
CATALOG
KREATIVITY

Săculeți cu 
numere și buline

10 buc/set 

   78 lei/set

16000 buc.
Mărgele de căl-
cat HAMA MIDI + 

3 planșete

    117 lei

Pietre de râu 
6 buc/set

  257 lei
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Pâlnie de echilibru STANDARD

Poate fi folosit pentru a se balansa de pe o parte 
pe alta, pentru a se învârti, a construi un bârlog 
etc. Material plastic, diametru 80 cm, înălțime 44 
cm.

G2100
1 buc ........................................................................... 318 lei

Pietre de râu, set de 6 buc.

Material plastic. Fiecare piatră are baza prevăzută 
cu o bandă de cauciuc. Un set de 6 pietre în 6 
culori. 3 pietre mari şi 3 pietre mici.

G2120
1 set ........................................................................... 257 Lei

Pietre CURCUBEU

36 buc. pietre în 6 forme și 6 culori. 20 de carduri 
de activitate. Totul este împachetat într-o cutie de 
plastic.

CD54047
1 set ............................................................................. 150 lei

Set de 20 de cărămizi din carton

Set de 20 de cărămizi din carton de dimensiune 
30 x 15 x 7 cm.

CC20
1 set ............................................................................ 200 lei

NOUTĂȚI

COMENZI:

ON-LINE  
www.kreativity.ro

PRIN E-MAIL
kreativity.srl@gmail.com

TELEFONIC
0744-490286

3D AVIOANE - 
mărgele HAMA MIDI

Conține:
▪ aproximativ 2500 de mărgele
▪ 1 planșetă de lucru hexagonal mare Ha276
▪ adeziv refolosibil
▪ ghid colorat cu modele
▪ instrucțiuni de utilizare
▪ hârtie de călcat
Dimensiune produs: 24,5 x 21 x 4 cm

Ha3242
1 set ............................................................................... 53 lei

SPAȚIUL - 
mărgele HAMA MIDI

Conține:
▪ aproximativ 2500 de
  mărgele
▪ 2 planșete de lucru: 
  rotund mic Ha222, pătrat mare Ha234 
▪ 1 inel mobil
▪ 1 șnur
▪ ghid colorat cu modele
▪ instrucțiuni de folosire
▪ hârtie de călcat
Dimensiune cutie: 24,5 x 21 x 4 cm

Ha3231
1 set ................................................................................ 53 lei

Temperă 1 litru

Disponibil în 25 culori. Împachetat în flacoane de 
1 litru.

T1000
1 litru .............................................................................. 18 lei

Temperă 600 ml

Disponibil în 25 culori. Împachetat în flacoane de 
600 ml.

T600
600 ml .......................................................................... 12 lei

CINE SUNTEM?

Afacerea noastră a luat naștere dintr-o inspi-
rație Divină și din Dragostea noastră pentru 
copii în anul 2007, când băiatul nostru cel mai 
mare a început grădinița.

Eram interesați: Ce fac educatoarele cu copiii? 
În urma discuțiilor am început să facem rost de 
materiale educative valoroase cu care să spri-
jinim activitatea educatoarelor.

Și am început să creștem. Aceași situație am 
trăit și cu următorii doi copii. Cu timpul am cres-
cut atât de mult încât am reușit să rezolvăm  
cerințele mai multor educatoare și grădinițe.

Suntem foarte recunoscători că ne-ați ales pe 
noi. Cu ajutorul Dumneavoastră s-a împlinit un 
vis de al nostru. Inima noastră este plină de 
recunoștință și pentru Cel care este presus de 
toate.

Vă doresc un An Binecuvântat,
Kövesdi Attila

director KREATIVITY
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Set de 5 oglinzi hexagonale

5 oglinzi hexagonale de diametru 19 cm cu ramă 
de spumă.

CD72084
1 set ............................................................................. 216 lei

Clepsidre MARI 3 buc/set

Setul conține 3 clepsidre MARI de dimensiune 
160 x 70 mm, cu 1, 3 și 5 minute.

CD92045
1 set ............................................................................. 180 lei

Nasturi transparente de înșirat

Set de 144 nasturi transparente de diametru 
4,5 cm în 5 forme, 6 culori și șnururi.

CD73071
1 set ............................................................................. 120 lei

Clepsidre MIJLOCII 5 buc/set

Setul conține 5 clepsidre MIJLOCII de dimensiune 
100 x 25 mm, cu 0,5, 1, 3, 5, 10 minute.

CD92007
1 set .............................................................................. 30 Lei

Model dantură

Model de 2x mărimea reală + perie de dinți. 
Prezintă modul de curățare corectă a danturii, 
respectiv funcțiile acesteia.

CD3089
1 set ............................................................................ 168 lei

Oglindă vorbitoare

Oglindă de dimensiune 12 x 12 cm cu funcție de 
înregistrare și redare de 30 sec. 
Funcționează cu 3 baterii AAA.

CD12711
1 buc .............................................................................. 72 lei

Lupă copii

Lupă copii cu mărire de 3x și 5x. Ramă din lemn 
de esență tare. Diametru lentilă 80 mm. 
Dimensiuni cadru: 185 x 120 mm.

CD73363
1 buc .............................................................................. 42 lei

Oglindă sigură simplă

Ramă din lemn de esență tare. Diametru oglindă 
80 mm. Dimensiuni cadru: 185 x 120 mm.

CD73372
1 buc .............................................................................. 42 lei

Nasturi de înșirat GIGANT

Set de 54 nasturi de diametru 7,5 - 3,5 cm în 
5 culori și 5 dimensiuni, 6 șnururi colorate și 2 
șnururi hazlii.

CD53371
1 set ................................................................................ 99 lei

Clepsidre MICI 3 buc/set

Setul conține 3 clepsidre MICI de dimensiune 
90 x 25 mm, cu 1, 3, 5 minute.

CD92004
1 set ............................................................................... 18 Lei

Oglindă concavă/convexă

Oglindă cu distorsiuni. Ramă din lemn de esență 
tare. Diametru oglindă 80 mm. Dimensiuni cadru: 
185 x 120 mm.

CD73365
1 buc .............................................................................. 42 lei

Oglindă colț

Colț cu trei oglinzi de reflexie. Mărime panou 
300 x 300 mm. Structură din burete poliuretanică.

CD72426
1 buc ........................................................................... 210 lei
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Traseu psihomotric - 
set ÎNCEPĂTORI

Sistem de echilibru stimulant şi ex-
citant. Încărcătura maximă este de 
100 de kg. Acest set include 2 baze 
10, 3 baze 24 (cutia 1), 5 grinzi.

G2229
1 set ........................................... 1260 lei

Traseu psihomotric - 
set INTERMEDIARI

Acest set include 3 baze 10, 3 
baze 24, 3 grinzi, 2 grinzi curbate, 
o grindă basculantă şi un disc 
basculant.

G2238
1 set ........................................... 1678 lei

Traseu psihomotric - 
set AVANSAȚI

Acest set include 6 baze 10, 2 
baze 24, 3 grinzi, 3 grinzi curbate, 2 
stâlpuri, o grindă cu curea, o grindă 
basculantă, 1 set de bastoane şi 
joncţiuni, 1 disc basculant.

G2239
1 set ........................................... 2683 lei

Set complex de dezvoltare 
psihomotrică

Set pentru dezvoltarea completă 
a competenţelor psihomotrice, 
cuprinzând cele mai bune 10 
produse Gonge!

G2600
1 set ........................................... 2822 lei

Pietre de râu, set de 6 buc.

Material plastic. Fiecare piatră are 
baza prevăzută cu o bandă de cau-
ciuc. Un set de 6 pietre în 6 culori. 
3 pietre mari şi 3 pietre mici.

G2120
1 set .............................................. 257 lei

Vârfurile de munte, 
set de 5 buc.

Material plastic. Fiecare piatră are 
baza prevăzută cu o bandă de cau-
ciuc. Un set de 5 vârfuri cu 3 mărimi.

G2121
1 set .............................................. 568 lei

Joc motricitate MUNTELE

Încărcare maximă 100 de kg. 
Prevăzut cu bază din cauciuc 
pentru prevenirea alunecării. 
Înălțime 32 cm. 
Diametru bază 65 cm.

G2122
1 set .............................................. 292 lei

Joc motricitate RÂUL - 7 piese

Fabricat din plastic rezistent cu 
margini din cauciuc, râul combină 
calitatea cu designul atractiv.
Format din 7 elemente: 
35,5 x 11,5 x 4,5 cm.

G2123
1 set .............................................. 290 lei

TAVĂ de echilibru

O jucărie de echilibru sferic pentru 
activităţi în aer liber şi înăuntru. 
Diametru tava 75 cm, înălțime tavă 
14 cm.

G2104
1 buc ............................................. 197 lei

Piatră de râu săltăreț SET

Material plastic.
Fiecare piatră are baza prevăzută 
cu o bandă de cauciuc.
Un set de 4 pietre diferite mărimi + 
1 piatră săltăreață.

G2130
1 set .............................................. 416 lei

Rolă echilibru GONGE verde 
cu nisip

Greutate: 3,5 kg. Dimensiune: 
39,5 cm diametru, lățime 35 cm. 
Material plastic și cauciuc.

G2266
1 buc ............................................ 476 lei

Placa de echilibru Roboboard

Placa de echilibru antrenează 
transferul de greutate și echilibrul 
dinamic. Dimensiune produs:
50 x 17 x 10 cm.

G2260
1 buc ............................................ 385 lei

Rolă echilibru GONGE 
portocaliu fără nisip

Greutate: 1,2 kg. Dimensiune: 
39,5 cm diametru, lățime 35 cm.
Material plastic și cauciuc.

G2267
1 buc ............................................ 476 lei

Arcada GONGE

Dimensiune produs: 
59 x 21,5 x 10,5 cm.
Set de 3 buc. Culori: 
portocaliu, verde, albastru și gri.

G2163
1 set .............................................. 564 lei

Traseu psihomotric - 
PEISAJ CU RÂU

Setul include: Râul (21 de elemente) 
+ Insula (2 elemente) + Podul (2 
elemente). Fabricat din plastic cu 
margini de cauciuc artificial. 6 culori.

G2166
1 set ............................................ 1169 lei

Set motricitate GONGE

Conține: 6 conuri, 6 bastoane, 
3 cercuri de 35, 3 cercuri de 50, 
3 cercuri de 60, 3 seturi de joncțiuni.

SM01
1 set .............................................. 700 lei

DEZVOLTARE PSIHOMOTRICĂ
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Discuri tactile set complet – 
10 perechi

Discurile tactile sunt făcute din 
cauciuc sintetic, plăcut la atingere, 
conţin diferite structuri tactile, 
fiecare având culoare diferită. 
Set format din 10 discuri mari și 
10 discuri mici.

