
Έμπνευση, Δημιουργία, Εξέλιξη!

2019 - 2020
Κατάλογος Camelino Edu Fun  

Γαβριήλ Τεκτερίδης ΑΒΕΕ
Οργάνωση & Εξοπλισμός Παιδικών Σταθμών - Νηπιαγωγείων - Σχολείων - Παιδοτόπων - Ειδικών Σχολείων

Περισσότερα από 500 νέα προϊόντα!

e-shop: www.camelino.gr



Καρεκλάκια - Τραπέζια - Παγκάκια   σελ. 6 - 36   

Βεστιάριο - Αίθουσα υποδοχής   σελ.  37 - 45 

Γενική επίπλωση - Εξοπλισµός   σελ. 46 - 101  

Παιχνίδια ρόλων - Γωνιές   σελ.  102 - 204 

Παιδαγωγικό υλικό  σελ.  205 - 319

Επιτραπέζια & παζλ σελ.  320 - 351 

Οικοδοµικό υλικό - Κατασκευές σελ.  352 - 377

Βιβλία - CD - DVD   σελ. 378 - 409  

Διακόσµηση   σελ.  410 - 436

Αίθουσα ύπνου - Ιµατισµός   σελ.  437 - 445

Βρεφικό τµήµα   σελ.  446 - 487

Παιδική χαρά   σελ.  488 - 541 

Έπιπλα γραφείου   σελ.  542 - 546

Καλωσήρθατε στο νέο µας κατάλογο:

  Camelino Edu Fun 2019 - 2020 !
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Aπορίες και ερωτήσεις...

Παραγγελίες...

Χρόνος παράδοσης...

Τρόπος αποστολής...

Τρόπος εξόφλησης...

After sale service...

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία για κάποιο από τα προϊόντα μας
ή χρειάζεστε κάποια διευκρίνιση είμαστε πάντα στη διάθεσή σας 
στα τηλέφωνα 23820 99273 και 23820 99673 προκειμένου
πρόθυμα να σας εξυπηρετήσουμε 

Μπορείτε να στείλετε την παραγγελία σας με οποιονδήποτε τρόπο 
σας εξυπηρετεί:

Σε συνεργασία με το 
Τμήμα Διακόσμησης 
της εταιρίας μας μπορείτε 
να εκμεταλλευτείτε 
κάθε τετραγωνικό μέτρο 
του χώρου σας. 
Οι ολοκληρωμένες 
προτάσεις μας θα σας 
βοηθήσουν στην καλύτερη 
δυνατή οργάνωση 
του χώρου σας

Ο μέσος χρόνος παράδοσης για τα έπιπλα είναι 15 ημέρες.
Όλα τα υπόλοιπα προϊόντα αποστέλλονται άμεσα εντός τεσσάρων
ημερών από την ημέρα παραγγελίας

Εάν κάποιο από τα προϊόντα μας χρειάζεται συντήρηση ή 
επισκευή, επικοινωνείστε μαζί μας και εμείς σύντομα θα 
φροντίσουμε για την αποκατάστασή του

Η εξόφληση των τιμολογίων γίνεται είτε με επιταγή είτε με κατάθεση
σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 330 / 470053-85
   IBAN: GR 65 0110 3300 0000 330 4700 5385

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5252-037333-767
      IBAN: GR 06 0172 2520 0052 520 3733 3767

ΑLPHA BANK: 87 100 233 000 3106
    ΙΒΑΝ: GR 95 0140 8710 8710 023 3000 3106

 

23820 99273
23820 99673 23820 99595

Γ.ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ
Αραβησσός Γιαννιτσών
ΤΘ 85 ΤΚ 58100

info@camelino.gr
sales@camelino.gr

Στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας
η μεταφορά και εγκατάσταση των 
προϊόντων μας γίνεται με φορτηγό της 
εταιρίας μας και εξειδικευμένο συνεργείο.
Σε άλλη περίπτωση η αποστολή γίνεται
κατόπιν συνεννόησης

CAMELino

ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ

Αγαπητοί μας 
Φίλοι & Συνεργάτες,

Με μεγάλη μας χαρά σας παρουσιάζουμε
και φέτος τον ολοκαίνουργιο κατάλογο 
CAMELINO Edu Fun 2019 - 2020. 

Ξεφυλλίζοντάς τον, θα διαπιστώσετε
ότι οι προσπάθειές μας και φέτος έμειναν 
προσηλωμένες προς ένα στόχο: 
να κρατήσουμε την αξιοπιστία των 
προϊόντων που επιλέγουμε κάθε χρόνο 
αλλά στις καλύτερες δυνατές τιμές.

Επίσης θα ανακαλύψετε αμέτρητα νέα 
προϊόντα που σίγουρα θα σας 
συναρπάσουν. 

Η επιτυχία μας οφείλεται κυρίως σ΄εσάς, 
γι΄αυτό όλη η ομάδα του CAMELINO σας 
ευχαριστεί θερμά για την υποστήριξή σας
και εύχεται σε όλους για μία ακόμη φορά
Καλή Σχολική Χρονιά!  

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Σεπτέμβριος 2019
Δέσποινα & Ευαγγελία Τεκτερίδου

Συμβουλές & Προτάσεις...

CAMELino

@

e-shop 

www
.

www.camelino.gr



Όλα τα προϊόντα που κατασκευάζει 
η εταιρία μας συνοδεύονται από 5ετή 
εγγύηση όσον αφορά την ποιότητα 
του ξύλου και την κατασκευή.

55
ΕΓΓΥΗΣΗ

ΧΡΟΝΙΑ

Όλα τα προϊόντα της εταιρίας 
μας κατασκευάζονται σύμφωνα 
με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και 
πρότυπα για την ασφάλεια των 
παιχνιδιών 
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!!

!
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Στις αναγραφόμενες τιμές δεν 
περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24% ή 
17% για τα νησιά του Αιγαίου,
εκτός από τις τιμές των βιβλίων 
οι οποίες περιλαμβάνουν ΦΠΑ 6%

Οι αναγραφόμενες τιμές μπορεί να 
αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Για τυχόν τυπογραφικά λάθη δεν 
ευθύνεται η εταιρία μας

Εκτελούνται ειδικές κατασκευές 
σύμφωνα με τις ανάγκες σας

Τι πρέπει να γνωρίζετε...

23820 99273

23820 99673

23820 99595

Camelino

ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Τ.Θ. 85  Τ.Κ. 581 00

Πληροφορίες:  

info@camelino.gr

Παραγγελίες:  

sales@camelino.gr

Επισκευτείτε 

το e-shop 

μας στο:

!Παραγγελίες  -  Πληροφορίες

www.camelino.gr 

@

e-shop 

www.

...πάντα ένα βήμα μπροστά...



Πιστοποιητικά & Εκθέσεις Δοκιμών 
 
H εταιρία μας  προκειμένου να βελτιστοποιήσει την ποιότητα των προϊόντων της και να διασφαλίσει 
την ασφαλή χρήση τους έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία ελέγχου και έκδοσης εκθέσεων δοκιμών για 
μεγάλη γκάμα των παραγώμενων προϊόντων μας. Ο στόχος μας πλέον είναι να περάσουν από 
έλεγχο όλα μας τα προϊόντα ώστε κάθε προϊόν Camelino να έχει πιστοποίηση.

Τα τραπεζάκια νηπίων κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα 
ΕΝ 71-1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών - Μέρος 1: Μηχανικές & Φυσικές ιδιότητες)   
EN 71-2:2011+A1:2014 (Aσφάλεια παιχνιδιών - Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα)
EN 71-3:2013+A1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών - Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων )

Τα καρεκλάκια νηπίων & καρεκλάκια με μπράτσα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα  
EN 1728:2012 (Έπιπλα, καθίσματα - Μέθοδοι δοκιμών για τον καθορισμό αντοχής & ανθεκτικότητας)
ΕΝ 1729-2:2012+Α1:2015 (Καρέκλες για εκπαιδευτικά ιδρύματα, μέθοδοι δοκιμών & απαιτήσεις ασφαλείας)
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών - Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων )

Τα καρεκλάκια βρεφών υπερυψωμένα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα
ΕΝ 5799:1986 (Απαιτήσεις ασφαλείας για παιδικά καθίσματα) 
ΕΝ 1498-1:2006+Α1:2012 (Παιδικές ψηλές καρέκλες, απαιτήσεις ασφαλείας)
ΕΝ 1498-2:2006+Α1:2012 (Παιδικές ψηλές καρέκλες, μέθοδοι δοκιμών)
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών - Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων)

Τα κουζινάκια, κουκλόσπιτα, κουκλοθέατρα, μαγαζάκια, κομμωτήρια, καφάσια, κρεβάτια κούκλας
κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα
ΕΝ 71-1 :2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών - Μέρος 1: Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες)   
ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών - Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα)
EN 71-3:2013+A1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών - Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων)

Οι ραφιέρες, συρταριέρες, κρεμάστρες, ντουλάπια καθώς και αλλαξιέρες βρεφών 
κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα
ΕΝ 71-1 :2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών - Μέρος 1: Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες)   
ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών - Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα)
EN 71-3:2013+A1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών - Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων)

Τα υλικά σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας
(μοριοσανίδα και MDF) τα οποία 
χρησιμοποιούμε για την κατασκευή των
προϊόντων μας έχουν ελεγθεί με βάση το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12460-3:2016 
(προσδιορισμός της εκχύλισης φορμαλδεϋδης)

 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12460-3:2016 

Η εταιρία μας είναι πιστοποιημένη
από τον 
Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης 
και εγγεγραμμένη στο
Εθνικό Μητρώο Παραγωγών

Η εταιρία μας έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου 
ΕΝ ISO 9001:2015

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου 
ΕΝ ΙSO 14001:2015

Σύστημα Διαχείρισης που αφορά την
Παραγωγή, Εμπορία, Εγκατάσταση και 
Τεχνική Υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου
EN ISO 13485:2016

Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην
εργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου 
OHSAS 18001:2007

 Συστήματα Διαχείρισης ISO



Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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No 110109 
Καρεκλάκι Avra φυσικό χρώμα    45,50 €

Νο 110110
Καρεκλάκι Avra χρωματιστό       48,50 €

Καρεκλάκι με ανατομικό κάθισμα 
αποτελούμενο από πήχες και ανατομική,
διπλή πλάτη,
εξ’ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς.
Σκελετός με ορθογωνική διατομή.   
Διαστάσεις: 32,5Χ33Χ58,5 εκ. 
Ύψος καθίσματος: 30 εκ. 

Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα: 
EN 1728:2012  
ΕΝ 1729-2:2012+A1:2015  
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014
(Συνοδεύεται από Έκθεση Δοκιμών)   

Διαθέσιμο σε όλα τα χρώματα
της σελίδας 9

καρεκλάκια
Καρεκλάκι στοιβαζόμενο Platon

Νο 110113 
Καρεκλάκι Platon φυσικό χρώμα   44,50 €

Νο 110114  
Καρεκλάκι Platon χρωματιστό         47,50 €

Με ανατομικό κάθισμα αποτελούμενο από πήχες,  
εξ’ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς. 
Ανατομική διπλής (η μία καμπυλωτή) πλάτη
Δυνατότητα επάλληλης τοποθέτησης.
Σκελετός με ορθογωνική διατομή.                               
Διαστάσεις: βάση πίσω: 37 εκ. βάση μπροστά: 31,5 εκ.
Πλάτος: 32 εκ. Ύψος πλάτης: 59 εκ. 
Ύψος καθίσματος: 30 εκ.

Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα: 
EN 1728:2012  
ΕΝ 1729-2:2012+A1:2015  
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014
(Συνοδεύεται από Έκθεση Δοκιμών)    

Διαθέσιμο σε όλα τα χρώματα
της σελίδας 9

Διαθέσιμο σε όλα τα χρώματα
της σελίδας 9

No 110105 
Καρεκλάκι Wave φυσικό χρώμα      50,50 €

Νο 110106
Καρεκλάκι Wave κυματιστό χρωματιστό    53,50 €

Καρεκλάκι με κυματιστά ποδαρικά, 
ανατομικό κάθισμα αποτελούμενο από πήχες και
διπλή καμπυλωτή πλάτη. 
εξ’ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς.
Σκελετός με ορθογωνική διατομή.      
Διαστάσεις: 32,5Χ34Χ59,5 εκ. 
Ύψος καθίσματος: 30,5 εκ. 

Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα: 
EN 1728:2012  
ΕΝ 1729-2:2012+A1:2015  
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014
(Συνοδεύεται από Έκθεση Δοκιμών)  

Καρεκλάκι Avra

Καρεκλάκι Wave

new
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Διαθέσιμο σε όλα τα χρώματα
της σελίδας 9

Διαθέσιμο σε όλα τα χρώματα
της σελίδας 9

No 110121 
Καρεκλάκι Dias φυσικό χρώμα   48,50 €

Νο 110122
Καρεκλάκι Dias χρωματιστό       50,50 €

Κατασκευασμένο εξ΄ολοκλήρου από ξύλο
φουρνιστής οξιάς διαθέσιμο σε όλα
τα χρώματα.
Διαθέτει ανατομική και καμπυλωτή πλάτη
καθώς επίσης και ανατομικό και καλουπωτό
κάθισμα για το άνετο κάθισμα των νηπίων.
Σκελετός με ορθογωνική διατομή
Διαστάσεις: 31Χ35Χ60 εκ. 
Ύψος καθίσματος: 32 εκ.

Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα: 
EN 1728:2012  
ΕΝ 1729-2:2012+A1:2015  
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014
(Συνοδεύεται από Έκθεση Δοκιμών)     

Καρεκλάκι Dias

Ανατομικό κάθισμα με καμπυλωτό γύρισμα
για την ασφάλεια των νηπίων!

6 τραβέρσες για μεγαλύτερο
δέσιμο και αντοχή!

Νο 110101  
Καρεκλάκι Lydia φυσικό χρώμα   36, 0 €5

Νο 110102  
Καρεκλάκι Lydia χρωματιστό          38,50 €

Καρεκλάκι από ξύλο φουρνιστής οξιάς 
ο σκελετός και  από συνθετικό ξύλο 
M.D.F. με επένδυση οξιάς το κάθισμα.
Ανατομική διπλή πλάτη και τετραγωνική διατομή
Διαστάσεις: 33Χ33Χ56,5 εκ. 
Ύψος καθίσματος: 31 εκ.

Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα: 
EN 1728:2012  
ΕΝ 1729-2:2012+A1:2015  
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014
(Συνοδεύεται από Έκθεση Δοκιμών)    

Διαθέσιμο σε όλα τα χρώματα
της σελίδας 9

Νο 110103  
Καρεκλάκι Onar φυσικό χρώμα   37, 0 €5

Νο 110104  
Καρεκλάκι Onar χρωματιστό        39,50 €

Καρεκλάκι από ξύλο φουρνιστής οξιάς 
ο σκελετός και από συνθετικό ξύλο 
M.D.F. με επένδυση οξιά το κάθισμα. 
Με διπλή ανατομική πλάτη και τετραγωνική
διατομή
Διαστάσεις: 33Χ33Χ56,5 εκ.
Ύψος καθίσματος: 31 εκ.

Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα: 
EN 1728:2012  
ΕΝ 1729-2:2012+A1:2015  
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014
(Συνοδεύεται από Έκθεση Δοκιμών)     

Καρεκλάκι Lydia

Καρεκλάκι Onar

κ
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Διαθέσιμο σε όλα τα χρώματα
της σελίδας 9

Διαθέσιμο σε όλα τα χρώματα
της σελίδας 9

Διαθέσιμο σε όλα τα χρώματα
της σελίδας 9

Καρεκλάκι με μπράτσα και ανατομικό 
κάθισμα αποτελούμενο από πήχες,  εξ’ 
ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς.
Διπλή ανατομική πλάτη και σκελετό
με ορθογωνική διατομή.                                
Διαστάσεις: 37Χ37Χ58 εκ. 
Ύψος καθίσματος: 29 εκ.

Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα: 
EN 1728:2012  
ΕΝ 1729-2:2012+A1:2015  
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014
(Συνοδεύεται από Έκθεση Δοκιμών)     

Νο 110111  
Καρεκλάκι Athena φυσικό χρώμα   59, 0 €5

Νο 110112  
Καρεκλάκι Athena χρωματιστό         62,50 €

Καρεκλάκι προνηπίων Αthena  

Καρεκλάκι με καμπυλωτή ανατομική  
πλάτη και καλουπωτό ανατομικό 
κάθισμα, εξ’ ολοκλήρου από ξύλο 
φουρνιστής οξιάς
Σκελετός με ορθογωνική διατομή. 
Διαστάσεις: 29,5Χ32,5Χ58,5 εκ. 
Ύψος καθίσματος: 32 εκ. 

Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα: 
EN 1728:2012  
ΕΝ 1729-2:2012+A1:2015  
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014
(Συνοδεύεται από Έκθεση Δοκιμών)    

Νο 110107  
Καρεκλάκι Areti φυσικό χρώμα    48, 0 €5

Νο 110108  
Καρεκλάκι Areti χρωματιστό        50, 0 €5

Νο 110117  
Καρεκλάκι Arion φυσικό χρώμα      46, 0 €5

Νο 110118 
Καρεκλάκι Arion χρωματιστό           49,50 €

Καρεκλάκι με πηχάκια, ανατομικό κάθισμα 
και καμπυλωτή ανατομική πλάτη εξ’ 
ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς
Με ποδαράκια καμπυλωτά προς τα έξω.
Σκελετός με ορθογωνική διατομή.
Διαστάσεις: 33X33Χ58,5 εκ.
Ύψος καθίσματος: 30 εκ. 

Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα: 
EN 1728:2012  
ΕΝ 1729-2:2012+A1:2015  
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014
(Συνοδεύεται από Έκθεση Δοκιμών)    

6 τραβέρσες

Καρεκλάκι Areti

Καρεκλάκι Arion

new
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 Χρωματολόγιο για καρεκλάκια και έπιπλα 

ΚίτρινοΚίτρινο

Φουντουκί

ΜπλεΜπλε Ρ α φ Ρ α φ Γαλάζιο Γαλάζιο Πασχαλί Πασχαλί 

Φουντουκί Ρ ο ζ Ρ ο ζ 

Φούξια Φούξια 

Βεραμάν Βεραμάν 

Μ ω β Μ ω β 

Λαχανί Λαχανί 

Βερικοκί Βερικοκί ΛεμονίΛεμονί

Πράσινο γλυκόΠράσινο γλυκόΠράσινοΠράσινο

ΚόκκινοΚόκκινο ΠορτοκαλίΠορτοκαλί

Σιέλ  Σιέλ 

Κοραλί Κοραλί Σομόν Σομόν 

Τα χρώματα και οι συνδυασμοί τους δεν αποτελούν απλώς ένα διακοσμητικό στοιχείο, 
αλλά έχουν επίδραση στο σώμα, στη σκέψη και στο συναίσθημα του παιδιού!

Φιστικί Φιστικί 

Ηλικία

3 - 6

6 - 7

8 - 11

12 - 14

14 +

Καρέκλα

30 εκ.

34 εκ.

38 εκ.

42 εκ.

45 εκ.

Τραπέζι

56 εκ.

60 εκ.

64 εκ.

70 εκ.

75 εκ.

Ύψος καρέκλας και τραπεζιού
ανάλογα με την ηλικία

Στρόγγυλα ή 
ορθογώνια φυτευτά

 ελαστικά τακάκια στα 
πέλματα ανάλογα 

με την διατομή

Ζητήστε 
αναλυτικές

τεχνικές 
προδιαγραφές
των προϊόντων



Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Καρεκλάκι από πλαστικό υλικό με μεγάλη αντοχή

Νο 110161 
Τροχήλατη βάση μεταφοράς 
καθισμάτων

12,50 € 

Στοιβαζόμενο

Νο 111342 Τραπέζι ορθογώνιο πλαστικό
Διαστάσεις: 122Χ61 εκ. Ύψος: 56 εκ. 
Διαθέσιμα χρώματα: κόκκινο, λαχανί, μπλε, πορτοκαλί
 

Νο 111341 Τραπέζι λουλούδι
Διάμετρος: 90 εκ. Ύψος: 56 εκ. 
Διαθέσιμα χρώματα: λαχανί Με αποθηκευτικό χώρο στη μέση  

89,00 €

59,00 €

Πλαστικό τραπέζι

Πολύ ανθεκτικό 

Διαθέσιμα ύψη: 30, 35.5, 40 & 46 εκ. 

Νο 110160 Καρεκλάκι πλαστικό 30 εκ.
Διαστάσεις: Ύψος πλάτης: 55 εκ. και ύψος καθίσματος: 30 εκ.
Διαθέσιμο σε κόκκινο, λαχανί, μπλε, πορτοκαλί, κίτρινο
Πολύ γερό
 

11,00 €

Νο 110162 Καρεκλάκι πλαστικό 35,5 εκ.  
Διαστάσεις: Ύψος πλάτης: 63 εκ. και ύψος καθίσματος: 35,5 εκ.
Διαθέσιμο σε κόκκινο, λαχανί, μπλε, πορτοκαλί
Πολύ γερό
 

15,50 €

Νο 110163 Καρέκλα πλαστική 46 εκ.  
Διαστάσεις: Ύψος πλάτης: 80 εκ. και ύψος καθίσματος: 46 εκ.
Διαθέσιμο σε λαχανί και πορτοκαλί
 
 

24,50 €

Νο 1101  Καρέκλα πλαστική  εκ.  74 40
Διαστάσεις: Ύψος πλάτης: 70 εκ. και ύψος καθίσματος: 40 εκ.
Διαθέσιμο σε λαχανί , πορτοκαλί, μπλε
 
 

18,50 €

Πλαστικό τραπέζι
με ρυθμιζόμενο ύψος 40-60 εκ. 

