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W skład zestawu wchodzą: Pianka 1, 
Pianka 2, NM 7072 x 6, NM 7002 x 2 

ponad 5 m szerokości

W skład zestawu wchodzą: Pianka 
3, NM 7073 x 2, NM 7003 

W skład zestawu wchodzą: Pianka 2 x 2, NM 
7002 x 2, NM 7072 x 6 + kółka

W skład zestawu wchodzą: Pianka 3 x 2, 
Pianka 2, NM 7071 x 2, NM 7001

W skład zestawu wchodzą: Pianka 1, 
Pianka 2, NM 7072 x 3, NM 7002

W skład zestawu wchodzą: Pianka 1 x 2, 
NM 7072 x 6, NM 7002 x 2 

skład z
Pia

W skład zestawu wchodzą: Pianka 1 x 2,
NM 7072 x2 x 6,6, NMNM 70700202 2x 2 

W zestawu wchodzą: Pianka 3 x 2, 
anka 2, NM 7071 x 2, NM 7001

kankankanka 1a 1a 1a 1, ,
M 7002

W skład zestawu wchodzą: Pianka 22 x 22, NMNM 
7002 x 2, NM 7072 x 6 + kółka

zzestes aw
a 2,2 NMNM

W skłał dd 
Pianka

wu wch dh ddhodzą:zą: PiPiPiPiaa
MM 707072 x 3, NM

W skład zestawu wchodzą: Pianka 1, 
Pianka 2, NM 7072 x 6, NM 7002 x 2 

ponad 5 m szerokości

W skład zestawu wchodzą: Pianka
3 NM 7073 2 NM 70033, NM 7073 x 2, NM 7003 

od 4 517 zł

od 3 915 zł

od 1 229 zł

od 5 218 zł

od 2 127 zł

od 3 248 złNOGI SPRZEDAWANE 
W KOMPLECIE
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 Kółka 
NJ 0904 99 zł
• 4 szt., 2 z hamulcem
• wys 10 cm

Głównym atutem tych szkieletowych szafek jest 
możliwość zyskania dużej ilości dodatkowego 
miejsca poprzez zagospodarowanie dostęp-
nej, niewykorzystywanej dotąd powierzchni 
sali. Obustronny dostęp do zawartości szafek 
to sporo punktów do funkcjonalności. Natomiast 
kształt umożliwiający zestawianie ich w łagodnie 
zaokrąglone formy nada nowoczesny i inspiru-
jący charakter całemu pomieszczeniu.
Dostępne w dwóch wielkościach oraz 5 wersjach 
kolorystycznych półek

Pufki doskonale komponują się 
w zestawy z szafkami półokrągły-
mi i można ustawiać je zarówno 

z zewnętrznej jak i po wewnętrznej 
stronie mebli. Podobnie jak szafki, 
przy ustawieniu odpowiedniej ilo-

ści, piankowe siedziska zamykają 
się w okrąg.

100 cm
45 cm

94
 cm

100 cm
45 cm

63
 cm

SZAFKI PÓŁOKRĄGŁE

ZESTAWY PUFEK 
DO SZAFEK PÓŁOKRĄGŁYCH

• wys 10 cm

Duża Mała372 zł 299 zł

obustronny dostęp do zawar-
tości półek

półki z regulowaną wysokością

tawiać je zarówno przy ustawieniu odpowiedniej ilo-

45 cm

45 cm

45 cm

133 cm

133 cm

10
0 

cm

65,5 cm

65,5 cm

45 cm

45 cm

30 cm

30 cm

30 cm

30 cm

30 cm

00 cm
4

m
45 cm

 NM7001 pomarańczowy
 NM7002 zielony
 NM7003 brzoza
 NM7004 biały
 NM7005 szary

 NM7071 pomarańczowy
 NM7072 zielony
 NM7073 brzoza
 NM7074 biały
 NM7075 szary

Pufki Duże
Szare
NS 2259 1 340 zł
• 4 szt.

Pufki Małe Szare
NS 2260 639 zł
• 4 szt.

Pufka 3 Szara
NS 2181 259 zł 
• 1 szt. 

Pufki 1 Słoneczne
NS 2180 1 340 zł 
• 4 szt. 

Pufki 2 Zielone
NS 2179 639 zł 
• 4 szt. 
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Wąż piankowy został zaprojektowany jako 
element wzbogacający serię biblioteczek 
Fresh. Kolorowe pufy doskonale sprawdzą 
się jako niskie siedziska, na których dzieci 
mogą wygodnie odpocząć słuchając lub 
czytając ulubioną książkę. Zestaw dziewię-
ciu miękkich pufek może także stanowić ele-
ment dekoracyjny każdego pomieszczenia. 
Ze względu na możliwość składnia elemen-
tów niczym puzzli może również inspiro-
wać do kreatywnych zabaw w przedszkolu 
i szkole. Wszystkie klocki cechuje ergono-
miczność, co znacznie ułatwia dzieciom 
przenoszenie i układanie poszczególnych 
elementów według własnego pomysłu. Wy-
pełnienie pianką poliuretanową gwarantuje 
odpowiednią miękkość.  Brak ostrych czy 

twardych krawędzi  zapewnia bezpieczeń-
stwo podczas zabawy. Obszycie klocków 
zostało wykonane z materiału PCW o przy-
jemnej w dotyku powierzchni, łatwym do 
utrzymania w czystości. 
• wym.: 4 kształtki 58cm x 58cm x 35cm w kolorze poma-

rańczowym, niebieskim, zielonym, czerwonym; 
• 4 kształtki 67cm x 67cm x 35 cm w kolorze pomarańczo-

wym, niebieskim, zielonym, czerwonym; 
• głowa węża 35cm x 35cm x 35 cm w kolorze żółtym. 

Z poszczególnych elementów węża można 
ułożyć pufy z kontenerkiem do bibliotecz-
ki Fresh (NM9500). Istnieje również mo-
zliwość zakupienia puf wykonanych tylko 
z czterech elementów w kształcie: sześcianu  
(NM0010), koła (NM0020). 

 SIEDZISKA PIANKOWE 
DO BIBLIOTECZEK FRESH

94 cm

wysokość wszystkich elementów 35 cm
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Siedzisko piankowe
 Głowa węża 
NM 0001 152 zł
• wym.: 1 kształtka 35 x 35 x 35 cm w kolorze żółtym

 Siedziska piankowe Wąż 
NM 0100 2 349 zł
• wym.: 4 kształtki 58 x 58 x 35 cm w kolorze pomarań-

czowym, niebieskim, zielonym, czerwonym; 
• 4 kształtki 67 x 67 x 35 cm w kolorze pomarańczowym, 

niebieskim, zielonym, czerwonym; 
• głowa węża 35 x 35 x 35 cm w kolorze żółtym. 