G2116
1 set .............................................. 715 lei

Discuri tactile set 2 – 5 perechi

Discurile tactile sunt făcute din 
cauciuc sintetic, plăcut la atingere, 
conţin diferite structuri tactile, 
fiecare având culoare diferită. 
Set format din 5 discuri mari și 
5 discuri mici.

G2118
1 set .............................................. 394 lei

Joc de echilibru - 
Pălăria clovnului

Conține 5 piese din cauciuc artificial 
şi spumă EVA (poliuretanică).
Diametru: 14,5 cm.

G2127
1 set ................................................. 97 lei

Discuri tactile set 1 – 5 perechi

Discurile tactile sunt făcute din 
cauciuc sintetic, plăcut la atingere, 
conţin diferite structuri tactile, 
fiecare având culoare diferită. 
Set format din 5 discuri mari și 
5 discuri mici.

G2117
1 set .............................................. 394 lei

Balansoar

Balansoarul are o suprafaţă care nu 
lunecă. Făcut din plastic, cu pernă 
din cauciuc sintetic.
Dimensiune: 52 x 22 x 14 cm.

G2169
1 buc ............................................ 257 lei

Semisfere de echilibru 
set de 6 buc

Set format din 3 perechi de semis-
fere. Diametru 15 cm, înălțime 7 cm.

G2128
1 set .............................................. 193 lei

Semisfere de echilibru cu 
sfoară

Set format dintr-o pereche de 
semisfere cu sfoară.
Diametru 15 cm, înălțime 7 cm.

G2219
1 set ................................................. 77 lei

Joc motricitate 
SURF DE PODEA

Bord cu role pentru joc şi terapie.
Dimensiuni: 56 x 37 x 14 cm.

G2168
1 buc ............................................ 492 lei

Pâlnie de echilibru STANDARD

Poate fi folosit pentru a se balansa 
de pe o parte pe alta, pentru a se 
învârti, a construi un bârlog etc.
Material plastic, diametru 80 cm, 
înălțime 44 cm.

G2100
1 buc ............................................ 318 lei

Scoică de echilibru BABY

Pâlnia îi invită pe copiii mai mici să 
se balanseze, să se legene şi să se 
învârtă.
Diametru 68 cm, adâncime 26,5 cm.

G2099
1 buc ............................................ 198 lei

Placă de echilibru MARE - dia-
metru 76 cm

Placa are un profil care împiedică 
alunecarea şi are patru mânere 
integrate. Se poate folosi înăuntru şi 
în aer liber.
Diametru 76 cm, înălțime 18 cm.

G2102
1 buc ............................................ 523 lei

Pâlnie de echilibru KOALA

Partea exterioară are o bază rotundă, 
care previne ca Koala să se învârtă 
şi copiii să cadă din ea. Încărcare 
maximă 50 de kg. Diametru 65 cm, 
înălțime 45 cm.

G2097
1 buc ............................................ 363 lei

Placă de echilibru cu semisferă 
35 cm - LEMN

Material lemn - placa este acoperită 
cu o cuvertură din cauciuc.
Cuvertură neagră cu semisferă. 
Diametru 38 cm.

G2110
1 buc ............................................ 159 lei

Schiuri de vară 2 persoane - 
1 pereche

Din lemn cu piese din cauciuc 
antiderapant, care protejează po-
deaua când se folosesc înăuntru.
Lungime: 88 cm, Lățime: 8,5 cm, 
Grosime: 4 cm.

G2108
1 set .............................................. 164 lei

Inele de activități set de 
24 buc/6 culori

Inelele de activităţi sunt făcute din 
cauciuc artificial moale.
Un set conține 24 inele în 6 culori.

G2191
1 set .............................................. 241 lei

Joc de coordonare - 
ARUNCĂ INELUL

Un joc tradiţional de calitate, cu 
design unic. Suport metalic cu 
picioare detașabile + 5 inele.

G2908
1 set .............................................. 283 lei

DEZVOLTARE PSIHOMOTRICĂ
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4000 de 
mărgele 
de călcat MIDI 
și 3 planșete FETE

Conține:
▪ 4000 de mărgele MIDI
▪ planșete: hexagon mic, inimă 
   mică, floare
▪ ghid colorat
▪ instrucțiuni de utilizare
▪ hârtie de călcat

Ha2051
1 set ................................................. 59 lei

4000 de 
mărgele 
de călcat 
MIDI și 3 
planșete BĂIEȚI

Conține:
▪ 4000 de mărgele MIDI
▪ planșete: pătrat mic, cerc mic, stea
▪ ghid colorat
▪ instrucțiuni de utilizare
▪ hârtie de călcat 

Ha2052
1 set ................................................. 59 lei

MĂRGELE DE CĂLCAT HAMA

6000 de mărgele MIDI 
în punguliță

Disponibil în 52 culori/punguliță și 
9 mixturi

Ha205
1 set ................................................. 33 lei

3000 de mărgele MIDI 
în punguliță

Disponibil în 52 culori/punguliță și 
9 mixturi

Ha201
1 set ................................................. 17 lei

1000 de mărgele MIDI 
în punguliță

Disponibil în 52 culori/punguliță și 
9 mixturi

Ha207
1 set .................................................... 7 lei

1000 de mărgele MIDI CU 
DUNGI în punguliță

Disponibil în 3 mixturi DUNGI

Ha207-90
1 set .................................................... 9 lei

10000 de mărgele MIDI în 
găleată

Disponibil în 9 variante de mixturi: 
mixt 10 culori, 6 culori pastelate, 
6 culori neon, 6 culori transparente, 
6 culori cu sclipici, mixt 6 culori, 
mixt 22 culori, mixt 50 culori, 
mixt 11 culori

Ha202
1 set ................................................. 65 lei

FASHION - 2000 de mărgele 
HAMA MIDI în cutie cadou MIC

Conține:
▪ 2000 de mărgele
▪ 1 planșetă de lucru
▪ șnur, ghid colorat cu modele
▪ instrucțiuni de utilizare
▪ hârtie de călcat

Ha3508
1 set ................................................ 40 lei

DINOZAURI - 2000 de mărgele 
HAMA MIDI în cutie cadou MIC

Conține:
▪ 2000 de mărgele
▪ 2 planșete de lucru
▪ ghid colorat cu modele
▪ instrucțiuni de utilizare
▪ hârtie de călcat

Ha3502
1 set ................................................. 40 lei

PRINȚESE CU FLORICELE - 
2000 de mărgele HAMA MIDI 
în cutie cadou MIC

Conține:
▪ 2000 de mărgele
▪ 2 planșete de lucru
▪ ghid colorat cu modele
▪ instrucțiuni de utilizare
▪ hârtie de călcat

Ha3505
1 set ................................................. 40 lei

Hârtie de călcat

Setul conține 4 buc. Hârtie de călcat

Ha224
1 set .................................................... 9 lei

3000 de mărgele HAMA MIDI 
MIX de culori în borcan plastic

Conține aproximativ 3000 de 
mărgele în 9 varietate de mixturi.

Ha209
1 set ................................................. 25 lei

16000 de mărgele MIDI + 
3 planșete FETE

Conține:
▪ 16000 de mărgele MIDI
▪ planșete: floare, papagal, broască
▪ ghid colorat
▪ instrucțiuni de utilizare
▪ hârtie de călcat

Ha2064
1 set .............................................. 117 lei

16000 de
mărgele MIDI + 
3 planșete BĂIEȚI

Conține:
▪ 16000 de mărgele MIDI
▪ planșete: pătrat, hexagon, elefant
▪ ghid colorat
▪ instrucțiuni de utilizare
▪ hârtie de călcat

Ha2063
1 set ............................................... 117 lei

Planșete MICI HAMA MIDI

Planșete de lucru MIDI MICI, diferite 
forme:
▪ pătrat, cerc, hexagon, inimă, cal, 
  camion, etc ...
▪ 20 modele
Dimensiuni aproximative 5 x 5 cm.

Ha391
1 buc .................................................. 6 lei

Planșete MARI

Planșete de lucru MIDI MARI, 
diferite forme:
▪ pătrat, cerc, hexagon, inimă, cal, 
  camion, etc.
▪ 20 modele
Dimensiuni aproximative 11 x 11 cm.

Ha381
1 buc .................................................. 8 lei



COMENZI   /   On-line: www.kreativity.ro   /   Prin E-mail: kreativity.srl@gmail.com   /   Telefonic: 0744-490286

7MĂRGELE DE CĂLCAT HAMA

3D AVIOANE
2500 de mărgele 
HAMA MIDI în cutie

Conține:
▪ 2500 de mărgele
▪ 1 planșetă de lucru
▪ adeziv refolosibil
▪ ghid colorat cu modele
▪ instrucțiuni de utilizare
▪ hârtie de călcat

Ha3242
1 set ................................................................................ 53 lei

3D DECO 
2500 de mărgele 
HAMA MIDI în cutie

Conține:
▪ 2500 de mărgele
▪ 1 planșetă de lucru
▪ adeziv refolosibil
▪ ghid colorat cu modele
▪ instrucțiuni de utilizare
▪ hârtie de călcat

Ha3238
1 set ................................................................................ 53 lei

MAȘINI DE 
CONSTRUCȚII
4000 de mărgele 
HAMA MIDI în cutie

Conține:
▪ 4000 de mărgele
▪ planșete camion
▪ 11 suporturi pentru lucrările realizate
▪ planșete de lucru pentru ghidare
▪ instrucțiuni de utilizare
▪ hârtie de călcat

Ha3143
1 set ................................................................................ 74 lei

PRINȚESA 
1100 de mărgele 
HAMA MIDI și 
1 planșetă înfoliată

Conține
▪ 1100 de mărgele MIDI
▪ 1 planșeta Prințesa 
▪ 2 buc. Suport pt. expunerea lucrărilor realizate
▪ instrucțiuni de utilizare
▪ hârtie de călcat

Ha4056
1 buc .............................................................................. 31 lei

CĂLUȚUL PONEI 
2000 de mărgele 
HAMA MIDI și 
1 planșetă infoliată

Conține
▪ 2000 de mărgele MIDI 
▪ 1 planșeta Căluțul fermecat 
▪ instrucțiuni de utilizare
▪ hârtie de călcat

Ha4079
1 buc .............................................................................. 38 lei

CĂLUȚUL 
1100 de mărgele 
HAMA MIDI și 
1 planșetă înfoliată

Conține
▪ 1100 de mărgele MIDI 
▪ 1 planșeta Căluțul
▪ 2 buc. suport pt. expunerea lucrărilor realizate
▪ instrucțiuni de utilizare
▪ hârtie de călcat

Ha4057
1 buc .............................................................................. 31 lei

PANDATIV  
2400 de 
mărgele 
+ 2 planșete

Conține:
▪ 2400 de mărgele MIDI 
▪ Planșete: hexagon mediu, floare mică
▪ 1 șnur
▪ ghid
▪ instrucțiuni
▪ hârtie de călcat
▪ cutie de depozitare

Ha3713
1 set ................................................................................ 67 lei