Νο 111345 Τραπέζι ορθογώνιο πλαστικό με ρυθμιζόμενο ύψος
Διαστάσεις: 122Χ62 εκ. Ύψος: ρυθμιζόμενο 40Χ60 εκ. 
Διαθέσιμα χρώματα: λαχανί, μπλε, πορτοκαλί
 

64,00 €

new

new



Νο 110165 
Καρεκλάκι bebe πλαστικό
Διαστάσεις: 44Χ39Χ54 εκ. 
Ύψος καθίσματος: 26 εκ. 

Πολύ σταθερό, 
ιδανικό για μικρές ηλικίες
Διαθέσιμο σε λαχανί και 

πορτοκαλί

14,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 111340 Τραπέζι στρόγγυλο με ρυθμιζόμενο ύψος
Πλαστικό καπάκι και μεταλλικά πόδια
Διάμετρος: 110 εκ. 
Ρυθμιζόμενο ύψος: 46-58 εκ.
Διαθέσιμα χρώματα: λαχανί και πορτοκαλί 

82,00 €

Νο 110396 Τραπέζι παραλληλόγραμμο
 Διαστάσεις: 120Χ60 εκ. Ρυθμιζόμενο ύψος

Μεταλλικά πόδια

79,00 € Νο 110166 
Τραπεζάκι με καρέκλες σετ 3 τεμ
Ηλικία: 18m+. Διαστάσεις: 51,5x60x50 εκ. (τραπεζάκι) 
54x26,5x26,5 (καρεκλάκια) Ύψος καθίσματος: 27 εκ.
Σετ τραπεζάκι με 2 καρεκλάκια, κατασκευασμένα από
φυσικό και λευκό λακαριστό ξύλο. 

89,90 €

Παιδικά σκαμπό

Νο 110169 Σκαμπό παιδικό
Από πολύ ισχυρό πλαστικό υλικό. 
Ιδανικό τόσο για εσωτερικούς
όσο και για εξωτερικούς χώρους. 
Σε λαχανί, κόκκινο και γαλάζιο.

18,30 €

Νο 110172
Καρεκλάκι πλαστικό 
Ηλικία: 18m+. Διαστάσεις: 33x33x50 εκ. 
Παιδικό καρεκλάκι κατασκευασμένο 
από πλαστικό υλικό
υψηλής ποιότητας και αντοχής. 
Κατάλληλο για εσωτερικό 
και εξωτερικό χώρο. 
Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες καθώς 
διαθέτει Anti UV επεξεργασία. 

27,40 €

Νο 110171
Τραπεζάκι πλαστικό 
Ηλικία: 18m+. Διαστάσεις: 76x52x45 εκ.
Παιδικό τραπεζάκι κατασκευασμένο 
από πλαστικό υλικό
υψηλής ποιότητας και αντοχής. 
Κατάλληλο για εσωτερικό 
και εξωτερικό χώρο. 
Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες καθώς 
διαθέτει Anti UV επεξεργασία. 

47,00 €

Εσωτερικού & εξωτερικού χώρου

new

new

new



Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 110303
Τραπέζι ορθογώνιο
με επιφάνεια φορμάικας
Διαστάσεις: 120Χ60Χ56 εκ. ύψος

 119,00 €

Νο 110343
Τραπέζι ορθογώνιο
με επιφάνεια φορμάικας
Διαστάσεις: 150Χ60Χ56 εκ. ύψος

Νο 110344
Τραπέζι ορθογώνιο
με επιφάνεια φορμάικας
Διαστάσεις: 200Χ60Χ56 εκ. ύψος

Νο 110307 
Τραπέζι ημικυκλικό
με επιφάνεια φορμάικας
Διαστάσεις: 120Χ60Χ56 εκ. ύψος

 119,00 €

Νο 110311 
Τραπέζι τραπέζιο
με επιφάνεια φορμάικας
Διαστάσεις: 120Χ53Χ56 εκ. ύψος

 119,00 €

Νο 110315
Τραπέζι τετράγωνο
με επιφάνεια φορμάικας
Διαστάσεις: 80Χ80Χ56 εκ. ύψος

 119,00 €

Νο 110319
Τραπέζι στρόγγυλο 100 εκ.
με επιφάνεια φορμάικας
Διάμετρος:  100 εκ. Χ 56 εκ. ύψος

 125,00 €

Νο 110323
Τραπέζι στρόγγυλο 120 εκ. 
Με επιφάνεια φορμάικας
Διάμετρος:  120 εκ. Χ 56 εκ. ύψος

 162,00 €

Νο 110351 
Τραπέζι σε σχήμα εξάγωνο 
με εξάγωνο σκελετό & επιφάνεια φορμάικας
Διαστάσεις: 102Χ118Χ56 εκ. 

Νο 110316
Τραπέζι τετράγωνο
με επιφάνεια φορμάικας
Διαστάσεις: 60Χ60Χ56 εκ. ύψος

77,00 €

Νο 110324
Τραπέζι στρόγγυλο 80 εκ.
με επιφάνεια φορμάικας
Διάμετρος:  80 εκ. Χ 56 εκ. ύψος

102,00 €

Τραπέζι ορθογώνιο 120 εκ. 

 174,00 €

Νο 110357 Τραπέζι σε σχήμα οκτάγωνο
με οκτάγωνο σκελετό & επιφάνεια φορμάικας
Διαστάσεις: 145Χ155,5Χ56 εκ. ύψος

232,00 €

Τραπέζι ορθογώνιο 150 εκ. Τραπέζι ορθογώνιο 200 εκ. 

Τραπέζι ημικυκλικό
Τραπέζι τραπέζιο

Τραπέζι εξάγωνο

Τραπέζι στρόγγυλο 80 εκ. Τραπέζι στρόγγυλο 100 εκ. Τραπέζι στρόγγυλο 120 εκ. 

Τραπέζι τετράγωνο 60 εκ. Τραπέζι τετράγωνο 80 εκ. Τραπέζι οκτάγωνο

Όλα τa τραπέζια μας είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα: 
ΕΝ 71-1:2014,  ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014, ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014  και συνοδεύονται από Έκθεση Δοκιμών    

 149,00 €

 199,00 €

Τα τραπέζια είναι διαθέσιμα σε όλα τα χρώματα της φορμάικας 



Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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 Χρωματολόγιο φορμάικας για τραπέζια

Azzuro Koala

Azzuro LagoΣμαραγδί

Μπλε AzzurrοΓαλάζιο

Lime

Κροκί 
Gialo Piper

ΚρεμΜπεζ

Πράσινο γρασίδι

Ζαχαρί

Λεμονί Κίτρινο Κροκί Πορτοκαλί

ΚόκκινοΡοζ απαλό Ροζ έντονο Φουξ

Βεραμάν

Φιστικί Λαχανί Πράσινο

Σιέλ

Ραφ

Τιρκουάζ

Μπλε ΛιλάΜωβ

Σαβάνα

Λευκό

Πράσινο γλυκό

Γκρι ανοιχτό

Καρπουζί

Μπλε Αμοργός

Φυσικό

new



No 110333
Τραπέζι ορθογώνιο κυματιστό
με επιφάνεια φορμάικας 
Διαστάσεις: 120Χ60Χ56 εκ. 

Βγαίνουν σε όλα τα ύψη

Βγαίνουν σε όλα τα χρώματα

Κυματιστά τραπέζια για συνδυασμούς

Τα 2 ημικύκλια τραπέζια
μπορούν να τοποθετηθούν
μαζί και να δημιουργήσουν
μία μεγάλη ροτόντα με 
διάμετρο 120 εκ. 

Μπορείτε να προσθέσετε ορθογώνια τραπέζια 
προκειμένου να μεγαλώσετε την επιφάνεια εργασίας

 129,00 €

No 110337
Τραπέζι ημικυκλικό κυματιστό Α
με επιφάνεια φορμάικας 
Διαστάσεις: 120Χ60Χ56 εκ. 

 129,00 € No 110341
Τραπέζι ημικυκλικό κυματιστό Β
με επιφάνεια φορμάικας 
Διαστάσεις: 120Χ60Χ56 εκ. 

 129,00 €

Είναι κατασκευασμένα από ξύλο φουρνιστής οξιάς ο σκελετός και από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση φορμάικας το καπάκι. 
Ο σκελετός είναι λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό. Όλα τα άκρα τους είναι στρογγυλεμένα 
και ακίνδυνα για τα παιδιά. Το καπάκι συνδέεται με τον σκελετό με βιδωτές γωνίες, για μεγαλύτερη ενίσχυση της αντοχής τους. 
Στα  πέλματα φέρουν φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή τους. Βγαίνουν σε όλα τα χρώματα της φορμάικας.

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Τα τραπέζια είναι 
κατασκευασμένα 
από ξύλο φουρνιστής 
οξιάς ο σκελετός 
και από συνθετικό 
ξύλο M.D.F. με επένδυση 
φορμάικας  το καπάκι.
Τα βερνίκια που 
χρησιμοποιούνται είναι 
νερού, μη τοξικά και 
φιλικά προς το περιβάλλον. 
Όλα τα άκρα τους είναι 
στρογγυλεμένα και ακίνδυνα 
για τα παιδιά. 
Τα καπάκια συνδέονται με 
τον σκελετό με βιδωτές γωνίες, 
για μεγαλύτερη ενίσχυση της 
αντοχής τους. 
Στα  πέλματα φέρουν φυτευτά 
ελαστικά τακάκια για την 
προστασία του δαπέδου. 

ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ

Ta τραπέζια είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα:  
ΕΝ 71-1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών, Μέρος 1: Μηχανικές & φυσικές ιδιότητες),
ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών, Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα)
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστ.συγκεκριμένων στοιχείων)
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Βγαίνει και σε ύψος 40 εκ για βρεφικά τμήματα. Εξυπηρετεί στο τάισμα των παιδιών!

Νο 110397 
Τραπέζι μισοφέγγαρο μεγάλο
με εσοχή για την παιδαγωγό 
και επιφάνεια φορμάικας
Διαστάσεις: 184X92X56 εκ. 

Τραπέζι μισοφέγγαρο μεγάλο

Ενώνοντας 2 μισοφέγγαρα 
σχηματίζουμε ένα μεγάλο 
κύκλο με διάμετρο 184 εκ.

Τραπέζια στρόγγυλα για συνδυασμούς  Νο 110375
Τραπέζι στρόγγυλο για συνδυασμούς 
με επιφάνεια φορμάικας 
Διαστάσεις: 102Χ56 εκ. Ευθεία διάταξη

Τετράγωνη διάταξη
 132,00 €

279,00 €

Είναι κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής 
οξιάς ο σκελετός και από συνθετικό 
ξύλο M.D.F. με επένδυση φορμάικας το 
καπάκι.  Ο σκελετός είναι λουστραρισμένος 
στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι 
νερού, μη τοξικό. 
Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα 
και ακίνδυνα για τα παιδιά. 
Το καπάκι συνδέεται με τον σκελετό με 
βιδωτές γωνίες, για μεγαλύτερη ενίσχυση 
της αντοχής του. 
Στα  πέλματα φέρει φυτευτά ελαστικά 
τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του.
Βγαίνει σε όλα τα χρώματα της φορμάικας.

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 110347 Τραπέζι οβάλ με επιφάνεια φορμάικας
Διαστάσεις: 149Χ60Χ56 εκ.
Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα: 
ΕΝ 71-1:2014 
ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 

Τραπέζι οβάλ

158,00 €



Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 110603
Τραπέζι ατομικό με εσοχή και επιφάνεια φορμάικας

Διαστάσεις: 70Χ70Χ56 εκ. 

Πτυσσόμενο τραπέζι

 
Όταν είναι κλειστό καταλαμβάνει

μόνο 68Χ12Χ140 εκ. ύψος!

 
Ανοίγει πολύ εύκολα με μία κίνηση
με τη βοήθεια ειδικού μηχανισμού!

No 110360 
Πτυσσόμενο τραπέζι
Διαστάσεις: ανοιχτό: 
123Χ60Χ56 εκ. ύψος
Κλειστό: 68Χ12Χ140 εκ. 
Τραπέζι: 119Χ60 εκ.
Βγαίνει (το καπάκι μόνο) 
σε όλα τα χρώματα 

188,00 €

115,00 €

Τραπέζι μαργαρίτα

  

Νο 110352 Τραπέζι μαργαρίτα με επιφάνεια φορμάικας

Με πεντάγωνο σκελετό για μεγαλύτερη σταθερότητα
Διαστάσεις: 105Χ105Χ56 εκ.
Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα: 
ΕΝ 71-1:2014, ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014, ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 

172,00 €

Νο 110327
Τραπέζι οικοδομικού υλικού μαργαρίτα
με επιφάνεια φορμάικας
Με πεντάγωνο σκελετό για μεγαλύτερη σταθερότητα
Διαστάσεις: 105Χ105Χ56 εκ. Διάμετρος λεκάνης: 35 εκ. 

170,00 €

Βγαίνουν σε όλα τα χρώματα

Σκαμπό ενηλίκων

Νο 110175 Σκαμπό Flower
Διαστάσεις: 30X30X43 εκ.
Mεταλλικά πόδια και κάθισμα πολυπροπυλενίου
Assorted colors

19,00 € 

Νο 110168 
Σκαμπό εργασίας πλαστικό
Διάμετρος: 33 εκ. Ύψος: 52 εκ. 
Διαθέσιμα χρώματα: πορτοκαλί
 

33,00 €

new
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Καρέκλες με ύψος καθίσματος 40 εκ. 

Καρέκλα από ξύλο φουρνιστής οξιάς 
και από συνθετικό ξύλο M.D.F. 
με επένδυση οξιά, με διπλή πλάτη.  
Διαστάσεις: 39Χ39Χ80 εκ.
Ύψος καθίσματος: 40 εκ. 

Νο 110205  Φυσικό χρώμα   61,00 €
Νο 110206  Χρωματιστή        63,00 €

Νο 110203  Φυσικό χρώμα   65, 0 €5
Νο 110204  Χρωματιστή        70,50 €

Καρέκλα εξ’ ολοκλήρου από ξύλο 
φουρνιστής οξιάς με τριπλή πλάτη.  
Διαστάσεις: 40Χ38Χ81 εκ.
Ύψος καθίσμαςτος 40 εκ. 

Καρέκλα  από ξύλο φουρνιστής οξιάς και από 
συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιά. 
Διαστάσεις: 40Χ40Χ75,5 εκ.
Ύψος καθίσματος: 40 εκ. 

Νο 110201  Φυσικό χρώμα   63,00 €
Νο 110202  Χρωματιστή         65,00 €

Με 6 τραβέρσες για 

μεγαλύτερη αντοχή

Με 6 τραβέρσες για 

μεγαλύτερη αντοχή

Νο 113314 Τραπέζι παραλληλόγραμμο 
Με μεταλλικό σκελετό Διαστάσεις: 120Χ60Χ64 εκ.  

Νο 113315 Τραπέζι παραλληλόγραμμο
Με μεταλλικό σκελετό Διαστάσεις: 120Χ80Χ64 εκ. 

 
 

155,00 €

175,00 €

μεταλλικός σκελετός

Τραπέζια σε διάφορα ύψη

Νο 111343 Τραπέζι ορθογώνιο πλαστικό 76 εκ.
Διαστάσεις: 165Χ91 εκ. Ύψος: 76 εκ.
Διαθέσιμα χρώματα: λαχανί και πορτοκαλί
 

95,00 €

Νο 111344 Τραπέζι ημικυκλικό πλαστικό 76 εκ.
Διαστάσεις: 160Χ85 εκ. Ύψος: 76 εκ.
Διαθέσιμα χρώματα: λαχανί και πορτοκαλί 
 

95,00 €

new

Νο 110220 Τραπέζι εργασίας Fun
Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής
οξιάς και η επιφάνεια εργασίας συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς
Φέρει δύο τάπες για πέρασμα καλωδίων Διαστάσεις: 140Χ100Χ80 εκ. ύψος
  
 
 

198,00 €



Νο 111325 
Τραπέζι τραπέζιο Hermes
Σκελετός αλουμινίου και επιφάνεια μελαμίνης
Διαστάσεις: 120Χ52 εκ. 
Ύψος: ρυθμιζόμενο 73-79 εκ. 
 
 

110,00 €

Νο 111326 
Τραπέζι Hermesορθογώνιο 
Σκελετός αλουμινίου και επιφάνεια μελαμίνης
Διαστάσεις: 120Χ60 εκ. 
Ύψος: ρυθμιζόμενο 73-79 εκ. 
 
 

110,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 110173 Καρέκλα Rose λαχανί
Μεταλλικός σκελετός και κάθισμα πολυπροπυλενίου
Πολύ αναπαυτικό κάθισμα 
Διαστάσεις: 49Χ54Χ81 εκ. Ύψος καθίσματος: 46 εκ. 
 
 

34,00 €

Τραπέζια με ύψος 73 - 79 εκ. 

Καρέκλα Rose

Ιδανικά για Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης

Εργονομικός σχεδιασμός
Αναπαυτικό κάθισμα

new

new

new

new



• Χρώμα σκελετού: Το Νο 3003 ενδεικτικού τύπου δειγματολογίου RAL 
• Χρώμα πινακίδας: Το Νο 2262 ενδεικτικού τύπου δειγματολογίου της PURICELI 

 

ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΣ  

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 113321 Ειδικό θρανίο
Δυνατότητα κλίσης της πινακίδας εργασίας
Δυνατότητα ρύθμισης ύψους
Διαστάσεις (εξωτερικές): 75Χ63 εκ. 
Μπορντούρα ύψους 2 εκ. για συγκράτηση αντικειμένων
Εγκοπή για τοποθέτηση μπάρας κατά την κλίση της
επιφάνειας εργασίας

379,00 €

Νο 113323 Θρανίο με ρυθμιζόμενη επιφάνεια
Δυνατότητα κλίσης της πινακίδας εργασίας
Δυνατότητα ρύθμισης ύψους από 58 έως 64 εκ. 
Διαστάσεις επιφάνειας εργασίας: 70Χ50 εκ. 

79,00 €

Νο 110389 Έδρα διδασκαλίας  Διαστάσεις: 130Χ60 εκ. 

199,00 €

Ειδικά θρανία

Νο 110361 Φυσικό χρώμα  315,00 €
Νο 110362 Χρωματιστό       335,00 €

  249,00 €

Νο 110367 Γραφείο με ένα συρταράκι
Διαστάσεις: 110Χ65Χ76 εκ. 

Νο 110363 Γραφείο 120 εκ.  305,00 €
Νο 110364 Γραφείο 140 εκ.  333,00 €
Νο 110365 Γραφείο 160 εκ.  375,00 €

Γραφείο 
κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο 
MDF με επένδυση οξιά. 
Διαστάσεις: 120 / 140 / 160 Χ70Χ75 εκ. 

Κατασκευασμένα σύμφωνα 
με τα  πρότυπα: 
EN 527-1:2011 
EN 527-2:2011 
EN 17030:2012 
ISO 21016:2007
Συνοδεύεται από 
Έκθεση Δοκιμών



Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
20 

θ
ρ

α
ν
ία

 Η
/Υ

Το παγκάκι 
αποθηκεύεται 

στο κάτω μέρος 

Νο 110358 
Θρανίο για ηλεκτρονικό 
υπολογιστή με παγκάκι 

από συνθετικό ξύλο 
M.D.F. με  επένδυση οξιάς, 

με ράφι για το πληκτρολόγιο. 
Διαστάσεις: 104Χ75 εκ. 

Ύψος θέσης πληκτρολογίου: 58 εκ.
Ύψος καθίσματος: 34 εκ.

299,00 €
Computer desk

πλαστικό

Νο 120394 Κέντρο ζωγραφικής & κατασκευών
Διαστάσεις: 81X97X69 εκ. 
To σκαμπό περιλαμβάνεται

69,00 €

Νο 110395 Γραφείο Η/Υ
Με ράφια για τον δίσκο και τον εκτυπωτή
& συρταρωτό ράφι για το πληκτρολόγιο.
Από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης
Διαστάσεις: 90Χ60Χ73 εκ.

129,00 €

Γραφείο Η/Υ

Νο 110390 Θρανίο Η/Υ διπλό
Νο 110391 Θρανίο Η/Υ μονό
Νο 110392 Τρόλεϊ δίσκου Η/Υ
 

Κατασκευασμένα από συνθετικό ξύλο M.D.F. με  επένδυση οξιά, με ράφι για το 
πληκτρολόγιο. 
Διαστάσεις: θρανίο διπλό: 153Χ55Χ72 εκ. ύψος, θρανίο μονό: 78Χ55Χ72 εκ. ύψος
Τρόλεϊ H/Y: 29Χ50Χ56 εκ. ύψος, Ύψος θέσης πληκτρολογίου: 56 εκ.

