
Materac szkolny 2
NS 2186 610 zł
• uchwyty, antypoślizgowy spód, wzmocnione narożniki
• wym. 200 x 120 x 10 cm 

Materac szkolny 1
NS 2187 820 zł
• uchwyty, antypoślizgowy spód, wzmocnione narożniki
• wym. 200 x 120 x 20 cm 

Materac szkolny 3
NS 2159 450 zł
• antypoślizgowy spód, wzmocnione narożniki
• wym. 200 x 120 x 6 cm

M t k l 1

materace

materace gimnastyczne
poręczny uchwyt

wzm
ocnione narożniki
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Materac gruby
PS 2127 415 zł
• wym. 200 x 80 x 20 cm

Materac rehabilitacyjny
NS 0144 420 zł
• wym. 180 x 80 x 10 cm

Materac cienki
PS 2128 299 zł
• wym. 200 x 80 x 10 cm

Bieżnia 10 cm
NS 0107 245 zł
• wym. 180 x 60 x 10 cm

Bieżnia 7 cm
NS 0170 172 zł
• wym. 120 x 60 x 7 cm
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Zestaw piankowych materaców z symbolami czterech pór roku. Ide-
alne do kącików zabaw oraz miejsc relaksu i odpoczynku. Dla za-
pewnienia bezpieczeństwa spód materaców pokryty jest dodatkowo 
tkaniną antypoślizgową. Pokryte trwałą i łatwą w utrzymaniu czy-
stości tkaniną PCW, wypełnione pianką o podwyższonej gęstości. 
• wym. pojedynczego materaca 100 x 100 x 5 cm

e-
a-
o
y-
i.

Wiosna
NS 0111 195 zł
Lato
NS 0112 195 zł

Jesień
NS 0113 195 zł
Zima
NS 0114 195 zł

Składane z 3 części materace do ćwiczeń gimnastycznych. 
Pokryte trwałą i łatwą w utrzymaniu czystości tkaniną PCW, 
wypełnione pianką o podwyższonej gęstości w trzech zesta-
wach kolorystycznych. 
• wym. po rozłożeniu 180 x 60 x 5 cm; przy zamówieniu należy podać wybrany wariant kolorystyczny

niebieski
PS 2160NP 225 zł

różowy
PS 2160RP 225 zł

czerwony
PS 2160 225 zł

Materace piankowe narożne pokryte tkaniną PCW. Każdy z nich 
posiada rzepy, które umożliwiają łączenie ich ze sobą. Pozłączeniu 
czterech uzyskamy piękne różnokolorowe koło. Antypoślizgowy 
spód zapobiega przemieszczaniu się materaca podczas zaba-

wy. Doskonale sprawdzają się w narożnikach. 
• wym. 100 x 100 x 10 cm 

materace narożne 
półokrągłe
p py, ją ą ą ą
czterech uzyskamy piękne różnokolorowe koło. Antypoślizgowy 
spód zapobiega przemieszczaniu się materaca podczas zaba-

wy. Doskonale sprawdzają się w narożnikach. 
• wym. 100 x 100 x 10 cm 

turkusowy
NS 2143 225 zł

różowy
NS 2146 225 zł

jasnoniebieski
NS 2144 225 zł

żółty
NS 2145 225 zł

materace pory roku

materace składane
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– na metalowe rurki
NS 0554 510 zł
Dwa materace do ćwiczeń lub zabaw. Zaopa-
trzone w szlufki, które pozwalają umocować 
aluminiowe rurki łączące materace ze sobą. 
Rurki i haki dostarczane w komplecie umoż-
liwiają przytwierdzanie materaca do ściany. 
Dzięki temu materac utrzymuje się w pozycji 
pionowej i chroni ćwiczącego przed uderze-
niami o ścianę. 
• 2 szt. o wym. 150 x 105 x 5 cm; pokryte trwałą i łatwą 

w utrzymaniu czystości tkaniną PCW, wypełnione pianką 
o podwyższonej gęstości

– na rzepy
NS 2147 710 zł
Materace podłogowe z mocnymi rzepami 
na brzegach. Po złączeniu materace nie rozsu-
wają się tworząc dużą bezpieczną powierzch-
nię do ćwiczeń. Wykonane z gęstej pianki, po-
kryte trwałą tkaniną PCW. 
• 4 szt. każdy o wym. 114 x 5 x 60 cm
• można łączyć na różne sposoby

4 szt.

o podwyższonej gęstości

materace łączone
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piłki
• do samodzielnego 

napompowania

Boiskowa piłka nożna rozm. 5
VO 0011 52 zł
• rozmiar 5; ob. 67 cm; wykonana z materiału gumowego; z wytłoczo-

nym wzorem bieżnika; przeznaczona do gry wewnątrz i na zewnątrz

Boiskowa piłka nożna rozm. 3
VO 0009 52 zł
• rozmiar 3; ob. 57 cm; wykonana z materiału gumowego, z wytłoczo-

nym wzorem bieżnika; przeznaczona do gry wewnątrz i na zewnątrz

kowa piłka nożna rozm 3

Halowa piłka nożna 
rozm. 5
VO 0001 38 zł
• rozmiar 5; ob. 67 cm

piłka nożna

Piłka nożna rozm. 5
VO 0037 72 zł
• rozmiar piłki: 5; szyta, wykonana z PU

Piłka nożna rozm. 4
VO 0035 69 zł
• rozmiar piłki: 4; wytrzymała, o niskim odbiciu; szyta, wykonana z PU

Piłka nożna rozm. 5
VO 0036 39 zł
• rozmiar piłki: 5; szyta, wykonana z PCW

Select Diamond rozm. 5
TC 0002 92 zł
Wykonana z mocnego, wytrzy-
małego tworzywa TPU powle-
kanego pianką TPE. Specjalnie 
zaprojektowane podszycie oraz 
lateksowy pęcherz sprawiają, 

że piłka odbija się lepiej i żwa-
wiej. 32 ręcznie zszywane pa-
nele zapewniają prosty lot piłki 
w powietrzu
• ims approved (rozm 5).

Dzięki zastosowaniu poli-
uretanowego materiału pił-
ka zachowuje swoją wyso-
ką jakość i kulisty kształt. Do 
produkcji piłki użyto indywi-
dualnie opracowanej butylo-
wej dętki dzięki czemu piłka 
jest niezwykle łatwa do opa-
nowania i charakteryzuje się 
niezawodnym, stonowanym 
odbiciem. 
• obwód: 62,5-63,5 cm; waga: 410-430 g; 

piłka szyta ręcznie; posiada butylową dęt-
kę; przetestowana i atestowana przez 
FIFA pod kątem rozmiaru, masy i odbicia; 
wentyl Double-Lock

Select Futsal Super 
rozm. 5
TC 0001 269 zł

Select Briliant Super TB 
rozm. 5
TC 0003 435 zł

kowa piłka nożna rozm 5

wzorem bieżnika; przeznaczona do gry wewnątrz i na z

ż 5

r piłki: 5; szyta, wykonana z PCW
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Piłka do siatkówki rozm. 5
VO 0003 37 zł
• rozmiar 5; ob. 67 cm

Piłka do siatkówki rozm. 1
VO 0002     22 zł
• rozmiar 1; ob. 50 cm

Piłka do siatkówki rozm. 4
VO 0006 33 zł
• rozmiar 4; ob. 62 cm

Piłka do siatkówki rozm. 5łka do siatkówki ro m 4łka do siatkówki rozm

Profesjonalna piłka Molten rozm. 5
OM 0001 250 zł
• model V5M5000; klejona, wykonana z najwyższej jakości tworzyw 

sztucznych; posiada podwójnie laminowana butylową dętkę; piłka 
spełnia wszelkie wymogi FIVB i jest dopuszczona do rozgrywek me-
czowych w każdej klasie rozgrywkowej

Piłka do siatkówki rozm. 5
VO 0030 69 zł
• waga 0,276 kg

Piłka do siatkówki plażowej 
rozm. 5
VO 0032 60 zł

Piłka do siatkówki rozm. 5
VO 0031 59 zł
• waga 0,273 kg

Profesjonalna piłka Mikasa rozm. 5
AS 0002 279 zł
• waga: 260 – 280 g; model Vls 300 beach champ; rozmiar: 5 ; ob-

wód: 65 – 67 cm; posiada podwójnie laminowana butylową dętkę; 
materiał: „micro”; zatwierdzona przez FIVB

Profesjonalna piłka Mikasa rozm. 5
AS 0001 169 zł
Przeznaczona do treningów. Konstrukcja 8 panelowa, 
klejona,w kolorach żółto-niebieska. Wykonana z two-
rzywa PU łatwego w utrzymaniu i wytrzymałego.
• obwód: 65-67 cm; model V330 W; waga  260-280g

Piłki rekreacyjne wykonane z miękkego, gładkiego materiału 
PCW powleczonego od spodu bawełną. Wewnątrz piłki znaj-
duje się pęcherz butylowy doskonale trzymający powietrze.

Piłka treningowo - meczowa klejona wy-
konana z gładkiego materiału PU z pe-
cherzem butylowym wewnątrz doskonale 
trzymającym powietrze

Piłka treningowo - meczowa klejona wyko-
nana z antypoślizgowego materiału mikro 
PU z pecherzem butylowym wewnątrz do-
skonale trzymającym powietrze

Piłka miękka rekreacyjna na podwór-
ko czy plażę.

piłki do siatkówki
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Piłka do ręcznej rozm. 2
VO 0038 48 zł

piłki ręczne

Select Light Grippy rozm. 1
TC 0005 82 zł

Select Match Soft rozm. 3
TC 0004 165 zł

Piłki ręczna rozm. 1
VO 0028 52 zł
• ob. 50–52 cm; piłka treningowa

Piłka ręczna rozm. 2
VO 0029 53 zł
• ob. 54–56 cm; piłka treningowa

Koszykówka rozm. 5
VO 0005 52 zł
• ob. 67 cm; z formowanej gumy

Koszykówka rozm. 3
VO 0004 48 zł
• ob. 57 cm; wyk. z formowanej gumy

K kó k 3 KoK sz kkkykóóówóówkkkkkkakka rroozm. 55

koszykówka

Piłka Molten rozm. 7
OM 0002 215 zł
Oryginalna replika oficjalnej piłki Eu-
roligi, Pucharu ULEB, oficjalnej piłki 
igrzysk olimpijskich.
• model B7-GFX; z wysokiej jakości skóry syntetycz-

nej; zgrzewana termicznie; posiada atest FIBA na 
lata 2015-2019

Piłka do koszykówki rozm. 7
VO 0033 59 zł
• przeznaczona do gry wewnątrz i na zewnątrz
• wykonana z formowanej gumy

Piłka Molten rozm. 6
OM 0003 215 zł
Najnowsza wersja bardzo popular-
nego modelu B6-GF cechuje się więk-
szą jakością i komfortem gry
• model B6-GFX; z wysokiej jakości skóry syntetycz-

nej; zgrzewana termicznie;  posiada atest FIBA na 
lata 2015-2019

Piłka do koszykówki rozm. 6
VO 0034 59 zł
• przeznaczona do gry wewnątrz i na zewnątrz
• wykonana z formowanej gumy

Piłki z lekkiej i miękkiej syn-
tetycznej skóry. Swoją opty-
malną krągłość zawdzięcza-
ją dętce Zero-Wing.
• piłka szyta ręcznie; EHF-approved;

Piłki treningowe wykonane z wysokogatunkowej gumy 
z bawełnianym spodem oraz pęcherzem butylowym do-
skonalne trzymającym powietrze.