Pufy  owal 
NM 0015 1 125 zł
• wym.: 2 kształtki 58 x 58 x 35 cm w kolorze 

niebieskim i zielonym; 
• 2 kształtki 67 x 67 x 35 cm w kolorze poma-

rańczowym i zielonym; 
• wym. pojemnika 45 x 45 x 49 cm

 Pufy  kwadrat 
NM 0010 1 125 zł
• wym.: 4 kształtki 58 x 58 x 35 cm w kolorze pomarań-

czowy, niebieskim, zielonym, czerwonym

Pufy  koło 
NM 0020 1 125 zł
• wym.: 4 kształtki 67 x 67 x 35 cm 

w kolorze pomarańczowym, niebieskim, zielonym, 
czerwonym

PPKontenerek
NM 9500 175 zł
• 45 x 45 x 49 cm, 
• z 2 przegrodami
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Koło ratunkowe
NS 2158 279 zł
Miękka poducha wyko-
nana z frotte wypełniona 
ścinkami pianki. 
• ø 100; wys. 25 cm

Kwiat
NS 1885 349 zł
Miękka poducha wy-
konana z frotte wy-
pełniona ścinkami 
pianki. 
• ø 100; wys. 20 cm

Gruszki sensoryczne 
Wygodne siedziska z elementami sensorycznymi t.j. dzwo-
neczki, piszczałki, rzepy, sznurkowe pętelki czy sznurówki. 
Siedziska wykonane są z tkaniny PCW a dzięki wypełnieniu 
z granulatu styropianowego dopasowują się do pozycji ciała 
osoby siedzącej.
• wym. śr. podstawy 70 cm, wys. 100 cm
• 4 kg granulatu
• wiek: 3+

Klaun
NS 2106 419 zł
Miękka welurowa czapeczka, pętel-
kowe włosy, ręce z dzwoneczkiem, 
szurówki na butach, duże guziki oraz 

czerwony nos, który po naci-
śnięciu wesoło piszczy.

Miś
NS 2107 419 zł
Miękkie welurowe uszy, 
nosek z piszczałką 
oraz długie łapki 
z rzepami, dzieki 
którym miś może 
przytulić każde-
go, kto na nim 
usiądzie.

nosek z piszczałką oraz 
długie łapki z rzepami

PODUCHY I SIEDZISKA

zł
el-

Miś
NS 2107 419 zł419 zł
Miękkie welurowee uszy, 

k i łkk
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    morskiemorskie
poduchypoduchymiękkiemiękkie

 Foka
NS 2193 205 zł
• 70 x 100 cm

 Wieloryb
NS 2196 169 zł
• 140 x 65 cm

 Ośmiornica
NS 2194 225 zł
• 70 x 110 cm

 Pingwin
NS 2195 215 zł
• 65 x 95 cm

Śliczne kolorowe poduchy w kształcie zwie-
rząt morskich. Mogą stanowić element de-
koracyjny, sprawdzą się jako miękkie sie-
dziska podczas podłogowych zabaw oraz 
pomogą dzieciom wyciszyć się i zrelak-
sować podczas słuchania bajek i odpo-
czynku.

 wypełnienie z waty
  pokrowiec wykonany z miękkiego we-
luru, zapinany na suwak.

 pokrowiec można prać w temp. do 30°C
 pingwin, wieloryb, foka, ośmiornica.

Poducha  Żaba
NS 0219 399 zł
• wym. 100 cm

Poducha 
 Hipopotam
NS 0220 545 zł
• wym. 100 cm
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 Truskawka
NS 2214 289 zł.

 Bakłażan
NS 2215 289 zł.

 Gruszka
NS 2216 289 zł.

 siedziska  owoce i  warzywa
• wym. 60 x 52 x 28 cm, 
• wypełnienie: granulat styropianowy, pokrycie: tkanina PCW 

Bakłażan

Truskawka
NS 2214 

9 zł.

zka
9 zł.

  Gruszka rehabilitacyjna
NS 0585  T tęczowa
NS 0585 niebieska
NS 0585  NI jasno niebieska
NS 0585  ZI zielona
NS 0585  ZL żółta
NS 0585  PO pomarańczowa
NS 0585  CZ czerwona
NS 0585  RO różowa
Idealnie dopasowują się do pozy-
cji ciała i mogą być formowa-
ne na najrozmaitsze sposoby. 
Dzięki doskonałej jakości 
wykonania, zastosowaniu 
wysokogatunkowych gra-
nulatów oraz trwałej tkani-
ny PCW, proponowane przez 
nas gruszki zapewniają długi 
okres eksploatacji. 
• śr. ok. 70 cm; 120 x 110 cm
• 5 kg granulatu, podczas składania zamówienia 

należy podać kolor gruszki
  Gruszka maluszka
NS 0639 tęczowa z Oxfordu 189 zł
NS 0639  T tęczowa z PCW 210 zł
NS 0639  NI niebieska z PCW 210 zł
NS 0639  ZI zielona z PCW 210 zł
NS 0639  ZL żółta z PCW 210 zł
NS 0639  PO pomarańczowa z PCW 210 zł
NS 0639  CZ czerwona z PCW 210 zł
NS 0639  RO różowa z PCW 210 zł
Gruszka do siedzenia, bądź leżenia idealna dla małych 
użytkowników. Wy peł nio na gra nu la tem, po kry ta wy trzy-
ma łą, ko lo ro wą tka ni ną Oxford lub PCW łatwą w utrzy-
maniu czystości. Do sko na le do pa so wu je się do cia ła.
• śr. ok. 65 cm; wys. 100
• przy za mó wie niu na le ży po dać wy bra ny wa riant ko lo ry sty czny
• 2,3 kg granulatu

asno niebebieieska
ziielona
żółta

rańczowa
czerwona

różowa
o pozy-
owa-
oby. 
ścś ii
uu
--
ii-
zzez 
ddługi 

zaamówm ienia zka maluszka

Gruszka z uchwytem
NS 2230 410 zł
• 150 x 60 cm; 4 kg; wygodny uchwyt do 

przenoszenia

należy poppppppppppppppppppppppp dać kolor gruszki

k k

299 zł za szt.

Gruszki rehabilitacyjne
Komfortowe siedziska wspomagające terapię ruchową i zajęcia 
rehabilitacyjne. Zapewniają również wygodną pozycję podczas 
odpoczynku i relaksu, dzięki idealnemu dopasowaniu się do ciała. 
Wypełnione granulatem styropianowym i pokryte trwałą tkaniną 
PCW w różnych kolorach. 
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 Foka 1
NS 1988 225 zł

Foka 2
NS 1990 225 zł

siedzisko  zabawna  buźka tkanina PCW, antypośligowy spód, śr. 65, wys. 63 cm, 3kg granulatui d i k b źk
NS 1889 239 zł NS 1890 239 złNS 1891 239 zł NS 1892 239 zł

Granulat 
styropianowy 1 kg
NS 1585 49 zł
• wymienny wkład do siedzisk 

z granulatem

Granulat 

Niebieski Pingwin
NS 1985 225 zł

 Tygrys
NS 1989 229 zł

 Kaczuszka
NS 1986 225 zł

Czarny  Pingwin
NS 1987 225 zł

siedziska  zwierzątka
Siedziska swoją kolorystyka i kształtem ożywią 
każdą salę przedszkolną. Wypełnione granu-
latem dostosowują do kształtu ciała dziecka 
zapewniając pełną wygodę. Trwały i łatwy 
w czyszczeniu materiał PCW gwarantuje dłu-
gie i swobodne użytkowanie siedzisk.
• wym. 60 x 52 x 28 cm
• 2,2 kg granulatu
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Lama
NS 2227 329 zł
• wym. 71 x 28 x 75 cm

