωµάτων (3x3) εκ. 

€ 5,57 | 54.189
Ταµπόν για 
σφραγίδες νερά
Σετ 10 χρωµάτων (3x3) εκ. 

€ 5,57 
| 54.192
Σφραγίδες 
αριθµοί

Το κάθε σετ περιέχει 

15 σφραγίδες και 

1 μαύρο ταμπόν μελάνης.

“
”

Το κάθε σετ περιέχει 15 στάµπες και 
ένα ταµπόν µελάνης. Το ξύλινο πλαίσιο 
κάθε σφραγίδας έχει ύψος 2x2x3 εκ. 
ενώ το αποτύπωµα που αφήνει είναι 

από 0,5x0,5 εκ. ως 1χ1 εκ. αναλόγως 
του σχεδίου (2x2x3) εκ. 

€ 11,74 | 52.203
Σφραγίδες αριθµοί
Κάθε σφραγίδα έχει διάµετρο 4 εκ. και ύψος 4,5 εκ.  

€ 1,95 | 52.200
Στένσιλ λουλούδια
Σετ 6 τµχ. (14x1x15) εκ. 

€ 2,04 | 52.202
Στένσιλ Iππότες και κάστρα
Σετ 6 τµχ. (14x1x15) εκ. 
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€ 1,87 | 52.142
Στένσιλ Halloween
6 τµχ. (14x15) εκ. 

€ 1,87 | 52.144
Στένσιλ Χριστουγέννων
6 τµχ. (14x15) εκ. 

€ 1,87 | 52.145
Στένσιλ Πασχαλιάτικα
6 τµχ. (14x15) εκ. 

€ 4,20 | 52.146
Γιγάντια στένσιλ άνθρωποι
12 τµχ. (14x15) εκ. 

€ 4,20 | 52.147
Γιγάντια στένσιλ 
διάφορα
12 τµχ. (14x15) εκ. 

€ 4,60 | 52.148
Γιγάντια στένσιλ µασκών
Σετ 10 τµχ. γάιδαρος (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.  

€ 2,37 | 52.149
Στένσιλ µπορντούρες
4 τµχ. (21x29) εκ. 

€ 3,09 | 52.164
Στένσιλ µπορντούρες 
Χριστουγέννων
4 τµχ. (21x29) εκ. 

€ 1,87 | 52.046
Στένσιλ Χριστουγεννιάτικα
6 τµχ. (14x15) εκ. 

€ 2,14 | 52.216
Στένσιλ τεχνικής Mandala 
σετ 6 τµχ.
(15x15) εκ. 
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€ 7,70 | 45.005
Στένσιλ κ µοτίφια άγριων ζώων 

€ 7,72 | 45.007
Στένσιλ κ µοτίφια ανθρώπων

€ 7,72 | 45.006
Στένσιλ κ µοτίφια µεταφορικών µέσων

€ 2,02 | 52.051
Στένσιλ φρούτων
6 τµχ. (14x15) εκ. 

€ 3,32 | 52.041
Στένσιλ 
κατασκευής 
µασκών
Στένσιλ για να σχεδιάζετε 
µάσκες προσώπων, σε 
8 διαφορετικές µορφές 
και φυσικό µέγεθος. Από 
εξαιρετικά ανθεκτικό αλλά 
και πολύ εύπλαστο υλικό 
(30x19) εκ. 

€ 1,87 | 52.052
Στένσιλ λαχανικών
6 τµχ. (14x15) εκ. 

€ 7,72 | 45.004
Στένσιλ κ µοτίφια ζώων αγροκτήµατος

€ 7,72 | 45.038
Στένσιλ κ µοτίφια µέσα στο πάρκο

€ 7,72 | 45.039
Στένσιλ κ µοτίφια κατοικίδια
 

€ 7,72 | 45.032
Στένσιλ κ µοτίφια ζώων θάλασσας “ ”

Σετ από 7 στένσιλ και 7 µοτίφια σε εύχρηστο διάφανο πλαστικό 
βαλιτσάκι, πλένονται εύκολα µετά τη χρήση. (22x16) εκ. 

€ 1,87  
| 52.136
Στένσιλ 
µεταφορικών 
µέσων
6 τµχ. (14x15) εκ. 



Υ
λι

κά
 ζ

ω
γρ

αφ
ικ

ής
 &

 χ
ει

ρο
τε

χν
ία

ς

41Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ

Υ
λι

κά
 ζ

ω
γρ

αφ
ικ

ής
 &

 χ
ει

ρο
τε

χν
ία

ς
Στ

έν
σι

λ

€ 1,87 | 52.053
Στένσιλ ζώων δάσους 6 τµχ. (14x15) εκ. 

€ 1,87 | 52.135
Στένσιλ ζώων 
6 τµχ. (14x15) εκ. 

€ 1,87 | 52.141
Στένσιλ εντόµων
6 τµχ. (14x15) εκ. 

€ 1,87 | 52.140
Στένσιλ ζώων θάλασσας
6 τµχ. (14x15) εκ. 

€ 1,87 | 52.137
Στένσιλ µέσων πρώτων βοηθειών
6 τµχ. (14x15) εκ. 

€ 1,87 | 52.139
Στένσιλ ζώων ζούγκλας
6 τµχ. (14x15) εκ. 

€ 2,04  
| 52.180
Στένσιλ 
Νεράϊδες
6 τµχ. (14x1x15) εκ. 

€ 2,04 | 52.182
Στένσιλ διάστηµα 6 τµχ. (14x1x15) εκ. 

€ 2,04 
| 52.181
Στένσιλ 
πειρατές
6 τµχ. (14x1x15) εκ. 

€ 1,87 | 52.138
Στένσιλ δεινοσαύρων
6 τµχ. (14x15) εκ. 
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€ 3,92  
| 90.348
Πλαστελίνη 
GIOTTO
Συσκευασία 10 
χρωµάτων 20 γρ. 
το καθένα. Πολύ 
µαλακό υλικό από 
φυτικά συστατικά.  

€ 5,09  
| 90.349
Πλαστελίνη 
GIOTTO
Συσκευασία 8 
φωσφορούχων 
χρωµάτων 33 γρ. 
το καθένα. Πολύ 
µαλακό υλικό από 
φυτικά συστατικά.  

€ 7,53  
| 90.350
Πλαστελίνη 
GIOTTO
Συσκευασία 10 
κλασικών και 8 
φωσφορούχων 
χρωµάτων 20 γρ. το 
καθένα. Πολύ µαλακό 
υλικό από φυτικά 
συστατικά.  

€ 1,99 | 290.297
Πλαστελίνη 11 χρώµατα
(12x10x4,5) εκ. 

€ 2,42  
| 120.489
Γύψος 
καλλιτεχνίας 
gesso 1000 γρ.

€ 1,89 | 126.101
Πηλός λευκός 
CARIOCA 500 γρ.
Προσαρµόζεται σε πολλές 
τεχνικές µοντελοποίησης και 
µπορεί να διακοσµηθεί είτε µε 
τέµπερες είτε µε µαρκαδόρους 
(34x24x15) εκ. 

€ 1,89 | 126.102
Πηλός καφέ 
CARIOCA 500 γρ.
Προσαρµόζεται σε πολλές 
τεχνικές µοντελοποίησης και 
µπορεί να διακοσµηθεί είτε µε 
τέµπερες είτε µε µαρκαδόρους 
(34x24x15) εκ. 

€ 6,73 | 152.062
Σφραγίδες  
Χριστουγεννιάτικα  
µε λαβή 6 τµχ.
Κάθε σφραγίδα έχει διάσταση (6x4,8) εκ. 
Το σετ (29x16x5) εκ. 

€ 6,64 | 152.057
Σφραγίδες φρούτων 
µε λαβή 6 τµχ.
Κάθε σφραγίδα έχει διάσταση (6x4,7) εκ. 
Το σετ (29x16x5) εκ. 

€ 6,64 | 152.059
Σφραγίδες άγριων ζώων 
µε λαβή 6 τµχ.
Κάθε σφραγίδα έχει διάσταση (6x4,4) εκ. 
Το σετ (29x16x5) εκ. 

€ 6,64 | 152.060
Σφραγίδες όµορφα 
σχέδια µε λαβή 6 τµχ.
Κάθε σφραγίδα έχει διάσταση (6x4,2) 
εκ. Το σετ (29x16x5) εκ. 

€ 6,73 | 152.061
Σφραγίδες καιρικές 
συνθήκες µε λαβή 6 τµχ.
Κάθε σφραγίδα έχει διάσταση (6x4,5) εκ. 
Το σετ (29x16x5) εκ. 
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€ 2,07 | 290.293
Πηλός λευκός 500 γρ.
Οικονοµικός πηλός από φυσικά υλικά. 
Στεγνώνει στον αέρα (19x8x2,5) εκ. 

€ 1,98 | 90.073
Πηλός λευκός DAS 500 γρ.
(16x3x7) εκ. 

€ 1,98 | 90.072
Πηλός καφέ DAS 500 γρ.
(16x3x7) εκ. 

€ 2,07 | 290.295
Πηλός καφέ 500 γρ.
Οικονοµικός πηλός από φυσικά υλικά. 
Στεγνώνει στον αέρα (19x8x2,5) εκ. 

€ 1,63 
| 120.319
Πηλός φυτικός 
λευκός plus 
500 γρ.
 (9,5x1,5x20) εκ. 

€ 1,63  
| 120.320
Πηλός φυτικός 
καφέ plus 500 
γρ.
 (9,5x1,5x20) εκ. 

€ 2,85  
| 120.315
Πλαστελίνη 550 γρ.
Υπέροχες εύπλαστες 
πλαστελίνες σε 10 έντονα 
χρώµατα µε πλαστικό 
εργαλείο. (19x7x3) εκ. 

100 λευκή
201 κίτρινη
250 πορτοκαλί
310 κόκκινη
330 ροζ
530 µπλε
610 πράσινη
730 καφέ
800 µαύρη
850 γκρι

€ 1,63 | 120.441
Πηλός φυτικός µαύρο χρώµα 500 γρ.

€ 11,76 | 162.215
Εύπλαστος πηλός Hey Clay
Η συσκευασία περιλαµβάνει 18 κουτάκια µε πηλό σε 11 χρώµατα καθώς κάποια 
είναι διπλά. Αρχίζει να σταθεροποιείται σε 20 λεπτά και µετά από 24 ώρες θα 
έχετε ένα µοναδικό νεό παιχνίδι.  

€ 0,54 | 68.001
Γύψος καλλιτεχνίας 
1000 γρ.

€ 10,43 | 90.289
Χαρτόµαζα 1000 γρ.
Τοποθετείστε 3 µεζούρες σκόνης και 1 ποτήρι ζεστό 
νερό, τα ανακατευέτε µέχρι να γίνουν πολτός. Αφήστε 
το υλικό περίπου µια ώρα να στεγνώσει πριν το 
χρησιµοποιήσετε. Για να του δώσετε το σχήµα που 
θέλετε στην επιφάνεια του, χρησιµοποιήστε νερό.  
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€ 7,39 | 112.098
Εργαλεία πλαστελίνης-
πηλού ξύλινα
6 τµχ. (20x0,5x2) εκ. 

€ 4,37 | 52.032
Πρέσες πλαστελίνης-πηλού  (7x8,5) εκ. 

€ 5,36 | 52.060
Ρολά πλαστελίνης και χρωµάτων
(5x2x14) εκ. 

€ 6,86 | 120.043
Πλαστοζυµαράκια
Σε ράβδους των 100 γρ. σε 7 φωτεινά χρώµατα. 
Συσκευασµένα σε πλαστικά κουβαδάκια που 
συµπεριλαµβάνουν και 6 σφραγίδες (3x9,5) εκ. 

€ 1,64  
| 90.388
Εργαλεία 
πλαστελίνης-
πηλού 
πλαστικά
5 τµχ.  

€ 1,59 | 90.371
Πηλός DAS Junior
Ιδανικός για παιδιά άνω των 3 
ετών. ∆ιαθέσιµος σε 10 χρώµατα 
που κρατούν τη λάµψη και τη 
φωτεινότητά τους. Αυτός ο πηλός 
στεγνώνει στον αέρα, δεν χρειάζεται 
ψήσιµο. Με βάση ορυκτά και χωρίς 
γλουτένη. Τα χρώµατα µπορούν 
να αναµειχθούν µεταξύ τους για 
απεριόριστο αριθµό αποχρώσεων. 
∆ιαθέσιµος σε 100 γρ. σε 
συσκευασία που ξανακλείνει, η 
οποία διατηρεί το προϊόν µαλακό, 
ακόµα και µετά το άνοιγµά της.  

€ 8,32 | 52.197
Εργαλεία πλαστελίνης-πηλού ξύλινα
Ολοκληρωµένο σετ 12 εργαλείων.  

€ 1,30 | 152.058
Χάρτινα καλαµάκια 
µεταλλιζέ 25 τµχ.
Σε 8 διαφορετικά χρώµατα. ∆ιάσταση 
από κάθε καλαµάκι (0,6 διάµετρο x 
19,5) εκ. Το σετ (9x1,2x20) εκ. 

€ 1,20 | 152.064
Χάρτινα καλαµάκια  
πουά 25 τµχ.
Σε 8 διαφορετικά χρώµατα. ∆ιάσταση 
από κάθε καλαµάκι (0,6 διάµετρο x 
19,5) εκ. Το σετ (9x1,2x20) εκ. 

€ 1,30 | 152.063
Χάρτινα καλαµάκια 
χρωµατιστά 25 τµχ.
Σε 8 διαφορετικά χρώµατα. ∆ιάσταση 
από κάθε καλαµάκι (0,6 διάµετρο x 
19,5) εκ. Το σετ (9x1,2x20) εκ. 
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€ 2,12 | 52.178
Κύβος κοπής πλαστελίνης-πηλού 
ζώα ζουγκλας
6 σχέδια (9x9x9) εκ. 

€ 2,12 | 52.177
Κύβος κοπής πλαστελίνης-πηλού 
δεινόσαυροι
6 σχέδια (9x9x9) εκ. 

€ 1,37 | 52.034
Πλάστης ρολό
(8,5x3,5x13,5) εκ. 

€ 1,32 | 52.033
Πλάστης πλαστικός
(4x21) εκ. 

€ 1,72 | 52.030
Κόφτης πλαστελίνης-πηλού τροχός
3 τµχ. (6x1,5x18,5) εκ. 

€ 1,72 | 52.031
Κόφτης πλαστελίνης-πηλού ζικ-ζακ
3 τµχ. (6x1,5x18,5) εκ. 

€ 8,40 | 52.196
Πλάστες ξύλινοι
Σετ 3 τµχ. (20χ4) εκ.

€ 7,83 | 52.190
Πλάστες καουτσούκ
Σετ 4 τµχ. κατάλληλοι για χρώµα, πλαστελίνη και πηλό 
(18χ4) εκ.

€ 7,54 | 52.193
Πλάστες καουτσούκ 
Χριστούγεννα 4 τµχ.
Κατάλληλοι για χρώµα, πλαστελίνη 
και πηλό (18χ4) εκ.

€ 1,68  
| 290.400
Πλάστης 
ξύλινος
(2,2x18) εκ. 

€ 5,86 
| 120.486
Γάζες γύψου 
χειροτεχνίας
Συσκευασία 2 ρολών 
µήκους 2,70 µέτρων 
και 10 εκατοστών 
πλάτους το καθένα.  
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€ 1,89 | 52.035
Φόρµες πλαστελίνης-πηλού παιδιά
3 τµχ. (9x1,5x11) εκ. 

€ 2,42 | 52.084
Φόρµες πλαστελίνης-πηλού 
ζωάκια
6 τµχ. (9x1,5x5) εκ. 

€ 2,04 | 52.083
Φόρµες πλαστελίνης-πηλού 
Χριστουγέννων
6 τµχ. (5,5x1,5x9) εκ. 

€ 1,93 | 52.085
Φόρµες πλαστελίνης-πηλού 
σαλιγκάρι και έντοµα
4 τµχ. (11,5x1,5x6,5) εκ. 

€ 2,16 | 52.115
Φόρµες πλαστελίνης-πηλού φρούτα
6 τµχ. (3,5x1,2x11,5) εκ. 

€ 2,42 | 52.114
Φόρµες πλαστελίνης-πηλού λαχανικά
6 τµχ. (3,5x1,2x11,5) εκ. 

€ 2,16 | 52.129
Φόρµες πλαστελίνης-πηλού ζώα ζούγκλας
6 τµχ. (11,5x1,5x6,5) εκ.  

€ 2,27  
| 52.179
Φόρµες 
πλαστελίνης-
πηλού Halloween
6 τµχ.  

€ 6,12 | 15.041
Φόρµες πλαστελίνης-πηλού µεγάλες
12 τµχ. (6x2,5x10) εκ. 

€ 1,36 | 290.003
Φόρµες πλαστελίνης & πηλού
10 τµχ. (3,5) εκ. 

€ 5,00  
| 90.366
Μεταλλικά 
καλούπια 
πλαστελίνης-
πηλού  
12 τµχ.  
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€ 6,46 | 120.413
Καλούπια γύψου  
fancy
6 σχέδια (21x29) εκ.

€ 7,96  
| 120.414
Καλούπια γύψου 
αυγοθήκη
4 σχέδια (9x9) εκ. 

€ 6,46  
| 120.394
Καλούπι 
γύψου 
πεταλούδες
4 σχέδια (6x5)  
και (9x6) εκ.  

€ 7,06  
| 120.396
Καλούπι γύψου 
ρεσώ φεγγάρι 
και αστέρια
2 σχέδια (17x24) εκ. 

€ 7,50 | 120.406
Καλούπι γύψου 
µάσκα fashion 
(18) εκ. 

€ 7,96

| 120.407
Καλούπι γύψου 
µάσκα Βενετίας
 (15x22) εκ. 

€ 6,90 | 120.408
Καλούπια γύψου άγγελοι
4 σχέδια (18x23) εκ. 

€ 7,96 | 120.409
Καλούπια γύψου κέικ 6 σχέδια (4,7) εκ. 

€ 7,96  
| 120.410
Καλούπια 
γύψου monste
5 σχέδια 
(13,5x10,5x1,5) εκ. 

€ 6,46 | 120.411
Καλούπια γύψου 
τριαντάφυλλα
2 σχέδια (21x29) εκ. 

€ 6,46 | 120.412
Καλούπια γύψου 
maritime
3 σχέδια (21x29) εκ. 

€ 6,46 | 120.393
Καλούπι γύψου µάσκες
10 σχέδια (2,5x4) και (4,5x7,5) εκ.  

€ 5,86 | 120.480
Καλούπι γύψου καρδιές
∆ιαστάσεις κάθε σχεδίου περίπου 
(9χ5) εκ. (23x19) εκ. 
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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
251 δέντρο Xριστουγέννων
252 χιόνι
253 άγγελος
254 καµπάνα
256 κηροπήγιο
257 Άγιος Bασίλης σχέδιο 2
258 Χριστουγεννιάτικο δένδρο

€ 2,79 (ανά τµχ.) | 95.017
Φιγουροκόπτες µικροί

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

€ 4,24 (ανά τµχ.) | 95.018
Φιγουροκόπτες µεγάλοι
(7,5x5,2x4,8) εκ. 

“ ”
Μεγάλη ποικιλία σχεδίων  

σε 2 µεγέθη για κάρτες και κολάζ 
(6,5x4,4x4,3) εκ. 

01 καρδιά
05 φιόγκος
17 αστέρι
24 πεταλούδα
43 άνθος

€ 7,90 (ανά τµχ.)  
| 95.021
Φιγουροκόπτες 3D
∆ιαστάσεις αποτυπώµατος 3~3,5 εκ. 
αναλόγως του σχεδίου (6,9x5,8x9,7) εκ. 

€ 3,95 | 95.010
Φιγουροκόπτης γωνία
(8x6x5,5) εκ. 

53 άγγελος
54 καµπάνα
58  Χριστουγεννιάτικο 

δένδρο 
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€ 0,58 | 95.005
Ψαλίδι για κολάζ
µεταλλικό µε στρογγυλεµένες άκρες (13,5x) εκ. 

€ 7,83 | 95.001
Ψαλίδι ζικ-ζακ 
µεταλλικό
µεταλλικό (20) εκ. 

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

€ 1,47 | 95.023
Ψαλίδι ζικ-ζακ Νο.4
µεταλλικό (16) εκ. 

€ 1,47 | 95.024
Ψαλίδι ζικ-ζακ Νο.5
µεταλλικό (16) εκ. 

€ 1,47 | 95.025
Ψαλίδι ζικ-ζακ Νο.1
µεταλλικό (16) εκ. 

€ 1,47 | 95.026
Ψαλίδι ζικ-ζακ Νο.2
µεταλλικό (16) εκ. 

€ 1,47 | 95.027
Ψαλίδι ζικ-ζακ Νο.3
µεταλλικό (16) εκ. 

€ 1,05 | 95.020
Ψαλίδι 
εργοθεραπείας
(16) εκ. 

€ 0,62  
| 290.030
Ψαλιδάκι
(12,5x) εκ. 

€ 1,28 | 95.007
Ψαλίδι  
νηπιαγωγού
µεταλλικό (21x) εκ. 

€ 0,71 | 95.006
Ψαλίδι 
αριστερόχειρα
µεταλλικό (13,5x) εκ. 

€ 1,39 | 171.168
Ψαλίδι 21 εκ.  
(21x) εκ.

€ 5,81  
| 54.233
Φιγουροκόπτης 
γωνία καρδιά
(15x5) εκ. 

€ 6,21 | 54.234
Επιφάνεια κοπής κ κοπίδι
(19x23) εκ. 

πεταλούδες

µαργαρίτες

καρδούλες

δαντέλα

€ 10,51  
| 54.235-1
Φιγουροκόπτες 
µπορντούρες
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Στυλοκόλλα LOGO 
60 cc
(2x11) εκ. 

€ 0,98 | 99.002
Κόλλα LOGO G 38 cc
(4x13,5) εκ. 

€ 2,56 | 99.003
Κόλλα γίγας LOGO G 
130 cc
(5,5x21) εκ. 

€ 13,64 | 56.065
Γόµα σχεδίου 250 ml
Mπλε χρώµα, για χαρτιά, χρήση 
µε πινέλο, ιδανική για εργασίες 
µε ακουαρέλα, καθαρίζεται 
µε νερό πριν στεγνώσει. 
Ζωγραφίζουµε ένα σχέδιο, 
το αφήνουµε να στεγνώσει 
και δίνουµε στο παιδί το χαρτί 
σχεδιασµένο. Το Mail’Gom 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. 

€ 0,50 | 290.008
Κόλλα stick 10 γρ. (3,5) εκ. 

€ 0,78 | 290.006
Κόλλα λευκή 100 ml (3,5) εκ. 

€ 0,42 | 120.398
Κόλλα stick Stanger 10 γρ.
(2x8,5) εκ. 

€ 0,66 | 120.400
Κόλλα stick Stanger 20 γρ.
(2,5x9) εκ. 

€ 0,70 | 290.390
Κόλλα υγρή 
twin tip 45 ml
Με διπλή µύτη (1,5) εκ. 

€ 1,88 | 290.415
Κόλλα λευκή 250 ml (3,5) εκ. 

€ 1,19  
| 227.014
UHU stic  
8,2 γρ.

€ 2,08  
| 227.015
UHU stic 
21 γρ.

€ 2,60  
| 227.016
UHU stic  
40 γρ.

“ ”
Κόλλα STIC χωρίς διαλύτες για χαρτί και χαρτόνι µε καπάκι ασφαλείας που βιδώνει 

και την διατηρεί αναλλοίωτη. Απλώνεται εύκολα και ξεπλένεται µε κρύο νερό.  

€ 1,04  
| 227.017
UHU Glue Pen 
50 ml
Χωρίς διαλύτες, µη 
τοξική, υγρή κόλλα 
για χαρτί και χαρτόνι. 
Το µαλακό πάνινο 
άκρο της µύτης 
διασφαλίζει εύκολο 
και καθαρό κόλληµα. 
∆εν ζαρώνει το χαρτί.  

€ 0,78 | 290.417
Κόλλα stick 20 γρ.

€ 1,24 | 290.425
Κόλλα stick 40 γρ.
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€ 5,03 | 152.016
Πιστολάκι σιλικόνης 
7,2 χιλ.
Στη συσκευασία περιλαµβάνονται 2 
ράβδοι σιλικόνης 7,2 χιλ. (9x14) εκ. 

€ 1,03 | 152.015
Ράβδοι σιλικόνης 7,2 χιλ.
Σετ 12 τµχ. για χρήση µε το πιστολάκι σιλικόνης, 
κωδικός: 152.016 (0,72x15) εκ. 

€ 1,90 | 227.007
UHU Twist n Glue 35 ml

€ 3,06 | 227.008
UHU Twist n Glue 90 ml

€ 2,02  
| 227.009
UHU 35 ml Twist 
n Glue ReNature 
solvent free
Κόλλα διάφανη γενικής 
χρήσεως, χωρίς διαλύτες, 
σε πλαστικό µπουκάλι από 
φυτικά υλικά, ξεπλένεται µε 
σαπούνι.  

€ 2,63  
| 227.011
UHU Power 
Glue 33 ml
Πανίσχυρη, αδιάβροχη, 
µόνιµα ελαστική, κόλλα 
γενικής χρήσης για 
πολύ δυνατές, γρήγορες, 
διάφανες και καθαρές 
κολλήσεις.  

€ 5,54 | 
227.012
UHU Power Spray 
200 ml
Πανίσχυρη βενζινόκολλα 
γενικής χρήσης σε σπρέυ 
για µεγάλες επιφάνειες. 
Γρήγορη, καθαρή, πολύ 
δυνατή µε εξαιρετικά οµαλό 
και οµοιόµορφο ψεκασµό.  

€ 4,44 | 227.019
UHU Glue Varnish 150 ml
Κόλλα που στερεοποιεί και δίνει µατ φινίρισµα. Κατάλληλη για 
ντεκουπάζ σχεδόν µε κάθε είδους υλικό, για να σκληραίνει τα 
υφάσµατα και να αδιαβροχοποιεί φωτογραφίες.  

€ 2,13 | 227.018
UHU Kid - Arts n Crafts 100 ml
Λευκή κόλλα χωρίς διαλύτες µε βολική ενσωµατωµένη σπάτουλα 
για συνεχή ροή ή µικρές σταγόνες. ∆ιαφανής όταν στεγνώνει. 
Μαλακή φιάλη, ιδανική για παιδιά. Ξεπλένεται µε νερό.  

€ 2,76 | 227.026
UHU Super Glue Control 
(στιγµής) 3 γρ.
Εξαιρετικά γρήγορη και δυνατή υγρή κόλλα 
στιγµής µε τεχνολογία άµεσης διακοπής ροής.  

“ ”
Κόλλα γενικής χρήσης σε µαλακό µπουκάλι µε 
µοναδικό έυχρηστο στόµιο τριπλής χρήσης που 
επιτρέπει την κόλληση σε τελείες, γραµµές ή 

µεγαλύτερες επιφάνειες. Ιδανική για το σχολείο. 

€ 1,47 | 227.006
UHU Flex Tube 20 ml
Κόλλα για όλες τις χρήσεις σε ειδικό µαλακό, 
άθραυστο, πλαστικό σωληνάριο για ευκολότερη 
εφαρµογή και µεγαλύτερη ακρίβεια.  

€ 1,66 | 227.005
UHU Ο Παντοκολλητής Gel Extra 31 ml
∆ιάφανη κόλλα γενικής χρήσης σε µορφή GEL µε ελεγχόµενη ροή 
για κόλληση που δεν στάζει. Ιδανική για κάθετες επιφάνειες.  
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€ 3,26 | 112.006
Μαγνήτες 50 τµχ. (0,3x1,4) εκ. 

€ 9,57 | 112.092
Αυτοκόλλητο λευκό velkro
Ρολό (2x500) εκ. 

€ 1,55 | 112.093
Αυτοκόλλητο λευκό velkro στρόγγυλο
Το σετ αποτελείται από 12 ζεύγη (2) εκ. 

€ 1,60 | 120.258
Ταινία διπλής όψης 3,8 εκ.
 (3,8x1000) εκ. 

€ 1,98 | 120.325
Χαρτοταινία 5 εκ.
 (5x4000) εκ. 

€ 4,36 | 112.007
Μαγνήτες 50 τµχ. (0,3x2) εκ. 

€ 9,12 | 45.082 
Αυτοκόλλητα 
µαγνητάκια
Περιλαµβάνει 50 µαγνήτες 
2x2 εκ, στην πίσω όψη έχουν 
αυτοκόλλητο (8x30) εκ. 

€ 1,92  
| 227.020
UHU  
Patafix 80 τµχ.
80 λευκά αφαιρούµενα και 
επαναχρησιµοποιούµενα 
µαξιλαράκια κόλλας σε 
µορφή πλαστελίνης για 
γρήγορη και καθαρή 
στερέωση χαρτιού και 
µικρών αντικειµένων.  

€ 1,97  
| 227.023
UHU Patafix 
Invisible 56 τµχ.
56 αυτοκόλλητα διπλής 
όψης διάφανα, εντελώς 
αόρατα σε γυάλινες 
επιφάνειες και διάφανα 
αντικείµενα.  

€ 1,20  
| 290.392
Power tack
50 γρ. (1,5) εκ. 

€ 1,34  
| 290.436
Μαγνήτες στρόγγυλοι 
10 τµχ.
(0,12x0,04) εκ. 

€ 0,91 | 99.010
Ταινιόκολλα LOGO 8 χιλ. (0,8x1000) εκ. 

€ 1,63 | 99.015
Ταινιόκολλα LOGO 8,4 χιλ. (0,84x1200) εκ. 

€ 1,63 | 99.016
Ταινιόκολλα LOGO 8,4 χιλ. (0,84x1200) εκ. 

€ 1,30 | 120.481
Χαρτοταινία 3 εκ.
Χαρτοταινία υψηλής ποιότητας 
40 µέτρων (3x4000) εκ. 

€ 0,74 | 120.492
Χαρτοταινία 1,9 εκ.
(1,9x4000) εκ. 
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€ 4,45 | 120.042
Κόλλα λευκή
Σε πλαστικό µπουκάλι 
1000 γρ. (7x25) εκ. 

€ 0,97  
| 120.337
Κόλλα ρευστή, 
διάφανη 80 ml

€ 4,33  
| 120.343
Κόλλα 
permanent 
σπρέυ 150 ml

€ 3,38  
| 120.336
Κόλλα ρευστή 1 L

€ 0,84  
| 120.416
Κόλλα λευκή 
80 γρ.

€ 1,90  
| 120.417
Κόλλα λευκή 
250 γρ.

€ 1,52 | 27.105
Πινέλα κόλλας πλαστικά 
10 τµχ.  

€ 3,90 | 104.001
Κόλλα κρισταλιζέ
Κλασική κόλλα χειροτεχνίας σε παχύρεστη 
µορφή και συσκευασία 500 γρ. Πρόκειται 
για λευκή κόλλα που γίνεται διάφανη όταν 
στεγνώσει (8x13x12) εκ. 

€ 0,73 | 227.001
UHU Ο Παντοκολλητής 7 ml

€ 3,67 | 227.004
UHU Ο Παντοκολλητής 125 ml

€ 1,64 | 227.003
UHU Ο Παντοκολλητής 35 ml

€ 1,12 | 227.002
UHU Ο Παντοκολλητής 20 ml

“ ”
 Κόλλα γενικής χρήσης για διάφανο, 

γρήγορο και µόνιµο κόλληµα που παραµένει 
ελαστικό. ∆εν ζαρώνει το χαρτί. 

“

”

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.  

€ 2,38 | 126.128
Κόλλα λευκή υγρή 
CARIOCA 500 γρ.
Μόλις στεγνώσει γίνεται διάφανη. 
Χωρίς τοξικές ουσίες, ξεπλένεται 
εύκολα µε νερό (34x21x23) εκ. 

€ 0,70 | 126.126
Κόλλα λευκή υγρή 
CARIOCA 100 γρ.
Μόλις στεγνώσει γίνεται 
διάφανη. Χωρίς τοξικές ουσίες, 
ξεπλένεται εύκολα µε νερό.  

€ 1,49 | 126.127
Κόλλα λευκή υγρή 
CARIOCA 250 γρ.
Μόλις στεγνώσει γίνεται 
διάφανη. Χωρίς τοξικές ουσίες, 
ξεπλένεται εύκολα µε νερό.  
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€ 2,52  
| 170.031
Αυτοκόλλητα 
πέρλες λευκές
(2,5), (3,5), (5) χιλ. 
80 τµχ.  

€ 2,246  
| 170.032
Αυτοκόλλητα 
πέρλες 
λουλούδια
6 χιλ. 80 τµχ.  

€ 2,52 | 170.033
Αυτοκόλλητα πέρλες στρόγγυλες 6 χιλ. 100 τµχ.  

€ 3,49  
| 54.097
Αυτοκόλλητες 
καµπανούλες
4 τµχ. (7x17) εκ. 

€ 1,62  
| 54.090
Αυτοκόλλητες 
κάρτες 
µπαλόνια
(16,5x11) εκ. 

€ 1,62  
| 54.089
Αυτοκόλλητα 
χρυσό χιόνι
(16,5x11) εκ. 

€ 3,32  
| 54.092
Αυτοκόλλητα 
Baby Girl 1
(7x17) εκ. 

€ 3,49  
| 54.093
Αυτοκόλλητα 
Baby Boy 2
(7x17) εκ. 

€ 3,49  
| 54.094
Αυτοκόλλητα 
Baby Girl 2
(7x17) εκ. 

€ 1,56  
| 120.447
Αυτοκόλλητα 
χρυσά 
diamond 
strass
4 χιλ.  
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€ 1,56  
| 120.446
Αυτοκόλλητα 
ασηµί diamond 
strass
4 χιλ.  

€ 1,56  
| 120.448
Αυτοκόλλητα 
χρωµατιστά 
diamond strass
4 χιλ.  

€ 1,56  
| 120.449
Αυτοκόλλητα 
χρωµατιστά 
diamond strass
4 χιλ.  

€ 2,94 | 54.180
∆αντέλα αυτοκόλλητη λουλούδια
Ρολό 2 µ.  

€ 2,58 | 54.181
∆αντέλα αυτοκόλλητη καρδιές
Ρολό 2 µ.  

€ 2,94 | 54.183
∆αντέλα αυτοκόλλητη φύλλα 
δέντρου
Ρολό 2 µ.  

€ 3,93 | 54.184
∆αντέλα αυτοκόλλητη baroque
Ρολό 2 µ.   

€ 3,93 | 54.185
∆αντέλα αυτοκόλλητη κέντηµα
Ρολό 2 µ.  

€ 6,12 | 170.082
Περίγραµµα contour 
µαύρο 20 ml
Με λεπτή µύτη για εύκολη 
εφαρµογή (8) εκ. 

€ 1,40  
| 120.432
Αυτοκόλλητα 
πέρλες 
χρυσές
6 χιλ. 100 τµχ.  

€ 6,12 | 170.080
Περίγραµµα contour 
χρυσό 20 ml
Με λεπτή µύτη για εύκολη 
εφαρµογή (8) εκ. 

€ 6,12 | 170.081
Περίγραµµα contour 
ασηµί 20 ml
Με λεπτή µύτη για εύκολη 
εφαρµογή (8) εκ. 

€ 0,42 | 120.498
Χρυσόσκονη  
σε αλατιέρα  
κόκκινη 20 γρ.

€ 0,42 | 120.496
Χρυσόσκονη  
σε αλατιέρα  
χρυσή 20 γρ.

€ 0,42 | 120.497
Χρυσόσκονη  
σε αλατιέρα  
ασηµί 20 γρ.
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€ 4,10 | 112.072
Γενειάδα Αγίου Βασίλη
 (18) εκ. 

€ 2,69  
| 52.108
Κάρτες 
Χριστουγεννιάτικες 
σετ 8 τεµαχίων
(11,5x16) εκ. 

€ 2,33  | 52.095
Χάρτινες µπορντούρες Χριστουγέννων
(20,5x2) εκ. 

€ 4,89 | 52.096
Μόµπιλε Χριστουγεννιάτικα  
(21x25,5) εκ. 

€ 7,64 | 52.165 
Χριστουγεννιάτικα vitro 24 τµχ.
24 τµχ. Περιλαµβάνει 4 βαζάκια µε χρώµα (κοκκινο, κίτρινο, µπλε, 
πρασινο) και χρυσό κορδόνάκι.  

€ 3,12 | 227.035
UHU Glitter Glue Original
6x10ml  

€ 2,43 | 227.037
UHU Glitter Glue 90 γρ.  

€ 3,50 | 227.036
UHU Glitter Glue Shiny
6x10ml  “ ”

∆ηµιουργική διασκέδαση µε γκλίτερ, για διάφορα υλικά, εξαιρετικά µαλακό 
σωληνάριο, ακροφύσιο ακριβείας, δεν στάζει και δεν δηµιουργεί ίνες, 

χωρίς διαλύτες, δερµατολογικά ελεγµένη. Κατάλληλη για διάφορα υλικά, 
όπως χαρτί, χαρτόνι, ξύλο, κλπ. Η συσκευασία περιέχει τα εξής λαµπερά 

χρώµατα ζωγραφικής: χρυσό, ασηµί, κόκκινο, πράσινο, µπλε, µωβ.  

€ 1,20  
| 171.067
Αυτοκόλλητη 
ταινία glitter
Αυτοκόλλητη ταινία σε 
5 λαµπερά χρώµατα 
(200x1,5) εκ. 

€ 2,26  
| 171.076
Σπρέυ χιόνι 
300 ml

€ 3,91 | 52.213
∆ιακοσµητικά για 
παράθυρα, Χριστούγεννα 
σετ 4 τµχ. (20) εκ. 

€ 1,76  
| 89.009
Χιόνι  
40 γρ.
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€ 2,90 | 52.038
Χρυσόσκονη
Άριστης ποιότητας σε βάζο 100 γρ. 
διαθέσιµη σε 7 χρωµατισµούς!  

€ 5,94 | 52.127
Χρυσόσκονη ψιλή
Άριστης ποιότητας σε βάζο 400 
γρ. διαθέσιµη σε 5 χρωµατισµούς 
(7x15) εκ. 

€ 2,62  
| 120.415
Χρυσόσκονη 
µε κόλλα
5 χρώµατα των 
10,5 ml  

€ 2,98  
| 120.443
Χρυσόσκονη 
neon
6 χρώµατα των 
6 γρ.  

€ 2,12 | 52.128
Χρυσόσκονη σε αλατιέρες
6 χρώµατα των 8 γρ. (2,2x8,5) εκ. 

€ 0,58  
| 120.467
Χρυσόσκονη 
µε κόλλα 
ασηµί
15 γρ.  

€ 0,58  
| 120.468
Χρυσόσκονη 
µε κόλλα 
κόκκινη
15 γρ.  

€ 1,24 
| 120.469
Χρυσόσκονη µε 
κόλλα χρυσή
40 γρ.  

€ 1,24 | 120.470
Χρυσόσκονη µε κόλλα ασηµί
40 γρ.  

€ 0,58  
| 120.466
Χρυσόσκονη 
µε κόλλα 
χρυσή
15 γρ.  

€ 1,89  
| 126.130
Χρυσόσκονη 
µε κόλλα Neon 
CARIOCA 6 τµχ.
Κάθε σωληνάριο είναι 10,5 
ml. Στεγνώνουν σε 30 
δευτερόλεπτα.  

€ 1,89  
| 126.129
Χρυσόσκονη µε 
κόλλα Glitter 
CARIOCA 6 τµχ.
Κάθε σωληνάριο είναι 
10,5 ml. Στεγνώνουν σε 
30 δευτερόλεπτα.  
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€ 2,18 (ανά τµχ.) | 216.004
Χαρτόνι µε γυαλιστερά ανάγλυφα αστεράκια
220 γρ. (47x69) εκ. 

02 λευκό                            01 σαµπανί                        45 κόκκινο                          56 πράσινο

€ 1,50 (ανά τµχ.) | 216.034
Χαρτόνι χρυσά αστέρια
300 γρ. (50x70) εκ. 

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

€ 1,76 (ανά τµχ.) | 216.036
Χαρτόνι αστέρια
300 γρ. (50x70) εκ. 

20 κόκκινο              30 µπλε                    50 πράσινο                      60 ρoζ

€ 1,78  
| 216.088
Χαρτόνι X-mas 
δενδράκια
300 γρ. 
(50x70) εκ. 

€ 1,31  
| 216.079
Χαρτόνι Vintage 
δωράκια 
Χριστουγέννων
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,78  
| 216.084
Χαρτόνι X-mas 
νυφάδες 
πορτοκαλί
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,78  
| 216.085
Χαρτόνι X-mas 
αστέρια
300 γρ. 
(50x70) εκ. 

€ 1,78  
| 216.086
Χαρτόνι X-mas 
ξωτικά
300 γρ. 
(50x70) εκ. 

€ 1,78  
| 216.087
Χαρτόνι X-mas 
muffins
300 γρ. 
(50x70) εκ. 
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€ 1,76 (ανά τµχ.)  

| 216.037
Χαρτόνι χαρούµενος 
χιονάνθρωπος
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,76 (ανά τµχ.)  

| 216.038
Χαρτόνι 
Χριστουγεννιάτικο 
πάρτυ
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,76 (ανά τµχ.)  

| 216.040
Χαρτόνι 
Χριστουγεννιάτικο 
δέντρο
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,76 (ανά τµχ.)  

| 216.041
Χαρτόνι merry 
xmas
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,76 (ανά τµχ.)  

| 216.042
Χαρτόνι X-mas 
Patchwork
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,42 (ανά τµχ.)  

| 216.044
Χαρτόνι gift boxes
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,57 (ανά τµχ.)  

| 216.076
Χαρτόνι κάνσον 
χρυσό µατ
Με λεία υφή µατ 300 γρ. 
(50x70) εκ. 

€ 1,57 (ανά τµχ.)  

| 216.077
Χαρτόνι κάνσον 
ασηµί µατ
Με λεία υφή µατ 300 γρ. 
(50x70) εκ. 

Χαρτόνια 2 όψεων
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€ 1,25 | 54.227
Αλουµινόχαρτο αστέρια 2 όψεων
(50x78) εκ. 

χρυσό
µπλε
φουξ

ασηµί
κόκκινο
πράσινο

€ 3,80 (ανά τµχ.)  
| 54.118
Ολογραφικό 
χαρτόνι αστέρια 
ιριδίζον
160 γρ. (50x70) εκ. 

€ 3,80 (ανά τµχ.)  
| 54.119
Ολογραφικό 
χαρτόνι πρίσµα 
ιριδίζον
160 γρ. (50x70) εκ. 

€ 4,20 (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

€ 1,20  
| 171.074
Χαρτόνι 
σελήνη
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 0,78 | 290.423-1
Χρυσοχάρτονο χρυσό διπλής όψης 250 γρ. (50x70) εκ. 
€ 0,78 | 290.423-2
Χρυσοχάρτονο ασηµί διπλής όψης 250 γρ. (50x70) εκ. 
€ 0,78 | 290.423-3
Χρυσοχάρτονο κόκκινο διπλής όψης 250 γρ. (50x70) εκ. 
€ 0,78 | 290.423-4
Χρυσοχάρτονο µπλε διπλής όψης 250 γρ. (50x70) εκ. 
€ 0,78 | 290.423-5
Χρυσοχάρτονο πράσινο διπλής όψης 250 γρ. (50x70) εκ. 
€ 0,59 | 290.424-1
Χρυσοχάρτονο χρυσό 250 γρ. (50x70) εκ. 
€ 0,59 | 290.424-2
Χρυσοχάρτονο ασηµί 250 γρ. (50x70) εκ. 
€ 0,59 | 290.424-3
Χρυσοχάρτονο κόκκινο 250 γρ. (50x70) εκ. 
€ 0,59 | 290.424-4
Χρυσοχάρτονο µπλε 250 γρ. (50x70) εκ. 
€ 0,59 | 290.424-5
Χρυσοχάρτονο πράσινο 250 γρ. (50x70) εκ. 
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€ 1,35 (ανά τµχ.)  
| 216.060
Αλουµινόχαρτο 2 όψεων
100 γρ. (50x78) εκ. 

€ 1,46 (ανά τµχ.)  
| 216.061
Αλουµινόχαρτο 2 όψεων 
αστέρια
100 γρ. (50x78) εκ. 

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

€ 2,18 (ανά τµχ.) | 216.062
Χαρτόνι µε γυαλιστερές 
ανάγλυφες πεταλούδες
220 γρ. (47x69) εκ. 

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

€ 4,16 (ανά τµχ.) | 216.075
Αυτοκόλλητο ολογραφικό 60 γρ. (50x100) εκ.

02 λευκό

€ 1,18 | 171.066
Φύλλο glitter 290 γρ.
Σε 10 χρώµατα (50x70) εκ. 
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€ 1,63 (ανά τµχ.) | 216.001
Χαρτόνι ανάγλυφο arabesken
220 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,61 (ανά τµχ.) | 216.002
Χαρτόνι ανάγλυφο bubbles
220 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,63 (ανά τµχ.) | 216.003
Χαρτόνι ανάγλυφο αστέρια
220 γρ. (50x70) εκ. 

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 27 mingrot         39 conigs µπλε    56 πράσινο       85 γκρι             90 µαύρο

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

51 λαχανί             65 λιλά              67 ροζ   70 κρεµ               73 γήινο            

€ 2,18 (ανά τµχ.) | 216.005
Χαρτόνι µε γυαλιστερό ανάγλυφο στολισµό
220 γρ. (47x69) εκ. 

€ 2,18 (ανά τµχ.) | 216.006
Χαρτόνι µε γυαλιστερές ανάγλυφες λωρίδες
220 γρ. (47x69) εκ. 

€ 2,18 (ανά τµχ.) | 216.007
Χαρτόνι µε γυαλιστερά ανάγλυφα λουλούδια
220 γρ. (47x69) εκ. 
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02 λευκό   01 σαµπανί   28 κόκκινο φωτιάς

€ 1,76 | 216.032
Χαρτόνι Πασχαλινό 1
2 όψεων 
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,76 | 216.033
Χαρτόνι Πασχαλινό 2
2 όψεων 
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,78 | 216.082
Χαρτόνι Πασχαλινά αυγά
2 όψεων 
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,55 | 216.089
Χαρτόνι arabesken 2 όψεων 220 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,31  
| 216.078
Χαρτόνι 
Vintage φύλλα 
Φθινοπώρου
2 όψεων 
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,28  
| 216.093
Χαρτόνι 
matt-line 
Halloween
2 όψεων 
250 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,28  
| 216.090
Χαρτόνι matt-
line alpaka
2 όψεων 
250 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,28  
| 216.091
Χαρτόνι matt-line 
τερατάκια
2 όψεων 
250 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,28  
| 216.092
Χαρτόνι matt-
line θαλάσσιος 
κόσµος
2 όψεων 
250 γρ. (50x70) εκ. 
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€ 1,42 | 216.016
Χαρτόνι λουλούδια 2 όψεων 300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,42 | 216.015
Χαρτόνι µπορντούρας
2 όψεων
300 γρ. (50x70) εκ. 

30 µπλε                 

€ 1,76 | 216.017
Χαρτόνι µήλο 2 όψεων
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,76 | 216.018
Χαρτόνι denim 2 όψεων
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,76 | 216.019
Χαρτόνι πουά fun 2 όψεων
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,76 | 216.020
Χαρτόνι ριγέ fun 2 όψεων
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,76 | 216.021
Χαρτόνι ποδόσφαιρο 2 όψεων
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,40 | 216.022
Χαρτόνι εργασίες 2 όψεων
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,76 | 216.023
Χαρτόνι πειρατές 
2 όψεων
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,76 | 216.024
Χαρτόνι dino
2 όψεων
300 γρ. (50x70) εκ. 

Χαρτόνια 2 όψεων

40 πορτοκαλί
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€ 1,42 | 216.025
Χαρτόνι dragons 2 όψεων
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,76 | 216.027
Χαρτόνι flip flop 2 όψεων
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,42  
| 216.028
Χαρτόνι παιδιά/
λουλούδια
2 όψεων
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,76 | 216.030
Χαρτόνι wichtel 2 όψεων
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,76 | 216.031
Χαρτόνι foxes 2 όψεων
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,76 | 216.045
Χαρτόνι καλοκαιρινός κήπος 2 όψεων
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,76 | 216.046
Χαρτόνι Patchwork 2 όψεων
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,42 | 216.047
Χαρτόνι παιδιά 2 όψεων
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,76 | 216.048
Χαρτόνι κουκουβάγιες 2 όψεων
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,42 | 216.049
Χαρτόνι γατάκια 2 όψεων
300 γρ. (50x70) εκ. 

Χαρτόνια 2 όψεων

€ 6,49  
| 216.098 
Χαρτόνι µε υφή 
δέρµατος
Κάθε σετ περιλαµβάνει 
5 φύλλα ίδιου 
χρώµατος 250 γρ. 
∆αιτίθεται σε 3 
χρώµατα, µπορντώ, 
καφέ ή µαύρο  
(50x70) εκ. 90 µαύρο 76 καφέ 28 κόκκινο
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€ 1,76 | 216.050
Χαρτόνι λουλούδια/πουλιά 2 όψεων
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,42 | 216.051
Χαρτόνι κύκλοι 2 όψεων
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,76 | 216.052
Χαρτόνι Lollipops
2 όψεων
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,76 | 216.053
Χαρτόνι νότες
2 όψεων
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,42 | 216.054
Χαρτόνι γράµµατα
2 όψεων
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,42 | 216.055
Χαρτόνι βιβλία
2 όψεων
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,20 | 216.056
Χαρτόνι κοµφετί
2 όψεων
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,76 | 216.057
Χαρτόνι τριαντάφυλλα
2 όψεων
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,42 | 216.058
Χαρτόνι Edelweiss
2 όψεων
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,76 | 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

 πράσινο                  60 ροζ
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€ 1,20 | 216.008
Χαρτόνι ριγέ
2 όψεων
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,20 | 216.009
Χαρτόνι πουά 2 όψεων
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,20 | 216.010
Χαρτόνι πουά/ριγέ
2 όψεων
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,20  
| 216.011
Χαρτόνι καρώ 2 
όψεων
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,20 | 216.012
Χαρτόνι τουλίπες
2 όψεων
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,20  
| 216.013
Χαρτόνι 
µαργαρίτες
2 όψεων
300 γρ. (50x70) εκ. 

 20 κόκκινο                        30 µπλε                           50 πράσινο                       80 κίτρινο-µαύρο

20 κόκκινο                         30 µπλε                            50 πράσινο                      70 κόκκινο-µαύρο

10 κίτρινο                 30 µπλε                        40 πορτοκαλί                   50 πράσινο

60 ροζ                            65 λιλά                         70 ροζ-καφέ

70 κόκκινο-µαύρο 

20 κόκκινο                     30 µπλε                  10 κίτρινο                  50 πράσινο                  60 ροζ
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€ 1,69 | 54.122
Χαρτόνι ανάγλυφο 
Ρώµη
220 γρ. (50x70) εκ. 

€ 3,19 | 54.123
Χαρτόνι ανάγλυφο 
Ρώµη 2 όψεων
220 γρ. (50x70) εκ. 

77 ασηµί-λευκό
78 χρυσό-σαµπανί

€ 3,19 | 54.125
Χαρτόνι ανάγλυφο 
Μιλάνο 2 όψεων
220 γρ. (50x70) εκ. 

69 χρυσό-σαµπανί

 32 καµηλοπάρδαλη                           34 λεοπάρδαλη 

€ 1,60 (ανά τµχ.) | 54.135 
Χαρτόνι σαφάρι 300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,94 (ανά τµχ.) 

 | 54.136
Χαρτόνι παιδικές 
παραστάσεις
300 γρ. (50x70) εκ. 

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

75 λευκό
76 σαµπανί

€ 2,15 | 171.107
Χαρτόνι λευκό Α4
Σετ 50 φύλλων 250 γρ. 
(21x29) εκ. 

€ 1,20  
| 171.132
Χαρτόνι 
ουράνιο τόξο 
50χ70 εκ. 
300 γρ.
(50x70) εκ. 
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€ 2,51 (ανά τµχ.)  
| 54.130
Χαρτόνι πουά Fun
300 γρ. (50x70) εκ. 

κόκκινο 
µπλε

€ 1,88 | 54.069
Χαρτόνι µικρά ποντικάκια
200 γρ. (23x33) εκ. 

€ 3,38 | 290.377
Μακετόχαρτο 3 χιλ.
(50x0,3x70) εκ. 

€ 4,34 | 290.378
Μακετόχαρτο 5 χιλ.
(50x0,5x70) εκ. 

€ 12,24 | 290.379
Μακετόχαρτο 10 χιλ.
(70x1x100) εκ. 

€ 8,34 | 290.380
Μακετόχαρτο 5 χιλ.
(70x0,5x100) εκ. 

€ 1,77 | 96.007
Χαρτόνι Dublex
1000 γρ. (70x100) εκ. 

€ 0,32 | 96.008
Χαρτόνι λευκό
300 γρ. (70x100) εκ. 

€ 0,55 | 171.015
Φωσφορούχο χαρτόνι
220 γρ. (50x65) εκ. 

€ 1,78 | 216.081
Χαρτόνι φυσικό ξύλο
2 όψεων
300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,78 | 216.094
Χαρτόνι πολύχρωµο ξύλο
2 όψεων
300 γρ. (50x70) εκ. 

“
”

Χαρτόνι λευκό 
µακέτας 

“σάντουϊτς” 
µε εσωτερικό 

στρώµα 
πολυουρεθάνης 

σε φύλλα. 
€ 4,58 | 54.043
Χαρτόνι καρώ
200 γρ. (21x31) εκ. 

€ 1,74  
| 54.064
Χαρτόνι 
γουρουνάκια & 
τριφύλλια
200 γρ. (23x33) εκ. 

€ 1,74  
| 54.066
Χαρτόνι χήνες & 
µαργαρίτες
200 γρ. (23x33) εκ. 

01 κίτρινο
02 κόκκινο
05 πράσινο
13 πορτοκαλί
14 φουξ
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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
Χαρτόνι ontule φυσικό
(50x70) εκ. 

€ 0,63 | 171.072
Χαρτόνι ontule
Χαρτόνι κυµατιστό υψηλής 
ποιότητας 17 χρωµάτων  
σε φύλλα (50x70) εκ. 

€ 1,18  
| 59.004-21
Χαρτόνι ontule 
ίριδα
(50x70) εκ. 

€ 7,81 | 59.015
Χαρτόνι 3D
Σετ 5 χρωµάτων κόκκινο, άσπρο, κίτρινο, 
µπλέ και πράσινο 300 γρ. (50x70) εκ. 

€ 1,54 | 59.018
Χαρτόνι 3D ασηµί
300 γρ. (50x70) εκ. 

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

€ 0,99 (ανά τµχ.)  
| 56.021
Χαρτόνι onduline
(70x200) εκ. 

27 θαλασσί
29 µαύρο
58 πορτοκαλί
87 φουξ

00 λευκό
01 κίτρινο
02 κόκκινο
03 µπλε
04 µπορντώ
05 πράσινο
07 καφέ
08 γκρι
09 µαύρο
10 γαλάζιο
12 ροζ
13 πορτοκαλί
14 φουξ
20 µωβ
24 µπεζ
41 σκούρο πράσινο
43 κροκί

€ 1,90 | 54.017
Χαρτόνι ελαστικό ίριδα
(35x50) εκ. 

€ 1,27 | 171.057
Χαρτόνι ontule ασηµί 
µεταλλιζέ
(50x70) εκ. 

€ 1,27 | 171.058
Χαρτόνι ontule χρυσό 
µεταλλιζέ
(50x70) εκ. 

€ 1,03 | 290.403
Χαρτόνια ontule glitter
4 χρώµατα (50x70) εκ. 

€ 7,55 | 59.007
Χαρτόνι ontule
Σετ 10 φύλλα (50x70) εκ. 
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€ 4,20  
| 54.222
Κάνσον 
cartoline 
ίριδα
Σετ 10 φύλλα 
(22,5x32,5) εκ. 

€ 1,22 | 126.004
Κανσόν µπλόκ 10 χρωµάτων 200 γρ. (25x35) εκ. 

09 
λαδί 
ανοιχτό

10
λαχανί

11
πράσινο

06
κυπαρισσί

13
κίτρινο

15 
πορτοκαλί 
ανοιχτό

16 
πορτοκαλί 
σκούρο

17 
βυσσινί

04 
κόκκινο

03 
µπεζ

19 
εκρού-σοµόν

20 
ροζ

22 
µωβ

24 
γκρι

25 
θαλασσί

26 
τιρκουάζ

27 
µπλε

28 
µπλε σκούρο

30 
Μαυρο

08 
φουξ 

07  
καφέ 
σκούρο

05  
καφέ 
ανοιχτό

02
σαµπανί

01 
λευκό

€ 0,31 | 126.001
Χαρτόνια κανσόν
220 γρ. (50x70) εκ. 

€ 0,62 | 126.002
Χαρτόνια κανσόν
220 γρ. (70x100) εκ. 

€ 10,53 | 126.003
Χαρτόνια κάνσον Α4
100 φύλλα, 10 χρώµατα 220 γρ. (21x29) εκ. 

€ 16,00 | 56.012-1
Κάνσον bicolor δίχρωµο 50x65 εκ.
Σετ 25 φύλλα 10 χρώµατα των 150 γρ.  

€ 12,35 | 56.071
Κάνσον bicolor δίχρωµο 21x29,7 εκ.
Σετ 100 φύλλα 10 χρώµατα των 150 γρ.  

€ 1,61 | 216.097
Χαρτί µπανάνα
35 γρ. (50x70) εκ. 

€ 0,59  
| 216.095
∆ιαφανές χαρτί 
οµίχλη
115 γρ. (50x20) εκ. 

€ 1,52 | 216.096
∆ιαφανές χαρτί 
σύννεφα
115 γρ. (50x60) εκ. 
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€ 2,98 | 170.070
Βάση gesso για decopatch
70 γρ. αστάρι µη τοξικό για πορώδεις ή σκούρες επιφάνειες. 
Στην επιφάνεια που εφαρµόζεται δίνει λεία και λευκή 
εµφάνιση για καλύτερο αποτέλεσµα (8) εκ. 

€ 7,04 | 170.071
Βερνίκι για decopatch
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 (8) εκ. 

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

€ 3,90 |104.001
Κόλλα κρισταλιζέ 
Κλασική κόλλα χειροτεχνίας σε 
παχύρεστη µορφή και συσκευασία 
500 γρ. Πρόκειται για λευκή κόλλα 
που γίνεται διάφανη όταν στεγνώσει 
(8x13x12) εκ.

€ 23,64 | 170.074
Χαρτιά για decopatch
Σετ 20 τµχ. (30x38) εκ. 

“ ”
Εφαρµόστε την µέθοδο σε θέµατα από φελιζόλ, ξύλο 

και όχι µόνο που θα βρείτε στον κατάλογό µας.
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“ ”
Χαρτιά 40 γρ. ιδανικά για κατασκευές, χειροτεχνίας και 

διακόσµηση µε τη µέθοδο decopatch (50x70) εκ. 

“
”

Χαρτιά 85 γρ. ιδανικά για 
κατασκευές, χειροτεχνίας 

και διακόσµηση µε 
τη µέθοδο decopatch 

(50x70) εκ. 

€ 2,33 | 216.066
Χαρτιά για decopatch
 
54 Χριστουγεννιάτικα στολίδια 
84 peperoncini

€ 2,33 | 216.067
Χαρτιά για decopatch
 
27 Νεράιδες

€ 1,88 | 216.073
Χαρτιά για decopatch
 
01 Πάντα και Κοάλα

€ 1,88  
| 216.074
Χαρτιά για 
decopatch
(50x70) εκ. 
 
28 Κρίνοι

€ 2,33 | 216.068
Χαρτιά για decopatch
 (50x70) εκ. 

€ 1,88 | 216.072
Χαρτιά για decopatch

03 Βaboo 
10 Πασχαλίτσες 
13 Ραπτική 
25 Φουρφούρια 

26 Μπαλόνια 
27 Ζυµαρικά 
28 Καφές 
65 Τάρανδοι

€ 2,33 | 216.069
Χαρτιά για decopatch
 
71 Αγγελάκια 
73 Αντίκες

€ 2,33 | 216.070
Χαρτιά για decopatch
 
34 Ελιά

€ 1,88 | 216.071
Χαρτιά για decopatch
 
26 Καστανιά 
66 Σκυλάκια

13 Χριστουγεννιάτικα δένδρα
49 Χριστουγεννιάτικα στολίδια

71 Κρίνοι
73 Σκυλάκια και γατάκια
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€ 7,10 (ανά τµχ.)  
| 54.226
Ρολό κραφτ µε 
αστέρια
 (100x500) εκ. 

εκρού
κόκκινο
πράσινο
µπλε

€ 2,23 | 56.010
Χαρτί έναστρος 
ουρανός
Χαρτί ειδικό για την 
κατασκευή χειροτεχνίας 
Χριστουγεννιάτικης 
διακόσµησης, ουρανού κ.λ.π. 
(70x150) εκ. 

€ 2,76 (ανά τµχ.)  
| 56.005
Γκοφρέ µεταλλιζέ
∆ιατίθεται σε ρολό κόκκινο 
και φουξ (50x250) εκ. 

6 πράσινο
7 φουξ
8 µπλε

€ 2,01 | 56.009
Χαρτί χιονισµένος βράχος
Χαρτί ειδικό για κατασκευή χειροτεχνίας φάτνης, χωµάτινων 
τοπίων, πετρωµάτων, σπηλαίων κ.λ.π. (70x250) εκ. 

€ 17,80 (ανά ρολό) | 77.019
Σελοφάν ρολό
Σε ρολό 25 προχαραγµένων φύλλων 70χ100 εκ.  

€ 0,78 | 290.391
Σελοφάν
Πολύ ανθεκτική, διάφανη, πλαστική µεµβράνη ιδανική 
για τελικό φινίρισµα κατασκευών χειροτεχνίας σε σετ 
2 τµχ. σε 4 αποχρώσεις (70x100) εκ. 

01 02 03 05

02          03       04       05     06      07      08      09      10

€ 1,20  
| 171.003
Γλασσέ 
µπλόκ
20 χρωµάτων 
(24x34) εκ. 

€ 0,57 (ανά τµχ.) | 54.143
Καραµελόχαρτο-βιτρώ
∆ιαφανή χρωµατιστά χαρτιά 42 γρ. σαν τζάµι 
για “βιτρώ” (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.

€ 0,72  
| 171.059
Χαρτί γκοφρέ 
χρυσό
(50x200) εκ. 

€ 0,72  
| 171.060
Χαρτί γκοφρέ 
ασηµί
(50x200) εκ. 

€ 2,66 | 171.140
Χαρτί γλασσέ ρολό 16 µ.
(1600x50) εκ. 
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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
72 κεραµιδί
82 µπορντό
27 µπλε-σιελ
73 σοκολατί
11 βιολετί
21 πράσινο
29 µαύρο

€ 0,39 | 290.333
Χαρτί γκοφρέ
∆ιαθέσιµο σε 30+ φανταστικά χρώµατα για να 
ικανοποιηθεί και η φαντασία του πιο απαιτητικού 
δηµιουργού (50x200) εκ. 

€ 5,97 | 54.144
Κορδέλα γκοφρέ
Σε 6 όµορφα φωτεινά χρώµατα 5 εκ. x 10 µέτρα  

€ 1,64 (ανά τµχ.) 
| 54.073
Χαρτί γκοφρέ 
ριγέ
32 γρ. σε µπλε και 
κίτρινο (50x250) εκ. 

€ 11,25 | 59.012
Κυψελωτό χαρτί
Σετ 10 χρωµάτων (35x50) εκ. 

€ 1,86 | 59.013
Κυψελωτό χαρτί ίριδα
 (35x50) εκ. 

€ 0,42 | 56.068-1
Μεταξόχαρτα

€ 2,57 | 171.002
Βελουτέ µπλόκ
10 χρωµάτων (25x35) εκ. 

10    11       13     15       18      19       21       23        24         36

Συσκευασία µε 8 φύλλα, ίδιου χρώµατος, λεπτών 
µεταξόχαρτων ιδανικών για κατασκευή λουλουδιών, 
περιτύλιγµα δώρων, φιόγκων κ.λ.π. (50x70) εκ. 

€ 4,27  
| 56.003
Γκοφρέ 
αστέρια 
πράσινο
(500x70) εκ. 

€ 1,20 | 171.073
Χαρτί βελουτέ
Υψηλής ποιότητας  
15 χρωµάτων σε φύλλα  
(50x70) εκ. 

€ 2,55 | 96.001
Βελουτέ χαρτί φύλλο
(70x100) εκ. 

€ 25,46 | 96.002
Χαρτί βελουτέ ρολό
(70x1000) εκ. 
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€ 4,10 | 54.152
Origami Ρώµη 
κόκκινο-χρυσό
Σετ 33 φύλλα 90 γρ. 
(20x20) εκ. 

€ 4,11 | 54.153
Origami Μιλάνο 
εκρού-χρυσό
Σετ 33 φύλλα 90 γρ. 
(20x20) εκ. 

€ 3,88 | 54.236
Origami µονόχρωµο
Σετ 100 φύλλα σε 10 χρώµατα 
(20x20) εκ. 

€ 8,25 | 54.232
Origami βιολετί στρόγγυλο
Σετ 64 φύλλα διαµέτρου 10 εκ.  

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

€ 1,02 (ανά τµχ.)  
| 54.221
Χαρτί οικολογικό 
µε ίνες
Ρυζόχαρτο 25 γρ. µε ίνες 
ιδανικό για κατασκευές 
λουλουδιών ή ως βάση για 
κατασκευές χειροτεχνίας 
µε τη µέθοδο ντεκουπάζ 
(50x70) εκ. 

€ 10,01  
| 54.151
Origami πουά
Σετ 66 φύλλα 70 γρ. 
(20x20) εκ. 

€ 5,13 | 171.169
Φωτοτυπικό χαρτί 
λευκό Α4
160 γρ. 250 φύλλα (30x21x5,5) εκ. 

€ 4,28  
| 171.008
Φωτοτυπικό 
χαρτί Α4 10 
χρώµατα
80 γρ. 250 φύλλα 
(30x21x5,5) εκ. 

€ 8,13 | 171.061
Φωτοτυπικό χαρτί 
έγχρωµο Α4
 160 γρ. 250 φύλλα 
(30x21x5,5) εκ. 

€ 7,70  
| 171.022
Φωτοτυπικό χαρτί 
έγχρωµο Α4
80 γρ. 500 φύλλα 
(30x21x5,5) εκ. 

€ 4,05 | 171.146
Φωτοτυπικό χαρτί Α4 
160 γρ. 125 φύλλα 5 χρώµατα
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€ 3,40 (ανά τµχ.)  
 | 54.224
Κραφτ 2 όψεων
(70x200) εκ. 

κεραµιδί
λαχανί
πράσινο
κίτρινο ανοιχτό
φουξ
κόκκινο
µπλε
µπορντώ
κίτρινο 

€ 1,48 | 216.063
Χαρτί διαφανές παλ πουά
Εxtra δυνατό 115 γρ. 
(50x60) εκ. 

02 λευκό
10 κίτρινο 
30 µπλε
50 πράσινο
60 λιλά 

€ 1,48 | 216.064
Χαρτί διαφανές µπορντούρες
115 γρ. (50x60) εκ. 

€ 19,67 | 126.005
Χαρτί µέτρου λευκό
Ρολό 80 µέτρα, πλάτους 100 εκ., βάρους 8 
κιλών (8000x100x0,01) εκ. 

€ 24,12 | 126.006
Χαρτί µέτρου µπλε
Ρολό 80 µέτρα, πλάτους 100 εκ., βάρους 8 
κιλών (8000x100x0,01) εκ. 

€ 15,79 | 126.007
Χαρτί µέτρου καφέ
Ρολό 80 µέτρα, πλάτους 100 εκ., βάρους 8 
κιλών (8000x100x0,01) εκ. 

€ 0,23 | 96.006
Ρυζόχαρτο
43 γρ. (70x100) εκ. 

€ 6,95 (ανά τµχ.) | 54.225
Κραφτ
Για γιορτινές κατασκευές (100x500) εκ. ασηµί 

χρυσό

€ 3,25 | 96.011
Χαρτί καβαλέτου-στρατσόχαρτο
Χαρτί ζωγραφικής κοµµένο σε διαστάσεις κατάλληλες 
για καβαλέτο (35x50) εκ. 

€ 1,48 | 216.065
Χαρτί διαφανές κύµατα
115 γρ. (50x60) εκ. 

30 µπλε 35 τιρκουάζ

60 ροζ 65 λιλά

30 µπλε 50 πράσινο

60 ροζ 65 λιλά 

€ 2,22  
| 171.143
Ρυζόχαρτο 
µπλοκ Α4 40 
φύλλων
(21x29,7) εκ. 
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€ 8,04 | 136.012
Τα παιδιά δηµιουργούν 
διπλώνοντας χαρτιά µε 
πατρόν
(15x0,5x21) εκ. 

€ 8,04 | 136.001
Γιρλάντες για 
παράθυρα µε 
πατρόν

€ 8,04 | 136.005
Τα παιδιά τυπώνουν.. 
µε πατρόν
(15x0,5x21) εκ. 

€ 8,04 | 136.006
Μόµπιλε µε πατρόν
(15x0,5x21) εκ. 

€ 8,04 | 136.007
∆ηµιουργήστε διπλώνοντας 
χαρτιά µε πατρόν
(15x0,5x21) εκ. 

€ 8,04 | 136.010
Πολύχρωµες κατασκευές 
µε διπλωµένα χαρτιά και 
πατρόν
(15x0,5x21) εκ. 

€ 8,04 | 136.014
Κατασκευάστε 
αεροπλάνα µε χαρτιά 
και πατρόν
(15x0,5x21) εκ. 

€ 8,04 | 136.018
Μάλλινα ζωάκια µε 
πατρόν
(15x0,5x21) εκ. 

€ 8,04 | 136.020
Χαρούµενα γενέθλια  
µε πατρόν
(15x0,5x21) εκ. 

€ 8,04 | 136.023
Τα παιδιά 
δηµιουργούν σχολικές 
τσάντες µε πατρόν
(15x0,5x21) εκ. 

€ 8,04 | 136.022
Κατασκευάστε ζωάκια 
και λουλούδια µε πατρόν
(15x0,5x21) εκ. 

€ 2,01 | 136.019
∆ηµιουργήστε ιπτάµενες 
κατασκευές χαρτόνια-πατρόν
(15x0,5x21) εκ. 

€ 18,02  
| 72.015
Με φαντασία και 
υλικά από τη φύση
Το βιβλίο αυτό περιέχει 
πάνω από 700 ιδέες και 
ισάριθµες εικόνες για να 
κάνετε απλές, πρωτότυπες 
και πανέµορφες δηµιουργίες 
µε υλικά από τη φύση 
(17x1,3x23,8) εκ. 

“
”

Κατασκευάστε πρωτότυπες δηµιουργίες 
χρησιµοποιώντας τα πιο απλά υλικά, µε 

παραστατικές οδηγίες βήµα βήµα, που λύνουν 
το θέµα της Γερµανικής γλώσσας που είναι 

εκτυπωµένο (15x0,5x21) εκ. 
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€ 6,72 | 112.137
Αφρώδη φύλλα 
αυτοκόλλητα EVA Glitter
Σετ 10 χρωµάτων (15x20) εκ. 

€ 1,56 | 120.424
Αφρώδη φύλλα 
δένδρου EVA  
σετ 60 τµχ.

€ 2,63 | 52.009
Αφρώδη διακοσµητικά σχήµατα EVA (2x5) εκ. 

€ 2,46  
| 112.036
∆ιακοσµητικά 
σχήµατα EVA
200 τµχ. διάφορα 
χρώµατα και µεγέθη 
(2x4,5) εκ. 

€ 2,04  
| 112.038
∆ιακοσµητικοί 
κύκλοι EVA
150 τµχ. διάφορα 
χρώµατα και µεγέθη 
(5) εκ. 

€ 8,00  
| 112.112
Αφρώδη φύλλα 
αυτοκόλλητα EVA
Περιλαµβάνει 15 χρώµατα: 
κόκκινο, πράσινο, ροζ, σοµόν, 
πορτοκαλί, λευκό, κίτρινο, µπλε, 
γαλάζιο, µαύρο, µωβ, λιλά, καφέ 
σκούρο, καφέ ανοιχτό και λαχανί 
(20x3x30) εκ. 

€ 4,12 | 112.041
Αφρώδη φύλλα EVA
Το σετ περιλαµβάνει 15 χρώµατα: κίτρινο, 
πορτοκαλί, κόκκινο, ροζ, φουξ, µωβ, καφέ, 
λευκό, µαύρο, µπλε σκούρο, θαλασσί, γκρι, 
βεραµάν, πράσινο και κυπαρισσί (20x30) εκ. 

€ 6,36 | 112.042
Αφρώδη φύλλα EVA
Το σετ περιλαµβάνει 10 χρώµατα: 
ροζ, κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί, 
µπλε, θαλασσί, κίτρινο, µωβ, λευκό 
και µαύρο (30x43) εκ. 

€ 2,33 | 52.010
Αφρώδη σχήµατα ζώων EVA
Σετ 100 τµχ. (3x5) εκ. 

€ 2,29 | 52.176
Αφρώδη σχήµατα 
καρδιές & 
λουλούδια EVA
Σετ 250 τµχ. (2x5) εκ. 

€ 2,44 | 112.144
Αυτοκόλλητα ουράνια 
σώµατα EVA Glitter
Η συσκευασία περιλαµβάνει 
αστέρια, φεγγάρια και ήλιους σε 
διάφορα λαµπερά χρώµατα και 
µεγέθη.  

€ 0,26 | 290.394
Αφρώδη φύλλα EVA
Σε 8 χρώµατα (30x0,2x40) εκ. 

€ 1,00 | 290.435
Αυγά φελιζόλ 6 εκ. 
10 τµχ.
(12x6) εκ. 
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€ 5,94 | 141.046
∆ένδρο Χριστουγέννων
Σετ 10 τµχ. (9x14) εκ. 

€ 5,82 | 141.048
Νυφάδα χιονιού
Σετ 16 τµχ. (7,5x7,5) εκ. 

€ 6,14 | 141.050
Μπάλα ανάγλυφη
Σετ 10 τµχ. (9x10) εκ. 

€ 6,50 | 141.055
Σφαίρα µε 2 ηµισφαίρια
Σετ 5 τµχ. (14) εκ. 

€ 6,54 | 141.056
Σφαίρα µε 2 ηµισφαίρια
Σετ 3 τµχ.  

€ 6,20 | 141.057
Κηροπήγια
Σετ 4 τµχ. (11x23) εκ. 

€ 6,22 | 141.059
Εκκλησία
Σετ 3 τµχ. (14x19,5) εκ. 

€ 6,04 | 141.060
∆ιαµάντι
Σετ 16 τµχ. (7,5x8) εκ. 

€ 6,02 | 141.061
Νυφάδες χιονιού 
εξάκτηνες
Σετ 3 τµχ. (9x17,5) εκ. 

€ 5,88 | 141.062
∆ίσκοι
Σετ 15 τµχ. (8) εκ. 

€ 5,92 | 141.063
∆ίσκοι
Σετ 9 τµχ. (10x10) εκ. 

€ 5,92 | 141.064
Κώνοι
Σετ 10 τµχ. (15) εκ. 
€ 6,69 | 141.088
Κώνοι (6) εκ. 
Σετ 14 τµχ (4x6) εκ. 
€ 6,90 | 141.089
Κώνοι (12,5) εκ. 
Σετ 11 τµχ (7x12,5) εκ. 
€ 7,06 | 141.090
Κώνοι (20) εκ.
Σετ 11 τµχ (9x20) εκ. 
€ 6,85 | 141.091
Κώνοι (25) εκ. 
Σετ 3 τµχ (10x25) εκ. 
€ 6,95 | 141.092
Κώνοι (30) εκ. 
Σετ 2 τµχ (11,5x30) εκ. 
€ 6,85 | 141.093
Κώνος (37) εκ. ανά τµχ
(14x37) εκ. 

€ 6,50 | 141.069
Καµπάνα
Σετ 6 τµχ. (12x16) εκ. 

€ 5,94 | 141.049
Φιόγκος Σετ 16 τµχ. (8x2x9,5) εκ. 

€ 5,82 | 141.047
Αστέρι Χριστουγέννων
Σετ 16 τµχ. (7x13) εκ. 

€ 6,70 | 141.017
Καµπάνες
Σετ 20 τµχ. (8x8,5) εκ. 

€ 6,18 | 141.018
Καµπάνες
Σετ 11 τµχ. (11x11) εκ. 

Ιδανικά για διακόσµηση µε 
την µέθοδο décopatch
Χρησιµοποιήστε  τα spray σελ. 27

€ 5,82 | 141.065
Τάρανδος Σετ 7 τµχ. (10x12) εκ. 

€ 5,84 | 141.066
Όψη Αϊ Βασίλη
Σετ 10 τµχ. (10x12) εκ. 
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€ 5,98 | 141.052
Πασχαλίτσα Σετ 5 τµχ. (5x11,5) εκ. 

€ 5,78 | 141.053
Φύλλα Σετ 16 τµχ. (5x8,5) εκ. 

€ 5,84 | 141.058
Καραµέλες Σετ 16 τµχ. (3x9) εκ. 

€ 5,86 | 141.071
Λεµόνι
Σετ 7 τµχ. (6x7,5) εκ. 

€ 5,86 | 141.072
Μανταρίνι
Σετ 7 τµχ. (5x6,5) εκ. 

€ 5,98 | 141.073
Μήλο
Σετ 7 τµχ. (8x8) εκ. 

€ 5,98 | 141.074
Ρόδι
Σετ 7 τµχ. (7,5x8) εκ. 

€ 5,98 | 141.077
Καρότο
Σετ 7 τµχ. (5,5x29,5) εκ. 

€ 6,00 | 141.080
Μελιτζάνα
Σετ 7 τµχ. (6x19) εκ. 

€ 5,98 | 141.081
Καλαµπόκι Σετ 7 τµχ. (5x22) εκ. 

€ 5,94 | 141.082
Πατάτα
Σετ 7 τµχ. (7x10) εκ. 

€ 5,98 | 141.075
Αχλάδι
Σετ 7 τµχ. (8x10) εκ. 

 141.077

Σετ 7 τµχ. (5x22) εκ. 

€ 5,88 | 141.054
Τριαντάφυλλα
Σετ 10 τµχ. (9x3x9) εκ. 

€ 5,90 | 141.078
Μανιτάρι
Σετ 6 τµχ. (8) εκ. 

€ 6,08 | 141.079
Μανιτάρι
Σετ 3 τµχ. (13) εκ. 

€ 5,82 | 141.051
Τιµόνι Σετ 16 τµχ. (10,5x10,5) εκ. 

€ 6,04 | 141.083
Πιπεριά
Σετ 7 τµχ. (8,5x10) εκ. 

€ 5,86 | 141.076
Σκόρδο
Σετ 7 τµχ. (6,5x7) εκ. 

€ 5,92 | 141.070
Μπανάνα
Σετ 7 τµχ. (4x18,5) εκ. 

€ 5,98 | 141.021
Αυγά Σετ 30 τµχ. (3x6) εκ. 

€ 6,08 | 141.022
Αυγά Σετ 22 τµχ. (5x8) εκ. 

€ 6,30  
| 141.044
Αυγά ανοιγόµενα
Σετ 5 τµχ. 
(11x15,5) εκ. 

€ 6,36  
| 141.045
Αυγά ανοιγόµενα
Σετ 2 τµχ. 
(15,5x22,5) εκ. 
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€ 5,96 | 141.013
Αστεράκια
Σετ 18 τµχ. (10) εκ. 

€ 6,38 | 141.014
Αστεράκια
Σετ 13 τµχ. (15) εκ. 

€ 5,90 | 141.028
Ψαράκια
Σετ 8 τµχ. (5,5x4x11) εκ. 

€ 6,38 | 141.015
Παναγία και Ιωσήφ
Παναγία (18x24) εκ. και Ιωσήφ 
(20x30) εκ.  

€ 5,82 | 141.019
Καρδούλες Σετ 28 τµχ. (2x5) εκ. 

€ 6,08 | 141.020
Καρδούλες Σετ 22 τµχ. 
(7x2,5x7) εκ. 

€ 6,26 | 141.007
Στεφανάκια
Σετ 19 τµχ. (2,5x10) εκ. 

€ 6,28 | 141.008
Στεφανάκια
Σετ 12 τµχ. (3x15) εκ. 

€ 7,12 | 141.009
Στεφανάκια
Σετ 8 τµχ. (4,5x22) εκ. 

€ 5,76 | 141.010
Φεγγαράκια
Σετ 7 τµχ. (10) εκ. 

€ 5,90 | 141.011
Φεγγαράκια
Σετ 6 τµχ. (2x15) εκ. 

€ 6,12 | 141.012
Φεγγαράκια
Σετ 5 τµχ. (3x20) εκ. € 6,24 | 141.016

Ο µικρός Χριστούλης στη φάτνη
Σετ 3 τµχ. (22x10x12) εκ. 

€ 6,16 | 141.006
Άγιος Βασίλης
Σετ 3 τµχ. (12x21) εκ. 

€ 6,20 | 141.005
∆ένδρο Χριστουγέννων
Σετ 2 τµχ. (16x31) εκ. 

€ 6,74 | 141.087
Μπαλάκια
Σετ 10 τµχ. (12) εκ. 

€ 5,90 | 141.001
Μπαλάκια Σετ 50 τµχ. (4) εκ. 

€ 6,16 | 141.002
Μπαλάκια Σετ 35 τµχ. (6) εκ. 

€ 6,88 | 141.003
Μπαλάκια
Σετ 23 τµχ. (8) εκ. 

€ 7,38 | 141.004
Μπαλάκια
Σετ 15 τµχ. (10) εκ. 

Χρησιµοποιήστε  τα spray σελ. 19

Ιδανικά για 
διακόσµηση µε  

την µέθοδο 
décopatch

€ 5,86 | 141.029
Έλατο
Σετ 16 τµχ. (5,5x7,5) εκ. 

€ 5,90 | 141.030
Κουκουνάρια
Σετ 16 τµχ. (4x7) εκ. 

€ 6,30 | 141.031
Μπάλες δέντρου 
Χριστουγέννων
Σετ 10 τµχ. (8) εκ. 
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€ 6,74 | 141.025
Κορνίζες 
µικρές µε βάση
Σετ 5 τµχ. (16,5x3x21) εκ. 

€ 6,28 | 141.026
Κορνίζες 
µεσαίες µε βάση
Σετ 4 τµχ. (17x3x24) εκ. 

€ 6,34 | 141.027
Πιγκουίνοι
Σετ 4 τµχ. (14x8x18,5) εκ. 

€ 6,12 | 141.040
Γατάκια
Σετ 5 τµχ. (13,5x8x9,5) εκ. 

€ 5,94 | 141.042
Πουλάκια
Σετ 5 τµχ. (18x9x9) εκ. 

€ 6,10 | 141.032
∆ελφινάκια Σετ 6 τµχ. (17x8x6) εκ. 

€ 6,26 | 141.033
Κουνελάκια
Σετ 5 τµχ. (13,5x9x10,5) εκ. 

€ 6,30 | 141.036
Κουτάκια στρόγγυλα
Σετ 5 τµχ. (5x13,5) εκ. 

€ 6,34 | 141.037
Κουτάκια Oval
Σετ 4 τµχ. (15,5x11,5x7,5) εκ. 

€ 5,94 | 141.038
Κύκνοι
Σετ 8 τµχ. (12x4x8) εκ. 

€ 5,96 | 141.039
Χελωνάκια
Σετ 5 τµχ. (13x9x6) εκ. 

€ 5,84 | 141.023
Παπάκια
Σετ 8 τµχ. (6x5x7) εκ. 

€ 5,88 | 141.024
Κοτοπουλάκια
Σετ 8 τµχ. (6x6) εκ. 

€ 6,18 | 141.034
Μπαουλάκια
Σετ 4 τµχ. (15,5x11x7,5) εκ. 

€ 6,30 | 141.035
Κουτάκια τετράγωνα
Σετ 5 τµχ. (13,5x8x13,5) εκ. 

€ 6,36 | 141.041
Αρκουδάκια
Σετ 6 τµχ. (10,5x8x18) εκ. 

€ 7,02 | 141.096
Γυναικείο Χέρι Σετ 6 
τµχ (21) εκ. 

€ 7,27 | 141.094
Αντρικό Πρόσωπο 
ανά τµχ (31) εκ. 

Γυναικείο Χέρι Σετ 6 
€ 28,96 | 141.086
Ανθρώπινο σώµα 
µεγάλο (72) εκ. 

€ 10,79  
| 141.084
Ανθρώπινο 
σώµα µεσαίο 
(35) εκ. 

€ 10,44  
| 141.085
Ανθρώπινο 
σώµα µικρό 
σετ 2 τµχ (25) εκ. 

€ 7,25  
| 141.095
Γυναικείο 
Πρόσωπο ανά 
τµχ (29) εκ. 
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€ 2,11 (ανά τµχ.) | 54.220
Κώνος
(41) εκ. 

00 άσπρο
24 κόκκινο
34 µπλε 

53 πράσινο
64 ροζ

€ 9,65 | 54.162
Πατρόν για συσκευασίες τούρτας
Σετ 3 τµχ. µικρό µέγεθος (5χ7,5) εκ., µεσαίο 
(7χ10,5) εκ., µεγάλο (8χ13) εκ.  

€ 1,99 | 159.072
Κατασκευή γλαστράκι
 (10x10x8,5) εκ. 

€ 8,16 | 170.075
∆ιάφανη πλαστική µπάλα φωλιά
Σετ 5 τµχ. (10) εκ. 
€ 4,42 | 170.076
∆ιάφανη πλαστική µπάλα φωλιά
Σετ 5 τµχ. (6) εκ. 
€ 6,72 | 170.077
∆ιάφανη πλαστική µπάλα φωλιά
Σετ 5 τµχ. (8) εκ. 

ε  
μεγέθη

€ 8,42  
| 52.194
Ξύλινα αυγά
Σετ 10 τµχ.  
(4x6) εκ. 

€ 3,61 | 52.198
Κορώνες από 
χρυσοχάρτονο
Σετ 12 τµχ. 6 χρυσές και 6 ασηµί 
(85x10x0,5) εκ. 

€ 7,77  
| 52.195
Ξύλινες 
αυγοθήκες
Σετ 10 τµχ. 
(17x10x12) εκ. 

€ 1,60 | 159.177
Ξύλινη µολυβοθήκη µε 
πλαίσιο για φωτογραφία
Ξύλινη µολυβοθήκη έτοιµη για 
διακόσµηση! Περιλαµβάνει πλαίσιο για 
να µπει η φωτογραφία αγαπηµένων σας 
προσώπων (4,3x1,2x9,5) εκ. 

€ 1,60 | 159.181
Ξύλινα λουλούδια
Σετ από 3 ξύλινα λουλούδια έτοιµα για 
διακόσµηση (8,5x4x17) εκ. 

€ 0,59 (ανά τµχ.)  
| 171.068
Πλαστικά αυγά 6 εκ.

€ 0,80  (ανά τµχ.)  
 | 171.069
Πλαστικά αυγά 8 εκ.

€ 0,99 (ανά τµχ.)  
| 171.070
Πλαστικά αυγά 10 εκ.

€ 2,00 (ανά τµχ.)  
| 171.071
Πλαστικά αυγά 13 εκ.

“ ”
Μπορείτε να τα βάψετε και να τα γεµίσετε µε 

υλικά της αρεσκείας σας και να δηµιουργήσετε 
πρωτότυπες και µοναδικές δηµιουργίες.  
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€ 8,72 | 112.097
Πλαστική µάσκα λευκή µεγάλη
Σετ 12 τµχ. (15x5x24) εκ. 

€ 8,53 | 112.094
Πλαστική µάσκα λευκή
Σετ 12 τµχ. (14x6,5x18) εκ. 

€ 3,40 | 112.096
Πλαστική µάσκα λευκή παιδική
Σετ 12 τµχ. (8,5x15,8) εκ. 

€ 2,76 | 54.229
Χάρτινες µάσκες

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

€ 2,63 | 112.127
∆ιακόσµησε το 
κρεµαστό πουγκί
(14x17) εκ. 

€ 1,43 | 112.128
∆ιακόσµησε την 
τσάντα χεριού
(38x42) εκ. 

€ 1,43 | 112.129
∆ιακόσµησε την 
τσάντα ώµου
(38x42) εκ. 

€ 1,85 | 112.167
∆ιακόσµησε την 
τσάντα πλάτης
(34x34) εκ. 

€ 0,95 | 112.131
Κορνίζα ξύλινη
Ο λευκός χώρος είναι 8,3x8,3 
εκ. (12x0,7x12) εκ. 

€ 7,35 | 52.201
Χριστουγενιάτικες µπάλες 
για διακόσµηση
Κάθε µπάλα έχει διάµετρο 8 εκ. και το 
καπάκι της 2,5 εκ. Σετ 10 τµχ.  

€ 0,89  
| 159.175
Σετ 3 ξύλινα 
λαγουδάκια
Έτοιµα για διακόσµηση 
(5,4x0,2x9,5) εκ. 
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€ 8,42  
| 52.154
∆ιακόσµησε 
βαµβακερές 
τσάντες
Σετ 6 τµχ.  
(22x22) εκ. 

€ 1,45 | 159.044 Κορνίζα χειροτεχνίας
Ζωγραφίστε και κολλήστε τις αυτοκόλλητες στάµπες που περιλαµβάνει η συσκευασία (11x1x11) εκ.

€ 8,90 | 54.154
∆ηµιούργησε το 
δικό σου παζλ
(35x50) εκ. 

€ 5,48 | 45.033
∆ηµιούργησε 
το δικό σου παζλ
Παζλ µε 16 κοµµάτια 
(17x17) εκ. 

€ 9,58  
| 52.151
Βεντάλιες για 
διακόσµηση
Σετ 12 τµχ.  

€ 8,93 | 52.152
Φτιάξε κούκλες µε 
κουτάλες
Σετ 10 τµχ. (20x3x23) εκ. 

€ 1,51 | 112.120
Μολυβοθήκη από χοντρό χαρτόνι
Ζωγραφίστε πάνω της χρησιµοποιώντας κάθε 
είδους χρώµα, διακοσµήστε την και αποθηκεύστε 
µολύβια και µπογιές (8x10) εκ. 

€ 1,70 | 112.123
Άλµπουµ φωτογραφιών
Ζωγραφίστε πάνω του χρησιµοποιώντας κάθε είδους 
χρώµα, διακοσµήστε τo και γεµίστε το ωραίες στιγµές, 
χωράει 20 φωτογραφίες (10x2,4x15) εκ. 

€ 1,53 | 112.124
Κορνίζα φωτογραφίας
Ζωγραφίστε πάνω της χρησιµοποιώντας κάθε είδους 
χρώµα, διακοσµήστε την και γεµίστε την ωραίες 
στιγµές, κατάλληλη για φωτογραφίες (10x15) εκ. 
(17x0,5x22) εκ. 

€ 5,96  
| 170.078
Μαργαρίτες 
ροζ 3 εκ. 
σετ 40 τµχ.
(8) εκ. 

€ 2,22  
| 170.079
Λουλούδια 
λευκά 2,5 εκ. 
σετ 9 τµχ.
(8) εκ. 
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€ 3,70  
| 52.061
Φιγούρες 
ζώων γίγας
24 φιγούρες 
(10x23) εκ. 

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

€ 6,13 | 52.155
∆ιακόσµησε τσαντάκια
Σετ 6 τµχ. (21,5x13) εκ. 

€ 5,80 | 52.156
Φτιάξε γαντόκουκλες
Σετ 6 τµχ. από βαµβακερό ύφασµα (22x17x1) εκ. 

€ 5,19  
| 52.157
Φτιάξε 
δακτυλόκουκλες
Σετ 20 τµχ. από 
βαµβακερό ύφασµα 
(16x12x1,5) εκ. 

€ 2,86 | 112.143
Λευκός αετός για διακόσµηση
Ζωγραφίστε τον, διακοσµήστε τον και σήκωσε τον 
στον ουρανό. Περιλαµβάνονται 30 µέτρα νήµα 
(60x0,5x70) εκ. 

€ 3,32 | 52.062
Κατασκευές µασκών µε 
χαρτόνι
Tο σετ περιλαµβάνει 24 πρόσωπα 
ανθρώπων που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για κατασκευή 
µασκών (15,5x17) εκ.

€ 6,76 | 52.064
Φιγούρες ανθρώπων
Tο σετ περιλαµβάνει 60 φιγούρες από µαµά, 
µπαµπά, παιδάκι και σκύλο ανάλογα
(21x28,5) εκ.

€ 0,76  
| 290.434
Χάρτινα 
πιάτα λευκά 
χειροτεχνίας 23 
εκ. 6 τµχ.
(23x) εκ. 

€ 3,74  
| 57.010
Πιάτα λευκά 
πλαστικά  
21 εκ. 50 τµχ.
 (21x) εκ. 

€ 1,96  
| 57.008
Ποτήρια 
πλαστικά 
διαφανή 250 
ml 100 τµχ.
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€ 4,05 | 54.161
Πατρόν “Ρεγγίνα” για κουτιά 
κ συσκευασίες
(14x20,5) εκ. 

€ 3,08 | 54.155
Σετ για κατασκευή 
φαναράκι

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

€ 2,54 | 120.430
Μαγνήτες για ζωγραφική 
λουλούδια
Σε καρτέλα διαφόρων σχεδίων (15x22) εκ. 

€ 4,81 | 54.159
Πατρόν “Βαλεντίνα” για 
κουτιά κ συσκευασίες
(14x14,8) εκ. 

€ 5,49 | 54.160
Πατρόν “Στέλλα” για κουτιά κ τσάντες
(13x19,5) εκ. 

€ 5,90  
| 52.158
Φτιάξε 
γαντόκουκλες από 
τσόχα
Σετ 10 τµχ. (27x2x27) εκ. 

€ 3,11 | 52.159
Ζωγράφισε και διακόσµησε κάρτες 
µε κορδόνια
Σετ 6 τµχ. (20x3,5x15) εκ. 

€ 2,81 | 52.160
Πουγκιά
Σετ 20 τµχ. (12x11x2,5) εκ. 

00 άσπρο
15 κίτρινο
25 κόκκινο
35 µπλε

55 πράσινο
75 καφέ
90 µαύρο

€ 4,03 | 52.214
∆ιακοσµητικά για παράθυρα, 
ζωάκια σετ 4 τµχ. (20) εκ. 
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€ 0,86  
| 290.399
Strass 
καρδιές 
διάφορα 
χρώµατα
60 τµχ. (1x1) εκ. 

€ 6,74 | 112.149
Ψηφίδες χαρτονιού
10000 τµχ.  

€ 5,63 | 112.150
Ψηφίδες χαρτονιού γυαλιστερές
6500 τµχ.  

€ 1,22 | 120.419
∆ιακοσµητικές πούλιες πεταλούδες
100 τµχ. (1x1) εκ. 

€ 1,22 | 120.421
∆ιακοσµητικές πούλιες φύλλο
100 τµχ. (1x1) εκ. 

€ 7,35 | 112.145
Κουµπιά
500 γρ. σε διάφορα χρώµατα, σχήµατα και µεγέθη.  

€ 1,58 | 290.388
Πέρλες 8 χιλ. 50 γρ.  

€ 1,22 | 120.420
∆ιακοσµητικές πούλιες αστερίας
100 τµχ. (1x1) εκ. 

€ 1,22 | 120.418
∆ιακοσµητικές πούλιες λουλούδια
100 τµχ. (1x1) εκ. 

€ 8,09 | 52.206
Χάρτινα λευκά πιάτα 
23 εκ. 100 τµχ.
(23x) εκ. 

€ 9,11  
| 52.208
Χάρτινα 
φωτιστικά  
20 εκ. 10 τµχ.
(20) εκ. 

€ 4,70 | 52.217
Ακρυλικά αστέρια για 
γέµισµα σετ 10 τµχ.
 (3x7,5) εκ. 
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€ 3,48 | 112.001
Πούλιες µεγάλες πολύχρωµες για ράψιµο
50 γρ. (4) εκ. 

€ 4,60 | 112.051
Πούλιες 15 διαφορετικά ζωάκια
45 γρ.  

€ 1,36 | 112.052
Πούλιες µεγάλες ασηµένια αγγελάκια
7 γρ. (4x4) εκ. 

€ 1,36 | 112.053
Πούλιες µεγάλες χρυσά αγγελάκια
7 γρ. (4x4) εκ. 

€ 0,96 | 112.055
Πούλιες χρυσές καρδούλες
10 γρ. (0,6x0,6) εκ. 

€ 0,96 | 112.056
Πούλιες ασηµένιες καρδούλες
10 γρ. (0,6x0,6) εκ. 

€ 0,96 | 112.057
Πούλιες πολύχρωµες καρδούλες
10 γρ. (0,6x0,6) εκ. 

€ 0,96 | 112.060
Πούλιες πολύχρωµα αστεράκια
10 γρ. (0,6x0,6) εκ. 

€ 0,75 | 112.058
Πούλιες χρυσά αστεράκια
10 γρ. (0,6x0,6) εκ. 

€ 0,75 | 112.059
Πούλιες ασηµένια αστεράκια
10 γρ. (0,6x0,6) εκ. 

€ 0,66 | 112.061
Πούλιες αποχρώσεις χρυσού-καφέ
10 γρ. (0,6x0,6) εκ. 

€ 0,66 | 112.062
Πούλιες αποχρώσεις ασηµί-µαύρου
10 γρ. (0,6x0,6) εκ. 
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€ 0,57 | 112.074
Πούλιες πολύχρωµες Άγιος Βασίλης
10 γρ. (1,5x2) εκ. 

€ 0,57 | 112.075
Πούλιες πολύχρωµες δέντρο 
Χριστουγέννων 10 γρ. (1,5x1,5) εκ. 

€ 0,57 | 112.078
Πούλιες για ράψιµο δέντρο 
Χριστουγέννων 10 γρ. (1,5x2) εκ. 

€ 0,60 | 112.079
Πούλιες καρδιές για ράψιµο
10 γρ. (1,5x1,5) εκ. 

€ 0,70 | 112.080
Πούλιες πολύχρωµες φύλλα δέντρου για ράψιµο
10 γρ. (1x1,5) εκ. 

€ 0,66 | 112.063
Πούλιες αποχρώσεις πράσινου
10 γρ. (0,6x0,6) εκ. 

€ 0,66 | 112.064
Πούλιες αποχρώσεις µπλε
10 γρ. (0,6x0,6) εκ. 

€ 0,66 | 112.065
Πούλιες αποχρώσεις λιλά
10 γρ. (0,6x0,6) εκ. 

€ 0,66 | 112.066
Πούλιες αποχρώσεις κόκκινου
10 γρ. (0,6x0,6) εκ. 

€ 0,66 | 112.067
Πούλιες πολύχρωµες
10 γρ. (0,6x0,6) εκ. 

€ 1,76 | 112.161
Πούλιες για ράψιµο Halloween

€ 1,36 | 112.160
Πούλιες ασηµένιες νυφάδες
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€ 1,30 | 112.003
Πολύχρωµες χάντρες
50 γρ. (0,6x0,9) εκ. 

€ 1,30 | 112.004
Πολύχρωµες διαφανείς χάντρες
50 γρ. (0,6x0,9) εκ. 

€ 2,59 | 112.005
Πολύχρωµες ξύλινες χάντρες
100 γρ. (13-24) χιλ.  

€ 1,78 | 112.043-1
Χάντρες πεταλούδες
100 γρ. (1x0,6x1) εκ. 

€ 1,78 | 112.044
Χάντρες καρδούλες
100 γρ. (1x0,6x1) εκ. 

€ 1,78 | 112.045
Χάντρες αστεράκια
100 γρ. (1x0,6x1) εκ. 

€ 1,78 | 112.046
Χάντρες λουλούδια
100 γρ. (1x0,6x1) εκ. 

€ 1,78 | 112.049
∆ιαφανείς χάντρες αστεράκια glitter
100 γρ. (1x0,6x1) εκ. 

€ 1,78 | 112.047
∆ιαφανείς χάντρες πεταλούδες glitter
100 γρ. (1x0,6x1) εκ. 

€ 1,78 | 112.048
∆ιαφανείς χάντρες καρδούλες glitter
100 γρ. (1x0,6x1) εκ. 

€ 1,78 | 112.050
∆ιαφανείς χάντρες λουλούδια glitter
100 γρ. (1x0,6x1) εκ. 

€ 3,93 | 52.175
Πλαστικά καρφάκια
500 τµχ.  
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€ 2,46 | 112.089
Πολύχρωµες χάντρες µε σχέδια  
10x4 χιλ. 100 τεµαχίων
Το σετ περιέχει 100 χάντρες µε 20 διαφορετικά σχέδια 
και 5 τµχ. σε κάθε σχέδιο (0,4x1) εκ. 

€ 2,93 | 112.090
Πολύχρωµες χάντρες µε σχέδια  
5x11 χιλ. 100 τεµαχίων
Το σετ περιέχει 100 χάντρες µε 20 διαφορετικά σχέδια 
και 5 τµχ. σε κάθε σχέδιο (0,5x1,1) εκ. 

€ 12,03 | 112.091
Χάντρες σαλιγκάρια και κοχύλια
Το σετ περιλαµβάνει 10 διαφορετικά είδη από 
σαλιγκάρια και κοχύλια 50 γρ. το καθένα  
(1,7x3,5) εκ. 

€ 5,59 | 112.116
Χάντρες στρόγγυλες χρωµατιστές
200 γρ. διαµέτρου 12-20 χιλ. (1x2) εκ. 

€ 1,30 | 112.099
Πολύχρωµες χάντρες neon
50 γρ. (0,6x0,9) εκ. 

€ 3,08 | 112.121
Χάντρες σύµβολο ειρήνης
27 τµχ. (1,5) εκ. 

€ 4,27 | 112.122
Χάντρες αστέρια
33 τµχ. (1,5) εκ. 

€ 3,38 | 112.153
Χάντρες πλαστικές ριγέ
100 γρ.  

€ 3,38 | 112.154
Χάντρες πλαστικές pastel ριγέ
100 γρ.  

€ 2,64 | 112.155
Χάντρες πλαστικές
100 γρ. (0,8) εκ. 

€ 2,74 | 112.156
Ξύλινες χάντρες πεύκου
100 γρ. (1,5x1) εκ. 

€ 7,43 | 52.220
Κουµπιά από καρύδα 100 τµχ.
(3) εκ. 
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€ 3,82 | 112.138
Καπελάκια πολύχρωµα από ύφασµα
50 τµχ. (3,4x1) εκ. 

€ 1,24  
| 120.478
Καθρεφτάκια 
οβάλ
10 τµχ.  
(2x1,5x3,5) εκ. 

€ 6,72 | 52.183
Πλαστικά καθρεφτάκια
36 τµχ. σε διάφορα σχήµατα και µεγέθη.  

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

€ 11,80 | 112.088
Χάρτινα λουλουδάκια
Το σετ περιέχει 100 τµχ. σε 5 διαφορετικά χρώµατα το καθένα και 3 διαφορετικά µεγέθη.  

€ 7,08 | 112.126
Λουλουδάκια χαρτονιού
Περιλαµβάνει 1500 τµχ. σε 10 
διαφορετικά χρώµατα και 3 
διαφορετικά µεγέθη (1,5), (2) και 
(2,5) εκ. (23x15x2) εκ. 

€ 3,95 | 54.240 ∆ιακοσµητικές µπορντούρες
Η συσκευασία περιλαµβάνει 4 ρολά και κοπτικό για περισσότερη ευκολία. 
∆ιατίθεται σε 2 σχέδια (1,5x500) εκ. 

82 πουλιά
83 πεταλούδες

€ 2,06 | 112.023
Κουδουνάκια
10 τµχ. (2,5x2,5) εκ. 

€ 6,58 | 112.022
Κουδουνάκια
50 τµχ. (1,5x1,5) εκ. 

€ 4,77 | 112.162
Μαγνητικά φύλλα µε αυτοκόλλητο
(20x30x1) εκ. 

€ 0,98  
| 290.438
Κουδουνάκια 
12-18 χιλ. 
18 τµχ.
(2x) εκ. € 2,62 | 112.159

Ξύλινες χάντρες προσωπάκια
10τµχ από ξύλινες χάντρες προσωπάκια των 22χιλ (2,2) εκ. 

€ 8,48 | 112.163
Πέρλες σε 7 χρώµατα
Πέρλες 8χιλ σε 7 διαφορετική χρώµατα 
168 πέρλες σε κάθε χρώµα (1) εκ. 
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€ 3,63 | 120.254
Φελλός φύλλο (60x0,3x90) εκ. 

€ 2,78 | 120.427
Αυτοκόλλητα σχέδια από τσόχα
24 τµχ. (3,5) εκ. 

€ 2,46 | 120.428
Αυτοκόλλητα λουλούδια από τσόχα
6 τµχ. (3,5) εκ. 

€ 19,62 | 120.255
Φελλός ρολό
(50x0,2x800) εκ. 

€ 39,24 | 120.256
Φελλός ρολό
(50x0,4x800) εκ. 

€ 5,31 | 59.005
Λινάτσα χρωµατιστή
Φύλλο (100x100) εκ. 

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

01 άσπρη
02 κροκί
03 κόκκινη
04 µπλε
05 κυπαρισσί

06 καφέ
07 κίτρινη
08 πορτοκαλί
09 λιλά
10 λαχανί

€ 2,14 | 120.426
Αυτοκόλλητα λουλούδια από τσόχα
6 τµχ. (4,5x7,5) εκ. 

€ 0,34 | 171.065
Φύλλο τσόχας 2 χιλ.
Σε 7 χρώµατα (20x0,02x30) εκ. 

€ 2,70  
| 290.418
Τσόχα σετ 10 
χρωµάτων
Το σετ περιλαµβάνει 10 βασικά 
χρώµατα τσόχας µε πάχος 
1 χιλ. το καθένα, κατάλληλα 
για όλες τις χειροτεχνίες 
(20x0,01x30) εκ. 

€ 1,18  
| 290.433
Φελλός φύλλο 
22,5χ22,5 εκ.
(22,5x0,2x22,5) εκ. 

€ 1,20  
| 57.011
Βαµβάκι 100 γρ.

€ 2,00  
| 171.134
Γρασίδι πράσινο 
50 γρ. (0,6x0,6) εκ. 

€ 0,32  
| 57.009
Σφουγγαράκι 
πιάτων
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€ 1,32 (ανά τµχ.)  
| 170.068
Φύλλα τσόχας
(30x30) εκ. 

04 κίτρινο 
02 πορτοκαλί  
23 καφέ 
44 κόκκινο 
32 ροζ  

39 µπλε 
42 λαχανί 
46 πράσινο 
16 µαύρο 
12 λευκό

€ 3,66 | 170.023
Τσάντα λαχανί από τσόχα
 (15x15) εκ. 

€ 2,94 | 170.045
Πουλάκια από τσόχα
3 τµχ. (9x9,8) εκ. 

€ 5,86 | 52.161
Πετσετάκια χρυσά και ασηµί
40 τµχ. (24) εκ. και (13) εκ.  

€ 5,59 | 52.162
Πετσετάκια άσπρα
250 τµχ. (16) εκ. 

€ 6,15 | 52.163
Πετσετάκια διάφορα χρώµατα 120 τµχ. (17x) εκ. 

€ 4,43  
| 52.205
Λουλούδια  
από τσόχα
Κάθε λουλούδι είναι 
2,5χ2,5 εκ. σετ 100 
τµχ. (11x9x2) εκ. 

€ 6,95 | 112.158
Τσόχα σετ 20 χρωµάτων 20χ30 εκ
Το σετ περιλαµβάνει 20 βασικά χρώµατα τσόχας σε διαστάσεις 
(20x30) cm µε πάχος 1mm το καθένα, κατάλληλα για όλες τις 
χειροτεχνίες και ιδιαίτερα για τη κατασκευή διακοσµητικών στον 
παιδικό σταθµό και το νηπιαγωγείο. (20x30x0,1) εκ. 

€ 3,35 | 89.008
Λινάτσα φυσικό χρώµα 
100χ140 εκ
(100x140) εκ. 

€ 1,16 | 112.164
Χρυσά φτερά αγγέλου
Χρυσά φτέρα από άγγελο σε 
συσκευασία των 10τµχ και 
µεγέθους 5εκ (5) εκ. 

€ 1,16 | 112.165
Ασηµένια φτερά 
αγγέλου
Ασηµένια φτερά από άγγελο 
σε συσκευασία των 10τµχ και 
µεγέθους 5εκ (5) εκ. 

€ 1,34 | 290.385
Σακουλάκια µε κλείσιµο
Σετ 50 τµχ. (6x8) εκ. 

€ 0,92  
| 290.439
Χάρτινα ποτήρια 
µε σχέδιο σετ 6 
τµχ.
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€ 1,89  
| 52.171
Ξύλινα λουλουδάκια
10 τµχ.  

€ 1,87  
| 52.172
Ξύλινα αστεράκια
10 τµχ.  

€ 1,50  
| 120.472
Γλωσσοπίεστρα 
φυσικό χρώµα
80 τµχ. (1,8x15) εκ. 

€ 1,66  
| 120.465
Γλωσσοπίεστρα 
χρωµατιστά
80 τµχ. (1,8x15) εκ. 

€ 2,18  
| 52.173
Ξύλινες φατσούλες
10 τµχ.  

€ 0,92 | 112.132
Κουτάλα ξύλινη  
(35) εκ. 

€ 1,93  
| 112.133
Ξύλινες φιγούρες 
αγοριών και 
κοριτσιών
10 τµχ. (14) εκ. 

€ 2,16 | 52.166
∆ιακόσµησε ξύλινα 
Χριστουγεννιάτικα δεντράκια
10 τµχ.  

€ 4,75 | 52.167
∆ιακόσµησε ξύλινα 
Χριστουγεννιάτικα στολίδια
50 τµχ.  

€ 8,55 | 52.174
Ξύλινες κουτάλες
24 τµχ. (23) εκ. 

€ 6,59 | 112.139
Ξύλινες φιγούρες
50 τχµ. 10 σχέδια σε διάφορα χρώµατα (3) εκ. 

€ 7,54 | 112.140
Ξύλινες καρδούλες
100 τµχ. σε φυσικό χρώµα έτοιµες για βάψιµο (1,8x2) εκ. 

€ 1,66  
| 290.412
Ξύλινες 
πασχαλίτσες
12 τµχ. (1,8) εκ. 

€ 1,62  
| 290.410
Ξύλινα 
µανταλάκια 
φυσικό χρώµα
45 τµχ. (2,5) εκ. 
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€ 2,12 | 290.335
Ξύλινα φύλλα µε πασχαλίτσες

€ 1,68 | 290.290
Μανταλάκια ξύλινα διάφορα 
σχέδια
12 τµχ. (4,5) εκ. 

€ 0,46 | 52.066
Ξυλάκια παγωτού σε φυσικό χρώµα
50 τµχ. (1x11,5) εκ. 

€ 0,32 | 52.067
Ξυλάκια παγωτού χρωµατιστά
50 τµχ. (1x11,5) εκ. 

€ 0,53 | 52.068
Ξυλάκια µε εσοχές φυσικά
50 τµχ. (1x11,5) εκ. 

€ 0,21 | 52.102
Ξυλάκια µε εσοχές χρωµατιστά
50 τµχ. (1x11,5) εκ. 

€ 2,12 | 52.077
Ξυλάκια στρόγγυλα λεπτά σε φυσικό 
χρώµα 100 τµχ. (20) εκ. 

€ 2,37 | 52.101
Σπιρτόξυλα χρωµατιστά
100 τµχ. (5) εκ. 

€ 1,52 | 290.291
Μανταλάκια ξύλινα 
πασχαλίτσες
12 τµχ. (3,5) εκ. 

€ 5,80 | 112.134
Ξύλινα µανταλάκια
100 τµχ. (4,5) εκ. 

€ 7,54 | 112.141
Ξύλινες ανοιχτές καρδούλες
100 τµχ. σε φυσικό χρώµα έτοιµες για βάψιµο
(2x2) εκ. 

€ 7,54 | 112.142
Ξύλινες ανοιχτές διπλές καρδούλες
100 τµχ. σε φυσικό χρώµα έτοιµες για βάψιµο 
(1,5x2,2) εκ. 
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€ 1,28 | 120.475
Ξύλινα κουµπιά σε φυσικό χρώµα
30 τµχ. διαµέτρου 7, 18, 22 χιλ.  

€ 1,34 | 290.348
Αποξηραµένα 
κουκουνάρια 12 τµχ.  

€ 1,34 | 290.345
Αποξηραµένοι κορµοί 
κίτρινοι 40 γρ.  

€ 1,68 | 290.387
Ξύλινα κουµπιά 
χρωµατιστά 24 τµχ.  

