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KODA ART. NAZIV OPIS FOTO CENA Z DDV 

NS9064 
STENSKA PLOŠČA 

SOVA 

Manipulativna deska v obliki sovice z zobniki, 
lesene kroglice na vrvici, zadrga, vezalke, 

zaponka na pasu, vrata s kljuko in zapahom. 
Montaža: na steno. Dimenzija: 43 x 60 cm; 

material: 12 mm MDF plošča sive barve; starost: 
3+ 

 

0  

 

207,50 

NS9065 
STENSKA PLOŠČA 

SLON 

Manipulativna deska v obliki slončka z zobniki, 
lesenimi kroglicami na vrvici, zadrgo, vezalkami, 

zaponko na pasu, vratci s kljuko in zapahom. 
Montaža: na steno. Dim.: 47 x 60 cm; material: 

12 mm MDF plošča sive barve; starost: 3+ 

 

0 

 

207,50 

NS9066 
STENSKA PLOŠČA 

ŽELVA 

Manipulativna deska v obliki želve z zobniki, 
lesene kroglice na vrvici, zadrga, vezalke, 

zaponka na pasu, vrata s kljuko in zapahom. 
Montaža: na steno. Dim.: 47 x 60 cm; material: 

12 mm MDF plošča mint barve; starost: 3+ 

 

0 

 

207,50 



NS9067 
STENSKA PLOŠČA 

TEDDY 

Manipulativna deska v obliki medvedka z zobniki, 
lesenimi kroglicami na vrvici, zadrgo, vezalkami, 

zaponko na pasu, vratci s kljuko in zapahom. 
Montaža: na steno. Dim.: 47 x 60 cm; material: 

12 mm MDF plošča mint barve; starost: 3+ 

 

0 

 

207,50 

VG4654 
STENSKA PLOŠČA 

UNICORN 

4-delna manipulativna tabla s privlačnimi 
elementi: ksilofon, zvonček, palica, ropotulja, 
magnetni labirint, premični zobniki, prostorski 

labirint, abakus za razvrščanje oblik, konkavno in 
konveksno ogledalo iz pleksi stekla, premično 

očesce.Dimenzije: 84 x 67 x 10 cm. Material: MDF 
plošča. Starost: 18 mesecev + 

 

0 

 

225,00 

VG4642 
MAVRIČNA 

STENSKA PLOŠČA 

5-delna manipulativna tabla s privlačnimi 
elementi, kot so: premični zobniki, napovedna 

plošča (termometer, kolo s kroglicami, 
vremensko kolo, okno za letne čase), 

razvrščevalnik oblik, glasbena in optična plošča 
(konkavna in konveksna ogledala, zvonec, 
ksilofon s palico) Plošča labirint: prostorski 

labirint, dnevno-nočni labirint Dim.: 162 x 11 x 82 
cm Material: MDF plošča Starost: 18 mesecev + 

 

0 

 

385,00 



VG0775 
MAGNETNA 

STENSKA 
TABLA"GRAD" 

Stenska tabla s suhim brisanjem in magnetno 
površino. Te lastnosti otrokom omogočajo, da na 
tablo postavljajo magnetne kocke, črke, številke 
ali sestavljanke (naprodaj posebej). Vse dodatne 
elemente lahko hranite na praktični leseni polici. 

Suhobrisni markerji so primerni za pisanje po 
površini (naprodaj posebej). 4 magnetne plošče 

za suho brisanje, 4 lesene police za pribor, 4 
leseni okraski, 33 vijakov, 33 razteznih vijakov; 
dim. po montaži: 154 x 9 x 60 cm; material: les, 

kovina;  

 

0 

 

280,00 

VG4083 
MANIPULATIVNA 

PLOŠČA 

Kratka mizica, opremljena s številnimi različnimi 
ročnimi in glasbenimi elementi: sortirnik oblik, 
stolp za zlaganje z žebljičkom, premični zobniki, 

labirint »Živalska pot«, prostorski labirint, 
ksilofon, činele.Dodatni kosi: 5 zloženih stolpičev, 
palica za igranje na ksilofon in činele. Dimenzije: 

29,5 x 29,5 x 22 cm; Material: les, kovina. Starost: 
18 mesecev  

 

0 

 

69,00 



JN0360 ABACO  

Večnamenski abakus (ogrodje za štetje). 
Vključuje 3 komplete prozornih blokov: številke 

