
Strona 1 z 15

WIZ-ZLO-MB-0006 Sala żłobkowa z Domkiem Quadro
2023-02-08 09:39:59



Strona 2 z 15

Kod Nazwa Opis Szt. Brutto Suma

ZEST5196 Kojec modułowy z
materacem

Zestaw zawiera:

• 519200 Kojec modułowy, 1 szt.

• 101724 Mata z lusterkami - tkanina
trudnopalna, 1 szt.

1 1 899,80 zł 1 899,80 zł

SET6340 Quadro - zestaw
169, 90 st., klonowa
skrzynia

Meble wykonane z płyty laminowanej w
tonacji klonu oraz białej, o gr. 18 mm, fronty
o gr. 18 mm pokryte trwałą okleiną
termoplastyczną.
• 096989 (klonowy) lub 096989W (biały) -
Quadro - szafka-domek z 3 półkami i na 4
szerokie szuflady, 1 szt.
• 092141 (klonowy) lub 092141W (biały) -
Quadro - szafka M z 1 półką na cokole, 2 szt.
• 096990 (klonowy) lub 096990W (biały) -
Quadro - szafka domek z 2 półkami, 1 szt.
• 092200 Quadro - drzwiczki małe 90 st.
mocowane do korpusu - białe, 3 szt.
• 092212 Quadro - drzwiczki średnie 90 st. –
białe, 2 szt.
•  wym. 354,2 x 41,5 x 167 cm

1 3 429,10 zł 3 429,10 zł
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092195-2 Quadro - szafka-
domek - limonkowa

Szafka - kryjówka w kształcie domku z
aplikacją - ścianką z oknem. Dzieci mogą
usiąść wygodnie w środku, zrelaksować i
wyciszyć. Do uzupełnienia szafki można
wykorzystać siedziska (101486 lub 101487,
sprzedawane osobno). Wykonany z płyty
laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu
oraz sklejki lakierowanej o gr. 18 mm,
piankowe materace pokryte trwałą tkaniną
PCV, łatwą do utrzymania w czystości. •
wym. 130 x 60 x 173,5 cm.

1 1 799,90 zł 1 799,90 zł

101426 Materac narożny do
kącika
Marchewkowe pole

Materace zostały wykonane z wytrzymałej
pianki pokrytej trwałą tkaniną PCV, łatwą do
utrzymania w czystości. Sensoryczne
aplikacje uatrakcyjnią zabawę i pomogą
dzieciom rozwijać percepcję dotykową.
Wszystkie dodatkowe elementy są pokryte
tkaniną bawełnianą.
• wym. 135 x 135 x 50 cm
• wys. materaca 15 cm
• kółko wykonane z futerka o śr. 25 cm
• 2 marchewki z natką, odpinane na rzep
• wym. marchewki 25 x 50 cm
• wym. natki 43 x 30 cm.

Miękkie, bezpieczne kąciki zabaw to idealne
miejsce do spędzania wolnego czasu.
Radosna kolorystyka i ciekawe aplikacje
sprawią, że kącik stanie się ulubionym
miejscem zabaw wszystkich maluchów.

Baldachim pasujący do kącika jest dostępny
pod kodem 101424 (sprzedawany osobno).

1 1 199,90 zł 1 199,90 zł
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101486 Materac-siedzisko
szare

Wygodny materac uzupełniający szafkę-
domek Quadro (092195), można go
wykorzystać także jako osobne siedzisko.
Wykonany z pianki, pokryty trwałą tkaniną
PCV, łatwą do utrzymania w czystości.
• wym. 126 x 55,5 x 14 cm • wys. boków 94
i 75 cm
 

1 899,90 zł 899,90 zł

101424 Baldachim do kącika
Marchewkowe pole

Baldachimy do kącików narożnych
wykonane z tkaniny bawełnianej, do
zamocowania na ścianie - na każdym rogu
umieszczono kółka z tkaniny kaletniczej, za
pomocą których baldachim mocuje się do
ściany (brak dodatkowych elementów
mocujących w zestawie). Wskazana
wysokość mocowania baldachimu to 170 cm.
• dł. boku 200 cm
• 2 rybki/pszczółki o wym. 10 x 15 cm na
sznurkach o dł. 16 cm

Miękkie, bezpieczne kąciki zabaw to idealne
miejsce do spędzania wolnego czasu.
Radosna kolorystyka i ciekawe aplikacje
sprawią, że kącik stanie się ulubionym
miejscem zabaw wszystkich maluchów.