€ 1,34 | 290.406
Αποξηραµένα 
κουκουνάρια 20 γρ.  

€ 1,34  
| 290.408
Αποξηραµένες 
φλούδες 
δέντρου
6 τµχ.  

€ 9,62 | 52.204
Αποξηραµένοι κορµοί 
250 γρ.
Κάθε τεµάχιο έχει διάµετρο 2,5 εκ. 
και πάχος 2 εκ. (20x11x3) εκ. 

€ 1,39 | 171.075
Χόρτο χειροτεχνίας 50 γρ.
Από χαρτί, κατάλληλο για συνθέσεις, χειροτεχνίες, για γέµισµα πασχαλινών καλαθιών κ.α.  

€ 2,61 | 216.099
Φυσικό χόρτο χειροτεχνίας
Σε 7 υπέροχα χρώµατα (φυσικό, πορτοκαλί, µπλε, κόκκινο, λαχανί, 
πράσινο, καφέ) των 50 γρ. το καθένα.  

€ 1,62 | 290.411
Ξύλινα µανταλάκια 
χρωµατιστά 45 τµχ. (2,5) εκ. 

€ 3,91 | 52.210
Ξύλινες φιγούρες ανθρώπων 4 τµχ.
(1x8) εκ. 

€ 3,30 | 52.209
Ξύλινα έντοµα 
19 τµχ.
(14,5x0,2x21) εκ. 



100 Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ

Υ
λι

κά
 ζ

ω
γρ

αφ
ικ

ής
 &

 χ
ει

ρο
τε

χν
ία

ς
Κ

ορ
δέ

λε
ς

€ 2,29 | 112.019
Κορδέλα ασηµί (0,35x200) εκ. 

€ 2,29 | 112.018 
Κορδέλα χρυσή (0,35x200) εκ. 

€ 11,59 | 112.100 Κορδέλα άνοιξη αυτοκόλλητη
Σετ 5 διαφορετικών σχεδίων σε ρολό µήκους 1,5 µ. και πλάτους από 1 έως 2,5 
εκ. το καθένα (150) εκ. 

€ 8,00 | 112.103 Κορδέλα λουλούδια λιλά Σε ρολό (1,2x200) εκ. 

€ 10,92 | 112.108
Κορδέλα σιδερώµατος πούλια Σετ 7 χρωµάτων σε ρολό (0,5x1000) εκ. 

€ 1,55 (ανά ρολό) | 89.005
Ξυλοκορδέλα Σε 12 λαµπερά χρώµατα (2x10000) εκ. 

€ 3,78 | 113.003
Κορδέλα οργαντίνα 
πλάτους 2,5 εκ.  
ρολό 50 µ.
Σε µαύρο χρώµα (2,5x5000) εκ. 

€ 4,20 (ανά ρολό)  
| 113.001 Κορδέλα σατέν
Σε 12 υπέροχα χρώµατα (2,5x5000) εκ. 

€ 3,59  
| 112.152
Κορδέλα 
αυτοκόλλητη µε 
χρωµατιστά στρας
4 σχέδια (50) εκ. 

€ 8,30 | 112.157
Κορδέλα washi tape
3 ρολά (5x500) εκ. 

€ 4,10  
| 89.004
∆αντέλα  
4 εκ. 20 µ.

€ 4,20  
| 89.001
Ξυλοκορδέλα 
καρώ  
3 εκ. 100 µ.

€ 2,10 | 89.003
Κορδέλα σατέν πουά 1,5 εκ. 25 µ.

01 µπορντό 02 πορτοκαλί 03 κόκκινο

04 πράσινο 05 λιλά 06 µωβ

07 µπλε 08 χρυσό

09 σιέλ 10 κίτρινο

01 λιλά 03 ροζ 04 σιελ

05 τιρκουάζ 06 σκούρο µπλε 07 κόκκινο

01 λευκό
02 σοµόν
03 εκρού
05 σάπιο µήλο
06 καφέ

02 κόκκινη 03 καφέ 04 βιολετί 05 µωβ 09 ροζ

12 κίτρινη 13 λαχανί 15 πράσινη 19 άσπρη 20 θαλασσί  21 µπλε 22 χρυσή

11σοµόν-πορτοκαλί  
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€ 2,00  
| 112.002
Ελαστικό κορδόνι 
λευκό
(0,1x2500) εκ. 

€ 2,21  
| 112.087
Κορδόνια 
χρωµατιστά
10 τµχ. (100x0,1x100) εκ. 

€ 6,00  
| 389.004
Κορδόνι 
γυαλιστερό
∆ιαθέσιµο σε χρυσό 
και ασηµί 
(2x10000) εκ. 

€ 5,50 | 112.028
Πετονιά
(0,05x2500) εκ. 

€ 5,59  
| 112.107
Κορδόνι 
ίριδα
Ρολό 230 µ. 
(0,1x23000) εκ. 

€ 0,50 | 112.113
Κορδόνια καστόρ σκούρα χρώµατα
Σετ 5 τµχ. σε µαύρο, κόκκινο, µπεζ, µωβ και καφέ χρώµα (0,3x200) εκ. 

€ 0,50 | 112.114
Κορδόνια καστόρ φωτεινά χρώµατα
Σετ 5 τµχ. σε ροζ, µπλε, πράσινο, κόκκινο και κίτρινο χρώµα (0,3x200) εκ. 

€ 14,87  
| 112.115
Κορδόνι ελαστικό 
µαύρο
 (0,2x10000) εκ. 

€ 1,44 | 389.006
Κορδόνι λάστιχο λευκό (0,2x1000) εκ. 

€ 10,61 | 112.117
Κορδόνια neon
Σετ 5 χρωµάτων (0,17x1800) εκ. 

€ 2,21 | 112.118
Κορδόνι ίριδα neon
(0,17x1800) εκ. 

€ 7,33 | 112.125
Κορδόνι ελαστικό πλακέ άσπρο (0,6x5000) εκ. 

€ 1,68  
| 290.416
Σπάγγος 90 
γρ. 60 µέτρα

€ 1,06  
| 290.355
Πετονιά κόκκινη
(1000) εκ. 

€ 6,95 | 89.006 Κορδόνι στριφτό (500x0,3) εκ. 
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€ 2,00 | 152.007
Μάτια 7-15 χιλ. 
µε βλεφαρίδες 
αυτοκόλλητα
50 τµχ. σε διάφορα χρώµατα.  

€ 0,50 | 152.002
Μάτια αυτοκόλλητα
50 τµχ. (0,5) εκ. 
€ 0,68 | 152.003
Μάτια αυτοκόλλητα
50 τµχ. (0,7) εκ. 
€ 0,90 | 152.004
Μάτια αυτοκόλλητα
50 τµχ. (1) εκ. 
€ 1,18 | 152.005
Μάτια αυτοκόλλητα
50 τµχ. (1,2) εκ. 
€ 1,65 | 152.006
Μάτια αυτοκόλλητα
50 τµχ. (1,5) εκ. 

50 τµχ. σε διάφορα χρώµατα.  

€ 7,48  
| 112.104
Σύρµα 
διάφορα 
χρώµατα
10 ρολά  
(0,1x300) εκ. 

€ 0,88 | 54.168
∆ιπλόκαρφα 
στρόγγυλα µπλε
10 τµχ.  

€ 1,37 | 54.169
∆ιπλόκαρφα 
στρόγγυλα ροζ
10 τµχ.  

€ 1,80 | 120.422
Σύρµα χρωµατιστό
Σετ 5 χρωµάτων (250) εκ. 

€ 2,16 | 112.130
Φτερά άσπρα 
15 γρ. περίπου 120 τµχ.
(15) εκ. 

€ 4,94 | 170.002
∆ιπλόκαρφα λουλούδια 
100 τµχ. (0,7) εκ. 

06 λευκό
07 κόκκινο
08 κίτρινο

09 µπλε
10 ροζ
11 τιρκουάζ 

12 φουξ 
13 πορτοκαλί
14 πράσινο

€ 1,88 | 120.442
Μάτια οβάλ
Σετ 75 τµχ. σε µεγέθη (10), (13), (16) 
και (20) χιλ. (6x10x0,3) εκ. 

€ 1,39  
| 171.142
Μάτια 
αυτοκόλλητα 
οβάλ  
13 χιλ. /18 χιλ. 
100 τµχ.

€ 1,28  
| 290.437
Μάτια 
αυτοκόλλητα οβάλ 
και στρόγγυλα  
20-22 χιλ. 28 τµχ.
(2x) εκ. 
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€ 1,60 | 152.009
Σύρµα πίπας χρωµατιστό
80 τµχ. (0,6x30) εκ. 

€ 1,33 | 152.010
Σύρµα πίπας χοντρό
25 τµχ. (1,5x30) εκ. 

€ 0,93 | 152.011
Σύρµα πίπας µε φούντες
24 τµχ. (1,5x30) εκ. 

€ 0,65 | 152.008
Σύρµα πίπας γυαλιστερό
24 τµχ. (0,6x30) εκ. 

€ 1,26 | 112.084
Σύρµα πίπας χρυσό
24 τµχ. (0,6x30) εκ. 

€ 1,26 | 112.085
Σύρµα πίπας ασηµί
24 τµχ. (0,6x30) εκ. 

€ 3,38 | 112.014
Φτερά πολύχρωµα πιτσιλωτά
10 γρ. (1,5x5) εκ. 

€ 2,06 | 112.013
Φτερά 15 εκ. διάφορα 
χρώµατα
120 τµχ. µπλε, κόκκινο, πορτοκαλί, 
φουξ, κίτρινα, πράσινα (3x15) εκ. 

€ 4,16 | 112.086
Φτερά διάφορα χρώµατα
25 τµχ. (4,5x30) εκ. 

€ 6,15 | 112.070
Φτερά πολύχρωµα
115 γρ. (4,5x9) εκ. 

€ 4,91 | 112.119
Φτερά neon
5 χρώµατα 10 γρ. το καθένα 
(4,5x30) εκ. 

€ 1,62 | 112.166
Σύρµα πίπας 8 χρώµατα 50 τµχ. (0,6x30) εκ. 
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€ 1,75  
| 152.012
Pom-poms 
πολύχρωµα
100 τµχ. σε 5 µεγέθη 
(19x13x2) εκ. 

€ 5,08  
| 152.013
Pom-poms 
γυαλιστερά
100 τµχ. σε 5 µεγέθη 
(19x13x2) εκ. 

€ 0,68  
| 290.389
Pom-poms λευκά
60 τµχ. (1,5) εκ. 

€ 1,28 | 120.484 Pom-poms 10 χιλ. 200 τµχ. σε 8 χρώµατα (1) εκ. 

€ 1,42  
| 120.485
Pom-poms
50 τµχ. σε 8 χρώµατα 
(2,5) εκ. 

€ 0,68  
| 290.421
Pom-poms λευκά
25 τµχ. (2,5) εκ. 

€ 0,86  
| 290.440
Πετονιά διάφανη 
10 µ.

€ 1,20  
| 171.102
Λάστιχο πλακέ  
6 χιλ. χ 3,5 µ.

€ 4,16  
| 52.219
Πλαστικό δίχτυ 
χειροτεχνίας  
σετ 5 χρωµάτων
(16x300) εκ. 

€ 5,42  
| 171.110
Πενσάκι 15 εκ.
(15x) εκ. 

€ 0,68  
| 290.431
Pom-poms 
διάφορα χρώµατα 
15 χιλ. 60 τµχ.

€ 0,68  
| 290.432
Pom-poms 
διάφορα χρώµατα 
25 χιλ. 25 τµχ.

€ 1,76  
| 290.441
Φτερά  
χειροτεχνίας  
6 γρ.
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€ 3,06 | 33.001
Σηµαία πολυεστερική (150x90) εκ. 

€ 20,40 | 33.002
Σηµαία πολυεστερική (200x120) εκ. 

€ 20,40 | 33.007
Σηµαία παρέλασης µε κρόσσια 
(150x90) εκ.  

€ 12,12 | 33.009
Σηµαία Ε.Ε. (150x90) εκ. 

€ 29,07 | 33.010
Σηµαία Ε.Ε. (200x120) εκ. 

€ 1,94 | 33.011
Σηµαίες κρατών υφασµάτινες (25x18) εκ. 

€ 27,46 | 33.012
Σηµαία Τριών Ιεραρχών µε κρόσσια
(150x90) εκ. 

€ 4,70 | 33.015
Σηµαία επιτραπέζια µε βάση

€ 0,34 | 33.017
Σηµαία µε κονταράκι (35x25) εκ. 

€ 0,34 | 85.007
Σηµαία µε κονταράκι (35x25) εκ. 

€ 0,25 | 25.012
Κοµφετί σακουλάκι
50 γρ. (13x17) εκ. 

€ 1,37 | 25.013
Κοµφετί σάκος
500 γρ. (26x34) εκ. 

€ 0,32 | 25.011
Σερπαντίνα µασκέ  
(5x16) εκ. 

€ 0,94 | 25.056
Φρου-φρου 6 τµχ. (8x3) εκ. 

€ 1,30 | 25.055 Γιρλάντα (400x12x12) εκ. 

€ 2,02 | 25.061 Γιρλάντα (600x15x15) εκ. 

€ 3,44 | 94.001
Μπαλόνια µεταλλιζέ 
Συσκευασία 20 µπαλονιών σε διάφορα µεταλλικά χρώµατα.  

€ 2,51 | 94.003
Μπαλόνια συνήθη 
Συσκευασία 20 µπαλονιών σε διάφορα χρώµατα.  

€ 6,26 | 94.002
Μπαλόνια κατασκευών
100 τµχ. σε διάφορα χρώµατα (30) εκ. 

€ 3,18 | 94.005
Μπαλόνια µε τρόµπα
Συσκευασία 10 µπαλονιών σε διάφορα 
χρώµατα και τρόµπα (13x14x1,5) εκ. 
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€ 45,02 | 120.338
Πίνακας µαρκαδόρου µε κορνίζα 
αλουµινίου (120x90) εκ. 

€ 82,08 | 120.339
Πίνακας µαρκαδόρου µε κορνίζα 
αλουµινίου (180x120) εκ. 

€ 106,72 | 120.340
Πίνακας µαρκαδόρου µε κορνίζα 
αλουµινίου (240x120) εκ. 

€ 69,75 | 120.450
Πίνακας µαρκαδόρου µε κορνίζα 
αλουµινίου (150x100) εκ. 

€ 95,62 | 120.451
Πίνακας µαρκαδόρου µε κορνίζα 
αλουµινίου (200x100) εκ. 

€ 34,00 | 116.002
Πίνακας τσόχας-
φανελοπίνακας µε 
κορνίζα αλουµινίου
(90x1,5x60) εκ. 

€ 128,52 | 116.016
Πίνακας τσόχας-
φανελοπίνακας µε 
κορνίζα αλουµινίου
(180x1,5x120) εκ. 

€ 195,50 | 116.019
Πίνακας τσόχας µε 
κορνίζα αλουµινίου
(250x1,5x120) εκ. 

€ 8,73 | 120.268
Πίνακας µαρκαδόρου µε κορνίζα ξύλου
 (60x90) εκ. 

€ 5,06 | 120.269
Πίνακας µαρκαδόρου µε κορνίζα ξύλου
 (40x60) εκ. 

€ 47,99 | 120.458
Φελλοπίνακας µε κορνίζα αλουµινίου
(150x100) εκ. 

€ 7,24 | 120.267
Φελλοπίνακας µε 
κορνίζα ξύλου
∆ύο όψεων (60x90) εκ. 

€ 51,64 | 120.459
Φελλοπίνακας µε κορνίζα αλουµινίου
(150x120) εκ. 

€ 61,72 | 120.460
Φελλοπίνακας µε κορνίζα αλουµινίου
(180x120) εκ. 

€ 70,69 | 120.461
Φελλοπίνακας µε κορνίζα αλουµινίου
(200x120) εκ. 

€ 74,54 | 120.462
Φελλοπίνακας µε κορνίζα αλουµινίου
(240x120) εκ. 

€ 4,19 | 120.266
Φελλοπίνακας µε 
κορνίζα ξύλου
∆ύο όψεων (60x40) εκ. 

€ 18,94 | 120.351
Φελλοπίνακας µε 
κορνίζα ξύλου
∆ύο όψεων (90x120) εκ. 

Π
ίνα

κε
ς € 108,81  

| 111.100
Πίνακας 
φελλοπολτού µε 
κορνίζα ξύλου 
(202x2,5x122) εκ.

€ 74,35  
| 111.101
Πίνακας 
φελλοπολτού  
µε κορνίζα ξύλου
(122x2,5x102) εκ. 

€ 130,55  
| 111.105
Πίνακας 
φελλοπολτού 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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€ 1,37 | 90.300
Κιµωλίες πλαστικές 
χρωµατιστές 10 τµχ. (8,5x5,5x2,5) εκ. 

€ 6,48 | 90.301
Κιµωλίες πλαστικές 
χρωµατιστές 100 τµχ.  

€ 0,91 | 90.298
Κιµωλίες πλαστικές 
λευκές
10 τµχ.  

€ 3,31 | 90.299
Κιµωλίες πλαστικές 
λευκές
100 τµχ.  

€ 53,78 | 45.079
Γιγάντιο λουλούδι πίνακας 
κιµωλίας και µαγνητικός
Κατασκευάζεται από ανθεκτικό άκαµπτο 
πλαστικό (74,6x0,5x95,7) εκ. 

€ 5,30 | 120.302
Πίνακας κιµωλίας 
αυτοκόλλητος + 5 
κιµωλίες
(200x45) εκ. 

€ 54,49 | 120.452
Πίνακας µαρκαδόρου και 
µαγνητικός µε κορνίζα 
αλουµινίου
(120x90) εκ. 

€ 90,83 | 120.453
Πίνακας µαρκαδόρου και 
µαγνητικός µε κορνίζα 
αλουµινίου
(150x120) εκ. 

€ 5,72 | 120.270
Πίνακας κιµωλίας µε 
κορνίζα ξύλου
(40x60) εκ. 

€ 10,73 | 120.271
Πίνακας κιµωλίας µε 
κορνίζα ξύλου
(60x90) εκ. 

€ 0,90 (ανά τµχ.) | 120.284
Μαρκαδόρος πίνακα HI TEXT
Με µύτη 6,2 χιλ. (14x1,5x1,5) εκ. 

Β µπλε N µαύρο R κόκκινο

€ 3,92 | 120.316
Καθαριστικό σπρέυ 
ασπροπίνακα 250 ml

€ 0,74 | 120.473
Σφουγγάρι καθαρισµού 
ασπροπίνακα (14x5,5) εκ. 

€ 0,88 | 120.342
Κιµωλιοδόχος

€ 27,23 | 120.454
Πίνακας µαρκαδόρου και 
µαγνητικός µε κορνίζα 
αλουµινίου
(90x60) εκ. 

€ 120,65 | 120.455
Πίνακας µαρκαδόρου και 
µαγνητικός µε κορνίζα 
αλουµινίου
(180x120) εκ. 

€ 164,88 | 120.456
Πίνακας µαρκαδόρου και 
µαγνητικός µε κορνίζα 
αλουµινίου
(240x120) εκ. 

€ 122,02 | 120.457
Πίνακας µαρκαδόρου και 
µαγνητικός µε κορνίζα 
αλουµινίου
(200x100) εκ. 

€ 16,72 | 120.463
Πίνακας µαρκαδόρου και 
µαγνητικός µε κορνίζα 
ξύλου
(90x60) εκ. 

€ 8,71 | 120.464
Πίνακας µαρκαδόρου και 
µαγνητικός µε κορνίζα 
ξύλου
(60x40) εκ. 
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€ 28,80 | 24.002
Χάρτης δύο όψεων Ελλάδας πολιτικοί 
και γεωφυσικοί
Χάρτης διδασκαλίας πλαστικοποιηµένοι διαστάσεων. Με δύο 
όψεις, στην µία πολιτικός και στην άλλη γεωφυσικός. Με 
όλα τα νέα γεωγραφικά στοιχεία (140x100) εκ. 

€ 28,56 | 24.002.-01
Χάρτες δύο όψεων πολιτικοί και γεωφυσικοί
(100x140) εκ. 

€ 17,92 | 24.001
Υδρόγειος σφαίρα διαµέτρου
Με πολιτική χαρτογράφηση (20x29,5) εκ. 

€ 29,44 | 24.003
Υδρόγειος σφαίρα διαµέτρου (30) εκ. 

€ 70,40 | 24.004
Υδρόγειος σφαίρα διαµέτρου (40) εκ. 

-Ελλάδας ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:808.000

-Ωκεανίας -Παγκόσµιος-Αφρικής

-Αµερικής -Ασίας

-Ευρώπης ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:5.500.000

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:11.200.000ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:12.300.000

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:10.000.000 ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:12.000.000 ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:32.119.000

€ 32,58 | 290.027
Υδρόγειος σφαίρα φωτειζόµενη 
IMPERIAL
(30) εκ. 
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€ 63,84  
| 57.002
Ράδιο-cd player 
και MP3

Ο
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€ 82,24 | 57.001
Τηλεόραση 14”

€  ( | 57.005
DVD player

Οι εικόνες των προϊόντων είναι συµβολικές

€ 145,68 | 45.072
Επιτραπέζιο µεταλλικό 
ράφι για στέγνωµα 
ζωγραφιών  
20 θέσεων
Χρήσιµο ράφι για το στέγνωµα 
των ζωγραφιών στο νηπιαγωγείο, 
τοποθετείται στο δάπεδο ή σε 
τραπέζι (50,5x81x36,5) εκ. 

€ 48,68 | 45.071
Επιτοίχιο µεταλλικό ράφι για στέγνωµα 
ζωγραφιών 10 θέσεων
Εύχρηστο ράφι για το στέγνωµα των ζωγραφιών στο νηπιαγωγείο, µπαίνει 
στο τοίχο για εξοικονόµηση χώρου (42x53x36) εκ. 

€ 171,05 | 120.495
Πίνακας 150Χ120 εκ. µαγνητικός κεραµεικός µε 
κορνίζα αλουµινίου
 (150x120) εκ. 
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€ 47,72 | 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. ∆ιάσταση καθρέφτη 
24x90 εκ., συνολική διάσταση (38x1,5x106) εκ. 

€ 103,12 | 45.001
Καθρέφτης άθραυστος
Καθρέφτης µε ξύλινο χρωµατιστό πλαίσιο. Ένα βασικό κοµµάτι 
για όλες τις αίθουσες νηπίων. Μπορεί 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. 

€ 117,20 | 45.018
Τριπλός καθρέπτης
Άθραυστος καθρέφτης 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. 
∆ιαστάσεις κάθε πάνελ (35x3x100) εκ., συνολική διάσταση 
(105x3x100) εκ. 

€ 7,46 | 134.012
Αναστηµόµετρο 
καµηλοπάρδαλη EVA
Αναστηµόµετρο τοίχου από αφρώδες 
πλαστικό EVA πολύ ελαφρύ. Ξεκινάει 
από τα (40) εκ., µε µέγιστο (180) εκ. 
(180) εκ. 

€ 7,46 | 134.018
Αναστηµόµετρο 
ελέφαντας EVA
Αναστηµόµετρο τοίχου από 
αφρώδες πλαστικό EVA πολύ 
ελαφρύ. Ξεκινάει από τα (50) εκ., 
µε µέγιστο (170) εκ. (170) εκ. 
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€ 98,80 | 45.084
Καθρέφτης άθραυστος 120χ50 εκ.
(120x1,5x50) εκ. 

€ 7,38 | 134.053
Αναστηµόµετρο 
καµηλοπάρδαλη EVA
(28,3x0,6x140,5) εκ. 

€ 7,38 | 134.054
Αναστηµόµετρο 
δεινόσαυρος EVA
(29x0,6x139,3) εκ. 
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€ 8,53 | 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 (7x2x7) εκ. 

Ε
ξο

πλ
ισ

µό
ς 

Α
ίθ

ου
σα

ς 

€ 29,59 | 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. (104x1x80) εκ. 

€ 24,63  
| 140.083
Πίνακας 
µαρκαδόρου 
και µαγνητικός
Ελαστικός, πρακτικός 
και ελαφρύς 
κατασκευασµένος 
από εύκαµπτο υλικό, 
µεταφέρεται εύκολα! 
Τοποθετείται εύκολα 
στον τοίχο  
(70x1x50) εκ. 

€ 8,69 | 140.089
Αυτοκόλλητες θήκες ταξινόµησης και προσδιορισµού
Αυτοκόλλητες πλαστικές θήκες κατάλληλες για ετικέτες ταξινόµησης ή φωτογραφίες προσδιορισµού. 
Το σετ περιλαµβάνει 25 καρτέλες και 3 επιπλέον θήκες δώρο (3,7x5,5) εκ. (20x30x1) εκ. 

€ 32,72 | 45.075
Χρωµατιστοί καθρέφτες παζλ
Τέσσερις καθρέφτες σε 
σχήµα παζλ και τέσσερα 
διαφορετικά χρώµατα, 
κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, 
µπλε. Κατασκευασµένοι από 
ειδικό αύθραυστο υλικό, 
µπορούν να τοποθετηθούν ως 
παζλ ή ξεχωριστά στον τοίχο. 
Το µέγεθος καθενός είναι 
(25x4x25) εκ. 

€ 30,76 | 45.073
Άθραυστος καθρέφτης µε πλαίσιο
Καθρέφτης φορητός, ιδανικός για συνεδρίες ειδικών θεραπευτών (45x45) εκ. 
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€ 58,91 | 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. 

€ 10,53 | 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. 

€ 10,53 | 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. 

€ 8,98 | 28.089
Η πρώτη µου χελωνίτσα
Οι µικροί µας φίλοι που µαθαίνουν να περπατούν, θα 
απολαύσουν την πολύ συµπαθητική συρόµενη χελωνίτσα της 
Viking (14,5x20x15,5) εκ. 

€ 56,34 | 10.053
Γυµναστήριο δραστηριοτήτων
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. Απαιτείται 
συναρµολόγηση από ενήλικα (73,7x68,6x39,4) εκ. 

€ 142,11 | 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. 
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€ 56,08 | 10.036
Το πρώτο µου Χριστουγεννιάτικο δεντράκι
Τα παιδιά 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. 

€ 41,78 | 10.191
Ο πρώτος µου χιονάνθρωπος
Ο χιονάνθρωπος της Step2 θα εξάψει την 
φαντασία και την λεπτή κινητικότητα του παιδιού 
στολίζοντας τον µε τα 15 αξεσουάρ που διαθέτει. 
Τα αξεσουάρ τα οποία είναι χαρακτηριστικά 
προσώπου και µέρη σώµατος µπορούν να 
αφαιρεθούν και να ξανά τοποθετηθούν. Ο 
χιονάνθρωπος ανοίγει στη µέση προκειµένου να 
αποθηκεύονται εκεί όλα τα αξεσουάρ. Το καπέλο 
παίζει τα καλύτερα τραγούδια της εποχής και 
είναι φωτειζόµενο. Απαιτούνται µπαταρίες 3-AAA 
(δεν περιλαµβάνονται) (47,6x35,6x43,2) εκ. 

€ 43,36| 10.190
Το στολισµένο µπισκοτοσπιτάκι
Με το µπισκοτοσπιτάκι της Step2 τα παιδιά θα απολαύσουν πολλές ώρες παιχνιδιού 
διακοσµώντας το µε τις καραµέλες και τα υπόλοιπα στολίδια. Το Χριστουγεννιάτικο 
στεφάνι και τα στολίδια στην οροφή ανάβουν και παίζουν µια όµορφη µελωδία. 
Όλα τα διακοσµητικά αξεσουάρ µπορούν να αφαιρεθούν και να επανατοποθετηθούν 
στο σπιτάκι κάθε φορά που το παιδί θέλει να παίξει. Ιδανικό για την ανάπτυξη της 
φαντασίας και των λεπτών κινητικών δεξιοτήτων. Απαιτούνται µπαταρίες 3-ΑΑΑ (δεν 
περιλαµβάνονται) (22,9x43,2x47) εκ. 

€ 49,93 | 10.205
Το πρώτο µου εορταστικό 
ηµερολόγιο
Με το ηµερολόγιο της Step2 τα παιδιά θα 
περιµένουν µε µεγάλη ανυποµονησία τις 
γιορτές. Προσθέστε τη δική σας έκπληξη σε 
κάθε κουτάκι για την αντίστροφη µέτρηση 
µέχρι τα Χριστούγεννα. Η 25η µέρα έχει 
ξεχωριστό “χρυσό” κουτάκι το οποίο 
συµπληρώνει την συλλογή. Ιδανικό για την 
ανάπτυξη της φαντασίας και των λεπτών 
κινητικών δεξιοτήτων (48,3x14,6x57,2) εκ. 

€ 45,36| 10.188
Ρούντολφ το ελαφάκι
Μία αξιολάτρευτη παιδική τραµπάλα της 
Step2 σε µορφή ελαφάκι µε λαµπερή 
και κόκκινη µυτούλα. ∆ιαθέτει ευρύχωρο 
κάθισµα και λαβές στήριξης. Πολύ 
ανθεκτικής και ασφαλούς κατασκευής µε 
διπλά τοιχώµατα. Ελαφρύς σχεδιασµός 
για εύκολη αποθήκευση και φορητότητα 
(55,9x30,5x66) εκ. 

€ 67,91 | 10.212 Το πρώτο µου Χριστουγεννιάτικο τρενάκι
Το τρενάκι της Step2 µπορεί να γίνει το πιο όµορφο στολίδι κάτω από το Χριστουγεννιάτικο 
σας δέντρο. Με το πάτηµα ενός κουµπιού ξεκινάει το ταξίδι του. Το σετ αποτελείται από 12 
κοµµάτια-ράγες και 3 βαγονάκια διαστάσεων (25,4x11,4x15,2) εκ. Απαιτούνται τέσσερις 
µπαταρίες “AA”, που δεν περιλαµβάνονται (134,6x134,6x17,1) εκ. 
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€ 31,54  
| 48.044
Quattro
Κατασκευασµένο από 
υψηλής ποιότητας 
πλαστικό. Τα παιδιά 
µαθαίνουν σχήµατα 
και χρώµατα και τα 
τοποθετούν στη σωστή 
θέση (20) εκ. 

€ 21,94 | 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. 

€ 34,86 | 48.052
Κουζίνα Minichef
Καταπληκτική κουζινούλα για 
πολύ µικρά παιδιά µε ωραία 
χρώµατα. Κάθε αξεσουάρ 
παράγει σχετικό ήχο π.χ. µίξερ, 
πλυντήριο, φούρνος. Οι µπαταρίες 
συµπεριλαµβάνονται (29) εκ. 

€ 5,97 | 162.121
Autodrive, τροχόσπιτο
Τα ξύλινα παιχνίδια CHELONA 
διακρίνονται για την ποιότητα 
κατασκευής τους και το εκπαιδευτικό 
τους περιεχόµενο. Το συγκεκριµένο 
όχηµα έχει Pullback κίνηση!  

€ 28,42 | 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. 

€ 31,08 | 48.128
Βρεφική ορχήστρα
Φανταστικό και ανθεκτικό σύνολο οργάνων για να ξεκινήσετε το ταξίδι σας 
στον κόσµο των κρουστών. Περιέχει 1 τύµπανο µε 2 µπαγκέτες και πιατίνια, 1 
ξυλόφωνο και 2 µαράκες (39,5x10,5x25) εκ. 

€ 22,38 | 30.100
Μαλακά βρεφικά ζωάκια  
12 τµχ.
Βρεφικά µαλακά ζωάκια των 
οποίων η µεγαλύτερη διάσταση είναι 
(11,50χ9,50) εκ. Ιδανικά για βρέφη. 

€ 19,22 | 30.105
Κουδουνίστρες µε µαλακή βάση
Κουδουνίστρες σε χαρούµενα και διαφορετικά 
σχέδια µε µαλακή βάση. Το σετ περιέχει 7 
διαφορετικά σχέδια, προσφέροντας εναλλακτικές 
επιλογές καθηµερινά για τα βρέφη! ∆ιάµετρος 
κάθε κουδουνίστρας περίπου 12 εκ.  

€ 23,94 | 4.501
Πελεκάνος
Όταν ο πελεκάνος κινείται κάνει θόρυβο µε 
το στόµα του και έναν ήχο φλιπ-φλοπ µε τα 
πόδια του. Τα πόδια του είναι κατασκευασµένα 
από φυσικό καουτσούκ και µπορούν εύκολα 
να πλυθούν και να διατηρηθούν καθαρά. Αυτό 
το παιχνίδι βοηθά στην ανάπτυξη λεπτών και 
αδρών κινητικών δεξιοτήτων, ενώ παράλληλα 
εξασκεί τα παιδιά στα πρώτα τους βήµατα 
(15x17,5x55) εκ. 

€ 22,38 | 30.101
Μαλακό τρενάκι µε ζωάκια
Ιδανικό για βρέφη, 51 τµχ.  
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€ 22,16 | 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. 

€ 18,92 | 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. 

€ 13,55 | 30.058
Κούπες στοίβαξης και παζλ σχηµάτων
Αναπτύσσει 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 εκ.  

€ 17,47  
| 30.059
Carousel
Παραδοσιακό παιχνίδι 
από πλαστικό µε ωραία 
χρώµατα, αναπτύσσει 
την οπτική αίσθηση 
(17,5x17x23) εκ. 

€ 15,88 | 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. 

€ 17,32  
| 48.089
Κύλινδρος 
δραστηριοτήτων
Ενθαρρύνει το παιδί 
να ανιχνεύσει και να 
ανακαλύπτει. Είναι 
ένα παιχνίδι άσκησης 
που προωθεί κινητικές 
δεξιότητες (19) εκ. 

€ 12,47 | 15.161
Κούπες στοίβαξης µε 
σχήµατα BIO
Βρεφικό παιχνίδι κατασκευασµένο 
από βιοπλαστικό υλικό από 
ζαχαροκάλαµα, χωρίς τοξίνες, 
φιλικό προς το περιβάλλον. 
Παίζοντας µε αυτό το παιχνίδι 
ακόµα και µέσα στο µπάνιο, τα 
παιδιά διασκεδάζουν µαθαίνοντας 
τα χρώµατα και τα σχήµατα. 
Μπορούν να αξιοποιηθούν και 
σαν καλούπια πηλού. Αποτελείται 
από 7 κούπες οι οποίες όταν 
στοιβαχθούν έχουν ύψος 34 εκ. 
(34,5x11,5x9) εκ. 

€ 21,54 | 15.159
Κουβαδάκι ταξινόµησης 
σχηµάτων BIO
Βρεφικό παιχνίδι κατασκευασµένο 
από βιοπλαστικό υλικό από 
ζαχαροκάλαµα, χωρίς τοξίνες, 
φιλικό προς το περιβάλλον. Βοηθά 
το παιδί να συντονίζει τις κινήσεις 
του και να διαφοροποιεί τα σχήµατα 
στο κουβαδάκι (19x17x17) εκ.

€ 22,95 | 15.160
Βάση σφυροκοπήµατος BIO
Βρεφικό παιχνίδι κατασκευασµένο από 
βιοπλαστικό υλικό από ζαχαροκάλαµα, 
χωρίς τοξίνες, φιλικό προς το 
περιβάλλον. Χτυπώντας µε το σφυράκι 
τα µπαλάκια περνούν στην άλλη πλευρά, 
αναπτύσσοντας τον συντονισµό χεριού-
µατιού των παιδιών (34x19x17) εκ.
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€ 27,80 | 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. 

€ 73,66 | 30.062
Μαλακά τουβλάκια κατασκευών
Παιχνίδι οικοδοµικού υλικού 106 τµχ. σε διάφορα χρώµατα 
και σχήµατα από ελαστικό υλικό που πλένεται. Εύκολα στη 
µεταχείριση από µικρά παιδιά (40x40x15) εκ. 

€ 7,74 | 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. 

€ 21,59 | 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. Ενδεικτικές διαστάσεις: διάµετρος τροχών 4 εκ. µήκος οχήµατων 13 εκ.  

€ 26,49 | 30.052
Μαλακά ζωάκια
Πολύ απλό στο παίξιµο περιέχει 44 τµχ. ιδανικό για την ανάπτυξη κινητικών 
δεξιοτήτων σε παιδιά προσχολικής αγωγής (30x6x30) εκ. 

€ 9,85 | 30.089
Κάρτες µε πρότυπα κατασκευών
Σετ 12 πλαστικοποιηµένες κάρτες µε σχέδια για 
κατασκευές, συνδυάζεται µε τον κωδικό 30.062 
µαλακά τουβλάκια κατασκευών.  

€ 15,52 | 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. 

€ 13,68  
| 48.117
∆ιασκεδαστικός 
πύργος “Giantte”
Τα παιδιά µέσα από 
το παιχνίδι θα µάθουν 
να ταξινοµούν και να 
στοιβάζουν. Το µεγαλύτερο 
κύπελλο διαθέτει ένα 
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. ∆ιαθέτει 10 
κουβαδάκια, 4 γεωµετρικά 
σχήµατα για ταξινόµηση και 
1 καπάκι ταξινόµησης. Ο 
πύργος ολοκληρωµένος έχει 
ύψος 95 εκ.  
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€ 14,61 | 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 (21,5x15,5) εκ. 

€ 12,87  
| 140.124
Χαρούµενα παιδιά 
του κόσµου
Το σετ περιλαµβάνει συνολικά 
12 παζλ, 4 των 3 τµχ. 4 
των 4 τµχ. και 4 των 6 τµχ. 
(23,6x18,7x7,2) εκ. 

€ 5,98  
| 27.160
Σετ 4 βρεφικά 
παζλ κατοικίδια
Σετ µε 4 ξύλινα 
βρεφικά παζλ πρώιµης 
ανάπτυξης µε 4 µεγάλα 
κοµµάτια το καθένα 
(10x10) εκ. 

€ 5,98 | 27.161
Σετ 4 βρεφικά παζλ καιρικές συνθήκες
Σετ µε 4 ξύλινα βρεφικά παζλ πρώιµης ανάπτυξης µε 4 µεγάλα κοµµάτια το καθένα (10x10) εκ. 

€ 13,20 | 27.163
Σετ 4 βρεφικά 
παζλ µε πλαίσιο 
µεταφορικά µέσα
Σετ µε 4 ξύλινα βρεφικά 
παζλ πρώιµης ανάπτυξης 
µε πλαίσιο. Το πλαίσιο 
διευκολύνει το µικρότερο παιδί 
στην ολοκλήρωση του παζλ 
σε σχέση µε το παραδοσιακό 
παζλ (15x15) εκ. 

€ 13,20 | 27.164
Σετ 4 βρεφικά παζλ 
µε πλαίσιο κατοικίδια 
ζωάκια
Σετ µε 4 ξύλινα βρεφικά 
παζλ πρώιµης ανάπτυξης µε 
πλαίσιο. Το πλαίσιο διευκολύνει 
το µικρότερο παιδί στην 
ολοκλήρωση του παζλ σε 
σχέση µε το παραδοσιακό παζλ 
(15x15) εκ. 

€ 12,87  
| 140.122
Baby Puzzles ζώα
Το σετ περιλαµβάνει 9 παζλ 
µεγάλων διαστάσεων των 3 
και 4 τµχ. (23,6x18,7x7,2) εκ. 

€ 12,87  
| 140.123
Baby Puzzles  
υγιεινά φαγητά
Το σετ περιλαµβάνει 9 παζλ 
µεγάλων διαστάσεων των 3 και 
4 τµχ. (23,6x18,7x7,2) εκ. 
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€ 15,97 | 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. 

€ 10,89 | 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.  

€ 18,86 | 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. 

€ 19,88 | 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. 

€ 19,88 | 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. 

€ 19,89 | 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. 

€ 26,18 | 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. 

€ 13,38 | 15.157
∆αχτυλίδια 
οδοντοφυΐας µαλακά
Σετ 6 διαφορετικά σχέδια και 
χρώµατα (10,5x8,5) εκ. 

€ 9,40 | 80.160
Το πρώτο πάνινο βιβλίο µου  
µε ζωάκια
Ένα απαλό βιβλίο µε 8 σελίδων µε υπέροχους ήχους 
και κουδουνίστρα (15x15) εκ. 
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€ 9,70 | 48.092
Τροµπέτα µωρού
Μοναδική µικρή τροµπέτα µε τα 
3 κουµπιά δηµιουργεί υπέροχα 
φωτεινά εφέ και ήχους (16) εκ. 

€ 41,62 | 48.159
Ο κύβος των ονείρων µου magical
Ολοκληρωµένος προτζέκτορας µε 3 διαφορετικές προβολές για να 
διαλέξεις αρκετές µελωδίες και ήχους. Λειτουργεί µε µπαταρίες ή 
συνδέεται το καλώδιο στο ρεύµα.  

€ 10,96 | 48.127
Μουσική βροχή “Roller”
Βρεφικό Roller που ο κορµός του είναι 
µουσική βροχή. Ευνοεί την κινητικότητα και την 
ανάπτυξη του βρέφους (10x10x14) εκ. 

€ 41,62  
| 48.158 
Ο κύβος των 
ονείρων µου το 
διάστηµα
Ολοκληρωµένος 
προτζέκτορας µε 3 
διαφορετικές προβολές 
για να διαλέξεις αρκετές 
µελωδίες και ήχους. 
Λειτουργεί µε µπαταρίες 
ή συνδέεται το καλώδιο 
στο ρεύµα.

€ 42,43  
| 105.026
Ζάρι συναισθηµάτων 
αγόρι
Ένας διασκεδαστικός κύβος µε 
διαφορετικές εκφράσεις σε κάθε 
πλευρά. Κατάλληλο για οµαδικά 
παιχνίδια βοηθώντας τα παιδιά 
να κατανοήσουν την έννοια των 
συναισθηµάτων (20x20x20) εκ. 

€ 42,43 | 105.027
Ζάρι συναισθηµάτων 
κορίτσι
Ένας διασκεδαστικός κύβος µε 
διαφορετικές εκφράσεις σε κάθε 
πλευρά. Κατάλληλο για οµαδικά 
παιχνίδια βοηθώντας τα παιδιά 
να κατανοήσουν την έννοια των 
συναισθηµάτων (20x20x20) εκ. 

€ 16,13 | 140.172 
∆ώσε ζωή στα ροµποτάκια 
(συναισθήµατα)
Τα ροµποτάκια θέλουν να µάθουν τα 
συναισθήµατα και πρέπει να τα βοηθήσουµε 
και να µάθουµε και εµείς µαζί τους να 
εκφραζόµαστε καλύτερα. Ενώστε τα κοµµάτια 
για να δηµιουργηθεί το σωστό ροµπότ και 
επιλέξτε τον τρόπο µε τον οποίο θα εκφράσετε 
το συναίσθηµα της κάρτας από πίσω (µέσω 
της ζωγραφιάς, της µίµησης, της έκφρασης 
κλπ). Περιλαµβάνονται 40 κάρτες πολύ καλής 
ποιότητας διαστάσεων (10x5,6) εκ. οι οποίες στη 
µπροστινή πλευρά δείχνουν τα ροµπότ ενώ στη 
πίσω τα συναισθήµατα και 2 ρουλέτες από χοντρό 
χαρτόνι διαµέτρου 18 εκ. Ιδανικό για την Ειδική 
Αγωγή (23,6x19x7) εκ. 

€ 20,58 | 140.169
Ρουλέτα αυτοεκτίµησης
Ανακαλύψτε τις ικανότητες και τις δυνάµεις σας παίζοντας σε οµάδα. Η ρουλέτα 
αυτοεκτίµησης ενδυναµώνει την αυτοπεποίθηση των παιδιών µε διασκεδαστικό 
τρόπο. Στο σετ περιλαµβάνονται 63 τεµάχια. Κατάλληλο και για την Ειδική 
αγωγή (23,6x18,7x7,2) εκ. 
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€ 30,07 | 105.014
Φτιάξε εκφράσεις ανδρικού προσώπου (50x70) εκ. 

€ 30,07 | 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.

€ 20,99 | 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. 

€ 27,36 | 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. 

που απεικονίζουν τα συναισθήµατα µε τους 
αντίστοιχους ήχους. Στο cd περιλαµβάνεται 

και των άλλων, βασική προϋπόθεση για την 
ανάπτυξη και για το αίσθηµα αυτοεκτίµησής 

€ 13,18 | 48.161
Τουβλάκια συναισθηµάτων
Περιέχει διαφορετικά κοµµάτια που επιτρέπουν στα παιδιά να 
δηµιουργούν ελεύθερα γοητευτικούς χαρακτήρες από όλο τον 
κόσµο που θα αντιπροσωπεύουν ένα συναίσθηµα. Προσφέροντας 
περισσότερους από 100 πιθανούς συνδυασµούς, το συγκεκριµένο 
εκπαιδευτικό παιχνίδι συµβάλλει στην κοινωνική και συναισθηµατική 
ανάπτυξη των παιδιών αφού συνδυάζει τα συναισθήµατα µε τις 
κοινωνικές αξίες. Περιέχονται 6 χαρακτήρες, 6 κάρτες και 1 
φυλλάδιο. ∆ιάσταση κάθε χαρακτήρα 12 εκ. (26x26x32) εκ. 
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€ 40,66 | 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. 

€ 16,06 | 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. ∆ιδάσκει πώς να αναγνωρίζουν συναισθήµατα 
στον εαυτό τους και στους άλλους και να παίρνουν σωστές αποφάσεις σχετικά µε τη 
συµπεριφορά τους. Παίζοντας µαθαίνουν να αναγν ωρίζουν 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. 

€ 13,35 | 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. 

€ 15,07 | 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. 

€ 23,65 | 140.129
Ενσυναίσθηση, κατανόησε τα συναισθήµατα των φίλων σου
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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€ 22,10 | 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. 

€ 22,10 | 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. 

€ 21,76 | 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.  

€ 30,64 | 48.118
Συναισθήµατα “BBQ”
Αυτός ο πύργος συναισθηµάτων βοηθά τα παιδιά να αναγνωρίσουν και να διαχειριστούν 
τα συναισθήµατά τους. Μέσω του παιχνιδιού και του διαλόγου, τα παιδιά θα αρχίσουν 
να αναγνωρίζουν τα συναισθήµατά τους, να κατανοούν από πού προέρχονται και 
να µάθουν πώς να το κάνουν µαζί, αντιµετωπίζοντας τα συναισθήµατα σαν να ήταν 
συστατικά, είναι ένας δηµιουργικός και διασκεδαστικός τρόπος για να διδάξετε τα 10 
κοινά συναισθήµατα. ∆ιάφορα είδη παιχνιδιού περιγράφονται στον οδηγό. Περιλαµβάνει 1 
πύργο συναισθηµάτων, 1 βάση, 10 κρίκους, 20 stickers, 10 κάρτες, 1 αφίσα και 1 οδηγό 
(24x12x51,5) εκ. 

€ 17,32 | 48.119
Τηγανίτες που διώχνουν τους φόβους
Ένα παιχνίδι που βοηθά τα παιδιά να διαχειριστούν τους φόβους τους. Κάθε φορά που 
παίζουν τα παιδιά θα γυρίσουν τις τηγανίτες που εµφανίζουν το φόβο που έχουν ξεπεράσει. 
Μέσω της έκθεσης αυτών των κοινών φόβων, τα παιδιά οικοδοµούν την ικανότητα να 
σηκωθούν και να τα ξεπεράσουν. Κάθε φορά που παίζεται το παιχνίδι, τα παιδιά θα 
αναποδογυρίσουν περισσότερες τηγανίτες αυξάνοντας την αυτοπεποίθησή τους. Περιέχει 30 
κάρτες, 2 φτυαράκια, 1 ρουλετα, 2 χαρακτήρες και 1 οδηγό (23,5x0,9x34,5) εκ. 
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€ 14,80 | 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. 

€ 48,30 | 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. Περιλαµβάνει 1 πίνακα µε 2 κενά πρόσωπα 
και περισσότερα από 50 πλαστικά µέρη µε µάτια, αυτιά, στόµα, µύτη, γυαλιά, µουστάκια και µαλλιά για να 
τα τοποθετήσετε µε τα αυτοκόλλητα. Περιλαµβάνει επίσης 8 διαφορετικές κάρτες πρότυπα, 3 µε βασικές 
εκφράσεις και 5 µε επιφωνήµατα (60x48) εκ. 

€ 18,16 | 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. 

€ 16,59 | 48.103
Κάψουλες συναισθηµάτων
Περιλαµβάνονται 10 καρτέλες και 5 
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 µιας 
κάρτας 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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€ 20,78 | 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. 

€ 25,52 | 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. 

€ 27,36 | 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. 

€ 29,70 | 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. 

€ 27,36 | 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. 

€ 27,36 | 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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€ 25,24 | 44.011-1
Φωνές ζώων µε cd
(15x4x14) εκ. 

€ 1,00 | 44.011-2
Φωνές ζώων σκέτη 
κασέτα
(15x4x14) εκ. 

€ 4,64 | 44.011-3
Φωνές ζώων µόνο cd
(15x4x14) εκ. 

ή

ή

ή

ή

€ 25,24 | 44.012-1
Καθηµερινά ακούσµατα µε cd
(15x4x14) εκ. 

€ 25,24 | 44.013-1
Θόρυβοι από εργασίες 
ενηλίκων µε cd
(15x4x14) εκ. 

€ 0,40 | 44.013-2
Θόρυβοι από εργασίες 
ενηλίκων σκέτη κασέτα 
(15x4x14) εκ. 

€ 25,24 | 44.015-1
Ήχοι από την φύση µε cd
(15x4x14) εκ. 

€ 0,40 | 44.015-2
Ήχοι από την φύση  
σκέτη κασέτα
(15x4x14) εκ. 

€ 24,00 | 44.015-3
Ήχοι από την φύση µόνο cd
(15x4x14) εκ. 

“

”

Εκπαιδευτικά cd ή κασέτες για παιδιά και 
εκπαιδευτικούς, µοναδικό διδακτικό υλικό. 
Το κάθε σετ περιλαµβάνει 11 cd 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.

€ 25,24 | 44.014-1
Φωνές αγρίων ζώων µε cd
(15x4x14) εκ. 

€ 0,40 | 44.014-2
Φωνές αγρίων ζώων σκέτη 
κασέτα (15x4x14) εκ. 
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€ 26,20 | 45.078
Γιγάντιοι Πλανήτες
Το σετ περιλαµβανει 10 µεγάλους ηµιδιαφανείς 
πλανήτες και κοµήτη, δορυφόρο, αστροναύτη, µετεωρίτη, 
φεγγάρι, αστέρια κλπ. Ο µεγαλύτερος πλανήτης έχει 
διάµετρο 40 εκ. και ο µικρότερος 9 εκ. Συνδυάζεται 
µε τους κωδικούς 45.063 ή 48.153 όµως µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί και χωρίς αυτά (73x51) εκ. 

€ 13,22 | 45.076
Σχήµατα Μοντεσσόρι για 
φωτειζόµενα τραπέζια
∆ιαθέτει δέκα διαφορετικά 
σχήµατα σε µπλε και κόκκινο από 
ηµιδιαφανές πλαστικό και δέκα 
βεντουζάκια για διευκόλυνση κατά 
την χρήση. Αναγνώριση σχηµάτων και 
περιγραµµάτων. Συνδυάζεται µε τους 
κωδικούς 45.063 ή 48.153 όµως 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί και χωρίς 
αυτά (14x14) εκ. 

€ 10,08 | 45.077
Στένσιλ διαφανή φύλλα δέντρων
Τα παιδιά µαθαίνουν τα ονόµατα και τα σχήµατα των φύλλων, 
εντοπίζοντάς τα και ταιριάζοντάς τα µε αυτά στο φυσικό τους 
περιβάλλον. Περιλαµβάνονται φύλλα: βελανιδιά, σφενδάµη, 

οξιά, ελιά κ.α. Συνδυάζεται µε τους 
κωδικούς 45.063 ή 48.153 όµως µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί και χωρίς αυτά 
(22x16) εκ. 

€ 18,90 | 48.149
∆ιαφανείς µουσικές νότες
Με αυτό το παιχνίδι το οποίο περιλαµβάνει 96 νότες 
4 εκ, η καθεµία, τα παιδιά θα µάθουν µε τρόπο 
διασκεδαστικό πώς να τις αναγνωρίζουν, να τις 
διαφοροποιούν και να τις ταξινοµούν. Περιλαµβάνει 
ένα διαφανές πεντάγραµµο 40 εκ, το οποίο είναι πολύ χρήσιµο όταν εισάγετε τα παιδιά στη 
µουσική γλώσσα. Κατάλληλες για τους κωδικούς 45.063 και 48.153 (52x) εκ. 

€ 12,32 | 48.150
∆ιαφανείς κρίκοι  
µε διαφορετική υφή
Ένα σετ µε 16 κρίκους 9 εκ., ο µεγαλύτερος 
12 κάρτες µε διαφορετικά θέµατα και βαθµούς 
δυσκολίας και 1 οδηγό όπου  τα παιδιά µπορούν 
να µάθουν για τη διαφοροποίηση των µεγεθών, των χρωµάτων και των υφών. 
Κατάλληλοι για τους κωδικούς 45.063 και 48.153 (9x) εκ. 

€ 51,72 | 48.153
Φωτειζόµενη επιφάνεια - 
Lightpad
Μαθαίνει στα παιδιά µέσω της 
οπτικής διέγερσης. Βοηθά τα παιδιά 
να συγκεντρωθούν καλύτερα αφού 
επικεντρώνουν την προσοχή τους στο υλικό 
µε το οποίο απασχολούνται. Ελαφρύ και 
εύκολο στη µεταφορά. Χρησιµοποιήστε το 
µαζί µε τους κωδικούς 48.145, 48.149, 
48.150, 45.076, 45.077 και 45.078. 
Περιλαµβάνει καλώδιο usb (36x0,5x27) εκ. 

€ 37,67 | 105.029
Κύβος µε υλικά διαφορετικής υφής
Μεγάλος µαλακός κύβος µε διαφορετικά υλικά αφής σε 
κάθε πλευρά (20x20x20) εκ. 
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€ 18,95 | 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. 

€ 45,31 | 159.157
Οι πέντε αισθήσεις 
και το περιβάλλον
Το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό 
παιχνίδι ξεχωρίζει και βοηθάει 
τα παιδιά να αντιληφθούν την 
σηµασία των 5 αισθήσεων µας, 
παίζοντας µε πολύ διασκεδαστικό 
τρόπο (19,4x14,8x8,9) εκ. 

€ 37,17 | 159.169
Κύβοι ήχων
Κουνώντας τα κυβάκια, παράγεται 
διαφορετικός ήχος από το καθένα 
(32x24,5x8) εκ. 

€ 15,78 | 140.076
Αυτοκινητόδροµος και ήχοι µεταφορικών µέσων
Ένα παιχνίδι συνδυασµού που µαθαίνει στα παιδιά να συσχετίζουν τους ήχους µε τις αντίστοιχες 
εικόνες. Ακούγοντας τους ήχους από το ΜP3 cd των διαφορετικών µέσων µεταφοράς, γεµίζουν 
τα κουτάκια του πίνακα µε τις αντίστοιχες κάρτες µέχρι να φτάσουν στην γραµµή τερµατισµού.Το 
ΜP3 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 ΜP3 cd (24x17x5) εκ. 

€ 5,46 | 45.086
Τριπλός καθρέφτης βιβλίο
Τρεις άθραυστοι καθρέφτες που ενώνονται µεταξύ τους σαν 
βιβλίο. Ιδανικό για την δηµιουργία συµµετριών αλλά και 
ατελείωτων καλειδοσκοπικών δηµιουργιών (14x20x0,3) εκ. 

€ 15,26 | 48.142
Κύβοι πρώτων αισθήσεων σετ 6 τµχ.
Μικροί δοµικοί κύβοι µε οπτικά ερεθιστικά χρώµατα και 
µοτίβα. Σπογγώδη υφή για να τα πιάνουν εύκολα και µε 
ασφάλεια τα παιδικά χεράκια. Κάθε κοµµάτι είναι µια 
κουδουνίστρα, σε διάφορα σχέδια (7x7) εκ. 
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€ 184,77 | 45.063
Μαγικό φωτειζόµενο τραπέζι
Ξύλινο τραπέζι µε φωτειζόµενη επιφάνεια από ακρυλικό υλικό πάχους 3 χιλ. 
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. ∆ραστηριότητες µε φως αιχµαλωτίζουν 
το ενδιαφέρον του παιδιού. Συνδυάζεται µε τους κωδικούς 48.145, 48.149, 
48.150, 45.076, 45.077 και 45.078 (90x55x45) εκ. 

€ 8,40 | 45.050 
Μαθαίνω και δηµιουργώ αποχρώσεις
Έξι µεγάλα µπαλόνια σε 3 βασικά χρώµατα εύκαµπτο ηµιδιαφανές πλαστικό 
για να ανακαλύψετε τα δευτερεύοντα χρώµατα. Συνδυάζεται µε τους κωδικούς 
45.063 και 48.153 (34x23,5) εκ. 

€ 11,32 | 45.070 Σχήµατα και συµµετρία
Ανακαλύψτε τι µπορείτε να κάνετε σε ένα σχήµα µε αυτό το σετ που περιλαµβάνει 10 
διαφανείς κάρτες, 2 ακρυλικούς καθρέφτες και 1 µαρκαδόρο! ∆ιασκεδαστικές πρακτικές 
δραστηριότητες µε τρίγωνα, αστέρια, οθόνες πλέγµατος, εικόνες κλπ. (15x21) εκ. 

€ 13,50 | 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. 

€ 6,45 | 52.207
Σκελετοί απο ζωάκια σετ 6 τµχ.
∆ιαφανείς καρτέλες µε ζωάκια όπου εµφανίζεται ο σκελετός από το κάθε ζωάκι, 
ψάρι, δεινόσαυρος, φίδι, γάτα, λαγός, βάτραχος. Κατάλληλα για φωτειζόµενες 
επιφάνειες (21x29) εκ. 
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€ 30,85 | 320.049
Σακουλάκια µε διαφορετικές υφές
Σετ 8 τµχ. Κάθε σακουλάκι είναι φτιαγµένο µε διαφορετική υφή για να 
προσφέρει αισθητηριακή ολοκλήρωση. Κατάλληλα για ειδικά σχολεία και 
κέντρα θεραπείας και αποκατάστασης (10x20x5) εκ. 

€ 117,41 | 320.052
Αξεσουάρ UV για φωτιζόµενα τραπέζια
Περιέχει µια ποικιλία παιχνιδιών λάµψης στο σκοτάδι, τα οποία θα ενθουσιάσουν και θα 
διασκεδάσουν τα παιδιά ενώ παράλληλα θα τα βοηθήσει να κατανοήσουν την έννοια του 
φωτός και των χρωµάτων. Συνδυάζονται µε τους κωδικούς 45.063 και 48.153. Ιδανικά, 
χρησιµοποιήστε το παιχνίδι αυτό σε µέρος µε χαµηλή φωτεινότητα. Κατάλληλα για ειδικά 
σχολεία και κέντρα θεραπείας και αποκατάστασης (33x37x14) εκ. 

€ 351,68 | 320.057
Φωτειζόµενο τραπέζι µε 
αποσπώµενο προστατευτικό 
άµµου
Η επιφάνεια του διαθέτει 6 επιλογές 
φωτισµού τις οποίες µπορεί να τις 
ρυθµίσει ακόµα κι ένα µικρό παιδί 
χάρη στα µεγάλα σε µέγεθος κουµπιά 
που διαθέτει. Κατασκευασµένο µε 
ποιοτικά υλικά και φώτα LED ώστε να 
µην υπερθερµένεται και να προσφέρει 
στα παιδιά αισθητηριακές εµπειρίες. 
Μπορεί να τοποθετηθεί ακόµα και άµµο 
η οποία θα πάρει το αντίστοιχο χρώµα 
που θα είναι επιλεγµένο στην επιφάνεια 
του. Κατάλληλο για ειδικά σχολεία και 
κέντρα θεραπείας και αποκατάστασης 
(60x60x12) εκ. 
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€ 551,32 | 320.002
Φωτεινός σωλήνας 183 εκ. µε βάση
Εντυπωσιακός κυκλικός σωλήνας LED µε φυσαλίδες και αλλαγή χρώµατος. 
Ιδανικός για την δηµιουργία µιας µαγευτικής αίθουσας χαλάρωσης. 
Περιλαµβάνει 15 ψαράκια και µπάλες, βάση από ανοξείδωτο ατσάλι και 
τηλεχειριστήριο. Τα χρώµατα επιλογής ειναι µπλε, κόκκινο, πράσινο, κίτρινο 
και µωβ. ∆ιάµετρος 15 εκ. (15x183) εκ. 

€ 2.609,88 | 320.055
Θεραπευτικό σπιτάκι Igloo
Ιδανικό για δραστηριότητες βασισµένες στην αισθητηριακή ολοκλήρωση. Το ηµι-σκοτάδι 
είναι καλό για την ανάπτυξη πολλών ερεθισµάτων. Τα τοιχώµατα και το πάτωµα του είναι 
κατασκευασµένα από αφρώδες υλικό PVC ενώ η σκεπή από δίχτυ. Κατάλληλο για ειδικά 
σχολεία και κέντρα θεραπείας και αποκατάστασης (105x105x110) εκ. 

€ 933,72 | 320.050
Επικλινής τοίχος αναρρίχησης
Ο ξύλινος τοίχος αναρρίχησης αποτελεί 
βασικό βοήθηµα σε θεραπείες 
αισθητηριακής ολοκλήρωσης. 
Επικεντρώνεται στην ισορροπία, στο χωρικό 
προσανατολισµό και στις κινητικές ικανότητες 
και βοηθά παιδιά µε αναπτυξιακές 
διαταραχές να ξεπεράσουν τον φόβο τους 
για τα ύψη και την πτώση. ∆ιαθέτει 24 
διαφορετικές λαβές και υποδοχή για σχοινί 
(δεν συµπεριλαµβάνεται) µε το οποίο το 
παιχνίδι θα γίνει πιο ασφαλές. Κατάλληλος 
για ειδικά σχολεία και κέντρα θεραπείας και 
αποκατάστασης (120x60x240) εκ. 

€ 638,43 | 320.017
Φωτεινό κυκλικό τραπέζι µε φούσκες
Το συγκεκριµένο τραπέζι µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν τραπεζάκι εργασιών, χαλάρωσης ακόµα 
και δραστηριοτήτων. Τα 16 χρώµατα τα οποία εναλλάσσονται εύκολα µε το τηλεχειριστήριο 
χρησιµοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς συµπεριλαµβανοµένων και των ειδικών αναγκών. 
Κατάλληλα για ειδικά σχολεία και κέντρα θεραπείας και αποκατάστασης (60x42) εκ. 

€ 573,61 | 320.043
Κουρτίνα δακτύλιος µε 
φωτειζόµενα νήµατα LED
Τοποθετείται στο ταβάνι 
δηµιουργώντας µία φανταστική 
αισθητηριακή κουρτίνα κατάλληλη για 
ειδικά σχολεία και κέντρα θεραπείας 
και αποκατάστασης. Στη µέση διαθέτει 
καθρέφτη στον οποίο αντανακλάται ο 
φωτισµός και δηµιουργεί µία ακόµα 
πιο εντυπωσιακή αίσθηση στα παιδιά. 
Τροφοδοτείται µε ρεύµα. ∆ιαθέτει 
150 ίνες ύψους περίπου 2,5 µέτρων 
(70x70x250) εκ. 

€ 512,75 | 320.031
Καθρέπτης UV µε 
φωτιζόµενα νήµατα
Ένα ευχάριστο βοήθηµα σε 
οποιοδήποτε αισθητηριακό δωµάτιο. 
∆ιαθέτει ενσωµατωµένο υπεριώδες 
φως. Κατάλληλος για ειδικά 
σχολεία και κέντρα θεραπείας 
και αποκατάστασης. Το µήκος του 
καθρέπτη είναι 1 µέτρο (100x70) εκ. 
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€ 387,62 | 320.024
Τετράγωνη αιωρούµενη πλατφόρµα ισορροπίας
Ένας διασκεδαστικός τρόπος για να κάνετε αισθητηριακές ασκήσεις. Είναι ιδανική για ασκήσεις 
συντονισµού, ισορροπίας, βελτίωση του ορθοστατικού µϋικού τόνου και γενική διέγερση του 
νευρικού συστήµατος. Κατάλληλη για ειδικά σχολεία και κέντρα θεραπείας και αποκατάστασης 
(76x76x15) εκ. 

€ 372,98 | 320.032
Φωτεινός κυρτός πάγκος LED
Ο φωτειζόµενος πάγκος αισθητηριακής ολοκλήρωσης είναι φορητός 
ώστε να τοποθετείται σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο. ∆ιαθέτει 
τηλεχειριστήριο που ρυθµίζει το επίπεδο φωτισµού επιλέγοντας ένα 
από τα έξι διαθέσιµα χρώµατα. ∆ιάρκεια µπαταρίας περίπου 12 ώρες. 
Χρόνος φόρτισης περίπου 5 ώρες. Κατάλληλος για ειδικά σχολεία και 
κέντρα θεραπείας και αποκατάστασης (120x40x40) εκ. 

€ 349,85 | 320.007 
Κουτσό από πλακάκια µε υγρό gel
Η οπτική εµπειρία που προσφέρει ενθαρρύνει τα παιδιά να κινηθούν και να εξερευνήσουν τις 
επιφάνειες καθώς το gel από το κάθε χρωµατιστό πλακάκι θα µεταβάλλεται και θα δηµιουργεί 
διαφορετικά σχέδια και µοτίβα. Κάθε πλακάκι είναι (40x40) εκ. (57,6x57,6x8,1) εκ. 

€ 322,69  
| 320.025
Κυκλική 
αιωρούµενη 
πλατφόρµα 
ισορροπίας
Ένας διασκεδαστικός τρόπος 
για να κάνετε αισθητηριακές 
ασκήσεις. Είναι ιδανική 
για ασκήσεις συντονισµού, 
ισορροπίας καθώς και 
χωρικού προσανατολισµού. 
Κατάλληλη για 
ειδικά σχολεία και 
κέντρα θεραπείας και 
αποκατάστασης  
(75x75x15) εκ. 

€ 276,22 | 320.004
Τετράγωνα πλακάκια µε υγρό gel 6 τµχ.
Αντιολισθιτικό προϊόν που τοποθετείται στο δάπεδο είτε σε οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια. Η 
οπτική εµπειρία που προσφέρει ενθαρρύνει τα παιδιά να κινηθούν και να εξερευνήσουν τις 
επιφάνειες καθώς το gel από το κάθε χρωµατιστό πλακάκι θα µεταβάλλεται και θα δηµιουργεί 
διαφορετικά σχέδια και µοτίβα. Κάθε πλακάκι είναι (50x50) εκ. (53x52,5x5) εκ. 

€ 210,33 | 320.026
Αιώρα κουκούλι
Αυτή η κούνια επιτρέπει στα παιδιά τυλιχτούν σε ένα χαλαρωτικό θεραπευτικό 
περιβάλλον. Ιδανική για ασκήσεις αισθητηριακής ολοκλήρωσης και χωρικού 
προσανατολισµού σε ειδικά σχολεία και κέντρα θεραπείας και αποκατάστασης 
(30x30x4) εκ. 
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€ 194,69 | 320.039
Φωτεινός κύλινδρος LED
Ο φωτειζόµενος κύλινδρος αισθητηριακής 
ολοκλήρωσης είναι φορητός ώστε να 
τοποθετείται σε εσωτερικό ή εξωτερικό 
χώρο. ∆ιαθέτει τηλεχειριστήριο που 
ρυθµίζει το επίπεδο φωτισµού επιλέγοντας 
ένα από τα διαθέσιµα χρώµατα. ∆ιάρκεια 
µπαταρίας περίπου 12 ώρες. Χρόνος 
φόρτισης περίπου 5 ώρες. Κατάλληλος για 
ειδικά σχολεία και κέντρα θεραπείας και 
αποκατάστασης (30x74) εκ. 

€ 186,93 | 320.023
Σύστηµα αιώρησης ελικόπτερο
Ένας διασκεδαστικός τρόπος για να κάνετε 
αισθητηριακές ασκήσεις. Οι ιµάντες είναι 
κατασκευασµένοι από εξαιρετικά µαλακό υλικό 
ώστε να µην ενοχλούν κατά την αιώρηση. Είναι 
ιδανικό για ασκήσεις συντονισµού, ισορροπίας, 
βελτίωση του ορθοστατικού µϋικού τόνου και 
γενική διέγερση του νευρικού συστήµατος. 
Κατάλληλο για ειδικά σχολεία και κέντρα 
θεραπείας και αποκατάστασης (40x40x10) εκ. 

€ 160,86 | 320.033
Φωτεινό σκαµπό LED
Το φωτειζόµενο σκαµπό αισθητηριακής 
ολοκλήρωσης είναι φορητό ώστε να τοποθετείται 
σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο. ∆ιαθέτει 
τηλεχειριστήριο που ρυθµίζει το επίπεδο 
φωτισµού επιλέγοντας ένα από τα έξι διαθέσιµα 
χρώµατα. ∆ιάρκεια µπαταρίας περίπου 12 ώρες. 
Χρόνος φόρτισης περίπου 5 ώρες. Κατάλληλο 
για ειδικά σχολεία και κέντρα θεραπείας και 
αποκατάστασης (40x40x40) εκ. 

€ 158,91 | 320.006
Τριγωνικά πλακάκια µε 
υγρό gel 6 τµχ.
Ιδανικά για χρήση σε δωµάτια 
ή περιβάλλοντα αισθητηριακής 
ολοκλήρωσης. (33x33x6) εκ. 

€ 145,10 | 320.019
Φωτεινός δακτύλιος οροφής - 
Μεσαίο µέγεθος
∆ιαθέτει ποικιλία χρωµάτων που θα 
συναρπάσουν κάθε ηλικιακή οµάδα. Απλά 
ξαπλώστε και παρακολουθήστε την εναλλαγή 
µε τη βοήθεια του τηλεχειριστηρίου. Κατάλληλος 
για δωµάτια αισθητηριακής ολοκλήρωσης, 
ειδικά σχολεία και κέντρα θεραπείας και 
αποκατάστασης (40x10) εκ. 

€ 138,92 | 320.044
Κυκλικό διαδραστικό 
πλακίδιο LED
Πλακίδιο δαπέδου που ανάβει και αλλάζει 
χρώµα από µόνο του ή µε την αφή σας. 
Οπτικά είναι συναρπαστικό και πολύ 
διασκεδαστικό για τα παιδιά. Κατάλληλο για 
ειδικά σχολεία και κέντρα θεραπείας και 
αποκατάστασης (50x50x8) εκ. 
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€ 137,59  
| 320.003
Φωτεινή σφαίρα LED
Εντυπωσιακή φωτεινή σφαίρα 
ιδανική για την δηµιουργία µιας 
µαγευτικής αίθουσας χαλάρωσης. 
∆ιαθέτει τηλεκοντρόλ για την 
αλλαγή του χρώµατος και της 
φωτεινότητάς της (40) εκ. 

€ 112,81  
| 320.001
Φωτεινός  
σωλήνας 105 εκ.
∆ιαθέτει εναλλασσόµενα 
φώτα, φυσαλίδες και 
ψαράκια. Μπορεί να 
τοποθετηθεί στο πάτωµα 
διότι διαθέτει βάση σε 
λευκό ή µαύρο χρώµα. 
Κατάλληλος για κάθε 
τάξη, δωµάτιο ηρεµίας, 
διαδραστική αίθουσα µε 
ιδιαίτερα χαλαρωτικά 
αποτελέσµατα. ∆ιάµετρος 
15 εκ. (10x105) εκ. 

€ 135,35 | 320.029
Κουβέρτα αυξηµένου βάρους 4 kg
Η συγκεκριµένη κουβέρτα βοηθά τα άτοµα µε αισθητηριακές δυσκολίες 
ακόµα και αυτισµό διότι προσφέρει χαλάρωση και ηρεµία χάρη στο βάρος 
της. Φτιαγµένη από µαλακό/βελούδινο ύφασµα δύο όψεων σε πράσινο/
µπλε χρώµα. Κατάλληλη για ειδικά σχολεία και κέντρα θεραπείας και 
αποκατάστασης (150x100) εκ. 

€ 131,00 | 320.056
Φωτεινός σωλήνας µε 
αιωρούµενες φούσκες
Ιδανικό για δωµάτια χαλάρωσης ή 
διαδραστικά δωµάτια και για παιδιά µε 
αναπτυξιακές διαταραχές. Οι µεταβαλλόµενες 
και χρωµατιστές φυσαλίδες δηµιουργούν 
µια θετική συµπεριφορά. Κατάλληλος για 
ειδικά σχολεία και κέντρα θεραπείας και 
αποκατάστασης (15x60) εκ. 

€ 124,12 | 320.010
Πλακάκια µε υγρό gel και UV 4 τµχ.
Σετ από 4 τετράγωνα πλακάκια (διαστάσεων περίπου 40x40) εκ. σε 4 
χρώµατα µε υγρό gel που αντανακλούν έντονα κάτω από το υπεριώδες φως, 
τα οποία φωσφορίζουν µε την χρήση φωτισµού blacklight (40x40x5) εκ. 

€ 121,66 | 320.016
Τετρακύκλια πλακάκια µε υγρό gel 4 τµχ.
Κατάλληλα για ειδικά σχολεία και κέντρα θεραπείας και 
αποκατάστασης. (33x33x6) εκ. 
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€ 101,36 | 320.037
Φωτεινός κορµός δέντρου LED
Ο φωτειζόµενος κορµός αισθητηριακής 
ολοκλήρωσης είναι φορητός ώστε να τοποθετείται 
σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο. ∆ιαθέτει 
τηλεχειριστήριο που ρυθµίζει το επίπεδο 
φωτισµού επιλέγοντας ένα από τα έξι διαθέσιµα 
χρώµατα. ∆ιάρκεια µπαταρίας περίπου 12 ώρες. 
Χρόνος φόρτισης περίπου 5 ώρες. Κατάλληλο 
για ειδικά σχολεία και κέντρα θεραπείας και 
αποκατάστασης (36x36) εκ. 

€ 107,76 | 320.005
Εξάγωνα πλακάκια  
µε υγρό gel 4 τµχ. 
Ανθεκτικά στο άλµα και στην επίπονη χρήση από 
παιδιά και ενήλικες, καθώς και στο βάρος αναπηρικών 
αµαξιδίων. Ένα υψηλής ποιότητας µοναδικό προϊόν που 
αποτελεί την βάση για αισθητηριακή ανάπτυξη ή για την 
δηµιουργία µίας αισθητηριακής επιφάνειας στο χώρο, 
που θα προσφέρει στο παιδί τον ιδιαίτερο χώρο του. 
(33x33x6) εκ. 

€ 85,00 | 320.035
Φωτεινό βότσαλο LED
Το φωτειζόµενο βότσαλο αισθητηριακής 
ολοκλήρωσης είναι φορητό ώστε να τοποθετείται 
σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο. ∆ιαθέτει 
τηλεχειριστήριο που ρυθµίζει το επίπεδο φωτισµού 
επιλέγοντας ένα από τα έξι διαθέσιµα χρώµατα. 
∆ιάρκεια µπαταρίας περίπου 12 ώρες. Χρόνος 
φόρτισης περίπου 5 ώρες. Κατάλληλο για ειδικά 
σχολεία και κέντρα θεραπείας και αποκατάστασης 
(35x18) εκ. 

€ 71,90 | 320.042
Φωτεινό βότσαλο LED  
µε επίπεδη βάση
Το φωτειζόµενο βότσαλο αισθητηριακής 
ολοκλήρωσης είναι φορητό ώστε να τοποθετείται 
σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο. ∆ιαθέτει 
τηλεχειριστήριο που ρυθµίζει το επίπεδο φωτισµού 
επιλέγοντας ένα από τα έξι διαθέσιµα χρώµατα. 
∆ιάρκεια µπαταρίας περίπου 12 ώρες. Χρόνος 
φόρτισης περίπου 5 ώρες. Κατάλληλο για ειδικά 
σχολεία και κέντρα θεραπείας και αποκατάστασης 
(34x34x12) εκ. 

€ 67,94 | 320.028
Γιλέκο µε βάρος 1,4 kg
Εξαιρετικό βοήθηµα για παιδιά µε αισθητηριακές 
δυσκολίες αλλά και αυτισµό. Το βάρος βοηθάει το 
παιδί να ηρεµήσει ενώ µειώνει το άγχος του. Είναι 
σχεδιασµένο για να ταιριάζει σε οποιαδήποτε ηλικία. 
Κατάλληλο για ειδικά σχολεία και κέντρα θεραπείας 
και αποκατάστασης (12x12x4) εκ. 

€ 67,80 | 320.041
Φωτεινό αυγό LED
Το φωτιζόµενο αυγό αισθητηριακής ολοκλήρωσης 
είναι φορητό ώστε να τοποθετείται σε εσωτερικό 
ή εξωτερικό χώρο. ∆ιαθέτει τηλεχειριστήριο που 
ρυθµίζει το επίπεδο φωτισµού επιλέγοντας ένα από 
τα διαθέσιµα χρώµατα. ∆ιάρκεια µπαταρίας περίπου 
12 ώρες. Χρόνος φόρτισης περίπου 5 ώρες. 
Κατάλληλο για ειδικά σχολεία και κέντρα θεραπείας 
και αποκατάστασης (22x22x32) εκ. 
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€ 66,16 | 320.034
Φωτεινό µανιτάρι LED
Το φωτειζόµενο µανιτάρι είναι το ιδανικό φωτιστικό για 
δωµάτια αισθητηριακής ολοκλήρωσης και χαλάρωσης. ∆ιαθέτει 
τηλεχειριστήριο που ρυθµίζει το επίπεδο φωτισµού επιλέγοντας το 
χρώµα της αρεσκείας µας. ∆ιάρκεια µπαταρίας περίπου 12 ώρες. 
Χρόνος φόρτισης περίπου 5 ώρες. Κατάλληλο για ειδικά σχολεία 
και κέντρα θεραπείας και αποκατάστασης (22x22x21) εκ. 

€ 62,99 | 320.008
Χρυσό glitter πλακάκι µε υγρό gel
Σε τετράγωνο σχήµα (περίπου 50x50 εκ.) και σε εντυπωσιακό χρυσό χρώµα που 
µπορεί να συνδυαστεί µε άλλα χρώµατα και να συνθέσει µια οπτική εµπειρία, η οποία 
ενθαρρύνει τα παιδιά να κινηθούν και να εξερευνήσουν την επιφάνεια του. Ανθεκτικό 
στο άλµα και στην επίπονη χρήση από παιδιά και ενήλικες, καθώς και στο βάρος 
αναπηρικών αµαξιδίων µε αντοχή έως 500 κιλά ανά πλακάκι (50x50x4) εκ. 

€ 62,99 | 320.009
Ασηµί glitter πλακάκι µε υγρό gel
Σε τετράγωνο σχήµα (περίπου 50x50 εκ.) και σε εντυπωσιακό ασηµί χρώµα που 
µπορεί να συνδυαστεί µε άλλα χρώµατα και να συνθέσει µια οπτική εµπειρία, η 
οποία ενθαρρύνει τα παιδιά να κινηθούν και να εξερευνήσουν την επιφάνεια του. 
Ανθεκτικό στο άλµα και στην επίπονη χρήση από παιδιά και ενήλικες, καθώς και στο 
βάρος αναπηρικών αµαξιδίων µε αντοχή έως 500 κιλά ανά πλακάκι (50x50x4) εκ. 

€ 51,27 | 320.046
Σφουγγάρια 
αισθητηριακής 
ολοκλήρωσης
Σετ 14 τµχ. Τα σφουγγάρια έχουν 
µεγάλη ποικιλία σε υλικά, χρώµατα 
και υφές ώστε να παρακινήσουν 
τα παιδιά να τα εξερευνήσουν. 
Χρησιµοποιήστε τα είτε βρεγµένα είτε 
στεγνά. Κατάλληλα για ειδικά σχολεία 
και κέντρα θεραπείας  
και αποκατάστασης.  
Το χαλί δεν περιλαµβάνεται.  
Μπορείτε να το βρείτε µε τον κωδικό 
320.047 (30x20x30) εκ. 

€ 50,74 | 320.040
Φωτεινό λαµπατέρ LED
Ιδανικό για ανάγνωση ή χαλάρωση στο παιδικό δωµάτιο ή σε οποιοδήποτε 
άλλο δωµάτιο. ∆ιαθέτει τηλεχειριστήριο από το οποίο ρυθµίζεται το 
επίπεδο φωτισµού επιλέγοντας ένα από δέκαέξι διαθέσιµα χρώµατα. Η 
επαναφορτιζόµενη µπαταρία του επιτρέπει πολλές ώρες χαλάρωσης. 
Κατασκευασµένο από ποιοτικά υλικά ασφαλή προς τα παιδιά. Κατάλληλο για 
ειδικά σχολεία και κέντρα θεραπείας και αποκατάστασης (27x18) εκ. 

€ 48,42 | 320.022
Μπάλα αγκαλιάς και 
χαλάρωσης
∆ιαθέτει κενά έτσι ώστε να 
τοποθετούν τα παιδιά ή ο 
ενήλικας τα χέρια του στο 
εσωτερικό της. Κατάλληλη 
για ειδικά σχολεία και κέντρα 
θεραπείας και αποκατάστασης 
(25x25x25) εκ. 
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€ 21,82 | 222.057
Παιχνίδι εκπνοής µε ζωάκια
Συναρπαστικό παιχνίδι το οποίο βοηθάει στον έλεγχο 
της δύναµης της εκπνοής και είναι ιδανικό για την 
εκπαίδευση των παιδιών µε διαταραχές στον λόγο. 
Ο παίκτης είναι εύκολο να φυσήξει και να βάλει 
τον έλικα σε κίνηση, όµως χρειάζεται προσπάθεια 
για να τον ελέγξει ώστε να σταµατήσει στο σηµείο 
που επιθυµεί και να κερδίσει τον γύρο. Το παιχνίδι 
περιέχει δύο κύκλους µε εικόνες οι οποίοι έχουν 
διαφορετικό βαθµό δυσκολίας. Περιλαµβάνονται 10 
γκρι και 10 πορτοκαλί δαχτυλίδια, 2 θήκες για τα 
δαχτυλίδια, πλαστική βάση µε έλικα και 2 κύκλοι µε 
εικόνες (22x22x10) εκ. 

€ 33,46 | 222.056
Παιχνίδι εκπνοής Lotto
Ένα διασκεδαστικό παιχνίδι που αναπτύσσει τον 
αναπνευστικό έλεγχο και τους µυς των χειλιών. Οι παίκτες 
φυσούν το µπαλάκι από την µία πλευρά στην άλλη, 
προσπαθώντας να το κατευθύνουν µε την σωστή ταχύτητα 
στο ακάλυπτο ζωάκι της καρτέλας τους. Οι εννέα τρύπες 
της κάθε καρτέλας δείχνουν εννέα διαφορετικά ζωάκια. 
Ο πρώτος παίκτης που θα καλύψει όλες τις φωτογραφίες 
είναι ο νικητής. Περιλαµβάνεται το µπαλάκι, πλαστικό 
πλαίσιο, 36 µάρκες κάλυψης, 4 πλατφόρµες µε εικόνες 
ζώων µπρος πίσω καθώς και πλάκα εισόδου µε εικόνες 
ζώων και στις δύο πλευρές (22x22x10) εκ. 

€ 21,47 | 140.157
Περιπέτειες µε αέρα 
και φύσηµα!
Περάστε τα εµπόδια, κατευθύνετε 
την µπάλα και φτάστε στο στόχο 
σας! ∆ύο διασκεδαστικές σκηνές 
που βοηθούν στην άσκηση έντασης, δύναµης και κατευθυντικών 
δεξιοτήτων φυσώντας. Μπορείτε να παίξετε µόνοι ή σε ζευγάρια. 
Περιλαµβάνει 2 σκηνές, 12 φιγούρες εµπόδια και 1 µπαλάκι 
(32,5x23,5x9) εκ. 

€ 40,11 | 320.048
Σακουλάκια αισθητηριακής 
ολοκλήρωσης - Αντιστοίχιση µέσω αφής
Σετ 6 ζεύγων. Βρείτε το αντίστοιχο ζευγάρι από το κάθε 
σακουλάκι µέσω της αφής που διαθέτει. Κατάλληλα για 
ειδικά σχολεία και κέντρα θεραπείας και αποκατάστασης 
(10x20x5) εκ. 

€ 30,89 | 320.054
Ξύλινα εργαλεία µασάζ - χαλάρωσης
Πλήρες σετ αισθητηρίου µασάζ κυλίνδρους µασάζ n 
µαλακές βούρτσες. Ιδανικό για παιδιά µε προβήµατα στην 
αίσθηση της αφής. Προσφέρει εξερεύνηση n διέγερση αφής. 
Κατασκευασµένο από φυσικό λείο ξύλο (25x25x12) εκ. 

€ 17,90 | 320.047
Χαλάκι παιχνιδιού - Τσάντα µεταφοράς παιχνιδιών
Μεγάλο κυκλικό χαλάκι παιχνιδιού διαµέτρου 95 εκ., που µετατρέπεται 
εύκολα σε τσάντα µεταφοράς. ∆εν περιλαµβάνει τον εξοπλισµό που 
εµφανίζεται. Τα σφουγγάρια µπορείτε να τα αναζητήσετε µε τον κωδικό 
320.046  

€ 17,88 | 320.045
Ουράνιο τόξο - Προτζέκτορας τοίχου
Αυτός ο προτζέκτορας δηµιουργεί ένα πανέµορφο 
και πραγµατικό ουράνιο τόξο σε σκοτεινούς χώρους.
Ιδανικό για να ηρεµεί τα παιδιά στον ύπνο τους. 
∆ιαθέτει λειτουργία αυτόµατης απενεργοποίησης για 
εξοικονόµηση της µπαταρίας. Απαιτούνται 4χΑΑΑ µπαταρίες. 
Κατάλληλο για ειδικά σχολεία και κέντρα θεραπείας και αποκατάστασης (13x11x17) εκ. 

€ 16,24 | 320.030 Φωτεινό τούνελ Infinity
∆ηµιουργήστε µια εντυπωσιακή ψευδαίσθηση στο άπειρο µε αυτό το 
τούνελ. Εξαιρετικό εκπαιδευτικό εργαλείο για παιδιά µε αυτισµό και 
ειδικές µαθησιακές δυσκολίες. Κατασκευασµένο από ασφαλή και 
ανθεκτικά υλικά για όλες τις ηλικίες. Τα φώτα LED λειτουργούν µε 3 ΑΑ 
µπαταρίες οι οποίες δεν περιλαµβάνονται. Κατάλληλο για ειδικά σχολεία 
και κέντρα θεραπείας και αποκατάστασης (60x10) εκ. 

€ 15,85 | 320.012
Φωτεινά αυγά  
που αλλάζουν χρώµα
Σετ 4 φωτιστικά σε σχήµα αυγού που 
αλλάζουν απαλά και σταδιακά χρωµατισµό. 
∆ηµιουργήστε ατµόσφαιρα και προσθέστε 
µια µοναδική ηρεµία στο χώρο σας. Τα ασυνήθιστα 
αυτά αυγά ενθαρρύνουν την οπτική διέγερση και συµβάλλουν 
στην αντίληψη και την εκµάθηση των χρωµάτων. Απαιτούνται 3 
µπαταρίες οι οποίες δεν περιλαµβάνονται. Κατάλληλα για ειδικά 
σχολεία και κέντρα θεραπείας και αποκατάστασης (9) εκ. 



137Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ

Α
γω

γή
 δ

εξ
ιο

τή
τω

ν
Α

ισ
θη

τη
ρι

ακ
ή 

Ο
λο

κλ
ήρ

ω
ση

€ 2,02 | 95.029
Τριποδική λαβή γραφής 3,5 εκ.
H νέα εργονοµική βοηθητική λαβή γραφής αναπτύχθηκε από 
ειδικούς επιστήµονες. 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. ∆ιατίθεται σε 6 χρώµατα (3,5) εκ. 

€ 4,82 | 48.125
Στοµατοµασητικά 
“Pixel”
Στοµατοµασητικά σε τρία σχέδια. 
Για µάσηµα µακράς διαρκείας 
που προωθεί την αυτορρύθµιση 
και τη συγκέντρωση σε 
παιδιά µε ειδικές ανάγκες. 
Προσαρµόζονται σε µικρά ή 
µεγάλα στόµατα  
(10,5x2x12,5) εκ. 

€ 1,51 | 95.030
Τριποδική λαβή γραφής 3,4 εκ.
H νέα εργονοµική βοηθητική λαβή γραφής αναπτύχθηκε από 
ειδικούς επιστήµονες. 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. ∆ιατίθεται σε 4 χρώµατα (3,4) εκ. 

€ 9,50 | 320.013
Φωτεινοί θόλοι αισθήσεων
Σετ µε 6 µίνι φωτιστικά σε σχήµα θόλου που αλλάζουν 
απαλά και σταδιακά χρωµατισµό. ∆ηµιουργήστε ατµόσφαιρα 
και προσθέστε µια µοναδική ηρεµία στο χώρο σας. Οι µικροί 
αυτοί φωτιζόµενοι θόλοι ενθαρρύνουν την οπτική διέγερση και 
συµβάλλουν στην αντίληψη και την εκµάθηση των χρωµάτων. 
Οι µπαταρίες περιλαµβάνονται. Κατάλληλα για ειδικά σχολεία 
και κέντρα θεραπείας και αποκατάστασης (4x4) εκ. 

€ 7,74 | 320.011
Μεγάλο φωτεινό ντέφι
∆ιάφανο ντέφι από ανθεκτικό πλαστικό που περιλαµβάνει 
χρωµατιστές λυχνίες τύπου LED, οι οποίες αναβοσβήνουν 
όταν είναι ενεργοποιηµένο. Τα φωτεινά χρώµατα και ο ήχος 
που παράγει ενθαρρύνουν την οπτικοακουστική διέγερση, την 
κίνηση και συµβάλλουν στην αντίληψη των χρωµάτων. Ένας 
απλός διακόπτης On/Off εξασφαλίζει ότι οι µπαταρίες δεν 
εξαντλούνται και µπορούν να χρησιµοποιηθούν ξανά και ξανά. 
Απαιτούνται 3 µπαταρίες ΑΑ οι οποίες δεν περιλαµβάνονται. 
Κατάλληλο για ειδικά σχολεία και κέντρα θεραπείας και 
αποκατάστασης (23x14x4,5) εκ. 

€ 5,95 | 320.053
Κλεψύδρα υγρών σε οβάλ σχήµα
Γυρίζοντας το ανάποδα παρακολουθήστε τις δύο 
διαδροµές που δηµιουργούν οι φυσαλίδες µε το ίδιο 
χρώµα. Η κάθε διαδροµή διαρκεί περίπου 1 λεπτό. 
Το συγκεκριµένο προϊόν προορίζεται για θεραπείες 
που στοχεύουν στην ηρεµία και στη χαλάρωση. 
Κατάλληλη για ειδικά σχολεία και κέντρα θεραπείας 
και αποκατάστασης (8x4x15) εκ. 

€ 3,67 | 320.058
Τριποδική λαβή γραφής Stubbi
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. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο από 
δεξιόχειρες όσο και από αριστερόχειρες (2) εκ. 

€ 2,77 | 320.051
Φωτεινό στικ αφής
Απλώς αγγίξτε το και αυτό θα αρχίσει να αναβοσβήνει. 
Αναβοσβήνει για περίπου 10 δευτερόλεπτα όταν 
πρόκειται να απενεργοποιηθεί αυτόµατα. ∆ιαθέτει 
ενσωµατωµένες µπαταρίες. Κατάλληλο για ειδικά 
σχολεία και κέντρα θεραπείας και αποκατάστασης 
(21x7x7) εκ. 

€ 2,46 | 320.021
Αντιστρές µπάλα (µε εσωτερικές µπάλες)
Αυτή η πολύχρωµη µπάλα αντιστρές είναι ιδανική για την 
καταπολέµηση της έντασης και του άγχους. Μπορεί να 
συµπιεστεί ξανά και ξανά διότι επανέρχεται κατευθείαν στην 
αρχική της µορφή. Κατάλληλη για ειδικά σχολεία και κέντρα 
θεραπείας και αποκατάστασης (6,5) εκ. 

€ 12,26 | 291.001
Βούρτσα αισθητηριακής 
ολοκλήρωσης
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€ 12,25 | 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. 

€ 12,25 | 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. 

€ 12,25 | 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. 

€ 27,74 | 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. 

€ 12,25 | 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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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. 

€ 19,47 | 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. 

€ 19,47 | 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. 

€ 28,68 | 140.130
Πόστερς για την πρόληψη της παρενόχλησης, bullying
Αντι-εκφοβιστικές αφίσες για την πρόληψη και απαλοιφή του εκφοβισµού στα 
σχολεία. ∆είχνουν διαφορετικές καταστάσεις σχολικού εκφοβισµού: σωµατική, 
ψυχική ή ψυχολογική, κοινωνικός αποκλεισµός, αποξένωσης ή εκφοβισµός στο 
σχολείο (30) εκ. 

€ 28,58 | 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. 

€ 14,61 | 140.168 Παζλ ισότητας
Σετ 36 κοµµατιών τα οποία δηµιουργούν 18 παζλ και προωθούν την 
ισότητα µεταξύ όλων των ανθρώπων χωρίς αποκλεισµούς. Κατάλληλο και 
για την Ειδική αγωγή (23,6x18,7x7,2) εκ. 
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€ 28,60 | 48.160
Τα τουβλάκια των διαφορετικών οικογενειών
Τα τουβλάκια βοηθούν τα παιδιά να µάθουν µέσω του παιχνιδιού τα 
διαφορετικά µοντέλα οικογενειών που υπάρχουν σήµερα. Επίσης ενθαρρύνει 
τον σεβασµό στην ποικιλοµορφία των εθνικοτήτων ανά τον κόσµο. 
Αποτελείται από 33 αξεσουάρ και 12 φύλλα που δείχνουν στα παιδιά 
τις οικογένειες που µπορούν να δηµιουργήσουν µε αυτά. ∆ιάσταση κάθε 
φιγούρας 17 εκ. (47x36x36) εκ. 

€ 24,26 | 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. 

€ 24,26 | 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. 

€ 13,81 | 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. 

€ 40,67 | 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 (38,5x6,5x38,5) εκ.

€ 28,38 | 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. 

€ 10,28 | 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. 

€ 24,21 | 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. 

€ 21,66 | 48.120
Το ξενοδοχείο της διαφορετικότητας
Ένα παιχνίδι εικασίας που αποσκοπεί στο ξεκλείδωµα της γνώσης για διαφορετικούς πολιτισµούς 
αναγνωρίζοντας βασικές διαφορές στις κάρτες χαρακτήρων. Αυτό το παιχνίδι ενθαρρύνει τον 
σεβασµό της διαφορετικότητας για όλους τους πολιτισµούς και τους αγώνες, ενθαρρύνοντας 
την ισότητα και την κοινωνική ενσωµάτωση εµπλουτίζοντας το λεξιλόγιο. Περιέχει 1 ταµπλό 
παιχνιδιού, 12 παράθυρα, 26 κάρτες, 1 κλεψύδρα και 1 οδηγό (25,5x75x33) εκ. 
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€ 23,06 | 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. 
Επίσης, περιλαµβάνει οδηγό δραστηριοτήτων, χρωµατιστή κάρτα-πυραµίδα τροφίµων και ασπρόµαυρη για να 
χρωµατιστεί (24x17x6) εκ. 

€ 26,27 | 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. 

€ 17,62 | 140.044
Η προέλευση των τροφίµων
Ένα παιχνίδι για να µάθουν τα παιδιά να ταξινοµούν τα τρόφιµα σύµφωνα 
µε τη προέλευση τους. Το σετ περιλαµβάνει 5 εξαγωνικές κάρτες 7,5 
εκ. οι οποίες αντιπροσωπεύουν τις 5 πηγές των τροφίµων (θάλασσα, 
δέντρα, ρίζες, σπαρτά, προϊόντα παραγωγής) 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. 

€ 17,90 | 140.170
Οι υπερήρωες της υγιεινής διατροφής
Βοηθήστε τα παιδιά να ανακαλύψουν τα οφέλη της υγιεινής διατροφής και να µάθουν 
πόσο σηµαντικό είναι να καταναλώνουν θρεπτικά τρόφιµα. Επιπλέον, µέσα από το παιχνίδι 
θα κατανοήσουν την ταξινόµηση των θρεπτικών τροφίµων µε βάση τα συστατικά τους. 
Περιλαµβάνονται 5 κάρτες (7) εκ. µε τους υπερήρωες και 45 κάρτες (7χ7) εκ. µε τους 
βοηθούς τους. Κατάλληλο και για την Ειδική αγωγή (23,6x18,7x7,2) εκ. 

Βοηθήστε τα παιδιά να ανακαλύψουν τα οφέλη της υγιεινής διατροφής και να µάθουν 
€ 38,97 | 140.154
Η ζυγαριά της ενέργειας (τρόφιµα-δραστηριότητες)
Έξυπνη ζυγαριά για να µάθετε πόση ενέργεια περιέχει η τροφή που καταναλώνετε και πόση 
από αυτή ξοδεύεται σε διάφορες δραστηριότητές σας. Το σετ περιλαµβάνει 1 ζυγαριά, 36 
κάρτες φαγητού, 12 κάρτες δραστηριότητας και 40 ξύλινους µετρητές (23,6x18,7x7,2) εκ. 
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€ 16,80 | 27.150
Παζλ µε καλές πρακτικές υγιεινής, 
κάνω µπάνιο
(30x20) εκ. 

€ 16,80 | 27.151
Παζλ µε καλές πρακτικές υγιεινής, 
πλένω τα δόντια µου
(30x20) εκ. 

€ 16,80 | 27.152
Παζλ µε καλές πρακτικές υγιεινής, 
πλένω τα χέρια µου
(30x20) εκ. 

“ ”

€ 16,80  
| 27.147
Παζλ µε 
επαγγέλµατα 
υγείας, 
οδοντίατρος
(30x20) εκ. 

€ 16,80 | 27.149
Παζλ µε επαγγέλµατα υγείας, 
οφθαλµίατρος
(30x20) εκ. 

€ 16,80 | 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.

€ 10,28 | 27.102
Φροντίζω τον εαυτό µου
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 κοµµάτια και 2 παζλ µε 6 µεγάλα κοµµάτια (15x15) εκ. 
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€ 22,10 | 27.135 Τέσσερις εποχές Περιέχει 4 ξύλινα παζλ (30χ20) εκ. µε 30 µεγάλα κοµµάτια το καθένα (30x20) εκ. 

€ 16,04 | 4.261
Κοτοπουλάκι
Αποτελείται από 4 κοµµάτια και 1 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. 

€ 14,51 | 4.316
Επιτραπέζιο µάθε και βρες τις 4 εποχές
∆ιάλεξε 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.  

€ 17,41 | 4.333
Το πρώτο µου ηµερολόγιο
Τα παιδιά µαθαίνουν τον χρόνο, τις εποχές και παρατηρούν 
τον ουρανό και τον ήλιο µε το πρώτο ηµερολόγιο! 
∆ιαθέτει επίσης έναν πίνακα µε κιµωλία για να γράφουν 
την ηµεροµηνία, το µήνα, το έτος και τις δραστηριότητες 
(27,4x19,6x2,5) εκ. 

€ 24,84 | 27.133 Καιρικές συνθήκες Περιέχει 8 παζλ (20x15) εκ. µε 9,15 και 18 µεγάλα κοµµάτια το καθένα (20x15) 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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€ 69,74 | 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. Περιέχει: 64 µαγνήτες, 31 ηµέρες, 12 µήνες, 4 εποχές, 5 
χρόνια, 4 παιδιά µε ενδύµατα κατάλληλα για τη σεζόν, 5 αρχεία µετεωρολογικά, 3 γεωµετρικά σχήµατα 
που δείχνουν σήµερα, αύριο και χθες (60x1x55) εκ. 

€ 20,60 | 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. 

€ 22,18 | 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. 

€ 36,10 | 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. 

€ 39,86  
| 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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€ 61,42 | 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. 

€ 26,25 | 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. 

€ 23,60 | 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. 

 23 | 140.071 Eξοικονόµηση νερού

€ 20,98 | 140.054
∆ιαχωρισµός 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. 

€ 22,27 | 140.148
Εκπαιδευτικό µαγνητικό ηµερολόγιο
Εκπαιδευτικό παιχνίδι-διδακτικό υλικό µε πολύ έξυπνη 
δοµή που διευκολύνει τα παιδιά να καταλάβουν την 
οργάνωση του χρόνου. ∆ίνει τη δυνατότητα στα παιδιά 
να δηµιουργήσουν µια σαφή και σχηµατισµένη εικόνα 
της σύνθεσης του χρόνου σε ένα έτος. Ξεκινώντας από 
το έτος και τις εποχές, µέσα από τους µήνες και τις 
εβδοµάδες µέχρι να φτάσει στο σήµερα (42,5x58) εκ. 

€ 28,88 | 140.155 Παζλ οικολογίας
Σετ από 4 ξύλινα παζλ µε θέµα τη σηµασία της προστασίας του πλανήτη, κατάλληλα και για την ειδική αγωγή. Τα 2 παζλ 
που δείχνουν ότι δεν προσέχουµε τον πλανήτη αποτελούνται από 35 κοµµάτια ενώ τα 2 που δείχνουν ότι τον αγαπάµε 
αποτελούνται από 24 κοµµάτια (29,5x22) εκ. 

€ 5,10 | 152.052
Μαθαίνω την ανακύκλωση
Αποτελείται από 4 πλαστικούς κάδους 
ανακύκλωσης 8,5χ8,5χ12,5 εκ. και 108 κάρτες 
µε είδη προς ανακύκλωση γραµµένες στα αγγλικά 
και στα κινέζικα (22x11x18) εκ. 

€ 15,47 | 140.167 Ο πλανήτης µου και η ενέργεια του
Βοηθήστε τα παιδιά να ανακαλύψουν µε έναν πολύ διασκεδαστικό τρόπο τις διάφορες 
πηγές ενέργειας, την προέλευση τους και πώς αυτές φτάνουν στις πόλεις  
και στα σπίτια µας. Με τη βοήθεια των εικόνων τα παιδιά  
θα καταλάβουν την διαφορά της ανανεώσιµης µε της µη  
ανανεώσιµης ενέργειας. Περιλαµβάνονται 28 κοµµάτια τα οποία  
δηµιουργούν κύκλο διαµέτρου 36,5 εκ. (23,6x18,7x7,2) εκ. 

€ 22,66 | 30.104
Κατασκευές µε λουλούδια 86 τµχ.
Πρωτότυπο κατασκευαστικό σετ µε λουλουδάκια που 
δείχνει την εξέλιξη του φυτού. Περιλαµβάνονται 8 
προτυπωµένα φύλλα οδηγιών καθώς και οδηγίες 
χρήσης για τον εκπαιδευτικό.  

πηγές ενέργειας, την προέλευση τους και πώς αυτές φτάνουν στις πόλεις 
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€ 5,82 | 217.023
Ζώα υδρότοπου
8 πλαστικά ζωάκια υδρότοπου µε πολύ 
ρεαλιστικές λεπτοµέρειες σαν αληθινές, σε 
συσκευασία σωλήνα. 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. 
∆ιάσταση από κάθε ζωάκι περίπου από 8 έως 
12 εκ. (4,4x30) εκ. 

€ 6,81 | 217.016
Αγρια ζώα µε mini προτζέκτορα
Σετ 10 τεµαχίων µε ζωάκια άγριας ζωής και µικρό 
προτζέκτορα (16x23) εκ. 

€ 6,81 | 217.017
Ζώα θάλασσας µε mini προτζέκτορα
Σετ 10 τεµαχίων µε θαλάσσια ζώα και µικρό προτζέκτορα 
(16x23) εκ. 

€ 6,81 | 217.018
Προϊστορικά ζώα µε mini προτζέκτορα
Σετ 10 τεµαχίων µε δεινόσαυρους και µικρό προτζέκτορα 
(16x23) εκ. 

€ 22,65 | 217.019
Γιγάντιο σετ ζωάκια µε mini προτζέκτορα
Σετ 28 τεµαχίων µε διάφορα ζώα και µικρό προτζέκτορα 
(31x5x23) εκ. 

€ 5,82 | 217.020
Ζώα δάσους
8 πλαστικά ζώα δάσους µε πολύ ρεαλιστικές 
λεπτοµέρειες σαν αληθινά, σε συσκευασία 
σωλήνα. 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. ∆ιάσταση 
από κάθε ζωάκι περίπου από 4 έως 9 εκ. 
(4,4x30) εκ. 

€ 5,82 | 217.021
Αλογα
12 πλαστικά διαφορετικά άλογα µε πολύ 
ρεαλιστικές λεπτοµέρειες σαν αληθινά, σε 
συσκευασία σωλήνα. 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. 
∆ιάσταση από κάθε άλογο περίπου από 6 έως 
8 εκ. (4,4x30) εκ. 

€ 5,82 | 217.022
Κύκλος ζωής
10 ζωάκια µε τον κύκλο ζωής της πεταλούδας, 
του βάτραχου κλπ µε πολύ ρεαλιστικές 
λεπτοµέρειες σαν αληθινές, σε συσκευασία 
σωλήνα. 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. ∆ιάσταση από κάθε ζωάκι 
περίπου από 4 έως 8 εκ. (4,4x30) εκ. 
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€ 7,17 | 217.008 Έντοµα
16 πλαστικά έντοµα µε πολύ ρεαλιστικές λεπτοµέρειες σαν αληθινά, 
σε συσκευασία σωλήνα (31x4,5x4,5) εκ. 

€ 7,17 | 217.009 Ερπετά
8 πλαστικά ερπετά µε πολύ ρεαλιστικές λεπτοµέρειες σαν αληθινά, σε συσκευασία 
σωλήνα (31x4,5x4,5) εκ.

€ 22,08 | 217.011 ∆ιάφορα ζώα ανάµεικτα
190 πλαστικά ζωάκια σε διαστάσεις 5-7 εκ. µε πολύ ρεαλιστικές λεπτοµέρειες σαν αληθινά, 
σε κουβαδάκι. Περιλαµβάνει ζώα φάρµας, ζούγκλας, θάλασσας αλλά και προϊστορικά.  

“
”

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.

€ 7,17 | 217.007 Πεταλούδες
10 πλαστικές πεταλούδες µε πολύ ρεαλιστικές λεπτοµέρειες σαν αληθινές,  
σε συσκευασία σωλήνα (31x4,5x4,5) εκ.

€ 7,17 | 217.010 Σαύρες
18 πλαστικές σαύρες µε πολύ ρεαλιστικές λεπτοµέρειες σαν αληθινές, 
σε συσκευασία σωλήνα (31x4,5x4,5) εκ.

€ 14,47  
| 105.038
Ζώα φάρµας από 
τσόχα
Σετ 10 φιγούρων 
κατασκευασµένες από 
τσόχα σε βαµβακερή τσάντα 
αποθήκευσης. ∆ιαστάσεις 
κάθε φιγούρας (3χ9) εκ. 
περίπου (34x1x24) εκ. 

€ 14,47  
| 105.036
Άγρια ζώα από 
τσόχα
Σετ 10 φιγούρων 
κατασκευασµένες από 
τσόχα σε βαµβακερή τσάντα 
αποθήκευσης. ∆ιαστάσεις 
κάθε φιγούρας (3χ9) εκ. 
περίπου (34x1x24) εκ.

€ 14,47  
| 105.037
Χερσαία µεταφορικά 
µέσα από τσόχα
Σετ 10 µεταφορικών µέσων 
κατασκευασµένα από τσόχα 
σε βαµβακερή τσάντα 
αποθήκευσης. ∆ιαστάσεις κάθε 
µεταφορικού (3χ9) εκ. περίπου 
(34x1x24) εκ. 
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€ 13,75 | 219.004
Πεταλούδες
Σετ µε πεταλούδες µε πολύ ρεαλιστικές λεπτοµέρειες σαν αληθινές. 
Κατασκευασµένες από άριστης ποιότητας µαλακό πλαστικό που δεν κόβεται µε το 
δάγκωµα (33x4x4) εκ.

€ 16,05 | 217.005 Ζώα υδρότοπου
Σετ µε 22 πλαστικά ζώα υδρότοπου µε πολύ ρεαλιστικές λεπτοµέρειες σαν 
αληθινά, σε πλαστικό βάζο 3,2 L (13,5x13,5x22) εκ. 

€ 16,05 | 217.006 Γάτες και σκυλάκια
Σετ µε 22 πλαστικά σκυλάκια και γατάκια 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. 

€ 14,52 | 217.012 Ζώα ζούγκλας
Σετ µε 30 πλαστικά άγρια ζώα µε πολύ ρεαλιστικές λεπτοµέρειες σαν αληθινά, 
σε πλαστικό βάζο 3,2 L (13,5x13,5x22) εκ. 

€ 14,52 | 217.013 Ζώα θάλασσας
Σετ µε 26 πλαστικά ζώα της θάλασσας µε πολύ ρεαλιστικές λεπτοµέρειες σαν 
αληθινά, σε πλαστικό βάζο 3,2 L (13,5x13,5x22) εκ. 

€ 14,52 | 217.014 Ζώα φάρµας
Σετ µε 29 πλαστικά ζώα φάρµας µε πολύ ρεαλιστικές λεπτοµέρειες σαν αληθινά, σε 
πλαστικό βάζο 3,2 L (13,5x13,5x22) εκ. 

€ 14,52 | 217.015 Προϊστορικά ζώα
Σετ µε 30 πλαστικά προϊστορικά ζώα µε πολύ ρεαλιστικές λεπτοµέρειες σαν αληθινά, σε 
πλαστικό βάζο 3,2 L (13,5x13,5x22) εκ. 
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€ 33,88 | 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. ∆ιδακτικό 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 χιλ. (38,5x26x9) εκ. 

€ 21,59 | 140.029
54 φωτογραφίες µε λογική ακολουθία
54 φωτογραφίες (16,6x11,6) 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. 

€ 18,91 | 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. 

€ 33,88 | 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. ∆ιδακτικό 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 χιλ. 
(38,5x26x9) εκ. 
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€ 21,59 | 140.023
54 φωτογραφίες µε ζώα
54 φωτογραφίες (16,6x11,6) 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. 

€ 21,59 | 140.024
54 φωτογραφίες µε διάφορες 
δραστηριότητες
54 φωτογραφίες (16,6x11,6) 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. 

€ 21,59 | 140.025
54 φωτογραφίες επιθέτων
54 φωτογραφίες (16,6x11,6) 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. 

€ 21,59 | 140.026
54 φωτογραφίες µε διάφορα 
τρόφιµα
54 φωτογραφίες (16,6x11,6) 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. 

€ 21,59 | 140.027
54 φωτογραφίες µε διάφορα 
αντικείµενα σπιτιού
54 φωτογραφίες (16,6x11,6) 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. 

€ 21,59 | 140.028
54 φωτογραφίες µε µέλη του 
σώµατος και είδη ρουχισµoύ
54 φωτογραφίες (16,6x11,6) 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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€ 21,38 | 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. 

€ 19,44 | 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. 

€ 25,96 | 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 (TΜF), ιδιαίτερα κατάλληλο για επανεκπαίδευση σε θέµατα συνήθειας 
πιπίλας, αναπνοής, µάσησης, κατάποσης, άρθρωσης και της φώνησης (38x1x29) εκ. 

€ 33,04 | 140.113 Λόττο σετ 5
Περιλαµβάνει 5 ξύλινα Lotto για την εκπαίδευση στις βασικές έννοιες (30x1x22,5) εκ. 

€ 15,16 | 140.163
Κάρτες maxi ανακύκλωσης
Βοηθούν τα παιδιά να µάθουν ανακυκλώσιµα υλικά και τα βήµατα της ανακύκλωσης. Στο 
πίσω µέρος κάθε κάρτας δείχνει το αρχικό έως και το τελικό στάδιο του κάθε ανακυκλώσιµου 
υλικού. Περιλαµβάνονται 20 κάρτες 11,5 εκ. (25x19x7) εκ. 

€ 26,24 | 140.144
Λόττο 72 ζώα
Εκπαιδευτικό παιχνίδι-διδακτικό υλικό υψηλής 
ποιότητας απαραίτητο και στην ειδική αγωγή. 
Περιλαµβάνει 12 πίνακες διαστάσεων (12x18) 
εκ. σε δύο διαφορετικά χρώµατα και 72 κάρτες 
(5,5x5,5) εκ. η καθεµία µε αναγραφόµενο 
το όνοµα του κάθε ζώου από πίσω. 
Εµπνευσµένο από τη µεθοδολογία Montessori 
(23,6x18,7x7,2) εκ. 

€ 26,24 | 140.143
Λόττο 72 τρόφιµα
Εκπαιδευτικό παιχνίδι-διδακτικό υλικό υψηλής 
ποιότητας απαραίτητο και στην ειδική αγωγή. 
Περιλαµβάνει 12 πίνακες διαστάσεων 
(12x18) εκ. σε δύο διαφορετικά χρώµατα 
και 72 κάρτες (5,5x5,5) εκ. η καθεµία µε 
αναγραφόµενο το όνοµα του κάθε προϊόντος 
από πίσω. Εµπνευσµένο από τη µεθοδολογία 
Montessori (23,6x18,7x7,2) εκ. 