Lisek
NS 2228 265 zł
• wym. 73,5 x 28 x 53 cm

Gąsienica
NS 2229 399 zł
• pokrowce wykonane z materiału PWC łatwego 

do utrzymania w czystości
• wym. 119 x 25 x 40 cm

Lama
NS 2227 329 zł
• wym. 71 x 28 x 75 cm

Lise
NS
• wy

Gąsienica

Czapka uszyta jest z miękkiego welu-
ru i może służyć jako kieszonka

Świnka
NS 1974 145 zł

Kurka
NS 1978 145 zł

Żabka
NS 1975 145 zł

Kotek
NS 1976 145 zł

Krówka
NS 1977 145 zł

Krasnal niebieski
NS 2140 120 zł  

Krasnal czerwony
NS 2141 120 zł  

Pufki to prawdziwa ozdoba kąci-
ka dziecięcych zabaw. Wygodne 
siedziska w formie sympatycznych 
zwierzątek (kurka, kotek, krówka, 
świnka, żabka) oraz krasnali roz-
weselą każdą salę i nadadzą jej 
wyjątkowo przyjazny wygląd. Sie-
dziska pokryte są przyjemną, wy-
trzymałą i łatwą do czyszczenia 
tkaniną PCW.
• ø 35 cm, wys. 30 cm

pufy

Siedziska fantazyjne
Kolorowa Lama i Lis to wygodne, miękkie 
i sprężyste siedziska, których prosta konstruk-
cja, estetyka wykonania oraz dobór materia-
łów zapewniają komfort i bezpieczeństwo 
użytkowania. Wypełnienie pianką poliureta-
nową o wysokim stopniu trwałości zapewniają 
miękkość siedzenia oraz wytrzymałość
na wszelkiego rodzaju naciski. Pokrowce wy-
konane z materiału PCW łatwego do utrzy-

mania w czystości, o przyjemnej w dotyku 
powierzchni.

y

Marchew
NS 2213 269 zł
• wym. 99,3 x 49,5 x 26 cm,
• wypełnienie z pianki,
• pokrycie: tkanina PCW z nadrukiem

265 zł

399 zł
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 Pojemniki na kółkach
Pojemnik jest dopasowany do średnicy na-
szych okragłych, piankowych krążków, ale też 
doskonale sprawdza się do przechowywania 
zabawek czy klocków. Spód pojemnika wyko-
nany jest ze sklejki i posiada 4 obrotowe kółka. 
Ściany są z płyty HDF, obszytej poliestrową 
tkaniną i mocowane są do siebie i do drew-
nianego spodu mocnymi rzepami. Dodatkowo 
jedna ze ścian opuszcza się po odczepieniu 
rzepu, ułatwiając w ten sposób mniejszym 
dzieciom dostęp do zawartości pojemnika. 
Został też doszyty wytrzymały uchwyt, by uła-
twić przewożenie pojemnika.

Duży
NS 2933 329 zł
• szer. 38 x 38 cm, wys. 

80 cm

Mały
NS 1933 279 zł
• szer. 38 x 38 cm, wys. 

46 cm

 Kostki do siedzenia
NS 1898 215 zł
Wygodne, praktyczne i bezpieczne siedziska, 
z możliwością wielu zastosowań (gimnastyka, 
nauka, zabawa, relaks).  
• 5 szt.
• wym.: 30 x 30 cm, wys.10 cm (kolory wybierane losowo)
• wykonane z pianki pokrytej trwałą tkanią PCW

 Krążki do siedzenia 
NS 2163 210 zł
• 6 szt. w 6 kolorach
• ø 35 cm, wys. 4 cm
• wypełnione granulatem styropianowym

 Wózek z krążkami do siedzenia
NS 2220 430 zł
Mobilna platforma wykonana z wodoodpornej 
sklejki z 12 krążkami do siedzenia. 
• wym. platformy: 80 x 39 x 23 cm, 
• 12 krążków w 12 kolorach o wym. 32 x 5 cm, 
• wypełnienie z pianki, pokryte trwałą tkaniną PCW

Krążki do siedzenia
NS 0221 329 zł
• 12 szt w 12 kolorach, 
• wym.  32 x 3 cm, 
• wypełnienie z pianki, pokryte trwałą 

tkaniną PCW

zł
nej

27 ,41 zł
za szt.

a
zł

ałą 

ł
t.

zmieniony kod 
i wymiary

Krążki z owocami
NS 2236 199 zł
Mięciutkie i wygodne siedziska z nadrukiem 
soczystych plasterków rożnych owoców. Posia-
dają piankowe wypełnienie i wykończenie la-
mówką. Pokryte materiałem PCW, który łatwo 
utrzymać w czystości. Poduszki prócz funkcji 
siedziska nadają się również do różnych za-
baw ruchowych i tematycznych. Można się na 
nich pokładać, swobodnie przewracać i wy-
godnie wylegiwać. Bezpieczeństwo użytkowa-
nia zapewnia antypoślizgowe podłoże.
• 6 szt.: kiwi, pomarańcza, limonka, arbuz, jabłko, granat 

o grub.: 2 cm, śr.: 34 cm; materiał; pianka, tkanina PCW, 
lamówka

Krążki w worku
NS 1893 275 zł
Zestaw piankowych krążków do siedzenia, ćwi-
czeń oraz zabaw ruchowych i edukacyjnych. 
Kolorowe krążki przechowywane są w worku, 
który uławia ich przenoszenie.
• 10 krążków w 10 kolorach z lamówką; wym.: 34 x 2 cm, 

materiał; PCW, tkanina OXFORD; wypełnienie: pianka; worek 
o wym.: 34 x 22 cm
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 Morze 3 szt.
NS 0681 99 zł  

 Zestaw 1–9 (9 szt.)
NS 0680 299 zł

M  Zwierzęta 3 szt.
NS 0682 99 zł  

Kolorowe, wygodne siedziska z miękkiej pianki 
przydadzą się w każdej szkolnej klasie, sali zabaw 
i na świetlicy. Można na nich wygodnie siedzieć 
w czasie zajęć w kręgu lub podczas słuchania ba-
jek. Nadruki w formie dużych cyfr i sympatycznych 

zwierzaków inspirują natomiast do zabaw tematycz-
nych i matematycznych. 
• siedziska pokryte tkaniną PCW 
• śr. 32 cm, wys. 3 cm

Miękkie 
krążki do sie-
dzenia

Dzięki swoim niezwykłym właściwościom pianki z pamię-
cią kształtu, krążki są niezwykle elastyczne i dopasowują 
się do kształtów ciała zapewniając komfort siedzenia. 
Miękkie pokrycie sprawia, że krążki są wyjątkowo miękkie 
i przyjemne w dotyku, a antypoślizgowy spód zapobiega 
przesuwaniu się krążków nawet po śliskiej powierzchni.

