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Kod Nazwa Opis Szt. Brutto Suma

099386 Kącik Flora Kącik z tunelem ozdobiony motywami
roślinnymi, utrzymany w stonowanych
kolorach nawiązujących do natury. Wykonany
z lakierowanej sklejki o gr. 18 mm i płyty
laminowanej oraz drewna. Kącik jest
wyposażony także w materac-falę, po której
dzieci mogą nie tylko zjeżdżać, ale i wspinać
się, przesuwanki, okienko i podesty pokryte
wykładziną. Zjeżdżalnię i skośny podest można
montować wymiennie.
• tunel o śr. 50 cm i dł. 57 cm
• wym. modułu fali 66 x 122 x 43 cm
• wym. modułu z wykładziną 66 x 110 x 43 cm
• wym. podestów 76 x 76 cm
• wys. podestów 32 cm
• wym. 324 x 187 x 125 cm lub 313 x 203 x
125 cm (w zależności od umiejscowienia
zjeżdżalni i podestu)

OSTRZEŻENIE:
• W przypadku dzieci poniżej 3 lat wymagany
jest nadzór osoby dorosłej.

1 7 999,90 zł 7 999,90 zł

146271 EKO dekor - liść
ażurowy średni • wym. 50 x 57,5 x 1,5 cm

Ozdobne aplikacje w kształcie liści wykonane z
tworzywa PET. Do samodzielnego montażu za
pomocą taśmy montażowej lub kleju
montażowego.

1 379,90 zł 379,90 zł

098378 Przesuwanka Flora
• wym. 155 x 54 cm

Kolorowe przesuwanki z różnymi motywami
tematycznymi. Podczas zabawy nimi dzieci
rozwijają motorykę. Wykonane z płyty MDF.
• od 3 lat

1 159,90 zł 159,90 zł



Strona 3 z 26

146249 EKO dekor - liść 3D
duży • wym. 40 x 78 x 3 cm

Ozdobne aplikacje w kształcie liści wykonane z
tworzywa PET. Do samodzielnego montażu za
pomocą taśmy montażowej lub kleju
montażowego.

1 399,90 zł 399,90 zł

098382 Przesuwanka Zając w
trawie • wym. 81 x 55 cm

Kolorowe przesuwanki z różnymi motywami
tematycznymi. Podczas zabawy nimi dzieci
rozwijają motorykę. Wykonane z płyty MDF.
• od 3 lat

1 149,90 zł 149,90 zł

098381 Przesuwanka Drzewo
z lisem • wym. 69 x 126 cm

Kolorowe przesuwanki z różnymi motywami
tematycznymi. Podczas zabawy nimi dzieci
rozwijają motorykę. Wykonane z płyty MDF.
• od 3 lat

1 219,90 zł 219,90 zł

098383 Przesuwanka Ptak
• wym. 30 x 22 cm

Kolorowe przesuwanki z różnymi motywami
tematycznymi. Podczas zabawy nimi dzieci
rozwijają motorykę. Wykonane z płyty MDF.
• od 3 lat

2 59,90 zł 119,80 zł
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100373 Lustro malucha Dzięki zajęciom z lustrem dzieci odkrywają
siebie i wspaniale się bawią. Rama lustra ze
sklejki, na której można umieścić zabawne
aplikacje z kolorowej płyty MDF (098409,
sprzedawane osobno). Pośrodku lustra można
dodatkowo umieścić metalowy uchwyt
(montowany bezpośrednio do ściany), na
którym znajdują się kolorowe, drewniane
kształty do manipulowania (098407 lub
098408, sprzedawane osobno). Lustro zostało
podklejone specjalną folią, która uniemożliwia
stłuczenie na drobne elementy.
• wym. 120 x 80 cm

1 399,90 zł 399,90 zł

098409 Aplikacje do lustra
malucha - natura

Kolorowe aplikacje do Lustra malucha
(100373), wykonane ze sklejki.
• ptaszek na gałązce o wym. 24 x 44,5 cm
• kamień z roślinką o wym. 35,5 x 21 cm

1 109,90 zł 109,90 zł

098408 Drążek sensoryczny
srebrny - zygzak

Metalowy drążek, który może być montowany
w komplecie z Lustrem malucha (100373) lub
osobno, jako samodzielny element
wyposażenia sali. Na drążku znajdują się
kolorowe, drewniane kształty do
manipulowania.
• dł. 131,2 cm

1 299,90 zł 299,90 zł

101723 Materac prostokątny
z motywem trawy -
szary

Miękki materac, obszyty materiałem PCV, z
obrzeżem w kształcie trawki (mocowanym na
rzepy).
• wym. 133 x 50 x 5 cm

• 1 szt.

