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Nabídka velkých kobercových her, mozaiky a puzzlí

Flexibilní obrovský hrací koberec (55 x 55 cm):

 - je pohodlný: je to nehlučný, měkký materiál, bez rizika poranění

 - praktický: snadno se složí a rozloží na podlaze nebo na stole

 - snadná údržba: koberec se zaroluje do kartonové trubky

Originální témata her: bezpečnost, spolupráce, jídlo, obyvatelé země, životní prostředí

  - jednoduchá pravidla

 - pro děti 3-11 let

 - pro 2-6 hráčů

Vyrobeno v evropské továrně:
 - Bytelný materiál: produkt je vyroben z polyesteru vybaveného protiklouzavým povrchem v latexu 

 - Dá se vyprat v pračce na 30°

Číslo Název Cena s DPH

42088 Housenka – hra pro nejmenší děti 1 289,00 Kč

Exklusivita:

Všechny hry a ilustrace mají originální koncept.

Jednoduchá a zábavná desková hra pro velmi malé děti. Úkolem dítěte je složit v centru koberce svou housenku, která se skládá ze 4 

dřevěných polokoulí. Pohybuje se na základě hodu kostkou.

Balení obsahuje: 1 flexibilní koberec (rozměr 55 x 55 cm), 4 housenky skládající se každá ze 4 dřevěných polokoulí ve 4 barvách, 1 

kostka (4 barvy), 1 kostka (od 1 do 3), pravidla hry

Pro děti od 3 let

Pro 2 – 4 hráče



Číslo Název Cena s DPH

42088 Oliverův dům – NEBEZPEČÍ V DOMÁCNOSTI 1 289,00 Kč

Číslo Název Cena s DPH

42089 Ostrov v bouři 1 289,00 Kč

 - Hra pro 2-6 hráčů

- Hráči hledají v domě Olivera a musí se vyhnout nebezpečným situacím, které mohou nastat, než jeho maminka přijde domů. Každé

riziko v bytě hrozící musí být zakryto kartou prevence, kterou hráči mají, vytáhnou si ji nebo si ji vymění.

- Děti se učí hrát dohromady, spolupracovat, pomáhat si aby dosáhly společného cíle a vyhrály jako tým. Současně se učí poznávat

rizika v domácnosti a naučí se, jak se jim vyhýbat.

 - Balení obsahuje: 1 flexibilní koberec (rozměr 55 x 55 cm), 2 dřevěné figurky, 1 ilustrovaná kostka, 55 karet, pravidla hry

Pro děti od 3 let

 - Zábavná společenská hra pro 2 – 4 hráče.

- Dítě musí zachránit zvířata z džungle předtím, než ostrov napadne bouře. Aby byly rychlejší než bouře, půjčují si děti mezi sebou

karty, kterými potřebují zaplnit své čluny. Ale pozor! Každý člun musí obsahovat jen jednou stejnou barvu a jen jednou stejné zvíře.

Děti se učí spolupracovat a poznávat zvířata.

- Balení obsahuje: 1 flexibilní koberec (rozměr 55 x 55 cm), 36 karet zobrazujících 2 zvířátka, která se hledají, ve dvou různých

barvách (lev, opice, nosorožec, had, zebra, slon / modrá, zelená, žlutá, červená, oranžová, fialová), 1 ilustrovaná kostka: 'karta',

'bouře', 'slunce', 1 dřevěná figurka, pravidla hry 

 - Pro děti od 5 let 



Číslo Název Cena s DPH

42091 Terranimo 1 289,00 Kč

Číslo Název Cena s DPH

42092 Tritova vesnice 1 289,00 Kč

– hra pro 2-6 hráčů - Smyslem této zábavné

hry je, aby děti získaly povědomí o ochraně zvířat. Hra je založena na principu hry Člověče, nezlob se, ale pro 6 hráčů a se 2

kostkami. Cílem hry je vrátit svá 3 zvířata na planetu a do jejich přirozeného prostředí.

Děti se učí objevovat různé druhy zvířat a jejich životní prostředí. Návod nabízí několik různých pravidel hry podle věku dítěte

 - Balení obsahuje: 1 flexibilní koberec (rozměr 55 x 55 cm), 18 dřevěných figurek, 2 kostky (od 1 do6), pravidla hry

 - Pro děti od 4 let

  - jednoduchá pravidla

 - Zábavná společenská hra zaměřená na třídění odpadu pro 2-6 hráčů.

Každý hráč musí odpad umístit do správné popelnice, která odpovídá dané kategorii odpadu. Jakmile dokončí svou kategorii, získá

recyklovaný dárek. Děti se učí třídit odpad a získat povědomí o ekologické ochraně životního prostředí.

