OFERTA
SPRZĘT ZRĘCZNOŚCIOWY
SPIS TREŚCI:
STRONA 2
STRONA 3
STRONA 54
STRONA 77
STRONA 78
STRONA 81
STRONA 96
STRONA 111
STRONA 114

- DRABINKI, ŁAWKI I SKRZYNIE GIMNASTYCZNE
- SPRAWNOŚĆ RUCHOWA I ZABAWA
- DROBNY SPRZĘT SPORTOWY
- ZESTAW UNI HOKEJ
- MATERACE
- ZESTAWY BRYŁ
- KLOCKI POJEDYŃCZE
- SUCHE BASENY
- SIEDZISKA DLA DZIECI

Staramy się aby
sprzedawane przez nas
produkty były w
atrakcyjnych cenach.
Jeżeli
znajdziesz produkt
o identycznych parametrach
jak w naszej ofercie, ale
w niższej cenie –
poinformuj nas o tym, a my
postaramy się tak
wynegocjować ceny z
Producentem/Dostawcą
aby obniżyć cenę i
sprzedać Ci produkt
taniej.

P.H.U. BIS-MW s.c.
ul. Michałowicza 13
02-495 Warszawa
Od 21-11-2008 r.
nieprzerwanie uczestniczymy
w programie Rzetelna Firma
i udostępniamy szereg
informacji świadczących
o naszej wiarygodności.

Ceny w ofercie zawierają podatek VAT

Ceny z VAT

SPRZĘT SPORTOWY I ZRĘCZNOŚCIOWY
Drabinki, ławki i skrzynie gimnastyczne:

- DRABINKI:
Wykonana z drewna iglastego, szczeble z drewna iglastego, liściastego, bukowego
- Drabinka gimnastyczna pojedyncza przedszkolna (sz)
2,00 x 0,60 m.
- Elementy do mocowania drabinek (sz)

427,00 zł.
19,00 zł. / 1 szt.

- ŁAWKI GIMNASTYCZNE:

Wykonane z drewna iglastego na nogach stalowych posiadających gumowe stopki.
Kształtowniki stalowe, ocynkowane łączące elementy ławki usztywniają jej konstrukcję
zapewniając stabilność oraz bezpieczeństwo eksploatacji. Wszystkie krawędzie płyty,
belki oraz nóg są zaokrąglone. Ławka posiada zaczep umożliwiający zawieszenie na
drabinkę lub skrzynię gimnastyczną.
- Ławka gimnastyczna – nogi metalowe (sz)
2,00 x 0,22 x 0,30
- Ławka gimnastyczna – nogi metalowe (sz)
2,50 x 0,22 x 0,30

394,00 zł.
493,00 zł.

Wykonana z drewna iglastego na nogach drewnianych posiadających gumowe stopki.
Kształtowniki stalowe, ocynkowane łączące elementy ławki usztywniają jej konstrukcję
zapewniając stabilność oraz bezpieczeństwo eksploatacji. Wszystkie krawędzie płyty,
belki oraz nóg są zaokrąglone. Ławka posiadają zaczep umożliwiający zawieszenie na
drabinkę lub skrzynię gimnastyczną.
- Ławka gimnastyczna – nogi drewniane (sz)
2,00 x 0,22 x 0,30
- Ławka gimnastyczna – nogi drewniane (sz)
2,50 x 0,22 x 0,30

443,00 zł.
550,00 zł.
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- Skrzynia jednoczęściowa, przedszkolna
460,00 zł.
Wymiary: wysokość 57cm, szerokość 40cm, długość 68cm;
Skrzynia jednoczęściowa;
Skrzynia wykonana ze sklejki iglastej;
Górny segment stanowi płyta wiórowa gr.18 mm, mata włókna kokosowego gr.40 mm,
pianka PV 15 mm pokryta sztuczną lub naturalną skórą.

Sprawność ruchowa i zabawa:
KOLOROWE PIŁKI

Aktywna piłka okrągła 50 cm
Przezroczysta duża okrągła piłka ma wewnątrz kolorowe piłeczki. Dziecko ćwicząc wprawia
je w ruch, co motywuje je do dalszej zabawy i stymuluje wzrok.
 okrągła
 średnica 50 cm

115,00 zł.

Aktywna piłka owalna 55 cm / 90 cm
209,00 zł.
Przezroczysta duża piłka ma wewnątrz kolorowe piłeczki. Dziecko ćwicząc wprawia je w ruch, co
motywuje je do dalszej zabawy i stymuluje wzrok.
 średnica 55 cm
 długość 90 cm
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Duża piłka owalna 40 cm / 65 cm – czerwona
Owalne piłki z lekkim wklęśnięciem. Doskonałe do zabawy i rehabilitacji.
Kolory zależne od rozmiaru.
 długość 65 cm
 średnica 40 cm

115,00 zł.

Duża piłka owalna 55 cm / 90 cm – żółta
Owalne piłki z lekkim wklęśnięciem. Doskonałe do zabawy i rehabilitacji.
Kolory zależne od rozmiaru.
 długość 90 cm
 średnica 55 cm

165,00 zł.

Duża piłka owalna 30 cm / 50 cm – niebieska
Owalne piłki z lekkim wklęśnięciem. Doskonałe do zabawy i rehabilitacji.
Kolory zależne od rozmiaru.
 długość 50 cm
 średnica 30 cm

99,00 zł.

Duża piłka owalna 70 cm / 115 cm – niebieska
Owalne piłki z lekkim wklęśnięciem. Doskonałe do zabawy i rehabilitacji.
Kolory zależne od rozmiaru.
 długość 115 cm
 średnica 70 cm

199,00 zł.
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Duża piłka owalna 85 cm / 130 cm – czerwona
Owalne piłki z lekkim wklęśnięciem. Doskonałe do zabawy i rehabilitacji.
Kolory zależne od rozmiaru.
 długość 130 cm
 średnica 85 cm

Duża piłka sensoryczna 65 cm – seledynowa
Duża piłka z wypustkami, oprócz ćwiczeń ruchowych, zapewnia także stymulację dotykową.
 1 sztuka
 średnica 65 cm

Duża piłka sensoryczna 100 cm – czerwona
Duża piłka z wypustkami, oprócz ćwiczeń ruchowych, zapewnia także stymulację dotykową.
 1 sztuka
 średnica 100 cm

269,00 zł.

109,00 zł.

279,00 zł.

Duża piłka sensoryczna
129,00 zł.
Duża jasna, nadmuchiwana piłka o subtelnej fakturze powierzchni, zawierająca tysiące
drobnych, plastikowych paciorków, które kręcąc się i tańczą, gdy piłka jest popychana i walcowana.
Idealny do delikatnego, kontrolowanego treningu fizycznego, w którym dzieci mogą kręcić się lub
przekazywać piłkę do siebie. Idealna na sesje wyciszające, poprawia koncentracje.
Wspiera :
 koordynację ręka-oko,
 umiejętności motoryczne,
 zmysły,
 umiejętności współpracy.
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Duże piłki fakturowe
117,00 zł.
Piłki wykonane są z miękkiego tworzywa, wypełnionego powietrzem, o wielkości
dopasowanej do rąk dziecka. Idealna wielkość, atrakcyjne kolory i zróżnicowana powierzchnia
sprawiają, że dzieci z ochotą będą dotykać piłki i porównywać je ze sobą. Każda piłka wydaje
piszczący dźwięk po ściśnięciu, co będzie dodatkowym motywującym czynnikiem w zabawie lub terapii.
Wiek: od 12 m-cy
Zawartość:
 6 piłek z miękkiego tworzywa - w 6 różnych kolorach - o 6 różnych powierzchniach - śr. 11 cm

Fikuśne piłki
129,00 zł.
Zestaw czterech nadmuchiwanych kulek o charakterystycznych i niezwykłych kształtach, o różnych
fakturach i kolorach. Świetna zabawa w rzucaniu, łapaniu, walcowaniu i odbijaniu, ponieważ nieregularne
kształty sprawiają, że odbijają się one od siebie i poruszają w nieprzewidywalnych kierunkach,
wymagających oczekiwań i koordynacji dłoni i oczu.
Wymiary:
 niebieskie nieprzezroczyste rugby 250 mm,
 zielona półprzezroczysta piramida ( 180 mm,
 fioletowa nieprzezroczysta, wielostronna (220 mm),
 przezroczysta powierzchnia ostra (150 mm).

Kolekcja sensorycznych piłeczek
149,00 zł.
Starannie wyselekcjonawany zestaw 10 piłeczek do stymulacji dotykowej lub zróżnicowanych zabaw
ruchowych. Dzieci z przyjemnością będą dotykać, opisywać, porównywać, odgadywać i doskonale się
bawić.
Wiek: od 3 lat
 10 piłeczek największa o średnicy 12 cm
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Magiczna piłka
Wyjątkowa piłka, którą polubią wszystkie dzieci. Posiada ona wełniany pokrowiec,
w środku którego umieszczamy balon i nadmuchujemy go. Piłka lata lekko jak balon,
choć ma inny tor lotu. Pokrowiec jest tak wytrzymały, iż utrzyma ciężar dorosłej osoby.
Nadmuchana piłka ma średnicę 25 cm. Dostarczana jest z 3 balonami.

19,00 zł.

Piłeczka aksamitna – bąble
Piłeczka zachwycająca swoją strukturą. Kauczukowy środek obity miękkim, aksamitny
welurem o intensywnej barwie. Do rzucania, toczenia, łapania, dotykania...
Od 2 lat
 1 sztuka - średnica 10 cm - waga 130 g

29,90 zł.

Piłeczka aksamitna – fale
Piłeczka zachwycająca swoją strukturą. Kauczukowy środek obity miękkim, aksamitny
welurem o intensywnej barwie. Do rzucania, toczenia, łapania, dotykania...
Od 2 lat
 1 sztuka - średnica 10 cm - długość 14 cm - waga 120 g

29,90 zł.

Piłeczka aksamitna – stożki
Piłeczka zachwycająca swoją strukturą. Kauczukowy środek obity miękkim, aksamitny
welurem o intensywnej barwie. Do rzucania, toczenia, łapania, dotykania...
Od 2 lat
 1 sztuka - średnica 10 cm - waga 120 g

29,90 zł.

Piłeczka aksamitna – wgłębienia
Piłeczka zachwycająca swoją strukturą. Kauczukowy środek obity miękkim, aksamitny

25,90 zł.
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welurem o intensywnej barwie. Do rzucania, toczenia, łapania, dotykania...
Od 2 lat
 1 sztuka - średnica 10 cm - waga 100 g

Piłeczki aksamitne - antystresowe do ściskania
Idealne do odstresowania się, do terapii ręki, jak i również do zabaw w łapanie.
Piłeczki są miękkie w dotyku, jednak wcale nie takie miękkie, gdy je ścisnąć.
Wielkość dopasowana do pięści.
Piłeczki zachwycające swoją strukturą. Kauczukowy środek obity miękkim, aksamitny
welurem o intensywnej barwie. Do rzucania, toczenia, łapania, dotykania...
Od 2 lat
 3 sztuki o średnicy 5 cm.

49,90 zł.

Piłeczki aksamitne – edukacyjne
89,90 zł.
Na powierzchni piłeczek wytłoczone są kształty, cyfry i litery. Rzucając lub odbijając
piłeczki dzieci jednocześnie oswajają się z tym, czego będą się wkrótce uczyć.
Piłeczki zachwycające swoją strukturą. Kauczukowy środek obity miękkim, aksamitny welurem o
intensywnej barwie. Do rzucania, toczenia, łapania, dotykania...
Od 2 lat.
 Średnica 10 cm – 3 sztuki

Piłeczki aksamitne – trening reakcji
Dzieci mogą piłeczki rzucać i odbijać, bez obaw o zranienie. Piłeczki zachwycające
swoją strukturą. Kauczukowy środek obity miękkim, aksamitny welurem o
intensywnej barwie. Do rzucania, toczenia, łapania, dotykania...
Od 2 lat.
 Średnica 10 cm – 3 sztuki

79,90 zł.
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Piłeczki Emocje - 20 cm - 6 sztuk
Kolorowe piłeczki do przeprowadzania atrakcyjnych zabaw ruchowych w grupie,
a także do obserwacji psychologicznej. Każda piłeczka wyraża inną emocję.

95,00 zł.

Piłeczka do ściskania
Wykonana z pianki poliuretanowej o specjalnej "oddychającej" strukturze. Można ścisnąć
ją w dłoni mocno, zmieniając jej kształt - a ona i tak powróci do pierwotnego wyglądu
w kilka sekund. Przydatna do ćwiczeń mięśni dłoni, a także do zabaw w rzucanie i łapanie.
Od 3 lat
 Średnica 7 cm - waga 27 g - 1 sztuka

11,90 zł.

Piłeczka Koosh - 8 cm
Piłeczka wykonana ze związanych gumeczek. Zapewnia dzieciom nowe doznania podczas
łapania i rzucania.
 Średnica 8 cm - cena za 1 sztukę.

17,90 zł.

Piłeczka sensoryczna "jeżyk" - 10 cm - 165 g
Piłeczka typu "jeżyk" z kolczastymi wypustkami - do zabaw stymulujących dotyk, do masażu
i do terapii
 Średnica 10 cm - waga ok. 165 g - kolory losowe

14,50 zł.
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Piłeczka sensoryczna "jeżyk" - 7 cm - 50 g
Piłeczka typu "jeżyk" z kolczastymi wypustkami - do zabaw stymulujących dotyk, do masażu
i do terapii
 Średnica 7 cm - waga ok. 50 g - kolory losowe

11,50 zł.

Piłeczka sensoryczna "jeżyk" - 5 cm - 20 g
Piłeczka typu "jeżyk" z kolczastymi wypustkami - do zabaw stymulujących dotyk, do masażu
i do terapii
 Średnica 5 cm - waga ok. 20 g - kolory losowe

9,50 zł.

Piłeczka z ogonem – tęczowa
Skórzana piłeczka z przymocowanym kolorowym ogonem z materiału. Ogon ułatwia łapanie
i stwarza możliwość zorganizowania punktowanych zabaw.
Piłeczka o średnicy 6.5 cm i wadze 90 g. Ogon ma długość 95 cm.

23,00 zł.

Piłeczki chwytne 10 cm - 6 sztuk
Piłeczki wyróżniają się bardzo dobrą chwytnością dzięki specjalnej strukturze powierzchni.
Ich materiał jest przyjemny w dotyku, a kolorystyka - tęczowa. Dodatkowym atutem piłeczek
jest dobre odbicie.
Od 3 lat
 6 piłeczek - średnica 10 m - waga 85 g - kolory tęczowe

79,00 zł.

Piłeczki jeżyki 8 cm, 2 sztuki pomarańczowe
Małe piłeczki z dłuższymi wypustkami. Doskonałe do chwytania i stymulowania zmysłu
dotyku skóry.
 2 sztuki w komplecie
 średnica 8 cm

25,00 zł.
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Piłeczki sensoryczne - jednolite kolory - 10 cm - 4 sztuki
Piłeczki posiadają kolczaste wypustki o zaokrąglonych końcówkach. Piłeczki dobrze
się odbijają. Zachęcają do łapania i rzucania, mogą być stosowane w gimnastyce korekcyjnej,
terapii i masażu relaksującym.
Od 6 m-cy
 4 piłeczki w 4 kolorach - śr. 10 cm - bez ftalanów

73,00 zł.

Piłeczki sensoryczne - kolorowe wypustki - 10 cm - 4 sztuki
85,00 zł.
Piłeczki posiadają kolczaste wypustki o zaokrąglonych końcówkach. Piłeczki dobrze się
odbijają. Zachęcają do łapania i rzucania, mogą być stosowane w gimnastyce korekcyjnej,
terapii i masażu relaksującym.
Piłeczki wyróżniają się zaakcentowaniem wypustek, których kolor różni się od koloru piłeczki.
Od 6 m-cy
Zawartość: 4 piłeczki w 4 kolorach - śr. 10 cm - bez ftalanów

Piłeczki sensoryczne - komplet 4 sztuk w 2 rozmiarach
105,00 zł.
Praktyczny zestaw piłeczek sensorycznych w dwóch rodzajach. Na mniejszych piłeczkach
wypustki są rozmieszczone gęściej, a na większych - rzadziej. Dodatkowo w każdym rozmiarze
jedna piłeczka jest wykonana z przezroczystego tworzywa. Piłeczki dobrze się odbijają. Zachęcają
do łapania i rzucania, mogą być stosowane w gimnastyce korekcyjnej, terapii i masażu relaksującym.
Od 6 m-cy
Zawartość: 2 piłeczki o śr. 10 cm - 2 piłeczki o śr. 18 cm - w 4 kolorach - bez ftalanów

Piłeczki sensoryczne 10 cm - 2 sztuki żółte
Wysokiej jakości piłka pompowana z wypustkami do ćwiczeń i terapii.
 2 sztuki w komplecie
 średnica 10 cm

35,00 zł.
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Piłeczki z wypustkami 12 cm - 6 sztuk
Miękkie piłki do zabawy dla dzieci z wypustkami, które ułatwiają chwytanie.
Oprócz zwykłej funkcji zabawy, pobudzają zmysły dotyku i czucia.
 średnica 12 cm
 6 piłeczek w tęczowych kolorach

99,00 zł.

Piłeczki żonglerskie - 3 sztuki
Kolorowe i miękkie piłeczki do ćwiczeń w żonglowaniu.
Rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową, zręczność i refleks.
 3 sztuki
 Średnica 5 cm
 waga 50 g

14,90 zł.

Piłka ażurowa - 10 cm
Siateczkowa struktura piłeczki ułatwia jej łapanie i rzucanie. Zastosowanie miękkiego
tworzywa zapewnia też pełne bezpieczeństwo w czasie ćwiczeń.
Piłeczkę można też toczyć niczym kulę od kręgli.
Od 2 lat
Zawartość: 1 piłeczka - średnica 10 cm - kolory losowe

33,00 zł.

Piłka ażurowa - 22 cm
Siateczkowa struktura piłeczki ułatwia jej łapanie i rzucanie. Zastosowanie miękkiego
tworzywa zapewnia też pełne bezpieczeństwo w czasie ćwiczeń.
Piłeczkę można też toczyć niczym kulę od kręgli.
Od 2 lat
Zawartość: 1 piłeczka - średnica 22 cm - kolory losowe

59,00 zł.
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Piłka dmuchana Extra 28 cm
Bardzo wytrzymała piłka typu "plażowego" zaprojektowana specjalnie do użytku
w placówkach oświatowych. Grubość winylowej powłoki jest dwukrotna,
a zgrzewy dodatkowo wzmocnione.
Od 2 lat
 Średnica 28 cm

12,90 zł.

Piłka do ćwiczeń
Wytrzymała piłka gimnastyczna zamocowana na sznurku. Dzieciom łatwo jest trenować
podrzuty rękami lub nogami, gdyż piłka jest zawsze w pobliżu.
 Średnica 20 cm.

57,00 zł.

Piłka dźwiękowa - 16 cm
79,00 zł.
Piłka dźwiękowa - 23 cm
89,90 zł.
Mocna piłka do ćwiczeń różnego rodzaju, tak sensorycznych jak i sportowych.
Zewnętrzna powłoka wykonana z mocnego tworzywa, co gwarantuje odpowiednią wagę do toczenia
na odległość oraz wysoką absorpcję na upadki. Wewnątrz piłki umieszczone są trzy
dzwoneczki, które wydają dźwięk podczas toczenia. Istotną zaletą konstrukcji tej piłki jest
sześć otworów w powłoce, które sprawiają, że dźwięk dzwoneczków jest dobrze słyszalny.
Od 3 lat
 1 piłka (śr. 23 cm, waga 600 g) - wewnątrz piłki 3 dzwoneczki - dostarczana
bez opaski na oczy
 1 piłka (śr. 16 cm, waga 600 g) - wewnątrz piłki 3 dzwoneczki - dostarczana
bez opaski na oczy

Piłka gimnastyczna Classic 45 cm – żółta
55,00 zł.
Wysokiej jakości piłka dmuchana przeznaczona do różnej aktywności ruchowej: gimnastyka,
zabawy ruchowe, rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych.
 Średnica 45 cm.
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Piłka gimnastyczna Gym 30 cm – fuksja
Wysokiej jakości dmuchane piłki do różnorodnej aktywności ruchowej: gimnastyka, zabawy
grupowe, rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych.

39,00 zł.

Piłka gimnastyczna Plus 55 cm – czerwona
69,00 zł.
Wysokiej jakości piłka treningowa/rehabilitacyjna nadająca się również do siedzenia, dostępna
w 3 rozmiarach. Piłka GYMNIC CLASSIC PLUS jest polecana do ćwiczeń rehabilitacyjnych
dla dzieci i dorosłych, jak i do zabawy. Wykorzystywana do treningu ogólnorozwojowego,
wzmacniania mięśni grzbietu, ćwiczeń koordynacyjnych oraz korekcji wad postawy. Idealna
do przeprowadzenia właściwej rozgrzewki i rozciągnięcia przed treningiem, co zmniejsza
ryzyko kontuzji. Powinniśmy zwracać szczególną uwagę na nasze newralgiczne miejsca:
plecy, kolana i ramiona, które można wzmocnić poprzez ćwiczenia na piłce. Jest rekomendowana
dla kobiet w ciąży. Dzięki dodatkowemu zanezpieczeniu BRQ (ABS), nawet po przypadkowym
przebiciu piłka nie pęka gwałtownie, lecz bardzo powoli traci powietrze. Dzięki temu ćwiczący
unika ryzyka ewentualnego upadku.
Wskazówki dot. użytkowania piłek:
 Należy dopilnować, by ciśnienie w piłkach było prawidłowe. Często piłki używane są ze zbyt
małym ciśnieniem, co powoduje, że użytkownik 'zapada się' w piłce.
 Nasze piłki wykonane są z najwyższej jakości materiałów. Tańsze imitacje z cieńszego materiału
nie są na pewno tak trwałe i stabilne.
 Unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami i narożnikami.
 Należy mieć na uwadze, że piłki nie są cudownym lekiem na bóle kręgosłupa, ale przydatnym
środkiem zapobiegawczym i rehabilitacyjnym.

Piłka gimnastyczna Plus 65 cm – niebieska
95,00 zł.
Wysokiej jakości piłka treningowa/rehabilitacyjna nadająca się również do siedzenia, dostępna
w 3 rozmiarach. Piłka GYMNIC CLASSIC PLUS jest polecana do ćwiczeń rehabilitacyjnych
dla dzieci i dorosłych, jak i do zabawy. Wykorzystywana do treningu ogólnorozwojowego,
wzmacniania mięśni grzbietu, ćwiczeń koordynacyjnych oraz korekcji wad postawy. Idealna
do przeprowadzenia właściwej rozgrzewki i rozciągnięcia przed treningiem, co zmniejsza ryzyko
kontuzji.
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Powinniśmy zwracać szczególną uwagę na nasze newralgiczne miejsca: plecy, kolana
i ramiona, które można wzmocnić poprzez ćwiczenia na piłce. Jest rekomendowana dla kobiet
w ciąży. Dzięki dodatkowemu zanezpieczeniu BRQ (ABS), nawet po przypadkowym przebiciu
piłka nie pęka gwałtownie, lecz bardzo powoli traci powietrze. Dzięki temu ćwiczący unika
ryzyka ewentualnego upadku.
Wskazówki dot. użytkowania piłek:
 Należy dopilnować, by ciśnienie w piłkach było prawidłowe. Często piłki używane są ze zbyt
małym ciśnieniem, co powoduje, że użytkownik 'zapada się' w piłce.
 Nasze piłki wykonane są z najwyższej jakości materiałów. Tańsze imitacje z cieńszego materiału
nie są na pewno tak trwałe i stabilne.
 Unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami i narożnikami.
 Należy mieć na uwadze, że piłki nie są cudownym lekiem na bóle kręgosłupa, ale przydatnym
środkiem zapobiegawczym i rehabilitacyjnym.

Piłka gimnastyczna Plus 75 cm – żółta
95,00 zł.
Wysokiej jakości piłka treningowa/rehabilitacyjna nadająca się również do siedzenia, dostępna
w 3 rozmiarach. Piłka GYMNIC CLASSIC PLUS jest polecana do ćwiczeń rehabilitacyjnych
dla dzieci i dorosłych, jak i do zabawy. Wykorzystywana do treningu ogólnorozwojowego,
wzmacniania mięśni grzbietu, ćwiczeń koordynacyjnych oraz korekcji wad postawy. Idealna
do przeprowadzenia właściwej rozgrzewki i rozciągnięcia przed treningiem, co zmniejsza ryzyko
kontuzji. Powinniśmy zwracać szczególną uwagę na nasze newralgiczne miejsca: plecy, kolana
i ramiona, które można wzmocnić poprzez ćwiczenia na piłce. Jest rekomendowana dla kobiet
w ciąży. Dzięki dodatkowemu zanezpieczeniu BRQ (ABS), nawet po przypadkowym przebiciu
piłka nie pęka gwałtownie, lecz bardzo powoli traci powietrze. Dzięki temu ćwiczący unika ryzyka
ewentualnego upadku.
Wskazówki dot. użytkowania piłek:
 Należy dopilnować, by ciśnienie w piłkach było prawidłowe. Często piłki używane są ze zbyt
małym ciśnieniem, co powoduje, że użytkownik 'zapada się' w piłce.
 Nasze piłki wykonane są z najwyższej jakości materiałów. Tańsze imitacje z cieńszego materiału
nie są na pewno tak trwałe i stabilne.
 Unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami i narożnikami.
 Należy mieć na uwadze, że piłki nie są cudownym lekiem na bóle kręgosłupa, ale przydatnym
środkiem zapobiegawczym i rehabilitacyjnym.

Piłka lekarska 500 g – zielona
Piłka lekarska 1000 g – czerwona
Piłka lekarska 2000 g – żółta
Piłka lekarska 3000 g – niebieska
Piłka lekarska 4000 g – niebieska

29,00 zł.
37,00 zł.
59,00 zł.
89,00 zł.
109,00 zł.
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Piłka lekarska z gumy, wypełniona żelem. Powierzchnię ma pokrytą delikatnymi wypustkami,
które umożliwiają pewny chwyt. Ze względu na niewielkie rozmiary jest idealna do ćwiczeń
z dziećmi oraz do treningów w piłce ręcznej, czy koszykówce. Charakteryzuje się długą
żywotnością.

Piłka miękka Over Ball 26 cm
Miękka piłka do zabawy i ćwiczeń ruchowych. Różne kolory. Średnica 26 cm

Ceny z VAT

19,00 zł.