1 299,90 zł 299,90 zł
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098401 Domek Flora Kącik do zabawy w kształcie domku wykonany
ze sklejki lakierowanej o gr. 18 mm. Daszek z
tkaniny z motywem liści i okienkiem na
wysokości ściany. W środku można umieścić
poduszki lub pufy.
• wym. całkowite 150 x 119,5 x 140 cm
• wym. w środku 135 x 116,5 x 121 cm
•odległość między drążkami 33, 43,5 x 39 cm

1 4 499,90 zł 4 499,90 zł

101660 Poducha kwiatek
kontrastowa

Miękka poducha z pokrowcem z tkaniny (85%
bawelła i 15 % poliester). Kontrastowe kolory
przyciągają wzrok najmłodszych.
• śr. całkowita 150 cm
• wys. maks. ok. 20 cm

1 659,90 zł 659,90 zł

056163 Dywan Flora, 2 x 3 m

Dywany stworzone z myślą o kącikach
tematycznych z kolekcji Quadro, ale dzięki
stonowanym kolorom i delikatnym wzorom
sprawdzą się w prawie każdym wnętrzu. Skład
runa 100% PP heat-set frise przędza
pojedyncza. Posiada Certyfikat Zgodności -
tzn. Atest Higieniczny. Pokryty środkiem
uniepalniającym.
• wysokość runa: 7 mm

1 799,90 zł 799,90 zł

101849 Bujak liść
• wym. 66 x 26 x 42 cm

Sympatyczne bujaki o stabilnej i bezpiecznej
konstrukcji będą zarówno świetnym miejscem
do odpoczynku, jak i ozdobą każdej sali.
Pokrycie wykonane z trwałej tkaniny PCV,
łatwej do utrzymania w czystości.

• wym. 26 x 66.6 x 33.5

1 299,90 zł 299,90 zł
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101745 Bujak Chmurka
• wym. 72 x 30 x 40,5 cm

Sympatyczne bujaki o stabilnej i bezpiecznej
konstrukcji będą zarówno świetnym miejscem
do odpoczynku, jak i ozdobą każdej sali.
Pokrycie wykonane z trwałej tkaniny PCV,
łatwej do utrzymania w czystości.
• od 3 lat

1 399,90 zł 399,90 zł

101612 Mata Osiołek Zabawna, półkolista mata z aplikacjami. Głowa
osiołka wypukła, wypełniona granulkami.
Pokrycie wykonane z trudnopalnej tkaniny.
Mata posiada 2 rodzaje zapięć, na których
maluchy mogą ćwiczyć małą motorykę.
• wym. 175 x 87,5 x 8 cm
• wym. nóg 28 x 15 cm

1 599,90 zł 599,90 zł

101858 Bujak zajączek
• wym. 73 x 26 x 54 cm

Sympatyczne bujaki o stabilnej i bezpiecznej
konstrukcji będą zarówno świetnym miejscem
do odpoczynku, jak i ozdobą każdej sali.
Pokrycie wykonane z trwałej tkaniny PCV,
łatwej do utrzymania w czystości.

1 299,90 zł 299,90 zł
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ZEST5517 Parawany Flora -
zestaw 2

099389 Parawan Flora 1, 1 szt.

099390 Parawan Flora 2, 1 szt.

099391 Parawan Flora 3, 1 szt.

099392 Parawan Flora 4, 1 szt.

099393 Parawan Flora 5, 1 szt.

099394 Parawan Flora 6, 1 szt.

099395 Parawan Flora 7, 1 szt.

099396 Parawan Flora 8, 1 szt.

099397 Mocowanie ścienne do parawanów
Flora, 2 szt.

099398 Łącznik do parawanów Flora, 6 szt.

099399 Łącznik 90 st. do parawanów Flora, 1
szt.

1 8 418,30 zł 8 418,30 zł
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101248 Poducha sensoryczna
Krówka • elementy sensoryczne: łapki na guziki,

piszczący nos, szeleszczące rogi, na łapach,
ogonie, rogach i łatach miłe w dotyku futerko

Miękkie, wygodne poduchy-zwierzątka w
wesołych kolorach ożywią każde wnętrze i
zachęcą dzieci do zabawy. Wypełnione
granulatem, dzięki czemu dopasowują się
kształtem do osoby siedzącej. Pokryte trwałą,
zmywalną tkaniną PCV bez ftalanów, którą
łatwo utrzymać w czystości. Stanowią podkład
do ćwiczeń oraz miejsce zabaw dla dzieci.
Mają wiele elementów sensorycznych.
• wys. 60 cm
• śr. 80 cm
• waga 4 kg

Granulat styropianowy w zależności od
intensywności użytkowania ulega naturalnemu
zużyciu/utlenianiu się. Zalecamy uzupełnianie
go w zależności od stopnia zapotrzebowania.
Granulat do zakupienia osobno (101238).