MÂRGELE 
CU DUNGI
2400 de 
mărgele MIDI 
+ 2 planșete

Conține:
▪ 2400 de mărgele MIDI cu dungi
▪ planșete: hexagon mic, cerc mediu
▪ 1 șnur
▪ ghid
▪ instrucțiuni
▪ hârtie de călcat
▪ cutie de depozitare

Ha3714
1 set ................................................................................ 67 lei

BIJUTERII 
2400 de
mărgele MIDI 
+ 3 planșete

Conține:
▪ 2400 de mărgele MIDI
▪ planșete: hexagon mic, floare, elefant 
▪ 1 șnur
▪ ghid
▪ instrucțiuni
▪ hârtie de călcat
▪ cutie de depozitare

Ha3716
1 set ................................................................................ 67 lei

LITERE 
2000 de mărgele 
HAMA MIDI în 
cutie cu agățător

Conține:
▪ 2000 de mărgele
▪ 1 planșetă de lucru
▪ ghid colorat cu modele
▪ instrucțiuni de utilizare
▪ hârtie de călcat

Ha3424
1 set ................................................................................ 43 lei

ANIMALE CIUDATE
6000 de mărgele HAMA MIDI în cutie

Conține:
▪ 6000 de mărgele MIDI
▪ 3 planșete de lucru
▪ ghid colorat cu modele
▪ instrucțiuni de utilizare
▪ hârtie de călcat 

Ha3039
1 set ............................................................................... 86 lei

FOSFORESCENT 
1500 de mărgele 
HAMA MIDI în cutie 
cu agățător

Conține:
▪ aproximativ 1500 de mărgele
▪ 3 planșete de lucru
▪ ghid colorat cu modele
▪ instrucțiuni de utilizare
▪ hârtie de călcat 

Ha3414
1 set ................................................................................ 43 lei



Depozit KREATIVITY   /   str. Fântâna Sărată nr. 18   /   547371 sat Sânișor   /   comuna Livezeni   /   jud. Mureș   /   Tel.: 0742-015496   /   E-mail: kreativity.srl@gmail.com

8 ARTICOLE SPORTIVE

Minge medicinală

Material: cauciuc.
Diametru 50 cm, 1 kg, culoare roșu
Diametru 60 cm, 2 kg, culoare verde

Vin34156 / 50 cm / 1 kg ........ 76 lei
Vin34158 / 60 cm / 2 kg ...... 124 lei

Mingi cu emoții

Set de 6 mingi colorate de diametru 
15 cm. Greutate 85 g.
Exterior: cauciuc rezistent

Vin33692
1 set ............................................... 181 lei

Set de ritmicitate și mișcare

Set ritmicitate 45 piese în geantă.
Dimensiune împachetată: 
66 x 33 x 28 cm.
Greutate: 4.2 kg.

Vin53500
1 set .............................................. 748 lei

Panglici de dans set de 6

Dimensiune panglică: 3 m lungime, 
5 cm lățime. Lungime mâner 30 cm. 
Set de 6 buc în 6 culori.

CD72230
1 set .............................................. 120 lei

Minge Constelație

Minge transparentă gonflabilă cu 
suprfață texturată. În interior sunt 
mii de biluțe colorate. 
Diametru 35 cm.

CD75045
1 buc ............................................... 69 lei

Săculeți cu numere și buline

10 săculeți cu boabe de fasole cu 
numere și buline.
Dimensiune 10 x 10 cm.

CD72235
1 set ................................................. 78 lei

Mingi Texturate Set de 4

Culori intense. Suprafețe texturate. 
Mingi ușoare. Diametru 25 cm.

CD75041
1 set .............................................. 144 lei

Urme de mâini

Set de șase perechi în șase culori.
Fabricat din plastic moale.
Dimensiune: 19 x 19 cm.

CD53364
1 set ................................................. 78 lei

Mini Trambulină

Trambulină cu mâner de ajutor. 
Diametru 93 cm. Înălțime de la sol 
23 cm. Pentru o persoană. Greutate 
copil suportată 25 kg.

CD75542
1 buc ............................................ 390 lei

Urme de picioare

Set de șase perechi în șase culori.
Fabricat din plastic moale.
Dimensiune: 9 x 23 cm.

CD53372
1 set ................................................. 69 lei

Joc țintă

Trei ținte cu numere: 10-100, 0-10 și 
0-20. Include 9 mingi cu arici dia- 
metru 38 mm. Diametru țintă: 45 cm.

CD54501
1 set ................................................. 96 lei

Parașută GONGE

Fabricat din poliester colorat, uşor 
şi rezistent la foc. Mânere foarte 
rezistente. Diametre disponibile:

G2302 / 3,5 m / 1 buc ........... 177 lei
G2303 / 5 m / 1 buc ............ 333 lei
G2304 / 6 m / 1 buc ............ 434 lei
G2305 / 7 m / 1 buc ............ 539 lei

Coș de baschet

Coș de baschet pe picioare.
Înălțime 86 cm. Diametru coș: 40 cm.

CD75530
1 buc ............................................. 345 lei

Set popice

10 buc. marionete de 29 cm, 300 g
2 buc bile diametru 16 cm, 470 g.

Vin36238
1 set .............................................. 453 lei

Scară de agilitate

Lungime: 4 m
Lățime: 42 cm.

Vin33509
1 buc ............................................. 154 lei

Joc numere

Țintă de 100 x 100 cm din material 
sintetic. 8 buc. Săculeți în 4 culori.

Vin36258
1 set .............................................. 185 lei
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9TRICICLETE ȘI BICICLETE

PlasmaCar ROȘU

Mașinuța viitorului - forța de 
propulsie inerția. Înălțime de 
ședere: 21 cm. Lungime: 79 cm. 
Vârsta: +3 ani. Greutate: 4,9 kg.

W95100
1 buc ............................................ 331 lei

Semne de circulație set II

Set de 6 semne de circulație cu 
4 buc semne autoadezive. 
Înălțime semn 69 cm.

W19253
1 set .............................................. 358 lei

Semne de circulație set I

Set de 3 semne de circulație cu 2 
buc semne autoadezive. 
Înălțime semn 69 cm.

W19251
1 set .............................................. 193 lei

PlasmaCar ALBASTRU

Mașinuța viitorului - forța de propul-
sie inerția. Înălțime de ședere: 
21 cm. Lungime: 79 cm. 
Vârsta: +3 ani. Greutate: 4,9 kg.

W95101
1 buc ............................................ 331 lei

Carting Năzdrăvan VIKING

Carting cu propulsie de mână. 
Înălțime de ședere: 29 cm. 
Lungime: 91 cm. Vârsta: 4-8 ani. 
Greutate bicicletă: 17,3 kg.

W49700
1 buc ......................................... 1956 lei

Viking Off Road, tricicletă 
medie

Roți mari. Înălțime de ședere: 
35 cm. Lungime: 79 cm. Vârsta: 3-6 
ani. Greutate bicicletă: 13,3 kg.

W45174
1 buc ......................................... 1340 lei

Tricicletă mică VIKING 

Tricicletă mică. Înălțime de ședere: 
28 cm. Lungime: 67 cm. Vârsta: 2-4 
ani. Greutate: 9 kg.

W45000
1 buc ............................................ 964 lei

Bicicletă Circulară Challenge

Carusel pe roți pentru 3 copii. 
Înălțime de ședere: 31 cm. 
Diametru: 100 cm. Vârsta: 2-5 ani. 
Greutate: 8,5 kg.

W62600
1 buc ............................................ 891 lei

Taxi Roșu Mini Viking

Pentru doi copii. Înălțime de ședere: 
25 cm. Lungime: 88 cm. Vârsta: 1-4 
ani. Greutate bicicletă: 6,38 kg.

W41320
1 buc ............................................ 651 lei

Ricșă

Mașinuța aventurii. Înălțime de 
ședere: 22 cm. Lungime: 134 cm. 
Vârsta: 4-12 ani. Greutate: 10,5 kg.

W57200
1 buc ......................................... 1039 lei

Tricicletă Medie Circleline

Tricicletă super. Înălțime de ședere: 
34 cm. Lungime: 79 cm. Vârsta: 3-6 
ani. Greutate: 9,5 kg.

W55100
1 buc ............................................ 856 lei

Bicicletă Vitezomană Circleline

Biciletă fără pedală. Înălțime de 
ședere: 42 cm. Lungime: 98 cm. 
Vârsta: 4-7 ani. Greutate: 8,5 kg.

W55900
1 buc ............................................ 782 lei

Tricicletă Slalom Explorer

Tricicletă de slalom. Înălțime de 
ședere: 23 cm. Lungime: 86 cm. 
Vârsta: 4-7 ani. Greutate: 16 kg.

W66100
1 buc .......................................... 1611 lei

Caring Vesel, Explorer

Roți mari. Înălțime de ședere: 32 cm. 
Lungime: 90 cm. Vârsta: 6-10 ani. 
Greutate: 20,6 kg.

W48700
1 buc ......................................... 3093 lei

Mașină Explorer

Tricicletă de explorare. Înălțime de 
ședere: 26 cm. Lungime: 98 cm. 
Vârsta: 4-12 ani. Greutate: 20,8 kg.

W48050
1 buc ......................................... 2902 lei

Mașină U Explorer

Tricicletă specială de explorare. 
Înălțime de ședere: 58 cm. 
Lungime: 125 cm. Vârsta: 6-10 ani. 
Greutate: 18,8 kg.

W48600
1 buc ......................................... 3201 lei



Depozit KREATIVITY   /   str. Fântâna Sărată nr. 18   /   547371 sat Sânișor   /   comuna Livezeni   /   jud. Mureș   /   Tel.: 0742-015496   /   E-mail: kreativity.srl@gmail.com

10 JUCĂRII DE CONSTRUCȚII

Cuburi de construcții din 
burete

Set de 68 cuburi de construcții din 
burete.

Vin57939
1 set .............................................. 224 lei

Joc de construcții 3D Connect

Set de 140 de piese geometrice 
pentru construcții. 
Latură cub 3,3 cm.

Vin41325
1 set .............................................. 157 lei

Mărgele GIGANT

24 buc. mărgele lemn GIGANT în 
3 forme și 4 culori + 2 șnururi. 
Diametru mediu 45 mm, 
lungime șnur 900 mm.

CD53365
1 set ................................................. 87 lei

Joc de construcții SMART

Set de 300 de piese de construcții 
din plastic.

Vin41311
1 set .............................................. 147 lei

Cuburi de lemn colorate

100 de cuburi de lemn pt. con-
strucții. Dimensiune cub 
30 x 30 x 30 mm.

CD76003
1 set .............................................. 138 lei

Cuburi de plastic moale

Set de 45 buc cuburi plastic moale 
de diferite forme și dimensiuni. 
Dimensiunea cel mai mare 
115 x 56 x 36 mm.

CD74050
1 set ............................................. 180 lei

Cuburi CURCUBEU

24 de cuburi cu inserție colorată 
transparentă în 6 forme și 4 culori. 
Dimeniuni medii: 100 x 50 x 25 mm.