(10 oblik v 5 barvah), kroglice (6 oblik v 6 barvah) 
in številke (od 0 do 9). Zasnovan je za štetje, 

razvrščanje kot tudi spoznavanje barv in števil 
Abakus pomaga pri razvoju koordinacije in 

motorike Dimenzija podstavka: 30 x 5 x 8 cm s 
trnom Material: plastika Starost: 3+ 

 

0 

 

47,75 

AO1143 
MONTESSORI 

OKVIR-TRAKOVI 
Dim.: 31 x 2 x 31 cm; 5 trakov; material: bukov 

les, bombaž; starost: 3+ 

 

0 

 

49,00 

AO1142 
MONTESSORI 
OKVIR - NETKI 

Dim.: 31 x 2 x 31 cm; 5 pritiskačev; material: 
bukov les, bombaž, kovina; starost: 3+ 

 

0 

 

50,00 

AO1145 
MONTESSORI 

OKVIR - SPONKE 
Dim.: 31 x 2 x 31 cm; 5 skritih sponk; material: 

bukov les, bombaž, kovina; starost: 3+ 

 

0 

 

50,00 



AO1147 
MONTESSORI 
OKVIR - ZATIČI 

Dim.: 31 x 2 x 31 cm; 6 kovinskih varnostnih 
zatičev; material: bukov les, bombaž, kovina; 

starost: 3+ 

 

0 

 

50,00 

AO1148 
MONTESSORI 

OKVIR 
Dim.: 31 x 2 x 31 cm; 4 trakovi; material: bukov 

les, bombaž, plastika; starost: 3+ 

 

0 

 

50,00 

AO1149 
MONTESSORI 

OKVIR 
Dim.: 31 x 2 x 31 cm; 3 ježki; material: bukov les, 

bombaž, Velcro; starost: 3+ 

 

0 

 

50,00 

VG4633 
MOČ ČUSTEV- 

INTERAKTIVNO 
KOLO 

Interaktivno kolo, ki prikazuje 12 podob otrok v 
različnih položajih in z različnimi čustvi na 

obrazu. Otrokova naloga je, da kolo zavrtijo, 
poimenujejo čustvo in ga oponašajo.Dimenzije: 

56,5 x 45 x 6,5 cm. Material: les. Starost: 18 
mesecev + 

 

0 

 

99,00 

JN0084 
TRANSPARENTNE 

KOCKE S 
PERLICAMI 

Prozorne kocke s perlicami v 6 oblikah in 5 
barvah. Ob tresenju igrača ropota.40 kosov; 

Dim.: Višina največjega bloka - 10 cm Starost: 18 
mesecev+ 

 

0 

 

90,00 



JN0009 
PROZOREN 

PLADENJ 

Prozoren pladenj z držali za svetlobno ploščo. 
Namenjen je razvrščanju in urejanju majhnih 
elementov za eksperimentiranje z barvami in 

svetlobo.Dimenzije: 38,5 x 2 x 28,5 cm. Material: 
prozorna plastika. Starost: 18 mesecev + 

 

0 

 

12,25 

JN0120 
MALO POHIŠTVO 
ZA SVETLOBNO 

MIZO 

60 kosov v 10 oblikah in 6 barvah: stol, miza, 
postelja, TV, kavč, kuhinjsko pohištvo, hladilnik, 
TV omarica, garderobna omara, toaletna mizica. 
Višina: pribl.: 4 cm. Material: prozorna plastika. 

Starost: 3+ 

 

0 

 

14,50 

JN0112 DVOJNE KOCKE 

Vsaka kocka ima v notranjosti ujeto manjšo 
kocko. Zaradi prozornega materiala so manjše 

kocke dobro vidne. Zasnovane so kot pomoč pri 
matematičnih vajah, igrah in izračunih s teorijo 
verjetnosti.Set vsebuje: 2 kocki – dim.: 3 x 3 cm. 

Material: prozorna plastika 

 

0 

 

20,75 



JN0124 
AVTOMOBILI ZA 

SVETLOBNO MIZO 

72 kom. v 6 oblikah in 6 barvah. Dim.: dolžina 4,3 
cm 

Material: prozorna plastika 
Starost: 3+ 

 

 

 

21,25 

JN0085 
TRANSPARENTNA 
PLOŠČA ZA KOCKE 

Tabla s tiskom števil od 1 do 10, namenjena 
vajam množenja z uporabo kock in svetlobne 

table.Dimenzija: 20 x 20 cm. Material: plastika. 
Starost: 3+ 

 

0 

 

9,50 

JN0140 
VRTAVKE ZA 

SVETLOBNO MIZO 
36 kos Dim.: višina 4 cm 

Material: prozorna plastika. Starost: 3+ 

 

0 

 

21,25 

JN0012 
SET 

TRANSPARTENTNIH 
ŠKATEL 

Komplet prozornih škatel z ročaji za shranjevanje 
fotografij, iger s kartami, majhnih slik in 
elementov, kot so nalepke, štampiljke, 

drobnarije. Vsaka škatla lahko shrani do 100 
fotografij. Majhne škatle so shranjene v večji. 