 Biedronka
HK 5602 195 zł 
• 4 szt., biedronka, ptak, chmurka, koniczynka

 Ślimak
HK 5604 195 zł 
• 4 szt., motyl, ślimak, słoneczko, grzybek

• ø 40 cm. gr. 3 cm

 krążki do siedzenia

zmieniony kod 
i wymiary

zmieniony kod 
i wymiary

195 zł 195 zł
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  Krążki Emocje
NS 2897 235 zł
6 szt. w 6 kolorach, każdy przedstawia inny humor
• wym. ø 32 cm, gr 3 cm

Krążki   Znaki 
drogowe
NS 2130 369 zł
• 10 szt.,
• śr. 32 cm, wys. 3 cm,
• 10 nadrukowanych znaków

K żkK
d
N
•
•
•

K

Krążki  Dżungla
NS 2830  299 zł
Zestaw 8 piankowych krążków z nadrukiem w postaci zwierzątek 
świetnie sprawdzi się podczas zabaw i zajęć edukacyjnych w przed-
szkolu jak i w szkole. Wygodne i kolorowe siedziska umilą czas pod-
czas zajęć w kręgu, a ich kolorystyka i nadruki w postaci zwierzątek 
zainspirują do ciekawych zabaw o różnej tematyce. Krążki wypeł-
nione są wysokiej jakości pianką, a powierzchnia ich pokryta jest 
tkaniną PCW, którą łatwo się czyści. Pufy doskonale dopełnią kolek-
cję mebli Dżungla.
• wym.: 8 elementów z nadrukiem zwierząt: papuga, słoń, krokodyl, lew, małpa, zebra, żyrafa, 

hipopotam; 
• śr. 34 cm, gr. 2 cm

zmieniony kod 
i wymiary

zmieniony kod 
i wymiary

zmieniony kod 
i wymiary
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  Piankowy wąż 
NS 2148 565 zł
Ten piankowy zwierzak może 
służyć jako zabawne długie sie-
dzisko, a nawet jako tor prze-
szkód. Każdy segment łączy się 
z pozostałymi za pomocą rze-

pów. 9 elem. wykonany z pian-
ki pokrytej tkaniną PCW
• 9 elementów
• wym. większego segmentu 30 x 30 x 

25, wym. mniejszego segmentu 10 x 38 
x 35 cm 

• dł. całości 170 cm

 Kącik twórczych 
aktywności
NS 1969 899 zł
Pięcioelementowy zestaw 
kolorowych brył to ideal-
ne rozwiązanie do każdego 
kącika zabaw dziecięcych. 

Kolorowe elementy znakomicie 
sprawdzają się jako miękkie 
siedziska, a walec może słuzyć 
jako stolik
• 5 elementów
• wym. 110 x 110 x 47 cm, pokryte trwałą 

i łatwą w czyszczeniu tkaniną PCW

  Tęczowa gąsienica
NS 1992 689 zł
7-elementowe siedzisko 
w formie uśmiechniętej gąsie-
nicy. Kolorystyka tęczy oraz 
oznaczenie kolejnych ele-
mentów białymi kropeczkami 
to inspiracja do zabaw mate-
matycznych oraz własnych, 
twórczych rozwiązań. 
• 7 elementów
• wym. jednego elementu: śr. 35 cm, 

wys. 30 cm

  Kreatywne fasolki
NS 1970 519 zł  
• różna wysokość poszczególnych elementów spra-

wia, że można z nich budować ciekawe miejsce 
wspinaczkowe. 

• 5 elementów
• wym. 36,5 x 48 cm, wys. 14 – 42 cm, 
• pokryte trwałą i łatwą w czyszczeniu tkaniną PCW

ł

-

i
-

  Kolorowy ogród
NS 1999 1 670 zł
Wyjątkowo dekoracyjny zestaw piankowych kształtek w formie koloro-
wych kwiatków. Słonecznik, tulipan, krokus i bławatek tworzą zestaw, 
który będzie ozdobą każdego miejsca zabaw. Elementy zestawu 
można dowolnie łączyć tworząc nowe, ciekawe układy inspirujące 
do zabaw tematycznych. Pokryte trwałą i łatwą w utrzymaniu czystości 
tkaniną PCW, wypełnione pianką o podwyższonej gęstości.
• 14 elementów
• wym. układu w kwadracie: 140 x 140 cm

to 
ma
tw
•
• 
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Siedzisko piankowe  Fala
NS 1984 1 249 zł  
• 6 elementów; wym. jednego elementu 100 x 40 x 35 cm

Siedzisko piankowe  Tęcza
NS 1991 929 zł
• 6 elementów; ø zewn. 170 cm, ø wew. 86 cm, wys. 30 cm,zewn. 170 cm, ø wew. 86 cm, wys. 30 cm,

 Autobus. Kanapa
NS 2161 739 zł
Usiądź wygodnie i ruszaj w podróż wesołym autobusem. Kanapa 
zapewnia miejsce z oparciem po dwóch stronach, w sumie dla 
ok. 8 dzieci. 
• wym. 110 x 90 x 72 cm, wys. siedziska 25 cm, gł. siedziska 33 cm
• siedzenia dopinane na rzepy

3 piankowe elementy 
łączone za pomocą 

rzepów

Pufki doskonale kompo-
nują się w zestawy z szaf-
kami półokrągłymi i moż-
na ustawiać je zarówno 

z zewnętrznej jak i po we-
wnętrznej stronie mebli. 
Podobnie jak szafki, przy 
ustawieniu odpowiedniej 

ilości, piankowe siedziska 
zamykają się w okrąg.Pufki

30 cm

Pufki duże Szare
NS 2259 1 340 zł

• 4 szt.; wym. elem. 133 x 45 
x 30 cnm 

Pufki małe Szare
NS 2260 639 zł
• 4 szt.; wym. elem. 65,5 x 45 x 30 cm

Pufki Szara
NS 2181 259 zł 
• 1 szt.; wym. 100 x 45 x 30 cm

Pufki Słoneczne
NS 2180 1 340 zł 
• 4 szt.; wym. elem. 133 x 45 x 30 cm

Pufki Zielone
NS 2179 639 zł 

• 4 szt.; wym. elem. 65,5 x 45 
x 30 cm
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Maxi fotel  Olaf
NS 0596 269 zł
• Pokryte trwałą i łatwą w czyszczeniu tkaniną PCW, 
• wym.55 x 45 x 55 cm

Maxi  kanapa Różyczka
NS 0597 339 zł
• Pokryte trwałą i łatwą w czyszczeniu tkaniną PCW, 
• wym. 90 x 45 x 55 cm

1 szt. 

 Serek. Pufka
NS 2171 245 zł
• pufa dopasowana wysokością i kształtem 

do kanapki Myszka. 
• wykonane z pianki, pokryte tkaniną PCW, 
• 41 x 46 x 30 cm, 1 szt.