€ 22,29 | 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. 
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€ 14,81 | 140.110
Παζλ Κοκκινοσκουφίτσα και Πινόκιο
Σετ 8 πολύ απλών ξύλινων παζλ µε 4 κοµµάτια το καθένα (30x1x30) εκ. 

€ 14,81 | 140.111
Παζλ τρία γουρουνάκια και Σταχτοπούτα
Σετ 8 πολύ απλών ξύλινων παζλ µε 4 κοµµάτια το καθένα (30x1x30) εκ. 

€ 12,10 | 159.090 
Παζλ χαρούµενα ζώα
6 παζλ µε 3 µεγάλα κοµµάτια το καθένα. Από τα 18 µπερδεµένα 
κοµµάτια µέσα στο κουτί, τα παιδιά επιλέγουν τα σωστά κοµµάτια 
βοηθούµενα από τα χρώµατα των ζώων. Αναπτύσσουν έτσι την 
αναγνώριση σχηµάτων, χρωµάτων αλλά και τον συντονισµό 
(24,5x5x16) εκ. 

€ 17,65 | 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. 

€ 17,65 | 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. 

€ 17,65 | 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. 

€ 15,66 | 48.121 
Επαγγέλµατα
∆ιασκεδαστικό παιχνίδι που επιτρέπει στα παιδιά να 
ανακαλύψουν µια ποικιλία από ενδιαφέροντα επαγγέλµατα 
και να τα συσχετίσουν µε τον χώρο εργασίας και τα 
ρούχα τους. Οι κάρτες µπορούν να ενωθούν µεταξύ τους, 
δηµιουργώντας µια δισδιάστατη πόλη που θα χρησιµοποιηθεί 
για να αλληλεπιδράσει µε τους εκφραστικούς χαρακτήρες. 
Περιέχει 6 χαρακτήρες, 6 καπέλα, 6 κάρτες/τοπία και 1 
οδηγό (34,5x95x21) εκ. 

€ 18,62 | 140.173
Ρουλέτα προανάγνωσης (Αγγλικά)
Γυρίστε την ρουλέτα και αναζητήστε στις εικόνες την λέξη που ξεκινάει 
ή περιέχει το συγκεκριµένο αγγλικό γράµµα στο οποίο σταµάτησε ο 
δείκτης. Στη συνέχεια θα πρέπει να αντιστοιχήσετε στη ρουλέτα του 
θέµατος σε ποιο θέµα κατατάσσεται αυτή η λέξη, να κατευθύνετε το 
βέλος σωστά στη ρουλέτα που παρουσιάζει τη θέση του γράµµατος και 
να επιλέξετε τον αριθµό των συλλαβών στην αντίστοιχη ρουλέτα. Ενα 
παιχνίδι που περιέχει φωτογραφίες για να βοηθήσει τα µικρά παιδιά να 
διαχωρίσουν τις λέξεις σε συλλαβές και να γνωρίσουν τα γράµµατα της 
αγγλικής γλώσσας. Ιδανικό για την Ειδική Αγωγή (24x19x7) εκ. 
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€ 19,28 | 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. 

€ 31,38 | 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. 

€ 24,11  
| 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 συνεννόησης, της 
συνεργασίας και του συνδυασµού, 
ενώ παίζουν (30x2x21) εκ. 

€ 23,97 | 159.151 Παζλ ανακαλύπτοντας το δάσος
Το παζλ 40 κοµµάτια δίνει στα παιδιά την δυνατότητα να εξερευνήσουν το δάσος και να µάθουν ποιο είναι το περιβάλλον του κάθε απεικονιζόµενου ζώου (120x0,6x14,5) εκ. 

€ 27,30 | 159.148
Παζλ επιπέδων πυροσβεστική
Ξύλινο παζλ 5 επιπέδων µε 58 κοµµάτια και βάση. Επιτρέπει στα 
παιδιά να ανακαλύψουν την διαδικασία από τη στιγµή που καλείται 
η πυροσβεστική να σβήσει µια φωτιά έως και τη στιγµή που 
επιστρέφει το πυροσβεστικό όχηµα στον σταθµό. Βοηθά τα παιδιά να 
αντιληφθούν τη σηµασία της άµεσης συνεννόησης, της συνεργασίας 
και του συνδυασµού, ενώ παίζουν (29,5x1,8x20,7) εκ. 
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€ 15,91 | 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. 

€ 15,89 | 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. 

€ 15,89 | 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. 

€ 15,91 | 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. 

€ 12,03 | 159.016 Παζλ επιπέδων σπιτάκι
Ξύλινο παζλ 5 επιπέδων. Τα παιδιά µαθαίνουν τα σχήµατα, τα χρώµατα και τα µεγέθη πολύ εύκολα (14x2x14) εκ. 

€ 12,03 | 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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€ 12,82 | 159.063 Παζλ επιπέδων τσάι
Ξύλινο παζλ 5 επιπέδων µε 30 κοµµάτια και βάση. ∆είχνει µε ζωντανό και φιλικό προς το παιδί τρόπο, πώς µεγαλώνει και αναπτύσσεται το τσάι (14x2x14) εκ. 

€ 12,82 | 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. 

€ 15,91 | 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. 

€ 13,63 | 159.066 Παζλ επιπέδων κολοκυθιά
Ξύλινο παζλ 5 επιπέδων µε 30 κοµµάτια και βάση. ∆ίνει στα παιδιά µια παιχνιδιάρικη εικόνα της ανάπτυξης µιας κολοκύθας από τους σπόρους µέχρι ώριµη κολοκύθα (14x2x14) εκ. 

€ 22,50 | 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. 

€ 22,50 | 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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€ 29,98 | 159.075
Γιγάντιο παζλ οι 4 εποχές
Κυκλικό παζλ (490x0,6) εκ. ∆ιαθέτει 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. 

€ 32,45 | 159.074
Γιγάντιο παζλ η µέρα µου
Κυκλικό παζλ (49x0,6) εκ. ∆ιαθέτει 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 κοµµάτια 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. 

€ 17,70 | 159.081
Παζλ αντιστοίχησης κάµπια
Με 10 κοµµάτια 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. 

€ 32,46 | 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. 

€ 32,18 | 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. 

να τα ανακαλύψουν και να τα 
πουν. Αποτελείται από 49 κοµµάτια 

€ 22,50 | 159.150 Παζλ επιπέδων το µέλι
Ξύλινο παζλ 5 επιπέδων µε 28 κοµµάτια και βάση. Είναι ένας ελκυστικός και απλός για το παιδί τρόπος για να γνωρίσει την παραγωγή του µελιού από την αρχή του (20,5x2x20,5) εκ. 
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€ 10,42 | 159.078
Παζλ ταξινόµησης εποχές
Με 12 κοµµάτια 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. 

€ 10,42 | 159.079
Παζλ ταξινόµησης το σπίτι µας
Με 12 κοµµάτια 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. 

€ 10,42 | 159.080
Παζλ ταξινόµησης το περιβάλλον
Με 12 κοµµάτια 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. 

€ 14,47 | 159.106
Παζλ επιπέδων ο κήπος
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 (20,5x1x20,5) εκ. 

€ 15,27 | 159.107
Παζλ επιπέδων το δάσος
Παζλ επιπέδων µε 9 ξύλινα κοµµάτια και βάση. 
Βοηθάει τη λεπτή κινητικότητα, τη χωρική αντίληψη, 
την αναγνώριση και την ονοµατοδοσία των ζώων-
αντικειµένων (20,5x1x20,5) εκ. 

€ 14,47 | 159.108
Παζλ επιπέδων το λιβάδι
Παζλ επιπέδων µε 9 ξύλινα κοµµάτια και βάση. 
Βοηθάει τη λεπτή κινητικότητα, τη χωρική αντίληψη, 
την αναγνώριση και την ονοµατοδοσία των ζώων-
αντικειµένων (20,5x1x20,5) εκ. 

€ 19,27 | 159.149
Παζλ επιπέδων 4 εποχές
Ξύλινο παζλ 4 επιπέδων µε 36 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 (29x1,8x14) εκ. 

€ 16,10  
| 159.173
Παζλ εξέλιξη
Σετ 10 ξύλινων παζλ που 
έχουν 3 κοµµάτια το καθένα. 
Βοηθούν τα παιδιά να 
κατανοήσουν την εξέλιξη φυτών 
και ζώων (15x6x15) εκ. 

€ 16,10 | 159.172
Παζλ παραγωγή 
προϊόντων
Σετ 10 ξύλινων παζλ που έχουν 
3 κοµµάτια το καθένα. Βοηθούν 
τα παιδιά να κατανοήσουν τα 
διαφορετικά στάδια που υπάρχουν 
για την παραγωγή κάποιου προϊόντος 
(15x6x15) εκ. 
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€ 13,37 | 159.076
Match κ Mix ζώα
Με 30 κοµµάτια 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. 

€ 13,41 | 159.077
Match κ Mix οχήµατα
Με 30 κοµµάτια 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. 

€ 13,34 | 159.113
Match κ Mix τα παιδιά
Με 30 κοµµάτια και ξύλινη βάση προσφέρει στα 
µικρότερα παιδιά διάφορες επιλογές παιχνιδιού. Εκτός 
από το παιχνίδι σαν παζλ, µπορούν να δηµιουργήσουν 
διαφορετικές µορφές παιδιών αλλάζοντας το πάνω ή 
κάτω µέρος (28,9x0,9x33,6) εκ. 

€ 17,67 | 159.083
Παζλ µε πλαίσιο στη πόλη
Με 24 κοµµάτια και ξύλινη βάση, χάρη στο πλαίσιο τα µικρά 
παιδιά θα χαρούν, που κατάφεραν να ολοκληρώσουν το 
παζλ (40,5x0,8x28,3) εκ. 

€ 17,67 | 159.084
Παζλ µε πλαίσιο στο νηπιαγωγείο
Με 24 κοµµάτια και ξύλινη βάση, χάρη στο πλαίσιο 
τα µικρά παιδιά θα χαρούν, που κατάφεραν να 
ολοκληρώσουν το παζλ (40,5x0,8x28,3) εκ. 

€ 17,67 | 159.085
Παζλ µε πλαίσιο στην αγορά
Με 24 κοµµάτια και ξύλινη βάση, χάρη 
στο πλαίσιο τα µικρά παιδιά θα χαρούν, 
που κατάφεραν να ολοκληρώσουν το παζλ 
(40,5x0,8x28,3) εκ. 

€ 17,65 | 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. 

€ 10,44 | 159.146
Ενσφηνώµατα τρενάκι
Οι µεγάλες και στρόγγυλες λαβές των ενσφηνωµάτων είναι 
εύχρηστες για τα χεράκια των µικρών παιδιών. Το τρενάκι 
και τα φωτεινά χρώµατά του ελκύουν τα παιδιά και τα 
προσκαλούν να παίξουν. Τα ενσφηνώµατα βοηθούν τα παιδιά 
να αντιληφθούν τα χρώµατα και µέσα από αυτά ενισχύεται 
ο συντονισµός χεριού-µατιού και η λεπτή κινητικότητα 
(36x12x4) εκ. 

€ 13,67 | 159.147
Match κ Mix φανταστικές 
φιγούρες
Με 30 κοµµάτια και ξύλινη βάση προσφέρει στα 
µικρότερα παιδιά διάφορες επιλογές παιχνιδιού. 
Εκτός από το παιχνίδι σαν παζλ, µπορούν να 
δηµιουργήσουν διαφορετικές φιγούρες αλλάζοντας 
το πάνω ή κάτω µέρος (28,9x0,9x33,6) εκ. 
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€ 12,14 | 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. 

€ 12,02 | 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. 

€ 12,02 | 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. 

€ 10,44 | 159.144 
Ενσφηνώµατα ζωϊκό βασίλειο
Οι µεγάλες και στρόγγυλες λαβές των ενσφηνωµάτων είναι 
εύχρηστες για τα χεράκια των µικρών παιδιών. Τα ζωάκια και 
τα φωτεινά χρώµατά τους ελκύουν τα παιδιά και τα προσκαλούν 
να παίξουν. Τα ενσφηνώµατα βοηθούν τα παιδιά να αντιληφθούν 
τα χρώµατα και µέσα από αυτά ενισχύεται ο συντονισµός 
χεριού-µατιού και η λεπτή κινητικότητα (29x24x4) εκ. 

€ 10,44 | 159.145 
Ενσφηνώµατα τα σχήµατα
Οι µεγάλες και στρόγγυλες λαβές των ενσφηνωµάτων 
είναι εύχρηστες για τα χεράκια των µικρών παιδιών. 
Τα σχήµατα και τα φωτεινά χρώµατά τους ελκύουν τα 
παιδιά και τα προσκαλούν να παίξουν. Τα ενσφηνώµατα 
βοηθούν τα παιδιά να αντιληφθούν τα χρώµατα και µέσα 
από αυτά ενισχύεται ο συντονισµός χεριού-µατιού και η 
λεπτή κινητικότητα (29x20,5x4) εκ. 

€ 15,92 | 27.162 Παζλ δάσος
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 24 κοµµάτια (30x1x40) εκ. 

€ 28,18  
| 159.187
Παζλ επιπέδων 
σπίτι 4 σε 1
(24,5x29,7x1,8) εκ. 

€ 24,15 | 159.183
Παζλ από το διάστηµα 
έως τη θάλασσα
3 παζλ διαφορετικών θεµάτων και 
45 ξύλινα κοµµάτια συνολικά. Τα 
παιδιά µέσα από το ταξίδι τους στο 
βυθό θα ανακαλύψουν τα πλάσµατα 
της θάλασσας στη συνέχεια θα 
πρέπει να βρουν τα ζωάκια που 
κρύβονται µέσα στη πυκνή ζούγκλα 
και τέλος να ανακαλύψουν το διάστηµα 
(29,8x0,6x63) εκ. 

€ 16,09 | 159.185
Σετ 9 παζλ βιότοπος ζώων
Με 5 κοµµάτια το καθένα. Παροτρύνει τα 
παιδιά να συνδυάσουν µε λογική και να 
κατανοήσουν το περιβάλλον του κάθε ζώου 
όπου βρίσκει τροφή, προστασία από εχθρούς 
και το ιδανικό κλίµα. Τα παζλ απεικονίζουν 
36 διαφορετικά ζώα (15x6x15) εκ. 

€ 16,09 | 159.186
Σετ 10 ξύλινα παζλ 
φρούτα
Με 3 κοµµάτια το καθένα. 
Παροτρύνει τα παιδιά να 
συνδυάσουν µε λογική και να 
κατανοήσουν την εξέλιξη του 
κάθε φρούτου για παράδειγµα 
πώς µεγάλωνει το ακτινίδιο; Πώς 
είναι το καθένα στο µέσα µέρος 
τους; Τα παιδιά θα γνωρίσουν 10 
διαφορετικά φρούτα (15x6x15) εκ. 
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€ 13,94  
| 27.136
Ενσφηνώµατα ζώα 
φάρµας
Με 9 ενσφηνώµατα 
(30x1x20) εκ. 

€ 13,94  
| 27.138 
Ενσφηνώµατα µέσα 
µεταφοράς
Με 9 ενσφηνώµατα 
(30x1x20) εκ. 

€ 13,94  
| 27.139
Ενσφηνώµατα 
άγρια ζώα
Με 9 ενσφηνώµατα 
(30x1x20) εκ. 

€ 13,94  
| 27.137
Ενσφηνώµατα 
ρούχα
Με 9 ενσφηνώµατα 
(30x1x20) εκ. 

”
Ξύλινα ενσφηνώµατα, 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. 

€ 2,52 | 27.156
Ξύλινο παζλ ελεφαντάκι (9,7x7) εκ. 

€ 2,52 
 | 27.157
Ξύλινο παζλ 
σκιουράκι
(9,5x7) εκ. 

€ 2,52 | 27.158
Ξύλινο παζλ πεταλούδα  (9,5x7) εκ. 

€ 2,52 | 27.159
Ξύλινο παζλ δεινοσαυράκι (9,5x7) εκ. 

”
Ξύλινα παζλ άριστης ποιότητας και πολύ 
προσεγµένης κατασκευής. Με µεγάλα 
κοµµάτια ειδικά σχεδιασµένα για παιδιά 

προσχολικής ηλικίας. Σε φυσικό χρώµα γι 
αυτό είναι ιδανικά για να τα χρωµατίσουν τα 

παιδιά όπως τα φαντάζονται.
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€ 15,92  
| 27.171
Παζλ 
θαλάσσια ζωή
(49x30) εκ. 

€ 24,84 | 27.166
Σετ 8 παζλ άγρια ζωή
Σετ µε 8 παζλ από 9 έως 18 κοµµάτια το καθένα µε 
θέµατα τον σκίουρο, το ελάφι, τον κοκκινολαίµη, τον 
αετό, τον ασβό, την αλεπού, την φώκια και τον κύκνο 
(20x15) εκ. 

€ 24,84 | 27.167
Σετ 8 παζλ άγρια ζώα και τα µικρά τους
Σετ µε 8 παζλ από 9 έως 18 κοµµάτια το καθένα µε 
θέµατα τον ιπποπόταµο, το τσιτάχ, τον ελέφαντα, τη ζέβρα, 
το λιοντάρι, την καµηλοπάρδαλη, τον χιµπατζή και το 
σουρικάτα (20x15) εκ. 

€ 24,84 | 27.168
Σετ 8 παζλ ζώα φάρµας  
και τα µικρά τους
Σετ µε 8 παζλ από 9 έως 18 κοµµάτια το καθένα µε θέµατα 
την γίδα, το άλογο, την πάπια, την κότα, την αγελάδα, το 
γουρούνι, τον σκύλο και το πρόβατο (20x15) εκ. 

€ 24,84 | 27.169
Σετ 8 παζλ έντοµα
Σετ µε 8 παζλ από 9 έως 18 κοµµάτια το καθένα 
µε θέµατα την αράχνη, το σκουλήκι, το µυρµήγκι, την 
κάµπια, την µέλισσα, την µύγα, την λιβελούλα και την 
πασχαλίτσα (20x15) εκ. 

€ 24,84 | 27.170
Σετ 8 παζλ θαλάσσιος κόσµος
Σετ µε 8 παζλ, 2x9 κοµµάτια, 2x12 κοµµάτια, 2x15 κοµµάτια 
και 2x18 κοµµάτια (20x15) εκ. 

€ 26,66 | 27.165
Σετ 4 παζλ ζώα υπό εξαφάνιση
Σετ µε 4 παζλ µε πλαίσιο και 10 κοµµάτια το 
καθένα µε θέµατα το ψάρι, την αρκούδα, τον 
πιγκουίνο και την µέλισσα (20x15) εκ. 

€ 35,50 | 27.142
Ενσφηνώµατα
Περιέχει 4 ενσφηνώµατα µε 
4 µεγάλα κοµµάτια το καθένα 
(20x1x20) εκ. 
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€ 14,54 | 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. 

€ 14,54 | 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. 

€ 12,04 | 27.132 Ζωάκια 6 παζλ 6 παζλ µε 3 µεγάλα κοµµάτια το καθένα (15x1x15) εκ. 

€ 11,66 | 27.143 Ζώα φάρµας 6 παζλ µε 2,3,4 µεγάλα κοµµάτια το καθένα (10x1x10) εκ. 

€ 11,66 | 27.144 Κατοικίδια 6 παζλ µε 2,3,4 µεγάλα κοµµάτια το καθένα (10x1x10) εκ. 

€ 11,66 | 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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€ 11,24 | 27.057
Ενσφηνώµατα φρούτων  
Β 2 επιπέδων
Περιέχει 5 ενσφηνώµατα (24x1x20) εκ. 

€ 11,24 | 27.058
Ενσφηνώµατα φρούτων  
Γ 2 επιπέδων
Περιέχει 5 ενσφηνώµατα (24x1x20) εκ. 

€ 11,24 | 27.044
Ενσφηνώµατα λαχανικών  
Α 2 επιπέδων
Περιέχει 5 ενσφηνώµατα (24x1x20) εκ. 

€ 11,24 | 27.059
Ενσφηνώµατα λαχανικών 
 Β 2 επιπέδων
Περιέχει 5 ενσφηνώµατα (24x1x20) εκ. 

€ 11,24 | 27.060
Ενσφηνώµατα λαχανικών  
Γ 2 επιπέδων
Περιέχει 5 ενσφηνώµατα (24x1x20) εκ. 

”
Ξύλινα ενσφηνώµατα, 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. 

€ 11,24 | 27.043
Ενσφηνώµατα φρούτων  
Α 2 επιπέδων
Περιέχει 5 ενσφηνώµατα (24x1x20) εκ. 

€ 22,10  
| 27.052
Πίνακας 
φρούτων 
γιγάντιο παζλ
Με 24 κοµµάτια 
(40x1x60) εκ. 

€ 22,10  
| 27.053
Πίνακας 
λαχανικών 
γιγάντιο παζλ
Με 24 κοµµάτια 
(40x1x60) εκ. 
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€ 9,84 | 27.070 Σχήµατα 6 παζλ µε 4 µεγάλα κοµµάτια (10x1x10) εκ. 

€ 25,42  
| 27.117
Ενσφηνώσεις  
2 επιπέδων  
σχέδια Νο.1
4 παζλ µε 4 κοµµάτια το 
καθένα (15x11x15) εκ. 

€ 25,42  
| 27.118
Ενσφηνώσεις  
2 επιπέδων  
σχέδια Νο.2
4 παζλ µε 4 κοµµάτια το 
καθένα (15x11x15) εκ. 

€ 15,48  
| 27.039
Βυθός παζλ
Με 40 κοµµάτια 
(30x1x40) εκ. 

€ 10,24  
| 27.062
Κιβωτός Νώε 
παζλ 2 επιπέδων
Περιέχει 10 µεγάλα 
κοµµάτια (30x1x19) εκ. 

€ 25,54  
| 27.079
∆εινόσαυροι
Με 60 κοµµάτια 
(60x1x40) εκ. 

€ 18,12 | 27.130
Οι µέρες της εβδοµάδας παζλ
Με 29 κοµµάτια και ξύλινη βάση (40x1x20) εκ. 

€ 18,12 
 | 27.129
Οι µήνες παζλ
Με 36 κοµµάτια 
και ξύλινη βάση 
(30x1x48) εκ. 
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€ 40,69 | 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. 

€ 13,53 | 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. 

€ 23,25 | 20.020
Χάντρες στρόγγυλες σε 
κουβαδάκι
Πολύχρωµες πλαστικές χάντρες και 
χρωµατιστά κορδόνια για περάσµατα και 
αρίθµηση (1,8) εκ. 

€ 10,32 | 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. 

€ 19,84  
| 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.  

µε αριθµούς. Τοποθετήστε 

γάντζους. Περιλαµβάνονται 

(14,5x19,5) εκ. Φτιαγµένο 

€ 8,88 | 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. 

€ 31,59 | 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 (23,6x18,7x7,2) εκ. 

€ 22,17 | 140.153
Μαθαίνοντας τους αριθµούς και 
την σύνθεσή τους-ζευγαράκια
Κάρτες µε αριθµούς έως το δέκα. Σύνθεση και 
διαίρεση του κάθε αριθµού έως το δέκα, τα 
γνώστα “ζευγαράκια”. Περιλαµβάνει εξήντα δύο 
κάρτες και οδηγίες (23,6x18,7x7,2) εκ. 

€ 18,40 | 4.518
Αριθµοί και σύµβολα
Το σετ περιλαµβάνει τους αριθµούς 1-10 
που χωρίζονται σε µονούς και ζυγούς 
ανάλογα µε το χρώµα τους. Περιλαµβάνει 
επίσης 3 πλακίδια δύο όψεων µε 
µαθηµατικά σύµβολα (4,2x1x5) εκ. 
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€ 32,04 | 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. 

€ 74,60 | 140.007 Σετ 4 παιχνίδια λογικής
Τέσσερα 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) OMA∆EΣ ΠOΣOTHTΩN 4) OMA∆EΣ XPΩMATΩN

€ 19,14  
| 140.082
Ταξινόµησε τα χρώµατα  
και µάθε να µετράς
Συνολικά 300 µάρκες σε 6 διαφορετικά χρώµατα που τα 
παιδιά τις ταξινοµούν χρησιµοποιώντας το ζάρι µε τα χρώµατα. 
Επιπρόσθετα, διαθέτει 1 ζάρι µε τελείες, 1 ζάρι µε αριθµούς 
και 1 ζάρι µε πρόσθεση και αφαίρεση επιτρέποντας στα παδιά 
να κάνουν τους πρώτους υπολογισµούς τους. Περιλαµβάνει 300 
µάρκες (50 κόκκινες, 50 µπλε, 50 πράσινες, 50 κίτρινες, 50 
ροζ και 50 πορτοκαλί),1 ζάρι µε χρώµατα,1 ζάρι µε τελείες 
από ένα έως το έξι, 1 ζάρι µε αριθµούς από το ένα έως το έξι 
και 1 ζάρι µε την πρόσθεση και την αφαίρεση.  

€ 26,34 | 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. Με την θεωρία των συνόλων 
προετοιµάζουν την εισαγωγή του παιδιού στην έννοια του αριθµού, στο συνδυασµό και στην αντιστοιχία. Τα παιχνίδια περιλαµβάνουν πίνακα (37x28,5) εκ. και 24 κάρτες (6,5x4,5) εκ. η καθεµία.  

€ 26,34 | 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. Με την θεωρία των συνόλων 
προετοιµάζουν την εισαγωγή του παιδιού στην έννοια του αριθµού, στο συνδυασµό και στην αντιστοιχία. Τα παιχνίδια περιλαµβάνουν πίνακα (37x28,5) εκ. και 24 κάρτες (6,5x4,5) εκ. η καθεµία.  

€ 23,85 | 140.152
∆ηµιουργία και λύση µαθηµατικών 
προβληµάτων
Γυρίζοντας την ρουλέτα δηµιουργείτε ένα µαθηµατικό 
πρόβληµα. Βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν πως 
κατασκευάζονται τα προβλήµατα και µαθαίνουν να 
τα λύνουν ανάλογα µε το επίπεδο γνώσεων τους. 
Εξασκεί την δηµιουργικότητα, τη λογική και τις 
ικανότητες υπολογισµού. Περιέχει 5 ρουλέτες, 42 
κάρτες και οδηγίες (23,6x18,7x7,2) εκ. 
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€ 12,04 | 152.036
Χάντρες στρόγγυλες µεγάλες
300 πολύχρωµες πλαστικές χάντρες µε χρωµατιστά 
κορδόνια για περάσµατα (1,8) εκ. 

€ 14,51  
| 4.331
Ξύλινο 
αριθµητήριο
Τα παιδιά µαθαίνουν να 
µετρούν στο µοντέρνα 
σχεδιασµένο αριθµητήριο 
που διαθέτει 10 σειρές, 
µε 10 χάντρες η 
καθεµία (27x3x30) εκ. 

€ 25,39 | 4.361
Άβακας µεγάλος
Ξύλινος άβακας µε 50 χάντρες µέτρησης (35x8x34) εκ. 

€ 17,66 | 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. 

€ 17,66 | 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. 

€ 9,85 | 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. 

€ 2,71 | 290.384
Πλαστικό αριθµητήριο
∆ίχρωµο, περιλαµβάνει 100 χάντρες (15x14) εκ. 

€ 18,31 | 134.034
Πύργος µε αριθµούς 0-9
Παιχνίδι πύργος µε αριθµούς! Σε όµορφα φωτεινά χρώµατα σετ 30 τµχ. 
διαφορετικών διαστάσεων, κατασκευασµένο από αφρώδες υλικό EVA 
(28,5x28,5x98) εκ. 

€ 3,86 | 290.428
Αριθµητήριο ξύλινο
∆ίχρωµο µε 100 χάντρες (26x1,5x17) εκ. 
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€ 21,22  
| 152.021
Ανθρωπάκια 
αρίθµησης
Πλαστικά πολύχρωµα 
ανθρωπάκια 100 τµχ. σε 
5 χρώµατα, κατάλληλα 
για µέτρηση και 
ταξινόµηση (7,5x6) εκ. 

€ 12,92  
| 152.026
Ψαράκια 
αρίθµησης
Πλαστικά πολύχρωµα 
ψαράκια αρίθµησης 
400 τµχ. σε 5 
χρώµατα, κατάλληλα 
για µέτρηση και 
ταξινόµηση (4) εκ. 

€ 15,65 | 152.037
Μάρκες αρίθµησης
1000 πολύχρωµες πλαστικές διαφανείς µάρκες 
κατάλληλες για µέτρηση και ταξινόµηση (2,5) εκ. 

€ 18,90 | 152.038
Τετράγωνα αρίθµησης
1000 πολύχρωµα πλαστικά διαφανή γεωµετρικά σχήµατα 
κατάλληλα για µέτρηση και ταξινόµηση (3) εκ. 

€ 13,13 | 152.039
∆εινοσαυράκια αρίθµησης
Σετ 128 τµχ. πολύχρωµοι µικροί πλαστικοί δεινόσαυροι κατάλληλοι 
για µέτρηση και ταξινόµηση (8x1,5x3) εκ. 

€ 10,24 | 152.040
Ψαράκια αρίθµησης
Σετ 84 τµχ. πολύχρωµα πλαστικά ζώα της θάλασσας 4 έως 
6 εκ., κατάλληλα για µέτρηση και ταξινόµηση.  

€ 8,55 | 152.041
Μέσα µεταφοράς αρίθµησης
Σετ 72 τµχ. πολύχρωµα πλαστικά οχήµατα κατάλληλα για 
µέτρηση και ταξινόµηση (23x17x3) εκ. 

€ 8,37 | 152.042
Έντοµα αρίθµησης
Σετ 72 τµχ. πολύχρωµα 
πλαστικά έντοµα κατάλληλα 
για µέτρηση και ταξινόµηση 
(24x18x3) εκ. 

€ 13,03 | 152.044
Ζωάκια αρίθµησης
Σετ 192 τµχ. πολύχρωµα πλαστικά ζώα κατάλληλα για 
µέτρηση και ταξινόµηση (4) εκ. 

€ 13,75 | 152.043
Άγρια ζώα αρίθµησης
Σετ 120 τµχ. πολύχρωµα πλαστικά ζώα κατάλληλα για 
µέτρηση και ταξινόµηση (4) εκ. 
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€ 20,32 | 4.225
Αριθµοί 1-10
Το παιχνίδι απαρτίζεται από αριθµούς 1-10 και 10 κάρτες ζώων (17x8,5) 
εκ. η κάθε µία. Μαθαίνει στο παιδί τις βασικές µαθηµατικές έννοιες.  

€ 14,51 | 4.311
Κλάσµατα µε κύβους
Αυτό το πολύχρωµο βασικό σετ κύβων βοηθάει τα παιδιά να εξερευνήσουν και να 
συγκρίνουν τα κλάσµατα. Μαθαίνουν την έννοια της αναλογίας µεταξύ του τµήµατος και 
του συνόλου, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν τη µαθηµατική τους σκέψη (5,3x5,3x5,3) εκ. 

€ 11,60 | 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. 

€ 14,51 | 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.  

€ 18,14 | 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. 

€ 14,50 | 140.171 
Οι φίλοι του 10
Βρείτε τα ζευγάρια από τα 
τερατάκια µετρώντας έως το 10. 
Ένα διασκεδαστικό παιχνίδι για 
τη διευκόλυνση του γρήγορου 
υπολογισµού των στοιχειωδών 
πράξεων (20,2x13x6) εκ. 

€ 22,14 | 4.044 Χάντρες µέτρησης
30 ξύλινες πολύχρωµες χάντρες µε διαφορετικό σχήµα και 2 κορδόνια για ασκήσεις 
λεπτής κινητικότητας (3x3x3,7) εκ. 
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€ 12,68 | 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. 

€ 15,88 | 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. 

€ 14,82 | 27.121
Αριθµοί 1-20 
Παζλ µε 20 γιγάντια κοµµάτια (30x1x20) εκ. 

€ 13,02 | 27.128 
Ενσφηνώσεις αριθµοί 0-9
Περιέχει 10 ενσφηνώµατα (30x1x19) εκ. 

“

“”

”

Ξύλινα ενσφηνώµατα, 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. 

Εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό παιχνίδι για παιδιά άνω των 
3 ετών. Πρόκειται για πλαστική κασετίνα που περιλαµβάνει 
50/100 κυβάκια σε πέντε χρώµατα τα οποία συνδέονται 
µεταξύ τους για διάφορες εφαρµογές αριθµητικής και για 
κατασκευές. Eνώνοντας τα κυβάκια, τα παιδιά δηµιουργούν 
µοναδικές κατασκευές, εξασκούνται σε απλές αριθµητικές 

πράξεις ενώ αναπτύσσουν τη λεπτή κινητικότητα, τη φαντασία 
και τη δηµιουργικότητά τους. Αριθµητική: Για να σχηµατίσετε 

ζυγούς αριθµούς ενώστε τα κυβάκια σε ζεύγη και για 
µονούς αριθµούς προσθέστε ή αφαιρέστε ένα κυβάκι. Για την 
πρόσθεση αρκεί να κουµπώσετε δύο αριθµούς ενώ για την 
αφαίρεση να τους ξεκουµπώσετε. Ώρα για Παιχνίδι: Καθώς 
οι κύβοι κουµπώνουν προς όλες τις κατευθύνσεις µπορείτε 

να σχηµατίσετε διάφορα γεωµετρικά σχήµατα και αντικείµενα 
όπως ροµποτάκια, ελικόπτερα, κάστρα, σπιτάκια, σκυλάκια, 
καραβάκια ή ό,τι άλλο σκεφτείτε. Τα παραδείγµατα που σας 

δίνουµε είναι απλά ερεθίσµατα, εσείς θα επινοήσετε πολλούς 
άλλους συνδυασµούς. Ζευγαράκια του 10: Μπορείτε εύκολα 
να σχηµατίσετε τα ζευγαράκια του 10 και να αντιληφθείτε την 

έννοια της δεκάδας µέσα από παιχνίδι! 

€ 6,00  
| 169.057
Μαγνητικοί 
αριθµοί και 
σύµβολα
(15,2x2,3x25,4) εκ. 

€ 15,64 | 48.172
Αβακας µε ηµιδιαφανή σχήµατα
Στο σετ περιλαµβάνονται 50 κοµµάτια σε διαφορετικά χρώµατα και 
σχήµατα. Πολύ διασκεδαστικό και χρήσιµο υλικό, το οποίο βοηθά στην 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων ταξινόµησης και στη γνώση των βασικών 
µαθηµατικών. ∆ιατίθεται µαζί µε διαφανή φύλλα δραστηριότητας µε 
πολλαπλά επίπεδα δυσκολίας. Ιδανικό για φωτειζόµενα τραπέζια ή 
επιφάνειες. ∆ιάσταση άβακα 21 εκ. (27x27x27) εκ. 

€ 8,49  
| 340.001
Κυβάκια 
αρίθµησης 50 
τεµαχίων
(19x4x20) εκ. 

€ 13,18  
| 340.002
Κυβάκια 
αρίθµησης  
100 τεµαχίων
(19x4x20) εκ. 
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€ 21,22 | 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.  

€ 13,55 | 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.  

€ 13,55 | 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.  

€ 13,55 | 140.097 Maxi αλληλουχίες προϊόντα
Μεγάλες σε µέγεθος εικόνες µε απλές αλληλουχίες βηµάτων που βοηθούν τα παιδιά 
να κατανοήσουν τις χρονικές ακολουθίες της παραγωγής. Με 20 κάρτες (11,5x11,5) εκ.  

€ 26,96  
| 27.153
Αλληλουχίες 
µε ζωάκια  
4 παζλ µε 5 µεγάλα 
κοµµάτια  
(40x1x15) εκ. 

€ 23,72 | 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. 
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Βασικές αλληλουχίες Νο.1

€ 11,68  
| 140.009
Βασικές 
αλληλουχίες 
Νο.2

€ 11,68 | 140.010
Αλληλουχίες παραγωγής 
Νο.1

€ 11,68 | 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 χιλ. 

∆ύο διαφορετικά σετ µε 34 κάρτες (9x9) 
εκ., πάχους 2,5 χιλ. 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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€ 14,59 | 140.156
Ντόµινο χρωµάτων
Ένα αυθεντικό παιχνίδι ντόµινο για 
τη σύνδεση των χρωµάτων µε ένα 
διαφορετικό τρόπο, δηµιουργώντας 
εκπληκτικά σχέδια. Αναπτύσσει τη 
δηµιουργικότητα και την οπτική-
χωρική νοηµοσύνη. Περιέχει 35 
πλακίδια (9x9) εκ. Εµπνευσµένο 
από τη µέθοδο Waldorf. Απαραίτητο 
και για την ειδική αγωγή 
(23,6x18,7x7,2) εκ. 

Ένα αυθεντικό παιχνίδι ντόµινο για 
τη σύνδεση των χρωµάτων µε ένα 

€ 22,43 | 4.271
Ντόµινο µε φρούτα και λαχανικά
Αποτελείται από 24 τµχ. (12 µε φρούτα και 12 µε 
λαχανικά) (19x19x4,5) εκ. 

€ 8,69 | 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. 

€ 13,68 | 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 λεξιλόγιό τους (7,5x37) εκ. 

€ 15,08 | 45.029
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. 

€ 20,17 | 140.150
Πρόκληση των πολλαπλών 
 οµάδων νοηµοσύνης
Το πρωτότυπο αυτό επιτραπέζιο παιχνίδι περιλαµβάνει 
διασκεδαστικές προκλήσεις για την ανάπτυξη και εξάσκηση των 8 
διαφορετικών ειδών νοηµοσύνης του µοντέλου του αλλά και το 
προσδιορισµό της νοηµοσύνης που κυριαρχεί 
σε κάθε παιδί. Προσδιορίζει τα δυνατά σηµεία 
νοηµοσύνης του κάθε ατόµου. Εµπνευσµένο 
από την “θεωρία της πολλαπλής νοηµοσύνης” 
του Howard Gardner (23,6x18,7x7,2) εκ. 

€ 9,83 
 | 152.027
Λογικά µπλοκς σε κασετίνα
Το σετ περιλαµβάνει 60 µπλοκς µε 5 σχήµατα 
σε 2 µεγέθη, 2 πάχη (λεπτό και παχύ) και 3 
χρώµατα σε κασετίνα (20,5x15x3) εκ. 

€ 21,22 | 45.087
Γιγάντιο διαφανές 
τάνγκραµ
Τέσσερα γιγάντια τάνγκραµ σε τέσσερα 
διαφορετικά διαφανή χρώµατα. Το 
κάθε τάνγκραµ αποτελείται από 7 
τµχ. Ιδανικό γα οµαδικές εργασίες σε 
φωτειζόµενα τραπέζια (39x49x0,2) εκ. 

€ 12,30 | 48.173
Ηµιδιάφανο τάνγκραµ
Σετ 4 παζλ µε σχήµατα σε µορφή τάνγκραµ. 
Προάγει τη δηµιουργικότητα και τον χωρικό 
προσανατολισµό. Ιδανικά για φωτειζόµενα τραπέζια 
ή επιφάνειες. Περιλαµβάνονται 28 τεµάχια, 6 
διαφανείς κάρτες παιχνιδιού και 1 φυλλάδιο 
(26x26x23) εκ. 
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€ 20,17 | 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. Περιλαµβάνει 
πίνακα κιµωλίας µε 3 κιµωλίες, λευκό 
µαγνητικό πίνακα µαρκαδόρου µε 1 µαρκαδόρο 
και σφουγγαράκι καθώς και 0,5 κιλά άµµου 
(32,5x23,5x9) εκ. 

€ 51,09 | 140.141
Γιγάντιος 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. Στο σετ διατίθεται (3x0,4) 
κιλά άµµος, 1 µαρκαδόρος, 3 κιµωλίες και γόµα 
(59x40,2) εκ. 

€ 19,73  
| 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. 

€ 26,73 | 140.104
Σετ µε 4 πίνακες προγραφής  
γράφω σβήνω
Περιλαµβάνει 4 πλαστικά πρότυπα 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. 

€ 26,09 | 140.165
Μαγικό δηµιουργικό παράθυρο
Με το µαγικό παράθυρο τα παιδιά θα µπορούν να σχεδιάσουν ότι 
βλέπουν πίσω από αυτό. Στο σετ περιλαµβάνονται 6 χρωµατιστοί 
µαρκαδόροι οι οποίοι σβήνουν εύκολα και 2 σβήστρες. Τοποθετείται 
είτε οριζόντια είτε κάθετα και η διάσταση του είναι (28χ1χ33) εκ. 
Εµπνευσµένο από την µεθοδολογία Montessori. Κατάλληλο και για 
την Ειδική αγωγή (34x29x3,8) εκ. 

€ 17,42 | 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, µε 
µαρκαδόρο ασπροπίνακα που περιλαµβάνεται, ώστε να 
χρησιµοποιηθούν ξανά και ξανά (15x4x16,5) εκ. 

€ 10,32 | 48.101
Προγραφικές ασκήσεις 
µε ζωάκια
Περιλαµβάνονται 4 κάρτες 
εξάσκησης. 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. 

€ 10,94  
| 30.090
Μαγνητικός  
πίνακας ζωγραφικής
Το Magpad είναι ένα σετ που αποτελείται από τον πλαστικό 
πίνακα, το µαγνητικό στυλό και δέκα διπλά φύλλα. Χρησιµοποιήστε 
το στυλό για να δηµιουργήσετε εικόνες. Οι χαλύβδινες 
µπάλες που περιέχονται στον πίνακα θα εµφανιστούν µαγικά 
χρησιµοποιώντας το µαγνητικό στυλό για να σχεδιάσετε ό, τι 
θέλετε. Ιδανικό για παιδιά µε προβλήµατα όρασης. ∆ιάσταση 
φύλλου 10χ8 εκ. (17x21) εκ. 

€ 17,22 | 30.093
Μαγνητικός πίνακας αριθµοί  
και σύµβολα
Χρησιµοποιήστε το µαγνητικό στυλό για να 
δηµιουργήσετε γράµµατα και οι χαλύβδινες 
µπάλες που περιέχονται στον πίνακα θα 
εµφανιστούν µαγικά (25x31) εκ. 

€ 25,70 | 45.080
Πίνακες προγραφής γιγάντιοι
Πρωτότυπος τρόπος προγραφής µε σετ από τέσσερις 
γιγάντιους πίνακες σε διαφορετικά σχέδια. Τα παιδιά 
µπορούν να γράψουν και να σβήσουν πάνω στις 
γραµµές. Κάθε πίνακας έχει διάσταση 99χ22 εκ. 
(περιλαµβάνει αυτοκόλλητα για τον τοίχο) 
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€ 98,70 | 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. ∆ίνουν 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. 

€ 44,76 | 45.054
Ανθρώπινος σκελετός
Ένας µεγάλος σκελετός µε διαφανείς 
ετικέτες, κατάλληλες για γράψιµο µε 
µαρκαδόρο πίνακα των ονοµάτων από 
τα όργανα ή/και τα οστά. Περιλαµβάνει 
2 κάρτες µε το ανθρώπινο σώµα, 
1 σκελετό, 2 σκελετοί-κάρτες, 10 
όργανα και 30 κάρτες για εγγραφή 
ονοµάτων (35x120) εκ. 

€ 36,58 | 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. 

€ 28,49 | 140.145
Παζλ το σώµα µου
Εκπαιδευτικό παιχνίδι υψηλής ποιότητας από εύκαµπτο και 
πλενόµενο υλικό, απαραίτητο και στην ειδική αγωγή. Ένας 
διασκεδαστικός τρόπος για να µάθουµε τα µέρη του σώµατος 
και να ανακαλύψουµε το πώς είµαστε έξω και µέσα. Από την 
ένωση του παζλ, θα γνωρίσουµε την δοµή των οστών µας και τα 
κύρια όργανα µας. Περιέχει 3 µεγάλα αναστρέψιµα παζλ, ειδικά 
σχεδιασµένα για να κρεµιούνται στον τοίχο (49,5x25,3) εκ. 

€ 40,13 | 105.031
Εκπαιδευτική ποδιά  
Μαθαίνω το σώµα µου
Μια υφασµάτινη ποδιά που δείχνει τα όργανα του 
σώµατος µε 15 κοµµάτια. Ένας διασκεδαστικός 
τρόπος για να µάθετε για το σώµα (38x1x51) εκ. 

€ 33,64 | 323.011
Virtuali-Tee-Ανατοµία µε εικονική 
πραγµατικότητα
Συναρπαστικά και εκπαιδευτικά παιχνίδια µάθησης εικονικής 
πραγµατικότητας για πραγµατική ανακάλυψη του ανθρώπινου 
σώµατος (περισσότερες πληροφορίες στο www.playcity.gr) 
(27x20x2) εκ. 
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€ 27,42 | 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.  

€ 30,64 | 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.  

€ 28,03 | 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. 

€ 10,30 | 48.073
Γιγάντιος πεταλοειδής 
µαγνήτης
Κατάλληλο για πειραµατισµό µε τα 
µυστήρια του µαγνητισµού. Περιέργεια 
και διασκέδαση για τα παιδιά (21) εκ. 

€ 1,34 | 290.393
Μεγεθυντικός Φακός
Βοήθηµα και παιχνίδι εξερεύνησης 
και παρατήρησης (7,5) εκ. 

€ 2,82 | 48.131
Εντοµοσκόπιο
Το δοχείο είναι διαφανές και έχει 
µεγεθυντικό καπάκι. Στην βάση 
έχει µια κλίµακα για µέτρηση του 
εντόµου (18,5x23,5x7) εκ. 

€ 5,10 | 48.122
Μεγεθυντικός φακός
Με δύο µεγέθη µεγέθυνσης 2 και 
6 (26x15x2,5) εκ. 

€ 3,34 | 185.042
Μεγεθυντικός Φακός
Πολύ καλής ποιότητας µεγεθυντικός 
φακός για την εξερεύνηση του 
περιβάλλοντος, διαθέτει και τσιµπίδα 
(17x2,5x22) εκ. 

€ 30,40 | 19.005
Μικροσκόπιο 
µε zoom και 
προτζέκτορα
Με το παιδικό σχολικό 
µικροσκόπιο τα παιδιά 
θα ανακαλύψουν ένα 
εντυπωσιακό µικρόκοσµο 
γύρω τους (20x10x7) εκ. 

€ 13,12 | 48.174
Σπιτάκι παρατήρησης 
µικρών ζώων
Σπιτάκι-παρατηρητήριο για όλους 
τους τύπους µικρών ζώων. Με 
λαβή για να µεταφέρεται παντού. Το 
καπάκι είναι διάτρητο προκειµένου 
να παίρνουν αέρα. ∆ιάσταση από το 
σπιτάκι 20 εκ. (35x4x25,5) 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. ∆ιαθέτει 
αποσπώµενα µπωλς, ρυθµιστή 
εξισορρόπησης και δείκτη. 
Κατασκευασµένη από ανθεκτικό 
πλαστικό (35x13x12) εκ. 

€ 21,12 | 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. 

€ 8,88 | 45.025
Έξι εύπλαστες µεζούρες 
µέτρησης
∆ιαφανείς και ευέλικτες, αυτές οι 
µεζούρες µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
ως αριθµητικές γραµµές, καθώς και για 
τη µέτρηση περιγραµµάτων ή ευθειών 
γραµµών (5x100) εκ. 

€ 2,89 | 152.014
Νοµίσµατα Euro
Περιέχει 8 κάρτες εκ. 
των οποίων οι 4 είναι µε 
κέρµατα και οι άλλες 4 µε 
χαρτονοµίσµατα (15x20) εκ. 

€ 0,40 | 120.476
Μεζούρα 1,5 µ.

€ 15,50 | 140.162
Eurodomino
Ένας διασκεδαστικός τρόπος εκµάθησης 
του ευρώ µε έναν απλό συνδυασµό και 
δύο επίπεδα δυσκολίας. Περιλαµβάνονται 
28 κάρτες αφής δύο όψεων (13x6,5) 
εκ. και 15 κέρµατα διαµέτρου 4 εκ. 
(25x19x7) εκ. 

€ 3,26 | 158.043
Ζυγαριά αριθµών
Βοηθά τα παιδιά να αντιληφθούν 
µαθηµατικές έννοιες καθώς 
παίζουν όπως για παράδειγµα 
ποιοι αριθµοί είναι µεγαλύτεροι 
από κάποιον άλλον. Περιέχονται 
17 τµχ (22x5,5x23) εκ. 

€ 42,24 | 105.030
Εκπαιδευτική πάντα  
Μετρήστε τα ζωάκια
Εκπαιδευτική χαρούµενη πάντα µε 55 
κοµµάτια για να βοηθήσει τα παιδιά να 
µάθουν να µετρούν έως το 10 (50x1x70) εκ. 
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€ 6,23 | 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. 

€ 5,23 | 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. 

€ 1,82 | 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. 

€ 30,46 | 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. 

€ 13,82  
| 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. 

€ 17,04  
| 140.158
Ξύλινο ρολόι
Μεγάλο ξύλινο 
χρονοδιάγραµµα 22,4 εκ. 
όπου µαθαίνουµε πώς 
σπάει µια ώρα σε τεµάχια 
5, 15 και 30 λεπτών. 
Παρέχει µια πρακτική 
κατανόηση της δοµής ενός 
ρολογιού, βοηθώντας τα 
παιδιά να εξοικειωθούν 
µε τις βασικές έννοιες του 
“πώς να πω την ώρα”. 
Εµπνευσµένο από τη 
µεθοδολογία Montessori 
(23x23x3) εκ. 

€ 24,15 | 140.164
Ζάρια για την εκµάθηση 
της ώρας
Πετάξτε τα ζάρια και πείτε τι ώρα είναι. 
Περιλαµβάνονται 15 ζάρια δώδεκα 
όψεων που δείχνουν την ώρα και 
15 αντίστοιχα που δείχνουν τα λεπτά. 
Ιδανικό για σχολική τάξη (7x12) εκ. 

€ 8,42  
| 36.008
Μαγνητικό ρολόι 
διδασκαλίας 
12 και 24 ωρών, από ανθεκτικό 
πλαστικό. Αναγράφονται ευκρινώς 24 
ώρες, 60 λεπτά και διαβαθµίσεις. Πίσω 
του υπάρχουν τέσσερις µαγνήτες για 
τοποθέτηση καθώς και γαντζάκι για 
κρέµασµα (40,6x5,8x42,7) εκ. 
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€ 23,83 | 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. 

€ 12,83  
| 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. 

€ 21,75 | 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 και οδηγό δραστηριοτήτων 
(24x17x5) εκ. 

€ 35,45 | 105.032
Εκπαιδευτική πάντα 
Μεταφορικά µέσα
Εκπαιδευτική πάντα µε την οποία τα παιδιά 
θα γνωρίσουν τα µεταφορικά µέσα και θα 
κληθούν να τα ταξινοµήσουν στο σωστό 
σηµείο της. Περιλαµβάνονται 17 αξεσουάρ 
εκ των οποίων και κάδοι ανακύκλωσης, 
φωτοβολταϊκά καθώς και ανεµογεννήτριες 
προκειµένου τα παιδιά να έρθουν σε µια 
πρώτη επαφή µαζί τους (70x1x50) εκ. 

€ 36,70 | 105.033
Εκπαιδευτική πάντα Ζώα 
θάλασσας-υδροτόπου
Εκπαιδευτική πάντα στην οποία τα παιδιά θα 
γνωρίσουν πολλά από τα ζώα της θάλασσας 
και του υδρότοπου και θα κληθούν να τα 
ταξινοµήσουν σωστά µέσα και έξω από την 
θάλασσα, όπου ζουν και στην πραγµατικότητα. 
Στο σετ περιλαµβάνονται 17 αξεσουάρ εκ των 
οποίων και µοτίφια µε τον κύκλο ζωής του 
βατράχου (50x1x70) εκ. 

€ 2,77 | 171.116
Ξύλινο παζλ κύβοι σε διάφορα 
σχέδια
Με τους ξύλινους κύβους-παζλ το παιδί 
µπορεί να δηµιουργήσει έξι διαφορετικά 
σχέδια (τυχαια επιλογή σχεδίου) αγαπηµένων 
ζώων και να βελτιώσει τον συγχρονισµό 
χεριού-µατιού (10,5x10,5) εκ. 

€ 20,32 | 4.510
Μελισσούλες σε κυψέλες  
µε λαβίδα
Χρωµατιστές µελισσούλες για παιχνίδι και 
ταξινόµηση στις ξύλινες κυψέλες από την Plan 
Toys. Το παιδί ταιριάζει κάθε µια µέλισσα µε 
την αντίστοιχη κυψέλη, χρησιµοποιώντας τη 
τσιµπήδα/λαβίδα. Το παιχνίδι αυτό ενισχύει 
την αναγνώριση χρωµάτων και το µέτρηµα και 
βοηθά στην ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας  
(19x7,5x19) εκ.

€ 19,94 | 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. 
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€ 35,85 | 140.114
Τοπολογία
Αναπτύσσει την χωρική αντίληψη 
και βοηθά τα παιδιά να µάθουν για 
διάφορα γεωµετρικά σχήµατα µέσα 
από την παρατήρηση και το χειρισµό. 
Περιλαµβάνει 14 γεωµετρικά σχήµατα 
και 15 ράβδους που µπορούν να 
σχηµατίσουν µέχρι και 50 διαφορετικούς 
γεωµετρικούς σχηµατισµούς 
(32,5x23,5x9) εκ. 

€ 34,51 | 140.134
Που βρίσκεται;
∆ύο παιχνίδια για την ανάπτυξη του χωροταξικού προσανατολισµού: α) ένας πίνακας 
αντιθέτων (πίνακας µε µπλε πλαίσιο) και β) 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. 

€ 81,03 | 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. 

€ 34,63 | 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. ∆ιαθέτει 
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. 

€ 20,87 | 140.149
Μαθαίνοντας το δεξιά και το αριστερά
Εκπαιδευτικό παιχνίδι-διδακτικό υλικό απαραίτητο και στην ειδική 
αγωγή. Βοηθά στην ανάπτυξη της γνώσης του δεξιού και του 
αριστερού, µέσω της αναπαράστασης των καρτών 
µε τον χαρακτήρα µπροστά και πίσω των 
αντικειµένων που τοποθετούνται 
σε κάθε πλευρά του χαρακτήρα. 
Περιλαµβάνονται 4 βραχιολάκια 
για το δεξί χέρι του κάθε παιδιού, 
24 κάρτες (11,4x8) εκ.,  
7 αναστρέψιµες κάρτες και 2 
ξύλινες βάσεις (23,6x18,7x7,2) 

αριστερού, µέσω της αναπαράστασης των καρτών 
µε τον χαρακτήρα µπροστά και πίσω των 

σε κάθε πλευρά του χαρακτήρα. 

για το δεξί χέρι του κάθε παιδιού, 
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€ 23,69  
| 140.043
Αντιθέσεις
Σκοπός του παιχνιδιού 
είναι τα παιδιά να 
ανακαλύψουν τις 
αντιθέσεις που απεικονίζονται στις 
διάφορες εικόνες και να φτιάξουν 
τα ζευγάρια. ∆ιαθέτει σύστηµα 
αυτοδιόρθωσης (33x25x6) εκ. 
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€ 20,33 | 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. 

€ 18,95 | 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. 

€ 17,62 | 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. 

Σκοπός του παιχνιδιού 

€ 23,69  
| 140.042
Ποιό µε ποιό;
Σκοπός του παιχνιδιού είναι 
τα παιδιά να συσχετίσουν 
τα αντικείµενα µεταξύ τους 
ώστε να δηµιουργήσουν 
ζευγάρια. ∆ιαθέτει σύστηµα 
αυτοδιόρθωσης (33x25x6) εκ. 



183Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ

Α
γω

γή
 δ

εξ
ιο

τή
τω

ν
Συ

νδ
υα

σµ
ός

 &
 σ

υσ
χε

τισ
µό

ς

€ 11,36 | 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 τρεις 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. 

€ 11,36 | 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 τρεις 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. 

€ 14,28 | 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. 

µάθουν τα αντικείµενα που χρησιµοποιούνται 
σε διάφορα επαγγέλµατα. Περιέχει 6 

οχηµάτων. Περιλαµβάνει οδηγό 

€ 11,06 | 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. 

€ 12,15 | 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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€ 17,62 | 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. ∆ιαθέτει σύστηµα αυτοδιόρθωσης (24x17x5) εκ. 

€ 17,62 | 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. ∆ιαθέτει σύστηµα 
αυτοδιόρθωσης (24x17x5) εκ. 

€ 22,18 | 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. 

€ 20,19 | 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 (31x21x5,5) εκ. 

€ 24,22 | 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. 

€ 16,09 | 159.184
Μαθαίνω παίζοντας, 
αναγνωρίζω κατηγορίες
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. 
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€ 20,20 | 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. (24x6,5x24) εκ. 

€ 16,05 | 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. 

€ 20,65 | 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. 

€ 15,91 | 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. 

€ 15,89 | 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. 

€ 14,29 | 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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€ 14,28 | 
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. 

€ 14,31 | 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. 

€ 14,68 | 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. 

€ 15,90 | 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. 

€ 20,24 | 159.154
Legolino
Παιδαγωγικό επιτραπέζιο 
παιχνίδι, εκπαιδευτικού 
χαρακτήρα. Ένα συναρπαστικό 
και ενδιαφέρον παζλ που προσαρµόζεται σε όλες τις 
ηλικιακές οµάδες παιδιών. Περιέχει 15 εικονογραφηµένες 
κάρτες οι οποίες λειτουργούν σαν πρότυπο και προσφέρουν 
διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας η κάθεµια, καθιστώντας 
δυνατή την πρόοδο της µάθησης. Συµπεριλαµβάνονται 15 
ξύλινα γεωµετρικά σχήµατα (24x24x6,5) εκ. 

€ 19,28 | 159.166
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 29 κοµµάτια (14,5x29,5x2) εκ. 

€ 16,20 | 159.174 Punakai
Πολύχρωµα ψαράκια κολυµπούν στον χρωµατιστό κοραλλιογενή ύφαλο αλλά κρύβονται 
κίνδυνοι στον απέραντο ωκεανό και τα ψαράκια πρέπει να καµουφλαριστούν. Γι αυτό 
πρέπει να κρυφτούν στο σωστό χρώµα του χρωµατιστού ύφαλου και µάλιστα σε 
οµάδες! Ο πρώτος παίχτης που θα βάλει όλα τα ψαράκια του στη σωστή θέση κερδίζει! 
Περιλαµβάνονται το ταµπλό παιχνιδιού και 45 ψαράκια (24x24x6,5) εκ. 

€ 19,28 | 159.167
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 29 
κοµµάτια (14,5x29,5x2) εκ. 
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€ 44,12 | 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 
συνδυαστικού 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. 

€ 26,42 | 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. 

€ 13,41 | 140.151
Maxi memo εφευρέσεις
Ταξιδέψτε πίσω στο χρόνο και σε κάθε ζευγάρι 
φωτογραφιών ανακαλύψτε την εξέλιξη της 

εφεύρεσης και την επιρροή 
της στην ιστορία. 
Περιλαµβάνει 34 µεγάλες 
κάρτες για εξάσκηση 
της παρατηρητικότητας 
και της προσοχής 
(23,6x18,7x7,2) εκ. 

εφεύρεσης και την επιρροή 

€ 10,64 | 45.074
Συµπλήρωσε το σκίτσο
Περιλαµβάνει 10 κάρτες από 
εύκαµπτο πλαστικό, 2 ακρυλικούς 
καθρέφτες και 1 µαρκαδόρο 
(25x17x3) εκ. 

€ 15,64 | 48.111
Παιχνίδι µε αντίθετα, καθηµερινές συνήθειες
Εκπαιδευτικό παιχνίδι το οποίο παρακινεί τα παιδιά να καταλάβουν τον ορισµό ίδια-αντίθετα µέσα 
από καθηµερινές απεικονίσεις. ∆ιαθέτει 20 µαλακά κοµµάτια και 1 φυλλάδιο (15x8) εκ. 
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€ 7,99 | 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 κυβάκι είναι 
(0,6x0,6x7) εκ.  

€ 20,00 | 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. ∆ιαθέτει 
1 κουτί, 16 κοµµάτια για την κάλυψη, 12 κάρτες παιχνιδιού, 1 φυλλάδιο (33x33) εκ. 

€ 31,56 | 27.155
Παιχνίδι µνήµης σχήµατα
Αυτό το παιχνίδι µνήµης είναι ένας έξυπνος τρόπος να διασκεδάσουν και να 
βελτιώσουν τις δεξιότητες µνήµης τα παιδιά. ∆ιαθέτει 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. 

€ 17,28 | 45.065
Memo µουσικής
Ένας νέος διασκεδαστικός τρόπος εκµάθησης της µουσικής. Αυτό το 
παιχνίδι αποτελείται από 30 µεγάλες πλαστικές κάρτες µε µουσικές νότες, 
πενταγράµµους, µουσικά κλειδιά και σύµβολα σιωπής (23,5x17,5x5) εκ. 

 17,28 | 45.065

€ 14,74 | 140.161
Maxi memo ισότητα
Σύγχρονο παιχνίδι µνήµης για την αξία της ισότητας 
του ανδρικού µε του γυναικείου φύλου απεικονίζοντας 
επαγγέλµατα. Περιλαµβάνονται 34 κάρτες (9x9) εκ. 
(25x19x7) εκ. 

€ 14,90 | 140.166
Maxi memo κανόνες υγιεινής
Πόσες συνήθειες υγείας ξέρετε; Με αυτό το παιχνίδι µνήµης θα µάθετε και θα 
ενθαρρύνετε τους κανόνες υγιεινής ενώ ταυτόχρονα θα ασκήσετε την µνήµη και τις 
δεξιότητες προσοχής. Περιλαµβάνονται 34 κάρτες διαστάσεων (9χ9) εκ. Κατάλληλο 
και για την Ειδική αγωγή (23,6x18,7x7,2) εκ. 
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€ 12,81  
| 140.091
Maxi memo ζώα
Εκπαιδευτικό παιχνίδι 
µνήµης για παιδιά µε 34 
καρτέλες (9x9) εκ. που 
απεικονίζουν ζωάκια 
(25x19x7) εκ. 

€ 12,87  
| 140.092
Maxi memo 
υγιεινή διατροφή
Εκπαιδευτικό παιχνίδι 
µνήµης για παιδιά µε 34 
καρτέλες (9x9) εκ. που 
απεικονίζουν συνήθειες 
υγιεινού τρόπου 
διατροφής (25x19x7) εκ. 

€ 12,87 
 | 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. 

€ 12,41 
| 140.125
Maxi memo 
ηλιακό σύστηµα
Εκπαιδευτικό παιχνίδι 
µνήµης για παιδιά 
µε καρτέλες που 
απεικονίζουν εικόνες από 
το σύµπαν και το διάστηµα 
(25x19x7) εκ. 

€ 20,01 | 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. 

€ 15,02 | 140.140
Κάρτες memo συνεργασίας, µαθητές
Εκπαιδευτικό παιχνίδι µνήµης µε 1 µακέτα παιχνιδιού (32x23) εκ. και 20 καρτέλες (4,8x4,8) 
εκ. που απεικονίζουν µαθητές, απαραίτητο και στην ειδική αγωγή. Οι µαθητές θα πρέπει να 
µπουν µέσα στο σχολείο πριν χτυπήσει το κουδούνι. ∆ιατίθεται 1 ζάρι (3,5) εκ. και 1 πούλι που 
συµβολίζει το κουδούνι (23,6x18,7x7,2) εκ. 

€ 15,02 | 140.139
Κάρτες memo συνεργασίας, ζωάκια
Εκπαιδευτικό παιχνίδι µνήµης µε 1 µακέτα παιχνιδιού (32x23) εκ. και 20 καρτέλες 
(4,8x4,8) εκ. που απεικονίζουν ζωάκια, απαραίτητο και στην ειδική αγωγή. Τα ζωάκια 
θα πρέπει να µπουν µέσα στο αγρόκτηµα πριν φτάσει ο λύκος εκεί. ∆ιατίθεται 1 ζάρι 
(3,5) εκ. και 1 πούλι που συµβολίζει τον λύκο (23,6x18,7x7,2) εκ. 

€ 12,87  
| 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. 
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€ 23,23 | 140.041 Πριν και µετά
Περιλαµβάνει 60 φωτογραφίες (7,5x7,5) εκ. που χωρίζονται 
σε 20 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 
(7,5x22,5) εκ. Κάθε κύρια καρτέλα είναι η κεντρική τριών 
σειρών που το παιδί πρέπει να συµπληρώσει και στις 2 
πλευρές µε τις καρτέλες των σωστών φωτογραφιών. 
∆ιαθέτει σύστηµα αυτοδιόρθωσης και οδηγό.  

€ 21,59 | 140.047
Που είναι το λάθος;
54 φωτογραφίες (16,6x11,6) εκ. µε 
διάφορες παραστάσεις που κάθε µία από 
αυτές απεικονίζει ένα λάθος το οποίο 
τα παιδιά καλούνται να ανακαλύψουν. 
Το παιχνίδι αυτό βοηθά τα παιδιά να 
αναπτύξουν την παρατηρητικότητα, την 
προσοχή και την συγκέντρωσή τους. 
Περιέχει οδηγό και βάση για ευκολότερη 
τοποθέτηση των φωτογραφιών.  

€ 21,59 | 140.048
Βρείτε τη διαφορά
54 φωτογραφίες (16,6x11,6) 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.  

€ 24,26 | 140.099
Σετ 4 παζλ παρατηρητικότητας κλασικά παραµύθια
Το κάθε παζλ περιέχει 15 κοµµάτια (24x33x2) εκ. 

€ 24,26 | 140.100
Σετ 4 παζλ παρατηρητικότητας οι 4 εποχές
Το κάθε παζλ περιέχει 24 κοµµάτια (24x33x2) 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. 

€ 22,27 | 140.146
Μαντέψτε τι αισθάνονται
Εκπαιδευτικό παιχνίδι-διδακτικό υλικό, 
απαραίτητο και στην ειδική αγωγή. 
Παρατηρήστε τις διαφορετικές εικόνες, 
τοποθετήστε τον εαυτό σας στη θέση των 
χαρακτήρων και µαντέψτε τι σκέφτονται. 
Βελτιώνει τις κοινωνικές δεξιότητες, 
την επικοινωνία και την ενσυναίσθηση. 
Περιλαµβάνονται 54 φωτογραφίες 
(16,6x11,6) εκ. και 22 µπαλόνια διαλόγου 
(23,6x18,7x7,2) εκ. 

€ 13,30 | 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 (15x1x20,5) εκ. 

€ 12,86 | 45.002
Καθρεφτάκια πλαστικά
Εκπαιδευτικό παιχνίδι-διδακτικό 
υλικό υψηλής ποιότητας. Σετ από 8 
καθρεφτάκια, 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 (14x20) εκ. 

€ 40,28 | 159.188
Εκπαιδευτικό παιχνίδι Fun Park
Οι επισκέπτες του πάρκου έχουν µια 
συναρπαστική µέρα µπροστά τους. Θέλουν να 
εξερευνήσουν το πάρκο µε το πολύχρωµο 
τρενάκι. Για να κερδίσετε το παιχνίδι, 
θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή 
συλλέγοντας τα περισσότερα πλακίδια. Έτσι, θα 
βοηθήσετε τους επισκέπτες να αποβιβαστούν 
από το τρένο στα διάφορα αξιοθέατα. Ο 
πίνακας του παιχνιδιού είναι περιστρεφόµενος 
(38,5x38,5x6) εκ. 
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€ 15,56| 48.100 Πίνακας ισορροπίας, λαβύρινθος
∆ηµιουργικό 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. 

€ 19,75 | 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. 

€ 21,49 | 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. Ιδανικό για 1-4 
παίκτες (23,6x23,6x21,8) εκ. 

€ 17,02 | 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 1 
βάρκα, 6 ζευγάρια ζωάκια, 1 ζάρι και 1 τσιµπίδα. 
Ιδανικό για 1-4 παίκτες (3x19,3x5,5) εκ. 

€ 11,80 | 4.263
∆έντρο 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. 

€ 7,99 | 4.324
Μίνι κάκτος ισορροπίας
∆οκιµάστε 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. 

€ 20,19 | 159.176 El Gecko
Ένα ξύλινο παιχνίδι ισορροπίας που εξασκεί τη λεπτή 
κινητικότητα. Οι µικρές σαυρίτσες θέλουν να πάρουν 
έναν υπνάκο στον ήλιο, αλλά πρέπει να χωρέσουν 
στον βράχο και να ισορροπήσουν για να µην πέσουν! 
Αποτελείται από 1 βάση ισορροπίας και 18 ξύλινες 
σαύρες σε 6 χρώµατα και 6 διαφορετικά σχήµατα 
(17x7,5x2) εκ. 

€ 39,70 | 105.028
Κύβος δεξιοτήτων
Μεγάλος µαλακός κύβος µε 
διαφορετικές δεξιότητες για να 
µάθουν τα παιδιά να κουµπώνουν, 
να κλείνουν φερµουάρ, να δένουν 
µε κορδόνια και πολλά άλλα που 
χρησιµοποιούν στην καθηµερινή τους 
ζωή (20x20x20) εκ. 

€ 1,60  
| 152.055
Λαβίδα λεπτής 
κινητικότητας
(15x3,5x2) εκ. 

€ 80,60 | 159.190
Γιγάντιο τραπέζι ισορροπίας
Το πιο διασκεδαστικό παιχνίδι για την ανάπτυξη της λεπτής 
κινητικότητας και της ισορροπίας. Χτίστε την πολύχρωµη 
ξύλινη πόλη µόνος ή µε τους φίλους σας. Θα καταφέρετε να 
την ισορροπήσετε πάνω στην ταλαντευόµενη πλάκα; Στόχος 
του παιχνιδιού είναι να τοποθετηθούν όλα τα σπίτια και τα 
δέντρα πάνω στο τραπέζι χωρίς να πέσουν. Η πλάκα του 
τραπεζιού είναι δύο όψεων για να επιτρέπει διαφορετικές 
µορφές παιχνιδιού. Περιλαµβάνονται 33 ξύλινα σπιτάκια και 
δέντρα ενώ οι διαστάσεις του τραπεζιού συναρµολογηµένο 
είναι 42 εκ. ύψος και 45 εκ. διάµετρος (46x46,5x10) εκ. 
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€ 26,50 | 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. 

€ 26,50 | 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. 

€ 24,27 | 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 (31x5,5x21,5) εκ. 

€ 20,31 | 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. 

€ 5,28 | 28.084
Βατραχάκια σε κουβαδάκι
∆εκαέξι 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. 

€ 36,14 | 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 (λόγω 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. 

€ 20,22 | 140.142
∆ιαδροµές µε κορδόνια
Προσφέρει δηµιουργικό παιχνίδι, 
αναπτύσσοντας παράλληλα την 
φαντασία, τις απτικές και οπτικές 
διακρίσεις και ιδιαίτερα την λεπτή 
κινητικότητα. Τα παιδιά προσπαθούν 
να περάσουν τα ανθεκτικά εργονοµικά 
κορδόνια µέσα από τις τρύπες της 
κάθε κάρτας ώστε να ενώσουν πολλές 
κάρτες µαζί και να δηµιουργήσουν ένα 
κύκλο µε της ίδιας διαδροµής µοτίβα. 
∆ιατίθενται 36 κάρτες (11,2) εκ. και 
10 κορδόνια διαφορετικού χρώµατος 
(23,6x18,7x7,2) εκ. 

∆ιαδροµές µε κορδόνια

διακρίσεις και ιδιαίτερα την λεπτή 

€ 21,60 | 48.162
Ντύσε τα παιδιά του κόσµου
Ντύσε τα παιδάκια µε ρούχα της αρεσκείας σου 
περνώντας τις κλωστές από τις τρύπες που διαθέτει η 
κάθε φιγούρα. Ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι ραπτικής που 
παρακινεί δηµιουργία συναισθηµάτων σεβασµού και 
αγάπης προς τους άλλους ανθρώπους και παράλληλα 
παρουσιάζει παιδιά διαφορετικών εθνικοτήτων. 
∆ιαστάσεις κάθε φιγούρας (12x18) εκ. (28x28x24) εκ. 
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€ 10,52 | 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. 

€ 11,75 | 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. 

€ 21,37 | 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. Σετ 122 τµχ. µε 8 κορδόνια σε 
µεγάλο κουβά (21x25) εκ. 

€ 13,26 | 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. 

€ 12,38 | 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. 

€ 13,70 | 152.018
Κατασκευές µε πλαστικά 
γεωµετρικά σχήµατα
Παιχνίδι κατασκευών 250 τµχ. 
σε κουβά. Προσφέρει στα παιδιά 
δηµιουργικό παιχνίδι, αναπτύσσοντας 
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. 

€ 11,99  
| 152.017
Βίδες και παξιµάδια
Προσφέρει στα παιδιά 
δηµιουργικό παιχνίδι, 
αναπτύσσοντας παράλληλα 
την φαντασία και την λεπτή 
κινητικότητα. Οικοδοµικό υλικό 
32 τµχ. σε κουβά.  

€ 7,45 | 158.020
Αλυσίδες σε κουτί
∆ιαστάσεις 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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€ 13,26 | 152.024
Μαργαρίτες
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. 

€ 13,29 | 152.020
Κατασκευές ζωάκια
Οικοδοµικό υλικό 89 τµχ. προσφέρει στα 
παιδιά δηµιουργικό παιχνίδι, αναπτύσσοντας 
παράλληλα την φαντασία και την λεπτή 
κινητικότητα (38x32x8) εκ. 

€ 8,74 | 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. 

€ 14,43 | 152.032
Κουµπιά και κορδόνια
Κουµπιά πλαστικά 220 τµχ. σε 5 χρώµατα και 
κορδόνια για περάσµατα (4) εκ. 

€ 11,83 | 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. 

€ 11,18 | 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. 

€ 22,80 | 48.045
Ιπποπόταµος κουµπώµατα
Με φωτεινά χρώµατα και γοητευτική εµφάνιση γίνεται 
πολύ καλός φίλος των παιδιών καθώς µαθαίνουν 
διάφορα κουµπώµατα π.χ. φερµουάρ, κορδόνια (47) εκ. 

€ 14,63 | 152.049
Αλυσίδα γεωµετρικών σχηµάτων
Σε τρία γεωµετρικά σχήµατα των 35 χιλ. Σετ 500 τµχ. 
(19,5x19,5x12) εκ. 

€ 17,30 | 48.171
Μωσαϊκό 3D
Μπορείτε να κάνετε κατασκευές δύο ή τριών 
διαστάσεων πάνω στην ανθεκτική βάση 
στήριξης. Κατά το τελείωµα του παιχνιδιού 
η βάση γίνεται το καπάκι για το κουτί 
αποθήκευσης. Περιλαµβάνονται 181 κοµµάτια 
µε εργαλεία και 12 κάρτες δραστηριοτήτων. 
∆ιάσταση κουτιού 24 εκ. (28x5x28) εκ. 
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€ 25,07 | 4.210
Ξύλινο κουτί µε µπάλες
Είναι ιδανικό για την εξάσκηση και την ενδυνάµωση 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. 

€ 13,52 | 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. 

€ 16,69 | 4.309
Πίνακας µε κορδόνια
∆ηµιουργήστε 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 1 πίνακα ραψίµατος, 2 κορδόνια και 4 
διαφορετικά γεωµετρικά σχήµατα (17,5x1x17,5) εκ. 

€ 7,99 | 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.  

€ 14,51 | 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. 

€ 20,19 | 159.178
Μαγνητικός πίνακας µε πολύχρωµα πιόνια
Πολύ δηµιουργικό µαγνητικό παιχνίδι λεπτής κινητικότητας! Περιλαµβάνει 
µαγνητικό στιλό για να πιάνουν οι µικροί µας φίλοι τα πιόνια και να τα 
τοποθετούν στον πίνακα δηµιουργώντας όµορφες εικόνες! Το παιχνίδι 
περιλαµβάνει και 10 κάρτες µε θέµατα για αντιγραφή και στις δυο πλευρές 
τους. Ιδανικό για την εξάσκηση συντονισµού χεριού-µατιού (37x2,3x37) εκ. 

€ 21,76 | 4.369
∆ιαδροµή µε 
µπίλια, basic
Σετ από 20 κοµµάτια για 
δηµιουργία φανταστικών 
διαδροµών  
(6,5x6,5x16,2) εκ. 

€ 48,35  
| 159.189
Μαγνητικός πίνακας 
ζωγραφικής Logipic
Στο δηµιουργικό σετ 
περιλαµβάνονται κάρτες µε 
ήδη σχεδιασµένες ζωγραφιές 
τις οποίες για να τις φτιάξουµε 
θα πρέπει να ενώσουµε τις 
µπίλιες βάζοντας τα σωστά 
χρώµατα που δείχνει η 
ζωγραφιά (32x22,5x4,5) εκ. 
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€ 12,77 | 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. και 4 κατσαβίδια (12,5) εκ.  

€ 17,26 | 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.  

€ 24,53 | 30.067
∆εινόσαυροι 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. 

€ 12,32 | 45.008
Σχέδια για ράψιµο
Περιλαµβάνει 10 πολύχρωµα 
κορδόνια και 10 χοντρές πλαστικές 
κάρτες µε διάφορα σχέδια διάτρητα 
(11x16,5) εκ. 

€ 27,58 | 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. 

€ 4,46 | 45.055
Κορδόνια δεσίµατος και 
περάσµατος
10 πλαστικά κορδόνια µήκους 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. 

€ 11,88 | 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.  

€ 15,72 | 48.116
Πίνακας µε super κουµπιά
Εκπαιδευτικός πίνακας µε 32 γιγάντια sticks  
και 4 σχέδια πατρόν (21x31x10) εκ. 



197Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ

Α
γω

γή
 δ

εξ
ιο

τή
τω

ν
Λ

επ
τή

 κ
ινη

τικ
ότ

ητ
α 

€ 9,34 | 48.138
Ευλίγιστα ζωάκια
Ενώστε τα διαφορετικά µέρη του σώµατος τους και αναπτύξτε 
τις χειρονακτικές δεξιότητες (15,5x0,55x21,5) εκ. 

€ 21,63 | 30.073
Κατασκευές µε κορδόνια
∆ιαθέτει 4 αύθραυστες βάσεις κατασκευών (28x20) εκ., 4 ραβδάκια 
πλεξίµατος, 16 κορδόνια σε διάφορα χρώµατα και 10 χάρτινες καρτέλες 
µε προτεινόµενα σχέδια. Ο τρόπος παιξίµατος είναι απλός. ∆ιαλέγουµε 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 (28x19x5) εκ. 

€ 23,63 | 30.091
Παζλ µωσαϊκό
Το παζλ µωσαϊκό τέχνης περιλαµβάνει 490 πολύχρωµα κοµµάτια τα 
οποία τακτοποιούνται πολύ εύκολα στο κουτί αποθήκευσης που περιέχεται 
και πρότυπα για να δηµιουργήσουν τα παιδιά όµορφα ψηφιδωτά σχέδια 
(24x24x7) εκ. 

€ 30,50 | 48.129
Πύργος “Roll n Top”
Πετάξτε τις µπάλες για να ξεκινήσετε 
το παιχνίδι παρακάµπτοντας τα 
εµπόδια, η µπάλα πέφτει και 
αναπηδά από το τραµπολίνο για να 
βρεθεί τελικά µέσα στο καλάθι. Αυτό 
το παιχνίδι αναπτύσσει κινητικές 
δεξιότητες, χωρικές αντιλήψεις 
και κατανόηση “αιτίας-επίδρασης”. 
(32,5x14x38,5) εκ. 

€ 15,62 | 48.133
Σετ κατασκευής 
Flexi Tech
Σετ κατασκευών µε Flexi τεχνολογία 
77 τµχ. Συνδυάστε τα εξαρτήµατα, 
τα παξιµάδια και τα µπουλόνια 
και κατασκευάστε ένα αγωνιστικό 
αυτοκίνητο, ένα γερανό ή οτιδήποτε 
µπορείτε να φανταστείτε. Συνδυάστε 
τα εύκαµπτα µέρη µε τα άκαµπτα 
µέρη και αναπτύξτε την απεριόριστη 
δηµιουργικότητά σας (19x9,5x28) εκ. 

€ 1,50 | 121.036
Λαβίδα λεπτής 
κινητικότητας
(15x3x2) εκ. 

€ 14,12 | 45.081
Ντύνω τις κούκλες 
µε ράψιµο
Τρεις µεγάλες πλαστικές 
κάρτες µε εικόνες παιδιών και 
δεκατρία διαφορετικά ρούχα 
για να τα ράψουν τα παιδιά 
(28,8x21) εκ. 
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€ 101,73 | 
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. 

€ 72,04 | 159.135
Παιχνίδι τοίχου σχήµατα
Αυτό το παιχνίδι τοίχου ενθαρρύνει 
την αναγνώριση των σχηµάτων και 
την τοποθέτηση τους στις σωστές 
θέσεις (40x40x3) εκ. 

€ 32,45 | 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. 

€ 32,82 | 48.185
Φύλλα 
δραστηριοτήτων 
γιγάντιου πίνακα µε 
super κουµπιά
Σετ 12 πλαστικών έγχρωµων 
φύλλων δραστηριοτήτων για τον 
γιγάντιο πίνακα µε κωδικό 48.184 
µε διαφορετικές παραστάσεις. Το 
παιχνίδι ολοκληρώνεται µε τον 
κωδικό 48.186 (70x55) εκ. 

€ 112,96 | 48.184
Γιγάντιος πίνακας για super κουµπιά
Μεγάλος εκπαιδευτικός πίνακας λεπτής κινητικότητας ο οποίος τοποθετείται και 
στον τοίχο για να είναι σε όρθια θέση οι µαθητές κατά την άσκηση. Το παιχνίδι 
ολοκληρώνεται µε τους κωδικούς 48.185 και 48.186 (84x70) εκ. 

€ 17,32 | 48.186
Κουµπιά superpegs για πίνακες
Σετ 128 τεµαχίων στα τέσσερα βασικά χρώµατα (κίτρινο, πράσινο, 
κόκκινο και µπλε). Η ενασχόληση µε το συγκεκριµένο παιχνίδι 

εξασκεί τον συντονισµό χεριού-µατιού, την λεπτή κινητικότητα 
και τον χωρικό προσανατολισµό. Επίσης, παίζοντας µε 

αυτά δηµιουργούν ασκήσεις αντιστοίχισης και 
χρωµάτων. ∆ιάσταση κάθε κουµπιού 4 εκ. 

διάµετρο και 3,5 εκ. ύψος. Ιδανικά για 
τους κωδικούς 48.184 και 48.185 

(39x39x39) εκ. 

€ 42,83 | 30.111 Παιχνίδι λογικής µε αυγά
Το σετ περιλαµβάνει: 4 πλαστικές αυγοθήκες, 120 αυγά (30 ανά χρώµα), 
6 φύλλα µε προοδευτική δυσκολία (ηλικία 3 - 5 ετών), 6 γεωµετρικά 
φύλλα µε προοδευτική δυσκολία (ηλικία 4 - 5 ετών), 6 µαθηµατικά φύλλα 
µε προοδευτική δυσκολία (ηλικίας 5-6 ετών), 1 εγχειρίδιο εκπαιδευτικού. 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων: ταξινόµηση χρωµάτων, συντονισµός χεριών-µατιών, 
συµµετρία, συλλογισµός, δραστηριότητες µέτρησης. Το µέγεθος των αυγών 
ειναι 6,5 εκ. (25,5x29,5x4) εκ. 
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€ 32,73 | 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. 

€ 7,81 | 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. 

€ 24,29 | 159.155
Παιχνίδι ευστοχίας Flooping
Επιτραπέζιο παιχνίδι ευστοχίας, στο οποίο 
οι νυχτερίδες πετούν στον αέρα για να 
βρουν ένα σηµείο στα δώδεκα δωµάτια 
του φρούριου να κρυφτούν. Οι παίκτες 
µέσω του καταπέλτη µπορούν να τις 

στοχεύσουν ώστε να τις βοηθήσουν να 
µπουν στα δωµάτια. Όποιος παίκτης 
κατακτήσει περισσότερα δωµάτια µέχρι 
το τέλος του παιχνιδιού, κερδίζει. 
Περιλαµβάνονται 24 ξύλινες φιγούρες 
νυχτερίδων και 2 ξύλινοι καταπέλτες 
(37,8x6,5x27,5) εκ. 

€ 24,35 | 159.156
Εκπαιδευτικό παιχνίδι 
ψάρεµα
Ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι αλιείας 
στο οποίο για να κερδίσει κάποιος 
πρέπει να καταφέρει να βάλει τρία 
ψαράκια ίδιου χρώµατος πάνω 
στη ράβδο πιο γρήγορα. Αλλιώς 
στοιβάζετε όσα ψάρια µπορείτε και 

στη συνέχεια, ελέγξτε στην κάτω 
πλευρά του ψαριού για να δείτε 
ποιος έχει τους περισσότερους 
πόντους (40x12x12) εκ. 

€ 12,13 | 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. 

€ 20,28 | 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. 

€ 11,30 | 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. 

€ 24,38 | 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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€ 82,45 | 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 (54x22x48) εκ. 

€ 81,34  
| 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. 

€ 81,61  
| 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. 

€ 81,22  
| 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. 

€ 81,38  
| 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. 

€ 48,29 | 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. 

€ 48,29 | 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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€ 48,29 | 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. 

€ 37,02 | 159.059
Παιχνίδι τοίχου αριθµοί 1-5
Ξύλινο παιδαγωγικό παιχνίδι για την αγωγή ποικίλων δεξιοτήτων στα µικρά 
παιδιά, πολύ προσεγµένο κατασκευαστικά (60x1,5x30) εκ. 

€ 37,02 | 159.060
Παιχνίδι τοίχου αριθµοί 6-0
Ξύλινο παιδαγωγικό παιχνίδι για την αγωγή ποικίλων δεξιοτήτων στα µικρά παιδιά, 
πολύ προσεγµένο κατασκευαστικά (60x1,5x30) εκ. 

€ 40,37 | 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. 

€ 80,56 
 | 159.162
Παιχνίδι τοίχου τρενάκι 
της αριθµητικής
Το τρενάκι αριθµητικής αναπτύσσει 
τις κινητικές δεξιότητες των 
παιδιών και τα φέρνει σε επαφή 
µε τους αριθµούς, τις ποσότητες 
και τα σχήµατα (45x39,5) εκ. 

€ 80,57  
| 159.165
Παιχνίδι τοίχου 
εκδροµή
Οδηγώντας το αυτοκίνητο 
και το τρενάκι και 
µετακινώντας τις πάπιες, 
αναπτύσσεται η λεπτή 
κινητικότητα των παιδιών 
(48x39,5) εκ. 

€ 80,56  
| 159.164
Παιχνίδι τοίχου 
Match κ Mix, παιδιά
Το Match κ Mix τρενάκι 
προσκαλεί τα παιδιά να 
αναγνωρίσουν και να 
αντιστοιχήσουν τις φιγούρες 
παιδιών περιστρέφοντας τα 
ζάρια στη σωστή εικόνα. 
Η κίνηση της περιστροφής 
αναπτύσσει στα παιδιά τη λεπτή 
κινητικότητα (48x39,5) εκ. 

€ 80,56  
| 159.163
Παιχνίδι τοίχου 
ωρολογιακό τρενάκι
Το ωρολογιακό τρενάκι 
αναπτύσσει τις κινητικές 
δεξιότητες των παιδιών, τη 
νοηµοσύνη και τα φέρνει 
σε επαφή µε την ώρα, τους 
αριθµούς, τις ποσότητες και τις 
µορφές (48x39,5) εκ. 
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€ 24,24 | 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. 

€ 16,20 | 159.091
Τριπλή βάση ταξινόµησης
∆ιαθέτει 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. 

€ 21,17 | 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. 

€ 25,07 | 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. 

€ 20,27 | 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. 

€ 15,70 | 48.106
Πύργος ταξινόµησης “Moogy”
Τα παιδιά µέσα από το παιχνίδι θα µάθουν 
να ταξινοµούν και να στοιβάζουν. ∆ιαθέτει 
για χώρο αποθήκευσης ένα ειδικό 
κουβαδάκι. Αναπτύσσει την χειρονακτική 
ικανότητα και τον συντονισµό χεριού- 
µατιού. ∆ιαθέτει 11 κουβαδάκια,  
1 καπάκι και 4 αξεσουάρ (95) εκ. 

€ 42,80 | 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. € 9,48 | 27.154 Ενσφηνώµατα ταξινόµηση µεγέθους

Ιδανικό για την εκµάθηση των µεγεθών. 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. 
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€ 18,42 | 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. 

€ 11,60 | 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.  

€ 11,60 | 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. 

€ 18,14 | 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. Συµπεριλαµβάνεται και µια βαµβακερή 
τσάντα για αποθήκευση.  

€ 13,79 | 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. 

€ 20,67 | 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. 

€ 16,74 | 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 (9x9x19) εκ. 

€ 19,14 | 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. 

€ 14,70 | 152.048
Αρκουδάκια ταξινόµησης 
µεγέθους, χρωµάτων και βάρους
Ολοκληρωµένο σετ µέτρησης που αποτελείται από 
96 τµχ. σε διαφορετικά χρώµατα και µεγέθη. Τα 
αρκουδάκια είναι σε 3 διαφορετικά βάρη 4, 8 και 
12 γρ. (19,5x19,5x6) εκ. 
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€ 23,31 | 159.054
Παιχνίδι Χρωµάτων - Αριθµών, 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. 

€ 14,81 | 4.219
∆εντράκι 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. 

€ 27,49 | 4.223
∆ηµιουργικός 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. 

€ 7,99 | 4.322
Μωσαϊκό
∆ηµιουργήστε το αριστούργηµά σας µε αυτό το 
µωσαϊκό. Αποτελείται από 26 γεωµετρικά σχήµατα σε 
διάφορα χρώµατα. ∆ιασκεδάστε δηµιουργώντας µοτίβα 
ή πλάθοντας οποιοδήποτε σχήµα της φαντασίας σας 
(1,8x1,8x0,6) εκ. 

€ 42,80 | 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. 

€ 11,66 | 27.145 Πολύχρωµα παιχνίδια
Περιέχει 6 παζλ µε 2,3,4 µεγάλα κοµµάτια το καθένα (10x10) εκ. 
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€ 21,32 | 48.136
Ασιάτισσα κοριτσάκι, 
µαθαίνω να ντύνοµαι
(21x13x40) εκ. 

€ 21,32 | 48.137
Λατίνος αγοράκι, 
µαθαίνω να ντύνοµαι
 (21x13x40) εκ. 

€ 4,90 | 120.439
Αυτοκόλλητα επιβράβευσης
Αυτοκόλλητα επιβράβευσης 250 τµχ. 
(7x7x3) εκ. 

€ 4,90 | 120.440
Αυτοκόλλητα επιβράβευσης
Αυτοκόλλητα επιβράβευσης 250 τµχ. 
(7x7x3) εκ. ”

““Η επιβράβευση 
είναι θετική γιατί 
δείχνει έµπρακτα 
στο παιδί ότι οι 

καλές συµπεριφορές 
και η προσπάθεια 
ανταµείβονται κι 

έτσι του δηµιουργεί 
κίνητρο. 

”

“ Ένας διαφορετικός 
τρόπος να αποκτήσουν 
δεξιότητες τα µικρά 

παιδιά και προσωπική 
αυτονοµία. Ανάπτυξη 

χειρονακτικών 
δεξιοτήτων. Το 

παιδί θα µάθει να 
ντύνεται και να 

αυτοεξυπηρετείται 
παίζοντας µε τις 

κούκλες: κουµπιά, 
φερµουάρ, κορδόνια, 
παπούτσια, πόρπες και 
άλλα. Αναπτύσσεται 
ο σεβασµός στην 

ποικιλοµορφία των 
φυλών και των 

φύλων και µαθαίνουν 
για την κοινότητά τους 
και άλλες κοινότητες 
σε όλο τον κόσµο.

€ 21,32 | 48.134
Καυκάσιο αγοράκι, 
µαθαίνω να ντύνοµαι
(21x13x40) εκ. 

€ 21,32 | 48.135
Αφρικάνα κοριτσάκι, 
µαθαίνω να ντύνοµαι
(21x13x40) εκ. 

€ 13,27 | 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. 

€ 11,08 | 45.069 
Πίνακες διαβάθµισης χρωµάτων
Παιχνίδι συντονισµού που περιλαµβάνει τις διαβαθµίσεις 
τριών βασικών χρωµάτων (κόκκινο-πράσινο-µπλε). 
Περιλαµβάνει 2 ηµιδιαφανείς πίνακες και 16 
ηµιδιαφανείς έγχρωµες λωρίδες. Συνδυάζεται µε τους 
κωδικούς 45.063 και 48.153 (30x30) εκ. 
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€ 15,38  
| 27.125
Καθηµερινές 
δραστηριότητες 
Νο.2
(40x7) εκ. 

€ 15,38  
| 27.124
Καθηµερινές 
δραστηριότητες 
Νο.1
(40x7) εκ.

“

”

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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€ 63,02 | 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. 

€ 34,93 | 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. 

€ 14,51 | 140.147
Νέες τεχνολογίες και 
κίνδυνοι
Βοηθά τα παιδιά να προσδιορίσουν τις 
συνήθεις δραστηριότητες τους και να τις 
οργανώσουν. Στόχος του να ενηµερωθεί το 
παιδί για τους κινδύνους της υπερβολικής 
χρήσης µιας δραστηριότητας, ώστε να 
αφήνει χρόνο και για άλλες. Βοηθά 
στο να αποτρέψει τα παιδιά από τους 
καθιστικούς τρόπους ζωής, την κατάχρηση 
νέων τεχνολογιών και την κοινωνική 
αποµόνωση. Περιλαµβάνονται 8 κάρτες 
(8,5x7,5) εκ. που παρουσιάζουν τις 8 
κατηγορίες όπως είναι η εκγύµναση, η 
τεχνολογία, η οµάδα κλπ καθώς και 42 
κάρτες (8,5x7,5) εκ. που παρουσιάζουν 
δραστηριότητες (23,6x18,7x7,2) εκ. 

€ 9,52 | 45.062
Ζάρι κινήσεων
Αυτό το γιγάντιο ζάρι είναι ιδανικό για νευροεπιστηµονικές 
ασκήσεις στην τάξη, κάθε 20 µε 30 λεπτά για περισσότερη 
συγκέντρωση και καλύτερη µάθηση (8x8x8) εκ. 

€ 9,46 | 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. ∆ιαθέτει 
12 πινακίδες, 12 βάσεις και 1 φυλλάδιο (11x6,5) εκ. 
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€ 8,52 | 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. 

€ 4,27 | 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. 

€ 4,37 
| 162.220
Παζλ κλασικά 
παραµύθια
(25x16,3x44) εκ.

€ 4,27 | 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. 

€ 4,27 | 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. 

€ 4,27 | 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. 

€ 4,27 | 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 (23x23x5) εκ. 

€ 9,50 | 48.148 Παζλ οχήµατα flexi
6 διαφορετικά οχήµατα (από 2 έως 4 κοµµάτια το καθένα) 
σετ 18 τµχ. µε τα αντίστοιχα πρότυπα για πιο εύκολη 
συναρµολόγηση. Κατασκευασµένο από εύκαµπτο υλικό 
κατάλληλο για παιδιά µε ειδικές ανάγκες (10x10) εκ. 

€ 9,50 | 48.146 Παζλ φρούτα flexi
6 διαφορετικά φρούτα (από 2 έως 4 κοµµάτια το καθένα) 
σετ 18 τµχ. µε τα αντίστοιχα πρότυπα για πιο εύκολη 
συναρµολόγηση. Κατασκευασµένο από εύκαµπτο υλικό 
κατάλληλο για παιδιά µε ειδικές ανάγκες (10x10) εκ. 

€ 9,50 | 48.147 Παζλ ζωάκια flexi
6 διαφορετικά ζωάκια (από 2 έως 4 κοµµάτια το καθένα) 
σετ 18 τµχ. µε τα αντίστοιχα πρότυπα για πιο εύκολη 
συναρµολόγηση. Κατασκευασµένο από εύκαµπτο υλικό 
κατάλληλο για παιδιά µε ειδικές ανάγκες (10x10) εκ. 

€ 3,93 | 162.211
Παζλ χάρτινο 3D δελφίνι 48 τµχ.
Οι όµορφες ζωγραφιές και τα ολοζώντανα χρώµατα παρέχουν 
στα παιδιά µοναδικά ερεθίσµατα για παιχνίδι και δηµιουργία. Όταν 
ολοκληρωθεί το παζλ η εικόνα µοιάζει αληθινή (31x23) εκ.



209Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ

Α
γω

γή
 δ

εξ
ιο

τή
τω

ν
Ε

κπ
αι

δε
υτ

ικ
ά 

πα
ιχ

νίδ
ια

€ 4,26 | 162.073
Το πρώτο µου ηµερολόγιο
Είναι ένας απίθανος και διασκεδαστικός 
τρόπος για να µάθει το παιδί να 
µετράει το χρόνο! Πόσες µέρες έχει 
ο χρόνος; Ποιές είναι οι µέρες της 
εβδοµάδας; Ποιές είναι οι εποχές και 
ποιούς µήνες περιλαµβάνει η καθεµιά 
(22,4x22,4x4,9) εκ. 

€ 4,27 | 162.179
Οι πρώτες µου εικόνες
Ένα παιδαγωγικό παιχνίδι αντιστοίχισης 
εικόνων µε το περιβάλλον τους. Πού 
µαζεύουµε λουλούδια, στην πόλη ή στην 
εξοχή; Το σχολικό που βρίσκεται; Ποια 
αντικείµενα υπάρχουν στο πάρκο; Όλα τα 
παραπάνω τα µαθαίνει το παιδί παίζοντας 
και διασκεδάζοντας, µαθαίνοντας λέξεις στα 
ελληνικά και στα αγγλικά (25x25x5) εκ. 

€ 12,79 | 162.184
Μετέτρεψε αυτό το κουτί σε δική 
σου πιτσαρία DIY
Παιχνίδι κατασκευής µίας πιτσαρίας από απλά 
ανακυκλώσιµα υλικά (34x32x5) εκ. 

€ 4,27 | 162.180
Η µαµά µε τα µικρά
Πώς λέγεται το µικρό κοτόπουλο; Ποια 
είναι η µαµά του κουταβιού; Ταίριαξε τα 
µικρά ζωάκια µε τις µαµάδες τους και 
µάθε τα ονόµατά τους στα ελληνικά και στα 
αγγλικά. Έπειτα δηµιούργησε 3D ζωάκια 
και παίξε µε αυτά! Τέλος ζωγράφισε τα 
µικρά ζωάκια στη χειροτεχνία ζωγραφικής 
(25x25x5) εκ. 

€ 4,27 | 162.181
Τα πρώτα µου 
συναισθήµατα
Εσύ τι νοιώθεις; Χαρά, φόβο ή µήπως 
ζήλεια; Γύρνα το σπίνερ και κάνε ό,τι 
λέει! Πες µας µια ιστορία που σε έκανε 
να αισθανθείς χαρά! Περιέγραψε µια 
φορά που φοβήθηκες! Χρησιµοποίησε τα 
ταµπελάκια των συναισθηµάτων και δείξε 
πως νοιώθεις (24,5x24,5x5,5) εκ. 

€ 12,79 | 162.183
Κάνε αυτό το κουτί το δικό σου 
ζαχαροπλαστείο DIY
Παιχνίδι κατασκευής ενός ζαχαροπλαστείου από απλά 
ανακυκλώσιµα υλικά (34x32x5) εκ. 

€ 23,45  
| 140.159
Αγγλικό 
αλφάβητο  
216 κάρτες
Κάθε κάρτα (4,8χ4,8) 
εκ. απεικονίζει από την µία πλευρά κεφαλαία γράµµατα 
και από την άλλη πεζά του Αγγλικού αλφάβητου 
(32,5x23,5x9) εκ. 

€ 9,82  
| 48.151
Μαγνητικοί 
αριθµοί
Σετ 54 τµχ.  
(9x) εκ. 

€ 11,75 | 162.214
Τρισδιάστατο παζλ “∆εινόσαυροι”
Τρισδιάστατο χάρτινο, πλαστικοποιηµένο παζλ 43 τεµαχίων 
µε δεινόσαυρους. Ανακαλύψτε την προϊστορική εποχή 
µε δεινόσαυρους που θα συναρµολογήσετε µόνοι σας! 
Συµπεριλαµβάνεται βιβλίο 36 σελίδων µε πληροφορίες 
για κάθε ζώο (20x66x35) εκ. 
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€ 5,97 | 162.192
∆ηµιουργώ 5 
χειροτεχνίες  
µε ρολό  
για κορίτσια DIY
Παιχνίδι κατασκευής 5 
διαφορετικών χειροτεχνιών για 
κορίτσια, χρησιµοποιώντας σαν 
κύριο υλικό πεπιεσµένο χαρτόνι 
σε σχήµα ρολού (22x25x5) εκ. 

€ 8,52 | 162.185
∆ηµιουργώ 6 επιστηµονικά 
πειράµατα DIY
Παιχνίδι αναπαραγωγής 6 
επιστηµονικών πειραµάτων (STEAM) µε 
απλά ανακυκλώσιµα υλικά  
(30x32x5) εκ. 

€ 5,97 | 162.187
∆ηµιουργώ 8 χειροτεχνίες  
ζούγκλα DIY
Παιχνίδι κατασκευής 8 διαφορετικών 
χειροτεχνιών µε θέµα τη ζούγκλα, 
χρησιµοποιώντας απλά ανακυκλώσιµα 
υλικά (25x22x5) εκ. 

€ 5,97 | 162.188
∆ηµιουργώ 6 χειροτεχνίες  
ροµπότ DIY
Παιχνίδι κατασκευής 6 διαφορετικών 
χειροτεχνιών µε θέµα τη ροµποτική, 
χρησιµοποιώντας απλά ανακυκλώσιµα 
υλικά (22,5x25x5) εκ. 

€ 5,97 | 162.190
∆ηµιουργώ 5 
χειροτεχνίες  
µε ρολό  
για αγόρια DIY
Παιχνίδι κατασκευής 5 
διαφορετικών χειροτεχνιών 
για αγόρια, χρησιµοποιώντας 
σαν κύριο υλικό πεπιεσµένο 
χαρτόνι σε σχήµα ρολού 
(22x25x5) εκ. 

€ 9,04 | 44.005
Τοµή αεροπλάνου
(16x2x34) εκ. 

€ 12,91 | 44.006
Τοµή οχηµαταγωγού πλοίου
(16x2x34) 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! 

€ 11,77 | 162.213
Τρισδιάστατο παζλ “Αγρια ζώα”
Τρισδιάστατο χάρτινο, πλαστικοποιηµένο παζλ 
69 τεµαχίων µε τα άγρια ζώα της Αφρικής. 
Ανακαλύψτε την άγρια ζωή της Αφρικής µε 
τρισδιάστατα ζωάκια που τα συναρµολογείτε µόνοι 
σας! Συµπεριλαµβάνεται βιβλίο 36 σελίδων µε 
πληροφορίες για κάθε ζώο (37x60x21) εκ. 

€ 36,00 | 4.519
Αγγλικό αλφάβητο µε κεφαλαία
Ξύλινο παιχνίδι µε 26 κεφαλαία σύµφωνα και 5 
φωνήεντα της Αγγλικής (4,8x1x5) εκ. 

€ 36,00 | 4.520
Αγγλικό αλφάβητο µε µικρά
Ξύλινο παιχνίδι µε 26 µικρά σύµφωνα και 5 
φωνήεντα της Αγγλικής (5,5x1x4) εκ. 

€ 32,00 | 4.226
Αλφαβήτα
Ξύλινο παιχνίδι µε τα 24 
κεφαλαία γράµµατα του 
Ελληνικού αλφαβήτου 
(4,2x1x5) εκ. 
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€ 8,52 | 162.048 Φραουλοµαζέµατα
Γέµισε πρώτος το καλαθάκι σου µε φράουλες! Πρόσεξε το 
πουλάκι και το σκυλάκι γιατί µπορεί να σου το αδειάσουν! 
∆ιασκεδαστικό παιχνίδι ποσοτήτων. Από 2-4 παίκτες 
(37,5x27,5x6) εκ. 

€ 17,04 | 162.050
Μωσαϊκό Τοκ Τοκ
Ένα ευχάριστο παιχνίδι που αναπτύσσει 
τις τεχνικές ικανότητες του παιδιού και 
διεγείρει τη φαντασία του. Περιέχει 42 
ξύλινα πλακίδια, καρφάκια, σφυράκι 
και πίνακα από φελλό (27x19x7) εκ. 

€ 5,77 | 162.068
Packesel
Μην παραφορτώνετε το γαιδουράκι. Θα πετάξει το 
φορτίο και θα χρειαστεί να το µαζέψετε (18x11x4) εκ. 

€ 8,52 | 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. 

€ 13,46 | 162.052
Ψαρέµατα
Ρίξε το αγκίστρι σου και πιάσε τα µεγαλύτερα ψάρια! Υπολόγισε 
την αξία τους και νίκησε! Από 1-4 παίκτες (38x27x6) εκ. 

€ 13,46 | 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 καρτέλες κατηγοριών, 80 κάρτες 
αντικειµένων, 1 ζάρι, 4 πιόνια και οδηγίες παιξίµατος (37x27x5,5) εκ. 

€ 8,52 | 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. 

€ 18,59 | 159.160
1 2 3 Stop
Οι παίκτες ρίχνουν τα ζάρια τους και προσπαθούν να φτάσουν στο νηπιαγωγείο από τις δύο διαδροµές 
που διαθέτει το ταµπλό. Η µία διαδροµή είναι η πιο µακρινή αλλά πιο ασφαλής ενώ η άλλη 
διαδροµή είναι η πιο κοντινή αλλά πιο επικίνδυνη. Τελικά, οι παίκτες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού 
συνειδητοποιούν ότι ο ασφαλέστερος τρόπος για να φτάσουν στον προορισµό τους είναι ο πιο µακρινός. 
Το επιτραπέζιο προωθεί την εκµάθηση των κανόνων και των σηµάτων κυκλοφορίας, διαχωρίζοντας το 
σωστό και το λάθος, ασφαλή και επικίνδυνο (28x5x20) εκ. 
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€ 4,26 | 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. 

€ 4,26 | 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 
(25x25x5) εκ. 

€ 4,26 | 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. 

€ 4,26 | 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. 

€ 4,26 | 162.082
Λεξούλες και συλλαβές
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. 

€ 4,26 | 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 (25x25x5) εκ. 

€ 10,76 | 162.097 Pisa
Μπορείς να τις αντιµετωπίσεις; ∆ιάλεξε 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. 

€ 13,46 | 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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€ 9,44 | 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. 

€ 9,44 | 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. 

€ 9,44 | 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. 

€ 3,93 | 162.143
Μαγνητικά κεφαλαία
Σετ µε 78 γράµµατα διαστάσεων περίπου (3x3,2) εκ. 
(25,5x4x20) εκ. 

€ 3,93 | 162.144
Μαγνητικά πεζά
Σετ 98 γραµµάτων που έχουν διαστάσεις περίπου 
(2x2,5) εκ. (25,5x4x20) εκ. 

€ 4,26 | 162.004
∆ιπλές εικόνες (memo)
Πού είναι το µολύβι; Θυµάσαι πού είναι το ρολόι; 
∆οκίµασε τη µνήµη σου και βρες όλες τις εικόνες 
(22,4x22,4x4,9) εκ. 

€ 4,26 | 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. 

€ 4,26 | 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. 

€ 4,26 | 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. 
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€ 4,26 | 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. 

€ 4,26 | 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. 

€ 4,27 | 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 (25x25x5,5) εκ. 

€ 4,26 | 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. 

€ 4,26 | 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. 

€ 4,26 | 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. 

€ 4,26 | 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. 

€ 10,23 | 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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€ 105,38  
| 159.179
Ξύλινα  
τουβλάκια 
κατασκευών
Αποτελείται από 80 τεµάχια 
σε έντονα χρώµατα και 25 
κάρτες µε εικόνες µε 3 βαθµούς δυσκολίας. Κάθε κάρτα είναι 
15 εκ. (22x30x22) εκ. 

€ 85,68 | 159.180
Παιχνίδι δαπέδου Flexistix
Αποτελείται από 383 ξύλινα ραβδάκια φτιαγµένα από 
µπαµπού σε διάφορα µήκη, 97 ελαστικές συνδέσεις 
για να τα ενώνει το παιδί και 20 κάρτες για να αντιγράφει σχήµατα. Οι 
κάρτες έχουν 3 βαθµίδες δυσκολίας. Κάθε κάρτα έχει διαστάσεις 24χ24 
εκ. (38,5x19,5x29,5) εκ. 

€ 73,13 | 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. 

€ 51,14 | 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. 

€ 7,99 | 4.325
Μίνι οικοδοµικό υλικό
∆ηµιουργήστε 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.  

€ 32,73 | 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.  

€ 28,21 | 4.517 Οικοδοµικό υλικό
Αυτό το πολύχρωµο οικοδοµικό υλικό εξάπτει τη 
φαντασία του παιδιού. ∆ηµιουργώντας συνδυασµούς, 
κατασκευάζει  κάστρα, πόλεις και οτιδήποτε γεννήσει 
η φαντασία.Περιεχόµενα: 18 φυσικά και 12 έγχρωµα 
κοµµάτια (3,5) εκ. € 24,26 | 4.373

Κάστρο πριγκίπισσας  
µε ξύλινα τουβλάκια
∆ηµιούργησε τη δική σου ιστορία µε αυτό το 
παραµυθένιο κάστρο και την πριγκίπισσα (7,3x5x3,5) εκ. 

€ 22,39 | 4.503
Οικοδοµικό υλικό 40 τµχ.
Αποτελείται από 40 κοµµάτια 3.5 εκ. σε έξι διαφορετικά 
σχήµατα. Το παιχνίδι αυτό ενισχύει τη δηµιουργικότητα, τη 
λογική και τη φαντασία των παιδιών (2) εκ. 

€ 36,00 | 4.523
Κάστρο µε δράκο
Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και 
δηµιουργήστε έναν µεσαιωνικό κόσµο µε 
1 καταπέλτη, 1 βασιλιά, 1 βασίλισσα, 2 
ιππότες, 1 άλογο και 1 δράκο! Αποτελείται 
από 47 κοµµάτια. Οι διαστάσεις της αψίδας 
είναι (3,5x3,5x7) εκ. 
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Συλλογή STEM Junior Robotics Educational
Η συλλογή Junior Robotics είναι ένα κιτ ροµποτικής για αρχάριους, σχεδιασµένο για νηπιαγωγεία αλλά και ανεξάρτητα 
σεµινάρια εκµάθησης προγραµµατισµού, εκπαιδευτικής ροµποτικής σε νήπια. Αποτελεί ιδανική λύση για την εισαγωγή 
νηπίων και παιδιών στο κόσµο της ροµποτικής. Η συσκευασία προτείνεται για οµάδες εργασίας 1-3 παιδιών ενώ 
περιέχει πληθώρα κατασκευαστικού υλικού-αξεσουάρ, εκτυπωµένους οδηγούς δραστηριοτήτων, φυλλάδιο θεωρίας, 
ιστορίες εξοικείωσης και βιβλίο πειραµάτων (στα Αγγλικά). Όλα τα projects κατασκευών ξεκινούν διαβάζοντας την 
ιστορία του Αλέξη, του ήρωα µας που βρέθηκε σε ένα µυστηριώδες νησί και προσπαθώντας να επιβιώσει, κατασκευάζει 
διάφορες κατασκευές όπως ανεµόµυλο, σπίτι, ραντάρ κ.α. Με τη βοήθεια του υλικού που περιλαµβάνεται, την εφαρµογή 
σχεδίων (iOS και Android) αλλά και την ξεχωριστή εφαρµογή προγραµµατισµού (KEIRO Software) µπορείτε να 
δηµιουργήσετε και να προγραµµατίσετε περισσότερα από 8 ροµποτικά µοντέλα. Η εφαρµογή προγραµµατισµού KERIO 
είναι ειδικά σχεδιασµένη για παιδιά, επιτρέπει να προγραµµατίσουν τα µοντέλα τους επιλέγοντας και τοποθετώντας 
(Scratch-like drag and drop blocks) προκαθορισµένες λειτουργίες όπως επιθυµούν. Ιδανικό σετ για την πρώιµη 
ανάπτυξη µηχανικών δεξιοτήτων και την εισαγωγή στη ροµποτική επιστήµη σε νηπιαγωγεία και κέντρα δηµιουργικής 
απασχόλησης. Σε όµορφο, πρακτικό, πλαστικό κουτί για εύκολη αποθήκευση µετά τη χρήση στο σχολείο.
Η συσκευασία περιέχει: • 121 Plastic parts • 51 Qboidz plastic parts • 512 Connecting Points • Mini controller  
with 4 input-output ports • Connectivity via USB and Bluetooth • Onboard membrane buttons for manual 
programming • 1 DC motor • 1 LED red • RJ cables • USB cable • 1 Touch sensor.