Piłeczka sensoryczna 5,4 cm (g)
Piłeczka sensoryczna 6 cm (g)

12,00 zł.
14,00 zł.

Piłeczka bumerang
Bardzo łatwa gra. Dziecko zapina sobie taśmę na nadgastek. Rzuca piłeczką zamocowaną
na gumce, która od razu do niego wraca i czeka na złapanie .
 1 sztuk - piłka gumowa śr. 6,5 cm - gumeczka o dł. 112 cm - opaska na rzep

14,90 zł.

Piłka sensoryczna 20 cm – żółta
Piłka sensoryczna 28 cm – żółta

49,90 zł.
55,90 zł.

Piłka skacząca Hop 45 cm – żółta
Piłka skacząca Hop 55 cm – czerwona
Piłka skacząca Hop 66 cm – niebieska
Piłka skacząca Hop 50 cm – żółta
Piłka skacząca Hop 60 cm – czerwona
Wykonana z trwałej gumy piłka z uchwytami do aktywnej zabawy i skakania. Od 3 lat.
Piłka fantazyjna wykonana jest z przezroczystej, nakrapianej kolorami gumy.

69,00 zł.
79,00 zł.
85,00 zł.
69,00 zł.
79,00 zł.
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Piłka z dzwoneczkami 55 cm
Wielozmysłowa stymulacja podczas ćwiczeń: motoryczna, wzrokowa (ruch dzowneczków)
oraz słuchowa (dzwonienie).
 średnica 55 cm

115,00 zł.

Piłki kolorowe Spordas Max - 6 sztuk
Bardzo wytrzymałe piłki gumowe z dętką butylową. Powierzchnia piłek posiada strukturę
plasterków miodu, co zapewnia doskonałą chwytność. Piłki cechują się dobrym odbiciem,
zachowują swój kształt i dobrze trzymają powietrze.
 6 piłek - średnica 21,6 cm
 sortowane w 6 kolorach

215,00 zł.

Piłka nożna młodziki 290g
36,90 zł.
Posiada wymiary normalnej piłki nożnej lecz waży jedyne 290 g. Idealna dla dzieci. Rozmiar 5.

Piłka nożna - zestaw 5 szt. z torbą
Zestaw składa się z 5 piłek do gry w piłkę nożną. Całość została zebrana w mocnej
poliestrowej torbie, ułatwiającej przechowywanie i transport.
Rozmiar piłki: 5Wymiar torby: dł. 105 cm, śr. 24 cm

295,00 zł.

Piłka obrazkowa – ubrania
Piłka obrazkowa – żywność
Piłka obrazkowa – pogoda
Piłka obrazkowa – zwierzęta

69,00 zł.
69,00 zł.
69,00 zł.
69,00 zł.
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Piłka obrazkowa – części ciała
69,00 zł.
Piłka obrazkowa – artykuły szkolne
69,00 zł.
Piłka doskonale nadaje się do zabaw językowych i jest dużo ciekawsza od plansz czy
kart obrazkowych. W serii piłek można wybierać spośród wielu zagadnień tematycznych.
Nauczyciel wymyśla polecenie do zabawy (np. Podaj nazwę obrazka, Ułóż zdanie z wyrazem
wskazanym przez obrazek itp.). Następnie dzieci rzucają do siebie piłkę i łapią oburącz.
Obrazek, dla którego należy wykonać polecenie, znajduje się najbliżej lewego kciuka.
1 piłka nadmuchiwana

Plansza do rzutów - kolorowe figury
Duża plansza umożliwia zorganizowanie dowolnych zabaw w rzucanie do celu.
Reguły gry można ustalać w zależności od używanego rodzaju woreczków.
Solidna metalowa rama posiada planszę z mocnego nylonu, a w niej pięć dużych kieszeni
w kształcie figur geometrycznych.
Od 2 lat
 metalowa rama (wym. 61 x 92 cm) z rozkładaną podpórką - plansza z nylonu

349,00 zł.

Piłki edukacyjne EDUball - zestaw 100 szt.
2.690,00 zł.
To 100 piłek, które bawiąc, uczą! Umieszczenie na piłkach liter, cyfr oraz znaków pozwala na ich
wszechstronne wykorzystanie w różnych obszarach nauki. Dzieci uczestniczące w zajęciach ruchowych z
EDUballami zdobywają wiedze i umiejętności, nie tylko ruchowe, ale również z języka polskiego,
matematyki, języków obcych i innych edukacji. Dzieci poznają kolory, litery, cyfry, znaki matematyczne i
interpunkcyjne oraz mnóstwo zasad związanych z treściami edukacji językowej i matematycznej oraz
rozwijają zdolności motoryczne i doskonalą umiejętności ruchowe m.in. podania i chwyty piłki,
kozłowanie i rzuty, odbicia i przyjęcia oraz uderzenia do bramki i wiele innych.
Zajęcia ruchowe z wykorzystaniem piłek edukacyjnych przyczyniają się również do rozwijania pamięci
wzrokowej, słuchowej, spostrzegawczości, koncentracji uwagi, orientacji czasowo-przestrzennej oraz
koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Wykorzystanie piłek edukacyjnych EDUball w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej nie tylko
wzbogaca proces dydaktyczno-wychowawczy, ale znacznie go uatrakcyjnia.
Zestaw piłek edukacyjnych EDUball składa się ze 100 piłek do mini gier zespołowych (koszykówka, piłka
siatkowa) w pięciu kolorach (żółty, zielony, niebieski, czerwony, pomarańczowy) z nadrukowanymi
literami alfabetu (wielkie i małe litery), cyframi (od 0 do 9), znakami działań matematycznych tj.
dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, znaki większy i mniejszy, nawiasy oraz znakami obsługi
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poczty internetowej. Dodatkowo w zestawie są: 3 siatki do przechowywania piłek, 2 pompki do piłek oraz
książka lub płyta zawierająca zabawy i gry edukacyjne z piłkami EDUball.
 100 piłek,
 3 sitaki,
 2 pompki,
 propozycje zabaw.

19,00 zł.

Ringo sensoryczne (g)
Zabawka z kolcami przeznaczona jest do ćwiczeń, rehabilitacji oraz masażu dłoni i stóp.
Zapewnia doskonałą stymulację receptorów czuciowych, redukcję napięcia mięśni
powodując rozluźnienie i odprężenie.
Posiada wysoką jakość oraz atrakcyjną kolorystykę.
7 cm
10,5 cm

12,00 zł.
13,00 zł.

Sensoryczna piłka owalna 50 cm / 80 cm – pomarańczowa
179,00 zł.
Owalna piłka z miękkiej gumy z wypustkami na powierzchni. Idealna do ćwiczeń ruchowych,
rehabilitacji i terapii sensomotorycznej.
 długość 80 cm
 średnica 50 cm

Skoczna piłeczka - 70 g
9,90 zł.
Gumowa piłeczka swój nietypowy kształt i właściwości zawdzięcza sześciu bąblom. Podczas
zabawy piłeczka odbija się w sposób gwałtowny i nieprzewidziany. Aby ją schwytać potrzeba
dużej koncentracji, refleksu i zwinności. Doskonałe ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
1 sztuka - waga 70 g - średnica 7 cm

 Siatka na piłki z obręczą
 Wytrzymała siatka z obręczą. Wygodnie i szybko można zebrać do niej około 20 piłek.
 Dostarczana bez piłek

35,00 zł.
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Składany wózek na piłki
Praktyczny wózek do przechowywania i przewożenia piłek. Wyposażony w kółka i składany
stelaż. Pomieści około 20 piłek. Dostarczany bez piłek.
 wymiary wózka rozłożonego: 64 x 64 x 88 cm
 wymiary wózka po złożeniu: 15 x 15 x 88 cm

SUKCES piłka lekka 22 cm - 1 sztuka
SUKCES piłka lekka 10 cm - 6 sztuk
Łatwe do złapania i rzucania, przyjemne dla oka i dla dłoni. Seria wyjątkowych piłeczek
dla najmłodszych dzieci. Zewnętrzny pokrowiec z przyjemnego w dotyku materiałów
(LYCRA i siateczka), a wewnątrz wypełnienie z drobniutkich piankowych kosteczek.
Dlatego piłki te prowadzą do sukcesu w nauce łapania, gwarantując zabawę bez urazów.

325,00 zł.

27,00 zł.
59,00 zł.

Świecące piłki - nieregularne kształty
57,00 zł.
Dzieci w każdym wieku będą uwielbiać nową formę piłki - piłki - która świeci, gdy tylko
odbije się od podłoża. Można używać je w zabawach ruchowych lub w terapii sensorycznej.
Idealnie sprawdzają się w zabawach w rzucanie i łapanie, bo oprócz świetlistych efektów,
ich powierzchnia zapewnia doskonałą przyczepność do rąk. W piłeczce ukryty jest
włącznik lampy LED, który aktywowany jest w czasie odbijania piłki i sprawia, że lampa
migocze przez 15 sekund. Piłeczki posiadają nieregularny kształt powierzchni, co sprawia,
że odbijają się pod różnymi kątami.
 4 piłeczki świecące - 4 kolory (różowy, niebieski, żółty, pomarańczowy) - śr. 7 cm - lampa LED
starcza na ok. 1200 cykliProdukt może pochłaniać promienie słoneczne, więc należy unikać kontaktu
piłek ze słońcem oraz nie pozostawiać ich na słońcu, ponieważ grozi to pożarem.
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Świecące piłki - okrągłe z brokatem
109,00 zł.
Dzieci w każdym wieku będą uwielbiać nową formę piłki - piłki - która świeci, gdy tylko
odbije się od podłoża. Można używać je w zabawach ruchowych lub w terapii sensorycznej.
Idealnie sprawdzają się w zabawach w rzucanie i łapanie, bo oprócz świetlistych efektów, ich
powierzchnia zapewnia doskonałą przyczepność do rąk. W piłeczce ukryty jest włącznik
lampy LED, który aktywowany jest w czasie odbijania piłki i sprawia, że lampa migocze przez
15 sekund. We wnętrzu piłeczek ukryty jest brokatowy pył, który mieni się i wiruje, gdy piłeczka
jest w ruchu.
Zawartość:
 4 piłeczki świecące - 4 kolory (różowy, niebieski, złoty i srebrny) - śr. 10 cm - lampa LED starcza
na ok. 2700 cyklów. Produkt może pochłaniać promienie słoneczne, więc należy unikać kontaktu
piłek ze słońcem oraz nie pozostawiać ich na słońcu, ponieważ grozi to pożarem.

Świecące piłki - okrągłe z wypustkami
69,00 zł.
Dzieci w każdym wieku będą uwielbiać nową formę piłki - piłki - która świeci, gdy tylko
odbije się od podłoża. Można używać je w zabawach ruchowych lub w terapii sensorycznej.
Idealnie sprawdzają się w zabawach w rzucanie i łapanie, bo oprócz świetlistych efektów,
ich powierzchnia zapewnia doskonałą przyczepność do rąk. W piłeczce ukryty jest włącznik
lampy LED, który aktywowany jest w czasie odbijania piłki i sprawia, że lampa migocze przez
15 sekund. Każda piłka posiada inną fakturę powierzchni w postaci różnych wypustek.
Zawartość:
 4 piłeczki świecące - 4 kolory (różowy, niebieski, żółty, biały) - śr. 10 cm - lampa LED
starcza na ok. 1200 cykliProdukt może pochłaniać promienie słoneczne, więc należy unikać kontaktu
piłek ze słońcem oraz nie pozostawiać ich na słońcu, ponieważ grozi to pożarem.

Transparentne piłki sensoryczne
225,00 zł.
Wiele zróżnicowanych doznań sensorycznych czeka na dzieci, gdy będą toczyć, rzucać
czy odbijać przezroczyste piłeczki. W każdej z nich znajduje się materiał o innym kolorze,
wadze, kształcie i wielkości: piórka, koraliki, piankowe kształty, patyczki. Każda piłka wykonana
jest z winylu o dobrej przyczepności, co ułatwia chwytanie.
 4 piłki przezroczyste o różnym wypełnieniu o średnicy 20 cm.
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Wałek sensoryczny (g)
Ø 6,0 x 12,5 cm
Zabawka z kolcami przeznaczona jest do ćwiczeń, rehabilitacji oraz masażu dłoni i stóp.
Zapewnia doskonałą stymulację receptorów czuciowych, redukcję napięcia mięśni
powodując rozluźnienie i odprężenie.
Posiada wysoką jakość oraz atrakcyjną kolorystykę.

15,00 zł.

Worek sensorycznych piłeczek
Doskonały wybór 20 piłeczek o różnej strukturze, kolorach, twardości i odbiciu został
wyselekcjonowany przez pedagogów.
Zawartość:
 20 piłeczek (największa o śr. 7,5 - najmniejsza o śr. 5 cm) - bawełniany worek

185,00 zł.

Złap piłkę
129,00 zł.
Zestaw czterech jasnych kolorowych nadmuchiwanych kulek o powierzchni podobnej do plastra miodu,
która pomaga chwytać i rzucać. Piłki są lekkie i mają dobry rozmiar dla małych rączek. Kolory: czerwony,
zielony, niebieski i żółty.
Zabawa piłkami wspiera:
 koordynację ręka-oko,
 umiejętności motoryczne,
 rozwój zmysłowy,
 uczy współpracy.

TORY PRZESZKÓD

Barwne akcesoria - 6 dłoni
Barwne akcesoria - 6 kwadratów
Barwne akcesoria - 6 obręczy

42,00 zł.
117,00 zł.
23,00 zł.
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Barwne akcesoria - 6 stóp
55,00 zł.
Barwne akcesoria - 6 strzałek
70,00 zł.
Barwne akcesoria – komplet 30 elementów
449,00 zł.
Komplet 6 dłoni w tęczowych kolorach - długość 16 cm - elementy wykonane są
z elastycznego tworzywa gumowego, dzięki czemu są trwałe i można je czyścić na mokro
 do wykorzystania w czasie zabaw grupowych w sali i na dworze
 umożliwiają organizowanie gier ruchowych z elementami edukacyjnymi, tj. rozpoznawanie
koloru i kierunku w czasie wykonywania ćwiczenia
 doskonale sprawdzają sie jako element torów przeszkód, wnosząc do nich nowe możliwości
zadaniowe

Drabina do przeplotów
469,00 zł.
Drabina gimnastyczna
569,00 zł.
Drabina siatkowa
799,00 zł.
Drabina z drążkami pionowymi
469,00 zł.
Rama do ćwiczeń
379,00 zł.
Okucia do zestawu drabin
1.689,00 zł.
Wysokiej jakości drabinki gimnastyczne przeznaczone do zabaw ruchowych i gimnastyki
korekcyjnej dzieci. Drabinki można montować pojedynczo lub w dowolne zestawy. Specjalny
komplet okuć pozwala na ułożenie drabin w różnych wariantach, zwiększając liczbę możliwych
ćwiczeń oraz atrakcyjność zabawy dla dzieci.
Wys. 225 cm - szer. 90 cm

Drabinka sprawnościowa
Drabinka zapewnia intensywny trening dla stóp. Przeskakując szczebelki dzieci rozwijają
sprawność, koordynację, równowagę, szybkość i celność skoków. Do stosowania na płasko,
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.
 drabinka długości 400 cm - szerokości 51 cm
 odległość między szczebelkami 41 cm.

125,00 zł.
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Drabinka potrójna
434,00 zł.
Wymiary: dł. 200 cm/wys. 140 cm
Drabinka kwadrat
445,00 zł.
Wymiary: szer. 50 cm/ wys. 140 cm.
Wspinanie się na drabinkach wpływa skutecznie na poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej, poprawia
napięcie mięśniowego, rozwija umiejętność planowania ruchu, pozwala redukować występujący u
niektórych dzieci lęk wysokości .Sprzęt SI dostarczany z mocowaniami oraz szczegółową instrukcją
montażu.

Balansująca deskorolka
Rozwija zmysł równowagi i koordynację ruchów ciała na boki. Stanie i poruszanie się na
ruchomej deskorolce jest pełną wyzwań zabawą. Przyrząd ma również zastosowanie
we fizjoterapii.
 drewniana deska (wym. 48 x 20 cm),
 drewniany drążek (dł. 21 cm, śr. 5 cm).

99,00 zł.

Beczka
Beczka z mocnego tworzywa gwarantuje mnóstwo radosnej zabawy.
Przeprowadzane ćwiczenia rozwijają dużą motorykę dziecka w zakresie równowagi
i koordynacji ruchów.
 długość 80 cm
 średnica 50 cm

295,00 zł.

Deska do chodzenia
Przyrząd do wielu ćwiczeń gimnastycznych pełnych zabawy - równoważenia, kroczenia.
Poprzez odpowiednią zmianę pozycji ciała udaje się dziecku kroczyć do przodu,
co wbrew pozorom nie jest takim prostym zadaniem.

113,00 zł.
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Drążki do balansowania - 2 sztuki
Utrzymanie i przenoszenie kulki na drążku wymaga koncentracji i koordynacji ruchów ciała.
Oczywiście ćwiczenie sprawia wiele radości. Idealne do zajęć rytmicznych, jako element
współzawodnictwa w torach przeszkód (tzw. "bieg z jajkiem").
 2 drążki z solidnego drewna - dł. 18 cm - śr. 2,5 cm - dostarczane bez kulek

Deska równoważna
Sztywna belka ze sztywnego tworzywa.

17,00 zł.

69,00 zł.

Duża ósemka do balansowania
439,00zł.
Stojąc na płycie dziecko balansuje ciałem i wodzi tak kulką, jak i wzrokiem po ósemce. Ćwiczenie
doskonale integruje pracę prawej i lewej półkuli mózgowej, a także korzystnie wpływa na koordynację
ruchową i koncentrację. Od 5 lat, maksymalne obiciążenie 100 kg.

Duża platforma do kołysania
1.590,00 zł.
Kołysanie na stojąco, siedząco lub leżąco, na brzuchu, na plecach - dla jednego lub więcej dzieci,
samodzielnie lub przez terapeutę. Niebywałą atrakcję stanowią dwa przezroczyste
węże zamocowane po bokach platformy, do których można włożyć małe kulki, dzwoneczki
itp. (średnica 1,5 cm, zakończone kapslami). Dzieciom kołysanie sprawia ogromną
przyjemność, a możliwość wprawienia w ruch kulek w wężykach motywuje do działania.
Masywna platforma zapewnia bezpieczną stabilność, płozy i zakończenia gumowe zapobiegają
przykleszczeniom. Platforma z drewna świerkowego.
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Drążki tęczowe 100 cm - 6 sztuk
79,00 zł.
Drążki tęczowe 130 cm - 6 sztuk
119,00 zł.
Drążki tęczowe 180 cm - 6 sztuk
149,00 zł.
Drążki tęczowe 30 cm - 6 sztuk
49,00 zł.
Drążki tęczowe 70 cm - 6 sztuk
65,00 zł.
Drążki wykonane z niełamliwego tworzywa ABS. Dla bezpieczeństwa końcówki są zgrzewane,
co uniemożliwia ich zdjęcie. Drążki można mocować w pachołkach lub łączyć ze sobą za pomocą
klipsów (opcja – koszt dodatkowy).

Fakturowa równoważnia
Każda deska tej modułowej równoważni ma inną fakturę powierzchni. Dzięki temu
dzieci odczuwają zróżnicowane bodźce dotykowe w stopach, które doświadczają pewnego
rodzaju masażu. Kolory zostały dobrane tak, aby zapewniać przyjemną dla oka stymulację
wzrokową. Ważnym atutem tego zestawu jest możliwość łączenia desek zarówno końcami,
ak i mocowanie jednej deski do boku drugiej.
 6 desek o wym. 52 x 14 x 4 cm,
 mocne, trwałe tworzywo,
 każda deska zaopatrzona w 4 antypoślizgowe stopki.

329,00 zł.

Gigantyczny tunel tęczowy
Z pewnością jeden z największych dostępnych na rynku tuneli, który można złożyć
w okamgnieniu. Przestronny środek idealnie sprawdza się w przypadku starszych dzieci,
gdyż mniejsze tunele są dla nich po prostu niewygodne. Również młodsze dzieci poczują
się tu bardzo komfortowo, niczym w przytulnej jaskini. Żywe, tęczowe kolory stymulują
wzrok dzieci w czasie przemierzania kolejnych centymetrów i metrów.
Tunel można łączyć z kolejnym, aby tworzyć jeszcze dłuższe sportowe korytarze.
 wykonany z mocnego nylonu,
 śr. 92 cm, dł. 370 cm.

599,00 zł.
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Gimnastyczna opona-średnica 40 cm kolor losowy
Gimnastyczna opona-średnica 60 cm kolor losowy
Gimnastyczna opona-średnica 76 cm kolor losowy
Przyjemna w dotyku, barwna opona sprawdzi się w zabawach ruchowych, w szczególności
jako urozmaicenie torów przeszkód. Element wykonany są z mocnego, solidnego tworzywa.

179,00 zł.
329,00 zł.
329,00 zł.

Gimnastyczne opony-komplet 10 sztuk
2.184,00 zł.
Przyjemne w dotyku, barwne opony można wykorzystać do wielu zabaw ruchowych, w
szczególności jako urozmaicenie torów przeszkód. Elementy wykonane są z mocnego,
solidnego tworzywa. Opony można układać na sobie, a mniejsze chować w większe, co
oszczędza miejsce potrzebne do ich przechowywania.
Przyjemna w dotyku, barwna opona sprawdzi się w zabawach ruchowych, w szczególności
jako urozmaicenie torów przeszkód. Element wykonany są z mocnego, solidnego tworzywa.
 10 opon (4 sztuki o śr. 40 cm, 4 sztuki o śr. 60 cm, 2 sztuki o śr. 76 cm) - sortowane w 5 kolorach

99,00 zł.

Gruba lina 2cm / 10m
Doskonała do ćwiczenia równowagi i zabaw ruchowych. Dzięki swojej grubości i
elastyczności linę można układać w dowolne kształty. Lubiana przez dzieci zabawa
w przeciąganie liny rozwija siłę i współdziałanie w drużynie.

Huśtawka do balansowania
189,00 zł.
Klasyczna zabawka do ćwiczenia równowagi w nowoczesnym wydaniu. Spody platformy
zaopatrzone w miękką gumę zapewniają nie tylko ochronę podłogi. ale także miękką
amortyzację ruchów. Ergonomiczna powierzchnia daje dobre oparcie do stóp
w czasie zabawy. Maks. obciążenie 75 kg
Wiek: od 2 lat
 podstawa z solidnego tworzywa - wym. 52 x 22 x 14 cm - spód zabezpieczony miejscowo gumą
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Jeżyk długi - mata korekcyjno-masująca
95,00 zł.
Jeżyk krótki - mata korekcyjno-masująca
39,00 zł.
Spacerując po macie wykonujemy doskonały masaż stóp, który stymuluje mięśnie krótkie stopy.
Masaż poprawia krążenie krwi, zapobiega lub koryguje płaskostopie. Zaleca się, aby jednorazowo
ćwiczenia wynosiły 5-7 minut.

Kamienne półkule
159,00 zł.
Wykonane z solidnego tworzywa półkule posiadają antypoślizgowe podstawy i są wypełnione
wewnątrz piaskiem, co zapewnia odpowiedni ciężar i bezpieczeństwo. Każda półkula waży
0,86 kg.
Półkule nadają się do ćwiczeń ruchowych, korekcyjnych stóp i różnorodnych zabaw
dydaktycznych. Można układać je na podłodze na dwie strony.
 6 sztuk w 3 kolorach
 średnica 25 cm, wysokość 7 cm

Klipsy "drążek-drążek" - 6 sztuk
Klipsy pozwalają łączyć ze sobą drążek z drążkiem. Komplet zawiera 6 sztuk.
 do łączenia dwóch drążków
 6 sztuk

45,00 zł.

Klipsy "drążek-obręcz" - 6 sztuk
Klipsy pozwalają łączyć ze sobą drążki i obręcz. Komplet zawiera 6 sztuk.
 do łączenia drążka i obręczy płaskiej
 6 sztuk

43,00 zł.
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Klipsy do obręczy i drążków – 30 sztuk
30 sztuk - do łączeń: drążek/drążek i drążek/obręcz

119,00 zł.

Kołyska ze szczebelkami
Przyrząd można używać obustronnie: jako kołyskę do balansowania na boki
(na stojąco, siedząco, leżąco), a także jako mostek do pokonywania. Solidne drewno
z zaokrąglonymi krawędziami dbają o bezpieczeństwo, a siedemnaście szczebelków
dostarcza wrażeń dotykowych stopom.

wym. 84 x 41 x 14 cm.

średnica szczebla 3 cm.

329,00 zł.

Kolorowa rzeka
209,00 zł.
Szczególnie przydatna do tworzenia równoważni. Elementy łatwo się łączą w dowolne układy.
Jedyne granice wyznaczy nasza wyobraźnia... Dwa zestawy elementów pozwalają stworzyć
wyjątkowo długą ścieżkę (pokazano na dodatkowym zdjęciu).
 6 elementów długich w 6 kolorach (dł. 35,5 cm; szer. 11,5 cm; wys. 4,5 cm)
 1 element krótki zamykający (15,5 x 8,5 cm)
 wykonane z mocnego tworzywa o żywych barwach
 elementy zaopatrzone w antypoślizgowe podkładki

Kolorowe górki i pagórki
419,00 zł.
Atrakcyjny zestaw kolorowych elementów z estetycznego i trwałego tworzywa pozwala
tworzyć dowolne kompozycje. Wspaniałe ćwiczenie koordynacji ruchowej i zmysłu równowagi,
zdolność szacowania odległości i umiejętność współdziałania w grupie. Ułożone elementy mogą
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stać się pagórkami lub kamieniami. Dzieci przechodzą po nich lub przeskakują bez dotykania
podłogi.
Wszystkie elementy posiadają stopki, co zabezpiecza przed ślizganiem i rysowaniem podłoża.
Maksymalne obciążenie elementów 50 kg.
 1 duża góa o boku 42 cm i wys. 25,5 cm
 2 średnie góry o boku 40,5 cm i wys. 17 cm
 2 małe pagórki o boku 36 cm i wys. 8,5 cm
 łącznie 5 elementów w 5 kolorach

Ceny z VAT

Kolorowe kamienie rzeczne
199,00 zł.
Atrakcyjny zestaw kolorowych elementów z estetycznego i trwałego tworzywa pozwala
tworzyć dowolne kompozycje. Dzieci przechodzą po nich lub przeskakują bez dotykania
podłogi. Wspaniałe ćwiczenie koordynacji ruchowej i zmysłu równowagi, zdolność
szacowania odległości i umiejętność współdziałania w grupie.
Wszystkie elementy posiadają stopki, co zabezpiecza przed ślizganiem i rysowaniem podłoża.
Maksymalne obciążenie elementów 50 kg.
 3 duże wyspy o boku 36 cm i wys. 8,5 cm
 3 małe wysepki o boku 25 cm i wys. 4,5 cm
 łącznie 6 elementów w 6 kolorach

Kolorowe krążki - litery A-Z
339,00 zł.
Krążki o antypoślizgowych spodach nadają się do wszechstronnego zastosowania w czasie
zabawy i nauki. Można na nie wskakiwać, skakać na nich, ćwiczyć równowagę lub przeskoki.
Włączenie liter umożliwia łączenie ruchu z ćwiczeniami językowymi. W czasie takich zabaw
edukacyjnych pracują i mięśnie, i główka - a dzieciom zapamiętywanie treści podanych
przychodzi dużo łatwiej i przyjemniej. Krążki można wykorzystać samodzielnie lub włączyć
do torów przeszkód budowanych z wykorzystaniem innych elementów.
Zawartość: 26 krążków (śr. 23, grub. 3 mm) - w 6 kolorach - nadruk liter jednostronny

Kolorowe motylki liczbowe
Wesoła zabawa w rzucanie i trafianie dla całej grupy dzieci, zarówno w sali jak i na dworze.
Kto pierwszy wypełni motylka czarnymi kulami, otrzyma punkty w postaci krążków.