Piłka treningowa wykonana z wysokogatunkowej 
gumy z pęcherzem butylowym doskonalne trzy-
mającym powietrze. Ręcznie szyta.
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1 kg
VO 0027 45 zł
• w całości wykonana z gumy
• zielona

2 kg
VO 0020 55 zł
• w całości wykonana z gumy
• czerwona

3 kg
VO 0021 65 zł      
• w całości wykonana z gumy
• niebieska

4 kg
VO 0022 79 zł   
• w całości wykonana z gumy
• czarna

3 kg
LG 0607 23 zł   
• ø 16 cm

1 kg
LG 0610 22 zł
• ø 12 cm

2 kg
LG 0606 27 zł
• ø 15 cm

500 g
LG 0605 17 zł
• ø 10 cm

500 g 1 k 3 kg2 kg 3 kgkg

piłki lekarskie

profesjonalne piłki lekarskie

Mini piłeczka lekarska
US 0087 17 zł   
Z uchwytem ułatwiającym trzyma-
nie lub rzucanie. 
• 1 szt.; ø 11 cm, 0,4 kg.

Sakiewki z obciążeniem 
NS 2224  219 zł
Komplet 6 kolorowych sakiewek 
do różnego rodzaju ćwiczeń rów-
noważnych i wzmacniających. 
3 pary o różnej wielkości i wadze, 

pokryte trwałą tkaniną PCW, wy-
pełnione granulatem szklanym.
• ciemny zielony 1,5 kg x 2, zielony 1 kg x 2, 

jasno zielony 0,5 kg x 2

79 zł 65 zł 55 zł 45 zł

17 zł

waga 1,5 kg

waga0,5 kg

waga 2 kg

Piłki lekarskie wykonane z miękkiej gumy 
wypełnione drobnym piaskiem

Piłki lekarskie profesjonalne wykonane 
z wysokiej gatunkowo gumy z pełnym 

wypełnieniem gumowym.

sklep.nowaszkola.com 855sklep.nowaszkola.com
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piłki 
gimnastyczne

Piłka gimnastyczna 30 cm
LG 0130 15 zł

Piłka gimnastyczna 90 cm
LG 0188 84 zł

Piłka gimnastyczna 50 cm
LG 0150 39 zł

Piłka gimnastyczna 65 cm
LG 0165 53 zł

Piłka nożna
VX 0327 38 zł
Wnętrze piłki stanowi wytrzymały balon, który należy umie-
ścić w miękkim pokrowcu i nadmuchać. 
• 1 szt.; ø 30 cm; 2 balony w zestawie

Piłeczki baseballowe
VX 7504 54 zł
Miękkie i sprężyste piłeczki, pokryte polarem i wypełnio-
ne gąbką. 
• 4 szt.; ø 7,5 cmpi

łk
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Piłka 23 cm
LG 0614 14 zł
• ø 23 cm, do samodzielnego napompowania

Piłeczka 18 cm
AN 5961 39 zł
• 1 szt.; ø 20 cm

Piłeczki 7 cm
AN 5953 19 zł
• 6 szt.; ø 7 cm

Piłeczka sześcian
VO 3548 9 zł    
Solidna gumowa piłeczka z sześcioma wypukło-
ściami, które powodują, że odbija się od podłoża 
w różnych kierunkach. Przydatna do zabaw na 
orientację i koordynację wzrokowo-ruchową. 
• 7 cm; 70 g

Piłeczki z kauczuku
AN 5853 30 zł
Piłeczki z pianki kauczukowej, które doskonale 
nadają się m.in. do rzucania do celu. 
• 3 szt.; ø 7 cm

Piłka 15 cm
LG 0612 12 zł
• ø 15 cm, do samodzielnego napompowania

Piłeczki 12 cm
AN 5976 45 zł
• 4 szt.; ø 12 cm

Piłeczka cyrkowa
DT 3124 16 zł   
Z trwałej tkaniny, czterokolorowa, wypełniona 
gorczycą. Przeznaczona do zabaw zręcznościo-
wych i ćwiczeń żonglerskich. Jej dużą zaletą jest 
pozostawanie na miejscu upadku. 
• 1 szt.; ø 6,6 cm; 130 g

iłeczka cyrkowa

Seria lekkich i bardzo bezpiecznych (dla dzieci i dla 
otoczenia) piłek z pianki poliestrowej. Nadają się 
również do ćwiczeń dłoni (zaciskanie i otwieranie). 

piłki gumowe

piłki piankowe

Piłka do koszykówki
LG 0615 13 zł    
• 1 szt.; ø 15 cm; do samodzielnego napompowania

Piłka do siatkówki
LG 0616 13 zł   
• 1 szt.; ø 15 cm; do samodzielnego napompowania 

Piłka nożna
LG 0611 19 zł
• 1 szt.; ø 15 cm; do samodzielnego napompowania

Piłka do rugby
FI 2340 19 zł    
• wym. 21,5 x 12,7 cm

k d i kó ki
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Kosz na piłki
MT 5453 379 zł
Lekki, metalowy kosz na kółkach, przeznaczony 
do przechowywania piłek. 
• wym. 100 x 50 x 50 cm

Składany wózek na piłki
VX 0100 310 zł
Składany, lekki, mobilny wózek na piłki. Aluminio-
wa rama, wytrzymała siatka, 4 kółeczka. 
• wym. 119 x 58 x 78 cm

Mobilna skrzynia
na akcesoria sportowe
NS 2906 579 zł
• wym. 139 x 64 x 70 cm
• materiał: płyta wiórowa laminowana i MDF

Worek na piłki
TY 0011 49 zł
Pomieści ok. 12 piłek nożnych. 
• 1 szt., wym. 93 x 67 cm

Pompka
LG 1002 18 zł
• do każdego rodzaju piłek; w zestawie dwie igły: metalowa 

i plastikowa

pojemniki na piłki

owe
579 zł
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Siatka do bramki do piłki ręcznej
PB 4938 259 zł
• siatka z polipropylenu; gr. 3 mm, głębokość 80/150 cm; biała (kom-

plet 2 szt.)

Bramka do piłki nożnej
BO 2040 239 zł
• wym. 300 x 120 x 185 cm

Słupki na kółkach
do siatkówki i badmintona 
VX 2000 899 zł
Uniwersalny zestaw słupków do siatkówki i bad-
mintona do użytku w halach i na boiskach ze-
wnętrznych. Składa się z dwóch słupków wyko-
nanych z wytrzymałej stali. Układ jezdny ułatwia 
ustawianie i transport. 
• łączna waga słupków 40 kg

Siatka
VX 5304 99 zł   
Siatka do siatkówki i badmintona. 
• do słupków VX 2000; wym. 76 x 90 cm, gr. 7 cm

a 
899 zł

kówki i bad-
boiskach ze-
pków wyko-
zdny ułatwia 

99 zł   

m

Siatka

Bramka
BO 2102 82 zł   
• wym. 180 x 60 x 120 cm

Bramka przenośna do piłki ręcznej 3 x 2
PB 4251 2 199 zł
Spawana rama bramki o profilu 80 x 80 
mm, wykonana z anodowanego stopu 
aluminium. W komplecie: aluminiowe 
składane ramiona boczne o średni-
cy 38 mm, łącznik dolny ramion oraz 

uchwyty mocujące bramkę do podłoża. 
Wyposażona w zaczepy do mocowa-
nia siatki. 
• wym. 300 x 200 cm, standardowa głębokość bez 

słupków 1,5 m, gr. po złożeniu 0,15 m 

Koszykówka składana
LT 4339 549 zł
Możliwość ustawienia kosza na 5 wysokościach: 
150 – 210 cm. Na podstawie suwaki umieszczono do 
zaznaczania ilości zdobytych punktów przez graczy. 
• wym. 74 x 81 x 260 cm

bramki, kosze, siatki

239 zł
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Tablica do koszykówki 
180 x 105 cm
PB 3130 1 200 zł
Wykonana z płyty laminowanej po-
krytej żywicą epoksydową, odporną 

na działanie warunków atmosferycz-
nych, stalowa, malowana rama. 
• wym. 1,8 x 1,05 m, waga: 50 kg

Tablica do koszykówki 
z płyty laminowanej 
120 x 90 cm
PB 3132 929 zł
Wykonana z płyty laminowanej 

pokrytej żywicą epoksydową od-
porną na działanie warunków at-
mosferycznych. 
• wym. 1,2 x 0,90 m, waga: 13 kg
• spełnia wymogi normy EN 1270 posiada certy-

fi kat zgodności

Obręcz z siatką 
PB 8299 179 zł
Obręcz do kosza wzmocniona, ma-
lowana proszkowo. 

• mocowanie na 4 śruby, w komplecie z siatką. 
waga: 15 kg

Tablica do koszykówki 
z wysięgnikiem 
na drabinkę
PB 3106 1 100 zł

Tablica ze sklejki z obręczą standar-
dową wyposażona w stalowy wysię-
gnik do zawieszania na szczeblach 
drabinek gimnastycznych.
• wym. tablicy: 120 x 90cm, waga: 9 kg, do 

użytku w salach sportowych

tablice i obręcze

Łącznik do tablicy 
koszykarskiej 1
PB 1637 2 199 zł
Konstrukcja stalowa, lakierowana 
proszkowo, mocowana do ścia-
ny, filarów lub innych specjalnych 
konstrukcji pionowych. Wykonana 

w wersji stałej. Umożliwia zamonto-
wanie tablicy do kosza z ramą me-
talową oraz mechanizmów regulacji 
wysokości kosza. 
• spełnia wymogi normy EN 1270; 
• wym. 1,6 x 2,2 m, waga: 46 kg

Łącznik do tablicy 
koszykarskiej 2
PB 1636 1 999 zł
Konstrukcja stalowa, lakierowana 
proszkowo, mocowana do ścia-
ny, filarów lub innych specjalnych 
konstrukcji pionowych. Wykonana 

w wersji stałej. Umożliwia zamonto-
wanie tablicy do kosza z ramą me-
talową oraz mechanizmów regulacji 
wysokości kosza. 
• spełnia wymogi normy EN 1270; 
• wym. 1,21 x 1,59 m, waga: 37 kg
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Obręcz uchylna sprężynowa 
z siatką 
PB 2026 420 zł
• europejski rozstaw otworów 110 x 90 mm, pręt stalowy ø18 mm, 

malowana proszkowo; obręcz uchyla się przy obciążeniu ok. 70 
kg; w komplecie z siatką (12 zaczepów); może być stosowana na 
obiektach niezadaszonych; waga: 10 kg