 Mysz. Kanapka
NS 2170 599 zł

• wygodne siedzisko z oparciem. 
• pokrycie PCV 

• wym. 124 x 80 x 72 cm 
• wys. siedziska 30 cm 

• sprzedawane bez pufek

1 s

Serek Pufka
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Sofa
NS 1538SZ
• 134 x 59 x 69 cm
• wys. siedziska 38 cm

Fotelik
NS 1537ZI 
• 44 x 59 x 69 cm
• wys. siedziska 38 cm

Kostka
NS 1540PO 
• 36 x 36 x 38 cm, wys. 

siedziska 38 cm

Puf
NS 1539NI
• ø 35, wys. 38 cm
• wys. siedziska 38 cm38 cm • wys. siedziska 38 cm

 l u s t r a
Kolorowe, estetyczne lustra o ciekawych kształ-
tach to idealna dekoracja każdej sali czy kory-
tarza. Ciepła kolorystyka i przyjazne kształty 
zachęcają do przeglądania się, poznawania 
schematu własnej twarzy oraz inspirują do za-
baw i ćwiczeń mimicznych. Aplikacje dokręcane 
są bezpośCzerwonynio do ściany, a lustra wy-
konane są z bezpiecznej, nietłukącej się plek-
sy. Elementy można dowolnie komponować.  Chmurka

NS 1664 109 zł
• wym. 59 x 45,5 cm

 Słońce
NS 1663 82 zł
• wym. 40 x 40 cm

 Kwiatki
NS 1665 169 zł
• wym. jednego kwiatka 40 x 40 cm,
• wym. doniczki 30 x 20 cm
• kwiatki 2 sztuki.

 Rybki
NS 3065 100 zł
• wym. rybek szer. 20 cm 

wys. 21,5 cm, 
• wym. fali szer. 60 cm wys. 

27 cm

Lustro 1
NS 3064 335 zł
• wym. 60 x 120 cm
• sprzedawane bez aplikacji

 Aplikacje 
do luster
Kolorowe bajko-
we aplikacje, wzór 
wykonany metodą 
laserowego druku na 
sklejce drewnianej. 

ł

95  zł
110  zł

252  zł

715  zł

wys. siedziska 32cm wys. siedziska 38cm

Sofa
 NS 1502BL Jasnoniebieski
 NS 1502CZ Czerwony
 NS 1502JZ Żółty
 NS 1502PO Pomarańczowy
 NS 1502RO Różowy
 NS 1502ZI Zielony
• 120 x 52 x 60 cm
• wys. siedziska 32 cm

Puf
 NS 1501BL Jasnoniebieski
 NS 1501CZ Czerwony
 NS 1501JZ Żółty
 NS 1501PO Pomarańczowy
 NS 1501RO Różowy
 NS 1501ZI Zielony
• ø 30, wys. 32 cm
• wys. siedziska 32 cm

Fotelik
 NS 1504BL Jasnoniebieski
 NS 1504CZ Czerwony
 NS 1504JZ Żółty
 NS 1504PO Pomarańczowy
 NS 1504RO Różowy
 NS 1504ZI Zielony
• 40 x 52x 60 cm
• wys. siedziska 32 cm

85 zł

179 zł

360 zł
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maty i materace
puzzle piankowe

Puzzle piankowe, które po złożeniu tworzą matę podłogo-
wą. Idealne do zabaw i ćwiczeń. Dodatkowo izolują od 
zimnej i twardej podłogi. Dostępne w kolorze niebieskim 
(ST2100) i zielonym (ST2101). 
• 1 szt., wym. puzzla 102,6 cm x 2 cm x 102,6 cm

maty sensoryczne

99 zł 99 zł

990g
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Puzzel niebieski 
ST 2100 99 zł

Puzzel zielony 
ST 2101 99 zł

Mata podłogowa 
MW 5003 115 zł
Mata podłogowa o ciekawej fakturze. Idealna do pokrywa-
nia dużych powierzchni podłogi nie tylko w pokoju zabaw, 
ale wszędzie tam gdzie dbamy o porządek i estetyczny 
wygląd. Przyda się, gdy chcemy zapewnić dzieciom ciepłe 
i przyjemne podłoże do ćwiczeń i zajęć rehabilitacyjnych. 
• 4 szt.; wym. 60 x 60 cm

Mata Noppex 
TB 0041 535 zł
Doskonała do fizykoterapii i ćwiczeń psychoru-
chowych. Wypustki pokrywające powierzch-
nię maty stymulują krążenie krwi i pobudzają 
receptory dotyku. 
• wym. 60 x 120 cm, waga 4 kg

Mata gimnastyczna 
ST 2002 49 zł
Zwijana mata piankowa idealnie sprawdzi 
sie podczas aktywności fizycznych. Ponadto 
zapewni użytkownikowi komfort wypoczynku 
na kempingu, czy podczas pikniku. 
• wym.: 180 x 0,8 x 59 cm

maty Jeżyk Maty do korekcji wad postawy i akupresury 
stóp. Jeżyk koryguje płaskostopie, zapobiega 
deformacjom stóp, masuje stopy. Jeżyk używa-
ny jest do masażu punktów reflektorycznych 
(motorycznych) na stopie wzmacniając mięśnie 
stóp oraz uaktywniając siły witalne organizmu 
i poprawiając krążenie krwi we wszystkich 
narządach. Zaleca się, aby ćwiczenia trwały 
jednorazowo 5–7 minut. 
• kolor wybierany losowo

Mata Jeżyk
MD 0003 92 zł
• wym. 100 x 30 cm

Mata Mini Jeżyk 
MD 0004 43 zł
• wym. 30 x 33 cm



Mata rehabilitacyjna 
NS 0553 145 zł
Składana, cienka mata do różnych ćwiczeń wyma-
gających twardego podłoża. 
• wym. 150 x 60 x 2 cm; wypełnienie: pianka R80 - pianka o podwyż-

szonej gęstości

Piankowe kostki o różnej twardości 
NS 1934 289 zł
• wym. 25 x 25 cm, 5 par kostek o różnej twardości, od spodu antypośli-

zgowa tkanina, pokrowce zdejmowane, łatwo utrzymać je w czystości

Mata rehabilitacyjna 
z kieszeniami 
NS 0949 109 zł
Doskonała do ćwiczeń korekcyjnych stóp, 
działa na sensorykę jej użytkowników. 
Kieszenie pozwalają na umieszczanie we-
wnątrz różnych materiałów (szyszek, ka-
mieni, grochu, kasztanów, patyków, małych 
piłeczek) – nie dołączonych do zestawu. 
• wym. 60 x 120 cm; 6 kieszeni i 6 pól z miękką gąbką

Worek do odreagowania złosci
NS 2268 59 zł
Worek do boksowania to świetna zabawa i element 
terapii, który ułatwia odreagować stresowe sytuacje-
,pozwala pozbyć się nadmiaru energii u dzieci nadpo-
budliwych i rozładować złość u dzieci z zaburzeniami 
emocji. Aktywność z workiem powinna odbywać się 
pod kontrolą osoby dorosłej aby dziecko uczyło się 
bezpiecznego sposobu wyładowania energii, który nie 
zagraża otoczeniu i nie doprowadza do zniszczeń.
• wym.: 26 x 45 cm; materiał: tkanina PCW w kolorze niebieskim z nadru-

kiem; wypełnienie: pianka; wiek: 3+

Krążek do wytupywania złości
NS 2269 39 zł
Mata to doskonałe narzędzie do nauki panowania 
nad emocjami, szczególnie tymi bardzo negatyw-
nymi, jak złość i wściekłość. Prostym sposobem na 
rozładowanie emocji jest ruch. Mata w trudnych 
chwilach pozwala w bezpieczny sposób pozbyć się 
negatywnej energii poprzez wytupanie i wyskakanie 
całego gniewu.
• wym.: 45 x 45 cm; materiał: tkanina PCW  w nadrukiem stóp; 
• kolor: szary, czerwony; wiek: 3+
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materace
materace gimnastyczne