€ 136,70 | 321.026
Maker Pro µε µοτέρ  
(100 µοντέλα)
Σετ 291 τµχ. κατασκευαστικού υλικού-αξεσουάρ, 
µοτέρ (µε διακόπτη εναλλαγής κατεύθυνσης 
κίνησης), κοντρόλ χειρισµού-προγραµµατισµού, 
της σειράς Creative Engineering, 5 
εκτυπωµένους οδηγούς δραστηριοτήτων, 
φυλλάδιο θεωρίας και βιβλίο πειραµάτων (στα 
Αγγλικά). Μπορείτε να βρείτε επιπλέον 100 
σχέδια κατασκευών στην εφαρµογή (iOS και 
Android). Σε όµορφο, πρακτικό, πλαστικό κουτί 
για εύκολη αποθήκευση µετά τη χρήση στο 
σχολείο.  

€ 53,62 | 321.025
Maker master µε µοτέρ 
(60 µοντέλα)
Σετ 223 τµχ. κατασκευαστικού υλικού-
αξεσουάρ, µοτέρ (µε διακόπτη εναλλαγής 
κατεύθυνσης κίνησης), της σειράς 
Creative Engineering, 2 εκτυπωµένους 
οδηγούς δραστηριοτήτων, φυλλάδιο 
θεωρίας και βιβλίο πειραµάτων (στα 
Αγγλικά). Μπορείτε να βρείτε επιπλέον 
60 σχέδια κατασκευών στην εφαρµογή 
(iOS και Android). Σε όµορφο, πρακτικό, 
πλαστικό κουτί για εύκολη αποθήκευση 
µετά τη χρήση στο σχολείο.  

€ 36,74 | 321.024
Maker master µε µοτέρ 
(40 µοντέλα)
Σετ 169 τµχ. κατασκευαστικού υλικού-
αξεσουάρ, µοτέρ (µε διακόπτη εναλλαγής 
κατεύθυνσης κίνησης), της σειράς 
Creative Engineering, 2 εκτυπωµένους 
οδηγούς δραστηριοτήτων, φυλλάδιο 
θεωρίας και βιβλίο πειραµάτων (στα 
Αγγλικά). Μπορείτε να βρείτε επιπλέον 
40 σχέδια κατασκευών στην εφαρµογή 
(iOS και Android). Σε όµορφο, πρακτικό, 
πλαστικό κουτί για εύκολη αποθήκευση 
µετά τη χρήση στο σχολείο.  
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€ 135,40 | 321.013
Ginobot µε επιπλέον µοτέρ  
(και 10 ακόµη µοντέλα)
Σετ 265 τµχ. κατασκευαστικού υλικού, 
αξεσουάρ και 2 εκτυπωµένους οδηγούς 
κατασκευών της σειράς Inventor 
Motorized. Κατασκευάστε το Ginobot και 
περισσότερα από 10 ακόµη σχέδια στην 
εφαρµογή (iOS και Android).  

€ 103,42 | 321.014
Πλατφόρµα Ginobot extendable robotics
Το GinoBot είναι ένα πολύ-προγραµµατιζόµενο ροµπότ 
έτοιµο για χρήση απευθείας από το κουτί. Αναπτύχθηκε 
από µηχανικούς σε συνεργασία µε ακαδηµαϊκούς και 
εκπαιδευτικούς, αποτελεί ένα ολοκληρωµένο εργαλείο 
για τη διδασκαλία επιστηµονικών κλάδων STEM, λογικής, 
υπολογιστικής σκέψης και ψηφιακού προγραµµατισµού σε 
νήπια αλλά και παιδιά µέσω µαθηµάτων εκπαιδευτικής 
ροµποτικής. Η εισαγωγή του προγραµµατισµούς και 
της ροµποτικής στο νηπιαγωγείο είναι πλέον απλή και 
διασκεδαστική!!
Μεγάλο πλεονέκτηµα αποτελεί ότι αν και στη βασική µορφή 
είναι κατάλληλο ακόµα και για νήπια, η διδασκαλία µπορεί 
να προχωρήσει σε πολύ πιο προχωρηµένα επίπεδα, χάρη 
στον ανοιχτό σχεδιασµό, τη διασυνδεσιµότητα και στα πολλά 
επιπλέον πρόσθετα αξεσουάρ που δέχεται.
Συµπεµπεριλαµβάνονται στη συσκευασία:
• 1 Ultrasonic sensor (Plug-n-Play) • micro USB connector 
• 2 DC motors • 5 manual programming buttons • 2 
Colour sensors • 5 Proximity sensors • 4 Programmable 
RGB LEDS • 2 RJ connectors for additions sensors and 
outputs • Connectivity with 3rd party hardware like Arduino, 
Microbit, Raspberry Pi and more • On-board connectivity 
with extra sensors and outputs such as sound sensors, 
speaker and magnetometer • On-board connectivity with a 
rechargeable battery Li-po 3.7v• Bluetooth connectivity  
• Pencil holder for drawing shapes • 3 x AA battery holder  
Το εκπαιδευτικό σύστηµα παγκοσµίως εξελίσσεται για να 
ενσωµατώσει τη ροµποτική στην τάξη, ώστε οι µαθητές 
να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της νέας τεχνολογίας, 
ενώ αναπτύσσουν τις απαραίτητες δεξιότητες σκέψης και 
προγραµµατισµού που σχετίζονται µε αυτήν. Ταυτόχρονα, τα 
παιδιά ενθουσιάζονται να πειραµατίζονται µε ροµπότ και να 
ενσωµατώσουν το παραδοσιακό παιχνίδι και τη διασκέδαση 
µε τον κόσµο των ηλεκτρονικών και της τεχνολογίας.

€ 58,26 | 321.027
Συλλογή STEM Qboidz Educational
Η συλλογή STEM Qboidz συνδυάζει το βραβευµένο σύστηµα 
συνδεσιµότητας snap-fit της ENGINO µε τα ιδιαιτέρως εύκολα 
στη χρήση και στο κούµπωµα τουβλάκια στοίβαξης Qboidz! Το 
σετ ενθαρρύνει τα παιδιά προσχολικής ηλικίας να αναπτύξουν 
γνωστικές, κοινωνικές και λεπτές κινητικές δεξιότητες µέσω 
διασκέδασης και δηµιουργικού παιχνιδιού. Ο σχεδιασµός 
και η ανάπτυξη του Qboidz™ έγινε µε βάση τις τελευταίες 
παιδαγωγικές αρχές του STEM, µε στόχο την παροχή τόσο 
στα κορίτσια όσο και στα αγόρια των απαραίτητων εµπειριών, 
δεξιοτήτων και γνώσεων που θα χρειαστούν µε βάση τις 
αναµενόµενες τεχνολογικές εξελίξεις.  

€ 62,04 | 321.012
Ελικόπτερο µε µοτέρ 
(και 10 ακόµα µοντέλα)
Σετ 379 τµχ. κατασκευαστικού υλικού, 
αξεσουάρ και 2 εκτυπωµένους 
οδηγούς κατασκευών της σειράς 
Inventor Motorized. Κατασκευάστε 
ένα ελικόπτερο τύπου σινουκ και 
περισσότερα από 10 ακόµη σχέδια 
στην εφαρµογή (iOS και Android).  

€ 49,46 | 321.029 Discovering STEM ηλιακή ενέργεια (16 µοντέλα)
Αποκτήστε το σετ Ηλιακή Ενέργεια και µάθετε τα πάντα για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, δίνοντας µεγαλύτερη 
έµφαση στο πώς να εκµεταλλευτείτε τη δύναµη του Ήλιου. Αυτό το σετ περιλαµβάνει ένα ηλιακό πάνελ 3V που 
τροφοδοτεί έναν ηλεκτρικό κινητήρα, µαζί µε οδηγίες για την κατασκευή 16 µοντέλων ηλιακής ενέργειας, όπως 
αυτοκίνητο, ελικόπτερο, ανεµιστήρα, αεροπλάνο, ροµπότ ακόµη και γερανό!  
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€ 31,14 | 321.017
QBOIDZ Τρακτέρ (και 10 ακόµα µοντέλα)
Σετ 81 τµχ. κατασκευαστικού υλικού, αξεσουάρ και 2 εκτυπωµένους οδηγούς 
κατασκευών της σειράς QBOIDZ. Κατασκευάστε ένα τρακτέρ µε καλλιεργητή και 
περισσότερα από 10 ακόµη σχέδια στην εφαρµογή (iOS και Android).  

€ 48,72 | 321.011
Τζιπ µε µοτέρ (και 10 ακόµα µοντέλα)
Σετ 284 τµχ. κατασκευαστικού υλικού, αξεσουάρ και 2 εκτυπωµένους οδηγούς 
κατασκευών της σειράς Inventor Motorized. Κατασκευάστε ένα τζιπ και 
περισσότερα από 10 ακόµη σχέδια στην εφαρµογή (iOS και Android).  

€ 34,08 | 321.009
Αγωνιστικό αυτοκίνητο µε µοτέρ (και 10 ακόµα µοντέλα)
Σετ 180 τµχ. κατασκευαστικού υλικού, αξεσουάρ και 2 εκτυπωµένους οδηγούς 
κατασκευών της σειράς Inventor Motorized. Κατασκευάστε ένα αυτοκίνητο και 
περισσότερα από 10 ακόµη σχέδια στην εφαρµογή (iOS και Android).  

€ 34,08 | 321.010
Τετράτροχο όχηµα extreme µε µοτέρ (και 10 ακόµα µοντέλα)
Σετ 176 τµχ. κατασκευαστικού υλικού, αξεσουάρ και 2 εκτυπωµένους οδηγούς κατασκευών 
της σειράς Inventor Motorized. Κατασκευάστε ένα όχηµα και περισσότερα από 10 ακόµη 
σχέδια στην εφαρµογή (iOS και Android).  

€ 57,00 | 321.019
QBOIDZ Ελέφαντας (και 10 ακόµα µοντέλα)
Σετ 170 τµχ. κατασκευαστικού υλικού, αξεσουάρ και 2 εκτυπωµένους οδηγούς 
κατασκευών της σειράς QBOIDZ. Κατασκευάστε έναν ελέφαντα και περισσότερα από 10 
ακόµη σχέδια στην εφαρµογή (iOS και Android).  

€ 44,52 | 321.018
QBOIDZ Αγωνιστικό όχηµα (και 10 ακόµα µοντέλα)
Σετ 139 τµχ. κατασκευαστικού υλικού, αξεσουάρ και 2 εκτυπωµένους οδηγούς κατασκευών 
της σειράς QBOIDZ. Κατασκευάστε ένα αγωνιστικό όχηµα και περισσότερα από 10 ακόµη 
σχέδια στην εφαρµογή (iOS και Android).  
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€ 26,02 | 321.023 Maker junior (10 µοντέλα)
Σετ 47 τµχ. κατασκευαστικού υλικού-αξεσουάρ της σειράς Creative Engineering, 2 
εκτυπωµένους οδηγούς δραστηριοτήτων, φυλλάδιο θεωρίας και βιβλίο πειραµάτων (στα 
Αγγλικά). Μπορείτε να βρείτε επιπλέον 10 σχέδια κατασκευών στην εφαρµογή (iOS και 
Android). Σε όµορφο, πρακτικό, πλαστικό κουτί για εύκολη αποθήκευση µετά τη χρήση 
στο σχολείο.  

€ 24,80 | 321.022 Maker master (30 µοντέλα)
Σετ 210 τµχ. κατασκευαστικού υλικού-αξεσουάρ της σειράς Creative Engineering, 2 
εκτυπωµένους οδηγούς δραστηριοτήτων, φυλλάδιο θεωρίας και βιβλίο πειραµάτων 
(στα Αγγλικά). Μπορείτε να βρείτε επιπλέον 30 σχέδια κατασκευών στην εφαρµογή 
(iOS και Android). Σε όµορφο, πρακτικό, πλαστικό κουτί για εύκολη αποθήκευση µετά 
τη χρήση στο σχολείο.  

€ 23,10 | 321.007
Εκσκαφέας (και 5 ακόµα µοντέλα)
Σετ 220 τµχ. κατασκευαστικού υλικού, αξεσουάρ και 2 εκτυπωµένους οδηγούς 
κατασκευών της σειράς Inventor Mechanics. Κατασκευάστε µία φαγάνα-εκσκαφέα και 
περισσότερα από 5 ακόµη σχέδια στην εφαρµογή (iOS και Android).  

€ 23,10 | 321.008
∆ιαστηµόπλοιο (και 5 ακόµα µοντέλα)
Σετ 204 τµχ. κατασκευαστικού υλικού, αξεσουάρ και 2 εκτυπωµένους οδηγούς 
κατασκευών της σειράς Inventor Mechanics. Κατασκευάστε ένα διαστηµόπλοιο και 
περισσότερα από 5 ακόµη σχέδια στην εφαρµογή (iOS και Android).  

€ 23,10 | 321.016
QBOIDZ Αεροπλάνο (και 5 ακόµα µοντέλα)
Σετ 67 τµχ. κατασκευαστικού υλικού, αξεσουάρ και 2 εκτυπωµένους οδηγούς 
κατασκευών της σειράς QBOIDZ. Κατασκευάστε ένα αεροπλάνο και περισσότερα από 5 
ακόµη σχέδια στην εφαρµογή (iOS και Android).  

€ 23,10 | 321.015
QBOIDZ Αλιγάτορας (και 5 ακόµα µοντέλα)
Σετ 62 τµχ. κατασκευαστικού υλικού, αξεσουάρ και 2 εκτυπωµένους οδηγούς κατασκευών 
της σειράς QBOIDZ. Κατασκευάστε έναν κροκόδειλο και περισσότερα από 5 ακόµη σχέδια 
στην εφαρµογή (iOS και Android).  



220 Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ

Α
γω

γή
 δ

εξ
ιο

τή
τω

ν

€ 16,50 | 321.005
Όχηµα παραλίας buggy 
(και 5 ακόµα µοντέλα)
Σετ 155 τµχ. κατασκευαστικού 
υλικού, αξεσουάρ και 2 
εκτυπωµένους οδηγούς κατασκευών 
της σειράς Inventor Mechanics. 
Κατασκευάστε ένα όχηµα buggy και 
περισσότερα από 5 ακόµη σχέδια 
στην εφαρµογή (iOS και Android).  

€ 16,50 | 321.006
Μοτοσυκλέτα street 
(και 5 ακόµα µοντέλα)
Σετ 125 τµχ. κατασκευαστικού 
υλικού, αξεσουάρ και 2 
εκτυπωµένους οδηγούς 
κατασκευών της σειράς Inventor 
Mechanics. Κατασκευάστε µία 
µοτοσυκλέτα και περισσότερα από 
5 ακόµη σχέδια στην εφαρµογή 
(iOS και Android).  

€ 12,34 | 321.003
Όχηµα εξερεύνησης 
(και 5 ακόµα µοντέλα)
Σετ 97 τµχ. κατασκευαστικού υλικού, αξεσουάρ και 
2 εκτυπωµένους οδηγούς κατασκευών της σειράς 
Inventor Mechanics. Κατασκευάστε ένα όχηµα 
εξευρεύνησης και περισσότερα από 5 ακόµη σχέδια 
στην εφαρµογή (iOS και Android).  

€ 12,34 | 321.004
Χωµατουργικό φορτηγό 
(και 5 ακόµα µοντέλα)
Σετ 101 τµχ. κατασκευαστικού υλικού, αξεσουάρ και 2 
εκτυπωµένους οδηγούς κατασκευών της σειράς Inventor 
Mechanics. Κατασκευάστε ένα χωµατουργικό φορτηγό και 
περισσότερα από 5 ακόµη σχέδια στην εφαρµογή (iOS 
και Android).  

€ 17,12 | 321.021
Maker girl (20 µοντέλα)
Σετ 111 τµχ. κατασκευαστικού υλικού-αξεσουάρ σε 
κοριτσίστικα χρώµατα της σειράς Creative Engineering, 2 
εκτυπωµένους οδηγούς δραστηριοτήτων, φυλλάδιο θεωρίας 
και βιβλίο πειραµάτων (στα Αγγλικά). Μπορείτε να βρείτε 
επιπλέον 20 σχέδια κατασκευών στην εφαρµογή (iOS και 
Android). Σε όµορφο, πρακτικό, πλαστικό κουτί για εύκολη 
αποθήκευση µετά τη χρήση στο σχολείο.  

€ 17,12 | 321.020
Maker master (20 µοντέλα)
Σετ 154 τµχ. κατασκευαστικού υλικού-αξεσουάρ 
της σειράς Creative Engineering, 2 εκτυπωµένους 
οδηγούς δραστηριοτήτων, φυλλάδιο θεωρίας και 
βιβλίο πειραµάτων (στα Αγγλικά). Μπορείτε να βρείτε 
επιπλέον 20 σχέδια κατασκευών στην εφαρµογή (iOS 
και Android). Σε όµορφο, πρακτικό, πλαστικό κουτί για 
εύκολη αποθήκευση µετά τη χρήση στο σχολείο.  

€ 8,24 | 321.001
Αγωνιστικό αυτοκίνητο 
(και 5 ακόµα µοντέλα)
Σετ 62 τµχ. κατασκευαστικού υλικού, αξεσουάρ και 
2 εκτυπωµένους οδηγούς κατασκευών της σειράς 
Inventor Mechanics. Κατασκευάστε ένα αγωνιστικό 
αυτοκίνητο και βρείτε επιπλέον 5 τύπους οχηµάτων 
στην εφαρµογή (iOS και Android).  

€ 8,24 | 321.002
Αεροπλάνο (και 5 ακόµα µοντέλα)
Σετ 70 τµχ. κατασκευαστικού υλικού, αξεσουάρ και 
2 εκτυπωµένους οδηγούς κατασκευών της σειράς 
Inventor Mechanics. Κατασκευάστε ένα αεροπλάνο 
και 5 ακόµη τύπους ιπτάµενων κατασκευών στην 
εφαρµογή (iOS και Android).  
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€ 229,47 | 294.004 Coding express
Είναι η νέα δηµιουργική, διαισθητική και ευέλικτη λύση της LEGO Education που 
θα εµπνεύσει τους νεαρούς µαθητές σας να διερευνήσουν τις πρώιµες έννοιες 
κωδικοποίησης, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα κρίσιµες δεξιότητες του 21ου αιώνα 
όπως η εµπιστοσύνη, η δηµιουργικότητα και η συνεργασία. Το Coding Express 
περιλαµβάνει υλικό διδασκαλίας που αναπτύχθηκε για να εµπνεύσει τους 
εκπαιδευτικούς ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες 
προγραµµατισµού, όπως η αλληλουχία, οι βρόχοι και οι συνθήκες.

€ 62,82 | 294.001
BeeBot
BeeBot, η “έξυπνη µέλισσα”. Το ροµπότ που 
θα βάλει τα παιδιά του νηπιαγωγείου στον 
κόσµο της ροµποτικής και του αλγοριθµικού 
τρόπου σκέψης  (15x15x8) εκ.

€ 71,11 | 294.002
Kids first cοding n robotics
Η νέα πρόταση στην εκπαιδευτική ροµποτική για 
παιδιά προσχολικής ηλικίας, που δίνει τη δυνατότητα 
να προγραµµατίσουν οπτικά, τοποθετώντας καρτέλες 
για κάθε προγραµµατιστικό βήµα, κατανοώντας έτσι 
καλύτερα τις αλγοριθµικές πρακτικές. Με το Kids First 
Coding n Robotics τα παιδιά θα µάθουν βασικές έννοιες 
του προγραµµατισµού, ολοκληρώνοντας τις προκλήσεις 
των µαθηµάτων που ενθαρρύνουν την εµπλοκή µε το 
ροµπότ και τις κάρτες ιστοριών. Το Kids First Coding 
n Robotics διαθέτει πολλά σενάρια και ιστορίες που 
κάνουν τη µάθηση διασκεδαστική.

€ 17,90 | 140.160
Πρώιµος προγραµµατισµός και συντεταγµένες
Εκπαιδευτικό παιχνίδι που εισάγει τα παιδιά από µικρή ηλικία στον 
προγραµµατισµό. Γυρίστε τους τροχούς της ρουλέτας και τοποθετήστε 
τα ροµποτάκια στο ταµπλό. ∆είτε τις συντεταγµένες κατά τις οποίες 
πρέπει να κατευθυνθεί το ροµπότ και ανακαλύψτε ποια είναι η 
κοντινότερη διαδροµή για να φτάσει στη συντεταγµένη που του 
ζητήθηκε. Συνεργαστείτε µε τους 
φίλους σας και θα διαπιστώσετε 
ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι 
για να επιτευχθεί ο ίδιος στόχος. 
Περιλαµβάνεται 1 ταµπλό, 2 
ρουλέτες, 4 ροµπότ, 57 κάρτες και 12 
βελάκια (23,6x18,7x7,2) εκ. 

€ 21,01 | 294.003
Kids first ciding & robotics  
(πακέτο επέκτασης)
Συµπληρωµατικό πακέτο για το Kids First Coding 
& Robotics, εισάγει 8 νέα µηχανικά ροµπότ µε 
διάφορες προκλήσεις µηχανικής που µπορεί να 
εκτελέσει το καθένα.  
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€ 170,90 | 323.001
Ozobot Evo βασικό πακέτο
Το Ozobot είναι ένα από τα µικρότερα ροµπότ  
για τα πρώτα µαθήµατα ροµποτικής  
(περισσότερες πληροφορίες στο www.playcity.gr) 
(10,3x10,3x24) εκ. 

€ 110,86 | 323.002
Ozobot Bit βασικό πακέτο
Το Ozobot είναι ένα από τα µικρότερα ροµπότ στην 
αγορά, επιτρέπει στα παιδιά να µάθουν να κωδικοποιούν 
χρησιµοποιώντας δείκτες και χρωµατικούς κωδικούς 
που περιέχονται και µπορεί επίσης να προγραµµατιστεί 
σε έναν υπολογιστή από την αρχή στην πλατφόρµα 
ozoblockly. Ιδανικό για τα πρώτα µαθήµατα ροµποτικής 
(24,5x15,5x6,5) εκ. 

€ 74,16 | 323.003
Sphero - Mini
Αυτό το επιτραπέζιο ροµπότ είναι ιδανικό για οποιονδήποτε µαθητή και για κάθε µαθησιακό 
(περισσότερες πληροφορίες στο www.playcity.gr) 
(5,72x5,72x13,97) εκ. 

€ 74,16 | 323.004
Sphero - Soccer
Το Sphero Mini Soccer είναι µια ροµποτική µπάλα 
συµβατή µε εφαρµογές που προσφέρει ψυχαγωγία 
(περισσότερες πληροφορίες στο www.playcity.gr) 
(5,72x5,72x13,97) εκ. 

€ 110,86 | 323.002

€ 376,74 | 323.005
Sphero - RVR
Το RVR είναι ροµπότ υψηλής 
απόδοσης και πολύ ευέλικτο 
(περισσότερες πληροφορίες  
στο www.playcity.gr)  
(23,5x15,8x20,7) εκ. 
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€ 23,38 | 64.079
Αφρώδη Μαγνητικά Τουβλάκια 
- Ροµποτ 10 τµχ.
 (18,4x6,7x25,4) εκ. 

€ 23,38 | 64.080
Αφρώδη Μαγνητικά Τουβλάκια - 
Αεροπλάνο 10 τµχ.
 (18,4x6,7x25,4) εκ. 

€ 23,38 | 64.081
Αφρώδη Μαγνητικά Τουβλάκια - 
Βάρκα 10 τµχ.
 (18,4x6,7x25,4) εκ. 

€ 35,08 | 64.082
Αφρώδη Μαγνητικά Τουβλάκια - Όχηµα 13 τµχ.
(27,94x25,4x9) εκ. 

€ 79,76 | 64.083
Αφρώδη Μαγνητικά Τουβλάκια - Κάστρο 35 τµχ.
(39,4x28x8) εκ. 

€ 120,08 | 64.084
Αφρώδη Μαγνητικά Τουβλάκια - Σετ 50 τµχ.
(39,4x15,3x28) εκ. 

€ 241,05  
| 64.085
Αφρώδη 
Μαγνητικά 
Τουβλάκια -  
Σετ 100 τµχ.
(35,56x17,8x26,6) εκ. 

“

”

∆ιαθέτουν µαγνήτες 
που περιστρέφονται 
µέσα στο περίβληµα. 

Περιστρέφοντας 
τα τουβλάκια, 

δηµιουργούνται ήχοι 
που δίνουν στα παιδιά 

µια αίσθηση «παιχνιδιού 
fidget». Το µαλακό 

αφρώδες υλικό είναι 
πολύχρωµο και 

ασφαλές.
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€ 74,31 | 64.028
Κατασκευές τα πρώτα µου 
Magformers 54 τµχ.
Βραβευµένο κατασκευαστικό παιχνίδι µε µαγνήτες 
που αποτελείται από 12 τρίγωνα, 24 τετράγωνα 
αλλά περιέχει και ρόµβους, τραπέζια και ορθογώνια 
παραλληλόγραµµα κοµµάτια. Κατασκευασµένο 
από υψηλής ποιότητας και ευκρίνειας υλικά. Το 
συγκεκριµένο προϊόν είναι πιστοποιηµένο και για 
ηλικίες κάτω των 3 ετών (38x7x28) εκ. 

€ 69,86 | 64.059
Κατασκευές Magformers Sky Track Play 
44 τµχ.
Κατασκευαστικό παιχνίδι-διαστηµική πίστα µε µαγνήτες που 
αποτελείται από 44 κοµµάτια. Περιέχει 4 διαφορετικά σχήµατα, 
αξεσουάρ διαδροµής και διαστηµικό όχηµα. Μπορείτε να 
κατασκευάσετε την δική σας µοναδική πίστα για το διαστηµικό 
σας όχηµα και όταν αυτή τελειώσει το διαστηµόπλοιο µπορεί 
να συνεχίσει εκτός χάρη στις έξτρα αποσπώµενες ρόδες! 
Κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας και ευκρίνειας υλικά σε 
πανέµορφα χρώµατα (60x10x43) εκ. 

€ 62,81 | 64.031
Κατασκευές Magformers Carnival 
46 τµχ.
Κατασκευαστικό παιχνίδι µε µαγνήτες που αποτελείται 
από 46 κοµµάτια. Περιέχει διαφορετικά σχήµατα 
όπως τρίγωνα, τετράγωνα, εξάγωνα και ειδικά 
αξεσουάρ για την κατασκευή παιχνιδιών λούνα 
παρκ. Κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας 
και ευκρίνειας υλικά. Eίναι πλήρως συµβατό µε 
οποιοδήποτε άλλο σετ Magformers (34x7,8x25) εκ. 

€ 61,28 | 64.044
Κατασκευές Magformers Funny Wheel 
20 τµχ.
Κατασκευαστικό παιχνίδι µε µαγνήτες που αποτελείται από 20 
κοµµάτια. Περιέχει µεταξύ άλλων 7 τετράγωνα, 2 τραπέζια, 
1 αψίδα, 2 κυρτά κοµµάτια και 1 µακρύ παραλληλόγραµµο. 
Το σετ ξεχωρίζει γιατί περιέχει κινούµενες ρόδες και 
τηλεχειριστήριο. Μπορείτε να κατασκευάσετε από πυραύλους 
και διαστηµόπλοια µέχρι οχήµατα προσελήνωσης! 
Κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας και ευκρίνειας υλικά 
σε πανέµορφα χρώµατα (38x9x28) εκ. 

€ 60,04 | 64.025
Κατασκευές 
Magformers Basic 
40 τµχ.
Κατασκευαστικό παιχνίδι µε µαγνήτες 
που αποτελείται από 40 κοµµάτια µε 
βασικά σχηµάτα (τρίγωνα, τετράγωνα, 
πεντάγωνα, εξάγωνα και ισοσκελή 
τρίγωνα) σε όµορφα χρώµατα. 
Κατασκευασµένο από υψηλής 
ποιότητας και ευκρίνειας υλικά 
(13,4x13,4x13,4) εκ. 

€ 59,49 | 64.040
Κατασκευές Magformers XL Cruisers 
32 τµχ.
Κατασκευαστικό παιχνίδι-όχηµα µε µαγνήτες που αποτελείται 
από 32 κοµµάτια. Περιέχει βασικά σχήµατα όπως τρίγωνα, 
τετράγωνα και εξάγωνα που ξεχωρίζουν λόγω του ιδιαίτερου 
ασηµένιου περιγράµµατος. Είναι πλήρως συµβατά µε κάθε 
άλλο Magformer σχήµα και σετ. Περιέχει ακόµα 2 σετ 
ρόδες για να κατασκευάσετε τα δικά σας µοναδικά οχήµατα. 
Κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας και ευκρίνειας υλικά 
σε πανέµορφα χρώµατα (28,2x11,5x21,5) εκ. 

€ 54,02 | 64.023
Κατασκευές Magformers 50 τµχ.
Κατασκευαστικό παιχνίδι µε µαγνήτες που 
αποτελείται από 26 τρίγωνα και 24 τετράγωνα 
κοµµάτια σε όµορφα χρώµατα. Κατασκευασµένο 
από υψηλής ποιότητας και ευκρίνειας υλικά 
(35x5x24,5) εκ. 

€ 54,02 | 64.046
Κατασκευές Magformers Mini 
Dinosaur 40 τµχ.
Κατασκευαστικό παιχνίδι-δεινόσαυροι 
µε µαγνήτες που αποτελείται από 40 
κοµµάτια. Περιέχει 10 διαφορετικά σχήµατα 
όπως τρίγωνα, τετράγωνα, ορθογώνια 
παραλληλόγραµµα, ισόπλευρα τρίγωνα, 
τραπέζια κ.α. Μπορείτε να κατασκευάσετε 6 
διαφορετικούς δεινόσαυρους! Κατασκευασµένο 
από υψηλής ποιότητας και ευκρίνειας υλικά σε 
πανέµορφα χρώµατα (28,7x8,5x24,2) εκ. 
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€ 450,16 | 64.050  Κατασκευές MagFormers Brain Evolution 305 τµχ.
Κατασκευαστικό παιχνίδι µε µαγνήτες που περιέχει 305 κοµµάτια. Αποτελείται από 40 τρίγωνα, 50 τετράγωνα, 
8 ισοσκελή τρίγωνα, 4 ορθογώνια παραλληλόγραµµα, 2 πεντάγωνα, 6 εξάγωνα, 4 ρόµβους, 4 καµάρες, 8 
κυρτά κοµµάτια, 4 κώνους, 8 µίνι ορθογώνια, 4 µίνι καµάρες, 8 µίνι κυρτά κοµµάτια, 4 σούπερ τρίγωνα, 6 
σούπερ τετράγωνα, 2 σούπερ ορθογώνια, 4 σούπερ καµάρες, 8 σούπερ τοµείς, 2 µακριές καµάρες, 4 µακριούς 
τοµείς, 8 διάφανα τρίγωνα, 12 διάφανα τετράγωνα κ.α. Αποτελεί ένα πλήρες σετ κατασκευασµένο από υψηλής 
ποιότητας και ευκρίνειας υλικά σε πανέµορφα χρώµατα (81,2x12,5x48,4) εκ. 

€ 156,44 | 64.026
Κατασκευές Magformers Basic 90 τµχ.
Κατασκευαστικό παιχνίδι µε µαγνήτες που αποτελείται από 90 κοµµάτια 
(12 τρίγωνα, 20 τετράγωνα, 2 πεντάγωνα, 2 εξάγωνα, 6 ισοσκελή 
τρίγωνα, 4 ορθογώνια παραλληλόγραµµα, 4 ρόµβους, 4 τραπέζια, 
4 τριπλά ορθογώνια παραλληλόγραµµα, 4 κώνους, 4 κυλίνδρους, 8 
σφαίρες, 8 οκτάγωνα και 8 κυρτά κοµµάτια). Κατασκευασµένο από 
υψηλής ποιότητας και ευκρίνειας υλικά (20,5x20,5x20,5) εκ. 

€ 144,20 | 64.033
Κατασκευές 
Magformers  
Creative 90 τµχ.
Κατασκευαστικό παιχνίδι µε 
µαγνήτες που αποτελείται από 90 
κοµµάτια. Περιέχει 20 τρίγωνα, 20 
τετράγωνα, 4 παραλληλόγραµµα, 4 
ρόµβους, 4 τραπέζια, 4 πεντάγωνα 
και πολλά άλλα αξεσουάρ για να 
κατασκευάσετε ποδήλατα, πύργους, 
αεροπλάνα και πολλά ακόµη! 
Κατασκευασµένο από υψηλής 
ποιότητας και ευκρίνειας υλικά 
(57,8x7x32,8) εκ. 

€ 116,15 | 64.041
Κατασκευές Magformers 
R/C Cruiser 52 τµχ.
Κατασκευαστικό παιχνίδι-αγωνιστικό 
αυτοκίνητο µε µαγνήτες που αποτελείται 
από 52 κοµµάτια. Περιέχει 10 διαφορετικά 
σχήµατα όπως τρίγωνα, τετράγωνα, 
ορθογώνια παραλληλόγραµµα, ισοσκελή 
τρίγωνα κ.α. Αυτό που το κάνει να 
ξεχωρίζει είναι οι ρόδες µε κίνηση και 
το τηλεχειριστήριο που περιέχει για να 
κατασκευάσετε τα δικά σας µοναδικά 
κινούµενα αυτοκίνητα και φορτηγά. 
Κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας και 
ευκρίνειας υλικά σε πανέµορφα χρώµατα 
(53,6x7,6x30,3) εκ. 

€ 87,06 | 64.032
Κατασκευές Magformers Designer 
62 τµχ.
Κατασκευαστικό παιχνίδι µε µαγνήτες που αποτελείται 
από 62 κοµµάτια. Περιέχει 5 διαφορετικά σχήµατα 
(ισοσκελή τρίγωνα, ισόπλευρα τρίγωνα, τετράγωνα, 
τραπέζια και ρόµβους) για να κατασκευάσετε “µαγικές 
µπάλες”, τροχούς, πλοία, ανεµόµυλους, ελικόπτερα 
και πολλά ακόµη! Κατασκευασµένο από υψηλής 
ποιότητας και ευκρίνειας υλικά (26,8x6,2x28) εκ. 

€ 81,20 | 64.047
Κατασκευές Magformers Walking Robot 
45 τεµαχίων
Κατασκευαστικό παιχνίδι-ροµπότ που περπατάει µε µαγνήτες 
και αποτελείται από 45 κοµµάτια. Περιέχει 6 τρίγωνα, 14 
τετράγωνα, 2 ρόµβους, 2 τραπέζια, 2 καµάρες, 4 κυρτά 
κοµµάτια, 5 µίνι τετράγωνα, 1 µεγάλο τετράγωνο και 8 
αξεσουάρ ροµπότ. Ξεχωρίζει για το σετ µε κινούµενα πόδια, 
ενεργοποιήστε τα και κάντε το ροµπότ σας να περπατάει! 
Κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας και ευκρίνειας υλικά σε 
πανέµορφα χρώµατα (37,8x9,4x27,6) εκ. 

€ 85,79 | 64.024
Κατασκευές Magformers 62 τµχ.
Κατασκευαστικό παιχνίδι µε µαγνήτες που 
αποτελείται από 20 τρίγωνα, 30 τετράγωνα και 
12 πεντάγωνα κοµµάτια σε όµορφα χρώµατα. 
Κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας και 
ευκρίνειας υλικά (30,5x5,1x32,4) εκ. 
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€ 42,90 | 64.027
Κατασκευές τα πρώτα µου 
Magformers 30 τµχ.
Βραβευµένο κατασκευαστικό παιχνίδι µε µαγνήτες 
που αποτελείται από 12 τρίγωνα και 18 τετράγωνα 
κοµµάτια σε όµορφα χρώµατα. Κατασκευασµένο 
από υψηλής ποιότητας και ευκρίνειας υλικά. Το 
συγκεκριµένο προϊόν είναι πιστοποιηµένο και για 
ηλικίες κάτω των 3 ετών (28x6x24) εκ. 

€ 53,62 | 64.056
Κατασκευές Magformers Amazing 
Police Set 50 τµχ.
Κατασκευαστικό παιχνίδι-αστυνοµία µε µαγνήτες που 
αποτελείται από 50 κοµµάτια. Περιέχει 8 τρίγωνα, 
14 τετράγωνα, 2 ορθογώνια παραλληλόγραµµα, 
2 φιγούρες και 24 ακόµα αξεσουάρ όπως ρόδες, 
σειρήνα κ.α. Μπορείτε να κατασκευάσετε πάνω από 50 
διαφορετικά κτήρια και οχήµατα µε θέµα την αστυνοµία! 
Κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας και ευκρίνειας 
υλικά σε πανέµορφα χρώµατα (28,7x8x24,2) εκ. 

€ 53,62 | 64.058
Κατασκευές Magformers Amazing 
Construction Set 50 τµχ.
Κατασκευαστικό παιχνίδι-οχήµατα εργοταξίου µε µαγνήτες 
που αποτελείται από 50 κοµµάτια. Περιέχει 4 τρίγωνα, 14 
τετράγωνα, 3 ορθογώνια, 2 ισοσκελή τρίγωνα, 2 φιγούρες, 2 
παράθυρα οροφής, 1 θέση οδηγού, 1 πόρτα, 2 οδοφράγµατα, 
1 φάρο-σειρήνα, 2 χτιστές κολώνες, 1 πύργο επίβλεψης, 2 
ρόδες, 1 σκάλα-γερανό, 1 βραχίονα κοντέινερ κ.α. Μπορείτε 
να κατασκευάσετε πολλά διαφορετικά κτήρια και οχήµατα µε 
θέµα το εργοτάξιο! Κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας και 
ευκρίνειας υλικά σε πανέµορφα χρώµατα (28,7x8x24,2) εκ. 

€ 53,62 | 64.057
Κατασκευές Magformers Amazing 
Rescue Set 50 τµχ.
Κατασκευαστικό παιχνίδι-πυροσβεστική µε µαγνήτες 
που αποτελείται από 50 κοµµάτια. Περιέχει 8 τρίγωνα, 
14 τετράγωνα, 1 ορθογώνιο παραλληλόγραµµο, 
1 σούπερ τετράγωνο, 2 φιγούρες και 24 ακόµα 
αξεσουάρ όπως ρόδες κ.α. Μπορείτε να κατασκευάσετε 
πολλά διαφορετικά κτήρια και οχήµατα µε θέµα 
την πυροσβεστική και τις οµάδες διάσωσης! 
Κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας και ευκρίνειας 
υλικά σε πανέµορφα χρώµατα (28,7x8x24,2) εκ. 

€ 46,86 | 64.043
Κατασκευές Magformers Space Wow 
22 τµχ.
Κατασκευαστικό παιχνίδι µε µαγνήτες που αποτελείται από 
22 κοµµάτια. Περιέχει 8 τρίγωνα, 5 τετράγωνα, 4 ισοσκελή 
τρίγωνα, κεραία µε αντάπτορα, 2 σετ ρόδες και φιγούρα 
αστροναύτη. Μπορείτε να κατασκευάσετε από πυραύλους 
και διαστηµόπλοια µέχρι οχήµατα προσελήνωσης! 
Κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας και ευκρίνειας 
υλικά σε πανέµορφα χρώµατα (26,7x7,2x18,4) εκ. 

€ 45,96 | 64.048
Κατασκευές Magformers Neon Led  
31 τµχ.
Βραβευµένο κατασκευαστικό παιχνίδι µε µαγνήτες 
που αποτελείται από 12 τρίγωνα, 18 τετράγωνα και 
1 επαναφορτιζόµενο LED κοµµάτι. Ενεργοποιήστε τον 
φωτισµό και κάντε την κατασκευή σας να λάµψει! 
Κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας και ευκρίνειας 
υλικά σε πανέµορφα χρώµατα. Περιέχει καλώδιο USB για 
την φόρτιση (28,2x5,4x23,8) εκ. 

€ 39,67 | 64.035
Κατασκευές Magformers 
Inspire 30 τµχ.
Κατασκευαστικό παιχνίδι µε µαγνήτες που 
αποτελείται από 30 κοµµάτια. Περιέχει 
12 τρίγωνα και 18 τετράγωνα για να 
κατασκευάσετε ζωάκια, σπιτάκια, καρδούλα 
και ό,τι άλλο σχέδιο µπορεί να φανταστεί 
το παιδικό µυαλό! Κατασκευασµένο από 
υψηλής ποιότητας και ευκρίνειας υλικά 
σε παστέλ χρώµατα ιδανικά για κορίτσια 
(28,8x5,1x24,1) εκ. 

€ 27,61 | 64.029
Κατασκευές Magformers  
My first Tiny Friends 20 τµχ.
Κατασκευαστικό παιχνίδι µε µαγνήτες που 
αποτελείται από 7 τρίγωνα, 11 τετράγωνα 
και 2 ισοσκελή τρίγωνα κοµµάτια σε 
φωτεινά χρώµατα. Κατασκευασµένο 
από υψηλής ποιότητας υλικά σε παστέλ 
χρωµατισµούς. Το συγκεκριµένο προϊόν 
είναι πιστοποιηµένο και για ηλικίες κάτω 
των 3 ετών (26,8x5x18,4) εκ. 
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€ 37,56 | 64.054
Κατασκευές Magformers Basic Plus 
(Inner Circle) 30 τµχ.
Κατασκευαστικό παιχνίδι µε µαγνήτες που περιέχει 30 
κοµµάτια. Αποτελείται από 4 κύκλους, 4 τετράγωνα 
µε εσωτερικό κύκλο, 12 κανονικά τετράγωνα και 10 
τρίγωνα µε εσωτερικές καµπύλες. Κατασκευασµένο 
από υψηλής ποιότητας και ευκρίνειας υλικά σε 
πανέµορφα χρώµατα (32,5x5,1x30,4) εκ. 

€ 37,53 | 64.022
Κατασκευές Magformers 
30 τµχ.
Κατασκευαστικό παιχνίδι µε µαγνήτες 
που αποτελείται από 12 τρίγωνα και 18 
τετράγωνα κοµµάτια σε όµορφα χρώµατα. 
Κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας 
και ευκρίνειας υλικά (28,9x5,1x24,1) εκ. 

€ 36,00 | 64.042
Κατασκευές Magformers Wow 16 τµχ.
Κατασκευαστικό παιχνίδι-όχηµα µε µαγνήτες που αποτελείται 
από 16 κοµµάτια. Περιέχει τρίγωνα, τετράγωνα, φιγούρα 
οδηγού και 2 σετ ρόδες για να κατασκευάσετε τα δικά 
σας µοναδικά οχήµατα. Κατασκευασµένο από υψηλής 
ποιότητας και ευκρίνειας υλικά σε πανέµορφα χρώµατα. 
Περιέχει εικονογραφηµένα σχέδια µε ιδέες και προτάσεις 
(18,2x7,5x18,2) εκ. 

€ 34,47 | 64.021
Κατασκευές Magformers 26 τµχ.
Κατασκευαστικό παιχνίδι µε µαγνήτες που αποτελείται 
από 8 τρίγωνα και 18 τετράγωνα κοµµάτια σε 
όµορφα χρώµατα. Κατασκευασµένο από υψηλής 
ποιότητας και ευκρίνειας υλικά. Αποτελεί την τέλεια 
επιλογή για να ξεκινήσετε τις πρώτες κατασκευές σας 
(28,9x5,1x24,1) εκ. 

€ 34,47 | 64.053
Κατασκευές Magformers Basic 
Plus (Inner Circle) 26 τµχ.
Κατασκευαστικό παιχνίδι µε µαγνήτες που περιέχει 
26 κοµµάτια. Αποτελείται από 8 τρίγωνα µε 
εσωτερικές καµπύλες και 18 τετράγωνα µε 
εσωτερικό κύκλο. Κατασκευασµένο από υψηλής 
ποιότητας και ευκρίνειας υλικά σε πανέµορφα 
χρώµατα (28,5x5x24) εκ. 

€ 33,06 | 64.030
Κατασκευές Magformers Animal Jumble 40 τµχ.
Κατασκευαστικό παιχνίδι µε µαγνήτες που αποτελείται από 40 κοµµάτια (8 µαγνητικά τρίγωνα, 
17 µαγνητικά τετράγωνα και 15 αξεσουάρ µε κλικς) και σχηµατίζει διάφορα ζωάκια µε 
υπερµεγέθη κεφάλια και µικρά µάτια. Κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας υλικά σε 
ουδέτερους παστέλ χρωµατισµούς. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για να κατασκευάσετε: 
Μαϊµού, Αγελάδα, Πουλί, Γατάκι, Ελέφαντα, Σκύλο, Κουνέλι, Βάτραχο, Κοάλα, Ελάφι κ.α. Το 
συγκεκριµένο προϊόν είναι πιστοποιηµένο και για ηλικίες κάτω των 3 ετών (26,2x6,5x18,2) εκ. 

€ 33,02 | 64.055
Κατασκευές Magformers Amazing Police and Rescue 26 τµχ.
Κατασκευαστικό παιχνίδι-οχήµατα µε µαγνήτες που αποτελείται από 26 κοµµάτια. Περιέχει 8 
τρίγωνα, 8 τετράγωνα, 1 σούπερ τετράγωνο, 7 αξεσουάρ όπως ρόδες, φιγούρα αστυνόµος 
και φιγούρα πυροσβέστης. Μπορείτε να κατασκευάσετε πάνω από 30 διαφορετικά µοντέλα 
και οχήµατα µε θέµα την αστυνοµία και τις οµάδες διάσωσης! Κατασκευασµένο από υψηλής 
ποιότητας και ευκρίνειας υλικά σε πανέµορφα χρώµατα (26,2x8,5x18,2) εκ. 

€ 28,74 | 64.045
Κατασκευές Magformers Amazing Transform 
Wheel 17 τµχ.
Κατασκευαστικό παιχνίδι-όχηµατα µε µαγνήτες που αποτελείται 
από 17 κοµµάτια. Περιέχει 8 τρίγωνα, 6 τετράγωνα, 1 ορθογώνιο 
παραλληλόγραµµο(διπλό τετράγωνο), διπλές ρόδες αλλά και 
αναδιπλούµενες ρόδες. Μπορείτε να κατασκευάσετε µοναδικά 
οχήµατα και µοτοσυκλέτες! Κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας 
και ευκρίνειας υλικά σε πανέµορφα χρώµατα (26,2x8x18,2) εκ. 
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€ 20,38 | 64.052
Κατασκευές Magformers 
Basic Plus  
(Inner Circle) 14 τµχ.
Κατασκευαστικό παιχνίδι µε µαγνήτες 
που περιέχει 14 κοµµάτια. Αποτελείται 
από 2 τετράγωνα µε εσωτερικό κύκλο, 
4 κανονικά τετράγωνα και 8 τρίγωνα µε 
εσωτερικές καµπύλες. Κατασκευασµένο 
από υψηλής ποιότητας και ευκρίνειας 
υλικά σε πανέµορφα χρώµατα 
(22x5x21) εκ. 

€ 20,15 | 64.020
Κατασκευές 
Magformers 14 τµχ.
Κατασκευαστικό παιχνίδι µε 
µαγνήτες που αποτελείται από 
8 τρίγωνα και 6 τετράγωνα 
κοµµάτια σε όµορφα χρώµατα. 
Κατασκευασµένο από υψηλής 
ποιότητας και ευκρίνειας υλικά 
(22,2x5,1x21) εκ. 

€ 74,92 | 185.045
Μαγνητικά τουβλάκια 85 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 85 τουβλάκια και 10 κάρτες µε 
προτάσεις για κατασκευές (27x14x11) εκ. 

€ 38,30 | 185.044
Μαγνητικά τουβλάκια 42 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 42 τουβλάκια και 6 κάρτες µε προτάσεις 
για κατασκευές (27,5x22,5x9) εκ. 

€ 27,02 | 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. 

€ 46,48 | 48.097
Κατασκευές µε µαγνήτες 36 τµχ.
Ελκυστικό και αστείο παιδικό εκπαιδευτικό παιχνίδι µε 36 µεγάλους και ισχυρούς µαγνήτες 
για ευκολότερη κατανόηση και χειρισµό, αλλά και για σταθερή σύνδεση 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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€ 18,82 | 64.034
Κατασκευές Magformers Inspire 14 τµχ.
Κατασκευαστικό παιχνίδι µε µαγνήτες που αποτελείται από 14 κοµµάτια. Περιέχει 
τρίγωνα και τετράγωνα για να κατασκευάσετε κύβους και ό,τι άλλο σχέδιο µπορεί να 
φανταστεί το παιδικό µυαλό! Κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας και ευκρίνειας 
υλικά σε παστέλ χρώµατα ιδανικά για κορίτσια (21x5,1x22,2) εκ. 

€ 10,89  
| 64.019
Κατασκευές 
Magformers 
τρίγωνα 8 τµχ.
Κατασκευαστικό 
παιχνίδι µε µαγνήτες 
που αποτελείται από 
8 τρίγωνα κοµµάτια 
σε όµορφα χρώµατα. 
Κατασκευασµένο από 
υψηλής ποιότητας 
και ευκρίνειας υλικά 
(24,5x3,5x26,5) εκ. 

€ 10,34  
| 64.018
Κατασκευές 
Magformers 
τετράγωνα  
6 τµχ.
Κατασκευαστικό παιχνίδι 
µε µαγνήτες από 6 
τετράγωνα κοµµάτια 
σε όµορφα χρώµατα. 
Κατασκευασµένο από 
υψηλής ποιότητας 
και ευκρίνειας υλικά 
(20x3,5x30) εκ. 

€ 8,28 | 64.051
Κατασκευές Magformers ρόδες 2 τµχ.
Σετ µε 2 µαγνητικές ρόδες συµβατές µε όλα τα 
κατασκευαστικά παιχνίδια Magformers. Προσθέστε τις στις 
κατασκευές σας για να δηµιουργήσετε µοναδικά κινούµενα 
οχήµατα (13,8x6,5x13,2) εκ. 

€ 32,60 | 64.036
Κατασκευές Magformers 
Maxs playground 33 τµχ.
Κατασκευαστικό παιχνίδι µε µαγνήτες 
που αποτελείται από 33 κοµµάτια. 
Περιέχει 17 σχήµατα και 16 αξεσουάρ 
όπως τουαλέτα, παράθυρο, τραµπάλα 
και πολλά άλλα για να κατασκευάσετε 
ένα ολόκληρο σπίτι. Κατασκευασµένο 
από υψηλής ποιότητας και ευκρίνειας 
υλικά σε πανέµορφα χρώµατα 
(24x6,5x29) εκ. 

€ 32,60 | 64.037
Κατασκευές Magformers 
Maggys house 33 τµχ.
Κατασκευαστικό παιχνίδι µε µαγνήτες που 
αποτελείται από 33 κοµµάτια. Περιέχει 
17 σχήµατα και 16 αξεσουάρ όπως 
φιγούρα κοριτσιού, αυτοκινητάκι, κρεβάτι, 
µπάνιο, τηλεόραση, ντουλάπα, παράθυρα 
και πολλά άλλα για να κατασκευάσετε 
το σπίτι της Maggy. Κατασκευασµένο από 
υψηλής ποιότητας και ευκρίνειας υλικά 
σε πανέµορφα χρώµατα, ιδανικό για 
κορίτσια (24x6,5x29) εκ. 

€ 32,60 | 64.038
Κατασκευές Magformers 
Minibots kitchen 33 τµχ.
Κατασκευαστικό παιχνίδι µε µαγνήτες που 
αποτελείται από 33 κοµµάτια. Περιέχει 18 
σχήµατα και 15 αξεσουάρ όπως φιγούρα 
ροµπότ, καρέκλες, τραπέζι, ψυγείο, 
φούρνο, παράθυρα και πολλά άλλα για να 
κατασκευάσετε την κουζίνα του Minibot. 
Κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας και 
ευκρίνειας υλικά σε πανέµορφα χρώµατα 
(24x6,5x29) εκ. 

€ 32,60 | 64.039
Κατασκευές Magformers 
Milos mansion set
Κατασκευαστικό παιχνίδι µε µαγνήτες 
που αποτελείται από 33 κοµµάτια. 
Περιέχει 18 σχήµατα και 16 αξεσουάρ 
όπως φιγούρα σκυλάκι, σπιτάκι σκύλου, 
ανακλινόµενο πορτάκι, δέντρο και πολλά 
άλλα για να κατασκευάσετε το σπίτι 
του Milo. Κατασκευασµένο από υψηλής 
ποιότητας και ευκρίνειας υλικά σε 
πανέµορφα χρώµατα (24x29x6,5) εκ. 

”

“Τα Magformers είναι εκπαιδευτικά παιχνίδια κατασκευών που 
επιτρέπουν να δηµιουργήσετε τις δικές σας µαγνητικές τρισδιάστατες 

κατασκευές. Αφήστε την φαντασία σας να καλπάσει και να 
µετατραπεί σε µοναδικές δηµιουργίες. Μπορείτε να κατασκευάσετε 

από πολύχρωµα γεωµετρικά σχήµατα µέχρι σπιτάκια, πύργους 
αλλά και δεινοσαύρους, ροµπότ ή οχήµατα! Η διασκέδαση που 
προσφέρουν είναι απεριόριστη, µαθαίνοντας ταυτόχρονα βασικές 

αρχές κατασκευών και έννοιες όπως η βαρύτητα και ο µαγνητισµός, 
βοηθούν επίσης στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων, της 

λογικής, στην αναγνώριση χρωµάτων/σχηµάτων και την ανάπτυξη 
της γενικότερης δηµιουργικότητας του παιδιού προωθώντας 
παράλληλα την ανάγκη για συνεργασία και επικοινωνία. 
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€ 35,99 | 225.008
Τουβλάκια µεγάλα 120 τµχ.
Σε 5 διαφορετικά χρώµατα, 2 διαφορετικά µεγέθη 
µικρό τουβλάκι (7,5x7,5x4,5) εκ., µεγάλο τουβλάκι 
(15x7,5x4,5) εκ.  

€ 63,54  
| 225.014
Γιγάντια 
Waffles
Σετ 12 τµχ. σε 
4 διαφορετικά 
χρώµατα 
(37x37x37) εκ.

€ 115,22  
| 225.012
Γιγάντια blocks 
σετ 60 τµχ.
Πλαστικό οικοδοµικό 
υλικό σε διάφορα 
χρώµατα, διαστάσεων 
10, 20 και 27 εκ.  

€ 54,64  
| 225.013
Γιγάντια blocks 
σετ 30 τµχ.
Πλαστικό οικοδοµικό 
υλικό σε διάφορα 
χρώµατα, διαστάσεων 
10, 20 και 27 εκ.  

€ 24,78 | 225.016
Κατασκευές µε σχήµατα-
αυτοκινητάκι
4 διαφορετικά χρώµατα σετ 12 τµχ. 
(24x24x24) εκ. 

€ 44,69  
| 225.015
Πύργος µε 
σχήµατα
4 διαφορετικά 
χρώµατα σετ 24 τµχ. 
(24x24x24) εκ. 
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€ 20,26 | 134.010
Αφρώδη γεωµετρικά στερεά-
τουβλάκια µε διαφορετική  
υφή 128 τµχ.
Μαλακό αφρώδες οικοδοµικό υλικό µε πολύ ωραία 
χρώµατα και διαφορετική υφή στα τουβλάκια, για 
ασφαλές κι ευχάριστο παιχνίδι κατασκευών (49x24,5x9,8) εκ. 

€ 22,43 | 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.  

€ 34,36 | 134.050 Γιγαντότουβλα XXL 42 τµχ.
Πλαστικό οικοδοµικό υλικό, γιγαντότουβλα σε διάφορα χρώµατα. Ειδικά σχεδιασµένα 
µε στρογγυλεµένες γωνίες και απολύτως λείες πλευρές για ασφαλές παιχνίδι, 
πιστοποιηµένα, χωρίς τοξικά, ανακυκλώσιµα και πολύ-πολύ ανθεκτικά. Ιδανικά για 
παιδικούς σταθµούς και νηπιαγωγεία. Προωθούν την ανάπτυξη της δηµιουργικότητας, 
των κινητικών δεξιοτήτων και της λογικής σε παιδιά νηπιακής ηλικίας. Ενδεικτικά των 
διαστάσεων το παραλληλόγραµµο κοµµάτι είναι 20x7x9 εκ.  

€ 59,82 | 134.052 Γιγαντότουβλα XXL 60 τµχ.
Πλαστικό οικοδοµικό υλικό, γιγαντότουβλα σε διάφορα χρώµατα. Ειδικά σχεδιασµένα 
µε στρογγυλεµένες γωνίες και απολύτως λείες πλευρές για ασφαλές παιχνίδι, 
πιστοποιηµένα, χωρίς τοξικά, ανακυκλώσιµα και πολύ-πολύ ανθεκτικά. Ιδανικά για 
παιδικούς σταθµούς και νηπιαγωγεία. Προωθούν την ανάπτυξη της δηµιουργικότητας, 
των κινητικών δεξιοτήτων και της λογικής σε παιδιά νηπιακής ηλικίας. Ενδεικτικά των 
διαστάσεων το παραλληλόγραµµο κοµµάτι είναι 20x7x9 εκ.  

€ 70,12 | 320.014 Αφρώδη δοκάρια κατασκευών
Σετ 24 αφρώδη δοκάρια κατασκευών µε όψη ξύλου. Ένα φανταστικό εργαλείο για να 
εισαγάγετε τα παιδιά σε µηχανικές και αρχιτεκτονικές έννοιες όπως η αντίληψη του χώρου, η 
κατανοµή βάρους και η ισορροπία. Τα κοµµάτια είναι ελαφριά και εύκολα διαχειρίσιµα, ενώ 
το αφρώδες υλικό τους είναι αρκετά µαλακό, ώστε σε περίπτωση πτώσης, να προστατεύει 
τους επίδοξους µικρούς µηχανικούς αλλά και το πάτωµα σας. Ετοιµαστείτε για πολλές ώρες 
δηµιουργικής απασχόλησης και παιχνιδιού µε αυτά τα δοκάρια. Τα 12 τµχ. έχουν διάσταση 
(45,7x5x3,8) εκ., τα 6 τµχ. (30,4x5x3,8) και τα άλλα 6 (30,4x10x3,8) εκ. Κατάλληλα για 
ειδικά σχολεία και κέντρα θεραπείας και αποκατάστασης (49x18x33) εκ. 

€ 80,22 | 320.015 
Αφρώδη τούβλα κατασκευών
Αυτά τα 20 τούβλα θα κάνουν τα παιδιά να αισθάνονται σαν πραγµατικοί 
οικοδόµοι, λόγω του ρεαλιστικού µεγέθους τους όπως είναι οι πραγµατικοί 
τσιµεντόλιθοι (20x9,5x6,5) εκ. Κατάλληλα για εσωτερικό και εξωτερικό χώρο σε 
ειδικά σχολεία και κέντρα θεραπείας και αποκατάστασης (40x34x22) εκ. 
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€ 38,56 | 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. ∆ιάσταση λαγού 
16 εκ.  

“

”

€ 209,56  
| 15.089
Γιγάντια τούβλα 
(µπλε-κόκκινο)  
26 τµχ.

 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.  

€ 108,64 | 16.043 Γιγάντιο Jenga
Πύργος 18 τεµαχίων µε βάση το παιχνίδι Jenga και προσαρµοσµένο στο να 
χρησιµοποιηθεί από παιδιά. Βοηθάει στην ανάπτυξη των κοινωνικών, κινητικών 
και λογικών δεξιοτήτων των παιδιών. ∆ύο τρόποι παιχνιδιού: 1ο παιχνίδι, αλλάξτε 
τη θέση µερικών από τα τουβλάκια χωρίς να πέσει ο πύργος! 2ο παιχνίδι, ρίξτε 
το ζάρι και βγάλτε τα τουβλάκια µε το ίδιο αυτοκόλλητο. Το µέγεθος του τούβλου 
ειναι (43,5x4,5x10) εκ. (45,1x45,1x63,1) εκ. 

€ 122,17 | 16.042
Γιγάντια panels κατασκευών
Κατασκευαστικό σετ από 44 panels και 88 
ειδικά συνδετικά για χρήση σε εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους. Αναπτύσσει τη 
δηµιουργικότητα, την φαντασία και καλλιεργεί τη 
συνεργασία στο οµαδικό παιχνίδι. Οι διαστάσεις 
του κάθε panel είναι 25χ25 εκ. και στο καθένα 
µπορούν να συνδεθούν µέχρι και οχτώ άλλα 
κοµµάτια. Ανθεκτικό στο ηλιακό φως και στις 
αλλαγές της θερµοκρασίας (51x37,5x27) εκ. 

€ 212,32 | 15.170
Γιγάντια τούβλα (µπλε-γκρι) 
26 τµχ.

€ 212,32 | 15.171
Γιγάντια τούβλα (πορτοκαλί-πράσινο) 
26 τµχ.
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€ 58,86 | 64.003
Κατασκευές µε 377 Clics σε 
παιχνιδόκουτο µε ρόδες
Το rollerbox περιλαµβάνει περιλαµβάνει 305 clics + 
72 αξεσουάρ + αυτοκόλλητα (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 σύνδεσής τους, µέσω των οποίων τα 
µικρά παιδιά αναπτύσσουν τις κατασκευαστικές, και όχι µόνο, δεξιότητες τους.

€ 66,44 | 64.008
Κατασκευές µε 450 Zoo Clics
Με 424 πολύχρωµα τουβλάκια clics και 
26 αξεσουάρ σε παιχνιδόκουτο. Περιέχει 
οδηγό για 25 διαφορετικές κατασκευές 
(40x29x24) εκ. 

€ 83,37 | 64.063
Κατασκευές µε 560 Clics σε 
παιχνιδόκουτο µε ρόδες
Παιδικό εκπαιδευτικό παιχνίδι κατασκευών-
οικοδοµικού υλικού µε 463 πολύχρωµα τουβλάκια 
clics και 97 αξεσουάρ σε παιχνιδόκουτο µε ρόδες. 
Περιέχει οδηγό για 20 διαφορετικές κατασκευές 
(40x29x8) εκ. 

€ 42,29 | 64.062
Κατασκευές µε 275 Clics
Παιδικό εκπαιδευτικό παιχνίδι κατασκευών-
οικοδοµικού υλικού µε 226 πολύχρωµα τουβλάκια 
clics και 49 αξεσουάρ σε κουβά. Περιέχει οδηγό 
για 10 διαφορετικές κατασκευές, όπως αεροπλάνο, 
ζωάκια, εκσκαφέα κ.α. (29x29x26) εκ. 

€ 49,36 | 64.067
Κατασκευές µε 300 µαλακά 
Junior Clics σε κουβά
Παιδικό εκπαιδευτικό παιχνίδι κατασκευών-οικοδοµικού υλικού, ειδικά 
σχεδιασµένο για µικρότερες ηλικίες! Με 260 junior πολύχρωµα τουβλάκια clics 
(κατασκευασµένα από µαλακότερο υλικό) και 40 αξεσουάρ σε κουβά. Περιέχει 
οδηγό για 25 διαφορετικές κατασκευές για τους µικρούς µας φίλους που 
εισέρχονται στον κόσµο των Clics (29x29x26) εκ. 
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€ 15,09 | 64.069
Κουβάς µε 132 ειδικά 
εργαλεία Clics
Ειδικά εργαλεία κατασκευής για 
τα παιδικά εκπαιδευτικά παιχνίδια 
κατασκευών-οικοδοµικού υλικού µε 
clics. Περιέχει συνολικά 132 τεµάχια 
µε µοναδικά εργαλεία και αξεσουάρ 
κατασκευών clics σε κουβά ακόµα και 
για τους πιο απαιτητικούς δηµιουργούς 
(13x13x21,8) εκ. 

€ 14,19 | 64.075
Κουβάς µε 66 
φωσφορούχα Clics
Με αυτά τα µοναδικά χρωµατικά σετ 
θα µπορέσετε να συµπληρώσετε 
την συλλογή σας από clics και 
να δώσετε περισσότερο χρώµα 
στις δηµιουργίες σας. Περιέχει 65 
φωσφορούχα clics και έναν άξονα/
βάση (13x13x21,8) εκ. 

€ 11,54  
| 64.016
Κατασκευές  
µε 70 Clics
(13x22) εκ. 

€ 15,09 | 64.070
Κουβάς µε 8 ρόδες 
για Clics
Ρόδες για παιδικά εκπαιδευτικά 
παιχνίδια κατασκευών-
οικοδοµικού υλικού µε clics. 
Περιέχει 6 ρόδες + 3 άξονες 
κανονικού µεγέθους και 2 
µεγάλες ρόδες + 1 µεγάλο 
άξονα για να κατασκευάσει το 
παιδί µοναδικά οχήµατα όπως 
αυτοκίνητα αγώνων, τζιπάκια κ.α. 
(13x13x21,8) εκ. 

€ 15,09 | 64.068
Κουβάς µε 150 εργαλεία 
Clics
Εργαλεία κατασκευής για τα παιδικά 
εκπαιδευτικά παιχνίδια κατασκευών-
οικοδοµικού υλικού µε clics. Περιέχει 
συνολικά 150 τεµάχια µε 7 διαφορετικά 
εργαλεία/αξεσουάρ κατασκευών σε κουβά 
(13x13x21,8) εκ. 

€ 9,57 | 64.071
Κουβάς µε 66 Clics σε 
µονοχρωµία
Με αυτά τα µοναδικά χρωµατικά σετ 
θα µπορέσετε να συµπληρώσετε την 
συλλογή σας από clics και να δώσετε 
περισσότερο χρώµα στις δηµιουργίες 
σας. Περιέχει 65 clics σε χρώµατα 
γκρι, µαύρο, πορτοκαλί, λευκό, 
καφέ, διαφανές και έναν άξονα/βάση 
(13x13x21,8) εκ. 

€ 8,75 | 64.074
Κάρτες µε σχέδια 
κατασκευών Glitter 
Clics
Κάρτες κατασκευών για παιδικό 
εκπαιδευτικό παιχνίδι κατασκευών-
οικοδοµικού υλικού glitter clics. 
Περιέχει 15 διαφορετικές κάρτες 
µε οδηγίες glitter κατασκευών.

€ 9,96 | 64.072
Βιβλίο Κατασκευών 
Clics (B τόµος)
Οδηγός κατασκευών για 
παιδικό εκπαιδευτικό παιχνίδι 
κατασκευών-οικοδοµικού 
υλικού clics. Περιέχει 
οδηγίες για 32 διαφορετικές 
κατασκευές (21x0,8x29,8) εκ. 

€ 8,75 | 64.073
Κάρτες µε σχέδια 
κατασκευών Clics
Κάρτες κατασκευών για 
παιδικό εκπαιδευτικό παιχνίδι 
κατασκευών-οικοδοµικού 
υλικού clics. Περιέχει 15 
διαφορετικές κάρτες µε 
οδηγίες κατασκευών.
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€ 22,35 | 64.002
Κατασκευές 
µε 175 Clics
Σε πλαστικό κουβά µε ρόδες 
(24x20,3) εκ. 

€ 23,88 | 64.007
Κατασκευές µε 175 
Glitter Clics
Στον κουβά περιέχεται οδηγός 
για 8 διαφορετικές κατασκευές 
και αυτοκόλλητα (24x23) 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 σύνδεσής τους, µέσω των οποίων τα 
µικρά παιδιά αναπτύσσουν τις κατασκευαστικές, 

και όχι µόνο, δεξιότητες τους.

€ 34,65 | 64.066
Κατασκευές µε 140 Clics 
∆εινόσαυροι
Παιδικό εκπαιδευτικό παιχνίδι κατασκευών-οικοδοµικού 
υλικού µε 105 πολύχρωµα τουβλάκια clics και 
35 αξεσουάρ σε κουτί µε θέµα τους δεινόσαυρους. 
Περιέχει οδηγό για 6 διαφορετικές κατασκευές όπως 
τυραννόσαυρος Rex, πτεροδάκτυλος αλλά και ένα 
µοναδικό Dino Squad υδροπλάνο (38x9x27,5) εκ. 

€ 23,88 | 64.061
Κατασκευές µε 160 Clics
Παιδικό εκπαιδευτικό παιχνίδι 
κατασκευών-οικοδοµικού υλικού µε 
122 πολύχρωµα τουβλάκια clics και 
38 αξεσουάρ σε κουβά. Περιέχει οδηγό 
για 8 διαφορετικές κατασκευές, όπως 
αεροπλάνο, ζωάκια, φορτηγό όχηµα κ.α. 
(24x24x20,3) εκ. 

€ 26,10 | 64.064 Κατασκευές µε 123 Clics Εργοτάξιο
Παιδικό εκπαιδευτικό παιχνίδι κατασκευών-οικοδοµικού υλικού µε 91 πολύχρωµα 
τουβλάκια clics και 32 αξεσουάρ σε κουτί µε θέµα το εργοτάξιο. Περιέχει οδηγό για 5 
διαφορετικές κατασκευές οχηµάτων (38x9x27,5) εκ. 

€ 26,10 | 64.065 Κατασκευές µε 127 Clics Πυροσβεστική
Παιδικό εκπαιδευτικό παιχνίδι κατασκευών-οικοδοµικού υλικού µε 91 πολύχρωµα τουβλάκια 
clics και 36 αξεσουάρ σε κουτί µε θέµα την πυροσβεστική. Περιέχει οδηγό για κατασκευές 
διαφόρων πυροσβεστικών οχηµάτων, όπως hovercraft, canadair κ.α. (38x9x27,5) εκ. 
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€ 13,01 | 135.021
Κατασκευές Funny Flo
Σετ 40 τµχ. σε σάκκο, διαστάσεις κάθε τµχ. 
(7,5x7,5) εκ. (40x24x2) εκ. 

€ 18,37 | 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. ∆ιάµετρος κάθε 
γραναζιού 4 εκ. (26,5x20x6) εκ. 

€ 14,47 | 135.024
Κατασκευές Stick n Build
Προσφέρει στα παιδιά δηµιουργικό παιχνίδι, 
αναπτύσσοντας παράλληλα την φαντασία και την 
λεπτή κινητικότητα. Περιλαµβάνει 180 τµχ. σε σάκκο. 
∆ιάµετρος 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. ∆ιαθέτει και µικρά 
κοµµάτια σύνδεσης (35x20x1) εκ. 

€ 13,53 | 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. 

€ 27,89 | 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. 

€ 25,47 | 135.030
Κατασκευές Funny Flo
Σετ 78 τµχ. σε σάκκο, διαστάσεις 
κάθε τµχ. (7,5x7,5) εκ.  ““ ”

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. 
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€ 24,75 | 135.002
Πολύχρωµο σκουληκάκι
Προσφέρει στα παιδιά δηµιουργικό παιχνίδι, αναπτύσσοντας παράλληλα την φαντασία και την 
λεπτή κινητικότητα. Φτιαγµένο από πολύ ανθεκτικό, φιλικό προς το περιβάλλον βιοδιασπώµενo 
οικολογικό υλικό στα 4 βασικά χρώµατα, σετ 50 τµχ. 5 εκ. το καθένα σε σάκκο (36x23x4) εκ. 

€ 32,35 | 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. ∆ιάµετρος κάθε 
τµχ. 5 εκ. και ύψος κεφαλιού 17 εκ. (20x23,5) εκ. 

€ 28,29 | 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. ∆ιαστάσεις κάθε τµχ (8x3x3) εκ. (20x23,5) εκ. 

€ 30,71 | 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. ∆ιαστάσεις κάθε τµχ. 
(9x4) εκ. (20x23,5) εκ. 

€ 24,63 | 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. ∆ιαστάσεις κάθε τµχ. (4x4) εκ. (14x19x19) εκ. 

€ 29,54 | 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. 
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€ 11,13 | 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. 
∆ιαστάσεις κάθε τµχ. περίπου (9x4) εκ.  

€ 25,84 | 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. 

€ 20,90 | 135.028
Κατασκευές wally-m
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. 

€ 26,05 | 135.029
Κατασκευές Woody junior
∆ιαθέτει 50 ξύλινους δοκούς και 50 πλαστικές 
ενώσεις. Ιδανικό παιχνίδι κατασκευών για παιδικούς 
σταθµούς και νηπιαγωγεία (25x25x8) εκ. 

πλαστικό, βιοδιασπώµενο. Προσφέρει στα παιδιά 
δηµιουργικό παιχνίδι, αναπτύσσοντας παράλληλα 
την φαντασία και την λεπτή κινητικότητα. Το σετ 

€ 27,11  
| 135.033
Κατασκευές 
Woody Cube
∆ιαθέτει 30 ξύλινους 
δοκούς και 40 κύβους. 
Ιδανικό παιχνίδι 
κατασκευών για 
παιδικούς σταθµούς  
και νηπιαγωγεία
(28x44) εκ.

€ 35,53 | 135.031
Κατασκευές Zoozli
Φτιαγµένο από πολύ ανθεκτικό, φιλικό προς το περιβάλλον βιοδιασπώµενo οικολογικό 
υλικό σετ 44 τµχ. (28x44) εκ.

€ 41,98  
| 135.032
Κατασκευές 
8blocks
Φτιαγµένο από πολύ 
ανθεκτικό, φιλικό 
προς το περιβάλλον 
βιοδιασπώµενo 
οικολογικό υλικό σετ 
150 τµχ. (35x60) εκ.
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€ 36,24 | 48.070
Κατασκευές µε interstar links 68 τµχ.
Παιχνίδι κατασκευών και οικοδοµικού υλικού σε κουβά. Η κάθε ράβδος έχει 3 µπάλες 
που επιτρέπουν συνδέσεις σε διαφορετικές θέσεις. ∆ιασκεδαστικές κατασκευές µπορούν 
να κατασκευαστούν εφαρµόζοντας απαλή πίεση στα κοµµάτια (21x21x23) εκ. 

€ 43,44 | 48.071
Κατασκευές µε interstar 
blocks 100 τµχ.
Παιδικό παιχνίδι κατασκευών και 
οικοδοµικού υλικού σε παιχνιδόκουτο. 
∆ιάφορες σειρές blocks, διαφορετικών 
ενοτήτων αυξάνουν τις δυνατότητες 
του παιχνιδιού. ∆ιασκεδαστικές 
κατασκευές µπορούν να κατασκευαστούν 
εφαρµόζοντας απαλή πίεση στα κοµµάτια 
(34x23x17) εκ. 

€ 13,12 | 48.132 Mecatech 106 τµχ.
Παιχνίδι µηχανικών κατασκευών µε πολλαπλές δυνατότητες 
συναρµολόγησης. Επισηµαίνουµε την ποιότητα των υλικών και τα 
µεγάλα αρχεία οδηγών, τα οποία σας επιτρέπουν να δηµιουργείτε 
βήµα προς βήµα διαφορετικά µοντέλα. Περιλαµβάνει διάφορες 
µορφές εύκαµπτων στοιχείων κατασκευής, καρφίτσες, άξονες, 
βίδες και παξιµάδια και διάφορα µεγέθη τροχών. Περιέχει 106 
κοµµάτια, 6 κάρτες και κατσαβίδι (24x6,5x24) εκ. 

€ 21,84 | 48.144
Κατασκευές ECO Beams
Αποτελείται από 32 έγχρωµες δοκούς από οικολογικά 
υλικά για τη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
Έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει δεξιότητες και ικανότητες, 
καθώς επίσης την συγκέντρωση, επιµονή, συνεργασία και 
οµαδική εργασία. Περιλαµβάνει οδηγό που προτείνει 40 
δραστηριότητες µε διαφορετικό επίπεδο δυσκολίας (6x3) εκ. 

€ 29,98  
| 48.152
Κατασκευές 
conexion
∆ηµιουργήστε τρισδιάστατα 
γεωµετρικά σχήµατα. Το σετ 
περιέχει 54 τµχ. 7,5 εκ., 
και 1 οδηγό κατασκευών 
(7,5) εκ. 

€ 29,22 | 30.096
Κατασκευές βεντούζες SPOP
Αποτελείται από 36 κοµµάτια σε διάφορα µεγέθη 3,5 - 4,5 
- 6,0 - 9,6 εκ. που βεντουζάρουν µεταξύ τους. Ενθαρρύνει 
τη δηµιουργικότητα, τις λεπτές κινητικές δεξιότητες, τον 
οπτικό συντονισµό και τον πειραµατισµό. Παρέχει χαλάρωση 
και αισθητική διέγερση. Κατασκευασµένο από υψηλής 
ποιότητας ελαστικό που πλένεται (19x3χ21) εκ.

€ 53,92 | 48.170
Τουβλάκια ECO Super Kim
Αποτελείται από 40 µεγάλα τουβλάκια διαστάσεων 
περίπου 14 εκ. από οικολογικά υλικά για τη µείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Έχει σχεδιαστεί για να 
αναπτύξει τον συντονισµό χεριού-µατιού, τα χρώµατα και 
τις χωρικές έννοιες, την δηµιουργικότητα και κυρίως την 
φαντασία των παιδιών (62x4x43) εκ. 
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€ 13,45 | 
158.019
Κατασκευαστικό 
σετ Engineer
Παιχνίδι κατασκευών 
µικρού µηχανικού µε 
128 τµχ. (46x4x38) εκ. 

€ 28,69 | 185.016
Βαλιτσάκι κατασκευών Technico
Παιδικό παιχνίδι µίµησης µε εργαλεία µηχανικού σε βαλιτσάκι µε 
40 εργαλεία και αξεσουάρ (29,5x24,5x9) εκ. 

€ 24,11 | 159.153
Παιδικά µαστορέµατα
Παιχνίδι κατασκευών για να 
φτιάξουν οι µικροί µάστορες µε 
τα εργαλεία το δικό τους σπίτι 
(24x6,5x24) εκ. 

€ 25,33 | 185.031
Βαλιτσάκι κατασκευών “Bosch”
Παιδικό παιχνίδι µίµησης µε εργαλεία µηχανικού σε βαλιτσάκι. Περιλαµβάνει 20 εργαλεία και 
αξεσουάρ (30x16x18) εκ. 

€ 31,86 | 30.072 Esa-Cost
Σετ σε κουβά που αποτελείται από 60 πολύχρωµα εξάγωνα, φτιαγµένα από πλαστικό 
υψηλής ποιότητας και αντοχής. Συµπεριλαµβάνονται 8 φύλλα κατασκευών (29x19x14) εκ. 

€ 23,89 | 158.044
Κατασκευές Waffles
Σετ 13 τµχ. ∆ιασκεδαστικό και διδακτικό υλικό που 
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 (36x23x47) εκ. 
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€ 29,52 | 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. ∆ιαστάσεις κοµµατιών από 3,5 έως 12 εκ.  

€ 14,49 | 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. 

€ 14,51 | 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. 

€ 48,05  
| 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.  

€ 34,85 | 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.  

€ 27,67  
| 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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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. 

€ 19,38 | 158.018
Μεγάλα τουβλάκια 60 τµχ.
∆ιαθέτει 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. σε παιχνιδόκουτο (47x31x18) εκ. 

€ 11,28 | 158.031 Τουβλάκια Master 78 τµχ.
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. 
σε παιχνιδόκουτο (25,5x38,5x14,5) εκ. 

€ 16,54 | 158.032
Τουβλάκια Master 130 τµχ.
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. σε παιχνιδόκουτο (29,5x43x17,5) εκ. 

€ 20,09 | 158.039
Οικοδοµικό υλικό Genious
Σετ 32 µεγάλων τµχ. διαστάσεων 15x15 εκ. 
από εύκαµπτο πλαστικό (34x17,2x20) εκ. 

€ 15,72 | 158.057
Τουβλάκια Master σε 
παιχνιδόκουτο 84 τµχ.
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. ∆ιαθέτει τουβλάκια σε χρώµα 
κόκκινο, πράσινο, γαλάζιο, κίτρινο 
και πορτοκαλί (35x26x30) εκ. 

€ 19,13 | 158.056 
Τουβλάκια Master σε 
παιχνιδόκουτο 140 τµχ.
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. 
(35x26x30) εκ. 
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€ 14,26  
| 152.054
Κατασκευές κύβοι
Σετ 100 τµχ. Κάθε κυβάκι 
έχει διάσταση 2 εκ. 
(19,5x19,5x6) εκ. 

€ 20,97 | 152.050
Κατασκευές µε ράβδους 
και µπάλες
Σετ 330 τµχ. µε µπάλες 25 χιλ. και 
ράβδους σε µεγέθη 33, 53, 73, 93, 
110 και 135 χιλ. (19,5x19,5x6) εκ. 

€ 15,40 | 152.051
Κατασκευές µε 
ελαστικά καλαµάκια
Σετ 400 τµχ. ενώσεις 
και καλαµάκια 21 εκ. 
(24,6x18,6x13,4) εκ. 

€ 8,21 
 | 152.053
Κατασκευές 
πλαστικά άνθη
Σετ 72 τµχ. σε 6 διαφορετικά 
χρώµατα (20,3x15x10,7) εκ. 

€ 30,17 | 158.055
Τουβλάκια Master σε 
παιχνιδόκουτο 260 τµχ.
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. 
(26x16x37) εκ. 

€ 25,73 | 158.053
Τουβλάκια Master σε 
παιχνιδόκουτο 224 τµχ.
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. (35x26x30) εκ. 

€ 16,25 | 158.054
Τουβλάκια Master µε αξεσουάρ 
σε παιχνιδόκουτο 128 τµχ.
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. 
 (26x16x37) εκ. 

€ 17,27 | 134.051
Κατασκευές µε 45 
BIO τουβλάκια, mijoy
∆ηµιουργήστε πρωτότυπα ζωάκια, 
 αυτοκινητάκια κλπ µε αυτά τα οικολογικά  
τουβλάκια φτιαγµένα από οικολογικό πλαστικό  
(κατασκευασµένο από ρύζι, φοινικέλαιο και  
ίνες φρούτων). Περιλαµβάνονται 45 τεµάχια σε όµορφο κουτί - σπιτάκι µε ρολόι. Κάθε 
χρόνο εκατοµµύρια τόνοι υπολειµµάτων επεξεργασµένου ρυζιού πετάγεται. Πλέον µέσα 
από τα mijoy κάποιοι από αυτούς αξιοποιούνται στο να διασκεδάσουν, να εξελίξουν 
και να διδάξουν τα παιδιά. Επιλέξτε τα και ενώ παίζεται µιλήστε στα νήπια για την 
ανακύκλωση, την οικολογική συνείδηση καθώς επίσης και ότι µπορεί να φτιαχτούν 
πλαστικά παιχνίδια µε πιο οικολογικούς τρόπους όπως από υπολείµµατα αγροτικών 
προϊόντων όπως το ρύζι. ∆ιασκεδάστε, επικοινωνήστε και µάθετε µαζί (30x21x25) εκ.
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€ 35,72 | 65.005
Σφηνοτουβλάκια 
Interstar blocks  
100 τµχ.  
(35x30) εκ. 

€ 34,50 | 65.008
Σφηνοτουβλάκια Interstar σε κουβά 70 τµχ.
(22x21x24) εκ. 

€ 21,48 | 65.011
Σφηνοτουβλάκια Interstar εκφράσεις 80 τµχ.
 (35x30) εκ. 

€ 62,18 | 65.014
Σφηνοτουβλάκια 
Interstar ζωάκια 
150 τµχ.
(41x24x23) εκ. 

€ 61,30 | 65.013
Σφηνοτουβλάκια 
Interstar δρόµος και 
σήµατα 140 τµχ.
(41x24x23) εκ. 

€ 26,16 | 65.006
Σφηνοτουβλάκια 
Interstar links  
80 τµχ.
(55x35) εκ. 
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€ 12,67 | 134.041
Κατασκευές µε 63 BIO τουβλάκια, mijoy
∆ηµιουργήστε πρωτότυπα ζωάκια, αυτοκινητάκια κλπ. µε αυτά τα πλαστικά 
οικολογικά τουβλάκια κατασκευασµένα από ρύζι, φοινικέλαιο και ίνες 
φρούτων. Περιλαµβάνονται 63 τεµάχια σε κουτί (23,5x12,5x34) εκ. 

€ 36,96 | 48.145
Τουβλάκια διαφανή
Aποτελείται από 100 κοµµάτια 
διαφορετικών µεγεθών και 
χρωµάτων. Τα παιδιά θα µπορούν να 
δηµιουργούν διαφορετικές κατασκευές 
και να µάθουν βασικές έννοιες όπως 
τα χρώµατα, τα µεγέθη και την συµµετρία. Το σετ περιλαµβάνει ένα 
φυλλάδιο µε διαφορετικές κατασκευές. Λόγω του ότι είναι διάφανα είναι 
κατάλληλα για να παίζονται πάνω σε φωτειζόµενα τραπέζια. Συνδυάστε 
το µε τους κωδικούς 45.063 και 48.153 (3x6,5) εκ. 

€ 8,77 | 134.027
Τουβλάκια 62 τµχ. σε σάκο
∆ιαθέτουν στρογγυλεµένες γωνίες και λεία επιφάνεια. Κατασκευασµένα από ανθεκτικό πλαστικό σε φωτεινά 
χρώµατα, ειδικά σχεδιασµένα για νήπια. ∆ιατίθενται σε σάκο µεταφοράς και αποθήκευσης (32x24x10) εκ. 

€ 8,95 | 134.039 Τουβλάκια 62 τµχ.
∆ιαθέτουν στρογγυλεµένες γωνίες και λεία επιφάνεια. Κατασκευασµένα 
από ανθεκτικό πλαστικό σε φωτεινά χρώµατα, ειδικά σχεδιασµένα για 
νήπια. ∆ιατίθενται σε κουβαδάκι για εύκολα µεταφορά και αποθήκευση 
µετά το παιχνίδι (19x18) εκ. 

€ 20,76 | 48.130
Φάρµα “Super Blocks”
Τα πιο αγροτικά Super Blocks 38 τµχ. 
Μικρά ζώα, φράχτες, πάγκοι, όχηµα 
και χαρακτήρες για µια περιπέτεια στο 
αγρόκτηµα (25,5x13x38) εκ. 

€ 15,42 | 65.004
Σφηνοτουβλάκια 
Interstar geo 36 τµχ.
 (35x30) εκ. 

€ 22,44 | 65.007
Σφηνοτουβλάκια 
Interstar rings 48 τµχ.
 (55x35) εκ. 
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€ 17,18 | 8.017
Μπάλα αναπήδησης 
χοπ-χοπ Φ66
Για ηλικίες 9+ (66) εκ. 

€ 14,78 | 8.022
Μπάλα αναπήδησης χοπ-χοπ 
«Fantasy» Φ45
Για ηλικίες 5+ (45) εκ. 

€ 13,69 | 8.014
Μπάλα αναπήδησης 
χοπ-χοπ Φ45
Για ηλικίες 5+ (45) εκ. 

€ 15,23 | 8.015
Μπάλα αναπήδησης 
χοπ-χοπ Φ55
Για ηλικίες 7+ (55) εκ. 

“
”

Χρωµατιστές µπάλες 
αναπήδησης υψηλής 
αντοχής µε ειδικά 

ενισχυµένη εργονοµική 
λαβή. Κατάλληλη για 
ποικιλία ασκήσεων 

γυµναστικής και φυσικής 
ισορροπίας ιδιαίτερα από 

µικρές ηλικίες.

€ 27,70 | 8.016
Rody, το φουσκωτό αλογάκι
 (45x68x54) εκ. € 30,60 | 8.042

Gyffy, η φουσκωτή καµηλοπάρδαλη
(45x68x54) εκ. 

€ 30,62  
| 8.054
Raffy, το 
φουσκωτό 
κουνελάκι
(45x66x54) εκ. 

€ 58,92 | 8.055
Rody Max, το 
µεγάλο φουσκωτό 
αλογάκι
(66x96x66) εκ. 

€ 18,56 | 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. 

€ 25,60 | 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. ∆ιατίθεται σε 
λευκό χρώµα (50x32) εκ. 
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€ 3,78 | 121.001
Κώνοι ψυχοκινητικής 32
Με 8 τρύπες, (21,5x32) εκ. 

€ 4,62 | 121.002
Κώνοι ψυχοκινητικής 42
Με 12 τρύπες, (24,5x42) εκ. 

€ 6,88 | 121.003
Κώνοι ψυχοκινητικής 52
Με 16 τρύπες, (28x52) εκ. 

€ 0,93 | 121.013
Συνδετικό ράβδου µε στεφάνι
(3,5x6,5x3,5) εκ. 

€ 7,59 | 121.009
Τούβλα στήριξης
(36x10x15) εκ. 

€ 0,43 | 121.028
Βεντούζες για τούβλα στήριξης
(3,5) εκ. 

€ 2,27 | 121.007
Στεφάνια ψυχοκινητικής Φ70 (50x2) εκ. 

€ 3,12 | 121.008
Στεφάνια ψυχοκινητικής Φ65  (65x2) εκ. 

€ 1,97 | 121.020
Στεφάνια ψυχοκινητικής Φ40  (40x2) εκ. 

€ 2,42 | 121.023
Ρυθµιστής ύψους 10 
σηµείων για κώνο
Συνδυάζεται µε κώνους 
και ράβδους ψυχοκινητικής 
(46) εκ. 

€ 1,08 | 121.014
Συνδετικό στεφάνι µε στεφάνι

€ 0,79 | 
121.012
Συνδετικό ράβδου 
µε ράβδο

€ 4,29 | 121.018
Τούβλα στήριξης µισά (15x10x15) εκ. 

€ 1,64 | 121.004
Ράβδοι ψυχοκινητικής 70
(2,5x70) εκ. 

€ 2,11 | 121.005
Ράβδοι ψυχοκινητικής 100
(2,5x100) εκ. 

€ 2,69 | 121.006
Ράβδοι ψυχοκινητικής 120
(2,5x120) εκ. 

€ 0,88 | 121.019
Ράβδοι ψυχοκινητικής 40
(2,5x40) εκ. 

“
”

Ράβδοι από άριστης ποιότητας σταθερό πλαστικό 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 ανθεκτικό 
υψηλής ποιότητας 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.

∆ιαθέσιµα σε 4 χρώµατα, 
συνδυάζονται µε στεφάνια 

και ράβδους ψυχοκινητικής. 
Οι βεντούζες δεν 
περιλαµβάνονται.

“ ”
Πολυλειτουργικοί κώνοι µε κοµψή σχεδίαση σε 3 διαφορετικές διαστάσεις 

και 4 φωτεινά χρώµατα από άριστης ποιότητας σταθερό πλαστικό. 
Συνδυάζονται µε επίπεδα στεφάνια και ράβδους ψυχοκινητικής. 
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€ 163,65 | 20.061
Σετ κινητικών δεξιοτήτων Νο1
Το σετ αποτελείται απο 5 τούβλα ισσοροπίας 36χ15χ10 εκ., 4 βάσεις µε τρύπα 
2,50 εκ., 4 στεφάνια (1χ60 εκ., 1χ65 εκ. και 2χ50 εκ.), 12 ράβδους 110 εκ. 2 
κώνους χωρίς τρύπες 30 εκ. και 2 κλιπς.  

€ 256,27 | 20.062
Σετ κινητικών δεξιοτήτων Νο2
Το σετ αποτελείται απο 9 τούβλα ισσοροπίας 36χ15χ10 εκ. µε 24 βεντούζες, 8 
στεφάνια 65εκ., 3 πλαστικές σανίδες, 6 κώνους µε 3 τρύπες 30εκ., 6 συνδετικά 
ράβδου µε στεφάνι και 5 ράβδους 110 εκ.  

€ 163,65 | 20.063
Σετ κινητικών δεξιοτήτων Νο3
Το σετ αποτελείται από 2 στεφάνια 65 εκ., 5 στεφάνια 50 εκ., 4 κώνους µε 3 
τρύπες 30 εκ., 5 κώνους µε 12 τρύπες 30 εκ., 6 ράβδους 110 εκ., 2 συνδετικά 
ράβδου µε στεφάνι, ένα σετ µε 6 παλάµες και 6 πατούσες.  

€ 209,95 | 20.064
Σετ κινητικών δεξιοτήτων Νο4
Το σετ αποτελείται από 10 τούβλα ισσοροπίας 36χ15χ10 εκ., 2 στεφάνια 65 εκ., 
4 πλαστικές σανίδες, 2 ράβδους 110 εκ., 2 συνδετικά ράβδου µε στεφάνι.  

€ 84,17 | 20.068
∆ιαδροµή τούνελ 
Πρωτότυπο τούνελ για ασκήσεις εδάφους. 
Αποτελείται απο 4 τόξα και 8 βάσεις.  

€ 146,26 | 20.069
Τούνελ δίνη µε στεφάνια
Αφρώδες τούνελ το οποίο αποτελείται από 2 
µπλε βάσεις 100χ25 εκ. όπου τοποθετούνται τα 
στεφάνια και 10 στεφάνια των 45 εκ.  

€ 146,11 | 20.070
Σετ εκγύµνασης 24 τµχ.
Αποτελείται από 6 κώνους 50 εκ. µε 3 
τρύπες, 6 στεφάνια 65 εκ., 6 ράβδους 70 
εκ. και 6 ράβδους 80 εκ.  
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€ 118,75 | 20.073
Σετ εκγύµνασης 36 τµχ.
Το σετ περιλαµβανει 8 κώνους 30 εκ. µε 12 τρύπες, 8 στεφάνια 40 εκ., 
10 ράβδους 60 εκ., 10 ράβδους 80 εκ.  

€ 302,58  
| 20.065
Σετ κινητικών 
δεξιοτήτων Νο5
Το σετ αποτελείται απο 
13 τούβλα ισσοροπίας 
30χ15χ10 εκ. µε 40 
βεντούζες, 5 πλαστικές 
σανίδες, 2 στεφάνια 
65 εκ., 2 κώνους µε 
12 τρύπες 30 εκ., 
8 ράβδους 110 εκ., 
4 κλιπς και σήµα 
κυκλοφορίας βέλος.  

€ 231,23 | 20.066
Σετ κινητικών δεξιοτήτων «Φαντασία»
Το σετ περιλαµβάνει 25 ράβδους 120 εκ., 10 γιγαντότουβλα, 24 συνδετικά ράβδου 
µε ράβδο, 3 στεφάνια 65, 70, 80 εκ., 1 σε κάθε µέγεθος, 2 κώνους χωρίς τρύπες 
30 εκ., 4 βάσεις µε τρύπα 2,5 εκ. και 2 κλιπς.  

€ 125,65 | 20.067
Βασικό σετ κινητικών δεξιοτήτων 31 τµχ.
Το σετ περιλαµβάνει 6 βάσεις για εµπόδια, 9 ράβδους 110 εκ., 6 συνδετικά 
ράβδου µε ράβδο, 3 συνδετικά ράβδου µε στεφάνι, 4 στεφάνια 40, 50, 60, 70 εκ., 
1 σε κάθε µέγεθος.  

€ 69,98 | 20.071
Σετ εκγύµνασης 21 τµχ.
Το σετ περιλαµβανει 6 κώνους 30 εκ. µε 3 τρύπες, 6 στεφάνια 40 
εκ., 3 ράβδους 60 εκ., 3 ράβδους 70 εκ. και 3 ράβδους 80 εκ.  

€ 176,99 | 20.072
Σετ εκγύµνασης 32 τµχ.
Το σετ περιλαµβάνει 8 κώνους 50 εκ. µε 12 τρύπες, 8 στεφάνια 50 εκ., 8 ράβδους 80 εκ. 
και 8 ράβδους 70 εκ.  
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€ 76,12 | 121.010
∆ιαδροµή ισορροπίας Α
Σετ από 4 πλαστικές σανίδες ισορροπίας που περιλαµβάνει 4 παραλληλόγραµµα και 
1 τετράγωνο τούβλο στήριξης. Οι σανίδες είναι φτιαγµένες από αντιολισθητικό υλικό 
για την µέγιστη προστασία των παιδιών. Ενώ περιλαµβάνονται πυράκια σύνδεσης 
µεταξύ σανίδων και τούβλων. ∆ιατίθενται έξτρα βεντούζες (δεν συµπεριλαµβάνονται) 
για ακόµα µεγαλύτερη ασφάλεια σε λείες επιφάνειες. (550x15x13,5) εκ. 

€ 49,96 | 121.016
∆ιαδροµή ισορροπίας Β
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 κλπ. 
(250x13) εκ. 

€ 119,86  
| 121.033
∆ιαδροµή 
«Higher and 
Lower»
Σετ 6 κυλινδρικών 
βότσαλων ισορροπίας 
µε ύψη 5, 10, 15, 20, 
25 και 30 εκ.  

€ 14,88 | 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. 

€ 10,64 | 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 χεριού 
έχει διαστάσεις (15x18) εκ.  

€ 17,65 | 121.027
Πλαστική σανίδα ισορροπίας
Μία σανίδα αντιολισθιτική (81x15x4) εκ. 

€ 11,29 | 134.014
∆ιαδροµή 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 
(473x12,2x2) εκ. 

€ 0,45 | 121.038
Συνδετικό τούβλου µε σανίδα
(2,5x6,5) εκ. 
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€ 209,84 | 222.019
∆ιαδροµές ισορροπίας νησιά και γέφυρες
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. Πιο 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.  

€ 534,33 
| 222.020
∆ιαδροµή 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 (Φ2x100) εκ. και 2 ενωτικά για τους ράβδους.  

€ 333,34 | 222.021
∆ιαδροµή 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 (Φ40x24) 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.  

€ 296,06 | 222.062
∆ιαδροµή ισορροπίας µε στοιχεία αφής
Νέα διαδροµή µε σανίδες ισορροπίας που διαθέτουν στοιχεία αφής. Κάθε στοιχείο έρχεται µε 
µια εύκολα αναγνωρίσιµη απτική δοµή, µε την οποία τα παιδιά σύντοµα εξοικειώνονται όταν 
χρησιµοποιήσουν τα στοιχεία χωρίς παπούτσια. Αποτελείται από έξι σανίδες µε στοιχεία αφής 
(72,5χ12,5χ7) εκ., τρία κόκκινα βράχια (40χ24) εκ. και τρία κίτρινα βράχια (27χ10) εκ.  

€ 114,93  
| 222.063
Σετ 3 σανίδες 
ισορροπίας µε στοιχεία 
αφής
Κάθε στοιχείο έρχεται µε µια 
εύκολα αναγνωρίσιµη απτική 
δοµή, µε την οποία τα παιδιά 
σύντοµα εξοικειώνονται όταν 
χρησιµοποιήσουν τα στοιχεία χωρίς 
παπούτσια. Οι απτικές δοµές είναι 
κατασκευασµένες από πολύ υψηλής 
ποιότητας λάστιχο. Συνδυάζεται 
εύκολα µε τις διαδροµές ισορροπίας 
222.020, 222.021, 222.044 
(72,5x12,5x7) εκ. 



252 Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ

Φ
υσ

ικ
ή 

αγ
ω

γή
∆

ια
δρ

οµ
ές

 

€  (  
| 165.109
Κύλινδρος
(80x30x30) εκ. «

€  ( | 40.155 
Πέταλο U 70χ40 εκ.
Υψος κορυφής από έδαφος 30 εκ. και πάχος 
προφίλ 20 εκ. (60x40x30) εκ. 

€  ( | 165.111
Τετράγωνο (40x40x30) εκ. 

€  ( | 165.112
Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο
(80x40x30) εκ. 

€  ( | 165.113
Κυκλικό Φ40 Με δύο ηµικύκλια πάχους 30 εκ., (40x40x30) εκ. 

€  ( | 40.151
Σφηνοειδές
(40x30x30) εκ. 

€  ( | 165.134
Τρίγωνο ισόπλευρο (60x60x30) εκ. 

€  ( | 165.117
Τούνελ Φ60 εξάπλευρο
(120x120x30) εκ. 

€  ( | 165.118
Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο
(120x30x30) εκ. 

€  (  
| 165.119
Βάση κυλίνδρου και 
παραλληλεπίπεδου
(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. 

€  ( | 165.212
Τρίγωνο ορθογώνιο (60x40x30) εκ. 

€  ( | 165.116
Τρίγωνο ισοσκελές (80x40x30) εκ. 

€  ( | 165.115
Τρίγωνο ισόπλευρο (40x40x30) εκ. 
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€ 140,40 | 7.022 
Γέφυρα «Rocking»
Tα µικρά παιδιά µπορούν να απολαύσουν 
την αναρρίχηση στην γέφυρα µε τις λαβές, 
αναπτύσοντας ταυτόχρονα συντονισµό και 
ισορροπία. Γυρίζοντάς 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!
ids 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!
lip it over for instant step climbing fun. The molded-in, textured staircase provides grip while helping kids 

develop coordination and balance. rovides 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 
• ridge side has molded-in, textured stairs

• Durable, double-wall plastic construction is weather 
resistant

• ully 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 0 2018
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€ 101,97 | 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. 

€ 237,37 | 222.044
∆ιαδροµή 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 για 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.  

€ 353,16 | 222.066
∆ιαδροµή ισορροπίας «Mini Parkour - SS»
Προωθεί τις κινητικές δεξιότητες των παιδιών αναπτύσσοντας τη µυϊκή δύναµη και την 
ευελιξία καθώς και την αισθητηριακή ολοκλήρωση γενικά αφού µπορεί να συρθεί και να 
σκαρφαλώσει. Επίσης, παίζοντας µε αυτό αναπτύσσεται ο χωρικός προσανατολισµός και ο 
προγραµµατισµός. ∆ιαθέτει µηχανισµούς κλειδώµατος για να εφάπτονται µε ασφάλεια οι 
ράβδοι µεταξύ τους. Τα κοµµάτια του ενώνονται και χωρίζονται πολύ εύκολα για την εύκολη 
αποθήκευση τους. Κατάλληλο για εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. ∆ιατίθενται 6 ράβδοι, 2 
διαγώνια εµπόδια, 2 ευθεία εµπόδια και 4 βάσεις.  
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€ 139,08 | 225.004
Σκάλα ισορροπίας
Ιδανική για µάθηµα φυσικής αγωγής σε νήπια και για την ανάπτυξη της ισορροπίας και του συντονισµού. 
Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση (145x45) εκ. 

€ 83,80 | 225.011
Ρόδες κινητικότητας-γυµναστικής Φ55
Σετ 5 τµχ. (55x17) εκ. 

€ 24,38 | 48.139
Ακολουθήστε τον 
Πλατύποδα
Συνεργαστείτε για να βρεθεί 
ο κρυµµένος Big Foot, 
ξεπεράστε τα εµπόδια και 
πατήστε πάνω στο µονοπάτι. 
Περιλαµβάνει 6 ζευγάρια 
ελαστικές πατούσες, 2 ζάρια 
πορείας, 1 µαλακό εµπόδιο, 
1 φιγούρα Big Foot και 1 
οδηγό (23x13x27) εκ. 
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€ 50,80  
| 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. 

€ 142,84 | 222.058
Τροχός σώµατος Φ46
(46x30) εκ. 

€ 177,26 | 222.059
Τροχός σώµατος Φ59
(59x29) εκ. 

€ 97,88 | 159.161
Λαβύρινθος ισορροπίας
Ο λαβύρινθος ισορροπίας συνδυάζει το παιχνίδι, 
τη διασκέδαση και την άσκηση και µπορεί να 
πάρει 4 µορφές. Μεταβάλλοντας το βάρος, το 
µπαλάκι καταλήγει στο στόχο. Ο λαβύρινθος 
µπορεί να αξιοποιηθεί και ως βοηθητικό 
παιχνίδι χεριών, παρέχοντας νέες προκλήσεις. 
Περιλαµβάνονται 3 µπαλάκια σε διαφορετικά 
µεγέθη (50x37,5x6) εκ. 

“
”

Αυτός ο τροχός είναι µια συναρπαστική δραστηριότητα για τα παιδιά όλων των ηλικιών. Τα παιδιά µπορούν να εξασκηθούν µε αυτόν όταν 
τον έχουν στην πλάτη, στην κοιλιά, ακόµα και όρθια. Οι ενήλικες µπορούν να βοηθήσουν τα µικρά παιδιά να προσγειωθούν µε ασφάλεια 
στο έδαφος, σπρώχνοντας αργά τον τροχό. Αυτές οι ασκήσεις αναπτύσσουν την κινητικότητα του σώµατος, την δύναµη και την ισορροπία. 
∆ύο ή περισσότεροι τροχοί µπορούν να στοιβαχτούν και να δηµιουργήσουν πύργο στον οποίο µπορούν να παίξουν µέσα τα παιδιά. Κάθε 

τροχός είναι κατασκευασµένος από µαλακό συνθετικό λάστιχο για την προστασία των παιδιών αλλά και του δαπέδου.

“
”

Το παιδικό φουσκωτό αλογάκι Rody εδώ και 30 χρόνια παρέχει στα παιδιά ευχάριστες 
ώρες ζωηρού παιχνιδιού γι αυτό έχει µεταµφιεστεί σε έναν πανέµορφο µονόκερο ο οποίος 
παρέχει διασκεδαστική προπόνηση, προωθώντας  παράλληλα την εξάσκηση της ισορροπίας 

και του συντονισµού. Κατασκευασµένο από µαλακό, πολύ ισχυρό υλικό. Χάρη στην 
αφαιρούµενη βάση τραµπάλας (κωδ. προϊόντος 8.072) ή στην αφαιρούµενη βάση µε ρόδες 
(κωδ. προϊόντος 8.083) που µπορείτε να αγοράσετε σαν αξεσουάρ είναι δυνατή η µετατροπή 
του Rody Magical Unicorn σε ένα κουνιστό µονόκερο τραµπάλα ή σε µονόκερο κύλησης.

€ 91,01 | 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. 

€ 32,82 | 8.098-4
Rody ροζ ο 
φουσκωτός  
µονόκερος
(45x68x54) εκ. 

€ 32,82 | 8.098
Rody γκρι ο 
φουσκωτός 
µονόκερος
(45x68x54) εκ. 
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Παιχνίδι ευστοχίας µε κρίκους
∆ιασκεδαστικό παιδικό παιχνίδι δεξιοτεχνίας, 
επιδεξιότητας και στόχευσης. Περιλαµβάνει 
επιφάνεια στόχου και χρωµατιστούς κρίκους 
(48x48x8) εκ. 

€ 22,98 | 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.  

€ 5,80 | 121.017
Ξυλοπόδαρα µε αντιολισθητικό λάστιχο
Ζεύγος ξυλοπόδαρα, ιδανικά για ασκήσεις ισορροπίας, 
αλλά και για αγώνες... ταχύτητας. Φτιαγµένα από άριστης 
ποιότητας σταθερό πλαστικό σε 4 λαµπερά χρώµατα. 
∆ιαθέτουν σχοινί (µήκους 60 εκ.) για καλύτερη στήριξη 
του αναβάτη και αντιολισθητικό λάστιχο για περισσότερη 
σταθερότητα και ασφάλεια. Ύψος 12,5 εκ. (14x12,5) εκ. 

€ 7,23 | 15.123 Ξυλοπόδαρα
Ζεύγος ξυλοπόδαρα, ιδανικά για ασκήσεις ισορροπίας, 
αλλά και για αγώνες... ταχύτητας. Φτιαγµένα από άθραυστο 
σταθερό πλαστικό σε 3 λαµπερά χρώµατα. ∆ιαθέτουν 
σχοινάκι στήριξης στα παπούτσια (13,5x19,5) εκ. 

€ 50,53 | 222.028
Παιχνίδι ευστοχίας µε κρίκους µεταλλικό
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. ∆ιαθέτει δύο υποστηρίξεις προκειµένου η κλίση του 
παιχνιδιού να γίνει γωνία ώστε να βοηθάει τα µικρότερα σε 
ηλικία παιδιά (50x50x18) εκ. 

€ 130,08 | 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. 

€ 6,49 | 158.045
Παιχνίδι ευστοχίας µε καλαθάκια
∆ιασκεδαστικό παιχνίδι ευστοχίας σε όµορφα 
χρώµατα µε 5 µπαλάκια. Συµβάλλει στην ανάπτυξη 
του συντονισµού 
των χεριών των 
µατιών των παιδιών 
(56x56x13) εκ. 

€ 14,26  
| 8.093
Επίπεδα βραχάκια 
ισορροπίας
Βραχάκια για παιχνίδια 
ισορροπίας ή άλλα  
οµαδικά παιχνίδια 
δηµιουργικής  
απασχόλησης. 
Κατασκευασµένα από 
ανθεκτικό και πολύ  
ελαστικό πλαστικό υλικό 
ιδανικό για µικρά παιδιά. 
Το σετ αποτελείται από 9 
βραχάκια διαµέτρου 9,5 εκ. 
∆ιαθέτει 2 κόκκινα, 2 κίτρινα, 
2 µπλε, 2 πράσινα  
και 1 φουξ.

€ 11,57 | 45.014
Σακουλάκια ισορροπίας 
Το σετ περιλαµβάνει 4 διαφορετικού χρώµατος 
καλοφτιαγµένα σακουλάκια 250 γρ. (16x11) εκ. 
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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. ∆ιαθέτει 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. 

€ 124,35 | 222.022
Κορυφές ισορροπίας
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.  

€ 29,06 | 
222.054
Ιµάντες για 
τον λαβύρινθο 
αποκατάστασης
Οι ιµάντες στήριξης 
προσφέρουν στα παιδιά 
µεγαλύτερη ασφάλεια 
κατά τη χρήση του 
λαβύρινθου 222.053  

€ 89,95 | 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. 

€ 192,33 | 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. 

€ 115,99  
| 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 2 επίπεδα δυσκολίας 
και κάθε σετ περιλαµβάνει 
3 διαφορετικές προκλήσεις 
(55x42x16) εκ. 
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| 222.043
∆ίσκος δύο όψεων  
µε αέρα Φ39
Συνδυάζεται µε τον κωδικό 
222.060 (39x12) εκ. 

€ 28,55 | 222.052
Σανίδα ισορροπίας και 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. 

€ 11,65 | 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. 

€ 10,06 | 121.026
Σακουλάκια ισορροπίας
Το σετ περιλαµβάνει 4 χρωµατιστά 
σακουλάκια βάρους 200 γρ. 
το καθένα, καλοφτιαγµένα 
κατάλληλα για ασκήσεις 
ισορροπίας, στόχευσης και µυϊκής 
ενδυνάµωσης (9,5x9,5) εκ. 

€ 7,29 | 8.057 Βραχάκι και βάση 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. ∆ιαθέτουν 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. 

€ 6,03 | 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. 

€ 100,09  
| 222.060
∆ίσκος δύο όψεων 
µε αέρα Φ58
Συνδυάζεται µε τον κωδικό 
222.043 (58x17) εκ. 

”

“Ένας µοναδικός δίσκος εξισορρόπησης µε 
σκληρή επιφάνεια σε µια µαλακή φουσκωτή 

βάση, ιδανικός 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 τον δίσκο εξισορρόπησης πιο 
δύσκολο. Κατάλληλο για παιχνίδι, εκπαίδευση 

και αποκατάσταση σε όλες τις ηλικίες. 

€ 56,47 | 222.001
∆ιαδροµή 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. 
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€ 33,52 
| 222.017
∆ίσκος ισορροπίας
Πλαστικός δίσκος κατάλληλος 
για ασκήσεις ισορροπίας 
τόσο σε παιδιά όσο και σε 
ενήλικες (40x9) εκ. 

€ 104,69 | 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. 

€ 43,87 | 8.059
Μαλακός δίσκος ισορροπίας και 
γυµναστικής «senso» Φ55
∆ίσκος 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. 

€ 21,99 | 8.060
Μαλακός δίσκος ισορροπίας 
και γυµναστικής «senso» Φ39
∆ίσκος ισορροπίας Disc o Sit, κατάλληλος 
για ασκήσεις ισορροπίας, συντονισµού και 
εκγύµνασης, στοχεύει στην σταθεροποίηση 
της στάσης και την αύξηση της ευελιξίας. 
∆ιαθέτει senso ανάγλυφη επιφάνεια που 
διεγείρει τα νεύρα αίσθησης της αφής, 
ενισχύοντας παράλληλα την κυκλοφορία του 
αίµατος (39) εκ. 

€ 18,50 | 8.061
Μαλακός δίσκος ισορροπίας 
και γυµναστικής «senso» Φ32
∆ίσκος ισορροπίας Disc o Sit Jr, κατάλληλος 
για ασκήσεις ισορροπίας, συντονισµού και 
εκγύµνασης, στοχεύει στην σταθεροποίηση 
της στάσης και την αύξηση της ευελιξίας. 
∆ιαθέτει senso ανάγλυφη επιφάνεια που 
διεγείρει τα νεύρα αίσθησης της αφής, 
ενισχύοντας παράλληλα την κυκλοφορία του 
αίµατος (32) εκ. 

€ 42,74 | 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. 

€ 52,58 | 222.023
Βράχοι ισορροπίας
Σετ 6 βράχων ισορροπίας. 
Αποτελείται από 3 µικρούς 
διαστάσεων (25x25x4,5) εκ. 
και 3 µεγάλων διαστάσεων 
(36x36x8,5) εκ.  

€ 32,16 | 
222.010
Ξύλινος δίσκος 
ισορροπίας
Επενδυµένος µε 
καουτσούκ κατάλληλος 
για ασκήσεις ισορροπίας 
τόσο σε παιδιά όσο και 
σε ενήλικες (38x9) εκ. 