Obręcz uchylna z siatką 
PB 0187 279 zł
• rozstaw otworów 110 x 90 mm; wykonana z pełnego pręta stalo-

wego ø16 mm, tylna blacha grubości 5 mm, malowana proszkowo, 
obręcz uchyla się przy obciążeniu ok. 30 kg; w komplecie z siatką 
(12 zaczepów); waga: 6 kg

Obręc ch lna sp Tablica wyników
US 0467 141 zł   
• mocowana do ściany za pomocą wieszaka 
• wym. 60 x 22 x 30 cm

tenis stołowy
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Mobilny stół do tenisa stołowego
BO 2000 1 499 zł
• wym. 274 x 152 x 76 cm
• stelaż stalowa rura 30 x 30mm
• rama: stalowa rura 15 x 30mm
• materiał blatu: płyta MDF o grubości 12 mm
• możliwość podniesienia jednego blatu, co pozwalać grać w poje-

dynkę
• mobilny, na kółkach z blokadą

Paletka 5-warstwowa 
do tenisa stołowego
BO 2003 35 zł
• wym. 15 x 25 cm; okładzina gumowa 5-warstwowa; jedna strona 

gładka, druga strona pokryta czopkami

Paletka 7-warstwowa 
do tenisa stołowego
BO 2005 49 zł
• wym. 15 x 25 cm; okładzina gumowa 7-warstwowa; jedna strona 

gładka, druga strona pokryta czopkami

Piłka 
do tenisa stołowego 1 szt. 
VO 3084A 1 zł
• ø 4 cm; plastikowa

mm, 
70 
na na 

• wym. 60 x 22 x 30 cm

y

Mo
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Skrzynia 1-częściowa 
PB 8104 720 zł
Górny segment skrzyni pokryty skórą syntetyczną. 
• wym. skrzyni 60 x 40 x 36 cm; wym. poduszki: 64 x 44 x 6; waga: 19 kg; 

spełnia wymogi normy EN 916

Skrzynia 7-częściowa 
PB 1109 2 299 zł  
Górny segment skrzyni pokryty jest skórą syntetyczną. 
• wym. skrzyni: 130 x 75 x 122 cm; wym. poduszki: 135 x 50 x 6 cm; waga: 92 

kg; spełnia wymogi normy EN 916, posiada certyfi kat zgodności

Sk i 7 ś i

krzynia 1-częściowa

g; spełnia wymogi normy EN 916, posiada certyfi kat zgodności

skrzynie gimnastyczne

Odskocznia gimnastyczna „Gepard” 
PB 1205 829 zł
Wykonana z profilowanej sklejki liściastej, pokryta wykładziną dywa-
nopodobną na gąbczastym podkładzie, amortyzator z mikrogumy. 
• wym. blatu: 120 x 60 cm. wys. czoła odskoczni: 21,5 cm; waga: 20 kg; spełnia wymogi 

normy EN 913, posiada certyfi kat zgodności.

Kozioł gimnastyczny 
PB 1512 2 799 zł
Korpus z drewna klejonego, pokryty otuliną elastyczną i naturalną skórą. 
• regulacja wysokości od 90 do 135 cm, skokowo co 5 cm; wym.: dł. 55 cm, szer. 35 cm., 

waga: 58 kg; spełnia wymogi normy EN 12196, posiada certyfi kat zgodności

astyczny 
2 799 zł

lejonego pokrytyotulinąelastyczną inaturalną skórą

mocowanie na rzepy wygodne uchwyty

– mała 
NS 0168 599 zł
• wys. 85 cm; wym. podstawy dolnej 75 

x 60 cm, górnej 75 x 30 cm

– duża 
NS 0169 1 380 zł
• wys. 130 cm; wym. podstawy dolnej 

100 x 80 cm, górnej 100 x 30 cm

3-częściowe, zbudowane 
z pianki o podwyższonej gę-
stości, obszyte trwałą tkaniną 

PCW. Elementy łączone na 
rzepy ułatwiają bezpieczną 
zmianę wysokości przyrządu. 

skrzynie piankowe

skrzynie drewniane
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4 różne ścianki 
do wspinaczek

Piramida gimnastyczna 
NS 6002 1 499 zł   
Przyrząd gimnastyczny składający z 3 różnych ścian 
wspinaczkowych. Jedna ściana stanowi płaską po-
wierzchnię z poprzecznymi otworami, druga skonstru-
owana jest z drewnianych drążków, trzecia z grubej 
liny. W środku konstrukcja posiada wolną przestrzeń, 
którą można wykorzystać jako tunel w torze przeszkód. 
Konstrukcja wykonana ze sklejki brzozowej. 
• 1 szt., szer. 92 cm, wys. 100 cm

możliwość mocowania 
drabinek (sprzedawane 
oddzielnie)

Sześcian gimnastyczny 
NS 9160 2 699 zł  
Przyrząd gimnastyczny składający z różnych ścian 
wspinaczkowych. W środku konstrukcja posiada wolną 
przestrzeń, którą można wykorzystać jako tunel w torze 
przeszkód. wykonany ze sklejki brzozowej. 
• wym. 105 x 105 x 105 cm 
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Skrzynia 
do równoważni 
NS 9162 1 199 zł 
Skrzynia służy do wspinaczki i balansowania. Dzięki otworom 
z każdej strony można mocować do niej pomost i drabinki. System 
do użytku w pomieszczeniach. 
• wym. 79 x 44 x 58 cm 

łatwy do rozłożenia

uniwersalne użycie

moduły
gimnastyczne

Skrzynia 
do równoważni 
NS 9162 1 199 zł

2 6431 5

elementy do modułów i drabinek gimnastycznych
Kołki sportowe
NS 9171 349 zł 
• wym. 38 x 11 x 150 cm

3

Długa drabinka
NS 9164 629 zł 
• wym. 62 x 14 x 245 cm

6Krótka drabinka
NS 9163 419 zł 
• wym. 62 x 11 x 150 cm

4

Platforma
NS 9165 525 zł  
• wym. 62 x 11 x 150 cm

1 Platforma rolkowa
NS 9172 1 850 zł
• wym. 62 x 11 x 150 cm

2

Ścieżka sensoryczna
NS 9169 525 zł
• wym. 27 x 11 x 150 cm

5
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Drabinka półokrągła 
NS 0947 329 zł
Może stanowić jeden z elementów toru przeszkód. Ma zastosowanie w re-
habilitacji neurologicznej u dzieci z zaburzeniami równowagi, zmianami 
napięciowymi w obrębie kończyn dolnych, problemami z przenoszeniem 
środka ciężkości ciała, poczuciem ciała w przestrzeni, koordynacją ruchową. 
• dł. 98 cm, szer. 44 cm, wys. 50 cm

Drabinka trójkąt 
NS 0946 369 zł
Każdy bok różni się rozstawem za-
mieszczonych w nim szczebli, co 
stanowi atrakcyjny element, zwięk-
szający możliwość wykonywanych 
ćwiczeń. Zastosowanie: w rehabili-
tacji neurologicznej u dzieci z za-
burzeniami równowagi, zmianami 
napięciowymi w obrębie kończyn 
dolnych, problemami z przenosze-
niem środka ciężkości ciała, poczu-
ciem ciała w przestrzeni, koordyna-
cją ruchową. 
• dł. boku 90 cm; wys. 80 cm

Kołyska 
NS 9166 525 zł  
Jest to produkt wielozadaniowy. 
W swoim standardowym ułożeniu 
pełni rolę kołyski. Po odwróceniu do 

góry nogami może spełniać funkcję 
np. mostka. 
• wym. 78 x 41 x 36 cm

Kołyska 
NS 9166 525 zł
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łatwy montaż

zaczepy pasują do drabinek 
przyściennych, skrzyni, piramidy 

i sześcianu gimnastycznego

Wspinanie się na skrzynię przy uży-
ciu drabinek pomaga w utrzymywa-
niu równowagi i wykształcenia prawi-
dłowej postawy ciała. Łatwy montaż 
umożliwia dokładanie kolejnych ele-
mentów w celu utworzenia dłuższych 
torów przeszkód. 



Skrzynia z materacem
CS 2000 1 550 zł
Skrzynia służy do wspinaczki 
i balansowania. Dzięki otwo-
rom z każdej strony można 
mocować do niej pomost i dra-

binki. System do użytku w po-
mieszczeniach. 
• wym. 86 x 86 x 65 cm (bez materaca),

grubość materaca 3 cm; do wyczerpania zapasów

ł
-

,
w

Skrzynia z kładkami
Zestaw
CS 2005 2 599 zł
• skrzynia z materacem, 4 kładki: z materacem, 

sztuczną trawą, z rowkami, z listewkami
• do wyczerpania zapasów

– z materacem
CS 2001 310 zł
• 200 x 21 cm

– ze sztuczną trawą
CS 2002 310 zł
• 200 x 21 cm

– z rowkami
CS 2003 310 zł
• 200 x 21 cm

– z listewkami
CS 2004 399 zł
• 200 x 21 cm

kładki

Zestaw do ćwiczeń równoważnych, 
który pozwala na tworzenie torów 
przeszkód, zapewniając różnorod-
ność zabaw podczas zajęć sporto-
wych lub innych zajęć ruchowych. 
Propozycja zestawu zawiera bazę 

oraz cztery kładki. Podstawa posia-
da trzy poziomy ustawienia kładki. 
Na każdej z ramp znajduje się inna 
faktura, która dostarcza wrażeń sen-
sorycznych. Wszystkie elementy wy-
konane są z lakierowanej sklejki.

sześcian gimnastyczny

ścieżki gimnastyczne

1

866

śc
ie
żk

i g
im

na
st

yc
zn

e



Ścieżki sensoryczne 
NS 9170 1 199 zł
Ścieżki fakturowe to zestaw pięciu kładek oraz pięciu podstaw 
do składnia według własnego uznania. Dwustronność ścieżek 
pozwala na bardzo dużą liczbę kombinacji oraz dostosowanie 
trudności ścieżki do wieku dzieci i celu ćwiczeń. 
• w zestawie: 6 podstaw (wym. 20 x 14 x 3.5 cm); 5 ścieżek (wym. 104 x 10 cm)

Ś k

pr
os

te
 łą

cz
en

ie

dwustronne kładki

Deskorolka 
na gumowych piłkach
NS 9183 169 zł
• drewniana platforma na 2 piłkach; wym. 74 x 19,5 x 

8 cm; udźwig 80 kg

Deskorolka 
na gumowych piłkach

Ścieżka prosta
NS 9182 245 zł
• drewniana platforma na 4 piłkach
• wym. 74 x 36 x 8 cm; udźwig 80 kg Ścieżka sensoryczna 

z wymiennymi woreczkami
NS 9071 499 zł
• 5 elem.: deska o wym.: 125 x 24 x 10 cm; 4 worecz-

ki o wym.:14 x 25 cm; materiał: drewno, tkanina; 
wypełnienie: drobny żwirek, ścinki gąbki tapicerskiej, 
„chrupki” styropianowe, plastikowe kulki o śr. 3 mm

Scieżka zygzak
NS 9187 279 zł 
• drewniana platforma na 4 piłkach
• wym. 74 x 54 x 8 cm; udźwig 80 kg

Balans na piłce z wypustkami
NS 9184 199 zł
• ø piłki 20 cm, wym. platformy: 58 x 38 x 22 cm; 

udźwig 80kg; podstawa ze sklejki z antypoślizgowy-
mi wstawkami

Ścieżka łuk
NS 9186 369 zł
• drewniana platforma na 4 piłkach
• wym. 74 x 74 x 8 cm; udźwig 80 kgNowatorski system połączenia 

drewnianej platformy i przymoco-
wanych do niej piłek. Do wyboru 
mamy 3 ścieżki o różnych kształ-
tach, które możemy ustawiać w roz-
maity sposób i uzyskując wiele 
kombinacji. Ścieżki zapewniają od-
powiednią stabilizację i dynamikę 
przy ćwiczeniach równoważnych.