479,00 zł.
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Każdy motylek ma inną ilość kropek i tylko tyle kul można na nim umieścić.
Im więcej kropek na motylku, tym więcej punktów dla gracza.
Ćwiczenie rzucania, nauka kolorów i liczenia.
 6 plansz "motylek" (kropki 1-6, motylki w 6 kolorach),
 21 skórzanych kul,
 21 krążków "punkt",
 1 kostka (kolory i kropki),
 instrukcja

109,00 zł.

Kolorowe liny 3 m - 10 sztuk
Doskonałe do skakania i zabaw grupowych. Komplet 10 lin w 10 różnych kolorach, każda
o długości 3 m i średnicy 9 mm.

Kolorowe mostki
99,00 zł.
Mostki tworzą lekkie podwyższenie oraz węższą płaszczyznę dla stóp. Dzięki temu stanowią
one elementy szczególnie rozwijające równowagę. Mostki można przyczepiać do rzeki wzdłuż
lub w poprzek.
 2 elementy (dł. 50 cm - szer. 14 cm - wys. 7 cm)
 kolory: żółty i niebieski
 wykonane z mocnego tworzywa, zaopatrzone w antypoślizgowe podkładki

199,00 zł.

Kolorowe wyspy
Wyspa jest oczywiście punktem łączącym kolorowy krajobraz. Dzięki dużej, okrągłej
płaszczyźnie tworzy miejsce zasłużonego odpoczynku.
 2 sztuki (śr. 43 cm - wys. 7 cm)
 kolory: czerwony i zielony
 wykonane z mocnego tworzywa, zaopatrzone w antypoślizgowe podkładki
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Kolorowy krajobraz nad rzeką
829,00 zł.
Kolorowa rzeka, wyspy i mostki tworzą przeróżne krajobrazy przeszkód dla dziecięcych
stóp i zainspirują dziecięcą fantazję. Zestaw 25 elementów z najwyższej jakości tworzywa
to idealne przyrządy do zabaw grupowych. Rozwijają kreatywność, ćwiczą równowagę
i uczą samokontroli nad własnymi mięśniami . Przemyślany kształt poszczególnych elementów
pozwoli stworzyć różnorodne sytuacje.
Kolorowe elementy występujące w zestawie "Krajobraz nad rzeką" można też nabyć oddzielnie.
 25 elementów w trzech kształtach: rzeka (21 sztuk), wyspa (2 sztuki), mostek (2 sztuki)
 wykonane z mocnego tworzywa o żywych barwach
 elementy zaopatrzone w antypoślizgowe podkładki

Komplet przyrządów do aktywności ruchowej
469,00 zł.
Doskonałej jakości komplet do gimnastyki i zabaw ruchowych. Zestaw można rozbudowywać
o dodatkowe elementy.
 3 pachołki czerwone
 3 pachołki żółte
 4 klocki
 8 drążków 70 cm
 4 obręcze 38 cm
 4 obręcze 50 cm
 30 klipsów

Komplet przyrządów do aktywności ruchowej w trakcie przerw zestaw1
Zaletą tego zestawu jest różnorodność piłek do niezliczonej ilości zabaw w trakcie
szkolnych przerw. Świetna zabawa i różne rodzaje aktywności – gwarantowane.

299,00 zł.
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Całość została zebrana w mocnej, wygodnej do przechowywania torbie poliestrowej.
 zestaw 3 piłek typu "zośka",
 zestaw 6 piłek z emocjami,
 2 piłki typu kometa,
 zestaw 3 piłek "bumerang",
 2 piłki do rzepów,
 2 tajemnicze piłki,
 1 śmieszna piłka,
 torba do przechowywania.

Komplet przyrządów do aktywności ruchowej w trakcie przerw zestaw2
Zaletą tego zestawu jest różnorodność elementów do aktywności manualnych, takich jak
chwytanie, łapanie czy przeciąganie, w trakcie niezliczonej ilości zabaw podczas
szkolnych przerw. Świetna zabawa i różne rodzaje aktywności – gwarantowane.
Całość została zebrana w wygodnym do przechowywania plastikowym pudełku.
 1 lina do rozciągania o dł. 5 m,
 5 lin do skakania o dł. 2.5 m,
 2 gumowe twisty rozm. 2.5 m,
 2 miękkie krążki,
 4 gumowe ringa,
 1 piłka nożna rozm. 5,
 1 komplet do rzucania (2 paletki i piłka),
 pudełko do przechowywania.

299,00 zł.

Komplet przyrządów do aktywności ruchowej w trakcie przerw zestaw3
Zaletą tego zestawu jest całkowita różnorodność elementów do różnego typu aktywności
fizycznych, w trakcie niezliczonej ilości zabaw podczas szkolnych przerw.
Świetna zabawa i różne rodzaje aktywności – gwarantowane.
Całość została zebrana w wygodnym do przechowywania plastikowym pudełku.
 1 piłka do rzutów,
 1 piłka tenisowa,
 1 zestaw do rzucania (2 paletki z rzepami + piłka),
 1 piłka do zabawy,
 1 lina o dł. 8 m,
 1 lina o dł. 10 m,

599,00 zł.
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1 lina o dł. 15 m,
1 piłka "lotka",
3 pary szczudeł,
1 zestaw paletek z lotkami,
pudełko do przechowywania

Korekcyjna ścieżka wałków 1 sztuka
229,00 zł.
Ścieżka wałków to doskonały przyrząd do masażu stóp i gimnastyki korygującej płaskostopie.
Idąc boso po wałkach dziecko wyczuwa zaokrąglone kształty stopą i palcami stopy.
Wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa i jest łatwa w utrzymaniu higieny.
 1 ścieżka wałków (wym. 148 x 36 x 3 cm) - wałeczki wykonane z wysokiej jakości
tworzywa - maks. obciążenie 60 kg - ścieżka wysyłana w kolorach losowych.

Krążki sensoryczne - zestaw 1
295,00 zł.
Krążki sensoryczne - zestaw 2
295,00 zł.
Materiał sensoryczny, który zaprasza dzieci do odczuwania zarówno rękoma jak i nogami.
Wykonane z kauczuku krążki występują w parach o tej samej fakturze - mały dla dłoni, duży
dla stóp - są bardzo miłe w dotyku. Gra ma na celu nie tylko odczuwanie, ale także opisywanie
odczuwanych wrażeń dotykowych. Warianty gry można swobodnie dopasować do wieku
każdego dziecka.
Ćwiczenia z krążkami obejmują:
 porównywanie i opisywanie,
 rozwijanie pamięci dotykowej,
 rozpoznawanie faktur z zasłoniętymi oczyma.
Krążki występują w dwóch kompletach o różnym stopniu trudności (zgodnie z numeracją),
które można także łączyć ze sobą.

Mata sensoryczna z wypełnieniem
Chodząc po różnych wypełnieniach lub dotykając ich rękoma, dzieci rozwijają receptory
dotykowe w stopach i dłoniach. W zestawach znajduje się sześć gotowych wypełnień.

499,00 zł.
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Dzięki zamkom błyskawicznym można matę wypełniać dowolnym materiałem:
 duże przedmioty wkładamy bezpośrednio do niebieskich pokrowców
 natomiast drobniejsze umieszczamy dodatkowo w białych poszewkach (opcja).
Mata wyposażona jest w antypoślizgowy spód i wszyte rączki.
 mata o 6 komorach
 wum.192 x 32 cm
 6 różnych wypełnień :małe i duże piłeczki polistyrenowe, granulat plastikowy, płatki pianki,
worek na wodę
 20 piłeczek

Miękki dysk 21 cm
Wykonany z mocnej pianki dysk jest lekki i kolorowy. Dzieci mogą ćwiczyć rzucanie
i łapanie w bezpieczny, przyjemny sposób.
Zawartość:
 1 sztuka
 średnica 21 cm - waga 95 g
 kolory losowe

19,90 zł.

Miękkie kształty
Wykonane z elastycznego tworzywa kształy zachęcają do bezpiecznych zabaw ruchowych.
Przylegają do gładkich powierzchni bez ślizgania.
Zawartość:
 16 figur w 4 kolorach i 4 kształtach (koło, kwadrat, trójkąt i pięciokąt)
 wymiar: 9 x 9cm

125,00 zł.

Multibramka
Doskonała urządzenie dla dzieci, które chcą trenować swoje ręce i nogi w radosnej zabawie,
zarówno w sali, jak i na dworzu. Stojak został tak zaprojektowany, aby można było siatkę
ustawiać w dwóch pozycjach: pionowo i poziomo. Umożliwia zarówno rzucanie do celu
(woreczkami z grochem, piłkami), jak i kopanie piłki do bramki
 rama stalowa lakierowana proszkowo (szer. 68 cm, głęb. 84 cm),
 średnica obręczy 82 cm

369,00 zł.
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Modułowy tor przeszkód
949,00 zł.
Nowy, ekscytujący system do budowania różnorodnych torów przeszkód. Solidne elementy
można zestawiać ze sobą na rozmaite sposoby, organizując dzieciom ćwiczenia ruchowe na
różnym poziomie trudności. W komplecie znajdują się deski wykonane z tworzywa
z antypoślizgową powierzchnią, które wewnątrz wzmocniono stalową płytą (nie pękają
i nie odkształcają się). Deski można mocować do okrągłych platform z dowolnej ich strony.
Okrągłe platformy różnią się wysokością i średnicą podstawy. Platformy żółte mają wysokość
10 cm i jednej okręg do mocowania desek. Platformy czerwone mają wysokość 24 cm, lecz
umożliwiają zaczepienie deski na trzech okręgach. Dzięki temu możemy zbudować
równoważnie o różnej odległości od podłoża, a także równoważnie pochyłe.
Wiek: 3-8 lat
 5 desek niebieskich (dł. 72 cm, szer. 13 cm, grub. 3 cm)
 2 platformy żółte (śr. 27 cm, wys. 10 cm)
 3 platformy czerwone (śr. 40 cm, wys. 24 cm)

Modułowy trening równowagi – zestaw zaawansowany
1.995,00 zł.
Nowy, ekscytujący system do budowania różnorodnych torów przeszkód. Solidne elementy można
zestawiać ze sobą na rozmaite sposoby, organizując dzieciom ćwiczenia ruchowe na różnym poziomie
trudności. W komplecie znajdują się cztery różne rodzaje desek. Wykonane są one z tworzywa z
antypoślizgową powierzchnią, które wewnątrz wzmocniono stalową płytą (nie pękają i nie odkształcają
się). Deski można mocować do okrągłych wysp z dowolnej ich strony. Okrągłe wyspy różnią się
wysokością i średnicą podstawy. Wyspy żółte mają wysokość 10 cm i jeden okrąg do mocowania desek.
Wyspy czerwone mają wysokość 24 cm, lecz umożliwiają zaczepienie deski na trzech różnych
wysokościach (okręgach). Pomarańczowy filar tworzy nową trudność, pozwala łączyć deski ze sobą,
jednak nie tworzy powierzchni (jak platformy) na której dziecko może się na chwilę zatrzymać.
Dodatkowym atrakcyjnym elementem jest zielony krążek ruchomy, który możemy umieścić w dowolnej
platformie.
 3 deski płaskie (dł. 72 cm, szer. 13 cm, grub. 3 cm),
 1 deska z taśmą (dł. 72 cm, szer. 13 cm, wys. 8 cm),
 1 deska ruchoma (dł. 72 cm, szer. 13 cm, wys. 10 cm),
 3 deski półokrągłe (dł. 72 cm, szer. 13 cm, wys. 6 cm),
 6 wysp żółtych (śr. 27 cm, wys. 10 cm),
 2 wyspy czerwone (śr. 40 cm, wys. 24 cm),
 2 filary (śr. 36 cm, wys. 24 cm),
 1 krążek ruchomy (śr. 22 cm, wys. 14 cm)
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Najeżone półkule - 6 sztuk
Najeżone półkule w tęczowych kolorach do wielozmysłowych zabaw ruchowych i
edukacyjnych. Kule w środku są puste, dlatego przyjemnie zapadają się podczas
chodzenia po nich. Miękkie wypustki pobudzają dotyk w stopach, co można
wykorzystać także w ćwiczeniach korekcyjnych.
 6 półkul z tworzywa - śr. 9 cm - wys. 5,5 cm - w 6 tęczowych kolorach

109,00 zł.

Niespokojne stopy 1 para
Niespokojne stopy 3 pary
Fascynujące stopy - wystarczy tylko na nie stanąć, a zaczynają chwiać się niespokojnie.
Wprowadza to mięśnie w naprzemienny stan napięcia i rozluźnienia, aby móc zachować
równowagę. Gumowa piłeczka zamocowana w solidnej drewnianej podstawie zapobiega
ślizganiu się nawet na śliskich podłogach. Elementy można też układać piłeczką do góry,
aby rozciągać i uwrażliwiać mięśnie śródstopia.

137,00 zł.
362,00 zł.

Obręcz ze wstążkami 30 cm - 6 sztuk
Obręcz ze wstążkami 60 cm - 6 sztuk
Na wygodnej obręczy zamocowanych jest 12 satynowych wstążek. Wspaniały przyrząd do
tanecznych układów, zabaw rytmicznych, ekspresji ruchowej do muzyki. Obręczą łatwiej
jest operować młodszym dzieciom niż tradycyjną wstążką na drążku.
Zawartość: 6 obręczy ze wstążkami w tęczowych kolorach - obręcz z tworzywa (śr. 13 cm)
- satynowa wstążka dł. 30 cm, szer. 1,5 cm

79,00 zł.
115,00 zł.

Obręcze płaskie tęczowe 18 cm - 6 sztuk
45,00 zł.
Obręcze płaskie tęczowe 35 cm - 6 sztuk
65,00 zł.
Obręcze płaskie tęczowe 50 cm - 6 sztuk
79,00 zł.
Obręcze płaskie tęczowe 60 cm - 6 sztuk
85,00 zł.
Wykonane z elastycznego tworzywa obręcze powracają do swojego kształtu. Wykonane bez złączeń,
bardzo wytrzymałe. Obręcze można układać na podłodze, toczyć, a także umieszczać w pachołkach
lub mocować do drążków za pomocą klipsów.
Zawartość:
 6 obręczy w 6 różnych kolorach
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Obręcze płaskie 38 cm – 4 sztuki
Obręcze płaskie 50 cm – 4 sztuki
Obręcze płaskie 65 cm – 4 sztuki

45,00 zł.
55,00 zł.
89,00 zł.

Opaski z tęczowymi wstążkami - 12 sztuk
Piękne satynowe wstążki w kolorach tęczy ściągniętę w gumkę do rytmicznych tańców
i ćwiczeń. Na każdej opasce znajduje się aż pięć wstążek w tym samym kolorze.
Można prać w pralkach automatycznych.
Zawartość: 12 opasek (po 2 w każdym z sześciu kolorów) - dł. wstążek 39 cm

125,00 zł.

Pachołki edukacyjne - litery A-Z
189,00 zł.
Doskonałe do organizowania zabaw ruchowych i dydaktycznych, tak w sali jak i na dworze.
Pachołki posiadają nadruk liczb od 0 do 10. Dodatkowo w podstawie pachołków umieszczone
są otwory, umożliwiające umocowanie do gruntu (np. za pomocą "śledzia").
Zawartość: 26 pachołków z tworzywa - nadruk liter A-Z - wys. 23 cm

Pachołki tęczowe 32 cm z otworami - 6 sztuk
199,00 zł.
Pachołki tęczowe 50 cm z otworami - 6 sztuk
359,00 zł.
Pachołki posiadają po cztery symetryczne otwory na każdej z trzech wysokości. Drążki można
umieszczać w otworach bocznych lub na wierzchołku. Na wierzchołku pachołka również
praktyczne nacięcie na włożenie płaskiej obręczy.
Zawartość:
 6 pachołków w 6 różnych kolorach
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Platforma na kółkach - mała z rączkami
Platforma na kółkach – duża
Wykonana z wysokiej jakości tworzywa platforma służy do zabaw gimnastycznych.
Zaopatrzona jest w zwrotne kółka.

85,00 zł.
105,00 zł.

Platforma z labiryntem – ślimak
135,00 zł.
Atrakcyjny kształt labiryntu w formie ślimaczka zapewnia ćwiczenia koordynacji ruchowej
i równowagi na średnim poziomie trudności. Przyrząd można używać na dwa sposoby:
stojąc na nim lub trzymając go w dłoniach.
 1 platforma 54 x 40 x 2,5 cm - 3 piłeczki - bezpieczny antypoślizgowy spód - maks. obciążenie 80 kg

Platforma równowagi labirynt
Platforma służy do ćwiczeń utrzymywania równowagi i hamornijnego koordynowania
ruchów ciała. Dziecko stojąc obunóż na płycie stara się wprawić kulkę (lub kuleczki)
w okrężny ruch po wyżłobieniach. Doskonały przyrząd do zabaw ruchowych i terapii.

Platforma wykonana z grubej sklejki brzozowej (wym. 60 x 45 x 5 cm),

waga 2,5 kg,

antypoślizgowa powierzchnia dla stóp,

6 drewnianych kulek (śr. 4 cm)

359,00 zł.

Podłogowe płytki fakturowe
Każda płytka oferuje inny materiał do wyczuwania: gładki lub szorstki, ciepły lub zimny,
tłoczony. Każdy krok to nowe odkrycie.
Zawartość:
 6 płytek o różnych fakturach
 wym.26x32

219,00 zł.
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Płotek 15 cm
Płotek 30 cm
Zawody atletyczne i ćwiczenia sprawnościowe już dla najmłodszych.
Solidny płotek z giętego PCV wytrzyma wiele przeskoków.

39,90 zł.
49,90 zł.

Płotek składany
Zawody atletyczne już dla najmłodszych. Niski płotek z regulacją poprzeczki
w 3 wysokościach od 6 do 38 cm. Lekki i składany. Szerokość 65 cm.
 1 sztuka
 szerokość 65 cm

55,00 zł.

Płotek regulowany
Dla małych i większych skoczków. Płotek posiada dwie ruchome poprzeczki, co
umożliwia szybką zmianę wysokości przeszkody.
Dostępne wysokości to: 16 cm, 23 i 29 cm.
Należy zauważyć, że wraz ze spadkiem wysokości zwiększa się przeszkoda pozioma
(skok musi być wydłużany). Wykonany z giętkiego PCV - szerokość 46 cm

43,00 zł.

Ringo gładkie - 4 sztuki w 4 kolorach
Ringo to wielofunkcyjna obręcz doskonale sprawdzająca się w zabawach grupowych, grach
zespołowych oraz rehabilitacji dłoni i stóp. Guma jest miękka w dotyku, a jednocześnie trwała
i łatwa do czyszczenia. Nie zawiera szkodliwych dla zdrowia ftalanów.
Zawartość:
 4 gładkie ringo
 średnica 18 cm
 4 różne kolory w zestawie

79,00 zł.
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22,00 zł.
79,00 zł.

Ringo kolczaste - 1 sztuka
Ringo kolczaste - 4 sztuki w 4 kolorach
Ringo to wielofunkcyjna obręcz doskonale sprawdzająca się w zabawach grupowych, grach
zespołowych i rehabilitacji dłoni i stóp. Guma jest miękka w dotyku, a jednocześnie trwała
i łatwa do czyszczenia. Nie zawiera szkodliwych dla zdrowia ftalanów.
 ringo z wypustkami
 średnica 17 cm
 kolory losowe

Ruchoma kładka
Zachowanie równowagi w chwili, gdy kładka przechyla się do przodu, jest dla dzieci
atrakcyjną przygodą. Ćwiczenie wymaga dobrej koordynacji ruchów i koncentracji.
Ruchoma kładka jest produktem bezpiecznym i najwyższej jakości, co pozwoli
użytkować ją przez lata.

649,00 zł.

Scogym - zestaw gimnastyczny 1
725,00 zł.
Seria przyrządów gimnastycznych wyjątkowej jakości i w unikalnej tęczowej kolorystyce.
Elementy Scogym są łatwe do łączenia, trwałe i wszechstronne. Pozwalają stworzyć zmienne
ścieżki i tory gimnastyczne, dzięki którym w czasie zabawy dzieci będą doskonalić motorykę.
Przeznaczone dla dzieci w wieku 3 - 7 lat.
W dowolnej chwili zestaw Scogym można doposażyć w dodatkowe tęczowe elementy: pachołki,
drążki lub obręcze.
 4 x drążek dł. 30 cm; 8 x drążek dł. 70 cm
 3 x obręcz śr. 18 cm; 3 x obręcz śr. 60 cm
 2 x komplet 6 klipsów drążek - drążek; 1 x komplet 6 klipsów drążek - obręcz
 3 x komplet 2 cegieł
 1 x komplet znaków kierunku
 2 x linka dł. 5 m
 1 x torba do przechowywania
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Scogym - zestaw gimnastyczny 2
735,00 zł.
Seria przyrządów gimnastycznych wyjątkowej jakości i w unikalnej tęczowej kolorystyce.
Elementy Scogym są łatwe do łączenia, trwałe i wszechstronne. Pozwalają stworzyć zmienne
ścieżki i tory gimnastyczne, dzięki którym w czasie zabawy dzieci będą doskonalić motorykę.
Przeznaczone dla dzieci w wieku 3 - 7 lat.
W dowolnej chwili zestaw Scogym można doposażyć w dodatkowe tęczowe elementy: pachołki,
drążki lub obręcze.
 9 x drążek dł. 70 cm; 3 x obręcz śr. 50 cm
 3 x obręcz śr. 60 cm
 1 x komplet 6 klipsów drążek - drążek
 1 x komplet 6 klipsów drążek - obręcz
 1 x komplet stóp (12 szt.)
 1 x miękka piłka 7 cm
 3 x komplet 2 cegieł
 1 x torba do przechowywania

Sensoryczna półkula - 1 sztuka
Idealne do ćwiczeń korekcyjnych, sensorycznych torów przeszkód. Rozwijają równowagę,
stymulują zmysł dotyku i bawią. Dostarczane na pojedyncze sztuki.

37,00 zł.

Sensoryczne dłonie - 2 sztuki
Gumowe kształty zaopatrzone w półkule różnej wielkości są bardzo atrakcyjnym
urozmaiceniem ćwiczeń. Dzieci mogą widzieć, czuć i doświadczać przemierzaną ścieżkę.
 2 sztuki - dł. 16,5 cm

19,90 zł.

Sensoryczne stopy – 2 sztuki
Gumowe kształty zaopatrzone w półkule różnej wielkości są bardzo atrakcyjnym
urozmaiceniem ćwiczeń. Dzieci mogą widzieć, czuć i doświadczać przemierzaną ścieżkę.
 2 sztuki - dł. 21 cm

19,90 zł.
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Sensoryczne kamienie tęczowe - 6 sztuk
Kolorowe "najeżone" kamienie można napełniać wodą lub powietrzem do uzyskania
potrzebnego poziomu twardości. Półkule można wykorzystać w torach przeszkód,
do ćwiczenia równowagi lub zabaw ruchowych. Wypustki na powierzchni pobudzają
dotyk w stopach, co doskonale wspomaga wykonywane ćwiczenia korekcyjne.
Otwory w półkulach umożliwiają włożenie drążków gimnastycznych i stosowanie półkul
jako podstaw.
 6 sztuk w 6 kolorach
 średnica 16 cm - wysokość 8 cm
kamienie dostarczane bez drążków

209,00 zł.

Silikonowe krążki sensoryczne
179,00 zł.
Krążki stymulują zmysł dotyku w stopach i w dłoniach. Na każdym z pięciu dużych krążków
wytłoczony został wzór odmienny od innych, tak aby dzieci mogły poczuć różnicę.
Dzieci mogą przechadzać się po dużych krążkach i stymulować swoje dłonie.
Następnie mogą integrować odczucia stóp z doznaniami dotyku dłoni, gdyż każdy duży krążek
posiada swój mały odpowiednik (duży - dla stóp, mały - dla dłoni). Silikon, użyty w krążkach
materiał, ma ogromne możliwości sensoryczne: jest mocny, przyjemny w dotyku, doskonały w
różnicowaniu odczuć. Silikon wykazuje wiele praktycznych cech: nie ślizga się na żadnej
powierzchni, można czyścić go w zmywarkach nawet w wysokich temperaturach.
Wiek: od 3 lat
 5 dużych krążków o ś. 35 cm - 5 małych krążków o śr. 8 cm - wykonane z silikonu w 5 kolorach

Stojak gimnastyczny - wys. 26 cm / dł. 48 cm
Stojak gimnastyczny - wys. 36 cm / dł. 60 cm
Stojak gimnastyczny - wys. 46 cm / dł. 71 cm
Stojak gimnastyczny - wys. 56 cm / dł. 83 cm
Stojak gimnastyczny - wys. 66 cm / dł. 94 cm
Atrakcyjny przyrząd do zabaw ruchowych i torów sprawnościowych - szczeble i wieko
wykonane ze sklejki - stelaż wykonany z drewna iglastego.

359,00 zł.
379,00 zł.
399,00 zł.
419,00 zł.
439,00 zł.
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Szarfa mała – czerwona
Szarfa mała – niebieska
Szarfa mała – zielona
Szarfa mała – żółta
Zszywana w okręgu szarfa do oznaczania drużyn kolorami - szer. 60 cm - obwód 86 cm

6,00 zł.
6,00 zł.
6,00 zł.
6,00 zł.