€ 39,05 | 222.065
∆ίσκος συγκέντρωσης  
και υποστήριξης αισθήσεων 
Mini SWNX
Πλαστικός σταθερός δίσκος µε αντιολισθητική 
επιφάνεια µε σχοινί κατασκευασµένο από 
πολυεστέρα τοποθετηµένο σε ανθεκτική 
κρεµάστρα. Ο δίσκος βοηθά τα ανήσυχα 
παιδιά να µετριάσουν την επιθυµία τους να 
κινηθούν και βελτίωνει την συγκέντρωση 
τους. ∆ιαθέτει ρυθµιζόµενη ανάρτηση η οποία 
προσαρµόζεται καθώς µεγαλώνει το παιδί 
(21x75) εκ. 
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€ 95,78 | 222.003
Rollerboard super
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. 

€ 32,82 | 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.  

€ 67,50  
| 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. 
∆ιαθέτει πλαστικούς 
τροχούς και πεντάλ, 
άξονα από χάλυβα και 
ελαστικά από καουτσούκ 
(36x48x16) εκ. 

€ 95,35 | 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. 

€ 79,16 | 222.037
Plasmacar
Χάρη στις κοµψές γραµµές και το χαµηλό προφίλ του, είναι σίγουρα αυτοκίνητο αγώνων! Για 
το Plasµacar 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! ∆εν συνιστάται για χρήση σε δάπεδα από σκληρό ξύλο ή 
πλαστικοποιηµένο δάπεδο. ∆εν διαθέτει πεντάλ. Μέγιστο βάρος σε ανώµαλες επιφάνειες 55 
κιλά. Μέγιστο βάρος σε οµαλές επιφάνειες 100 κιλά (79x35x41) εκ. 

€ 16,63 | 222.038
Ποδηλατικό παιδικό κράνος
Παιδικό κράνος ασφαλείας µε προσαρµογές µεγέθους και 
ρυθµιζόµενο ιµάντα για το πηγούνι µε κλείσιµο ασφαλείας. ∆εν 
είναι κατάλληλο για άλλες δραστηριότητες όπως αναρρίχηση όπου 
υπάρχει κίνδυνος στραγγαλισµού. Το µέγεθος ρυθµίζεται 52-56 
εκ. Πιστοποιηµένο κατά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 1078.  

€ 16,17 | 30.001
Rollerboard
Παιδικό πατίνι µε αντιολισθητική 
επιφάνεια ιδανικό για την 
ανάπτυξη συντονισµού κινήσεων 
και ισορροπίας (26x40) εκ. 
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€ 208,31 | 222.032
Τρίκυκλο µικρό
Το µικρό τρίκυκλο είναι 
αξιαγάπητο στα παιδιά. 
Βοηθά στην ανάπτυξη 
κινητικών δεξιοτήτων των 
παιδιών, εκπαιδεύει τους 
µυς τους και αναπτύσσει 
την αίσθηση του συντονισµού και του χώρου. Ύψος θέσης 28 
εκ. (87x45x69) εκ. 

€ 298,49 | 222.041
Κυκλικό ποδήλατο Μύλος
∆ιασκεδαστικό καρουζέλ που αµφισβητεί την ικανότητα 
των παιδιών να συντονίζονται, καθώς οι τροχοί µπορούν 
να τα οδηγήσουν σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Παρέχει 
πολυάριθµα παιχνίδια κοινωνικού χαρακτήρα. Ύψος 
θέσεων 31 εκ. (100x43x52) εκ. 

€ 114,82  
| 222.039
Σκούτερ βασικό
Πολύ καλής ποιότητας και 
σταθερό σκούτερ µε τρεις 
τροχούς και µεγάλο πέλµα 
(59x44x58) εκ. 

€ 616,41 | 222.040
Όχηµα για όλους
Ένα ασυνήθιστο όχηµα που µπορεί να περιστρέφεται 
και να κινείται µπρος-πίσω. Αναπτύσσει τις δεξιότητες 
συντονισµού των παιδιών και βοηθά στην αποδοχή του 
διαφορετικού όπως είναι οι άνθρωποι µε ιδιαιτερότητες. 
Ύψος θέσης 40 εκ. (89x89x63,5) εκ. 

€ 94,19 | 222.036
Pushbike
Το όχηµα είναι κατάλληλο για πολύ µικρά 
παιδιά αφού οι διπλοί µπροστινοί τροχοί 
παρέχουν επιπλέον υποστήριξη κατά την 
εκπαίδευση των δεξιοτήτων ισορροπίας. 
Μετακινείται σπρώχνοντας το προς τα 
εµπρός µε τα πόδια (54x43x41) εκ. 

€ 107,46  
| 222.033
Τρίκυκλο «mini»
Κλασικό παιδικό τρίκυκλο 
µε χώρο για τα πόδια του 
παιδιού και ρυθµιζόµενο 
κάθισµα. Ύψος θέσης 31 
εκ. (62x45x53) εκ. 

€ 97,67 | 222.034
Ποδήλατο ισορροπίας 
«Runner»
Ο χαµηλός σχεδιασµός του 
επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση 
ακόµα σε πολύ µικρά παιδιά. Ύψος 
θέσης 31 εκ. (75x41x43) εκ. 
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€ 24,32 | 159.182
Κρίκοι ισορροπίας και 
ευστοχίας
Σετ 10 κρίκων µε χρωµατιστή 
αρίθµηση για πολλές δραστηριότητες. 
Συµπεριλαµβάνονται 3 σακουλάκια 
ισορροπίας καθώς και βιβλίο µε οδηγίες για πολλά παιχνίδια 
εσωτερικού αλλά και εξωτερικού χώρου (32x32x2,5) εκ. 

€ 3,30 | 86.002
Στεφάνι χούλα χούπ µονόχρωµο
Στρογγυλό στεφάνι χούλα χούπ για ασκήσεις 
χορού και γυµναστικής, από πολύ ανθεκτικό 
πλαστικό υλικό (67x2) εκ. 

€ 2,09 | 147.010
Στεφάνι χούλα χουπ ριγέ
Στρογγυλό στεφάνι χούλα χούπ για ασκήσεις χορού 
και γυµναστικής, από πολύ ανθεκτικό πλαστικό υλικό. 
∆ιατίθεται σε 4 χρώµατα (60x2) εκ. 

€ 12,20  
| 222.012
Κρίκοι 
δραστηριοτήτων
Σετ 6 πολύχρωµων 
κρίκων δραστηριοτήτων 
κατασκευασµένων από µαλακό 
καουτσούκ. Σχεδιασµένοι 
για ασκήσεις γυµναστικής, 
ρυθµικής αλλά και ισορροπίας, 
κατάλληλοι για παιδιά αλλά 
και ενήλικες (16,4x) εκ. 

€ 161,99 | 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 καρουζέλ και η παχιά άκρη του 
καθίσµατος καθιστά τα παιδιά ασφαλή (56x25) εκ. 

€ 67,50 | 222.030
Κοάλα
Κατασκευασµένο από 8 χιλ. πλαστικό µε πληθώρα 
δυνατοτήτων που αποσκοπούν στην αντίληψη του 
χώρου και στην ανάπτυξη της 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 για να µη πέσουν τα παιδιά ή πιάσουν 
τα δάχτυλα τους (65x45) εκ. 

€ 39,30 | 48.140
Ενσυνείδηση και παιδιά
 Ο καλύτερος τρόπος για να διεξάγετε 
ασκήσεις χαλάρωσης και αυτογνωσίας 
µέσα σε ένα παιχνίδι. Περιλαµβάνει 
εναλλάξιµους δίσκους για να 
δοκιµάσετε διαφορετικές τεχνικές και παιχνίδια που αποσκοπούν στη 
βελτίωση της ψυχικής και σωµατικής υγείας των παιδιών. Έρχεται µε 
πρόσθετο ψηφιακό περιεχόµενο. Περιλαµβάνει µια γιγάντια σβούρα, 
έξι πλαστικούς δίσκους και βιβλίο οδηγιών (40x50) εκ. 

€ 20,15 | 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. 
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€ 70,73 | 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. 

€ 41,95 | 222.006
Επιδαπέδια κούνια και σβούρα 
ισορροπίας Φ68
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. 

€ 40,26 | 222.026
Μαξιλάρι επιδαπέδιας 
κούνιας και σβούρας 
ισορροπίας
Μαξιλάρι ειδικά σχεδιασµένο για την 
επιδαπέδια κούνια, σβούρα ισορροπίας 
68 εκ. σε γκρι χρώµα. Κατασκευασµένο 
από µαλακό ύφασµα µε µη ελαστικές 
τελείες από καουτσούκ στην κάτω 
πλευρά (64x26,5) εκ.  

€ 95,51 | 222.007
Επιδαπέδια κούνια και σβούρα ισορροπίας Φ80
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. 

€ 42,57 | 222.046
Βράχος αναπήδησης
Ο βράχος αναπήδησης είναι 
κατασκευασµένος µε µαλακή 
βάση, σκληρή κορυφή και µε 
3 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. 

€ 41,22 | 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 2 
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. 

€ 44,52 | 7.028
Επιδαπέδια κούνια
Ο επιδαπέδιος δίσκος κατασκευασµένος ειδικά για 
την ψυχαγώγηση και την ανάπτυξη των κινητικών 
δεξιοτήτων των παιδιών. Επιτρέπει στο παιδί αρχικά µε 
την βοήθεια ενός ενήλικα και αργότερα από µόνο του 
να κουνηθεί, να κάνει τραµπάλα και να περιστραφεί 
τριγύρω. ∆ιαθέτει χειρολαβές για την µεγαλύτερη 
ασφάλεια των παιδιών (63,5x24,1) εκ. 
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€ 19,85 | 8.008
Μπάλες αφής αντιστρές
Ένα πανέµορφο σετ από 6 ανάγλυφες µπάλες µε 6 
διαφορετικά λαµπερά χρώµατα, φτιαγµένες από άριστης 
ποιότητας ελαστικό υλικό. Ενδυναµώνουν την αίσθηση 
της αφής και τις κινητικές ικανότητες. ∆ιεγείρουν τα 
νεύρα των χεριών και είναι κατάλληλες για ασκήσεις 
επανόρθωσης της αίσθησης της αφής (12) εκ. 

€ 15,71 | 8.025
Κρίκοι αφής και αντιστρές
Σετ 4 κρίκων 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. 

€ 0,99 | 8.027
Μπαλάκια αντιστρές
Σε 4 χρώµατα από πολύ ανθεκτικό υλικό (5) εκ. 

€ 12,37 | 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. 

€ 6,01 | 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. 

€ 17,85 | 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. 

€ 30,32 | 48.141
Μπάλες καουτσούκ µε διαφορετική υφή
Σετ 6 αισθητικών σφαιρών, διάµετρος 7 εκ. από φυσικό 
καουτσούκ. ∆εδοµένου ότι είναι κατασκευασµένα από µαλακό 
υλικό, είναι πολύ εύκολο να πιαστούν και είναι κατάλληλα 
για το χειρισµό και το δάγκωµα από βρέφη. Τα διαφορετικά 
χρώµατα και οι υφές τους ενισχύουν την αισθητική διέγερση 
- τόσο αφής όσο και οπτική - και συµβάλλουν στην ανάπτυξη 
των κινητικών δεξιοτήτων των παιδιών (7) εκ. 

€ 6,86 | 30.095
Λαστιχένια µπάλα δίχτυ
Μπάλα φτιαγµένη από λάστιχο που ξαναγυριζει πάντα 
στο αρχικό της σχήµα. Εύκολη στο πέταγµα και στο 
πιάσιµο ακόµη και µε ένα µόνο δάχτυλο. Κατάλληλη για 
µικρά χεράκια αλλά και την ειδική αγωγή (11,5) εκ. 
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€ 77,82 | 222.002
∆ίσκοι 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.  

€ 77,43 | 222.047
∆ίσκοι 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.  

€ 24,09 | 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. 

€ 16,78 | 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. 

€ 24,42 | 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. 

€ 23,04 | 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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€ 22,79 | 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. 

€ 7,77 | 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. 

€ 2,81 | 8.081
Μπάλες «Reflexball»Φ9
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. ∆ιαθέτει φυλλάδιο µε 
προτεινόµενες ασκήσεις (9) εκ. 

€ 5,17 | 8.082
Μπάλες «Reflexball» Φ8
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. ∆ιαθέτει φυλλάδιο µε 
προτεινόµενες ασκήσεις (8) εκ. 

€ 22,83 | 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. 

€ 22,48 | 8.071
Κύλινδρος «Training Roll»
Ο φουσκωτός κύλινδρος Training Roll 
προτείνεται ως πιο advance µοντέλο 
του Fit-Ball Roller. ∆ιαφέρει 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. 

€ 6,26 | 320.027 Κύλινδρος µασάζ
Ο κύλινδρος είναι ιδανικός για αποκατάσταση µετά από τραυµατισµούς και µασάζ 
οποιουδήποτε σηµείου του σώµατος. Οι ειδικοί κωνικοί αισθητήρες που διαθέτει κατά µήκος 
της επιφάνειας του διεγείρουν την κυκλοφορία του αίµατος και προσφέρουν θεραπεία 
αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Κατάλληλος για ειδικά σχολεία και κέντρα θεραπείας και 
αποκατάστασης (12,5x5,5) εκ. 

€ 2,32 | 320.020
Μπάλα αντιστρές µε υφή (µε 
εσωτερικές µπάλες)
Ανακουφίζει από το άγχος ενώ ταιριάζει ακριβώς στην 
παλάµη του χεριού. Στο εσωτερικό της διαθέτει πολλές 

µικρότερες µπάλες µε ζελέ οι 
οποίες κινούνται εσωτερικά 

κατά την πίεση. Κατάλληλη 
για ειδικά σχολεία και 
κέντρα θεραπείας και 
αποκατάστασης (6,5) εκ. 



267Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ

Φ
υσ

ικ
ή 

αγ
ω

γή
Μ

πά
λε

ς 
φυ

σι
κο

θε
ρα

πε
ία

ς 

€ 7,64 | 8.053
Μπάλα γυµναστικής ροζ Φ30
(30) εκ. 

€ 18,65 | 8.012
Μπάλα γυµναστικής classic Φ65 (65) εκ. 

€ 21,76 | 8.018
Μπάλα γυµναστικής classic Φ75 (75) εκ. 

€ 29,63 | 8.019
Μπάλα γυµναστικής Φ85  (85) εκ. 

€ 15,23 | 8.028
Μπάλα γυµναστικής classic Φ55 (55) εκ. 

€ 34,67 | 8.029
Μπάλα γυµναστικής Φ95 (95) εκ. 

€ 65,06 | 8.030
Μπάλα γυµναστικής Φ120 (120) εκ. “ ”

Μπάλες γυµναστικής υψηλής αντοχής, αντιολισθητικές κατάλληλες για ποικιλία ασκήσεων 
γυµναστικής, φυσικής ισορροπίας, φυσικοθεραπείας και ψυχοκινητικής αποκατάστασης, 
φτιαγµένες από ανθεκτικό πλαστικό µε λαµπερά χρώµατα. Κατάλληλες 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.

€ 16,76 | 8.048
Μπάλα γυµναστικής διάφανη Φ55 (55) εκ. 

€ 19,43 | 8.049
Μπάλα γυµναστικής διάφανη Φ65 (65) εκ. 

€ 21,80 | 8.050
Μπάλα γυµναστικής διάφανη Φ75 (75) εκ. 

€ 34,34 | 8.051
Μπάλα γυµναστικής διάφανη Φ95 (95) εκ. 

€ 39,02 | 8.036
Μπάλα ασκήσεων - χαλάρωσης 
32 εκ., 3 κιλά.

€ 12,56  
| 8.100
Μπάλα 
γυµναστικής 
classic 45 εκ.
1,35 εκ. - 1,54 εκ. 
(45) εκ. 

€ 32,74 | 8.097
Μπάλα γυµναστικής plus 95 εκ.
Η µπάλα Physio Gymnic Plus αντιπροσωπεύει την τεχνική 
εξέλιξη του Gymnic Classic. Εκτός από τα συνήθη χαρακτηριστικά 
της ελαστικότητας και της απόδοσης, αυτή η έκδοση παρέχει 
µεγαλύτερη ασφάλεια σε περίπτωση τρυπήµατος ή αιχµηρού 
αντικειµένου χάρη στο υλικό Burst Resistant Quality. Για το 
λόγο αυτό είναι ένα τέλειο εργαλείο για όλες τις εφαρµογές σε 
γυµναστήριο, φυσική θεραπεία, ενεργά καθίσµατα. Κατάλληλη 
και για ασκήσεις φυσικοθεραπείας σε ζώα συντροφιάς-κατοικίδια 
(95) εκ. 
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€ 22,68 | 8.031
Μπάλα γυµναστικής 
φυστίκι Φ30 (50x30) εκ. 

€ 26,78 | 8.032
Μπάλα γυµναστικής 
φυστίκι Φ40 (65x40) εκ. 

€ 36,37 | 8.033
Μπάλα γυµναστικής 
φυστίκι Φ55 (90x55) εκ. 

€ 47,78 | 8.034
Μπάλα γυµναστικής 
φυστίκι Φ70 (115x70) εκ. 

€ 64,95 | 8.035
Μπάλα γυµναστικής 
φυστίκι Φ85 (130x85) εκ. 

€ 9,93 | 8.044
Sensyball Φ20
Οι θεραπευτικές µπάλες Sensyball είναι µαλακές και 
ευχάριστες στην αφή, ενώ χάρη στη κατασκευή τους 
παρέχουν µία υγιή διέγερση των σηµείων πίεσης. Ιδανικές 
για ασκήσεις ρεφλεξολογίας, χαλάρωσης, φυσικοθεραπείας 
αλλά και εργοθεραπείας χαµηλής έντασης. Η συσκευασία 
διαθέτει φυλλάδιο µε προτεινόµενες ασκήσεις (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.

€ 22,95 | 8.078
Μπάλα φυσικοθεραπείας µε ήχο
∆ιαφανής 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 (55) εκ. 

€ 5,99 | 8.076
Θεραπευτικά µπαλάκια χεριού
Το κόκκινο µπαλάκι είναι 5,5 εκ. και το κίτρινο 4 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.“

”

Η Therasensory διαφέρει από την 
κλασσική φυσιοθεραπευτική µπάλα 
λόγω των µικρών ανάγλυφων που 
υπάρχουν σε όλη την επιφάνεια της. 
Ενισχύει την αίσθηση και παράλληλα 

κάνει µασάζ το οποίο ευνοεί την 
κυκλοφορία του αίµατος. Κατάλληλη 
για γυµναστική αποκατάστασης και 

για pilates. ∆ιατίθεται σε κόκκινο και 
τιρκουάζ χρώµα αντίστοιχα. 

€ 37,36 | 8.056 Μπάλα γυµναστικής φυστίκι «Senso» Φ50
Κατάλληλη για ασκήσεις γυµναστικής, φυσιοθεραπείας, αισθήσεων, φυσικής ισορροπίας, κινησιοθεραπείας και κινητικής 
αποκατάστασης, φτιαγµένη από ανθεκτικό πλαστικό σε λαµπερό πορτοκαλί χρώµα. Η senso ανάγλυφη επιφάνειας της διεγείρει 
τα νεύρα αίσθησης της αφής, ενισχύοντας παράλληλα την κυκλοφορία του αίµατος. 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 και υπερεκτάσεις και όχι µόνο (80x50) εκ. 

€ 55,92 | 8.073
Μπάλα αισθήσεων Φ100
(100) εκ. 

€ 19,26 | 8.074
Μπάλα αισθήσεων Φ65
(65) εκ. 

€ 6,72 | 8.094 Μυοχαλαρωτική µπάλα 15 εκ.
Η µυοχαλαρωτική µπάλα έχει διάµετρο 15 εκ. και βάρος 300 γρ. Είναι ιδανική για ασκήσεις 
ρεφλεξολογίας, χαλάρωσης, φυσικοθεραπείας αλλά και εργοθεραπείας χαµηλής έντασης. Η 
συσκευασία διαθέτει φυλλάδιο µε προτεινόµενες ασκήσεις. ∆ιατίθεται σε περλέ χρώµα (15) εκ. 

€ 36,37 | 8.095
Μπάλα γυµναστικής φυστίκι plus µήκος 90χΦ55 εκ.
Η µπάλα γυµναστικής (φυστίκι) (κύλινδρος) είναι κατάλληλη για 
ασκήσεις γυµναστικής, φυσιοθεραπείας, αισθήσεων, φυσικής ισορροπίας, 
κινησιοθεραπείας και κινητικής αποκατάστασης, φτιαγµένη από ενισχυµένο 
ανθεκτικό πλαστικό σε εντυπωσιακό πράσινο χρώµα. 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. Κατάλληλη και για ασκήσεις φυσικοθεραπείας σε ζώα συντροφιάς-
κατοικίδια (55x90) εκ. 

€ 47,78 | 8.096
Μπάλα γυµναστικής φυστίκι plus 
µήκος 115χΦ70 εκ. (70x115) εκ. 
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“ ”
Οι µπάλες Gymnic Plus αντιπροσωπεύουν την τεχνική εξέλιξη του Gymnic Classic. Εκτός από τα συνήθη 
χαρακτηριστικά της ελαστικότητας και της απόδοσης, αυτή η έκδοση παρέχει µεγαλύτερη ασφάλεια σε 

περίπτωση τρυπήµατος ή αιχµηρού αντικειµένου χάρη στο υλικό Burst Resistant Quality. Για το λόγο αυτό 
είναι ένα τέλειο εργαλείο για όλες τις εφαρµογές σε γυµναστήριο, φυσική θεραπεία, ενεργά καθίσµατα.

“
”

 Οι µπάλες Heavymed αποτελούν µια εξέλιξη της κλασικής µπάλας. ∆ιατίθενται σε 
διαφορετικά βάρη, οι µπάλες αυτές συγκεντρώνουν το βάρος τους σε συµπαγές 
µέγεθος. Είναι πολύ δηµοφιλείς στη γυµναστική και την αποκατάσταση. Γεµίζονται 

αποκλειστικά µε νερό, η επιφάνεια τους επιτρέπει µια καλή πρόσφυση. Χάρη 
στην ελαστικότητα του υλικού, οι µπάλες Heavymed είναι ασφαλείς για χρήση σε 

οποιοδήποτε είδος δαπέδου ή επιφάνειας. Περιλαµβάνουν βιβλίο ασκήσεων.

€ 16,28 | 8.084
Μπάλα γυµναστικής 
plus Φ55 (55) εκ. 

€ 21,32 | 8.085
Μπάλα γυµναστικής plus 
Φ75 (75) εκ. 

€ 18,96 | 8.086
Μπάλα γυµναστικής plus 
Φ65 (65) εκ. 

€ 10,96 | 8.091
Μπάλα γυµναστικής sportball Φ20
(20) εκ. 

€ 11,70 | 8.092
Μπάλα sit n gym µε 
αστεράκια Φ35
(35) εκ. 

€ 43,03  
| 8.087
Μπάλα 
γυµναστικής 
διάφανη φυστίκι 
µε µπαλάκια 
Φ55
∆ιαφανής µπάλα φυστίκι 
µε πολύχρωµα µπαλάκια 
στο εσωτερικό της. 
Ενισχύει την κινητικότητα 
των µατιών, συνιστάται 
ιδιαίτερα για ασκήσεις 
φυσιοθεραπείας και 
παιχνιδιού (90x55) εκ. 

€ 6,22  
| 8.088
Μπάλα 
γυµναστικής 
heavymed 500 γρ.
(10) εκ. 

€ 12,73  
| 8.089
Μπάλα 
γυµναστικής 
heavymed 2000 γρ.
(15) εκ. 

€ 27,07  
| 8.090
Μπάλα 
γυµναστικής 
heavymed 5000 γρ.
(23) εκ. 

€ 10,73 | 8.099
Aku ball 20 εκ.
Οι θεραπευτικές µπάλες 
Aku Ball είναι παρόµοιες 
µε τις Sensyball απλά διαθέτουν σκληρότερη 
επιφάνεια. Χάρη στη πιο σκληρή κατασκευή τους 
παρέχουν εντονότερη διέγερση των σηµείων 
πίεσης. Η διάµετρος τους είναι 20 εκ. είναι 
ιδανικές για ασκήσεις ρεφλεξολογίας, χαλάρωσης, 
φυσικοθεραπείας αλλά και εργοθεραπείας 
χαµηλής έντασης. Η συσκευασία διαθέτει 
φυλλάδιο µε προτεινόµενες ασκήσεις (20) εκ. 
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“
”

Τα τραµπολίνο PRIMUS πολύ ισχυρής κατασκευής κατάλληλα 
για αρχάριους και προχωρηµένους αναβάτες, είναι επίσης 
προσβάσιµο από αναπηρικά καροτσάκια και έχει αποδειχθεί 
ιδιαίτερα αποτελεσµατικό στη θεραπεία αποκατάστασης. Με 
αυτό το σχέδιο δεν υπάρχει ανάγκη για δίχτυ ασφαλείας, 

αλλά για εκείνους που θέλουν να αισθάνονται πιο ασφαλής 
µπορεί να συνδυαστεί µε προστατευτικά. Κατάλληλο για 

εξωτερική χρήση σε όλη την διάρκεια του χρόνου.

€ 1.449,97  
| 226.002-2
Τραµπολίνο «primus» 
µε ολόκληρο δίχτυ 360
 (360x180) εκ. 

€ 1.630,12  
| 226.003-2
Τραµπολίνο «primus» 
µε ολόκληρο δίχτυ 430
 (430x180) εκ. 

€ 1.165,12 | 226.002
Τραµπολίνο «primus» 360
∆ιαθέτει 96 ελατήρια. Μέγιστο Βάρος 125 κιλά. 
Πρόσβαση µε αναπηρικό αµαξίδιο (360x180) εκ. 

€ 1.338,48 | 226.003
Τραµπολίνο «primus» 430
∆ιαθέτει 104 ελατήρια. Μέγιστο Βάρος 135 κιλά. 
Πρόσβαση µε αναπηρικό αµαξίδιο (430x180) εκ. 

€ 951,47 | 226.011-2
Τραµπολίνο «Orbit InGround» 305x183 
εκ. µε ολόκληρο δίχτυ (305x183) εκ. 

€ 946,74 | 226.010
Τραµπολίνο «primus premium»  
διαµέτρου 250 εκ.
∆ιαθέτει 64 ελατήρια. Μέγιστο Βάρος 80 κιλά. Είναι ένα 
τραµπολίνο εδάφους, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί από 
αρχάριους, κορυφαίους αθλητές και για θεραπεία αποκατάστασης. 
Χάρη στην τεχνολογία του, το τραµπολίνο αυτό προσφέρει 
µεγαλύτερα άλµατα µε µέγιστη ασφάλεια. Έχει σχεδιαστεί έτσι 
ώστε να µην προεξέχει από το έδαφος για να διατηρεί την 
αισθητική του  εξωτερικού σας χώρου. Κατάλληλο για εξωτερική 
χρήση σε όλη την διάρκεια του χρόνου (244x25) εκ. 

€ 2.006,71 | 226.015-2
Τραµπολίνο «Primus 
CHALLENGER» 335x244 εκ. µε 
δίχτυ
∆ιαθέτει 80 ελατήρια και κυκλικό δίχτυ. 
Μέγιστο Βάρος 130 κιλά. Είναι ένα αθλητικό 
τραµπολίνο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί από 
έναν έµπειρο χρήστη ή κορυφαίους αθλητές. 
Με αυτό το τραµπολίνο θα πραγµατοποιήσετε 
µεγαλύτερα άλµατα µε µέγιστη ασφάλεια. 
Ύψος πλατφόρµας 90 εκ. Κατάλληλο για 
εξωτερική χρήση σε όλη την διάρκεια του 
χρόνου (335x244x180) εκ. 

€ 1.845,13 | 226.014-2
Τραµπολίνο «Primus Flat» 427x305 εκ. µε 
ολόκληρο δίχτυ
∆ιαθέτει 104 ελατήρια και κυκλικό δίχτυ. Μέγιστο Βάρος 
130 κιλά. Είναι ένα αθλητικό τραµπολίνο που µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί από έναν έµπειρο χρήστη ή κορυφαίους αθλητές. 
Με αυτό το τραµπολίνο θα πραγµατοποιήσετε µεγαλύτερα 
άλµατα µε µέγιστη ασφάλεια. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να µην 
προεξέχει από το έδαφος για να διατηρεί την αισθητική του  
εξωτερικού σας χώρου. Κατάλληλο για εξωτερική χρήση σε όλη 
την διάρκεια του χρόνου (427x305x180) εκ. 

€ 1.059,63 | 226.012-2
Τραµπολίνο «Orbit InGround» 335x244 εκ. 
µε ολόκληρο δίχτυ
∆ιαθέτει 80 ελατήρια µήκους 21,5 εκ. Το µέγιστο βάρος χρήστη 
ανέρχεται στα 130 κιλά. Τα τραµπολίνο Orbit είναι ισχυρής 
κατασκευής κατάλληλα για αρχάριους και προχωρηµένους 
αναβάτες σε οικιακό περιβάλλον. Περιλαµβάνουν δίχτυ 
ασφαλείας ύψους 180 εκ. Ειδικά η σειρά Orbit Inground είναι 
σχεδιασµένη για εγκατάσταση χωνευτά στο έδαφος. Κατάλληλα 
για εξωτερική χρήση σε όλη την διάρκεια του χρόνου. 
Ο καθαρός χώρος αναπήδησης είναι 260x170 εκ. Είναι 
πιστοποιηµένο κατά EN71-14. (335x244x180) εκ. 
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“ ”
Η νέα γενιά τραµπολίνων εντός εδάφους αναπτύχθηκε για να αντέχει σε εντατική χρήση και να παρέχει τη µέγιστη ασφάλεια 

στους χρήστες των χώρων που επισκέπτονται συχνά, όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια, χώρους κατασκήνωσης, σχολεία, νηπιαγωγεία, 
παιδικές χαρές και κέντρα αποκατάστασης. Η σχεδίαση “flush-to-ground” κάνει το Gallus Inground ακόµα πιο ευχάριστο στη χρήση. 

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση σε όλη την διάρκεια του χρόνου. Πρόσβαση µε αναπηρικό αµαξίδιο.

€ 2.154,45 | 226.004-2
Τραµπολίνο «GALLUS INGROUND 10» 305
∆ιαθέτει 80 ελατήρια. Μέγιστο Βάρος 100 κιλά 
(305x165) εκ. 

€ 2.541,76 | 226.005-2
Τραµπολίνο «GALLUS INGROUND 12» 366
∆ιαθέτει 96 ελατήρια. Μέγιστο Βάρος 125 κιλά 
(366x180) εκ. 

€ 2.657,69 | 226.006-2
Τραµπολίνο «GALLUS INGROUND 14» 427
∆ιαθέτει 104 ελατήρια. Μέγιστο Βάρος 135 κιλά 
(427x180) εκ. 

“
”

 Τραµπολίνο πολύ ισχυρής κατασκευής. Το δίχτυ ασφαλείας είναι κατασκευασµένο από µαλακό, αλλά εξαιρετικά ανθεκτικό υλικό µε πολύ µεγάλη 
αντοχή στο σχίσιµο. Eίναι πλαισιωµένο από γεµισµένους µεταλλικούς στύλους και ένα ισχυρό άνω χείλος το οποίο µπορούν να κρατήσουν τα παιδιά 

χωρίς να καταστρέψουν το δίχτυ ασφαλείας. Η δοµή είναι γεµισµένη για καλύτερη απορρόφηση κατά την πρόσκρουση. Η πρόσθετη ασφάλεια 
εξασφαλίζεται µε την τοποθέτηση της εισόδου µέσω µιας πόρτας, η οποία ανοίγει προς τα µέσα και κλείνει µε µαγνήτες. Το δίχτυ ασφαλείας Gallus 

είναι πιστοποιηµένο για δηµόσια χρήση, καθιστώντας αυτό το τραµπολίνο τέλεια επιλογή σε ένα ευρύ φάσµα εµπορικών εφαρµογών.
“

€ 1.975,27 | 226.007
Τραµπολίνο «GALLUS 10» 300
∆ιαθέτει 64 ελατήρια. Μέγιστο Βάρος 100 κιλά (300x165) εκ. 

€ 2.268,99 | 226.008
Τραµπολίνο «GALLUS 12» 360
∆ιαθέτει 80 ελατήρια. Μέγιστο Βάρος 130 κιλά (360x180) εκ. 

€ 2.423,56 | 226.009
Τραµπολίνο «GALLUS 14» 430
∆ιαθέτει 96 ελατήρια. Μέγιστο Βάρος 140 κιλά (430x180) εκ. 

€ 1.480,44 | 226.013-2
Τραµπολίνο «Primus Flat» 335x244 εκ. µε ολόκληρο δίχτυ
Παραλληλόγραµµο τραµπολίνο υψηλής ποιότητας και αντοχής, κατάλληλο για αρχάριους ή και 
προχωρηµένους χρήστες. Προτείνεται και για θεραπείας αποκατάστασης. Κατασκευασµένο από υλικά υψηλών 
προδιαγραφών, ανθεκτικά στο νερό, στη φωτιά και σε υψηλές θερµοκρασίες, το καθιστούν ιδανικό για 
εξωτερικό χώρο. ∆ιαθέτει 80 καινοτόµα ελατήρια, µήκους 21,5εκ. , υψηλής αντοχής, αθόρυβης λειτουργίας 
που προσφέρουν απόλυτο έλεγχο στο χρήστη και παράλληλα προστατεύουν το σώµα του από καταπονήσεις. 
Η επιφάνεια αναπήδησης είναι πλήρως αεριζόµενη (σύµφωνα µε την τεχνολογία AkroVent Sport) ώστε να 
µην δηµιουργούνται ρεύµατα αέρα στο κάτω µέρος που σηκώνουν τα πλαινά προστατευτικά, προστατεύοντας 
το χρήστη ενώ παράλληλα µεγιστοποιεί την αντοχή του τραµπολίνο. Η τοποθέτηση γίνεται εντός του εδάφους 
οπότε δίνεται η δυνατότητα χρήσης και από ΑµεΑ (335x244x180) εκ. 
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€ 60,31 | 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. (89x84) εκ. 

€ 298,14 | 129.035
Τραµπολίνο «Hip Hop» 
182
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. Μέγιστο 
βάρος χρήστη 50 κιλά. Ύψος από το 
έδαφος 48 εκ. (182x204) εκ. 

€ 558,54 | 129.036
Τραµπολίνο «Hip Hop» 365
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. Μέγιστο βάρος χρήστη 
130 κιλά. Ύψος από το έδαφος 83 εκ. (365x266) εκ. 

€ 566,07 | 129.037
Τραµπολίνο «Genius Round» 305
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. Μέγιστο βάρος χρήστη 
105 κιλά. ∆ιαθέτει σκάλα και θήκη για τακτοποίηση 
παπουτσιών. Ύψος σκελετού από το έδαφος 76 εκ. 
(305x246) εκ. 

€ 701,94 | 129.038
Τραµπολίνο «Genius Round» 426
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. Μέγιστο βάρος χρήστη 
135 κιλά. ∆ιαθέτει σκάλα και θήκη για τακτοποίηση 
παπουτσιών. Ύψος σκελετού από το έδαφος 89 εκ. 
(426x259) εκ. 

€ 229,59 | 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. ∆ιαθέτει 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 των δοντιών (70x65) εκ. 

€ 478,39 | 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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€ 29,68 | 158.034
Στεφάνι µπασκέτας µε ταµπλό
Τοποθετείται σε τοίχο, δέντρο ή υπάρχουσα βάση. 
∆ιαθέτει δίχτυ ενώ είναι φτιαγµένο από ανθεκτικό 
πλαστικό υλικό (13x76x57) εκ. 

€ 88,20 | 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. 

€ 54,97 | 10.115
Μπασκέτα ρυθµιζόµενη
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. 

€ 44,50 | 169.019
Μπασκέτα ρυθµιζόµενη
Παιδική µπασκέτα κατασκευασµένη 
από ανθεκτικό πλαστικό, σε όµορφα 
χρώµατα. Το στεφάνι ρυθµίζεται καθ 
ύψος σε 4 σηµεία µεταξύ 76 και 122 εκ. 
Περιλαµβάνει παιδική µπάλα µπάσκετ και 
διχτάκι. (66x56x155) εκ. 

€ 112,01 | 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. 

€ 47,98 | 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. 

€ 85,73 | 158.050
Γιγάντια µπασκέτα 
ρυθµιζόµενη
Το στεφάνι της µπασκέτας ρυθµίζεται 
από 152εκ. έως 230εκ. Η βάση 
της µπορεί να γεµίσει µε άµµο ή 
νερό για µεγαλύτερη σταθερότητα 
ενώ διαθέτει ρόδες για ευκολότερη 
µετακίνηση (112x76x280) εκ. 

€ 58,69 
| 169.060
Μπασκέτα 
ρυθµιζόµενη
(60x67x174) εκ. 
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€ 38,05 | 10.114
Εστία ποδοσφαίρου και hockey
∆ιασκεδαστικό αθλητικό κέντρο πολλαπλών 
χρήσεων µε εστία ποδοσφαίρου και σετ hockey 
από την Step2. Θα ενισχύσει τις κινητικές 
ικανότητες των παιδιών καθώς και την 
κοινωνικότητα τους µέσω του οµαδικού παιχνιδιού 
(76,2x45,7x123) εκ. 

€ 22,14 | 10.117
Σετ γκολφ και µπεϊζµπόλ  
2 σε 1
Ο συντονισµός και οι κινητικές δεξιότητες των 
παιδιών θα αναπτυχθούν καθώς προσπαθούν 
να χτυπήσουν την µπάλα του Golf Set της 
Step2 (31,8x29,2x53,3) εκ. 

€ 25,44 | 121.029
Εµπόδια αυτοεπαναφερόµενα σετ 4
Σετ 4 εµποδίων από πλαστικό άριστης ποιότητας, διαστάσεων 
(62x24) εκ. σε ύψη 20, 25, 30 και 35 εκ. Eπιστρέφουν µόνα τους 
στην όρθια θέση κάθε φορά που ο αθλούµενος τα ρίξει.  

€ 8,55 | 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 
(140x60x1) εκ. 

µπλε | πράσινο
€ 47,70 | 40.001
Στρώµα γυµναστικής 
και ύπνου
(120x5x60) εκ. 

€ 58,30 | 158.026
Εστία ποδοσφαίρου πλαστική
Το δίχτυ συµπεριλαµβάνεται (119x65x86) εκ. 

€ 10,60 | 189.060
∆ίχτυ για τραπέζι πινγκ πονγκ  
µε στηρίγµατα (183x15,25) εκ. 

€ 252,75 
 | 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. ∆ιπλώνει 
για εύκολη αποθήκευση. Το 
δίχτυ δεν συµπεριλαµβάνεται 
(274x152) εκ. 

€ 36,42 | 20.043
Εµπόδιο ρυθµιζόµενο
Εµπόδιο κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας πλαστικό  
και ρυθµιζόµενο ύψος από 40 έως 70 εκ. (85x15) εκ. 
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€ 21,09 | 225.001
Στεφάνι µπασκέτας
∆ιάµετρος καλαθιού 28 εκ. (72x55) εκ. 

€ 24,32 | 159.168 Net ball
Παίζεται ως ατοµικό αλλά και ως οµαδικό παιχνίδι. 
Κατασκευασµένο από µαλακό υλικό. Συµπεριλαµβάνονται 3 
µπαλάκια (31x4x34) εκ. 

€ 3,49  
| 189.126
∆ίχτυ για µπάλες
Φτιαγµένο από πολυεστέρα 
3,5 χιλ. µε 12 θηλιές 
και 8 κόµπους. Μπορεί 
να µεταφέρει 10 µε 12 
µπάλες (102) εκ. 

€ 172,58 | 189.127
Μεταλλικό καλάθι για µπάλες
Χωράει 36 µπάλες (75x105x90) εκ. 

€ 84,83  
| 189.128
Καλάθι για µπάλες
Από σκελετό αλουµινίου 
και βαριάς κατασκευής 
διάτρητο ύφασµα, µε nylon 
µπορντούρα υφάσµατος. 
Οι ρόδες του δεν κάνουν 
σηµάδια (62x62x88) εκ. 

€ 8,14 | 189.125
Τρόµπα χειρός διπλής ενέργειας  (33) εκ. 

€ 448,21 | 189.156
Τραπέζι πινγκ πονγκ εσωτερικού χώρου πράσινο (χωρίς δίχτυ)
Πάχος ξύλου: 22mm. Σκελετός: (22x42)mm. Ρόδες: 8 τµχ, οι 4 περιστρεφόµενες µε φρένο 75 mm. ∆ιαθέτει 
ρυθµιζόµενα πόδια ενώ διπλώνει για εύκολη αποθήκευση. Το δίχτυ δεν συµπεριλαµβάνεται (274x152) εκ. 
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€ 13,51 | 121.024
Κρίκοι ψυχοκινητικής
Το σετ περιλαµβάνει 10 κρίκους ψυχοκινητικής σε 
διαφορετικά χρώµατα (16) εκ. 

€ 2,90 | 147.011
Ρακέτες tennis
Ζεύγος πλαστικές ρακέτες tennis µε 
µπαλάκι (41x18x4,5) εκ

€ 7,50 | 11.030
Σχοινί διελκυστίνδας
Σχοινί απλό διαµέτρου 1 εκ. µήκους 10 µέτρων. Κατάλληλο για το κλασικό οµαδικό παιχνίδι 
δύναµης της διελκυνστίνδας (1500x1) εκ. 

€ 2,13  
| 121.035
Σχοινάκι 
γυµναστικής
Σχοινάκι γυµναστικής µε 
ξύλινες λαβές, µήκος 
ξύλινων λαβών 14,5 εκ., 
διάµετρος ξύλινων λαβών 
3,2 εκ. (270x0,5) εκ. 

€ 13,74 | 134.006
Παιχνίδι «Κουτσό»
Κλασσικό παιχνίδι ψυχοκινητικής 
αγωγής µε αριθµούς. Το 
περιλαµβάνει 10 πλάκες από 
ελαστικό υλικό EVA διαστάσεων 
32χ32 εκ. η καθεµία και 4 pucs 
(200x60x1) εκ. 

€ 6,01  
| 147.012
Μπόουλινγκ
∆ιασκεδαστικό παιδικό 
παιχνίδι δεξιοτεχνίας, 
επιδεξιότητας και 
στόχευσης. Περιλαµβάνει 
9 κορίνες και 2 µπαλάκια 
ρίψης (5x5x26) εκ. 

€ 4,25  
| 147.016
Ζάρι µαλακό 
γιγάντιο
Ζάρι µαλακό από αφρώδες 
υλικό για εύκολο πιάσιµο 
και χειρισµό από τα παιδιά 
(15x15x15) εκ. 

€ 2,79 | 15.118
Ιπτάµενος δίσκος 
φρίσµπι «flyer»
∆ιαµέτρου 25 εκ. και βάρους 
128 γρ. ιδανικός για παιχνίδι 
στην παραλία ή στο πάρκο 
(25x3,5) εκ. 

€ 6,74  
| 20.033
Κορίνες 
χρωµατιστές 
πλαστικές
Βάρους 155 γρ. ∆ιατίθενται 
σε ζεύγη, σε τέσσερα 
χρώµατα (5x8x44) εκ. 

€ 10,74 | 45.040
Λάστιχα 
ψυχοκινητικής 
αγωγής
Σετ 8 τµχ. από ελαστικά και 
γερά λάστιχα παιχνιδιού σε 
4 όµορφα χρώµατα (24x0,5) 
εκ. 

€ 15,88 | 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. (18x3,5) εκ. 
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€ 44,42 | 121.021 Αλεξίπτωτο γυµναστικής 350 εκ.
∆ιαθέτει 12 χερούλια και τρύπα µε δίχτυ στο κέντρο (350x) εκ. 

€ 20,24 | 222.013 Αλεξίπτωτο γυµναστικής 175 εκ.
∆ιαθέτει τρύπα στο κέντρο, 8 χερούλια στις άκρες ενώ περιµετρικά έχει ραµµένο σχοινί 
10 χιλ. ώστε να µπορούν να συµµετέχουν στο παιχνίδι και περισσότερο παιδιά (175x) εκ. 

€ 33,73 | 222.014 Αλεξίπτωτο γυµναστικής 350 εκ.
∆ιαθέτει τρύπα στο κέντρο, 8 χερούλια στις άκρες ενώ περιµετρικά έχει ραµµένο σχοινί 
10 χιλ. ώστε να µπορούν να συµµετέχουν στο παιχνίδι και περισσότερο παιδιά (350x) εκ. 

€ 63,50 | 222.015 Αλεξίπτωτο γυµναστικής 500 εκ.
∆ιαθέτει τρύπα στο κέντρο, 12 χερούλια στις άκρες ενώ περιµετρικά έχει ραµµένο σχοινί 
10 χιλ. ώστε να µπορούν να συµµετέχουν στο παιχνίδι και περισσότερο παιδιά (500x) εκ. 

€ 102,06 | 222.064 Αλεξίπτωτο γυµναστικής 700 εκ.
∆ιαθέτει τρύπα στο κέντρο, 16 χερούλια στις άκρες ενώ περιµετρικά έχει ραµµένο σχοινί 
10 χιλ. ώστε να µπορούν να συµµετέχουν στο παιχνίδι και περισσότερο παιδιά (700x) 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.

€ 21,27 | 222.016
Μαντήλια γυµναστικής 
και ψυχοκινητικής
Σετ 4 πολύ ελαφριών µαντηλιών 
ιδανικά για οµαδικά ή ατοµικά 
παιχνίδια γυµναστικής  
(138x138) εκ. 

€ 46,00  
| 121.030
Γαϊτανάκι 
και παιχνίδι 
ισορροπίας
Παραδοσιακό παιχνίδι 
κυκλικού χορού και 
οµαδικό παιχνίδι 
ισορροπίας µε την 
µπάλα (365x) εκ. 

€ 2,73 | 121.034
Κορδέλες ρυθµικής
∆ιαθέσιµες σε µωβ, πορτοκαλί, 
κόκκινο, πράσινο, µπλε και κίτρινο 
χρώµα (183) εκ. 

€ 8,95 | 121.022
Σάκκοι διαδροµών και τσουβαλοµαχίας
Χρωµατιστοί σάκκοι διαθέσιµοι σε 6 χρώµατα 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. (64) εκ. 

πορτοκαλί | πράσινο | µπλε | κίτρινο | µωβ | κόκκινο 222.016
Μαντήλια γυµναστικής 

Σετ 4 πολύ ελαφριών µαντηλιών 
ιδανικά για οµαδικά ή ατοµικά 

€ 6,56  
| 20.027
Κορίνες 
ξύλινες 31 
εκ. σε φυσικό 
χρώµα
(10x31) εκ. 

€ 23,74   
| 30.098
Μπόουλινγκ
Αποτελείται από έξι κορίνες και δύο µπάλες που 
µπορούν να γεµίσουν µε άµµο ή νερό έτσι ώστε να είναι 
πιο σταθερές στο παιχνίδι (25x18x27) εκ. 

€ 129,40 | 30.110
Παιχνίδι λογικής µε γιγάντια αυγά
Το σετ αποτελείται από 12 αυγά 30 εκ. και 12 αυγά 17 εκ. σε τέσσερα χρώµατα, 
24 πλαστικά στηρίγµατα και έναν οδηγό όπου απεικονίζονται διάφορες κινητικές 
δραστηριότητες που πρέπει να εκτελούνται σε εξωτερικούς χώρους ή στο 
γυµναστήριο. Παιδαγωγικοί στόχοι: οµαδικό παιχνίδι και σεβασµός των κανόνων, 
βελτίωση της αίσθησης παρατήρησης, αναγνώριση χρώµατος κ.λπ. (43x24x22) εκ. 

€ 18,63 | 152.056
Συνδετικοί κρίκοι  
βόλτας-παιχνιδιού 10 τµχ.
Το σετ αποτελείται από 10 αφρώδη κύκλους, 
διαµέτρου 15 εκ. σε 6 διαφορετικά χρώµατα. Bοηθά 
τους µαθητές να παραµένουν µαζί κατά τη διάρκεια 
οποιασδήποτε βόλτας και όχι µόνο (15x15x20) εκ. 
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€ 14,70 | 121.011
Χωροδείκτες 24 σηµείων
Προσδιορίστε το χώρο παιχνιδιού ή χρησιµοποιήστε το σετ 
σαν βάση για τις µπάλες στο ποδόσφαιρο. Περιλαµβάνει 24 
τεµάχια σε κίτρινο και πορτοκαλί χρώµα (19x7) εκ. 

€ 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. 

€ 41,58 | 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. 

“
”

Πλαστικά µπαλάκια µπαλοπισίνας 
παιδότοπων, πολύχρωµα, ανθεκτικά, 

ιδανικά για βουτιές. 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.

€ 5,69 | 8.046
Μπάλα ρυθµικής
Μπάλες ρυθµικής σε 4 λαµπερά έντονα χρώµατα 
βάρους 280 γρ. (17) εκ. 

€ 2,83 | 49.038
Μπάλα volley πλαστική
Πλαστική µπάλα βόλλευ για 
καθηµερινό παιχνίδι (21) εκ. 

€ 3,02 | 49.017
Μπάλα beach volley πλαστική
Πλαστική µπάλα βόλλεϋ µεγάλης αντοχής για 
καθηµερινή χρήση σε fluo χρώµατα (21) εκ. 

€ 5,26 | 49.036
Μπάλα ποδοσφαίρου δερµάτινη
∆ερµάτινη µπάλα ποδοσφαίρου για καθηµερινό 
παιχνίδι (23) εκ. 

€ 6,76 | 49.037
Μπάλα basket πολύχρωµη
Πλαστική µπάλα µπάσκετ για καθηµερινό 
παιχνίδι (25) εκ. 

€ 0,79 | 147.013
Μπαλάκια σπογγώδη
Μπαλάκια µαλακά από αφρώδες υλικό για εύκολο 
πιάσιµο και χειρισµό. Είναι κατάλληλα για να εξασκούνται 
µε ευκολία και παιδιά µε κινητικές δυσκολίες (9) εκ. 

€ 4,16 | 147.014
Μπάλα σπογγώδης
Μπαλάκια µαλακά από αφρώδες υλικό για εύκολο πιάσιµο 
και χειρισµό. Είναι κατάλληλα για να εξασκούνται µε 
ευκολία και παιδιά µε κινητικές δυσκολίες (20) εκ. 

€ 4,47 | 147.015
Μπάλα σπογγώδης oval
Μπαλάκια µαλακά από αφρώδες υλικό για εύκολο πιάσιµο 
και χειρισµό. Είναι κατάλληλα για να εξασκούνται µε ευκολία 
και παιδιά µε κινητικές δυσκολίες (25x27) εκ. 

€ 0,16 | 43.007
Μπαλάκια πισίνας Φ7
(7) εκ. 

€ 0,19 | 43.010
Μπαλάκια πισίνας Φ7,5
(7,5) εκ. 
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€ 2,64  
| 49.032
Μπάλα ίριδα 
µεγάλη ‘’fluo’’
(23) εκ. 

€ 1,62 
| 49.033
Μπάλα ίριδα  
µικρή “fluo”
(14) εκ. “

”

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.

Πλαστικές µπάλες σε 
FLUO χρώµατα για 
καθηµερινό παιχνίδι.

€ 3,74 | 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. ∆ιατίθενται σε κόκκινο, µπλε και κίτρινο χρώµα (26) εκ. 

€ 5,17 | 8.038
Μπάλα µαλακή handball
Στη φωτογραφία είναι η κίτρινη µπάλα (16) εκ. 

€ 5,86 | 8.039
Μπάλα µαλακή volleyball
Στη φωτογραφία είναι η λευκή µπάλα (21) εκ. 

€ 5,86 | 8.040
Μπάλα µαλακή football
Στη φωτογραφία είναι η µπλε µπάλα (22) εκ. 

€ 7,06 | 8.041
Μπάλα µαλακή basketball
Στη φωτογραφία είναι η πορτοκαλί µπάλα (24) εκ. 

€ 2,64 |49.042
Μπάλες επώνυµες “DISNEY” µεγάλες
(23) εκ. 

€ 1,60  
| 49.043
Μπάλες 
επώνυµες 
‘’DISNEY’’ 
µικρές
(14) εκ. 

€ 2,00 | 49.044
Μπάλες ανώνυµες 
Α’ µεγάλες
(23) εκ. 

€ 2,25 | 49.045
Μπάλες ανώνυµες Β 
µεγάλες
(23) εκ. 

€ 2,25 | 49.046
Μπάλες ανώνυµες 
Γ µεγάλες
(23) εκ. 

Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ

Πλαστικές µπάλες ποιότητας CE
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Μοντέρνα γιγάντια παιδική 
κουζίνα µε κίτρινες 
λεπτοµέρειες
(167x36x127) εκ. «

€ 426,71 | 10.153
Μοντέρνα γιγάντια παιδική 
κουζίνα µε κόκκινες λεπτοµέρειες
(167x35,6x127) 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.

€ 157,56 | 10.221
Παιδική κουζίνα 
«Farmhouse» µε φως
Η κουζίνα της Step2 µε τις 
σύγχρονες ανέσεις και το φως 
θα εντυπωσιάσει τους µικρούς 
µάγειρες. ∆ιαθέτει δύο ντουλάπια 
µε παράθυρο, νεροχύτη µε 
σύγχρονη βρύση, εστία µαγειρικής, 
φούρνο µε κουµπιά καθώς και 
δύο συρτάρια αποθήκευσης. 
Περιλαµβάνονται ορισµένα 
µαγειρικά σκεύη και τρόφιµα. 
Απαιτούνται τέσσερις µπαταρίες 
«ΑΑ», που δεν περιλαµβάνονται 
(76,2x27,9x121,9) εκ. 
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€ 155,51 | 10.196
∆ιασκεδαστική παιδική 
κουζίνα
Η παιδική κουζίνα Step2 µε τον 
καλοσχεδιασµένο πάγκο σαν από γρανίτη 
θα χαρίσει αµέτρητες ώρες µαγειρικής 
στους µικρούς σεφ. ∆ιαθέτει ψυγείο, 
φούρνο µικροκυµάτων, φούρνο µε 
διακόπτη, φώτα, ρεαλιστικούς ήχους 
και πόρτες που ανοίγουν. Επίσης, 
διαθέτει παράθυρα, κουτιά και κάδους 
αποθήκευσης τα οποία καθαρίζονται 
εύκολα. Απαιτούνται 2 µπαταρίες 
«AA», που δεν περιλαµβάνονται 
(90,8x31,8x103,8) εκ. 

€ 182,71  
| 10.200
Πριγκιπική κουζίνα 
ροζ µε γκρι
(99,1x42,5x116,8) εκ. 

€ 182,71 
| 10.200-2
Πριγκιπική κουζίνα ροζ 
µε φουξ
(99,1x42,5x116,8) εκ. 

€ 144,19 | 10.199
Μοντέρνα παιδική κουζίνα
Οι µικροί µάγειρες θα αγαπήσουν τη παιδική 
κουζίνα της Step2 αναπτύσσοντας παράλληλα 
τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Ο µεγάλος σε 
επιφάνεια πάγκος από «γρανίτη», το µεγάλο 
ψυγείο µε παράθυρο, ο νεροχύτης µε τα 
πλακάκια αλλά και ο φούρνος µε τους ήχους 
και τον φωτισµό την καθιστούν ένα από τα 
αγαπηµένα παιχνίδια ρόλων των παιδιών. 
Κάνοντας κλικ ενεργοποιούνται τα κουµπιά 
του φούρνου και ξεκινάει η προετοιµασία 
του γεύµατος. ∆ιαθέτει αποθηκευτικούς 
χώρους καθώς και σετ από 24 αξεσουάρ. 
Απαιτούνται δύο «ΑΑ» µπαταρίες οι οποίες δεν 
περιλαµβάνονται (81,9x26x112,4) εκ. 

”
“Η πριγκιπική κουζίνα της Step2 µπορεί να ψήσει πολλά 

γεύµατα µαζί διότι διαθέτει 2 φωτιζόµενους φούρνους οι 
οποίοι µε το πάτηµα του κουµπιού ενεργοποιούνται και 
κάνουν ήχους. Επίσης διαθέτει ρολόι για την εκµάθηση 
της ώρας, σκεύη για καφέ όπως βραστήρα, φλυτζάνι 

κλπ., ψυγείο, πάγκο από ‘’γρανίτη’’, φούρνο µικροκυµάτων, 
περιστρεφόµενη βρύση και πολλούς χώρους 

αποθήκευσης. Η σηµασία της ανακύκλωσης ενδυναµώνεται 
χάρη στη συγκεκριµένη κουζίνα διότι παρέχει σακούλα 
πολλαπλών χρήσεων αλλά και κάδο ανακύκλωσης. 

Απαιτούνται 2 µπαταρίες “AA”, που δεν περιλαµβάνονται.
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€ 215,64 | 10.203
Παιδική κουζίνα «Metro»
Η σύγχρονη παιδική κουζίνα της Step2 διαθέτει φούρνο, ψυγείο µε παραθύρο για να 
διακρίνονται τα τρόφιµα µέσα και µοντέρνα βρύση. Η µεγάλη της επιφάνεια προσφέρει 
στα παιδιά άπλετο χώρο για να δηµιουργούν κάθε σνακ της φαντασίας τους. Οι εστίες 
της κουζίνας και ο φούρνος έχουν φώτα και ήχους µε αποτέλεσµα το παιχνίδι ρόλων 
να γίνεται ακόµα πιο διασκεδαστικό. Περιλαµβάνεται σετ 33 σκευών µαγειρικής. 
Απαιτούνται δύο «ΑΑ» µπαταρίες, που δεν περιλαµβάνονται (118,1x34,2x113,6) εκ. 

€ 230,17 | 10.128
Κουζίνα «Party Time»
Αυτή η κουζίνα της Step2 είναι ιδανική για παιχνίδι από πολλά παιδιά. ∆ιαθέτει 
πολλαπλούς αποθηκευτικούς χώρους, αξεσουάρ κουζίνας και διάφορες 
«συσκευές» για µέγιστη διασκέδαση. ∆ιαθέτει 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) 
(100,3x43,2x110,5) εκ. 

€ 244,84  
| 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 
(90,2x39,4x113,7) εκ. 

€ 185,99 | 7.014 Γωνιά µαγειρικής και παιχνιδιού
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 (109x66x119) 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

27 lbs.43" x 25" x 47" 8.8 cft.32 lbs.21.25" x 20.13" x 34.5"8-52806-00773-4

• itchen   offers   all   around   play   patterns   to   help   build   
cooperative   play    skills

• retend   play   features   include   a   stove   top   with   clicker   knob,   
oven,   fridge,   microwave   and   large,   farm-style   sink   with 
faucet

•    molded-in   pet  door  feature adds to the fun
•    shingled,   arched   roof   and   exterior   siding   welcomes   

children   in   and   offers   a   cozy   feeling   of   being   inside to play
•    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
•  hooks for hanging utensils 
• 30-pc.   accessory   set   included 
• hairs   sold   separately
• dult   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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€ 375,71 | 10.135
Παιδική γιγάντια κουζίνα,  
εστιατόριο και grill
(128,9x92,4x119,4) εκ. 

€ 365,74 | 10.149
Γιγάντια παιδική κουζίνα και εστιατόριο 
(116,8x92,1x119,4) εκ. 

€ 201,61  
| 169.039
Mαγαζάκι & κουζίνα  
2 όψεων
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 (85x56x104) 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.

€ 272,42  
| 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. ∆ιαθέτει φώτα 
και ηλεκτρονικούς ήχους. 
Συµπεριλαµβάνονται 42 
αξεσουάρ  
(129,5x32x121,9) εκ. 
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€ 125,07 | 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) (87,3x29,2x91) εκ. 

€ 138,21  
| 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) (66x34,3x104,1) εκ. 

€ 150,50 | 10.139
Παιδική κουζίνα «Little Baker»

Αυτή η πολύχρωµη κουζίνα 
της Step2 µε ηλεκτρονικούς 
ήχους σαν αληθινής, 
προσφέρει ατελείωτη 
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) (71,1x35,6x105,4) εκ. 

€ 92,68 | 10.134
Παιδική κουζίνα «Cozy»
Aυτή η κουζίνα της Step2 προσφέρει 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 
(50,8x27,9x96,5) εκ. 

€ 88,20 | 7.009
Παιδική κουζίνα και πάγκος 
εξυπηρέτησης
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. ∆ιαθέτει φούρνο παιχνιδιού, 
σόµπα, νεροχύτη µε βρύση, ράφια ντουλάπας, µαγειρικά 
σκεύη 18 τµχ., γλάστρες, ταψιά, τραπεζαρία και σκεύη 
που ολοκληρώνουν την γαστρονοµική εµπειρία του 
παιδιού (78,7x48,2x97,7) 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

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 
•  orking clicker knobs 
•  Durable, double-wall plastic construction is maintenance-free and easy to clean
• xpands to 31  x 19  x 38.5 H
• hairs 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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€ 126,69 | 10.155
Σύγχρονη παιδική κουζίνα
Με αυτή την κουζίνα της Step2 οι Junior chefs θα 
αγαπούν να µαγειρεύουν και να δηµιουργούν παίζοντας. 
∆ιαθέτει 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 25 αξεσουάρ 
συµπεριλαµβάνεται (77,5x29,2x104,8) εκ. 
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€ 200,00 | 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. 

€ 223,40 | 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) (114,6x30,5x121,9) εκ. 

€ 176,98 | 10.152
Παιδική κουζίνα «Gourmet»
Τα µικρά θα µαγειρεύουν χαρούµενα σε αυτή την κουζίνα της Step2. ∆ιαθέτει ένα 
µοντέρνο, υπερσύγχρονο σχεδιασµό, ευρύχωρο πάγκο, διπλό φούρνο, ψυγείο και 
φούρνο µικροκυµάτων. ∆ιαθέτει επίσης λειτουργικά φώτα και ήχους που κάνουν 
το παιχνίδι πιο αληθινό καθώς και 35 αξεσουάρ όπως φαίνονται στη φωτογραφία. 
Απαιτούνται µπαταρίες 2-AA, που δεν περιλαµβάνονται (99,1x42,5x116,8) εκ. 

€ 159,12 | 10.141-2
Παιδική κουζίνα 
παραδοσιακή
(71,1x35,6x105,4) εκ. 

€ 150,01 | 10.141
Παιδική κουζίνα 
παραδοσιακή 
(φωτεινά χρώµατα)
(71,1x35,6x105,4) 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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€ 80,48 | 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. ∆έχεται προαιρετικά 
µπαταρίες ώστε να ακούγονται οι 
ήχοι των «ηλεκτρικών συσκευών» 
(74x36x98) εκ. 

€ 104,51  
| 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. 

€ 103,95  
| 2.475
Κουζίνα «Super 
Chef» µπλε
(72x36x102) εκ. 

€ 103,95 | 2.475-1
Κουζίνα «Super Chef» κόκκινη (72x36x102) 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. ∆ιαθέτει 1 κανάτα, 2 πλαστικά πιάτα, 2 πιρούνια, 2 κουτάλια, 2 µαχαίρια, 2 κούπες, 1 τηγάνι 
και πολλά ακόµα αξεσουάρ. ∆έχεται προαιρετικά µπαταρίες ώστε να ακούγονται οι ήχοι των “ηλεκτρικών συσκευών”.

€ 28,38 | 3.158
Κουζίνα 72 εκ.
Παιδική κουζίνα σε φωτεινά 
χρώµατα που παρακινούν 
τον µικρό µάγειρα να 
απασχολείται για πολλές 
ώρες στις διαφορετικές 
δραστηριότητες που διαθέτει. 
Πραγµατικό παιχνίδι ρόλων 
πολύ καλό για την ανάπτυξη 
της φαντασίας, κινητικών 
και κοινωνικών δεξιοτήτων 
(45x28x72) εκ. 

€ 39,28 | 3.156
Σετ κουζίνα µε τραπεζάκι  
& σκαµπό
Παιδική κουζίνα µε τραπεζάκι και σκαµπό 
σε φωτεινά χρώµατα που παρακινούν τον 
µικρό µάγειρα να απασχολείται για πολλές 
ώρες στις διαφορετικές δραστηριότητες 
που διαθέτει. Το ύψος του τραπεζιού 
είναι 47 εκ. Πραγµατικό παιχνίδι 
ρόλων πολύ καλό για την ανάπτυξη της 
φαντασίας, κινητικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων. Περιλαµβάνονται 11 αξεσουάρ 
(40x20x69) εκ. 
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€ 168,48 | 10.201
Γωνιά εστίασης - καφέ
Προετοιµάστε τους λουκουµάδες 
µε το µπλέντερ ή τον καφέ σας 
µε την καφετιέρα. Η µηχανή του 
καφέ µπορεί να κάνει εσπρέσο µε 
το αφαιρούµενο φίλτρο της ενώ η 
τοστιέρα και ο φούρνος µπορούν 
να προσφέρουν συνοδευτικά 
σνακ στους πελάτες. ∆ιαθέτει 
ψυγείο, νεροχύτη, σετ 40 σκευών 
µαγειρικής και ντουλάπια. Πριν 
φύγει ο πελάτης µπορεί να 
πληρώσει µε το Pos. Απαιτούνται 
2 µπαταρίες «AA» και 3 «AAA», 
που δεν περιλαµβάνονται 
(123,2x36,8x102,9) εκ. 

€ 113,39  
| 185.035
Παιδική κουζίνα 
«Miele»
Οι µικροί µάγειρες θα 
απασχοληθούν για ώρες 
στη συγκεκριµένη πλαστική 
κουζίνα διότι θα ενθουσιαστούν 
από τους ήχους που βγάζει. 
∆ιαθέτει µηχανή εσπρέσο, 
φούρνο, πλυντήριο πιάτων, 
απορροφητήρα, νεροχύτη 
και πολλά µαγειρικά σκεύη. 
Απαιτούνται 4 µπαταρίες ΑΑΑ 
οι οποίες δεν περιλαµβάνονται 
(43x59,5x95) εκ. 

€ 20,39 | 185.037
Καφετιέρα «Bosch»
Παιδική καφετιέρα µε ήχους. Απαιτούνται 2xΑΑΑ µπαταρίες 
οι οποίες δεν περιλαµβάνονται (14,5x19,5x17) εκ. 

€ 12,20 | 3.153
Μηχανή Espresso  
µε κλειδί
Ένα πολύ όµορφο και ρεαλιστικό 
παιδικό παιχνίδι ρόλων πολύ καλό 
για την ανάπτυξη της φαντασίας, 
κινητικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων (14x15x26) εκ. 

€ 22,02 | 3.160
Κουζίνα 58 εκ.
Παιδική κουζίνα σε φωτεινά χρώµατα 
που παρακινούν τον µικρό µάγειρα να 
απασχολείται για πολλές ώρες στις 
διαφορετικές δραστηριότητες που διαθέτει. 
Πραγµατικό παιχνίδι ρόλων πολύ καλό για 
την ανάπτυξη της φαντασίας, κινητικών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων. Περιλαµβάνονται 
15 αξεσουάρ (39x16x58) εκ. 

€ 24,86 | 3.159
Κουζίνα 69 εκ.
Παιδική κουζίνα σε φωτεινά χρώµατα που 
παρακινούν τον µικρό µάγειρα να απασχολείται 
για πολλές ώρες στις διαφορετικές 
δραστηριότητες που διαθέτει. Πραγµατικό 
παιχνίδι ρόλων πολύ καλό για την ανάπτυξη 
της φαντασίας, κινητικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων. Περιλαµβάνονται 9 µεταλλικά και 
πλαστικά σκεύη (36x29x69) εκ. 
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€ 42,26 | 3.133
Παιδική κουζίνα
Υπέροχη και ρεαλιστική παιδική κουζίνα 
µοντέρνου στυλ. ∆ιαθέτει 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. 

€ 76,45 | 10.156
Πολύχρωµη κουζίνα µαγειρικής
Αυτή η κουζίνα της Step2 επιτρέπει στα µικρά παιδιά να δοκιµάσουν τις γαστρονοµικές τους δεξιότητες! ∆ιαθέτει 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 (66x27,9x86,4) εκ. 

€ 40,85 | 185.030
Καφετέρια µε ήχους
Τα παιδιά θα µπορούν να ετοιµάσουν 
το espresso της µαµάς ή του µπαµπά 
πριν πάει στη δουλειά στην µηχανή του 
καφέ η οποία λειτουργεί µε κανονικό 
νερό και βγάζει ήχους. ∆ιαθέτει 
ταµειακή µηχανή και ηλεκτρονικό 
µηχάνηµα πληρωµής Pos. Απαιτούνται 
2xΑΑΑ µπαταρίες οι οποίες δεν 
περιλαµβάνονται (45x23,5x13) εκ. 

€ 47,67 | 185.028
Εστιατόριο «Burger» µε ήχους
Πάγκος προετοιµασίας burger µε φριτέζα, 
ταµειακή µηχανή, ηλεκτρονικό µηχάνηµα 
πληρωµής Pos καθώς και καφετιέρα η 
οποία λειτουργεί µε κανονικό νερό και 
βγάζει ήχους. Απαιτούνται 2xΑΑΑ µπαταρίες 
οι οποίες δεν περιλαµβάνονται (52x25x15) 
εκ. 

€ 37,51 | 185.029
Πιτσαρία µε ήχους
Παιδικό παιχνίδι ρόλων µε ξυλόφουρνο, 
ταµειακή µηχανή και ηλεκτρονικό 
µηχάνηµα πληρωµής Pos. Απαιτούνται 
2xΑΑΑ µπαταρίες οι οποίες δεν 
περιλαµβάνονται (39x25x15) εκ. 

€ 39,46  
| 185.021
Ψησταριά µε 
φώτα και ήχους
Τα παιδιά θα 
µπορούν να ψήσουν 
τα αγαπηµένα τους 
τρόφιµα διασκεδάζοντας 
πολύ µε αυτή την µεταφερόµενη ψησταριά. 
Απαιτούνται 3xΑΑΑ µπαταρίες οι οποίες δεν 
περιλαµβάνονται (40x53) εκ. 
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Μεγάλη ξύλινη πολυτελής παιδική κουζίνα
Εξαιρετικά µεγάλη και πολυτελής ξύλινη κουζίνα παιχνιδιού 
της Step2. ∆ιαθέτει 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 
(127x84x119) εκ. 

€ 101,18  
| 185.027
Ξύλινη παιδική 
κουζίνα
Υπέροχη κουζίνα από 
ξύλο MDF µε ήχους και 
φως. Οι µικροί σεφ θα 
ετοιµάσουν τα αγαπηµένα 
τους σνακ στο φούρνο 
µικροκυµάτων, στις 
«ηλεκτρικές» εστίες ή 
στον φούρνο. Όταν θα 
φάνε το µεσηµεριανό 
τους θα µπορούν να 
«πλύνουν» τα µαγειρικά 
τους σκεύη στη βρύση 
(70x30x91) εκ. 

€ 88,14 | 129.051
Ξύλινη κουζίνα «Muddy Fun»
∆ιαθέτει ένα µάτι κουζίνας και νεροχύτη. Στο κάτω µέρος διαθέτει χώρο για γλάστρες 
είτε για µαγειρικά σκεύη (67x35x58) εκ. 

€ 230,08  
| 129.046
Ξύλινη παιδική 
κουζίνα «Muddy 
Madness»
Αυτή η πολυτελής ξύλινη παιδική 
κουζίνα µπορεί να απασχολήσει 
ταυτόχρονα 2 ακόµα και 3 
µάγειρες. Είναι κατασκευασµένη 
από ευρωπαϊκή ξυλεία που 
έχει υποστεί επεξεργασία µε 
πιστοποίηση FSC®. ∆ιαθέτει 
αφαιρούµενο νεροχύτη µε 
βρύση η οποία λειτουργεί σαν 
κανονική βάζοντας έως και 7 
λίτρα νερό πίσω στο κουβαδάκι. 
Επίσης, διαθέτει µια σειρά από 
ανοξείδωτα µαγειρικά σκεύη 
καθώς και µεγάλο µαυροπίνακα 
για την καταγραφή αγαπηµένων 
συνταγών (128x43x109) εκ. 

€ 173,92 | 129.050
Ξύλινη κουζίνα «Muddy Chef»
Ευρύχωρη µε τέσσερα µάτια κουζίνας, νεροχύτη, φούρνο µε ανοιγόµενη πόρτα 
και µαυροπίνακα για την καταγραφή αγαπηµένων συνταγών. Στο κάτω µέρος 
διαθέτει χώρο για γλάστρες είτε για µαγειρικά σκεύη (38x95x88) εκ. 
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€ 120,60  
| 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. 

€ 120,60  
| 5.107
Πλυντήριο 
ξύλινο
Υπέροχο και ρεαλιστικό 
ξύλινο παιδικό παιχνίδι. 
Συνδυάζεται µε τους 
κωδικούς 5.105 / 5.106 
/ 5.108 (41x30x50) εκ. 

€ 203,25  
| 5.109
Κουζίνα ξύλινη 
µεγάλη και 
φούρνος
Υπέροχο και ρεαλιστικό 
ξύλινο παιδικό παιχνίδι 
(80x31x94) εκ. 

€ 120,60 | 5.108
Ψυγείο ξύλινο
Υπέροχο και ρεαλιστικό ξύλινο παιδικό παιχνίδι. Συνδυάζεται µε τους 
κωδικούς 5.105 / 5.106 / 5.107 (41x30x50) εκ. 

€ 120,60  
| 5.106
Νεροχύτης 
ξύλινος
Υπέροχο και ρεαλιστικό 
ξύλινο παιδικό παιχνίδι. 
Συνδυάζεται µε τους 
κωδικούς 5.105 / 5.107 
/ 5.108 (41x30x50) εκ. 

€ 169,91 | 
5.120
Πλυντήριο 
σιδερωτήριο L-W
Όµορφη γωνιά 
σιδερώµατος 
περιλαµβάνει σίδερο, 
απλώστρα και ράφια για 
τακτοποίηση των ρούχων 
(100x31x97) εκ. 

€ 99,60  
| 5.046
Συρταριέρα 
κουζίνας
(41x31x50) εκ. 
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€ 56,83 | 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 (63,2x29,8x67) εκ. 

€ 113,95 | 4.454
Ξύλινο πλυντήριο πιάτων
Ξύλινο πλυντήριο πιάτων από την Plan Toys ώστε να 
αναπτύξουν τα παιδιά τη δηµιουργικότητα, τη φαντασία 
και τις καλές συνήθειες! Τα κουµπιά περιστρέφονται 
(43x33x61) εκ. 

€ 113,95 | 4.450
Ξύλινη κουζίνα µε µάτια
Ξύλινη κουζίνα µε µάτια για τους µικρούς µας σεφ! 
Περιλαµβάνει 2 µάτια µε κουµπιά που γυρίζουν και 
τον φούρνο! (43x33x61) εκ. 

€ 113,95 | 4.451
Ξύλινο πλυντήριο ρούχων
∆είξτε στα µικρά παιδάκια πως να βάζουν µόνα τους 
πλυντήριο!Περιλαµβάνει 2 κουµπιά που γυρίζουν και 
θήκη για απορρυπαντικό! (39,5x31x60) εκ. 

€ 130,65 | 4.452
Ξύλινο ψυγείο
Ξύλινο ψυγείο από την Plan Toys µε δύο πόρτες 
για ψυγείο και κατάψυξη. Υπάρχει µεγάλος χώρος 
αποθήκευσης για τα τρόφιµα των µικρών µας 
φίλων καθώς και θήκη για να βγαίνει ο πάγος ή 
να το νερό! (43x31,5x68) εκ. 

€ 113,95 | 4.453
Ξύλινος νεροχύτης
Ξύλινος νεροχύτης από την Plan Toys µε κουµπιά 
που γυρίζουν για «ζεστό» και «κρύο» νερό και 
νιπτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι.Περιλαµβάνει και 
αποθηκευτικό χώρο (43x31,5x68) εκ. 

€ 103,62  
| 10.230
Μεγάλη ψησταριά Step2
(97,8x33,6x66) εκ. 
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€ 12,50 | 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. 

€ 10,06 | 30.087 Σετ κουζινικών 24 τµχ.
Σε 4 πολύ όµορφα ζωηρά χρώµατα, γερά φτιαγµένα από ανθεκτικό πλαστικό ώστε να µην σπάνε. 
Περιλαµβάνει 4 πιάτα, 4 µπωλς, 4 ποτήρια, 4 µαχαίρια, 4 πιρούνια, 4 κουτάλια. ∆ιαστάσεις από 6 
έως 12 εκ. Ειδικά σχεδιασµένα σετ για παιδικούς σταθµούς και νηπιαγωγεία.  

€ 29,57 | 15.149
Σετ υγιεινού δείπνου µε 
σαλάτα 63 τµχ.
Με όλα τα απαραίτητα για ένα υγιεινό 
γεύµα. Φτιαγµένα από µαλακό ανθεκτικό 
υλικό ώστε να µην σπάνε και σε 
πολύ όµορφα ζωηρά χρώµατα. Ειδικά 
σχεδιασµένο σετ για παιδικούς σταθµούς 
και νηπιαγωγεία (38x23x9) εκ. 

€ 18,74 | 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. 

€ 54,63 | 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. 

€ 17,86 | 15.150
Σετ µπάρµπεκιου 21 τµχ.
Όµορφα και γερά, φτιαγµένα από 
µαλακό ανθεκτικό υλικό ώστε να µην 
σπάνε και σε πολύ όµορφα ζωηρά 
χρώµατα. Περιλαµβάνει ψησταριά, µασιά, 
υγιεινά τρόφιµα αλλά και µπουκάλι 
σάλτσας. Ειδικά σχεδιασµένο σετ για 
παιδικούς σταθµούς και νηπιαγωγεία 
(30,5x25x12,5) εκ. 

€ 5,98 | 15.158
Σκεύη κουζίνας σετ 5 τµχ.
Όµορφα και γερά, φτιαγµένα από πολύ 
ανθεκτικό πλαστικό σε πολύ όµορφα 
ζωηρά χρώµατα (21,5x6x5,5) εκ. 

€ 36,64 | 48.167 Σετ τσαγιού µε πουγκί
Περιλαµβάνεται δίσκος, πουγκί, τσαγιέρα, βάζο για τη ζάχαρη και κουτάλι, 2 πιάτα, 5 κέϊκ και 
πιάτο γι’ αυτά, 2 φακελάκια τσαγιού, 2 φλυτζάνια και 2 κουτάλια γι’ αυτά. ∆ιάσταση δίσκου 28 εκ.  
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€ 18,11 | 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. 

€ 14,17 | 15.136
Πρωινό µε δίσκο 23 τµχ.
Το σετ διατίθεται σε συσκευασία µε δίχτυ. Τα κοµµάτια πλένονται στο χέρι (36,5x26,5x9) εκ. 

€ 15,69 | 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 περιλαµβάνει δύο πιάτα, δύο κύπελλα, δύο 
ποτήρια, µια κανάτα, µια κατσαρόλα, ένα δοχείο βρασµού κ.α. (33x30,7x8,9) εκ. 

€ 32,57 | 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. 

€ 30,82 | 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. 

€ 7,81 | 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. 

€ 20,37 | 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

€ 14,17  
| 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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€ 3,83 | 30.032
Μαγειρικά σκεύη 3 τµχ.
Παιδικά σκεύη µαγειρικής από 
ανθεκτικό πλαστικό σε όµορφα 
χρώµατα. Ιδανικό σετ για την 
εισαγωγή των παιδιών στη 
µαγειρική. ∆ιάµετρος µαγειρικών 
σκευών 12-13 και 16 εκ.  

€ 19,67 | 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. 
∆ιαστάσεις σκευών: αναλόγως του σκεύους 
από 5,5 εκ. έως 16 εκ.  

€ 34,72 | 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 (40x30x20) εκ. 

€ 26,11 | 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 (31x30x16) εκ. 

€ 13,20 | 15.099
Μίνι εστία µαγειρικής 
µε κουζινικά σετ 6 τµχ.
Παιχνίδι εστία µαγειρικής από πολύ ανθεκτικό 
πλαστικό (30x25x10) εκ. 

€ 9,75 | 15.106
Σετ για πλύσιµο πιάτων 10 τµχ.
Πολύ όµορφο και γερό παιδικό παιχνίδι ρόλων-
µίµησης µε κουζινικά (27,5x25x9) εκ. 

€ 7,04 | 3.127
Πιατοθήκη
Τα κουζινικά της φωτογραφίας περιλαµβάνονται 
(32x25x10) εκ.  

€ 13,74 | 3.149
Καφετιέρα Φίλτρου
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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€ 42,77 | 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 (31x30x17) εκ. 

€ 35,15 | 28.114
Ολοκληρωµένο σερβίτσιο 
φαγητού 48 τµχ. σε κουβαδάκι
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. Τα πιρουνάκια, τα 
κουταλάκια και τα µαχαιράκια (στρογγυλεµένη 
γωνία) έχουν µήκος 15 εκ., τα βαθιά πιάτα 
έχουν διάµετρο 15 εκ. και βάθος 3,5 εκ., τα 
ρηχά πιατάκια έχουν διάµετρο 18 εκ. ενώ οι 
κούπες έχουν ύψος 8 εκ. και διάµετρο 6 εκ.  

€ 7,92 | 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. 

€ 7,92 | 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. 

€ 14,83 | 15.088
Σετ τσαγιού µε δίσκο 18 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 (36,5x27x11) εκ. 

€ 8,43 | 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. 

€ 15,97 | 30.094
Μαγειρικά σκεύη 
ανοξείδωτα
Σετ 9 τµχ. µε κατσαρόλα, 
κατσαρολάκι, τηγάνι, σουρωτήρι, 
γαβάθα, κούπα, κουταλάκια 
µεζούρες, αυγοδάρτη, κουτάλα. 
Ελαφριά και ανοξείδωτα, ασφαλή 
για τα παιδιά. ∆ιαστάσεις σκευών: 
αναλόγως του σκεύους από 5,5 εκ. 
έως 16 εκ.  

€ 26,04 | 4.515
Σερβίτσιο φαγητού
Ξύλινο σερβίτσιο φαγητού που 
περιλαµβάνει 2 πιάτα, 2 κουτάλια, 
2 πιρούνια, 2 µαχαίρια, ποτήρια και 
µπολ (16x1,9) εκ. 
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€ 14,54 | 30.006 Ποικιλία φρούτων
 Το σετ περιλαµβάνει 12 ρεαλιστικά και σε φυσικό µέγεθος 
πλαστικά φρούτα (20x10x26) εκ. 

€ 14,54 | 30.007 Ποικιλία λαχανικών
Το σετ περιλαµβάνει 12 ρεαλιστικά και σε φυσικό µέγεθος 
πλαστικά λαχανικά (20x10x26) εκ. 

€ 13,44  
| 30.008
Ποικιλία 
θαλασσινών
Το σετ περιλαµβάνει 
12 ρεαλιστικά και 
σε φυσικό µέγεθος 
πλαστικά θαλασσινά 
(30x5x13) εκ. 

€ 16,82  
| 30.009
Ποικιλία 
κρεατικών
Το σετ περιλαµβάνει 
12 ρεαλιστικά και 
σε φυσικό µέγεθος 
πλαστικά κρεατικά 
(16x9x15) εκ. 

€ 17,52 | 30.080
Φρούτα σε καλάθι σε φυσικό µέγεθος
Πολύ όµορφο µεγάλο και γερό καλάθι µε 12 πλαστικά 
φρούτα (28x22,5x12) εκ. 

€ 17,52 | 30.081
Λαχανικά σε καλάθι σε φυσικό µέγεθος
Πολύ όµορφο µεγάλο και γερό καλάθι µε 12 πλαστικά 
λαχανικά (28x22,5x12) εκ. 

€ 17,52 | 30.082
Τρόφιµα σε καλάθι σε 
φυσικό µέγεθος
Πολύ όµορφο µεγάλο και γερό καλάθι 
µε 15 τρόφιµα (28x22,5x12) εκ. 

€ 9,74  
| 30.028
Γεύµα θαλασσινά
Ρεαλιστικό και σε φυσικό 
µέγεθος παιχνίδι φαγητού µε 
πλαστικά Θαλασσινά 9 εκ. 
και πατάτες 7 εκ.  

€ 14,75 | 30.029 Γεύµα πίτσα
Ρεαλιστικό και σε φυσικό µέγεθος παιχνίδι φαγητού 
µε πλαστικά κοµµάτια πίτσας. Περιλαµβάνει µία 
τεµαχισµένη πίτσα, κόφτη και σπάτουλα. ∆ιάµετρος 
πίτσας 18 εκ., µε 2 εργαλεία 20 εκ.  

€ 23,88 | 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. 

€ 8,91 | 30.086
Γεύµα θαλασσινά
Ρεαλιστικό και σε φυσικό 
µέγεθος παιχνίδι φαγητού 
µε πλαστικά θαλασσινά 
και πατάτες, το σετ 
περιλαµβάνει 12 τµχ.  
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€ 7,11 | 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. 

€ 4,71 | 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. 

€ 26,05 | 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. 

€ 34,39 | 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. 
Ταιριάζει στο παιχνίδι µε τις κουζίνες και τα σπιτάκια της Step2 (27,9x17,8x15,2) εκ. 

€ 8,14 | 15.154
Σετ παγωτού σετ 13 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. 

€ 31,70 | 15.146 Σετ µπάρµπεκιου µε 56 τµχ.
Μαθαίνουν το ψήσιµο και γίνονται ειδικοί µε αυτό το σετ ψησίµατος, ταυτόχρονα τα παιδιά αναπτύσσουν 
κινητικές και κοινωνικές δεξιότητας µε αυτό το παιχνίδι ρόλων. Τα κοµµάτια πλένονται στο χέρι. Ιδανική 
ποσότητα για παιδικούς σταθµούς και νηπιαγωγεία (38x23x9) εκ. 

€ 7,77 | 15.172
Φρούτα και λαχανικά 10 τµχ.
Το σετ διατίθεται σε διχτάκι που 
περιλαµβάνει 10 φρούτα και λαχανικά 
µεταξύ αυτών φράουλα, αχλάδι, 
λεµόνι, κρεµµύδι, πιπεριά, κολοκύθα, 
καρότο, µανιτάρι, καλαµπόκι και αγγούρι 
(20x10x7,5) εκ. 

€ 9,44 | 15.173
Πρωινό σε δίσκο σετ 10 τµχ.
Όµορφο και γερό σετ φτιαγµένο από µαλακό ανθεκτικό 
υλικό ώστε να µην σπάνε και σε πολύ όµορφα ζωηρά 
χρώµατα (27,5x14,5x7) εκ. 
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€ 25,46  
| 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. 

€ 13,44  
| 30.083
Ποικιλία 
αρτοσκευασµάτων
Το σετ περιλαµβάνει 
6 ρεαλιστικά και σε 
φυσικό µέγεθος πλαστικά 
αρτοσκευάσµατα  

€ 20,22 | 30.084 Ποικιλία γλυκών
Το σετ περιλαµβάνει 12 ρεαλιστικά και σε φυσικό µέγεθος πλαστικά γλυκά  

€ 10,92  
| 30.085
Ποικιλία 
τυροκοµικών
Το σετ περιλαµβάνει 6 
ρεαλιστικά και σε φυσικό 
µέγεθος πλαστικά τυριά  

€ 23,86 | 48.179
Κούκλα κοριτσάκι µε 
βοηθητικό ακουστικό 38 
εκ.

”“Πανέµορφο και ρεαλιστικό παιχνίδι κούκλας µωρού µε σύνδροµο Down και µαλλιά. Οι νέες κούκλες της Miniland ενδυναµώνουν 
αξίες χωρίς αποκλεισµούς καθώς και ενσυναίσθηση και αποδοχή των ανθρώπων, ανεξάρτητα από τη φυλή και το φύλο.

€ 19,40 | 48.176
Κούκλα ξεχωριστό 
αγοράκι 38 εκ.
(36x14x42) εκ. 

€ 19,40 | 48.177
Κούκλα ξεχωριστό 
κοριτσάκι 38 εκ.
(36x14x42) εκ. 

€ 23,86 | 48.178
Κούκλα ξεχωριστό κοριτσάκι 
µε γυαλιά 38 εκ.
(27x) εκ. 
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€ 17,42 | 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. 

€ 17,42 | 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. 

€ 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. 

€ 19,87 | 4.283 Παιδικό δωµάτιο µε κουκέτα για κουκλόσπιτο
Πλήρης επίπλωση παιδικού δωµατίου µε κουκέτα, ιδανικό σετ για εξοπλισµό κουκλόσπιτου 
(7x13,5x12,5) εκ. 

€ 105,18 | 4.342
∆ηµιουργικό κουκλόσπιτο (εξοπλισµένο)
Αυτό το σύγχρονο σπίτι πλήρως εξοπλισµένο, διαθέτει 3 µονάδες που µπορούν 
να τοποθετηθούν µε διάφορους τρόπους. ∆ιαθέτει 1 κινητή σκάλα, 2 στέγες µε 
φωτοβολταϊκά, 6 κινητούς τοίχους για διακόσµηση, 1 κρεβατοκάµαρα, 1 καθιστικό, 
1 µπάνιο, κουζίνα και τραπεζαρία (36x36x16,5) εκ. 

€ 9,50 | 48.183
Σετ ρούχα κούκλας  
κοριτσιού 38 εκ.
Συνολάκι για κούκλα κορίτσι σε µέγεθος 38 
εκ. µε κορδέλα (57x57x42) εκ. 

€ 9,50 | 48.182
Σετ ρούχα κούκλας  
αγοριού 38 εκ.
Συνολάκι για κούκλα αγόρι σε µέγεθος 38 
εκ. µε σκουφάκι (57x57x42) εκ. 

€ 9,50 | 48.180
Φορµάκι βρεφικό κούκλας 
38 εκ. Νο 1
Ρουχάκι για κούκλα αγόρι ή κορίτσι σε 
µέγεθος 38 εκ. σε πράσινο χρώµα µε 
σκουφάκι (57x57x42) εκ. 

€ 9,50 | 48.181
Φορµάκι βρεφικό κούκλας 
38 εκ. Νο 2
Ρουχάκι για κούκλα αγόρι ή κορίτσι σε 
µέγεθος 38 εκ. σε πορτοκαλί χρώµα µε 
σκουφάκι (57x57x42) εκ. 
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€ 25,09 | 30.018 
Τρία σύνολα ρούχων αγοριού Νο.1
Πανέµορφα σετ ρούχων κούκλας-µωρού, 41 εκ.  

€ 25,09 | 30.055 
Τρία σύνολα φορµάκια αγοριού
Πανέµορφα σετ ρούχων κούκλας-µωρού, 41 εκ.  

€ 23,76 | 30.056 
Τρία σύνολα ρούχων αγοριού Νο.2
Πανέµορφα σετ ρούχων κούκλας-µωρού, 41 εκ.  

€ 25,09 | 30.054 
Τρία σύνολα ρούχων κοριτσιού Νο.2
Πανέµορφα σετ ρούχων κούκλας-µωρού, 41 εκ.  

€ 6,90 | 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.  

€ 9,12 | 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. 

€ 34,34 | 30.099 
Τέσσερα σύνολα φορµάκια κοριτσιού
Πανέµορφα σετ ρούχων κούκλας-µωρού, 41 εκ.  

€ 25,26 | 30.088 
Τρία σύνολα φορµάκια κοριτσιού
Πανέµορφα σετ ρούχων κούκλας-µωρού, 41 εκ.  
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€ 18,60 | 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. 

€ 18,62 | 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. 

€ 18,60 | 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. 

€ 18,64 | 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. 

€ 14,03 | 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 (10x16x40) εκ. 

€ 14,03 | 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 
(10x16x40) εκ. 

€ 14,03 | 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 (10x16x40) εκ. 

€ 14,03 | 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 
(10x16x40) εκ. 

€ 18,64 | 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. 

€ 18,62 | 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. 
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€ 7,38 | 158.023
Καρότσι κούκλας πλαστικό
Πολύ όµορφο και οικονοµικό καροτσάκι 
(36x28x48) εκ. 

€ 9,92  | 158.024
Καρότσι κούκλας πλαστικό 
µε προστασία
Καρότσι κούκλας µωρού µε προστασία 
από τον ήλιο (52x37x47) εκ. 

€ 25,12 | 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. 

€ 19,82 | 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. 

€ 120,90 | 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. ∆εν 
περιλαµβάνονται οι κούκλες και τα ρούχα τους (80x25,4x94,6) εκ. 

€ 42,17 | 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 
γρατζουνίσουν τα δάπεδα. ∆εν 
περιλαµβάνονται οι κούκλες 
(39,4x27,9x48,3) εκ. 

€ 66,18 | 185.048
Κάθισµα - Ρηλάξ 
κούκλας 4 σε 1
Πολυµορφικό κάθισµα κούκλας 
που µπορεί να γίνει κούνια, 
καρεκλάκι φαγητού, ριλάξ 
ή κάθισµα. Το ύφασµα είναι 
κατασκευασµένο από 100% 
πολυεστέρα ενώ οι διαστάσεις 
του καθίσµατος όταν είναι στη 
µορφή φαγητού είναι (37x41x65) 
εκ. Ιδανικό για κούκλες µωρά 
µεγέθους 35-45 εκ. Οι κούκλες 
δεν περιλαµβάνονται.  
(45x18x54) εκ. 

€ 14,36 | 30.102 
Σετ φροντίδας µωρού 7 τµχ.
Υπέροχο σετ περιποίησης για τις κούκλες 
µωράκια. Περιλαµβάνει µπιµπερό, γιο γιο, πιπίλα 
και τέσσερα δοχεία περιποίησης  

€ 5,57 | 30.112
Σετ φροντίδας 
µωρού 3 τµχ.
Σετ µε αξεσουάρ για την 
φροντίδα του µωρού, 
περιλαµβάνει 2 πιπίλες και 1 
µπιµπερό. (15,5x19,5x2) εκ. 
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€ 38,44 | 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. 

€ 16,52  
| 48.079
Βαλιτσάκι 
οµορφιάς mini
Παιδικό βαλιτσάκι οµορφιάς 
µε 12 αξεσουάρ (28) εκ. 

€ 16,06 | 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. 

€ 11,18 | 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. 

€ 37,24 | 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. 

€ 34,68 | 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. 

κινητικών και κοινωνικών δεξιοτήτων 
(50x17x71) εκ. 

€ 107,89 | 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) (71,1x35,6x104,1) εκ. 

€ 28,40 | 48.169 Βαλιτσάκι οµορφιάς ξύλινο
Περιλαµβάνεται πιστολάκι µαλλιών, όζα, κραγιόν, καθρέφτης,  
χτένα και παλέτα σκιών (23x) εκ. 
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€ 35,21 | 185.013
Σιδερώστρα και σίδερο «Vileda»
Παιδικό παιχνίδι µίµησης για τέλεια σιδερώµατα, περιλαµβάνει 
σιδερώστρα και σίδερο (27x12x63) εκ. 

€ 23,84 | 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. 

€ 23,30 | 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. 

€ 24,64 | 3.089
Τρόλεϊ 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. 

€ 24,78 | 185.034
Ηλεκτρική σκούπα 
«Vileda»
Παιδική σκούπα µε µπαταρίες 
που λειτουργεί σαν κανονική 
και βγάζει ήχους. Απαιτούνται 
2 µπαταρίες R20 οι οποίες δεν 
περιλαµβάνονται (17x29x15) εκ. 

€ 19,72 | 3.119
Τρόλεϊ καθαριότητας 6 
αξεσουάρ
Περιλαµβάνει κουβά σφουγγαρίσµατος 
µε χερούλι και αποσπώµενο στίφτη, 
σφουγγαρίστρα, σκούπα και κόπανο για το 
τίναγµα των χαλιών (32x23x48) εκ. 

€ 13,54 | 3.152
Σετ καθαριότητας 5 αξεσουάρ
 Περιλαµβάνει κουβά σφουγγαρίσµατος 
µε χερούλι και αποσπώµενο στίφτη, 
σφουγγαρίστρα, σκούπα, φαράσι και κόπανο 
για το τίναγµα των χαλιών (26x14,5x32) εκ. 

€ 1,36  
| 292.011
Φαράσι µε 
σκουπάκι 
πλαστικό
 (16x5x23) εκ. 
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| 185.020
Βαλιτσάκι πυροσβέστη
Σετ πυροσβέστη σε πλαστικό 
βαλιτσάκι που περιλαµβάνει: 
πυροσβεστήρα, φακό, σφυρίχτρα, 
τηλέφωνο, τσεκούρι κ.α. ∆έχεται 
2χΑΑΑ µπαταρίες που δεν 
συµπεριλαµβάνονται  
(27x9,5x23) εκ. 

€ 26,60 | 
185.036 
Βαλιτσάκι 
αστυνοµικού
Παιχνίδι ρόλων µε 10 
τµχ. και εργαλεία µε 
φως. Απαιτούνται 2xΑΑΑ 
µπαταρίες οι οποίες 
δεν περιλαµβάνονται 
(27x9,5x23) εκ. 

€ 39,44 | 185.026
Τρόλεϊ γιατρού-µονάδα παρακολούθησης
Πραγµατικό παιχνίδι ρόλων µε άνετη λαβή µεταφοράς που δίνει την 
ευκαιρία στους µικρούς γιατρούς να παρακολουθήσουν την πορεία των 
ασθενών τους. Περιλαµβάνεται φιάλη οξυγόνου, τρεις εναλλακτικές κάρτες 
για το καρδιογράφηµα, στηθοσκόπιο, ωτοσκόπιο, σύριγγα, δύο ψαλίδια, 
σφυρί για τα αντανακλαστικά, θερµόµετρο, διάγραµµα πυρετού, συµβουλές 
πρώτων βοηθειών καθώς και κάρτα συνταγών (29x24x60) εκ. 

€ 11,84 | 185.024
Βαλιτσάκι κτηνιάτρου για άλογα
Οι µικροί κτηνίατροι µε την βοήθεια των 
ιατρικών εργαλείων θα εξετάσουν τα άρρωστα 
άλογα καθώς και οποιοδήποτε άλλο ζωάκι. Σετ 
12 τµχ. Οι φιγούρες ζώων δεν περιλαµβάνονται 
(21x14,5x13) εκ. 

€ 46,36 | 185.025
Βαλιτσάκι κτηνιάτρου
Με την βοήθεια των µικρών κτηνιάτρων τα ζωάκια 
θα γίνουν καλά. Περιλαµβάνεται στηθοσκόπιο, 
σύριγγα, θερµόµετρο, κονσέρβα ζώων, πιάτο 
νερού, ετικέτα και ένα βελούδινο σκυλάκι 
(24x18,5x16,5) εκ. 

€ 8,73 | 158.046 
Καλάθι µεταφοράς 
κατοικιδίου
Με το συγκεκριµένο καλαθάκι, 
το αγαπηµένο σου κατοικίδιο 
θα µπορεί να σε ακολουθήσει 
όπου κι αν πας. Στο σετ περιέχεται 
ψαλιδάκι, χτένα, κόκαλο, πιατάκι κι ένα 
σκυλάκι. ∆ιατίθεται σε φουξ και γαλάζιο χρώµα  
(23,5x14x15) εκ. 

€ 16,45  
| 185.039
Στολή γιατρού
Υψηλής ποιότητας στολή 
σε ένα µέγεθος για παιδιά 
παιδικού σταθµού και 
νηπιαγωγείου (55) εκ. 

€ 36,00 | 4.508 Σετ 
χειρούργου µε εργαλεία
Περιλαµβάνει ένα υφασµάτινο κοµµάτι 
που µπορεί να προσαρµοστεί σε κούκλες 
ή λούτρινα ζωάκια. Πάνω στο κοµµάτι 
αυτό βρίσκονται τα βασικά όργανα του 
ανθρώπινου σώµατος, οι βρόγχοι, οι 
πνεύµονες, η καρδιά, το στοµάχι µε ένα 
κοµµάτι τροφής µέσα, το συκώτι και τα 
νεφρά. Περιλαµβάνει επίσης ένα τσαντάκι 
για να αποθηκεύεται ο ιατρικός εξοπλισµός, 1 νυστέρι, 1 λαβίδα, βαµβάκι, 1 χειρουργική κουρτίνα, 1 
χειρουργική µάσκα, 1 συσκευή αναρρόφησης, 1 δίσκο από PlanWood και 1 κάρτα που δείχνει τα όργανα 
του ανθρώπινου σώµατος. Οι αναγραφόµενες διαστάσεις είναι της ποδιάς (23,5x22,5) εκ. 

€ 3,99 | 159.192
Γιλέκο προειδοποίησης
Με το προειδοποιητικό γιλέκο και τις φωσφορούχες γραµµές 
οι νέοι οδηγοί θα γίνουν περισσότερο προσεκτικοί. Χάρη στις 
ρυθµιζόµενες ζώνες που διαθέτει, προσαρµόζεται σε παιδιά 
που είναι από 40 έως 55 εκ. στον θώρακα και στο ύψος 
από 80 έως 120 εκ. (45x54) εκ. 

€ 36,00 | 4.522
Σετ πυροσβέστη
Περιλαµβάνει ρυθµιζόµενο 
κράνος, γιλέκο, µεγάφωνο, 
πυροσβεστήρα, µάνικα, φακό, 
τσεκουράκι και ασύρµατο 
(36x41) εκ. 

€ 28,79 | 4.521
Σετ µυστικού πράκτορα
Πλήρες σετ εξοπλισµού µυστικού πράκτορα 
µε σήµα ταυτότητας, συσκευή αναγνώρισης 
δακτυλικών αποτυπωµάτων, ασύρµατο µε 
ακουστικό και χάρακα σε σχήµα L. Η ζώνη 
χωράει όλα τα εξαρτήµατα (25x16,5x1) εκ. 
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€ 9,25 | 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. 

€ 6,37 | 185.004
Βαλιτσάκι γιατρού µε εργαλεία µικρό
Παιδικό παιχνίδι ιατρικά εργαλεία µε πλαστικό βαλιτσάκι γιατρού που 
περιλαµβάνει: στηθοσκόπιο, σύριγγα, θερµόµετρο (21x6,5x17) εκ. 

€ 26,22 | 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. 

€ 20,43 | 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. 

€ 21,46 | 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. 

€ 6,92  | 3.128
Βαλιτσάκι γιατρού
 Παιχνίδι γιατρού µε 10 ιατρικά εργαλεία σε 
πλαστικό βαλιτσάκι (23x10,5x22) εκ. 

€ 17,42 | 185.050
Βαλιτσάκι οδοντιάτρου
Το σετ οδοντιάτρου αποτελείται από πολλά ιατρικά 
εργαλεία που χρησιµοποιεί κάθε οδοντίατρος αλλά 
και έναν καρχαρία, ο οποίος δείχνει πως µπορούν 
να γίνουν τα δόντια αν δεν τα περιποιούµαστε 
(21x14,5x13) εκ. 

€ 28,40 | 48.168
Βαλιτσάκι γιατρού µε 
εργαλεία
Περιλαµβάνεται οθόνη αρτηριακής 
πίεσης, στηθοσκόπιο, κρέµα, σφυρί 
αντανακλαστικών, σύριγγα και 3 
θερµόµετρα (23x) εκ. 

€ 32,91 | 185.051
Βαλιτσάκι γιατρού µε 17 αξεσουάρ
∆ιαθέτει 17 αξεσουάρ µεταξύ των οποίων 
παρακολούθηση καρδιακού παλµού, στηθοσκόπιο, 
τηλέφωνο, σύριγγα, τσιµπιδάκι, µάσκα, συνταγολόγιο 
κλπ. Μερικά από τα εργαλεία χρειάζονται 5 
µπαταρίες (οι οποίες δεν συµπεριλαµβάνονται) ώστε 
να βγάζουν φως και ήχο (25x15x20) εκ. 
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€ 228,38 | 5.104 Μαγαζάκι ξύλινο L-W
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. 

€ 127,84 | 5.088 
Μαγαζάκι ξύλινο
Υπέροχο και ρεαλιστικό ξύλινο MDF 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. 

€ 28,54 | 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. 

€ 24,14 | 
48.143
Το µαγαζάκι 
µας - κουτί αποθήκευσης
Κουτί αποθήκευσης που µόλις ανοίξει 
δηµιουργεί µια αγορά όπου τα παιδιά 
µπορούν να αναγνωρίσουν διαφορετικές 
καθηµερινές καταστάσεις και µπορούν 
να παίξουν µε φρούτα και λαχανικά (τα 
οποία δεν συµπεριλαµβάνονται). ∆ιπλώνει, 
αποθηκεύεται και µεταφέρεται εύκολα. 
Είναι κατασκευασµένο από συνθετικό 
ύφασµα το οποίο πλένεται εύκολα 
(30x41x32) εκ. 

€ 201,61  | 169.039
Mαγαζάκι & κουζίνα   2 όψεων
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 (85x56x104) εκ. 

€ 6,78 | 185.049
Κινητό τηλέφωνο µε ήχους
Βγάζει διαφορετικούς ήχους και αναβοσβήνει. Λειτουργεί 
µε 2 µπαταρίες οι οποίες δεν περιλαµβάνονται 
(14x2,8x19,5) εκ. 

€ 34,77 | 185.052
Ταµειακή µηχανή-tablet µε ήχους
Ρεαλιστική ταµειακή µηχανή-tablet µε µηχάνηµα 
ανέπαφης συναλλαγής POS, scanner, πιστωτική κάρτα και 
νοµίσµατα-χαρτονοµίσµατα ευρώ. Χρειάζεται 3 µπαταρίες 
(δεν περιλαµβάνονται) για να λειτουργήσουν οι ήχοι της 
(31x15x22,5) εκ. 
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| 15.026
Τηλέφωνο µε 
ήχους
Πανέµορφη, σαν αληθινή 
συσκευή µε κουδούνισµα, 
γερή, µε ωραία χρώµατα 
(19x8x18) εκ. 

€ 22,17 | 185.006
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. 

€ 13,50 | 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. 

€ 33,35 | 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. 

€ 6,13 | 30.033
Ταµειακή µηχανή
Παιδική πολύ απλή ταµειακή µηχανή 
(10x10x11) εκ. 

€ 6,06 | 30.034 Ζυγαριά
Παιδική ζυγαριά από ανθεκτικό πλαστικό σε όµορφα φωτεινά χρώµατα. Ιδανικό για 
παιχνίδια ρόλων στον παιδικό σταθµό ή το νηπιαγωγείο (22x10x9) εκ. 

€ 36,00 | 10.219
Μοντέρνο καρότσι 
super market
Με το µοντέρνο καρότσι της 
Step2 τα παιδιά θα προσποιούνται 
ότι ψωνίζουν για το σπίτι τους 
για αµέτρητες ώρες. Μέσα 
από το παιχνίδι ρόλων 
αναπτύσσονται οι κινητικές και οι 
κοινωνικές δεξιότητες τους. Τα 
τρόφιµα της φωτογραφίας δεν 
περιλαµβάνονται  
(47x33x54,6) εκ. 

€ 17,35 | 185.046
Μηχάνηµα ανέπαφης 
συναλλαγής - POS
Συνδυάζεται µε τα παιχνίδια ρόλων, 
µαγαζάκια και όλες τις ταµειακές 
µηχανές (11x8x5) εκ. 
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€ 42,07 | 10.119
Καρότσι super market µπλε
(47x33x54,6) εκ. 

€ 42,07 | 10.119-4
Καρότσι super market ροζ
(47x33x54,6) εκ. 

€ 52,91 | 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 παιχνιδιού 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 κινητικές 
δεξιότητες. Με χαµηλό και ευρύ σχήµα καλαθιού είναι 
εύκολο στη χρήση. ∆εν συµπεριλαµβάνονται τα παιχνίδια 
της φωτογραφίας (50,8x37,5x53,3) εκ. 

€ 9,92 | 147.017
Καρότσι super 
market
(37x27x40) εκ. 

€ 40,24  
| 2.403
Καρότσι super 
market «Cozy»
Ιδανικό για τα µικρά 
παιδιά που λατρεύουν να 
µιµούνται τους µεγάλους 
(67x25x56) εκ. 

€ 13,50  
| 158.036
Καρότσι super 
market µε 
τρόφιµα
Καρότσι super market 
µε 20 παιδικά τρόφιµα. 
(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 παιχνιδιού είναι απαραίτητη 

για την ανάπτυξη της φαντασίας. Αυτό το ρεαλιστικό καρότσι ενθαρρύνει τα µικρά παιδιά να 
κάνουν ότι ψωνίζουν ακριβώς όπως η µαµά και ο µπαµπάς! Βοηθά επίσης να αναπτύξει το 

παιδί κινητικές δεξιότητες. ∆εν συµπεριλαµβάνονται τα παιχνίδια της φωτογραφίας. 

€ 26,42 | 30.092
Τρόλεϊ super market µε τρόφιµα
Αυτό το ρεαλιστικό τρόλεϊ ενθαρρύνει τα µικρά παιδιά να κάνουν ότι ψωνίζουν 
ακριβώς όπως η µαµά και ο µπαµπάς! Επίσης βοηθά να αναπτύξουν µεγάλες 
κινητικές δεξιότητες, περιλαµβάνει 15 τρόφιµα (25x33x54) εκ. 

€ 8,80  
| 86.003
Καρότσι λαϊκής
Πλαστικό µε µεγάλες 
ρόδες διώροφο 
καρότσι  
(25x20x55) εκ.  
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€ 180,04 | 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.). Η µεγάλη επιφάνεια 
εργασίας περιλαµβάνει οπές βιδών και εσοχές για παξιµάδια. ∆ιαθέτει 
«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) (86,4x38,1x103,5) εκ. 

€ 90,75 | 10.127
Πάγκος µαραγκού «Real Project»
Αυτό το εργαστήριο της Step2 αναπτύσσει φαντασία, δηµιουργικότητα και 
κινητικές δεξιότητες. ∆ιαθέτει 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 Durafoam. 
™ συναρµολογείται εύκολα και επιτρέπει στα παιδιά να δηµιουργούν 
µε απεριόριστη φαντασία. Περιλαµβάνει 65 αξεσουάρ. Απαιτούνται δύο 
µπαταρίες «AA» (δεν περιλαµβάνονται) (57,8x36,8x89,2) εκ. 

€ 59,59 | 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. 

€ 68,53 | 10.142
Πάγκος εργασίας
Με αυτό το συµπαγές παιδικό εργαστήριο της Step2 οι 
µικροί µάστορες θα ενθουσιαστούν και θα αγαπήσουν 
την εργασία. Έχει 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) (67,3x26,7x89,5) εκ. 

€ 109,02 | 10.197
Πάγκος µαραγκού «Handyman»
Ο φανταστικός πάγκος µαραγκού της Step2 µε 
µεγάλη επιφάνεια εργασίας, παροτρύνει τους 
µικρούς µάστορες να δηµιουργούν έργα µε 
την φαντασία τους. ∆ιαθέτει 30 εξαρτήµατα, 
ηλεκτρικά εργαλεία, αληθινό τρυπάνι εργασίας 
µε φως εργασίας και λάµπα. Επίσης έχει κουτιά 
αποθήκευσης για τα εργαλεία και εντοιχιζόµενη 
επιφάνεια στην οποία θα κρεµούν τα εργαλεία µετά 
το πέρας της εργασίας τους. Απαιτούνται µπαταρίες 
2 «AA» και 3 «AAA», που δεν περιλαµβάνονται 
(89,9x33x92,1) εκ. 
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€ 38,44 | 48.080
Βαλιτσάκι µε 19 εργαλεία
Ένα πολύ όµορφο και ρεαλιστικό 
παιδικό παιχνίδι µηχανικού-µαραγκού-
µάστορα. Βαλιτσάκι µε 19 εργαλεία 
µηχανικού (33) εκ. 

€ 27,56 | 4.374
Εργαλειοθήκη ροµπότ
Είναι µια εργαλειοθήκη που µπορεί να µετατραπεί σε ροµπότ. Το σετ περιλαµβάνει 10 
εργαλεία, σφυρί, κλειδί, κατσαβίδι, µπουλόνια, βίδες και 1 κουτί εργαλείων που µπορεί 
να γυρίσει ανάποδα και να φτιάξετε ένα ροµπότ (20,5x11x13) εκ. € 36,72 

| 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.  

€ 31,92  
| 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. 

Ένα υπέροχο εργαστήριο 

€ 29,75 | 185.032
Εργαλειοθήκη µηχανικού «Bosch»
Το τρυπάνι δουλεύει και βγάζει ήχους και φως σαν πραγµατικό. ∆έχεται 2χΑΑΑ 
µπαταρίες που δεν συµπεριλαµβάνονται (32x26x9) εκ. 

€ 9,58 | 3.157
Τρόλεϊ µηχανικού µε 
χερούλι
Με το συγκεκριµένο τρόλεϊ και 
τα εργαλεία µηχανικού ο κάθε 
µικρός µάστορας θα είναι έτοιµος 
να κατασκευάσει όποια δουλειά 
του ανατεθεί (34x20) εκ. 
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Τρόλεϊ µαραγκού
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. 