ścieżki na piłkach 
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Drabinka duża 
CS 3003 289 zł
• wym. 200 x 49 x 7 cm; wykonana z drewna sosnowego

Element stanowiący podstawę do tworzenia to-
rów przeszkód, jak i samodzielny przyrząd gim-
nastyczny. Wzmocniona konstrukcja (masywne 
elementy po obu stronach) zapewnia stabilność 
i trwałość przyrządu. Średnica szczebli dosto-
sowana jest do zaczepów wszystkich elementów 
służących do budowania torów przeszkód. 
• wykonana z drewna sosnowego; wym. 70 x 62 x 75 x 32 cm

Zjeżdżalnia duża 
CS 3005 292 zł
• wym. 200 x 46 x 7 cm; wykonana z drzewa sosnowego

Poręcze równoległe duże 
CS 3004 129 zł   
• wym. 200 x 49 x 7 cm; wykonane z drzewa sosnowego; 
• do wyczerpania zapasów

Równoważnia duża 
CS 3007 99 zł  
• dł. belki 200 cm; wykonana z drzewa sosnowego; 
• do wyczerpania zapasów

Drabinka żerdziowa 
CS 3006 235 zł
• dł. belki 200 cm; dł. szczebli 10 cm; gr. belki 6,5 x 6,5 cm; wyko-

nana z drewna sosnowego

Poręcze równoległe duże 
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Duża drabinka. 
Trapez 
CS 3008 242 zł



Drabinka przyścienna 
podwójna 
CS 3001 999 zł
• wym. 242 x 180 cm; wykonana z drzewa 

sosnowego

Drabinka przyścienna 
pojedyncza 
CS 3000 599 zł
• wym. 242 x 86 cm; wykonana z drewna 

sosnowego

Siatka 
BO 5145 549 zł   
Wykonana z grubej linki o mocnych 
połączeniach i dużych oczkach (30 
x 30 cm). W łatwy sposób można 
ją zamocować metalowymi zacze-

pami, np. na drabinkach lub między 
drzewami. Jest bazą do tworzenia 
licznych zabaw i ćwiczeń gimnastycz-
nych. Istnieje możliwość zakupu siatki 
w dowolnych rozmiarach. 
• wym. 3 x 1,8 m; 6 zaczepów

Lina do wspinania
z drewnianymi stopniami
BO 4510 69 zł
• długość liny: 200 cm; max udźwig: 100 kg
• linka PE odporna na UV: 26mm
• 5 drewnianych stopni: ø 10,5 cm x 3,8 cm

a
opniami

69 zł
wig: 100 kg

m x 3,8 cm
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Oprócz swojej tradycyjnej funkcji, ławki gimna-
styczne po odwróceniu spełniają rolę równoważ-
ni. Zaopatrzone sż również w zaczep z jednej 
strony, co umożliwia połączenie ich z drabinką 
przyścienną. Wówczas spełniają rolą zjeżdżalni 
lub deski do podciągania. Wykonane są z drewna 
sosnowego na stabilnym metalowym stelażu. do 
samodzielnego montażu.

2 m 
CS 3010 360 zł
• wym. 200 x 22 cm

3 m 
CS 3009 480 zł
• wym. 300 x 22 cm

samodzielnego montażu.

Kładka równoważna 
RV 0008 529 zł
Kładka balansująca do ćwiczeń równowagi. 
• wyk. z drewna; wym. 150 x 10 x 25 cm; wiek: 4+

3 m 
CS 3009 480 z
• wym 300 x 22 cm

Drabinka podłogowa 
TY 4080 80 zł
Drabinka podłogowa o dług. 400 cm, do róż-
nego rodzaju ćwiczeń sportowych. Składana 
w poręczną torbę. 
• dł. 4 m

4 m

ławki
gimnastyczne

2 m
CS 3010 
• wym. 200 x 22 cm
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Zaciski Klipi
FI 8567 68 zł
Koła i drążki gimnastyczne łączą się ze 
sobą, dzięki szybko i pewnie działające-
mu systemowi zacisków. 
• 24 szt. 

Cegły łączniki
FI 1611 122 zł
• wym. 36 x 15 x 9,5 cm; 4 szt.

180 cm
FI 0180 56 zł 
• 5 szt.; do wyczerpania

80 cm
FI 2080 99 zł
• 10 szt.

100 cm
FI 2100 99 zł
• 10 szt.

120 cm
FI 2120 66 zł
• 5 szt.

drąż ki
50 cm
FI 2150 47 zł
• 4 szt.

40 cm
FI 2140 38 zł
• 4 szt.

70 cm
FI 2180 48 zł
• 2 szt.

80 cm
FI 2190 34 zł
• 2 szt.

60 cm
FI 2160 60 zł
• 4 szt.

obręcze
• ø 2,5 cm

Gimnastyka sportowa wszechstronnie rozwija zdolności 
motoryczne dziecka, wzmacnia mięśnie odpowiedzial-
ne za prawidłową postawę ciała, a przede wszystkim 
pozwala zaspokoić naturalną potrzebę ruchu u dzieci. 
Proponowany sprzęt gimnastyczny w postaci obręczy 
drążków oraz szeregu pomocy wspierających ten rodzaj 
aktywności ruchowej pozwala przygotować uczest-
ników zajęć do wysiłku fizycznego w zależności od 
wieku. Możliwość tworzenia z dostępnych produktów 
torów przeszkód czy układów ćwiczeń gimnastycznych 
znacznie uatrakcyjni zajęcia i zwiększy motywację do 
aktywności. Prezentowany asortyment znajdzie zastoso-
wanie nie tylko podczas zajęć wychowania fizycznego, 
ale również w gabinetach rehabilitacji czy gimnastyki 
korekcyjnej.

tory
przeszkód

99 zł

99 zł

56 zł
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zestawy gimnastycznezne

Zestaw gimnastyczny
FI 2222 289 zł
Tory mają na celu kształtowanie 
sprawności motorycznej, równowagi 
oraz orientacji przestrzennej. Można 
tworzyć własne tory przeszkód mo-
bilizujące dzieci m in. do czołgania, 

przeskakiwania czy ślizgania się. Za-
pewnia właściwą dynamikę i różno-
rodność zajęć. 
• 6 obręczy o ø 50 cm
• zaciski 24 szt.
• 6 podstaw-stojaków
• 10 drążków gimnastycznych o dł. 70 cm

Zestaw sportowy
TY 0200 1 969 zł
Daje wiele możliwoœci tworzenia własnych torów 
przeszkód. Dzieci kolejno pokonują ustawione 
przed nimi przeszkody, z uwzględnieniem na-
potkanych wskazówek (np. idź na czworaka, 
wykonaj trzy skoki). W zależnoœci od układu 
elementów zabawa może być ukierunkowana 
na rozwinięcie konkretnej zdolnoœci motorycznej 
bądź na ogólny rozwój dziecka. Pokonywanie ta-
kiej œcieżki aktywnoœci rozwija spostrzegawczoœć, 

myœlenie sekwencyjne oraz pobudza zmysły. 
W zależnoœci od przyjętych zasad gra uczy 
współpracy i uczciwej rywalizacji. 
Zestaw składa się 
ze 152 elementów:
• 4 pachołki (wys. 50 cm)
• 4 pachołki (wys. 30 cm)
• 8 pojemników 

(ø podstawy 21,5 cm, wys. 20 cm)
• 4 obręcze (ø 38,5 cm)
• 4 obręcze (ø 59 cm)

• 4 obręcze (ø 77,5 cm)
• 4 mostki (15 x 81,5 cm)
• 8 cegieł (15 x 15 cm, wys. 9,5 cm)
• 8 cegieł (15 x 36 cm, wys. 9,5 cm)
• 8 drążków 40,5 cm
• 8 drążków 70,5 cm
• 8 drążków 98,5 cm
• 12 gumowych œladów dłoni
• 12 gumowych œladów stóp
• 20 podłużnych kolorowych łączników
• 24 czarne łączniki
• 8 niebieskich zaczepów

289 zł
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pachołki

Scenariusz do zajęć sportowych
NS 0499 36 zł 
Poradnik dla nauczycieli zawierający propozycje 
zabaw i gier ruchowych z wykorzystaniem sprzę-
tu sportowego oraz elementów toru przeszkód. 
Propozycje ćwiczeń zawartych w poradniku są 
atrakcyjne dla dzieci i wspierają ich zdrowy roz-
wój. Autorem poradnika jest Teresa Dobija, ma-
gister fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym 
w Łodzi, wielokrotna mistrzyni Polski oraz finalistka 
Mistrzostw Świata w skoku w dal. 
• format A5, 32 str.

Pachołki małe
FI 2200 110 zł
Zestaw pachołków z otworami. 
• 6 szt., wys. 30 cm, pachołek posiada 8 otworów

Pachołki
AN 7120 35 zł
Pomocne we wszelkiego rodzaju zabawach wy-
magających wyznaczenia punktu odniesienia 
w przestrzeni. Do oznaczania toru slalomu, gra-
nic mety, nauki zasad ruchu drogowego itd. 
• 4 szt.; wym. 14 x 23 x 5 cm

Pachołki duże
TY 0015 139 zł
Zestaw pachołków z otworami. 
• 4 szt.; wys. 50 cm; 16 otworów (po 4 z każdej strony)

Pachołki
FI 0005 89 zł
Zestaw elastycznych niskich pachołków. Umiesz-
czone na wygodnym stelażu ułatwiającym prze-
noszenie ich do sali lub na boisko. 
• 40 szt. w 5 kolorach, ø 19 cm, wys. 5 cm

Koszulki na pachołki
VX 0010 19 zł 
• 10 szt. z numerkami 1–10; materiał: bawełna; na pachołki FI 2200
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Tor przeszkód
TY 0008 299 zł
• 6 kształtów, 6 podstawek; wykonane z plastiku

Podstawki do toru przeszkód
TY 0018 27 zł 
• dodatkowe 6 szt. podstawek do zestawu TY 0008

Płotki zestaw
TY 0631 189 zł
Płotki poruszone w trakcie skoku, nie przewra-
cają się. 
• 4 szt.; wym. najniższego: 66x19 cm; wym. najwyższego: 66x35 cm