130,00 €
196,00 €

59,00 €

179,00 €

Τρόλεϊ εκτυπωτή

Νο 110393 Τρόλεϊ εκτυπωτή
Διαστάσεις: 67X40X56 εκ. ύψος  
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Σαλονάκι για το παραμύθι, τη συζήτηση, 
το παιχνίδι, ιδιαίτερα ελκυστικό για  τα παιδιά. 

Αποτελείται από παγκάκια το σχήμα των οποίων 
επιτρέπει να δημιουργούνται αμέτρητες συνθέσεις. 

Τα παγκάκια αυτά στοιβάζονται 
και δέχονται κυλιόμενα συρτάρια ανάλογου 

σχήματος για την φύλαξη παιχνιδιών. 
Είναι κατασκευασμένα από συνθετικό ξύλο 

M.D.F. με επένδυση οξιάς και μοκέτα στο κάθισμα.
Διαστάσεις: 120Χ42Χ30 εκ.

Ιδανικός συνδυασμός για δημιουργία παρεούλας
Είναι κατασκευασμένα από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένα 
στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό, φιλικό προς το περιβάλλον
Το παραλληλόγραμμο παγκάκι περιλαμβάνει 2 πλαστικά κουτιά αποθήκευσης και το 
εξαγωνικό περιλαμβάνει 1 πλαστικό κουτί αποθήκευσης

134,00 €

119,00 €
Νο 110452
Παγκάκι εξάγωνο με 
ένα πλαστικό κουτί
Διαστάσεις: 69Χ80Χ35 εκ. 

Νο 110451
Παγκάκι παραλληλόγραμμο 
με δύο πλαστικά κουτιά
Διαστάσεις: 80Χ42Χ35 εκ. 

 

Νο 110421 
Παγκάκι με πράσινη μοκέτα

Νο 110422 
Παγκάκι με κόκκινη μοκέτα

Νο 110425 Συρτάρι κυλιόμενο φυσικό χρώμα
Νο 110426 Συρτάρι κυλιόμενο χρωματιστό

139,00 €

139,00 €

68,00 €

78,00 €
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από ξύλο φουρνιστής οξιάς ο σκελετός και από 
συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς το κάθισμα,
με φυτευτά ελαστικά τακάκια στα πέλματα

Παγκάκι νηπίων

Βγαίνει σε όλες τις διαστάσεις και σε όλα τα χρώματα!

Βγαίνει σε όλες τις διαστάσεις και σε όλα τα χρώματα!

Διαστάσεις: 150Χ36Χ57 εκ. 
Ύψος καθίσματος: 32 εκ.

Παγκάκι με πλάτη 150 εκ. 
από ξύλο φουρνιστής οξιάς ο σκελετός 
και από συνθετικό ξύλο MDF 
με επένδυση οξιάς το κάθισμα 

Παγκάκι με πλάτη

Παγκάκια σε διάφορες διαστάσεις
Πλάτος: 36 εκ. Ύψος καθίσματος: 32 εκ. 

Νο 110405 Φυσικό χρώμα 106,00 €Μήκος:

Μήκος:

Μήκος:

Μήκος:

100 εκ. 

120 εκ. 

150 εκ. 

200 εκ. 

Νο 110403 Φυσικό χρώμα 120,00 €

Νο 110441 Φυσικό Χρώμα 141,00 €

Νο 110443 Φυσικό Χρώμα 201,00 €

Νο 110406 Χρωματιστό 114,00 €

Νο 110404 Χρωματιστό 128,00 €

Νο 110442 Χρωματιστό 149,00 €

Νο 110444 Χρωματιστό 209,00 €

Νο 110423 Φυσικό χρώμα  184,00 €
      207,00 €Νο 110424 Χρωματιστό 

Παγκάκι από φορμάικα

Νο 110418 Παγκάκι από φορμάικα
Διαστάσεις: 120Χ40Χ36 εκ.
Κατασκευασμένο από MDF με επένδυση
φορμάικας. Διαθέσιμο σε πολλά ζωηρά χρώματα  

97,00 €

Παγκάκι νηπίων

Βγαίνει σε όλα τα χρώματα της σελ. 11

Κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα: 
EN 1728:2012, ΕΝ 1729-2:2012+Α1:2015, ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014
Συνοδεύονται από Έκθεση Δοκιμών   

Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα: 
EN 1728:2012, 
EN 1729-2:2012+Α1:2015, 
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014
Συνοδεύεται από Έκθεση Δοκιμών   
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Πολύ γερά παιχνιδόκουτα βαρέως τύπου

Νο 110409  Φυσικό χρώμα   183,00 €
Νο 110410  Χρωματιστό        193,00 €

Παγκάκι - μπαουλάκι
Με μαξιλάρι και μεγάλο αποθηκευτικό χώρο, 

από  συνθετικό ξύλο M.D.F. 
με επένδυση οξιάς.                                

Διαστάσεις:124Χ45Χ36 εκ. 

Τα καλύμματα των μαξιλαριών βγαίνουν σε όλα τα χρώματα

Νο 110407 
Παγκάκι - κυψέλη
Από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς
Διαστάσεις: 124Χ45Χ36 εκ. 

Νο 110411
Παιχνιδοθήκη - παγκάκι

από συνθετικό ξύλο MDF με 
επένδυση οξιάς με 4 άθραυστα 

παιχνιδόκουτα
Διαστάσεις: 143Χ47Χ38 εκ.

Κατασκευασμένο σύμφωνα 
με τα  πρότυπα: 

EN 71-1:2014 
ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014

Συνοδεύεται από Έκθεση Δοκιμών
Τα καλύμματα των μαξιλαριών

και τα παιχνιδόκουτα διατίθενται σε 
πολλά χρώματα   

 

279,00 €

239,00 €

Νο 110401 Φυσικό χρώμα   187,00 €
Νο 110402 Χρωματιστό        199,00 €  

Πλαστικός μεντεσές με φρένο 
για ασφαλές και ελεγχόμενο 
κλείσιμο του μπαούλου!
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Βγαίνουν σε όλα τα 

χρώματα δερματίνης,

υφασμάτων & ναϊλόπανου

η παρεούλα μας

Νο 110419 
Παγκάκι με μαξιλάρια και κυλιόμενο συρτάρι. 
Διαστάσεις: 120Χ50Χ67 εκ.

Νο 110420 
Τραπεζάκι γωνιακό για σύνδεση
Διαστάσεις: 62Χ50Χ36 εκ. 

Σοφράς τετράγωνος
Νο 110381 φυσικό χρώμα 
Νο 110382 χρωματιστός
Διαστάσεις: 80Χ80Χ32 εκ.

Γωνιά συζήτησης αποτελούμενη από δύο παγκάκια και 
ένα γωνιακό στοιχείο για να τοποθετείται σε σχήμα Γ. 
Προσθέτοντας ένα παγκάκι και ένα γωνιακό στοιχείο ακόμη 
μπορούν να τοποθετηθούν σε σχήμα Π.  
Είναι κατασκευασμένα από  ξύλο φουρνιστής οξιάς. 
Στο κάθισμα έχει μαξιλάρι για μεγαλύτερη άνεση. 
Υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί μαξιλάρι και στην πλάτη.

  

Νο 110415 
Παγκάκι με μαξιλάρι 

140Χ40Χ56 εκ.

Νο 110416 
Γωνία για βιβλία

40Χ40Χ35 εκ.

Νο 110417 
Γωνία παγκάκι 

40Χ40Χ56 εκ.

Βγαίνει σε όλα τα χρώματα!

!

261,00 €

58,00 €

94,00 €

96,00 €

102,00 €

339,00 €

81,00 €

η παρεούλα μας

Νο 110415 

Νο 110417
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Νο 121651 
Γωνιά ξεκούρασης - ησυχαστήριο
Διαστάσεις: 160Χ160Χ163 εκ. ύψος
Περιλαμβάνεται η κουρτίνα (ελεύθερη 
επιλογή χρώματος) καθώς και το στρώμα

659,00 €

Χρωματολόγια υφασμάτων 

στις σελίδες 30 - 31

Βγαίνουν σε όλα τα χρώματα

υφασμάτων, δερματίνης & ναϊλόπανου!

ύφασμα

!

Νο 151517 Καναπεδάκι ανοιγόμενο 120Χ46Χ40 εκ. 

Νο 151518 Πολυθρονάκι ανοιγόμενο 60Χ46Χ40 εκ. 

217,00 €

117,00 €

δερματίνη

Νο 151580 Πολυθρονάκι κουκλόσπιτου
Διαστάσεις: 53Χ34Χ40 εκ.  

Νο 151581 
Καναπεδάκι κουκλόσπιτου
Διαστάσεις: 76Χ34Χ40 εκ.  

38,00 €

60,00 €

Tα καλύμματα βγαίνουν και πλένονται!

2 διαθέσιμα σχέδια
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Βγαίνουν σε όλα τα χρώματα

υφασμάτων, δερματίνης & ναϊλόπανου

Χρωματολόγια υφασμάτων 

στις σελίδες 30 - 31 Νο 151500 Σαλόνι εξάγωνο (6 μαξιλάρια)
Νο 151501 Μαξιλάρι σε σχήμα τραπέζιο 

Σαλονάκι αποτελούμενο από 6 μαξιλάρια σε σχήμα τραπέζιο με 
απεριόριστες δυνατότητες συνδυασμών. Είναι κατασκευασμένο 
από αφρώδη Νο 400 και επενδυμένο με ύφασμα υψηλής ποιότητας 
και αντοχής. Τα μαξιλάρια ενώνονται μεταξύ τους με αυτοκόλλητες 
ταινίες (χρατς). Κάθε μαξιλάρι έχει διαστάσεις 120Χ40Χ30 εκ.

Σοφράς σε σχήμα εξάγωνο 
Νο 110383 Φυσικό χρώμα
Νο 110384 Χρωματιστό

Διαστάσεις: 80Χ70Χ36 εκ.

Αφρώδες υλικό υψηλής 

πυκνότητας  για να μην 

χάνει την φόρμα του 

!

!
!

Νο 151502 Σαλόνι στρόγγυλο 
(σετ 6 μαξιλάρια)
 Σαλονάκι αποτελούμενο από 6 
μαξιλάρια σε σχήμα καμπυλωτό. 
Είναι κατασκευασμένο από αφρώδη 
Νο 400 και επενδυμένο με ύφασμα 
ή δερματίνη ή ναϊλόπανο υψηλής 
ποιότητας και αντοχής. 
Τα μαξιλάρια ενώνονται μεταξύ τους 
με αυτοκόλλητες ταινίες (χρατς). 
Διαστάσεις κάθε μαξιλαριού: 100Χ50Χ30 εκ.
Συνολικές διαστάσεις: διάμετρος: 204 εκ. ύψος: 30 εκ. 

Σαλόνι στρόγγυλο

Σαλόνι εξάγωνο

522,00 €

  87,00 €

89,00 €

94,00 €

479,00 €
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Γωνιά την μπορείτε να 
αναπτύξετε όπως βολεύει 

στον χώρο σας.
Κομμάτια κατασκευασμένα 

από αφρώδες υλικό υψηλής 
πυκνότητας, επενδυμένα με 

ύφασμα ή δερματίνη σε
αμέτρητους χρωματικούς

συνδυασμούς.
Κομμάτια από τα οποία

μπορείτε να συνδυάσετε:
πολυθρονάκι, καναπέ,

γωνιακή σύνδεση και
προέκταση τετράγωνη

Νο 151574 
Προέκταση παρεούλας 55Χ55Χ25 εκ.

Σαλονάκι

1.  Νο 151510 Καναπές ανοιγόμενος 120Χ60Χ40 εκ.

40Χ60Χ40 εκ.2.  Νο 151511 Πολυθρονάκι ανοιγόμενο 
40Χ50Χ55 εκ.3.  Νο 151512 Πολυθρονάκι σταθερό 

 40Χ40Χ40 εκ.4.  Νο 151513 Κύβος
30Χ30 εκ.5.  Νο 151514 Κύλινδρος 

40Χ40Χ20 εκ.6.  Νο 151515 Παραλληλόγραμμο 

1

2

3

3
4

5

5

6
1

Kαναπές ανοιγόμενος!

Ύφασμα φωτογραφίας: suetini

438,00 €

162,00 €
89,00 €

49,00 € 49,00 €

187,00 €

  98,00 €

  98,00 €

  49,00 €

  32,00 €

  36,00 €

Χρωματολόγια υφασμάτων 

στις σελίδες 30 - 31!

Βγαίνουν σε όλα τα χρώματα

υφασμάτων, δερματίνης & ναϊλόπανου!

η παρεούλα μας

Νο 151519 Σαλονάκι - παρεούλα (σε σχήμα Π) 
Αποτελείται από 1 καναπέ, 2 πολυθρονάκια και 2 γωνίες σύνδεσης Διαστάσεις: 220Χ110Χ50 εκ. 

Νο 151571 
Καναπεδάκι παρεούλας 110Χ55Χ50 εκ.

Νο 151572 
Πολυθρονάκι παρεούλας 55Χ55Χ50 εκ.

Νο 151573 
Γωνιακή σύνδεση παρεούλας 55Χ55Χ25 εκ.
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Νο 151547 Πολυθρονάκι Geo color
Κατασκευασμένα από αφρώδες υλικό υψηλής 
πυκνότητας, επενδυμένα με ύφασμα ή δερματίνη σε
χρώματα της επιλογής σας.
Διαστάσεις: 60Χ60Χ70 εκ. Ύψος καθίσματος: 30 εκ. 

82,00 € / τεμάχιο

Νο   151602
Πουφ πολυθρονάκι λαχανί
Γέμιση από αφρώδες υλικό. 
Διαστάσεις: 70 x 100 εκ.

87,00 €

Νο 03  1516
Πουφ πολυθρονάκι γκρι
Γέμιση από αφρώδες υλικό. 
Διαστάσεις: 70 x 100 εκ.

87,00 €

Πολυθρονάκια Geo Color
Απίθανη σειρά με πολυθρονάκια κάθε ένα από τα οποία έχει 
διαφορετικό γεωμετρικό σχήμα στην πλάτη.
Τοποθετήστε τα πολυθρονάκια σε οποιαδήποτε διάταξη (ευθεία ή 
γωνία) και φτιάξτε ένα σαλονάκι παρεούλας ή αναμονής 
σύμφωνα με τις ανάγκες σας δείνοντας στον χώρο σας
ξεχωριστό ύφος!

Βγαίνουν και σε μέγεθος για ενήλικες!

Βγαίνουν σε όλα 

τα χρώματα

υφασμάτων, δερματίνης 

& ναϊλόπανου

Nέα χρώματα δερματίνης 

στη σελ. 30

Δημιουργήστε τους δικούς σας συνδυασμούς χρωμάτων!

Αναπαυτικά πουφ

Νο 151506 Πουφ πολυθρονάκι γαλάζιο
Πολύ γερό, 100% αδιάβροχο ύφασμα
Διαστάσεις: 78Χ81Χ73 εκ.

Νο 151507 Πουφ πολυθρονάκι εκρού
Πολύ γερό, 100% αδιάβροχο ύφασμα
Διαστάσεις: 78Χ81Χ73 εκ.

77,00 €

77,00 €
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ανοιγόμενος!

No 363610 Σεντόνι γίγας (για καναπέ)
Διαστάσεις ανάλογες του καναπέ

Χρωματολόγιο σεντονιών
στη σελίδα 445

Σεντόνι για καναπέ γίγας

Νο 151516 
Καναπές γίγας ανοιγόμενος 
Διαστάσεις: 180Χ60Χ40 εκ.  
ανοιχτός: 180Χ145Χ11 εκ.
Επένδυση με ύφασμα ή δερματίνη ή ναϊλόπανο
Διαθέσιμο σε όλα τα χρώματα
 

Καναπές γίγας

227,00 €

26,50 €

Βγαίνουν σε όλα τα χρώματα
υφασμάτων, δερματίνης & ναϊλόπανου

Αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας
για να μην χάνει την φόρμα του

Χρωματολόγια υφασμάτων 
στις σελίδες 30 - 31

!

!

!

Νο 151508 Βυθός αφρώδης
Διαστάσεις: 135x135x50 εκ.  Πάχος: 15 εκ.
Γέμιση από αφρώδες υλικό και επένδυση PU. Περιλαμβάνει κύκλο 
από γούνα και χταπόδι με αυτοκόλλητα velcro. 
Κάθε πόδι του χταποδιού έχει διαφορετική
γέμιση για διαφορετική αίσθηση αφής.
Κύκλος: 25 εκ. (διάμετρος)
Κεφάλι χταποδιού: 57x34 εκ. Πόδι χταποδιού: 55 εκ.(μήκος)

 
Νο 151509 Σκηνή για αφρώδη βυθό
Μήκος: 200 εκ.
Κατασκευασμένο από βαμβακερό ύφασμα. 
Προτεινόμενο ύψος τοποθέτησης
στον τοίχο 170 εκ. Περιλαμβάνει 2 ψαράκια (10x15 εκ.). 

 

59,90 €

299,00 €
Νο 151504 Καροτόκηπος αφρώδης
Διαστάσεις: 135x135x50 εκ.  Πάχος: 15 εκ.
Γέμιση από αφρώδες υλικό και επένδυση PU. 
Περιλαμβάνει κύκλο από γούνα 
και 2 καρότα με φύλλα και αυτοκόλλητα velcro. 
Κύκλος: 25 εκ. (διάμετρος)
Καρότα: 25x50 εκ.
Φύλλα: 43x30 εκ.

 

299,00 €

Νο 151503 Σκηνή για αφρώδη καροτόκηπο
Μήκος: 200 εκ.
Κατασκευασμένο από βαμβακερό ύφασμα. 
Προτεινόμενο ύψος τοποθέτησης
στον τοίχο 170 εκ. Περιλαμβάνει 2 μελισσάκια (10x15 εκ.). 

 

59,90 €

new
new
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ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΨΗ ΛΙΝΟΥΥφάσματα 

Μπεζ Κόκκινο Λαχανί Θαλασσί

Γαλάζιο

Μπλε Φούξια

Μωβ

ΚυκλάμινοΚαφέ Πορτοκαλί Πράσινο

Βέγκε Κίτρινο Πετρόλ

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Χρωματολόγιο καλυμμάτων 

Όλα τα κομμάτια της ψυχοκινητικής 
από αφρώδες υλικό καθώς και όλα τα 
μαξιλάρια από τα σαλονάκια μπορούν 

να επενδυθούν με οποιοδήποτε ύφασμα, 
δερματίνη ή ναϊλόπανο, υψηλής  

ποιότητας και αντοχής.  
Όλα τα καλύμματα βγαίνουν και 

πλένονται εύκολα.

 
Σύνθεση: 68% βαμβακερό & 32% polyester 
Πλένονται στο πλυντήριο σε ελαφρύ πρόγραμμα στους 40 C

 
o

Κροκί

Φούξ - καρπουζίΜωβ

Πράσινο

Γκρι ανοιχτό

Μπεζ - Taupe

Κόκκινη ΚίτρινηΠορτοκαλί

Λιλά

ΓαλάζιαΠετρόλΜπλε

Φούξια

Λαχανί Βεραμάν

Ραφ

Οινοπνευματί Λεμονί

Οι δερματίνες πλένονται 
επί τόπου με σφουγγάρι

30 

Πράσινο Κόκκινο ΚίτρινοΜπλε

Τα ναϊλόπανα πλένονται επί τόπου με σφουγγάρι

Λαχανί Μωβ ΓαλάζιοΠορτοκαλί

Ναϊλόπανα

new

new

new

new new

new

Δερματίνες
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Αδιάβροχα με ζωηρά χρώματα, 
υψηλής ποιότητας και αντοχής

1

2

3

4

Σειρά suetini 

Όψη suet! 

Πλένονται στους 30
σε πολύ ελαφρύ 
πρόγραμμα  

Ο

Λαχανί 

Φουξ

Οινοπνευματί

Νο 110414  Παγκάκι - μπαουλάκι
με  χαραγμένες παιδικές παραστάσεις, 
από  συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιά.                                
Διαστάσεις: 71Χ35Χ31 εκ. 

Νο 110412  
Παγκάκι - μπαουλάκι
με χαραγμένες παιδικές παραστάσεις, από  συνθετικό ξύλο 
M.D.F. με επένδυση οξιά.                        
Διαστάσεις: 71Χ35Χ85 εκ.  199,00 €

158,00 €

30

Πλαστικός μεντεσές με φρένο 
για ασφαλές και ελεγχόμενο 

κλείσιμο του μπαούλου!

31 
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Νο 151554 Πουφ κοτούλα
Με γούνινα φτερά Βάρος: 4 kg

 

149,00 €

79,00 €

Πουφ σκυλάκι  

Νο 151532 Πουφ Σκυλάκι Edgar 
Διαστάσεις: 50Χ30 εκ. 

Νο 151559 
Καναπεδάκι πασχαλίτσα
Διαστάσεις: 90Χ56Χ65,5 εκ. Ύψος καθίσματος: 23,5 εκ.  

 

151,00 € 79,00 €

Νο 151577 Μαξιλάρα πουφ ήλιος 

O 100 εκ.