CD73275
1 set .............................................. 168 lei

Cuburi cu oglindă

8 buc cuburi din lemn cu inserție 

de oglindă acrilică cu față dublă. Di-
mensiune medie: 140 x 70 x 40 mm.

CD73376
1 set .............................................. 150 lei

Șuruburi și piulițe

32 buc în 4 forme și 4 culori împa- 
chetate într-o găleată de plastic. 
Dimensiune medie: 60 mm.

CD72255
1 set ................................................ 60 lei

Zale GIGANTE

Set de 200 buc. zale în 4 culori. 
Dimensiune zale 73 x 50 mm.

CD53977
1 set ................................................ 90 lei

Cuburi de construcții 
senzoriale

Set de 16 cuburi cu inserție acrilică 
și umplute cu diferite materiale. 
Patru forme diferite.

CD73281
1 set .............................................. 285 lei

Cuburi de construcții 
interconectabile

Set de 546 de piese din plastic 
interconectabile de diferite forme. 4 
planșete de bază pt. construcții. 42 
de carduri cu modele de construcții.

CD54009
1 set ............................................. 450 lei

Cuburi de construcții 
magnetice

Set de 36 cuburi magnetice de 
construcții de diferite forme și 
culori.

CD50150
1 set .............................................. 270 lei

Cuburi de construcții
transparente

90 buc. cuburi din plastic transpa- 
rente. 6 culori, 4 mărimi, împachetate 
într-o cutie de depozitare. Dimensi-
une maximă: 64 x 32 x 24 mm.

CD73081
1 set ..................................... 180 lei

Forme geometrice 
transparente

50 de forme geometrice transpa- 
rente. Latură cub 33 mm. 
Totul împachetat într-o cutie.

CD73083
1 set .............................................. 210 lei

Cuburi senzoriale

7 buc cuburi din lemn cu inserții 
acrilice de diferite culori. 
Dimensiune 140 x 140 x 30 mm.

CD73287
1 set .............................................. 162 lei
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Xilofon Colorat

Xilofon cu 8 sunete - diatonic. 
2 ciocănele lemn. 
Dimensiune: 4 x 24,5 x 16,5 / 11 cm

Vin88810
1 buc ............................................ 172 lei

Set percuție

10 instrumente muzicale 
de percuție.

CD85101
1 set .............................................. 189 lei

INSTRUMENTE MUZICALE

Ouă ritmicitate

1 pereche, diametru 55 mm. 
Lemn.

CD85053
1 set ................................................. 12 lei

Xilofon 8 sunete lemn

Xilofon cu 8 sunete + 1 pereche 
ciocănele. 
Dimensiune: 260 x 190 x 50 mm.

CD85099
1 buc .............................................. 66 lei

Tamburină

Tamburină cu 4 clopoțele. 
Diametru 15 cm.

CD85033
1 buc ............................................... 26 lei

Bățul ploii 50 cm

Bățul ploii original din cactus de 
lungime 50 cm, grosime 6-8 cm.

Vin4273
1 buc ............................................ 173 lei

Bățul ploii 100 cm

Bățul ploii original din cactus de 
lungime 100 cm, grosime 6-8 cm.

Vin4274
1 buc .......................................... 252 Lei

Tobă Ocean

Diametru 35 cm cu biluțe metalice 
în interior.

Vin84401
1 buc ............................................ 278 lei

Tobă BONGO mare

Bongo cu două sunete. 
Diametre 19 și 16 cm.

Vin4956
1 buc ............................................ 253 lei

Set muzical pentru Grupă

30 de instrumente muzicale într-o 
cutie de depozitare.

Vin81950
1 buc ............................................ 935 lei

Set ritmicitate

19 instrumente muzicale de percuție 
într-o sacosă de depozitare.

Vin8319
1 set .............................................. 569 lei

Boomophon set diatonic

Scală diatonică, husă, ciocănel, 
modificator octavă, carte de 
instrucțiuni.

Vin88750
1 set .............................................. 350 lei

O pereche de clopoței de 
încheietură

2 buc, brățare cu câte 4 clopoței. 
Dimensiuni 22,5 x 2,5 cm.

CD85061
1 set ................................................. 26 lei

Clopoțel de brâu

Lungime 83 cm.
Cu multe clopoțele.

Vin8857
1 buc ............................................... 41 lei

Clopoțel de mână

O bucată. Mâner din lemn. 
Clopoțele metalice.

Vin8872
1 buc ............................................... 29 lei

Castanete lemn

2 buc castanete din lemn. 
Diametru 5,5 cm.

Vin4155
1 set ................................................. 29 lei
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12 JUCĂRII SENZORIALE

Bile Curcubeu cu Sclipici 
Set de 7

Set de 7 bile de culoare:  roșu, 
argintiu, auriu, verde, albastru, roz și 
mov. Diametru: 65 mm.

CD92098
1 set .............................................. 120 lei

Bile Senzoriale Sclipitoare 
Texturate Set de 4

Cele două modele includ bile 
rotunde texturate (100 mm) și bile 
neregulate (70 mm) care sar și 
deviază în unghiuri ciudate când 
ating podeaua. Aproximativ 1200 de 
cicluri intermitente de culori.

CD72207
1 set ................................................. 84 lei

Mingi Tactile Set de 6

Șase mingi din plastic moale cu 
texturi diferite. Dimensiune: 
diametru aprox. 110 mm.
Vârsta recomandată: 12 luni +

CD72448
1 set .............................................. 144 lei

Bile Senzoriale Sclipitoare 
Neregulate Set de 4

Cele două modele includ bile 
rotunde texturate (100 mm) și bile 
neregulate (70 mm) care sar și 
deviază în unghiuri ciudate când 
ating podeaua. Aproximativ 1200 de 
cicluri intermitente de culori.

CD72209
1 set ................................................. 72 lei

Tavă de Explorare a Luminii A3

Tavă rezistentă fabricată din policar-
bonat. Partea interioară a tăvi este 
de mărimea unei foi A3. 
Dimensiune: 565 x 440 x 100 mm.

CD73022
1 buc ............................................ 252 lei

Clepsidre cu Lichid Set de 21

Set de 21 clepsidre.
Clepsidrele cu lichid sunt clare și 
transparente în interior cu uleiuri 
colorate și apă, de forme diferite.

CD92092
1 set .............................................. 510 lei

Clepsidră Senzorială Cascadă 
de Curcubeu Set de 6

Clepsidre senzoriale de dimensiuni 
mari care conțin două rânduri de 
lichid colorat care se scurg picătură 
cu picătură, cu diverse viteze. 
Dimensiuni: 55 x 145 x 35 mm.

CD92100
1 set .............................................. 162 lei

Clepsidre Senzoriale cu Lichid 
Set de 3

Clepsidre senzoriale dolofane cu 
bule viu colorate care cad spre 
baza recipientului. 
Dimensiuni: 70 x 45 mm.

CD92078
1 set ................................................. 42 lei

Panou Luminos A2 
(640 x 460 x 8 mm)

Panou luminos LED cu 3 setări de 
lumină, ușor de operat. Dimensiuni 
zonă iluminată: 585 x 410 mm. 
Greutate: 3 kg.

CD73048
1 buc ........................................... 660 lei

Pete de Culoare Set de 10

Include culorile primare și secun- 
dare, negru, alb, transparent și o 
oglindă cu două fețe. Sunt ideale 
pentru explorarea luminii, culorii și 
a formei. 
Dimensiuni: diametru aprox. 150 mm.

CD72397
1 set .............................................. 102 lei

Pietre transparente set de 36

Set de 36 pietre transparente. 
3 forme și 6 culori.  
Dimensiune medie piatră: 50 mm.

CD54109
1 set .............................................. 102 lei

Palete colorate transparente 
set de 6

Palete colorate transparente, 
în 6 culori diferite. Acestea sunt 
prevăzute cu un orificiu în partea 
de jos a mânerului pentru a putea 
fi înșirate laolaltă.

CD73109
1 set ................................................. 24 lei

Masă Senzorială Luminoasă

Masă ultra-rezistentă, luminoasă 
din plastic este plăcută din punct 
de vedere estetic.
Dimensiuni: 
400 x diametru 700 mm.

CD75557
1 buc ........................................... 960 lei

Cub Senzorial Luminos

Cub ultra-rezistent, luminos din 
plastic este placut din punct de 
vedere estetic.
Dimensiuni: latura de 400 mm.

CD75544
1 set ............................................. 540 lei

Minge Senzorială Luminoasă

Telecomanda include 4 moduri au-
tomate. Formele sunt reîncărcabile 
și de joasă tensiune. Sunt rezistente 
la apă.
Dimensiune: 400 mm.

CD75546
1 buc ............................................ 420 lei

Minge Senzorială Turtită 
Luminoasă

Cele două modele includ bile 
rotunde texturate (100 mm) și bile 
neregulate (70 mm) care sar și de-
viază în unghiuri ciudate când ating 
podeaua. Aproximativ 1200 
de cicluri intermitente de culori.

CD75548
1 set ............................................. 420 lei
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13JUCĂRII SENZORIALE

Mingi senzoriale METEORIȚI

Set de 6 mingi mici + 1 mai mare. 
Cele mici se potrivesc în cel mare. 
Texturi și culori diferite. 
Diametru 18,5 cm.

CD74056
1 set .............................................. 120 lei

Domnul Față Amuzantă

Panou cu un set de 22 de piese de 
fetru cu scai, reprezentând o față 
masculină căreia îi pot fi atașați ochi, 
nas, gură, sprâncene, dinți. Fiecare 
expresie facială poate fi asociată 
unei emoții.

4FZMR
1 set .............................................. 273 lei

Doamna Față Amuzantă

Panou cu un set de 22 de piese de 
fetru cu scai, reprezentând o față 
feminină căreia îi pot fi atașați ochi, 
nas, gură, sprâncene, dinți. Fiecare 
expresie facială poate fi asociată 
unei emoții.

4FZMRS
1 set .............................................. 273 lei

Mingi senzoriale texturate

Set de 6 mingi texturate colorate. 
Diametru 6 cm.

CD74058
1 set ................................................. 72 lei

Perie Wilbarger

Special dezvoltat pentru terapia de 
presiune Wilbarger. Ușor, din plastic. 
Dimensiune: 9 x 6 cm.

4MWLB
1 buc ............................................... 85 lei

Mănuși tactile

8 bucăți, 8 texturi diferite: aspră, 
pufoasă, moale, cu blăniță, încrețită, 
mătăsoasă, texturată, gloduroasă. 
20 x 14 cm

4TMIT
1 set .............................................. 297 lei

Mingi senzoriale

O selecție de 20 de mingi sen-
zoriale cu diferite texturi, culori, 
densități și proprietăți de a sări. 