Płotek
TY 0633 38 zł
• 1 szt., regulowane 3 wysokości, wym. 30 x 45 cm; losowy wybór 

koloru 

Blok startowy 
PB 6300 339 zł
Mocowany do bieżni za pomocą kolców lub szpilek. 
Płytki pokryte gumową wykładziną antypoślizgową. 
• regulacja rozstawu płytek 450 mm (co 30 mm); czterostopniowa 

regulację ich kąta pochylenia

koloru 

Blok startowyPłotek szkolny metalowy
VX 0888 150 zł
Stalowy, lekki płotek z regulacją wysokości 
przeznaczony dla młodzieży szkolnej. Pod-
stawa wykonana z rur giętych połączonych 
poprzeczką, ze stalowymi obciążnikami, po-

zwalającymi na powrót płotka do pozycji pio-
nowej po jego odchyleniu. 
• 5-stopniowa regulacja wysokości 

(zakres: 0,762 m – 1,067 m)

Piankowy tor przeszkód
NS 0743 399 zł 
Figury wytworzone są z lekkich, grubych pian-
kowych rur. W skład kompletu wchodzi 5 pod-
stawowych kształtów i 5 par podstawek. Ze-

staw służy do zabaw ruchowych w sali lub na 
boisku. Umożliwia tworzenie różnych torów 
z przeszkodami.

płotki
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Urządzenie umożliwiające pokonywanie wy-
sokości, dające możliwość wspinania się, pod-
ciągania, zwisania oraz innych ćwiczeń an-
gażujących wszystkie partie ciała. Ćwiczenia 
wykonywane na zestawie drabinkowym wspo-
magają ogólny rozwój fizyczny dziecka i spra-
wiają wiele radości ich użytkownikom. Gwa-
rancją solidności i bezpieczeństwa zestawów 
jest fakt, iż jest on wyprodukowany przy użyciu 
profesjonalnego oprzyrządowania. Uchwyty 
zestawu wytrzymują obciążenie powyżej 100 
kg (w czasie testów dokonywano prób przy ob-
ciążeniu statycznym 150 i dynamicznym 220 kg). 
Dzięki zdejmowanym przyrządom (drabinka, 
liny, drążki) zestaw można dopasować do po-
trzeb planowanych zajęć. Instrukcje dołączone 
do zestawu zawierają szczegółowe opisy mon-
tażu, instrukcję użytkowania i uwagi dotyczące 
bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem ćwiczeń 
należy również zasięgnąć porad specjalistów 
dotyczących zdrowia i prawidłowości ćwiczeń.
• sprzedawany bez materaców

Bezpieczeństwo – otwory montażo-
we chronione ozdobną, plastikową 
zaślepką, łączenia zabezpieczone 
plastikowymi spinkami. 

Bezpieczeństwo – profil 42 x 2 mm 
wytrzymuje wyższe obciążenia niż 
podobne urządzenia u konkurentów. 
Wszystkie elementy posiadają łagod-
ne krawędzie. 

Zawsze należy stosować materac gimna-
styczny podczas ćwiczeń na wysokości. 

Bezpieczne i stabilne połączenia kon-
strukcji – nowoczesne węzły zapobie-
gają deformacjom konstrukcji w miej-
scach o wzmożonym obciążeniu.

Dodatkowe wyposażenie odpowied-
nio zabezpieczone – klipsy zaciskowe 
usztywniają dodatkowe elementy. 

Szybki i praktyczny sposób regulacji 
wysokości systemu rozporowego

Estetyka – składana pokrywa stóp 
urządzenia.

Niektóre elementy konstrukcji mogą 
ulec drobnej zmianie ze względu na 
nieustający proces udoskonalania 
sposobu montażu sprzętu oraz dba-
łość o bezpieczeństwo użytkowników.

zalety urządzenia gimnastycznego

Next 1
DK 0603 1 499 zł
• mocowany do ściany zestaw dostosowany do pomieszczeń o wys. 

od 235 do 273 cm; wiek: 3+ 

urządzenie 
gimnastyczne
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Obręcz cyrkowa
DT 5001 15 zł
Kolorowa obręcz z przeznacze-
niem do żonglowania. Szerokie 
wycięcie wygodne w chwytaniu. 
• 1 szt.; ø 32 cm

Ringo 
LC 8093 15 zł
Krążki z miękkiego tworzywa 
sztucznego do ćwiczeń rehabilita-
cyjnych, nauki chwytania. 
• 1 szt.; ø 18 cm; pompowane

Latające dyski gumowe 
US 0228 24 zł
• 3 szt. ; ø 17,5 cm

dyski i ringo

– z wyposażeniem
NS 0944A 1 050 zł
Wygodna, funkcjonalna szafka pozwala utrzymać po-
rządek wœród mniejszych akcesoriów sportowych. Spe-
cjalnie zaprojektowane półki zapewniają swobodny do-
stęp do potrzebnych przyborów. Kolorowe œcianki boczne 
i panele frontowe zapewniają jej estetyczny wygląd. 

• wym. 90 x 60 x 80 cm
• skład zestawu: 
• 1 piłka do rugby (FI 2340); 
• 3 piłeczki piankowe 
• (z zestawu AN 5953); 
• 2 ringo (2 x LC 8093); 
• 16 woreczków z grochem 
• (4 x zestaw NS 0126); 

• 16 szarf (4 x zestaw NS 0127); 
• 12 opasek (3 x zestaw NS 0120); 
• zestaw g imnastyczny (FI 2222); 
• kręgle (WW 0020); 
• piłeczka sześcian (VO 3548); 
• 3 talerze cyrkowe (3 x DT 4001); 
• 3 piłeczki cyrkowe (3 x DT 3124); 
• 3 pary miniszczudeł (3 x AS 0027); 
• platforma na kółkach (NS 2902)platforma na kółkach (NS 2902)

Dyski latające
US 0012 45 zł
Zestaw bezpiecznych, lekkich 
piankowych dysków do rzucania. 
Kształt dysków ułatwia chwytanie. 
Doskonałe zarówno do zabaw 
w pomieszczeniu i na zewnątrz. 
• 4 szt. o ø 8,5 cm

1

1

2

2

3

3

4

4

szafki na akcesoria sportowe
akcesoria sportowe

– bez wyposażenia
NS 0943A 305 zł
• wym. 90 x 60 x 80 cm; bez wyposażenia
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znaczniki

Kwadraty
TY 5210  65 zł
• 6 szt.; 23 x 23 cm

Trójkąty
TY 5205  19 zł
• 6 szt.; dł. boku trójkąta 10 cm

Ślady stóp
TY 0072 45 zł
• 6 par, wym. 22,5 cm 

Ślady dłoni
TY 0073 47 zł
• 6 par, wym. 22,5 cm

Strzałki proste
TY 0080 42 zł
• 6 szt. 6 kolorów, dł. 38 cm, szer. 9 cm

Kreski
TY 0082 32 zł
• 6 szt., dł. 34,5 cm, szer. 7,2 cm

Strzałki kierunkowe
TY 0086 34 zł 
• 6 szt.; 6 kolorów; szer. 9 cm

Seria kolorowych gumowych elementów do wy-
korzystania w sali zabaw, ale również wszędzie 
tam, gdzie jest ruch i zabawa – w parku, na bo-
isku. Uniwersalne, łatwe do utrzymania w czy-
stości i wykonane z elastycznego, ale trwałego 
tworzywa. Ułożone na podłodze strzałki wy-
znaczają kierunki, a linie proste zaznaczają 
pola przeciwnych drużyn. Uzupełnieniem są 
kolorowe ślady stóp i dłoni, które poszerzają 
możliwości tworzenia nowych wariantów gier. 

i

Śl d ó

Sensoryczne stopy
US 0267 19 zł
Stopy z wypustkami z tworzywa sztuczne-
go. Stąpanie po nich jest doskonałym ćwi-
czeniem terapeutycznym, pomaga reduko-
wać stres i stymulować receptory nerwowe. 
• 1 para, dł. 20 cm

Sensoryczne dłonie
US 0266 19 zł
Dłonie z wypustkami z tworzywa sztucz-
nego. Są doskonałym ćwiczeniem tera-
peutycznym, pomagają redukować stres 
i stymulować receptory nerwowe. 
• 1 para, dł. 17 cm

ł
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Chusty 
NS 0119 36 zł
Trójkątne, do oznaczania drużyn, pomocne w cza-
sie gier zespołowych. 
• 4 szt. w 4 kolorach; wym. 43 x 63 cm

Szarfy 
NS 0127 17 zł
Z kolorowego, bawełnianego płótna, ułatwiające 
oznaczenie drużyn podczas gier zespołowych. 
• 4 szt. w 4 kolorach; wym. 100 x 6 cm

Opaski 
NS 0120 14 zł
Kolorowe, z tkaniny bawełnianej, ułatwiają orga-
nizację gier zespołowych. 
• 4 szt. w 4 kolorach; wym. 11 x 5 cm

Chusty 
ł

OOpaski Szarfy 

chusty i szarfy

Emocje. Podusie sensoryczne w woreczku
NS 2070 45 zł
Zestaw okrągłych woreczków z wypełnieniem, na których wyszyto naj-
ważniejsze emocje. Wykonane z trwałej i przyjemnej w dotyku tkani-
ny w wyrazistych kolorach. Każda emocja reprezentowana jest przez 
inny kolor. 
• 7 elem.: woreczek żółty- radość, woreczek pomarańczowy - obojętny, woreczek fi oletowy - zdziwienie, 

woreczek niebieski - smutek, woreczek zielony - strach, woreczek czerwony - złość. Całość zapakowana 
w estetyczny worek ściagany sznureczkiem o wym.: 19 x 22 cm; wypełnienie woreczków: plastikowe 
kulki; średnica woreczka 12,5 cm

Figury. 
Podusie sensoryczne w woreczku
NS 2071 50 zł
Kolorowe woreczki sensoryczne o różnych kształ-
tach geometrycznych i fakturach, z wypełnieniem 
w postaci plastikowych kuleczek. 
• 6 woreczków w 6 kolorach i kształtach; wym. ok. 15 cm; granato-

wy worek o wym.: 21 x 25,5 cm

w estetyczny worek ściaga
kulki; średnica woreczka 1
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Koszyki sprawności. Zestaw sportowy
EU 0011 275 zł
• zawartość zestawu: 6 kolorowych koszy o wym. 

10,5 x 9 x 12 cm, wykonanych z tworzywa 
sztucznego; 6 pasków z regulacją i plastikowym 
zapięciem, służących do umieszczenia koszy na 

biodrach; 6 kolorowych opasek na oczy; 4 pla-
stikowe wierzchołki oraz 24 woreczki z grochem 
po 4 z każdego koloru o wym. 7 x 7 cm; plecak 
z siatki; liczba dzieci: do 24; wiek: 6+

Kamizelki 
z cyframi 
TY 0217 135 zł
Praktyczne kamizelki 
z cyframi do ozna-
czania zawodników. 
• 12 szt. 