1 199,90 zł 199,90 zł
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099621 Krokodyl
manipulacyjno-
sensoryczny

Krokodyl wyposażony w przesuwankę,
ruchome koła zębate, drążki z kształtami
geometrycznymi, dzwoneczki, kolorowe
szybki i lusterko. W tylnej części oraz po
bokach znajdują się materace, na których
dziecko może wygodnie usiąść lub położyć
się.
• wym. 174 x 54 (+ po 8 cm na drewniane
drążki z każdej strony) x 48 cm
• wys. siedziska 23 cm
• gł. siedziska 26 cm
• wym. ścianki oddzielającej 50 x 48 cm
• wym. bocznych materacy 174 x 40 cm

Kąciki zabaw w kształcie krokodyla lub
kurki zachęcą najmłodszych do kreatywnej
zabawy stymulującej zmysły. Kryją w sobie
wiele elementów ruchomych, dotykowych i
piszczących, dzięki którym pozwolą
dzieciom na poznawanie nowych kształtów,
faktur, materiałów i dźwięków. Na ściance
za siedziskiem można zamontować dowolną
tabliczkę manipulacyjną (118204-209,
118261-268, sprzedawane osobno). Kołki do
ich montażu znajdują się z zestawie z
krokodylem lub kurką.
• od 2 lat

1 1 799,90 zł 1 799,90 zł

096955 Blat kwadratowy
biały

Blaty wykonane z płyty laminowanej o gr. 18
mm, w 4 kolorach: czerwonym, niebieskim,
zielonym i żółtym, wykończone obrzeżem
PCV o gr. 2 mm w tym samym kolorze. Blaty
dostępne w dwóch kształtach: kwadratowym
i prostokątnym. Do blatów mogą być
dobrane nogi kwadratowe w 4 wysokościach
lub nogi okrągłe z regulowaną wysokością
(sprzedawane osobno). • wym. blatu 74 x 74
cm

3 299,90 zł 899,70 zł
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101237 Zestaw pianek
malucha

Zestaw pianek składający się z 8 części.
• wym. 60 x 50 x 20 cm oraz 60 x 50 x 30
cm

Pianki obszyte trwałą tkaniną, łatwą do
utrzymania w czystości. Elementy tworzą tor
przeszkód dla maluchów, które zaczynają
ćwiczyć i rozwijać swoją koordynację
ruchową. Pianki są kompatybilne z
zestawami (101237, 101316). Oraz mogą
być uzupełniane pojedyńczymi elementami
(101294 - 101301).

• wym. 50 cm x 60 cm x 30 cm

1 1 999,90 zł 1 999,90 zł

126500 Nogi okrągłe 40 - 58
cm, 4 szt.

Komplet drewnianych nóg do blatów z
kolorowym obrzeżem i blatów kolorowych.
Zamocowanie nóg pozwala na regulowanie
wysokości stołów poprzez dokręcanie
końcówek. Możliwe jest uzyskanie 4, 3 lub 2
wysokości stołów w zależności od
wybranego wariantu. Podane długości nóg
odpowiadają wysokości stolika po ich
zamontowaniu. Śruby do zamontowania nóg
zawsze umieszczane są przy blatach.
• 3 dokrętki • 4 szt. • rozm. 0, 1, 2, 3 (40,
46, 52, 58 cm)
• 2 dokrętki • 4 szt. • rozm. 3, 4, 5 (58, 64,
70 cm)
• 1 dokrętka • 4 szt. • rozm. 3, 4 (58, 64 cm)
 

1 199,90 zł 199,90 zł
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133316 Krzesło Bambino
rozm. 1 białe

Krzesło Bambino dostępne jest w
rozmiarach 0 – 6 dzięki czemu mogą z nich
korzystać zarówno dzieci w żłobku,
przedszkolu jak i dzieci oraz nauczyciele w
szkole. To klasyczne i bardzo popularne
krzesełko w placówkach szkolnych
wykonane z lakierowanej sklejki bukowej i
stelażu  w szerokiej gamie kolorystycznej.  
Kolorystyka krzesełek Bambino Krzesełka
Bambino w rozmiarach 0, 1, 2 przeznaczone
do żłobków i przedszkoli dostępne są aż w
ośmiu kolorach stelaża (czerwonym,
niebieskim, zielonym, żółtym,
pomarańczowym, białym, fioletowym i
srebrnym). Krzesełka przedszkolne i szkolne
 w rozmiarach 3-5 maja stelaż w sześciu
kolorach:  czerwonym, niebieskim, zielonym,
żółtym, białym i srebrnym. Rozmiar 6
występuje dodatkowo w kolorze
pomarańczowym. Tak szeroka kolorystyka
pozwala na dobór koloru stelażu krzeseł
zgodnie z zaleceniami SANEPID-u. Ważne
jednak, że bez względu na kolor stelaża
krzesła kolory zatyczek na oparciu wskazują
na jego rozmiar zgodnie z normą i
wymaganiami Sanepidu.   Wysoka jakość
krzeseł do żłobków i przedszkoli szkół. Dużą
zaletą krzeseł Bambino jest ich stabilność i
wygoda podczas użytkowania przez
uczniów. Wyprofilowane siedzisko eliminuje
ucisk pod kolanami w trakcie stosunkowo
długiego siedzenia w przedszkolu czy szkole
a delikatnie zaokrąglone oparcie zapewnia
wygodę w oparciu. Tylne nóżki są delikatnie
odchylone do tyłu, co zwiększa stabilność i
zapobiega bujaniu się przez dzieci. Nóżki
krzesełek Bambino wyposażone zostały w
stopki z ...
Więcej informacji na stronie
www.mojebambino.pl

12 109,90 zł 1 318,80 zł

https://mojebambino.pl
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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

095449 Quadro - biurko z
szafką i 1 szufladą -
limonkowe, w
klonowej skrzyni

Biurko wykonane z płyty laminowanej w
tonacji klonu lub białej o gr. 18 mm, z
kolorowymi elementami wykonanymi z płyty
o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną
termoplastyczną.
• 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
Drzwiczki wyposażone w zamek. Do wyboru
drzwiczki bez cichego domyku (zawiasy 180
stopni) lub z cichym domykiem (zawiasy 90
stopni). 