CD72446
1 set .............................................. 210 lei

Rolă de masaj

Tub rotativ cu țepușe pentru masa-
jul pielii. Plastic. Diametru 17 cm.

6TRMR
1 buc ............................................... 65 lei

Proiector Slimline

Proiector de efecte vizuale cu un 
disc de efecte inclus. Dimensiune 
aparat: 10 x 27 x 24 cm.

9NPJSL
1 buc ......................................... 1296 lei

Proiector Aura

Proiector silențios de tip LED cu 
rotițe interschimbabile de efect. 
Se poate telecomanda și prin 
SmartPhone.

9AUPJ
1 buc ......................................... 1652 lei

Mingi senzoriale ciudate

Mingi senzoriale de diferite forme și 
texturi. 4 buc. de diametru aproxi-
mativ 20 cm, în patru culori.

CD75043
1 set .............................................. 138 lei

Mingi colorate senzoriale cu 
texturi

Set de 4 mingi cu aceeași textură în 
culori diferite. Diametru 25 cm.

CD75041
1 set .............................................. 144 lei

Schimbător de voce

Amplifică și distorsionează vocea 
în funcție de setări. Se pot alege 
10 voci diferite, foarte amuzante. 
Dimensiune:  25 x 20 x 10 cm.

3MVCH
1 buc ............................................ 160 lei

Clopoței manuali

Set de 8 clopoței manuali diatonici 
colorați de calitate superioară, cu 
mânere groase din lemn.

3HABE
1 set .............................................. 297 lei

Minge senzorială 
CONSTELAȚIE

Minge senzorială transparentă cu 
suprafață texturată și biluțe în 
interior. Diametru 35 cm. 
Se comercializează dezumflat.

CD75045
1 set ................................................ 69 lei

Pernă vibratoare cu butoane

Pernă vibratoare care are bumbi pe 
suprafața ei. 
Pentru a o activa, aceasta trebuie 
apăsată. 
Funcționează cu baterii. 
Latură pernă 30 cm.

3VBVP
1 buc ............................................ 179 lei
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Forme geometrice din lemn

7 forme geometrice diferite din 
lemn cu găuri pentru înșirat șnur. 
Setul conține:
▪ 7 forme geometrice din lemn
▪ 7 șnururi de lungime 130 mm
▪ o cutie de depozitare din lemn de 
  dimensiuni 16 x 20 x 4,5 cm.

Vin85494
1 set ........................................ 60 lei

MOTRICITATE FINĂ, MANIPULARE

Forme diverse din plastic

32 de forme din plastic cu găuri pentru 
înșirat șnur. Setul conține:
▪ 32 de forme: pisică, delfin, fluture,   
  elefant, 
  locomotivă, barcă, avion, mașină. 
▪ câte 4 din fiecare. Dimensiune  
  elefant: 9,5 x 11,6 cm.
▪ 16 șnururi de lungime 90 mm
▪ o cutie de depozitare din plastic trans-   

  parent de dimensiuni 20 x 29 x 11,5 cm.

Vin41249
1 set ................................................ 80 lei

Să legăm șiretul - pantof de 
joacă

Pantof de joacă pentru învățarea 
legării șiretului. Dimensiune pantof: 
22 x 9,5 cm. Lungime șiret: 120 cm. 
Material: rezistent, sintetic.

Vin86226
1 buc .............................................. 60 lei

Forme Animale din plastic

9 forme din plastic cu găuri pentru 
înșirat șnur. Setul conține:
▪ 9 forme de animale în 3 tipuri și 3 
  culori: ursuleț, câine și rață.
  Dimensiune rață: 14,5 x 14,5 cm.
▪ șnururi în trei culori: roșu, galben, 
  albastru

▪ o cutie de depozitare.

Vin35681
1 set ................................................ 68 lei

Animale ciudate de înșirat

72 buc animale de înșirat de dimen-
siune medie de 6 x 6 cm. 
Pot fi conectate mâinile animalelor. 
Livrat într-o cutie de depozitare 
20 x 29 x 11,5 cm.

Vin41316
1 set ................................................ 94 lei

Mărgele de înșirat

Un set de 48 de mărgele mari din 
plastic în 4 forme și 6 culori. 
Latură cub 4,5 cm.

Vin900331
1 set .............................................. 134 lei

Șurub și Piuliță 64 buc

Set de 64 buc șurub și piuliță în 4 
forme și 4 culori. 
Dimensiune șurub: 6 x 4,3 x 4,3 cm, 
piuliță: 1,4 x 4,3 x 4,3 cm.

Vin41250
1 set ................................................. 76 lei

Fulgi de nea MICI interconectabili
Set de 1000 de piese. Diametru piese 
3,3 cm. Livrat într-o cutie de depozitare 

de 20 x 29 x 11,5 cm.

Vin41317 / 1 set ............................. 109 lei

Fulgi de nea MARI interconectabili
Set de 100 de piese. Diametru piese 
5,6 cm. Livrat într-o cutie de depozitare 

de 20 x 29 x 11,5 cm.

Vin41318 / 1 set ............................. 145 lei

Joc motricitate magnetică 
FORME SIMPLE

Joc cu creion magnetic și biluțe 
colorate metalice. 
Dimensiune joc 37,5 x 37,5 cm.

E522392
1 buc ........................................... 288 lei

Joc motricitate magnetică 
NUMERE

Joc cu creion magnetic și biluțe 
colorate metalice. 
Dimensiune joc 37,5 x 37,5 cm.

E522391
1 buc ........................................... 288 lei

Joc de motricitate fină FLOARE

Planșetă de FLOARE lemn de di-
mensiune 29,5 x 29,5 cm. Cu creio-
nul magnetic se deplasează bilele 
în locațiile indicate. Setul conține 6 
carduri cu instrucțiuni.

E522963
1 set .............................................. 149 lei

Set de 6 rame de îmbrăcat

Setul conține 6 rame de îmbrăcat 
din lemn de dimensiune 37 x 41 cm 
de îmbrăcat cu modelele de: nasturi, 
butoane, fermoar, cataramă, șnur, 
șiret.

Vin50635
1 set ............................................. 563 lei

Joc de cusut - Vetroform

Trebuie să treci șnurul prin găuri. 
Creează imagini minunate. Conține:
▪ 18 carduri perforate, din plastic 
  (16 x 16 cm)
▪ 24 de șnururi în 4 culori
▪ cutie de depozitare lemn 
  (35 x 19 x 8 cm)

E522462
1 set .............................................. 291 lei

Joc cu ciocănele

Conține:
▪ 200 mozaic lemn în 9 forme și 4 culori
▪ 4 ciocănele lemn de lungime 19 cm
▪ 4 planșete de lucru din plută de 
  grosime 10 mm și dim. 250 x 155 mm
▪ 4 carduri cu modele
▪ 250 de cuie

▪ o cutie de plastic de depozitare

Vin35824
1 set ............................................. 220 lei

Joc dexteritate - Șoarecele cu 
cașcaval

Joc de coordonare ochi mână.
Conține:
▪ 2 buc bile de joacă
▪ tablă de joc de dimensiune 
27 x 35 cm

Vin50795
1 set ................................................. 93 lei

Cuburi din burete

Forme geometrice din burete. 
Set de 68 buc.

Vin57939
1 set .............................................. 224 lei
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Joc sortare buline 
transparente

Set de 500 buc. buline colorate 
transparente pentru sortare. 
Diametru între 19 si 25 mm. 
Set de 500 buc.

CD54113
1 set ................................................ 90 lei

Joc sortare pătrate 
transparente

Set de 500 buc. pătrate colorate 
transparente pentru sortare. 
Latură între 19 și 25 mm. 
Set de 500 buc.

CD54111
1 set ................................................ 78 lei

Cărți de joacă GIGANT

54 buc. Din carton de dimensiune 
279 x 203 mm.

CD52854
1 set ................................................ 78 lei

Pietre CURCUBEU

36 buc. pietre în 6 forme și 6 culori. 
20 de carduri de activitate. Totul 
este împachetat într-o cutie de 
plastic.

CD54047
1 set .............................................. 150 lei

Animale sălbatice

120 de animale sălbatice din plastic 
în 10 forme și 6 culori. Dimensiune 
aproximativă 50 mm.

CD72409
1 set ................................................ 99 lei

Animale domestice

72 de animale domestice din plastic 
în 6 forme și 6 culori. Dimensiune 
aproximativă 40 mm.

CD72256
1 set ................................................. 57 lei

Animale de companie

72 de animale de companie din 
plastic în 6 forme și 6 culori. 
Dimensiune animale 35-60 mm.

CD54013
1 set ................................................. 51 lei

Dinozauri

128 de dinosauri din plastic în 
12 forme și 6 culori. Dimensiune 
aproximativă 50 mm.

CD53082
1 set ................................................ 96 lei

Mijloace de transport

72 de vehicule din plastic în 6 forme 
și 6 culori. Dimensiune aproximativă 
40 mm.

CD72411
1 set ................................................ 54 lei

Fructe

108 de fructe din plastic în 6 forme 
și 6 culori. Dimensiune 20-50 mm.

CD53188
1 set ................................................ 78 lei

Legume

144 de legume din plastic 6 forme 
și 6 culori. Dimensiune aproximativă 
40 mm.

CD54011
1 set .............................................. 114 lei

Insecte

72 de insecte din plastic în 12 forme 
și 6 culori. Dimensiune insecte 
aproximativ 60 mm.

CD72413
1 set ................................................. 45 lei

Cămile interconectabile

120 de cămile interconectabile din 
plastic. Trei mărimi cu trei greutăți 
diferite, 6 culori. 

CD54302
1 set .............................................. 120 lei

Carduri secvențiale pentru 
cămile

20 de carduri de lucru cu 5 nivele 
de dificultate pentru cămilele inter-
conectabile.

CD54312
1 set ................................................ 30 lei

Cuburi de 1 cm

1000 de cuburi în 10 culori. 
Latură cub 1 cm.

CD53375
1 set .............................................. 135 lei

Ursuleț cu rucsac

96 de ursuleți în 3 mărimi și 6 culori.
24 mari 35 mm și 12 g
24 medii 30 mm și 8 g
48 mici 25 mm și 4 g

CD53078
1 set ................................................ 84 lei
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Animale de companie

Animale realistice. Material 100% 
PVC, se poate spăla, plăcut la atin- 
gere. Vârsta recomandată +24 luni.
Setul conține 8 animale de 
companie.

Vin97826
8 buc ........................................... 148 lei

Animale din ocean

Animale realistice. Material 100% 
PVC, se poate spăla, plăcut la atin- 
gere. Vârsta recomandată +24 luni.
Setul conține 8 animale din ocean.

Vin97825
8 buc ........................................... 259 lei

Animale Fantastice

Animale realistice. Material 100% 
PVC, se poate spăla, plăcut la atin- 
gere. Vârsta recomandată +24 luni.
Setul conține 5 animale fantastice 
din povești.