OSTRZEŻENIE:
• Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3
lat.
• Ryzyko zadławienia małymi elementami.

1 599,90 zł 599,90 zł
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101633 Piankowy kącik -
szary materac z
wycięciem - lewy

• wym. 150 x 100 cm
• wys. 8 cm

Miękki i bezpieczny kącik, wspaniała zachęta
do spontanicznej zabawy i aktywności
ruchowej. Radosna kolorystyka i ciekawe
zestawienie barw wprowadzają przyjazny
klimat i sprawiają, że kącik staje się ulubionym
miejscem zabaw wszystkich maluchów.
Materace i kolorowe elementy zostały
wykonane z wytrzymałej pianki pokrytej trwałą
tkaniną PVC, łatwą do utrzymania w czystości.
Zapewnia to maksymalny komfort użytkowania
i pozwala na wspólną zabawę nawet kilkorga
dzieci. Elementy kącika można dowolnie
wymieniać i łączyć w różne kombinacje, w
zależności od potrzeb i upodobań. Mogą także
służyć jako oddzielne zabawki.
• grubość elem. 20 cm

2 699,90 zł 1 399,80 zł

101632 Piankowy kącik -
szary materac z
wycięciem - prawy

• wym. 150 x 100 cm
• wys. 8 cm

Miękki i bezpieczny kącik, wspaniała zachęta
do spontanicznej zabawy i aktywności
ruchowej. Radosna kolorystyka i ciekawe
zestawienie barw wprowadzają przyjazny
klimat i sprawiają, że kącik staje się ulubionym
miejscem zabaw wszystkich maluchów.
Materace i kolorowe elementy zostały
wykonane z wytrzymałej pianki pokrytej trwałą
tkaniną PVC, łatwą do utrzymania w czystości.
Zapewnia to maksymalny komfort użytkowania
i pozwala na wspólną zabawę nawet kilkorga
dzieci. Elementy kącika można dowolnie
wymieniać i łączyć w różne kombinacje, w
zależności od potrzeb i upodobań. Mogą także
służyć jako oddzielne zabawki.
• grubość elem. 20 cm

1 699,90 zł 699,90 zł
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101283 Piankowy kącik -
księżyc • wym. 57 x 32,5 cm

Miękki i bezpieczny kącik, wspaniała zachęta
do spontanicznej zabawy i aktywności
ruchowej. Radosna kolorystyka i ciekawe
zestawienie barw wprowadzają przyjazny
klimat i sprawiają, że kącik staje się ulubionym
miejscem zabaw wszystkich maluchów.
Materace i kolorowe elementy zostały
wykonane z wytrzymałej pianki pokrytej trwałą
tkaniną PVC, łatwą do utrzymania w czystości.
Zapewnia to maksymalny komfort użytkowania
i pozwala na wspólną zabawę nawet kilkorga
dzieci. Elementy kącika można dowolnie
wymieniać i łączyć w różne kombinacje, w
zależności od potrzeb i upodobań. Mogą także
służyć jako oddzielne zabawki.
• grubość elem. 20 cm

• wym. 32,5 cm x 57 cm

2 159,90 zł 319,80 zł
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101272 Piankowy kącik -
zielony materac z
wycięciem - lewy

• wym. 150 x 100 cm
• wys. 8 cm

Miękki i bezpieczny kącik, wspaniała zachęta
do spontanicznej zabawy i aktywności
ruchowej. Radosna kolorystyka i ciekawe
zestawienie barw wprowadzają przyjazny
klimat i sprawiają, że kącik staje się ulubionym
miejscem zabaw wszystkich maluchów.
Materace i kolorowe elementy zostały
wykonane z wytrzymałej pianki pokrytej trwałą
tkaniną PVC, łatwą do utrzymania w czystości.
Zapewnia to maksymalny komfort użytkowania
i pozwala na wspólną zabawę nawet kilkorga
dzieci. Elementy kącika można dowolnie
wymieniać i łączyć w różne kombinacje, w
zależności od potrzeb i upodobań. Mogą także
służyć jako oddzielne zabawki.
• grubość elem. 20 cm

• wym. 100 cm x 150 cm x 8 cm

1 599,90 zł 599,90 zł
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101271 Piankowy kącik -
zielony materac z
wycięciem - prawy