Materac szkolny 1
NS 2187 820 zł
• uchwyty, antypoślizgowy spód, wzmocnione narożniki, 

wym. 200 x 120 x 20 cm 

Materac szkolny 2
NS 2186 610 zł
• uchwyty, antypoślizgowy spód, wzmocnione narożniki, 

wym. 200 x 120 x 10 cm

Materac szkolny 3
NS 2159 450 zł
• antypoślizgowy spód, wzmocnione narożniki, 

wym. 200 x 120 x 6 cm

trwale połączone

materace składane Składane z 3 części materace do ćwiczeń gim-
nastycznych. Pokryte trwałą i łatwą w utrzy-
maniu czystości tkaniną PCW, wypełnione 
pianką o podwyższonej gęstości w trzech ze-
stawach kolorystycznych. 
• wym. po rozłożeniu 180 x 60 x 5 cm, przy zamówieniu 

należy podać wybrany wariant kolorystyczny

niebieski
PS 2160NP 225 zł

czerwony
PS 2160 225 zł

różowy
PS 2160RP 225 zł
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materace 
łączone

metalowe rurki ze szlufkami
NS 0554 510 zł
Dwa materace do ćwiczeń lub zabaw. Zaopatrzone 
w szlufki, które pozwalają umocować aluminiowe rurki 
łączące materace ze sobą. Rurki i haki dostarczane 
w komplecie umożliwiają przytwierdzanie materaca do 
ściany. Dzięki temu materac utrzymuje się w pozycji pio-
nowej i chroni ćwiczącego przed uderzeniami o ścianę. 
• wym. 150 x 105 x 5 cm; pokryte trwałą i łatwą w utrzymaniu czystości 

tkaniną PCW, wypełnione pianką o podwyższonej gęstości.

łączenie 
poprzez rurkę

aterace 
czone

łączenie
przez rurkę

– czarno-białe
NS 2152 265 zł

– kolorowe
NS 2151 265 zł

– na rzepy
NS 2147       710 zł
Materace podłogowe z mocnymi rzepami na brze-
gach. Po złączeniu materace nie rozsuwają się two-
rząc dużą bezpieczną powierzchnię do ćwiczeń. Wy-
konane z gęstej pianki, pokryte trwałą tkaniną PCW. 
• 4 szt. każdy; o wym. 114 x 5 x 60 cm można łączyć na różne sposoby

Składane, 4-częściowe łączone materacyki, oparte 
o ścianę mogą pełnić funkcje fotelika, położone na 
płasko tworzą powierzchnię do zabawy lub ćwi-
czeń, a złożone w kostkę tworząpufy. 
• wym. po rozłożeniu 1 x 1 m, gr. 5 cm; wym. po złożeniu 50 x 50, gr. 20 cm

2147 710 zł
na rzepy

2147 710 ł

w k
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NS
Mat
gac
rząc
kona
• 4 s

NS
– n
NS

łączenie
na rzepy

4–częściowe
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NS 1140 1 399 zł
• Baza duża x 2 szt. NS 0100
• Belka 120 x 1 szt. NS 0102
• Schody x 1 szt. NS 0110
• Rampa x 1 szt. NS 0108
• Bieżnia 7 cm x 1 szt. NS 0170

Baza z trójkątem
NS 0143 189 zł
• wym. 60 x 60 x 30 cm

Baza z prostokątem
NS 0142 189 zł
• wym. 60 x 60 x 30 cm

Baza duża
NS 0100 189 zł
• wym. 60 x 60 x 30 cm

Baza mała
NS 0970 125 zł
• wym. 60 x 30 x 30 cm 

Piankowe kształtki w postaci belek, wałków, 
opon, schodów i ramp, to różnorodne elemen-
ty pomagające dzieciom rozwijać sprawność 
ruchową podczas zajęć na sali gimnastycznej, 
rehabilitacyjnej oraz w salach zabaw. Spraw-
ności takie jak: zwinność, równowaga, szybkość 
i skoczność, dzieci ćwiczą podczas wspinania, 

przechodzenia po kładkach, przeczołgiwania 
się przez tunele czy balansowaniu na oponach. 
Łączenie pojedynczych elementów umożliwiają 
specjalnie wyprofilowane bazy, za pomocą któ-
rych można tworzyć duże, różnorodne, składane 
tory przeszkód.
• gęstość pianek 25,50 kg/m3

piankowe kształtki

Baza z trójkątem

BBaBaazazaa z prostokątem

Baza z wycięciem 
sześciokątnym
NS 2203 199 zł  
• wym. 60 x 30 x 50 cm

bazy

aza z wycięciem

BBaBaBaBaBazazazaza ddddddddd żżuża

Klin
NS 0969 140 zł
• wym. 60 x 60 x 30 cm

Schody
NS 0110 355 zł
• wym. 90 x 60 x 60 cm

Schody

Rampa
NS 0108 329 zł
• wym. 90 x 60 x 60 cm

Schody 
z zaokrąglonymi stopniami
NS 2225 399 zł
• wym. 90 x 60 x 60 cm, tkanina PCW antypoślizgowa

hody Sch

NS 1110 789 zł
• Baza z wcięciem

sześciokątnym x 2 szt. NS 2203
• Belka sześciokątna x 1 szt. NS 2202
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Nakrętka
NS 2153 249 zł
• ø 60 cm, ø otworu 30 cm, gr. 30 cm

Opona
NS 0106 192 zł
• wym. 60 x 30 x 30 cm

Opona duża
NS 0968 539 zł
• ø 120 cm, ø otworu 60 cm

Podkowa piankowa
NS 2184 310 zł  
• wym. 80 x 60 x 60 cm

Łuk
NS 0104 305 zł
• wym. 120 x 60 x 30 cm

Most
NS 0103 305 zł
• wym. 120 x 60 x 30 cm

Półkoło
NS 0109 285 zł
• wym. 120 x 60 x 30 cm

NS 1150 999 zł
• Baza mała x 2 szt. NS 0970
• Opona duża x 1 szt. NS 0968
• Bieżnia 10 cm x 1 szt. NS 0107• Bieżnia 10 cm x 1 szt. NS 0107

NS 1160 699 zł
• Opona mała x 2 szt. NS 0106
• Wałek duży x 1 szt. NS 0101
• Bieżnia 7 cm x 1 szt. NS 0170
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Belka mała
NS 0231 64 zł
• wym. 20 x 20 x 60 cm