1 699,90 zł 699,90 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
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095667B Szafa na łóżeczka
501001, 501013,
092810 - drzwi
zielone, lakierowane

Szafa przeznaczona do przechowywania
maksymalnie 10 szt. łóżeczek
przedszkolnych (501001, 501013, 092810
sprzedawane osobno). Przerwy pomiędzy
miejscami na łóżeczka umożliwiają
przechowywanie ich wraz z pościelą. Otwory
w drzwiach ułatwiają wentylację. Zawiasy
umożliwiają otwieranie drzwi szafy pod
kątem 180 stopni (włożenie łóżeczek
możliwe jest tylko po całkowitym otworzeniu
drzwi). Wykonana z płyty laminowanej o gr.
18 mm, w tonacji brzozy. Drzwi wykonane z
lakierowanej płyty MDF. Dla większej
stabilności szafę powinno się przymocować
do ściany. Elementy mocujące w zestawie.
• wym. 138,6 x 70 x 203 cm

• wym. 70 x 138.6 x 203

2 2 499,90 zł 4 999,80 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

056112 Dywan
jednokolorowy -
szary 4 x 5 m

Dywan o jednolitym kolorze. Skład runa
100% PP heat-set frise przędza pojedyncza.
Posiadaja Certyfikat Zgodności tzn. atest
Higieniczny. Pokryty środkiem
uniepalniającym.
• wysokość runa: 7 mm
• kilka wymiarów do wyboru
 

1 2 199,90 zł 2 199,90 zł
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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

356198 Cekinowe lustro -
kwiatek, srebrny

Kolorowe, dekoracyjne lusterka przyciągną
uwagę dzieci i zachęcą je do dotykania
cekinowej powierzchni, przeglądania się w
lusterkach ukrytych w płatkach.
Przeciągnięcie dłonią po cekinach sprawi, że
powierzchnia "zmieni" kolor. Kontakt z
szorstką powierzchnią cekinów stanowi
także dobre ćwiczenie sensoryczne.
Wykonane z drewna, akrylu i tkaniny
pokrytej cekinami. Brak elementów
montażowych w zestawie.
• wym. 77 x 55 x 2,5 cm
• od 3 lat

1 599,90 zł 599,90 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
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356199 Cekinowe lustro -
kwiatek, żółty

Kolorowe, dekoracyjne lusterka przyciągną
uwagę dzieci i zachęcą je do dotykania
cekinowej powierzchni, przeglądania się w
lusterkach ukrytych w płatkach.
Przeciągnięcie dłonią po cekinach sprawi, że
powierzchnia "zmieni" kolor. Kontakt z
szorstką powierzchnią cekinów stanowi
także dobre ćwiczenie sensoryczne.
Wykonane z drewna, akrylu i tkaniny
pokrytej cekinami. Brak elementów
montażowych w zestawie.
• wym. 77 x 55 x 2,5 cm
• od 3 lat

1 599,90 zł 599,90 zł

356201 Cekinowa trawa Efektowna dekoracja a zarazem ćwiczenie
sensoryczne dla dziecięcych dłoni. Cekiny
tworzą piękne efekty wizualne i po
przeciągnięciu po nich ręką "zmieniają"
kolor. Wykonane z drewna i tkaniny pokrytej
cekinami. Brak elementów montażowych w
zestawie.
• 2 szt.
• wym. 60 x 34 x 1,5 cm
• od 3 lat

1 499,90 zł 499,90 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

1 59,90 zł 59,90 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
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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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519202 Krzesełko do
karmienia Paulo

Wielofunkcyjne krzesełko do karmienia,
które rośnie razem z dzieckiem. Najpierw
służy jako krzesełko do karmienia, następnie
nadstawka na krzesło, aż w końcu staje się
krzesłem dla samodzielnego dziecka.
Krzesełko wyposażone jest w regulowaną
tacką z nakładką, podnóżek, oraz stalowe
nożki z dwustopniową regulacją wysokości.
Bezpieczeństwo malucha zapewniają
trzypunktowe pasy bezpieczeństwa.
• wym. całkowite 60 x 57 x 91 cm
• wym. po złożeniu 45 x 43 x 65
• od 6 miesięcy

5 599,90 zł 2 999,50 zł

Łączna wartość: 33 934,70 zł


