
Kúpna zmluva č. Z2022790_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Komárno
Sídlo: Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno, Slovenská republika
IČO: 00306525
DIČ: 2021035731
IČ DPH:
Telefón: 035 2851 223, 035 2851 336

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: NOMIland s.r.o. 
Sídlo: Magnezitárska 11, 04013 Košice, Slovenská republika
IČO: 36174319
DIČ: 2020051055
IČ DPH: SK2020051055
Bankové spojenie: IBAN: SK2402000000001499634356
Telefón: 0556367358

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Výchovno vzdelávacie potreby pre MŠ
Kľúčové slová: pexeso, drevená skladačka, domčeky a úkrity, stavebnica, hmatové puzzle, flexy rúrky, 

cestičky,
CPV: 37524000-7 - Hry; 37500000-3 - Hry a hračky; lunaparky; 37524400-1 - Hry zamerané na 

spoluprácu; 37524600-3 - Pamäťové hry; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 
odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Výchovno vzdelávacie potreby pre MŠ

Funkcia

Výchovno vzdelávacie potreby pre MŠ

Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný 
názov, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky s ekvivalentným riešením, prípadne lepších kvalitatívnych parametrov. Pod
pojmom EKVIVALENT sa rozumie iná značka! Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s 
ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou - parametrami ako požadovaný výrobok.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Pexeso a puzzle v jednom. Balenie obsahuje 4 
skladačky, pričom každá je poskladaná zo 4 drevených 
dielikov.Rozmer: 4,5 x 4,5 cm.

bal. 1

Doplňovacie pexeso. 2 kusové drevené pexeso, pri 
ktorom treba doplniť chýbajúce časti kartičiek len 
pomocou hmatu z vrecúška.Rozmer kartičky: 6 x 6 cm

bal. 1

Pexeso zvieratá. Drevené pexeso s obrázkami zvieratiek
precvičuje pamäť a sústredenosť.Hra obsahuje 24 kusov
o veľkosti 4 x 4 x 6 cm.

bal. 1
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Drevená skladačka. Balenie obsahuje 4 skladačky 
zvierat, pričom každé je poskladané zo 4 drevených 
dielikov.Rozmer dielika: 4 x 4 cm.

bal. 1

Domčeky a úkrity. Umiestnite zvieratká do ich úkrytov a 
domčekov. Balenie obsahuje 24 puzzle, z ktorých 
môžete vytvoriť 12 párov. Rozmer balenia: 24 x 15 cm.

bal. 1

Zvieratá a ich pochúťky. Cieľom hry je priradiť zvieratká 
k ich pochúťkam. Balenie obsahuje 24 puzzle (12 
párov). Rozmer balenia: 24 x 15 cm.

bal. 1

Obojstranná vkladačka - rôzne motívy. Obojstranná 
obrázková karta sa umiestni do dreveného držiaka a deti
môžu vkladať farebné dieliky. Jedna strana obrázkovej 
kartičky je farebná a slúži na vkladanie dielikov podľa 
farieb. Opačná strana zobrazuje bielo čierny obrázok a 
umožňuje deťom vytvoriť si vlastný farebný obrázok. 
Balenie obsahuje 10 kartičiek a 64 farebných 
dielikov.Rozmer balenia: 39 x 28,5 x 5 cm.

bal. 1

Hmatové puzzle - život na farme .Puzzle obsahuje 20 
dielov.Rozmer: 65 x 50 cm. ks 1

Hmatové puzzle - život na ľade. Puzzle obsahuje 20 
dielov.Rozmer: 65 x 50 cm. ks 1

Hmatové puzzle - život v ZOO. Puzzle obsahuje 20 
dielov.Rozmer: 65 x 50 cm. ks 1

Geomag v kvalite MagiCube tvary. Sada obsahuje 4 
tvary a kolieska: kocky, pol kocka, štvrťvalec a pologuľa. 
Kocky sa priťahujú zo všetkých strán. Balenie obsahuje 
32 blokov.