Sześcian
NS 0458 82 zł
• wym. 30 x 30 x 30 cm

Belka 60
NS 0971 99 zł  
• wym. 60 x 30 x 30 cm

Belka 120
NS 0102 173 zł
• wym. 120 x 30 x 30 cm

Belka 90
NS 0457 149 zł
• wym. 90 x 30 x 30 cm

belki

NS 1120 549 zł
• Baza z trójkątem x 2 szt. NS 0143
• Belka 120 x 1 szt. NS 0102
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Walec duży
NS 0105 265 zł
• dł. 60 cm, ø 60 cm

wałki

Walec mały
NS 0456 55 zł  
• dł. 30 cm; ø 30 cm

Wałek mały
NS 0145 62 zł  
• dł. 60 cm, ø 15 cm
• wypełnienie: pianka R80 - pianka o podwyższonej gęstości

Wałek duży
NS 0101 189 zł
• dł. 120 cm, ø 30 cm

Wałek średni
NS 0455 159 zł
• dł. 90 cm; ø 30 cm

Wałek 10
NS 0228 39 zł
• dł. 60 cm; ø 10 cm

Wałek 20
NS 0230 75 zł
• dł. 60 cm; ø 20 cm

Wałek 15
NS 0229 54 zł
• dł. 60 cm; ø 15 cm

Belka sześciokątna
NS 2202 299 zł  
• wym. 100 x 40 x 40 cm

NS 1130 539 zł
• Baza z prostokątem x 2 szt. NS 0142
• Wałek duży x 1 szt. NS 0101

39 zł
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możliwe różne
konfi guracje ustawień 
piankowych atrakcji

łączenie na rzep

Wspinanie się, czołganie i pokonywanie zróżnico-
wanych wysokości. Proste aktywności przynoszą 
naprawdę dużo radości. A gdy ruchowi towarzyszą 
jeszcze radosne kolory, wesołe aplikacje ze zwierząt-
kami, to wspaniała zabawa jest po prostu gwaran-
towana. Ścieżki – zwierzątka, wykonane z miękkiej 
pianki o podwyższonej gęstości, doskonalą spraw-
ność motoryczną, orientację przestrzenną oraz wy-
czucie własnego ciała. Prawidłowa integracja tych 
obszarów jest niezbędna dla właściwego rozwoju 
odruchów planowania i prowadzenia ruchu, a także 
znajduje przełożenia na właściwą regulację napięcia 
mięśniowego i koordynację pracy mięśni. Wszystkie 
kształtki posiadają antypoślizgowy spód i rzepy, któ-
re zapewniają ich stabilne łączenie. 
• dł. 190 cm, szer. 50 cm, wys. 36 cm 

ścieżki z pianek Kostka do ścieżek
NS 0699 149 zł
Dzięki niej można połączyć 
ścieżki za pomocą rzepów 
i stworzyć różne kombinacje. 
• wym. 48 x 48 x 36 cm

Ścieżka Pies
NS 0688 489 zł

Ścieżka Żaba
NS 0687 489 zł

Ścieżka Kot
NS 0689 489 zł

piankowe tory przeszkód
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Ścieżka Żaba
NS 0687 489 zł



Wszystkim znane są ich walory rehabilitacyjne. Napełnione kolorowymi 
piłeczkami z tworzywa, są gotowe do pływania na sucho. Piankowe, 
prostokątne elementy pokryte są mocną zmywalną tkaniną PCW, ła-
twą do utrzymania w czystości. Niezawodna konstrukcja, pokrowiec 
zdejmowany. Aby uatrakcyjnić zabawę do basenu mogą być dołą-
czone inne elementy np. schody, zjeżdżalnia itp. 

kwadratowy 2 x 2 m
NS 0794 3 600 zł
• wym. 2 x 2 m; powierzchnia wewnętrzna 2,6 m2

• 4000 piłeczek o ø 6,5 cm
• wyposażony jest dodatkowo w miękką podłogę 

o grubości 3 cm

trójkątny 2 x 2 m
NS 0443 2 949 zł
• wym. dł. boku przy kącie prostym 2 m
• 3000 piłeczek o ø 6,5 cm

kwadratowy 1,5 x 1,5 m
NS 2001 2 499 zł
• wym. 1,5 x 1,5 x 0,6 m, pow. wewn. 1,21 m2

• 4000 plastikowych piłeczek o ø 6,5 cm

kwadratowy 2 x 2 m
NS 2000 2 999 zł
• wym. 2 x 2 x 0,6 m; pow. wewn. 2,6 m2

• 4000 plastikowych piłeczek o ø 6,5 cm

prostokątny 3 x 2 m
NS 2002 3 450 zł
• wym. 3 x 2 x 0,6 m, pow. wewn. 4,16 m2

• 4000 plastikowych piłeczek) o ø 6,5 cm

suche baseny

210cm
210cm

60cm

60cm

60
cm

60
cm

ę 

wym
• 300

ł

ł

pokrycie z trwałej,
wytrzymałej kordury,

wysoce odpornej 
na przetarcia  

• dł. zjazdu 125 cm, wys. elementu 87,5 cm
schody ze zjedżalnią

– prosta krawędź
NS 0146A 1 350 zł
• do basenu NS 0443

– zaokrąglona krawędź
NS 0146 1 199 zł
• do basenu NS 0794
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zestawy piankowe

Mozaika
NS 1972 629 zł  
• 9 elem.; wym. kwadratu 140 x 140 x 15 cm; 

najmniejszy element 35 x 35 x 15 cm

Zestaw fi gur 
geometrycznych
NS 0567 110 zł  
4 figury w 4 kolorach, wykonane 
z pianki pokrytej trwałą tkaniną. 
Mogą służyć do zabaw ruchowych, 
jak również jako pufy do siedzenia. 
Antypoślizgowy spód. 
• 4 szt.; ø koła 30 cm; trójkąt 36 x 36 x 31 cm; 

kwadrat o boku 30 cm; prostokąt 42 x 30 cm; 
grubość pianek 4 cm

Kształtki geometryczne
PS 2106 499 zł
Różnokolorowe kształtki geometrycz-
ne, które po złożeniu tworzą 4 kwa-
draty o tej samej wielkości. 
• kwadraty pokryte trwałą i łatwą w utrzymaniu 

czystości tkaniną PCW, wypełnione pianką o pod-
wyższonej gęstości

• każdy kwadrat o wym. 50 x 50 cm
• 11 elementów, gr. 10 cm

Zestaw fi gur 

629 zł  
x 140 x 15 cm; 
x 15 cm

140 cm

140 cm

Kostka z pianek
PS 2162 1 649 zł
• 16 elem, dł. boku sześcianu 1 m

Pokrowiec na kostkę
PS 2163 199 zł

Kostkka z piianekkKo Pokkrowiiec na kkos ktkę

50 cm

50 cm
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Zestaw 1
NS 1994 819 zł
• 10 elementów
• wym. pakowania 120 x 75 x 30 cm
• wym. najmniejszego klocka 30 x 30 x 30 cm
• wym. największego klocka 90 x 30 x 30 cm

Zestaw 2
NS 1995 959 zł
• 11 elementów
• wym. pakowania 150 x 90 x 30 cm
• wym. najmniejszego klocka 30 x 30 x 30 cm
• wym. największego klocka 90 x 30 x 30 cm