16 manjših škatel: 17 x 3 x 12 cm; 1 glavna škatla: 
39 x 12,5 x 30,5 cm; Material: prozorna plastika. 

Starost: 3+ 

 

0 

 

57,50 



JN0050 
VELIKE PROZORNE 

KOCKE 
48 kosov;Dim.: 14,5 x 6 x 6 cm; material: 
prozorna plastika;Starost: 18 mesecev + 

 

0 

 

152,50 

AP2614 
ŠTEVILKE ZA 
PRETIKANJE 

Številke z luknjami, skozi katere se lahko napelje 
vezalka. Uporabljajo se lahko tudi kot pomoč pri 
risanju. 10 plastičnih števk (od 0 do 9); vezalke v 

4 barvah; dim.: 18 x 18 cm; material: plastika; 
starost: 3+ 

 

0 

 

12,25 

JN0089 
VLAK-

IZOBRAŽEVALNI 
BLOKI 

Z nalaganjem vozičkov s kockami in njihovim 
povezovanjem igrača pomaga razumeti koncept 
enot, desetic in stotic. Pomaga pri vizualizaciji 

osnovnih matematičnih enačb, kot so seštevanje, 
odštevanje, množenje in deljenje, ter konceptov 
več kot / manj kot 10 prozornih vozičkov – blok 

posod 100 kock (višina: 2 cm) v 5 barvah 
Material: plastika Starost: 3+ 

 

0 

 

22,50 

NS4306 
MAGNETNE POLNE 

PLOŠČICE 

49 kosov; 
Vključuje ploščadi s kolesi za izdelavo vozil. 

material: plastika, magnet; 
starost: 3+ 

 

0 

 

82,50 



NS4308 
MAGNETNE 

PLOŠČICE - OKNA 
62 kosov magnetnih  

 

0 

 

142,50 

NS4307 
Neopuzzle mega 
classroom set. 

Magnetic bricks 

120 kosov; 
Vključuje ploščadi s kolesi za izdelavo vozil. 

material: plastika, magnet; starost: 3+ 

 

0 

 

185,00 

MJ0012 SET PTIC 
5 figuric: orel, sokol, jastreb, papiga, sova; 

Dim.: dolžina od 15,5 cm do 7,5 cm; material: 
plastika; starost: 3+ 

 

0 

 

42,25 

MJ0011 SET KONJI 
6 figuric.: 4 konji, 2 žrebička; dim.: višina od 12,3 

cm do 7,5 cm; material: plastika; starost: 3+ 

 

0 

 

60,00 

CI0172 IGRALNA KOCKA 

Ta škatla za motorične dejavnosti,ki združuje 
številne otroške najljubše funkcije: ksilofon, 

labirint, zobnike, sortirnik oblik. Popolna je za 
vadbo koordinacije oči in rok ter fine motorike. 

velikost: 31,5 x 26,7 x 42,5 cm; material: les, 
kovina; starost: 18 mesecev+" 

 

0 

 

97,50 



NS0265 
DELOVNI KOTIČEK 

"NAREDI SAM" 

Igralni kotiček za male mojstre. Lesena enota je 
opremljena s steno na kateri so luknje. Na mizni 

plošči je posoda za shranjevanje delovnega 
orodja. Delavnica ima na eni strani omaro, na 

drugi strani pa je prostor za 3 plastične posode. 
Na levi strani je tudi pritrjen primež. set vsebuje: 

mizo, 6 vijakov, priložen primež, prozorne 
plastične posode 3 kos. v limeta modri in beli 
barvi, mere: 56 x 38 x 78 cm; material: MDF 

plošča v mint barvi, iveral v barvi breze, dodatni 
elementi iz lesa. starost: 3+ 

 

0 

 

269,00 

CI0562 TURKIZNA KUHINJA 

Velika vintage kuhinja, v kateri se bodo otroci 
lahko počutili kot pravi kuharji. Kuhinja je 

opremljena s številnimi funkcionalnimi igralnimi 
elementi: gorilniki, pečica, pralni stroj, hladilnik, 
kavni avtomat, mikrovalovna pečica, pomivalno 
korito, tabla s kredo z nakupovalnim seznamom. 