Vin97829
5 buc ........................................... 249 lei

Animale sălbatice set 2

Animale realistice. Material 100% 
PVC, se poate spăla, plăcut la atin- 
gere. Vârsta recomandată +24 luni.
Setul conține 10 animale sălbatice.

Vin97831
10 buc ......................................... 195 lei

Animale din fermă

Animale realistice. Material 100% 
PVC, se poate spăla, plăcut la atin- 
gere. Vârsta recomandată +24 luni.
Setul conține 15 animale din fermă.

Vin97819
15 buc ........................................ 289 lei

Animale din savana Africană

Animale realistice. Material 100% 
PVC, se poate spăla, plăcut la atin- 
gere. Vârsta recomandată +24 luni.
Setul conține 18 animale din sava- 
nele africane.

Vin97820
18 buc ......................................... 414 lei

Animale din America de Sud

Animale realistice. Material 100% 
PVC, se poate spăla, plăcut la atin-
gere. Vârsta recomandată +24 luni.
Setul conține 5 animale din Ameri-
ca de Sud.

Vin97824
5 buc .............................................. 98 lei

Dinozauri Deluxe

Animale realistice. Material 100% 
PVC, se poate spăla, plăcut la atin- 
gere. Vârsta recomandată +24 luni.
Setul conține 8 dinozauri.

Vin97828
8 buc .......................................... 400 lei

Animale domestice

Animale realistice. Material 100% 
PVC, se poate spăla, plăcut la atin- 
gere. Vârsta recomandată +24 luni.

Setul conține 14 animale domestice.

Vin58449
14 buc ......................................... 298 lei

Animale din Africa

Animale realistice. Material 100% 
PVC, se poate spăla, plăcut la atin- 
gere. Vârsta recomandată +24 luni.
Setul conține 10 animale africane.

Vin97821
10 buc ........................................ 299 lei

Animale din Asia

Animale realistice. Material 100% 
PVC, se poate spăla, plăcut la atin- 
gere. Vârsta recomandată +24 luni.
Setul conține 11 animale din Asia.

Vin97822
11 buc ......................................... 282 lei

Dinozauri

Animale realistice. Material 100% 
PVC, se poate spăla, plăcut la atin- 
gere. Vârsta recomandată +24 luni.
Setul conține 8 dinozauri.

Vin97827
8 buc ........................................... 259 lei

Animale domestice set 2

Animale realistice. Material 100% 
PVC, se poate spăla, plăcut la atin-
gere. Vârsta recomandată +24 luni.
Setul conține 10 animale din fermă.

Vin97830
10 buc ......................................... 201 lei

Animale sălbatice din Europa

Animale realistice. Material 100% 
PVC, se poate spăla, plăcut la atin- 
gere. Vârsta recomandată +24 luni.
Setul conține 15 animale sălbatice 
europene.

Vin97818
15 buc ......................................... 276 lei

Animale din America de Nord

Animale realistice. Material 100% 
PVC, se poate spăla, plăcut la atin- 
gere. Vârsta recomandată +24 luni.
Setul conține 12 animale din Ameri-
ca de Nord.

Vin97823
12 buc ......................................... 259 lei

Animale arctice

Animale realistice. Material 100% 
PVC, se poate spăla, plăcut la atin- 
gere. Vârsta recomandată +24 luni.
Setul conține 6 animale arctice.

Vin97832
6 buc ........................................... 110 lei

FIGURINE
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Creioane triunghiulare 
colorate groase 12 buc

Creioane ergonomice triunghiulare 
groase. Diametru mină 5 mm. Cutie 
cu 12 creioane în 12 culori.

E061280
12 buc ............................................ 29 lei

Creioane triunghiulare 
colorate normale 12 buc

Creion triunghiular. Grosime mină 
3,8 mm. Cutia conține 12 creioane 
de aceeași culoare. Disponibil în 12 
culori.

E061250
12 buc ............................................ 16 lei

Creioane hexagonale colorate 
normale 12 buc

Creion hexagonal. Grosime mină 
3,8 mm. Cutia conține 12 creioane 
de aceeași culoare. Disponibil în 12 
culori.

E061001
12 buc ............................................ 12 lei

Creioane hexagonale grafit 
12 buc

12 creioane grafit de înaltă calitate.

E061065
12 buc ............................................ 10 lei

Creioane triunghiulare 
colorate groase 144 buc

Creioane ergonomice triunghiulare 
groase. Diametru mină 5 mm. Cutie 
cu 144 de creioane în 12 culori.

E061281
144 buc ...................................... 320 lei

Creioane triunghiulare 
colorate normale 288 buc 

Creion triunghiular. Grosime mină 
3,8 mm. Cutia conține 288 creioane 
în 12 culori.

E061267
288 buc ..................................... 359 lei

Creioane triunghiulare grafit 
72 buc

72 buc creioane triunghiulare grafit. 
Grosime mină 3,8 mm.

E061240
72 buc ........................................... 76 lei

Creioane hexagonale colorate 
normale 288 buc

Creion hexagonal. Grosime mină 
3,7 mm. Cutia conține 288 de 
creioane în 12 culori.

E061144
288 buc ..................................... 263 lei

Creioane hexagonale speciale

Creioane speciale: aurii și argintii. 
12 buc. în cutie.

E061086 / auriu / 12 buc ........... 26 lei
E061087 / argintiu  / 12 buc ....... 26  lei

Creioane cerate - MICI

Creioane cerate de lungime 74 mm 
și 14 mm diametru. 
Disponibil în 2 variante:
▪ 100 buc. în 10 culori
▪ 10 buc. în 10 culori

E061156 / 100 buc ........................ 42 lei
E061155 / 10 buc ............................. 5 lei

Cretă asfalt 

Cretă dreptunghiulară. 
Lungime 11 cm, grosime 3 cm.
Disponibil în 2 variante:
▪ 100 buc în 7 culori
▪ 7 buc în 7 culori

E025291 / 100 buc ......................... 38 lei
E025020 / 7 buc ................................. 3 lei

Creioane cerate - MARI

Creioane cerate de lungime 114 
mm și 14 mm diametru. 
Disponibil în 2 variante:
▪ 144 buc. în 12 culori
▪ 12 buc. în 12 culori

E010002 / 144 buc ....................... 97 lei
E010001 / 12 buc ........................... 9 lei

Cariocă subțire

Cariocă cu grosime de linie 2,4 mm.
Disponibil în 2 variante:
▪ 24 buc/set
▪ 10 buc/set

E080063 / 24 buc .......................... 10 lei
E080058 / 10 buc ............................. 5 lei

Cariocă GIGANT
Cariocă GIGANT în 10 culori. 
Linie groasă.

E080024
10 buc ............................................ 19 lei

Cariocă groasă

Cariocă cu grosime de linie 6,2 mm.
Disponibil în 2 variante:
▪ 120 buc/set în 10 culori
▪ 10 buc/set în 10 culori

E080039 / 120 buc .................... 222 lei
E080037 / 10 buc .......................... 20 lei

Cariocă triunghiulară

Cariocă cu grosime de linie 2,6 mm.
Disponibil în 10 buc/set în 10 culori.

E080066
10 buc ............................................... 7 lei
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Vopsea fluorescentă 150 ml

Culoare verde. Vopsea strălucitoare în întuneric.

VF150
150 ml ........................................................................... 18 lei

Acuarelă 12 culori

Acuarelă cu 12 culori + o pensulă. 
Diametru pastilă 30 mm.

E040000
1 set .................................................................................. 9 lei

Pensule rotunde din păr ponei pt. acuarelă

Set de 12 pensule, disponibil în mărimile: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Pensule late din păr de porc pt. temperă

Set de 12 pensule, disponibil în mărimile: 
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.

Vopsea de degete 1000 ml

În flacoane de 1000 ml. Pregătit pentru lucu.
Disponibil în 9 culori.

VD1000
1 litru .............................................................................. 35 lei

Vopsea acrilică 500 ml

În flacoane de 500 ml. Pregătit pentru lucu.
Disponibil în 21 culori.

VA500
500 ml .......................................................................... 33 lei

Temperă 1000 ml

În flacoane de 1000 ml. Pregătit pentru lucru.
Disponibil în 11 culori.

T1000
1 litru .............................................................................. 18 lei

Temperă 600 ml

În flacoane de 600 ml. Pregătit pentru lucu. 
Disponibil în 25 culori.

T600
600 ml .......................................................................... 12 lei

Recipient anti-vărsare 

Cu capac colorat. Capacitate 320 ml.

E512058
1 buc ................................................................................. 7 lei

Trafaleți

Set de 6 buc trafaleți din burete, cu mâner plastic.

E077015
1 set ................................................................................ 13 lei

Vopsea textil 500 ml

Disponibil în 6 culori: roșu, galben, albastru, verde, 
alb, negru. În flacoane de 500 ml.

E062260
500 ml .......................................................................... 31 lei

Temperă specială: 150 ml, 300 ml, 1000 ml

Culori speciale: argintiu, auriu, cupru, bronz.

TS150 / 150 ml ........................................................................ 8 lei
TS300 / 300 ml ................................................................... 17 lei
TS1000 / 1000 ml ............................................................... 30 lei

E040070 /nr. 1/1 set ......... 12 lei

E040071 /nr. 2/1 set ......... 15 lei

E040072 /nr. 3/1 set ......... 13 lei

E040073 /nr. 4/1 set ......... 16 lei

E040074 /nr. 5/1 set ......... 17 lei

E040075 /nr. 6/1 set ......... 18 lei

E040076 /nr. 7/1 set ......... 18 lei

E040077 /nr. 8/1 set ......... 22 lei

E040078 /nr. 9/1 set ....... 21 lei

E040079 /nr. 10/1 set ....... 25 lei

E040080 /nr. 11/1 set ....... 34 lei

E040081 /nr. 12/1 set ....... 30 lei

E040145 /nr. 4/1 set .......... 13 lei

E040146 /nr. 6/1 set .......... 12 lei

E040147 /nr. 8/1 set .......... 15 lei

E040148 /nr. 10/1 set ........ 17 lei

E040149 /nr. 12/1 set ........ 18 lei

E040150 /nr. 14/1 set ........ 21 lei

E040151 /nr. 16/1 set ....... 26 lei

E040152 /nr. 18/1 set ....... 28 lei

VOPSELE ȘI ACCESORII
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Lipici solid stick

Lipici solid stick pentru hârtie. Dis-
ponibil în batoane de 20 g și 40 g.

E081060 / 1 buc 20 g .................... 4 lei
E081061 / 1 buc 40 g .................... 6 lei

Lipici lichid transparent 
general - negru

300 ml lipici lichid pentru hârtie, 
carton, lemn, alte materiale 
absorbante. Culoare transparentă. 
Poate fi folosit ca și lac de protecție.

OC21552 / 300 ml / 1 buc .......... 16 lei
OC21553 / 600 ml / 1 buc ......... 23 lei
OC21554 / 1000 ml / 1 buc ....... 32 lei

Lipici lichid opac general - roșu

Lipici lichid pentru hârtie, carton, 
lemn, alte materiale absorbante. 
Culoare opac.