Zestaw 3
NS 1996 869 zł
• 10 elementów
• wym. pakowania 120 x 90 x 30 cm
• wym. najmniejszego klocka 30 x 30 x 30 cm
• wym. największego klocka 90 x 30 x 30 cm

Zestaw 4
NS 1997 819 zł
• 8 elementów 
• wym. pakowania 120 x 90 x 30 cm
• wym. najmniejszego klocka 30 x 30 x 30 cm
• wym. największego klocka 90 x 30 x 30 cm

Kolorowe 8-, 10-, 11-elementowe ze-
stawy piankowych klocków to ideal-
na pomoc do kreatywnych zabaw 
konstrukcyjnych i tematycznych. Za-
bawa piankowymi klockami rozwija 
wyobraźnię przestrzenną i sprzyja 
współpracy w grupie. Pokryte trwałą 
i łatwą w utrzymaniu czystości tkani-
ną PCW, wypełnione pianką o pod-
wyższonej gęstości.

piankowe
klocki
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hiperbloki

megabloki

NS 0435 2 050 zł
Wieloelementowy zestaw różnych 
kształtów z pianki, pokrytych trwałą 
tkaniną. Różnej wielkości elementy 
(sześciany, belki, wałeczki, mosty) 
dają duże możliwości budowania 
zamków, kryjówek itp. Poszczególne 
kształtki mogą też służyć do ćwiczeń 
rehabilitacyjnych. Pokryte trwałą i ła-
twą w utrzymaniu czystości tkaniną 
PCW, wypełnione pianką o podwyż-
szonej gęstości. 
• 30 elementów
• wym. najmniejszego elem. 20 x 20 x 20 cm; 

wym. największego elem. 120 x 40 x 40 cm

PS 2105 1 550 zł
Zestaw elementów z pianki do two-
rzenia różnorodnych konstrukcji, 
torów przeszkód w ćwiczeniach 
i zabawach ruchowych, a także 
w zajęciach korekcyjno-rehabili-
tacyjnych. Pokryte trwałą i łatwą 
w utrzymaniu czystości tkaniną PCW, 
wypełnione pianką o podwyższonej 
gęstości. 
• 19 elementów:

8 elem. o wym. 90 x 30 cm
10 elem. o wym. 30 x 30 cm

• ø walców 60 cm

19 elementów

30 elementów30

Zestaw elementów z pianki do two-
rzenia różnorodnych konstrukcji, 
torów przeszkód w ćwiczeniach 
i zabawach ruchowych, a także
w zajęciach korekcyjno-rehabili-
tacyjnych. Pokryte trwałą i łatwą 
w utrzymaniu czystości tkaniną PCW, 
wypełnione pianką o podwyższonej
gęstości. 
• 19 elementów:

8 elem. o wym. 90 x 30 cm
10 elem. o wym. 30 x 30 cm

• ø walców 60 cm

19 elementów
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Są doskonałym miejscem do dynamicznego 
i wszechstronnego rozwoju dziecka. Wykona-
ne z najwyższej jakości materiałów o ciekawej 
kolorystyce i wzornictwie zachęcają do zabaw, 
a przy tym wspomagają rozwój ruchowy, po-
znawczy i emocjonalny. Maty zapewniają bez-
pieczne i przytulne miejsce zabaw, dopasowane 
do potrzeb małego dziecka.

Lula to propozycja funkcjonalnych 
siedzisk do każdego pomieszczenia, 
dająca nieograniczone możliwości 
aranżacji. Komfortowe poduchy łą-
czą w sobie 2 najważniejsze cechy: 
praktyczność i wygodę. Wspaniałe 
miejsce do odpoczynku oraz zabaw. 
Wykonane z trwałej tkaniny PCW, 
łatwej w utrzymywaniu czystości. 

lula

Wałek
NS 1910 169 zł
• wym. 120 x 20 cm

Okrągła poducha
NS 1911 369 zł
• wym: ø 120 cm, wys. 30 cm

Mała poduszka
NS 1909 99 zł
• wym: 50 x 50 cm 

Kwadratowa 
poducha
PS 2126 430 zł
• wym. 120 x 120 cm, wys. 30 cm

50 x 50 cm

100 x 100 cm

100 x 50 cm

Szachownica
NS 1905 1 520 zł
Kojec piankowy składa się z 9 ele-
mentów, które tworzą bezpieczne 
miejsce do zabawy i doświadczania 
świadomości swojego ciała. Zestaw 
jest niezwykle innowacyjny, gdyż po 
rozłożeniu mamy 4 kanapy, 4 fotele 
oraz wygodny materacyk, a złożone 
elementy stanowią integralną całość. 
Kojec można wypełniać piłeczkami, 

które uatrakcyjnią zabawę, jest też 
bardzo pojemny co sprawia iż po-
mieści kilkoro dzieci jednocześnie. 
• 1 kwadrat: 100 x 100 cm
• 4 narożniki: 100 x 50 cm
• 4 kanapy 50 x 50 cm
• pokryty trwałą i łatwą w utrzymaniu czystości 

tkaniną PCW

kąciki zabaw
i relaksu

x4

x4

x1
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Piankowy kącik zabaw
NS 1931 1 249 zł
Miękki i bezpieczny kącik to prawdziwa zachęta 
do spontanicznej zabawy i aktywności pełnej ru-
chu. Duża przestrzeń zapewnia maksymalny komfort 
użytkowania i pozwala na wspólną zabawę nawet 
kilkorga dzieci. Radosna kolorystyka i ciekawe ze-
stawienie barw wprowadzają wyjątkowo przyjazny 
klimat i sprawiają, że kącik staje się ulubionym miej-
scem zabaw wszystkich maluchów. 
• wym. 156 x 156 x 32 cm; pokryta trwałą i łatwą w utrzymaniu czy-

stości tkaniną PCW 

Kącik piankowy Green
NS 2178 1 399 zł
• w zestawie: 2 siedziska proste i 2 siedziska narożne (wys. 25 cm)
• materace połączone są z siedziskami za pomocą mocnych rzepów
• 4 materace o wym. 1 x 1 m
• całkowita powierzchnia po rozłożeniu: 2 x 2 m

siedziska łączone 
z materacami 
za pomocą rzepów

Kącik piankowy Green
NS 2178 
• w zestawie: 2 siedziska proste i 2 siedziska narożn
• materace połączone są z siedziskami za pomocą m
• 4 materace o wym. 1 x 1 m
• całkowita powierzchnia po rozłożeniu: 2 x 2 m

kilkorga dzieci. Radosna kolorystyka i ciekawe ze
ystawienie barw wprowadzają wyjątkowo przyjaznaznyy 

klimat i sprawiają, że kącik staje się ulubionymnym miej-
scem zabaw wszystkichch mamalucluchówhów. 
• wym. 156 x 15656 x 3x 322 cm; pokryta trwałą i łatwą w utrzymaniu czyczy--

stosto
y ; p y ą ą y y
ości tkaniną PCW ości tkaniinną PCW

siesiedzidziskaska łąłączoczonene 
z materacami 
za pomocą rzepówza pomocą rzepów

łączenie 
na mocne rzepy

32 cm

200 cm
200 cm

łączenie
na mocne rzepy

156 cm
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