15 kos: ponev, lonec s pokrovom, skodelica, 
solnica in poper, 3 lesene kuhinjske posode in 3 
kavlji, brisalec; dim.: 91 x 34 x 90 cm; material: 

les, kovina; starost: 3+ 

 

0 

 

415,00 
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NS2176 
TABURE ZA 

POMIRJANJE Z 
ŽEPKI 

Sedež v obliki pufa z dvema stranskima žepoma. Žepa imata 
terapevtsko funkcijo, saj omogočata, da se otrok umiri in sprosti 

mere: 32 x 30 x 32 cm, višina sedišča 32 cm; prevleka: PVC tkanina 
brez ftalatov, odporna na obrabo v zeleni barvi, polnilo: visoko 

prožna poliuretanska pena 

 

0 

 

82,50 

NS3147 
MEHKI SENZORNI 
SEDEŽ SIVO- MINT 

Velik, udoben puf, ki nudi prostor za sprostitev ali različne dejavnosti 
senzorne integracije. Zahvaljujoč svoji velikosti in mehkemu polnilu 

se puf prilagaja trenutnemu položaju telesa. Senzorična tkanina z 
vstavki nežno masira roke in stopala. Dim.: 70 x 70 x 35 cm; prevleka: 

poliestrska tkanina Oxford; Tkanina minky, polnilo: granulati pene 

 

0 

 

122,50 



NS3148 
MEHKI SENZORNI 

SEDEŽ SIVO-
RUMENA 

Velik, udoben puf, ki nudi prostor za sprostitev ali različne dejavnosti 
senzorne integracije. Zahvaljujoč svoji velikosti in mehkemu polnilu 

se puf prilagaja trenutnemu položaju telesa. Senzorična tkanina z 
vstavki nežno masira roke in stopala. Dim.: 70 x 70 x 35 cm; prevleka: 

poliestrska tkanina Oxford; Tkanina minky, polnilo: granulati pene 

 

0 

 

122,50 

NS3144 
SENZORNA POT 

"VALOVI" 

Dva terapevtska penasta grička, ki spodbujata razvoj kinestetičnega 
čuta in s tem zaznavanje lastnega telesa. S hojo po mehki, a neravni 
površini izboljšajo tudi ravnotežje. Poleg tega aktivnost na penastih 

gričih daje specialistom možnost, da opazujejo gibanje malih 
pacientov in posledično izberejo pravo vrsto terapije. Otroci lahko 
hodijo ali se plazijo po hribih. Stabilnost pripomočka zagotavljajo 

kljukice na daljši strani. Prevleke so izdelane iz enostavne čistilne PVC 
tkanine zelene in oranžne barve. Dimenzija: 195 x 48 cm; polnilo: 

visoko prožna poliuretanska pena; starost: 1+ 

 

0 

 

339,00 



NS3418 

REHABILITACIJSKA 
PROGA ZA 
MALČKE - 5 

KOS/SET 

Dim.: širina: 60 cm; globina: 39-40 cm; višina: 5-20 cm; prevleka: PVC 
tkanina brez ftalatov, odporna na obrabo; polnilo: visoko prožna 

poliuretanska pena; 5 kosov 

 

0 

 

405,00 

NS3149 
SET OGROMNIH 

KOCK  

Komplet ogromnih mehkih kock, prevlečenih s trpežno PVC tkanino. 
Različne velikosti nudijo številne možnosti za gradnjo gradov in 

skrivališč. Uporabljajo se lahko tudi pri rehabilitacijskih vajah. 40 
kosov; dim. najmanjšega kosa: 40 x 20 x 20 cm; dim. največjega kosa: 

120 x 20 x 20 cm. 