Νο 363705 
Μοκετάκια Animals I σετ
Περιλαμβάνει 4 στρόγγυλα μοκετάκια. 
Διάμετρος: 40 εκ. (το κάθε ένα).

Νο 363706 
Μοκετάκια Animals II σετ
Περιλαμβάνει 4 στρόγγυλα μοκετάκια. 
Διάμετρος: 40 εκ. (το κάθε ένα).

Νο 363707 
Μοκετάκια Animals III σετ
Περιλαμβάνει 4 στρόγγυλα μοκετάκια. 
Διάμετρος: 40 εκ. (το κάθε ένα).

47,00 €

47,00 €

47,00 €

Ατομικά μοκετάκια για τη γωνιά παραμυθιού

Νο 151568
Σετ 6 μαξιλάρια φατσούλες

Σετ 6 τεμ. Διάμετρος: 30 εκ.
Με γέμιση από foam υλικό πάχους 

8 εκ. και επένδυση δερματίνης. 
Σε 6 διαφορετικές φατσούλες 

και χρώματα  

109,00 €

new
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Για το παραμύθι...

Νο 151528  
Μαξιλαράκι τετράγωνο 
δίχρωμο 
32Χ32Χ7 εκ. 
από δερματίνη ή ύφασμα

Βγαίνουν σε όλα τα χρώματα

υφασμάτων, δερματίνης & ναϊλόπανου!

12,40 €

Νο 151520
Σετ 10 στρόγγυλα μαξιλαράκια
Διαστάσεις: 35Χ3 εκ. / 10 χρώματα

 

105,00 €

Για το παραμύθι...

Νο 151539
Βαγονέτο για 10 στρόγγυλα 

μαξιλαράκια
Διαστάσεις: 38Χ38Χ46 εκ.

 

110,00 €

Για το παραμύθι... Νο 151543 
Μαξιλαράκι στρόγγυλο δίχρωμο 
Διάμετρος: 35Χ7 εκ. από δερματίνη ή ύφασμα

12,40 €

Δίχρωμα

Δίχρωμα

Νο 151566 
Σετ 10 τετράγωνα μαξιλαράκια
Σετ 10 τεμ. Διαστάσεις: 35x35x3 εκ.
Περιλαμβάνονται 10 μαξιλαράκια σε 10 χρώματα.
Με γέμιση από αφρώδες υλικό και επένδυση δερματίνης.
Εύκολο στο καθάρισμα. 

129,00 €

Νο 151567 Stand αποθήκευσης μαξιλαριών 
Διαστάσεις: 84x46x42,5 εκ. 
Κατασκευασμένο από λακαριστό κόντρα πλακέ. 
Κατάλληλο για αποθήκευση και μεταφορά 20 
τετράγωνων μαξιλαριών. Με ρόδες για εύκολη μεταφορά. 

64,00 €

new
new
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Νο 151564 Μαξιλάρα μαργαρίτα
Επένδυση με δερματίνη

O 50 εκ.

33,50 €

Νο 151526 Κύκλος μαλακός σετ
Από σκληρό αφρώδες υλικό με επένδυση δερματίνης, υφάσματος ή ναϊλόπανου
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους είτε στη γωνιά παραμυθιού είτε σε αίθουσα ψυχοκινητικής
Αποτελείται από 3 κύκλους και 1 κύλινδρο
Ο εξωτερικός κύκλος σχηματίζεται από 4 κομμάτια τα οποία ενώνονται μεταξύ
τους με αυτοκόλλητο βέλκρο Διάμετρος: 180 εκ. πάχος: 30 εκ. ύψος: 30 εκ. 
Ο δεύτερος κύκλος έχει διάμετρο 120 εκ. πάχος: 30 εκ. και ύψος: 30 εκ. 
Ο τρίτος κύκλος έχει διάμετρο 60 εκ. πάχος: 15 εκ. και ύψος: 30 εκ. Κύλινδρος: Διάμετρος: 30 εκ. ύψος: 30 εκ.  

389,00 €

Κύκλος μαλακός σετ

Νο 151522 Μαξιλάρι 
30Χ30 εκ. σε διάφορα χρώματα 9,90 €

Μαξιλάρα σε χρώμα 
της επιλογής σας

Νο 151521  Μαξιλάρα 60Χ60 εκ. σε διάφορα χρώματα

18,90 €

Μαργαρίτα στρώμα

Νο 151524 Μαργαρίτα στρώμα
Αποτελείται από 4 μαξιλάρια και τη γύρη.
Διαστάσεις: 173Χ173Χ8 εκ. 

219,00 €
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Νο 151586 Κυλινδράκι μαλακό ζωάκι Διαστάσεις: 35Χ30 εκ. 
 

Κοτοπουλάκι 

Κυλινδράκια ζωάκια

Γατάκι
 

Αγελάδα
 Γουρουνάκι

 
48,50 €

Βατραχάκι
 

48,50 €

48,50 €

Μαξιλάρες King bag outdoor  
Ύφασμα αδιάβροχο πολύ ανθεκτικό! 

 
Κατάλληλες για χρήση και σε εξωτερικούς χώρους!

Νο 151590 
Μαξιλάρα King bag Happy spring

Νο 151592
Μαξιλάρα King bag Πασχαλίτσα

Νο 151593
Μαξιλάρα King bag Ήλιος

Νο 151594
Μαξιλάρα King bag Flower

Νο 151591 
Μαξιλάρα King bag Σπιτάκια

34,50 €

 
Διαστάσεις: 60Χ60 εκ. 

 
Διαστάσεις: 60Χ60 εκ. 

34,50 € 34,50 €

34,50 €

34,50 €

Νο 151595 
Μαξιλάρα King bag Ριγέ

34,50 €

 
Διαστάσεις: 60Χ60 εκ. 

Νο 151587 Κυλινδράκια κάμπια Σετ 7 κυλινδράκια Διαστάσεις: 35Χ30 εκ. το κάθε ένα

 

289,00 €
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Νο 110139 
Kαρεκλάκι κουνιστό 
Διαστάσεις: 37Χ57Χ52 εκ. 
 

49,00 €

Βγαίνει σε όλα τα χρώματα!

No 110427 Τριθέσιο         132Χ43Χ47,5 εκ.

Νο 110429 Διθέσιο             90Χ43Χ47,5 εκ.

Νο 110431 Πολυθρόνα      48Χ43Χ47,5εκ.

Νο 110432 Τραπεζάκι        81Χ43Χ37 εκ.

289,00 €

197,00 €

115,00 €

  79,00 €

Σαλονάκι κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς, 
με μαξιλάρια από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας 
επενδυμένα με υφάσματα υψηλής ποιότητας και αντοχής.

Κερκίδα - λεκανοθήκη

Ρόδες με φρένο για να ασφαλίζει!
6 παιχνιδόκουτα & 1 ράφι στο πίσω μέρος 
εξασφαλίζουν μεγάλο αποθηκευτικό χώρο!

Νο 110440 
Κερκίδα - λεκανοθήκη τροχήλατη
Ο χώρος πίσω από τα καθίσματα χρησιμοποιείται 
για την αποθήκευση παιχνιδιών αφού υπάρχουν
ενσωματωμένα 6 παιχνιδόκουτα και ένα ράφι.
Οι επιφάνειες στις οποίες κάθονται τα παιδιά είναι
επενδυμένες με φορμάικα ( σε χρώμα της επιλογής
σας) για να μην χαράσσονται εύκολα. 
Κάθε επιφάνεια έχει διάσταση: 103Χ24 εκ.
Διαστάσεις: 103Χ72Χ70 εκ. ύψος 
Ύψος καθίσματος: 21 εκ.

Επιφάνειες καθίσματος
σε όλα τα χρώματα της 
φορμάικας!
Διαθέσιμο σε όλα τα
χρώματα της φορμάικας!

Μπορούν να κάτσουν 8-10 νήπια!

439,00 €

Βγαίνουν σε όλα τα 
χρώματα υφασμάτων, 

δερματίνης & ναϊλόπανου!
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Νο 111843 Τα λουλουδια της τάξης μας
Παρουσιολόγιο Διαστάσεις: 120X106 εκ.

139,00 €Νο 111844 Το δέντρο της τάξης μας
Παρουσιολόγιο Διαστάσεις: 120X106 εκ.

139,00 €

Νο 110590 
Πίνακας πανό η τάξη μας 
με 5 τσεπάκια

Νο 110591 
Τσεπάκια για πίνακα πανό 
5 τσεπάκια

Ξύλινο ταμπλό και 
υφασμάτινα τσεπάκια

Διαστάσεις: 
Ταμπλό με 5 τσεπάκια: 93Χ58 εκ.
Ταμπλό με 10 τσεπάκια: 93Χ85 εκ.
Μία σειρά τσεπάκια έχει ύψος: 27 εκ. 

94,00 €

22,00 €

Παρουσιολόγια

Νο 111287 
Καβαλέτο με φελλό 
για ανακοινώσεις
Διαστάσεις πίνακα: 50Χ80 εκ. 
Συνολικό ύψος: 125 εκ.

129,00 €

Σαλονάκι Lara

Νο 151536 Καναπεδάκι Lara Διαστάσεις: 120X60X55 εκ. 

  Διαστάσεις: 50Χ60Χ55 εκ. Νο 151537 Πολυθρονάκι Lara  
Διαστάσεις: 40Χ40Χ30 εκ. Νο 151538 Σκαμπό Lara 

259,00 €

174,00 €

52,00 €

ξύλινος σταθερός σκελετός με επένδυση αφρώδους
 

Νο 151533
Κυκλικό καναπεδάκι αναμονής
Από σκληρό αφρώδες υλικό με επένδυση 
δερματίνης, υφάσματος 
ή ναϊλόπανου Διάμετρος: 120 εκ.  
Ύψος καθίσματος: 40 εκ.  
Ύψος πλάτης: 80 εκ.  

268,00 €

Κυκλικό καναπεδάκι αναμομής
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Νο 110914 Κυψέλη 25 θέσεων
Διαστάσεις: 112x38x158 εκ. 
Διαστάσεις: 20x25 εκ. 

Νο 110913 Κυψέλη 18 θέσεων
Διαστάσεις: 131x38x104 εκ. 
Διάσταση κυψέλης: 20x25 εκ. 

Νο 110919 Κυψέλη 19 θέσεων
Διαστάσεις: 150x38x147 εκ. Διάσταση κυψέλης: 23x33 εκ. 

ΚΩΔ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΑΦΙ ΤΙΜΗΘΕΣΕΙΣ

110911    12     90Χ38Χ104    20Χ25   309,00 ευρώ
110912    15   112Χ38Χ104    20Χ25   367,00 ευρώ
110913    18   131Χ38Χ104    20Χ25   419,00 ευρώ 
110919    19   150Χ38Χ147    23Χ33   514,00 ευρώ
110910    20   112Χ38Χ132    20Χ25   459,00 ευρώ
110914    25   112Χ38Χ158    20Χ25   514,00 ευρώ

Ραφάκια για την τακτοποίηση των προσωπικών αντικειμένων των 
νηπίων που βοηθούν στην οργάνωση και στο νοικοκύρεμα του χώρου

Νο 110911 
Κυψέλη 12 θέσεων
Διαστάσεις: 90x38x104 εκ. 
Διάσταση κυψέλης: 20x25 εκ. 

Νο 110912 
Κυψέλη 15 θέσεων
Διαστάσεις: 112x38x104 εκ. 
Διάσταση κυψέλης: 20x25 εκ. 

κυψέλες

514,00 €

514,00 €

419,00 €

309,00 €

367,00 €

Νο 110918 
Κυψέλη με παπουτσοθήκη 15 θέσεων
Διαστάσεις: 127 38 150 εκ.x x
Ραφάκι για τσάντα: 23 30 εκ.x
Ραφάκι για παπούτσια: 23 14 εκ.x
 

554,00 €

Νο 191156 Παπουτσοθήκη πανό 9 θέσεων

από ναϊλόπανο που πλένεται με σφουγγάρι

Διαστάσεις: 86x86 εκ. 

46,50 €

Βγαίνει σε όλα τα χρώματα του ναϊλόπανου

(σελ. 30) και σε όλες τις διαστάσεις
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Νο 110540   Ουράνιο τόξο παγκάκι - κρεμάστρα

Διαστάσεις: 154Χ44Χ174 εκ.

No 110542  Ραφιέρα

Διαστάσεις: 37Χ41Χ165 εκ.

Νο 110544  Ντουλάπι

Διαστάσεις: 37Χ41Χ165 εκ.

449,00 €

249,00 €

255,00 €

429,00 €

Νο 110546 Ήλιος παγκάκι - κρεμάστρα

Διαστάσεις: 118Χ40Χ166 εκ.

No 110542  Ραφιέρα

Διαστάσεις: 37Χ41Χ165 εκ.

  

249,00 €

Σύνθεση για την γκαρνταρόμπα

Νο 110534 Σπιτάκι παγκάκι - κρεμάστρα
Διαστάσεις: 120Χ44Χ182 εκ. 

449,00 €

Νο 110532 Μηλιά  παγκάκι - κρεμάστρα

Διαστάσεις: 120Χ44Χ174 εκ. 

Νο 110530 Αχλαδιά παγκάκι - κρεμάστρα

Διαστάσεις: 120Χ44Χ174 εκ. 

394,00 €

394,00 € έν
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Βγαίνουν σε όλα τα χρώματα
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Νο 110516  
Κρεμάστρα Ζωάκια
Διαστάσεις:  96Χ35 εκ. 

Νο 110518 
Κρεμάστρα Γατάκια
Διαστάσεις: 96Χ35 εκ. 

Νο 110512  
Κρεμάστρα Πόλη
Διαστάσεις:  99Χ35 εκ. 

Νο 110504 
Κρεμάστρα Τραινάκι
Διαστάσεις: 96Χ30 εκ. 

Νο 110501  
Κρεμάστρα Φάρμα
Διαστάσεις:99Χ42 εκ. 

Νο 110515  
Κρεμάστρα Αγρόκτημα
Διαστάσεις: 97Χ32 εκ. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι κρεμάστρες είναι 
κατασκευασμένες από 
συνθετικό ξύλο 
M.D.F. 20 χιλ. 
με επένδυση οξιάς. 
Τα σχέδια είναι 
χαραγμένα σε  
ηλεκτρονικό 
μηχάνημα ακριβείας. 
Είναι βαμμένες 
με ζωηρά μη τοξικά 
χρώματα νερού 
στο χέρι. 
Επίσης λουστράρονται 
με βερνίκι νερού.
Τα κρεμαστάρια 
είναι διπλά, μεταλλικά
με απόλυτα 
στρογγυλεμένα όλα
τους τα άκρα και 
βαμμένα με χρώματα
που δεν ξεφλουδίζουν
όσα χρόνια κι αν
περάσουν.
Υπάρχει η δυνατότητα
να τοποθετηθούν 
επιπλέον κρεμαστάρια
σε κάθε κρεμάστρα.

Διαθέσιμα χρώματα
στα κρεμαστάρια:
πράσινο, κόκκινο,
κίτρινο, μπλε, μωβ,
βεραμάν, φούξια,
λαχανί, ασημί

Υπάρχει η δυνατότητα

να τοποθετηθούν 

επιπλέον κρεμαστάρια

σε κάθε κρεμάστρα.

77,00 €

77,00 €

77,00 €

77,00 €

79,00 €

79,00 €
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Νο 110508 Σκατζοχοιράκια
Διαστάσεις: 97Χ35 εκ. 

Νο 110514 Δελφινάκια 
Διαστάσεις:96Χ30 εκ. 

Νο 110506 Παπάκια
Διαστάσεις: 97Χ35 εκ. 

69,00 €

69,00 €

69,00 €

72,00 €Νο 110502 Σαρανταποδαρούσα Διαστάσεις: 87Χ21 εκ. 

Νο 0535 11
Κρεμάστρα γκαρνταρόμπα φυσικό χρώμα

Νο 0536 11
Κρεμάστρα γκαρνταρόμπα χρωματιστή

Διαστάσεις: 103X20X30 εκ.  

79,00 €

88,00 €

Νο 110583 Κρεμάστρα πρίγκιπας Διαστάσεις: 40Χ30 εκ. 

Υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθούν επιπλέον 

κρεμαστάριασε κάθε κρεμάστρα.

24,00 €

Νο 110517 
Κρεμάστρα Τραινάκι
Διαστάσεις: 100Χ35 εκ. 

79,00 €

new

No 110587 Κρεμάστρα Puzzle Hook
Σετ 5 τεμάχια mix color

 Διαστάσεις: 15Χ8 εκ. (το κάθε ένα) 
Από πλαστικό 

44,00 €
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Νο 110511 Κρεμάστρα προέκταση κάμπιας
Διαστάσεις: 50X23 εκ. 

No 110510 Κρεμάστρα κάμπια
Διαστάσεις: 57X23 εκ. 

Βγαίνουν σε όλα τα 

χρώματα και σε όλες 

τις διαστάσεις

No 110520  
Κρεμάστρα με διακριτικό σήμα για κάθε νήπιο                   
Διαστάσεις: 102Χ19 εκ.
Κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα: 
EN 71-1:2014 
ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014
 

 

Κρεμάστρα με θέσεις για φωτογραφίες
Νο 110521 Φυσικό χρώμα
Νο 110522 Χρωματιστή 
Διαστάσεις: 100Χ28 εκ.

!

κάμπια με προέκταση

Κρεμάστρα απλή 
Νο 110523 Φυσικό χρώμα
Νο 110524 Χρωματιστό
Διαστάσεις: 100Χ12 εκ. 

Κρεμάστρα απλή μικρή
Νο 110525 Φυσικό χρώμα
Νο 110526Χρωματιστό
Διαστάσεις: 50Χ12 εκ. 

47,00 €
44,00 €

84,00 €

127,00 €

139,00 €

43,00 €

47,00 €

25,00 €

27,00 €

Βγαίνουν σε όλα τα χρώματα

new

No 110519   
Κρεμάστρα με  διακριτικό σήμα για κάθε νήπιο                   
Διαστάσεις: 100Χ19 εκ. 

64,00 €

Βγαίνουν σε όλα τα χρώματα

Διαθέσιμη σε όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς

Κατασκευασμένη 
σύμφωνα με τα 
πρότυπα: 
EN 71-1:2014 
ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014
 



Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%

γ
κ
α

ρ
ν
τα

ρ
ό

μ
π

α

43 

Κρεμάστρες & παγκάκια μεταλλικά

Οι γάντζοι τους κοιτούν προς τον τοίχο για μεγαλύτερη 
ασφάλεια! Διαθέσιμα χρώματα: ασημί, μπλε, κόκκινο, κίτρινο
Μήκος: 100 εκ. / 12 κρεμαστάρια 

Νο 110585 Κρεμάστρα μεταλλική 72,00 €

Νο 110445 Παγκάκι μεταλλικό
Διαθέσιμα χρώματα: ασημί, μπλε, κόκκινο, κίτρινο
Διαστάσεις: 100Χ27Χ40 εκ. 149,00 €

new

Νο 110558 
Καλόγηρος Αρκουδάκι
Από ξύλο καουτσουκόδεντρου
Διαστάσεις: 39Χ39Χ139 εκ. 

Νο 110559 
Καλόγηρος Panda
Από ξύλο καουτσουκόδεντρου
Διαστάσεις: 39Χ39Χ139 εκ. 

Νο 110560 
Καλόγηρος Λαγουδάκι
Από ξύλο καουτσουκόδεντρου
Διαστάσεις: 39Χ39Χ142,5 εκ. 

45,00 €

45,00 €

45,00 €

new new new

Νο 110557 Καλόγηρος Αλεπού
Από ξύλο καουτσουκόδεντρου
Διαστάσεις: 39Χ39Χ137,5 εκ. 

45,00 €
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Νο 110915 
Κυψέλη - τρόλεϊ 30 θέσεων
Διπλής όψης, με ξύλινο διακριτικό σήμα σε κάθε θέση
Διαστάσεις: 110Χ60X110 εκ.

457,00€

24 ραφάκια + 
6 κρεμάστες = 
30 θέσεις με 
διακριτικά σήματα

Νο 110730 
Κυψέλη με ντουλαπάκια 12 θέσεων
Διαστάσεις: 86Χ40Χ121 εκ.

495,00 €

Νο 110551 Τρόλεϊ με κυπελάκια για οδοντόβουρτσες
Διαστάσεις: 75Χ45Χ85 εκ. 

Τρόλεϊ διπλής όψης με 16 σφηνωμένα κυπελάκια
για τις οδοντόβουρτσες των νηπίων και 8 διπλά
κρεμαστάρια για τις πετσετούλες. 
Κάθε κυπελάκι φέρει από κάτω ξύλινο διακριτικό σήμα.
Στα πλάγια φέρει ανοιχτά ράφια.

269,00 €

399,00€

Νο 110928 Τρόλεϊ - βεστιάριο
  Διπλής όψης με 40 διπλά κρεμαστάρια για την αποθήκευση

των τσαντών των νηπίων.
Διαστάσεις: 103Χ40Χ136 εκ.

40 θέσεις 

για τσάντες
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Νο 110552
Γκαρνταρόμπα 8 θέσεων με ντουλαπάκια
Διαστάσεις: 129Χ34Χ132 εκ.