Tańczące stopy - para opasek
36,00 zł.
Każde dziecko zatańczy niczym Fred Astaire! Czy to może być aż takie proste? Czy wystarczy
założyć gumki zaopatrzone w plastikowy system klikający, aby rytmicznie stepować? Proszę
spróbować, efekty są zaskakujące. W czasie zabawy dzieci doskonale wyczuwają rytm swoich
kroków. Tęczowe kokardki polubią zarówno dziewczynki, jak i chłopcy.
1 para opasek z systemem klikającym od spodu i kokardką od góry

Tęczowe chusty z uchwytem - 50 x 50 cm - 4 sztuk
69,00 zł.
Tęczowe chusty z uchwytem - 50 x 50 cm - 6 sztuk
119,00 zł.
Duże i solidne chusty zaopatrzone w uchwyty mocowane do jednego narożnika. Przeciwległy
do uchwytu narożnik jest obciążony, aby zapewnić maksymalną kontrolę nad ruchem. Duża,
kolorowa płaszczyzna materiału pięknie wygląda podczas tańca i rytmicznego ruchu.
Zawartość: 6 chust z mocnego nylonu - wym. 50 x 50 cm - sortowane w tęczowych kolorach

Tęczowe krążki - 6 sztuk
Komplet 6 krążków w tęczowych kolorach - średnica 25 cm - elementy wykonane są
z elastycznego tworzywa gumowego, dzięki czemu są trwałe i można je czyścić na mokro
 idealne jako cel do rzutu woreczkiem (z grochem) - oznaczenie pozycji lub elementu toru
przeszkód (np. slalom pomiędzy krążkami ułożonymi w rzędzie)

89,00 zł.
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 do wykorzystania w czasie zabaw grupowych w sali i na dworze
 umożliwiają organizowanie gier ruchowych z elementami edukacyjnymi, tj. rozpoznawanie
koloru i kierunku w czasie wykonywania ćwiczenia
 doskonale sprawdzają sie jako element torów przeszkód, wnosząc do nich nowe możliwości
zadaniowe

Tęczowe pierścienie - 6 sztuk
Elastyczne pierścienie wykonane w żywych kolorach zainspirują dzieci w różnym wieku
do radosnych zabaw ruchowych, nas do różnorodnych zabaw i gier ruchowych. Zabawy
z pierścieniami mogą wynikać ze spontanicznych pomysłów dzieci lub być wykonywane
pod kierunkiem nauczyciela. Atutami pierścieni jest ich elastyczność, łatwość czyszczenia
i bezpieczny, okrągły przekrój.
POMYSŁY ZABAW
 Tańczymy w kole, trzymając się za pierścienie.
 Budujemy kolorowe ścieżki, a pierścienie służą nam za wyspy.
 Wędrujemy wewnątrz pierścienia na paluszkach.
 Żonglujemy pierścieniami na rękach lub nogach (mini "hula-hoop").
 Utrzymujemy równowagę z pierścieniem na głowie.
 Skaczemy obunóż z pierścieniem wokół kostek.
 Rzucamy pierścienie do siebie lub narzucamy je na ramię.
Zawartość:
 6 sztuk pierścieni
 6 tęczowych kolorów
 średnica 16 cm

57,00 zł.

Trójkąt gimnastyczny
1.669,00 zł.
Atrakcyjne urządzenie zabawowo-gimnastyczne dla dzieci. Jeden z boków składa się z ramy
siatkowej, a drugi z drabinki. Na ściankach bocznych znajdują się otwory na wejście.
Wykonany ze sklejki - szer. 100 cm - bok 120 cm
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Tunel krótki 180 cm
Tunel długi 300 cm
Tunel wzbogaca ćwiczenia na torach przeszkód o czworakowanie i czołganie się. Tunele
są lubianym przez dzieci miejscem w każdej zabawie. Wykonany z mocnego tworzywa tunel
posiada pasek przezroczystej siatki i wszyte obręcze. Po skończonej zabawie tunel łatwo jest
złożyć i przechować.
Zawartość:
 średnica 60 cm
 długość 180 cm

Woreczek z grochem duży 15 x 20 cm – czerwony
Woreczek z grochem duży 15 x 20 cm – niebieski
Woreczek z grochem duży 15 x 20 cm – zielony
Woreczek z grochem duży 15 x 20 cm – żółty
Woreczek z grochem mały 10 x 15 cm – czerwony
Woreczek z grochem mały 10 x 15 cm – niebieski
Woreczek z grochem mały 10 x 15 cm – zielony
Woreczek z grochem mały 10 x 15 cm – żółty
Woreczek z grochem jest nieodzowny w czasie ćwiczeń rytmicznych, zabaw ruchowych
i organizowanych torów przeszkód. Możliwość wyboru pojedynczych kolorów ułatwia
skompletowanie zestawu do grupowych ćwiczeń z Metodą Dobrego Startu.

129,00 zł.
179,00 zł.

10,90 zł.
10,90 zł.
10,90 zł.
10,90 zł.
7,90 zł.
7,90 zł.
7,90 zł.
7,90 zł.

Woreczki z grochem kształty 10 x 10 cm- 8 szt.
49,00 zł.
Aktywna zabawa w rozpoznawanie i nazywanie kształtów. Każdy woreczek ma inny kształt, którego
polska nazwa wyszyta jest na odwrocie.

Woreczki - misie, 6 kolorów
Zabawne figurki zwierzątek pełnią funkcję woreczków z grochem. Starannie obszyte
z miękkiego skadenu posiadają wewnątrz wypełnienie z koralików. Miła w dotyku tkanina
i zabawne kształty zachęcają dzieci do rzucania, łapania, udziału w zabawach ruchowych.

85,00 zł.
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Woreczki wykonane są w sześciu tęczowych kolorach, co poszerza możliwości zastosowania
w grach edukacyjnych.
 6 misiów w 6 kolorach - wym. 9 x 11 x 7 cm
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Woreczki - żabki, 6 kolorów
Zabawne figurki zwierzątek pełnią funkcję woreczków z grochem. Starannie obszyte
z miękkiego skadenu posiadają wewnątrz wypełnienie z koralików. Miła w dotyku tkanina
i zabawne kształty zachęcają dzieci do rzucania, łapania, udziału w zabawach ruchowych.
Woreczki wykonane są w sześciu tęczowych kolorach, co poszerza możliwości zastosowania
w grach edukacyjnych.
 6 żabek w 6 kolorach - wym. 13 x 11 x 5 cm

85,00 zł.

Woreczki - żółwie, 6 kolorów
Zabawne figurki zwierzątek pełnią funkcję woreczków z grochem. Starannie obszyte
z miękkiego skadenu posiadają wewnątrz wypełnienie z koralików. Miła w dotyku tkanina
i zabawne kształty zachęcają dzieci do rzucania, łapania, udziału w zabawach ruchowych.
Woreczki wykonane są w sześciu tęczowych kolorach, co poszerza możliwości zastosowania
w grach edukacyjnych.
 6 żółwi w 6 kolorach - wym. 11 x 14 x 4 cm

85,00 zł.

POKONYWANIE WYSOKOŚCI

Drabinka pojedyncza 2,5 m
559,00 zł.
Drabinka gimnastyczna spełniająca wymagania normy EN-12346.
Boki drabinki wykonane są z drewna iglastego, szczeble ze sklejki równoległowarstwowej.
Dostarczane bez okuć mocujących do ściany (należy dobrać w zależności od liczby drabinek).
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Drabinka podwójna 2,5 m
Drabinka gimnastyczna spełniająca wymagania normy EN-12346. Boki drabinki wykonane
są z drewna iglastego, szczeble ze sklejki równoległowarstwowej. Dostarczane bez okuć
mocujących do ściany (należy dobrać w zależności od liczby drabinek).

879,00 zł.

Okucie do ściany - drabinka podwójna następna
Okucie do ściany - drabinka podwójna wolno stojąca
Okucie do ściany - drabinka pojedyncza następna
Okucie do ściany - drabinka pojedyncza wolno stojąca

89,00 zł.
89,00 zł.
79,00 zł.
89,00 zł.

Ścianka wspinaczkowa - drzewo jabłoni
2.590,00 zł.
Solidna ścianka wspinaczkowa w kształcie drzewa jabłoni. Do pokonania jest siedem
chwytów, które mocowane są w dowolnych miejscach z zabezpieczeniem przeciwobrotowym.
Dla tych którzy dotrą wystarczająco wysoko, przewidzieliśmy dodatkowe wyzwanie: zerwanie
drewnianych jabłuszek przyczepianych na rzep. Ćwiczenie rozwija siłę rąk i nóg, koordynację
ruchową, szybkość reakcji i odwagę. Ścianka przeznaczona jest do użytku w pomieszczeniach.
Od 4 lat
 Wykonana ze sklejki brzozowej (wym. 180 x 90 cm, waga 22 kg)
 7 uchwytów
 8 drewnianych jabłuszek
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TRAMPOLINY SPADOCHRONY

Minichusty - zabawa zespołowa z piłką
269,00 zł.
Pełna emocji zabawa drużynowa! Dużą i lekka piłkę należy odbijać jak najdłużej, nie wolno
pozwolić, by spadła na podłoże. Każdy z trzech minispadochronów może trzymać trójka dzieci,
a wszystkie trójki powinny ze sobą współpracować. Łącznie bawić może się 6 lub 9 dzieci.
Zabawa rozwija współpracę i komunikację w grupie, a także zapewnia dużo zdrowego ruchu.
Zawartość: 3 minichusty w 3 różnych kolorach (śr. 140 cm - 6 uchwytów każda) - piłka
materiałowa o śr. 60 cm (dmuchamy suszarką lub kompresorem) - wszystkie elementy
wykonane z 100% nylonu

Piłeczki do chust animacyjnych
Lekkie piłeczki do zabaw z chustą animacyjną.
 25 piłeczek w 4 kolorach (niebieski, zielony, czerwony, żółty)

53,00 zł.

Pakiet animacyjny do spadochronu
299,00 zł.
Wszystkie akcesoria do zorganizowania urozmaiconych zajęć ze spadochronem animacyjnym
teraz w komplecie i zawsze pod ręką. Piłeczki o różnej wielkości i wadze do turlania,
woreczki "żabki" do podrzucania i łapania. Od 3 lat
Zawartość:
 6 woreczków "żabka"
 6 piłeczek chwytnych śr. 10 cm
 12 piłeczek uniwersalnych śr. 10 cm
 2 duże piłki plażowe śr. 28 cm
 siatka do przechowywania
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Superpakiet animacyjny do spadochronu
349,00 zł.
Wszystkie akcesoria do zorganizowania urozmaiconych zajęć ze spadochronem animacyjnym
teraz w komplecie i zawsze pod ręką. Piłeczki o różnej wielkości i wadze do turlania,
woreczki "żabki" do podrzucania i łapania.
Zawartość:

6 woreczków edukacyjnych

6 piłeczek "pompon",

6 piłeczek z otworami (śr. 6,5 cm),

6 małych piłeczek "emocje' (śr. 10 cm),

2 piłeczki delikatne (śr. 25 cm),

1 duża piłka (śr. 28 cm).

Lekka ośmiornica
Niezwykle lekka, przezabawna ośmiorniczka ożywi wspólną zabawę przy spadochronie.
Dzieci z ogromną ochotą będą wysyłać kolorową postać w powietrze i łapać z
powrotem w "sieć" chusty. Ośmiorniczkę można podrzucać również rękoma
bez użycia chusty.
 dmuchana ośmiorniczka,
 wys. 60 cm,
 szer. 50 cm,
 wykonana z wysokiej jakości nylonu,
 można dmuchać pompką do piłek.

139,00 zł.

Spadochron chusta - gwieździste niebo
Prześliczna niebieska chusta przypomina gwieździste niebo. Doskonała do zabaw ruchowych
pełnych niecodziennego, marzycielskiego nastroju, Można ją wykorzystać jako dekorację
kącika relaksu lub tło w przedstawieniach teatralnych
Wykonana z mocnego 100% nylonu - śr. 5 m - 8 uchwytów - worek do przechowywania

329,00 zł.
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Spadochron chusta – kwiatek
Niecodzienna forma chusty urozmaica tak lubianą zabawę. Najchętniej wykonywanym
ćwiczeniem jest toczenie piłki po ramionach kwiatka, co doskonale poprawia współpracę
w grupie. To zadanie uda się tylko przy dobrej pracy zespołowej! Każde ramię zaopatrzeone
w 2 mocne uchwyty. Bawić może się nawet 16 dzieci.
Wykonana z mocnego 100% nylonu - śr. 3,2 m - 16 uchwytów - worek do przechowywania

179,00 zł.

Spadochron chusta animacyjna 1,75 m
89,00 zł.
Spadochron chusta animacyjna 3,5 m
129,00 zł.
Spadochron chusta animacyjna 6 m
319,00 zł.
Kolorowe i lekkie spadochrony pozwalają organizować wiele zabaw integrujących grupę.
Wielką chustę można podrzucać, można się pod nią chować, można być na niej zakręconym
i odkręconym, można po niej przetaczać przedmioty ku sobie. Wspaniały przyrząd do ćwiczeń
tak ciała, jak i ducha. Proponowane spadochrony posiadają określoną ilość uchwytów, jednakże
na obrzeżach materiału wszyta jest lina o średnicy 1 cm - tak więc liczba osób mogących brać
udział w pysznej zabawie jest praktycznie nieograniczona.
Spadochrony dostępne w 3 rozmiarach.

Spadochron chusta-punktowane otwory 3m(12 uchwytów)
239,00zł.
Wspólna koordynacja ruchów całej grupy dzieci umożliwi wtoczenie piłeczki do jednego z
otworów. Który z otworów okaże się łatwiejszym celem? Mniejszy czy większy?
Próbować można w wielu miejscach, gdyż chusta kryje w sobie 12 małych i 12 dużych otworów.

Spadochron chusta biała 1,8m(8 uchwytów)
Spadochron chusta biała 3,6m(12 uchwytów)

69,00 zł.
169,00 zł.
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Spadochron chusta niebieska 1,8m(8 uchwytów)
69,00 zł.
Spadochron chusta niebieska 3,6m(12 uchwytów)
169,00 zł.
Jednobarwna chusta stanowi odmianę do ich kolorowych odmian. Jednolita powierzchnia materiału nie
dostarcza aż tak wielu bodźców wzrokowych, a dzieciom przez to łatwiej skupić się na rytmiczności
samych ćwiczeń lub też na śledzeniu przemieszczających się przedmiotów.

Spadochron edukacyjny 3,5 m
Tęczowa chusta wykonana z mocnego poliestru posiada osiem wszytych uchwytów. Dzięki
tęczowym okręgom z nadrukowanymi liczbami grupa dzieci uzyskują nowe możliwości
zabawy. Średnica 3,5 m.

165,00 zł.

Chusta animacyjna-wspólny trakt 8 x 1m (34 uchwyty)
Nietypowa forma chusty zabawowej uczy współpracy w grupie. Dzieci uczą się
koordynować swoje ruchy z ruchami partnerów, stojących naprzeciwko i obok
siebie. Chustą można wykonywać falę, można toczyć przedmioty z jednego jej
końca na drugi, a przede wszystkim - ruszać się i wesoło przy tym bawić.

169,00 zł.

Trampolina dla najmłodszych
Mocna i stabilna trampolina dla pierwszych skoków. Poręcz daje wsparcie w
utrzymaniu równowagi. Pokrycie wykonane jest z trwałego nylonu, aby
wytrzymać energię wielu dziecięcych par stópek. Stalowy stelaż pozwala na
odkręcenie poręczy, a nóżki można złożyć.

349,00 zł.






średnica 93 cm,
wys. poręczy 58 cm,
wys. nóżek 23 cm,
łączna wys. 80 cm
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Trampolina z poręczami
799,00 zł.
Bezpieczna trampolina do pierwszych udanych skoków. Pokrycie jest tak napięte, iż nawet
małe dzieci doświadczają możliwości odbicia się w górę. Brzegi trampoliny wyłożone są grubą
warstwą kauczuku a poręcze miękką pianką, co zapewnia doskonałą ochronę twarzy i zębów.
Trampolina zachwyca piękną formą i przekonuje trwałością. Maksymalne obciążenie 20 kg.
 średnica 70 cm
 wysokość tylko 14 cm ( z poręczą 65 cm)

Duża trampolina ogrodowa śr.305cm - wys.65cm
Duża trampolina ogrodowa śr.366cm - wys.90cm
Wiele radosnego ruchu oferują dzieciom nasze duże trampoliny. Wystarczy popatrzeć na
malującą się na twarzach dzieci radość, aby mieć pewność, że trampoliny wprawiają w
dobry nastrój. Jednocześnie skakanie na trampolinie to doskonałe ćwiczenie rozwijające
koordynację ruchową dziecka i wzmacniające jego mięśnie.
Jednym słowem: doskonała zabawa w doskonałym miejscu.
Do wyboru dwie trampoliny o różnej średnicy i wysokości (wejście po drabince lub po
jednym stopniu). Siatka zabezpieczająca wpuszczona jest we wnętrzu trampoliny,
co dodatkowo zabezpiecza skaczących.
 atest bezpieczeństwa TUV Sud GS,
 miękkie, wyściełane obrzeże,
 siatka ochronna o wys. 180 cm, wpuszczona we wnętrzu,
 galwanizowane, wyściełane słupki.
 4 podpórki ramy(śr,366cm – wys.90cm) 3 podpórki ramy(śr.305cm – wys.65cm),
 z drabinką wejściową, bez drabinki wejściowej ( śr.305cm – wys.65cm),
 maks. obciążenie do 150 kg, do 120 kg (śr.305cm – wys.65cm),
 naciąg wykonany z mocnego, wodoodpornego materiału PVC/PE,
 siatka ochronna wykonana z PE,
 rama z rury galwanizowanej o śr. 35 mm,
 słupki z rury gawlanizowanej o śr. 25 mm,
 łatwa w montażu (instrukcja załączona).

1.299,00zł.
1.949,00zł.

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: zapytania@bismw.com.pl
CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829 Tel. kom. +48 530622277
www.cezas.waw.pl
e-mail: dh@cezas.waw.pl

Strona 53 z 137

Ceny z VAT

JOKI - wiszące gniazdko dla dzieci – zielone
JOKI - wiszące gniazdko dla dzieci - niebiesko/zielone
JOKI - wiszące gniazdko dla dzieci - żółto/pomarańczowe
JOKI - wiszące gniazdko dla dzieci - czerwono/pomarańczowe
JOKI to miękkie gniazdko, w którym dziecko może się wyciszyć i zrelaksować.
Miły w dotyku materiał, wewnętrzne siedzisko z miękkiej poduszki i piękne barwy
sprawiają, że będzie to ulubione miejsce na spotkanie z książką lub ... swoimi marzeniami.
Maksymalne obciążenie 80 kg.- wym. materiału 70 x 150 cm- poduszka o pojemności 65 l.

459,00 zł.
459,00 zł.
459,00 zł.
459,00 zł.

Drobny sprzęt sportowy:

Spadochron cienki i extra (g)
Kolorowy spadochron - chusta animacyjna, wykonany jest z lekkiej tkaniny.
Służy do wielu zabaw dydaktycznych i ruchowych integrujących grupę.
Można go podrzucać, falować, chować się pod nim, przetaczać piłeczki, balony i inne przedmioty ku sobie
i wykorzystywać do wielu wesołych zabaw.
SP-6/12
Ø 6 M / 12 uchwytów
197,00 zł.
SP-6/24
Ø 6 M / 24 uchwyty
212,00 zł.
SP-5/12

Ø 5 M / 12 uchwytów

184,00 zł.

SP-5/24

Ø 5 M / 24 uchwyty

199,00 zł.

SP-3,5/12

Ø 3,5 M / 12 uchwytów

120,00 zł.

SP-3,5/12

Ø 3,5 M / 12 uchwytów +obszycie

142,00 zł.

SP-3,5/24

Ø 3,5 M / 24 uchwyty

135,00 zł.

SP-1,75/12

Ø 1,75 M / 12 uchwytów

59,00 zł.

SP-2,5/12

Ø 2,5 M / 12 uchwytów

108,00 zł.

SP Ex-6,0

Ø 6 M / 12 uchwytów extra

615,00 zł.

SP Ex-3,5

Ø 3,5 M / 12 uchwytów extra

387,00 zł.

SP Ex-1,75

Ø 17,5 M / 12 uchwytów extra

173,00 zł.
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Wąż spacerowy (g)
Wąż spacerowy wykonany jest z nieprzemakalnej tkaniny, wypełnionej lekką pianką
Na wężach znajdują się stałe uchwyty ułatwiające dzieciom ustawienie się w parach.
Wąż pomaga zachować bezpieczeństwo i dyscyplinę podczas spacerów z grupą dzieci.
Może również służyć do zabaw ruchowych, ćwiczących utrzymanie równowagi.
WĄŻ - 2
8 OS. / 2 M
87,00 zł.
WĄŻ - 3
12 OS. / 3 M
97,00 zł.
WĄŻ - 4

16 OS. / 4 M

110,00 zł.

WĄŻ - 5

20 OS. / 5 M

127,00 zł.

WĄŻ - 6

24 OS. / 6 M

145,00 zł.

WĄŻ - 7

28 OS. / 7 M

167,00 zł.

WĄŻ - 2 odblask

8 OS. / 2 M

104,00 zł.

WĄŻ - 3 odblask

12 OS. / 3 M

114,00 zł.

WĄŻ - 4 odblask

16 OS. / 4 M

128,00 zł.

WĄŻ - 5 odblask

20 OS. / 5 M

144,00 zł.

WĄŻ - 6 odblask

24 OS. / 6 M

163,00 zł.

WĄŻ - 7 odblask

28 OS. / 7 M

184,00 zł.

WĄŻ – 4 pociąg

16 OS./ 4 M

180,00 zł.

WĄŻ – 5 pociąg

20 OS. / 5M

198,00 zł.

Skacząca gąsienica (g)
Kolorowa gąsienica wykonana z lekkiej tkaniny i jest wypełniona elastycznymi
piłkami z gumy naturalnej.
Wykorzystywana jest do wielu wesołych zabaw.
Wykonywana jest w rozmiarach: 1,90 m i posiada 4 pary uchwytów.

295,00 zł.

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: zapytania@bismw.com.pl
CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829 Tel. kom. +48 530622277
www.cezas.waw.pl
e-mail: dh@cezas.waw.pl

Strona 55 z 137

Ceny z VAT

Zestaw tunel piankowy (g)
Zestaw zawiera 77 wielobarwnych figur piankowych o grubości ok. 25 mm.
Służą do zabaw ruchowych i gier sportowych. Charakterystyczną funkcją zestawu jest
możliwość ułożenia tunelu zabawowego. Wielkości otworów ok. 40 cm. Zestaw pozwala
rozwijać wyobraźnię w tworzeniu ciekawych układów, konstrukcji itp.
Zestaw zapakowany ma wymiary: 60 x 60 x 30 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

Worek do skakania (g)
Worek z dwoma uchwytami służący do zespołowych ćwiczeń sportowych.
Wykonywany jest w wielu kolorach.
WJ - I
30 x 30 x 60 (Jednoosobowy)

875,00 zł.

39,00 zł.

WJ - II

30 x 30 x 70 (Jednoosobowy)

50,00 zł.

WJ - III

35 x 35 x 80 (Jednoosobowy)

60,00 zł.

WD - I

30 x 60 x 60 (Dwuosobowy)

60,00 zł.

WD - II

30 x 60 x 70 (Dwuosobowy)

78,00 zł.

WD - III

35 x 70 x 80 (Dwuosobowy)

95,00 zł.

Zestaw figur piankowych (g)
Zestaw zawiera 60 wielobarwnych figur piankowych o grubości ok. 5 mm.
Służą do zabaw ruchowych i gier sportowych. Pozwalają rozwijać wyobraźnię w tworzeniu
ścieżek, tras do przejścia itp.

88,00 zł.

W zestawie są następujące ilości figur:
20 szt.
20 szt.
20 szt.
Zestaw zapakowany ma wymiary: 20 x 40 x 10 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.
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113,00 zł.

Zestaw piankowych figure geometrycznych (g)
Zestaw zawiera 40 wielobarwnych figur piankowych o grubości ok. 5 mm.
Służą do zabaw ruchowych i gier sportowych. Pozwalają rozwijać wyobraźnię w tworzeniu
ciekawych układów, konstrukcji itp.
W zestawie są następujące ilości figur:
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
Zestaw zapakowany ma wymiary: 25 x 50 x 8 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

875,00 zł.

Zestaw klocki LE (g)
Zestaw zawiera 44 lekkie gigantyczne klocki piankowe, z których można konstruować
niesamowite budowle. Przykłady pokazują jedynie niewielką część możliwości.
Wielobarwność i nietuzinkowe gabaryty zachęcają do zabawy, a równocześnie
pobudzają dziecięcą wyobraźnię twórczą.
W skład zestawu wchodzą:

8 szt.
16 szt. 16 szt.
4 szt.
Zestaw zapakowany ma wymiary: 30 x 40 x 60 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

Gra w słówka (g)
Mata do GRY W SŁÓWKA doskonale nadaje się do zabawy w pomieszczeniach.
Kleksy z literkami są w wyrazistych kolorach.

183,00 zł.
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W komplecie są 3 woreczki, które służą do rzucania na matę
i określają w ten sposób literę na jaką ma dziecko wymyśleć słowo.
Zabawa przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Wykonujemy o wymiarach:
Rozłożona
110 x 100 cm

Gra Twister (g)
262,00 zł.
Mata do GRY TWISTER doskonale nadaje się do zabawy w pomieszczeniach i na zewnątrz.
W komplecie są 2 kostki z naniesionymi nadrukami:
Sędzia wyrzuca pierwszą kostkę i określa kończynę, która ma być położona na kolorze z drugiej
kostki.
Na dodatkowych ściankach kostek mamy NOWOŚĆ, po dwa elementy. To rodzaj Jokera, który
umożliwia wybór przez gracza lewej lub prawej nogi albo ręki a za pomocą drugiej kostki koloru
z wyrzuconej pary.
Mata ma wymiary 220 x 140 cm

Tarcza do rzutów + kółko i krzyżyk (g)
Wykonana jest z trwałego materiałów w wyrazistych kolorach i łatwego w utrzymaniu
w czystości.
Przeznaczona jest do nauki celności rzutów a także do oceniania odległości.
Pomaga zorganizować zawody z rzutami do celu.
Z drugiej strony jest gra w KÓŁKO I KRZYŻYK.