• wym. 150 x 100 cm
• wys. 8 cm

Miękki i bezpieczny kącik, wspaniała zachęta
do spontanicznej zabawy i aktywności
ruchowej. Radosna kolorystyka i ciekawe
zestawienie barw wprowadzają przyjazny
klimat i sprawiają, że kącik staje się ulubionym
miejscem zabaw wszystkich maluchów.
Materace i kolorowe elementy zostały
wykonane z wytrzymałej pianki pokrytej trwałą
tkaniną PVC, łatwą do utrzymania w czystości.
Zapewnia to maksymalny komfort użytkowania
i pozwala na wspólną zabawę nawet kilkorga
dzieci. Elementy kącika można dowolnie
wymieniać i łączyć w różne kombinacje, w
zależności od potrzeb i upodobań. Mogą także
służyć jako oddzielne zabawki.
• grubość elem. 20 cm

• wym. 100 cm x 150 cm x 8 cm

2 599,90 zł 1 199,80 zł

101634 Piankowy kącik -
trawa jasnozielona • wym. 52 x 19 cm

Miękki i bezpieczny kącik, wspaniała zachęta
do spontanicznej zabawy i aktywności
ruchowej. Radosna kolorystyka i ciekawe
zestawienie barw wprowadzają przyjazny
klimat i sprawiają, że kącik staje się ulubionym
miejscem zabaw wszystkich maluchów.
Materace i kolorowe elementy zostały
wykonane z wytrzymałej pianki pokrytej trwałą
tkaniną PVC, łatwą do utrzymania w czystości.
Zapewnia to maksymalny komfort użytkowania
i pozwala na wspólną zabawę nawet kilkorga
dzieci. Elementy kącika można dowolnie
wymieniać i łączyć w różne kombinacje, w
zależności od potrzeb i upodobań. Mogą także
służyć jako oddzielne zabawki.
• grubość elem. 20 cm

2 129,90 zł 259,80 zł
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101278 Piankowy kącik -
krzaczek • wym. 64,5 x 29 cm

Miękki i bezpieczny kącik, wspaniała zachęta
do spontanicznej zabawy i aktywności
ruchowej. Radosna kolorystyka i ciekawe
zestawienie barw wprowadzają przyjazny
klimat i sprawiają, że kącik staje się ulubionym
miejscem zabaw wszystkich maluchów.
Materace i kolorowe elementy zostały
wykonane z wytrzymałej pianki pokrytej trwałą
tkaniną PVC, łatwą do utrzymania w czystości.
Zapewnia to maksymalny komfort użytkowania
i pozwala na wspólną zabawę nawet kilkorga
dzieci. Elementy kącika można dowolnie
wymieniać i łączyć w różne kombinacje, w
zależności od potrzeb i upodobań. Mogą także
służyć jako oddzielne zabawki.
• grubość elem. 20 cm

• wym. 29 cm x 64,5 cm

2 149,90 zł 299,80 zł
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101276 Piankowy kącik -
owieczka • wym. 60 x 36 cm

Miękki i bezpieczny kącik, wspaniała zachęta
do spontanicznej zabawy i aktywności
ruchowej. Radosna kolorystyka i ciekawe
zestawienie barw wprowadzają przyjazny
klimat i sprawiają, że kącik staje się ulubionym
miejscem zabaw wszystkich maluchów.
Materace i kolorowe elementy zostały
wykonane z wytrzymałej pianki pokrytej trwałą
tkaniną PVC, łatwą do utrzymania w czystości.
Zapewnia to maksymalny komfort użytkowania
i pozwala na wspólną zabawę nawet kilkorga
dzieci. Elementy kącika można dowolnie
wymieniać i łączyć w różne kombinacje, w
zależności od potrzeb i upodobań. Mogą także
służyć jako oddzielne zabawki.
• grubość elem. 20 cm

• wym. 36 cm x 60 cm

2 199,90 zł 399,80 zł

101279 Piankowy kącik -
domek • wym. 51 x 62 cm

Miękki i bezpieczny kącik, wspaniała zachęta
do spontanicznej zabawy i aktywności
ruchowej. Radosna kolorystyka i ciekawe
zestawienie barw wprowadzają przyjazny
klimat i sprawiają, że kącik staje się ulubionym
miejscem zabaw wszystkich maluchów.
Materace i kolorowe elementy zostały
wykonane z wytrzymałej pianki pokrytej trwałą
tkaniną PVC, łatwą do utrzymania w czystości.
Zapewnia to maksymalny komfort użytkowania
i pozwala na wspólną zabawę nawet kilkorga
dzieci. Elementy kącika można dowolnie
wymieniać i łączyć w różne kombinacje, w
zależności od potrzeb i upodobań. Mogą także
służyć jako oddzielne zabawki.
• grubość elem. 20 cm