sada 1

Stavebnica  v kvalite XEO -198 ks. Stavebnica obsahuje 
dieliky, ktoré sa k sebe dajú pripájať z každej strany a 
deti si tak môžu vytvoriť trojrozmerné modely - 
geometrické telesá. Každý dielik má v strede otvor, aby 
sa dal ľahšie identifikovať jeho tvar. Sada obsahuje 198 
dielikov v rôznych farbách.

sada 1

Edukačná stavebnica v kvalite Box 200 . Zábavná, 
farebná, ale aj edukačná stavebnica je  vyrobené z 
vysoko kvalitného ABS plastu .Balenie obsahuje 200 
dielikov a knižku s predlohami.Rozmer balenia: 39 x 29 x
22 cm.

ks 1

Stavebnica Ježkovia 180 ks. Plastová farebná 
stavebnica, obsahuje 180 dielikov. Rozmer balenia: 30 x
11,5 x 30 cm.

ks 1

Flexy rúrky. 80 ks flexibilných rúrok rozvíja kreativitu 
detí. Vzájomným spájaním a kombinovaním je možné 
vytvoriť nekonečné hady, kruhy a trojrozmerné tvary. 
Balené v praktickom boxe.Rozmer roztiahnutého dielika:
2,5 x 13 cm.

ks 1

Dekoratívny prvok - farbičky - oranžový. Farebné 
dekoratívne prvky vyrobené z dosky MDF sú určené na 
upevnenie na stenu. Dekoratívny labyrint v tvare farbičky
podnecuje k presúvaniu pohyblivých prvkov, čo 
umožňuje deťom precvičovať si motoriku rúk. Každá 
farbička precvičuje iný pohyb.Rozmer: 26 x 70 cm (Š x 
V).

ks 1

Dekoratívny prvok - farbičky - žltý. Farebné dekoratívne 
prvky vyrobené z dosky MDF sú určené na upevnenie 
na stenu.Dekoratívny labyrint v tvare farbičky podnecuje 
k presúvaniu pohyblivých prvkov, čo umožňuje deťom 
precvičovať si motoriku rúk. Každá farbička precvičuje 
iný pohyb.Rozmer: 26 x 70 cm (Š x V).

ks 1

Dekoratívny prvok - farbičky - zelený. Farebné 
dekoratívne prvky vyrobené z dosky MDF sú určené na 
upevnenie na stenu.Dekoratívny labyrint v tvare farbičky 
podnecuje k presúvaniu pohyblivých prvkov, čo 
umožňuje deťom precvičovať si motoriku rúk. Každá 
farbička precvičuje iný pohyb.Rozmer: 26 x 70 cm (Š x 
V).

ks 1
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Dekoratívny prvok - dievčatko. Farebné dekoratívne 
prvky vyrobené z dosky MDF sú určené na upevnenie 
na stenu. Slúžia ako dekorácia miestnosti a zároveň ako
manipulačné panely, pomocou ktorých si deti zlepšujú 
motoriku rúk.Dekoratívny labyrint v tvare dievčatka 
podnecuje k presúvaniu pohyblivých prvkov, čo 
umožňuje deťom precvičovať si motoriku rúk.Rozmer: 62
x 100 cm (Š x V).

ks 1

Dekoratívny prvok - chlapec. Farebné dekoratívne prvky 
vyrobené z dosky MDF sú určené na upevnenie na 
stenu. Slúžia ako dekorácia miestnosti a zároveň ako 
manipulačné panely, pomocou ktorých si deti zlepšujú 
motoriku rúk. Dekoratívny labyrint v tvare chlapčeka 
podnecuje k presúvaniu pohyblivých prvkov, čo 
umožňuje deťom precvičovať si motoriku rúk.Rozmer: 62
x 100 cm (Š x V).

ks 1

Nawito kde žijú zvieratá. Hra obsahuje 9 rôznych 
prostredí a 4 zvieratká žijúce v každom z nich (spolu 45 
dielov). Deti si pomocou samokontrolného systému 
ľahkooveria správnosť. Balené v praktickom drevenom 
boxe.Rozmer: 15 x 15 x 6 cm.

ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

dekorativny-prvok-farbicka-oranzova.jpg dekorativny-prvok-farbicka-oranzova.jpg

dekorativny-prvok-farbicka-zlta.jpg dekorativny-prvok-farbicka-zlta.jpg

dekorativny-prvok-dievcatko.jpg dekorativny-prvok-dievcatko.jpg

dekorativny-prvok-farbicka-zelena.jpg dekorativny-prvok-farbicka-zelena.jpg

clicformers-box-200.jpg clicformers-box-200.jpg

dekorativny-prvok-chlapcek.jpg dekorativny-prvok-chlapcek.jpg

doplnovacie pexeso.jpg doplnovacie pexeso.jpg

domceky-a-ukryty.jpg domceky-a-ukryty.jpg

flexi-rurky.jpg flexi-rurky.jpg

drevena-skladacka-zvieratka.jpg drevena-skladacka-zvieratka.jpg

hmatove-puzzle-zivot-na-farme.jpg hmatove-puzzle-zivot-na-farme.jpg

geomag-magicube-tvary-32-ks.jpg geomag-magicube-tvary-32-ks.jpg
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hmatove-puzzle-zivot-na-lade.jpg hmatove-puzzle-zivot-na-lade.jpg

obojstranna-vkladacka-rozne-motivy.jpg obojstranna-vkladacka-rozne-motivy.jpg

pexeso a puzzle.jpg pexeso a puzzle.jpg

nawito-kde-ziju-zvieratka.jpg nawito-kde-ziju-zvieratka.jpg

hmatove-puzzle-zivot-v-zoo.jpg hmatove-puzzle-zivot-v-zoo.jpg

pexeso-zvieratka.jpg pexeso-zvieratka.jpg

stavebnica-xeo-198-ks.jpg stavebnica-xeo-198-ks.jpg

stavebnica-jezkovia-180-ks.jpg stavebnica-jezkovia-180-ks.jpg

zvieratka-a-ich-pochutky.jpg zvieratka-a-ich-pochutky.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: Materská škola s VJM Komáromi Kacza 39

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

14.02.2022 11:35:00 - 28.02.2022 11:35:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celý predmet zákazky
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 649,42 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 779,30 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z2022790
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V Bratislave, dňa 03.02.2022 13:12:01

Objednávateľ:
Mesto Komárno
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
NOMIland s.r.o. 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z2022790


Zákazka


Identifikátor Z2022790


Názov zákazky Výchovno vzdelávacie potreby pre MŠ


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/319888


Dodávateľ


Obchodný názov NOMIland s.r.o.


IČO 36174319


Sídlo Magnezitárska 11, Košice, 04013, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 2.2.2022 13:27:55


Hash obsahu návrhu plnenia NM3QuW+Ckn8bAFf51wqBCUNMuyF3Hbno8axaM6v7Odw=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
EKS Komárno Z2022790.pdf (Opisný formulár produktov NOMILAND)










Pexeso a puzzle v jednom, 24 ks
Balenie obsahuje 4 skladačky, pričom každá je poskladaná zo 4 drevených dielikov.
Rozmer: 4,5 x 4,5 cm.



Doplňovacie pexeso
32 kusové drevené pexeso, pri ktorom treba doplniť chýbajúce časti kartičiek len pomocou hmatu
z vrecúška.
Rozmer kartičky: 6 x 6 cm



Pexeso - Zvieratká
Drevené pexeso s obrázkami zvieratiek precvičuje pamäť a sústredenosť.
Hra obsahuje 24 kusov o veľkosti 4 x 4 x 6 cm.



Drevená skladačka zvieratká
Balenie obsahuje 4 skladačky zvierat, pričom každé je poskladané zo 4 drevených dielikov.
Rozmer dielika: 4 x 4 cm.



Domčeky a úkryty
Umiestnite zvieratká do ich úkrytov a domčekov. Balenie obsahuje 24 puzzle, z ktorých môžete
vytvoriť 12 párov. Rozmer balenia: 24 x 15 cm.
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Zvieratká a ich pochúťky
Cieľom hry je priradiť zvieratká k ich pochúťkam. Balenie obsahuje 24 puzzle (12 párov). Rozmer
balenia: 24 x 15 cm.