AWERS

183,00 zł.

REWERS

W komplecie jest 13 woreczków.
Zabawa przeznaczona jest dla dzieci w każdym wieku.
Wykonujemy o wymiarach: 100 x 100 cm
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Mega gra warcaby 185 x 185 cm (g)
Wykonana jest z trwałego materiałów w wyrazistych kolorach i łatwego w utrzymaniu
w czystości.
Przeznaczona jest do tradycyjnej gry w warcaby
Gra uczy strategicznego myślenia.
W komplecie są 2 komplety po 12 pionków.
Zabawa przeznaczona jest dla dzieci w każdym wieku.
Wymiary planszy: 220 x 220 cm

522,00 zł.

Mega gra chińczyk 185 x 185 cm (g)
Gra "CHIŃCZYK" wykonana jest z materiału w wyrazistych kolorach, trwałego i łatwego
w utrzymaniu w czystości.
Gra uczy strategicznego myślenia oraz opanowywania emocji w grze losowej.
Do gry dodajemy 16 pionków w 4 kolorach, wykonanych z pianki poliuretanowej
o wymiarach: Ø 12 x 4 cm
Gra przeznaczona jest dla każdego. Wymiary planszy: 220 x 220 cm

472,00 zł.

Mega gra pory roku 185 x 185 cm (g)
442,00 zł.
To zestaw pięciu elementów o różnych wielkościach z nadrukami symbolizującymi pory roku,
miesiące itp. Zabawa polega na prawidłowym dopasowaniu symboli do pory roku, miesięcy,
dni tygodnia itp.
Nadaje się do zabawy w pomieszczeniu i na zewnątrz.
Zabawa przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Wymiary planszy: 220 x 220 cm
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Mega gra literki drukowane 145 x 145 cm (g)
Nadaje się do zabawy w pomieszczeniach. Pola posiadają nadrukowane ilustracje
rozpoczynające się na daną literę. Zabawa polega na odnalezieniu litery i ułożeniu specjalnie
przygotowanej płachty. Zabawa przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym.
Wymiary planszy: 145 x 145 cm

342,00 zł.

Mega gra mapa Polski 220 x 220 16 elementów (g)
To zestaw 16-stu elementów o kształtach województw Polski.
Elementy wykonane są ze specjalnej pianki o grubości 2 cm z naniesionymi nadrukami
symbolizującymi dane województwo.
Zabawa uczy geografii Polski i polega na prawidłowym dobraniu województwa.
Nadaje się do zabawy w pomieszczeniu.
Zabawa przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

743,00 zł.
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219,00 zł.

Gra w klasy (g)
Mata do GRY W KLASY doskonale nadaje się do zabawy w pomieszczeniach.
Pola do skakania są w wyrazistych kolorach, a spodnia warstwa posiada właściwości
antypoślizgowe. Łatwo się składa, a rozłożona może służyć jako mata.
W komplecie są 3 woreczki, zastępujące kamyki.
Zabawa przeznaczona jest dla dzieci w każdym wieku.
Wykonujemy o wymiarach:
Rozłożona
220 x 105 cm
Zapakowana Ø 12 x 110 cm

Gra w klasy 8 (g)
219,00 zł.
Mata do GRY W KLASY "Ósemka" doskonale nadaje się do zabawy w pomieszczeniach.
Pola do skakania są w wyrazistych kolorach, a spodnia warstwa posiada właściwości antypoślizgowe.
Łatwo się składa, a rozłożona może służyć jako mata.
W komplecie są 3 woreczki, zastępujące kamyki.
Zabawa przeznaczona jest dla dzieci w każdym wieku.
Wykonujemy o wymiarach:
Rozłożona
180 x 105 cm
Zapakowana Ø 12 x 105 cm

104,00 zł.

Mata sensoryczna (g)
Doskonała do ćwiczeń korekcyjnych stóp, działa na sensorykę jej użytkowników.
Zawiera 8 części wyściełanych miękką pianką z kieszeniami, wewnątrz których umieszcza
Się różne przedmioty: (szyszki, kamienie, groch, kasztany, patyki, małe piłeczki, itp).
Matę sensoryczną wykonujemy w rozmiarach: 60 x 120 cm,
w różnych układach kolorystycznych.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
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Mata MATA "ES - BASIC" PUZZLE
GRUBOŚCI:

1 cm
2 cm
ILOŚĆ WARSTW:
1
GĘSTOŚĆ:
70 kg/ m3
KOLORY:
BIAŁY
CZARNY
CZERWONY
ZIELONY
NIEBIESKI
WIELKOŚĆ:
1m x 1m
CENA:
za 1 m2
WZÓR WYTŁOCZENIA: CROSS-HATCHIN
DEKLARACJA ZGODNOŚCI: PN-EN 12503/2004
Minimalna ilość zamówienia 10 szt.
1,0 x 100 x 100
2,0 x 100 x 100

117,00 zł.
165,00 zł.

- Hola Hoop 60 cm (s)
- Hola Hoop 70 cm (s)
- Hola Hoop 80 cm (s)
- Hola Hoop 90 cm (s)
Mix kolorów.
Mix kolorów.
Koło gimnastyczne służy treningowi mięśni brzucha. Ćwiczenia z kołem są prostym sposobem
na ukształtowanie sylwetki.
Posiada wysoką jakość oraz atrakcyjną kolorystykę.
Lekka i bezpieczna, odporna na uszkodzenia zabawka wyrabiająca koordynację ruchów.

- Guma do skakania 2 m (s)
- Guma do skakania 5 m (s)

15,00 zł.
18,00 zł.
20,00 zł.
23,00 zł.

5,00 zł. / 1 szt.
9,00 zł. / 1 szt.
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Opis gry:
do gry potrzebna jest guma długości od 2 do 7 m oraz 2 osoby, które podtrzymują
gumę w grze może brać udział dowolna ilość zawodników lecz ze względu na sprawne
przeprowadzenie gry zaleca się do 20 osób
dwie osoby podtrzymują gumę,
zawodnik staje w środku i skacze przez gumę
zaczynając od kostek przez kolana i wyżej
skacze 10 razy
skucie zawodnika powoduje zmianę grającego
wygrywa ten zawodnik, który skoczy 10 razy i wyżej
Pole gry:
zabawę można przeprowadzić na powietrzu, boisku, trawniku lub w pomieszczeniu
Regulamin:
zawodnicy przed rozpoczęciem zawodów losują kolejność skaczących ustala się również
ilość skoków (np. 10 razy)
wygrywa ten zawodnik, który bez skucia skacze najwyżej i ustaloną ilość skoków

- Skakanka sznurowa – plastikowe rączki (s)
wykonana ze sznurka
rączki plastikowe
mix kolorów

10,00 zł.

- Skakanka sznurowa – drewniane rączki (s)
wykonana ze sznurka
rączki drewniane otwarte
mix kolorów

15,00 zł.

- Skakanka sznurowa – piankowe rączki (s)
materiał: sznur + pianka
mix kolorów

25,00 zł.

- Skakanka treningowa (pg)
Sznurek bawełniany, drewniane rączki
mix kolorów

26,00 zł.

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: zapytania@bismw.com.pl
CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829 Tel. kom. +48 530622277
www.cezas.waw.pl
e-mail: dh@cezas.waw.pl

Strona 63 z 137

Ceny z VAT

- Skakanka rzemienna – drewniane rączki (s)
wykonana ze skóry, rączki z wysoko gatunkowego drewna
dostępne długości:
2,20 m
2,30 m
2,40 m
2,50 m
2,60 m
2,70 m

38,00 zł.

- Kręgle (s)
Plastikowe
kręgle czerwone - 3 sztuki
kręgle niebieskie - 3 sztuki
kręgle żółte - 3 sztuki
piłeczka czarna - 2 sztuki

38,00 zł.

- Latawiec (s)
wymiary: 60x90 cm
latawiec to wspaniały sposób na zabawę w ogrodzie,
na działce i wszędzie tam gdzie mamy doskonałe warunki wietrzne
przeznaczony zarówno dla dzieci jak i dorosłych sprawiający wiele radości

42,00 zł.






- Chorągiewka treningowa z podstawką gumową (pg)
Wysokość chorągiewki 120 cm;
Rurka wykonana z tworzywa sztucznego;
Podstawka gumowa;
Chorągiewka wykonana z poliestru

41,00 zł.
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- Chorągiewka boiskowa uchylna z tuleją (pg)
Wysokość całkowita chorągiewki 150 cm;
Rurka fi 30mm, wykonana z tworzywa sztucznego;
Tuleja z tworzywa sztucznego w komplecie, wysokość 30cm ;
Chorągiewka wykonana z poliestru

78,00 zł.

280,00 zł.

- Zestaw koordynacyjny (pg)
Komplet koordynacyjny
Niezbędny do prowadzenia treningu koordynacyjnego
W zestawie:
• 10 stożków
• 5 belek do połączenia stożków
• 3 pozycje wysokości
Wysokość stożka 38 cm.
3 poziomy wysokości: 11cm, 22cm lub 33cm.

- Zestaw do zabaw ruchomych PATYCZAKI (s)
780,00 zł.
Zestaw składa się z 21 elementów:
12 słupków 120 cm na gumowej podstawce
3 poprzeczki 120 cm
3 poprzeczki 90 cm
1 obręcz o średnicy 60 cm
1 obręcz o średnicy 70 cm
1 obręcz o średnicy 80 cm
18 obrotowych uchwytów do mocowania poprzeczek i obręczy
Prosty w montażu zestaw plastikowych i bezpiecznych elementów daje możliwość dowolnego
komponowania torów przeszkód dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Dodatkowo w przypadku nierównego podłoża istnieje możliwość zamiany gumowych podstaw
słupków na groty do wbicia w ziemię.
Elementy zestawu mogą być używane indywidualnie lub w grupach do zabaw zespołowych.
Zestaw może być wykorzystywany na sali gimnastycznej, podwórku i boisku.
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- Pachołki 6 cm mix kolorów (50 szt.) (s)
pachołki wykonane z PVC o solidnej podstawie,
przeznaczone do różnego rodzaju oznaczenia terenu w grach,
zabawach czy ćwiczeniach i treningach.
Parametry :
-Materiał : PVC
-Wysokość : 6cm
- Średnica podstawy : 19cm
komplet zawiera 50 szt. pachołków w 5 różnych kolorach po 10 sztuk z każdego
pomarańczowy, żółty, niebieski, biały, czerwony

220,00 zł.

- Wysepki pod laskę (10 szt. + rzep) (pg)

48,00 zł.

Wysepki idealne do tworzenia przeszkód z laskami 1m lub 1,6m.
Specjalne wyżłobienia umożliwiają położenie laski treningowej w poziomie na
wysokości 5 cm. Wykonane z trwałego plastiku.

- Pachołek 38 cm żółty (s)
materiał: bardzo wytrzymałe tworzywo sztuczne przeznaczenie: do gier i zabaw ruchowych
wysokość: 38cm
kolor do uzgodnienia

32,00 zł.

- Pachołek 23 cm (pg)
- Pachołek 30 cm (pg)
- Pachołek 38 cm (pg)
wykonany z tworzywa sztucznego
kolor do uzgodnienia

10,00 zł.
15,00 zł.
23,00 zł.

- Szarfa gimnastyczna (s)
wykonana z taśmy lamówkowej
kolor do uzgodnienia

- Woreczki gimnastyczne (s)
wykonany z miękkiej tkaniny syntetycznej
wypełniony granulkami polipropylenowymi
idealny do gimnastyki korekcyjnej i zabawy
kolor do uzgodnienia

8,00 zł. / 1 szt.

10,00 zł. / 1 szt.
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- Woreczki gimnastyczne – cyfry (s)
zestaw 10 kolorowych woreczków z cyferkami od 0 do 9
wykonany z miękkiej tkaniny syntetycznej
wypełniony granulkami polipropylenowymi
idealne połączenie gimnastyki korekcyjnej i zabawy z nauką cyfr
idealny sposób na uatrakcyjnienie zajęć i ćwiczeń

132,00 zł.

- Woreczki gimnastyczne – alfabet (s)
zestaw 24 kolorowych woreczków z literkami alfabetu
wykonany z miękkiej tkaniny syntetycznej
wypełniony granulkami polipropylenowymi
idealne połączenie gimnastyki korekcyjnej i zabawy z nauką liter
idealny sposób na uatrakcyjnienie zajęć i ćwiczeń

226,00 zł.

- Pałeczka sztafetowa aluminiowa (kpl. 6 szt. ) (pg)

- Kółko RINGO (s)
Gumowe
bez wypełnienia
materiał: tworzywo sztuczne gumo podobne
do wykorzystania w treningach oraz podczas gier i zabaw
nie powoduje urazów
mix kolorów
gra w ringo
polska gra sportowa polegająca na rzucaniu gumowym kółkiem w taki sposób aby
upadło na boisko drużyny przeciwnej

- Bumerang (s)
materiał:
plastik
mix kolorów

42,00 zł.

24,00 zł. / 1 szt.

8,00 zł. / 1 szt.
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przeznaczenie:
zabawa, sport, rekreacja
sposób rzucania bumerangiem
bumerang rzuca się trzymając go pionowo, lub ewentualnie lekko przechylony w prawo
(wbrew powszechnej opinii, że bumerangiem rzuca się poziomo, „na płask”)
celuje się na wprost, na przykład w jakiś obiekt na horyzoncie bumerang rzucony prosto
zaczyna lecieć po krzywej, która, jeżeli jest rzucony umiejętnie, zamyka się w okrąg
bumerang dla osób praworęcznych rzuca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara, dla leworęcznych – zgodnie

Ceny z VAT

- Piłki gąbkowe – 3 szt. (s)
kolory piłeczek:
czerwony, niebieski, żółty
materiał: gąbka
średnica piłeczki: 7,5 cm
piłeczki pakowane po 3 sztuki

28,00 zł.

- Piłki piankowe – 4 szt. (s)
kolory piłeczek:
czerwony, granatowy, żółty, zielony
materiał: PU
średnica piłeczki: 6,3 cm
piłeczki pakowane po 4 sztuki

42,00 zł.

- Worek do skakania 60 cm (s)
Kolor czerwony albo niebieski do wyboru
z trwałego materiału (100% nylonu)
rączki z taśmy
podczas zawodów najwięcej zabawy i radości daje skakanie w workach
skakanie w workach na zawodach według kolorów, skakanie do celu,
skakanie do tyłu, do przodu - ta zabawa nigdy się nie nudzi!
dzieci uczą się poznawać własne ciało oraz trenują koordynację i równowagę.

90,00 zł.

- Worek do skakania 90 cm (s)
Kolor czerwony albo niebieski do wyboru

110,00 zł.

- Piłka skacząca 45 cm z rogami (s)
średnica: 45cm
materiał: PVC - specjalna guma antywybuchowa,
wytrzymująca obciążenia dynamiczne do 250kg
przeznaczenie: do zabawy
kolor: pomarańczowy
waga: 0,68kg

55,00 zł.
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- Piłka skacząca 55 cm z rogami (s)
średnica: 45cm
materiał: PVC - specjalna guma antywybuchowa,
wytrzymująca obciążenia dynamiczne do 250kg
przeznaczenie: do zabawy
kolor: pomarańczowy
waga: 0,69kg

65,00 zł.

- Piłka skacząca 65 cm z rogami (s)
średnica: 65cm
materiał: PVC - specjalna guma antywybuchowa,
wytrzymująca obciążenia dynamiczne do 250kg
przeznaczenie: do zabawy
kolor: niebieski
waga: 0,7k

75,00 zł.

- Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 1 kg (s)
obwód: 61cm
stworzona z sztucznych materiałów, odporna na uszkodzenia mechaniczne
chropowate wykończenie poprawia chwyt i komfort ćwiczeń
piłka może służyć jako rehabilitacyjna jak i ogólnorozwojowa

od

60,00 zł.

- Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 2 kg (s)
obwód: 61cm
stworzona z sztucznych materiałów, odporna na uszkodzenia mechaniczne
chropowate wykończenie poprawia chwyt i komfort ćwiczeń
piłka może służyć jako rehabilitacyjna jak i ogólnorozwojowa

od

100,00 zł.

- Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 3 kg (s)
obwód: 61cm
stworzona z sztucznych materiałów, odporna na uszkodzenia mechaniczne
chropowate wykończenie poprawia chwyt i komfort ćwiczeń
piłka może służyć jako rehabilitacyjna jak i ogólnorozwojowa

od

150,00 zł.
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- Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 4 kg (s)
obwód: 61cm
stworzona z sztucznych materiałów, odporna na uszkodzenia mechaniczne
chropowate wykończenie poprawia chwyt i komfort ćwiczeń
piłka może służyć jako rehabilitacyjna jak i ogólnorozwojowa

170,00 zł.

od

- Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 1 kg (pg)
- Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 2 kg (pg)
- Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 3 kg (pg)
- Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 4 kg (pg)
- Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 5 kg (pg)
Materiał – skaj.

90,00 zł.
105,00 zł.
127,00 zł.
132,00 zł.
141,00 zł.

wykonana ze skóry syntetyczna, szyta ręcznie
przeznaczona do rehabilitacji i ćwiczeń ogólnorozwojowych jak również wykorzystywana
do ćwiczeń w gimnastyce artystycznej
- Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 1 kg (s)
- Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 2 kg (s)
- Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 3 kg (s)
- Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 4 kg (s)
- Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 5 kg (s)

97,00 zł.
106,00 zł.
124,00 zł.
132,00 zł.
147,00 zł.

- Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 1 kg (s)
- Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 2 kg (s)
- Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 3 kg (s)
- Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 4 kg (s)
- Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 5 kg (s)
wykonana ze skóry naturalnej, szyta ręcznie
przeznaczona do rehabilitacji i ćwiczeń ogólnorozwojowych jak również wykorzystywana
do ćwiczeń w gimnastyce artystycznej

124,00 zł.
146,00 zł.
163,00 zł.
188,00 zł.
195,00 zł.
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- Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 1 kg (pg)
- Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 2 kg (pg)
- Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 3 kg (pg)
- Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 4 kg (pg)
- Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 5 kg (pg)
Materiał – skóra











98,00 zł.
108,00 zł.
125,00 zł.
141,00 zł.
156,00 zł.

- Kamizelki kolorowe jednostronne na koszulki (pg)
Kamizelki dostępne w różnych rozmiarach - od XS do XXL;
Wykonana z lekkiego przewiewnego polietylenu;
Kamizelka dostępna w różnych jaskrawych kolorach;
Nakładana jest na koszulkę zawodników w grach zespołowych
(oznacznik nie posiada rzepów ani guzików).

20,00 zł.

- Kamizelki kolorowe dwustronne na koszulki (pg)
Kamizelki dostępne w różnych rozmiarach - od XS do XXL;
Wykonana z lekkiego przewiewnego polietylenu;
Kamizelka dostępna w różnych jaskrawych kolorach
(w dwóch innych po obu stronach);
Nakładana jest na koszulkę zawodników w grach zespołowych
(oznacznik nie posiada rzepów ani guzików).

30,00 zł.

- Koszulki edukacyjne numerowane (10 szt.) (s)
320,00 zł.
idealny sposób na połączenie matematyki i sportu po włożeniu koszulek dzieci wcielają
się w daną cyfrę, a razem mogą utworzyć liczby wielocyfrowe
każdą koszulkę możemy przewrócić na drugą stronę - wtedy mamy zwykłe koszulki sportowe
w dwóch kolorach (bez numeru)
10 koszulek z mocnego nylonu
nadruk cyfr 0-9
wymiar 50 x 30 cm
na dole gumka
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- Numerator sędziowski (pg)
Materiał: podstawa - metalowa, numeracja - tworzywo sztuczne;
Rozmiar: 55cm x 23cm;
Max punktacja: 999 pkt;
Max liczba setów: 7;

130,00 zł.

- Podium sportowe stalowe (pg)
Wymiary: długość 150cm, szerokość 40cm, wysokość w najwyższym punkcie 50cm;
Wykonane z profili stalowych z metalowymi płytami bocznymi oraz blatami z blachy
ryftowanej;
Oznakowane numerami miejsc od 1 do 3.

970,00 zł.

- Gwizdek sędziowski plastikowy bezkulkowy (pg)
Plastik czarny,

15,00 zł.

- Gwizdek ze sznurkiem (pg)
wersja klasyczna
dwukomorowy
głośny i wyraźny dźwięk (do 115 db)
Używany przez profesjonalistów
Stworzył go międzynarodowy sędzia koszykówki Ron Foxcroft.

42,00 zł.

- Stoper elektroniczny 2 czasy (s)
stoper posiada możliwość zapamiętywania 2 międzyczasów idealny na treningi, do szkół
dane techniczne:
wyświetlacz godzin, minut, sekund ora dni tygodnia, wyświetlacz daty miesięcznej,
stoper z kontrolą okrążeń i podziałów, alarm z budzikiem i funkcją drzemki,
wyświetlacz w trybie 12/24h, max. czas mierzenia 23h 59min. 59sek.

45,00 zł.

- Stoper elektroniczny 20 czasów (s)
stoper posiada możliwość zapamiętywania 20 międzyczasów idealny do szkół i na treningi
dane techniczne:
wyświetlacz godzin, minut, sekund ora dni tygodnia, wyświetlacz daty miesięcznej,
stoper z kontrolą okrążeń i podziałów, alarm z budzikiem, wyświetlacz w trybie 12/24h,
max. czas mierzenia 23h 59min. 59sek. Wodoodporny

97,00 zł.
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- Stoper elektroniczny 30 czasów (s)
stoper posiada możliwość zapamiętywania 30 międzyczasów idealny do szkół i na treningi
stoper może mierzyć do 10 godzin z dokładnością 1/100 sekundy
pomiar czasu pośredniego/międzyczasu duży wyświetlacz o trzech wierszach:
całkowity czas, który upłynął, czas pośredni lub międzyczas są wyświetlane jednocześnie
w innym wierszu i mogą zostać mierzone niezależnie od siebie
funkcja pamięci: w pamięci można zapisać do 30 pomiarów.
Można wywoływać najszybszy, najwolniejszy oraz średni międzyczas wyświetlacz godziny
i kalendarza:
gdy stoper nie jest używany mogą być wyświetlane następujące pozycje: rok, miesiąc, dzień,
tydzień, godzina, minuty i sekundy
tryb godziny:
wyświetlanie 12/24 godzinowe funkcja odliczania i zliczania czasu
tryb trenera rytmu: wartość trenera rytmu może być ustawiona w przedziale od 10 do 320
zliczeń na minutę

99,00 zł.

- Stoper elektroniczny 60 czasów (s)
108,00 zł.
stoper posiada możliwość zapamiętywania 60 międzyczasów idealny do szkół i na treningi
stoper może mierzyć do 10 godzin z dokładnością 1/100 sekundy
pomiar czasu pośredniego/międzyczasu
duży wyświetlacz o trzech wierszach: całkowity czas, który upłynął, czas pośredni lub międzyczas
są wyświetlane jednocześnie w innym wierszu i mogą zostać mierzone niezależnie od siebie
funkcja pamięci: w pamięci można zapisać do 60 pomiarów.
Można wywoływać najszybszy, najwolniejszy oraz średni międzyczas wyświetlacz godziny
i kalendarza: gdy stoper nie jest używany mogą być wyświetlane następujące pozycje: rok, miesiąc,
dzień, tydzień, godzina, minuty i sekundy
tryb godziny: wyświetlanie 12/24 godzinowe
funkcja odliczania i zliczania czasu
tryb trenera rytmu: wartość trenera rytmu może być ustawiona w przedziale od 10 do 320 zliczeń
na minutę

- Stoper elektroniczny 100 czasów (s)
stoper posiada możliwość zapamiętywania 100 międzyczasów idealny do szkół i na treningi
stoper może mierzyć do 10 godzin z dokładnością 1/100 sekundy
pomiar czasu pośredniego/międzyczasu duży wyświetlacz o trzech wierszach:
całkowity czas, który upłynął, czas pośredni lub międzyczas są wyświetlane jednocześnie
w innym wierszu i mogą zostać mierzone niezależnie od siebie
funkcja pamięci:
w pamięci można zapisać do 100 pomiarów.
Można wywoływać najszybszy, najwolniejszy oraz średni międzyczas wyświetlacz godziny
i kalendarza: gdy stoper nie jest używany mogą być wyświetlane następujące pozycje:
rok, miesiąc, dzień, tydzień, godzina, minuty i sekundy
tryb godziny: wyświetlanie 12/24 godzinowe funkcja odliczania i zliczania czasu
tryb trenera rytmu: wartość trenera rytmu może być ustawiona w przedziale od 10 do 320
zliczeń na minutę

124,00 zł.
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- Taśma miernicza 20 m (pg)
taśma z włókna szklanego,
obudowa z tworzywa sztucznego z gumowym wykończeniem,
składana korbka do szybkiego zwijania ,
blokada taśmy,
długość taśmy: 20m,
szerokość taśmy: 15mm.

30,00 zł.

- Taśma miernicza 50 m (pg)
taśma z włókna szklanego,
obudowa z tworzywa sztucznego,
składana korbka do szybkiego zwijania,
długość taśmy: 50m,
szerokość taśmy: 13mm.
waga - 600g

64,00 zł.

- Taśma miernicza 100 m (pg)
taśma z włókna szklanego,
obudowa z tworzywa sztucznego,
składana korbka do szybkiego zwijania
blokada taśmy,
wygodna rączka do trzymania,
długość taśmy: 100m,
szerokość taśmy: 13mm.

138,00 zł.

- Pompka do piłek (pg)
Pompka z wężykiem i igłą
Materiał: Tworzywo sztuczne,
Długość całkowita pompki: 30cm,
Długość wężyka: 12cm,
Gwint igły: 8mm,
Przeznaczenie: do pompowania piłek.

23,00 zł.

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
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- Worek do piłek (pg)
Worek na piłki Ronnay
Pojemność ok. 15 piłek
Materiał: mocny brezent połączony z siatką

65,00 zł.

-Siatka na piłki (s)
Siatka na 5 piłek przeznaczona do magazynowania i przenoszenia piłek.

60,00 zł.

- Wózek na piłki składany na kółkach 462 (s)
przeznaczony do przewożenia i przechowywania piłek
stelaż wykonany z prętów stalowych
składany parasolowo
4 kółka skrętne
kosz z poliestru
szerokość 65 cm
wysokość kosza 47 cm
wysokość łącznie z nogami 105 cm
kolor czerwony






562,00 zł.