€ 23,84 | 3.122
Τρόλεϊ 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. 

€ 13,10 | 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. 

€ 7,08 | 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. 

€ 11,45 | 158.027
Εργαλειοθήκη 25 τµχ.
Πάρε την εργαλειοθήκη και γίνε 
και συ µάστορας... (34x16x15) εκ. 

€ 76,48  
| 185.014
Εργαστήριο 
µηχανικού 
«Bosch»
Πολύ γερός και 
οργανωµένος 
πάγκος µηχανικού 
σε «χρώµατα 
εργασίας»µε 
77 αξεσουάρ 
(35x15x86) εκ. 

€ 66,24  
| 185.033
Εργαστήριο 
µαραγκού 
«Bosch»
Παιδικό παιχνίδι 
ρόλων µε 82 τµχ. 
Οι µικροί εργάτες θα 
ενθουσιαστούν και θα 
απασχοληθούν για ώρες 
στον πάγκο µαραγκού 
(67,5x38,5x102) εκ. 
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€ 85,45 | 10.208
Τραπέζι παιχνιδιού στο βουνό
Το τραπέζι παιχνιδιού της Step2 θα ενθουσιάσει 
τα παιδιά καθώς ταξιδεύοντας στους δρόµους στο 
βουνό, θα προσπαθούν να γεµίσουν τις καρότσες 
από τα φορτηγά µε τα µπαλάκια. Περιλαµβάνονται 2 
φορτηγάκια, 10 µπαλάκια και λαβίδα µε την οποία θα 
πιάνετε το µπαλάκι (90,2x57,8x68,6) εκ. 

€ 68,90 | 10.215
∆ιπλή διαδροµή µε µπάλες
Το παιχνίδι της Step2 θα χαρίσει ατελείωτες ώρες διασκέδασης 
στα παιδιά αναπτύσσοντας παράλληλα τις κινητικές τους δεξιότητες. 
∆ιαθέτει δύο συναρπαστικές διαδροµές µέσα από τις οποίες 
καταλήγουν οι µπάλες στην καρότσα του φορτηγού. Περιλαµβάνονται 
2 φορτηγά και 10 µπαλάκια (72,4x45,7x69,9) εκ. 

€ 26,88 | 10.213 Μπαλόπυργος
Φορτώστε τα φορτηγά µε τα µπαλάκια και ξεκινήστε το 
δροµολόγιό σας µέσα από τους δρόµους και το τούνελ 
του παιχνιδιού της Step2. Το παιχνίδι αναπτύσσει τις 
κινητικές δεξιότητες και την φαντασία του παιδιού 
καθώς προσπαθεί να εκτοξεύσει τα µπαλάκια και να 
τα τοποθετήσει µέσα στο χωνί ώστε να φορτώσει το 
φορτηγάκι. Περιλαµβάνονται 2 φορτηγάκια και 10 
µπαλάκια (74,9x31,8x38,1) εκ. 

€ 43,19 | 7.035 Κάστρο παιχνιδιού
Το παιδικό κάστρο δύο όψεων είναι ελαφρύ και 
διαθέτει λαβή ώστε να µετακινείται εύκολα σε όλους 
τους χώρους. Το φορητό βασίλειο δείχνει να είναι 
κατασκευασµένο από πέτρα και διαθέτει πολλούς 
χώρους στους οποίους µπορεί να παίξει ο µικρός 
βασιλιάς ή η µικρή βασίλισσα. Τα αξεσουάρ δεν 
περιλαµβάνονται (64,7x17,1x37,7) εκ. 

€ 43,19 | 7.036 Παιχνίδι στη φάρµα
Η φάρµα δύο όψεων είναι ελαφριά και διαθέτει λαβή ώστε 
να µετακινείται εύκολα σε όλους τους χώρους. ∆ιαθέτει 
δύο ορόφους, κουζίνα, υπνοδωµάτιο, λιβάδι, αχυρώνα και 
πολλούς ακόµα χώρους. Όταν βραδιάζει τα ζωάκια πρέπει 
να µπουν µέσα στην φάρµα, κλείνοντας την πόρτα ώστε 
να προστατευθούν από την άγρια ζωή. Τα αυτοκόλλητα 
περιλαµβάνονται ενώ τα αξεσουάρ όχι (63,8x16,8x36,4) εκ. 

€ 25,94 | 48.166
Σετ περιποίησης  
µωρού µε πουγκί
Περιλαµβάνεται γιογιό, πουγκί, πάνα, 
σαπούνι, ενυδατική κρέµα και σεντόνι. 
∆ιαστάσεις σεντονιού (25x50) εκ.  

€ 28,88 | 48.163
Μοντέρνο καρότσι µωρού
Παιδικό αναδιπλούµενο καρότσι για κούκλες 
από αλουµίνιο και αδιάβροχα υφάσµατα 
για περισσότερη ανθεκτικότητα. ∆ιάσταση 
καροτσιού 52 εκ. (76x3x63) εκ. 

€ 24,52 | 48.164
Καλαθούνα κούκλας
Βαµβακερό καλάθι µε χειρολαβές 
για να παίρνετε µαζί σας παντού τις 
κούκλες που έχουν διάσταση έως 40 
εκ. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί 
σαν καλάθι γενικής χρήσης (44x) εκ. 

€ 25,90 | 48.165
Σετ ταΐσµατος 
µωρού µε πουγκί
Περιλαµβάνεται σαλιάρα, 
πουγκί, πιάτο, κουτάλι,  
πιρούνι, µπιµπερό και 
2 ακόµα µπουκάλια.  
∆ιάµετρος πιάτου 14 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. 

€ 17,61 | 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. Όταν το παιχνίδι τελειώσει αναποδογυρίστε τον σταθµό 
και αποθηκεύστε όλα τα κοµµάτια στο εσωτερικό του (80x40) εκ. 

€ 18,36 | 28.109
Σετ αυτοκινητόδροµου
Σετ αυτοκινητόδροµου 31 τµχ. από την Viking (82x38) εκ. 

€ 20,45 | 28.110
Σιδηρόδροµος µε γέφυρα
Σετ σιδηροδρόµου µε τρένο από την Viking για µοναδικά, ασφαλή ταξίδια (67x33) εκ. 

€ 75,04 | 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. 

€ 78,52 | 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. 
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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

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

• onvenient,   molded-in   carry   handle   for   easy   portability

• Durable,   double - wall   plastic   construction   is   perfect   for   
indoor   or   outdoor   use

• asily   wipes   clean
• ully   assembled

218020-01

21802R-01-MP
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€ 67,48 | 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. 

€ 43,36 | 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. 

€ 45,13 | 7.023
Πίστα διαδροµών αγώνων 2 όψεων
Επιφάνεια παιχνιδιού µε διασκεδαστικές διαδροµές εντός ή εκτός δρόµου! Στη πρώτη έχει 
σχηµατισµένους δρόµους για αυτοκίνητα µε περίπλοκες διαδροµές ενώ στην δεύτερη πλευρά 
έχει διαµορφωµένες διαδροµές για τρένα (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 
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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

• onvenient,   molded-in   carry   handle   for   easy   portability

• Durable,   double - wall   plastic   construction   is   perfect   for   
indoor   or   outdoor   use

• asily   wipes   clean
• ully   assembled
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€ 133,78 | 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. Περιλαµβάνεται το τρενάκι 3 τµχ. ∆εν 
περιλαµβάνονται τα αυτοκίνητα και τα είδη χειροτεχνίας και 
ζωγραφικής (119,4x66x40,6) εκ. 
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€ 22,54 | 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. 

€ 22,54 | 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. 

€ 22,54 | 134.030
Περιπέτειες στο νοσοκοµείο
Τα παιδιά απολαµβάνουν το παιχνίδι τους σε ένα προϊόν κατασκευασµένο από αφρώδες 
υλικό. Περιλαµβάνεται ένα ασθενοφόρο (62x62x18,5) εκ. 

€ 23,91 | 15.124
Σταθµός επισκευής
Παιχνίδι σταθµός επισκευής αυτοκινήτων. Περιλαµβάνει 3 
αυτοκινητάκια fun cars (φορτηγό, µεταφορέα και όχηµα) 
(35x28x17) εκ. 

€ 23,91 | 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 κτίριο.  

€ 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. 
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€ 44,04 | 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. 

€ 26,08 | 3.148
Σούπερ γκαράζ µε 2 αυτοκίνητα
Πανέµορφο παιδικό παιχνίδι γκαράζ µε δύο µικρά αυτοκινητάκια 
(85x47x47) εκ. 

€ 12,08 | 3.154
Γκαράζ 2 επιπέδων
Πανέµορφο παιδικό παιχνίδι 
γκαράζ µε 2 επίπεδα παιχνιδιού 
(47x35,5x24) εκ. 

€ 39,43 | 28.116
Πολλαπλή κατασκευή γκαράζ µε λιµάνι  (69x8x52) εκ. 

€ 19,62 | 15.163 
Σετ µηχανή τρένου και βαγόνι BIO
Τα παιδικά οχήµατα είναι κατασκευασµένα από βιοπλαστικό υλικό από 
ζαχαροκάλαµα, χωρίς τοξίνες, φιλικά προς το περιβάλλον (34,5x17,5x19) εκ. 

€ 19,84 | 15.162 
Σετ φαγάνα και χωµατουργικό BIO
Τα παιδικά οχήµατα εργασίας είναι κατασκευασµένα από βιοπλαστικό υλικό από ζαχαροκάλαµα, 
χωρίς τοξίνες, φιλικά προς το περιβάλλον (34,5x17,5x19) εκ. 

€ 24,02 | 185.043
Φορτηγάκι παγωτατζής
Οι πόρτες του φορτηγού ανοίγουν (17x2,5x22) εκ. 
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€ 30,89 | 134.038
Ελαστικές πλάκες «EVA» µε 
διαφορετική υφή και χρώµατα
Σετ 6 τµχ. (180x120x1,2) εκ. 

€ 15,26 | 134.032
Ελαστικές πλάκες «EVA» µε όµορφα σχέδια ωκεανού
Αφρώδεις πλάκες εσωτερικού χώρου µε καλοκαιρινά σχέδια! Σε όµορφα φωτεινά 
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) (1) εκ. 

€ 22,90 | 134.033
Χαλί παιχνιδιού - Puzzle ο κήπος των πουλιών
Αφρώδες χαλί παιχνιδιού εσωτερικού χώρου σαν να βρίσκεσαι στον κήπο µε τα πουλάκια! 
Σε όµορφα φωτεινά χρώµατα, κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις πιο πρόσφατες οδηγίες 
ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαλλαγµένο από τοξικά και οσµές! (Σετ 12 τµχ. 
32x32x1) εκ. (122x92x1) εκ. 

€ 21,53 | 134.035
Ελαστικές πλάκες «Ζωάκια» µε 
ανυψωµένη οριοθέτηση
Σετ 9 τµχ. (121x121x1,2) εκ. 

€ 21,53 | 134.036
Ελαστικές πλάκες «Οχήµατα» 
µε ανυψωµένη οριοθέτηση
Σετ 9 τµχ. (121x121x1,2) εκ. 

€ 22,66 | 134.037
Ελαστικές πλάκες 
«παίζω και µαθαίνω» 
µε ανυψωµένη 
οριοθέτηση
Σετ 9 τµχ. (107,5x107,5x1) εκ. 
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Χαλάκι παιχνιδιού λιµάνι
Πανέµορφο χαλάκι παιχνιδιού µε θέµα, το λιµάνι, από την Viking 
µε δρόµους, πάρκινγκ, φάρο, σηµαδούρα, γερανό εκφόρτωσης, 
προβλήτα και κτίρια. 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. 
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€ 17,29 | 134.011
Χαλάκι παιχνιδιού 
«EVA-Puzzle»
Υπέροχο χαλάκι για το παιδικό δωµάτιο που 
αποτελείται από 16 πλάκες EVA, µε διαφορετικη 
υφή, 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. 

€ 22,85 | 134.020 Χαλί παιχνιδιού χωριό
Χαλάκι για παιχνίδι σε µεγάλη διάσταση. Απεικονίζει ένα χωριό µε δρόµους, 
αγροκτήµατα, µαγαζιά και δηµόσιες υπηρεσίες. Είναι φτιαγµένο από µαλακό, αφρώδες 
υλικό σε όµορφα χρώµατα ενώ τυλίγεται σε 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. 

€ 20,57 | 134.021 Χαλί παιχνιδιού σταθµοί υπηρεσιών
Χαλάκι για παιχνίδι σε µεγάλη διάσταση. Απεικονίζει δρόµους που ενώνουν σταθµούς αστικών 
υπηρεσιών όπως νοσοκοµείο, πυροσβεστική, αστυνοµία κ.α. Είναι φτιαγµένο από µαλακό, 
αφρώδες υλικό σε όµορφα χρώµατα ενώ τυλίγεται σε 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. 

€ 22,85 | 134.022 Χαλάκι παιχνιδιού πόλη
Χαλάκι για παιχνίδι σε µεγάλη διάσταση. 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 σε 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. 

€ 22,85 | 134.023 Χαλί παιχνιδιού ζωάκια
Χαλάκι για παιχνίδι σε µεγάλη διάσταση. Απεικονίζει ζωάκια, παιδικά αντικείµενα και 
άλλες χαρούµενες φιγούρες. Είναι φτιαγµένο από µαλακό, αφρώδες υλικό σε όµορφα, 
απαλά χρώµατα ενώ τυλίγεται σε 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. 

€ 10,13 | 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 κτίρια. 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. 

€ 10,13 | 28.095
Χαλάκι παιχνιδιού φάρµα
Πανέµορφο χαλάκι παιχνιδιού µε θέµα, τη φάρµα, από την Viking 
µε δρόµους, κτήµατα, κτίρια 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. 
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€ 11,60 | 134.016
Ελαστικές πλάκες 
«EVA» µε φατσούλες 
σε απαλά χρώµατα
Αφρώδεις 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. 

€ 11,60 | 134.015
Ελαστικές πλάκες 
«EVA» µε φατσούλες σε 
φωτεινά χρώµατα
Αφρώδεις 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. 

€ 10,66 | 134.002 Ελαστικές πλάκες «EVA»
Αφρώδεις πλάκες εσωτερικού χώρου, µονόχρωµες! 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) (1) εκ. 

€ 12,66 | 134.042 Ελαστικές πλάκες «EVA» µε έντοµα
Αφρώδεις πλάκες εσωτερικού χώρου µε ζωάκια σε παστέλ χρώµατα. 
Κατασκευασµένες σύµφωνα µε τις πιο πρόσφατες οδηγίες ασφαλείας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, απαλλαγµένες από τοξικά και οσµές! (Σετ 9 τεµαχίων 31x31x0,90 εκ. που 
καλύπτουν περίπου ένα µ2).  

€ 17,58 | 134.049 Ελαστικές πλάκες «EVA» απλά σχήµατα
Αφρώδεις πλάκες εσωτερικού χώρου µε σχήµατα! Σε όµορφα παλ χρώµατα, αντιβακτηριδιακές 
και κατασκευασµένες σύµφωνα µε τις πιο πρόσφατες οδηγίες ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
απαλλαγµένες από τοξικά και οσµές!  (Σετ 9 τµχ. 32x32x1 εκ. που καλύπτουν σχεδόν ένα µ2)  

€ 17,58 | 134.046 Ελαστικές πλάκες «EVA» καιρικές συνθήκες
Αφρώδεις πλάκες εσωτερικού χώρου µε τις καιρικές συνθήκες! Σε όµορφα παλ χρώµατα, 
αντιβακτηριδιακές και κατασκευασµένες σύµφωνα µε τις πιο πρόσφατες οδηγίες ασφαλείας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαλλαγµένες από τοξικά και οσµές!  (Σετ 9 τµχ. 32x32x1 εκ. που 
καλύπτουν σχεδόν ένα µ2) (1) εκ. 

€ 17,16 | 134.047 Ελαστικές πλάκες «EVA» πριγκίπισσες
Αφρώδεις πλάκες εσωτερικού χώρου µε πριγκιπικές παραστάσεις! Σε όµορφα παλ χρώµατα, 
αντιβακτηριδιακές και κατασκευασµένες σύµφωνα µε τις πιο πρόσφατες οδηγίες ασφαλείας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαλλαγµένες από τοξικά και οσµές!  (Σετ 9 τµχ. 32x32x1 εκ. που 
καλύπτουν σχεδόν ένα µ2)  

€ 17,16 | 134.048 Ελαστικές πλάκες «EVA» χαρούµενα ζωάκια
Αφρώδεις πλάκες εσωτερικού χώρου µε ζωάκια! Σε όµορφα παλ χρώµατα, αντιβακτηριδιακές 
και κατασκευασµένες σύµφωνα µε τις πιο πρόσφατες οδηγίες ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
απαλλαγµένες από τοξικά και οσµές!  (Σετ 9 τµχ. 32x32x1 εκ. που καλύπτουν σχεδόν ένα µ2)  
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€ 9,86  
| 134.026
Ελαστικές πλάκες 
«EVA» µε τερατάκια
Αφρώδεις 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) (1,08) εκ.

€ 12,33  
| 134.025
Ελαστικές πλάκες 
«EVA» µε ζωάκια
Αφρώδεις 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) (1,08) εκ. 

€ 11,10 
 | 134.024
Ελαστικές πλάκες 
«EVA» µε αθλήµατα
Αφρώδεις 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) (1,08) εκ. 

€ 10,66 | 134.004
Ελαστικές πλάκες «EVA» µε αριθµούς
Αφρώδεις 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) (1) εκ. 

€ 10,66 | 134.005
Ελαστικές πλάκες «EVA» 
φρούτα και λαχανικά
Αφρώδεις 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) (1) εκ. 

€ 10,66 | 134.017
Ελαστικές πλάκες «EVA» µεταφορικά 
µέσα
Αφρώδεις 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) (1) εκ. 

€ 12,61 | 134.045-4
Ελαστικές πλάκες «EVA» µε 
αριθµούς ροζ-άσπρο
Αφρώδεις πλάκες εσωτερικού χώρου 
µε αριθµούς! Σε όµορφα παλ χρώµατα, 
αντιβακτηριδιακές και κατασκευασµένες 
σύµφωνα µε τις πιο πρόσφατες οδηγίες 
ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
απαλλαγµένες από τοξικά και οσµές!  
(Σετ 9 τµχ. 32x32x1 εκ. που καλύπτουν 
σχεδόν ένα µ2) (1) εκ. 

€ 12,61 | 134.045
Ελαστικές πλάκες «EVA» µε 
αριθµούς πράσινο-άσπρο
Αφρώδεις πλάκες εσωτερικού χώρου 
µε αριθµούς! Σε όµορφα παλ χρώµατα, 
αντιβακτηριδιακές και κατασκευασµένες 
σύµφωνα µε τις πιο πρόσφατες οδηγίες 
ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
απαλλαγµένες από τοξικά και οσµές!  
(Σετ 9 τµχ. 32x32x1 εκ. που καλύπτουν 
σχεδόν ένα µ2) (1) εκ. 



322 Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ

Γω
νι

ές
 &

 π
αι

χν
ίδ

ια
 ρ

όλ
ω

ν
Ο

χή
µα

τα

€ 41,60 | 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.  

€ 55,47 | 2.142
Μεταφορέας οχηµάτων µπλε / γκρι
Γιγάντιος µεταφορέας οχηµάτων, µε 2 σπορ αυτοκίνητα. Η ράµπα κατεβαίνει 
για να φορτώσει τα αυτοκίνητα (72x18x25) εκ. 

€ 55,47 | 2.142-2
Μεταφορέας οχηµάτων 
κόκκινο / µαύρο
Γιγάντιος µεταφορέας οχηµάτων, 
µε 2 σπορ αυτοκίνητα. Η ράµπα 
κατεβαίνει για να φορτώσει τα 
αυτοκίνητα (72x18x25) εκ. 

€ 33,23 | 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. 

€ 4,69 | 15.137 Γερανός
Παιδικό παιχνίδι φορτηγό, φτιαγµένο 
από πολύ ανθεκτικό πλαστικό υλικό για 
σκληρή χρήση (24x9x10,5) εκ. 

€ 23,94 | 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. 

€ 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! ∆ιαλέξτε 
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. (15x) εκ. 
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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. 
Ιδανικά για µικρά χεράκια, µε µαλακή υφή και όµορφα χρώµατα, αυτά τα οχηµατάκια της 
Viking, προσφέρουν ατέλειωτες ώρες παιχνιδιού!  

€ 72,12 | 28.083 Κουβάς µε 18 οχήµατα
«Περιλαµβάνει: 10 χωµατουργικά οχήµατα 14 εκ., 4 χωµατουργικά µε καρότσα 30 
εκ., 4 σκαθάρι-Jeep 14 εκ. Ιδανικά για µικρά χεράκια, µε µαλακή υφή και όµορφα 
χρώµατα, αυτά τα οχηµατάκια της Viking, προσφέρουν ατέλειωτες ώρες παιχνιδιού!  

€ 36,29 | 28.044 Mini chubbies 30 οχήµατα σε κουβά
Περιλαµβάνει: 14 οχήµατα chubbies 7 εκ., 3 οχήµατα chubbies 15 εκ., 9 αεροπλάνα-
ελικόπτερα chubbies 7 εκ., 4 βάρκες 10 εκ. Ιδανικά για µικρά χεράκια, µε µαλακή υφή 
και όµορφα χρώµατα, αυτά τα οχηµατάκια της Viking, προσφέρουν ατέλειωτες ώρες 
παιχνιδιού! (33x32x33) εκ. 

€ 30,69 | 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. Ιδανικά για µικρά χεράκια, µε 
µαλακή υφή και όµορφα χρώµατα, αυτά τα οχηµατάκια της Viking, προσφέρουν ατέλειωτες 
ώρες παιχνιδιού!  

“

”

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.

€ 26,26 | 28.113 Mini chubbies 20 τµχ. σε κουβά
Περιλαµβάνει: 4 βάρκες 10 εκ., 5 αεροπλάνα-ελικόπτερα chubbies 7 εκ., 8 οχήµατα 
chubbies 7 εκ., 3 καρότσες για οχήµατα 7 εκ. Ιδανικά για µικρά χεράκια, µε µαλακή υφή και 
όµορφα χρώµατα, αυτά τα οχηµατάκια της Viking, προσφέρουν ατέλειωτες ώρες παιχνιδιού!  
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€ 21,75  
| 28.085
Κιβωτός του 
Νώε 37 εκ.
Μοναδικό παιχνίδι 
από την Viking µε 
θέµα τη κιβωτό του 
Νώε. Με κινούµενη 
ράµπα επιβίβασης. 
Περιλαµβάνει 7 
φιγούρες. (37x) εκ. 

€ 21,75 | 28.086
Πειρατικό καράβι 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. (40x) 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. 
Περιλαµβάνει 2 φιγούρες και 3 γεωµετρικά 
σχήµατα. (25x) εκ. 

€ 16,11  
| 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. (25x) εκ. 

€ 15,38 | 28.056
Αεροπλάνο 25 εκ.
Οι µικροί µας φίλοι ταξιδεύουν µε την φαντασία τους 
και παρέα µε το jumbo αεροπλανάκι της Viking! 
Ανοίγοντας την καµπίνα, επιβιβάζονται και το ταξίδι 
ξεκινά. Περιλαµβάνονται 2 αποσπώµενες φιγούρες για 
περισσότερη διασκέδαση. (25x) 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.

€ 4,69 | 15.156
Φορτηγό της 
Πυροσβεστικής 22,5 εκ.
Παιδικό παιχνίδι φορτηγό 
Πυροσβεστικής φτιαγµένο από πολύ 
ανθεκτικό πλαστικό υλικό για σκληρή 
χρήση (22,5x9x11) εκ. 

€ 2,86 | 15.151 Fun cars
Παιδικά αυτοκινητάκια διαθέσιµα σε διάφορα σχέδια, αεροπλάνο, ελικόπτερο και ταξί κλπ. 
µήκους από 9-13 εκ. Αθόρυβα στο παιχνίδι και ανθεκτικά όσο κανένα άλλο.  
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€ 23,07 | 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! (35x) εκ. 

€ 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. (35x) 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. (35x) εκ. 

€ 17,96 | 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. (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 (52x14,5x14) εκ. 

€ 17,76 | 28.094
Τζιπ σαφάρι 25 εκ.
Το βραβευµένο jumbo τζιπ της Viking 
διεγείρει την φαντασία των παιδιών 
να ταξιδέψουν στη ζούγκλα για 
σαφάρι γνωριµίας 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. (52x) εκ. 

€ 4,80 | 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. 

€ 4,80 | 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. 

“
”

Τι έχετε να πείτε για το αγωνιστικό-µπανάνα µε οδηγό µια 
µαϊµού, το αγωνιστικό-κόκαλο µε οδηγό έναν σκύλο, το 

αγωνιστικό-καρότο µε οδηγό έναν λαγό και το αγωνιστικό-
τυρί µε οδηγό ένα ποντίκι; ∆ιαλέξτε το αγαπηµένο σας και 

ετοιµαστείτε για τους πιο διασκεδαστικούς αγώνες ταχύτητας! 
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Αστυνοµικό όχηµα  
25 εκ.
Αστυνοµικό όχηµα µε αθόρυβες 
ρόδες και 2 φιγούρες. Αυτό το 
όχηµα της Viking είναι ιδανικό 
για ασφαλές, ατέλειωτο παιχνίδι 
τόσο µέσα όσο και έξω από το 
σπίτι. (25x) εκ. 

€ 14,63  
| 28.066
Ιατρική βοήθεια 
25 εκ.
Αυτοκίνητο ιατρικής 
βοήθειας στο σπίτι µε 2 
φιγούρες από την Viking. 
(25x) εκ. 

€ 13,88 | 28.063
Τζιπ 25 εκ.
Υπέροχο τζιπ µε 2 φιγούρες από την Viking για «άγρια» 
ταξίδια στο παιχνίδι! (25x) εκ. 

€ 13,80 | 28.058
Φορτωτής 25 εκ.
Φορτωτής µε κινούµενο κουβά φόρτωσης µε 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. (25x) εκ. 

€ 13,30 | 28.064
Ταξί 25 εκ.
Υπέροχο ταξί µε 2 φιγούρες από την Viking για ασφαλή 
ταξίδια στο παιχνίδι! (25x) εκ. 

€ 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. (25x) 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.

€ 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. (25x) εκ. 
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€ 17,28 | 28.054
Ελικόπτερο διάσωσης 26 εκ.
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. (26x) εκ. 

€ 17,28 | 28.055
Αστυνοµικό ελικόπτερο 26 εκ.
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. (26x) εκ. 

€ 16,25 | 28.059
Ασθενοφόρο 25 εκ. µε φορείο
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. (25x) εκ. 

€ 16,15 | 28.060
Μεταφορέας αλόγων 25 εκ.
Μεταφορέας αλόγων µε ράµπα πρόσβασης και αθόρυβες ρόδες, µε 1 φιγούρα και 
2 άλογα και φράχτη, αυτό το όχηµα της Viking είναι ιδανικό για ασφαλές, ατέλειωτο 
και χαρούµενο παιχνίδι τόσο µέσα όσο και έξω από το σπίτι. (25x) εκ. 

€ 15,88 | 28.061
Μεταγωγικό αστυνοµίας 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. (25x) εκ. 

€ 15,30 | 28.075
Ferry boat 30 εκ.
Με το ασφαλές καράβι της Viking απολαύστε το 
ταξίδι και διασκεδάστε µε τις 2 φιγούρες και τα 2 
οχηµατάκια που περιλαµβάνονται. (30x) εκ. 

€ 14,88 | 28.065
Ταξί «New York»  25 εκ.
Υπέροχο Νεοϋορκέζικο ταξί µε 2 φιγούρες 
από την Viking για ασφαλή ταξίδια στο 
παιχνίδι. (25x) 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. (10x) εκ. 

€ 0,84 | 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. 

Ο
χή

µα
τα

€ 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. 

€ 2,04 | 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. (10x) εκ. 

€ 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. 

€ 1,23 | 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! (7x) εκ. 

€ 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! (10x) εκ. 

€ 1,08 | 28.016
Βάρκες 14 εκ.
Χρωµατιστές πλαστικές βαρκούλες Viking σε κόκκινο, κίτρινο, πράσινο και µπλε 
που επιπλέουν και προσφέρουν ατελείωτη διασκέδαση στο παιχνίδι µε το νερό. 
Συνδέονται µεταξύ τους και φτιάχνουν πολύχρωµη αρµάδα! (14x5,5x4) εκ. 

“

”

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, Siµple – 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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“
”

 Τι έχετε να πείτε για το αγωνιστικό-µπανάνα µε οδηγό µια 
µαϊµού, το αγωνιστικό-κόκαλο µε οδηγό έναν σκύλο, το 

αγωνιστικό-καρότο µε οδηγό έναν λαγό και το αγωνιστικό-
τυρί µε οδηγό ένα ποντίκι; ∆ιαλέξτε το αγαπηµένο σας και 

ετοιµαστείτε για τους πιο διασκεδαστικούς αγώνες ταχύτητας!

Ο
χή

µα
τα

€ 10,73 | 28.026
Μεταφορέας µε 2 οχήµατα 31 εκ.
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. (31x) 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. 

€ 11,09 | 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 45 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. (45x) 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. (32x) εκ. 

€ 4,85 | 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. 

€ 4,80 | 28.097
Cute racer Carrot 
14 εκ.
«Χαριτωµένο αγωνιστικό 
οχηµατάκι καρότο, µε οδηγό 
έναν λαγό από την Viking, 
για τους πιο διασκεδαστικούς 
αγώνες ταχύτητας.

€ 8,84 | 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. (21x) εκ. 
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€ 34,62 | 10.107
Ανθρωπάκι µε σηµαία 
προειδοποίησης
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 (73,7x45,1x137,2) εκ. 
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€ 34,70 | 10.109
Ανθρωπάκι µε σηµαία 
προειδοποίησης αργής  
κίνησης
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 
(94x46,4x121,9) εκ. 

€ 61,20 | 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 (400x33x71,2) εκ. 

€ 34,55  
| 10.112
Πίνακας 
ενηµέρωσης 
ανθρωπάκι
Τοποθετήστε αυτόν τον 
ατελείωτο σύντροφο 
ασφαλείας στο τέλος του 
δρόµου ή την άκρη της αυλής 
για να προειδοποιήσετε τους 
οδηγούς και τους πεζούς 
ότι Ε∆Ω παίζουν παιδιά ή 
επίσης να δουν οι φίλοι που 
βρίσκεται το πάρτι γενεθλίων 
(73,7x45,1x137,2) εκ. 

“ ”
Τεχνητός χλοοτάπητας σχεδιασµένος και κατασκευασµένος από 

Ολλανδικό εργοστάσιο µε µεγάλη εµπειρία. Ιδανικός για αρχιτεκτονική 
κήπων, έχει την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιµής στην αγορά. Είναι 

δοκιµασµένος, ασφαλής και συνοδεύεται από εγγύηση ποιότητας

“
”

∆άπεδο ασφαλείας εσωτερικού χώρου σε 
κόκκινο, κίτρινο, πράσινο και µπλε χρώµα 

φτιαγµένο από αφρώδες υλικό. Είναι 
αντιολισθητικό και απορροφάει κραδασµούς 
και τυχών πτώσεις των παιδιών. ∆ιατίθεται 

σε πλάκες 50χ50 cm (4 πλάκες = 1 
m2). Κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις 
πιο πρόσφατες οδηγίες ασφαλείας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαλλαγµένο από 
τοξικά! Με πλαστικοποιηµένη επιφάνεια 

ώστε να καθαρίζεται εύκολα.

€ ( | 228.006
Τεχνητός χλοοτάπητας MN (5) εκ. 

€ 3,92 
| 322.001-04
∆άπεδο ασφαλείας 
«EVA» κίτρινο 
εσωτερικού χώρου, 
«tatami» (50x50x2) εκ. 

€ (  | 228.001
Τεχνητός χλοοτάπητας 
QS (2,8) εκ. 

€ ( | 228.004
Τεχνητός χλοοτάπητας 
TA (3,5) εκ. 

€ ( | 228.005
Τεχνητός χλοοτάπητας SO (4) εκ. 

€ ( | 228.002
Τεχνητός χλοοτάπητας VE 
(3,5) εκ. 

€ ( | 228.003
Τεχνητός χλοοτάπητας 
CA (3,5) εκ. 

€ 3,92  
| 322.001-01
∆άπεδο ασφαλείας 
«EVA» κόκκινο 
εσωτερικού χώρου, 
«tatami»
(50x50x2) εκ. 

€ 3,92  
| 322.001-02
∆άπεδο ασφαλείας 
«EVA» µπλε 
εσωτερικού χώρου, 
«tatami»
(50x50x2) εκ. 

€ 3,92 
 | 322.001-03
∆άπεδο ασφαλείας 
«EVA» πράσινο 
εσωτερικού χώρου, 
«tatami»
(50x50x2) εκ. 
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01 µπλε-κόκκινο 
02 πράσινο-κίτρινο

€ ( | 134.008
∆άπεδο ασφαλείας “EVA” 
εσωτερικού χώρου µπλε-
κόκκινο, πράσινο-κίτρινο, 
‘’tatami’’ (100x100x2) εκ. 

€ ( | 134.040
∆άπεδο ασφαλείας «EVA» εσωτερικού χώρου µαύρο-µωβ, 
‘’tatami’’ (100x100x2) εκ. 

€ ( | 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 (24x70x35) εκ. 

€ ( | 200.102-1
∆άπεδο ασφαλείας EPDM 3 εκ. 
πράσινο  Ύψος πτώσης 1,00 µ.  

€ ( | 200.102-2
∆άπεδο ασφαλείας EPDM 3 εκ. 
κόκκινο  Ύψος πτώσης 1,00 µ.  

€ ( | 200.103-1
∆άπεδο ασφαλείας EPDM 4 εκ. 
πράσινο Ύψος πτώσης 1,27 µ.  

€ ( | 200.103-2
∆άπεδο ασφαλείας EPDM 4 εκ. 
κόκκινο Ύψος πτώσης 1,27 µ.  

€ ( | 200.105-1
∆άπεδο ασφαλείας EPDM 5 εκ. 
πράσινο Ύψος πτώσης 1,40 µ.  

€ ( | 200.105-2
∆άπεδο ασφαλείας EPDM 5 εκ. 
κόκκινο Ύψος πτώσης 1,40 µ. 

“
“

”∆άπεδο ασφαλείας αντιολισθητικό, ιδανικό για χώρους όπου απαιτείται 
προστασία από πτώση (παιδικές χαρές, πάρκα, παιδικοί σταθµοί, νηπιαγωγεία, 

σχολεία, παιδότοποι). ∆ιατίθεται σε πλάκες 50x50 εκ. (4 πλάκες=1 µ2) 
κατασκευασµένες από ανακυκλώµενο ελαστικό και µείγµα πολυουρεθάνης µε 
ειδικά αυλάκια στο κάτω µέρος για υδατοπερατότητα. Στην επιφάνεια οι πλάκες 

έχουν επίστροση EPDM. Τοποθετείται σε χώµα, χαλίκι, τσιµέντο, εύκολα, 
ακόµη και από µη εξειδικευµένο προσωπικό. Φιλικό προς το περιβάλλον, 

100% ανακυκλώσιµο υλικό. Πιστοποιηµένο κατά ΕΝ1177. 

∆άπεδο ασφαλείας ‘’tatami’’ εσωτερικού χώρου φτιαγµένο από 
αφρώδες υλικό EVA, 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 ή Πάλη. ∆ιαθέσιµο σε δίχρωµες πλάκες πάχους 2 εκ. 

µπλε-κόκκινο, πράσινο-κίτρινο, γκρι-ροζ, µαύρο-µωβ.

€ ( | 134.044
∆άπεδο ασφαλείας  
βαρέως τύπου
∆ιαθέτει και αποσπώµενο τελείωµα στην άκρη του! 
Κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις πιο πρόσφατες 
οδηγίες ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από EVA 
υψηλής πυκνότητας και ανθεκτικότητας, απαλλαγµένο 
από τοξικά! Πολύ ανθεκτικό, αδιάβροχο, αντιολισθητικό, 
ειδικό και για αθλητικά κέντρα και γυµναστήρια. 
Σχεδιασµένο να αντέχει το βάρος των οργάνων 
γυµναστικής αλλά και να προσφέρει σταθερότητα και 
καλή πρόσφυση (102x102x1) εκ. 

€ ( | 134.043
∆άπεδο ασφαλείας «EVA» εσωτερικού χώρου γκρι-ροζ, 
‘’tatami’  (100x100x2) εκ. 

€15,49 | 322.008
Προστατευτικό τοίχου 
από EVA αφρώδες υλικό 
75x1x100 εκ.
(75x1x100) εκ.
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| 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  
Φ7,5 εκ. σετ 500 τµχ.
Ανθεκτικά, πολύχρωµα πλαστικά 
µπαλάκια για πισινόµπαλες, 
ιδανικά για βουτιές. 
Πιστοποιηµένα για χρήση σε 
παιδότοπους (7,5) εκ. 

€  ( | 40.009 Σαλονάκι & πισίνα εξάγωνη
Κατασκευασµένη από 6 δοκούς (120x38x28) εκ. (120x38x28) εκ. 

€ 248,40 | 40.046
Πισίνα για µπαλάκια
(160x160x25) εκ. 

€ 268,20  
| 40.099
Πισίνα 
στρόγγυλη
(150x10x38) εκ. 

€ 54,04 | 158.022 Πλαστικός φράχτης εσωτερικού χώρου
Πολύχρωµος πλαστικός φράχτης οριοθέτησης εσωτερικού χώρου. Αποτελείται από 8 κοµµάτια 
διαστάσεων (72x3x48) εκ. µε 1 βάση το καθένα (544x3x48,5) εκ. 

€ 84,34  
| 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. 

€ 405,00 | 40.010
Πισίνα για µπαλάκια
(180x180x25) εκ. 

“ ”
Φτιαγµένες από δερµατίνη (PVC) ή ύφασµα και αφρολέξ 

εξαιρετικής ποιότητας (τα µπαλάκια δεν συµπεριλαµβάνονται).

€ 351,00 | 40.100
Πισίνα στρόγγυλη
(200x10x38) εκ. 

€ 226,88 | 40.135
Πισίνα στρόγγυλη
(120x10x38) εκ.  

€ 53,57 | 43.002
Μπαλάκια πισίνας Φ7 εκ.  
σετ 500 τµχ. 
Ανθεκτικά, πολύχρωµα, ιδανικά για βουτιές. 

Για περισσότερες πισίνες  
επισκεφθείτε τo www.playcity.gr

€ 57,52 | 158.059
Πλαστικός φράχτης
(510x4x54) εκ. 

€ 46,24 | 158.058
Πλαστικός φράχτης
(435x3,8x51,5) εκ. 
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€ 165,53 | 225.005
Κυκλικός φράχτης-πισίνα
Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως 
πισίνα για µπαλάκια (145x51) εκ. 

€ 167,05 | 225.006
Τετράγωνος φράχτης-πισίνα
Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως πισίνα 
για µπαλάκια (136x136x51) εκ. 

€ 88,77  
| 30.078
Πόρτα 
φράχτη µε 
κλείδωµα
Συνδυάζεται 
µε τον φράχτη 
30.076. ∆ιαθέτει 
ειδικό κλείδωµα 
(120x6x92) εκ. 

€ 91,41 | 30.076 Κοµµάτι ψηλού φράχτη
Φράχτης σε τρία διαφορετικά χρώµατα κόκκινο, πράσινο και κίτρινο. 
Κατασκευασµένος από πλαστικό υψηλής αντοχής, ιδανικός για παιδότοπους.  
Για εσωτερική ή εξωτερική χρήση. Συνδυάζεται µε τους κωδικούς 30.077, 
30.078 και συµπεριλαµβάνεται σετ στερέωσης (120x6x92) εκ. 

€ 45,00  
| 30.077
Επιτοίχιο 
στήριγµα 
φράχτη
Συνδυάζεται µε τον 
φράχτη 30.076. 
Όταν στερεώνεται 
στον τοίχο, κάνει τη 
δοµή πιο σταθερή 
(93x12x7) εκ. 

€ 119,78  
| 225.010
Μπαλάκια 
πισίνας Φ9 εκ. 
σετ 500 τµχ.

€ 218,31 | 20.046
Πλαστικός φράχτης µε βάσεις
Μπορεί να βιδωθεί στο δάπεδο. ∆ιατίθεται σε 6 όµορφα χρώµατα. 
Πιστοποιηµένος κατά ΕΝ1176 αλλά και για τη στατικότητα του σύµφωνα µε 
ΕΝ1729 (440x5x60) εκ. 

€ 107,10  
| 225.019
Πλαστικός 
φράχτης 
ψηλός
 (400x8x80) εκ. 

€ 104,75  
| 225.018
Πλαστικός 
φράχτης 
µεσαίος
(480x8x58) εκ. 

€ 281,92 | 5.131
Πόρτα για φράχτη ξύλινο µε κλείδωµα (95x75) εκ. 

€ 123,78  
| 5.129
Φράχτης 
ξύλινος
(95x75) εκ. 

€ 31,55 | 5.130
Ενώσεις για φράχτη 
ξύλινο (95x75) εκ. 
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€ 591,50 | 129.032
Σύστηµα παιχνιδιού 
«Forest Multiplay»
Μετατρέψτε τον κήπο σε παιδική 
χαρά µε το ξύλινο σύστηµα 
παιδικής χαράς Forest µultiplay. 
∆ιαθέτει δύο κούνιες, πύργο 
επιτήρησης και µία κυµατιστή 
τσουλήθρα µήκους 1,8 µ. 
Προσφέρει ατέλειωτες ώρες 
διασκέδασης και ενεργού 
παιχνιδιού. Η πλατφόρµα 
επιτήρησης έχει διαστάσεις 
(97x44) εκ. ενώ το ύψος της είναι 
στα 89 εκ. (289x252x208) εκ. 

€ 867,76 | 129.041
Σύστηµα µε κούνιες και 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. 

€ 240,21 | 129.039
Κούνια «Forest» δύο θέσεων
∆ιπλή κούνια κατασκευασµένη από κατεργασµένο 
υπό πίεση πεύκο. ∆ιαθέτει ρυθµιζόµενο 
κάθισµα. Μέγιστο βάρος ανά κούνια 45 κιλά 
(240x183x209) εκ. 

€ 211,28 | 129.040
Κούνια «Forest»
Μονή κούνια κατασκευασµένη από κατεργασµένη υπό 
πίεση ξυλεία πεύκου. ∆ιαθέτει ρυθµιζόµενο κάθισµα. 
Μέγιστο βάρος παιδιού 45 κιλά (156x183x209) εκ. 

€ 361,72 | 129.059
Ξύλινη τριπλή κούνια
Οι κούνιες µπορούν να αφαιρεθούν 
εύκολα και να προσαρµοστούν 
οποιαδήποτε άλλα καθίσµατα. 
Κατασκευασµένη από  
πιστοποιηµένη ευρωπαϊκή ξυλεία 
FSC (267x300x240) εκ. 

€ 310,10 | 129.058
Ξύλινη κούνια φωλιά
Η κούνια φωλιά µπορεί να 
αφαιρεθεί εύκολα και να 
προσαρµοστεί οποιοδήποτε άλλο 
κάθισµα. Κατασκευασµένο από 
πιστοποιηµένη ευρωπαϊκή ξυλεία 
FSC (276x225x240) εκ. 

€ 310,10 | 129.058
Ξύλινη κούνια φωλιά
Η κούνια φωλιά µπορεί να 

€ 274,78  
| 129.055
Ξύλινη κούνια µε 
βάση για παιδιά 
ρυθµιζόµενη
Περιλαµβάνεται κάθισµα 
πλακέ για νήπια και 
ασφαλείας για βρέφη
(183x156x209) εκ. 
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€ 738,75 | 129.027
Ξύλινη «πειρατική γαλέρα»
Η πειρατική γαλέρα θα ενθουσιάσει τους 
µικρούς θαλασσόλυκους µε την όψη της και τις 
δραστηριότητες που τους προσφέρει. ∆ιαθέτει 
θάλαµο καπετάνιου, γέφυρα επιτήρησης, 
µεγάλους χώρους παιχνιδιού, πηδάλιο και δύο 
πανιά (272x104x206) εκ. 

€ 564,61 | 129.049 Ξύλινο σπιτάκι
Πολύ όµορφο ξύλινο παιδικό σπιτάκι µε ξύλινο πάτωµα για ατέλειωτο παιχνίδι µέσα ή έξω. 
Κατασκευασµένο από σουηδική ξυλεία FSC. Περιλαµβάνει στένσιλς για τη διακόσµηση του 
ενώ αν πρόκειται να τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο προτείνεται νωρίτερα να βερνικωθεί 
(131x118x146) εκ. 

€ 880,60 | 129.057
∆ενδρόσπιτο µε κυµατιστή τσουλήθρα
Ξύλινο παιχνίδι εξωτερικού χώρου που θα ενθουσιάσει τα παιδιά, κατασκευασµένο από 
πιστοποιηµένο ευρωπαϊκό ξύλο FSC. ∆ιαθέτει πόρτα και δύο παράθυρα µε πλαστικό 
τζάµι και στο κάτω µέρος αµµοδόχο (306x137x230) εκ. 

€ 310,55 | 129.053
Ξύλινο παιχνίδι σκάφος
Το παιχνίδι µπορεί να στηθεί µε δύο µορφές, 
επεκτείνοντας το δηµιουργείται αµµοδόχος µε 
διάσταση (62x78) εκ. ∆ιαθέτει τιµόνι για να το 
κατευθύνει ο καπετάνιος, µαυροπίνακα, χώρο 
αποθήκευσης για παιχνίδια και λεκάνη στην οποία 
µπορείτε να βάλετε νερό ή οτιδήποτε άλλο. Η 
αµµοδόχος κλείνει για να διατηρείται καθαρή η 
άµµος (180x92x118) εκ. 

€ 572,62 | 10.183
Σπιτάκι µε τσουλήθρα και αµµοδόχο
∆ιαθέτει ράµπα αναρρίχησης, πόρτα ολλανδικού τύπου η οποία 
ανοιγοκλείνει, κουζίνα όπως επίσης και λεκάνη για πλύσιµο 
των πιάτων. Στο κάτω µέρος υπάρχει συρτάρι που µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί σαν αµµοδόχος ή αποθηκευτικός χώρος. 
Ανεβαίνοντας στον δεύτερο όροφο του παιχνιδιού υπάρχουν 
ειδικές λαβές από τις οποίες θα πιαστούν τα παιδιά και θα 
φτάσουν ασφαλή στην τσουλήθρα (241x193x177,8) εκ. 
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| 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 
κιλά (120x) εκ. 

€ 106,35 | 129.031
Μεταλλική κούνια 
µε βάση για παιδιά 
ρυθµιζόµενη
Μεταλλική παιδική κούνια ρυθµιζόµενη σε 2 ύψη. Περιλαµβάνει απλό πλακέ καθισµατάκι 
για παιδιά και καθισµατάκι ασφαλείας. Το µέγιστο ύψος ρυθµίζεται στα 104 εκ. ή 183 εκ. 
(148x168x183) εκ. 

€ 39,44 | 2.278
Κούνια µε ψηλή 
πλάτη µπλε
Με ρυθµιζόµενη ζώνη, 
υψηλά πλαϊνά και ψηλή 
πλάτη, προστατεύει και 
στηρίζει το νήπιο. ∆ιαθέτει 
µπάρα ασφαλείας µε 
κλείδωµα, που σηκώνεται µε 
το ένα χέρι και παραµένει 
ανοιχτή για εύκολη πρόσβαση 
(38x38x46) εκ. 

€ 100,81 | 3.145
Βρεφική κούνια µε τέντα
Πολύ σταθερή βρεφική κούνια, µε όµορφη εµφάνιση και µεταλλικό σκελετό. 
Περιλαµβάνει καθισµατάκι ασφαλείας (159x143x126) εκ. 

€ 13,01 | 3.146
Κούνια κάθισµα
Ανθεκτικό κάθισµα κούνιας. 
∆ιατίθεται σε κόκκινο, 
λαχανί και κίτρινο χρώµα 
(49x24x13) εκ. 

€ 17,52 | 3.147
Κούνια ασφαλείας µε κόρνα
Παιδικό κάθισµα ασφαλείας µε παιχνίδι 
ήχου. ∆ιατίθεται σε κόκκινο, µπλε, πράσινο 
και κίτρινο χρώµα (34,5x32x36,5) εκ.  

€ 42,73 | 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. 

€ 13,62 | 176.001
Κούνια ασφαλείας
Καθισµατάκι ασφαλείας µε αποσπώµενη 
ασφάλεια τύπου Τ ώστε να χρησιµοποιείται 
και από µεγαλύτερα παιδιά (40x28x36) εκ. 

€ 46,24  
| 223.023
Κάθισµα κούνιας από 
καουτσούκ µε αλυσίδες

€ 284,61 
 | 223.022
Κάθισµα 
κούνιας 
ασφαλείας 
τύπου καλάθι 
µε αλυσίδες
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€ 44,77 | 10.052-4
Παιδική κούνια ασφαλείας 
ροζ (41x28x61) εκ. 

€ 44,77 | 10.052
Παιδική κούνια ασφαλείας 
τιρκουάζ (41x28x61) εκ. 

“ ”
Η παιδική κούνια ασφαλείας της Step2 διαθέτει άνετο 

κάθισµα, ιµάντες και ταιριάζει στις περισσότερες βάσεις.

€ 26,07  
| 129.048
Κούνια 
κάθισµα
Η κούνια διαθέτει ρυθµιζόµενο σχοινί µε 
ελάχιστο µήκος 100 εκ. και µε µέγιστο 140 
εκ. ώστε να µπορεί να προσαρµόζεται σε 
οποιαδήποτε βάση (45χ15) εκ. 

€ 26,86 | 129.047
Κούνια ∆ίσκος
Απολαύστε να κουνιέστε και 
να στριφογυρνάτε µε αυτή την 
κούνια δίσκο (30) εκ. 

€ 39,93 | 16.031
Κούνια κάθισµα-
ασφαλείας 2 σε 1
Η πρακτική κούνια της Feber 
διαθέτει αφαιρούµενη πλάτη 
για να αξιοποιηθεί όσο το παιδί 
είναι µικρό και αργότερα µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί ως κούνια 
κάθισµα αφαιρώντας την πλάτη. 
Προσαρµόζεται σε οποιαδήποτε 
βάση. Οι διαστάσεις της κούνιας 
όταν χρησιµοποιείται ως κάθισµα 
είναι (42x25x31) εκ. Το σχοινί έχει 
µήκος 4 µ. (42x38x33,5) εκ. 

€ 80,29 | 129.056
Πολυµορφικό κάθισµα κούνιας
Μπορεί να προσαρµοστεί ώστε να καλύπτει 4 διαφορετικές 
ηλικίες (35x24x43) εκ. 

€ 361,72 | 129.061
Ξύλινη τριπλή κούνια (Σκελετός + Εξαρτήµατα)
(300x276x240) εκ. 

€ 410,40 | 129.060
Σύστηµα παιχνιδιού 
«Forest Single» 
(275x188x208) εκ. 
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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. 
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€ ( | 157.098
Τοίχος αναρρίχησης
(123x16x245) εκ. 

€ 311,69 | 7.026
Αναρριχητής των µικρών εξερευνητών
Ο αναρριχητής της Simplay3 διαθέτει δύο πατώµατα ώστε να µπορεί να 
φιλοξενεί πολλά παιδιά ταυτόχρονα. Η τσουλήθρα έχει µεγάλη επιφάνεια 
και στον τοίχο όπου το παιδί αναρριχείται διαθέτει λαβές ώστε να ανεβαίνει 
µε ασφάλεια. Ανθεκτικό στις εξωτερικές συνθήκες και φιλικό προς το 
παιδί χάρη στις στρογγυλεµένες του άκρες. Μπορεί να συνδυαστεί µε τους 
κωδικούς 7.051+7.052 ώστε να γίνει ένα πανέµορφο πολυσύνθετο παιχνίδι 
(178x72,4x125) εκ. 

€ 200,69 | 7.052
Αναρριχητής 
δραστηριοτήτων
∆ιαθέτει τιµόνι και αναρρίχηση 
και µπορεί να συνδυαστεί µε 
τους κωδικούς 7.026+7.051 
ώστε να γίνει ένα πανέµορφο 
πολυσύνθετο παιχνίδι 
(124,4x81,2x73,6) εκ. 

€ 310,77 | 7.051
Παιδικό σπιτάκι «Discovery»
Το συναρπαστικό σπιτάκι της Simplay3 
διαθέτει κουζινάκι, κήπο για φύτευση 
λουλουδιών, θυρίδα αλληλογραφίας, τοίχο 
για ζωγραφική και απίθανες κρυψώνες. 
Μπορεί να απασχολήσει αρκετά παιδιά 
παράλληλα χάρη στο µεγάλο του µέγεθος. 
Μπορεί να συνδυαστεί µε τους κωδικούς 
7.026+7.052 ώστε να γίνει ένα πανέµορφο 
πολυσύνθετο παιχνίδι (147,3x75,2x140,3) εκ. 

€ 803,22 | 158.051
Πλαστικό τρίγωνο 
αναρρίχησης (262x262x199) εκ. 

€ ( | 157.029
Τρίγωνο 
αναρρίχησης
(300x190) εκ. 

€ 802,03 | 7.053
Σύστηµα Παιχνιδιού 12 
σε 1 Simplay3
Αποτελεί συνδυασµό των 
7.026+7.051+7.052
Το συναρπαστικό σύστηµα παιχνιδιού 
της Simplay3 αποτελείται από 
σπιτάκι, εναέρια σύνδεση και 
αναρριχητή. Συνθέτει ένα πανέµορφο 
ολοκληρωµένο παιχνίδι που µπορεί 
να απασχολεί τα παιδιά µε ασφάλεια, 
αναπτύσσοντας την κοινωνικότητα, 
τις φυσικές και τις κινητικές τους 
δεξιότητες (353x208,3x129,5) εκ. 
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€ 885,51 | 2.055
Πολυσύνθετο γυµναστήριο
Πολύ µεγάλο γυµναστήριο που εξελίσσεται 
σε 4 επίπεδα. Περιλαµβάνει αναρριχήσεις, 
τσουλήθρα για νήπια 91 εκ., κυµατιστή 
τσουλήθρα 183 εκ. και τούνελ για 
αρκούδισµα (178x330x211) εκ. 

€ 441,95 | 2.304-1
∆ιώροφο 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. ∆ύο 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. 

€ 724,19  
| 2.021
Ρυθµιζόµενη 
παιδική χαρά 8 
σε 1
∆ηµιουργεί 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. 

€ 483,00 | 2.122
Κλασσικό κάστρο µε τσουλήθρα
Περιλαµβάνει τσουλήθρα, πύργο επόπτευσης µε 
πλατφόρµα και µυστική καταπακτή πίσω από το 
τζάκι (147x127x131) εκ. 

€ 313,63 | 2.044
Αναρριχητής, 
τούνελ και διπλή 
τσουλήθρα
Περιλαµβάνει διπλή 
τσουλήθρα, µία κυµατιστή και 
µία λεία. Τούνελ στο επίπεδο 
του εδάφους και τοίχους 
αναρρίχησης  
(152x160x142) εκ. 

€ 320,97 | 2.007
Αναρριχητής ζούγκλας
Περιπέτεια στη ζούγκλα µε 
αναρρίχηση, πλατφόρµες σε 
διαφορετικά επίπεδα, κινούµενες 
πόρτες και διαδρόµους 
για «µυστικά» περάσµατα, 
µετρηµένο χωρίς την τσουλήθρα 
(160x137x160) εκ. 
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€ 1.420,17 | 10.060
Φρούριο παιχνιδιού και δραστηριοτήτων
Γιγάντιο σύστηµα για ενεργό παιχνίδι από την Step2. 
Περιλαµβάνει διώροφο πύργο, 2 αναρριχήσεις, 
τσουλήθρα, µπασκέτα και κούνιες. Η µπάλα για την 
µπασκέτα δεν περιλαµβάνεται (420x300x220) εκ. 

€ 892,32 | 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. 

€ 1.667,90 | 10.061
Φρούριο παιχνιδιού  
και δραστηριοτήτων µε κούνια κριό
Γιγάντιο κέντρο παιχνιδιού από την Step2, ανθεκτικής κατασκευής µε διπλά τοιχώµατα. ∆ιαθέτει σταθερά 
σκαλοπάτια, σκάλα αναρρίχησης, τοίχο αναρρίχησης, τσουλήθρα, κούνιες, διθέσια κούνια κριό, σπιτάκι και 
µπασκέτα (η µπάλα δεν περιλαµβάνεται) (550x300x220) εκ. 

€ 980,53 | 10.062
Πλαστικό σύστηµα παιδικής χαράς «Clubhouse Brights»
(348x232,4x177,8) εκ. 

€ 980,53 | 10.062-2
Πλαστικό σύστηµα παιδικής χαράς «Clubhouse»
(348x232,4x177,8) 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. ∆ιαθέτει παράθυρο, εύχρηστες λαβές στήριξης για µικρότερα παιδιά αλλά και µέρη για κρυφτό.

€ 992,76 | 10.229 ∆ιώροφο σύστηµα περιπέτειας
∆ιαθέτει ανοιγόµενη πόρτα και παράθυρο, παιδική κουζίνα µε βρύση, 
ηλεκτρονικό κουδούνι καθώς και εξωτερική σκάλα από την οποία µπορούν τα 
παιδιά να σκαρφαλώσουν στον δεύτερο όροφο. Η γιγάντια τσουλήθρα του έχει 
µήκος ολίσθησης 177,8 εκ. (270,5x123,2x210,8) εκ. 
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€ 281,37 | 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. 

Π
λα

στ
ικ

ά 
συ

στ
ήµ

ατ
α

€ 321,76 | 16.011
∆ενδρόσπιτο 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. 

€ 262,75 | 169.021 Παιδική χαρά µε 2 τσουλήθρες
Ο αναρριχητικός τοίχος και η σκάλα µε ενσωµατωµένο χειρολισθήρα βοηθούν τα µικρά παιδιά 
κατά την αναρρίχηση. ∆ιαθέτει τηλεσκόπιο και σωλήνα επικοινωνίας. Με δεντράκι στη κορυφή 
για «προστασία» από τον ήλιο. Κατασκευασµένη απο ανθεκτικό πλαστικό (242x110x145) εκ. 

€ 210,21 | 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. 

€ 192,22 | 10.064
Γυµναστήριο 
δραστηριοτήτων «Panda»
Αυτό το πάρκο δραστηριοτήτων 
της Step2 διαθέτει αναρρίχηση, 
σήραγγα, κρυψώνα και τσουλήθρα 
(133,4x84,5x110,5) εκ. 

€ 200,81 | 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. 

€ 785,09 | 2.353
Σύστηµα παιχνιδιού Clubhouse
Προσφέρει ένα σύνολο συναρπαστικών δραστηριοτήτων. (365x173x193) εκ.

€ 330,20 | 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. ∆ιαθέτει δυο τοίχους ορειβασίας και µια µεγάλη 
τσουλήθρα (154,9x154,9x156,2) εκ. 
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€ 774,64 | 10.069
Σύστηµα παιδικής 
χαράς «Play Up Gym»
Πλαστικό σύστηµα της Step2 µε 
τσουλήθρα, δύο κούνιες, σκάλες 
και τιµόνι (283,2x213,4x190,5) εκ. 

€ 697,47 | 10.054-2
Βράχος αναρρίχησης
 (203,2x132,1x203,2) εκ. 

€ 697,47 | 10.054
Βράχος αναρρίχησης 
πολύχρωµος
(203,2x132,1x203,2) εκ. 

€ 473,65 | 10.058
Γυµναστήριο 
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. 

€ 441,47 | 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 (254x235x180,3) εκ. 

€ 433,01 | 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.
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€ 160,40 | 2.211
Αναρριχητής 
κρύψου και γλίστρα
Υπαίθριο γυµναστήριο, ειδικό 
για αναρρίχηση. Περιλαµβάνει 
κυµατιστή τσουλήθρα, µυστικό 
παιχνιδότοπο και πλατιές 
πλατφόρµες σε διάφορα 
επίπεδα (167x143x115) εκ. 

€ 120,08 | 2.066
Μικρό γυµναστήριο 
δραστηριοτήτων 
«Natural»
Γυµναστήριο για νήπια µε 
τσουλήθρα και αναρριχήσεις, 
φτιαγµένο από πολύ ανθεκτικό 
πλαστικό υψηλής ποιότητας 
(76x128x76) εκ. 

€ 120,08  
| 2.066-1
Μικρό 
γυµναστήριο 
δραστηριοτήτων 
«Evergreen»
Γυµναστήριο για νήπια 
µε τσουλήθρα και 
αναρριχήσεις, φτιαγµένο 
από πολύ ανθεκτικό 
πλαστικό υψηλής ποιότητας 
(76x128x76) εκ. 

€ 56,34 | 10.053
Γυµναστήριο δραστηριοτήτων
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. Απαιτείται 
συναρµολόγηση από ενήλικα 
(73,7x68,6x39,4) εκ. 

€ 146,33 | 10.066 Αναρριχητής και 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 (135,3x90,8x97,2) εκ. 

€ 147,96 | 16.029
Πάρκο παιχνιδιού
Στο πάρκο παιχνιδιού της Feber τα παιδιά µπορούν να αναρριχηθούν, να κρυφτούν, να 
µπουσουλήσουν, να κάνουν τσουλήθρα κ.λ.π. Συναρµολογείται και αποσυναρµολογείται 
πολύ εύκολα. Το µήκος ολίσθησης της τσουλήθρας είναι (100) εκ. (153x89x97) εκ. 

€ 145,51 | 169.055
Αναρριχητής  
«Lil Adventurers»
Το πολυσύνθετο διαθέτει στεφάνι 
µπασκέτας, κρυψώνες και 3 µπαλάκια. 
Έχει ειδική τρύπα µέσα από την οποία 
τα παιδιά θα εξφεντονίζουν τα µπαλάκια 
µε αποτέλεσµα να αναπτύσσεται ο 

συντονισµός χεριού-µατιού 
(139,5x90,7x81,8) εκ. 

€ 120,43 | 169.058
Παιδική χαρά «First 
Clubhouse Climber»
Το πολυσύνθετο διαθέτει 
αναρρίχηση, µπασκέτα, τρία 
µπαλάκια παιχνιδιού και  
τσουλήθρα (122x78x92) εκ. 
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€ 142,11 | 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. 

€ 139,61 | 10.071
Αναρριχητής µε µπασκέτα
Οι µικροί αθλητές θα ενθουσιαστούν καθώς θα ανεβαίνουν, θα 
πετάνε την µπάλα, θα κάνουν τσουλήθρα και θα σκαρφαλώνουν. 
∆ιαθέτει σκάλα αναρρίχησης και προσφέρει την δυνατότητα 
στα παιδιά να παίξουν και ποδόσφαιρο κλωτσώντας την µπάλα 
στα κενά στο κάτω µέρος του συστήµατος. Συµπεριλαµβάνεται 
µπάλα (157,2x77,5x108) εκ. 

€ 32,18 | 158.061
Υφασµάτινη πισίνα  
µε µπαλάκια
Πτυσσόµενη βρεφική πισίνα 
για ασφαλές παιχνίδι. Στο σετ 
περιλαµβάνονται 200 µπαλάκια 
σε διάφορα χρώµατα διαµέτρου 6 
εκ. (85x102x38) εκ. 

€ 183,24 | 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 (157,5x156x114) εκ. 

€ 133,75 | 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 περιλαµβάνεται 1 µπάλα παιχνιδιού 
(140x90x82) εκ. 

€ 137,43 | 169.050
Κέντρο δραστηριοτήτων  
«5 σε 1»
Το κέντρο δραστηριοτήτων προσφέρει 
5 διαφορετικά αθλήµατα στα παιδιά. 
∆ιαθέτει ρυθµιζόµενο στεφάνι µπασκέτας 
και ρυθµιζόµενη εστία ποδοσφαίρου. 
Η τσουλήθρα είναι φαρδιά, έχει µήκος 
ολίσθησης (106,7) εκ. και λαβές 
ώστε να κρατιούνται τα παιδιά από 
τα πλάγια καθώς κάνουν τσουλήθρα 
(142x81,3x132) εκ. 

€ 323,92 | 2.371 Καλύβα 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. 
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€ 684,58 
| 16.027 
Παιδικό κάστρο
Το παλάτι της Feber 
διαθέτει άφθονο 
χώρο, 6 εξωτερικούς 
πυργίσκους, 3 
πυργίσκους µε φεγγίτες 
και 5 παράθυρα. Η 
πόρτα του κάστρου 
περιλαµβάνει µουσική 
κλειδαριά η οποία 
βγάζει ήχους. Πολύ 
ανθεκτική κατασκευή 
για εξωτερικό χώρο 
(198x147x250) εκ. 

€ 260,89 | 16.037 Εξοχικό σπιτάκι
Κλασικό σπιτάκι εξοχής περιλαµβάνει πόρτα µε κλειδί, παράθυρα στο πίσω µέρος και 
δίσκο για µπάρµπεκιου. Κατασκευασµένο µε Anti-UV τεχνολογία για την µείωση της 
απώλειας του χρώµατος από την ηλιακή ακτινοβολία (131x110x121) εκ. 

€ 103,17 | 16.033 
Χαρούµενο σπιτάκι
∆ιαθέτει δύο εισόδους µε 
πόρτα, λαβή, υποδοχή για το 
κλειδί και το γραµµατοκιβώτιο 
και πολλές λεπτοµέρειες όπως 
ένα πραγµατικό σπίτι. Έχει 
επίσης δύο πλευρικά µπαλκόνια 
(104x90x101,5) εκ. 

€ 136,10 | 16.034
Φανταστικό σπιτάκι
Πολύ όµορφο σπιτάκι της 
Feber µε ανοιγόµενη πόρτα. 
Κατασκευασµένο µε Anti-UV 
τεχνολογία για την µείωση 
της απώλειας 
του χρώµατος 
από την ηλιακή 
ακτινοβολία 
(85x108x124) εκ. 

€ 190,61 | 16.035
Σπιτάκι πολλών 
δραστηριοτήτων 6 σε 1
Νέο σπιτάκι που περιλαµβάνει 
έξι διαφορετικές δραστηριότητες: 
µπόουλινγκ, τένις, ποδόσφαιρο, µπάσκετ 
(µε ρυθµιζόµενο καλάθι), µπάλες 
velcro και επίσης παιχνίδι ρόλων 
µε το ίδιο το σπίτι. Όλα τα αξεσουάρ 
περιλαµβάνονται. Κατασκευασµένο µε 
Anti-UV τεχνολογία για την µείωση 
της απώλειας του χρώµατος από την 
ηλιακή ακτινοβολία. Με διπλωµένες 
τις δραστηριότητες οι διαστάσεις είναι 
(142χ85χ124) εκ. (233x133x124) εκ. 

€ 199,82 | 16.036 Σπιτάκι εξερεύνησης
Πολύ σταθερό σπιτάκι µε πόρτα και σχισµή για γράµµατα, πίσω µπαλκόνι και δύο 
παράθυρα που ανοιγοκλείνουν. Κατασκευασµένο µε Anti-UV τεχνολογία για την µείωση 
της απώλειας του χρώµατος από την ηλιακή ακτινοβολία (114x120x135) εκ. 

€ 403,13 | 16.041 Σπιτάκι «Super Villa»
Το Super Villa της FEBER είναι ένα πολύ µεγάλο σπιτάκι µε πολύ χώρο για διασκέδαση. 
Μπορεί να παίξει σε αυτό ΟΛΗ η οικογένεια! Περιλαµβάνει γραµµατοκιβώτιο, πόρτα, 
παράθυρα και δύο εξωτερικά παγκάκια. Κατασκευασµένο µε Anti-UV τεχνολογία για την 
µείωση της απώλειας του χρώµατος από την ηλιακή ακτινοβολία (110x206x180) εκ. 

€ 368,13 | 16.040 Παιδικό σπιτάκι «Candy»
Ευρύχωρο σπιτάκι µε µεγάλους χώρους και αρκετά ψηλό για να παίζετε οικογενειακώς. 
∆ιαθέτει γραµµατοκιβώτιο, πόρτα και παράθυρα. Κατασκευασµένο µε Anti-UV τεχνολογία για 
την µείωση της απώλειας του χρώµατος από την ηλιακή ακτινοβολία (110x175x162) εκ. 
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€ 481,16 | 169.038
Παιδικό σπιτάκι πολλών δραστηριοτήτων 
µε τσουλήθρα
Πλαστικό παιδικό σπιτάκι που προσφέρει πολλούς τρόπους 
παιχνιδιού και ενασχόλησης. ∆ιαθέτει καλάθι µπασκέτας, 
εστία ποδοσφαίρου µε δίχτυ και στόχο για παιχνίδι 
ευστοχίας. ∆ιαθέτει επίσης ενσωµατωµένο τραπεζάκι και 
δύο καρεκλάκια. Το εσωτερικό θυµίζει ένα πραγµατικό σπίτι 
(219x123x120) εκ. 

€ 474,34 | 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 (149,2x127,3x147,3) εκ. 

€ 890,35 | 10.032 Γιγάντιο παιδικό σπιτάκι µε κουζίνα
Ρεαλιστικό και ευρύχωρο σπιτάκι από τη Step2 για να παίζουν περισσότερα παιδιά. 
∆ιαθέτει χαρακτηριστικά που το κάνουν µοναδικό για δηµιουργικό παιχνίδι, όπως µια πλήρη 
κουζίνα, πτυσσόµενο τραπέζι, παντζούρια, ανοιγόµενο παράθυρο στην οροφή και κουδούνι 
(185,4x167,6x167,7) εκ. 

€ 615,54 | 10.040
Παραθαλάσσια κατοικία «Gather n Grille»
Η παραθαλάσσια κατοικία της Step2 είναι υπέροχη. ∆ιαθέτει ψησταριά για 
ψήσιµο µε τους φίλους, παγκάκι για δύο άτοµα, ηλεκτρονικό κουδούνι, κουζίνα 
µε νεροχύτη και 5 αξεσουάρ (182,9x130,8x149,9) εκ. 

€ 563,34 | 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. ∆ιαθέτει 
τραπέζι, κουζινάκι, ρολόι, τηλέφωνο και κουδούνι. ∆εν περιλαµβάνεται η 
καρέκλα που εµφανίζεται στο εσωτερικό (139,7x128,3x163,2) εκ. 

€ 505,02 | 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. 

€ 593,34 | 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 (213,4x161,3x147,3) εκ. 
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€ 281,37 | 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. 

€ 401,62 
| 2.082-1
Εξοχικό σπιτάκι  
«Evergreen» 
(127x104x131) εκ. 

€ 401,62  
| 2.082-4
Εξοχικό 
σπιτάκι «Pink» 
(127x104x131) εκ. 

€ 401,62 | 2.305
Σπιτάκι πολλών δραστηριοτήτων «Earth» 
(140x124x147) εκ. 

€ 401,62 | 2.305-1
Σπιτάκι πολλών δραστηριοτήτων «Evergreen» 
(140x124x147) εκ. 

€ 321,70 | 2.371-2
Καλύβα πικ νικ «Natural»
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. 

“
”

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.

”
“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.

€ 482,26 | 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. 

€ 80,63 | 65.001 
Σπιτάκι πτυσσόµενο
Εύχρηστο πλαστικό παιδικό σπιτάκι µε όµορφα χρώµατα και πολύ 
ζεστό σχέδιο, ικανό να απασχολήσει έως και 4 νήπια. Κατάλληλο 
για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Προτείνεται για εσωτερική 
χρήση σε οικιακό περιβάλλον. Το µεγαλύτερο του πλεονέκτηµα, 
εκτός της οικονοµικής τιµής, είναι ότι είναι πτυσσόµενο και µπορεί να 
µαζευτεί και να το αποθηκεύσετε σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα 
ακόµα και κάτω από το κρεβάτι σας (98x91x115) 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

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.

•  eatures rich detailing and an open, airy style for a full view of playtime happenings
•  nterior features a kitchen with sink, oven and burners, and molded-in shelves
•  xterior chimney offers more cooking fun with a pretend pizza oven
•  our corner seats are perfect for playmates
•  indow sills offer a place to serve up culinary creations or race around the  

molded-in track with mini vehicles
• Durable, double-wall plastic construction
• dult assembly required
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€ 407,20 | 7.015 Παιδικό σπιτάκι δάσους
Στο εσωτερικό του διαθέτει τζάκι και τέσσερα γωνιακά καθίσµατα για τους επισκέπτες, 
νεροχύτη, φούρνο, καυστήρες και διαµορφωµένα ράφια, καθώς και φούρνο µε 
εξωτερική καµινάδα (121,9x101,6x132) εκ. 

€ 328,46 | 10.042
Παιδικό σπιτάκι πολλών δραστηριοτήτων
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 (179,1x95,3x137,2) εκ. 

€ 323,57 | 16.038 Παραµυθένιο σπιτάκι
Ευρύχωρο σπιτάκι µε πόρτα και παράθυρα που ανοίγουν. Όµορφες λεπτοµέρειες 
που θυµίζουν παραµύθι. Περιλαµβάνει βρύση και νεροχύτη, η πόρτα έχει κλειδί 
(133x123,5x142,5) εκ. 

€ 281,81 | 10.037-2
Παιδικό σπιτάκι «Neat n Tidy» 
γαλάζιο
(129,5x88,9x118,1) εκ. 

€ 273,00 | 10.037-3
Παιδικό σπιτάκι «Neat n Tidy» 
µπορντό
(129,5x88,9x118,1) εκ. 

€ 268,72 | 10.037-4
Παιδικό σπιτάκι «Neat n Tidy» ροζ
 (129,5x88,9x118,1) 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 µ. Απαιτούνται δύο µπαταρίες “ΑΑΑ” (οι οποίες δεν περιλαµβάνονται).

€ 415,76 | 16.032 
Γιγάντια εξοχική κατοικία µε τσουλήθρα
Γιγάντιο παιδικό σπιτάκι που θα προσφέρει ασφαλές και πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι 
στους µικρούς µας φίλους. ∆ιαθέτει τσουλήθρα µε µήκος ολίσθησης (93) εκ 
(251x110x162) εκ. 
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€ 269,11 | 10.046
 Παιδικό σπιτάκι µε ψησταριά
Το εξοχικό σπίτι της Step2 στο εσωτερικό του έχει δάπεδο µε 
οπές αποστράγγισης και περιλαµβάνει κουζίνα µαζί µε κάθισµα, 
βρύση, τζάκι, ρολόϊ τοίχου, τηλέφωνο και ράφια. ∆ιαθέτει 
ενσωµατωµένη γλάστρα λουλουδιών για πραγµατικά ή ψεύτικα 
λουλούδια και γραµµατοκιβώτιο (129,5x88,9x118,1) εκ. 

€ 175,36 | 10.047
Παιδικό σπιτάκι µε πολύχρωµα µπαλάκια
Με το παιχνίδι στο συγκεκριµένο σπιτάκι της Step2 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 (91,4x83,8x106,7) εκ. 

€ 258,00 | 10.050 Σπιτάκι 
δραστηριοτήτων για όλους
Τα παιδιά µπορούν να µαγειρέψουν το αγαπηµένο τους φαγητό 
και να το απολαύσουν στο τραπεζάκι. ∆ιαθέτει 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. 

€ 376,11 | 16.039
Κάστρο των ιπποτών
∆ιακοσµηµένο ως µεσαιωνικό κάστρο 
µε δύο πύργους, τέσσερα παράθυρα, 
µπαλκόνι και λαβή πόρτας µε 
διαφορετικούς ήχους (125x87x164) εκ. 

€ 254,22 | 16.046
Καντίνα - Μαγαζάκι ∆ιαθέτει ταµειακή µηχανή, 
κουζινικά σκεύη, τρόφιµα, φούρνο κλπ. (127x85,2x129) εκ.

€ 187,42 | 16.044
Οικολογικό σπιτάκι
∆ιαθέτει φωτοβολταϊκό, ταίστρα πουλιών, ανεµόµυλο, κάδους 
ανακύκλωσης, γλάστρα και εργαλεία κηπουρικής. Επίσης, 
διαθέτει σωλήνα περισυλλογής του νερού από τις βροχές ώστε 
να ποτίζει τα φυτά στη γλάστρα (140x92x124) εκ. 

€ 215,35 | 16.045
Πολυµορφικό σπιτάκι
Περιλαµβάνει ασπροπίνακα, κουζίνα, 
µπάρµπεκιου µε νεροχύτη, µηχάνηµα αυτόµατης 
πώλησης ακόµα και σε σούπερ µάρκετ 
(108x70x124) εκ.

€ 177,10 | 169.062
Παιδικό σπιτάκι «Country Manor»
∆ιαθέτει πόρτα που ανοιγοκλείνει, γραµµατοκιβώτιο, φεγγίτη, 
παράθυρα και αποσπώµενη γλάστρα για λουλούδια. Το ένα 
από τα παράθυρα του µετατρέπεται εύκολα σε τραπεζάκι ενώ 
στο εσωτερικό του έχει δύο ανθεκτικά καθισµατάκια καθώς 
και συνδετήρα στον οποίο µπορείτε να στερεώσετε χαρτί για 
ζωγραφική (123x106x126) εκ.
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€ 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 31 εκ. (31) εκ. 

Για περισσότερα παιχνίδια 
επισκεφθείτε το www.playcity.gr

€ 176,57 | 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. 

επισκεφθείτε το www.playcity.gr

€ 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. 
∆ιατίθεται 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.

€ 43,45 | 30.109
Eπιδαπέδιο Ντόµινο
(43x24x22) εκ. 

€ 81,42  
| 30.106
Eπιδαπέδιο 
σκάκι

€ 62,37  
| 30.107
Επιδαπέδιος 
Γκρινιάρης-
LUDO

€ 61,88 | 30.108
Eπιδαπέδια Ντάµα και Τρίλιζα
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€ 73,47 | 129.042
Ξύλινο παγκάκι «Forest»
Ξύλινo παιδικό παγκάκι µε ύψος θέσης 30 εκ. ∆ιάσταση τραπεζιού (70x43) εκ. 
Μέγιστο συνολικό βάρος παιδιών 100 κιλά (90x70x50) εκ. 

€ 185,73 | 129.044
Ξύλινο παγκάκι µε αµµοδόχο TP
Ξύλινο παγκάκι πολλών δραστηριοτήτων. ∆ιαθέτει 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. 

€ 72,18 | 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 
(84x72x47) εκ. 

€ 103,95 | 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. 

€ 116,95 | 16.015
Τραπεζάκι και 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. 

€ 59,09 | 158.007 Παγκάκι κήπου
Πολύ ανθεκτικό παιδικό παγκάκι σε όµορφα χρώµατα. 
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση 
(107x50x72) εκ. 

€ 59,49 | 225.002-4
Παγκάκι κήπου µωβ
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση 
(105x50x72) εκ. 

€ 59,49 | 225.002
Παγκάκι κήπου πράσινο
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση 
(105x50x72) εκ. 
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€ 53,07 | 169.025
Τραπέζι πικ νικ κίτρινο
Παιδικό τραπέζι για παιχνίδι και για φαγητό. Στη 
µέση διαθέτει τρύπα για προαιρετική οµπρέλα. 
Πτυσσόµενο για ευκολία στη συναρµολόγηση και 
στην αποθήκευση (77x75x43) εκ. 

€ 96,45 | 169.026-1
Τραπέζι µεγάλο πικ νικ µε οµπρέλα
Τραπέζι πικ νικ για το 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. (89x81,5x49) εκ. 

€ 68,81 | 10.029
Τραπέζι εξοχής µε οµπρέλα «Sit n Play»
Το τραπέζι εξοχής Sit n Play της Step2 για 4 παιδιά 
καθώς και η οµπρέλα του 106,7 εκ. είναι πολύ ανθεκτικά. 
Χρησιµοποιήστε το για πικ νικ, για παιχνίδι αλλά και για 
φαγητό (81,3x81,3x133) εκ. 

€ 233,70 | 10.016
Τραπέζι πικ νικ µε 
αµµοδόχο και οµπρέλα
Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να 
ξεθάψουν το 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 
διαµέτρου 152,4 εκ. µπορεί να 
αφαιρεθεί. ∆ιαθέτει καπάκι για 
προστασία της άµµου, 2 φτυάρια, 
2 γλαστράκια και 2 καθίσµατα 
(177,7x144,8x176) εκ. 

€ 225,82 | 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 (134,6x60,9x83,8) εκ. 

€ 156,02 | 10.218
Tραπέζι vintage για 4 άτοµα
Η πανέµορφη τραπεζαρία της Step2 είναι ιδανική για 
χειροτεχνίες και επιτραπέζια παιχνίδια. Η επιφάνεια του 
τραπεζιού έχει διάσταση (48,3x91,4) εκ. ενώ το κάθε 
παγκάκι (90,2x40,6x27,9) εκ. (94x73,7x50,2) εκ. 

€ 55,80  
| 169.044
Παγκάκι  
µε χώρο 
αποθήκευσης
Παγκάκι πολλαπλών 
χρήσεων µε αποθηκευτικό χώρο για παιχνίδια. 
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως βιβλιοθήκη 
(76,2x53,3x61) εκ. 

€ 85,79  
| 7.063
Τραπέζι αυλής µε 
χώρο αποθήκευσης
(71,7x42,5x47,6) εκ. 
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€ 547,15 | 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. 

€ 160,18  
| 20.026
Βαγόνι τρένου 
προσθήκη
Ένα βαγόνι για επέκταση 
του παιδικού τούνελ 
τρενάκι (62x70x58) εκ. 

€ 32,00 | 30.045 Τούνελ µικρό
∆ιασκεδαστικό παιχνίδι τούνελ µήκους 180 εκ. Πολύ 
πρακτικό, ανοίγει για παιχνίδι στιγµιαία και ξανακλείνει το ίδιο 
εύκολα για την αποθήκευση (180x60) εκ. 

€ 42,65 | 30.046 Τούνελ µεγάλο
∆ιασκεδαστικό παιχνίδι τούνελ µήκους 300 εκ. Πολύ πρακτικό, 
ανοίγει για παιχνίδι στιγµιαία και ξανακλείνει το ίδιο εύκολα για 
την αποθήκευση (300x60) εκ. 

€ 189,51 | 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. 

€ 158,92 | 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. 

 189,51 | 16.004
Τούνελ χαρούµενη κάµπια

€ 123,88  
| 30.068
Βαρέλι (δύο 
εισόδων) 
παιχνιδιού και 
ισορροπίας
∆ιασκεδαστικό 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. 

€ 110,40  
| 121.031
Τούνελ Nylon 
Κάµπια
(335x60x60) εκ. 
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€ 38,27 | 169.003
Τσουλήθρα «Fun Slide»
Παιδική τσουλήθρα Fun Slide, από ανθεκτικό 
πλαστικό. ∆ιαθέτει µήκος ολίσθησης 107 
εκ. ∆ιπλώνει για ευκολότερη αποθήκευση 
(108x58x66) εκ. 

€ 46,35 | 169.020
Μπασκέτα  
και τσουλήθρα 2 σε 1
Μοναδικό παιχνίδι, προσαρµόζεται 
εύκολα από µπασκέτα σε τσουλήθρα 
και το αντίστροφο χωρίς εργαλεία. 
∆ιαστάσεις όταν είναι µπασκέτα: 
(67x51x100,4) εκ. ∆ιαστάσεις όταν είναι 
τσουλήθρα: (111x51x54) εκ.  

€ 71,97 | 169.018
Τσουλήθρα και 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. ∆ιαστάσεις όταν είναι µπασκέτα: (81,3x75,2x120,5) εκ. ∆ιαστάσεις όταν 
είναι τσουλήθρα: (104,5x70x63,2) εκ.  

€ 53,41 | 169.017
Τσουλήθρα και 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. ∆ιαστάσεις όταν είναι τσουλήθρα: (81,3x50x51,8) εκ. 
∆ιαστάσεις όταν είναι τραµπάλα: (84,6x50x51,8) εκ.  

€ 50,31 | 169.016
Τσουλήθρα  
«Splash Slide»
Έχει µεγάλα σκαλοπάτια 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. Μήκος ολίσθησης 
τσουλήθρας 107 εκ. 
(116x53x63) εκ. 

€ 53,74 | 10.067
Η πρώτη µου 
τσουλήθρα Step2
Η µικρή τσουλήθρα της Step2 
έχει το τέλειο µέγεθος για µικρά 
παιδιά. ∆ιπλώνεται για εύκολη 
µεταφορά και αποθήκευση. 
∆ιαθέτει φαρδιά σκαλιά και 
χειρολισθήρες για ασφαλή και 
εύκολη ανάβαση στη κορυφή 
(110,5x45,1x64,8) εκ. 

€ 38,27 | 169.003-4
Τσουλήθρα «Fun Slide Ροζ»
Παιδική τσουλήθρα Fun Slide ροζ, από ανθεκτικό 
πλαστικό. ∆ιαθέτει µήκος ολίσθησης 107 
εκ. ∆ιπλώνει για ευκολότερη αποθήκευση 
(108x58x66) εκ. 

€ 33,40 | 158.047
Πλαστική τσουλήθρα 
µικρή
(123x60x72) εκ. 
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€ 136,35 | 2.292
Γιγάντια τσουλήθρα εύκολης αποθήκευσης «Primary»
(213x122x134) εκ. 

€ 136,21 | 2.292-1
Γιγάντια τσουλήθρα εύκολης αποθήκευσης «Evergreen»
(213x122x134) εκ. 

€ 136,21  
| 2.292-5
Γιγάντια τσουλήθρα 
εύκολης 
αποθήκευσης 
«Rainbow»
(213x122x134) εκ. 

€ 95,89  
| 2.218-2
Μεγάλη 
πτυσσόµενη 
τσουλήθρα 
«Sunshine»
 (168x97x97) εκ. 

€ 132,89 | 16.028 Κυµατιστή νεροτσουλήθρα
Η κυµατιστή νεροτσουλήθρα της Feber µπορεί να συνδεθεί µε οποιοδήποτε λάστιχο στην υποδοχή 
που διαθέτει στην κορυφή της και να προσφέρει ατελείωτο νεροπαιχνίδι στα παιδιά. Τα σκαλοπάτια 
της είναι αντιολισθητικά και το µήκος ολίσθησης της τσουλήθρας είναι 195 εκ. (175x137x125) εκ. 

€ 95,89  
| 2.218
Μεγάλη 
πτυσσόµενη 
τσουλήθρα 
«Primary»
 (168x97x97) εκ. 

“ ”
Μεγάλη τσουλήθρα ανθεκτικής κατασκευής εύκολη στην 
αποθήκευση γιατί ξεκλειδώνει και µαζεύεται εύκολα. “ ”

Η σκάλα έχει ενσωµατωµένα κάγκελα και φαρδιά 
σκαλοπάτια για εύκολο σκαρφάλωµα. Τσουλήθρα 180 εκ.

€ 47,50 | 2.410-4
Η πρώτη µου τσουλήθρα «Princess»
(122x50x70) εκ. 

€ 47,50 | 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.
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| 10.068
Τσουλήθρα 
εύκολης 
αποθήκευσης Step2
Η µεγάλη πλαστική 
τσουλήθρα της Step2 
θα παρέχει στα παιδιά 
σας αµέτρητες ώρες 
διασκέδασης. ∆ιαθέτει 
υψηλές πλευρές και λαβές 
για να εξασφαλίζεται η 
ασφάλεια των παιδιών. 
Αναδιπλώνεται για εύκολη 
αποθήκευση. Τσουλήθρα 160 
εκ. (162,6x96,5x104,2) εκ. 

€ 81,41 | 169.004
Τσουλήθρα µεγάλη «Maxi Slide»
(184x77x97) εκ. 

€ 109,43 | 55.045
Γιγάντια τσουλήθρα 
εύκολης αποθήκευσης 
Bildo
Μεγάλη τσουλήθρα ανθεκτικής 
κατασκευής εύκολη στην 
αποθήκευση γιατί ξεκλειδώνει και 
µαζεύεται εύκολα. Τσουλήθρα 
195 εκ. (202x70x134) εκ. 

€ 74,45 | 55.044
Μεγάλη τσουλήθρα 
εύκολης αποθήκευσης 
Bildo
Μεγάλη τσουλήθρα ανθεκτικής 
κατασκευής εύκολη στην 
αποθήκευση γιατί ξεκλειδώνει και 
µαζεύεται εύκολα. Τσουλήθρα 
155 εκ. (180x44x110) εκ. 

“

”

Η παιδική τσουλήθρα Maxi 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. ∆ιπλώνει για εύκολη 
αποθήκευση. Μήκος τσουλήθρας 153 εκ.

€ 81,41 | 169.004-4
Τσουλήθρα µεγάλη «Maxi Slide» ροζ
 (184x77x97) εκ. 

€ 110,33 | 158.049
Τσουλήθρα γιγάντια µε 
αναρρίχηση
∆ιασκεδαστική τσουλήθρα 2 σε 1 
που προσφέρει στα παιδιά και το 
παιχνίδι της αναρρίχησης. Το µήκος 
της διαδροµής ολίσθησης είναι 177 
εκ. (199,5x76x107) εκ. 

€ 98,37 | 158.048
Πλαστική τσουλήθρα µεγάλη
Αναδιπλώνεται ώστε να αποθηκεύεται πιο 
εύκολα. Η διαδροµή ολίσθησης είναι 160 
εκ. (189x84,5x109) εκ. 

€ 100,36 | 169.005-2
Τσουλήθρα Veggie
Γιγάντια πλαστική τσουλήθρα µε µεγάλη βάση, που της προσφέρει 
σταθερότητα. ∆ιπλώνει για γρήγορη και εύκολη αποθήκευση. Μήκος 
τσουλήθρας 170 εκ. (173x110x97) εκ. 
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€ 33,66 | 10.104
Η πρώτη µου τραµπάλα 
αλογάκι
Το Rocking Horse της Step2 είναι ένα στιβαρό, 
ασφαλές, ανανεωµένο παιχνίδι «ιππασίας». Οι 
µικροί καουµπόηδες αλλά και τα κορίτσια θα 
αγαπούν να λικνίζονται µπρος-πίσω µε αυτό 
το χαριτωµένο, ελαφρύ, ανθεκτικό πλαστικό 
αλογάκι. ∆ιαθέτει ασφαλές κάθισµα µε εύκολη 
λαβή στήριξης (64,8x27,9x43,8) εκ. 

“ ”

€ 46,00 | 169.024
Τραµπάλα «Seesaw»
Τα αξιολάτρευτα καθίσµατα 
της τραµπάλας θυµίζουν 
φάλαινες. Κατάλληλη για 
εσωτερική και εξωτερική χρήση 
(116x42x42,5) εκ. 

€ 30,93  
| 15.092
Τραµπάλα 
σκυλάκι
(101x40x38) εκ. 

€ 30,93  
| 15.069
Τραµπάλα 
κροκόδειλος 
(101x40x38) εκ. 

Τραµπάλες που µοιάζουν µε ένα πολύ συµπαθητικό κροκόδειλο ή µε ένα όµορφο σκυλάκι.  
Το µεγάλο µήκος τους επιτρέπουν την ταυτόχρονη χρήση από τρία παιδιά. Η σταθερή βάση τους, τα 

άνετα καθίσµατα και οι µεγάλες χειρολαβές εξασφαλίζουν ασφαλές και διασκεδαστικό παιχνίδι.

€ 65,07 | 10.211
Τραµπάλα «Unicorn»
Ο πήγασος της Step2 θα γίνει η 
αγαπηµένη τραµπάλα των κοριτσιών. ∆ιαθέτει 
µαλακά µαλλιά για χαίτη και ουρά ενώ 
βγάζει ήχους σαν αληθινούς. Απαιτούνται δύο 
µπαταρίες «ΑΑ», που δεν περιλαµβάνονται 
(82,6x32,4x54,6) εκ. 

€ 58,26 | 10.210
Τραµπάλα «Dino»
Το δεινοσαυράκι της Step2 είναι 
κατασκευασµένο έτσι ώστε να συµβάλλει 
στην αποφυγή της ανατροπής κατά 
την ταλάντωση. ∆ιαθέτει κάθισµα µε 
µαλακές λαβές (57,2x33,3x69,2) εκ. 

€ 32,00 | 65.002
Τσουλήθρα µικρή
Απλή πλαστική παιδική τσουλήθρα σε όµορφα 
χρώµατα. Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική 
χρήση. Προτείνεται για εσωτερική χρήση σε οικιακό 
περιβάλλον. Είναι πτυσσόµενη και µπορεί να 
µαζευτεί και να την αποθηκεύσετε σε λιγότερο  
από 30 δευτερόλεπτα (124x46x72) εκ. 

€ 69,89 | 169.007
Τραµπάλα 
περιστροφική 
«Seesaw»
Μεταλλική τραµπάλα, µε 
κλασική και περιστροφική 
κίνηση. Για χρήση σε εσωτερικό 
και εξωτερικό χώρο. ∆ιαθέτει 
αντιολισθητικές χειρολαβές. 
Μέγιστο βάρος ανά θέση 45 κιλά 
(198x77x57) εκ. 

€ 29,55  
| 65.015
Τραµπάλα 
τριπλή 
σκυλάκος 
(104x44x36) εκ. 

€ 80,79 | 7.059
Βρεφική τραµπάλα πόνι 
- Καρεκλάκι φαγητού 
(65,7x38,4x44,7) εκ. 
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€ 155,68 | 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. (234x60x100) εκ. 

€ 159,14 | 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. 

€ 114,83  
| 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. 

€ 61,76  
| 158.008
Κουνιστό ψαράκι
Μέγιστο βάρος παιδιού 
30 κιλά, διατίθεται σε 
διαφορετικά χρώµατα 
(107x33,5x88) εκ. 

€ 188,87 | 129.013
Τραµπάλα ξύλινη «Seesaw»
Τα παιδιά διασκεδάζουν καθώς χοροπηδούν πάνω-κάτω και 
στριφογυρίζουν γύρω-γύρω! ∆ιαθέτει αντιολισθητικά χερούλια και 
καθίσµατα από πλαστικό. Μέγιστο βάρος ανά θέση 35 κιλά (200) εκ. 

€ 53,63 | 7.027
Τραµπάλα δύο ατόµων
Η τραµπάλα πολλαπλών χρήσεων µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν τραπεζάκι αλλά και 
σαν γέφυρα παιχνιδιού. ∆ιαθέτει στρογγυλεµένες άκρες και ευρύχωρα καθίσµατα µε 
υψηλή πλάτη για την καλύτερη ασφάλεια των παιδιών (102,8x40,6x22,8) εκ. 

€ 45,36 | 10.188
Ρούντολφ το ελαφάκι
Μία αξιολάτρευτη παιδική τραµπάλα της Step2 
σε µορφή ελαφάκι µε λαµπερή και κόκκινη 
µυτούλα. ∆ιαθέτει ευρύχωρο κάθισµα και 
λαβές στήριξης. Πολύ ανθεκτικής και ασφαλούς 
κατασκευής µε διπλά τοιχώµατα. Ελαφρύς 
σχεδιασµός για εύκολη αποθήκευση και 
φορητότητα (55,9x30,5x66) εκ. 

€ 100,18 | 169.049
Τραµπάλα - αναρρίχηση και 
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 (107,9x66x57,9) εκ. 
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€ 47,58 | 2.217
Κουνιστή φάλαινα µπλε
Ενσωµατωµένα χερούλια για στήριγµα. Χωράει 
έως τρία παιδιά (105x43x36) εκ. 

€ 27,97 | 2.022
Κουνιστό αλογάκι µπλε (91x74x58) εκ. 

€ 27,97 | 2.022-4
Κουνιστό αλογάκι ροζ (91x74x58) εκ. 

€ 27,97 | 2.022-1
Κουνιστό αλογάκι κόκκινο (91x74x58) εκ. 

€ 17,71 | 15.110
Τραµπάλα αστυνοµικό  (71x37x27) εκ. 

“ ”“ ”
Υπέροχες τραµπάλες για ένα παιδάκι µε θέµα πριγκίπισσα, αστυνοµικό και 

πασχαλίτσα. Κατασκευασµένες από ανθεκτικό πλαστικό ενώ η βάση τους είναι 
φαρδιά για απόλυτη σταθερότητα. Ύψος καθίσµατος 22 εκ.

Η υψηλή πλάτη στο κάθισµα και η φαρδιά βάση έχουν 
σχεδιαστεί ειδικά για µεγαλύτερη ασφάλεια.

€ 59,66 | 225.003
Κουνιστό ελεφαντάκι
Η φαρδιά βάση και οι ανθεκτικές χειρολαβές έχουν σχεδιαστεί 
ειδικά για µεγαλύτερη ασφάλεια (92x54) εκ. 

€ 16,79 | 15.148
Τραµπάλα princess (71x37x27) εκ. 

€ 44,18 | 15.164
Τραµπάλα δράκος BIO
Η τραµπάλα είναι κατασκευασµένη από βιοπλαστικό 
υλικό από ζαχαροκάλαµα, χωρίς τοξίνες, φιλική προς το 
περιβάλλον. Το µεγάλο µήκος της επιτρέπει την ταυτόχρονη 
χρήση από τρία παιδιά. Ιδανική για εσωτερική ή υπαίθρια 
χρήση. Η σταθερή βάση, τα άνετα καθίσµατα και οι µεγάλες 
χειρολαβές εξασφαλίζουν ασφαλές και διασκεδαστικό 
παιχνίδι (101x40x38) εκ. 

€ 12,03  
| 65.003
Τραµπάλα 
χελωνάκι
(70x37x39) εκ. 
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€ 29,03 | 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. 

€ 210,60 | 
222.061
Αντλία καυσίµων
Όποιος χρειάζεται πετρέλαιο 
ή βενζίνη µπορεί να πάει 
να γεµίσει το όχηµα του. Η 
αντλία καυσίµων προσκαλεί 
τα παιδιά να χρησιµοποιήσουν 
τη φαντασία τους, να παίξουν 
παιχνίδι ρόλων καθώς και να 
παίζουν οµαδικά (32x32x71) 
εκ. 

€ 83,64 | 121.015 Σετ κυκλοφοριακής αγωγής
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.  

€ 27,13 | 185.008
Φανάρι κυκλοφοριακής αγωγής
Λειτουργεί σαν πραγµατικό, διαθέτει βάση και 
στύλο που αποσυναρµολογούνται εύκολα για 
να αποθηκευτούν, πιάνοντας λίγο χώρο µετά 
τη χρήση. ∆εν περιλαµβάνονται οι µπαταρίες 
(20x28x72) εκ. 

€ 35,09 | 185.047
Φανάρι σιδηροδροµικής 
διάβασης
Βοηθά στην εκµάθηση της 
κυκλοφοριακής αγωγής και στην 
οδηγική συµπεριφορά (20x28x15) 
εκ. 

€ 83,64 | 121.015-02
Σετ κυκλοφοριακής αγωγής µε 12 
υποδοχείς σηµάτων, 24 τµχ.

€ 34,77 | 185.053
Φανάρι στάθµευσης µε φως και ήχους
 (23x12,5x42) εκ. 

€ 210,33  
| 20.014
Σετ 
κυκλοφοριακής 
αγωγής 24 
σήµατα

€ 188,67 | 20.075
Σετ κυκλοφοριακής αγωγής
Περιλαµβάνει 12 σήµατα µε βάσεις και φωτεινό σηµατοδότη.
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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. (312,4x77,5x37,5) εκ. 

€ 88,02 | 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. 

€ 412,10 | 10.095
Μονοθέσιο «extreme coaster» µε 
ράµπα και 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. ∆εν περιλαµβάνεται κράνος 
για τον οδηγό (337,2x77,5x103,5) εκ. 

€ 174,55 | 10.097
Μονοθέσιο «coaster» µε ράµπα και 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. ∆ιαθέτει 
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 (312,4x77,5x37,5) εκ. 

€ 152,17 | 10.073 Τρενάκι «Choo Choo»
∆ιασκεδάστε 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 (135,9x49,5x97,2) εκ. 

€ 73,59 | 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 (81,3x49,5x39,4) εκ. 

€ 184,58 | 10.206
Μονόκερος µε διαδροµή
Φανταστικό όχηµα µε διαδροµή (2,7) µ. σε στυλ µονόκερου 
µε φωτισµό και ήχους. Τα δύο αντιολισθητικά σκαλάκια και 
η διαδροµή µε εσοχές ασφαλείας καθιστούν την οδήγηση 
µε τον µονόκερο ασφαλή. Το παιδικό όχηµα µε διαστάσεις 
(59,1x38,1x33) εκ. διαθέτει υψηλή πλάτη, χειρολαβή και 
στηρίγµατα ποδιών. Απαιτούνται δύο «ΑΑ» µπαταρίες οι 
οποίες δεν περιλαµβάνονται (77,5x312,4x37,5) εκ. 

€ 90,28 | 10.227
Επέκταση διαδροµής  
για παιδικά οχήµατα
Το σκαλοπάτι προσθέτει 12,7 εκ. στο ύψος ενώ στη διαδροµή 
προστίθενται 120 εκ. απόστασης. ∆ιαστάσεις ενισχυτικού 
σκαλοπατιού (95,3x21,6x53,3) εκ. ∆ιαστάσεις επέκτασης 
διαδροµής (27,9x30,5x130,8) εκ. Συνδυάζεται απόλυτα µε τους 
κωδικούς 10.075 και 10.097.  
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€ 120,72 | 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. ∆ιαθέτει 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. 

€ 115,17 | 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. 

€ 146,20 | 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. 

€ 149,31 | 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. 

€ 152,72 | 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.

€ 103,50 | 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. 

€ 103,22 | 7.004-1
Παιδικό βαγονάκι «High Back» µπλε
Το High Back Toddler Wagon της Simplay3 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 
(86,3x44,4x53,3) εκ. 

€ 25,72 
| 3.142
Όχηµα - Περπατούρα 
τρενάκι
∆ιαθέτει πισινό χερούλι για όρθιες 
βόλτες, κόρνα και εργονοµικά 
σχεδιασµένο καθισµατάκι 
(63x23x38) εκ. 

€ 23,16 | 3.143
Όχηµα - Περπατούρα 
σκυλάκι
∆ιαθέτει πισινό χερούλι για όρθιες 
βόλτες, κόρνα και εργονοµικά 
σχεδιασµένο καθισµατάκι 
(57x26x38) εκ. 

363
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€ 73,78 | 10.076
Όχηµα βόλτας “Push Around Buggy”
(110,5x47x87,6) εκ. 

€ 76,57 | 10.076-4
Όχηµα βόλτας “Push Around Buggy” ροζ
(110,5x47x87,6) εκ. 

€ 106,48 | 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. ∆ιαθέτει ζώνη ασφαλείας, θήκες για 2 ποτήρια 
και χώρο αποθήκευσης όπου µπορείς να βάλεις το σνακ 
(115,6x48,3x86,4) εκ. 

€ 97,12 | 10.089-4
Όχηµα βόλτας «Buggy» ροζ
(115,6x48,3x86,4) εκ. 

€ 97,12 | 10.089
Όχηµα βόλτας “Buggy” µπλε
(115,6x48,3x86,4) εκ. 

“

“
“

”

”

”

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! ∆ιαθέτει ζώνη 
ασφαλείας. Κάτω από το “πρόσωπο” του buggy υπάρχει χώρος αποθήκευσης. 

Τα κοµψά Push Around Buggy GT από τη Step2 θα εντυπωσιάσουν τα παιδιά. ∆ιαθέτουν 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.

€ 63,67 | 15.122
Όχηµα για όλα τα εδάφη
Πολύ στιβαρό όχηµα από την Dantoy για ασφαλές 
παιχνίδι. Βοηθά στην σωµατική και κοινωνική 
ανάπτυξη, στην προώθηση κινητικών δεξιοτήτων 
και συντονισµό µατιού και χεριού. Ύψος θέσης: 29 
εκ. ∆έχεται βάρος µέχρι 50 κιλά (63x30x40) εκ. 

€ 73,49 | 10.083-4
Όχηµα βόλτας «Buggy Gt» ροζ
 (103,5x44,1x92,7) εκ. 

€ 73,47 | 10.083
Όχηµα βόλτας “Buggy Gt” µπλε
(103,5x44,1x92,7) εκ. 

€ 73,49 | 10.083-2
Όχηµα βόλτας «Buggy Gt» κόκκινο
(103,5x44,1x92,7) εκ. 
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€ 60,56  
| 10.094
Όχηµα βόλτας 
«Buddy» κόκκινο
Αυτό το χαριτωµένο παιχνίδι 
οδήγησης της Step2  
προσφέρει ευχάριστη 
διασκέδαση. Περιλαµβάνει 
ζώνες ασφαλείας  
(110,5x47x87,6) εκ. 

€ 100,58 | 10.100
Όχηµα βόλτας «Cruiser» µπλε
(120,7x50,2x90,8) εκ. 

€ 100,58 | 10.100-2
Όχηµα βόλτας «Cruiser» κόκκινο
(120,7x50,2x90,8) εκ. 

€ 68,50 | 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 (76,2x41,3x88,9) εκ. 

€ 104,27 | 7.013 Παιδικό βαγόνι µε λαβή
Μεγάλο βαγόνι από την Siµplay3 µε δύο υπερµεγέθης τροχούς 34 εκ. 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. ∆ιαθέτει θέσεις για ποτήρια (86,3x53,3x91,4) 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

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 
• urved 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 και ζώνη ασφαλείας. Αποθηκεύεται και µεταφέρεται πολύ εύκολα.

€ 94,82 | 10.100-4
Όχηµα βόλτας «Cruiser» ροζ
(120,7x50,2x90,8) εκ. 

€ 117,62 | 10.187
Super αυτοκίνητο µε πεντάλ
Το super αυτοκίνητο της Step2 υπόσχεται 
πολύ µακρινές βόλτες. Έχει χαµηλό 
προφίλ και φαρδιές ζάντες για µεγαλύτερη 
ασφάλεια. ∆ιαθέτει πεντάλ ανάµεσα στους 
µπροστινούς τροχούς και δύο λαβές µε τις 
οποίες οι µικροί αναβάτες το καθοδηγούν 
στην πορεία που θέλουν. Οι λαβές και τα 
πεντάλ συνδέονται µε κεντρικό σύστηµα 
περιστροφής. Τέλος διαθέτει κάθισµα µε 
ρυθµιζόµενη πλάτη (98,4x55,9x45,7) εκ. 

€ 22,50 
| 225.009
Super 
scooter
Μέγιστο βάρος  
20 κιλά 
(55x22x70) εκ. 

€ 88,89 | 7.025 Αγωνιστικό ράλι
Το όχηµα βόλτας της Simplay3 θα ενθουσιάσει τα 
παιδιά µε τις ρεαλιστικές του λεπτοµέρειες και θα 
τους προσφέρει ξεκούραστες βόλτες χάρη στην 
υψηλή πλάτη και στο προσκέφαλο που έχει. ∆ιπλώνει 
µε τρία απλά βήµατα ώστε να µπορεί να µεταφέρεται 
και κλειδώνει εύκολα όταν είναι έτοιµο για βόλτα. 
∆ιαθέτει µεγάλη λαβή η οποία είναι σχεδιασµένη για 
εύκολη ώθηση, ελιγµούς και σταµατήµατα καθώς και ζώνη 
ασφαλείας (99x92x52) εκ. 
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€ 79,76 | 2.057-1
Αυτοκίνητο “Cozy Coupe” κόκκινο
(78x41x83) εκ. 

€ 79,76 | 2.057-4
Αυτοκίνητο “Cozy Coupe Princess”
(78x41x83) εκ. 

€ 79,76 | 2.057-5
Αυτοκίνητο «Cozy Coupe Dino»
(78x41x83) εκ. 

€ 79,76 | 2.057-6
Αυτοκίνητο «Cozy Coupe πασχαλίτσα»
(78x41x83) εκ. 

€ 79,76 | 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. 

€ 79,76 | 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 
ήρωές σας. ∆ιαθέτει 
αποσπώµενη δεξαµενή και 
εκτοξευτήρα νερού που 
λειτουργεί σαν πραγµατικός 
(86x43x56) εκ. 

Το άνετο “Cozy Coupe” Little Tikes σε διάφορες εκδοχές, πασχαλίτσα, Dino, 
Νεράιδα 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. 

€ 88,79 | 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. 

€ 28,82 | 3.139
Τρίκυκλο ποδήλατο 
«Tombolino»
Όµορφο και οικονοµικό τρίκυκλο 
ποδήλατο σε πορτοκαλί χρώµα.  
∆ιαθέτει ειδικά σχεδιασµένα 
πηδάλια και χερούλια για να µην 
γλυστράνε (48x45x48) εκ. 

Όµορφο και οικονοµικό τρίκυκλο 
ποδήλατο σε πορτοκαλί χρώµα. 
∆ιαθέτει ειδικά σχεδιασµένα 
πηδάλια και χερούλια για να µην 
γλυστράνε (48x45x48) εκ. 

€ 79,76 | 2.057-8
Αυτοκίνητο «Cozy Coupe νεράιδα» (78x41x83) εκ. 
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€ 68,44 | 169.042-1
Παιδικό αυτοκίνητο 
«Kiddi Coupe» κόκκινο
(74x40x81) εκ. 

“

“ ”

”

€ 70,97 | 169.023
Παιδικό αυτοκίνητο «Mister Coupe»
(74,1x45,7x84,4) εκ. 

€ 70,86 | 169.042
Παιδικό αυτοκίνητο 
«Kiddi Coupe» µπλε
(74x40x81) εκ. 

Ευχάριστο και άνετο ποδοκίνητο 
αυτοκίνητο 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 

από 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 καθρέφτες 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.

Το ολοκαίνουργιο παιδικό 
αυτοκινητάκι Smart 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.

€ 70,97 | 169.023-4
Παιδικό αυτοκίνητο «Miss Coupe»
(74,1x45,7x84,4) εκ. 

€ 55,05 | 10.214
Παιδικό όχηµα πασχαλίτσα
Το παιδικό όχηµα της Step2 µετατρέπεται εύκολα σε 
τραµπολίνο αφαιρώντας το σώµα της πασχαλίτσας. ∆ιαθέτει 
µαλακό, φουσκωτό µαξιλάρι για µεγαλύτερη άνεση στη 
θέση των µικρών οδηγών (57,8x32,4x33) εκ. 

€ 55,05 | 10.207
Παιδικό όχηµα µέλισσα
Το παιδικό όχηµα της Step2 µετατρέπεται εύκολα σε 
τραµπολίνο αφαιρώντας το σώµα της µελισσούλας. 
∆ιαθέτει µαλακό, φουσκωτό µαξιλάρι για µεγαλύτερη 
άνεση στην θέση των µικρών οδηγών (57,8x32,4x33) εκ. 

€ 138,17 | 10.217 Φορτηγό «Ford»
Το παιδικό φορτηγάκι της Step2 χάρη στη ρεαλιστική του εµφάνιση και στους ήχους που 
βγάζει θα ενθουσιάσει τους µικρούς οδηγούς. ∆ιαθέτει δύο πόρτες που ανοιγοκλείνουν, 
ανθεκτικές ρόδες περιστροφής 360 µοιρών, ζώνη ασφαλείας, αποθηκευτικό χώρο, 
αφαιρούµενη λαβή ώθησης και αποσπώµενο πάτωµα (128,3x52,1x99,7) εκ. 

€ 72,87 | 169.063
Παιδικό αυτοκίνητο 
«Πυροσβεστικό»
(74,1x45,7x89) εκ. 
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€ 24,07 | 2.404-1
Trailer αυτοκινήτου «Cozy Coupe» κόκκινο
Αποτελεί ένα απαραίτητο αξεσουάρ για το πλαστικό αυτοκίνητο «Cozy 
Coupe» της Little Tikes (δεν περιλαµβάνεται το αυτοκίνητο) (49x38x24) εκ. 

€ 24,07 | 2.404-4
Trailer αυτοκινήτου «Cozy Coupe» ροζ
Αποτελεί ένα απαραίτητο αξεσουάρ για το πλαστικό αυτοκίνητο «Cozy Coupe Princess» 
της Little Tikes (δεν περιλαµβάνεται το αυτοκίνητο) (49x38x24) εκ. 

€ 112,01 | 2.397-4
Φορτηγό “Princess” (89x44x89) εκ. 

€ 112,01 | 2.397
Φορτηγό (89x44x89) εκ. 

€ 89,36 | 158.002
Τζιπ για σαφάρι µε 
κόρνα
Παιδικό όχηµα µε πεντάλ 
τζιπ. ∆ιαθέτει ρυθµιζόµενους 
καθρέφτες, κόρνα, τιµόνι 
και ανοιγοκλειώµενο καπό 
«κινητήρα». Σε κόκκινο, µπλε ή 
κίτρινο χρώµα. Μέγιστο βάρος 
θέσης 50 κιλά (106x59x42) εκ. 

€ 58,20 | 158.037
Τρακτέρ εκσκαφέας µε κόρνα
∆ιαθέτει 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. 

€ 28,96 | 158.035
Όχηµα «fast car»
Πολύ όµορφο και γερό παιδικό αυτοκίνητο, 
διαθέτει κόρνα (71x37x39) εκ. 