2 219,90 zł 439,80 zł
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101277 Piankowy kącik -
trawa • wym. 52 x 19 cm

Miękki i bezpieczny kącik, wspaniała zachęta
do spontanicznej zabawy i aktywności
ruchowej. Radosna kolorystyka i ciekawe
zestawienie barw wprowadzają przyjazny
klimat i sprawiają, że kącik staje się ulubionym
miejscem zabaw wszystkich maluchów.
Materace i kolorowe elementy zostały
wykonane z wytrzymałej pianki pokrytej trwałą
tkaniną PVC, łatwą do utrzymania w czystości.
Zapewnia to maksymalny komfort użytkowania
i pozwala na wspólną zabawę nawet kilkorga
dzieci. Elementy kącika można dowolnie
wymieniać i łączyć w różne kombinacje, w
zależności od potrzeb i upodobań. Mogą także
służyć jako oddzielne zabawki.
• grubość elem. 20 cm

• wym. 19 cm x 52 cm

2 119,90 zł 239,80 zł

146251 EKO dekor - domek
średni szary

Dekoracje w kształcie domków wykonane z
tworzywa PET. Przeznaczone do eksponowania
np. prac plastycznych. Do samodzielnego
montażu za pomocą taśmy montażowej lub
kleju montażowego. Mieści 9 prac formatu A4.
• wym. 79 x 120 cm

2 599,90 zł 1 199,80 zł
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101873 Materac
zabezpieczający na
ścianę 100 x 100
szary

• wym. 100 x 100 cm
• gr. 7,5 cm

Materac zabezpieczający ścianę wykonany z
pianki, ze stelażem MDF, pokryty trwałą
tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości.
Można mocować w pionie lub w poziomie.
Elementy montażowe w zestawie. Dopasowane
wymiarem do materacy 101632, 101633,
101271 i 101272.
• 1 szt.

1 399,90 zł 399,90 zł

101870 Materac
zabezpieczający na
ścianę 100 x 100
limonkowy

• wym. 100 x 100 cm
• gr. 7,5 cm

Materac zabezpieczający ścianę wykonany z
pianki, ze stelażem MDF, pokryty trwałą
tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości.
Można mocować w pionie lub w poziomie.
Elementy montażowe w zestawie. Dopasowane
wymiarem do materacy 101632, 101633,
101271 i 101272.
• 1 szt.

2 399,90 zł 799,80 zł
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SET6392S Quadro - zestaw
Flora 90 st., cichy
domyk, klonowa
skrzynia

Zestawy tematyczne mebli Quadro składają się
z funkcjonalnych szafek, z unikalnymi
frontami, zaprojektowanymi w taki sposób, by
obejmowały różne obszary tematyczne.
Kolorowe, przyjazne dzieciom aplikacje tworzą
inspirujące, ale zarazem stonowane
środowisko i zachęcają do zabawy i nauki.
Komplet mebli można zamówić tylko w całości.
Można go uzupełnić wieloma dodatkowymi
elementami z naszej oferty, takimi jak
aplikacje ścienne, dywany czy kąciki zabaw z
pasującymi motywami.Zestawy mebli są
wykonane z klonowej i białej płyty
laminowanej, o gr. 18 mm, fronty o gr. 18 mm
pokryte trwałą okleiną termoplastyczną.
Drzwiczki wyposażone w zawiasy 90 stopni, z
cichym domykiem.Szafki z białymi frontami i
aplikacjami nawiązującymi do tematyki
roślinnej: fragmenty liści, drzewa. • 092149
Quadro - regał XL z przegrodą i 3 półkami -
klon jutland - 1 szt. • 092141 Quadro - szafka
M z 1 półką na cokole - klon jutland - 2 szt. •
092146 Quadro - szafka słupek L z 2 półkami -
klon jutland - 1 szt. • 092172 Quadro - szafka
na dużą skrzynię - klon jutland - 1 szt. •
092154 Quadro - szafka asymetryczna M na
szerokie szuflady - klon jutland - 1 szt.• drzwi
oraz skrzynia na kółkach z aplikacjami
nawiązującymi do tematyki roślinnej ...
Więcej informacji na stronie
www.mojebambino.pl

1 3 999,90 zł 3 999,90 zł

https://mojebambino.pl
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096865 Quadro - biurko
lewostronne z szafką
i 1 szufladą 90 - białe,
w klonowej skrzyni

Biurko z szafką i szufladą wykonane z płyty
laminowanej w tonacji klonu lub białej o gr. 18
mm, z kolorowymi elementami z płyty o gr. 18
mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną.