- Wózek na materace (pg)
Podstawa ażurowa z kształtowników stalowych o wymiarac 1x2m
Rączka odkręcana
Nośność - 250 kg;
Wózek ułatwia załadunek, transport i magazynowanie 10 szt. materaców
gimnastycznych grubości 10 cm.

380,00 zł.
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- Piłkarzyki laminat (s)
konstrukcja:
skrzynia i podstawa wykonane z kolorowej płyty wiórowej, laminowanej
gra składa się z 22 wykonanych z tworzywa graczy malowanych na dwa kolory
umieszczonych w ośmiu obrotowych i przesuwanych drążkach stalowych
posiada dwa liczniki goli
wymiary pola gry:
1190x670mm
przekątna stołu: 135cm
wymiary w opakowaniu:
1450x1200x300mm

cena na zapytanie

- Piłkarzyki pokrywa (s)
cena na zapytanie
konstrukcja:
skrzynia i podstawa wykonana z kolorowej płyty wiórowej, laminowanej
wyposażone w pokrywę z bezbarwnej płyty plexi oraz dwóch umieszczonych na zewnątrz
za bramkami koszyczków do łapania piłeczki
gra składa się z 22 wykonanych z tworzywa graczy malowanych na dwa kolory
umieszczonych w ośmiu obrotowych i przesuwanych drążkach stalowych
posiada dwa liczniki goli
wymiary pola gry:
1190x670mm
wymiary w opakowaniu:
1450x1200x300mm

- Piłkarzyki sklejka (s)
konstrukcja:
skrzynia wykonana ze sklejki,
podstawa stalowa z nogami ze stalowego profilu kwadratowego 60mm
gra składa się z 22 wykonanych z tworzywa graczy malowanych na dwa kolory
umieszczonych w ośmiu obrotowych i przesuwanych drążkach stalowych
posiada dwa liczniki goli
wymiary pola gry:
1190x670mm
wymiary w opakowaniu:
1450x1200x300mm

cena na zapytanie
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- Piłkarzyki żetony (s)
konstrukcja:
skrzynia i podstawa wykonane ze sklejki
wyposażone w wrzutnik na żetony

cena na zapytanie

murawa boiska z płyty plexi
gra składa się z 22 wykonanych z tworzywa graczy malowanych na dwa kolory
umieszczonych w ośmiu obrotowych i przesuwanych drążkach stalowych
posiada dwa liczniki goli
wymiary pola gry:
1190x670mm
wymiary w opakowaniu:
1450x1200x580mm

Uni hokej:

- Bramka 60 x 90 cm. (s)
Bramka stalowa, składana z siatką.

220,00 zł.

- Kij SPEED dziecięcy 90 cm. (s)
Kij treningowy dziecięcy. Kolor do uzgodnienia.

24,00 zł. / 1 szt.

- Kij SPEED młodzieżowy 100 cm. (s)
Kij treningowy młodzieżowy. Kolor do uzgodnienia.

27,00 zł. / 1 szt.

- Kij KARHU SPEED BLACK (s)
Bez owijki, łopatka prosta ażurowa.

72,00 zł. / 1 szt.

- Piłeczka – 6 szt. (s)

38,00 zł.

- Krążek czerwony (s)

10,00 zł.

- Pachołek 6 cm (s)

12,00 zł.

Wysokość 6 cm.
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Materace:

Materac przedszkolny (g)
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych
i sportowych, a swoją wielobarwnością zachęca do aktywności ruchowej.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wykonywane są w następujących rozmiarach:
MP - 5

5 x 60 x 120

124,00 zł.

MP - 6

6 x 60 x 75

104,00 zł.

MP - 7

7 x 60 x 130

158,00 zł.

Materac przedszkolny bawełniany (g)
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania
czystości - skajem.
Jedna strona materacyka pokryta jest tkaniną bawełnianą.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych i sportowych, a swoją
wielobarwnością zachęca do aktywności ruchowej.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Materacyk może również służyć do wypoczynku.
MP - 7-baw
7 x 60 x 120 cm

130,00 zł.

Materac (g)
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych i sportowych, a swoją wielobarwnością
zachęca do aktywności ruchowej.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wykonywane są w następujących rozmiarach:
056
10 x 60 x 180
233,00 zł.
061

8 x 60 x 200

233,00 zł.

061-A

10x60x200

305,00 zł.

074

10 x 80 x 200

366,00 zł.

075

4x100x200

319,00 zł.

143

20 x 60 x 180

374,00 zł.

144

5 x 80 x 160

233,00 zł.

219

6 x 60 x 120

144,00 zł.
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Materac szkolny (g)
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych i sportowych.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wykonywane są w następujących rozmiarach:
MS - 5
5 x 120 x 200
363,00 zł.
MS - 8
8 x 120 x 200
392,00 zł.
MS - 10

10 x 120 x 200

430,00 zł.

MS - 15

15 x 120 x 200

573,00 zł.

MS - 20

20 x 120 x 200

649,00 zł.

MS - 40

40 x 120 x 200

1.146,00 zł.

Materac składany 2 częściowy (g)
Materacyk składany to zestaw połączonych ze sobą dwóch miękkich materacyków.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
020-C
5 x 60 x 180
214,00 zł.
020-D
5 x 90 x 180
290,00 zł.
020-E
5 x 120 x 180
366,00 zł.

Materac składany 3 częściowy (g)
Materacyk składany to zestaw połączonych ze sobą trzech miękkich materacyków.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
0020
2 x 60 x 159
020
5 x 60 x 180
020-A
5 x 90 x 180
020-B
5 x 120 x 180

153,00 zł.
214,00 zł.
290,00 zł.
366,00 zł.
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Materac składany 4 częściowy (g)
Materacyk składany to zestaw połączonych ze sobą czterech miękkich materacyków.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
020-F
5 x 60 x 240
290,00 zł.
020-G
5 x 90 x 240
385,00 zł.
020-H
5 x 120 x 240
493,00 zł.

Materac na ścianę ochronny (g)
Materac posiada taśmę z oczkami umożliwiającą mocowanie na ścianie
bądź przy drabinkach. Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wymiary: 4 x 100 x 200 cm.

320,00 zł.

Materac narożny (g)
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych i sportowych, a swoją wielobarwnością
zachęca do aktywności ruchowej.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wykonywane są w następujących rozmiarach:
028
10 x 90 x 90 kąt 90
192,00 zł.
028-A
10 x 90 x 90 kąt 72
192,00 zł.

Materac trójkątny (g)
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych i sportowych, a swoją wielobarwnością
zachęca do aktywności ruchowej.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wykonywane są w następujących rozmiarach:
111
10 x 150 x 150
290,00 zł.
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Materac koniczyna (g)
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych i sportowych, a swoją wielobarwnością
zachęca do aktywności ruchowej oraz tworzenia przestrzennych konstrukcji.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wykonywane są w następujących rozmiarach:
116
10 x 60 kąt 60
108,00 zł.
116-A
10 x 90 kąt 60
164,00 zł.

Materac serce (g)
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania czystości - skajem.
Bardzo duże siedzisko do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych i sportowych, a swoją
wielobarwnością zachęca do aktywności ruchowej
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wykonywane są w następujących rozmiarach:
117
10 x 150 x 150
638,00 zł.

Zestawy brył:

Zestaw Kształtek „ADAŚ” (g)
Zestaw kształtek "Adaś" zawiera 10 wielokolorowych, miękkich brył-klocków o różnych
kształtach, wykonanych z pianki i obszytych skajem.
Zestaw przeznaczony jest do indywidualnych i grupowych zabaw edukacyjno-ruchowych,
dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Zestaw zapakowany w pokrowcu
ma wymiary: 150 x 90 x 30 cm
Zestaw Kształtek ADAŚ
10 szt. – 30
1.202,00 zł.
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Zestaw Kształtek „BARTEK” (g)
Zestaw kształtek "Bartek" zawiera 13 wielokolorowych, miękkich brył-klocków o różnych
kształtach, wykonanych z pianki i obszytych skajem.
Zestaw przeznaczony jest do indywidualnych i grupowych zabaw edukacyjno-ruchowych,
dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Zestaw zapakowany w pokrowcu ma wymiary: 150 x 90 x 30 cm
Zestaw Kształtek BARTEK
13 szt. – 30
1.239,00 zł.

Zestaw kształtek „CZESIO” (g)
Zestaw kształtek "Czesio" zawiera 11 wielokolorowych,
miękkich brył-klocków o różnych kształtach, wykonanych z pianki i obszytych skajem.
Zestaw przeznaczony jest do indywidualnych i grupowych zabaw edukacyjno-ruchowych, dla dzieci w
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Zestaw zapakowany w dwóch pokrowcach o wymiarach:
I - 92 x 82 x 165 cm
II - 60 x 60 x 120 cm
Zestaw Kształtek CZESIO
11 szt. – 60
3.269,00 zł.

Zestaw kształtek „DYZIO” (g)
Zestaw kształtek "Dyzio" zawiera 11 wielokolorowych, miękkich brył-klocków o różnych
kształtach, wykonanych z pianki i obszytych skajem.
Zestaw przeznaczony jest do indywidualnych i grupowych zabaw edukacyjno-ruchowych,
dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Zestaw zapakowany w pokrowcu
ma wymiary: 40 x 50 x 50 cm
Zestaw Kształtek DYZIO
11 szt. – 10
587,00 zł.
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Zestaw kształtek „EMIL” (g)
Zestaw kształtek "Emil" zawiera 30 wielokolorowych, miękkich brył-klocków o różnych
kształtach, wykonanych z pianki i obszytych skajem.
Zestaw przeznaczony jest do indywidualnych i grupowych zabaw edukacyjno-ruchowych,
dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Zestaw zapakowany w pokrowcu
ma wymiary: 220 x 120 x 40 cm
Zestaw Kształtek EMIL
30 szt. – 20/40
2.828,00 zł.

Zestaw kształtek „FILIP” (g)
Zestaw kształtek "Filip" zawiera 18 wielokolorowych, miękkich brył-klocków o różnych
kształtach, wykonanych z pianki i obszytych skajem.
Zestaw przeznaczony jest do indywidualnych i grupowych zabaw edukacyjno-ruchowych,
dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Zestaw zapakowany w pokrowcu ze skaju może służyć jako materac o wymiarach:
16 x 122 x 206 cm
Zestaw Kształtek FILIP
18 szt. - 15 + Pokrowiec
2.063,00 zł.

Zestaw kształtek „GRZEŚ” (g)
Zestaw kształtek "Grześ" zawiera 8 wielokolorowych, miękkich brył-klocków o różnych
kształtach, wykonanych z pianki i obszytych skajem.
Zestaw przeznaczony jest do indywidualnych i grupowych zabaw edukacyjno-ruchowych,
dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Zestaw zapakowany w pokrowcu
ma wymiary: 91 x 93 x 121 cm
Zestaw Kształtek GRZEŚ
8 szt. – 30
2.228,00 zł.
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Zestaw kształtek „HUBERT” (g)
Zestaw kształtek "Hubert" zawiera 19 wielokolorowych, miękkich brył-klocków o różnych
kształtach, wykonanych z pianki i obszytych skajem.
Zestaw przeznaczony jest do indywidualnych i grupowych zabaw edukacyjno-ruchowych,
dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Zestaw jest zapakowany w pokrowcu
o wymiarach: 60 x 115 x 125 cm
Zestaw Kształtek HUBERT
19 szt. – 15/30
2.022,00 zł.

Zestaw kształtek „IREK” (g)
Zestaw kształtek "Irek" zawiera 11 wielokolorowych, miękkich brył-klocków o różnych
kształtach, wykonanych z pianki i obszytych skajem.
Zestaw przeznaczony jest do indywidualnych i grupowych zabaw edukacyjno-ruchowych,
dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Zestaw zapakowany w dwóch pokrowcach o wymiarach:
I - 92 x 120 x 122 cm
II - 61 x 82 x 91 cm
Zestaw Kształtek IREK
11 szt. – 30
3.646,00 zł.

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: zapytania@bismw.com.pl
CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829 Tel. kom. +48 530622277
www.cezas.waw.pl
e-mail: dh@cezas.waw.pl
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Zestaw kształtek „JAŚ” (g)
Zestaw kształtek "Jaś" zawiera 4 wielokolorowe, miękkie bryły-klocki o różnych kształtach,
wykonanych z pianki i obszytych skajem.
Zestaw przeznaczony jest do indywidualnych i grupowych zabaw edukacyjno-ruchowych,
dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Zestaw Kształtek JAŚ
4 szt. – 30/60

1.867,00 zł.

Zestaw kształtek „KRZYŚ” (g)
Zestaw kształtek "Krzyś" zawiera 10 wielokolorowych, miękkich brył-klocków o różnych
kształtach, wykonanych z pianki i obszytych skajem.
Zestaw przeznaczony jest do indywidualnych i grupowych zabaw edukacyjno-ruchowych,
dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Zestaw zapakowany w pokrowcu
ma wymiary: 98 x 98 x 36 cm
Zestaw Kształtek KRZYŚ
8 szt. – 12/24
1.244,00 zł.

Zestaw kształtek „LESZEK” (g)
Zestaw kształtek "Leszek" zawiera 11 wielokolorowych, miękkich brył-klocków o różnych
kształtach, wykonanych z pianki i obszytych skajem.
Zestaw przeznaczony jest do indywidualnych i grupowych zabaw edukacyjno-ruchowych,
dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Zestaw zapakowany w pokrowcu ma wymiary: 36 x 98 x 181 cm
Zestaw Kształtek LESZEK
11 szt. – 30
1.937,00 zł.
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Zestaw kształtek „ŁUKASZ” (g)
Zestaw kształtek "Łukasz" zawiera 13 wielokolorowych, miękkich brył-klocków o różnych
kształtach, wykonanych z pianki i obszytych skajem.
Zestaw przeznaczony jest do indywidualnych i grupowych zabaw edukacyjno-ruchowych,
dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Zestaw zapakowany w pokrowcu ma wymiary: 41 x 61 x 91 cm
Zestaw Kształtek ŁUKASZ
13 szt. – 10
944,00 zł.

Zestaw kształtek „MAĆKO” (g)
Zestaw kształtek "Maćko" zawiera 12 wielokolorowych, miękkich brył-klocków o różnych
kształtach, wykonanych z pianki i obszytych skajem.
Zestaw przeznaczony jest do indywidualnych i grupowych zabaw edukacyjno-ruchowych,
dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Zestaw zapakowany w pokrowcu ma wymiary: 80 x 150 x 185 cm
Zestaw Kształtek MAĆKO
12 szt. – 60
4.238,00 zł.

Zestaw kształtek „NIKUŚ” (g)
Zestaw kształtek "Nikuś" jest kostką 1 x 1 x 1 metr.
Zawiera 14 wielokolorowych, miękkich brył-klocków o różnych kształtach, wykonanych
z pianki i obszytych łatwym w utrzymaniu w czystości skajem. Zestaw przeznaczony jest
do indywidualnych i grupowych zabaw edukacyjno-ruchowych, dla dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Zestaw zapakowany w pokrowcu ma wymiary: 100 x 100 x 100 cm.
Zestaw Kształtek NIKUŚ
14 szt. – 25/50
2.782,00 zł.
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Zestaw kształtek „PIOTRUŚ WIELKI” (g)
Zestaw kształtek "Piotruś Wielki" składa się z 8 miękkich, brył-klocków o różnych kształtach,
wykonanych z pianki i obszytych łatwym w utrzymaniu w czystości skajem. Zestaw przeznaczony
jest do indywidualnych i grupowych zabaw edukacyjno-ruchowych, dla dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Zestaw zapakowany w pokrowcu ma wymiary: 100 x100 x 140 cm
Zestaw Kształtek PIOTRUŚ WIELKI
8 szt.
2.358,00 zł.

Zestaw kształtek „OLO” (g)
Zestaw kształtek „Olo” składa się z 8 miękkich brył-klocków o różnych kształtach,
wykonanych z pianki i obszytych łatwy w utrzymaniu w czystości skajem. Zestaw OLO składa
się z brył o ciekawych kształtach, po złożeniu których otrzymujemy sześcian. Zabawa uczy
wyobraźni oraz logicznego myślenia.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Zestaw zapakowany w pokrowcu ma wymiary: 90 x90 x 90 cm.
Zestaw Kształtek OLO
8 szt. - 30
2.005,00 zł.

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: zapytania@bismw.com.pl
CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829 Tel. kom. +48 530622277
www.cezas.waw.pl
e-mail: dh@cezas.waw.pl
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Zestaw kształtek „KOSTKA GEOMETRYCZNA” (g)
Zestaw kształtek "Kostka Geometryczna" zawiera 11 wielokolorowych, miękkich brył-klocków
o różnych kształtach, wykonanych z pianki i obszytych skajem. Zestaw przeznaczony jest do
indywidualnych i grupowych zabaw edukacyjno-ruchowych, dla dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym.
Specyfiką zestawu jest nauka dobierania brył w celu geometrycznego ich dopasowania do
otworów w ściankach kostki.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Zestaw zapakowany w pokrowcu ma wymiary: 60 x 100 x 120 cm
Zestaw "Kostka Geometryczna"
11 szt. – 10
1.910,00 zł.

Zestaw TOR PRZESZKÓD - GIGANT (g)
3.902,00 zł.
Zestaw kształtek "Tor Przeszkód - Gigant" zawiera 14 wielokolorowych, miękkich brył-klocków
o różnych kształtach, wykonanych z pianki i obszytych skajem.
Zestaw przeznaczony jest do indywidualnych i grupowych zabaw edukacyjno-ruchowych,
dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Specyfiką zestawu jest możliwość stworzenia torów przeszkód dla organizowania zawodów.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Zestaw zapakowany w dwóch pokrowcach o wymiarach:
I - 62 x 122 x 157 cm
II - 60 x 105 x 125 cm

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: zapytania@bismw.com.pl
CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829 Tel. kom. +48 530622277
www.cezas.waw.pl
e-mail: dh@cezas.waw.pl
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Zestaw DOMEK (g)
Zestaw kształtek "DOMEK" zawiera 20 wielokolorowych, miękkich brył-klocków
o różnych kształtach, wykonanych z pianki i obszytych skajem. Zestaw przeznaczony jest
do indywidualnych i grupowych zabaw edukacyjno-ruchowych, dla dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Specyfiką zestawu jest nauka dobrania brył w celu
ułożenia DOMKU.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Zestaw zapakowany w pokrowcu ma wymiary: 250 x 120 x 80 cm.

4.333,00 zł.

Zestaw ZAMEK (g)
2.208,00 zł.
Zestaw kształtek "ZAMEK" zawiera 12 wielokolorowych, miękkich brył-klocków o różnych
kształtach, wykonanych z pianki i obszytych skajem. Zestaw przeznaczony jest do indywidualnych
i grupowych zabaw edukacyjno-ruchowych, dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Specyfiką zestawu jest nauka dobrania brył w celu ułożenia ZAMKU.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Zestaw zapakowany w pokrowcu ma wymiary: 125 x 125 x 45 cm.

Zestaw WIEŻA (g)
482,00 zł.
Zestaw kształtek "WIEŻA" zawiera 14 wielokolorowych, miękkich brył-klocków o różnych
kształtach, wykonanych z pianki i obszytych skajem. Zestaw przeznaczony jest do indywidualnych
i grupowych zabaw edukacyjno-ruchowych, dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Specyfiką zestawu jest nauka dobrania brył w celu ułożenia jak najwyżej wieży.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Zestaw zapakowany w pokrowcu ma wymiary: 50 x 50 x 45 cm
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Skrzynia gimnastyczna
Idealna skrzynia do pierwszych skoków i innych ćwiczeń gimnastycznych. Skrzynia wykonana
jest z pianki - dzieci nie obawiają się już skoku i upadku. Dodatkową zaletą jest modularna
budowa i estetyczna kolorystyka. Elementy skrzyni można łączyć ze sobą na wygodne boczne
rzepy, co pozwala nauczycielowi stopniować wysokość i trudność ćwiczeń.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
» Zawartość:
ałego winylu wzmocnionego dżersejem (można
zmywać na mokro)
Skrzynia gimnastyczna mała
Skrzynia gimnastyczna duża

75 x 60 x 90 cm

1.097,00 zł.

80 x 100 x 120 cm

1.824,00 zł.

Zestaw baza z wałkami
Zestaw baza z wałkami składa się z 4 miękkich brył-klocków o różnych kształtach.
Bryła podstawowa skonstruowana jest w taki sposób, aby idealnie utrzymywała w swoich
wgłębieniach wałki o odpowiedniej średnicy (Ø 10, Ø 15, Ø 20 cm). Trzy pozostałe bryły,
to wałki jednakowej długości (60 cm), o różnych średnicach, pasujących do wgłębień w bazie.
Każdy element wykonany jest z pianki i pokryty odporną na ścieranie skórą ekologiczną, łatwą do
utrzymania w czystości (skajem).
Klocki z zestawu można z powodzeniem używać do zabawy, ćwiczeń gimnastycznych, a także podczas
rehabilitacji. Mogą również stanowić uzupełnienie do innych zestawów lub pojedynczych klocków,
dostosowując do indywidualnych potrzeb.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Zestaw "Baza z wałkami"

4 szt. – Z WAŁKAMI

472,00 zł.

Zestaw baza z trójkątami
472,00 zł.
ZESTAW BAZA Z TRÓJKĄTAMI składa się z 3 miękkich brył-klocków. Bryła podstawowa
skonstruowana jest w taki sposób, aby idealnie utrzymywała w swoich wgłębieniach
2 kolorowe piankowe klocki o trójkątnych przekrojach i jednakowych wymiarach.
Dzieci chętnie tworzą z nich różne konstrukcje: domki, zamki, wieże lub tory przeszkód,
Strona 90 z 137

co doskonale rozwija wyobraźnię, zachęca do współpracy, zabaw grupowych i wpływa
pozytywnie na integrację.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
ZESTAW BAZA Z TRÓJKĄTAMI
składa się z elementów
40 x 70 x 60 cm
1 szt.
20 x 20 x 60 cm
2 szt.

Zestaw baza z belkami
ZESTAW BAZA Z BELKAMI składa się z 3 miękkich brył-klocków. Bryła podstawowa
skonstruowana jest w taki sposób, aby idealnie utrzymywała w swoich wgłębieniach
2 kolorowe piankowe belki, o jednakowych wymiarach.
Dzieci chętnie tworzą z nich różne konstrukcje: domki, zamki, wieże lub tory przeszkód,
co doskonale rozwija wyobraźnię, zachęca do współpracy, zabaw grupowych i wpływa
pozytywnie na integrację.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
ZESTAW BAZA Z BELKAMI
składa się z elementów
40 x 70 x 60 cm
1 szt.
20 x 20 x 60 cm
2 szt.
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472,00 zł.

Zestaw jaszczurka
Zestaw kształtek „Jaszczurka” składa się z 7 miękkich, połączonych ze sobą brył-klocków.
Wykonane one są z pianki i pokryte odporną na ścieranie skórą ekologiczną, łatwą do utrzymania w
czystości (skajem).
Zestaw Jaszczurka, dzięki swoim jednolitym kształtom doskonale sprawdza się jako siedziska, a
wielobarwność i wielkość inspirują do wesołej zabawy.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Zestaw "Jaszczurka”
7 szt. – 119
502,00 zł.

Zestaw kształtek „ÓSEMKA-SENSOR” (g)
Zestaw kształtek "ÓSEMKA-SENSOR" składa się z 7 wielokolorowych, miękkich brył-klocków
o różnych kształtach o różnej fakturze. Dotykając bosą stopą, dziecko ćwiczy zmysł dotyku,
wyczuwając powierzchnie gładkie i chropowate.
Dodatkowo zestaw służy do ćwiczenia równowagi i koordynacji ruchów.
Zestaw przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
ÓSEMKA
7 szt. – 10 (255 x 120 x 25 x 10)
799,00 zł.
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Zestaw kształtek „SAMOLOT”(g)
Zestaw kształtek "SAMOLOT" zawiera 5 miękkich brył-klocków o różnych kształtach, łączonych ze sobą
mocnymi rzepami, wykonanych z pianki i obszytych skajem.
Zestaw przeznaczony jest do indywidualnych i grupowych zabaw edukacyjno-ruchowych, dla dzieci w
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Można go także używać jako siedzisko w kąciku wypoczynkowym.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
5 szt. (105 x50 x30) rozpiętość
SAMOLOT
559,00 zł.
skrzydeł 100cm

Zestaw kształtek „BOLID”(g)
Zestaw kształtek "BOLID" zawiera 12 wielokolorowych, miękkich brył-klocków o różnych kształtach,
wykonanych z pianki i obszytych skajem.
Zestaw przeznaczony jest do indywidualnych i grupowych zabaw edukacyjno-ruchowych, dla dzieci w
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Specyfiką zestawu jest nauka dobrania brył w celu ułożenia BOLIDA.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Zestaw zapakowany jest w 2 pokrowcach
145 x 125 x 65 cm
125 x 95 x 75 cm.
Auto-Bolid
12 szt. – 270 cm
3.190,00 zł.

Zestaw kształtek „CIĘŻARÓWKA” (g)
Zestaw kształtek "CIĘŻARÓWKA" zawiera 12 wielokolorowych, miękkich brył-klocków
o różnych kształtach, wykonanych z pianki i obszytych skajem. Zestaw przeznaczony jest
do indywidualnych i grupowych zabaw edukacyjno-ruchowych, dla dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Specyfiką zestawu jest nauka dobrania brył w celu ułożenia CIĘŻARÓWKI.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Zestaw po ułożeniu ma wymiary:
180 x 120 x 105 cm.
Ciężarówka
12 szt. – (180 x 120 x 105)
3.813,00 zł.
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Zestaw kostek „ALFABET”
Wymiar 30 x 30 x 30 cm
Zestaw 6-ciu kostek zawierających litery alfabetu. Na każdej ściance jest inna literka.
Kostka I
A B C D
Kostka II

E

F

G

H

Kostka III

I

J

K

L

Kostka IV

Ł

M

N

O

Kostka V

P

R

S

T

Kostka VI

U

W

Y

Z

Pomagają zapoznać się z wyglądem poszczególnych liter a również umożliwiają układanie
wyrazów. Kostki wykonane są z pianki, obszytej skajem. Służą do zabaw edukacyjnych.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Zestaw Kostek "ALFABET"
6 szt. - 30 x 30 x 30
755,00 zł.