 

0 

 

2.389,00 

NS3169 
SQUEEZE SWEDEŽ 
V OBLIKI ČRKE A 

Squezzie sedež v obliki črke "A" nežno stisne, deluje pomirjujoče in 
tako izboljša koncentracijo. Pomaga otrokom z motnjami senzornega 
procesiranja, avtizmom ali ADHD. Za uporabo pod nadzorom odrasle 

osebe. Dimenzije: 80 x 22 x 75 cm, višina sedišča 32 cm; prevleka: PVC 
tkanina; nedrseče dno iz teksturirane PVC tkanine; polnilo: visoko 

prožna poliuretanska pena; starost: 4+ 

 

0 

 

217,50 



NS3145 
SENZORNA " ROLL 
UP" VZMETNICA 

Mehka in lahka vzmetnica, ki se lahko uporablja na različne načine, 
na primer kot prijeten sloj, ki ločuje otroke, ki se igrajo ali počivajo, 

od hladne površine. Zaradi svoje valovite oblike se dobro obnese tudi 
kot senzorična pot. Če se nasloni na steno, se spremeni v sedež ali v 
zvito terapevtsko preprogo. Dim.: 120 x 100 x 4 cm; prevleka: oxford 

blago; polnilo: stiropor ; starost: 3+ 

 

0 

 

122,50 

NS3168 
ELASTIČNI 

SENZORNI TUNEL 

Elastični tunel za globoko stimulacijo pomaga otrokom razvijati 
gibljivost, moč in vzdržljivost ter zavedanje lastnega telesa. Vendar pa 

lahko nudi tudi prostor za sprostitev, saj se lahko uporablja za 
skrivanje za počitek ali celo branje knjige. Tkanina se nežno oprime 

telesa, se raztegne, da se prilegajo otrokom v notranjosti in se 
kasneje povrne na normalno velikost. Primeren za notranjo ali 

zunanjo uporabo. Priporočljivo predvsem kot terapevtski pripomoček 
za osebe z motnjami senzorne integracije ali disfunkcijami 

motoričnega sistema. Dim.: obseg: 750 cm; višina: 150 cm; material: 
lycra; pranje: 40°C; starost: 3+ 

 

0 

 

167,50 



NS3167 
Caterpillar 

sensory path  

Ta pot in obroč, ko je pritrjen z ježkom, senzorični pripomoček ustvari 
krog, znotraj katerega lahko otroci hodijo po vseh štirih in se 

premikajo kot gosenica. Ko je krog odpet, postane 4 m dolga, mehka, 
senzorična pot za hojo, plazenje ali kotaljenje. Razvija ravnotežje in 

proprioceptivni sistem ter krepi mišice. Z uporabo poti otroci 
pridobivajo tudi zavedanje lastnega telesa in gibanja. Pokrov z 

zadrgo. Dim.: 44 x 390 x 9 cm; material: blago Oxford v modri in sivi 
barvi; Polnilo: visoko prožna poliuretanska pena 

 

0 

 

215,00 

NS3406 
OBTEŽENA 
GOSENICA 

Notranjost odeje je sestavljena iz 8 plošč, polnjenih s steklenimi 
kroglicami, in 6 parov nog, ki zagotavljajo enakomerno porazdelitev 

teže po celotni dolžini. Prevleka je izdelana iz mehke tkanine Minky s 
senzoričnimi vstavki. dim.: 138 x 46 cm; prevleka: blago Minky; 

polnilo: steklene perle; teža 2,5 kg 

 

0 

 

90,00 



BO2004 
BELA HIŠA- 

SKRIVNI KOTIČEK 

Bela hiša, ki ustvarja prijeten in zaseben prostor za igranje iger, 
senzorno terapijo ali sprostitev. Zavese na oknih se lahko navijejo in 
pritrdijo s trakovi. Hiša zahteva samomontažo. dim.: 120 x 120 x 150 

cm; material: bombaž, okvir iz plastike; starost: 3+. 

 

0 

 

197,50 

NS3146 
TERAPEVTSKA 

HIŠA Z OGLEDALI 

Ta hiša z ogledali na stenah in stropu je dragocena pomoč pri terapiji 
in pouku za otroke s posebnimi izobraževalnimi potrebami. Prijetna 
notranjost deluje pomirjujoče in sproščujoče, obenem pa stimulira 

čute. Zelo priporočamo, da jo kombinirate s svetlobno terapijo 
Ogledala so lahko uporabna tudi pri logopedskih urah, saj bo malček 

lahko natančno opazoval gibanje svojega obraza.Dimenzije: 100 x 103 
x 92,5 cm; material: laminirana iverna plošča, lakirana vezana plošča, 

varno pleksi steklo. ogledalce; starost: 2+ VZMETNICA SE PRODAJA 
LOČENO - NS3143 

 

 

 

685,00 



NS3143 
VZEMTNICA ZA 

HIŠO Z OGLEDALI 

Mehka vzmetnica za hišo z ogledalom. Pokrov z zadrgo. Dim.: 94,5 x 
92 x 4 cm; material: tkanina Oxford; polnilo: visoko prožna 

poliuretanska pena; barva: modra. 