Szafka wyposażona w zamek oraz drzwiczki z
zawiasem 90 stopni (do wyboru drzwiczki z
cichym domykiem)
• wym. 120 x 60 x 76 cm
• wym. frontu szuflady 37 x 18,3 cm
• wym. wewn. szuflady 32 x 43 x 9 cm
• wym. frontu szafki 37 x 37 cm
• wym. wewn. szafki 37 x 37 x 49 cm

1 799,90 zł 799,90 zł
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256083 Krzesło Colores
obrotowe na kółkach
z reg. wys. zielone

Krzesło Colores obrotowe na kółkach
posiada oparcie oraz siedzenie wykonane z
tworzywa sztucznego. Cechuje się
intensywną kolorystyką oraz nowoczesnym i
ergonomicznym kształtem. Siedzisko i oparcie
połączone są w jedną całość a lekko
sprężyste oparcie w naturalny sposób
dostosowuje się do pleców uczniów. Wygodę
siedzenia zwiększa także antypoślizgowa
powierzchnia siedziska. Krzesło obrotowe
świetnie się sprawdzi w szkole w sali
komputerowej oraz przy domowym biurku.
Krzesła obrotowe Colores występuje w aż
sześciu wariantach kolorystycznych (bordowe,
czerwone, żółte, zielone, turkusowe, szare).
Stelaż krzesła jest wyposażony w mechanizm
regulacji wysokości oraz kółka, dzięki którym
krzesło młodzieżowe jest mobilne.
Krzesła obrotowe z tworzywa sztucznego
odporne są na zabrudzenia i wilgoć a także
na zarysowania co stanowi dodatkowe zalety
patrząc przez pryzmat intensywnego i
wieloletniego użytkowania krzesełek w szkole
czy domu.
Nie zaleca się czyszczenia krzesełek żadnymi
preparatami zawierającymi alkohol w składzie.
 
Zgodne z normą PN-EN 1729-1:2016 oraz PN-
EN 1729-2+A1:2016.
• 6 kolorów
• wysokość siedziska od 43 do 56 cm

1 659,90 zł 659,90 zł

096998 Quadro - szafa
uniwersalna z
wysuwanymi półkami
- klon

Quadro - szafa uniwersalna z wysuwanymi
półkami wykonana z płyty laminowanej gr. 18
mm, klonowej lub białej. Zawiasy umożliwiają
otwieranie drzwiczek pod kątem 180 stopni.
Trzy środkowe półki są wysuwane.
• wym. 100,4 x 60 x 199 cm
• wym. półek wysuwanych 85 x 51 cm

1 2 699,90 zł 2 699,90 zł
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837004 Krzesełko do
karmienia KinderK
2w1

Krzesełko do karmienia, które rośnie razem z
dzieckiem, to idealne rozwiązanie dla dzieci od
6 miesiąca życia do 5 lat.

Nowoczesny wygląd i wysoka jakość
materiałów są głównym atutem produktu.
Krzesełko do karmienia ma unikalny design
nawiązujący do stylu skandynawskiego.
Wykonane z tworzywa PP, drewna bukowego i
eko skóry.
• 3-punktowa regulacja tacy
• blat tacy można zdjąć i umyć
• wygodne siedzisko wykonane jest z
materiału o zmywalnej powłoce
• 5-punktowe pasy bezpieczeństwa
• stabilne nóżki wykonane z wysokiej jakości
drewna bukowego z podkładkami
antypoślizgowymi
• odczepiany podnóżek
• łatwy do czyszczenia pokrowiec siedziska
wykonany z ekoskóry
• uchwyt ułatwiający przenoszenie
• łatwy do złożenia i przechowywania
• nogi z drewna bukowego - eleganckie i
ponadczasowe
• materiał: plastik pp, pokrowiec eco skóra,
drewno bukowe
• krzesełko wyprodukowane jest zgodnie z
wymogami europejskiej normy bezpieczeństwa
EN 14988.