Kάθε ντουλαπάκι 
έχει μέσα ραφάκι
για να εξυπηρετεί 

δύο παιδάκια

425,00 €

Νο 110555 Γκαρνταρόμπα 10 θέσεων
Διαστάσεις: 120Χ36Χ131 εκ. 

Βγαίνει σε όλα τα χρώματα

369,00€

Νο 110550 Ντουλαπάκια - γκαρνταρόμπα
Κάθε ντουλαπάκι μπορεί να εξυπηρετήσει δύο παιδάκια. 
Στο κάτω μέρος έχει ράφι για παπούτσια και επάνω έχει 
ράφι για τσάντες. Εξωτερικά κάθε πορτάκι φέρει δύο θέσεις 
για διακριτικά σήματα για να ξεχωρίζει κάθε παιδάκι την 
θέση του και είναι διακοσμημένο με κυματιστό λουκάκι.
Διαστάσεις: 117Χ40Χ123 εκ. 

549,00€

Νο 110446 
Τροχήλατη γκαρνταρόμπα
Διπλής όψης, 4 τροχοί (οι 2 με φρένο)
Διαστάσεις: 144Χ45Χ114 εκ. 
Κατάλληλο για να το χρησιμοποιούν τα παιδιά

167,00 €

Νο 110448 Βάση για βγάλσιμο παπουτσιών
Σταθερό κράτημα για να βγάζουν τα παιδιά
εύκολα και γρήγορα τα παπούτσια τους.
Διαστάσεις: 40Χ36Χ60 εκ. 

87,00 €

Νο 110447 Έξυπνο παγκάκι
Ένα έξυπνο και απαραίτητο εργαλείο 
για τις δασκάλες που βοηθούν τα 
παιδιά να φορέσουν τα παπούτσια τους.
Άνετο και εργονιμικό κάθισμα για τις 
δασκάλες και ασφαλές πάτημα για 
τα παιδιά.
Διαστάσεις: 83Χ60Χ78 εκ. 

Παγκάκι για τα παπούτσια των παιδιών

147,00 €



Κρεβάτι νηπίων κυματιστό

Κουκλοθέατρο
Τραπέζι ορθογώνιο λευκό

Κερεκλάκι βρεφικό

Κρεβάτι βρεφών

Τραπέζι εξάγωνο

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Nέα πρόταση: χρώματα λάκας - Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες



Διαθέσιμα χρώματα λάκας:
κίτρινο, γαλάζιο, βεραμάν, λιλά, λευκό

Καρεκλάκια

Καρεκλάκια

Παιχνιδοθήκη 
με 8 μεσαία κουτιά

Ξύλινο κουτί αποθήκευσης

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%

γ
εν

ικ
ή

 ε
π

ίπ
λ
ω

σ
η

 -
 ε

ξο
π

λ
ισ

μ
ό

ς

47



Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
48 

γ
εν

ικ
ή

 ε
π

ίπ
λ
ω

σ
η

 -
 ε

ξο
π

λ
ισ

μ
ό

ς
24 θέσεις

Συρταριέρα 24 θέσεων με ράφια 
και σκεπή προαιρετικά, 
Διαστάσεις: 143X45X163 εκ. Ύψος σκεπής: 55 εκ. 

Συρταριέρα 30 θέσεων με ράφια 
Νο 110805  Φυσικό χρώμα   829,00 €
Νο 1108   Χρωματιστή        06 919,00 €

                            διακοσμημένη με κυματιστό λούκι και ξύλινα διακριτικά σήματα.     
Διαστάσεις: εκ. 178X45X163 

παστέλ αποχρώσεις

Νο 110807  Φυσικό χρώμα χωρίς σκεπή   749,00 €
Νο 110808  Χρωματιστή με σκεπή             899,00 €

   829,00 €Νο 110810 Χρωματιστή χωρίς σκεπή       

Νο 110853  Φυσικό χρώμα  719,00 €
Νο 110854  Χρωματιστή         784,00 € 

Νο 110851  Φυσικό χρώμα   749,00 €
Νο 110852  Χρωματιστή        829,00 €

κυματιστά συρταράκια

Συρταριέρα 24 θέσεων
Διαστάσεις: 143X45X82 εκ.

Συρταριέρα 24 θέσεων με ράφια  
Διαστάσεις: 143X45X147 εκ.

Ξύλινα διακριτικά σήματα προαιρετικά
Βγαίνουν σε όλα τα χρώματα

Ξύλινα διακριτικά σήματα προαιρετικά
Βγαίνουν σε όλα τα χρώματα

Συρταριέρα 24 θέσεων με δύο extra συρτάρια
Νο 110849  Φυσικό χρώμα    769,00 € 
Νο 110850  Χρωματιστή          855,00 € 
και ράφια διακοσμημένη με κυματιστά 
λουκάκια και διακριτικά σήματα.                                
Διαστάσεις: 143Χ45Χ163 εκ.
Κατασκευασμένη σύμφωνα με τα  πρότυπα: 
EN 71-1:2014, ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014, ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014
Συνοδεύεται από Έκθεση Δοκιμών   

30 θέσεις

24 θέσεις

24 θέσεις
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Μαρία

Νο 110817  Φυσικό χρώμα   615,00 €
Νο 110818  Χρωματιστή          659,00 €

Συρταριέρα 18 θέσεων 
Διαστάσεις: 107Χ45Χ83 εκ  

Νο 110815  Φυσικό χρώμα   648,00 €
Νο 110816  Χρωματιστή        698,00 €

Συρταριέρα 21 θέσεων 
Διαστάσεις: 107Χ45Χ96 εκ  

Νο 110811 Φυσικό χρώμα  759,00 €
Νο 110812 Χρωματιστή       825,00 €
Συρταριέρα 25 θέσεων διακοσμημένη 
με κυματιστό λούκι 
και ξύλινα διακριτικά σήματα.                                 
Διαστάσεις: 178X45X75 εκ.

Συρταριέρα 24 θέσεων 
                               διακοσμημένη με κυματιστό λούκι και ξύλινα διακριτικά σήματα  

Διαστάσεις: 143X45X82 εκ.
Κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα: 
EN 71-1:2014,  ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014,  ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014
 

Νο 110813  Φυσικό χρώμα   719,00 €
Νο 1108   Χρωματιστή        14 784,00 €

Νο 110829  Φυσικό χρώμα   775,00 €
Νο 1108   Χρωματιστή         30 855,00 €

Συρταριέρα 30 θέσεων
διακοσμημένη με κυματιστό λούκι 
και ξύλινα διακριτικά σήματα.                                 
Διαστάσεις: 178X45X82 εκ.

Συρταριέρα 15 θέσεων  
διακοσμημένη με κυματιστά 
λουκάκια και χαραγμένη παιδική 
παράσταση για αυτοκόλλητη ετικέτα.                                
Διαστάσεις: 105Χ45Χ71 εκ.  

Νο 110803  Φυσικό χρώμα   489,00 €
Νο 1108   Χρωματιστή        04 525,00 €

Υπάρχει η δυνατότητα τα συρτάρια 
να κατασκευαστούν με μηχανισμούς
με επιβάρυνση 1,5 ευρώ ανά συρτάρι!

Το μοντάρισμα των συρταριών 
γίνεται με οδοντοτά - μπακλαβωτά 
μόρσα  από  ειδικό μηχάνημα 
για απεριόριστη αντοχή

Βγαίνουν σε όλα τα χρώματα

Ξύλινα διακριτικά σήματα προαιρετικά
Βγαίνουν σε όλα τα χρώματα

25 θέσεις18 θέσεις

21 θέσεις

30 θέσεις

24 θέσ
εις

15 θέσ
εις



Νο 193315 
Eτικετοθήκη 
πλαστική βιδωτή
Διαστάσεις: 5,7Χ2 εκ.

1,60 €

Ετικετοθήκες

Νο 193317
Eτικετοθήκες αυτοκόλλητες διάφανες
Διαστάσεις: 3,7Χ5,5 εκ. / Σετ 28 τεμ. 

8,70 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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No 193309 Αυτοκόλλητα (30 τεμ)

Ζωάκια
No 193310 Aυτοκόλλητα (30 τεμ)

Χρωματιστά ζωάκια
No 193311 Αυτοκόλλητα (30 τεμ)

Αυτοκόλλητα Διακριτικά Σήματα

3,80 €

3,80 €

3,80 €

Διαστάσεις: 3,7X3,7 εκ.

Ετικέτες αυτοκόλλητες 

Νο 194843

Νο 194845

Νο 194847

Νο 194846

2,90 €

Διακριτικά σήματα τυπωμένα πάνω σε ξύλο ή αυτοκόλλητο χαρτί με πολλές δυνατότητες 
εφαρμογής για να ξεχωρίζουν  τα νήπια το συρτάρι τους, την  κρεμάστρα τους κλπ.

2,90 €

2,90 €

2,90 €

new

Σε συσκευασία
των 40 τεμαχίων
Διαστάσεις: 8Χ6,5 εκ.

Σε συσκευασία
των 40 τεμαχίων
Διαστάσεις: 8Χ6,5 εκ.

Σε συσκευασία
των 40 τεμαχίων
Διαστάσεις: 8Χ6,5 εκ.

new

Νο 181587 Πινακίδα
Διαστάσεις: 10,5x14,8 εκ.
Τοποθετείται στον τοίχο. 
Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. 

15,40 €

new

Νο 264630 Διακριτικά σήματα άγρια ζώα
32 (16 ζεύγη) στρόγγυλα ξύλινα κομμάτια 
διαμέτρου 4,5 εκ. 
  

Νο 264631 Διακριτικά μικρά ζωάκια
32 (16 ζεύγη) στρόγγυλα ξύλινα κομμάτια 
διαμέτρου 4,5 εκ. 
  

7,50 €

7,50 €

16 διαφορετικά Χ 2

16 διαφορετικά Χ 2



Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 110739 Κυψέλη με 12 ραφάκια
Κατασκευή από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης
Διαστάσεις: 135Χ38Χ95 εκ. ύψος 
 

 
Ρεγουλατόροι με εύρος ρύθμισης
20-25 mm για σωστή οριζοντίωση  
 

Βγαίνει σε όλα τα χρώματα της μελαμίνης

360,00 €

Διαθέσιμα χρώματα μελαμίνης: 

οξιά, κερασιά, καρυδιά, 

γκρι ανοιχτό, λαχανί, κόκκινο, 

μπλε, πορτοκαλί, φούξια

Συρταριέρα με θέσεις για ετικέτες

Νο 111701
Συρταριέρα 12 συρταριών με θέσεις για ετικετες

 Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς,
λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου
Κάθε συρτάρι έχει θέση για ετικέτα 
Διαστάσεις: 95X40X79 εκ. ύψος 
Καθαρή διάσταση ετικέτας: 25,5Χ10 εκ. 
 

489,00 €

Νο 110835  Φυσικό χρώμα    469,00 € 
Νο 1108   Χρωματιστή          36 499,00 € 

Συρταριέρα με 12 συρτάρια  
Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς
Διαστάσεις: 105X40X102 εκ.
Διατίθεται σε όλους του χρωματικούς συνδυασμούς

Συρταριέρα 12 συρταριών
12 θέσεις



Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 110775  Φυσικό χρώμα   289,00 €
Νο 110776  Χρωματιστή        302,00 €

Ραφιέρα χαμηλή Wave
Διαστάσεις: 100Χ41Χ86 εκ. 

Νο 110777  Φυσικό χρώμα    349,00 € 
Νο 110778  Χρωματιστή          374,00 €

Ντουλάπι χαμηλό Wave
Διαστάσεις: 100Χ41Χ86 εκ. 

Νο 110765  Φυσικό χρώμα   485,00 €
Νο 110766  Χρωματιστή          519,00 € 

Ραφιέρα Wave με δύο διπλά ντουλάπια
Διαστάσεις: 100Χ41Χ190 εκ. 

Νο 110767  Φυσικό χρώμα   465,00 €
Νο 110768  Χρωματιστή        495,00 €

Ραφιέρα Wave με ένα διπλό ντουλάπι
Διαστάσεις: 100Χ41Χ190 εκ. 

Νο 110769  Φυσικό χρώμα    525,00 € 

Νο 110770  Χρωματιστή        565,00 €

Ντουλάπα Wave
Διαστάσεις: 100Χ41Χ190 εκ. 

Νο 110771  Φυσικό χρώμα   329,00 €
Νο 110772  Χρωματιστή        347,00 €

Ραφιέρα Wave 
με ντουλάπι στενή
Διαστάσεις: 51Χ41Χ190 εκ. Νο 110773  Φυσικό χρώμα   299,00 €

Νο 110774  Χρωματιστή         314,00 €

Ραφιέρα Wave στενή
Διαστάσεις: 51Χ41Χ190 εκ. 

Βγαίνουν σε όλα τα χρώματα

Χαραγμένα χερουλάκια - χουφτίτσες

σε σχήμα λουλουδιού!
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Σύνθεση Wave

σειρά wave

 
Τα έπιπλα της σειράς
Wave
είναι κατασκευασμένα 
σύμφωνα με τα πρότυπα:

ΕΝ 71-1:2014
ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014



Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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σειρά economy

No 110780
90X45X74 εκ. 

No 110782
48X45X74 εκ. 

No 110784
90X45X122 εκ. 

No 110786
48X45X122 εκ. 

No 110788
90X45X182 εκ. 

No 110790
48X45X182 εκ. 

No 110781
90X45X74 εκ. 

No 110783
48X45X74 εκ. 

No 110792
94Χ30Χ60 εκ. 

No 110785
90X45X122 εκ. 

No 110787
48X45X122 εκ. 

No 110789
90X45X182 εκ. 

No 110791
48X45X182 εκ. 

H σειρά Economy σας δίνει τη δυνατότητα 
να δημιουργήσετε συνθέσεις στον χώρο 
σας ανάλογα με τις ανάγκες σας εξοικο-
νομώντας χρήματα.
Τα έπιπλα της σειράς είναι κατασκευ-
ασμένα από μοριοσανίδα 18 χιλ. με επένδυση
μελαμίνης. Τα σκελετά είναι στο χρώμα 
της φυσικής οξιάς ενώ τα πορτάκια και
οι πλάτες είναι διαθέσιμα στα χρώματα:
λαχανί, κόκκινο, πορτοκαλί, μπλε, φουξ. 

εταζιέρα τοίχου

Νο 110794 
Παιχνιδοθήκη Economy 8 θέσεων
Διαστάσεις: 70Χ46Χ77 εκ. 

No 110793 
Παιχνιδοθήκη Economy 
6 θέσεων
Διαστάσεις: 70Χ46Χ84 εκ. 

σειρά economy

Δημιουργήστε αμέτρητες συνθέσεις επίπλων

172,00 €

216,00 €

305,00 €

151,00 €
111,00 €

126,00 €

109,00 €

190,00 €
144,00 €

175,00 €

279,00 € 196,00 €

209,00 € 269,00 €

279,00 €

No 110795 Εταζιέρα τοίχου - ντουλάπι 
120Χ25Χ70 εκ. 

180,00 €



Νο 111712 
Ερμάριo με ντουλάπια Synthex 
& πλαστικά συρτάρια  
Διαστάσεις: 104X47X121,5 εκ. ύψος πλαϊνών
Ύψος πλάτης: 131,50 εκ. 
 

355,00 €  

Νο 111711 
Ερμάριο με ντουλάπια & ράφια Synthex  
Διαστάσεις: 104X47X121,5 εκ. ύψος πλαϊνών
Ύψος πλάτης: 131,50 εκ. 
 

334,0
0 €  

Νο 111710
Ερμάριο με πλαστικά Synthex 
συρτάρια & ράφια  
Διαστάσεις: 104X47X121,5 εκ. ύψος πλαϊνών
Ύψος πλάτης: 131,50 εκ. 
 

Νο 111713 
Ερμάριο Synthex με συρτάρια
Διαστάσεις: 104X47X121,5 εκ. ύψος πλαϊνών
Ύψος πλάτης: 131,50 εκ. 
 

389,00 €  

H σειρά Synthex σας δίνει τη δυνατότητα 
να δημιουργήσετε συνθέσεις στον χώρο 

σας ανάλογα με τις ανάγκες σας εξοικονομώντας χρήματα.
Τα έπιπλα της σειράς είναι κατασκευασμένα 

από μοριοσανίδα 18 χιλ. με επένδυση μελαμίνης. 
 

Νο 111715 
Γωνιοδόχος Synthex
Διαστάσεις: 47Χ47Χ121,5 εκ. ύψος
 

145,00 €  

Νο 111714 Ερμάριο γωνιακό Synthex
Διαστάσεις: 82,5Χ82,5Χ121,5 εκ. ύψος πλαϊνών
Ύψος: πλάτης: 131,5 εκ.  
 

279,00 €  

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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σειρά synthex

259,0
0 €  



Νο 111716 
Ντουλάπα δίφυλλη Synthex
Διαστάσεις: 84Χ52Χ204 εκ.
Οι συρταρίερες δεν περιλαμβάνονται 
 

Νο 111718
Συρταριέρα στήλη με 10 πλαστικά 
συρτάρια
Διαστάσεις: 35,5Χ47Χ103 εκ. 
 

304,00 €  

265,00 €  
Νο 111717 Ερμάριο τροχήλατο Synthex
Διαστάσεις: 105Χ47Χ135 εκ. ύψος
 

435,00 €  

Έχει τη δυνατότητα να πάρει
και άλλα μεγέθη πλαστικών συρταριών

Νο 110737 Κυψέλη με 8 ντουλαπάκια
Διαστάσεις: 80Χ38Χ145 εκ. ύψος
Κατασκευή από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης
Κλειδαριά σε κάθε ντουλάπι. 
 

Νο 110738 Κυψέλη με 6 ντουλαπάκια
Διαστάσεις: 80Χ38Χ110 εκ. ύψος
Κατασκευή από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης
Κλειδαριά σε κάθε ντουλάπι
 

410,00 € 340,00 €

Βγαίνουν σε όλα τα χρώματα της μελαμίνης:

οξιά, κερασιά, καρυδιά, 

γκρι ανοιχτό, λαχανί, κόκκινο, 

μπλε, πορτοκαλί, φούξια

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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σειρά synthexH σειρά Synthex σας δίνει τη δυνατότητα 
να δημιουργήσετε συνθέσεις στον χώρο 

σας ανάλογα με τις ανάγκες σας εξοικονομώντας χρήματα.
Τα έπιπλα της σειράς είναι κατασκευασμένα 

από μοριοσανίδα 18 χιλ. με επένδυση μελαμίνης. 
 



!Ένα διαχωριστικό σύστημα κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με 
επένδυση οξιάς το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί σε οποιοδήποτε μήκος ή 

διάταξη. Εκτός από μία πολύ εκκεντρική είσοδο, ένα ιδιαίτερο κουκλοθέατρο 
και ένα μαγαζάκι, προσφέρει μεγάλο αποθηκευτικό χώρο σε ράφια, 

ντουλάπια και συρτάρια. Εσωτερικά ή εξωτερικά οι πλάτες των επίπλων είναι 
διακοσμημένες με χαραγμένα ζωάκια, λουλουδάκια, κλπ.

No 110757 
Διαχωριστικό σύστημα 8 τεμ. 

Διαστάσεις: 235X319X153 εκ. 

Μαγαζάκι Κουκλοθέατρο

Διαχωριστικό σύστημα με πολλές λειτουργίες

1.890,00 €

Νο 110758 Ραφιέρα με συρτάρια 44X40X151 εκ.
No 110759 Ραφιέρα με ντουλάπι 44Χ40Χ151 εκ.
Νο 110760 Κουκλοθέατρο 84Χ40Χ153 εκ. 
Νο 110761 Σκεπούλα εισόδου 84 εκ. 
Νο 110762 Γωνιακή σύνδεση 84Χ40Χ151 εκ.
Νο 110763 Μαγαζάκι 84Χ40Χ151 εκ.  

285,00 €

245,00 €

310,00 €

  60,00 €

265,00 €

285,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Διαχωριστικό σύστημα 

Εσωτερικά ή εξωτερικά (ανάλογα πώς θα τοποθετηθούν), τα έπιπλα 
έχουν ντουλάπια, ράφια και συρτάρια για την αποθήκευση υλικού



Νο 111450 Διαχωριστικό (ΣΕΤ)
Συνολικό μήκος: 322 εκ.
Αποτελείται από 5 κομμάτια
2  Πύργοι - ραφιέρες
1  Αναγνωστήριο
1 Ραφιέρα με κυλ.συρτάρι
1  Πορτάκι                  

Νο 111440 Διαχωριστικό
Με ράφια στην πίσω πλευρά 

και διακόσμηση με ζωάκια, 
λουλούδια κλπ  μπροστά. 

Η σκεπή έχει χαραγμένα κεραμύδια.
Διαστάσεις: 200Χ35Χ123 εκ.