Obojstranná vkladačka - rôzne motívy
Obojstranná obrázková karta sa umiestni do dreveného držiaka a deti môžu vkladať farebné
dieliky. Jedna strana obrázkovej kartičky je farebná a slúži na vkladanie dielikov podľa farieb.
Opačná strana zobrazuje bielo čierny obrázok a umožňuje deťom vytvoriť si vlastný farebný
obrázok. Aktivita skvelo podporuje rozoznávanie farieb, počítanie dielikov, jemnú motoriku a
predstavivosť.
Balenie obsahuje 10 kartičiek a 64 farebných dielikov.
Rozmer balenia: 39 x 28,5 x 5 cm.



Hmatové puzzle - Život na farme
Puzzle obsahuje 20 dielov.
Rozmer: 65 x 50 cm.



Hmatové puzzle - Život na ľade
Puzzle obsahuje 20 dielov.
Rozmer: 65 x 50 cm.
Video Link



Hmatové puzzle - Život v ZOO
Puzzle obsahuje 20 dielov.
Rozmer: 65 x 50 cm.
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Geomag MagiCube - Tvary, 32 ks
Sada obsahuje 4 tvary a kolieska: kocky, pol kocka, štvrťvalec a pologuľa. Kocky sa priťahujú zo
všetkých strán. Balenie obsahuje 32 blokov.



Conexion stavebnica 236 dielov
Zaujímavá stavebnica, ktorá zoznámi deti s geometrickými tvarmi, mnohostenmia rôznymi
trojrozmernými telesami. Všetky dieliky sú vyrobené z odolného plastu. Všetky tvary do seba
navzájom zapadajú, čiže máte nekonečné množstvo možností na skladanie. Tvoriť môžete podľa
vlastných predstáv alebo podľa názorných príkladov v príručke.
Balenie obsahuje 236 dielov v 7 rôznych tvaroch a v 4 farbách. Šírka najväčšieho šesťuholníka:
20 cm.



Clicformers Box 200
Ospravedlňujeme sa Vám za rozdielnu cenu uvedenú v našom katalógu 2021/2022. Správna
cena je na našom eshope.
Ospravedlňujeme sa za zvýšenie ceny pri tomto produkte.
Boli sme nútení tak urobiť po tom, čo nám neúmerne vzrástli náklady na jeho zaobstaranie. Ak by
sme tak neurobili, museli by sme produkt vyradiť znašej ponuky, kčomu sme nechceli pristúpiť,
vzhľadom ktomu, aby ste mali rovnaký výber ako doteraz. Ďakujeme za porozumenie.
Zábavná, farebná, ale aj edukačná stavebnica je vhodná pre deti od 4 rokov. Deti si z nej môžu
poskladať jednoduché, ale aj omnoho komplikovanejšie stavby. Záleží len na ich predstavivosti,
kreativite a veku. Jednotlivé dieliky do seba krásne zapadajú, sú vyrobené z vysoko kvalitného
ABS plastu a preto ponúkajú hodiny zábavy bez obavy, žeby sa malo niečo zlomiť.
Balenie obsahuje 200 dielikov a knižku s predlohami.
Rozmer balenia: 39 x 29 x 22 cm.



Stavebnica ježkovia - 180 ks
Ospravedlňujeme sa Vám za rozdielnu cenu uvedenú v našom katalógu 2021/2022. Správna
cena je na našom eshope.
Ospravedlňujeme sa za zvýšenie ceny pri tomto produkte.
Boli sme nútení tak urobiť po tom, čo nám neúmerne vzrástli náklady na jeho zaobstaranie. Ak by
sme tak neurobili, museli by sme produkt vyradiť znašej ponuky, kčomu sme nechceli pristúpiť,
vzhľadom ktomu, aby ste mali rovnaký výber ako doteraz. Ďakujeme za porozumenie.
Plastová farebná stavebnica, obsahuje 180 dielikov. Rozmer balenia: 30 x 11,5 x 30 cm.