Opaska na oczy 
US 0301 11 zł
• 1 szt.; wym. opaski 16 x 7 cm, dł. opaski z gumką 54 cm; regu-

lowana rzepem

Woreczki z cyferkami 
NS 1982 64 zł
• wym. 7 x 12 cm; 12 szt.; wypełnione grochem; wyszywane cyferki 

od 1 do 12 

Woreczki kolorowe
NS 0126 18 zł
Do ćwiczeń gimnastycznych oraz rehabilitacyjnych. 
• 4 sztuki w 4 kolorach, wym. 10 x 13 cm, wykonane z mocnej tkaniny

Woreczki fi gury 
NS 0132 21 zł
• 4 woreczki (koło, trójkąt, kwadrat i prostokąt) o wym. ok. 10 cm

Woreczki kolory 
NS 0135 52 zł
• 8 szt.; wym. 10 x 13 cm

Woreczki alfabet 
NS 1930 99 zł 
• 8 kolorów, wym. 8 cm, 26 szt.

woreczki

sklep.nowaszkola.com 879sklep.nowaszkola.com

k
ul

tu
ra

 f
iz

yc
zn

a
ltu

ra
 f

iz
yc

zn
a



Stoper 
TY 1069 24 zł
• 1 szt., wys. 5 cm, wzór i kolor może ulec zmianie

Futbolowe gwizdki 
BR 3250 15 zł
• 6 szt., wym. 5 cm, sznurek

Gwizdek sportowy 
PC 8005 7 zł
• 1 szt; 2 x 4,5 x 2 cm; dł. sznurka ok. 89 cm

gwizdki stopery

Stoper cyfrowy
LR 8136A 155 zł
• 1 szt.

Worki do skakania 
TY 0117 195 zł
Worki do zabaw w sali i na świeżym 
powietrzu, na zajęciach z wychowa-
nia fizycznego, konkursach i zaba-
wach ruchowych. Przyjemna zaba-
wa równocześnie rozwija zdolność 
do utrzymywania równowagi i ćwi-
czy mięśnie całego ciała. 
• 6 szt.; wym. 52 x 72 cm
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Kolorowe liny 
VO 3582 53 zł
• 5 szt.; dł. 3 m

Lina do przeciągania 
BO 1100 129 zł
• dł. 15m, ø 3 cm; juta

liny do przeciągania

Tęczowe liny 
RM 7969 539 zł
Liny o wielorakim zastosowaniu w za-
bawach ruchowych, grach zręczno-
ściowych, tworzeniu kształtów i form 
oraz nawlekania. Zakończone są 
magnesem, który ułatwia tworzenie 
różnych form zabawy i ćwiczeń ru-
chowych: rzuty do celu, rozpoznawa-
nie kolorów, ćwiczenia stóp i równo-

wagi. Dzieci ćwiczą: precyzję ruchu, 
mięśnie stóp, równowagę, koordyna-
cję wzrokowo-ruchową. 
• 7 trzywarstwowych lin o średnicy 12 mm 

o różnej długości od 90 do 540 cm oraz różnej 
kolorystyce; 24 linowe krążki po 12 w kolorze 
białym i 12 w kolorze czarnym; drewniana 
kostka z kolorami

Tęczowe liny 
Lina do współpracy
TY 1012 249 zł
Elastyczna gruba guma do ćwiczeń 
obszyta kolorowym przyjemnym 
w dotyku materiałem. Guma o za-
mkniętym obwodzie – umożliwia 
maksymalizację efektów treningu 
oraz skupienie się na różnych par-
tiach ciała. Można ćwiczyć w pa-
rach lub samemu. 
• dł. całkowita 360 cm

Lina do współpracy

lliinnyyy dddoo ppprrzzeecciiąąągggaaanniiaaa
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karty do zabaw ruchowych
Niezwykle ciekawe zestawy kart, będące go-
towymi propozycjami przeprowadzenia atrak-
cyjnych zajęć ruchowych, również gimnastyki 
śródlekcyjnej. Każda karta zawiera fotografię 

dziecka wykonującego ćwiczenie, a na od-
wrocie obrazkową czytelną instrukcję wykona-
nia ćwiczenia. Format kart odpowiednio duży 
aby ułatwić demonstrację całej grupie. Stopień 

trudności oznaczony kolorem. Każdy zestaw 
zawiera rozbudowaną instrukcję metodyczną 
dla nauczyciela. 
• karty laminowane

Wygibajtus owocowy 
AL 0010 67 zł
Zabawa, w której każdy uczestnik gra całym 
swoim ciałem. W zależności od wskazań na 
specjalnej tarczy gracze zobowiązani są zająć 
określone pola (rękami i nogami) na planszy 
leżącej na podłodze. Wygrywa z reguły ten, 
kto jest bardziej wygimnastykowany i ma więcej 
szczęścia. Gra jest doskonałym pretekstem do 
paru chwil dobrej gimnastyki – a przy okazji 
nauki kolorów i owoców. 
• plansza z folii wym. 177 x 128 cm; 2 bączki; instrukcja
• wiek: 6+

Twister 
IK 1065 70 zł
Aby wygrać trzeba utrzymać równowagę sta-
jąc na rękach i stopach na kolorowych polach 
maty, wyznaczonych losowo. Nie jest to proste 
w bliskim towarzystwie innych graczy. Nie wol-
no dotknąć maty łokciem ani kolanem. Można 
grać w 2 osoby, ale również całą grupą. W ze-
stawie znajduje się mata oraz tarcza ze strzałką. 
• wym. 165 x 138 cm
• wiek: 6+

zabawy ruchowe

Twister z literkami i ćwiczeniami 
RY 2017 122 zł
• 48 kart; wym: 23,5 x 21 cm, od 4 lat

Gimnastyka ciała 1 
RY 2013 122 zł
• 16 kart; wym. karty: 22 x 28 cm; od 4 lat

Gimnastyka ciała 2 
RY 2012 122 zł
• 16 kart; wym. karty: 22 x 28 cm; od 4 lat
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Golf. Zestaw 
US 0413 215 zł 
Zestaw sportowy do gry w golfa. 
• 6 kijów w 6 kolorach z gumowaną rączką o dł. 74 cm, 6 składa-

nych obręczy i 6 winylowych piłeczek

Hokej. Zestaw 
TY 6103 259 zł
Zestaw do gry w hokeja, wykonany z solidnego 
tworzywa odpornego na silne uderzenia pod-
czas rozgrywek. 
• kije do hokeja 12 szt.; piłka; krążek

nych obręczy i 6 winylowych piłeczek

Skakanka 
BA 6749 9 zł
• plastikowe rączki; wym. ø 0,6, dł. 209, szer. 2,7 cm

Skakanki na kostkę. Zestaw 
US 0130 47 zł 
Obręcz nakłada się na kostkę i wprawia piłkę 
w obrotowy ruch. Drugą nogą należy przeskaki-
wać plastikową linkę. 
• 6 szt. dł. 73 cm ø pierścienia 14 cm; wyk. z tworzywa

zł

Hula Hop 60 
IK 0002 10 zł
• ø 60 cm

Hula Hop 80 
BA 0080 12 zł
• ø 80 cm

letnie narty
• wykonane z plastiku

– dla trzech osób 
JG 2148 172 zł
• 2 szt.; dł. 104 cm

– dla dwóch osób 
JG 2108 135 zł
• 2 szt., dł. 88 cm

Zestawy kolorowych paneli ze sznurkowymi uchwytami 
przeznaczonych do ćwiczeń kształtujących mięśnie nóg, 
ramion i tułowia. Niezastąpione w kształtowaniu skoordy-
nowanej pracy kończyn jednego lub kilku użytkowników 
jednocześnie. Poprawia synchronizację ruchów wielu 
współdziałających ze sobą osób. 
• wykonane z plastiku
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Duże jojo 
AN 7900 22 zł
Zabawa z jojo ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową i uczy 
współpracy.

Duże jojo 

Kręgle fi ńskie
BO 2350 49 zł
Gra zręcznościowa, w której trzeba wykazać się celnym rzutem, 
sprawnym liczeniem i stosowaniem odpowiedniej taktyki działania. 
Uczestnicy zabawy rzucają drewnianym zbijakiem, tak aby prze-
wrócić ponumerowane kręgle i zebrać jak najszybciej 50 punktów.
• 12 kręgli z numerami od 1 do 12, 1 zbijak; wym.: 22 x 4,6 cm; materiał: drewno; liczba 

graczy: 2 i więcej; wiek: 6+

Zręcznościowe łyżki
TY 0004 28 zł
• 3 drewniane łyżki z jajkami; dł. 31 cm

Kręgle
WW 0020 25 zł
Zestaw plastikowych kręgli z wygodnym uchwytem umożliwiającym 
wygodne przechowywanie i przenoszenie. 
• w zestawie 2 plastikowe piłki. 9 szt. kręgli o wys. 30 cm, 2 piłki o ø 9 cm, uchwyt

Wyrzutnia
US 0414 35 zł  
• dł. 74 cm; jedna piłeczka

cznościowe łyżkiZręc

W i

Kręgle fi ńskie Kręgle

Talerz cyrkowy
DT 4001 12 zł
Wykonany z kolorowego tworzywa, odporny na wstrząsy, specjal-
nie uformowany, przeznaczony do żonglowania. 
• 1 szt.; ø 24 cm; kolor talerza wybierany losowo; sprzedawany łącznie z drewnianym patykiem
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Drążki do balansowania
NS 0401 20 zł
Utrzymanie i noszenie kulki na drążku wymaga 
koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz koncen-
tracji uwagi. Drążki mogą być elementem torów 
przeszkód. 
• 2 szt.; dł. 18 cm

Wrzutka z kulką
US 0131 56 zł
Odbij piłkę i złap ją ponownie do pojemnika. Piłka przy-
mocowana jest do uchwytu za pomocą sznurka. Zabawa 
wspomaga koordynację i refleks. 
• 6 szt. w 6 kolorach; dł. sznurka 85 cm, ø piłeczki 7 cm, wys. wafelka 16 cm

Zestaw łapacza
VO 3270 24 zł
Fascynująca zabawa dla 2 graczy lub całej grupy. Do-
skonale rozwija koordynację wzrokowo-ruchową, ćwi-
czy refleks. 
• 2 rakiety o rozmiarze 40 x 12 cm; piłka

Balansująca gra grupowa
TY 0290 235 zł
Ćwiczenie polega na przekazywa-
niu piłki kolejnej parze tak by piłka 
nie spadła na ziemię. Zabawa wy-
maga skupienia i precyzji ruchów. 
• 6 szt.; piłka

Dyski z piłeczką
US 0482 52 zł
• 2 dyski i 1 piłeczka; ø dysku 15 cm, wys. 16 cm; ø piłki 6 cm

D

Wrzutka z kuk lklką
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ążku wymaga
oraz koncen-
mentem torów 
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Sportowe dyski
EU 0007 69 zł 
Miękkie dyski wykonane z pianki oraz elastycznej siateczki, która umożliwia 
odbicie piłki na wysokość nawet 20 m. Dyski można wykorzystać w grze 
indywidualnej lub w parze. 
• 2 szt., ø 30 cm, piłeczka typu pajączek

Rakiety do badmintona
FI 0109 20 zł 
• 2 szt.; wym. 67cm x 20cm, waga: 156 g; materiał: nylon 

Lotki do badmintona
FI 0165 20 zł  
• 6 szt. (czerwona, niebieska, żółta, zielona, pomarańczowa i fi oleto-

wa); dostępne w dwóch rozmiarach: 12,7 cm i 8,9 cm

Paletki
IK 2514 17 zł
Solidne i lekkie paletki z tworzywa sztucznego, 
w różnych kolorach. 
• 2 piłeczki z gąbki o ø 4 cm wym. 42 x 18 cm