€ 31,80 | 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. ∆ιαθέτει 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!

€ 39,29 | 158.042
Μεγάλος εκσκαφέας
Τα παιδιά µπορούν να 
οδηγήσουν τον µεγάλο 
εκσκαφέα και να κάνουν τις 
ανασκαφές µε την τσουγκράνα 
του. Καθώς τα παιδιά σκάβουν, 
ενισχύεται ο συντονισµός χεριού-
µατιού (77x32,5x38,5) εκ. 
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Αυτό το φορτηγάκι για δύο είναι ιδανικό για 
µικρά παιδιά. ∆ιαθέτει 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.

€ 106,37 | 7.002
Παιδικό αυτοκίνητο 
«Pedal Trike»
Σχεδιασµένο µε γνώµονα την ασφάλεια και 
την άνεση, ώστε να προσφέρει πολλά χρόνια 
διασκέδασης. ∆ιαθέτει 3 θέσεων ρυθµιζόµενο 
κάθισµα. Η ανθεκτική οβάλ οροφή δηµιουργεί ένα 
ευρύχωρο, άνετο και ασφαλές περιβάλλον για τον 
οδηγό (88,9x59,6x93,9) εκ. 

€ 120,59 | 7.012-1
Παιδικό φορτηγό µε λαβή κόκκινο
(86,3x53,3x91,4) εκ. 

€ 84,10 | 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. 

€ 41,55 | 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. 
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UPC
Product Dimensions

(L x W x H)
Product  
Weight

Shipping 
Weight

Carton Dimensions
(L x W x D) CubeSKU

08 15 201

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
• edal powered with easy-grip steering bar
• Three position, ad ustable seat
•  Durable, double-wall plastic construction is maintenance free and easy to clean
• Maximum weight  50 lbs.
• dult assembly required

hisinnovativedesi n iveschildrenaco yfeelin whileen oyin theirridin e perience.
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TMPedal Trike
Super Coupe
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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 oor cruising
•  loorboard panel rotates back for foot to oor action, never detaching from the vehicle.
• Seat back can be placed in multiple positions to t 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.
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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
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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 oor cruising
•  loorboard panel rotates back for foot to oor action, never detaching from the vehicle.
• Seat back can be placed in multiple positions to t 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.
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Adult supervision required. This ride-on toy is not to be used near cars or 
other m

otor vehicles, near streets, steps, stairwells, sloped driveways, hills, 
roadways, alleys, swim

m
ing pools or other bodies of water. Shoes m

ust be 
worn at all tim

es when riding this toy. Designed for one rider at a tim
e.

W
ARNING:

Batteries Required:

AAA (LR03 ) x 2
(Battery not included)

Adult Assem
bly Required.

Phillips/cross-head screw
driver (not included ) 

required for assem
bly and batteries replacem

ent.

22
A

A
A

(LR03 )
x

Toy blocks are not included.

1005 M
ega Loader Box Size: 556m

m
(W

) x 248m
m

(L) x 400m
m

(H
)

€ 123,74 | 7.012
Παιδικό φορτηγό µε λαβή µπλε
(86,3x53,3x91,4) εκ. 

€ 51,98 | 169.045
Τρακτέρ - Φορτωτής
Το ανθεκτικό παιδικό τρακτεράκι διαθέτει φώτα, ήχους 
και πραγµατικό σύστηµα περιστροφής. Με τον εµπρόσθιο 
φορτωτή φορτώνει και εκφορτώνει, ενθουσιάζοντας 
τους µικρούς οδηγούς. Απαιτούνται 2 ΑΑΑ µπαταρίες οι 
οποίες δεν περιλαµβάνονται (73,7x25,4x43,2) εκ. 

€ 258,89 | 16.047
Ο αγαπηµένος µου µονόκερος Κινείται 
µπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά. Στο κουτί περιλαµβάνεται 
χτένα ώστε να χτενίζουν οι µικρές πριγκίπισσες την χαίτη 
του ενώ το κερατάκι του είναι φωτιζόµενο και βγάζει ήχο. 
∆ιαθέτει µπαταρία 12V η οποία διαρκεί έως 40 λεπτά και 
φορτιστή (72,5x47,5x87) εκ. 

€ 258,89 | 16.048
Το αγαπηµένο µου δεινοσαυράκι
Κινείται µπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά. Το 
ζωάκι βγάζει ήχους σαν αληθινό δεινόσαυρο. 
∆ιαθέτει µπαταρία 12V η οποία διαρκεί έως 40 
λεπτά και φορτιστή (72,5x47,5x95) εκ. 

€ 14,04 | 169.013
Ποδήλατο-περπατούρα 
ισορροπίας
∆ιαθέτει µεγάλους τροχούς για περισσότερη 
σταθερότητα (48x21x36) εκ. 
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€ 46,86 | 15.120
Τρίκυκλη µοτοσυκλέτα
Η πιο cool µοτοσυκλέτα από την 
Dantoy. Ύψος θέσης 26 εκ. ∆έχεται 
βάρος µέχρι 50 κιλά (58x39x37) εκ. 

€ 29,46 | 15.121
Trailer για τρίκυκλη 
µοτοσυκλέτα
Συνδυάζεται µε τον κωδικό 
15.120 (45x30x26) εκ. 

€ 70,58 | 15.140
Μοτοσυκλέτα ισορροπίας
Εντυπωσιακή µοτοσυκλέτα 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. ∆έχεται 
βάρος µέχρι 50 κιλά (72x38,5x46) εκ. 

€ 101,45 | 158.001
Τρακτέρ µε κόρνα
∆ιαθέτει 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. 

€ 39,10 | 158.003
Ποδήλατο «flipper» 
µε κόρνα µπλε
Πολύ όµορφο και γερό παιδικό ποδήλατο, 
διαθέτει καλαθάκι, κόρνα και πεντάλ. Μέγιστο 
βάρος θέσης 30 κιλά (80x45x64) εκ. 

€ 32,66 | 3.140
Τρίκυκλο ποδήλατο 
«Brio»
Όµορφο και οικονοµικό τρίκυκλο 
ποδήλατο σε κόκκινο χρώµα. 
∆ιαθέτει ειδικά σχεδιασµένα 
πηδάλια και χερούλια για να µην 
γλυστράνε (64x55x57) εκ. 

€ 35,07  
| 169.040-4
Τρίκυκλο 
ποδήλατο µε 
πεντάλ µωβ
(55,5x42x55) εκ. “

”

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.

€ 38,97  
| 169.040
Τρίκυκλο 
ποδήλατο µε 
πεντάλ µπλε
(55,5x42x55) εκ. 

€ 64,20 | 158.040
Τρακτέρ µε καρότσα
Το τρακτέρ διαθέτει ρυθµιζόµενο κάθισµα και καρότσα µε ανατροπή ώστε να µπορούν να αδειάζουν  
οι οδηγοί το υλικό που κουβαλάνε. ∆ιατίθεται σε κόκκινο ή πράσινο χρώµα (143x51x51) εκ. 

€ 56,54 | 15.174
Τρίκυκλη 
µοτοσυκλέτα ροζ

€ 39,10 
| 158.003-2
Ποδήλατο «flipper»  
µε κόρνα µαύρο
(80x45x64) εκ. 
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€ 92,96  
| 10.024
Παιχνίδι 
άµµου 
και νερού 
σαφάρι

€ 116,29  
| 10.222
Πολυεπίπεδο 
παιχνίδι 
νερού «Ball 
buddies»

€ 99,34  
| 10.025
Παιχνίδι 
νερού «Rain 
Showers 
Splash 
Pond»

€ 86,04  
| 10.224
Παιχνίδι 
νερού 
«Rise & 
Fall»

Π
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€ 66,42 
| 10.013
Τραπέζι 
νερού 
µπαλοχαµός

€ 63,16  
| 10.014
Παιχνίδι 
νερού µε 
τροχό «Wild 
Whirlpool»

€ 117,36  
| 10.017
Παιχνίδι 
νερού µε 
φοίνικα 
«Splish 
Splash»

€ 56,73  
| 10.015
Παιχνίδι 
νερού 
αναδευτήρας 
µε ζωάκια

€ 96,70 | 2.389
Παιχνίδι νερού «πειρατικό καράβι»

€ 105,71  
| 10.022
Παιχνίδι 
νερού µε 
οµπρέλα 
«Spill n 
Splash»

€ 74,03  
| 10.021
Παιχνίδι 
νερού 
καταρράκτης

€ 99,34  
| 10.185
Παιχνίδι 
νερού «Rain 
Showers & 
Unicorns»

€ 46,31  
| 169.051
Παιχνίδι νερού 
«Fisherman»

€ 57,40  
| 10.228
Παιχνίδι 
ευστοχίας 
µε νερό

€ 86,42  
| 10.220
Παιχνίδι 
µπαλοπισίνα 
Stem

€ 152,60  
| 10.226
Παιχνίδι νερού 
«πλυντήριο 
αυτοκινήτων»

€ 52,22  
| 10.008
Παιχνίδι άµµου 
και νερού 
«Waterwheel»

€ 68,97 
| 10.027
Παιχνίδι 
νερού 
«Splash 
Tower»
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€ 90,51 | 10.001
Πισίνα και αµµοδόχος 
µε οµπρέλα
Περιλαµβάνει παιχνίδι 
τροχό, οµπρέλα 
διαµέτρου 102 εκ. 
και αντιολισθητικό πάτο 
(101,6x101,6x127) εκ. 

€ 82,05  
| 10.004
Παιχνίδι άµµου 
και νερού 
«Splash n 
Scoop»
 (69,8x69,8x74,9) εκ. 

€ 138,48 | 10.010
Τραπέζι άµµου και νερού 
«Natural» µε οµπρέλα
∆ιαθέτει 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 (117,5x66,1x152,4) εκ. 

€ 111,55 | 10.018
Παιχνίδι άµµου και νερού µε κάλυµα
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. ∆ιαθέτει 6 αξεσουάρ, 
καπάκι που προστατεύει την άµµο από τις καιρικές συνθήκες και τα 
ζώα και οµπρέλα διαµέτρου 106 εκ. (108x61x58,4) εκ. 

€ 92,37  | 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. 

€ 43,26 | 169.030
Παιχνίδι άµµου και νερού 
«Sand N Surf»
Τα παιδιά µπορούν να περάσουν ώρες µε τους 
τροχούς νερού πολλαπλών επιπέδων. ∆ιαθέτει διπλή 
πλευρά για χρήση νερού και άµµου. Περιλαµβάνονται 
νεροτριβείο, φτυάρι, ρακέτα, κουβάς, 2 καλούπια 
άµµου και 2 βαρκούλες (53x53x72) εκ. 

€ 48,19 | 158.052
Παιχνίδι άµµου και 
νερού χελώνα
(121x84x33) εκ. 

€ 43,96 | 169.059
Παιχνίδι άµµου και νερού 
καταρράκτης
∆ιαθέτει κάλυµµα για το σηµείο όπου µπαίνει η 
άµµος για περισσότερη προστασία και 16 αξεσουάρ 
τα οποία καθιστούν το παιχνίδι µε το συγκεκριµένο 
προϊόν απίστευτη εµπειρία  (57,2x20x55,1) εκ.
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€ 119,20 | 7.008
Τραπέζι-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 (124,4x53,3x48,2) εκ. 

€ 136,90 | 7.007
Παιχνίδι άµµου, νερού και παγκάκι 3 σε 1
Καινοτόµο παιχνίδι άµµου και νερού και παράλληλα παγκάκι. 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 (86,3x66x50,8) 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 15 201 217020

7.8 cft.24 lbs.41.5" x 26" x 12"21 lbs.26" x 34" x 20"8-52806-00738-321702R-01

Puttin thefuninfunctionality,thischildren’sbenchalsoprovideshoursofplayforyourlittleboyor irl.

• On-trend styling makes this bench stand out
• Seating for two and, when opened, easily converts to a play center
• rovides 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 en oyment
• 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

• nique design features four ways to play in one versatile center
•  Opens up to reveal two deep wells, ready to ll with any playtime medium

sand, water, blocks, craft supplies, molding clay etc. 
•  arge table top with molded-in recesses and track provide a perfect place to 

expand and continue the fun
•  hen 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
• xpands to 49  x 21  x 19 H
• o 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

€ 98,66 | 10.002
Αµµοδόχος σεντούκι
Ελκυστική και ανθεκτική. ∆ιαθέτει 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 (128x79,4x40,6) εκ. 

€ 107,56 | 10.007
Μεγάλη αµµοδόχος 
κάβουρας
∆ιαθέτει 2 καθισµατάκια στα πόδια 
του καβουριού και κάλυµµα για 
προστασία της άµµου από τα ζώα 
όταν αυτή δεν χρησιµοποιείται 
(121x120x40) εκ. 

€ 79,61 | 
10.009
Τραπέζι αµµοδόχος
∆ιαθέτει 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 (91,4x66x41,7) εκ. 

€ 60,75 | 10.023
Παιχνίδι άµµου-νερού «καβούρι»
Το φιλικό καβούρι της Step2 βγάζει πόδια και 
ψηλώνει. Έτσι 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 
(61,9x61,6x55,9) εκ. 

€ 85,56 | 7.006
Αµµοδόχος κάµπια
Γοητευτική αµµοδόχος κάµπια 
µε διασκεδαστικά χρώµατα 
είναι το κέντρο του παιχνιδιού 
για αγόρια και κορίτσια 
(111,7x50,8x36,1) 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

•  harming styling and fun colors attract young children to this caterpillar-shaped 
sandbox play center 

• longated shape and size make this a perfect t for most spaces
•  Durable resin construction provides years of playtime experiences   

sand, water, building blocks, puzzles etc.
•  fter 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

€ 90,01 | 10.012 
Αµµοδόχος «Play n Store»
Αµµοδόχος της Step2 µε 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 (106,7x71,1x27,9) εκ. 

€ 135,19 | 7.055
Τραπέζι Νερού Rivers n Roads
∆ιαθέτει 4 πλοία, 2 οχήµατα, 2 κουβαδάκια και 1 τροχό νερού 
(113x73,6x35,2) εκ. 

€ 88,18 | 7.054
Σύστηµα Νερού Rushing Rivers
Προσαρµόστε στην ειδική υποδοχή το λάστιχο της βρύσης 
ώστε να δηµιουργήσετε έναν πανέµορφο καταρράκτη. 
Περιλαµβάνονται 9 αξεσουάρ µεταξύ αυτών βαρκούλες, 
κουβαδάκια κλπ. (182,8x45,4x70,1) εκ. 
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€ 56,37 | 2.019
Αµµοδόχος χελώνα
(110x110x25) εκ. 

€ 120,08 | 2.303
Τραπέζι παιχνιδιού πολλών δραστηριοτήτων
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. € 160,40 | 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. 

€ 149,50 | 129.043
Ξύλινη αµµοδόχος TP
Στρέφοντας τα καθίσµατα στην σωστή φορά δηµιουργείτε το καπάκι της 
αµµοδόχου. Σηµειώστε ότι η αµµοδόχος δεν έχει πάτωµα αλλά περιλαµβάνεται 
ειδικό ύφασµα που εφαρµόζεται για την αποστράγγιση υδάτων. Χωράει περίπου 
από 75 έως 100 κιλά άµµου (100x90x27) 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. 

€ ( | 223.015
Αµµοδόχος 120 εκ.
Ξύλινη, προσφέρει ευχάριστη 
και ασφαλή διασκέδαση των 
παιδιών στον ελεύθερο χρόνο 
(157x157x43) εκ. 

€ 46,36 | 169.037
Αµµοδόχος µε κανάλι νερού
Το βαθύ καναλάκι που διαθέτει 
προσφέρει στα παιδιά αµέτρητες ώρες 
παιχνιδιού και µε το νερό. ∆ιαθέτει 
πάτο και κάλυµµα για προστασία από 
τις εξωτερικές συνθήκες. Η αµµοδόχος 
µπορεί να πάρει έως 90 κιλά άµµο. 
Περιλαµβάνονται 8 αξεσουάρ που 
θα κάνουν το παιχνίδι ακόµα πιο 
περιπετειώδες (91x12) εκ. 

€ 323,92 | 2.371 Καλύβα πικ νικ
Η ορεινή καλύβα της Little Tikes αποτελεί το ιδανικό µέρος για πικ-νικ! 
Περιλαµβάνει τραπεζάκι πικ νικ, δύο πάγκους καθίσµατα, 19 αξεσουάρ (τρόφιµα, 
σερβίτσια), ηλεκτρονικό κουδούνι µε 6 ρεαλιστικούς ήχους, κεραµωτή σκεπή µε 
σοφίτα, µεγάλα παράθυρα και πορτίτσα τύπου σαλούν. Το εσωτερικό του είναι 
εξοπλισµένο µε κουζίνα, νεροχύτη, ντουλάπια και τζάκι (186x93x120) εκ. 
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€ 6,03 | 15.101
Κουβαδάκι, 
σέσουλα, σήτα, 
σετ «αντίκα»
Άθραυστο και στιβαρό 
παιδικό σετ κουβαδάκι 
17 εκ., σέσουλα 23 εκ., 
σήτα 18 εκ. για ευχάριστο 
παιχνίδι στην άµµο.  € 2,42 | 15.101-1

Κουβαδάκι «αντίκα» (21x19x17) εκ. 
€ 2,13 | 15.101-2
Σέσουλα «αντίκα» (23x8x7) εκ. 

€ 1,91  
| 15.101-3
Σήτα «αντίκα»
(24x18x4) εκ. 

€ 66,62 | 15.115 Σετ κηπουρικής 18 τµχ.
Σε καρότσι κηπουρού (39x29,5x42) εκ. 

€ 33,86 | 15.130
Καρότσι οικοδόµου  
µε 2 ρόδες 36 εκ.
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. 

€ 7,33  
| 15.003
Φτυάρι γιγάντιο
Γιγάντιο φτυάρι 58 εκ. Πολύ 
ανθεκτικό (58x9x16,5) εκ. 

€ 10,21 | 15.152
Σετ κηπουρικής 6 τµχ.
Πανέµορφο και λειτουργικό σετ 
κηπουρικής από την Dantoy σε καλαθάκι 
(22,5x17,5x19) εκ. 

€ 17,03  
| 15.153
Παιδικό 
χορτοκοπτικό 
µε ήχους
Βγάζει µηχανικούς 
ήχους καθώς το 
σπρώχνεις ενώ δεν 
χρειάζεται  
µπαταρίες 
(61,5x26,5x46) εκ. 

€ 17,37 | 185.023
Παιδικό χορτοκοπτικό
Με το χορτοκοπτικό οι µικροί 
κηπουροί θα περιποιηθούν 
το γκαζόν του σπιτιού τους. 
Τραβώντας την µίζα,  
ακούγεται ήχος  
(55x30x17) εκ. 

€ 35,51 | 185.022
Τρόλεϊ κηπουρού
Οι µικροί κηπουροί θα ποτίσουν τα 
λουλούδια τους µε το ποτιστήρι και θα 
κάνουν πιο όµορφο τον κήπο τους µε την 
βοήθεια του χορτοκοπτικού, του µικρού 
και του µεγάλου φτυαριού καθώς και 
της µικρής και της µεγάλης τσουγκράνας 
(33,5x18x56,5) εκ. 

€ 14,87 | 15.155
Εκσκαφέας
 (30x17x21,5) εκ. 

€ 41,12 | 10.223
Καρότσι παιχνιδιού
Το καρότσι της Step2 µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί στις δουλειές του κήπου 
είτε στις δουλειές µέσα στο σπίτι. ∆ιαθέτει 
µεγάλους µπροστινούς τροχούς για 
µεγαλύτερη σταθερότητα, µία τσουγκράνα κι 
ένα φτυαράκι (54x35,6x36,2) εκ. 

€ 106,74  
| 15.108
Φορτηγό 
γιγάντιο 84 εκ.
 (84x42,5x42) εκ. 
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€ 14,01 | 15.056
Φορτωτής τρακτέρ 29 εκ. (29x17x15) εκ. 

€ 24,98 | 15.072
Μεγάλος φορτωτής (43x23,5x21) εκ. 

€ 11,57 | 15.073
Μεγάλη µπουλντόζα 32 εκ.
(32x25x17) εκ. 

€ 19,88 | 15.071
Χωµατουργικό 47 εκ. (47x20x20) εκ. 

€ 7,41 | 15.017
Φορτηγό 28 εκ. (28x13x14,5) εκ. 

€ 19,82 | 15.018
Φορτηγό 45 εκ.
 (45x20x23) εκ. 

€ 13,55 | 15.050
Φορτηγό 29,5 εκ.
Πολύ ανθεκτικό φορτηγό µε ελαστικούς τροχούς 
(29,5x15x17) εκ. 

€ 14,92 | 15.138
Τρακτέρ µε καρότσα 41 εκ.
Παιδικό παιχνίδι τρακτέρ µε καρότσα, φτιαγµένο από πολύ 
ανθεκτικό πλαστικό υλικό για σκληρή χρήση (41x16,5x15) εκ. 

€ 158,82 | 15.165
Σετ 62 αξεσουάρ άµµου µε αυτοκινητάκια ΒΙΟ
Τα παιχνίδια είναι κατασκευασµένα από βιοπλαστικό υλικό από 
ζαχαροκάλαµα, χωρίς τοξίνες, φιλικά προς το περιβάλλον. Το σετ 
διαθέτει τσουγκράνες, φτυαράκια, αυτοκινητάκια µικρά και µεγάλα, 
κουβαδάκια και πολλά άλλα παιχνίδια τα οποία θα απασχολήσουν για 
ώρες τα παιδιά κάνοντας κατασκευές  

€ 18,88 | 158.041
Πυροσβεστικό 54 εκ.
Μεγάλο παιδικό όχηµα µε ευρύχωρο δοχείο που θα κουβαλάει 
νερό και 360° µοιρών περιστρεφόµενη σκάλα (54x23x27) εκ. 

€ 162,34 | 7.043
Καρότσι κήπου
Το καρότσι κήπου είναι ελαφρύ και εύκολο στην 
οδήγηση και είναι κατασκευασµένο έτσι ώστε να 
κάνει εύκολη την φόρτωση και την εκφόρτωση. 
∆ιαθέτει θήκη για µπουκάλια και άλλα εργαλεία. 
∆εν είναι ΜΟΝΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι αλλά πραγµατικό 
εργαλείο πολύ ανθεκτικό για ανάλογες εργασίες 
(117,3x79,3x58,4) εκ. 

€ 149,04 | 7.042
Επίπεδο καρότσι κήπου
Καρότσι κηπουρού µε αφαιρούµενη λαβή µεταφοράς 
και στοιβαρές ρόδες για να βοηθάει στις πιο βαριές 
µεταφορές εργαλείων και υλικών. Το ύψος και το 
µήκος του καροτσιού µαζί µε τη λαβή είναι 78 εκ. και 
177 εκ. αντίστοιχα. ∆εν είναι ΜΟΝΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι αλλά 
πραγµατικό εργαλείο πολύ ανθεκτικό για ανάλογες 
εργασίες (119,3x78,7x38,1) εκ. 
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€ 3,06 | 147.031
Φορτηγό (20x15x16) εκ. 

€ 3,48 | 147.034
Φορτηγό µε κουβά (26x15x16) εκ. 

€ 3,28 | 147.032
Μπετονιέρα (23x15x17) εκ. 

€ 2,33 | 147.035
Τρακτέρ (20x14x13) εκ. 

€ 3,06 | 147.033
Βυτιοφόρο (20x15x15) εκ. 

€ 3,17 | 147.036
Τρακτέρ µε κουβά (26x14x13) εκ. 

€ 3,56 | 147.037
Τρακτέρ µε καρότσα (36x14x13) εκ. 

€ 6,58 | 147.040
Τρακτέρ µεγάλο (30x18x23) εκ. 

€ 9,72 | 147.043
Τρακτέρ µεγάλο µε 
κουβά και φαγάνα
(45x19x26) εκ. 

€ 4,22 | 147.038
Τρακτέρ µε κουβά και καρότσα
(44x14x13) εκ. 

€ 8,43 | 147.041
Τρακτέρ µεγάλο µε κουβά (46x18x23) εκ. 

€ 13,49 | 147.039
Τρακτέρ µεγάλο µε βυτίο (70x60x39) εκ. 

€ 15,99 | 147.042
Τρακτέρ µεγάλο µε κουβά και καρότσα
(83x18x23) εκ. 

€ 13,68 | 147.044
Τρακτέρ µεγάλο µε καρότσα
(68x18x23) εκ. 
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€ 11,77 | 15.127
Κουβαδάκι 30 εκ. 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. 

€ 7,99 | 15.042
Τροχός άµµου 30 εκ. 
(14,5x16x30) εκ. 

€ 3,52 | 15.032
Κουβαδάκι διάφανο 14 εκ. (18,5x17x14) εκ. 

€ 0,66 | 15.004
Τσουγκράνα (20x9x4) εκ. 

€ 1,56 | 15.005
Τσουγκράνα µεγάλη (42x12,5x4) εκ. 

€ 1,72 | 15.002
Φτυάρι µεγάλο
(50x13x3) εκ. 

€ 1,80 | 15.009
Φόρµες άµµου 10-12 εκ. (12x8x2) εκ. 

€ 1,80 | 15.008
Φόρµες άµµου 10-13 εκ. (10x8x3) εκ. 

€ 2,00 | 15.007
Φόρµες άµµου 12-15 εκ. (12x6x2,5) εκ. 

€ 0,68 | 15.001
Φτυαράκι (24x8,5x3) εκ. 

€ 12,79  
| 15.012
Κουβαδάκι και 
αντλία (14x34) εκ. 

€ 2,87 | 15.010
Κουβαδάκι 16 εκ. (22,5x21,5x16) εκ. 

€ 16,46 | 15.102
Μεγάλος τροχός
(23x24x44) εκ. 

€ 5,06  
| 15.045
Ποτιστήρι 21 εκ. 
(27,5x11,5x21) εκ. 

1

3

2

2

3

1
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€ 0,90 | 147.001
Φτυαράκι και τσουγκράνα
(23x2x8,5) εκ. 

€ 1,55 | 147.004
Ποτιστήρι 18 εκ. (22x7,5x18) εκ. 

€ 1,80 | 147.002
Φόρµες άµµου σετ 8 τµχ. (11x2,5x7) εκ. 

€ 1,50 | 147.045
Κουβαδάκι 18 εκ.
(15x15x18) εκ. 

€ 11,18 | 147.018
Καρότσι κηπουρού «super» (70) εκ. 

€ 9,48 | 147.005
Καρότσα µεγάλη (45x29x17) εκ. 

€ 0,57 | 147.020
Φτυαράκι σέσουλα (23x8x4) εκ. 

€ 2,44 | 147.025
Μεγάλες φόρµες άµµου σετ 4 τµχ.
 (19x19x5) εκ. 

€ 0,48 | 147.022
Φτυαράκι τριγωνικό
(27x9x2) εκ. 

€ 2,66 | 147.026
Τροχός άµµου µονός
(12x12x24,5) εκ. 

€ 9,24 | 147.029
Τροχός άµµου «super» (25x25x38) εκ. 

€ 3,45 | 147.027
Τροχός άµµου διπλός
(12x12x34) εκ. 

€ 7,79 | 147.030
Καρότσι κηπουρού 
«κλασσικό»
(70x29x20) εκ. 
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€ ( | 224.037
Εκπαιδευτικό µε θέµα 
Λαβύρινθος δένδρο
Εκπαιδευτικό ξύλινο παιχνίδι 
τοίχου βαµµένο µε ηλεκτροστατική 
βαφή. Πιστοποιηµένο παιχνίδι 
και για δηµόσιες παιδικές χαρές 
(55x3x80) εκ. 

€ ( | 224.034
Εκπαιδευτικό µε θέµα 
Match n Mix
Εκπαιδευτικό παιχνίδι τοίχου 
κατασκευασµένο από ξύλο MDF 
βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή. Τα 
παιδιά καλούνται να δηµιουργήσουν τις 
φιγούρες των ανθρώπων. Πιστοποιηµένο 
παιχνίδι και για δηµόσιες παιδικές χαρές 
(80x18x90) εκ. 

€ ( | 224.035
Εκπαιδευτικό µε θέµα 
Λαβύρινθος
Εκπαιδευτικό ξύλινο παιχνίδι 
τοίχου βαµµένο µε ηλεκτροστατική 
βαφή. Τα παιδιά καλούνται να 
βρουν την λύση σε κάθε έναν από 
τους λαβύρινθους. Πιστοποιηµένο 
παιχνίδι και για δηµόσιες παιδικές 
χαρές (50x3x50) εκ. 

€ ( | 224.036
Εκπαιδευτικό µε θέµα 
Αριθµητήριο
Εκπαιδευτικό παιχνίδι κατασκευασµένο 
από εµποτισµένο πεύκο πρώτης 
κατηγορίας. Πιστοποιηµένο παιχνίδι 
και για δηµόσιες παιδικές χαρές 
(115x15x140) εκ. 

€ 291,57 | 15.169
Γιγάντιο σετ άµµου-νερού 129 τεµαχίων

€ 21,74  
| 15.166
Σετ κηπουρικής 
6 τµχ. BIO € 132,95  

| 15.167
Γιγαντίαιο σετ 
άµµου-νερού 
100 τεµαχίων

€ 182,51 
| 15.168
Γιγάντιο 
σετ άµµου-
νερού 84 
τεµαχίων
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€ ( | 157.096
Τραµπάλα ελατήριο «ποδήλατο»
Πολύ στιβαρή κατασκευή από ανθεκτικό πλαστικό βαρέως τύπου µε µεταλλική 
βάση και ελατήριο (78x26x66) εκ. 

€ ( | 157.095
Τραµπάλα ελατήριο «φορτηγάκι»
Πολύ στιβαρή κατασκευή από ανθεκτικό πλαστικό βαρέως τύπου µε µεταλλική 
βάση και ελατήριο. Τα χρώµατά του είναι µη τοξικά (83x24x68) εκ. 

€ ( | 157.094
Τραµπάλα 
ελατήριο 
«αλογάκι»
Πολύ στιβαρή κατασκευή 
από ανθεκτικό πλαστικό 
βαρέως τύπου µε µεταλλική 
βάση και ελατήριο. ∆ιαθέτει 
µεταλλικά χερούλια και 
πλαστικό κάθισµα,ενώ τα 
χρώµατα του είναι µη τοξικά 
(83x24x68) εκ. 

€ ( | 157.039
Τραµπάλα ελατήριο 
«ψαράκι»
Πολύ στιβαρή κατασκευή από 
ανθεκτικό πλαστικό βαρέως 
τύπου µε µεταλλική βάση και 
ελατήριο. ∆ιαθέτει µεταλλικά 
χερούλια και πλαστικό 
κάθισµα, ενώ τα χρώµατα του 
είναι µη τοξικά  

Για περισσότερα 

κέντρα παιχνιδιού 

επισκεφθείτε τo 

www.playcity.gr

€ ( | 224.009
Τραµπάλα ελατήριο 
«πήγασος»
Πολύ στιβαρής κατασκευής, 
κατασκευασµένο από ξύλο 
εµποτισµένου πεύκου 
(90x40x95) εκ. 

€ ( | 224.010
Τραµπάλα ελατήριο 
«παπάκι»
Πολύ στιβαρής κατασκευής, 
κατασκευασµένο από ξύλο 
εµποτισµένου πεύκου 
(90x40x95) εκ. 

€ ( | 223.016
Ανοξείδωτος κάδος 
απορριµµάτων
Κατασκευασµένος από 
γαλβανισµένο ατσάλι µε 
χωρητικότητα 50 λίτρα 
(52x34x75) εκ. 

€ ( | 224.024
Κάδος απορριµάτων
Ιδανικός για παιδικές χαρές σε 
δήµους. Χωράει έως και 33 
λίτρα (50x37x80) εκ. 
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€ ( | 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 «Veggie»
(290x200x260) εκ. 
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ύ€ ( | 157.006

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. Αποτελούνται από 1,2 ή και περισσότερες 
πλατφόρµες σε διαφορετικά επίπεδο οι οποίες στηρίζονται σε µεταλλικές κολώνες. 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 πολύ 
ανθεκτικό πλαστικό LLDPE βαρέως τύπου 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»
(550x440x350) 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 τo  

www.playcity.gr

€ ( | 157.036
Κέντρο παιδικής χαράς «σπιτάκι» (410x390x340) εκ. 

€ ( | 157.097
Βράχος αναρρίχησης µε τσουλήθρα (650x600x230) εκ. 

€ ( | 224.021 Κούνια φωλιά
Κατασκευασµένη από πολυθένιο και µέταλλο (350x200x255) εκ. 

€ ( | 157.033
Κέντρο παιδικής χαράς «ανεµώνη» (360x270x350) εκ. 

€ ( | 157.034
Κέντρο παιδικής χαράς «πειρατική γαλέρα» (740x600x620) εκ. 

€ ( | 
224.016
Τραµπάλα 
µεταλλική
Πολύ στιβαρής 
κατασκευής από 
µέταλλο και πολυθένιο 
(300x85x70) εκ. 

€ ( | 157.040 Μύλος
Ο µύλος 170 εκ. 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 
άσκηση, ανάπτυξη των ικανοτήτων, υγεία και 
πολύ χαρά. Πιστοποιηµένο κατά EN 1176 
(170x30) εκ. 
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€ ( | 157.037
Κέντρο δραστηριοτήτων Α.Μ.Ε.Α. «Flower Home»
(240x220x240) εκ. 

€ ( | 157.038
Κέντρο δραστηριοτήτων Α.Μ.Ε.Α. «Flower Play»
(290x160x240) εκ. 
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€ ( | 157.012
Κέντρο παιδικής χαράς «τσουλήθρα δενδρόσπιτο»
(320x300x320) εκ. 

€ ( | 157.028
Κέντρο παιδικής χαράς «το σπίτι της γοργόνας»
(290x280x230) εκ. 

€ ( | 224.017
Κούνια διπλή
Πολύ στιβαρής κατασκευής από µέταλλο και πολυθένιο. 
Μέγιστο Βάρος ανα θέση 150 κιλά (330x130x245) εκ. 

€ (  
| 224.018
Μύλος
Κατασκευασµένος από 
ξύλο εµποτισµένου 
πεύκου και µέταλλο 
(140x140x75) 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. 

€ ( | 223.017
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. 

€ ( | 224.026
Κούνια δύο θέσεων για ΑΜΕΑ
Πιστοποιηµένη κούνια δύο θέσεων κατάλληλη για παιδικές χαρές, σχολεία και κέντρα 
αποκατάστασης. Απευθύνεται σε ηλικίες 6-14 ετών και το µέγιστο βάρος της κούνιας είναι 
τα 100 κιλά. Ιδανική και για δηµόσιες παιδικές χαρές (130x330x245) εκ. 

€ ( | 224.025
Κούνια τριών θέσεων
Ξύλινος σκελετός µε ηλεκτροστατικά βαµµένα µεταλλικά κοµµάτια, ειδικά επικαλλυµένα 
για να αντέχουν σε όλες τις καιρικές συνθήκες (500x200x245) εκ. 

€ ( | 223.021
Κούνια δύο θέσεων µε καθίσµατα ασφαλείας
∆ιπλή κούνια προσφέρει διασκέδαση µε ασφάλεια στα παιδιά (350x192x243) εκ. 
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€ ( | 224.001
Κέντρο παιδικής χαράς “Άλφα”
∆ιαθέτει 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”
Ένα κέντρο παιδικής χαράς κατασκευασµένο από συνδυασµό ξύλου και συγκεκριµένα 
εµποτισµένου πεύκου και πλαστικού. ∆ιαθέτει 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”
Ένα κέντρο παιδικής χαράς κατασκευασµένο από συνδυασµό ξύλου και συγκεκριµένα 
εµποτισµένου πεύκου και πλαστικού. ∆ιαθέτει 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”
Ένα κέντρο παιδικής χαράς κατασκευασµένο από συνδυασµό ξύλου και συγκεκριµένα 
εµποτισµένου πεύκου και πλαστικού. ∆ιαθέτει 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 “∆έλτα”
Ένα κέντρο παιδικής χαράς κατασκευασµένο από συνδυασµό ξύλου και 
συγκεκριµένα εµποτισµένου πεύκου και πλαστικού. ∆ιαθέτει 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”
Ένα κέντρο παιδικής χαράς κατασκευασµένο από συνδυασµό ξύλου και συγκεκριµένα 
εµποτισµένου πεύκου και πλαστικού. ∆ιαθέτει 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. 

“

”

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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€ 554,24 | 224.011
Τραµπάλα δύο ατόµων «See Saw»
Ανθεκτικής κατασκευής από εµποτισµένο πεύκο και πολυθένιο. Πιστοποιηµένο κατά EN-
1176 (260x85x95) εκ. 

€ ( 
| 224.023
Παγκάκι µε πλάτη
Ιδανικό για παιδικές χαρές 
σε δήµους και δηµόσιους 
χώρους, συνδυασµός 
σφυρήλατου σίδερου και 
ξύλου (150x60x73) εκ. 

€ ( 
| 224.022
Τσουλήθρα
Κατασκευασµένη από ξύλο εµποτισµένου πεύκου, πλαστικό HDPE (τσουλήθρα) και 
µέταλλο (σκάλα, χειρολαβές). Πιστοποιηµένο κατά EN-1176 (420x88x250) εκ. 

€ ( | 224.013
Αναρριχητής και µονόζυγο
Πολύ στιβαρής κατασκευής από ξύλο 
εµποτισµένου πεύκου. Πιστοποιηµένο κατά 
EN-1176 (280x110x230) εκ. 

€ ( | 224.007
Κέντρο παιδικής χαράς «Ήτα»
Ένα κέντρο παιδικής χαράς κατασκευασµένο 
από συνδυασµό ξύλου και συγκεκριµένα 
εµποτισµένου πεύκου και πλαστικού. 
∆ιαθέτει 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. 
Έχει σχεδιαστεί για ατέλειωτο ασφαλές 
παιχνίδι και για να αντέχει στο χρόνο και 
σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Κατάλληλο 
για σχολεία, πάρκα. Πιστοποιηµένο κατά 
EN-1176 (400x520x370) εκ. 

€ ( | 224.015
∆ιπλή κούνια Α.Μ.Ε.Α.
Πολύ στιβαρής κατασκευής, από µέταλλο. Για περισσότερη ασφάλεια όπου απαιτείται 
καλύπτεται από µαλακό PVC. Πιστοποιηµένο κατά EN-1176 (330x130x245) εκ. 

€ ( | 224.014
Κούνια δύο θέσεων ασφαλείας
Πολύ στιβαρής κατασκευής, από πολυθένιο και ξύλο εµποτισµένου πεύκου. 
Πιστοποιηµένο κατά EN-1176 (300x200x240) εκ. 
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€ ( | 223.001
Κέντρο παιδικής χαράς “Πατρισία”
∆ιαθέτει µπαλκόνι, σκάλα εισόδου, πλατφόρµα ύψους 90 εκ., ανοξείδωτη τσουλήθρα 
µήκους 90 εκ., σπιτάκι µε παιχνίδι και πύργο µε οροφή (385x147x344) εκ. 

€ ( | 223.002
Κέντρο παιδικής χαράς «Αιµιλία µε οροφή»
∆ιαθέτει σκάλα εισόδου, πλατφόρµα ύψους 90 εκ., ανοξείδωτη τσουλήθρα µήκους 90 
εκ. και πύργο µε οροφή (385x123x344) εκ. 

€ ( | 223.003
Κέντρο παιδικής χαράς «Αιµιλία»
∆ιαθέτει σκάλα εισόδου, πλατφόρµα ύψους 90 εκ., 
ανοξείδωτη τσουλήθρα µήκους 90 εκ. και πύργο χωρίς 
οροφή (385x123x186) εκ. 

€ ( | 223.004
Κέντρο παιδικής χαράς «Ντέρεκ»
∆ιαθέτει 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»
∆ιαθέτει 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»
∆ιαθέτει 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»
∆ιαθέτει 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»
∆ιαθέτει 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»
∆ιαθέτει 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
∆ιπλή 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. ∆ιαθέτει 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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€ ( | 224.038
Γέφυρα ισορροπίας µε σχοινιά
Πιστοποιηµένη ξύλινη γέφυρα ισορροπίας για 
παιδιά, βαµµένη µε ηλεκτροστατική βαφή. 
Κατάλληλη και για δηµόσιες παιδικές χαρές 
(100x350x120) εκ. 

€ ( | 224.027
Σύστηµα MIP 113 µε σχοινιά
Πιστοποιηµένο κέντρο παιδικής χαράς µε πολλαπλές δραστηριότητες για να απασχολεί 
ταυτόχρονα πολλά παιδιά. Ιδανικό και για δηµόσια παιδική χαρά (890x620x370) εκ. 

€ ( | 224.028
Σύστηµα MIP 105 µε σχοινιά
Πιστοποιηµένο σύστηµα παιδικής χαράς µε διάφορες δραστηριότητες 
αναρρίχησης. Ιδανικό και για δηµόσια παιδική χαρά (385x354x200) εκ. 

€ ( | 224.029
Τραµπάλα ελατήριο διπλή 
παπάκια
Πιστοποιηµένη τραµπάλα-ελατήριο δύο 
ατόµων κατασκευασµένη από εµποτισµένο 
πεύκο πρώτης κατηγορίας. Ιδανική και για 
δηµόσιες παιδικές χαρές (260x25x80) εκ. 

€ ( | 224.030
Τραµπάλα ελατήριο διπλή 
χαµόγελο
Πιστοποιηµένη τραµπάλα-ελατήριο 
δύο θέσεων σε σχέδιο χαµόγελο 
κατασκευασµένη από εµποτισµένο πεύκο 
πρώτης κατηγορίας. Ιδανική και για 
δηµόσιες παιδικές χαρές (260x25x80) εκ. 

€ ( | 224.031
Τραµπάλα ελατήριο τετραπλή
Πιστοποιηµένη τραµπάλα-ελατήριο τεσσάρων 
θέσεων. Ιδανική και για δηµόσιες παιδικές χαρές 
(150x150x70) εκ. 

€ ( | 224.032
∆ιπλή αναρρίχηση
Πιστοποιηµένο ξύλινο σύστηµα αναρρίχησης µε 
µεταλλικούς σωλήνες και ενισχυµένα σχοινιά, ιδανικό 
και για δηµόσια παιδική χαρά (105x305x275) εκ. 

Γέφυρα ισορροπίας µε σχοινιά
Πιστοποιηµένη ξύλινη γέφυρα ισορροπίας για 

Κατάλληλη και για δηµόσιες παιδικές χαρές 

€ ( | 224.033
Σπιτάκι παιχνιδιού µε θέµα «το µαγαζάκι»
Ξύλινο σπιτάκι κατασκευασµένο από εµποτισµένο πεύκο πρώτης 
κατηγορίας κατά τα πιο αυστηρά πρότυπα ασφαλείας. Ιδανικό και 
για παιδικές χαρές σε δήµους (190x300x270) εκ. 
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€ ( | 150.102
Παιχνίδι στο τσίρκο (µε 1 blower)
(350x400x300) εκ. 

€ ( | 150.015
∆ιπλή τσουλήθρα (µε 1 blower)
(450x600x300) εκ. 

€ ( | 150.041
Το κυνήγι του θησαυρού (µε 1 blower)
Για παιδιά από 3-12 ετών.
Μέγιστος αριθµών παιδιών: 12
Το βάρος κάθε παιδιού υπολογίζεται 30 κιλά.
Πιστοποιηµένο κατά EN 14960 (500x500x400) εκ. 

€ ( | 150.093
Γλυκό Σπιτάκι (µε 1 blower)
Για παιδιά από 3 έως 12 ετών. 
Μέγιστος αριθµός παιδιών: 10 
Το βάρος κάθε παιδιού υπολογίζεται 30 κιλά.
Πιστοποιηµένο κατά ΕΝ14960 (400x400x400) εκ. 

€ ( | 150.065
Περιπέτεια στην Άγρια ∆ύση 
(µε 1 blower)
(500x500x400) εκ. 

€ ( | 150.066
Πειρατικό Κάστρο (µε 1 blower)
Για παιδιά από 3-12 ετών. Μέγιστος αριθµών παιδιών: 2
Το βάρος κάθε παιδιού υπολογίζεται 30 κιλά.
Πιστοποιηµένο κατά EN 14960 (450x550x490) εκ. 
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€ ( | 150.026
Φανταστική τσουλήθρα (µε 1 blower)
(600x400x480) εκ. “

”

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. ∆ιαθέτουν 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. 

€ ( | 150.105
Τσουλήθρα, η παρεούλα των ζώων 
(µε 2 blower) (800x380x530) εκ. 

€ ( | 150.067
Τσουλήθρα του ∆ράκου (µε 1 blower)
(600x500x600) εκ. 

€ ( | 150.087
Άγρια Ζώα µε τσουλήθρα (µε 1 blower)
(500x500x400) εκ. 

€ ( | 150.088
Ινδιάνικο Χωριό - Τοτέµ (µε 1 blower)
Για παιδιά από 3-12 ετών. Μέγιστος αριθµών παιδιών: 14. Το βάρος 
κάθε παιδιού υπολογίζεται 30 κιλά. Πιστοποιηµένο κατά EN 14960 
(450x600x650) εκ. 

Για περισσότερα φουσκωτά 
παιχνίδια επισκεφθείτε τo  

www.playcity.gr

€ ( | 150.032
Αντλία αέρα - Blower  
1,5HP 1120 Watt
(48x38x48) εκ. 
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€ 298,60 | 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. 
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€ 120,60 | 5.114
Ξύλινο κρεβατάκι στοιβαζόµενο L-W
Ξύλινο κρεβατάκι απο ξύλο φουρνιστής οξιάς (126x67x25) εκ. 

€ 48,85  
| 172.043
Παρκοκρέβατο 
πτυσσόµενο “Buzz 
Deluxe”
∆ιαθέτει σάκο µεταφοράς ενώ 
είναι διαθέσιµο σε γκρι χρώµα! 
Εγκεκριµένο κατά EN-716 
(120x60x78) εκ. 

€ 213,04 | 172.077
Κρεβατάκι ξύλινο λευκό “Athina”
Ξύλινο κρεβατάκι µωρού. ∆ιαθέτει ξύλινα σταθερά κάγκελα µε ειδικά 
προστατευτικά οδοντοφυίας, διαιρούµενο κεφαλάρι και ρυθµιζόµενη 
ξύλινη βάση στρώµατος 3 θέσεων. ∆ιαστάσεις στρώµατος  
(140x70) εκ. το οποίο δεν συµπεριλαµβάνεται (143x75x80) εκ. 

€ 52,41 
 | 172.093
Παρκοκρέβατο 
πτυσσόµενο 
“Classico”
Οικονοµικό παρκοκρέβατο, 
άνετο, πρακτικό, ασφαλές µε 
ευρύχωρο εσωτερικό χώρο 
(120x60x78) εκ. 

€ 12,20  
| 154.020
Παιδική 
κουβέρτα πικέ 
βαµβακερή
(160x120) εκ. 

€ 21,20  
| 154.017
Πάπλωµα 
παιδικό 
(120x160x2,5) εκ. 

€ 83,08 | 172.044
Παρκοκρέβατο πτυσσόµενο 
“Λίκνο”
∆ιαθέτει κουνουπιέρα, αποθηκευτικό 
χώρο και 2ο όροφο ενώ είναι διαθέσιµο 
στο γκρι του πάγου! Εγκεκριµένο κατά 
EN-12227 (65x94x76,5) εκ. 

€ 149,52 | 172.097
Κρεβατάκι βρεφικό λευκό
(124x65x85) εκ. 

€ 2,40 | 154.009
Σετ 2 µαξιλαροθήκες 
βαµβακερές παιδικές

€ 45,90  
| 173.008
Στρώµα για 
κρεβατάκι  
120χ60χ9 εκ.
Συνδυάζεται µε το κρεβατάκι 
5.114 (120x60x9) εκ. 

€ 10,40  
| 154.025
Αδιάβροχο 
προστατευτικό 
στρώµατος 
(120x60) εκ. 
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€ 28,81 | 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. 

€ 6,18 | 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 (133x55x0,2) εκ. 

€ 2,10 | 154.003
Μαξιλάρι παιδικό
Αντιαλλεργικό µαξιλαράκι για 
νήπια κατάλληλο για παιδικούς 
σταθµούς και ολοήµερα νηπιαγωγεία 
(45x30x8) εκ. 

€ 10,40 | 154.005
Κουβέρτα παιδική 
ακρυλική
Παιδική ακρυλική κουβέρτα 
κατάλληλη για παιδικούς σταθµούς 
και ολοήµερα νηπιαγωγεία. 
∆ιαθέσιµη σε 4 υπέροχα σχέδια 
(140x100) εκ. 

08 ροζ | 15 γαλάζιο | 19 πράσινο | 20 πορτοκαλί

€ 16,00 | 154.008
Σετ 2 σεντόνια βαµβακερά 
και 1 µαξιλαροθήκη
Σετ πανωσέντονο, κατωσέντονο και 
µαξιλαροθήκη, 100% βαµβακερά 
κατάλληλα για παιδικούς σταθµούς και 
ολοήµερα νηπιαγωγεία. ∆ιαθέσιµα σε 4 
χρώµατα. Παρακαλούµε ενηµερώστε µας 
αν επιθυµείτε µονόχρωµα ή µε σχέδια (τα 
σχέδια που απεικονίζονται στη φωτογραφία 
είναι ενδεικτικά) (160x120) εκ. 

κόκκινο | µπλε | πράσινο | πορτοκαλί | µωβ | κίτρινο | ροζ

01 αρκουδάκια καφέ             02 αρκουδάκια βεραµάν          03 καµηλοπάρδαλη                04 αρκουδάκι ροζ

∆ιατίθεται και σε άλλα χρώµατα
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γαλαζιο µε σχέδια                      πράσινο µε σχέδια                  πορτοκαλί µε σχέδια                 ροζ µε σχέδια
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€ 112,33 | 172.082
Relax µωρού 
“Bo jungle” γκρι € 112,33 | 172.083

Relax µωρού “Bo jungle” µπεζ

€ 29,76 | 172.038
Καρεκλάκι φαγητού mini
Βοηθητικό κάθισµα φαγητού 3 θέσεων 
ρύθµιση ύψους. ∆ιαθέτει: Ζώνη 
ασφαλείας 3 σηµείων, ρυθµιζόµενους 
ιµάντες καθίσµατος, αφαιρούµενο δίσκο, 
ταιριάζει σε κάθε καρέκλα και διπλώνει 
για εύκολη µεταφορά. Εγκεκριµένο κατά 
ΕΝ71 (42x37x48) εκ. 

€ 26,69 | 172.063
Βάση για βρεφική 
µπανιέρα
Βάση για βρεφική µπανιέρα 
(68x90x54) εκ. Κατάλληλη για 
τους κωδικούς 172.061 και 
172.062.  

€ 74,21 | 172.084
Καρεκλάκι φαγητού 
µωρού πτυσσόµενο
Παιδικό πτυσσόµενο καρεκλάκι 
φαγητού µιας θέσης στο ύψος 
τραπεζιού σε µωβ, πράσινο, ροζ, 
µπεζ και γκρι χρώµα. ∆ιαθέτει 
ζώνη ασφαλείας και αποθηκευτικό 
καλάθι (71x51x107) εκ. 

“ ”
∆ιαθέτει 3 θέσεις ανάκλισης πλάτης, πολύ µαλακά πολυτελή βελούδινα υφάσµατα τα οποία πλένονται στο πλυντήριο. 
Είναι πτυσσόµενο, κλείνει και αποθηκεύεται εύκολα, καθώς επίσης µπορεί να λικνίζεται αλλά και σταθεροποιείται. 

∆ιαθέτει µπάρα µε παιχνίδια τα οποία αφαιρούνται και προσαρµόζονται σε άλλη θέση (90x44x26) εκ. 

“
”

Το καρεκλάκι της Simplay3 είναι αντιολισθητικό, πλήρως κλειστό 
και προσαρµόζεται σε τρία ύψη (30,4 εκ., 38,1 εκ. και 45,7 εκ.). 

Σχεδιασµένο µε γνώµονα την ασφάλεια, οι υψηλές πλευρές 
περιβάλλουν το παιδί και βοηθούν στην ισορροπία κατά το πλύσιµο 

των χεριών, το βούρτσισµα των δοντιών κλπ.

€ 136,10 | 10.231
Καρεκλάκι εκµάθησης
(57,2x87,6x87,6) εκ. 

€ 1,60 
| 172.098
Βρεφική 
σαλιάρα

€ 140,17 | 172.102
Καρεκλάκι φαγητού 
µωρού πτυσσόµενο “Bo 
Jungle”

€ 121,55  
| 172.103
Πάρκο 
δραστηριοτήτων 
Bo Jungle
(16x64x65) εκ. 

€ 110,46  
| 7.030
Καρεκλάκι  
παρατήρησης 
καφέ
(45,7x41,9x87,6) εκ. 

€ 110,46  
| 7.030-1
Καρεκλάκι 
παρατήρησης  
γκρι
(45,7x41,9x87,6) εκ. 

€ 84,15  
| 172.101
Περπατούρα Bo 
Jungle
(64x64x50) εκ. 
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€ 6,82  
| 172.064
Γιο-Γιο
Παιδικό γιο-γιο 
µε αντιολησθητική 
λαστιχένια βάση. 
∆ιαθέσιµο σε κρεµ, 
ανοιχτό µπλε, κόκκινο, 
πορτοκαλί και ροζ 
χρώµα (35x27x22) εκ. 

€ 15,21 | 172.061
Βρεφική µπανιέρα
Εξωτερικές διαστάσεις (86x47) εκ. Εσωτερικές διαστάσεις 
(69x39) εκ. Βάθος 22 εκ. ∆ιατίθεται σε κρεµ, πράσινο, 
πορτοκαλί, ανοιχτό µπλε και ροζ χρώµα.  

€ 19,05 | 172.062
Βρεφική διάφανη µπανιέρα
Βρεφική διάφανη µπανιέρα µε τάπα αποστράγγισης. Εξωτερικές διαστάσεις (80x47) 
εκ. Εσωτερικές διαστάσεις (70x40) εκ. Βάθος 23 εκ. ∆ιατίθεται σε λευκό, πράσινο, 
πορτοκαλί, µπλε και ροζ χρώµα.  

€ 42,46 | 172.069
Θήκη αλλαξιέρας ξύλινη
(85x55x7) εκ. 

€ 24,17 | 172.065-01
Μαλακή αλλαξιέρα µικρή γκρι αστέρια
Σχεδιασµένη για µωρά από τη γέννηση έως και 12 µηνών 
(10 κιλά). ∆ιαθέτει µαξιλαράκι στήριξης, κάλυµµα 100% 
PVC και γέµιση 100% πολυεστέρα (70x50) εκ. 

€ 35,06  
| 172.067-09
Σκληρή 
αλλαξιέρα  
λάµα
(80x50) εκ. 

€ 27,40  
| 172.066-08
Μαλακή 
αλλαξιέρα 
δεινοσαυράκια
(70x50) εκ. 

€ 27,40  
| 172.066-09
Μαλακή 
αλλαξιέρα  
λάµα
(70x50) εκ. 

€ 35,06  
| 172.067-08
Σκληρή 
αλλαξιέρα 
δεινοσαυράκια
(80x50) εκ. 

€ 507,83 | 5.087
Αλλαξιέρα µωρού 
(120x75x85) εκ. 
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€ 86,40  
| 40.048
Πολυθρονάκι 
διθέσιο
(80x35x48) εκ. 

€ 52,20 | 40.047
Πολυθρονάκι µονό
(50x35x33) εκ. 

€ 183,60 | 40.042
Καναπεδάκι και στρώµα 
γωνία “Αποκάλυψη”
(60x60x24) εκ. “

”

Σειρά «Αποκάλυψη» 
∆ηµιουργείστε το δικό σας καναπέ-σαλόνι στα χρώµατα 

που φαντάζεστε. ∆ιαλέξτε 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. Ύψος 
καθίσµατος 24 εκ. Όταν 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.

€ 142,20 | 40.043
Καναπεδάκι και 
στρώµα µεσαίο 
“Αποκάλυψη”
(60x60x24) εκ. 

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΣΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 398
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“
”

Σειρά "Ρίζα"  
∆ηµιουργείστε το δικό σας σαλόνι στα χρώµατα που 

φαντάζεστε.  ∆ιαλέξτε 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. Ύψος καθίσµατος 24 εκ.

€ 47,70 | 40.008
Σκαµπό και 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. 

€ 63,00 | 40.056
Καρέκλα ρίζα γωνία (47x48x50) εκ. 

€ 54,00 | 40.055
Καρέκλα ρίζα (47x48x50) εκ. 

€ 97,20 | 40.054
Καναπεδάκι ρίζα (100x48x50) εκ. 

€ 43,20 | 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. 

Ύψος καθίσµατος (24) εκ.

€ 216,00 | 40.003
Καναπές και στρώµα 120 εκ.

€ 277,20 | 40.003-04
Καναπές και στρώµα 160 εκ.

€ 302,40 | 40.003-05
Καναπές και στρώµα 180 εκ.

€ 32,93 | 10.209
Πολυθρονάκι κίτρινο
(34,3x33x53,3) εκ. 

“ ”
Οι καρέκλες της Step2 µπορούν να χρησιµοποιηθούν και ως ξαπλώστρες για τους µικρούς 
µας φίλους. Η κατασκευή τους προορίζεται είτε για εσωτερικό είτε για εξωτερικό χώρο.

€ 108,39 | 10.216
Σετ τραπεζάκι µε πολυθρονάκια
Το τραπεζάκι µε τις δύο παιδικές πολυθρόνες της Step2 
προορίζεται για εσωτερικό και για εξωτερικό χώρο. Μέγιστο 
βάρος ανά κάθισµα 34 κιλά (68,9x68,9x49,5) εκ. 

€ 32,93 | 10.209-4
Πολυθρονάκι φουξ
(34,3x33x53,3) εκ. 

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΣΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 398
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€ 54,00 | 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. 

€ 54,00 | 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. 

€ 48,60 | 40.038
Πουφ “Χελώνα”
Όµορφο και ιδιαίτερα βολικό κάθισµα τύπου πουφ 
σε µορφή µίας πολύχρωµης χελωνίτσας  
(95x70) εκ. 

€ 19,80 | 40.109
Σκαµπό φατσούλες µε κέντηµα
Πανέµορφα πουφ σκαµπό φατσούλες, διαθέσιµα σε 
ότι χρώµα και σχέδιο κεντήµατος (25x15) εκ. 

€ 54,00 | 40.110 Πούφ ∆ίας µπεµπέ φατσούλες µε κέντηµα
Πανέµορφα πουφ διαθέσιµα σε ότι χρώµα και σχέδιο θέλετε!! ∆ιαθέτουν φερµουάρ στο κάτω 
µέρος (55x50x55) εκ. 

Χαµόγελο | Ματάκι | Γλωσσίτσα | Γυαλάκια | Καρδούλες | Πατούσες | Χωρίς κέντηµα

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

ΦΛ3082ΦΛ888

πορτοκαλίπράσινο

ΦΛ6063

µπλε σκούρο

ΦΛ58

πετρόλ

ΦΛ3086

µπορντώ

ΦΛ717

µπλε ανοιχτό

ΦΛ56

ανθρακί

ΦΛ69

σταχτί-ροζ

€ 30,60 | 40.136
Μαξιλάρα δαπέδου 70χ70χ15 εκ.
Φτιαγµένη από ύφασµα µε διπλή επένδυση και 
αφρολέξ εξαιρετικής ποιότητας. Κατασκευάζεται 
στα χρώµατα που επιθυµείτε.  

€ 51,11  
| 7.057
Κουνιστό 
σκαµπό 30 εκ.
(34x34x30) εκ. 

€ 51,11  
| 7.064
Κουνιστό 
σκαµπό 35 εκ.
(34x34x35) 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

•  arge table surface that easily wipes clean
• Two sturdy, tip-resistant chairs
•  Durable, double-wall plastic construction
• o 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

€ 109,94 | 10.059
Παιδικό τραπεζάκι  
µε καρέκλες
Αυτό το σετ της Step2 είναι 
ιδανικό για χειροτεχνίες,  
παιχνίδι 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. 

€ 71,02 | 10.082
Παιδικό τραπεζάκι 
παιχνιδιού µε 
καρέκλες
Αυτό το σετ της Step2 
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. 

€ 74,80  
| 169.043
Τραπέζι µε δύο 
χρωµατιστές 
καρέκλες
Παιδικό τραπέζι 
πολλαπλών χρήσεων µε 
δύο καρέκλες, από πάρα 
πολύ ανθεκτικό υλικό. Η 
επιφάνεια του είναι λεία 
και καθαρίζεται πολύ 
εύκολα. Ύψος θέσης 29 
εκ. (59x59x49) εκ. 

€ 111,99 | 7.010
Παιδικό τραπεζάκι µε καρέκλες
Αυτό το σετ της Simplay3 είναι 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. 

€ 45,21 | 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. 

€ 52,08 | 149.003
Παιδικό πλαστικό 
τραπέζι µε 2 
καρέκλες
∆ιαθέτει 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. 
∆ιατίθεται σε 2 χρώµατα! Ύψος 
θέσης 25 εκ. (51x51x46) εκ. 

€ 31,16 | 7.041
Πρακτικό κάθισµα 3 επιπέδων
Πρακτικό κάθισµα από τη Simplay3 που σας παρέχει θέση 
σε 3 διαφορετικά ύψη (23, 31 ή 38 εκ.). Πολύ ανθεκτικό 
και ταυτόχρονα ελαφρύ για να µετακινείται εύκολα. Ιδανικό 
βοήθηµα για τη σχολική αίθουσα (38,1x22,9x30,5) εκ. 

€ 19,77 | 10.087
Παιδικές καρέκλες
Οι παιδικές καρέκλες της Step2 είναι στιβαρές, 
ανθεκτικές, σταθερές και πολυλειτουργικές µε 
ουδέτερα χρώµατα που ταιριάζουν απόλυτα 
παντού. Ύψος θέσης 26,67 εκ. (34,3x33x53,3) εκ. 

€ 24,59 | 7.005 Παιδικές καρέκλες
Πολύχρωµα καρεκλάκια, ελαφριά, ανθεκτικά µε µοντέρνο 
σχεδιασµό χωρίς γωνίες. Τέλεια για το γεύµα και το 
παιχνίδι. Ύψος θέσης 29 εκ. (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
•  airs perfectly with the lay round itchen or n  Out ctivity Table
• o 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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€ 161,16 | 20.040.
Τραπεζάκι 
παραλληλόγραµµο
(130x65x52) εκ. 

€ 224,76  
| 20.042.
Τραπεζάκι εξάγωνο
(65x52) εκ. 

€ 34,41  
| 20.037.
Καρεκλάκι πλαστικό
(50x30x27) εκ. 

01 κόκκινο 02 κίτρινο
03 πράσινο 04 µπλε

€ 35,80  
| 20.038.
Καρεκλάκι πλαστικό
(53x30x30) εκ. 

01 κόκκινο 02 κίτρινο
03 πράσινο 04 µπλε

50

27

30

53

30

30

€ 128,50  
| 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

€ 102,94 | 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  27 εκ. και 30 εκ.
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€ 51,48 | 157.088
Τραπέζι τετράγωνο µε ρυθµιζόµενο ύψος
(60x60x60) εκ. 

Τα τραπέζια και τα καρεκλάκια  
της σελίδας διατίθενται σε

€ 104,83 | 157.089
Τραπέζι ελλειπτικό µε ρυθµιζόµενο ύψος
(155x85x60) εκ. 

€ 67,03 | 157.091
Τραπέζι παραλληλόγραµµο  
µε ρυθµιζόµενο ύψος
(120x60x60) εκ. 

€ 51,48 | 157.088  104 | 157.089

€ 14,50 | 157.092
Καρεκλάκι µε ίσια πλάτη µε ρυθµιζόµενο ύψος θέσης
(41x41x56) εκ. 

| € 18,53 | 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.

€ 90,58 | 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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€ 95,53 | 5.080
Παγκάκι µε πλάτη
Τάβλα από κόντρα πλακέ σηµύδας, πάχους 21 χιλ., µε µατ τελειώµατα 
και επιφάνειες anti-scratch. Πόδια από στρογγυλεµένο ξύλο οξιάς, 
διαθέτουν πάτους για την αποφυγή θορύβου (90x30x55) εκ. 

€ 97,56 | 5.081
Παγκάκι µε πλάτη πολύχρωµο
Τάβλα από κόντρα πλακέ σηµύδας, πάχους 21 χιλ., µε µατ τελειώµατα 
και επιφάνειες anti-scratch. Πόδια από στρογγυλεµένο ξύλο οξιάς, 
διαθέτουν πάτους για την αποφυγή θορύβου (90x30x55) εκ. 

€ 51,02 | 149.005
Τραπεζάκι παραλληλόγραµµο
Ανθεκτικό και οικονοµικό παιδικό τραπέζι, ιδανικό για παιδικούς σταθµούς 
και νηπιαγωγεία. Με ξύλινη επιφάνεια από ΜDF, µεταλλικά πόδια και ειδικά 
τελειώµατα για απόλυτη σταθερότητα αλλά και προστασία του δαπέδου σας! 
Άριστη σχέση ποιότητας/τιµής. (90x60x54) εκ. 

€ 17,52 | 149.006
Καρεκλάκι πλαστικό
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. ∆ιατίθεται σε 4 χρώµατα! Ύψος θέσης 36 εκ! (33x35x52) εκ. 

κόκκινο  |  κίτρινο  |  πράσινο  |  µπλε

“ ”
Υπέροχα έπιπλα για νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθµούς. Με µοναδικό Ιταλικό design και ποιότητα, 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.  

€ 252,96 | 5.084 Παγκάκι και συρταριέρα L-W
Κατασκευασµένο απο σηµύδα πάχους 15-18 χιλ. µε µη τοξικά χρώµατα που έχουν 
βάση το νερό και στρογγυλεµένες άκρες. Η πλάτη είναι λευκός πίνακας MDF 
πάχους 8 χιλ. (120x35x36) εκ. 

€ 74,50 | 5.017 Παγκάκι
Τάβλα από κόντρα πλακέ σηµύδας, πάχους 21 χιλ.,µε µατ τελειώµατα και επιφάνειες anti-scratch. 
Πόδια από στρογγυλεµένο ξύλο οξιάς (διάµετρος 60 χιλ.) µε ειδικό πείρο που βιδώνει στην τάβλα, 
διαθέτουν πάτους για την αποφυγή θορύβου (120x30x29) εκ. 

Ιταλική ποιότητα  και design

€ 45,41  
| 149.010
Ξύλινο 
καρεκλάκι
Ύψος θέσης 29 εκ. 
(34x30x49) εκ. 

€ 16,67 | 149.012
Ξύλινο σκαµπό
∆ιατίθεται σε επτά χρώµατα (25x25x25) εκ. 

€ 48,35  
| 149.011
Ξύλινο 
καρεκλάκι 
µε µπράτσα
Ύψος θέσης 29 εκ. 
(34x35x48) εκ. 
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€ 48,27 | 5.032
Καρεκλάκι ανατοµικό 
στοιβαζόµενο φυσικό 
χρώµα
Κάθισµα και πλάτη από κόντρα 
πλακέ σηµύδας, πάχους 21 χιλ., 
µε µατ τελειώµατα και επιφάνειες 
anti-scratch. Πόδια από ξύλο 
οξιάς, διαθέτουν πέλµατα για την 
αποφυγή θορύβου. Ύψος θέσης 
33 εκ. (30x32x62) εκ. 

€ 50,22  
| 5.032-01
Καρεκλάκι 
ανατοµικό 
στοιβαζόµενο 
κόκκινο χρώµα
(30x32x62) εκ. 

€ 50,22 
| 5.032-02
Καρεκλάκι 
ανατοµικό 
στοιβαζόµενο 
κίτρινο χρώµα
(30x32x62) εκ. 

€ 50,22  
| 5.032-03
Καρεκλάκι 
ανατοµικό 
στοιβαζόµενο 
πράσινο χρώµα
(30x32x62) εκ. 

€ 50,22 
 | 5.032-04
Καρεκλάκι 
ανατοµικό 
στοιβαζόµενο 
µπλε χρώµα
(30x32x62) εκ. 

€ 56,21 | 5.079
Καρεκλάκι βρεφικό
Κατασκευασµένο από σηµύδα 
πάχους 15-18 χιλ. µε µη τοξικά 
χρώµατα που έχουν βάση το 
νερό και στρογγυλεµένες άκρες 
(35x43x52) εκ. 

“

”

Υπέροχα έπιπλα 
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.

€ 44,16 | 5.029
Καρεκλάκι φυσικό χρώµα
Κάθισµα και πλάτη από κόντρα πλακέ 
σηµύδας, πάχους 21 χιλ.,µε µατ 
τελειώµατα και επιφάνειες anti-scratch. 
Πόδια από ξύλο οξιάς, διαθέτουν πέλµατα 
για την αποφυγή θορύβου. Ύψος θέσης 
33 εκ. (30x30x55) εκ. 

Ιταλική ποιότητα  και design

€ 50,22  
| 5.032-07
Καρεκλάκι 
ανατοµικό 
στοιβαζόµενο 
πορτοκαλί χρώµα
(30x32x62) εκ. 

€ 50,22  
| 5.032-06
Καρεκλάκι 
ανατοµικό 
στοιβαζόµενο 
θαλασσί χρώµα
(30x32x62) εκ. 
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€ 122,09 | 5.023-04
Τραπέζι τετράγωνο κίτρινο χρώµα 
(80x80x54) εκ. 

€ 122,09 | 5.023-06
Τραπέζι τετράγωνο θαλασσί χρώµα
(80x80x54) εκ. 

€ 122,09 | 5.023-07
Τραπέζι τετράγωνο πορτοκαλί χρώµα
(80x80x54) εκ. 

€ 122,09 | 5.023
Τραπέζι τετράγωνο φυσικό χρώµα
Τάβλα από κόντρα πλακέ σηµύδας, πάχους 21 χιλ., µε µατ τελειώµατα και 
επιφάνειες anti-scratch. Πόδια από στρογγυλεµένο ξύλο οξιάς (διάµετρος 60 χιλ.) 
µε ειδικό πείρο που βιδώνει στην τάβλα, διαθέτουν πέλµατα για την αποφυγή 
θορύβου. Το χρώµα αφορά την τάβλα του τραπεζιού (80x80x54) εκ. 

€ 122,09 | 5.023-01
Τραπέζι τετράγωνο κόκκινο χρώµα
(80x80x54) εκ. 

€ 122,09 | 5.023-02
Τραπέζι τετράγωνο µπλε χρώµα 
(80x80x54) εκ. 

€ 122,09 | 5.023-03
Τραπέζι τετράγωνο πράσινο χρώµα
(80x80x54) εκ. 

€ 128,56 | 5.024
Τραπέζι παραλληλόγραµµο φυσικό χρώµα
Τάβλα από κόντρα πλακέ σηµύδας, πάχους 21 χιλ., µε µατ τελειώµατα και επιφάνειες 
anti-scratch. Πόδια από στρογγυλεµένο ξύλο οξιάς (διάµετρος 60 χιλ.) µε ειδικό 
πείρο που βιδώνει στην τάβλα, διαθέτουν πέλµατα για την αποφυγή θορύβου. Το 
χρώµα αφορά την τάβλα του τραπεζιού (120x60x54) εκ. 

€ 133,25 | 5.024-01
Τραπέζι παραλληλόγραµµο 
κόκκινο χρώµα (120x60x54) εκ. 

€ 133,25 | 5.024-02
Τραπέζι παραλληλόγραµµο 
µπλε χρώµα (120x60x54) εκ. 

€ 133,25 | 5.024-03
Τραπέζι παραλληλόγραµµο 
πράσινο χρώµα (120x60x54) εκ. 

€ 133,25 | 5.024-04
Τραπέζι παραλληλόγραµµο 
κίτρινο χρώµα (120x60x54) εκ. 

€ 133,25 | 5.024-06
Τραπέζι παραλληλόγραµµο 
θαλασσί χρώµα (120x60x54) εκ. 

€ 133,25 | 5.024-07
Τραπέζι παραλληλόγραµµο 
πορτοκαλί χρώµα (120x60x54) εκ. 
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€ 139,63 | 5.025-04
Τραπέζι τραπέζιο κίτρινο χρώµα
 (120x60x54) εκ. 

€ 205,55 | 5.026-04
Τραπέζι εξάγωνο κίτρινο χρώµα
(120x104x54) εκ. 

€ 134,72 | 5.025
Τραπέζι τραπέζιο φυσικό χρώµα
Τάβλα από κόντρα πλακέ σηµύδας, πάχους 21 χιλ., µε µατ τελειώµατα και επιφάνειες 
anti-scratch. Πόδια από στρογγυλεµένο ξύλο οξιάς (διάµετρος 60 χιλ.) µε ειδικό πείρο 
που βιδώνει στην τάβλα, διαθέτουν πέλµατα για την αποφυγή θορύβου. Το χρώµα αφορά 
την τάβλα του τραπεζιού (120x60x54) εκ.

€ 139,63 | 5.025-01
Τραπέζι τραπέζιο κόκκινο χρώµα
 (120x60x54) εκ. 

€ 139,63 | 5.025-02
Τραπέζι τραπέζιο µπλε χρώµα
 (120x60x54) εκ. 

€ 139,63 | 5.025-06
Τραπέζι τραπέζιο θαλασσί χρώµα
 (120x60x54) εκ. 

€ 139,63 | 5.025-03
Τραπέζι τραπέζιο πράσινο χρώµα
 (120x60x54) εκ. 

€ 139,63 | 5.025-07
Τραπέζι τραπέζιο πορτοκαλί χρώµα
(120x60x54) εκ. 

€ 200,07 | 5.026
Τραπέζι εξάγωνο φυσικό χρώµα
Τάβλα από κόντρα πλακέ σηµύδας, πάχους 21 χιλ., µε µατ τελειώµατα και 
επιφάνειες anti-scratch. Πόδια από στρογγυλεµένο ξύλο οξιάς (διάµετρος 60 χιλ.) µε 
ειδικό πείρο που βιδώνει στην τάβλα, διαθέτουν πέλµατα για την αποφυγή θορύβου. 
Το χρώµα αφορά την τάβλα του τραπεζιού (120x104x54) εκ. 

€ 205,55 | 5.026-01
Τραπέζι εξάγωνο κόκκινο χρώµα
(120x104x54) εκ. 

€ 205,55 | 5.026-02
Τραπέζι εξάγωνο µπλε χρώµα
(120x104x54) εκ. 

€ 205,55 | 5.026-03
Τραπέζι εξάγωνο πράσινο χρώµα
(120x104x54) εκ. 

Ιταλική ποιότητα  
και design

€ 205,55 | 5.026-06
Τραπέζι εξάγωνο θαλασσί χρώµα
 (120x104x54) εκ. 

€ 205,55 | 5.026-07
Τραπέζι εξάγωνο πορτοκαλί χρώµα
 (120x104x54) εκ. 

Τρ
απ

έζ
ια
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€ 139,63 | 5.028-04
Τραπέζι ηµικυκλικό κίτρινο χρώµα
(120x60x54) εκ. 

€ 139,63 | 5.028-06
Τραπέζι ηµικυκλικό θαλλασί χρώµα
(120x60x54) εκ.

€ 139,63 | 5.028-07
Τραπέζι ηµικυκλικό πορτοκαλί χρώµα
 (120x60x54) εκ.

€ 188,60 | 5.027
Τραπέζι κυκλικό φυσικό χρώµα
Τάβλα από κόντρα πλακέ σηµύδας, πάχους 21 χιλ., µε µατ τελειώµατα και επιφάνειες 
anti-scratch. Πόδια από στρογγυλεµένο ξύλο οξιάς (διάµετρος 60 χιλ.) µε ειδικό πείρο 
που βιδώνει στην τάβλα, διαθέτουν πέλµατα για την αποφυγή θορύβου. Το χρώµα 
αφορά την τάβλα του τραπεζιού (120x54) εκ. 

€ 200,07 | 5.027-01
Τραπέζι κυκλικό κόκκινο χρώµα
(120x54) εκ. 

€ 200,07 | 5.027-02
Τραπέζι κυκλικό µπλε χρώµα
(120x54) εκ. 

€ 200,07 | 5.027-03
Τραπέζι κυκλικό πράσινο χρώµα
(120x54) εκ. 

€ 200,07 | 5.027-04
Τραπέζι κυκλικό κίτρινο χρώµα
(120x54) εκ. 

€ 200,07 | 5.027-06
Τραπέζι κυκλικό θαλασσί χρώµα
(120x54) εκ.

€ 200,07 | 5.027-07
Τραπέζι κυκλικό πορτοκαλί χρώµα
(120x54) εκ.

€ 134,72 | 5.028
Τραπέζι ηµικυκλικό φυσικό χρώµα
Τάβλα από κόντρα πλακέ σηµύδας, πάχους 21 χιλ., µε µατ τελειώµατα και επιφάνειες 
anti-scratch. Πόδια από στρογγυλεµένο ξύλο οξιάς (διάµετρος 60 χιλ.) µε ειδικό πείρο 
που βιδώνει στην τάβλα, διαθέτουν πέλµατα για την αποφυγή θορύβου. Το χρώµα 
αφορά την τάβλα του τραπεζιού (120x60x54) εκ. 

€ 139,63 | 5.028-01
Τραπέζι ηµικυκλικό κόκκινο χρώµα
 (120x60x54) εκ. 

€ 139,63 | 5.028-02
Τραπέζι ηµικυκλικό µπλε χρώµα
(120x60x54) εκ. 

€ 139,63 | 5.028-03
Τραπέζι ηµικυκλικό πράσινο χρώµα
(120x60x54) εκ. 
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€ 177,12 | 5.117
Τραπέζι πέταλο φυσικό χρώµα
Τάβλα από κόντρα πλακέ σηµύδας, πάχους 21 χιλ.,µε 
µατ τελειώµατα και επιφάνειες anti-scratch. Πόδια 
από στρογγυλεµένο ξύλο οξιάς (διάµετρος 60 χιλ.) 
µε ειδικό πείρο που βιδώνει στην τάβλα, διαθέτουν 
πέλµατα για την αποφυγή θορύβου Το χρώµα αφορά 
την τάβλα του τραπεζιού (112x96x53) εκ. 

€ 177,12 | 5.117-03
Τραπέζι πέταλο κίτρινο χρώµα
(112x96x53) εκ. 

€ 177,12 | 5.117-01
Τραπέζι πέταλο θαλασσί χρώµα
(112x96x53) εκ. 

€ 177,12 | 5.117-04
Τραπέζι πέταλο λαχανί χρώµα
(112x96x53) εκ. 

€ 177,12 | 5.117-02
Τραπέζι πέταλο πορτοκαλί χρώµα 
(112x96x53) εκ. 

€ 220,38 | 5.027-05 
Τραπέζι δραστηριοτήτων
Τάβλα από κόντρα πλακέ σηµύδας, πάχους 21 χιλ.,µε 
µατ τελειώµατα και επιφάνειες anti-scratch. Πόδια 
από στρογγυλεµένο ξύλο οξιάς (διάµετρος 60 χιλ.) 
µε ειδικό πείρο που βιδώνει στην τάβλα, διαθέτουν 
πέλµατα για την αποφυγή θορύβου Το χρώµα αφορά 
την τάβλα του τραπεζιού. Με πλαστική λεκάνη στο 
κέντρο για αποθήκευση των υλικών ζωγραφικής 
χειροτεχνίας ή των παιχνιδιών. Το καπάκι της λεκάνης 
δεν συµπεριλαµβάνεται (120x54) εκ. 

Ιταλική ποιότητα  και design

€ 89,25 | 555.008 
Θρανίο 2 ατόµων 
(120x40x75) εκ. 

€ 38,39  
| 555.007
Κάθισµα 
µαθητών 
(53x53x77,5) εκ. 

€ 100,90 | 555.015
Θρανίο µονοθέσιο Corner
(82,5x52,6x76) εκ. 
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€ 75,33 | 5.090
Κρεµάστρα-κορνίζα 14 ρούχων L-W
Κατασκευασµένη από σηµύδα πάχους 15-18 χιλ. µε µη τοξικά χρώµατα που 
έχουν βάση το νερό και στρογγυλεµένες άκρες (100x18) εκ. 

€ 68,70 | 5.091
Κρεµάστρα 20 ρούχων L-W
Κατασκευασµένη από σηµύδα πάχους 15-18 χιλ. µε µη τοξικά χρώµατα 
που έχουν βάση το νερό και στρογγυλεµένες άκρες (100x18x24) εκ. 

€ 39,58 | 5.015
Κρεµάστρα 6 θέσεων και 6 γάντζων L-M
Σε λευκό χρώµα, από MDF µε αντιολισθητικές επιφάνειες και µατ υφή που 
δεν χαράσονται. Άκρες µε προφιλ ABS, στρογυλεµένες γωνίες (100x24) εκ. 

€ 326,61 | 5.083
Κρεµάστρα και παπουτσοθήκη L-W
Κατασκευασµένη από σηµύδα πάχους 15-18 χιλ. µε µη τοξικά χρώµατα που 
έχουν βάση το νερό και στρογγυλεµένες άκρες (104x41x132) εκ. 

€ 56,19 | 5.128-02
Κρεµάστρα 6 θέσεων και 6 γάντζων (πορτοκαλί) L-M
(100x18x25) εκ. 

€ 56,19 | 5.128-01
Κρεµάστρα 6 θέσεων και 6 γάντζων (κίτρινο) L-M
(100x18x25) εκ. 

€ 272,83 | 5.136
Στήλη 4 θέσεων φυσικό 
χρώµα L-W
(50x42x150) εκ. 

€ 324,00 | 5.135
Ραφιέρα 12 θέσεων φυσικό 
χρώµα L-B
(105x40x150) εκ. 

€ 483,97 | 5.138
Συρταριέρα µε 24 συρτάρια L-W (106x42x75) εκ. 
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€ 523,86 | 5.121
Ραφιέρα  
µε 9 ράφια L-W
Κατασκευασµένη απο σηµύδα 
πάχους 15-18 χιλ, µε µη τοξικά 
χρώµατα που έχουν βάση το 
νερό και στρογγυλεµένες άκρες 
(102x42x75) εκ. 

“ ”
Κατασκευασµένες από µοριοσανίδα µε χρωµατισµένη µελαµίνη. 

Η πλάτη ειναι κατασκευασµένη από MDF.  
Τα πόδια έχουν φυσικό χρώµα, ύψος 11 εκ. και 6 εκ. διάµετρο.

€ 241,95 | 5.125
Ραφιέρα µε 9 ράφια  
µε πόδια L-M
(106x40x100) εκ. 

€ 199,39 | 5.124
Ραφιέρα µε 3 ράφια  
µε πόδια L-M
(106x40x100) εκ. 

“

”

Υπέροχα έπιπλα για νηπιαγωγεία 
και παιδικούς σταθµούς. Με 
µοναδικό Ιταλικό design και 
ποιότητα, 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.

€ 85,50 | 5.092 Εταζέρα L-W
Κατασκευασµένη από σηµύδα πάχους 15-18 χιλ. µε µη τοξικά χρώµατα 
που έχουν βάση το νερό και στρογγυλεµένες άκρες (120x26x33) εκ. 

€ 303,62  
| 5.007
Ραφιέρα µε 18 
ράφια L-M
Σε λευκό χρώµα, από 
MDF µε µατ υφή και 
αντιολισθητικές επιφάνειες 
που δεν χαράσονται. Άκρες µε 
προφιλ AB και στρογυλεµένες 
γωνίες (100x40x75) εκ. 

€ 194,00 | 5.001
Ραφιέρα µε 3 ράφια L-M
Με 3 ράφια, από MDF µε µατ υφή και αντιολισθητικές 
επιφάνειες που δεν χαράσονται. Άκρες µε προφιλ AB 
και στρογυλεµένες γωνίες (100x40x75) εκ. 

€ 332,17 | 5.096
Παιχνιδοθήκη 
µε 8 πολύχρωµα 
συρτάρια L-W
Κατασκευασµένη από σηµύδα 
πάχους 15-18 χιλ. µε µη τοξικά 
χρώµατα που έχουν βάση το 
νερό και στρογγυλεµένες άκρες 
(71x42x75) εκ. 

€ 347,02 | 5.035
Παιχνιδοθήκη  
µε 12 συρτάρια L-M
Σε λευκό χρώµα, από MDF µε 
µατ υφή και αντιολισθητικές 
επιφάνειες που δεν χαράσονται. 
Άκρες µε προφιλ AB και 
στρογυλεµένες γωνίες 
(106x40x75) εκ. 

Ιταλική ποιότητα  και design

€ 518,35 | 5.089
Συρταριέρα µε 
24 πολύχρωµα 
συρτάρια L-W
Κατασκευασµένη από 
σηµύδα πάχους 15-18 
χιλ. µε µη τοξικά χρώµατα 
που έχουν βάση το νερό 
και στρογγυλεµένες άκρες. 
Η πλάτη είναι λευκός 
πίνακας MDF πάχους 8 χιλ. 
(106x42x75) εκ. 

€ 556,90 | 5.003 Συρταριέρα Α µε 9 συρτάρια L-M
Με 9 πολύχρωµα ξύλινα συρτάρια, από σηµύδα πάχους 15-18 χιλ. Πλαίσο από 
MDF µε µατ υφή και αντιολισθητικές επιφάνειες που δεν χαράσονται. Άκρες µε 
προφιλ AB και στρογυλεµένες γωνίες (100x40x75) εκ. 
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€ 388,32 | 5.018-02
Ντουλάπα γραφείου  
8 ραφιών µε πορτοκαλί 
πόρτες L-M
(90x40x150) εκ. 

€ 388,32 | 5.018-03
Ντουλάπα γραφείου  
8 ραφιών µε θαλασσί 
πόρτες L-M
(90x40x150) εκ. 

€ 388,32 | 5.018-04
Ντουλάπα γραφείου  
8 ραφιών µε λαχανί 
πόρτες L-M
(90x40x150) εκ. 

€ 388,32 | 5.018-05
Ντουλάπα γραφείου  
8 ραφιών µε κίτρινες 
πόρτες L-M
(90x40x150) εκ. 

€ 272,48 | 5.018
Ντουλάπα γραφείου 8 ραφιών 
χωρίς πόρτες  L-M
Σε λευκό χρώµα. Από MDF µε αντιολισθητικές 
επιφάνειες και µατ υφή που δεν χαράσονται. 
Οι άκρες µε προφίλ ABS και στρογγυλεµένες 
γωνιές. Οι λαβές είναι ενσωµατωµένες 
(90x40x150) εκ. 

€ 388,32 | 5.018-01
Ντουλάπα γραφείου 8 ραφιών 
µε λευκές πόρτες L-M
Από MDF µε αντιολισθητικές επιφάνειες και 
µατ υφή που δεν χαράσονται. Οι άκρες µε 
προφίλ ABS και στρογγυλεµένες γωνιές. Οι 
λαβές είναι ενσωµατωµένες (90x40x150) εκ. 

€ 334,85 
 | 5.014-01
Ντουλάπα και 
παπουτσοθήκη µε 
λευκές πόρτες L-M
Από MDF µε αντιολισθητικές 
επιφάνειες και µατ υφή 
που δεν χαράσονται. Οι 
άκρες µε προφίλ ABS και 
στρογγυλεµένες γωνιές. Οι 
λαβές είναι ενσωµατωµένες 
(100x40x110) εκ. 

€ 237,47 | 5.014
Ντουλάπα και παπουτσοθήκη 
χωρίς πόρτες L-M
Σε λευκό χρώµα. Από MDF µε αντιολισθητικές 
επιφάνειες και µατ υφή που δεν χαράσονται. 
Οι άκρες µε προφίλ ABS και στρογγυλεµένες 
γωνιές. Οι λαβές είναι ενσωµατωµένες 
(100x40x110) εκ. 

Ιταλική ποιότητα  και design

€ 334,85 | 5.014-05
Ντουλάπα και 
παπουτσοθήκη µε κίτρινες 
πόρτες L-M
(100x40x110) εκ. 

€ 334,85 | 5.014-02
Ντουλάπα και 
παπουτσοθήκη µε 
πορτοκαλί πόρτες L-M 
(100x40x110) εκ. 

€ 334,85 | 5.014-03
Ντουλάπα και 
παπουτσοθήκη µε θαλασσί 
πόρτες L-M
(100x40x110) εκ. 

€ 334,85 | 5.014-04
Ντουλάπα και 
παπουτσοθήκη µε λαχανί 
πόρτες L-M
(100x40x110) εκ. 

“

”

Υπέροχα έπιπλα 
για νηπιαγωγεία και 
παιδικούς σταθµούς. 
Με µοναδικό Ιταλικό 
design και ποιότητα, 
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. 

€ 275,84 | 5.126-04
Ντουλάπα µε πόρτες και 
δύο ράφια ανοιχτό πράσινο 
χρώµα L-M
(106x40x100) εκ. 

€ 275,84 | 5.126
Ντουλάπα µε πόρτες 
και δύο ράφια φυσικό 
χρώµα L-M
(106x40x100) εκ. 

€ 275,84 | 5.126-01
Ντουλάπα µε πόρτες και δύο 
ράφια πορτοκαλί χρώµα L-M
(106x40x100) εκ. 

€ 275,84 | 5.126-02
Ντουλάπα µε πόρτες και δύο 
ράφια θαλασσί χρώµα L-M
(106x40x100) εκ. 

€ 275,84 | 5.126-03
Ντουλάπα µε πόρτες και 
δύο ράφια ανοιχτό κίτρινο 
χρώµα L-M
(106x40x100) εκ. 

€ 229,63 | 5.127-01
Ντουλάπα παπουτσοθήκη 6 
θέσεων  L-M
(106x40x100) εκ. 

€ 327,36 | 5.127
Ντουλάπα 6 θέσεων µε τρεις 
πόρτες τρίχρωµη L-M
∆ιαθέτει πόδια και έξι θέσεις , τρείς για ρούχα 
και τρείς για παπουτσάκια (106x40x100) εκ. 
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ες€ 143,09 | 10.181
Βιβλιοθήκη  
και παιχνιδόκουτο 
καφέ
(72x54x97) εκ. “

”

Αυτή η βιβλιοθήκη και παιχνιδόκουτο 
της 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.€ 143,09 | 10.181-4
Βιβλιοθήκη και παιχνιδόκουτο ροζ (72x54x97) εκ. 

€ 165,33  
| 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

• or all ages
• 19  x .5  x 12  interior width holds most book sizes 
• Raised, ribbed oor to help keep books dry
• anoramic clear plexiglass enabling users to see what s inside
• asy open hinged door with magnetic catch
•  ittle upkeep for stewards as the library will not rust, crack, chip, peel or warp
• asily 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 10 201 417050

TMSharing Library Box

€ 66,35 | 225.007
Βιβλιοθήκη
Εύκολη στη συναρµολόγησή της. Βοηθά 
τα παιδιά να διατηρούν τα βιβλία τους 
οργανωµένα (80x41x80) εκ. 

€ 358,01  
| 5.086
Βιβλιοθήκη 2 
όψεων µε ρόδες 
L-W
Υπέροχη καλοσχεδιασµένη, 
ξύλινη βιβλιοθήκη µε δύο 
πλήρως λειτουργικές όψεις 
και ρόδες για εύκολη 
µετακίνηση, κατασκευασµένη 
από σηµύδα πάχους 15-18 
χιλ. µε µη τοξικά χρώµατα 
που έχουν βάση το νερό 
και στρογγυλεµένες άκρες 
(100x50x120) εκ. 

Ιταλική ποιότητα  και design

€ 219,82 | 5.118
Βιβλιοθήκη τετράγωνη µε 
ρόδες L-W
Κατασκευασµένη από σηµύδα 
πάχους 15-18 χιλ. µε µη τοξικά 
χρώµατα που έχουν βάση το νερό και 
στρογγυλεµένες άκρες (77x75x71) εκ. 

€ 88,45 
 | 7.058
Μοντέρνα 
βιβλιοθήκη
(88,9x26,6x49,5) εκ. 

€ 486,35  
| 5.134
Ντουλάπι 9 
θέσεων φυσικό 
χρώµα L-B
(105x40x150) εκ. 

€ 486,35 | 5.134-01
Ντουλάπι 9 θέσεων 
πορτοκαλί χρώµα L-B
(105x40x150) εκ. 

€ 486,35 | 5.134-02
Ντουλάπι 9 θέσεων 
θαλασσί χρώµα L-B
(105x40x150) εκ. 

€ 486,35 | 5.134-03
Ντουλάπι 9 θέσεων 
ανοιχτό κίτρινο χρώµα L-B
(105x40x150) εκ. 

€ 486,35 | 5.134-04
Ντουλάπι 9 θέσεων 
ανοιχτό πράσινο
χρώµα L-B
(105x40x150) εκ. 
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€ 171,48 | 5.116 Παπουτσοθήκη 6 θέσεων L-W
Κατασκευασµένη απο σηµύδα πάχους 15-18 χιλ. µε µη τοξικά χρώµατα που έχουν 
βάση το νερό και στρογγυλεµένες άκρες (120x35x36) εκ. 

€ 164,43 | 5.077
Βαγονέτο ζωγραφικής 
µε ρόδες L-W
Κατασκευασµένο απο σηµύδα 
πάχους 15-18 χιλ. µε µη τοξικά 
χρώµατα που έχουν βάση το 
νερό και στρογγυλεµένες άκρες 
(78x50x57) εκ. 

€ 171,87 | 5.093
Βαγονέτο 
ψυχοκινητικής µε 
ρόδες L-W
Κατασκευασµένο από σηµύδα 
πάχους 15-18 χιλ. µε µη τοξικά 
χρώµατα που έχουν βάση το 
νερό και στρογγυλεµένες άκρες 
(88x40x57) εκ. 

€ 270,09 | 5.074
Βαγονέτο µουσικών 
οργάνων L-W
Κατασκευασµένο από σηµύδα 
πάχους 15-18 χιλ. µε µη τοξικά 
χρώµατα που έχουν βάση το 
νερό και στρογγυλεµένες άκρες. 
(78x50x57) εκ. 

Β
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€ 141,95 | 302.001
Ανοξείδωτο τροχήλατο 
καρότσι µεταφοράς 3 
επιπέδων
Ανοξείδωτο καρότσι σερβιρίσµατος 
µε τρία επίπεδα. ∆ιαθέτει ρόδες µε 
φρένο (85x45x90) εκ. 

€ 85,79 | 7.056
Τραπεζάκι - Σύστηµα 
αποθήκευσης 
(42,5x71,7x47,6) εκ. 

€ 241,12 | 108.103
Βαγονέτο αποθήκευσης µε 24 µουσικά όργανα
Ξύλινο βαγονέτο µε ρόδες σε φυσικό χρώµα. ∆ιαθέτει πρακτικό µηχανισµό πολλών 
ραφιών. Ιδανικό για παιδικό σταθµό και νηπιαγωγείο. Το βαγονέτο περιλαµβάνει τα 
παρακάτω 24 µουσικά όργανα, Μουσικά αυγά - µαράκες χ 6, Πιατίνια 20 εκ. χ 1 ζεύγος, 
Μουσική ξύστρα δύο τόνων 27 εκ. µε µπαγκέτα χ 1, Κουδουνίστρα ξύλο-δέρµα µε 25 
κουδουνάκια και λαβή χ 1, Μουσικά κουδουνάκια χορού χ 4, Κουδούνι αγελάδας χ 1, 
Ντέφι ξύλινο 20 εκ. χ 1, Μουσικό τρίγωνο µε µεταλλική µπαγκέτα 10 εκ. χ 1, Μουσικό 
τρίγωνο µε µεταλλική µπαγκέτα 12 εκ. χ 1, Μαράκες ξύλινες 25 εκ. χ 1 ζεύγος, 
Ταµπουρίνο µεµβράνης και ντέφι 27 εκ. µε ξύλινη µπακέτα χ 1, Μουσικά κύµατα θάλασσας 
25 εκ. µε µεταλλικές µπίλιες χ 1, Μουσικά κύµατα θάλασσας 20 εκ. µε µεταλλικές µπίλιες 
χ 1, Μουσικό Guiro 30 εκ. χ 1, Bongo µεγάλο (38χ20χ15) εκ. χ 1 (60x35x70) εκ. 

€ 270,03  
| 5.075
Βαγονέτο 
βιβλιοθήκη 
(78x50x57) εκ. 

€ 268,48  
| 5.133
Βαγονέτο 
- Ραφιέρα 
Χαρτονιών µε 
ρόδες L-W
(78x50x73) εκ. 

€ 220,67 | 5.132
Βαγονέτο µεταµφίεσης 
µε ρόδες L-W
Βαγονέτο χρήσιµο για το βεστιάριο του 
νηπιαγωγειο ή του παιδικού σταθµού. 
Από ξύλο υψηλής πιοότητας και 
αντοχής (78x50x110) εκ. 
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“ ”
Σερβίτσια νηπιαγωγείου και παιδικού σταθµού, υψηλής αντοχής, 

κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων και φούρνο µικροκυµάτων. 
∆ιακύµανση αντοχής -10°C έως +100°C.

€ 0,84 | 154.024
Ποτηρόπανο κουζίνας
Από βαµβακερό ύφασµα σε 
όµορφα σχέδια (50x70) εκ. 

€ 7,96  
| 154.023
Σετ 2 πετσέτες 
µπάνιου κ 
προσώπου
∆ιαστάσεις προσώπου 
(30χ50) εκ. και σώµατος 
(70χ140) εκ. ∆ιαθέσιµες 
σε εκρού, πετρόλ, µπλε και 
λευκό της πούδρας.  

€ 5,17 | 293.007
Σετ µαχαιροπήρουνα
Περιλαµβάνει µαχαίρι, πιρούνι, κουτάλι (16,5) εκ. 

€ 3,28 | 45.047
Κούπα ABS 7,5 εκ. σετ 6 τµχ.
(7,5x9,5) εκ. 

€ 3,12  
| 293.001
Κούπα µε 
χερούλι
(7x7,5) εκ. 

€ 2,35 | 293.002 Ποτήρι (7,5) εκ. € 3,50 | 293.003 Πιάτο (19) εκ. € 3,89 | 293.004 Πιάτο βαθύ (19) εκ. 

€ 3,70 | 293.005
Μπωλ (11x5) εκ. 

€ 9,99 | 293.006
Κανατάκι ηµιδιαφανές µε καπάκι (8x18) εκ. 

€ 7,44 | 45.043
Πιάτo 21 εκ. σετ 6 τµχ.

01 κόκκινο
02 πράσινο
03 µπλε
04 κίτρινο

€ 8,47 | 45.044
Πιάτo 24 εκ. σετ 6 τµχ.

05 κόκκινο
06 πράσινο
07 µπλε
08 κίτρινο

€ 4,60 | 154.027
Τραπεζοµάντηλο 120 χ 140 εκ

€ 3,00 | 154.026
Ποδιά κουζίνας πετσετέ µε στηθούρι
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€ 83,69 | 10.182-3
Παιχνιδόκουτο και γωνιά ζωγραφικής 
2 σε 1 πράσινο ανοιχτό
(77,5x48,3x48,3) εκ. 

€ 83,69 | 10.182-4
Παιχνιδόκουτο και γωνιά ζωγραφικής 
2 σε 1 ροζ
(77,5x48,3x48,3) εκ. 

”
€ 90,09 | 10.175
Σύστηµα αποθήκευσης 
µε 11 συρτάρια µπεζ
(35,6χ67,3χ88,9) εκ.

€ 109,65 | 10.175-4
Σύστηµα αποθήκευσης 
µε 11 συρτάρια ροζ
(35,6χ67,3χ88,9) εκ. (67,3x35,6x88,9) εκ. 

“∆ηµιουργικό 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 (67,3x35,6x88,9) εκ. 

€ 83,69 | 10.182
Παιχνιδόκουτο και γωνιά ζωγραφικής 
2 σε 1 µπεζ
(77,5x48,3x48,3) εκ. 

“ ”
Μπορούν να χρησιµοποιήσουν το καπάκι ως χώρο σχεδίασης, σαν καβαλέτο ή επιφάνεια 

γραφής. Τα παιχνίδια και τα αξεσουάρ που απεικονίζονται δεν περιλαµβάνονται.

€ 47,16 | 169.047
Κουτί ζωγραφικής και αποθήκευσης
Οι µικροί καλλιτέχνες µπορούν να χρησιµοποιήσουν το 
κουτί είτε ως αποθηκευτικό χώρο είτε ως καβαλέτο 
ζωγραφικής (82,2x50,8x45,7) εκ. 

€ 87,96 | 149.013
Παιχνιδόκουτο ξύλινο (69x34x50) εκ. 

€ 90,97 | 10.182-5
Παιχνιδόκουτο και γωνιά ζωγραφικής 
2 σε 1 γκρι (77,5x48,3x48,3) εκ. 

€ 3,44 | 292.015
Κουτί αποθήκευσης χρωµατιστό 
µε καπάκι 4,5 λίτρων 
(26,3x18,3x12,5) εκ. 

€ 6,67 | 292.016
Κουτί αποθήκευσης χρωµατιστό 
µε καπάκι 11 λίτρων 
(36x27,5x13,5) εκ. 

€ 7,68 | 292.017
Κουτί αποθήκευσης χρωµατιστό 
µε καπάκι 17 λίτρων
(36x27,5x21,5) εκ. 

€ 1,73 | 292.018
Καλαθάκι-ποτηράκι 
χρωµατιστό σετ 3 τµχ.
(8x8x12,5) εκ. 
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€ 68,08 | 149.007
Σύστηµα αποθήκευσης µε 9 πλαστικά συρτάρια
Πολύ πρακτικό σύστηµα σε όµορφα φωτεινά χρώµατα. Οι  διαστάσεις 
κάθε συρταριού είναι (30x20x13) εκ. Άριστη σχέση ποιότητας/τιµής 
(77x37x68) εκ. 

€ 74,36 | 149.008
Σύστηµα αποθήκευσης µε 10 διαφανή 
πλαστικά συρτάρια
Αποτελείται από 10 πλαστικά συρτάρια σε όµορφα φωτεινά 
χρώµατα σε 2 µεγέθη. Οι διαστάσεις των 8 µικρών συρταριών 
είναι (30x20x13) εκ. ενώ οι διαστάσεις των 2 µεγάλων είναι 
(41x30x13) εκ. Άριστη σχέση ποιότητας/τιµής (98x37x68) εκ. 

€ 0,53 | 149.021
Καπάκι για µικρό κουτί
Κατάλληλο για τους κωδικούς 149.017, 149.019 (30x21x2) εκ. 

€ 77,62 | 149.014
Σύστηµα αποθήκευσης  
µε 12 πλαστικά συρτάρια
Με 12 πλαστικά συρτάρια σε όµορφα 
φωτεινά χρώµατα. Οι διαστάσεις κάθε 
συρταριού είναι (30x20x13) εκ. Άριστη 
σχέση ποιότητας/τιµής (96x37x68) εκ. 

€ 55,42 | 149.015
Ξύλινο σύστηµα αποθήκευσης 
µε 7 πλαστικά συρτάρια
Ένα πολύ πρακτικό ξύλινο σύστηµα 
αποθήκευσης µε 7 πλαστικά συρτάρια σε 
όµορφα φωτεινά χρώµατα (47x30x85) εκ. 

€ 5,19 | 149.016
Μεγάλο πλαστικό κουτί χρωµατιστό
(41x30x13) εκ. 

€ 2,71  
| 149.017
Μικρό 
πλαστικό κουτί 
χρωµατιστό
(30x21x13) εκ. 

€ 5,52 | 149.018
Μεγάλο πλαστικό κουτί διαφανές
(41x30x13) εκ. 

€ 3,06 | 149.019
Μικρό πλαστικό κουτί διαφανές
(30x21x13) εκ. 

€ 0,99 | 149.020
Καπάκι για µεγάλο κουτί
Κατάλληλο για τους κωδικούς 149.016, 149.018 
(41x30x2) εκ. 

€ 142,36

 | 7.038
Ντουλάπι 
αποθήκευσης 
µπεζ
(43x60,9x99) εκ. 

€ 123,93  
| 7.039
Ντουλάπι 
αποθήκευσης 
γκρι
(43x60,9x99) εκ. “

”

Το προϊόν είναι πολύ στοιβαρής 
κατασκευής, ανθεκτικό στις εξωτερικές 
συνθήκες. ∆ιαθέτει µαγνητική πόρτα 
και βάση η οποία µπορεί να γεµίσει 
µε άµµο ή νερό ώστε να αποτραπεί 
η κίνηση του σε µεγάλο άνεµο. Στο 
επάνω µέρος υπάρχει χώρος για 

φυτεία λουλουδιών. 
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€ 4,29 | 112.147
Κουτί αποθήκευσης  
ασφαλείας 1,5L
Εύχρηστo, από πολύ ανθεκτικό υλικό µε καπάκι 
και κούµπωµα ασφαλείας (17x13x9) εκ. 

€ 2,73 | 112.148
Κουτί αποθήκευσης  
ασφαλείας 0,7L
Εύχρηστo, από πολύ ανθεκτικό υλικό µε καπάκι 
και κούµπωµα ασφαλείας (13x10x7) εκ. 

€ 6,82 | 112.146
Κουτί αποθήκευσης 
ασφαλείας 2,8L
Εύχρηστo, από πολύ ανθεκτικό υλικό µε καπάκι και 
κούµπωµα ασφαλείας (22x16x11) εκ. 

€ 6,04 | 292.010
Κουτί αποθήκευσης  
26 λίτρων (40x34x24) εκ. 

“ ”
Ανθεκτικά κουτιά µε καπάκια, κατάλληλα ακόµη 

και για αποθήκευση τροφίµων.

€ 8,02 | 292.001
Κουτί αποθήκευσης 32 λίτρων µε ρόδες
(59x40x19) εκ. 

€ 9,42 | 292.002
Κουτί αποθήκευσης 45 λίτρων
(59x40x26,5) εκ. 

€ 11,76 | 292.003
Κουτί αποθήκευσης 60 λίτρων
(58x40x37) εκ. 

€ 23,79 | 292.004
Κουτί αποθήκευσης 100 λίτρων
(76x46x40,5) εκ. 

€ 1,27 | 292.005
Κουτί αποθήκευσης  
2 λίτρων (19x16x10) εκ. 

€ 2,39 | 292.006
Κουτί αποθήκευσης  
6 λίτρων (34x19x12) εκ. 

€ 3,46 | 292.007
Κουτί αποθήκευσης  
11 λίτρων (37x26x14) εκ. 

€ 4,33 | 292.008
Κουτί αποθήκευσης  
15 λίτρων (37x26x20) εκ. 

€ 4,81 | 292.009
Κουτί αποθήκευσης  
19 λίτρων (40x34x17) εκ. 
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€ 240,38 | 555.011
Τροχήλατη συρταριέρα 
µε 3 συρτάρια
(57x43x57) εκ. 

€ 54,74  
| 555.001-02
Μετώπη για γραφείο 
εκπαιδευτικού µε 
µεταλλικό σκελετό
(100x30x18) εκ. 

€ 204,68 | 555.002
Γραφείο εκπαιδευτικού
(120x80x75) εκ. 

€ 116,13 | 555.003 Κάθισµα εκπαιδευτικού
Ρυθµιζόµενο ύψος 84-97 εκ. (43x40) εκ.

€ 133,40  
| 555.004
Κάθισµα 
εκπαιδευτικού  
µε µπράτσα
Ρυθµιζόµενο ύψος  
95-113 εκ. (58x50) εκ.

€ 75,82 | 555.005
Κάθισµα αναµονής µε επένδυση
(54x56x78) εκ.

€ 53,74 | 555.006
Κάθισµα αναµονής (56,5x42x80) εκ.

€ 216,58 | 555.009
Ερµάριο µε πόρτες 80 εκ.
(80x40x75) εκ. 

€ 298,69 | 555.010
Ερµάριο µε πόρτες 90 εκ.
(90x40x75) εκ. 

€ 130,90 
| 555.001
Γραφείο εκπαιδευτικού 
µε µεταλλικό σκελετό
(120x80x75) εκ. 
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€ 99,92  
| 7.019
Γραµµατοκιβώτιο 
µπεζ “Classic 
Home Plus”
(60,9x33x129,5) εκ. 

€ 92,87  
| 7.020
Γραµµατοκιβώτιο 
κόκκινο “Rustic 
Barn”
(58,4x33x127,6) εκ. 

Τα γραµµατοκιβώτια ανήκουν στη νέα σειρά ανθεκτικών 
πλαστικών γραµµατοκιβωτίων all-in-one και ταχυδροµικών 

θυρίδων από τη Simplay3. ∆ιαθέτοντας εµπρός και 
πίσω θύρα πρόσβασης ταχυδροµείου, 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. 

€ 42,13 | 7.029
Βοηθητικό σκαλοπάτι
Το πρώτο σκαλοπάτι είναι στο ύψος των (20,3) 
εκ. ενώ το δεύτερο στο (40,6) εκ. ∆ιατίθεται 
σε γκρι χρώµα (48,2x39,4x40,6) εκ. 

€ 55,16 | 7.049
Βοηθητικό σκαλοπάτι 2 ατόµων
Το σκαλοπάτι της Simplay3 είναι το ιδανικό 
για να βοηθήσει τα παιδιά να βουρτσίσουν τα 
δόντια, να πλένουν τα χέρια ή να µαγειρέψουν 
µε τη µαµά. Μπορούν να ανεβούν δύο 
παιδιά ταυτόχρονα διότι διαθέτει δύο θέσεις 
διαφορετικού ύψους (59,6x32,2x26,6) εκ. 

€ 104,44 | 7.062
Τριπλή γλάστρα λουλουδιών
(56,5x49,5x70) εκ. 

€ 72,71 | 7.060
Υπερηψωµένη γλάστρα
(58,4x49,5x76,2) εκ. 

€ 138,68 | 7.061
Υπερηψωµένη γλάστρα µε χώρο 
αποθήκευσης
(91,4x38,1x76,2) εκ. 

€ 145,18  
| 555.014
Τραπεζάκι 
σαλονιού
(50x50x41) εκ. 

€ 114,24  
| 555.012
Καλόγερος - 
Οµπρελοθήκη
(45x45x170) εκ. 

€ 935,68 | 555.013
Καναπές τριθέσιος µε επένδυση δερµατίνης
(205x84x73) εκ. 
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€ 27,80 | 171.077
Χριστουγεννιάτικο 
δέντρο έλατο 150 εκ.

€ 15,81 | 292.014
Κάδος απορριµάτων 
αιωρούµενος 55 λίτρων
(41,5x32x66) εκ. 

€ 11,40 | 292.012
Καλάθι απλύτων ορθογώνιο 
55 λίτρων
(46,2x33,2x82) εκ. 

€ 42,28 | 292.013
Κάδος απορριµάτων µε 
πεντάλ και ρόδες 80 λίτρων
(48x39,5x72) εκ. 

€ ( | 57.007
Προστατευτικά για 
πρίζες σετ 6 τµχ.

€ 8,52 
| 45.068
Πινακίδα 
υγιεινής 
κοριτσιού 
(15x40) εκ. 

€ 22,61 | 171.115
Φαρµακείο τοίχου 
µεταλλικό
Φαρµακείο µεταλλικό, µε κλειδί 
ασφαλείας, µπορείτε εύκολα να το 
στηρίξετε στον τοίχο (32x8x21,5) εκ. 

€ 14,38 | 57.006
Κλειδοθήκη τοίχου 
µεταλλική
(16x0,6x20) εκ. 

€ 9,80 | 45.066
Πινακίδα βουρτσίζω τα δόντια µου
Πινακίδα µε ακολουθίες για το βούρτσισµα των δοντιών 
σωστά. Κατασκευασµένο από διαφανές πλαστικό µε 4 
βεντούζες και 2λεπτη κλεψύθρα (25x25) εκ. 

€ 8,52 | 
45.067
Πινακίδα 
υγιεινής 
αγοριού
(15x40) εκ. 

€ 92,00 | 111.106
Φαρµακείο ξύλινο
(40x23x61) εκ. 