Podstawowe informacje:
• Dla dziecka od 6 m. do 5 lat
• Wymiary: długość: 58 cm x szerokość: 65 cm
x wysokość: 97 cm
• Wysokość oparcia: 38 cm
• Wysokości siedziska: 59 cm i 36 cm
• Rozstaw nóg: 64x58 cm
• Szerokość siedziska: 22x28 cm
• Wymiary tacki: 19x36 cm
• Waga: 5,1 kg.
• 6 miesięcy

5 699,90 zł 3 499,50 zł
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100357-03 Stolik do karmienia -
podkowa - blat biały

Wygodny stół w kształcie podkowy, służący np.
do karmienia lub pracy nauczyciela z małą
grupą dzieci. Wyposażony w okrągłe,
drewniane nogi z regulowaną wysokością.
Wykonany ze sklejki o grubości 25 mm, z
laminatem HPL.
• wym. blatu 179,5 x 90 cm

1 1 499,90 zł 1 499,90 zł

318010 Krzesło Genito z
oparciem, wys. 38-48
cm - limonkowe

Funkcjonalne i wygodne krzesło o
niepowtarzalnym designie, wytrzymałe,
nadaje się do instytucji, szkół, pomieszczeń
biurowych i produkcyjnych. Wyposażone w
kółka z regulacją wysokości. Szczególnie
polecane jest dla nauczycieli, ponieważ
łatwo można je dostosować do wysokości
biurka.
Siedzisko i oparcie wykonane ze sztucznej
skóry w różnych kolorach.
Krzesło Genito posiada wygodne,
zaokrąglone oparcie.
• maksymalne obciążenie 80 kg
• wys. siedziska: 30 - 38 cm lub 38 - 48 cm
 

1 699,90 zł 699,90 zł

855021 Biały prostokątny blat
stołu NEA • wym. 119 x 79 x 2,8 cm

Wykonane z płyty pokrytej laminatem HPL,
brzegi zabezpieczone 2 mm ABS -
przypominającym przekrój sklejki.

3 529,90 zł 1 589,70 zł

855022 Komplet nóg
kwadratowych 38 cm

Nogi z kolekcji NEA dostępne są w 4
wysokościach: 38, 44, 50, 56 cm
(855022-855025). Wysokość z blatem: 41, 47,
53, 59 cm.
Wykonane z drewna bukowego.

1 169,90 zł 169,90 zł
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855023 Komplet nóg
kwadratowych 44 cm

Nogi z kolekcji NEA dostępne są w 4
wysokościach: 38, 44, 50, 56 cm
(855022-855025). Wysokość z blatem: 41, 47,
53, 59 cm.
Wykonane z drewna bukowego.

2 179,90 zł 359,80 zł

855046 Białe krzesło NEA 21 Krzesła NEA dostępne są w rozmiarach 0 -
3, dzięki czemu znajdą zastosowanie w
żłobkach i przedszkolach.
Wykonane ze sklejki brzozowej.

6 229,90 zł 1 379,40 zł

855026 Białe krzesło NEA -
rozm. 1 - 26 cm

Krzesła NEA dostępne są w rozmiarach 0 -
3, dzięki czemu znajdą zastosowanie w
żłobkach i przedszkolach.
Wykonane ze sklejki brzozowej.

12 249,90 zł 2 998,80 zł

098137 Szafka Bianca z
kuchenką i
zlewozmywakiem

Moduły imitujące szafki kuchenne wykonane z
bielonej sklejki o gr. 18 mm. Duży wybór
modułów pozwala na stworzenie kuchenki w
dowolnej kombinacji wg indywidualnych
potrzeb.
• wys. 52 lub 60 cm na cokole
• szer. szafki 80 cm
• gł. szafki 40 cm
Do wyboru szafka z cokołem lub bez cokołu. 
 

1 1 299,90 zł 1 299,90 zł
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101415 Pufa Myszka

Miękkie pufy-zwierzątka w wesołych kolorach,
wykonane z pianki, z pokrowcem z trwałej
tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości.
• wym. 46 x 54 x 43 cm
• wym. siedziska 30 x 50 x 26 cm

• wym. 30 cm x 50 cm x 26 cm

1 359,90 zł 359,90 zł

099728 Szafka wisząca Kika -
domek Quadro szary,
skrzynia klon

Szafki wiszące w kształcie domków
wykonane z płyty laminowanej w tonacji
klonu lub białej o gr. 18 mm i ze sklejki
lakierowanej o gr. 18 mm. Kolorowe
elementy wykonane z płyty MDF o gr. 12 mm,
pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną.
• wym. 116,4 x 25 x 70,3 cm
• maksymalne obciążenie: 30 kg

1 699,90 zł 699,90 zł

101409 Pufa Krowa

Miękkie pufy-zwierzątka w wesołych kolorach,
wykonane z pianki, z pokrowcem z trwałej
tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości.
• wym. 46 x 54 x 43 cm
• wym. siedziska 30 x 50 x 26 cm

• wym. 30 cm x 50 cm x 26 cm

1 359,90 zł 359,90 zł

056051 Dywan okrągły o śr.
140 cm - zielony

Jednokolorowe okrągłe dywany obszyte na
krawędziach. Skład runa 100% PP heat-set
frise przędza pojedyncza. Pokryte środkiem
uniepalniającym.
�
• wysokość runa: 7 mm
�
• średnica do wyboru z listy

1 269,90 zł 269,90 zł
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098325 Szafa Drzemka na
pościel dla 24 dzieci -
klon jutland

Szafa przystosowana do przechowywania
łóżeczek oraz kompletów pościeli dla 24 dzieci.
Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w
tonacji klonu lub białej.