Zestaw do zręcznościowych 
aktywności
DW 8882 55 zł
Zestaw zręcznościowy dla 4 zawodników.
• 32 elem.: 4 worki, 9 kubeczków, 4 woreczki, 4 łyżeczki, 4 plasti-

kowe jajka, 4 plastikowe gwoździe, 2 taśmy z napisem: start, meta

Sportowe dyski
EU 0007 
Miękkie dyski wykonane
odbicie piłki na wysoko
indywidualnej lub w pa
• 2 szt., ø 30 cm, piłeczka typu

Wirujący talerz
AL 1037 5 zł
• ø 27 cm, od 5 lat, wykonany z plastiku

hh

20 zł
20 zł

69 zł
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Paletki z rzepem
TY 0005 26 zł
• 2 paletki o ø 18 cm z uchwytami na dłoń, piłka

Siateczki z piłką
VO 3535 69 zł
Gra zręcznościowa do zabaw indywidualnych bądź w parach. 
Odbijanie piłeczki i łapanie w siatkę wymaga umiejętności szyb-
kiego reagowania. 
• 2 siatki z plastikowymi uchwytami; piłeczka

letki z rzepem
26 zł

Rzutki rzepowe
CM 4501 99 zł
Trzy duże rzepowe tablice do powieszenia na ścianie, każda o in-
nym rozmieszczeniu punktów i odmiennej numeracji (od 0 do 10, 
od 0 do 20 i od 10 do 100). 
• w zestawie 3 tarcze i 9 plastikowych rzepowych piłeczek; wym. tarczy: ø 45 cm

Różdżka z piłeczką małą
VO 6198 23 zł
• dł. 25 cm, ø piłki 3,5 cm, 1 szt.

Rzucaj i łap. Zręcznościowe rękawice z piłką
US 0494 39 zł
Rękawice z rzepem do łapania piłki wykonane z lekkiego i trwałe-
go materiału.. 
• 3 elem.: 2 rękawice, 1 piłka; wym. rękawicy: 19,5 x 18,5 cm (rozmiar uniwersalny); 
• ø piłki: 6,2 cm; materiał: tkanina, tworzywo sztuczne; wiek: 5+

p y p

Podbij i złap. Klasowa gra zręcznościowa
VX 0040 119 zł
Zestaw mini trampolin, które służą do odbijania i przyjmowania 
piłeczek. Wyposażone w elastyczny materiał i wygodne uchwy-
ty, które ułatwiają trzymanie i manewrowanie. Sprzęt umożliwia 
przeprowadzenie gier zespołowych oraz zabaw w salach gimna-
stycznych a także na świeżym powietrzu. 
• 9 elem.: 6 mini trampolin o śr. 40 cm w 6 kolorach: granatowy, fi oletowy, czerwony, poma-

rańczowy, zielony, żółty, 3 piłki o śr. 7 cm w kolorze pomarańczowym; materiał; tworzywo 
sztuczne; wiek: 6+
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Kryjówki z tunelem 
DW 8206 132 zł
• tunel o wym. ø 46 cm, dł. 140 cm; domek o wym. 90 x 75 x 65 cm; namiot o wym. 

75 x 75 x 80 cm

Wóż strażacki 
DW 8900 39 zł 
• wym. 127 x 72 x 72 cm; do wyczerpania zapasów

Komplet z kryjówkami 
DW 8201 180 zł
• 4 tunele o wym. ø 46 cm, dł. 88 cm; koło środkowe o wym. 90 x 47 cm; namiot 

o wym. 105 x 105 x 85 cm; domek o wym. 93 5 x 67 5 x 100 cm 

namioty i tunele
Wykonane z miękkiego ortalionowego materiału. Lekkie, 
a po złożeniu łatwe do przechowywania. Łatwe w montażu. 
Zachęcają do spontanicznego ruchu. Doskonałe do sali zabaw 
ale także do ogrodu czy na plażę. Doskonałe do wykorzystania 
w torach z przeszkodami. 

Domek 
DW 8003 60 zł
• wym. 95 x 72 x 102 cm

Tunel krzyżak
DW 8907 73 zł 
• wym.: 250 x 250 x 46 cm

owe o wym. 90 x 47 cm; namiot 
5 x 105 x 85 cm; domek o wym. 93 5 x 67 5 x 100 cm 

unel krzyżak
W 8907 73 zł
wym.: 250 x 250 x 46 cm

39 zł
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Tunel zygzak 
ES 2198 93 zł
• dł. 280 cm, ø 45 cm 

Tunel 
ES 2172 50 zł  
• dł. 150 cm, ø 45 cm

Tunel animacyjny 
NS 1656 85 zł 
Długi rękaw do ćwiczeń zwinności i zabaw po-
budzających wyobraźnię. Uszyty z wytrzyma-
łego materiału doskonale nadaje się do zabaw 
zarówno w pomieszczeniach jak i w plenerze. 
W komplecie futerał z troczkiem. 
• wym. dł. 270, obwód 1 m

Tunel transparentny
ES 2098 55 zł
Wchodzenie do tunelu, przechodzenie przez niego, chowanie się 
w nim pozwala rozwijać oraz doskonalić sprawność ruchową. 
Transparentność tkaniny, z której wykonano tunel 
zapewnia komfort zabawy i terapii dzieci zaburze-
niami emocjonalnymi i ze spektrum autyzmu. Nie 
wymaga montażu po zabawie można go złożyć 
i schować do okrągłej, podręcznej torby.
• wym.: 60 x 180 cm; wiek:3+

Tunel stonoga 
ES 8601 45 zł
• ø 50 cm, dł. 185 cm 

Tunel z kryjówką 
DW 8903 95 zł
• tunel o wym. ø 48 cm, dł. 180 cm; namiot o wym. 112 x 112 x 94 cm

45 zł
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Gra do celu
TG 0941 189 zł
Zestaw 4 składanych, koloro-
wych „koszy” z dwoma róż-
nymi otworami. 
• wiek: 3+

Kolor i kształt
LR 1047 235 zł
Zadanie polega na wrzucaniu kolorowych woreczków z grochem 
do odpowiedniego otworu w planszy. Planszę ustawia się na 4 
sposoby do wyboru: rozpoznawanie kolorów, odróżnianie kształ-
tów, liczenie do 10, plansza dowolnej gry z własnymi regułami. 
Grę można używać w pomieszczeniu, a przy ładnej pogodzie 
na podwórku. 
• wys. 56,5 cm; 12 woreczków; wym. planszy 48 x 60 cm

Klasowy zestaw do zabaw ruchowych 
LR 1883 172 zł
Dzieci stoją na kolorowych matach i rzucają trzema kostkami. 
O tym, kto wykonuje ćwiczenie, decyduje kostka z kolorami. Rodzaj 
ćwiczeń i ilość powtórzeń wyznaczają pozostałe kostki. 
• 25 krążków o ø 25 cm w 5 kolorach; 3 dmuchane kostki o boku 12 cm; od 3 lat
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Skoki na trampolinie to prawdziwa eksplozja radości i świetnej zaba-
wy. Użytkowanie trampoliny, przeznaczonej zarówno do pomiesz-
czeń jak i np. ogrodów, sprzyja ogólnemu rozwojowi motoryki i jest 
bardzo atrakcyjną, lubianą przez dzieci formą ruchu, zachęcającą 
do aktywności fizycznej. Skaczące na trampolinie dzieci poprawiają 
swoja sprawność kondycyjną (większa wytrzymałość) i koordynację 
(większa gibkość, zwinność, lepsza równowaga i koordynacja ru-
chów) oraz kształtują struktury somatyczne (układy kostny i stawowy, 
a także układy oddechowy i sercowo-naczyniowy).

Trampolina z poręczą 
BO 1056 239 zł
Trampolina z poręczą asekuracyjną oraz matą 
fabrycznie mocowaną za pomocą systemu linko-
wego, wsparta na czterech stabilnych nóżkach. 
• wym. 120 x 118 cm; mata na wysokości 38 cm; wys. poręczy 88 

cm; wytrzymałość do 100 kg

Trampolina z ochraniaczem 
BO 1028 399 zł
• ø 139 cm; wys. 180 cm; od 3 lat; wytrzymałość do 100 kg 

Trampolina 
BO 9841 179 zł
Trampolina z matą fabrycznie mocowaną za po-
mocą systemu sprężyn osłoniętego ciemną wytrzy-
małą tkaniną. Trampolina wsparta jest na sześciu 
stabilnych nóżkach. 
• ø 102 cm; mata na wysokości 23 cm; wytrzymałość do 100 kg

Trampolina składana 
BO 9842 165 zł
Trampolina z matą fabrycznie mocowaną za po-
mocą systemu sprężyn osłoniętego wytrzymałą 
tkaniną. Trampolinę można składać i wygodnie 
przechowywać w płaskiej formie. 
• ø 102 cm; mata na wysokości 23 cm; wytrzymałość do 100 kg 

trampoliny
w

zł

Mocowanie w jednym punkcie
HA 0002 89 zł
Zestawy akcesoriów niezbędnych do zamonto-
wania hamaka. Pozwalają zamocować hamak 
w jednym punkcie, np. do sufitu.

Hamak Laguna 1
HA 0012 289 zł
• hamak do leżenia; wymiary tkaniny 220 x 140 cm; całkowita 

rozpiętość 360 cm; max. obciążenie 120 kg Stelaż do hamaków
HA 0009 999 zł
Stabilny stelaż do mocowania hamaków.
• max. obciążenie 160 kg; waga stelaża 31 kg
• możliwość regulowania wysokości do max. 225 cm
• podstawa 160 cm 

hamaki
Hamaki wykonane z wytrzymałych włó-
kien, zawieszane za pomocą mocnych lin, 
umożliwiają swobodne wypoczywanie. 
Można je umieszczać w dowolnym miejscu 
dobierając odpowiedni rodzaj uchwytu.
• akcesoria do zamocowania hamaków sprzedawane są osobno
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ścianki wspinaczkowe
Góry. Ścianka wspinaczkowa
NS 9185 3 100 zł
Ściany wspinaczkowe to wielobarwna grafika nadrukowa-
na w technologii UV na wodoodpornej sklejce gr. 18 mm 
zabezpieczonej podwójną warstwą ochronną. W skład tej 
konstrukcji wchodzą 3 moduły z górami. Ścianki wspinacz-
kowe wyposażone są w profesjonalne chwyty wspinaczkowe 
w ilości 30 sztuk. 
• wym. 118 x 10 x 237 cm
• maksymalne obciążenie 70 kg 

zł
a-
m 
ej 

cz-
j

we 

rozdzielana 
na 3 panele,

ułatwiające transport

Materac szkolny 1
NS 2187 820 zł
• uchwyt, antypoślizgowy spód, wzmocnione narożnik
• wym. 200 x 120 x 20 cm 

maksymalne obciążenie 70 kg 
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Ścianka wspinaczkowa 2 
RC 0009 8 400 zł
• wym. 550 x 550 x 230 cm, grupa wiekowa: 3–15 lat strefa bezpieczeństwa: 