OC69981 / 300 ml / 1 buc .......... 13 lei
OC69982 / 600 ml / 1 buc .......... 18 lei
OC69983 / 1000 ml / 1 buc ....... 25 lei

Lipici plastilină 100 g

Setul conține 100 g lipici plastilină. 
Se poate utiliza foarte ușor de către 
copii.

E081070
1 set ................................................. 10 lei

Folie pentru laminat

Disponibil în mărimile de A4 (216 x 
303 mm) și A3 (303 x 426 mm) în două 
grosimi 150 microni (75 microni fiecare 
față) și 250 microni (125 microni fiecare 
față. 

Un set conține 100 de bucăți de folie.

Vin74243 
A4 subțire / 150 μm / 1 set ........... 53 lei
Vin74244 
A4 groasă / 250 μm / 1 set ........... 89 lei
Vin74245
A3 subțire / 150 μm / 1 set .......... 102 lei
Vin74246
A3 groasă / 250 μm / 1 set .......... 171 lei

Marker permanent cu vârf 
rotund

Grosime linie 2 mm. 
Bazat pe alcohol, fără xilen.

E139002 / negru / 1 buc ............ 4 lei
E139003 / albastru / 1 buc ......... 4 lei
E139004 / verde / 1 buc ............ 4 lei
E139005 / roșu / 1 buc .............. 4 lei

Marker pentru tablă albă cu 
vârf rotund

Grosime linie 2 mm. 
Bazat pe alcohol, fără xilen.

E165020 / negru / 1 buc ............ 4 lei
E165021 / albastru / 1 buc ......... 4 lei
E165022 / verde / 1 buc ............ 4 lei
E165023 / roșu / 1 buc .............. 4 lei

Foarfecă cu vârf rotunjit 
pentru copii 13 cm

Foarfecă simetrică cu vârf rotunjit 
pentru copii. Lungime de tăiere 13 
cm. Disponibil pentru dreptaci și 
stângaci.

E076105 / dreptaci / 1 buc .......... 4 lei
E076106 / stângaci / 1 buc ......... 5 lei

Foarfecă simetrică copii 16 cm

Foarfecă simetrică cu vârf rotunjit 
pentru copii. Lungime de tăiere 16 
cm. Disponibil pentru dreptaci și 
stângaci.

E076110 / dreptaci / 1 buc ........ 12 lei
E076111 / stângaci / 1 buc ....... 14 lei

Foarfecă exerciții

Foarfecă specială de exerciții de 
lungime 17,5 cm.

E076036
1 buc .................................................. 8 lei

Foarfecă metalică

Foarfecă metalică disponibilă în 
varianta de 17 cm lungime de 
tăiere.

E076125
1 buc ................................................ 15 lei

Șevalet din lemn

Șevalet din lemn înălțime 115 cm, lăți-
me 60 cm. Are suprafață pentru cretă 
și marker. Foile de desen se atașează 
foarte ușor. Disponibil în variantele:
▪ de perete - o singură suprafață

▪ insulă - 3 suprafețe

Vin756504 / de perete / 1 set ...... 476 lei
Vin756502/cu 3 laturi / 1 set ....... 1201 lei

Șevalet cu mai multe laturi 

Șevalet modern, modular. Înălțime 
129 cm, lățime 67 cm. Cele mai uzuale 
sunt cu 3 și 4 suprafețe. Suprafețele 
sunt albe, magnetice. Se pot scrie cu 
marker. Foile de desen se atașează 

foarte ușor.

Vin11609 / 3 laturi / 1 set ........ 1020 lei
Vin11612 / 4 laturi / 1 set ........ 1408 lei

Uscător mobil de desen

Uscător mobil metalic pe roți. 
Înălțime 153 cm (114,88), lățime 94 cm, 
adâncime 60 cm. Disponibil și în 

variantele: 25 polițe, 15 polițe, 10 polițe

Vin57222 / 25 polițe / 1 buc ....... 2303 lei
Vin756507 / 15 polițe/ 1 buc ...... 1758 lei
Vin756508 / 10 polițe / 1 buc ...... 1448 lei

Uscător de desen carton

Dimensiune: 110 x 46 x 33 mm. Are 
14 polițe din carton rezistent la apă. 
Se livrează neasamblat cu instrucți-
uni de montare.

Vin50394
1 buc ............................................ 123 lei

Set de 20 de cărămizi din 
carton

Set de 20 de cărămizi din carton de 
dimensiune 30 x 15 x 7 cm.

CC20
1 set ............................................. 200 lei
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Fetru 24 culori asortate

Fetru de dimensiune 20 x 30 cm. 
24 buc. pe set. Culori asortate.

CCH45297
1 set ................................................ 48 lei

Fetru culorile pastel

Fetru de dimensiune 30 x 30 cm. 
100 buc. pe set. 5 culori pastelate.

FCP100
1 set .............................................. 140 lei

Sârmă plușată culorile de bază

Set de 100 buc sârmă plușată de 
lungime 30 cm, subțire. 
Culorile de bază.

SPCB500
1 set ................................................. 15 lei

Puzzle gol DREPTUNGHI

Puzzle dreptunghilar gol de 
dimensiune 21 x 30 cm. 30 de piese.

CCH23346
1 set ................................................. 10 lei

Pom-pom culorile de bază

Pom-Pom culori de bază, culori 
accentuate. Dimensiuni variate. 
Conține aproximativ 500 buc.

PPCB500
1 set ................................................. 25 lei

Pom-pom culorile fetelor

Pom-Pom culori fete, pastelate. 
Dimensiuni variate. 
Conține aproximativ 500 buc.

PPCF500
1 set ................................................. 25 lei

Pom-pom culorile primăverii

Pom-Pom culori deschise. 
Dimensiuni variate. 
Conține aproximativ 500 buc.

PPCP500
1 set ................................................. 25 lei

Hârtie gumată

30 buc hârtie gumată de 
dimensiune A4. Culori asortate.

CCH79018
1 set ................................................. 42 lei

Puzzle gol forme diferite

Puzzle-uri goale de 5 forme diferite. 
Dimensiune medie 20 x 20 cm. 
Setul conține 10 piese - câte 2 din 
fiecare formă.

CCH57476
1 set ................................................ 60 lei

Ochiuri colorate

500 buc ochiuri de dimensiune 
10-15 mm. Ochiurile se lipesc.

OCO500
1 set ................................................ 20 lei

Sârmă plușată culorile pastel 

Set de 100 buc sârmă plușată de 
lungime 30 cm, subțire. 
Culori pastelate.

SPCP500
1 set ................................................. 15 lei

Ochiuri alb-negru

200 buc ochiuri de dimensiuni 4, 7, 
10, 15 mm. Ochiurile se lipesc.

Vin55119
1 set ................................................. 15 lei

Bețe natur de înghețată

200 de bețe standard de înghețată. 
Dimensiuni aproximative: 
lungime 11 cm, lățime 1 cm.

BIN200
1 set ................................................. 15 lei

Mărgele Pony Beads

500 grame de Mărgele Pony plastic 
metalizate de diametru 8 mm.

MBP500
1 set ................................................ 60 lei

Bețe colorate de înghețată

200 de bețe standard de înghețată. 
Dimensiuni aproximative: 
lungime 11 cm, lățime 1 cm.

BIC200
1 set ................................................. 15 lei

Hârtie ORIGAMI

50 buc hârtie origami de dimensi-
une 15 x 15 cm. Grosime 80 g/mp. 
Modele față dublă.

CCH25521
1 set ................................................. 32 lei
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Argilă - se usucă la aer

Argilă de modelare în culorile alb 
și teracotă/cărămidă. Disponibil în 
două pachete: 500 g și 1000 g - 1 kg.
AA1000/alb 1000 g/1 buc ................. 25 lei
AA500/alb 500 g/1 buc ..................... 13 lei
AT1000/teracotă 1000 g/1 buc ...... 23 lei
AT500/teracotă 500 g/1 buc ........... 10 lei

Plastilină - 500 gr

Plastilină de aceași culoare în 
pachete de 500 gr. Disponibil în 
culorile de bază: roșu, galben, 
albastru, verde

Vin81577/roșu/1 buc .................. 12 lei
Vin81580/galben/1 buc ............ 12 lei
Vin81578/albastru/1 buc .......... 12 lei
Vin81579/verde/1 buc ............... 12 lei

Plastilină 13 culori - 1,4 kg

Plastilină pentru modelare, pe bază 
de ulei, în 13 culori. Această plastilină 
nu poate fi coaptă. După expunerea 
lucrărilor, această plastilină nu se 
usucă. Se poate refolosi. La căldura 
mâinilor aceasta se înmoaie.

Vin81581
1 set ................................................. 37 lei

Plastilină 4 culori - 1,4 kg

Plastilină pentru modelare, pe bază 
de ulei, în 4 culori. Această plastilină 
nu poate fi coaptă. După expunerea 
lucrărilor această plastilină nu se 
usucă. Se poate refolosi. La căldura 
mâinilor aceasta se înmoaie.

E030120
1 set ................................................. 34 lei

Hârtie creponată AURIE

Lungime hârtie 250 cm, 
lățime 50 cm. 75% întindere.

E083171
1 buc .................................................. 4 lei

Hârtie creponată ARGINTIE

Lungime hârtie 250 cm, 
lățime 50 cm. 75% întindere.

E083172
1 buc .................................................. 4 lei

Hârtie ceponată PARTY - 
7 buc/set

Lungime hârtie 250 cm, lățime 50 
cm.  75% întindere. Setul conține 
7 foi de diverse motive PARTY - 
aniversare.

E083117
1 set ................................................. 23 lei

Hârtie creponată ANIMALE - 
6 buc/set

Lungime hârtie 250 cm, lățime 50 
cm. 75% întindere. Setul conține 
6 foi cu diverse motive animale - 
piele de animale.

E083116
1 set ................................................. 23 lei

Hârtie creponată - 10 buc/set

Disponibil în 12 culori mono și
1 set de 10 culori asortate. Lungime 
hârtie 250 cm, lățime 50 cm.  
75% întindere. Un set conține 10 foi.

E083115
1 set ................................................. 16 lei

Carton ondulat - 15 buc/set

Set de 15 coli de dimensiune 25 x 35 
cm, din carton de grosime 80 g/mp. 
15 culori asortate.

CCH21927
1 set ................................................. 30 lei

Carton metalizat - 6 buc/set

Caton metalizat pe o parte din 
carton de 280 g/mp, dimensiune 
A4 - 210 x 297 mm. Setul conține 6 
buc. - în 6 culori asortate.

CCH22082
1 set ................................................. 14 lei

Foaie albă de desen A3, 
120 g/mp

Set de 100 buc foaie albă de desen 
A3 - 420 x 297 mm, 
grosime 120 g/mp.