575,00 €

1.055,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Κατασκευή σύμφωνα
με τον χώρο

new

Νο 112704 Ντουλάπι Shorty
Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF
με επένδυση οξιάς, με ξύλινα ποδαράκια στο
κάτω μέρος
Διαστάσεις:  78,5 x 53,5 x 62,5 εκ. ύψος 

No 112701 
Συρταριέρα Shorty φυσικό

Νο 112702 
Συρταριέρα Shorty χρωματ.
Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο MDF
με επένδυση οξιάς, με ξύλινα ποδαράκια στο
κάτω μέρος
12 συρτάρια με διακριτικά σήματα
Διαστάσεις: 78,5 x 53,5 x 62,5 εκ. ύψος 

Νο 112703 Ραφιέρα Shorty
Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο MDF
με επένδυση οξιάς, με ξύλινα ποδαράκια στο
κάτω μέρος
Διαστάσεις:  78,5 x 53,5 x 62,5 εκ. ύψος 

newnew Σειρά Shorty

433,00 €

399,00 €
255,00 €

279,00 €

Κατασκευασμένα σύμφωνα με τα  πρότυπα: 
EN 71-1:2014 
ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014
Συνοδεύονται από Έκθεση Δοκιμών



Νο 111481  Κάλυμμα καλοριφέρ 
Κατασκευή εξ’ ολοκλήρου από  ξύλο 
φουρνιστής οξιάς, λουστραρισμένο 
στο φυσικό χρώμα του ξύλου. 

Έιδική κατασκευή σύμφωνα 
με τις ανάγκες του κάθε χώρου. 
(Τιμή τετραγωνικού μέτρου)  

Ειδική κατασκευή πάνω στα σώματα!

Νο 111480 Κάλυμμα καλοριφέρ 
Κατασκευή από  συνθετικό ξύλο με επένδυση οξια, λουστραρισμένο στο M.D.F. 
φυσικό χρώμα του ξύλου και διακοσμημένο με διάφορες παραστάσεις.
Έιδική κατασκευή σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε χώρου. (Τιμή τετραγωνικού μέτρου)
Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα  πρότυπα: EN 71-1:2014, ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014, ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014
Συνοδεύεται από Έκθεση Δοκιμών  

181,00 € / τετραγωνικό μέτρο

Ειδική κατασκευή πάνω στα σώματα!

καλύμματα καλοριφέρ

Νο 111479
Κάλυμμα καλοριφέρ με εταζιέρα
Κατασκευή από  συνθετικό ξύλο με M.D.F. 
επένδυση οξια, λουστραρισμένο στο 
φυσικό χρώμα του ξύλου και διακοσμημένο 
με διάφορες παραστάσεις προεραιτικά.
Έιδική κατασκευή σύμφωνα με τις ανάγκες 
του κάθε χώρου. 
(Τιμή τετραγωνικού μέτρου)  

196,00 € / τετραγωνικό μέτρο

181,00 € / τετραγωνικό μέτρο

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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καλύμματα καλοριφέρ

Sensory διακοσμητικά
Για φράχτες, καλύμματα καλοριφέρ, έπιπλα, τοίχους...

 
 



Νο 183345 Πουλάκι  16Χ17,5 εκ.

Νο 183346 Μήλο 13,5Χ14 εκ.

Νο 183347 Σκίουρος 24,5Χ24,5 εκ.

Νο 183348 Μανιτάρι 19,5Χ22,5 εκ.

Νο 183349 Σκατζόχοιρος 36Χ23 εκ.

Νο 183350 Βατόμουρο 13,5Χ15,5 εκ. 

Νο 183351 Γάτα 26,5Χ29,5 εκ. 

Νο 183352 Κοτούλα 21Χ22 εκ. 

Νο 183353 Κόκορας 29,5Χ28,5 εκ.

Νο 183354 Σαλιγκάρι 21Χ16 εκ. 

Νο 183355 Ηλιόσπορος 22Χ29,5 εκ. 

Νο 183356 Τουλίπα 16,5Χ18 εκ. 

Νο 183357 Πρόβατο 21,5Χ30 εκ.

Νο 183358 Λουλούδι 13,5Χ14 εκ. 

Νο 183359 Κουνέλι 32,5Χ31,5 εκ.

Νο 183360 Σπιτάκι πουλιών 31Χ35,5 εκ. 

Νο 183361 Πρασινάδα μικρή 22Χ13 εκ. 

Νο 183362 Πρασινάδα μεγάλη 33Χ11 εκ.

 70Χ40 εκ. Νο 18336  Θάμνος μεγάλος3
 40Χ40 εκ.   Νο 18336  Θάμνος γωνία4

 

19,90 €

Sensory διακοσμητικά
Για φράχτες, καλύμματα καλοριφέρ, έπιπλα, τοίχους...

 
 

Ξύλινα διακοσμητικά κομμάτια 

με αισθητηριακά ερεθίσματα

Τοποθετούνται σε φράχτες, 

καλλύματα καλοριφέρ,

τοίχους, έπιπλα κλπ 

19,90 €

23,90 €

19,90 €

25,90 €

19,90 €

25,90 €

25,90 €

28,90 €

19,90 €

19,90 €

19,90 €

23,90 €

19,90 €

23,90 €

19,90 €

21,90 €

29,90 €

24,90 €

19,90 €

Πουλάκι Πρασινάδα μεγάλη Πρασινάδα μικρή

Σκίουρος Σαλιγκάρι Πρόβατο Κουνέλι Λουλούδι

Τουλίπα Ηλιόσπορος Κόκορας Κοτούλα Γάτα

Σκατζόχοιρος Μανιτάρι Σπιτάκι πουλιών Βατόμουρο Μήλο

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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No 110931 Ραφιέρα εξαγωνική κυλιόμενη
Διαστάσεις: Διάμετρος: 70 εκ. Ύψος: 180 εκ.   

6 Πλευρές!

1 Πλευρά ραφιέρα

1 Πλευρά καθρέφτης

1 Πλευρά φελλός

1 Πλευρά πίνακας κιμωλίας

1 Πλευρά μαγνητικός λαχανί

1 Πλευρά μαγνητικός κίτρινος

Μεγάλος

Αποθηκευτικός

Χώρος!

Νο 110750 
Έπιπλο τηλεόρασης Διαστάσεις: 90Χ45Χ170 εκ. 

Στα ντουλάπια μπορούν να τοποθετηθούν το dvd, 
video, στερεοφωνικό κλπ.

Νο 110749 
Έπιπλο τηλεόρασης με στοράκι 
Διαστάσεις: 92Χ60Χ145 εκ. 

Στοράκι που ανεβοκατεβαίνει εύκολα!
Στο ντουλάπι μπορούν να τοποθετηθούν 
το dvd, video, στερεοφωνικό κλπ.

Βγαίνει σε όλες τις διαστάσεις
και σε όλα τα χρώματα

Νο 110735 Φυσικό χρώμα
Νο 110736 Χρωματιστό

Γιρλάντες θα βρείτε στη σελίδα 423

Πολυσύνθετο έπιπλο
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495,00 € 575,00 €

475,00 €

564,00 €

599,00 €

Νο 110904  Κάστρο μεγάλο (καπέλο) Διαστάσεις: 100Χ38Χ35 εκ.

Νο 110903 Κάστρο μικρό (καπέλο) Διαστάσεις: 52Χ38Χ36 εκ.

94,00 €

59,00 €

Τοποθετούνται επάνω 

στις συρταριέρες ή τις 

ραφιέρες και μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν 

σαν σταντ για βιβλία! 

Βγαίνουν σε όλα τα 

χρώματα!

Διαστάσεις: 117X40X178 εκ.  Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Έπιπλα τηλεόρασης

Εξαγωνικό

σχήμα!



Ντουλάπι πύργος σκεπή
Νο 110751 Φυσικό χρώμα
Νο 110752 Χρωματιστό 
Διαστάσεις: 40Χ42Χ179 εκ. ύψος

Συρταριέρα 12 συρταριών 
Νο 110839 Φυσικό χρώμα
Νο 110840 Χρωματιστή 
Διαστάσεις: 79Χ40Χ81 εκ.
Εσωτερικές διαστάσεις συρταριού: 32Χ32,5Χ9,5 εκ.  

Ντουλάπι πύργος κάστρο
Νο 110753 Φυσικό χρώμα
Νο 110754 Χρωματιστό 
Διαστάσεις: 40Χ42Χ179 εκ. ύψος

Ντουλάπι πύργος παλάτι
Νο 110755 Φυσικό χρώμα
Νο 110756 Χρωματιστό
Διαστάσεις: 40Χ42Χ179 εκ. ύψος

Νο 111296 Πινακάκι με φελλό στρόγγυλο
Νο 111297 Πινακάκι με φελλό τετράγωνο
Διαστάσεις: τετράγωνο 70Χ70 εκ. Στρόγγυλο 70 εκ. διάμετρος

Σύνθεση πύργοι - ντουλάπια που προσφέρουν μεγάλο αποθηκευτικό χώρο

299,00 €

319,00 € 299,00 €

319,00 €

74,00 €

74,00 €459,00 €

499,00 €

Νο 110717  
Γωνιοδόχος
Διαστάσεις:  40X40X80 εκ.

110,00
 €

Συρταριέρα κυλιόμενη
Διαστάσεις: 53,5Χ40Χ102 εκ.

Νο 110833 Φυσικό χρώμα   245,00 €
262,00 €Νο 110834 Χρωματιστή   

Bγαίνουν σε όλα τα χρώματα

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Βγαίνουν σε όλα τα χρώματα

299,00 €

319,00 €



Νο 110819  Φυσικό χρώμα χωρίς σκεπή   839,00 €
Νο 110820  Χρωματιστή με σκεπή             995,00 €

  919,00 €Νο 110822 Χρωματιστή χωρίς σκεπή        

Πολυσύνθετη βιβλιοθήκη 
με 12 συρτάρια, ντουλάπια  και ράφια. 
Διαστάσεις: 155X40X150 εκ. Ύψος σκεπής: 78 εκ. 

Νο 110823  Φυσικό χρώμα χωρίς σκεπή    839,00 € 
Νο 110824  Χρωματιστή με σκεπή             995,00 €

  919,00 €Νο 110826 Χρωματιστή χωρίς σκεπή          

Πολυσύνθετη βιβλιοθήκη 
με αναγνωστήριο, 12 συρτάρια, ντουλάπια και ράφια. 
Διαστάσεις: 155X40X150 εκ. Ύψος σκεπής: 78 εκ. 

Βιβλιοθήκη - Αναγνωστήριο 
με δύο κυλιόμενα συρτάρια. 
Διαστάσεις: 103X40X140 εκ. Ύψος σκεπής: 48 εκ. 

Νο 110701  Φυσικό χρώμα χωρίς σκεπή   589,00 €
Νο 110702  Χρωματιστή με σκεπή             675,00 €

  605,00 €Νο 110704 Χρωματιστή χωρίς σκεπή        

Ντουλάπι 54Χ40Χ170 εκ.

Νο 110715  
Φυσικό χρώμα  345,00 €

Νο 11   0716
Χρωματιστή       367,00 €

Συρταριέρα - Βιβλιοθήκη
Διαστάσεις: 54Χ40Χ170 εκ.

Νο 110837  
Φυσικό χρώμα   388,00 €

Νο 1108   38
Χρωματιστή          410,00 € 

Bγαίνουν σε όλα τα χρώματα

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Πολυσύνθετες βιβλιοθήκες

12 θέσεις 12 θέσεις
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Νο 110731  Φυσικό χρώμα   522,00 €
Νο 11   Χρωματιστή        0732 565,00 €

Βιβλιοθήκη  με συρτάρια και ντουλάπι.
Διαστάσεις: 100Χ40Χ180 εκ. 

Νο 110733  Φυσικό χρώμα   
 

405,00 €

Νο 11   Χρωματιστή        

0734

435,00 €

Συρταριέρα με ντουλάπι Διαστάσεις: 100Χ40Χ80 εκ. 

Βγαίνουν μόνο με συρτάρια ή μόνο με ντουλάπια

Βιβλιοθήκη  με  ντουλάπια  και  ράφια 
με  ρυθμιζόμενο  ύψος. 
Διαστάσεις: 124X40X180 εκ. 

Νο 110713  Φυσικό χρώμα   469,00 €
Νο 11   Χρωματιστή        0714 499,00 €

Ρυθμιζόμενο  ύψος  ραφιών

Ντουλάπα μελαμίνης
ειδική κατασκευή

Νο 117701 Ντουλάπα με ανοιγόμενες πόρτες
Νο 117702 Ντουλάπα με συρόμενες πόρτες

Ντουλάπα κατασκευασμένη
από μοριοσανίδα 18 & 25 χιλ.
επενδυμένη με μελαμίνη και 

 2 χιλ. στα περιθώρια.PVC  
Σχεδιασμός και κατασκευή
σύμφωνα με τις ανάγκες του
χώρου σας και τα μέτρα σας.
Οι πόρτες μπορούν να είναι
ανοιγόμενες ή συρόμενες.
Διαθέσιμα χρώματα μελαμίνης:
οξιά, δρυς, κερασιά, καρυδιά,
γκρι ανοιχτό, λαχανί, μπλε,
κόκκινο, πορτοκαλί, φούξια.

Επικοινωνήστε μαζί μας και
δώστε μας τα μέτρα σας!

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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H σειρά garden
αποτελείται από 
έπιπλα με συρόμενα
πορτάκια και ραφιέρες.
Σας δίνει τη δυνατότητα 
να δημιουργήσετε 
συνθέσεις στον χώρο 
σας ανάλογα με τις 
ανάγκες σας. 
Ο σκελετός τους είναι
κατασκευασμένος 
από μοριοσανίδα 25 
χιλ. με επένδυση μελα-
μίνης και PVC 2 χιλ. 
στα περιθώρια. 
Τα πορτάκια είναι 
κατασκευασμένα από
συνθετικό ξύλο MDF 
με επένδυση οξιάς και
φέρουν χαραγμένα
πάνω τους χρωματιστή
διακόσμηση.

Νο 117710 
Ραφιέρα Garden
Διαστάσεις:
77Χ45Χ97 εκ. 

Νο 117713
Ραφιέρα ψηλή Garden

 Διαστάσεις:
50Χ45Χ182 εκ. 

Νο 117711
Ντουλάπι διπλό Garden
με δέντρο
Διαστάσεις: 95Χ45Χ182 εκ. 

Νο 117712
Ντουλάπι διπλό Garden
με πεταλούδα
Διαστάσεις: 95Χ45Χ182 εκ. 

Νο 117714
Ντουλάπι χαμηλό Garden
Διαστάσεις: 95Χ45Χ97 εκ. 

α β γ δ ε

α β γ δ ε
159,00 €

525,00 €

525,00 €199,00 €

279,00 €

Ρυθμιζόμενο ύψος ραφιώνΡυθμιζόμενο ύψος ραφιών!

Kλειδαριές στα πορτάκια 
προεραιτικά!

Μοριοσανίδα πάχους 25 χιλ!

Συρόμενα πορτάκια!

Τα έπιπλα της σειράς είναι διαθέσιμα επίσης και χωρίς σχέδια στα πορτάκια

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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με συρόμενα πορτάκιασειρά garden

σειρά garden



Νο 111121 Φαρμακείο
Νο 111120 Φαρμακείο

Διαστάσεις: 40Χ23Χ61 εκ. Με χαραγμένο σταυρό στο πορτάκι
Διαστάσεις: 40Χ23Χ61 εκ.

Με plexi glass στο πορτάκι

Φαρμακεία

96,00 €

96,00 €Νο 111100 Κλειδοθήκη
Διαστάσεις: 35Χ45 εκ.

Κλειδοθήκες

49,00 €

Παπάκι

Νο 110719 
Παπάκι ραφιέρα
Διαστάσεις: 115Χ56Χ153 εκ. 

319,00 €

315,00 €

499,00 €

Νο 111130 Κλειδοθήκη μεταλλική 20 θέσεων
Διαστάσεις: 16Χ8Χ20 εκ.

Νο 111131 Κλειδοθήκη μεταλλική 45 θέσεων
Διαστάσεις: 24,5Χ8Χ30 εκ.

27,90 €

19,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 117705 Ντουλάπα μονόφυλλη 
Διαστάσεις: εκ.   43X40X180 

Νο 117706 Ερμάριο με ντουλάπια & ράφια
Διαστάσεις: 180Χ40Χ90 εκ. 

Κατασκευασμένα από συνθετικό ξύλο MDF
με επένδυση οξιάς.
Τα πορτάκια είναι διακοσμημένα με χαραγμένο
κυματιστό λουκάκι και λουλουδάκι χουφτίτσα!

Βγαίνουν σε όλα τα χρώματα!



Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
66

Νο 110721  
Ερμάριο με συρτάρια 
και ράφιαΝο 110720 Ερμάριο 

με ντουλάπια και ράφια

Νο 110724 Ερμάριο με 6 ντουλάπια
Διαστάσεις: 79Χ40Χ122 εκ.

Διαστάσεις: 79Χ40Χ81 εκ.
Διαστάσεις: 79Χ40Χ81 εκ.

254,00 € 

288,00 € 

Νο 110723  
Ερμάριο με ράφιαΝο 110722  

Ερμάριο με ντουλάπια 

230,00 € 

278,00 € 

405,00 € 

Ερμάρια

Λουλουδάκια & ζωάκια χαραγμένα πάνω στο ξύλο!

Νο 110707  Φυσικό χρώμα   312,00 €
Νο 11   Χρωματιστή         0708 327,00 €

Ραφιέρα με 2 κυλιόμενα συρτάρια  
Διαστάσεις: 105X40X83 εκ.

Νο 110711  Φυσικό χρώμα   405,00 €
Νο 11   Χρωματιστό        0712 429,00 €

Ντουλάπι ραφιέρα με 
2 κυλιόμενα συρτάρια  
Διαστάσεις: 105X40X120 εκ.

Νο 110727  Φυσικό χρώμα    269,00 € 
Νο 11   Χρωματιστό         0728 289,00 €

Ντουλάπι  Διαστάσεις: 105X40X83 εκ.

Νο 110705  Φυσικό χρώμα   224,00 €
Νο 11 6  Χρωματιστή        070 237,00 €

Ραφιέρα δαπέδου 
Διαστάσεις: 105X40X83 εκ.

Νο 110709  Φυσικό χρώμα   254,00 €
Νο 11   Χρωματιστό        0710 274,00 €

Αναγνωστήριο  
Διαστάσεις: 105X40X80 εκ.

ερ
μ

ά
ρ

ια

Βγαίνουν σε όλα τα χρώματα



Παιχνιδόκουτα ξύλινα (Σετ 2 τεμάχια)
Διαστάσεις: 40Χ44,5Χ25 εκ. 

Νο 110867  Φυσικό χρώμα 
Νο 110868  Χρωματιστά

Παιχνιδοθήκη με 6 ξύλινα κουτιά
Διαστάσεις: 84,6Χ48Χ90,5 εκ. 

Νο 110861  Φυσικό χρώμα 
Νο 110862  Χρωματιστή 

Παιχνιδοθήκη με 8 ξύλινα κουτιά
Διαστάσεις: 84,6Χ48Χ118 εκ. 

Νο 110865 Φυσικό χρώμα 
Νο 110866 Χρωματιστή 

Παιχνιδοθήκη με 4 ξύλινα κουτιά
Διαστάσεις: 43,7Χ48Χ118 εκ.

Νο 110863 Φυσικό χρώμα 
Νο 110864 Χρωματιστή 
 

530,00 € 

570,00 € 675,00 € 

729,00 € 399,00 € 

429,00 € 

98,00 € 

108,00 € 

Παιχνιδοθήκες HappyStack
Νο 192010
Παιχνιδoθήκη HappyStack διόροφη
Διαστάσεις: 81Χ39,50Χ68 εκ.

Νο 192011
Παιχνιδoθήκη HappyStack τριόροφη
Διαστάσεις: 81Χ39,50Χ101 εκ.
 
 

139,00 €

179,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Παιχνιδόκουτα

Μοντάρισμα με οδοντοτά μόρσα
για μεγαλύτερη αντοχή
Με plexi glass στην πρόσοψη 
 

Παιχνιδοθήκη με 6 ξύλινα κουτιά
Διαστάσεις: 130,5Χ48Χ61,5 εκ.

Νο 110859 Φυσικό χρώμα 
Νο 110860 Χρωματιστή 
 

538,00 € 

578,00 € 

new Διατίθενται σε όλα τα χρώματα!
Μοντάρισμα με οδοντοτά μόρσα
για μεγαλύτερη αντοχή
Με plexi glass στην πρόσοψη 
 



Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 192012 Παιχνιδόκουτο Toy Tidy με καπάκι
Νο 192013 Παιχνιδόκουτο Toy Tidy με κάθισμα
No 192014 Ρόδες για παιχνιδόκουτο αρκουδάκια
Νο 192015 Ρόδες για παιχνιδόκουτο απλές

Διαστάσεις: 31Χ43 εκ. 

Βάθος 7,5 εκ.              Βάθος: 15 εκ.         Βάθος: 22,5 εκ.          Βάθος: 30 εκ.

Καπάκι διάφανο!

Νο 193720 Παιχνιδόκουτο ρηχό
Νο 193721 Παιχνιδόκουτο μεσαίο
Νο 193722 Παιχνιδόκουτο μεγάλο
Νο 193723 Παιχνιδόκουτο Jumbo
Νο 193724 Χώρισμα (4 θέσεων)
Νο 193725 Χώρισμα (6 θέσεων)
Νο 192016 Ετικέτα μικρή (10 τεμ)
Νο 192017 Ετικέτα μεγάλη (10 τεμ)

Παιχνιδόκουτα & αξεσουάρ 

Στα χωρίσματα (4 και 6 θέσεων) τα οποία 
εφαρμόζουν ακριβώς στο ρηχό κουτί μπορούν 
να τοποθετηθούν υλικά χειροτεχνίας, 
μαρκαδόροι, ξυλομπογιές κλπ!!!