“ ”
Πινακίδα µε ακολουθία εικόνων της 
σωστής διαδικασίας όταν πηγαίνετε 
στην τουαλέτα. Κατασκευασµένο σε 

χοντρό τυπωµένο πλαστικό 
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€ 112,98 | 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 20 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
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 (28x20x6) εκ. 
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€ 241,12 | 108.103
Βαγονέτο αποθήκευσης µε 24 µουσικά όργανα
Ξύλινο βαγονέτο µε ρόδες σε φυσικό χρώµα. ∆ιαθέτει πρακτικό 
µηχανισµό πολλών ραφιών. Ιδανικό για παιδικό σταθµό και 
νηπιαγωγείο. Το βαγονέτο περιλαµβάνει τα παρακάτω 24 µουσικά 
όργανα, Μουσικά αυγά - µαράκες χ 6, Πιατίνια 20 εκ. χ 1 ζεύγος, 
Μουσική ξύστρα δύο τόνων 27 εκ. µε µπαγκέτα χ 1, Κουδουνίστρα 
ξύλο-δέρµα µε 25 κουδουνάκια και λαβή χ 1, Μουσικά κουδουνάκια 
χορού χ 4, Κουδούνι αγελάδας χ 1, Ντέφι ξύλινο 20 εκ. χ 1, Μουσικό 
τρίγωνο µε µεταλλική µπαγκέτα 10 εκ. χ 1, Μουσικό τρίγωνο µε 
µεταλλική µπαγκέτα 12 εκ. χ 1, Μαράκες ξύλινες 25 εκ. χ 1 ζεύγος, 
Ταµπουρίνο µεµβράνης και ντέφι 27 εκ. µε ξύλινη µπακέτα χ 1, 
Μουσικά κύµατα θάλασσας 25 εκ. µε µεταλλικές µπίλιες χ 1, Μουσικά 
κύµατα θάλασσας 20 εκ. µε µεταλλικές µπίλιες χ 1, Μουσικό Guiro 30 
εκ. χ 1, Bongo µεγάλο (38χ20χ15) εκ. χ 1 (60x35x70) 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
(18x11x11) εκ. 

€ 13,60 | 108.007
Καµπάσα µικρή 
(17x6x6) εκ. 

€ 8,83 | 108.010
Μουσική βροχή
(4,5x20) εκ. 

€ 1,30  
| 108.016
Μουσικά αυγά 
- µαράκες
(5) εκ. 

€ 6,70 | 108.050
Ξύλινες µαράκες 15 εκ.  
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
Βαµµένες στο χέρι,  
ζεύγος (14) εκ. 
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€ 3,78 | 108.099
Μαράκα δύο όψεων (4,5x4,5x14) εκ. 

€ 71,18 | 323.007
Ηλεκρικά Ντραµς
(40,65x30,5x7,62) εκ. 

€ 55,98 | 323.006
Ηλεκτρικό πιάνο Ουράνιο τόξο 
(31,2x19,69x5,08) εκ. 

€ 48,92  
| 323.008
Ηλεκτρικό 
ξυλόφωνο
(31,2x19,69x5,08) εκ. 
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€ 0,60 | 108.035
Μπαγκέτα ξύλινη 20 εκ.
(20x2) εκ. 

€ 7,55 | 108.056
Μελωδικό τύµπανο
Με ξύλινο πλαίσιο, φυσική µεµβράνη, 
τεντοτήρα, χερούλι και µπαγκέτα (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 (4x19) 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. 

€ 14,30 | 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
∆ιαθέτει λαβή και ρυθµιζόµενο 
σφιγκτήρα ώστε να αλλάζει ο τόνος του 
(12x5x16) εκ. 

€ 16,18 | 108.101
Τύµπανο µεταφερόµενο 
µε 2 µπαγκέτες (20x16) εκ. 

€ 24,72 | 108.102
Τύµπανο κεραυνού
(8,5x25) εκ. 
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€ 6,10 | 108.032
Ταµπουρίνο µε µπαγκέτα
Με φυσική µεµβράνη και ξύλινο πλαίσιο 
(20x4,5) εκ. 

€ 2,15 
 | 108.062
Ντέφι
(14) εκ. 

€ 6,51 | 108.085
Αφρικάνικο τύµπανο (10x19) εκ. 

€ 15,28 | 108.030
Πιατίνια
Ζεύγος, χειροποίητα φτιαγµένα 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 µε 8 νότες και µπαγκέτα
(21x10) εκ. 

€ 2,90 | 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
Ζεύγος (9) εκ. 

€ 88,99 | 108.082 Σετ 8 γιγάντιων µουσικών σωλήνων
∆ιάµετρος 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. 

€ 9,20 | 108.100
Μεταλλόφωνο διατονικό - παλέτα µε 8 νότες και 1 
µπαγκέτα (30x14,5x3) εκ. 
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€ 13,16 | 108.013
Bongo
Ξύλινο πλαίσιο και φυσική µεµβράνη 
(27,5x13x11) εκ. 

€ 27,28 | 108.018
Wind Gong µε σύστηµα στήριξης και 
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. 

€ 56,56 
 | 108.040
Τουµπερλέκι
Σε κόκκινο χρώµα,  
µελωδικό µε φυσική 
µεµβράνη  
(20x20x33) εκ. 

€ 4,58 | 108.068
Ταµπουρίνο µεµβράνης µε µπαγκέτα 
(4,5x15) εκ. 

€ 24,64 | 4.287 Μπάντζο
∆ιευκολύνει και βοηθάει τα παιδιά να 
γνωρίσουν τη µουσική και τη λειτουργία των 
έγχορδων οργάνων, παίζοντας µε τις χορδές 
του (16,2x31,8x5,8) εκ. 

€ 32,34 | 4.269
Τύµπανο µεγάλο
∆ιαθέτει 1 ρυθµιζόµενο κορδόνι και 1 σετ 
ξυλάκια. Είναι φτιαγµένο από φυσικό καουτσούκ 
(21x17) εκ. 

€ 38,50 | 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. 

€ 21,56 | 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 
και ντέφι (20) εκ. 
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€ 21,51 | 108.027
Ακορντεόν διατονικό 14 νότες,  
7 διέσεις και 2 µπάσα
(17x10x17) 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
(11x32) 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  
τεµαχίων.

€ 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. 

€ 10,02 | 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. 

€ 6,16 | 4.321
Οκαρίνα
∆ηµιουργήστε 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.

€ 3,93 | 108.065

€ 2,46 | 108.076
Φυσαρµόνικα µε 20 νότες (10) εκ. 

€ 1,76 | 108.095
Φλογέρα (33x3) εκ. 



428 Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ

∆
ρα

µα
το

πο
ίη

σ
η

∆
ρα

µα
το

πο
ίη

σ
η

€ 33,12 | 25.017
Στολή «Αµαλία»
Περιλαµβάνεται φούστα, ζακέτα, 
φέσι, δαντέλες.  

€ 25,20 | 25.022
Στολή «ξωτικό-νάνος»

€ 23,18 | 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»

€ 23,18 | 25.027
Στολή ανδρική 
χονδρός «Γαλάτης 
(Μπλε) Οβελίξ»
∆εν συµπεριλαµβάνονται το 
καπέλο και το µουστάκι.  

€ 27,94 | 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»

∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΧΕ∆ΙΑ,
ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΣΤΟΛΗ  

ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ!
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ές
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€ 35,86 | 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»
∆ιατίθεται 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»

∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΧΕ∆ΙΑ,
ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΣΤΟΛΗ  

ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ!

€

Στολή «Μάγος»
∆ιατίθεται σε 3 διαφορετικά 
χρώµατα.  

€ 2,59 | 25.066
Σάκος «Αγίου 
Βασίλη» λινάτσα

Στ
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ές
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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. 

€ 18,54 | 159.043
Βάση για 8 
γαντόκουκλες 
κουκλοθεάτρου
(70x20x12) εκ. 

€ 45,84  
| 105.009
Τα επαγγέλµατα µε 
10 γαντόκουκλες
(30x20) εκ. 

€ 25,80 | 105.004
Η «Κοκκινοσκουφίτσα» µε 6 γαντόκουκλες (30x20) εκ. 

€ 25,80 | 105.017
Ο Λύκος και τα τρία γουρουνάκια µε 5 γαντόκουκλες (30x20) εκ. 

€ 25,80 | 105.006
Ο Γιάννης και η φασολιά µε 6 γαντόκουκλες (30x20) εκ. 

€ 40,85  
| 105.016
Τα παιδιά του 
κόσµου µε 8 
γαντόκουκλες 
(30x20) εκ. 

€ 20,77 | 105.025
Η Χρυσοµαλλούσα και οι τρεις αρκουδίτσες µε 5 γαντόκουκλες
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€ 83,79  
| 9.009
Κουκλοθέατρο 
µεγάλο 
(82x35x147) εκ. 

€ 80,85 | 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. 

€ 39,51  
| 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. 

€ 20,59 | 9.010-01
Κουκλοθέατρο τύπου Γ’
∆ιαθέτει πόρτες για µεγαλύτερη σταθερότητα 
(59x24x89) εκ. 

€ 20,59 | 9.010
Κουκλοθέατρο τύπου Α’
∆ιαθέτει πόρτες για µεγαλύτερη σταθερότητα 
(59x24x89) εκ. 

€ 18,69 | 9.007
Κουκλοθέατρο τύπου Β’
Ξύλινο κουκλοθέατρο άριστης κατασκευής (57x4x90) εκ. 

€ 41,07 | 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. 



432 Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ

∆
ρα

µα
το

πο
ίη

σ
η

Κ
ου

κλ
οθ

έα
τρ

α

€ 42,25 | 230.006
Κουκλοθέατρο κ σκηνή «Καραγκιόζη» 2 σε 1
(77x2x110) εκ. 

€ 14,00 | 230.001
Κουκλοθέατρο επιτραπέζιο Νο 1
(44x2x62) εκ. 

€ 18,05 | 230.002
Κουκλοθέατρο Νο 2
(52x2x89) εκ. 

€ 22,00 | 230.003
Κουκλοθέατρο Νο 3
(55x2x100) εκ. 

€ 28,57 | 230.004
Κουκλοθέατρο Νο 4
(59x2x105) εκ. 

“ ”
Ξύλινα µε πόρτες για µεγαλύτερη σταθερότητα από ξύλο οξιάς και µη τοξικά χρώµατα.
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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

€ 4,28 | 9.008
Γαντόκουκλες κουκλοθεάτρου µε µαλλιά
Πανέµορφες κούκλες µε µαλλιά (13x10x30) εκ. 

€ 14,17 | 9.011
Τα «3 γουρουνάκια» µε 4 γαντόκουκλες
(41x28x9) εκ. 

€ 14,17 | 9.012
Ο «λύκος και τα κατσικάκια» µε 4 γαντόκουκλες
(41x28x9) εκ. 

€ 14,17 | 9.013
Η «κοκκινοσκουφίτσα» µε 4 γαντόκουκλες
(41x28x9) εκ. 

€ 14,17 | 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) εκ., 
αναλόγως του σχεδίου.
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€ 13,16 | 105.018
Η «κοκκινοσκουφίτσα» µε 5 δακτυλόκουκλες
(30x22) εκ. 

€ 13,16 | 105.019
Ο «λύκος και τα 3 
γουρουνάκια» µε 5 
δακτυλόκουκλες
(30x22) εκ. 

€ 14,02 | 105.020
Ο «Πινόκιο» µε 5 δακτυλόκουκλες
(30x22) εκ. 

€ 13,08 | 105.023
Άγρια ζώα µε 10 δακτυλόκουκλες
(30x22) εκ. 

€ 18,62 | 105.024
Τα «επαγγέλµατα» µε 10 δακτυλόκουκλες
(30x22) εκ. 

€ 14,17 | 9.025
Μύθοι του Αισώπου µε 4 γαντόκουκλες
Περιλαµβάνονται το λιοντάρι, ο γάιδαρος, το ποντίκι και ο κόκορας (41x28x9) εκ. 
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€ 14,17 | 9.025
Μύθοι του Αισώπου µε 4 γαντόκουκλες
Περιλαµβάνονται το λιοντάρι, ο γάιδαρος, το ποντίκι και ο κόκορας (41x28x9) εκ. 
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€ 24,04 | 105.034
Ζώα φάρµας µε 6 γαντόκουκλες
(35x1x25) εκ. 

€ 24,04 | 105.035
Κατοικίδια ζωάκια µε 6 γαντόκουκλες
(35x1x25) εκ. 

€ 3,93 | 9.031
Ο Καραγκιόζης (βιβλίο & cd) 
µε τέσσερα έργα Νο.3

€ 5,82 | 9.026
Σετ «Θάλασσα και βάρκα»

€ 5,82 | 9.027
Σετ «∆έντρο και σπηλιά»

€ 4,80 | 9.028
Σετ «Πιθάρι και γραφείο»

€ 3,93 | 9.029
Ο Καραγκιόζης (βιβλίο & cd) 
µε τέσσερα έργα Νο.1

€ 3,93 | 9.032
Ο Καραγκιόζης (βιβλίο & cd) 
µε τέσσερα έργα Νο.4

€ 3,93 | 9.030
Ο Καραγκιόζης (βιβλίο & cd)  
µε τέσσερα έργα Νο.2
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Σετ «σαράι και 
καλύβα»
∆ιαστάσεις σαράι 
(34x20) εκ. και 
καλύβας (25x18) εκ.  

€ 29,77 | 9.033
Σετ «Καραγκιόζη» 
(σκηνή, βιβλίο, cd, 4 φιγούρες, αυτοκόλλητα)
Ξύλινη σκηνή διαστάσεων (88x57) εκ., 4 φιγούρες µε ξύλινες χειρολαβές 
(Καραγκιόζης, Χατζιαβάτης, Μπαρµπαγιώργος, Μορφονιός), CD µε 4 
ηχογραφηµένες παραστάσεις θεάτρου σκιών (διάρκεια 58 λεπτά), αυτοκόλλητα για 
το στολισµό της σκηνής και βιβλιαράκι µε τις ιστορίες σε διαλόγους (34 σελίδες) 
(94x29x59) εκ. 

€ 20,09 | 9.036
Σετ «Καραγκιόζη» Νο.3 
(βιβλίο,cd,8 
φιγούρες,σκηνικά)

€ 16,37 | 9.035
Σετ «Καραγκιόζη» Νο.2 
(βιβλίο,cd,6 φιγούρες 
σκηνικά)

€ 12,65 | 9.034
Σετ «Καραγκιόζη» Νο.1  
(4 φιγούρες,σκηνικά βιβλίο & cd)

€ 22,00 
| 230.005
Σκηνή 
«Καραγκιόζη»
(80x2x70) εκ. 

€ 18,29  
| 9.017
Ξύλινη σκηνή 
«Καραγκιόζη»
Είναι χειροποίητη, 
ελληνικής κατασκευής. 
Το σκηνικό της ξύλινης 
σκηνής απεικονίζει σαράι 
και καλύβα (88x60) εκ. 

€ 21,22 | 9.018 Ξύλινη σκηνή «Καραγκιόζη» µε πόρτες
∆ιαθέτει πόρτες στήριξης ενώ είναι χειροποίητη, πολύ σταθερή, ελληνικής κατασκευής. 
Το σκηνικό της ξύλινης σκηνής απεικονίζει σαράι και καλύβα (94x29x59) εκ. 
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€ 4,34 | 9.021-00
Φιγούρες θεάτρου σκιών «Καραγκιόζης» (13x31) εκ. 

€ 3,59 | 9.021-01
Φιγούρες θεάτρου σκιών «Αγλαϊα» (10x30) εκ. 

€ 3,59 | 9.021-02
Φιγούρες θεάτρου σκιών «Χατζιαβάτης» (12x31) εκ. 

€ 4,34 | 9.021-03
Φιγούρες θεάτρου σκιών «Μπαρµπαγιώργος» (15x37,5) εκ.

€ 3,59 | 9.021-04
Φιγούρες θεάτρου σκιών «σιορ ∆ιονύσης» (13,5x32) εκ. 

€ 3,59 | 9.021-05
Φιγούρες θεάτρου σκιών «Μορφονιός» (15,5x27) εκ. 

€ 3,59 | 9.021-06
Φιγούρες θεάτρου σκιών «Σταύρακας» (11,5x31,5) εκ. 

€ 3,59 | 9.021-07
Φιγούρες θεάτρου σκιών «Πασάς» (10x34,5) εκ. 

€ 3,59 | 9.021-08
Φιγούρες θεάτρου σκιών «Βεζύρης» (10x32) εκ. 

€ 3,59 | 9.021-09
Φιγούρες θεάτρου σκιών «Βελιγκέκας» (12x33) εκ. 

€ 3,59 | 9.021-10
Φιγούρες θεάτρου σκιών «Βεζυροπούλα» (10x27,5) εκ. 

€ 3,59 | 9.021-11
Φιγούρες θεάτρου σκιών «Πεπόνιας» (12x28,5) εκ. 

€ 3,59 | 9.021-12
Φιγούρες θεάτρου σκιών «Καπετάνιος» (15x37,5) εκ. 

€ 3,90 | 9.021-13
Φιγούρες θεάτρου σκιών «Κοπέλα» (10x27) εκ.

€ 3,59 | 9.021-14
Φιγούρες θεάτρου σκιών «Κρητικός» (11,5x33) εκ. 

€ 3,25 | 9.021-15
Φιγούρες θεάτρου σκιών «Κολλητήρι» (10x24) εκ. 

€ 3,25 | 9.021-16
Φιγούρες θεάτρου σκιών «Κοπρίτης» (10x24) εκ. 

€ 3,25 | 9.021-17
Φιγούρες θεάτρου σκιών «Μπιριγκόγκος» (7x18) εκ. 

€ 4,34 | 9.021-18
Φιγούρες θεάτρου σκιών «Μέγας Αλέξανδρος» (13x36) εκ. 

€ 3,59 | 9.021-19
Φιγούρες θεάτρου σκιών «Φίδι» (6,5x21,5) εκ. 

€ 3,59 | 9.021-25
Φιγούρες θεάτρου σκιών «Μπέης» (11x30) εκ. 

€ 3,59 | 9.021-26
Φιγούρες θεάτρου σκιών «Εβραίος» (11x28) εκ. 
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€ 5,07 | 179.046
Οι περιπέτειες της Ροζούλας,  
το παρατσούκλι µου.  
Εξερεύνηση περιβάλλοντος (24x1x24) εκ. Σελίδες 24.

€ 5,07 | 179.047
Οι περιπέτειες της Ροζούλας,   
το δώρο της µαµάς µου. 
Εξερεύνηση περιβάλλοντος (24x1x24) εκ. Σελίδες 24.

€ 5,07 | 179.048
Οι περιπέτειες της Ροζούλας,   
µια υπέροχη στολή. 
Εξερεύνηση περιβάλλοντος (24x1x24) εκ. Σελίδες 24.

€ 22,45 | 109.007
Τρένα και τρενάκια 
(βιβλίο - κασέτα)  

€ 22,45 | 109.009
Pυθµικές αξίες 
(βιβλίο-κασέτα)

€ 22,66 | 109.012
Αποκριά
(βιβλίο - κασέτα)  

€ 22,45 | 109.015
Eλεύθερη κίνηση 
(βιβλίο-κασέτα)

€ 21,69 | 109.017
Πασχαλιά 
(βιβλίο-κασέτα)

€ 22,45 | 109.020
Pυθµικά µοτίβα 
(βιβλίο-κασέτα)

€ 22,45 | 109.008
Eλάτε να γίνουµε φίλοι 
(βιβλίο-κασέτα)

€ 22,45 | 109.018
Xώρος 
(βιβλίο-κασέτα)



439Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ

Β
ιβ

λί
α 

- 
cd

 -
 d

vd
Β

ιβ
λί

α 
σε

 π
ρο

σφ
ορ

άΣΕΙΡΑ: Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 

€ 7,01 (ανά τµχ.) | 183.041 Η πρώτη µου µυθολογία 3 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   
46 Ο Περσέας και η Μέδουσα   
39 Η θυσία της Ιφιγένειας 

€ 11,63 
 | 76.014
Η Γούπυ 
στην Εθνική 
Βιβλιοθήκη  
(βιβλίο + CD)

€ 11,63  
| 76.012
Η Γούπυ και 
οι µικρές 
ανεµοβλογίτσες 
(βιβλίο + CD)

€ 4,52 (ανά τµχ.) | 75.006 
Kασέτες της Kαψάσκη
Κασέτες µε διαφορετικά θέµατα για ευχάριστες και εποικοδοµητικές ώρες στο σχολείο και στο σπίτι. Για τα περιεχόµενα βλέπε στις σελ. 448-449 (11x1,5x7) εκ. 

€ 15,53 | 80.002
Η τρελοπαρέα µε αυτοκόλλητα
Συµπληρώστε τα αστεία πρόσωπα των βιβλίων, χρησιµοποιώντας τα αυτοκόλλητα 
που βρίσκονται στην πρώτη και την τελευταία σελίδα τους. Χρωµατίστε τα και 
διακοσµήστε τα όπως ακριβώς θέλετε. Κόψτε, ακολουθώντας τις διακεκοµµένες 
γραµµές στο πίσω µέρος του κάθε προσώπου. Περάστε ένα λαστιχάκι στις πλαϊνές 
τρύπες. Και να! Φτιάξατε µια αστεία µάσκα για να παίξετε! ∆ιασκεδάστε, παίξτε 
θέατρο, κάντε πάρτυ µε τους φίλους σας, διακοσµήστε το δωµάτιο σας, αποτελείται 
από 6 βιβλία. (24,5x1,5x27) εκ.
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€ 10,28 | 205.003
Τικ και Τέλα:Το ήσυχο σαλιγκάρι
Μια ιστορία για τις διαφορές ανάµεσα σε φίλους 
(22x22) εκ. Σελίδες 32.

€ 9,35 | 205.036 
Τικ και Τέλα: Ο καινούργιος φίλος
Μια τρυφερή ιστορία για τα παιδιά και τη σηµασία της 
φιλίας στη ζωή τους (22x22) εκ. Σελίδες 32.

€ 9,35 | 205.017
Τικ και Τέλα:Ο βατραχάκος
Μια αστεία ιστορία στην οποία κάθε παιδί 
που έχει χάσει ή ξεχάσει το αγαπηµένο του 
κουκλάκι, θα αναγνωρίσει τον εαυτό του 
(22x22) εκ. Σελίδες 32.

€ 12,17 | 205.022
Μια στάλα µέλι
Το ήσυχο χωριό των µυρµηγκιών 
αναστατώνεται από ένα αναπάντεχο, 
ουρανοκατέβατο δώρο. Παραδίπλα, 
µια αρκούδα µε λιγούρα περιφέρεται 
ανυποψίαστη στο δάσος. Μα πώς συνδέονται 
όλα αυτά; Μαντέψτε! Με µια στάλα µέλι… 
(22x22) εκ. Σελίδες 32.

€ 8,41  
| 205.014
Τικ και Τέλα:  
Ψάξε βρες
∆ες τα αντικείµενα στο 
κάτω µέρος της σελίδας, 
προσπάθησε να τα βρεις µέσα 
στη µεγάλη εικόνα και να πεις 
τη λέξη δυνατά (23x29) εκ. 
Σελίδες 30.

€ 12,56 | 205.023
Θέλω!
Τι κρύβεται πίσω από τα άπειρα «θέλω» 
των παιδιών και ίσως των ενηλίκων; 
(20x25) εκ. Σελίδες 40.

€ 10,28 | 205.015
Τικ και Τέλα:
Το χριστουγεννιάτικο δέντρο
Μια αστεία ιστορία µε πολλά στολίδια για να 
µετρήσουν τα παιδιά και λίγα λόγια για την ευγένεια 
και την ειλικρίνεια (22x22) εκ. Σελίδες 32.

€ 12,56 | 205.024
Κουκούτσης & Αβγούλα
Οι αληθινοί φίλοι πάντα βρίσκουν τον 
τρόπο, µέσα στον κύκλο της ζωής, να 
νοιώθουν συνδεδεµένοι ο ένας µε τον 
άλλον και να ανταµώνουν (25x27,5) εκ. 
Σελίδες 32.

€ 9,35 | 205.016
Τικ και Τέλα:Το µπαλόνι
Μια τρυφερή ιστορία για τα παιδιά που τους αρέσει να παίζουν 
µε µπαλόνια και σαπουνόφουσκες (22x22) εκ. Σελίδες 32.

€ 12,56 | 205.025
Τι χρώµα είναι το φιλί;
Τι χρώµα είναι άραγε το φιλί; Κόκκινο 
όπως µια νόστιµη σάλτσα ντοµάτας; 
Μπα... κόκκινο είναι και το χρώµα του 
θυµού. Μήπως πράσινο... (29x21) εκ. 
Σελίδες 40.

€ 9,35 | 205.018
Τικ και Τέλα:
Η λιµνούλα
Μια τρυφερή ιστορία για 
παιδιά που µαθαίνουν να 
πηγαίνουν µόνα τους στην 
τουαλέτα (22x22) εκ. 
Σελίδες 32.

€ 9,35 | 205.019
Τικ και Τέλα:
Το σούπερ πατίνι
Μια τρυφερή ιστορία για 
µικρά παιδιά που µιλάει για 
τη φιλία και για τη σηµασία 
της συγγνώµης (22x22) εκ. 
Σελίδες 32.

€ 9,35 | 205.020
Τικ και Τέλα:
Το τέρας
Μια τρυφερή ιστορία για 
τα µικρά παιδιά που τα 
παρακινεί να αντιµετωπίζουν 
αυτό που τα φοβίζει (22x22) 
εκ. Σελίδες 32.

€ 9,35 | 205.036
Τικ και Τέλα: 
Ο καινούριος φίλος  
(22x22) εκ. 
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€ 7,89  
| 179.115
∆ιπλό παιχνίδι
Θα χρειαστούν κάµποσες 
Κάρπεντερ πριν κατορθώσει 
να βρει τον αποστολέα 
αυτού του παράξενου 
πακέτου (13x20) εκ. 
Σελίδες 96.

€ 7,89 
| 179.116
Τα χαµένα πατίνια
Αυτά που φέρνει τελικά στο 
φως ο διάσηµος ντετέκτιβ 
δε θα µπορούσε να τα 
υποψιαστεί ούτε στα πιο 
τρελά του όνειρα (13x20) 
εκ. Σελίδες 96.

€ 7,89  
| 179.117
Η εκδίκηση της 
σοκολάτας
Η υπόθεση είναι πεντακάθαρη 
και ο Κλουζ παρασέρνει τους 
δράστες σε µια ακαταµάχητα 
γλυκιά παγίδα (13x20) εκ. 
Σελίδες 96.

€ 13,61 | 205.026
Τάτα;
Πόσα πράγµατα χρειαζόµαστε για να 
περάσουµε καλά µε τους φίλους µας; 
(20x28) εκ. Σελίδες 40.

€ 12,56 | 205.027
Να βοηθήσει θέλει το µικρό κουνέλι
Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια µε ήρωα το θαρραλέο 
Μικρό Κουνέλι, που αποτυπώνει εξαιρετικά τον τρόπο 
που τα µικρά παιδιά επικεντρώνονται σε έναν απλό στόχο 
(25,9x26,5) εκ. Σελίδες 32.

€ 12,17 | 205.028
Ο κλέφτης των φύλλων
Μια πανέξυπνη, αστεία ιστορία που µιλάει για 
την τεράστια έκπληξη ενός σκίουρου, κάθε φορά 
που αλλάζουν οι εποχές του χρόνου (25x27,5) 
εκ. Σελίδες 32.

€ 12,17 | 205.029
Πώς να κρύψεις ένα λιοντάρι στο σχολείο;
Τα λιοντάρια δεν επιτρέπεται να πηγαίνουν στο σχολείο, αλλά το 
λιοντάρι της Έλλης δεν θέλει να µένει µόνο του. Την ακολουθεί 
στα κρυφά και κατά λάθος βρίσκεται µαζί της στη σχολική 
εκδροµή στο µουσείο... (28x25) εκ. Σελίδες 32.

€ 12,17 | 205.030
Η µέρα που τα κραγιόνια 
τα παράτησαν
Το µόνο που ήθελε ο καηµένος ο 
Ντάνκαν, ήταν να ζωγραφίζει. Όταν 
όµως άνοιξε την κασετίνα του, βρήκε 
ένα σωρό γράµµατα που όλα τους 
έλεγαν το ίδιο: τα παρατάµε! Το 
Μπεζ είχε κουραστεί να είναι η σκιά 
του Καφέ. Το Μπλε χρειαζόταν ένα 
διάλειµµα µετά από τόση δουλειά 
ενώ το Ροζ ζητούσε απλώς να 
χρησιµοποιηθεί. Το Πράσινο δεν 
είχε παράπονα αλλά ζητούσε να 
φιλιώσουν το Κίτρινο µε το Πορτοκαλί. 
Τι µπορούσε να κάνει ο Ντάνκαν; 
(26x26) εκ. Σελίδες 38.

€ 12,37 | 205.031
Ο δρόµος για το σπίτι
Ήταν κάποτε ένα αγόρι που 
βρέθηκε µια µέρα στο φεγγάρι 
και δεν µπορούσε να γυρίσει 
πίσω. ∆εν ήταν µόνο του όµως...
Τι θα κάνει άραγε το αγόρι, 
ειδικά τώρα, που υποψιάζεται ότι 
κάπου µέσα στο σκοτάδι υπάρχει 
ένα πλάσµα που καραδοκεί για 
να τον φάει; Ευτυχώς, γρήγορα 
αντιλαµβάνεται ότι το πλάσµα 
είναι φιλικό, οπότε όλα αλλάζουν 
κι επιπλέον µπορεί ο ένας να 
βοηθήσει τον άλλον για να 
γυρίσει ο καθένας στο σπίτι του 
(26x26) εκ. Σελίδες 32.

€ 12,17 | 205.032
Ανάποδα
Που κρύβεται η αλήθεια; Τι αξίζει 
στ’ αλήθεια; Ένα τρυφερό παραµύθι 
µε έντονο συµβολισµό. Για το βιβλίο 
αυτό ο συγγραφέας απέσπασε 
το 2015, το βραβείο «Πηνελόπη 
Μαξίµου»  Σελίδες 32.

€ 6,90 | 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...∆ώρο η αφήγηση της 
ιστορίας σε QR CODE (14x20,5) εκ. Σελίδες 64.

€ 6,90 | 179.110
Πρόβατα ενωµένα ποτέ 
κυνηγηµένα
Ένα βιβλίο για τη θυµατοποίηση. ∆ώρο 
η αφήγηση της ιστορίας σε QR CODE 
(14x20,5) εκ. Σελίδες 56.



442 Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ

Β
ιβ

λί
α 

- 
cd

 -
 d

vd
Μ

ικ
ρέ

ς 
Ισ

το
ρί

ες
 

€ 13,89 | 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... 
(20x26,5) εκ. Σελίδες 102.

€ 13,89 | 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 88.

€ 13,89 | 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.

€ 13,89 | 179.061
Ο κος Ζαχαρίας 
και η κα 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 104.

€ 13,89 | 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. 
Σελίδες 80.

€ 10,94 | 179.104
Ο Σαλιγκαγκάριν  
πάει στ’ άστρα
Ο Σαλιγκαγκάριν ξεκινάει ένα 
µεγάλο και ριψοκίνδυνο ταξίδι, 
προκειµένου να δει τον κόσµο πέρα 
από τα µαρούλια όπου γεννήθηκε 
και µεγαλώνει... (22x26) εκ. 
Σελίδες 48.

€ 6,90 | 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. 
∆ώρο η αφήγηση της ιστορίας σε QR CODE (14x20,5) εκ. Σελίδες 56.

€ 6,90 | 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. ∆ώρο η αφήγηση της 
ιστορίας σε QR CODE (14x20,5) εκ. 
Σελίδες 56.

€ 9,86 | 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 48.

€ 9,86 | 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 τoν εαυτό 
της (17x24) εκ. Σελίδες 48.

€ 9,86 | 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.

€ 11,91 | 179.105
Το ελαφοκάραβο
Ο Μάρκο, µια αλεπού µε ανήσυχο πνεύµα, επιβιβάζεται σε 
ένα παράξενο καράβι. Το πλήρωµα, αποτελείται 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 απαντήσεις σε 
πολύ σηµαντικές ερωτήσεις (28x20,5) εκ. Σελίδες 48.
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€ 4,94 | 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; (14x20,5) 
εκ. Σελίδες 32.

€ 4,94 | 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.

€ 4,94 | 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.

€ 4,94 | 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.

€ 4,94 | 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.

€ 7,89 | 179.163
Κιλόµπο, ο 
βρώµικος 
ελεφαντάκος
Μία φιλόξενη αγκαλιά 
γεφυρώνει κάθε απόσταση 
(21x21) εκ. Σελίδες 36.

€ 4,94 | 179.158
Η γυναίκα του γίγαντα
Κακός είναι κι ο γίγαντας της 
ιστορίας µας. Η γυναίκα του όµως... 
τον αγαπάει και τον φροντίζει. 
Έτσι βρίσκει τρόπο να µερέψει την 
αγριάδα του και να µαλακώσει τον 
θυµό του (14x20,5) εκ. Σελίδες 32.

€ 11,93 | 179.164
Ο πρίγκιπας θέλει τσίσα 
του
Μια ξεκαρδιστική ιστορία για όλα τα 
παιδιά που δεν πήγαν στην τουαλέτα 
όταν µπορούσαν και ύστερα…
έτρεχαν και δεν έφταναν (23x29) 
εκ. Σελίδες 40.

€ 10,94 | 179.165
Ο λύκος που έπεσε από το 
βιβλίο του
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 (22,5x27,5) εκ. Σελίδες 32.

€ 10,93 | 179.162
Ο µικρός ιππότης
Μια υπέροχα εικονογραφηµένη 
ιστορία για τη φιλία, την 
αλληλεγγύη, τον φόβο και τους 
τρόπους αντιµετώπισής του (21x28) 
εκ. Σελίδες 64.

€ 4,94 | 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. Σελίδες 32.

€ 6,90 | 179.112
Πώς γεννήθηκαν τα 
όνειρα
Ένα παραµύθι που προσπαθεί 
να εξηγήσει τη γέννηση των 
ονείρων και τις ηθικές αξίες 
(14x20,5) εκ. Σελίδες 64.
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€ 4,94 | 179.140
Ζητείται ιππότης!
Ο Αντώνιος έχει ένα µεγάλο όνειρο. 
Να γίνει ιππότης, µε πανοπλία και 
περικεφαλαία. Μα και έναν µεγάλο 
φόβο: το σκοτάδι... (14x20,5) εκ. 
Σελίδες 32.

€ 4,94 | 179.141
Παπαγάλος πειρατής
Ο γκρίζος Αφρικανός παπαγάλος ήτανε 
ταξιδευτής µεγάλος. Είχε όµως καηµό να 
γίνει πειρατής… (14x20,5) εκ. Σελίδες 
32.

€ 4,94 | 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. 
Σελίδες 32.

€ 4,94 | 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... 
(14x20,5) εκ. Σελίδες 32.

€ 4,94 | 179.144
Τα γουρουνάκια της ευτυχίας
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 32.

€ 4,94 | 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.

€ 4,94 | 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.

€ 4,94 | 179.147
Η µητριά µε τη χρυσή καρδιά
Μια ηρωίδα εντυπωσιακή, η µητριά, 
καταφέρνει να προσεγγίσει το θετό της 
παιδάκι µε τρόπο που ανατρέπει όλα τα 
στερεότυπα, όχι µόνο των παραµυθιών 
(14x20,5) εκ. Σελίδες 32.

€ 4,94 | 179.148
Τα δύο αδέρφια
 και το φεγγάρι
∆υο αδέρφια παίζουν κι ονειρεύονται. 
Ένα άλογο που τρέχει σαν τον άνεµο. 
Μια κουζίνα όπου ψήνονται θαύµατα. 
Γλυκά ψωµάκια γεµιστά µε παραµύθια... 
(14x20,5) εκ. Σελίδες 32.

€ 4,94 | 179.149
Μια αλεπουδίτσα 
πονηριά σταλίτσα
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 32.

€ 4,94 | 179.150
Η νεράιδα µαγείρισσα
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.

€ 4,94 | 179.151
Ο ραφτάκος των λέξεων
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 32.
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€ 10,94 | 179.167
Ο Μπρούνο έχει 100 
φίλους
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.

€ 6,90 | 179.169
Ο κύριος Κιουκ έχει λόξιγκα
Μια διασκεδαστική και όµορφα 
εικονογραφηµένη ιστορία, που διδάσκει 
στο παιδί τα οφέλη της υγιεινής διατροφής 
(14x20,5) εκ. Σελίδες 48.

€ 6,90 | 179.170
Η Αλίκη στη χώρα της 
περιέργειας
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.

€ 6,90 | 179.171
Αστέρια στον πάτο της 
λίµνης
Όλα αρχίζουν µε µια παρεξήγηση 
και τελειώνουν µ’ ένα παιχνίδι… 
(14x20,5) εκ. Σελίδες 56.

€ 6,90 | 179.172
Η Μελίνα ντετέκτιβ
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.

€ 7,89 | 179.173
Η δασκάλα των χρωµάτων
Θα καταφέρει η δύναµη της αγάπης 
να µαλακώσει τη σκληρή καρδιά του; 
(14x20,5) εκ. Σελίδες 72.

€ 7,89 | 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.

€ 7,89 | 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 (14x20,5) εκ. Σελίδες 72.

€ 4,94 | 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. Σελίδες 32.

€ 4,94 | 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.

€ 4,94 | 179.138
Το όνοµα του δράκου
Μια φορά κι έναν καιρό, σε µια 
πόλη κατέφτασε έναν φοβερός και 
τροµερός δράκος, που τραγουδούσε: 
∆ράκος είµαι που πεινάει/τρώει και 
δε σταµατάει/µόνο τ’ όνοµά µου αν 
βρείτε/θα µε ξεφορτωθείτε (14x20,5) 
εκ. Σελίδες 32.

€ 4,94 | 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... (14x20,5) εκ. Σελίδες 32.
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€ 9,58 | 180.007
Το αυγό 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.

€ 8,64 | 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.

€ 4,73 | 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.

€ 8,15 | 180.010
Καλώς τον κύριο Κοκ
Ο κύριος ΚΟΚ είναι ο µπαµπάς του 
Σταµάτη και του Γρηγόρη. Είναι 
αυτός που, µε λίγα λόγια, ορίζει 
τους κανόνες για να κυκλοφορούµε 
όλοι µε ασφάλεια στους 
δρόµους. Στο τέλος του βιβλίου 
σας περιµένουν διασκεδαστικές 
δραστηριότητες παρέα µε τον κύριο 
ΚΟΚ (21x21) εκ. Σελίδες 48.

€ 14,38 | 180.012
Η Βίβλος για παιδιά
Για το βιβλίο αυτό έχουν 
επιλεγεί οι γνωστότερες και 
πιο αγαπηµένες ιστορίες από 
την Καινή και Παλαιά ∆ιαθήκη 
µε πλούσια, πανέµορφη και 
πρωτότυπη εικονογράφηση 
(21x28) εκ. Σελίδες 144.

€ 10,40 | 180.019
Το παπάκι που δεν του άρεσαν 
τα ποδαράκια του
Στο παπάκι της ιστορίας µας δεν άρεσαν τα 
κίτρινα ποδαράκια του. Γιαυτό 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.

€ 7,20 | 180.048
Ποτέ-ποτέ πια!
Μια ιστορία που µιλάει µε χιούµορ για 
την τηλεόραση και για όλα όσα αυτή 
δεν µας αφήνει να χαρούµε (21x21) 
εκ. Σελίδες 32.

€ 6,71 | 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.

€ 7,20 | 180.035
Οι περιπέτειες του 
βαρόνου Μινχάουζεν
Ο βαρόνος Μινχάουζεν, ο 
µεγαλύτερος ψεύτης όλων των 
εποχών, ζωντανεύει εδώ σε µια 
µοναδική διασκευή για παιδιά 
(23x22) εκ. Σελίδες 36.

€ 8,15 | 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.

€ 7,20 | 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.

€ 13,89 | 179.062
Ένα κεράκι για το ρινοκεράκι
Ένα πρωί, ο Ροδόλφος το ρινοκεράκι βλέπει στο 
τραπέζι του σαλονιού µια πελώρια, λαχταριστή 
τούρτα και στη µέση της τούρτας ένα κόκκινο κεράκι 
να τρεµοσβήνει. ∆εν έχει παρά να σβήσει το κεράκι 
και να φάει την πεντανόστιµη τούρτα! Το κεράκι 
όµως είναι πολύ ζόρικο. Όσο και να φυσάει, όσο 
και να ξεφυσάει, ο Ροδόλφος δεν καταφέρνει να 
το σβήσει. Τότε πεισµώνει. Αφού δεν µπορεί να το 
σβήσει φυσώντας, αποφασίζει να χρησιµοποιήσει 
άλλους τρόπους (20x1x26,5) εκ. Σελίδες 94.
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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
Έφτιαξε στη χαίτη το λιοντάρι τη 
χωρίστρα, σήκωσε την τίγρη και τη 
χόρεψε στην πίστα... (22,5x22,5) εκ. 
Σελίδες 32.

€ 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.

€ 15,00 | 79.046
Το κορίτσι που κρύφτηκε σ ένα 
πορτοκάλι
Η µικρή Άννα ποτέ δεν καταφέρνει να νικήσει, όταν 
παίζει κρυφτό µε τους φίλους της. Ώσπου µια µέρα, 
η αγαπηµένη της γιαγιά από τη Θεσσαλονίκη της 
χαρίζει το µαγικό χρυσαφένιο πορτοκάλι (23,5x26) 
εκ. Σελίδες 24.

€ 9,12 | 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.

€ 9,12 | 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.

€ 8,87 | 179.128
Πράκτορες του πλανήτη-Τα τέρατα 
των ωκεανών
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 96.

€ 7,89 | 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 
(17x24) εκ. Σελίδες 80.

€ 8,87 | 179.126
Γίνε πράκτορας του 
πλανήτη
Τολµάς να αναλάβεις µια 
µυστήρια, άκρως απόρρητη 
αποστολή γεµάτη εκπλήξεις; 
(14x20,5) εκ. Σελίδες 128.

€ 8,87 | 179.127
Πράκτορες του 
πλανήτη-Η εκδίκηση 
του Πουφ
Έχεις µονάχα 24 ώρες να βρεις 
τα τρία υπερόπλα και να σώσεις 
τον κόσµο (14x20,5) εκ.  
Σελίδες 96.

€ 8,48 | 205.001
Πού είναι η κυρία Τ-ρεξ;
Έλα να παίξουµε κρυφτό στον κόσµο 
των δεινοσαύρων! Η παιχνιδιάρικη 
εικονογράφηση και ο καθρέφτης-
έκπληξη θα δώσουν µεγάλη χαρά στον 
µικρό αναγνώστη! Βιβλίο που ενισχύει 
παρατηρητικότητα, λεξιλόγιο, αντίληψη και 
µνήµη (18x18) εκ. Σελίδες 10.

€ 6,61 | 205.021
Ο Τζου Τζούκι 
ψάχνει τη µαµά του!
Από ανθεκτικό χαρτόνι, µε 
κινούµενα µέρη, γεµάτα 
εκπλήξεις! (18x18) εκ. 
Σελίδες 8.
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€ 6,40 | 80.082
Μαγικές ιστορίες
Μια συλλογή µε τα ωραιότερα κλασικά 
παραµύθια, Χιονάτη, Κοκκινοσκουφίτσα, 
Σταχτοπούτα, Το µικρό ελαφάκι Μπάµπι 
(17x21) εκ. Σελίδες 96.

€ 6,40 | 80.081
Η Βίβλος
Ιστορίες από την Παλαιά ∆ιαθήκη (17x21) 
εκ. Σελίδες 96.

€ 6,40 | 80.085
Ιστορίες από την φάρµα
Φανταστικές ιστορίες µε ζωάκια από τη 
φάρµα και 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
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; «∆εν 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 | 80.107
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 
∆εινόσαυρους. Μήπως το τερατάκι µας 
αυτή τη φορά το παράκανε; (25x28) 
εκ. Σελίδες 24.

€ 8,00 | 80.121
Ιστορίες µε πριγκίπισσες
Θα βρείτε έξυπνες, αστείες, 
περιπετειώδεις και συγκινητικές ιστορίες 
µε λογιών-λογιών πριγκίπισσες (22x28) 
εκ. Σελίδες 42.

€ 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 να βρίσκετε απαντήσεις στα ερωτήµατα τους.
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€ 8,00  
| 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 (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 (24,5x24,5) εκ. Σελίδες 24.

€ 6,40  
| 80.133
Γλυκές ιστορίες
Τα πιο όµορφα κλασικά 
παραµύθια ζωντανεύουν 
στις σελίδες του 
υπέροχου αυτού βιβλίου 
(17x21) εκ. Σελίδες 96.

€ 7,20 | 180.043
∆ε θέλω µωβ µύτη!
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.

€ 8,64 | 180.060
Ντενεκεδούπολη
Η Ντενεκεδούπολη είναι µια 
πολιτεία αλλιώτικη απ τις 
άλλες. ∆εν είναι φτιαγµένη 
από τούβλα, πέτρες, τσιµέντο 
ή γυαλί. Είναι ολόκληρη 
φτιαγµένη από ντενεκέδες. 
Και µένουν σ αυτή, τι... 
άλλο; Ντενεκεδάκια. Ζούσαν 
όλα πολύ ευτυχισµένα στην 
Ντενεκεδούπολη, ώσπου µια 
µέρα... (24x24) εκ. 
Σελίδες 28.

€ 8,32 | 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.

€ 10,93 | 179.122
Ο κύριος Κούνελος και το εργοστάσιο 
σοκολάτας
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. Σελίδες 40.

€ 11,93 | 179.166
Μια του κλέφτη, δυο του 
κλέφτη...
Μια έξυπνη και ξεκαρδιστική ιστορία που 
θα ενθουσιάσει όλα τα παιδιά (25x29)  
εκ. Σελίδες 40.

€ 10,40 | 180.005
Ο συναχωµένος κόκορας
Ο Ερίκος είναι ένας ωραίος κόκορας µε χρυσοκόκκινη ουρά 
και πλουµιστό λειρί. Ξυπνάει κάθε πρωί τους κατοίκους της 
Ντελαγκράτσια, κακαρίζοντας µε έξι διαφορετικούς τρόπους. 
Μια µέρα όµως πέφτει µια δυνατή νεροποντή και ο Ερίκος 
συναχώνεται... (19x20) εκ. Σελίδες 60.
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€ 8,51 | 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 (21x27,5) εκ. Σελίδες 48.

€ 7,20 | 180.037
Τρελαντώνης
Ο σκανταλιάρης ήρωας της Πηνελόπης ∆έλτα ζωντανεύει εδώ 
σε µια µοναδική διασκευή για παιδιά (23x22) εκ. Σελίδες 36.

€ 10,94 | 179.100
Οι Μύθοι του Αισώπου 
(βιβλίο και cd)
Γνωστοί και άγνωστοι µύθοι του 
Αισώπου, ζωντανεύουν µέσα 
από µοναδικά έργα ζωγραφικής. 
Περιλαµβάνει cd µε 10 τραγούδια 
(21x28) εκ. Σελίδες 48.

€ 8,39 | 180.038
Η γατούλα  
της βιτρίνας και οι 
αδέσποτοι φίλοι της
Ένα παραµύθι για τα αδέσποτα 
ζώα (24,5x24,6) εκ.  
Σελίδες 44.

€ 7,20 | 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 (23x22) εκ. Σελίδες 36.

€ 7,20 | 180.046
Οι τρεις σωµατοφύλακες
Οι ξακουστοί ήρωες του Αλέξανδρου ∆ουµά 
ζωντανεύουν εδώ σε µια µοναδική διασκευή για 
παιδιά (23x22) εκ. Σελίδες 36.

€ 7,20 | 180.049
Ροβινσώνας Κρούσος
Ο πολυαγαπηµένος ήρωας του Ντάνιελ 
Ντεφόε ζωντανεύει εδώ σε µια 
µοναδική διασκευή για παιδιά (23x22) 
εκ. Σελίδες 32.
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€ 7,20 | 180.050
Χάιντι
Η χαριτωµένη ηρωίδα της 
Γιοχάνα Σπίρι ζωντανεύει εδώ 
σε µια µοναδική διασκευή για 
παιδιά (23x22) εκ. Σελίδες 36.

€ 7,20 | 180.051
Ο µάγος του Οζ
Η Ντόροθι, η γλυκύτατη ηρωίδα 
του Λίµαν Φρανκ Μπάουµ, 
ζωντανεύει εδώ σε µια µοναδική 
διασκευή για παιδιά (23x22) εκ. 
Σελίδες 36.

€ 7,28 | 75.015
Ο Καραγκιόζης (dvd) 
µε δύο έργα No.1
Περιέχει τα θέµατα: “Ο Καραγκιόζης 
και ο Μινώταυρος της Κρήτης” και “Ο 
Καραγκιόζης θέλει ειρήνη”, διάρκειας 98 
λεπτών (14x12,5) εκ. 

€ 8,14 | 75.021
Ο Καραγκιόζης (dvd) 
µε δύο έργα No.3
Περιέχει τα θέµατα: “Ο Καραγκιόζης στη 
χώρα των πειρατών” και “Οι αρραβώνες του 
Καραγκιόζη” (14x12,5) εκ. 

€ 7,28 | 75.020
Ο Καραγκιόζης (dvd) 
µε δύο έργα No.2
Περιέχει τα θέµατα: “Ο Καραγκιόζης νύφη” 
και “ο Καραγκιόζης και το αρχαίο πυθάρι” 
(14x12,5) εκ. 

€ 7,28 | 75.009-1
Τα παραµύθια µας (cd) Nο.1
(14x1x12,5) εκ.  

Περιεχόµενα 
H Κοκκινοσκουφίτσα 
O λύκος και τα 7 κατσικάκια 
O παπουτσωµένος γάτος 
H Τοσοδούλα 
H Σταχτοπούτα 
Tα καινούργια ρούχα του 
Aυτοκράτορα

€ 7,28 | 75.009-2
Τα παραµύθια µας (cd) Nο.2
(14x1x12,5) εκ. 

Περιεχόµενα 
H Aλίκη στη χώρα των θαυµάτων 
H Xιονάτη κι οι εφτά νάνοι 
O Kοντορεβυθούλης 
Tο Ασχηµόπαπο

€ 7,28 | 75.009-3
Τα παραµύθια µας (cd) Nο.3 
(14x1x12,5) εκ. 

Περιεχόµενα 
Tο κοριτσάκι µε τα σπίρτα 
Mολυβένιος στρατιώτης 
Σεβάχ ο θαλασσινός 
O λαγός και η χελώνα 
Πινόκιο
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€ 6,90 
 | 179.159 
Μυθολογικά 
παραµύθια
(14x20,5) εκ. 
Σελίδες 40.

Η ζώνη  
της Ιππολύτης

Οι Στυµφαλίδες 
Όρνιθες

Το λιοντάρι  
της Νεµέας

Είµαι  
η Αφροδίτη

Η αρπαγή  
του Κέρβερου

Είµαι ο Ερµής

Οι στάβλοι  
του Αυγεία

Είµαι η Αθηνά

Η Λερναία  
Ύδρα

Ο ταύρος  
της Κρήτης

Τα άλογα  
του ∆ιοµήδη

Είµαι ο 
Ποσειδώνας

€ 6,90 | 179.160 Μυθολογικά παραµύθια (14x20,5) εκ. Σελίδες 40.

“

”

Επιχειρείται µια καινούρια 
«ανάγνωση» των αρχαίων 

ελληνικών µύθων, 
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 ∆ανάη  
και η βροχή

Το τραγούδι 
των Σειρήνων

Ο Πηλέας  
& η Θέτιδα

Η οργή  
του Εγκέλαδου

Πλούτωνας & 
Περσεφόνη

Τα βόδια  
του Γηρυόνη

Ορφέας & 
Ευρυδίκη

Στη σκιά των 
Κενταύρων

Τα µήλα  
των Εσπερίδων

Η Καλλιστώ και 
το βιβλίο του 
ουρανού

Λαβύρινθος & 
Μινώταυρος
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€ 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.

€ 6,40 | 80.005
Βιβλία - παζλ
Παζλ µε 6 µεγάλα κοµµάτια 
σε 12 κλασσικά παραµύθια: 
Το Ασχηµόπαπο, Η Χιονάτη, 
Η Κοκκινοσκουφίτσα, Ο 
Παπουτσωµένος Γάτος, 
Τα Τρία Γουρουνάκια, Ο 
Πινόκιο, Η Σταχτοπούταα, Ο 
Κοντορεβυθούλης, Το Σπαθί του 
Βασιλιά Αρθούρου, Το Βιβλίο της 
Ζούγκλας, Μπάµπυ, Πίτερ Παν 
(17x17) εκ. Σελίδες 5.

€ 12,92 | 75.034
Παραµύθια και γνώσεις (6 cd) 
(13x2x18,5) εκ. 

€ 6,40 | 80.140
Παραµύθια του Αισώπου
(17x21) εκ. Σελίδες 96.
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“
”

€ 4,80 | 180.057
∆αίδαλος και Ίκαρος
(19x21) εκ. Σελίδες 32.

€ 4,80 | 180.058
Ροµπέν των ∆ασών
(19x21) εκ. Σελίδες 32.

€ 7,20 | 180.053
Ο γύρος του κόσµου 
σε 80 µέρες
Το περιπετειώδες µυθιστόρηµα 
του Ιούλιου Βερν σε µια µοναδική 
διασκευή για παιδιά (23x22) εκ. 
Σελίδες 36.

€ 7,20 | 180.054
Μαίρη Πόπινς
Η µαγευτική ηρωίδα της Πάµελα Λ. 
Τράβερς ζωντανεύει εδώ σε µια 
µοναδική διασκευή για παιδιά (23x22) 
εκ. Σελίδες 36.

€ 2,84 | 180.059
∆αβίδ και Γολιάθ
(19x21) εκ. Σελίδες 32.

€ 13,23 | 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 
(24x31) εκ. Σελίδες 72.

€ 8,64 | 180.062
Αισώπου Μύθοι, Α’ τόµος
(17x24) εκ. Σελίδες 96.

€ 8,64 | 180.063
Αισώπου Μύθοι, Β’ τόµος
(17x24) εκ. Σελίδες 96.

€ 8,64 | 180.064
Αισώπου Μύθοι, Γ’ τόµος
(17x24) εκ. Σελίδες 88.

€ 8,64 | 180.065
Αισώπου Μύθοι, ∆’ 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 στρωτή καθηµερινή γλώσσα, ευκολοδιάβαστη από τα παιδιά. 

“ ”
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. 
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€ 2,40 | 80.059
Η Σταχτοπούτα
Παραµύθια και ιστορίες από την καθηµερινή 
ζωή και τον κόσµο των ζώων και των 
πουλιών ζωντανεύουν. Μέσα από τις 
τρισδιάστατες απεικονίσεις τα παιδιά 
διασκεδάζουν και µαθαίνουν παίζοντας 
(20x25) εκ. Σελίδες 4.

€ 3,76 | 80.060
Οι δεινόσαυροι
Παραµύθια και ιστορίες από την καθηµερινή 
ζωή και τον κόσµο των ζώων και των πουλιών 
ζωντανεύουν. Μέσα από τις τρισδιάστατες 
απεικονίσεις τα παιδιά διασκεδάζουν και 
µαθαίνουν παίζοντας (20x25) εκ. Σελίδες 4.

€ 6,40 | 80.066
Παραµύθια για πριγκίπισσες
Μια συλλογή µε τα ωραιότερα κλασικά 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 µε τα ωραιότερα κλασικά 
παραµύθια, τα φθαρµένα παπούτσια, Πίτερ Παν, 
Πινόκιο, τα 7 κοράκια, Σταχτοπούτα, Νεράιδα των 
φτερών (17x21) εκ. Σελίδες 96.

€ 6,40 | 80.083
Κλασικά παραµύθια
Μια συλλογή µε τα ωραιότερα κλασικά 
παραµύθια, τα 3 γουρουνάκια, ο 
παπουτσωµένος γάτος, το ασχηµόπαπο, 
ο τοσοδούλης (17x21) εκ. Σελίδες 96.

€ 6,40 | 80.084
Ο µαγικός κόσµος των 
παραµυθιών
Μια συλλογή µε τα ωραιότερα κλασικά παραµύθια, 
Κοκκινοσκουφίτσα, Χάνσελ και Γκρέτελ, Πινόκιο, 
Πίτερ Παν, Αλλαντίν (17x21) εκ. Σελίδες 96.

€ 8,50 | 80.086
Παραµύθια των 
αδερφών Γκριµ
Μια συλλογή από τα ωραιότερα 
κλασικά παραµύθια των αδερφών 
Γκριµ (17x21) εκ. Σελίδες 96.

€ 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.

Π
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€ 9,86 | 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.

€ 24,25 | 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...(περισσότερα στοιχεία στο 
playcity.gr) (20x28) εκ. Σελίδες 120.

€ 13,90 | 69.057
Αγχόσαυρος
Πρόκειται για ένα ολοκληρωµένο 
ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραµµα 
εκµάθησης δεξιοτήτων επίλυσης 
προβληµάτων και διαχείρισης 
στρεσογόνων καταστάσεων µε 
τεχνικές βασισµένες στη γνωσιακή-
συµπεριφοριστική προσέγγιση...
(περισσότερα στοιχεία στο playcity.gr) 
(20x28) εκ. Σελίδες 216.

€ 8,87 | 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.

€ 6,24 | 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.

€ 12,07 | 69.059
Παιδικό τραγούδι και 
συναισθηµατική αγωγή
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...(περισσότερα στοιχεία στο playcity.gr) 
(20x28) εκ. Σελίδες 72.

€ 14,68 | 69.064
Η συναισθηµατική 
νοηµοσύνη των παιδιών
Στο βιβλίο αυτό ο John Gottµan µιλά 
στους γονείς για τη συναισθηµατική 
νοηµοσύνη των παιδιών και την 
ανάπτυξή τους...(περισσότερες 
πληροφορίες βρες στο www.playcity.
gr) (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.

€ 10,36 | 80.153
Η σκέψη µου µε κάνει 
δυνατή
Αγωνία, αυτή η λέξη που εκφράζει το 
συναίσθηµα της µικρής ηρωίδας όταν 
πηγαίνει στο σχολείο, και χρειάζεται 
και τη µαµά της εκεί... (21x29) εκ. 
Σελίδες 40.

€ 10,38 | 80.151
Τα χέρια δε χτυπάνε,  
τα χέρια αγαπάνε
Ένα παραµύθι µε χέρια που ... 
αγγίζουν το φαινόµενο της βίας ... 
δίνουν απλόχερα την αγάπη τους 
και ... ανοίγουν πολλά παράθυρα 
στη χρωµατιστή πλευρά της ζωής 
(22x24) εκ. Σελίδες 40.

€ 10,38 | 80.152
Το δάσος της αγάπης
Όλα κυλούν ήρεµα στο δάσος πέρα απ’το ποτάµι 
όταν ξαφνικά µια φωτιά τα αλλάζει όλα! Οι 
κάτοικοί του αναγκάζονται να το εγκαταλείψουν! 
Θα βρούν καταφύγιο στην άλλη πλευρά του 
ποταµού; Μήπως αυτή η φωτιά, θα τους φέρει 
όλους πιο κοντά; (23x28) εκ. Σελίδες 36.



457Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ

Β
ιβ

λί
α 

- 
cd

 -
 d

vd

€ 6,90 | 179.025
Τα χρήµατα δεν είναι  
για να τα σπαταλάµε
(22,3x22,3) εκ. Σελίδες 48.

€ 6,90 | 179.026
Τα χέρια δεν είναι  
για να δέρνουµε
(22,3x22,3) εκ. Σελίδες 48.

€ 6,90 | 179.027
Οι λέξεις δεν είναι 
για να πληγώνουµε
(22,3x22,3) εκ. Σελίδες 48.

€ 6,90 | 179.028
Οι ουρές δεν είναι
για να τις τραβάµε
(22,3x22,3) εκ. Σελίδες 48.

€ 6,90 | 179.029
Τα µικρόβια δεν είναι  
για να τα µοιραζόµαστε
(22,3x22,3) εκ. Σελίδες 48.

€ 6,90 | 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.

€ 6,90 | 179.074
Η φωνή δεν είναι  
για να ουρλιάζουµε
(22,3x22,3) εκ. Σελίδες 44.
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€ 10,36 | 80.136
Η αχαριστία του 
κροκόδειλου
Το έργο κουκλοθέατρου «Η αχαριστία 
του κροκόδειλου» παρουσιάζεται µε 
τη µορφή διδακτικού σεναρίου και 
µπορεί να αξιοποιηθεί αποτελεσµατικά 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι 
ένα παραµύθι γεµάτο συναισθήµατα 
αγάπης, χαράς, λύπης, ζήλειας, 
εγωισµού, φόβου, θυµού, ντροπής 
και απώλειας. Τα παιδιά καλούνται 
να αναγνωρίσουν τα συναισθήµατα 
αυτά, να ανασύρουν παρόµοια από 
τις αναµνήσεις και τις εµπειρίες τους 
και να µάθουν να τα διαχειρίζονται 
(26x24) εκ. Σελίδες 36. € 7,20 | 80.147

Το πράσινο του φθόνου
Πώς µπορούµε να βοηθήσουµε ένα παιδί να 
ξεπεράσει το συναίσθηµα; (27x28) εκ. Σελίδες 32.

€ 7,20 | 80.144
Το µπλε του φόβου
Πώς µπορεί κάποιος να ξεπεράσει τις φοβίες του; Πώς αντιµετωπίζει 
κανείς το συναίσθηµα του φόβου; (27x28) εκ. Σελίδες 32.

€ 7,20 | 80.145
Το κίτρινο της ζήλειας
Ποιο είναι το αντίδοτο σ’ αυτό το δυσάρεστο 
συναίσθηµα; (27x28) εκ. Σελίδες 32.

€ 7,20 | 80.146
Το κόκκινο της ντροπής
Πώς αντιµετωπίζουµε ένα ντροπαλό παιδί και πώς το βοηθάµε 
να ελέγξει αυτό το συναίσθηµα; (27x28) εκ. Σελίδες 32.
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€ 4,00 | 80.030
55 τρόποι να σέβεσαι  
τους άλλους
(17x12) εκ. Σελίδες 64.

€ 4,00 | 80.031
55 τρόποι να κάνεις  
φίλους
(17x12) εκ. Σελίδες 64.

€ 4,00 | 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. 
€ 1,50 | 80.018
Ευχαριστώ το Θεό  
για τον αδελφό µου
(12x12) εκ. Σελίδες 12.

€ 1,50 | 80.019
Ευχαριστώ το Θεό  
για την αδελφή µου
(12x12) εκ. Σελίδες 12.

€ 4,00 | 80.026
55 τρόποι να χρησιµοποιείς 
τη γλώσσα του σώµατος
(17x12) εκ. Σελίδες 64.

€ 4,00 | 80.027
55 τρόποι να έχεις 
πειθαρχία
(17x12) εκ. Σελίδες 64.

€ 4,00 | 80.028
55 τρόποι να έχεις 
θετική σκέψη
(17x12) εκ. Σελίδες 64.

“
”

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. 

€ 8,87 | 179.177
Ναι στη χαρά!
Με τη ζωγραφική και το παιχνίδι τα 
παιδιά µαθαίνουν τα αναγνωρίζουν 
τα συναισθήµατά τους και να τα 
κατανοούν (19x23,5) εκ. Σελίδες 96.

€ 8,87 | 179.176
Όχι στο άγχος!
Με τη ζωγραφική και το παιχνίδι τα 
παιδιά µαθαίνουν να αναγνωρίζουν το 
άγχος και τα σηµάδια του (19x23,5) 
εκ. Σελίδες 96.

“
”

€ 7,20  
| 80.127
Μπαµπά, 
κοίτα µε!  
∆εν φοβάµαι!
(24,5x24,5) εκ. 
Σελίδες 24.

€ 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!
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€ 7,89 | 179.098
Εγώ είµαι Εγώ..και µου αρέσω
Με φύλλα δραστηριοτήτων, 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.

€ 11,93 | 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.

€ 4,63 | 180.032
Οι υπερήρωες νιώθουν  
κι αυτοί µοναξιά
Γίνεται λόγος για τον ερχοµό ενός 
νέου παιδιού στην οικογένεια. Στόχος 
του βιβλίου είναι η ενίσχυση της 
αυτοεκτίµησης (19x19) εκ. 
Σελίδες 24.

€ 4,63 | 180.031
Οι υπερήρωες δε φοράνε πιπίλα
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.

€ 4,63 | 180.034
Οι υπερήρωες κοιµούνται 
παρέα µε τα τερατάκια τους
Βασικό θέµα είναι ο φόβος για το σκοτάδι, 
που νιώθουν όλα σχεδόν τα παιδιά 
(19x19) εκ. Σελίδες 24.

€ 4,63 | 180.033
Οι υπερήρωες δε στρώνουν 
ποτέ το κρεβάτι τους
Αναφορά στο στάδιο της συνύπαρξης 
και της µαθητείας, µε το οποίο έρχονται 
αντιµέτωπα τα παιδιά (19x19) εκ. 
Σελίδες 24.

€ 8,64 | 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.

€ 11,40 | 180.041
Η µικρή καµηλοπάρδαλη που δεν έτρωγε το φαγητό της
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.

€ 4,73 | 180.047
Οι πρώτοι αθλητές του κόσµου
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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€ 4,92 | 179.082
Με νευριάζουν όλα!
Βοηθάει τα παιδιά να µάθουν να ελέγχουν 
τον θυµό τους (23,6x19,5) εκ. Σελίδες 32.

€ 4,92 | 179.083
∆ε θέλω να παίξω όµορφα
Βοηθάει τα παιδιά να µάθουν να φέρονται στους γύρω 
τους µε καλοσύνη και ευγένεια (23,6x19,5) εκ. 
Σελίδες 32.

€ 4,94 | 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.
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€ 6,90 | 179.079
Μάθε να ακούς
Βοηθά τα παιδιά να µάθουν να 
ακούνε προσεκτικά (24x24) εκ. 
Σελίδες 36.

€ 6,90 | 179.077
∆εν 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.

€ 6,90 | 179.078
Μάθε να προσπαθείς
Βοηθά τα παιδιά να θέτουν στόχους και 
να προσπαθούν για την επίτευξή τους 
(24x24) εκ. Σελίδες 36.

€ 6,90 | 179.080
Μάθε να έχεις υποµονή
Βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν 
και να ενισχύσουν την αρετή της 
υποµονής (24x24) εκ. Σελίδες 36.

€ 6,90 | 179.081
Μάθε να είσαι συνετός
Βοηθά τα παιδιά να καλλιεργήσουν και να 
ενισχύσουν την αρετή της σύνεσης (24x24) 
εκ. Σελίδες 36.

€ 15,96 | 205.035
Η εποχή των δεινοσαύρων
Γραµµένο από τον παλαιοντολόγο Dr Steve 
Brusatte, µας καλεί να ταξιδέψουµε σ’ έναν κόσµο 
που χάθηκε στα βάθη του παρελθόντος πολλά 
εκατοµµύρια χρόνια πριν... (30x30) εκ. Σελίδες 80.

€ 14,16 | 205.033
Προορισµός: Πλανήτης Γη
Ετοιµαστείτε για την περιπέτεια της ζωής σας, εξερευνώντας 
τον πλανήτη Γη. Θα πληροφορηθείτε για τις απειλές που 
δέχεται ο πανέµορφος πλανήτης µας και τι µπορείτε να 
κάνετε εσείς για να σωθεί (26x29,5) εκ. Σελίδες 40.

€ 14,16 | 205.034
Προορισµός: ∆ιάστηµα
Μάθετε περισσότερα για την επιστήµη πίσω από τα άστρα, τους 
πλανήτες, τους µετεωρίτες και τους κοµήτες των ουρανών 
µας, την ιστορία του σύµπαντός µας και την προέλευση του 
δικού µας πλανήτη, της Γης (26x29,5) εκ. Σελίδες 40.

€ 12,00 | 80.149
Είναι µόνο ένα σκουπίδι
Το καταπληκτικό αυτό βιβλίο θα διδάξει στα παιδιά ότι µε 
λίγη προσοχή και σεβασµό ο κόσµος µας θα είναι πάντοτε 
υπέροχος! (24,5x28) εκ. Σελίδες 32.

€ 9,44 | 80.142
Μαθαίνω το µυαλό και το σώµα µου
Τι µπορούµε να κάνουµε όταν αισθανόµαστε αγχωµένοι 
και πιεσµένοι; (21x24) εκ. Σελίδες 96.

€ 9,44 | 80.143
Ανακαλύπτω το ανθρώπινο σώµα
Ποιες είναι οι πέντε αισθήσεις και πώς µας βοηθούν; 
(21x24) εκ. Σελίδες 96.

€ 12,00 | 80.148
Θυµωµένα λαχανικά
Ο Χάρης δεν αγαπούσε τα 
λαχανικά και τα φρούτα. Βασικά 
δεν έτρωγε τίποτα πράσινο 
που φύτρωνε στο χώµα. ∆εν 
γνώριζε όµως ο Χάρης ότι ούτε 
αυτά τον συµπαθούσαν! (23x28) 
εκ. Σελίδες 40.
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€ 10,94 | 179.088
∆εινόσαυροι
Άνοιξε τα 30 παραθυράκια, µάθε 
περισσότερα για τον προϊστορικό κόσµο και 
όλα τα απίθανα πλάσµατα που ζούσαν τότε 
(20x22) εκ. Σελίδες 16.

€ 10,94 | 179.089
Ο κόσµος των ζώων
∆ιασκέδασε γνωρίζοντας τον κόσµο των 
ζώων και άνοιξε τα 30 παραθυράκια 
για να µάθεις πού ζουν, τι τρώνε και 
τι τους αρέσει να κάνουν (20x22) εκ. 
Σελίδες 16.

€ 10,94 | 179.090
Το ∆ιάστηµα
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 (20x22) εκ. 
Σελίδες 16.

€ 8,51 | 4.168
Πως ήρθα στον κόσµο
Τι αισθάνεται, τι κάνει και πως µεγαλώνει 
ένα παιδί µέσα στην κοιλιά; (24x28) εκ. 
Σελίδες 15.

€ 8,51 | 4.169
Μαµά, µπαµπάς, αδέλφια, 
παππούδες, ξαδέλφια, 
θείοι
Γνωριµία µε την έννοια του γενεολογικού 
δέντρου (24x28) εκ. Σελίδες 15.

€ 8,51 | 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.

€ 8,51 | 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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€ 6,51 | 205.013
Ο Αρκουδάκος στο κάστρο των 
ιπποτών!
(18x18) εκ. 

€ 6,40 | 80.157
Παροιµίες
Μια εξαιρετικά επιµεληµένη συλλογή από 
ελληνικές παροιµίες µε σύντοµη ανάλυση 
της σηµασίας τους και έξυπνα αινίγµατα και 
σπαζοκεφαλιές (14x21) εκ. Σελίδες 128.

€ 8,48 | 205.002
Πού είναι η κυρία κούρσα;
Έλα να παίξουµε κρυφτό µε τα αγαπηµένα µας µεταφορικά µέσα! 
Η παιχνιδιάρικη εικονογράφηση και ο καθρέφτης-έκπληξη θα 
δώσουν µεγάλη χαρά στον µικρό αναγνώστη! Βιβλίο που ενισχύει 
παρατηρητικότητα, λεξιλόγιο, αντίληψη και µνήµη (18x18) εκ. Σελίδες 10.

€ 8,48 | 205.004
Κούκου-τσα Ήλιος
Θα ενθουσιάσει τα παιδιά µε την έντονη 
εικονογράφηση, τα κινούµενα µέρη σε 
κάθε σελίδα και τον καθρέφτη-έκπληξη 
στο τέλος (18x18) εκ. Σελίδες 8.

“ ”
Βιβλία από ανθεκτικό χαρτόνι, µε κινούµενα µέρη.

€ 7,08 | 205.005
Ο Αρκουδάκος ποδοσφαιριστής
(18x18) εκ. Σελίδες 8.

€ 6,51 | 205.006
Ο Αρκουδάκος πάει βόλτα µε το τρένο!
(18x18) εκ. Σελίδες 8.

€ 6,51 | 205.007
Ο Αρκουδάκος πετάει αεροπλάνο!
(18x18) εκ. Σελίδες 8.

€ 6,51 | 205.008
Ο Αρκουδάκος οδηγός στο ράλι!
(18x18) εκ. Σελίδες 8.

€ 6,51 | 205.009
Ο Αρκουδάκος ταξιδεύει στο ∆ιάστηµα
(18x18) εκ. Σελίδες 8.

€ 6,51 | 205.010
Ο Αρκουδάκος µια µέρα µάστορας
(18x18) εκ. Σελίδες 8.

€ 6,51 | 205.011
Ο Αρκουδάκος στο πάρκο µε τους 
δεινόσαυρους
(18x18) εκ. Σελίδες 8.

€ 6,51 | 205.012
Ο Αρκουδάκος πάει για δουλειά!
 (18x18) εκ. Σελίδες 8.
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€ 5,91 | 179.118
Το χριστουγεννιάτικο καρύδι
Ο Λουκάς πρέπει να σκεφτεί λίγο καλύτερα 
ποιές είναι οι πραγµατικές επιθυµίες του 
(23x22) εκ. Σελίδες 32.

€ 8,87 | 179.119
Ο Άγιος Βασίλης έχει 
µπελάδες
Η µεγάλη νύχτα έφτασε! Ο Άγιος 
Βασίλης είναι πανέτοιµος να µοιράσει 
τα δώρα... (24x28) εκ. Σελίδες 40.

€ 8,87 | 179.120
Το τέλειο δώρο
Μια γιορτινή ιστορία για την αξία 
της προσφοράς και τη φιλία 
(24x28) εκ. Σελίδες 32.

€ 5,93 | 179.121
Το Πάσχα της χαράς
Με φύλλα δραστηριοτήτων από όλες τις 
θεµατικές ενότητες για το νηπιαγωγείο 
και πρωτότυπες ιδέες για Πασχαλινές 
κατασκευές (21x28) εκ. Σελίδες 80.

€ 10,36 | 80.137
Ας πούµε αυτή τη λέξη
Μια πολύχρωµη ιστορία, που µας λέει 
ν ανοίξουµε την καρδιά µας και να 
γεµίσουµε την κάθε µέρα µας µε λέξεις 
θετικές (28x23) εκ. Σελίδες 40.

€ 10,36 | 80.139
Η κυρά ∆ιατροφή  
πρώτη στη µαγειρική!
Αυτό το βιβλίο, µε χιούµορ και φαντασία, εξηγεί 
µε ευφάνταστο τρόπο τις βασικές αρχές της 
καλής διατροφής (29x21) εκ. Σελίδες 36.

€ 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 Άγιος βασίλης αρρώστησε 
και χρειάζεται βοήθεια! Ο 
µικρός σκαντζόχοιρος ανεβαίνει 
στο φορτωµένο έλκηθρο και 
αναλαµβάνει να µοιράσει τα δώρα... 
(21x29) εκ. Σελίδες 32.

€ 7,28 | 75.035
Η Χριστουγεννιάτικη ιστορία 
(cd)
Το cd περιέχει 28 τραγούδια  
και την αφήγηση της κυρίας 
Καψάσκη µε την ιστορία 
των Χριστουγέννων  

€ 10,36 | 80.158
Τα Χριστούγεννα  
του κόσµου
(23x28) εκ. Σελίδες 36.

€ 12,92 | 179.178
Το ποντικάκι που ήθελε 
να αγγίξει ένα αστεράκι
Ο Τρωκτικούλης ο ποντικούλης 
ονειρεύεται να αγγίξει ένα αστεράκι, 
αλλά παρ’ όλες τις προσπάθειές του δεν 
τα καταφέρνει (32x23) εκ. Σελίδες 57.

€ 12,00 | 80.150
Το λαγουδάκι του 
χιονιού
∆ιαβάστε αυτή την τρυφερή ιστορία 
για τη δύναµη της αληθινής φιλίας! 
(25x28) εκ. Σελίδες 32.
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€ 7,89 | 179.064
Ταιριάζω και µαθαίνω τα χρώµατα
Βοηθά το παιδί να µάθει να αναγνωρίζει και να λέει 
τα χρώµατα (20x21,6) εκ. Σελίδες 10.

€ 4,90 | 179.068
Ταιριάζω τα οχήµατα
∆ιαδραστικό βιβλίο, όπου το παιδί διασκεδάζει γυρνώντας 
τις σελίδες και ταιριάζοντας τις 3 εικόνες που ανήκουν 
στην ίδια σκηνή µε οχήµατα (14x24) εκ. Σελίδες 6.

€ 7,89 | 179.065
Ταιριάζω και µαθαίνω τους αριθµούς
Βοηθά το παιδί να µάθει να αναγνωρίζει τους αριθµούς 
και να µετράει (20x21,6) εκ. Σελίδες 10.

€ 7,89 | 179.094
Χρόνε, χρόνε, είσαι εδώ;
Με αφορµή την έννοια του χρόνου το 
παιδί να εξασκήσει τις γνώσεις και 
τις δεξιότητές του σύµφωνα µε τους 
στόχους του αναλυτικού προγράµµατος 
για το νηπιαγωγείο (21x28) εκ. 
Σελίδες 96.

€ 7,89 | 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 144.

€ 6,90 | 179.095
Άµπρα κατάµπρα
∆ιαθεµατικές δραστηριότητες 
δηµιουργικής γραφής και 
ανάγνωσης µε τη µορφή φύλλων 
εργασίας, λεκτικά παιχνίδια, µικρές 
ιστορίες και ποιήµατα (21x28) εκ. 
Σελίδες 88.

€ 12,90 | 179.092
1001 δραστηριότητες για 
το νηπιαγωγείο
Βρείτε 1001 απλές στην εφαρµογή 
δραστηριότητες (19,5x23,5) εκ. 
Σελίδες 224.

€ 8,87 | 179.096
Μαθαίνω την ώρα µε 
απίθανες δραστηριότητες
Μάθε 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 64.

€ 9,00 | 80.159
Παιχνίδια µε τις 
αισθήσεις
Ένα υπέροχο βιβλίο που βοηθά 
στην ανακάλυψη των αισθήσεων µε 
πρωτότυπες κατασκευές, τις οποίες 
φτιάχνουν µόνα τους τα παιδιά µε 
πολυάριθµες ιδέες για ατοµικά 
και οµαδικά παιχνίδια (23x23) εκ. 
Σελίδες 60.

€ 12,50 | 80.154
Ο Μάγειρας ο Νικολός 
(βιβλίο και cd)
Ο δρόµος για την καταξίωση, όµως, δεν 
είναι εύκολος (26x24) εκ. Σελίδες 36.

€ 20,45 | 69.065
Dyslexia Box
Του Φώτη Παπαναστασίου. Σκοπός του 
Dyslexia Box είναι να βοηθήσει τους 
µαθητές µε δυσλεξία να κατακτήσουν 
δεξιότητες απαραίτητες...(περισσότερες 
πληροφορίες βρες στο www.playcity.
gr) (12x12) εκ. 
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€ 8,87 | 179.097
Μαθαίνω την προπαίδεια µε 
απίθανες δραστηριότητες
Μάθε εύκολα και γρήγορα την 
προπαίδεια από το 2 µέχρι το 12. 
Με πολλά πολύχρωµα αυτοκόλλητα 
(21,5x25) εκ. Σελίδες 64.

€ 7,89 | 179.123
Στα προνήπια µε χαρά
Περιλαµβάνει 100 φύλλα 
δραστηριοτήτων βασισµένων 
στο αναλυτικό πρόγραµµα του 
νηπιαγωγείου για παιδιά 4-5 ετών 
(21x28) εκ. Σελίδες 120.

€ 7,89 | 179.124
Στο νηπιαγωγείο µε 
χαρά
Περιλαµβάνει 120 φύλλα µε 
δραστηριότητες βασισµένες 
στο αναλυτικό πρόγραµµα του 
νηπιαγωγείου για παιδιά 5-6 ετών 
(21x28) εκ. Σελίδες 144.

€ 6,90 | 179.125
Μαθηµατικά παιχνίδια  
για το νηπιαγωγείο
Με τα µαθηµατικά παιχνίδια σε φύλλα εργασίας που 
προτείνονται δίνονται ποικίλες ευκαιρίες στα παιδιά, 
µέσα από δραστηριότητες που έχουν το στοιχείο του 
παιχνιδιού, να επεκτείνουν τις πρώτες µαθηµατικές 
τους γνώσεις (21x28) εκ. Σελίδες 136.

€ 7,20 | 180.003
Έχασα τα γράµµατα 
και ψάχνω να τα βρω
Έχει ως στόχο να φέρει τα µικρά 
παιδιά σε επαφή µε τα γράµµατα της 
αλφαβήτας µε τρόπο ευχάριστο και 
παιγνιώδη (21x28) εκ. Σελίδες 55.

€ 12,64 | 180.017
Το νηπιαγωγείο µου 4-5 
χρονών µε cd rom
Με απλές και διασκεδαστικές δραστηριότητες 
διευκολύνεται η εξοικείωση µε τη γραφή, τα 
µαθηµατικά, την ανάγνωση και τις έννοιες. 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.

€ 21,07 | 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 (21x28) εκ. 
Σελίδες 245.

€ 2,84 | 180.040
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 (16x21) εκ. Σελίδες 32.

€ 26,05 | 69.058
Μαθησιακές ευκολίες
Το βιβλίο αυτό είναι ένα 
σηµαντικό εργαλείο για την 
ανίχνευση των µαθησιακών 
δυσκολιών των παιδιών και 
για τη δηµιουργία ειδικών 
προγραµµάτων υποστήριξης και 
παρέµβασης...(περισσότερες 
πληροφορίες βρες στο www.
playcity.gr) (21x28) εκ. Σελίδες 
368.

€ 15,53 | 80.002 Η τρελοπαρέα µε αυτοκόλλητα
(Αποτελείται από 6 βιβλία). Συµπληρώστε τα αστεία πρόσωπα των βιβλίων, χρησιµοποιώντας 
τα αυτοκόλλητα που βρίσκονται στην πρώτη και την τελευταία σελίδα τους. Χρωµατίστε τα 
και διακοσµήστε τα όπως ακριβώς θέλετε. Κόψτε, ακολουθώντας τις διακεκοµµένες γραµµές 
στο πίσω µέρος του κάθε προσώπου. Περάστε ένα λαστιχάκι στις πλαϊνές τρύπες. Και να! 
Φτιάξατε µια αστεία µάσκα για να παίξετε! ∆ιασκεδάστε, παίξτε θέατρο, κάντε πάρτυ µε τους 
φίλους σας, διακοσµήστε το δωµάτιο σας. (24,5x1,5x27) εκ. 
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€ 5,99 | 69.054
«Ανάγνωση» µέθοδος  
για παιδιά και ενήλικες
Μέθοδος απλή, ελκυστική, αποτελεσµατική για 
να µάθουν παιδιά και ενήλικες να διαβάζουν...
(περισσότερες πληροφορίες βρες στο www.playcity.
gr) (21x28) εκ. Σελίδες 80.

€ 7,74 | 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...
(περισσότερες πληροφορίες βρες στο www.playcity.gr) 
(21x28) εκ. Σελίδες 64.

€ 23,44 | 69.060
Ανάγνωση και γραφή στη 
προσχολική εκπαίδευση
Οι αναγνώστες (φοιτητές, παιδαγωγοί 
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.

€ 17,28 | 69.061
Κριτήριο αξιολόγησης 
γνώσεων
Ένα εξειδικευµένο εργαλείο το 
οποίο βοηθά εκπαιδευτικούς 
αλλά και 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...
(περισσότερες πληροφορίες βρες 
στο www.playcity.gr) (21x28) εκ. 
Σελίδες 88.

€ 25,99 | 69.062
Προγράµµατα 
προσχολικής 
εκπαίδευσης
Οι µελέτες που περιλαµβάνονται 
έχουν στόχο να συµβάλουν 
στην πληρέστερη κατανόηση της 
προβληµατικής των προσχολικών 
προγραµµάτων σπουδών και 
της εφαρµογής τους τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό...
(περισσότερες πληροφορίες βρες 
στο www.playcity.gr) (20x26) εκ. 
Σελίδες 384.

€ 17,28 | 69.063
Το ολοήµερο νηπιαγωγείο
Το ολοήµερο νηπιαγωγείο αποτελεί 
πλέον έναν επιτυχηµένο και 
καταξιωµένο θεσµό στη χώρα µας...
(περισσότερες πληροφορίες βρες στο 
www.playcity.gr) (17x24) εκ. 
 Σελίδες 272.

€ 11,01 | 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. Σελίδες 402.

€ 16,38 | 70.027
Αισθητική καλλιέργεια και µορφές έκφρασεις 
των νηπίων
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 για κάθε 
γιορτή από την αρχή της χρονιάς 
µέχρι και τα Χριστούγεννα 
(17x23,5) εκ. Σελίδες 144.

€ 11,01 | 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 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.

€ 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. Η 
λύση κάθε αινίγµατος βρίσκεται πάντα στην 
επόµενη σελίδα. Μην είστε όµως βιαστικοί 
και ανυπόµονοι. Πριν γυρίσετε σελίδα, για να 
τη δείτε, προσπαθήστε, ακόµη µια φορά, να τη 
βρείτε µόνοι σας (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.

€ 8,03 | 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. Σήµερα 
η ανάγκη για παιχνίδι είναι εντονότερη, αφού τα περισσότερα παιδιά 
µεγαλώνουν µέσα σε στενόχωρα διαµερίσµατα, στα οποία βοµβαρδίζονται 
από τα κανάλια, τα βίντεο και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στα νανουρίσµατα, 
τα πολύ παλιά ρυθµικά τραγουδάκια, αντικατοπτρίζονται τα όνειρα της µάνας 
ή της γιαγιάς για το νεαρό τους βλαστάρι, ενώ βλέπουµε σε αυτά και 
πολλά στοιχεία κοινωνικοπολιτικά. Οι γλωσσοδέτες, είναι χιουµοριστικές, 
γλωσσοφωνητικές ασκήσεις και παίζοντας µε αυτές τα παιδιά ασκούν την 
άρθρωση, την προφορά, την ορθοφωνία (17x24) εκ. Σελίδες 138.

”

∆ραστηριότητες 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.



468 Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ

Β
ιβ

λί
α 

- 
cd

 -
 d

vd
∆η

µι
ου

ργ
ικ

ής
 Α

πα
σχ

όλ
ησ

ης

€ 4,00 | 80.044
Τα αντίθετα
(14x14) εκ. Σελίδες 12.

€ 2,00 | 80.047
Τα ζώα
(14x14) εκ. Σελίδες 12.

€ 2,00 | 80.049
Φρούτα και λαχανικά
(18x18) εκ. Σελίδες 12.

€ 2,00 | 80.051
Άγρια ζώα
(18x18) εκ. Σελίδες 12.

“ ”
 Τα παιδιά διασκεδάζουν αντιστοιχίζοντας τα ονόµατα µε τις εικόνες. Τα παράθυρα 

γλυστρούν και κάνουν απολαυστική τη µάθηση για τα µικρά ανήσυχα µυαλά.

€ 16,38 | 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.

€ 12,08 | 75.010
Μουσικά παιχνίδια και 
µουσικές έννοιες (βιβλίο 
και cd) 
(21x27) εκ. Σελίδες 22.

€ 17,18 | 75.024
Τραγουδώ και γυµνάζοµαι 
(βιβλίο και cd)
(25,5x20) εκ. Σελίδες 104.

€ 7,28 | 75.024-01
Τραγουδώ και γυµνάζοµαι 
(µόνο cd)

€ 9,45 | 75.025
Κύκλοι, γραµµές, 
ζευγάρια (βιβλίο και cd)
(17x24) εκ. Σελίδες 44.

€ 14,16 | 75.028
Μαθαίνω τα επαγγέλµατα 
τραγουδώντας  
(βιβλίο και cd)
Περιέχει 22 µοναδικά παιδικά 
τραγούδια εικονογραφηµένα για τα 
πιο αντιπροσωπευτικά επαγγέλµατα, 
καθώς και 11 δραστηριότητες για τα 
επαγγέλµατα (21x27) εκ. Σελίδες 70.
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Αφήγηση & ΤραγούδιαΑφήγηση & Τραγούδια

22

2
2

2
2

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 πες µου 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
22 Μύθοι του Αισώπου
23 Τραγουδώ τις 4 εποχές & τους 12 µήνες

1. TΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ ΜΑΣ 
(ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙ∆ΙΑ)
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. ∆άσος 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. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΑ & ΑΛΛΑ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ ΤΗΣ 
ΠΑΤΡΙ∆ΑΣ ΜΑΣ 
1.  Μακεδονία ξακουστή
2. ∆εν 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 ∆ιάκος
17. Παπαφλέσσας 
18. Μπουµπουλίνα  - Μαντώ Μαυρογένους
19. Εθνικός  Ύµνος

08. ΜΟΥΣΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ & 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 

€ 7,28 | 75.007
CD Καψάσκη
∆ιατίθεται σε 18 cd µε διαφορετικά θέµατα για ευχάριστες και 
εποικοδοµητικές ώρες στο σχολείο αλλά και στο σπίτι!
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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 ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ
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. ∆εν 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 ΤΡΑΓΟΥ∆Ι
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
MAKE∆ONIA: 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 
ΛEYKA∆A: Θιακός KEPKYPA: Pούγα KYKΛA∆EΣ: Mπάλλος 
IKAPIA: Iκαριώτικος ∆Ω∆EKANHΣA: Mες του Aιγαίου τα 
νερά – Σούστα Pόδου M. AΣIA: Xασάπικος

13. TΡΑΓΟΥ∆ΙΑ 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. ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ 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. ∆όξα 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. ∆έλβινο 18. Σαµαρίνα 19. Απολυτίκιο 20. 
Εθνικός Ύµνος 

4β. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ
1. ∆όξα 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 
∆ωδεκανήσου 12. Kερκυραϊκά Kάλαντα

5. ΤΑ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ 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 ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ 
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. ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ & ΠΑΙΧΝΙ∆ΟΤΡΑΓΟΥ∆Α
1. Ταχτιρντί του λέγανε 2. Η Γυµναστικούλα µου 3. Ο 
Μπάρµπα Μπρίλιος 4. Χοπ χοπ 5. Παιχνιδοτράγουδα -Γύρω 
γύρω όλοι - ∆εν περνάς Κυρά Μαρία - Ποντικάκι-γατάκι 
- ∆ύο δεκάρες η Βιολέτα - Περνά περνά η Μέλισσα - Η 
µικρή Ελένη - Νάτο νάτο το δαχτυλίδι 6. Γαϊτανάκι 7. ∆έκα 
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

22. ΜΎΘΟΙ ΤΟΥ ΑΙΣΏΠΟΥ
1.Το περιστέρι και το µυρµήγκι 2. Η αλεπού και τα 
σταφύλια 3. Ο γάιδαρος και το τοµάρι του λιονταριού 
4. Ο Τσαλαπετεινος κι η καρακάξα 5. Ο φτωχός, ο 
πλούσιος και τα γρόσια 6. Ο ψεύτης βοσκός και ο 
λύκος 7. Ο ποντικός της πόλης και ο ποντικός της 
εξοχής

23. ΤΡΑΓΟΥ∆Ω ΤΙΣ 4 ΕΠΟΧΕΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ
1 Εποχές του χρόνου : Φθινώπορο 2. Πρώτη µέρα στο σχολείο 
3. Μπαίνω µεσ’ τ’ αµπέλι 4. Ο γεωργός 5. Το Φθινώπορο 6. 
Χρυσάνθεµα 7. Ελιά 8. Μηλιά 9. Συννεφάκια 10. Εποχές του 
χρόνου Χειµώνας 11.Χιόνι 12. Κρύο Χουχου-χου

13. Το τζάκι 14. Η αµυγδαλιά 15. Παροιµίες για τους µήνες 
16. Εποχές του χρόνου: Η Ανοιξη προβάλει 17.Ανοιξη 18. 
Τα χελιδόνια 19. Το τσολιαδάκι 20. Η σηµαία 21. Τώρα 
είν’ Απρίλης 22.Πασχαλιά 23. Πρωτοµαγιά 24. Εποχές 
του χρόνου:Καλοκαίρι χρυσή εποχή 25. Το καλοκαίρι 26. 
Κερασάκια 27. Πετούν τα πεταλούδια 28. Καλές διακοπές 
29.Το δάσος 30. Αναδάσωση
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€ 7,64 | 76.005
Τραγουδάω, παίζω και ονειρεύοµαι της Μ. Μπουράνη (cd)
Κινητικά τραγούδια µε θεατρικό παιχνίδι (14x1x12,5) εκ. 

1. ΚΙΝΗΤΙΚΑ
ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ 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 ∆ευτέρα
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 
ΤΡΑΓΟΥ∆Α
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
Τραγουδάω, παίζω και ονειρεύοµαι 
της Μ. Μπουράνη (βιβλίο)
Περιέχονται όλα τα τραγούδια των cd και τα παιχνίδια 
(20x10) εκ. Σελίδες 80.

€ 14,16 | 75.026
Λαϊκά µουσικά όργανα 
του κόσµου (βιβλίο και 
cd)
Ιδιόφωνα, µεµβρανόφωνα, 
χορδόφωνα, µισοτελειωµένα σκίτσα, 
παιχνίδι µε τα χρωµατιστά µικρά 
όργανα, κατασκευές οργάνων κ.λ.π. 
(20,5x28,5) εκ. Σελίδες 100.

€ 15,40 | 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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€ 14,12 | 73.006
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.

€ 67,05 | 73.008
Μουσικοκινητική για παιδιά (2 βιβλία + 8 cd)
Είναι το πιο µεγάλο σε έκταση και περιεχόµενο, έργο του Μανώλη 
Φιλιππάκη. Περιέχει περισσότερες από 600 ηχογραφηµένες ασκήσεις 
(εντολές και µουσική) που µαζί µε τις παραλλαγές τους οι οποίες 
περιγράφονται στα βιβλία, ξεπερνούν τις 2000 µουσικοκινητικές 
δραστηριότητες. Οι ασκήσεις είναι γραµµένες σε πολύ απλή και κατανοητή 
µορφή και αποτελούν τη βάση για πιο σύνθετα κινητικά και θεατρικά 
δρώµενα. Το έργο αποτελεί απαραίτητο και πολύ εποικοδοµητικό εργαλείο 
υποδοµής για κάθε παιδαγωγό-εµψυχωτή (21x29) εκ. Σελίδες 96.

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.

€ 67,05 | 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. 

Α Κ
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€ 29,09 | 179.009
Το µουσικό γιασεµάκι 
(βιβλίο και cd)
∆ιαθεµατικές δραστηριότητες µουσικής για 
το νηπιαγωγείο. Περιλαµβάνει πάνω από 
100 διαθεµατικές δραστηριότητες µουσικής, 
εµπνευσµένες από τον λαϊκό πολιτσµό. 
Συνοδεύεται από αφίσα και cd (21x29) εκ. 
Σελίδες 272.

€ 4,94 | 179.155
Το τραγούδι του ύπνου
∆υο 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. Σελίδες 32.

€ 23,51 | 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. Στο cd 
που συνοδεύει το βιβλίο, µια διαφορετική 
απόδοση των παραδοσιακών νανουρισµάτων 
(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. Σελίδες 91.

€ 14,16 | 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. Η έκδοση στηρίζεται στο νέο 
πρόγραµµα σπουδών και στη διαθεµατική 
προσέγγιση δεξιοτήτων (20,5x25,5) εκ. 
Σελίδες 62.

€ 7,08 | 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, Χριστουγεννιάτικα και 
Πρωτοχρονιάτικα, παιχνιδοτράγουδα, 
νανουρίσµατα, ταχταρίσµατα (24x17) εκ. 
Σελίδες 176.

€ 14,16 | 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 ασκήσεων (σολφέζ). Ιστορίας, µορφολογίας 
και οργανογνωσίας. Μέθοδος µελόντικας, αρµονίου, µεταλλόφωνου 
και φλογέρας και πολλά τραγούδια (17x24) εκ. Σελίδες 192.

€ 12,92 | 75.033
Τα 105 καλύτερα παιδικά τραγούδια (4 CD)
Κασετίνα µε 4 cd. Συνολικά 105 παιδικά τραγούδια από 3 παιδικές 
χορωδίες.  
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€ 9,89 | 69.017
Φρούλου! Φρούλου! Φρέλα! 
 να ταν χαλβάς η τρέλα
Το βιβλίο αυτό περιέχει 18 ποιήµατα και 16 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 
(29x34) εκ. Σελίδες 85.

€ 8,97 | 75.018
Τα τραγούδια µας
Μια ανθολογία 370 σχολικών τραγουδιών, παιδικών, επετειακών, 
παραδοσιακών, χορευτικών και έντεχνων τραγουδιών (17x24) εκ. 
Σελίδες 272.

€ 12,08 | 75.031
Τα πρώτα µου τραγουδάκια 
(βιβλίο και cd)
30 χαρούµενα, τρυφερά και διαχρονικά 
τραγουδάκια που τραγουδιούνται 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.

€ 8,97 | 75.032
Νανουρίσµατα και τραγούδια 
(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, 
2 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.

€ 12,08 | 75.030
Παιδικά τραγούδια από 
µελοποιηµένα ποιήµατα 
(βιβλίο και 2 cd)
Περιλαµβάνει 43 τραγούδια 
κορυφαίων Ελλήνων ποιητών που 
έγραψαν ποιήµατα για παιδιά. Ολα 
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 προσχολική 
και σχολική ηλικία (17,5x25) εκ. 
Σελίδες 52.

€ 15,11 | 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 92.

€ 37,80 | 75.027
Παιδικά και σχολικά τραγούδια  
(βιβλίο και 6 cd)
160 τραγούδια για όλες τις εκδηλώσεις της σχολικής χρονιάς του 
νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου. Περιλαµβάνονται τα εξής 
cd 1,4,9,14,15,17 (17x24) εκ. Σελίδες 165.
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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.

€ 14,16 | 75.023
Εεε, Κολλητήρια! 
Παίζουµε; (βιβλίο και cd)
Με µαλακό εξώφυλλο, 
εικονογραφηµένο, µε τις αυθεντικές 
παραστάσεις του Ευγένιου Σπαθάρη o 
γάµος του Καραγκιόζη, o Καραγκιόζης 
µαέστρος, o Μέγας Αλέξανδρος και 
το καταραµένο φίδι και ο Καραγκιόζης 
γιατρός (14x12,5) εκ. Σελίδες 88.

€ 9,45 | 75.004
Το θέατρο της Χιονάτης
Τα µικρά σκετς και τα κουκλοθεατρικά έργα 
που περιλαµβάνονται στο βιβλίο είναι γραµµένα 
σύµφωνα µε το αναλυτικό ορόγραµµα και τις 
απαιτήσεις του νηπιαγωγείου και των πρώτων 
τάξεων του δηµοτικού (χωρίς να 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.

€ 11,20 | 69.052
∆ραµατοποίηση για παιδιά
Η δραµατοποίηση είναι θεατρικό παιχνίδι 
χωρίς προκαθορισµένους ρόλους 
και περιορισµούς...(περισσότερες 
πληροφορίες βρες στο www.playcity.gr) 
(17x24) εκ. Σελίδες 104.

€ 21,63 | 69.053
Κουκλοθέατρο σκιών
∆ιατρέχοντας τις σελίδες του βιβλίου αυτού 
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...(περισσότερες πληροφορίες 
βρες στο www.playcity.gr) (17x24) εκ. 
Σελίδες 352.

Θ
έα

τρ
ο 

- 
Κ

ου
κλ

οθ
έα

τρ
ο 

€ 23,02 | 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.

€ 17,00 | 143.013
Το δικό µας θέατρο «καλοκαίρι Β» 
(βιβλίο και cd)
(23,5x21,5) εκ. Σελίδες 168.

€ 17,00 | 143.011
Το δικό µας θέατρο «Χριστούγεννα 
Β» (βιβλίο και cd)
(23,5x21,5) εκ. Σελίδες 168.

“
”

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 ως τη µουσική 
και εικαστική επένδυση ολόκληρης της γιορτής. 

€ 28,30 | 80.155
Οι 12 µήνες παίζουν 
κουκλοθέατρο 
(βιβλίο και CD)
Ένα κείµενο για κάθε µήνα που αφορά 
ήθη και έθιµα, καιρικά φαινόµενα, 
γιορτές κ.λ.π. (26x24) εκ. Σελίδες 96.
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€ 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. 

€ 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.  

€ 32,67 | 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. 

€ 30,69 | 171.039
Φύλλα πλαστικοποίησης A/3 100 mic
Σετ 100 τµχ.  

€ 33,48 | 171.040
Φύλλα πλαστικοποίησης A/3 125 mic
Σετ 100 τµχ.  

€ 15,35 | 171.041
Φύλλα πλαστικοποίησης A/4 100 mic
Σετ 100 τµχ.  

€ 19,44 | 171.042
Φύλλα πλαστικοποίησης A/4 125 mic
Σετ 100 τµχ.  

€ 75,24 | 171.056
Καταστροφέας 
εγγράφων
Dsb καταστροφέας εγγράφων FD 
506M. Καταστρέφει χαρτί, κλιπ, 
πιστωτικές κάρτες, συνδετήρες. 
Κόβει σε λωρίδες 5χ34 χιλ. Έτοιµος 
σε 2,30 λεπτά. Κόβει 6 φύλλα 75 
γρ. Α4. Πλάτος κοπής: 225 χιλ. 
(31x20x34) εκ. 

80 γρ. Με ενσωµατωµένο δίσκο για αποθήκευση σπιράλ και µέτρηση των 
εγγράφων του κατάλληλου µεγέθους σπιράλ (42x13x46) εκ. 

| 171.050
Κοπτικό Α/4 10 φύλλων των 80 γρ.
Κοπτικό γκιλοτίνα χειροκίνητη Α4 µε µαχαίρι. Ικανότητα κοπής 

€ 59,85 | 171.172
Πλαστικοποιητής Α4
(35,8x14,8x6,6) εκ. 

€ 13,95 | 171.144
∆ίφυλλα πλαστικοποίησης A/4 80 mic
(22x30) εκ. 

€ 27,90 | 171.145
∆ίφυλλα πλαστικοποίησης A/3 80 mic
(30x42) εκ. 

€ 239,40 | 171.170
Πλαστικοποιητής Α3 SOGOOD-330S
(48x20x12) εκ. 

€ 205,20 | 171.171
Πλαστικοποιητής Α4 SOGOOD-230S
(36x16x10) εκ. 



477Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ

Ε
ξο

π
λ

ισ
µ

ό
ς 

γρ
α

φ
εί

ο
υ

€ 0,21 | 77.073
Σύρµατα Νο.10

€ 0,29 | 171.026
Σύρµατα Νο.64
  
€ 0,42 | 171.027
Σύρµατα Νο.126

€ 0,46  
| 77.028
Κοπίδι µεγάλο
  

€ 0,30  
| 77.029
Κοπίδι µικρό

€ 0,38 | 120.259
Σελοτέιπ ΡΡ 1,2 εκ. x 33 µ.
  
€ 0,44 | 120.260
Σελοτέιπ ΡΡ 1,5 εκ. x 33 µ. € 1,23 | 77.175

Ρολό αυτοκόλητο πλαστικό 2 µ.
Ιδανικό για καπλάντισµα βιβλίων (200x50) εκ. 

€ 1,77 | 77.176
Ρολό αυτοκόλητο πλαστικό 3 µ.
Ιδανικό για καπλάντισµα βιβλίων (300x50) εκ. 

€ 0,84 | 171.034
∆ακτυλοβρεχτήρας

€ 1,80 | 171.032
Λάστιχα προσδέσεως 100 γρ.

€ 8,92  
| 120.330
Αριθµοµηχανή 
γραφείου
12 ψηφίων, διπλής 
ενέργειας,µε πλήκτρο 
επιστροφής.  

€ 2,32 | 120.333
∆ιακορευτής 10 φύλλων, µαύρο χρώµα.  

€ 2,34 | 77.178 ∆ίσκος γραφείου

€ 5,08  
| 290.382
Συρραπτική 
µηχανή Νο.126

€ 4,06  
| 290.381
Συρραπτική 
µηχανή Νο.64

€ 0,56  
| 120.488
Σελοτέιπ 
διάφανο 1,9 
εκ. χ 33 µ.

€ 2,70  
| 290.413
Βάση 
σελοτέιπ

€ 1,78  
| 290.414
Συρραπτική 
µηχανή Νο.10

€ 1,71 | 171.101
Λάστιχα µεγάλα 100 γρ

€ 0,92  
| 120.494
Σελοτέιπ 
διάφανο  
1,9 εκ. χ 25 µ. 
µε βάση

€ 1,79  
| 171.117
Λεπίδες 
µεγάλες  
για κοπίδι
(10,5) εκ. 

€ 0,68 | 171.131
Αποσυρραπτικό
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€ 3,35 | 126.010
Φωτοτυπικό χαρτί Α/4 80 γρ.
(30x21x5,5) εκ. 

€ 7,19 | 126.011
Φωτοτυπικό χαρτί Α/3
(35x25x5,5) εκ. 

€ 1,98 | 120.287
Αυτοκόλλητα 
χαρτιά σηµειώσεων 
χρωµατιστά 320 
φύλλα

€ 0,54 | 120.288
Αυτοκόλλητο χαρτί 
σηµειώσεων κίτρινο 
(5x4) εκ. σετ 3 
τεµαχίων 100 φύλλων

€ 0,34 | 120.289
Χαρτί notes κίτρινο 
(7,5x7,5) εκ. 100 
φύλλων

€ 1,90  
| 120.290
Αυτοκόλλητο 
χαρτί 
σηµειώσεων 
(σχήµα βέλους) 
200 φύλλων

€ 1,98 
 | 120.291
Αυτοκόλλητο 
χαρτί 
σηµειώσεων 
(σχήµα µήλου) 
200 φύλλων

€ 0,54 | 120.298
∆ιορθωτικό 
Γερµανίας µονό 
18 ml

€ 1,18 | 120.300
∆ιορθωτικό στυλό 
Γερµανίας 7 ml

€ 1,04 | 120.301
∆ιορθωτικό mouse 
8 µ. x 0,5 εκ.

€ 1,40 | 120.297
Ταµπόν σφραγίδας 
(7x11) εκ.

€ 0,82 | 120.296
Μελάνη σφραγίδας 25 ml

€ 1,12 | 120.299
∆ιορθωτικό και 
διαλυτικό Γερµανίας 
διπλό 18 ml

303 κόκκινο 503 µπλε
603 πράσινο 904 µαύρο

302 κόκκινο 502 µπλε
602 πράσινο 902 µαύρο

€ 0,26 | 171.078
Χάρακας διαφανής πλαστικός 30 εκ.

€ 0,63 | 171.109
Χάρακας διαφανής πλαστικός 50 εκ. 

€ 1,20  
| 171.138
Χάρακας  
µεταλλικός 30εκ
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€ 0,03 | 77.055
Φάκελοι υπηρεσίας µεσαίοι 123
(23x12) εκ. 

€ 1,62 | 167.008
Αντισυπτικός αφρός 
καθαρισµού χεριών 50 ml
Καταστρέφει τα βακτηρίδια και τους 
ιούς, αποτελεσµατικό κατά του ιού 
της γρίπης, σαλµονέλας κ.λ.π. Χωρίς 
ηµεροµηνία λήξης.  

€ 0,51  
| 171.006
Φάκελος µε 
λάστιχο και 
αυτιά (25x35) εκ. 

€ 7,07 | 120.322
Ξύστρα αυτόµατη 
µπαταρίας + δώρο ξύστρα 
ανταλλακτικό
Λειτουργία αυτόµατης εκκίνησης, 
εξάρτηµα αποµακρυσµένης σπασµένης 
µύτης, διατίθεται σε 4 διαφορετικά 
χρώµατα (7,5x12,5) εκ. 

€ 0,07 | 77.046
Φάκελοι κίτρινοι 25χ35 εκ.

€ 0,05 | 77.110
Φάκελοι κίτρινοι 16χ23 εκ.
  
€ 0,05 | 77.111
Φάκελοι κίτρινοι 18χ26 εκ.

€ 0,06 | 77.112
Φάκελοι κίτρινοι 20χ28 εκ.

€ 0,11 | 77.114
Φάκελοι κίτρινοι 31χ41 εκ.

 € 0,21 | 77.161
Φάκελοι ενισχυµένοι φυσαλίδες 12χ18 εκ.
  
€ 0,26 | 77.162
Φάκελοι ενισχυµένοι φυσαλίδες 18χ26 εκ.
  
€ 0,37 | 77.171
Φάκελοι ενισχυµένοι φυσαλίδες 24χ33 εκ.
  
€ 0,23 | 77.173
Φάκελοι ενισχυµένοι φυσαλίδες 18χ16 εκ.

€ 2,07 | 171.054 Κλασέρ πλαστικό 8/32

€ 9,96 | 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 (7,5x12,5) εκ. 

€ 1,63  
| 171.011
Φάκελος 
Οικολογικός µε 
λάστιχο 8 εκ.
(25x8x33,5) εκ. 

€ 1,12  
| 171.046
Φάκελος 
Οικολογικός µε 
λάστιχο 5 εκ.
 (25x5x35) εκ. 

€ 0,90 | 120.499
Ετικέτες λευκές 120 τεµάχια 
(2,2x1,8) εκ. 

€ 0,11 | 77.186
Ζελατίνα τύπου «Γ» 
διαφανής 20χ30 εκ.

€ 3,61 | 171.130
Βαλιτσάκι 
αρχειοθέτησης 6 
θέσεων πορτοκαλί Α4

€ 1,12  
| 171.010
Φάκελος 
Οικολογικός µε 
λάστιχο 3 εκ.
(25x5x35) εκ. 
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€ 0,55  
| 120.227.
Μαρκαδόροι 
υπογράµµισης
Σε 6 χρώµατα 
(12,5x1,5x2,5) εκ. 

€ 0,70 (ανά τµχ.) | 120.285
Μαρκαδόρος στρόγγυλος 6,2 
χιλ. HI TEXT

€ 0,70 (ανά τµχ.) | 120.286
Μαρκαδόρος τετράγωνος  
6,2 χιλ. HI TEXT

€ 0,16 | 120.281
Στυλό διαρκείας 1 χιλ. Νο.660

€ 1,12 | 120.283
Στυλό gel διαρκείας 0,7 χιλ. Νο.1080

Β µπλε BL µαύρο R κόκκινο GR πράσινοΒ µπλε BL µαύρο R κόκκινο

€ 0,56 | 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

€ 0,26  
| 120.352
Μολύβι Faber 
2=B µε χρυσό 
κεφαλάκι 
Extra

€ 29,59 | 39.027
Βιβλίο υλικού 100 φύλλων
(35x25) εκ. 
€ 4,24 | 39.030
∆ελτία εξαγωγής υλικού  
(17x25) εκ. 
€ 2,98 | 39.049
Πρωτόκολλο 50 φύλλων
(29x21) εκ. 
€ 4,68 | 39.060
Βιβλίο παρουσίας προσωπικού 
50 φύλλων
(21x29) εκ. 
€ 5,02 | 39.062-1
Ηµερήσιας λειτουργίας 
νηπιαγωγείου 50 φύλλων
(29x21) εκ. 
€ 4,18 | 39.069
∆ιπλότυπο είσπραξης 
σχολικής επιτροπής
(14x21) εκ. 
€ 4,24 | 39.080
∆ελτίο εισαγωγής υλικού
(25x17) εκ. 

€ 29,59 | 39.081
Βιβλίο Ελέγχου συσιτούντων 
100 φύλλων
(35x25) εκ. 

€ 39,80 | 39.083
Βιβλίο υλικού 200 φύλλων
(25x35) εκ. 

€ 6,05 | 39.089
Βιβλίο ηµερήσιας σχολικής 
ζωής νηπιαγωγείου
(21x29) εκ. 

€ 10,79 | 39.090
Βιβλίο πρακτικό συµβουλίων 
100 φύλλων
(25x35) εκ. 

€ 8,61 | 39.091
Βιβλίο Μητρώου Μαθητών/
ριών 50 φύλλων Α3
(30x40) εκ. 

€ 32,15 | 39.092
Βιβλίο Μητρώου Μαθητών/
ριών 100 φύλλων Α3
(30x40) εκ. 

Έντυπα νηπιαγωγείων & παιδικών σταθµών

€ 0,70  
| 77.053
Καρφίτσες 
τοπογράφων
Περιέχει 30 τµχ.  

€ 0,93 | 77.052
Πινέζες χρωµατιστές

€ 1,69 | 171.024
∆ιπλόκαρφα Νο.3

€ 0,44 | 77.070
Συνδετήρες µεταλλικοί 
Νο.4 (7,5x5x2,5) εκ. 

€ 0,37 | 77.072
Συνδετήρες µεταλλικοί 
Νο.3 (7,5x5x2,5) εκ. 

€ 0,65 | 77.128
Συνδετήρες µεταλλικοί 
Νο.5

€ 2,15 | 77.003
∆ιπλόκαρφα Νο.4

€ 1,05  
| 171.098
Ηµεροδείκτης 
γραφείου 
9χ12 εκ

€ 0,20 | 168.014
Σβήστρα άσπρη

€ 0,17 | 168.015
Σβήστρα δίχρωµη  



 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 ΕΛΤΑ COURIER
• Mε µεταφορική εταιρεία

 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 ΕΛΤΑ COURIER ή από µεταφορική εταιρεία προϊόντα που χτυπήθη-
καν ή έσπασαν πρέπει αµέσως να γίνει δήλωση από εσάς στα ΕΛΤΑ COURIER ή στη µεταφορική εταιρία 
που ευθύνονται και για τη σωστή µεταφορά.

 Πώς θα πληρώσω;
Εξόφληση τιµολογίων γίνεται µε:
• Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό
• Αντικαταβολή στα ΕΛΤΑ COURIER
• Μέσω Πιστωτικής ή Χρεωστικής Κάρτας (MasterCard, Visa)
• Μέσω PayPal

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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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