E120041
1 set ................................................ 40 lei

Bile polistiren

Bile - Globuri din polistiren de 
diferite diametre. 
Setul conține 10 buc. bile.

CCH54310/D=10 cm/1 set ...... 30 lei
CCH543022/D=4 cm/1 set ....... 4 lei

Inimă polistiren

Inimi din polistiren de diferite 
mărimi. Setul conține 10 buc.

CCH543542/H=8 cm/1 set ........ 16 lei
CCH543522/H=6cm/1 set ........ 10 lei

Ouă polistiren

Ouă din polistiren de diferite mărimi. 
Setul conține 10 buc.

CCH543222/H= 10 cm/1 set ..... 24 lei
CCH543201/H=6 cm/1 set ......... 7 lei

Stea polistiren

Stea din polistiren de diferite mărimi. 
Setul conține 10 buc.

CCH543290/D= 11 cm/1 set ....... 20 lei
CCH543280/D= 6 cm/1 set ........ 10 lei

HÂRTII SPECIALE, FORME POLISTIREN, MODELARE
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Perforator de hârtie

Perforator cu 2 găuri. 
Perforează aproximativ 20 de foi de 80 g/mp.

E025460
1 buc ............................................................................. 30 lei

Ștampile degete

Set de 8 ștampile care se pun pe degete. 
Diametru ștampilă 2,5 cm. 

E530402
1 set ................................................................................ 50 lei

Agrafe

Disponibil în mai multe mărimi. Setul conține 100 
de agrafe împachetate într-o cutiuță. 
Model rotund.

E025037 / 30 mm galvanizat / 1 set ........................ 3 lei
E025038 / 50 mm galvanizat / 1 set ........................ 5 lei
E025043 / 26 mm colorat / 1 set ........................... 4 lei

Role pictură cu 4 texturi

Set de 4 role cu texturi diferite, de lățime 38 mm. 
Suprafață de cauciuc, mâner plastic.

E530403
1 set ............................................................................... 64 lei

Sârmă plușată - 100 m

Set de 20 de role de sârmă plușată în 10 culori. 
Lungime rolă 5 m, grosime sârmă plușată 6 mm.

E036050
1 set ................................................................................ 41 lei

Bandă adezivă 
subțire - 15 mm

Bandă adezivă 
transparentă. 
Lățime bandă 15 mm, 
lungime pe rolă 33 m. 
O cutie conține un set 
de 10 buc.

E075004
500 ml/set ............................................................... 22 lei

Benzi magnetice autoadezive

98 de bucăți benzi magnetice autoadezive. 
Lățime 1,2 cm, lungimi diferite.

1236000
1 set ............................................................................... 30 lei

Cariocă GIGANT

Set de 10 carioci foarte groase în 10 culori.

E080024
1 set ................................................................................ 19 lei

Pix

Pix în două culori: albastru, roșu. Corp transparent, 
cu capac. 2000 m lungime de scriere.

E045041 / albastru / 1 buc ........................................ 1 leu
E045042 / roșu / 1 buc ................................................ 1 leu

Pensule cu textură set de 4 modele

Set de 4 pensule uriașe din materiale diferite, cu 
texturi diferite.

E530400
1 set ................................................................................ 90 lei

Figurine autoadezive din hârtie gumată - 
96 buc.

Set de 96 de figurine autoadezive din hârtie 
gumată cu dimensiuni între 3 și 6,5 cm. 
Motive de animale.
E530322
1 set ................................................................................ 25 lei

Cârlig de rufe lemn

Cârlig de rufe pentru lucru manual. 
1 set conține 48 buc.

E026015
1 set ................................................................................ 11 lei

DIVERSE MATERIALE MICI
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Forme geometrice din lemn

7 forme geometrice diferite din 
lemn cu găuri pentru înșirat șnur. 
Setul conține:
▪ 7 forme geometrice din lemn
▪ 7 șnururi de lungime 130 mm
▪ o cutie de depozitare din lemn de 
  dimensiuni 16 x 20 x 4,5 cm.

Vin85494
1 set ........................................ 60 lei

NOUTĂȚI

Puzzle de creștere BUNICA

Puzzle din lemn 24 x 24 x 2 cm cu 
4 straturi.

E522011
1 set .............................................. 118 lei

Puzzle de creștere BUNICUL

Puzzle din lemn 24 x 24 x 2 cm cu 
4 straturi.

E522015
1 set .............................................. 118 lei

Puzzle lemn PRIMĂVARA

Puzzle din lemn 34 x 34 cm, 9 piese.

E522855
1 set ................................................ 88 lei

Puzzle lemn VARA

Puzzle din lemn 34 x 34 cm, 16 piese.

E522856
1 set ................................................ 88 lei

Joc dexteritate - 
Degete magice

Degete magice - Tricky Fingers.
Joc de dexteritate și concentrare. 
Cele 16 bile trebuie așezate în 
pozițiile indicate. Conține: 16 bile, 
2 cutii negre, 14 carduri cu modele

Vin85576
1 set ................................................. 37 lei

GRUPA GRĂDI 
21000 de mărgele 
HAMA MIDI în cutie

Set de 21000 de mărgele de călcat 
HAMA MIDI pentru grupa de grădi- 
niță cu 5 planșete de lucru într-o 
cutie de depozitare.

Ha3096
1 set ............................................. 302 lei

20000 
de mărgele 
HAMA MIDI 
+ 5 planșete în găleată 
+ 1 Bead Tac

Set de 20000 de mărgele de călcat 
HAMA MIDI pentru grupa de grădi- 
niță cu 5 planșete + foaie de lucru 
Bead Tac într-o cutie de depozitare.

Ha7701
1 set .............................................. 198 lei

Pietre de râu, set de 6 buc.

Material plastic. Fiecare piatră are 
baza prevăzută cu o bandă de cau-
ciuc. Un set de 6 pietre în 6 culori. 
3 pietre mari şi 3 pietre mici.

G2120
1 set .............................................. 257 lei

Vârfurile de munte, 
set de 5 buc.

Material plastic. Fiecare piatră are 
baza prevăzută cu o bandă de cau-
ciuc. Un set de 5 vârfuri cu 3 mărimi.

G2121
1 set .............................................. 568 lei

Șuruburi și piulițe

32 de piese în 4 culori și 4 forme.
Diametru mediu 60 mm.
Recomandat pentru vârsta de +2 ani.

CD72255
1 set ................................................ 60 lei

Zale GIGANTE

Set de 200 buc. zale în 4 culori. 
Dimensiune zale 73 x 50 mm.

CD53977
1 set ................................................ 90 lei

Puzzle multistrat BĂIAT

Puzzle din lemn 34 x 22 cm, 
3 straturi câte 3 elemente.

E522019
1 set .............................................. 114 lei

Puzzle multistrat FATĂ

Puzzle din lemn 34 x 22 cm, 
3 straturi câte 3 elemente.

E522020
1 set ............................................... 114 lei

Set de 3 panouri motricitate 
fină ANIMALE

Set de 3 panouri de motricitate fină 
de dimensiune 36 x 55 x 3,5 cm.

CD76089
1 set .............................................. 714 lei

Uscător de desen carton

Dimensiune: 110 x 46 x 33 mm. Are 
14 polițe din carton rezistent la apă. 
Se livrează neasamblat cu instrucți-
uni de montare.

Vin50394
1 buc ............................................ 123 lei
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Șurub și Piuliță 64 buc

Set de 64 buc șurub și piuliță în 4 
forme și 4 culori. 
Dimensiune șurub: 6 x 4,3 x 4,3 cm, 
piuliță: 1,4 x 4,3 x 4,3 cm.

Vin41250
1 set ................................................. 76 lei

CELE MAI POPULARE

Clopoței manuali

8 clopoței de mână tunate de 
calitate.
Înălțime clopoțel cu mâner: 14 cm.

3HABE
1 set .............................................. 297 lei

Tavă apă și nisip colorat

4 sferturi de cerc cu diferite culori 
din plastic rezistent cu suport meta- 
lic. Diametru cerc 800 mm, înălțime 
460 mm, adâncime 150 mm.

CD38062
1 set .............................................. 720 lei

Joc înșiruire mărgele lemn

Set de 144 de mărgele mari din 
lemn. 3 mărimi, 4 forme și 6 culori.
Două șireturi de 550 mm lung.
Dimensiune cub 24 x 24 x 24 mm.

CD54023
1 set .............................................. 138 lei

Set tăvi apă și nisip

Set de 4 tăvi stivuibile din plastic. 
Culori asortate: roșu, galben, 
albastru, verde.
Dimensiuni: 500 x 700 x 150 mm.

CD53901
1 set ............................................. 450 lei

Atinge și găsește

12 texturi diferite.
Dimensiune tablă: 
220 x 170 x 35 mm.

CD72101
1 set ................................................. 75 lei

Abac GIGANT

Dimensiuni: 655 x 915 mm.
Recomandat: 12+
100 de bile din lemn.

CD95201
1 buc ........................................... 750 lei

Minge Constelație

Mingă transparentă de diametru 
35 cm, cu biluțe colorate în interior.

CD75045
1 set ................................................ 69 lei

Cub de activitate

Cinci suprafețe diferite de stimulare.
Dimensiune cub: 
360 x 200 x 200 mm.

CD76110
1 set ............................................. 200 lei

Bucătăria

5 piese pentru joc de rol.
Dimensiuni: 40 x 35 cm, 
înălțime: 54 cm.

CD76120
1 set .......................................... 1800 lei

Loto suflare

Ramă din plastic, placă pentru 
plăcuţe cu imaginile animalelor 
pe ambele părţi, 4 plăci loto cu 
imaginile animalelor pe ambele 
părţi şi 36 monede de joc.

G2006
1 set .............................................. 175 lei

Tavă apă și nisip MARE

Lungime: 1320 mm x lățime: 770 mm 
x adâncime: 320 mm, înălțime: 580 
mm. Din plastic rezistent.
Are două cuve de adâncimi diferite, 
separate cu un dig mobil.

CD72250
1 set .......................................... 1680 lei

Cercuri senzoriale

Set de 10 discuri de diferite texturi 
din silicon subțire, ușoare și flexibile 
– 5 mari și 5 mici.
Diametru: 350 mm și 80 mm..

CD54517
1 set ............................................. 240 lei

Turbino

Conține:
▪ bază şi elice din plastic
▪ cerc cu imagini cu animale pe 
  ambele părţi
▪ 2 saci din textil
▪ 10 inele gri
▪ 10 inele portocalii din cauciuc

G2005
1 set .............................................. 113 lei

Mașinuță Go Go

Fabricat din plastic rezistent. 
Axe din oțel. Roți din cauciuc.
Dimensiune: 36 x 48 x 16 cm.

G2138
1 buc ..................................................... 372 lei

Oglindă cu 4 bule

Oglindă din acril care nu se sparge.
Patru bule cu distorsiuni.
Dimensiune: 49 x 49 cm.

CD72406
1 buc ........................................... 276 lei
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