Flexi rúrky /80 ks/
80 ks flexibilných rúrok rozvíja kreativitu detí. Vzájomným spájaním a kombinovaním je možné
vytvoriť nekonečné hady, kruhy a trojrozmerné tvary. Balené v praktickom boxe.
Rozmer roztiahnutého dielika: 2,5 x 13 cm.
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Dekoratívny prvok - Farbička oranžová
Farebné dekoratívne prvky vyrobené z dosky MDF sú určené na upevnenie na stenu. Slúžia ako
dekorácia miestnosti a zároveň ako manipulačné panely, pomocou ktorých si deti zlepšujú
motoriku rúk. Sú vhodným doplnkom do série Rozprávkového nábytku. Pestré farby a usmiate
tváre pôsobia pozitívne a zlepšujú detskú náladu.
Dekoratívny labyrint v tvare farbičky podnecuje k presúvaniu pohyblivých prvkov, čo umožňuje
deťom precvičovať si motoriku rúk. Každá farbička precvičuje iný pohyb.
Rozmer: 26 x 70 cm (Š x V).



Dekoratívny prvok - Farbička žltá
Farebné dekoratívne prvky vyrobené z dosky MDF sú určené na upevnenie na stenu. Slúžia ako
dekorácia miestnosti a zároveň ako manipulačné panely, pomocou ktorých si deti zlepšujú
motoriku rúk. Sú vhodným doplnkom do série Rozprávkového nábytku. Pestré farby a usmiate
tváre pôsobia pozitívne a zlepšujú detskú náladu.
Dekoratívny labyrint v tvare farbičky podnecuje k presúvaniu pohyblivých prvkov, čo umožňuje
deťom precvičovať si motoriku rúk. Každá farbička precvičuje iný pohyb.
Rozmer: 26 x 70 cm (Š x V).



Dekoratívny prvok - Farbička zelená
Farebné dekoratívne prvky vyrobené z dosky MDF sú určené na upevnenie na stenu. Slúžia ako
dekorácia miestnosti a zároveň ako manipulačné panely, pomocou ktorých si deti zlepšujú
motoriku rúk. Sú vhodným doplnkom do série Rozprávkového nábytku. Pestré farby a usmiate
tváre pôsobia pozitívne a zlepšujú detskú náladu.
Dekoratívny labyrint v tvare farbičky podnecuje k presúvaniu pohyblivých prvkov, čo umožňuje
deťom precvičovať si motoriku rúk. Každá farbička precvičuje iný pohyb.
Rozmer: 26 x 70 cm (Š x V).



Dekoratívny prvok - Dievčatko
Farebné dekoratívne prvky vyrobené z dosky MDF sú určené na upevnenie na stenu. Slúžia ako
dekorácia miestnosti a zároveň ako manipulačné panely, pomocou ktorých si deti zlepšujú
motoriku rúk. Sú vhodným doplnkom do série Rozprávkového nábytku. Pestré farby a usmiate
tváre pôsobia pozitívne a zlepšujú detskú náladu.
Dekoratívny labyrint v tvare dievčatka podnecuje k presúvaniu pohyblivých prvkov, čo umožňuje
deťom precvičovať si motoriku rúk.
Rozmer: 62 x 100 cm (Š x V).



Dekoratívny prvok - Chlapček
Farebné dekoratívne prvky vyrobené z dosky MDF sú určené na upevnenie na stenu. Slúžia ako
dekorácia miestnosti a zároveň ako manipulačné panely, pomocou ktorých si deti zlepšujú
motoriku rúk. Sú vhodným doplnkom do série Rozprávkového nábytku. Pestré farby a usmiate
tváre pôsobia pozitívne a zlepšujú detskú náladu.
Dekoratívny labyrint v tvare chlapčeka podnecuje k presúvaniu pohyblivých prvkov, čo umožňuje
deťom precvičovať si motoriku rúk.
Rozmer: 62 x 100 cm (Š x V).
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NAWITO - Kde žijú zvieratká
Hra obsahuje 9 rôznych prostredí a 4 zvieratká žijúce v každom z nich (spolu 45 dielov). Deti si
pomocou samokontrolného systému ľahko
overia správnosť. Balené v praktickom drevenom boxe.
Rozmer: 15 x 15 x 6 cm.
Video Link
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