 

0 

 

82,50 

UT0047 
MASAŽNA ŠČETKA 

- KIT 

Masaža s kitovo krtačo bo otroku omogočila sprostitev in pomiritev. 
Nežne silikonske ščetine masirajo telo in krepijo proprioceptivno 

zaznavo. Krtačo lahko uporabljamo za masažo s pomočjo negovalca 
ali samostojno za masažo roke ali stopala Ta pripomoček je kot nalašč 

tudi za otroke z motnjami avtističnega spektra in hiperaktivnostjo 
med terapevtskimi srečanji dim.: 14 x 2 x 6 cm material: varen silikon 

starost: 6 mesecev + 

 

0 

 

20,25 



UT0046 
SENZORNA 

POSLOGA OCEAN 

Senzorična podloga z varnimi zaobljenimi robovi in 2 predelkoma. 
Zunanji predal mora biti napihnjen, notranji pa napolnjen z vodo. 

Penasta žival se bo premaknila ob vsakem dotiku. Igračo lahko 
uporabljate v zaprtih prostorih ali na prostem.6 elementov iz pene 

znotraj preproge; Dimenzija: 66 x 50 cm; Starost: 6 mesecev + 
Podloga iz nepropustnega PVC-ja je bila temeljito testirana. Otroci 
lahko uživajo v živahnem zemljevidu oceanskega sveta in ljubkih 

lebdečih igračah, ne da bi se zmočili. Lahko se enostavno napolni z 
vodo in zrakom brez udrtin. Ko izpraznite predelke, ga lahko zložite 

ali zvijete. 

 

0 

 

23,50 

UT0048 
SENZORNA GEL 

DESKA -
PODVODNI SVET 

Gel deska, napolnjena z modro tekočino, bleščicami in figuricami 
podvodnih živali, ne le razvija ročne spretnosti, koncentracijo, 

samostojnost, ampak tudi pomaga pri umirjanju otrok. Z vsakim 
dotikom se živali premikajo in ustvarjajo iluzijo podvodnega sveta. 

dim.: 29 x 21 cm; material: plastika, tekočina; starost: 3+ 

 

0 

 

32,00 



NS3418 

REHABILITACIJSKE 
BLAZINE ZA 
MALČKE 5 
KOM/SET 

Dim.: širina: 60 cm; globina: 39-40 cm; višina: 5-20 cm; prevleka: PVC 
tkanina brez ftalatov, odporna na obrabo; polnilo: visoko prožna 

poliuretanska pena; 5 kosov 

 

0 

 

405,00 

UT0049 
KAČA- ZA RAZVOJ 

RAVNOTEŽJA 

Pisana kača, namenjena za pomoč pri vadbi ravnotežja. Otroci s hojo 
po "zvijajoči se" kači razvijajo občutek za ravnotežje in krepijo mišice 

stopal ter preprečujejo ploska stopala. 
dolžina: 220 cm; Zunanji material: poliestrska tkanina; Polnilo: 

granule polistirena; starost: 3+ 

 

0 

 

62,50 

BO2305 ŽABJI KRAKI 

Penasta platforma v obliki tačk, opremljena z dolgimi vrvmi in 
mehkimi ročaji za skakanje. 

Dimenzije: 56 x 32 x 2,9 cm; dolžina vrvi: 70 cm; Material: Eva pena, 
plastika Starost: 3+ 

 

0 

 

52,50 



OT3004 SENZORNA POT 

6 senzoričnih plošč v obliki sestavljanke. Vsak kos ima drugačno 
teksturo, ki stimulira proprioceptivni čut. Lahko jih poljubno 

kombiniramo, da ustvarimo senzorično pot. 
Dim. enojne plošče: 30 x 30 cm; material: plastika; starost: 2+ 

 

0 

 

157,50 

OT3003 SENZORNA POT 

8 senzoričnih plošč v obliki sestavljanke. Vsak kos ima drugačno 
teksturo, ki stimulira proprioceptivni čut. Lahko jih poljubno 

kombinirate, da ustvarite senzorično pot. 
Dim. enojne plošče: 30 x 30 cm; material: plastika; starost: 2+ 

 

0 

 

180,00 

 