1,5 m; do wyczerpania zapasów

Ścianka wspinaczkowa 4 
RC 0020 3 500 zł
• wym. 460 x 250 x 10 cm, grupa wiekowa: 3–15 lat strefa bezpieczeństwa: 

1,2 m; do wyczerpania zapasów

uchwyty 
wspinaczkowe

Ścianka wspinaczkowa 3 
RC 0024 6 600 zł
• wym. 500 x 190 x 2,5 cm; grupa wiekowa: 3–15 lat; strefa bezpieczeństwa: 

1,5 m; do wyczerpania zapasów

8 400 zł

6 600 zł

3 500 zł

sklep.nowaszkola.com 893sklep.nowaszkola.com

k
ul

tu
ra

 f
iz

yc
zn

a


	Informacje
	Meble i wyposażenie
	Serie meblowe
	Cubo
	Tęczowa
	Pastel
	Klasyczna
	Seria+
	Maxi Color
	Modern
	Prima
	Fresh

	Biblioteczki
	Skośne
	Bukowe i brzozowe
	Kąciki
	Regały
	Fresh

	Stoły i krzesła
	Stoły
	Klasyczne z drewnianymi nogami
	Ergo
	Klasyczne z metalowymi nogami
	Ławki i krzesła Classic
	Jedno i dwuosobowe
	Ławki ASO
	Specjalne
	Banko
	Banan
	Stoły Motylki
	Stoły HPL
	Stoły mobilne

	Krzesła
	Shape
	Emmi
	Miś
	Lilli, Mimi
	Motylki
	Karolki
	Taborety
	Muszelki
	Classic
	Krzesła regulowane
	Biurowe
	Dobre Krzesło


	Akcesoria łazienkowe
	Poduchy i siedziska
	Szatnie
	Trudnopalne
	Szatnie metalowe
	Identyfikatory

	Meble laboratoryjne
	Biurka
	Wyposażenie sal
	Dywany
	Heat Set Frise
	Strzyżone
	Poliamidowe
	Maty poliestrowe
	Maty z pianki

	Aplikacje ścienne
	Ekspozycja
	Pojemniki
	Zabezpieczenia

	Wyposażenie stołówek
	Meble medyczne
	Meble plastyczne
	Multimedia

	Klasy I - III
	Edukacja polonistyczna
	Poznawanie liter
	Glottodydaktyka
	Czytanie
	Nauka pisania
	Ortografia
	Gramatyka
	Gimnastyka buzi i języka
	Lustra
	Wydawnictwa

	Edukacja matematyczna
	Pojęcie liczby, liczenie
	Mnożenie
	System dziesiętny
	Kostki matematyczne
	Figury geometryczne
	Obliczenia pieniężne
	Zależności przestrzenne, bryły
	Jednostki czasu, zegar, kalendarz
	Pomiary
	Przyrządy tablicowe
	Wydawnictwa matematyczne

	Edukacja przyrodnicza
	Obserwacje
	Lupy

	Plakaty i plansze
	Wydawnictwa

	Języki obce
	Język angielski
	Time for English

	Pomoce językowe

	Wstęp do programowania
	Logicubes Zebra
	Programming Time
	Roboty edukacyjne
	Podłoga interaktywna
	Programy multimedialne

	Bezpieczeństwo na drodze
	Edukacja regionalna
	Edukacja emocjonalna
	Pomoce Montessori
	Specjalne potrzeby edukacyjne
	Wyposażenie sal lekcyjnych
	Szlaczki graficzne
	Ścienne tablice manipulacyjne
	Makatki
	Plansze magnetyczne Nowej Szkoły
	Plakaty edukacyjne Nowej Szkoły


	Klasy IV - VIII
	Język polski
	Matematyka
	Mnożenie i dzielenie
	Ułamki i procenty
	Figury i bryły
	Matematyczne dyski
	Plansze matematyczne
	Przyrządy matematyczne

	Geografia
	Zestaw map
	Mapy Polski
	Mapy świata
	Stojaki na mapy
	Plakaty i plansze
	Mapy konturowe
	Globusy
	Kosmos
	Minerały
	Obserwacje
	Kompasy
	Wydawnictwa
	Pracownia geograficzna. Pakiety

	Historia
	Biologia
	Rośliny
	Zwierzęta
	Człowiek
	Wirusy
	Obserwacje i eksperymenty
	Powietrze. Zestaw doświadczalny
	Gleba. Zestaw doświadczalny
	Moduł Woda

	Mikroskopy
	Preparaty mikroskopowe

	Pracownia biologiczna. Pakiety
	Plansze i plakaty
	Wydawnictwa

	Chemia
	Cząsteczki molekularne
	Doświadczenia
	Moduł Woda
	Odczynniki
	Substancje
	Wskaźniki

	Odmierzanie
	Cylindry miarowe
	Kolby
	Probówki
	Zlewki
	Butelki

	Szkiełka laboratoryjne
	Akcesoria laboratoryjne
	Sprzęt ochronny
	Meble laboratoryjne
	Pracownia chemiczna. Pakiety
	Plansze i wydawnictwa

	Fizyka
	Doświadczenia
	Pomiary
	Kinematyka i dynamika
	Hydrostatyka i aerostatyka
	Magnetyzm
	Elektryczność
	Optyka
	Plansze
	Zestawy konstrukcyjne
	Pracownia fizyczna. Pakiety

	Pracownia językowa
	Język angielski
	Język niemiecki
	Język hiszpański
	Język rosyjski
	Język francuski
	Pomoce językowe

	Wstęp do programowania
	Logicubes Zebra
	Programming Time
	Roboty edukacyjne

	Programy multimedialne
	Filmy
	Specjalne potrzeby edukacyjne
	Uwaga słouchowa


	Zabawy edukacyjne
	Gry polonistyczne
	Gry ortograficzne
	Gry logopedyczne
	Gry gramatyczne

	Gry matematyczne
	Działania na liczbach
	Piramidy matematyczne
	Wrap-ups
	Domina matematyczne
	Układanki geometryczne
	Gry podłogowe

	Gry przyrodnicze i ekologiczne
	Gry regionalne
	Gry geograficzne
	Gry językowe
	Puzzle
	Gry planszowe
	Akcesoria do gier
	Zagadki
	Gry karciane
	Gry na spostrzegawczość
	Gry logiczne
	Logicubes Zebra

	Gry zręcznościowe
	Wieże
	Gwoździki

	Szachy, warcaby, chińczyk
	Piłkarzyki
	Klocki
	Magnetyczne
	Z kartami pracy
	Konstrukcyjne
	Szafki z klockami
	Morphun
	Waflowe
	Cegły
	Słomki konstrukcyjne
	Klocki magnetyczne 3D


	Muzyka i teatr
	Intrumenty
	Pierwsze intrumenty
	Flety
	Dzwonki
	Bębenki, bongos, tamburyny
	Kołatki i terkotki
	Markasy i janczary
	Aerofony
	Szafa na instrumenty
	Zestawy muzyczne

	Teatrzyki
	Bajkowe opowieści
	Pacynki
	Pacynki na rękę
	Pacynki na palec
	Duże pacynki edukacyjne
	Teatrzyki cieni

	Akcesoria teatralne
	Kurtyny teatralne
	Nakrycia głowy
	Stroje teatralne

	Wydawnictwa muzyczne

	Plastyka
	Wyprawki plastyczne
	Papiery i kartony
	Do rysowania i wycinania
	Papiery do origami
	Folie, sizal i flizelina
	Tektura falista
	Bibuła

	Kredki
	Uchwyty i nasadki do pisania
	Kredki ołówkowe
	Zestawy klasowe
	Zestawy jednokolorowe

	Kredki świecowe
	Pastele
	Kreda i węgiel

	Mazaki
	Markery i zakreślacze
	Długopisy, cienkopisy i pióra

	Brokaty
	Farby
	Tempery
	Tempery w proszku i tabletkach
	Farby ekologiczne

	Akwarele i plakatowe
	Do malowania palcami
	Do malowania twarzy

	Akcesoria plastyczne
	Fartuszki
	Pędzle
	Wałki dekoracyjne
	Stemple
	Piankowe
	Fakturowe
	Drewniane
	Poduszki do tuszu

	Szablony
	Masy plastyczne
	Plastelina
	Modelina
	Ciasto - plasto
	Play Foam
	Piasek kinetyczny
	Akcesoria do modelowania

	Filce, pompony, tkaniny
	Liście, płatki, piórka
	Trawka i rafia
	Folia piankowa
	Sznurki, wstążki, tasiemki
	Koraliki i prasowanki
	Druciki kreatywne
	Dekoracje mozaikowe
	Przedmioty do ozdabiania
	Taśmy klejące i naklejki
	Dziurkacze
	Nożyczki
	Akcesoria biurowe
	Kleje
	Ekspozycje prac plastycznych
	Meble plastyczne
	Szafki plastyczne
	Sztalugi
	Suszarki

	Wydawnictwa plastyczne

	Kultura fizyczna
	Materace
	Gimnastyczne
	Narożne półokrągłe
	Pory roku
	Składane
	Łączone

	Piłki
	Sportowe
	Lekarskie
	Gimnastyczne
	Polarowe
	Gumowe
	Piankowe

	Pojemniki na piłki
	Bramki, kosze, siatki
	Tablice i obręcze
	Tenis tołowy

	Skrzynie gimnastyczne
	Moduły gimnastyczne
	Ścieżki gimnastyczne
	Drabinki gimnastyczne
	Tory przeszkód
	Drążki i obręcze gimnastyczne
	Zestawy gimnastyczne
	Pachołki
	Płotki

	Urządzenie gimnastyczne
	Akcesoria sportowe
	Szafki na akcesria sportowe
	Dyski i ringo
	Znaczniki
	Chusty i szarfy
	Woreczki
	Gwizdki i stopery
	Liny do przeciągania

	Zabawy ruchowe
	Namioty i tunele
	Trampoliny
	Hamaki
	Ścianki wspinaczkowe
	Place zabaw

	Integracja sensoryczna
	Sala światła
	Lustra
	Zmysł wzroku
	Zmysł słuchu
	Zmysł węchu i smaku
	Zmysł dotyku
	Poduchy
	Tabliczki sensoryczne
	Litery i cyfry dotykowe
	Tabliczki grafomotoryczne
	Stemple sensoryczne
	Motoryka ręki
	Piłki sensoryczne

	Zmysł proprioceptywny
	Ściskacze
	Pomoce obciążeniowe
	Sala SI
	Sprzęt podwieszany do klatki SI


	Równowaga
	Równoważnie
	Platformy do balansowania
	Szczudła
	Duże miękkie piłki
	Piłki gimnastyczne

	Spadochorny
	Wstęgi i chusty
	Maty i materace
	Piankowe kształtki
	Bazy
	Belki
	Wałki

	Ścieżki z pianki
	Suche baseny
	Duże klocki
	Kąciki rehabilitacyjne
	Klocki magnetyczne

	Indeks
	Formularz do zamówień
	Ogólne warunki sprzedaży
	Nasi przedstawiciele
	Kontakt