- Balení obsahuje: 1 flexibilní koberec (rozměr 55 x 55 cm), 55 karet: 36 karet s odpadem, 18 dárkových karet a 1 karta symbolu, 1

kostka (od 1 do 6), 6 dřevěných figurek, pravidla hry 

 - Pro děti od 4 let



Číslo Název Cena s DPH

42098 Karty ke hře Tritus 189,00 Kč

Číslo Název Cena s DPH

42103 Sada 4 měkké mozaiky 1 589,00 Kč

Rozměr každé mozaiky: 30 x 22cm. Každá mozaika je složena z 20 dílů měkkých a nehlučných dílků, 
pomocí kterých děti doplňují vzor na předloze. Motivy jsou: krajina, geometrické tvary, obličeje a labyrint. 

 -Jednoduchá a zábavná hra zaměřená na třídění odpadu do jednotlivých skupin pro 2-6 hráčů. 

- Pokaždé, když je daná skupina kompletní, získává dítě dárkovou kartu představující recyklovaný předmět. Ten, kdo se zbaví všech

karet odpadu jako první, je vítěz.

 - Objevte různé kategorie odpadu

 - Balení obsahuje: 55 karet: 36 karet s odpadem, 18 dárkových karet a 1 karta symbolu, pravidla hry 

 - Pro děti od 4 let



Číslo Název Cena s DPH

42069 Sada 3 měkkých puzzlí "Okamžiky dne" 1 299,00 Kč

Číslo Název Cena s DPH

42070 Sada 3 měkkých puzzlí "Ve školce" 1 299,00 Kč

Číslo Název Cena s DPH

42071 Sada 3 měkkých puzzlí "Zví řata světa" 1 299,00 Kč

15-dílná sada puzzlí  se školními motivy: Hodina výtvarné výchovy, Tělocvik, Oběd v jídelně. Rozměry puzzle: 30x22cm, puzzle se 

skládá na podložce z plastové hmoty. Dílky jsou z umělé hmoty: jsou měkké, nehlučné, odolné proti roztržení. Každé puzzle ze sady je 

vytištěno na rozdílném vzoru umělé hmoty na zadní části, aby šly dílky dobře rozčlenit a zařadit. Plastová podložka má úchyt na 

palec, aby šlo puzzle snadno vyndat. Pro děti od 4 let.

15-dílná sada puzzlí se zvířecími motivy: Malá zvířata, Zvířata v džungli a Severská zvířata. Rozměry puzzle: 30x22cm, puzzle se skládá 

na podložce z plastové hmoty.Dílky jsou z umělé hmoty: jsou měkké, nehlučné, odolné proti roztržení. Každé puzzle ze sady je 

vytištěno na rozdílném vzoru umělé hmoty na zadní části, aby šly dílky dobře rozčlenit a zařadit. Plastová podložka má úchyt na 

palec, aby šlo puzzle snadno vyndat. Pro děti od 4 let.

6-dílná sada puzzlí s motivy: Večerní hygiena, Stolování a Postýlka. Rozměry puzzle: 30x22cm, puzzle se skládá na podložce z plastové 

hmoty. Dílky jsou z umělé hmoty: jsou měkké, nehlučné, odolné proti roztržení. Každé puzzle ze sady je vytištěno na rozdílném vzoru 

umělé hmoty na zadní části, aby šly dílky dobře rozčlenit a zařadit. Plastová podložka má úchyt na palec, aby šlo puzzle snadno 

vyndat. Pro děti od 3 let



Číslo Název Cena s DPH

42072 Sada 3 měkkých puzzlí "Zábava" 1 299,00 Kč

Číslo Název Cena s DPH

42073

Sada 3 měkkých puzzlí "Pohádková 
dobrodružství" 1 299,00 Kč

48-dílná sada puzzlí pohádková dobrodružství motivy: Piráti, Čarodějnice, Rytíři. Rozměry puzzle: 30x22cm, puzzle se skládá na 

podložce z plastové hmoty. Dílky jsou z umělé hmoty: jsou měkké, nehlučné, odolné proti roztržení. Každé puzzle ze sady je vytištěno 

na rozdílném vzoru umělé hmoty na zadní části, aby šly dílky dobře rozčlenit a zařadit. Pro děti od 4 let. 

30-dílná sada puzzlí s motivy: Karneval, ZOO, Cirkus. Rozměry puzzle: 30x22cm,puzzle se skládá na podložce z plastové hmoty. Dílky 

jsou z umělé hmoty: jsou měkké, nehlučné, odolné proti roztržení. Každé puzzle ze sady je vytištěno na rozdílném vzoru umělé hmoty 

na zadní části, aby šly dílky dobře rozčlenit a zařadit. Pro děti od 4 let. 