Zestaw kostek „CYFRY”
Wymiar 30 x 30 x 30 cm
Zestaw 4-ech kostek zawierających cyfry i znaki matematyczne. Na każdej ściance jest inna cyfra.
Kostka I

1

2

3

4

Kostka II

5

6

7

8

Kostka III

9

0

=

10

Kostka IV

+

-

:

x

Pomagają zapoznać się z wyglądem cyfr a również umożliwiają układanie działań matematycznych.
Kostki wykonane są z pianki, obszytej skajem. Służą do zabaw edukacyjnych.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Zestaw Kostek "NR"
4 szt. - 30 x 30 x 30
502,00 zł.
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Zestaw KOŁO - TĘCZA (g)
1.603,00 zł.
Zestaw sześciu miękkich elementów, tworzących kolorowe koło-siedzisko.
Każdy z elementów jest bujakiem. Zatem zabawa obejmuje jednocześnie
sześcioro dzieci, a swoją wielobarwnością zachęca do aktywności ruchowej.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wymiary 1-elementu: 30 x 46 x 85 cm, Wymiary po ułożeniu w okrąg: 30 x ø 90 x ø 170 cm.

Zestaw PUZZLE BUJAKI (g)
1.027,00 zł.
Zestaw czterech miękkich elementów, tworzących kolorowe koło-puzli.
Każdy z elementów jest bujakiem. Zatem zabawa obejmuje jednocześnie
czworo dzieci, a swoją wielobarwnością
zachęca do aktywności ruchowej.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wymiary 1-elementu: 30 x 50 x 85 cm, Wymiary po ułożeniu w okrąg: 30 x ø 30 x ø 120 cm.

1.906,00 zł.

Zestaw TUNEL - KOT (g)
Wyrób wykonany z elementów piankowych, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania
czystości - skajem. Po połączeniu ze sobą wygodnymi rzepami stanowi całość tunelu.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw, a swoją wielobarwnością zachęca
do aktywności ruchowej.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Całkowity wymiar zestawu: 80 x 90 x 180 cm
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Kostka manipulacyjna (g)
199,00 zł.
Wymiar 30 x 30 x 30 cm
Kostka wykonana z pianki, obszytej skajem służy do zabaw manipulacyjnych. Posiada
na swoich ściankach guziczki, napy, klamerki, sznurki i suwak. Elementy te ćwiczą sprawność
palców i stanowią pomoc w nauce podstawowych czynności niezbędnych do samodzielnego
ubierania się: sznurowanie, odpinanie, zapinanie itp.
Wyrób nie zawiera ftalanów.

Kostka do gry (g)
Kostka z nadrukowanymi kropkami od 1 do 6. Na każdej ściance jest inna ilość kropek.
Tak jak w prawdziwej kostce do gry w kości.
Wyrób nie zawiera ftalanów.

Przykłady kolorystyczne:
Pomagają w nauce liczenia a ponadto umożliwiają przeprowadzanie zabaw, zawodów np.
w rzucaniu kostką. Służą do zabaw edukacyjnych i ruchowych. Kostki wykonane są z pianki,
obszytej skajem.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wykonywane są w następujących rozmiarach:
KG 01
10 x 10 x 10 cm
53,00 zł.
KG 02
20 x 20 x 20 cm
84,00 zł.
KG 03
30 x 30 x 30 cm
124,00 zł.
KG 04
40 x 40 x 40 cm
225,00 zł.
KG 05
50 x 50 x 50 cm
387,00 zł.
KG 06
60 x 60 x 60 cm
542,00 zł.
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Komplet kostek do gry w domino (g)
608,00 zł.
Komplet to 28 kolorowych kostek zawierających odpowiednią ilość kropek do gry w Domino.
Przykłady:

Pomagają zapoznać się z wyglądem poszczególnych kostek a także w nauce liczenia. Swoją
wielobarwnością zachęcają do zabawy. Nie muszą być tylko dominem. Mogą udawać cegły.
Kostki wykonane są z pianki, obszytej skajem. Służą do gier i zabaw edukacyjnych.
W zestawie są kostki w wielu kolorach.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Kostki domina wykonywane są w rozmiarach: 5 x 10 x 20 cm / 1 sztuka

Klocki pojedyńcze (g):

Kostki
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych.
Elementy lub zestawy umożliwiają pokonywanie wysokości,
a swoją wielobarwnością zachęcają do aktywności ruchowej oraz tworzenia przestrzennych konstrukcji.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wykonywane są w następujących rozmiarach:
001
20 x 20 x 20
43,00 zł.
001-A
30 x 30 x 30
94,00 zł.
001-B

40 x 40 x 40

175,00 zł.

001-C

50 x 50 x 50

315,00 zł.

001-D

60 x 60 x 60

459,00 zł.
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Belki
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych.
Elementy lub zestawy umożliwiają pokonywanie wysokości,
a swoją wielobarwnością zachęcają do aktywności ruchowej oraz tworzenia przestrzennych konstrukcji.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wykonywane są w następujących rozmiarach:
002
20 x 20 x 40
72,00 zł.
002-A
30 x 30 x 60
152,00 zł.
003
20 x 20 x 60
92,00 zł.
003-A
30 x 30 x 90
208,00 zł.
043

40 x 40 x 80

327,00 zł.

Kostki
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych.
Elementy lub zestawy umożliwiają pokonywanie wysokości,
zachęcają do aktywności ruchowej i tworzenia konstrukcji.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wykonywane są w następujących rozmiarach:
004
10 x 20 x 20
33,00 zł.
004-A
15 x 30 x 30
67,00 zł.
004-C

25 x 50 x 50

200,00 zł.

031

10 x 30 x 30

67,00 zł.

031-A

20 x 30 x 30

89,00 zł.

064

15 x 30 x 40

82,00 zł.

080

24 x 48 x 48

180,00 zł.
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Wałki
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych.
Elementy lub zestawy umożliwiają pokonywanie wysokości,
a swoją wielobarwnością zachęcają do aktywności ruchowej oraz tworzenia przestrzennych konstrukcji.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wykonywane są w następujących rozmiarach:
005
Ø 20 x 30
43,00 zł.
005-A
Ø 30 x 30
94,00 zł.
006

Ø 20 x 60

72,00 zł.

006-A

Ø 30 x 60

153,00 zł.

006-C

Ø 50 x 60

352,00 zł.

007

Ø 20 x 90

92,00 zł

007-A

Ø 30 x 90

208,00 zł.

046

Ø 20 x 40

67,00 zł.

050

Ø 60 x 60

430,00 zł.

051

Ø 30 x 120

278,00 zł.

077

Ø 40 x 50

248,00 zł.

087

Ø 15 x 60

72,00 zł.

088

Ø 10 x 60

62,00 zł.

162

Ø 38 x 25

149,00 zł.

162-B

Ø 35 x 30

149,00 zł.

Pół-Wałki
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych.
Elementy lub zestawy umożliwiają pokonywanie wysokości,
a swoją wielobarwnością zachęcają do aktywności ruchowej oraz tworzenia przestrzennych konstrukcji.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wykonywane są w następujących rozmiarach:
008
Ø 20 x 30
33,00 zł.
008-A
Ø 30 x 30
57,00 zł.
047

Ø 40 x 40

92,00 zł.

038

Ø 30 x 10

43,00 zł.

058

Ø 60 x 30

162,00 zł.
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Ø 30 x 90

137,00 zł.

185

Ø 20 x 60

72,00 zł.

186

Ø 15 x 60

72,00 zł.

187

Ø 10 x 60

62,00 zł.
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Trójkąty
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych.
Elementy lub zestawy umożliwiają pokonywanie wysokości,
a swoją wielobarwnością zachęcają do aktywności ruchowej oraz tworzenia przestrzennych konstrukcji.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wykonywane są w następujących rozmiarach:
009
20 x 20 x 20
33,00 zł.
009-A
30 x 30 x 30
50,00 zł.
010

20 x 20 x 40

43,00 zł.

010-A

30 x 30 x 60

94,00 zł.

045

40 x 40 x 40

92,00 zł.

041

35 x 35 x 50

62,00 zł.

062

42,5 x 42,5 x 60

117,00 zł.

Trójkąt z fi
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych.
Elementy lub zestawy umożliwiają pokonywanie wysokości,
a swoją wielobarwnością zachęcają do aktywności ruchowej oraz tworzenia przestrzennych konstrukcji.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wykonywane są w następujących rozmiarach:
011
20 x 40 x 40
77,00 zł.
011-A

30 x 60 x 60

152,00 zł.
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Belki z fi
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych.
Elementy lub zestawy umożliwiają pokonywanie wysokości,
a swoją wielobarwnością zachęcają do aktywności ruchowej oraz tworzenia przestrzennych konstrukcji.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wykonywane są w następujących rozmiarach:
012
20 x 20 x 40
77,00 zł.
012-A
30 x 30 x 60
142,00 zł.

Baza
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych.
Elementy lub zestawy umożliwiają pokonywanie wysokości,
a swoją wielobarwnością zachęcają do aktywności ruchowej
oraz tworzenia przestrzennych konstrukcji.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wykonywane są w następujących rozmiarach:
013
20 x 40 x 60
139,00 zł.
013-A
30 x 60 x 90
347,00 zł.
052

30 x 60 x 60

302,00 zł.

015

20 x 20 x 40

77,00 zł.

015-A

30 x 30 x 60

152,00 zł.

049

20 x 40 x 40

127,00 zł.

069

15 x 30 x 60

137,00 zł.

073

60 x 60 x 60

552,00 zł.
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Baza wypukła
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych.
Elementy lub zestawy umożliwiają pokonywanie wysokości,
a swoją wielobarwnością zachęcają do aktywności ruchowej
oraz tworzenia przestrzennych konstrukcji.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wykonywane są w następujących rozmiarach:
014
20 x 20 x 60
139,00 zł.
014-A
30 x 30 x 90
347,00 zł.

Belka + fi
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych.
Elementy lub zestawy umożliwiają pokonywanie wysokości,
a swoją wielobarwnością zachęcają do aktywności ruchowej oraz tworzenia przestrzennych konstrukcji.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wykonywane są w następujących rozmiarach:
016
20 x 20 x 40
77,00 zł.
016-A
30 x 30 x 60
195,00 zł.

Rampa
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych.
Elementy lub zestawy umożliwiają pokonywanie wysokości,
a swoją wielobarwnością zachęcają do aktywności ruchowej
oraz tworzenia przestrzennych konstrukcji.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wykonywane są w następujących rozmiarach:
017
90 x 60 x 60
377,00 zł.
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Schody
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych.
Elementy lub zestawy umożliwiają pokonywanie wysokości,
a swoją wielobarwnością zachęcają do aktywności ruchowej
oraz tworzenia przestrzennych konstrukcji.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wykonywane są w następujących rozmiarach:
018
60 x 60 x 90
500,00 zł.
018-A

30 x 90 x 90

395,00 zł.

083

24 x 24 x 48

122,00 zł.

Opona
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych.
Elementy lub zestawy umożliwiają pokonywanie wysokości,
a swoją wielobarwnością zachęcają do aktywności ruchowej
oraz tworzenia przestrzennych konstrukcji.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wykonywane są w następujących rozmiarach:
019
30 x Ø 120 x Ø 60
799,00 zł.
019-A
30 x Ø 60 x Ø 30
245,00 zł.
019-B

30 x Ø 90 x Ø 40

527,00 zł.

019-C

30 x Ø 40 x Ø 20

200,00 zł.

190

Ø 200 x Ø 120 x 40

3.148,00 zł.

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
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www.bismw.com.pl
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Pół-Opony
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych.
Elementy lub zestawy umożliwiają pokonywanie wysokości,
a swoją wielobarwnością zachęcają do aktywności ruchowej
oraz tworzenia przestrzennych konstrukcji.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wykonywane są w następujących rozmiarach:
021
20 x Ø 40 x Ø 60
114,00 zł.
021-A
30 x Ø 40 x Ø 60
152,00 zł.
053

Ø 120 x 30

389,00 zł.

Rura
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych.
Elementy lub zestawy umożliwiają pokonywanie wysokości,
a swoją wielobarwnością zachęcają do aktywności ruchowej
oraz tworzenia przestrzennych konstrukcji.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wykonywane są w następujących rozmiarach:
022
Ø 40 x Ø 60 x 200
1.687,00 zł.

Wałki
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych.
Elementy lub zestawy umożliwiają pokonywanie wysokości,
a swoją wielobarwnością zachęcają do aktywności ruchowej
oraz tworzenia przestrzennych konstrukcji.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wykonywane są w następujących rozmiarach:
023
Ø 45 x 20
144,00 zł.
023-A
Ø 45 x 30
188,00 zł.
024

Ø 40 x 20

132,00 zł.

024-A

Ø 40 x 30

164,00 zł.
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071

Ø 30 x 15

67,00 zł.

161-B

Ø 35 x 3

50,00 zł.

162

Ø 38 x 25

149,00 zł.

162-B

Ø 38 x 30

149,00 zł.
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Kostka z wycięciem
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych.
Elementy lub zestawy umożliwiają pokonywanie wysokości,
a swoją wielobarwnością zachęcają do aktywności ruchowej
oraz tworzenia przestrzennych konstrukcji.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wykonywane są w następujących rozmiarach:
025
60 x 60 x 60 / Ø 50
410,00 zł.
076

50 x 50 x 50

248,00 zł.

Rampa wklęsła
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych.
Elementy lub zestawy umożliwiają pokonywanie wysokości,
a swoją wielobarwnością zachęcają do aktywności ruchowej
oraz tworzenia przestrzennych konstrukcji.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wykonywane są w następujących rozmiarach:
026
60 x 60 x 90
530,00 zł.

Fala
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych.
Elementy lub zestawy umożliwiają pokonywanie wysokości,
a swoją wielobarwnością zachęcają do aktywności ruchowej
oraz tworzenia przestrzennych konstrukcji.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wykonywane są w następujących rozmiarach:
027
60 x 60 x 90
530,00 zł.
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Baza z fi
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych.
Elementy lub zestawy umożliwiają pokonywanie wysokości,
a swoją wielobarwnością zachęcają do aktywności ruchowej
oraz tworzenia przestrzennych konstrukcji.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wykonywane są w następujących rozmiarach:
029
20 x 30 x 60
147,00 zł.
029-A
30 x 30 x 60
175,00 zł.
030

20 x 45 x 90

240,00 zł.

030-A

30 x 45 x 90

327,00 zł.

039

10 x 25 x 50

62,00 zł.

048

20 x 40 x 40

127,00 zł.

054

30 x 60 x 120

438,00 zł.

068

15 x 30 x 60

137,00 zł.

175

30 x 60 x 120 Ø 30

487,00 zł.

Belka
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych.
Elementy lub zestawy umożliwiają pokonywanie wysokości,
a swoją wielobarwnością zachęcają do aktywności ruchowej oraz tworzenia przestrzennych konstrukcji.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wykonywane są w następujących rozmiarach:
044
20 x 40 x 80
175,00 zł.
060
15 x 30 x 90
137,00 zł.
065

15 x 30 x 80

117,00 zł.

078

6 x 12 x 24

25,00 zł.

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
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Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: zapytania@bismw.com.pl
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Trójkąt
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych.
Elementy lub zestawy umożliwiają pokonywanie wysokości,
a swoją wielobarwnością zachęcają do aktywności ruchowej oraz tworzenia przestrzennych konstrukcji.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wykonywane są w następujących rozmiarach:
040
10 x 50 x 50
77,00 zł.
063
15 x 60 x 60
117,00 zł.
081

12 x 48 x 48

102,00 zł.

082

12 x 96 x 96

190,00 zł.

Rampa wypukła
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych.
Elementy lub zestawy umożliwiają pokonywanie wysokości,
a swoją wielobarwnością zachęcają do aktywności ruchowej
oraz tworzenia przestrzennych konstrukcji.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wykonywane są w następujących rozmiarach:
042
60 x 60 x 90
552,00 zł.
085
40 x 60 x 70
389,00 zł.

Baza z wycięciem + fi
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych.
Elementy lub zestawy umożliwiają pokonywanie wysokości,
a swoją wielobarwnością zachęcają do aktywności ruchowej
oraz tworzenia przestrzennych konstrukcji.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wykonywane są w następujących rozmiarach:
084
30 x 60 x 60
302,00 zł.
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Baza wypukła + fi
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych.
Elementy lub zestawy umożliwiają pokonywanie wysokości,
a swoją wielobarwnością zachęcają do aktywności ruchowej
oraz tworzenia przestrzennych konstrukcji.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wykonywane są w następujących rozmiarach:
055
30 x 60 x 120
514,00 zł.

Baza do wałków
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych.
Elementy lub zestawy umożliwiają pokonywanie wysokości,
a swoją wielobarwnością zachęcają do aktywności ruchowej
oraz tworzenia przestrzennych konstrukcji.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wykonywane są w następujących rozmiarach:
086
40 x 60 x 70
314,00 zł.

6-ściobok
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych.
Elementy lub zestawy umożliwiają pokonywanie wysokości,
a swoją wielobarwnością zachęcają do aktywności ruchowej
oraz tworzenia przestrzennych konstrukcji.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wykonywane są w następujących rozmiarach:
128
10 x 23 x 46,2
90,00 zł.

Strona 107 z 137

Ceny z VAT

Kostka „L” z kostką
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych.
Elementy lub zestawy umożliwiają pokonywanie wysokości,
a swoją wielobarwnością zachęcają do aktywności ruchowej
oraz tworzenia przestrzennych konstrukcji.
Element jest częścią składową zestawu "OLO”
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wykonywane są w następujących rozmiarach:
104
30 x 60 x 30 x 30
269,00 zł.

Kostka „Z”
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych.
Elementy lub zestawy umożliwiają pokonywanie wysokości,
a swoją wielobarwnością zachęcają do aktywności ruchowej
oraz tworzenia przestrzennych konstrukcji.
Element jest częścią składową zestawu "OLO”
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wykonywane są w następujących rozmiarach:
105
30 x 60 x 60
269,00 zł.

Kostka „L”
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych.
Elementy lub zestawy umożliwiają pokonywanie wysokości,
a swoją wielobarwnością zachęcają do aktywności ruchowej
oraz tworzenia przestrzennych konstrukcji.
Element jest częścią składową zestawu "OLO”
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wykonywane są w następujących rozmiarach:
106
30 x 60 x 90
269,00 zł.
107

30 x 60 x 60

269,00 zł.
Strona 108 z 137

Ceny z VAT

Puzzle proste
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych.
Elementy lub zestawy umożliwiają pokonywanie wysokości,
a swoją wielobarwnością zachęcają do aktywności ruchowej
oraz tworzenia przestrzennych konstrukcji.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wykonywane są w następujących rozmiarach:
118
10 x 50 x 50
147,00 zł.

Kostka z wycięciem Trójkąt
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych.
Jest składową częścią zestawu "Kostka Geometryczna"
Elementy lub zestawy umożliwiają pokonywanie wysokości,
a swoją wielobarwnością zachęcają do aktywności ruchowej
oraz tworzenia przestrzennych konstrukcji.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wykonywane są w następujących rozmiarach:
10 x 100 x 100
132
289,00 zł.
Wyc. "133" 50
133
10 x 50 x 50 x 50
102,00 zł.

Kostka z wycięciem Koło
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych.
Jest składową częścią zestawu "Kostka Geometryczna"
Elementy lub zestawy umożliwiają pokonywanie wysokości,
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a swoją wielobarwnością zachęcają do aktywności ruchowej
oraz tworzenia przestrzennych konstrukcji.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wykonywane są w następujących rozmiarach:
10 x 100 x 100
134
Wyc. "135" Ø 50
135
Ø 50 x 10

Ceny z VAT

289,00 zł.
102,00 zł.

Kostka z wycięciem Kwadrat
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych.
Jest składową częścią zestawu "Kostka Geometryczna"
Elementy lub zestawy umożliwiają pokonywanie wysokości,
a swoją wielobarwnością zachęcają do aktywności ruchowej
oraz tworzenia przestrzennych konstrukcji.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wykonywane są w następujących rozmiarach:
10 x 100 x 100
136
289,00 zł.
Wyc. "137" 50 x 50
137
10 x 50 x 50
102,00 zł.

Kostka z wycięciem Prostokąt
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych.
Jest składową częścią zestawu "Kostka Geometryczna"
Elementy lub zestawy umożliwiają pokonywanie wysokości,
a swoją wielobarwnością zachęcają do aktywności ruchowej
oraz tworzenia przestrzennych konstrukcji.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wykonywane są w następujących rozmiarach:
10 x 100 x 100
138
285,00 zł.
Wyc. "139" 40 x 60
139
10 x 40 x 60
102,00 zł.

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: zapytania@bismw.com.pl
CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829 Tel. kom. +48 530622277
www.cezas.waw.pl
e-mail: dh@cezas.waw.pl

Strona 110 z 137

Ceny z VAT

Kostka z wycięciem Sześcian
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych.
Jest składową częścią zestawu "Kostka Geometryczna"
Elementy lub zestawy umożliwiają pokonywanie wysokości,
a swoją wielobarwnością zachęcają do aktywności ruchowej
oraz tworzenia przestrzennych konstrukcji.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wykonywane są w następujących rozmiarach:
10 x 100 x 120
140
289,00 zł.
Wyc. "128" 40 x 46

Baseny suche:

Basen suchy składany
Basen wykonany jest z miękkiej pianki obszytej skajem, łatwym w utrzymaniu czystości.
Zestaw składa się z czterech ścianek oraz dwóch materacy stanowiących podłogę.
Rzepy umożliwiają trwałe złożenie basenu.
Konstrukcja jest bardzo stabilna. Wyrób nie zawiera ftalanów.
Basen wykonywany jest w rozmiarze:
BAS
150 x 150 x 60
2.275,00 zł.
BAS
300 x 300 x 60
5.598,00 zł.

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
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www.bismw.com.pl
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CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829 Tel. kom. +48 530622277
www.cezas.waw.pl
e-mail: dh@cezas.waw.pl
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Basen suchy
Basen wykonany jest z miękkiej pianki obszytej skajem łatwym w utrzymaniu czystości. Stanowi
integralną całość, bez łączenia ścianek, co umożliwia bezpieczną zabawę.
Do basenu można dołączyć inne elementy np: schodki, zjeżdżalnie, które są dopasowane gabarytami i
mogą urozmaicić zabawę. Wyrób nie zawiera ftalanów.
Wykonywane są w rozmiarach:
125
200 x 200 x 60
3.474,00 zł.
126
250 x 250 x 60
4.439,00 zł.
127

300 x 300 x 60

5.598,00 zł.

Schody do basenu
Schody wykonane są z miękkiej pianki obszytej skajem, łatwym w utrzymaniu czystości.
Stanowi integralną całość, bez łączenia ścianek, co umożliwia bezpieczną zabawę.
Schody sprzedawane są z dodatkowymi elementami: materac oraz kostka wypełniająca, które są
dopasowane gabarytami i umożliwiają zabawę również po za basenem
(Zestaw zjeżdżalnia). Wyrób nie zawiera ftalanów.
131
60 x 75 x 210
1.410,00 zł.

Piłeczki do basenu
Piłeczki wykonane są z bardzo lekkiego różnokolorowego plastiku.
Łatwe w utrzymaniu czystości.
Przeznaczone są do wypełniania basenów.
Mogą także służyć do różnego rodzaju zabaw dydaktycznych i ruchowych.
Rzut piłeczkami do celu, przenoszenie piłeczek na łyżeczce podczas wyścigów sportowych itp.
Zestaw sprzedawany jest w opakowaniach po 500 piłeczek.
Piłeczki wykonywane są w rozmiarze:
PIŁ.
Ø7
1,00 zł. / 1 szt.
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Zestaw BASENOWO-ZABAWOWY
Zestaw BASENOWO-ZABAWOWY zawiera 7 wielokolorowych, miękkich brył-klocków,
wykonanych z pianki i obszytych skajem.
Rzepy umożliwiają trwałe i łatwe złożenie basenu.
Posiada dwie oddzielne komory do zabawy, które można połączyć. Wyrób nie zawiera ftalanów.
Basen wykonywany jest w rozmiarze:
Ósem.-kojec
7 szt. – 60/40
5.963,00 zł.

Zestaw kształtek "KOJEC ZABAWOWY"
Zestaw kształtek "KOJEC ZABAWOWY" składa się z 9 wielokolorowych, miękkich
brył-klocków o różnych kształtach.
Zestaw służy do ograniczenia pola zabawy dzieci młodszych. Może też być wypełniony
piłeczkami. Poszczególne elementy są wspaniałymi siedziskami.
Zestaw przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wyrób nie zawiera ftalanów.
Zestaw po ułożeniu ma wymiary:
200 x 200 x 10 cm.
Kojec Zabaw
9 szt. – 10 (200 X 200)
1.847,00 zł.

Basen suchy skladany okrągły fi
Elementy wykonane są z pianki i pokryte odporną na ścieranie skórą ekologiczną, łatwą do utrzymania w
czystości (skajem). Oferowany basen można wzbogacić dodatkowymi elementami.
Polecamy schody, zjeżdżalnie, rampy itp. Wyrób nie zawiera ftalanów.
Piłeczki o średnicy 7 cm znajdują się w oddzielnej ofercie.
Basen
200 x 60 x gr20
3.918,00 zł.
okrągły
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Schody ze zjeżdżalnią
Wykonane z pianki poliuretanowej o podwyższonej gęstości (24 kg/m3). Schody obszyte
mocnym winylem (ściegiem krytym). Najwyższa jakość materiałów i wykończenia, która
zachowa formę przez wiele lat! Rozmiar dostosowany do basenu "Tęczowego".
Wyrób nie zawiera ftalanów.
Zalety miękkich klocków :
 najwyższa jakość materiałów i wykończenia, która zachowa formę przez wiele lat!
 wnętrze klocków wykonane z pianki poliuretanowej o podwyższonej gęstości (24 kg/m3)
 bezpieczne - nie zawierają ftalanów! - spełniają normy europejskie EN-1021-1 i -2
 wszystkie elementy obszyte mocnym winylem (ściegiem krytym) o wysokiej klasie
ognioodporności M2
 dł. 130 cm - szer. 60 cm - wys. 50 cm
 stopień: wys. 16,5 cm - gł. 16,5 cm

1.790,00 zł.