Szafa przystosowana do przechowywania 24
kompletów pościeli (sprzedawane osobno). Dla
zwiększenia stabilności należy przykręcić ją
bezpośrednio do podłogi. Elementy mocujące
są w zestawie. W tylnej ścianie każdego
schowka na pościel otwór wentylacyjny o śr.
3,4 cm. # wym. 97,2 x 70 x 187,8 cm

1 1 999,90 zł 1 999,90 zł

532147 XXL drewniany
parking

Kilkupoziomowy parking to jeszcze więcej
zabawy z wykorzystaniem różnych środków
transportu. Aby zaparkować na wyższych
poziomach, wystarczy pojechać po rampie lub
przetransportować się za pomocą windy z
wyciągiem linowym. Na dachu windy znajduje
się lądowisko dla helikopterów. Wszystkie
miejsca parkingowe, pasy, strzałki i przejście
dla pieszych zostały namalowane tak, aby jak
najbardziej przypominać prawdziwy parking.
Duży rozmiar pozwala na dostęp z każdej
strony dla kilkorga dzieci. Całość wykonana ze
sklejki.
• wym. całkowite 91,6 x 70 x 60 cm
• wym. windy 12,7 x 15 cm
• szer. rampy 10 cm
• lądowisko 23 x 28 cm
• od 3 lat

OSTRZEŻENIE:
• Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3
lat.
• Ryzyko zadławienia małymi elementami.
• Produkt może być montowany tylko przez
osobę dorosłą.

1 1 099,90 zł 1 099,90 zł
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098294 Szafa Drzemka na 24
łóżeczka - klon
jutland

Szafa przystosowana do przechowywania
łóżeczek oraz kompletów pościeli dla 24 dzieci.
Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w
tonacji klonu lub białej.

Szafa do przechowywania 24 łóżeczek o dł.
134 cm (501001-501005, sprzedawane
osobno). W górnej części dodatkowa półka z
dwiema przegrodami. Szafa nie posiada
cokołu, co ułatwia umieszczanie łóżeczek w
szafie (np. wsuwanie ich na wózku, 133146,
sprzedawany osobno). Dla zwiększenia
stabilności należy przykręcić ją bezpośrednio
do podłogi. Elementy mocujące są w zestawie.
# wym. 148 x 70 x 187,8 cm

1 1 999,90 zł 1 999,90 zł
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101250 Poducha sensoryczna
Kotek • elementy sensoryczne: łapki na rzepy,

piszczący nos, szeleszczące uszy z
dzwoneczkami w środku, na głowie i ogonie
miłe w dotyku futerko, dolne łapki ze
sznurówkami, wypełnione grochem

Miękkie, wygodne poduchy-zwierzątka w
wesołych kolorach ożywią każde wnętrze i
zachęcą dzieci do zabawy. Wypełnione
granulatem, dzięki czemu dopasowują się
kształtem do osoby siedzącej. Pokryte trwałą,
zmywalną tkaniną PCV bez ftalanów, którą
łatwo utrzymać w czystości. Stanowią podkład
do ćwiczeń oraz miejsce zabaw dla dzieci.
Mają wiele elementów sensorycznych.
• wys. 60 cm
• śr. 80 cm
• waga 4 kg

Granulat styropianowy w zależności od
intensywności użytkowania ulega naturalnemu
zużyciu/utlenianiu się. Zalecamy uzupełnianie
go w zależności od stopnia zapotrzebowania.
Granulat do zakupienia osobno (101238).

OSTRZEŻENIE:
• Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3
lat.
• Ryzyko zadławienia małymi elementami.

1 599,90 zł 599,90 zł

146268 EKO dekor - domek
średni zielony

Dekoracje w kształcie domków wykonane z
tworzywa PET. Przeznaczone do eksponowania
np. prac plastycznych. Do samodzielnego
montażu za pomocą taśmy montażowej lub
kleju montażowego. Mieści 9 prac formatu A4.
• wym. 79 x 120 cm

2 699,90 zł 1 399,80 zł

Łączna wartość: 65 819,40 zł