Διαθέσιμα χρώματα
Στα μεγέθη ρηχό, βαθύ και jumbo 
κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μπλε

Στο μέγεθος extra βαθύ
κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μπλε,
λαχανί, φουξ, γαλάζιο, πορτοκαλί,
διάφανα: 
κίτρινο, καρπουζί, βεραμάν, μωβ, 
γαλάζιο

Άθραυστα!

Ρηχό
Μεσαίο

Μεγάλο

Jumbo

Διάφανο καπάκι

Μαλακό κάθισμα

Σετ 4 ρόδες

Παιχνιδόκουτα Gratnells 

Αυτοκόλλητες διάφανες ετικέτες με τσεπάκι μέσα  
στο οποίο μπορεί να τοποθετηθεί ταμπελάκι

μικρή: 10,5Χ4 εκ. & μεγάλη: 16Χ11,5 εκ.

Νο 193719
Τρόλεϊ παιχνιδoθήκη με 3 κουτιά
Διαστάσεις: 35Χ43Χ62 εκ.
Δυνατότητα επιλογής χρωμάτων
 

πλαστική - πολύ ανθεκτική!

Ετικέτες

23,00 €

43,00 €

19,50 €

  9,00 €

79,50 €

11,00 €

13,70 €

15,40 €

17,90 €

  4,90 €

  4,90 €

  5,90 €

  7,90 €
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ν Διαστάσεις: 31Χ43Χ30 εκ. 

Διαστάσεις: 31Χ43 εκ. 



Νο 110884 Παιχνιδοθήκη με 4 jumbo κουτιά     70Χ47Χ77 εκ. 269,00 € 
Νο 110885 Παιχνιδοθήκη με 6 jumbo κουτιά   104Χ47Χ77 εκ. 355,00 € 

Νο 110888 
Παιχνιδοθήκη με 6 μεγάλα κουτιά   

  Διαστάσεις: 70Χ47Χ84 εκ.   

Νο 110889 
Παιχνιδοθήκη με 9 μεγάλα κουτιά 

  Διαστάσεις: 104Χ47Χ84 εκ.  

Νο 110886 
Παιχνιδοθήκη με   
8 μεσαία κουτιά   
Διαστάσεις: 70Χ47Χ77 εκ.  

Νο 110880 Παιχνιδοθήκη με   6 στενά κουτιά    36Χ47Χ67 εκ. 174,00 € 
Νο 110881 Παιχνιδοθήκη με 12 στενά κουτιά    70Χ47Χ67 εκ. 259,00 € 
Νο 110882 Παιχνιδοθήκη με 18 στενά κουτιά  104Χ47Χ67 εκ. 379,00 € 
Νο 110883 Παιχνιδοθήκη με 24 στενά κουτιά 139Χ47Χ67 εκ. 499,00 € 

Νο 110890 
Παιχνιδοθήκη με 3 μεσαία & 3 jumbo κουτιά
Διαστάσεις: 104Χ47Χ67 εκ. 

Τα συρτάρια διατίθενται σε πολλά χρώματα, διάφανα και μη

Σκελετός από 
συνθετικό ξύλο 
MDF με επέυνδυση
οξιάς στο φυσικό
χρώμα του ξύλου.
Πλαστικά κουτιά σε
τέσσερις διαφορετικές 
διαστάσεις από 
πλαστικό υψηλής
ποιότητας με 
απεριόριστη
αντοχή στην χρήση.
Ενισχυμένοι τροχοί
για εύκολη μεκίνηση.

Νο 110880

 Πλαστικά συρτάρια άθραυστα

 με απεριόριστη αντοχή

!

310,00 €

365,00 €
310,00 € 315,00 €

379,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 110887 
Παιχνιδοθήκη με 12 μεσαία κουτιά 

  Διαστάσεις: 104Χ47Χ77 εκ.

Τα κουτιά είναι διαθέσιμα σε πολλά χρώματα

Κατασκευασμένα σύμφωνα με τα  πρότυπα: 
EN 71-1:2014, ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014, ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014
Συνοδεύονται από Έκθεση Δοκιμών



Νο 111492 Πανό αποθήκευσης με 12 τσέπες
Μπορεί να κρεμαστεί στον τοίχο. Διαστάσεις: 105 x 81 εκ.

24,50 €

Νο 111491 Πανό αποθήκευσης με 6 τσέπες
Μπορεί να κρεμαστεί στον τοίχο. Διαστάσεις: 70 x 51 εκ.

14,90 €

Νο 111490 
Πανό αποθήκευσης με 3 τσέπες
Μπορεί να κρεμαστεί στον τοίχο. 
Διαστάσεις: 40 x 120 εκ.

14,40 €

Πανό αποθήκευσης παιχνιδιών

Βάση από σκληρό
ναϊλόπανο και τσέπες
από δίχτυ

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 264747
Τρέϊλερ με μαυροπίνακα
Ξύλινο. Ηλικία:3-6. Διαστάσεις: 24,9x35,6x20,1 εκ.
Τα μαύρα μέρη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
σαν μαυροπίνακας. 

52,00 €

new

Νο 113310
Τραπέζι οικοδομικού υλικού 
Ιδανικό για παιχνίδι με οικοδομικό υλικό καθώς
και για παιχνίδι με αυτοκινητόδρομους, φάρμες,
κουκλόσπιτα κ.α.
Περιλαμβάνονται 6 κουτιά αποθήκευσης Gratnells,
3 από κάθε πλευρά
Κατασκευασμένο από πλακάζ 
Διαστάσεις: 104 Χ 90 Χ 56 εκ.

369,00 €



Νο  Μπαούλο παιχνιδιών Χ193707 L
Από πολύ γερό πλαστικό υλικό αυτό το μεγάλο
μπαούλο χωράει τα πάντα
Μπορεί να χρησιμοιποιηθεί και για αποθήκευση
παιχνιδιών κήπου μιας και φέρει υποδοχή για 
κλειδαριά - λουκέτο
Χρώμα κόκκινο με γαλάζιο καπάκι
Διαστάσεις: 80Χ57Χ56 εκ. / 155 λίτρα 

Μπαούλα παιχνιδιών

Νο  Μπαούλο παιχνιδιών 193706 2XL
Από πολύ γερό πλαστικό υλικό αυτό το τεράστιο
μπαούλο χωράει τα πάντα
Μπορεί να χρησιμοιποιηθεί και για αποθήκευση
παιχνιδιών κήπου μιας και φέρει υποδοχή για 
κλειδαριά - λουκέτο
Χρώμα πράσινο με μπεζ καπάκι
Διαστάσεις: 125Χ57Χ56 εκ. / 265 λίτρα

45,00 €

41,00 €

Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

95,00 €

Νο 193740 Λεκανοθήκη Room Organizer
Τα 11 κουτιά μπορούν να χωρέσουν πολλά 
παιχνίδια. Περιλαμβάνονται στηρίγματα ασφαλείας.
Διαστάσεις: 67 x 36 x 89 εκ.

Τρόλεϊ αποθήκευσης παιχνιδιών

Νο 50 1937
Τρόλει αποθήκευσης παιχνιδιών
Κατασκευασμένο από MDF με επένδυση οξιάς
με χαραγμένη κουκουβάγια
Με 4 πολύ γερούς τροχούς και λαβές για την 
εύκολη μετακίνησή του
Διαστάσεις: 50Χ60Χ57 εκ. 

79,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
72 

Μπάλα μπαούλο!

Νο 193729
Βαγονέτο παιχνιδόκουτο
Διαστάσεις: 75Χ53Χ51 εκ.

Νο 193738 Λεκάνη τετράγωνη
Διαστάσεις: 38Χ38Χ16 εκ.  

Νο 193739 Λεκάνη γωνιακή
Διαστάσεις: 38Χ38Χ16 εκ.  

Διαθέσιμα χρώματα: κίτρινο, κόκκινο, πράσινο & μπλε

Πολύ γερές!

Νο 110876
Παιχνιδοθήκη 

με 6 λεκάνες  
Διαστάσεις: 

42Χ44Χ118 εκ. 

Νο 110875  
Παιχνιδοθήκη με 8 λεκάνες  
Διαστάσεις: 74Χ44Χ84 εκ. 

λεκάνεςλεκάνες8 8 

λεκάνεςλεκάνες6 6 

Λεκανοθήκες

289,00 € 

245,00 € 

8,90 € 

8,90 € 

79,00 € 
Νο 193730 Κουτί αποθήκευσης Soccer ball
Διαστάσεις: 66Χ66Χ65 εκ.  134,00 € 

Νο 314811 Καλάθι ψάθινο βαθύ 
Διαστάσεις: 42 x 31 x 15 εκ.

9,90 €
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Κουτιά αποθήκευσης!

Για οικοδομικό υλικό, παζλ, υλικά χειροτεχνίας, πούλιες, χάντρες...

34X22X17,5 εκ.
20,5Χ14Χ10 εκ. 16X11X8 εκ. 12X8X6 εκ.

9 lt
2 lt 1 lt

0,4 lt

Νο 313730 Κουτί αποθήκευσης 0,4 lt
Νο 313731 Κουτί αποθήκευης 1 lt
Νο 313732 Κουτί αποθήκευης 2 lt
Νο 313733 Κουτί αποθήκευης 9 lt

1,30 €

1,70 €

2,00 €

5,20 €

Νο 193748 Ραφιέρα παιχνιδιών με 12 λεκανάκια
Διαστάσεις: 95,5Χ47Χ84 εκ.
Διαστάσεις κουτιών: 29,5Χ20,3Χ13,4 εκ. & 42Χ29Χ13,4 εκ.  
  

81,00 €

Νο 193715 Καλάθι απλύτων
60 λίτρα / Διαστάσεις: 45,4Χ34Χ57 εκ.  

18,50 €

Νο 193749 
Ραφιέρα παιχνιδιών με 12 μικρά λεκανάκια
Διαστάσεις: 95,5Χ35,5Χ70 εκ.
Διαστάσεις κουτιών: 29,5Χ20,3Χ13,4 εκ.  
  

67,00 €

No 262550 Βαλιτσάκι αποθήκευσης

8,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 193751 Κάδος Pacific 10 lt
Διαστάσεις: 18,9Χ23,5Χ38 εκ. 

Νο 193752 Κάδος Pacific 25 lt 
Διαστάσεις: 26Χ34Χ47 εκ. 

Νο 193753 Κάδος Pacific 50 lt
Διαστάσεις: 29,4Χ37,6Χ65,3 εκ. 

Νο 193712 Κάδος αχρήστων ξύλινος
Διαστάσεις: 39Χ33Χ50 εκ.

51,00 €

10 lt 25 lt

50 lt

7,90 €
13,90 € 21,00 €

 
Kάδοι Pacific

Νο 193702 
Κάδος - βάση για σακούλα αχρήστων
Διαστάσεις: 56Χ56X88 εκ. ύψος 

88 εκ.Για εύκολη και σταθερή 
τοποθέτηση σακούλας!

69 εκ.
100 lt

Νο 193717
Κάδος απορριμμάτων 100 lt
Διαστάσεις: 55X55Χ69 εκ.   

Νο 193700
Κάδος απορριμμάτων  55 lt
Διαστάσεις: 32,5X42Χ55 εκ.  

 
55 lt

Νο 193701
Σακούλα 
απορριμμάτων
70Χ110 εκ. / 120 lt
Ιδανική για το Νο 3702
 

34,00 € 0,24 €

52,50 € 17,90 €

 
Kάδοι Ιnox mat

Νο 193756 Κάδος με πεντάλ 5 lt  (20Χ29 εκ. ύψος)

Νο 193757 Κάδος με πεντάλ 12  lt (25Χ39 εκ. ύψος)  

Νο 193758 Κάδος με πεντάλ 20  lt (29Χ43 εκ. ύψος) 

Νο 193759 Κάδος με πεντάλ 30  lt (29Χ65 εκ. ύψος) 

 

11,00 €

19,00 €

26,00 €

38,00 €

Νο 193760
Χαρτοδοχείο inox 30 lt
με υδραυλικό μηχανισμό
Διαστάσεις: 25Χ40Χ62 εκ.

105,00 €

Με κεφαλή χρωμίου

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
74 

δ
ο

χε
ία

 α
π

ο
ρ

ρ
ιμ

μ
ά

τω
ν



Νο 193704 Δοχείο πεντάλ 70 λίτρων 
Διαστάσεις: 50Χ41Χ66 εκ.

Δεν έρχονται σε επαφή με τα χέρια μας!

2 χρώματα!

Νο 193711 
Δοχείο ανακύκλωσης με 
καπάκι για χαρτιά
Διαστάσεις: 52Χ29Χ69 εκ.

Δοχείο ανακύκλωσης για χαρτιά!

60 λίτρα

70 λίτρα

ανακύκλωση 

79,00 €
134,00 €

Νο 193743 Κουβάς τροχήλατος μονός
Νο 193745 Κουβάς τροχήλατος διπλός
Νο 193746 Σφουγγαρίστρα με κοντάρι αλουμινίου

87,00 €

29,90 €

25 lt

25 lt

Νο 193754 Κάδος London
Διαστάσεις: 25X32X39 εκ.

Νο 193755 Κάδος Jean
Διαστάσεις: 25X32X39 εκ.

Πλαστικός με όψη jean

14,90 €

14,90 €

Νο 193761
Συσκευή κρεμοσάπουνου
inox 1100 ml με κλειδί
Διαστάσεις: 9,5Χ11Χ32 εκ.

Νο 193762
Συσκευή χειροπετσέτας inox
για 400 φύλλα
Διαστάσεις: 28,5Χ10,5Χ26,5 εκ.

39,90 €
49,90 €

Νο 193770
Κάδος πλαστικός σαλιγκάρι

 Διαστάσεις: 65Χ35Χ67 εκ.

37,50 € 37,50 €

Νο 193771
Κάδος πλαστικός βάτραχος
Διαστάσεις: 50Χ25Χ60 εκ.

59,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 110900
Τρόλεϊ για χαρτόνια 
και σύνεργα ζωγραφικής και χειροτεχνίας. 
Περιλαμβάνει 2 ξύλινα συρτάρια διακοσμημένα 
με παλέτα χρωμάτων καθώς και ειδική θέση για μπουκάλια τέμπερας. 
Διαστάσεις: 105X65X88 εκ.
Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα: 
EN 71-1:2014 
ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014
Συνοδεύεται από από Έκθεση Δοκιμών

474,00 €

Τρόλεϊ για χαρτόνια

Νο 110902  
Τρόλεϊ για χαρτόνια 
και σύνεργα ζωγραφικής και χειροτεχνίας. 
Τα  τρία ράφια του είναι κινητά και στις δύο 
όψεις και περιλαμβάνει 6 ξύλινα συρταράκια 
αποθήκευσης υλικού.
Διαστάσεις: 103X64X95 εκ.

569,00 €

Τρόλεϊ για όρθια χαρτόνια

Νο 110925  
Τρόλεϊ για όρθια χαρτόνια 
και σύνεργα ζωγραφικής και χειροτεχνίας 

Είναι διπλής όψης και περιλαμβάνει 
4 θέσεις για όρθια χαρτόνια,
2 ράφια για χαρτόνια, 
6 πλαστικά συρτάρια αποθήκευσης υλικού
και πολλά σταθερά χωρίσματα στο επάνω μέρος.
Διαστάσεις: 112X63X99 εκ.

569,00 €

Σταθερά χωρίσματα 
στο πάνω μέρος! 

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Σταθερά χωρίσματα στο πάνω μέρος! 
Περιλαμβάνει 6 πλαστικά συρτάρια αποθήκευσης!  



Συρταριέρα για χαρτόνια 
με τρία ντουλάπια 
Διαστάσεις: 110Χ70Χ122 εκ.

Νο 110831 
Φυσικό χρώμα  710,00 €

Νο 110832  
Χρωματιστή   749,00 €

Συρταριέρα για χαρτόνια
Διαστάσεις: 111Χ70Χ82 εκ.

Νο 110827 Φυσικό χρώμα  519,00 €
549,00 €Νο 110828 Χρωματιστή  

105,00 €

Χαρτονοθήκη

Βαγονέτο ζωγραφικής

Νο 110926
Βαγονέτο ζωγραφικής βοηθητικό
Ιδανικό για την αποθήκευση υλικών ζωγραφικής 
όπως πινέλα, τέμπερες κλπ. Περιλαμβάνει 12 κυπελάκια τέμπερας
σε ειδικές θέσεις - σφηνώματα. Διαστάσεις: 79Χ50Χ65 εκ.

199,00 €

347,00 €

Νο 110726 Ραφιέρα χαρτονοθήκη  
Με 14 ράφια (τα 11 συρταρωτά) με
ξύλινες χρωματιστές λαβές
Διαστάσεις: 75Χ52Χ201 εκ. 

489,00 €

14 ράφια

Νο 110901  
Χαρτονοθήκη 

κυλιόμενη 
Με 4 χωρίσματα

Διαστάσεις: 50Χ50Χ71 εκ. 

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 110927 Ραφιέρα χαρτονιών 
Με 7 ράφια (τα 6 ανοιγόμενα) για την αποθήκευση χαρτονιών. 
Με κυματιστά τελειώματα στα ράφια και λαβές για το άνοιγμα των ραφιών.
Διαστάσεις: 78Χ60Χ87 εκ.

Ρόδες με φρένο 
για εύκολη μετακίνηση!

Ραφιέρα χαρτονιών



Βγαίνουν σε όλα τα χρώματα!

Νο 111124 Εταζιέρα τοίχου 
Διαστάσεις: 93Χ20Χ24 εκ.

Νο 111102
Εταζιέρα τοίχου - σπιτάκι
Διαστάσεις: 90Χ22Χ112 εκ.

Νο 111123 Εταζιέρα τοίχου 
Διαστάσεις: 66Χ20Χ44 εκ.

Νο 111104 Εταζιέρα τοίχου
Διαστάσεις: 120Χ22Χ69 εκ.

Eταζιέρες τοίχου 

Νο 111122
Εταζιέρα τοίχου κροκόδειλος
Διαστάσεις: 133Χ22Χ26 εκ.
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129,00 €    

109,00 €    

119,00 €    

143,00 €    

126,00 €    

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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1

2

60Χ20Χ35 εκ.
90Χ20Χ35 εκ.

60Χ20Χ65 εκ. 90Χ20Χ65 εκ.

180Χ20Χ65 εκ. 180Χ20Χ65 εκ.

Νο 111105 Νο 111107

1
2

Νο 111117 Εταζιέρα     120Χ30Χ23 εκ.  119,00 €
49,00 €Νο 111118 Ντουλαπάκι   28Χ28Χ30 εκ.

Εταζιέρα τοίχου 
με πολλές 
δυνατότητες 
συνδυασμών.
Βιδώνεται στον 
τοίχο σε 
οποιαδήποτε 
κατέυθυνηση.

Χρώματα & βερνίκια νερού!
Εταζιέρες τοίχου 

Σύνθεση τοίχου 

110,00 €    

Νο 111109 Νο 111111

72,00 €    

72,00 €    

53,00 €    

151,00 €    

Νο 111113 Νο 111115

196,00 €    

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Εταζιέρες τοίχου 



Πίνακες κιμωλίας & εργασιών!

 Aπό συνθετικό ξύλο MDF 
με επένδυση οξιάς. 

Διαστάσεις: 146Χ100 εκ.

Τα έργα και οι δημιουργίες 

των παιδιών θα πρέπει να 

προβάλλονται με τάξη και 

καλαισθησία στους 

χώρους του 

Παιδικού Σταθμού

Επένδυση προαιρετικά με ύφασμα 

σε χρώμα της επιλογής σας!

Πινακάκια εργασιών 

Νο 111284  Παραλληλόγραμμο
Διαστάσεις: 80X160 εκ.

Νο 111285  Τετράγωνο
Διαστάσεις: 80Χ80 εκ.

Νο 111286  Τρίγωνο
Διαστάσεις: 80Χ70 εκ. 

Ελαφαντάκι
Νο 111274  Πίνακας κιμωλίας
Νο 111275  Πίνακας εργασιών

 
Σκυλάκι

Νο 111276  Πίνακας κιμωλίας
Νο 111277  Πίνακας εργασιών

199,00 €

199,00 €

102,00 €

61,00 €

56,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
80 

γ
εν

ικ
ή

 ε
π

ίπ
λ
ω

σ
η

 -
 ε

ξο
π

λ
ισ

μ
ό

ς
πίνακες

199,00 €

199,00 €
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Το πλαίσιο είναι από ξύλο 
φουρνιστής  οξυάς και το ταμπλό 
από ειδική επιφάνεια για κιμωλία
σε χρώμα πράσινο.

Βγαίνουν σε όλες τις διαστάσεις!!

Πίνακες ανάρτησης εργασιών

Νο 111280  120Χ100 εκ.

Νο 111281  150Χ120 εκ.

Νο 111282  200Χ120 εκ.

Πίνακες κιμωλίας

Νο 111270  120Χ100 εκ.

Νο 111271  150Χ120 εκ.

Νο 111272  200Χ120 εκ.