Siedziska dla dzieci:

PUFKI :

Zestaw piankowy – TĘCZA (n)
484,90 zł.
Zestaw kolorowych, piankowych siedzisk to niezwykle funkcjonalny mebel może być zwykłą
sofką, a po wyciągnięciu pianek służy za komplet siedzisk dla dzieci.
W zestawie aż dziesięć wygodnych pufek w tęczowych kolorach.
Wym. pufek: wys. 10 x szer 30 x dł. 30 cm
Wym. sofy: wys. 43 x szer. 108 x gł. 40 cm

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: zapytania@bismw.com.pl
CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829 Tel. kom. +48 530622277
www.cezas.waw.pl
e-mail: dh@cezas.waw.pl

Strona 114 z 137

Ceny z VAT

Zestaw STOLIK + 4 SIEDZISKA 3/4 koła (n)
Idealny do kącików zabaw. Wykonany z nieodkształcającej się, wyjątkowo trwałej pianki
obszytej miłym w dotyku zdejmowanym pokrowcem z meditapu.
Wym. stolika: wys. 40 x szer. 60 x gł. 60 cm
Wym. siedzisk: wys. 25 x szer. 50 x głęb. 50 cm

604,90 zł.

Zestaw SŁONECZNY (n)
Zestaw składa się z 4 elementów
Wymiary:
Fotelik:
Wysokość: 60 cm
Szerokość: 40 cm
Głębokość: 45 cm
Sofa krótka:
Wysokość: 60 cm.
Szerokość: 80 cm
Głębokość: 45 cm.
Sofa długa:
Wysokość: 60 cm
Szerokość: 120 cm
Głębokość: 45 cm
Stolik:
Wysokość: 30 cm
Średnica: ø 45 cm

804,90 zł.
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Zestaw kształtek PUFY I STOLIK OKRĄGŁY (g)
903,00 zł.
Wykonany jest z miękkiej pianki obszytej skajem, łatwym w utrzymaniu czystości. Zestaw
jest typowym kącikiem wypoczynkowym. Z brył można również ułożyć wiele ciekawych
kombinacji. Przeznaczony jest do indywidualnych i grupowych zabaw edukacyjno-ruchowych,
dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Wyrób nie zawiera ftalanów.

Zestaw kształtek PUFY I STOLIK KWADRATOWY (g)
643,00 zł.
Wykonany jest z miękkiej pianki obszytej skajem, łatwym w utrzymaniu czystości. Zestaw
jest typowym kącikiem wypoczynkowym. Z brył można również ułożyć wiele ciekawych
kombinacji. Przeznaczony jest do indywidualnych i grupowych zabaw edukacyjno-ruchowych,
dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Wyrób nie zawiera ftalanów.

Zestaw kształtek WYPOCZYNEK(g)
Wykonany jest z miękkiej pianki obszytej skajem, łatwym w utrzymaniu czystości.
Zestaw jest typowym kącikiem wypoczynkowym.
Wyrób nie zawiera ftalanów.

1.077,00 zł.
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Zestaw puf KWATKI z aplikacjami – 4 sztuki (g)
Są to miękkie, stabilne pufy, na których można wygodnie usiąść. Pufy wykonane są
z miękkiej pianki, obszytej kolorowym skajem, łatwym do utrzymania czystości.
Dodatkowo pufy posiadają doszyte aplikacje elementy symbolizujące kwiatki.
Wykonywana jest w rozmiarze: Ø 30 x 30 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

442,00 zł.

Pufa ZWIERZĄTKO z aplikacjami (g)
170,00 zł. / 1 szt.
Jest to miękka, stabilna pufa, na której można usiąść. Pufa wykonana jest z miękkiej pianki,
obszytej skajem, łatwym do utrzymania czystości. Dodatkowo pufa posiada naszyte aplikacje
i elementy symbolizujące zwierzę.
Wykonywana jest w rozmiarze: Ø 35 x 30 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: zapytania@bismw.com.pl
CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829 Tel. kom. +48 530622277
www.cezas.waw.pl
e-mail: dh@cezas.waw.pl

Strona 117 z 137

Ceny z VAT

Zestaw pufy KOLOROWE I KROPKI z aplikacjami – 7 sztuk (g)
1.108,00 zł.
Jest to miękka, stabilna pufa, na której można usiąść. Pufa wykonana jest z miękkiej pianki,
obszytej skajem, łatwym do utrzymania czystości. Dodatkowo pufa posiada naszyte aplikacje
i elementy symbolizujące zwierzę.
Wykonywana jest w rozmiarze: Ø 35 x 30 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

Pufy z aplikacjami ZWIERZĄTKA Z DŹWIĘKAMI (g)
Jest to miękka, stabilna pufa, na której można usiąść. Pufa wykonana jest z miękkiej
pianki, obszytej skajem, łatwym do utrzymania czystości. Dodatkowo pufa posiada
naszyte aplikacji elementy symbolizujące zwierzę.
Dodatkowo po naciśnięciu na nutkę w pufie zwierzątka odezwie się
dźwiękiem zwierzątka, które przedstawia pufa.
Wykonywana jest w rozmiarze: Ø 35 x 30 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

Kostka ZWIERZĄTKO z aplikacjami (g)

207,00 zł. / 1 szt.

204,00 zł. / 1 szt.
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Miękka i wygodna pufa w kształcie kostki z naszytymi różnymi aplikacjami symbolizujące
zwierzątko. Wykonana jest z kolorowego materiału, łatwego do utrzymania w czystości.
Swoją wielobarwnością zachęca do aktywności ruchowej, umożliwia odpoczynek po intensywnej
zabawie.
Kostka ma wymiary: 25 x 48 x 48 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

Zestaw „PUFY MATEMATYCZNE” - 10 sztuk (g)
Zestaw "PUFY MATEMATYCZNE" zawiera 10 wielokolorowych, miękkich
brył-klocków o jednakowych kształtach, wykonanych z pianki i obszytych skajem.
Zestaw przeznaczony jest do indywidualnych i grupowych zabaw edukacyjnych, dla dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Specyfiką zestawu jest nauka dodawania i odejmowania nadrukowanych na pufach cyfr
a także poznawanie liczb.
Pufy mają wymiary: Ø 30 x 15 cm.

663,00 zł.

Zestaw kształtek POCIĄG z aplikacjami – 6 sztuk (g)
1.253,00 zł.
Zestaw kształtek "POCIĄG" składa się z 6 wielokolorowych, miękkich brył-klocków
o różnych kształtach. Zestaw przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Wymiary: 40 x 60 x 250 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.
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Zestaw piankowy – KROKUS (n)
Niezwykły sześciokąt złożony z piankowych ścianek obszytych skadenem, zestaw składa
się z 5 elementów z oparciem, koła w środku oraz części służącej za wejście.
Wym.: wys. 54, śred. 157 cm

1.319,90 zł.

WYPOCZYNEK:

Sofa 1 (g)
Sofa 1-osobowa 40 x 65 x 85
Jest to miękka, stabilna sofa, na której wygodnie usiądzie dziecko. Sofa wykonana jest
z miękkiej pianki, obszytej kolorowym skajem, łatwym do utrzymania czystości.
Umożliwia odpoczynek i wyciszenie po intensywnym ruchu i zabawie.

425,00 zł.

Sofa 2 (g)
Sofa 2-osobowa 40 x 65 x 125
Jest to miękka, stabilna sofa, na której wygodnie usiądzie dziecko. Sofa wykonana jest
z miękkiej pianki, obszytej kolorowym skajem, łatwym do utrzymania czystości.
Umożliwia odpoczynek i wyciszenie po intensywnym ruchu i zabawie.

574,00 zł.
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Sofa 3 (g)
Sofa 3-osobowa 40 x 65 x 165
Jest to miękka, stabilna sofa, na której wygodnie usiądzie dziecko. Sofa wykonana jest
z miękkiej pianki, obszytej kolorowym skajem, łatwym do utrzymania czystości.
Umożliwia odpoczynek i wyciszenie po intensywnym ruchu i zabawie.

660,00 zł.

Sofa 4 NAROŻNA (g)
Sofa 5-osobowa 65 x 143 x 143 cm
Jest to miękka, stabilna sofa, na której wygodnie usiądzie dziecko. Sofa wykonana jest
z miękkiej pianki, obszytej kolorowym skajem, łatwym do utrzymania czystości.
Umożliwia odpoczynek i wyciszenie po intensywnym ruchu i zabawie.

1.053,00 zł.

Sofa składana + 3 (g)
Sofa 40÷130 x 55 x 110 cm
Jest to miękka, stabilna sofa, na której wygodnie usiądzie dziecko. Sofa wykonana jest
z miękkiej pianki, obszytej kolorowym skajem, łatwym do utrzymania czystości.
Umożliwia odpoczynek i wyciszenie po intensywnym ruchu i zabawie.

623,00 zł.
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Sofa z aplikacjami (g)
Sofa 2-osobowa 40 x 65 x 125 cm
Jest to miękka, stabilna sofa, na której wygodnie usiądzie dziecko. Sofa wykonana jest
z miękkiej pianki, obszytej kolorowym skajem, łatwym do utrzymania czystości.
Umożliwia odpoczynek i wyciszenie po intensywnym ruchu i zabawie.

638,00 zł.

Minikomplet wypoczynkowy JEŻYK - kanapa potrójna (n)
499,90 zł.
Mebelki z linii „Rybka, Motyl, Jeż” powstały jako efekt doskonałego kompromisu
formalnego pomiędzy dziecięcymi potrzebami kolorystycznymi i wymiarowymi,
a pedagogiczną koniecznością stymulowania zabaw tematycznych. Klasyczny kształt
i dobór elementów czerpie swą stylistykę z kompletów wypoczynkowych dla dorosłych.
Z kolei kombinacje barw i motywów na obiciach odzwierciedlają estetyczne upodobania
najmłodszych. Wszystkie cechy czynią z foteli, kanap i pufek wspaniały zestaw dydaktyczny,
funkcjonalny i dekoracyjny.
Wym.: wys. 58 x dł. 56 x szer. 120 cm

Minikomplet wypoczynkowy JEŻYK - kanapa podwójna (n)
Wym.: wys. 58 x dł. 56 x szer. 80 cm

419,90 zł.

Minikomplet wypoczynkowy JEŻYK - fotel (n)
Wym.: wys. 58 x dł. 56 x szer. 55 cm

379,90 zł.
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Minikomplet wypoczynkowy JEŻYK - pufka (n)
Wym.: wys. 30 x dł. 43 x szer. 43 cm

129,90 zł.

Minikomplet wypoczynkowy MOTYLEK - kanapa potrójna (n)
499,90 zł.
Mebelki z linii „Rybka, Motyl, Jeż” powstały jako efekt doskonałego kompromisu
formalnego pomiędzy dziecięcymi potrzebami kolorystycznymi i wymiarowymi,
a pedagogiczną koniecznością stymulowania zabaw tematycznych. Klasyczny kształt
i dobór elementów czerpie swą stylistykę z kompletów wypoczynkowych dla dorosłych.
Z kolei kombinacje barw i motywów na obiciach odzwierciedlają estetyczne upodobania
najmłodszych. Wszystkie cechy czynią z foteli, kanap i pufek wspaniały zestaw dydaktyczny,
funkcjonalny i dekoracyjny.
Wym.: wys. 58 x dł. 56 x szer. 120 cm

Minikomplet wypoczynkowy MOTYLEK - kanapa podwójna (n)
Wym.: wys. 58 x dł. 56 x szer. 80 cm

419,90 zł.

Minikomplet wypoczynkowy MOTYLEK - fotel (n)
Wym.: wys. 58 x dł. 56 x szer. 55 cm

379,90 zł.

Minikomplet wypoczynkowy MOTYLEK - pufka (n)
Wym.: wys. 30 x dł. 43 x szer. 43 cm

129,90 zł. .
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Minikomplet wypoczynkowy RYBKA - kanapa potrójna (n)
Mebelki z linii „Rybka, Motyl, Jeż” powstały jako efekt doskonałego kompromisu
formalnego pomiędzy dziecięcymi potrzebami kolorystycznymi i wymiarowymi,
a pedagogiczną koniecznością stymulowania zabaw tematycznych.
Klasyczny kształt i dobór elementów czerpie swą stylistykę z kompletów
wypoczynkowych dla dorosłych. Z kolei kombinacje barw i motywów na obiciach
odzwierciedlają estetyczne upodobania najmłodszych. Wszystkie cechy czynią
z foteli, kanap i pufek wspaniały zestaw dydaktyczny, funkcjonalny i dekoracyjny.
Wym.: wys. 58 x dł. 56 x szer. 120 cm

499,90 zł.

Minikomplet wypoczynkowy RYBKA - kanapa podwójna (n)
Wym.: wys. 58 x dł. 56 x szer. 80 cm

419,90 zł.

Minikomplet wypoczynkowy RYBKA - fotel (n)
Wym.: wys. 58 x dł. 56 x szer. 55 cm

379,90 zł.

Minikomplet wypoczynkowy RYBKA - pufka (n)
Wym.: wys. 30 x dł. 43 x szer. 43 cm

129,90 zł.
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Zestaw – 2 FOTELIK + STOLIK (g)
Wykonany jest z miękkiej pianki obszytej skajem, łatwym w utrzymaniu czystości.
Przeznaczony jest do indywidualnych i grupowych zabaw edukacyjno-ruchowych,
dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Zestaw zapakowany ma wymiary: 50 x 50 x 80 cm
Części składowe:
30 x 30 x 60 cm – 1 szt.
40 x 30 x 50 cm – 2 szt.

507,00 zł. / 1 szt.

Fotelik z aplikacją (g)
257,00 zł. / 1 szt.
Wykonany jest z miękkiej pianki obszytej skajem, łatwym w utrzymaniu czystości.
Przeznaczony jest do indywidualnych i grupowych zabaw edukacyjno-ruchowych,
dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Surowce użyte do ich produkcji, cechują żywe i atrakcyjne kolory, a ich wielobarwność i aplikacje z
pewnością działają zachęcająco do wesołych zabaw.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
wymiary: 40 x 50 x 50 cm
wycięcie: 30 x 30 cm

Fotelik kostka (g)
Wykonany jest z miękkiej pianki obszytej skajem, łatwym w utrzymaniu czystości.
Przeznaczony jest do indywidualnych i grupowych zabaw edukacyjno-ruchowych,
dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Wyrób nie zawiera ftalanów.
wymiary: 40 x 50 x 50 cm
wycięcie: 30 x 30 cm

202,00 zł.
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FOTELIK (g)
70 x 40 x 20
Miękka i wygodna poducha w kształcie fotelika wypełniona granulatem dopasowująca
się kształtem do osoby siedzącej. Fotelik wykonany jest z kolorowego skaju, łatwego do
utrzymania w czystości. Swoją wielobarwnością zachęca do aktywności ruchowej, a także
umożliwia odpoczynek po intensywnej zabawie

Zestaw LEŻANKA (g)
Zestaw "LEŻANKA SKŁADANA" składa się z kolorowych, miękkich brył o różnych
kształtach, wykonanych z pianki i obszytej skajem. Zestaw służy do wypoczynku lub
po złożeniu jako stolik-kostka.
Posiada następujące wymiary: 200 x 70 x 60 cm
Zestaw zapakowany w pokrowcu ma wymiary: 120 x 70 x 60 cm.

139,00 zł.

1.262,00 zł.

Poduchy:

Poducha OKRĄGŁA (g)
330,00 zł. / 1 szt.
Miękka i wygodna poducha w kształcie okręgu wypełniona granulatem dopasowująca
się kształtem do osoby siedzącej. Wykonana jest z kolorowego skaju, łatwego do utrzymania
w czystości. Swoją wielobarwnością zachęca do aktywności ruchowej, a także umożliwia
odpoczynek po intensywnej zabawie.
Poducha ma wymiary: Ø 80 x 60 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

Poducha PROSTOKĄTNA (g)
225,00 zł. / 1 szt.
Miękka i wygodna poducha w kształcie okręgu wypełniona granulatem dopasowująca
się kształtem do osoby siedzącej. Wykonana jest z kolorowego skaju, łatwego do utrzymania
w czystości. Swoją wielobarwnością zachęca do aktywności ruchowej, a także umożliwia
odpoczynek po intensywnej zabawie.
Poducha ma wymiary: 80 x 80 x 40 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.
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Poducha GRUSZKA siedzisko średnie (g)
179,00 zł. / 1 szt.
Miękka i wygodna poducha w kształcie okręgu wypełniona granulatem dopasowująca
się kształtem do osoby siedzącej. Wykonana jest z kolorowego skaju, łatwego do utrzymania
w czystości. Swoją wielobarwnością zachęca do aktywności ruchowej, a także umożliwia
odpoczynek po intensywnej zabawie.
Poducha ma wymiary: Ø 60 x 60 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

Poducha GRUSZKA siedzisko wysokie (g)
Miękka i wygodna poducha w kształcie okręgu wypełniona granulatem dopasowująca
się kształtem do osoby siedzącej. Wykonana jest z kolorowego skaju, łatwego do utrzymania
w czystości. Swoją wielobarwnością zachęca do aktywności ruchowej, a także umożliwia
odpoczynek po intensywnej zabawie.
Poducha ma wymiary: Ø 60 x 80 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

190,00 zł.
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Poducha GRUSZKA DUŻA (g)
Miękka i wygodna poducha w kształcie gruszki wypełniona granulatem dopasowująca się
kształtem do osoby siedzącej. Wykonana jest z kolorowego skaju, łatwego do utrzymania
w czystości.
Poducha ma wymiary: Ø 100 x 120 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

250,00 zł.

Poducha GRUSZKA APLIKACJE (g)
459,00 zł.
Miękka i wygodna poducha w kształcie gruszki wypełniona granulatem dopasowująca się
kształtem do osoby siedzącej. Wykonana jest z kolorowego skaju, łatwego do utrzymania
w czystości. Dodatkowym atutem zachęcającym do zabawy jest to, ze pufy mają ciekawe aplikacje.
Poducha ma wymiary: Ø 100 x 120 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.

Poducha gruszka z aplikacją UŚMIECH (g)
137,00 zł. / 1 szt.
Miękka i wygodna poducha w kształcie okręgu wypełniona granulatem dopasowująca
się kształtem do osoby siedzącej. Wykonana jest z kolorowego skaju, łatwego do utrzymania
w czystości. Swoją wielobarwnością zachęca do aktywności ruchowej, a także umożliwia
odpoczynek po intensywnej zabawie.
Poducha ma wymiary: Ø 50 x 60 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów.
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Poducha gruszka z aplikacją ZWIERZĄTKA (g)
134,00 zł. / 1 szt.
Miękka i wygodna poducha w kształcie okręgu wypełniona granulatem dopasowująca
się kształtem do osoby siedzącej. Wykonana jest z kolorowego skaju, łatwego do utrzymania
w czystości. Swoją wielobarwnością zachęca do aktywności ruchowej, a także umożliwia
odpoczynek po intensywnej zabawie.
Poducha ma wymiary: Ø 50 x 60 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów

Poducha gruszka GROSZKI(g)
69,00 zł. / 1 szt.
Miękka i wygodna poducha w kształcie okręgu wypełniona granulatem dopasowująca
się kształtem do osoby siedzącej. Wykonana jest z kolorowego skaju, łatwego do utrzymania
w czystości. Swoją wielobarwnością zachęca do aktywności ruchowej, a także umożliwia
odpoczynek po intensywnej zabawie.
Poducha ma wymiary: Ø 50 x 60 cm
Wyrób nie zawiera ftalanów

PODUCHA (g)
39,00 zł. / 1 szt.
40 x 40 x 10 cm
Miękka i wygodna poducha w kształcie słoneczka wypełniona granulatem dopasowująca się
kształtem. Wykonana jest z kolorowego materiału, łatwego do utrzymania w czystości.

Poducha KWIATEK (g)

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: zapytania@bismw.com.pl
CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829 Tel. kom. +48 530622277
www.cezas.waw.pl
e-mail: dh@cezas.waw.pl

Strona 129 z 137

Miękka i wygodna poducha w kształcie kwiatka, wypełniona granulatem dopasowująca się
kształtem do osoby siedzącej. Wykonana jest z kolorowego skaju, łatwego do utrzymania
w czystości. Swoją wielobarwnością zachęca do aktywności ruchowej, a także umożliwia
odpoczynek po intensywnej zabawie.
Duża ø 110 x 30
Mała ø 50 x 20

Poducha MOTYL (g)
50 x 40 x 10 cm
Miękka i wygodna poducha w kształcie słoneczka wypełniona granulatem dopasowująca się
kształtem. Wykonana jest z kolorowego materiału, łatwego do utrzymania w czystości.

Ceny z VAT

250,00 zł.
108,00 zł.

54,00 zł.

Poducha SŁONECZKO (g)
ø 40 x 40
Miękka i wygodna poducha w kształcie słoneczka wypełniona granulatem dopasowująca się
kształtem. Wykonana jest z kolorowego materiału, łatwego do utrzymania w czystości.

54,00 zł.

Poducha KROKODYL (g)
95 x 40 x 15
Miękka i wygodna poducha w kształcie krokodyla wypełniona granulatem dopasowująca się
kształtem. Wykonana jest z kolorowego materiału, łatwego do utrzymania w czystości.

54,00 zł.

Poducha FOKA (g)
54,00 zł.
75 x 50 x 20
Miękka i wygodna poducha w kształcie foki wypełniona granulatem dopasowująca się kształtem.
Wykonana jest z kolorowego materiału, łatwego do utrzymania w czystości.
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Poducha ŻÓŁW (g)
54,00 zł.
85 x 50 x 20
Miękka i wygodna poducha w kształcie żółwia wypełniona granulatem dopasowująca się kształtem.
Wykonana jest z kolorowego materiału, łatwego do utrzymania w czystości.

Poducha HIPOPOTAM (g)
128,00 zł. / 1 szt.
60 x 50 x 50
Miękka i wygodna poducha w kształcie głowy hipopotama wypełniona granulatem dopasowująca się
kształtem. Wykonana jest odpornej na ścieranie skóry ekologicznej, łatwej do utrzymania w czystości
(skaju).

Siedzisko BANAN (g)
117,00 zł.
Miękka i wygodna poducha w kształcie banana wypełniona granulatem dopasowująca się kształtem
do osoby siedzącej. Wykonana jest z kolorowego skaju, łatwego do utrzymania w czystości.
Swoją wielobarwnością zachęca do aktywności ruchowej, a także umożliwia odpoczynek po
intensywnej zabawie.
Banan ma wymiary: 90 x 30 x 25 cm

ŁÓŻKO WODNE (g)
Miękki i bardzo wygodny materac wypełniony granulatem i spełniający zalety łóżka
wodnego. Idealnie dopasowuje się kształtem do osoby leżącej, siedzącej itp.
Może być miejscem zabawy wielu małych dzieci.
Wykonana jest z kolorowego skaju,łatwego do utrzymania w czystości.
"Łóżko Wodne" ma wymiary: 120 x 200 x 20 cm

500,00 zł.
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BUJAKI:

Bujak AUTKO (g)
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania
czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw, a swoją wielobarwnością zachęca
do aktywności ruchowej.
Wykonywane są w rozmiarach: 30 x 110 x 150 cm

915,00 zł.

Bujak KABRIOLET (g)
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania
czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw, a swoją wielobarwnością zachęca
do aktywności ruchowej.
Wykonywane są w rozmiarach: 30 x 60 x 120 cm

574,00 zł.

Bujak SMOK (g)
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania
czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw, a swoją wielobarwnością zachęca
do aktywności ruchowej.
Wykonywane są w rozmiarach: 30 x 111 x 152 cm

947,00 zł.

Bujak PIESEK (g)
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania
czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw, a swoją wielobarwnością zachęca
do aktywności ruchowej.
Wykonywane są w rozmiarach: 30 x 51 x 62 cm.

278,00 zł.
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Bujak ŻABKA (g)
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania
czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw, a swoją wielobarwnością zachęca
do aktywności ruchowej.
Wykonywane są w rozmiarach: 20 x 60 x 70 cm

257,00 zł.

Bujak DELFIN (g)
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania
czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw, a swoją wielobarwnością zachęca
do aktywności ruchowej.
Wykonywane są w rozmiarach: 20 x 45 x 75 cm.

257,00 zł.

Bujak KOT (g)
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania
czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw, a swoją wielobarwnością zachęca
do aktywności ruchowej.
Wykonywane są w rozmiarach: 30 x 50 x 70 cm.

294,00 zł.

Bujak ŚLIMAK (g)
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania
czystości - skajem.

294,00 zł.
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Służy do grupowych i indywidualnych zabaw, a swoją wielobarwnością zachęca
do aktywności ruchowej.
Wykonywane są w rozmiarach: 30 x 50 x 70 cm.

Bujak FOKA (g)
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania
czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw, a swoją wielobarwnością zachęca
do aktywności ruchowej.
Wykonywane są w rozmiarach: 30 x 52 x 75 cm.

337,00 zł.

Bujak KONIK (g)
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania
czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw, a swoją wielobarwnością zachęca
do aktywności ruchowej.
Wykonywane są w rozmiarach: 20 x 100 x 120 cm
30 x 100 x 120 cm
30 x 100 x 120 cm

463,00 zł.
717,00 zł.

Bujak HUŚTAWKA (g)
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania
czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw, a swoją wielobarwnością zachęca
do aktywności ruchowej.
Wykonywane są w rozmiarach: 30 x 80 x 210 cm

1.009,00 zł.
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Bujak U (g)
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania
czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw, a swoją wielobarwnością zachęca
do aktywności ruchowej.
Wykonywane są w rozmiarach: 30 x 60 x 65 cm

235,00 zł.

Bujak PUZEL (g)
Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania
czystości - skajem.
Służy do grupowych i indywidualnych zabaw, a swoją wielobarwnością zachęca
do aktywności ruchowej.
Wykonywane są w rozmiarach: 30 x 50 x 85 cm

257,00 zł.

Połączone 4 puzzle tworzą koło, które może być wygodnym siedziskiem.

1.025,00 zł.
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Są to tylko przykłady sprzętu dla programu
„RADOSNA SZKOŁA”.
Nasza oferta jest o wiele szersza.
Posiadamy w sprzedaży także pomoce dydaktyczne: domina,
układanki, stemple, klocki, gry a także pomoce do logopedii.
Zapraszamy także na naszą stronę:

www.bismw.com.pl
W ofercie przedstawione są ceny jednostkowe z podatkiem VAT.
Transport gratis na terenie Warszawy i okolic.
(Reszta kraju – koszt dostawy ustalany jest indywidualnie)
*Uwaga! Oglądane na monitorze barwy mogą się istotnie różnić od rzeczywistych w zależności
od indywidualnych ustawień monitora. Barwy wzorników proszę traktować jedynie orientacyjnie.
Niniejsza prezentacja ma na celu przybliżenie Państwu oferowanych przez nas produktów. Nie stanowi
ona jednak oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
Ceny podane w ofercie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej
w rozumieniu prawa polskiego.

UWAGA:
Cennik ważny od 01 października 2020 r.
- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników.
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