149,00 €

168,00 €

215,00 €

149,00 €

168,00 €

215,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Το πλαίσιο είναι από ξύλο 
φουρνιστής οξυάς και το 
ταμπλό από ινσουλάιτ 
επενδυμένο με τσόχα ή άλλο 
ύφασμα σε διάφορα 
χρώματα.

Aπό συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς. 
Διαστάσεις: 150X120 εκ.

Πίνακας ανάρτησης εργασιών

Τον πίνακα τραινάκι θα τον βρείτε 
με καθρέφτη στη σελ. 425

Επένδυση προαιρετικά με ύφασμα σε χρώμα της επιλογής σας! Διαστάσεις: 150X120 εκ.

Πίνακας κιμωλίας

229,00 €

225,90 €

229,00 €

225,90 €

Πίνακας ζωάκια
Νο 111180  Πίνακας κιμωλίας
Νο 111181  Πίνακας εργασιών
 
Πίνακας τραινάκι
Νο 111182  Πίνακας κιμωλίας
Νο 111183  Πίνακας εργασιών

Πίνακες κιμωλίας

Πίνακες ανάρτησης εργασιών

Διαθέσιμα χρώματα τσόχας

Πράσινο Λαχανί Μπλε

Πορτοκ. Μπεζ Γαλάζιο

Κόκκινο



Νο 111306 Μαγνητικός πίνακας πράσινος 90X60 εκ.

 120Χ90 εκ.  Νο 111307 Μαγνητικός πίνακας πράσινος

Νο 111301 Μαγνητικός πίνακας λευκός 90X60 εκ.

 120Χ90 εκ.Νο 111302 Μαγνητικός πίνακας λευκός
 150Χ90 εκ.Νο 111303 Μαγνητικός πίνακας λευκός
 200Χ100 εκ.Νο 11130  Μαγνητικός πίνακας λευκός4
240Χ120 εκ.     Νο 111305 Μαγνητικός πίνακας λευκός 

52,00 €

  81,00 €

  24,00 €

39,00 €

44,00 €

 141,00 €

Νο 111320 Πίνακας φελλού  90Χ60 εκ. 

 120Χ90 εκ.Νο 111321 Πίνακας φελλού
150Χ100 εκ. Νο 111323 Πίνακας φελλού 
200Χ100 εκ.Νο 111322 Πίνακας φελλού 

19,00 €

πλαίσιο αλουμινίου

πλαίσιο αλουμινίου

31,00 €

42,00 €

52,00 €

62,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Πίνακες μαρκαδόρου μεταλλικοί - μαγνητικοί πολύ λεπτοί με μεγάλη αντοχή

Διαθέσιμα χρώματα: λευκό, γαλάζιο, λαχανί, ροζ

Πιθανή διάταξη των πάνελ

82 

new
Νο 111330 Πίνακας λευκός σμάλτου  75Χ115 εκ.    Εγγύηση: 25 έτη 

Νο 111331 Πίνακας λευκός σμάλτου  100Χ150 εκ.  Εγγύηση: 25 έτη 

Νο  Πίνακας λαχανί λακαριστός  111334        Εγγύηση: 2 έτη  75Χ115 εκ.  

Νο  Πίνακας γαλάζιος λακαριστός  111335    Εγγύηση: 2 έτη  75Χ115 εκ.  

Νο  Πίνακας ροζ λακαριστός  111336             75Χ115 εκ.    Εγγύηση: 2 έτη 

Νο 111332 Πίνακας λευκός professional   75Χ115 εκ.   Εγγύηση: 15 έτη 

 Νο 111333 Πίνακας λευκός professional  100Χ150 εκ.  Εγγύηση: 15 έτη 

 75,00 €
 75,00 €
 75,00 €

90,00 €

139,00 €

217,00 €

292,00 €

Μαγνητικές επιφάνειες
και θέσεις για 
μαρκαδόρους

Πολυλειτουργικά μαγνητικά πάνελ τα οποία λόγω του μοντέρνου τους σχεδιασμού χωρίς πλαίσια, 
μπορούν να τοποθετηθούν κάθετα και οριζόντια στον τοίχο δημιουργώντας έτσι μεγάλες επιφάνειες γραφής.
Είναι διαθέσιμa σε πολλά χρώματα και φτιαγμένα από ατσάλι 1 χιλ. με τέλειο φινίρισμα
Οι κωδικοί 111330 & 111331 είναι επισμαλτωμένοι ενώ οι κωδικοί 111332 & 111333 φέρουν φιλμ προστατευτικό 
PET για ενίσχυση της αντοχής.  Κάθε πίνακας περιλαμβάνει θέση για την αποθήκευση των μαρκαδόρων. 
Οι επιφάνειες είναι κατάλληλες για όλους τους τύπους των μαρκαδόρων ασπροπίνακα.

Μαγνητικός πίνακας & πίνακας κιμωλίας

Μαγνητικός πίνακας
& πίνακας μαρκαδόρου

Πίνακας φελλού



Νο 111314 Πίνακας σύννεφο 115Χ75 εκ. 

Νο 111315 Πίνακας σύννεφο 150Χ100 εκ. 

 

Μεταλλικός πίνακας

Μεταλλικός πίνακας

Talk - Πίνακας μαρκαδόρου και μαγνητικός

Νο 111316 Πίνακας talk 115Χ75 εκ. 

Νο 111317 Πίνακας talk 150Χ100 εκ. 

 

105,00 €

159,00 €
105,00 €

159,00 €

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σας πίνακας 
ανακοινώσεων με μαγνήτες

Σύννεφο - Πίνακας μαρκαδόρου και μαγνητικός

Νο 111179 
Ράγα φελλού για ανάρτηση εργασιών

Ράγα φελλού

Νο 181177 Αερόστατα με σχοινάκια για ανάρτηση εργασιών

 σχοινάκι: 2 μέτρα

26,00 €

26,00 €

  26,00 €

 σχοινάκι: 2 μέτρα

Νο 111312 Ράγα φελλού 1 m

Νο 111313 Ράγα μαγνητικού ασπροπίνακα 1 m

29,00 €

29,00 €

 φάρδος: 5 εκ. / 4 γάντζοι

Νο 181178 Πουλάκια με σχοινάκι για ανάρτηση εργασιών 

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 184020 
Λουλούδια ασπροπίνακες σετ 3 τεμ. 
Μεγάλο: 69Χ63 εκ. Μεσαίο: 39Χ33 εκ. 
Μικρό: 30Χ27 εκ.
Λειτουργούν σαν ασπροπίνακες 

35,90 €

αυτοκόλλητα τοίχου

Διαστάσεις: 100Χ10 εκ.



Νο 162285 
Πίνακας ανακοινώσεων
Μαγνητικός με συνθετικό τζάμι  κλειδί&
Διαστάσεις: 70Χ100 εκ. 

Νο 162287 
Πίνακας ανακοινώσεων
Με φελλό, συνθετικό τζάμι και κλειδί
Διαστάσεις: 52Χ70 εκ. 

139,00 €121,00 €

Νο 162286
Πίνακας ανακοινώσεων μαγνητικός με πορτάκι
Συνθετικό τζάμι και κλειδί στην πόρτα
Διαστάσεις: 68Χ51Χ5 εκ. 

Νο 162284
Πίνακας ανακοινώσεων μαγνητικός με πορτάκι
Συνθετικό τζάμι και κλειδί στην πόρτα
Διαστάσεις: 100Χ70Χ5 εκ. 

81,00 €

49,00 €

Νο 111287 Καβαλέτο με φελλό
για ανακοινώσεις
Διαστάσεις πίνακα: 50Χ80 εκ. 
Συνολικό ύψος: 125 εκ.
Διαθέσιμο σε πολλά χρώματα

Φελλός

Νο 110935 
Κυλιόμενο σταντ
με μαγνήτη και φελλο.
Διαστάσεις: 76Χ50Χ140 εκ. 

Μαγνητικός

129,00 €

297,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 262902 Μαγνητική αυτοκόλλητη ταινία 
Μήκος: 5 m. Κολλήστε την ταινία πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια.
Μπορείτε να τοποθετήσετε μαγνήτες πάνω της.

18,90 €

Νο 313405 Φύλλο λευκό ασπροπίνακα  
Διαστάσεις: 50Χ70 εκ. 

 

17,70 €

Ο πιο απλός τρόπος 
για να αποκτήσει κανείς
ένα μαγνητικό ασπρο-
πίνακα μαρκαδόρου
Λειτουργεί σαν 
κανονικός μαγνητικός 
πίνακας. Είναι 
αυτοκόλλητος και 
κολλάει σε οποιαδήποτε 
επιφάνεια.
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Πίνακες παρουσίασης flipchart

Νο 111310 Πίνακας τροχήλατος
Διαστάσεις πίνακα: 68Χ105 εκ.
Συνολικό ύψος: 190 εκ. 

Νο 111311 Πίνακας με τρίποδο
Διαστάσεις πίνακα: 68Χ105 εκ.
Συνολικό ύψος: 187 εκ.  
 

179,00 €  

107,00 €  

Νο 333166 Μπλοκ flipchart
Διαστάσεις: 60Χ80 εκ.  / 30 φύλλα

4,50 €



Κορδόνι με μανταλάκια

Νο 262808
Σετ 15 μανταλάκια με κορδονι 2,8 μέτρα

 

 
Μανταλάκι: 6,5 εκ. 
Τα μανταλάκια περνάνε στο κορδόνι
 

7,90 €

 

Νο 262806 Γιγάντια μανταλάκια 10,5 εκ. / 4 χρώματα / 20 τεμ.

 
9,90 €

Νο 313038 
Σετ 12 μανταλάκια χρωματιστά με φιγούρες

  3,10 €

Νο 337302 Μαγνητάκια στρόγγυλα
2 εκ. / 4 χρώματα
40 μαγνητάκια

Νο 313090 
Μαγνητική αυτοκόλλητη ταινία 

Διαστάσεις: 300Χ2 εκ.
Η μία της πλευρά είναι αυτοκόλλητη και επιτρέπει τη χρήση 
της για την τοποθέτηση αντικειμένων σε μεταλλική επιφάνεια.

Μαγνητική 
αυτοκόλλητη ταινία

Μαγνητάκια

7,10 €

4,30 €

Νο 337303 
Μαγνητάκι Πασχαλίτσα

4,5 εκ.  

1,10 € / τεμ.

Νο 313407 Φύλλα μαγνητικά πολύχρωμα 
Περιλαμβάνει 7 φύλλα Α4 σε διαφορετικά χρώματα.

Νο 313408 Φύλλα μαγνητικά λευκά 
Περιλαμβάνει 5 λευκά φύλλα Α4.

12,50 €

7,50 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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new

Νο 268721 
Μαγνητάκι Happy Face
Διάμετρος: 4,5 εκ. 

1,10 € / τεμάχιο

new



Νο 353564 Σουπλά Chicken home
Διαστάσεις: 40Χ30 εκ. 

Νο 353565
Σετ κουτάλι  - πιρούνι
μελαμίνη Winnie the Pooh

15 εκ.

3,00 €

5,30 €

Πολυκαρβουνικά κουτάλια και πιρούνια

Διαθέσιμο σε πολλά χρώματα

Νο 353557 Κουτάλι-πιρούνι-μαχαίρι πολυκαρβουνικό

2,80 €

Νο 363539 Tραπεζομάντηλο 100% polyester
Διαστάσεις: 160Χ120 εκ. 
 
 

10,50 €

Νο 353558 Κουτάλι πολυκαρβουνικό

1,20 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Τραπεζομάντηλα

Νο 363552 Ποδιά ενηλίκων λαχανί πουά
100% polyester. Διαστάσεις: 63x91 εκ.  
Πλένεται στους 30°C. 
 

5,20 €

new

πλαστικό

Για τo μενού της ημέρας...

Νο 184870 
Πινακίδα μενού Mr Chef
Διαστάσεις: 38Χ68 εκ.

   12,90 €

new

Τραπεζομάντηλα πλαστικά με το μέτρο

Νο 363555 

 

Νο 363556 

 

Νο 363557 

 

Πλαστικό τραπεζομάντηλο
εξαιρετικής ποιότητας
με φάρδος 140 εκ. κομμένο 
με το μέτρο
 
 

3,20 € / μέτρο



Πολυκαρβουνικά πιάτα Ολοκαίνουργια σειρά γερμανικής κατασκευής, από 
πολυκαρβουνικό υλικό απολύτως υγιεινό, και πολύ 
ανθεκτικό για να αντέχει στη σκληρή καθημερινή 
μεταχείριση και τα χτυπήματα. Κατάλληλα για πλύσιμο 
σε πλυντήρια πιάτων και ζέσταμα σε φούρνο 
μικροκυμμάτων. Αντοχή: - 40  C έως + 125  C Ο Ο

Διαθέσιμα σε 7 χρώματα: κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μπλε,
πορτοκαλί, λαχανί, γαλάζιο

 άθραυστα!

Νο 353570 Πιάτο 24 εκ. 
Νο 353581 
Αντιολισθητική βάση πιάτου
 

Νο 353575 Ποτήρι 12 εκ. 

Νο 353578 Κανάτα 1,5 ltΝο 353579 Κανάτα με καπάκι 1,3 lt

Νο 353571 Πιάτο βαθύ  19 εκ. Νο 353573 Μπωλ επιδόρπιου  13 εκ. Νο 353580 Ποτήρι  7,5 εκ.

     4,70 €

     5,50 €

Νο 353572 Πιάτο φρούτου 19 εκ. Νο 353574 Μπωλ παγωτού 11 εκ. Νο 353577 Κούπα με λαβή 7,5 εκ. 

 4,20 €

 3,60 €

     3,90 €

     3,90 €

     11,00 €

17,90 €
Διαθέσιμη σε τέσσερα
χρώματα και διάφανη!

Νο 353576 Ποτήρι νερού διάφανο
 3,80 €

 3,80 €

3,90 €

12 εκ.

6,40 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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5 χρόνια εγγύηση



Πιάτα μελαμίνης

Διαστάσεις: 26,5Χ24,5 εκ. 

3 θέσεις

Πλήρης σειρά από σκέυη για καθημερινή 
χρήση. 
Από ειδικό άθραυστο υλικό απολύτως 
υγιεινό, που αντέχει στη σκληρή μεταχείριση 
και τα χτυπήματα. 
Χρώματα αναλλοίωτα σε σκεύη που 
δεν χαράζουν και δεν έχουν πόρους. 
Κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήρια πιάτων. 
Χρώματα:  κίτρινο & κόκκινο.

Α/Α  ΚΩΔ.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                           €
 1     3501    ΠΙΑΤΟ ΒΑΘΥ          35 19,5 εκ 3, 05

3,80 2     3502    ΠΙΑΤΟ ΡΗΧΟ         35 22,5 εκ
3, 0 3     3503    ΠΙΑΤΟ ΦΡΟΥΤΟΥ  35 18,5 εκ 1
3,90 4     3504    ΡΑΒΙΕΡΑ                35 26 εκ.   

0 5     3505    ΠΙΑΤΕΛΑ  Α       35  29 εκ.      5,0
7,10 6     3506    ΠΙΑΤΕΛΑ  Β            35 34,5 εκ.
9, 0 7     3507    ΠΙΑΤΕΛΑ  Γ             35 40 εκ. 2

     3, 0 8     3508    ΣΑΛΑΤΙΕΡΑ         35 20 εκ. 8
9,10 9     3509    ΣΑΛΑΤΙΕΡΑ ΜΕΓ.  35  25 εκ.  
3,9010    3510    ΚΑΠΑΚΙ ΣΑΛΑΤ.              35
2,7011    3511    ΜΠΟΛ ΣΑΛΑΤΑΣ  35 18X4,5 εκ

3, 012    3512    ΜΠΟΛ ΚΟΝΣΟΜΕ 35 14X7 εκ 2
2, 013    3513    ΜΠΟΛ ΠΑΙΔΙΚΟ   35 15X5 εκ 7
1, 014    3514    ΜΠΟΛ ΠΑΓΩΤΟΥ  35 12,5 εκ 8

         3,4015    3515    ΚΟΥΠΑ                      35
2,7016    3516    ΠΟΤΗΡΙ ΝΕΡΟΥ                35

         3,0017    3517    ΦΛΙΤΖΑΝΙ                 35
2,3018    3518    ΠΙΑΤΑΚΙ ΦΛΙΤΖ.               35
1,2020    3520    ΘΗΚΗ ΟΔΟ/ΔΩΝ              35

    6,4021    3521    ΚΑΝΑΤΑ 1,2    35 LT          
6, 022    353522    ΔΙΣΚΟΣ ΣΤΡ. 36 ΕΚ.          5

         3, 023   353523  ΔΙΣΚΟΣ ΜΙΚΡΟΣ   28 εκ. 4
  ΔΙΣΚΟΣ ΜΕΣΑΙΟΣ 24   353524   34 εκ.   4,90
  6, 025   353525   ΔΙΣΚΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ 40 εκ.  9

  3, 026    353526                 ΔΙΣΚΟΣ ΟΒΑΛ    6
4, 0 27    3527    ΔΙΣΚΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ           35 6

1

2
3

5

6

7

4

9

10
12

11

8

13
14

20

16

21

17
18

15

22

23

24
25

26
Νο 363630
Ποτηρόπανο βαμβακερό 50Χ70 εκ. 

 

    1,40 €

27

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Πολύ γερά, υγιεινά σκέυη



Νο 353541 Πιρούνι μεγάλο   1,40 €
40 €Νο 353542 Κουτάλι μεγάλο  1,
20 €Νο 353543 Μαχαίρι                2,

1,0  €Νο 353544 Πιρούνι μικρό     0
1,0  €Νο 353545 Κουτάλι μικρό    0

Σειρά Atena 18/0

Νο 3535  Πιρούνι μεγάλο   34 2,90 €
2,90 €Νο 3535  Κουτάλι μεγάλο   35

 2,90 €Νο 353533 Μαχαίρι               
2,50 € No 3536 35 Πιρούνι μεσαίο   

Νο 353537 Κουτάλι μεσαίο  2,50 €
  1,35 €Νο 353538 Πιρούνι μικρό   
 1,35 €Νο 353539 Κουτάλι μικρό   

Σειρά Toled  18/10

18 εκ. 

18 εκ. 

19 εκ. 

19 εκ. 

14,5 εκ. 

19 εκ. 

14,5 εκ. 

Νο 354506 Μπωλ μελαμίνης 16 εκ.

 
 

1,80 €

Νο 110951 Τραπέζι ανοξείδωτο 110Χ70Χ86 εκ. 
Νο 110952 Τραπέζι ανοξείδωτο 140Χ70Χ86 εκ. 
Νο 110953 Τραπέζι ανοξείδωτο 160Χ70Χ86 εκ.
Νο 110954 Τραπέζι ανοιξείδωτο 200Χ70Χ86 εκ.

Ανοξείδωτα τραπέζια

Νο 354503 Πιάτο 18,5 εκ.

 
 

Νο 354504 Πιάτο φρούτου   20 εκ.

 
 

2,30 €

249,00 €

Νο 354505 Πιάτο ρηχό μεγάλο   25 εκ.

 
 

2,90 €

Νο 354507 Δισκάκι - πιάτο μελαμίνης   20Χ29 εκ.

 
 

2,90 €

Ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

354,00 €

405,00 €

479,00 €

2,80 €

Νο 3535 1 Πιρούνι μεγάλο   9 1,50 €
50 €Νο 3535 2 Κουτάλι μεγάλο  9 1,

2,10 €Νο 3535 3 Μαχαίρι                9
 0,90 €Νο 3535  Πιρούνι μικρό    94

Νο 3535 5 Κουτάλι μικρό  9   0,90 €

Σειρά Simpol 18/10

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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1 2

Κορδόνι ή λάστιχο

Γιλέκο 

Νο 363546 Σαλιάρα πετσετέ με λαιμουδιά 
Νο 363547 Σαλιάρα πετσετέ με κορδόνι
Νο 363548 Σαλιάρα πετσετέ με λάστιχο

1

2

     5,20 €

     4,90 €

     4,90 €

Βαμβακερή πετσετέ λευκή σαλιάρα

Πετσετέ σαλιάρα με λαιμουδιά

Πλαστική σαλιάρα γιλέκο

Πετσετέ σαλιάρα

Σαλιάρα βαμβακερή με 
πλαστικό κάλυμμα

& κορδόνι

Νο 363627 Κάλυμμα τραπεζιού πλαστικό 
 

 

5,90 €

Νο 363545 Σαλιάρα πετσετέ με λαιμουδιά
Διαθέσιμη σε  χρώματα6 assorted 
Διαστάσεις: 26Χ38 εκ. / 65% βαμβακερό 35% polyester
 
 

2,90 €

1

2

1

2

Νο 363543 Σαλιάρα με πλαστικό κάλυμμα
 

Νο 363544 Σαλιάρα πλαστική γιλέκο
Διαθέσιμη σε λαχανί
Διαστάσεις: 32Χ39 εκ. 
 
 

2,10 €

Νο 363542 Σαλιάρα πετσετέ κορδόνι
Διαστάσεις: 30Χ30 εκ. 100% βαμβακερή
Πλένεται στους 60  C
 
 

o

12,90 €

Βαμβακερή 100% 

2,80 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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ς Πλαστικό κάλυμμα τραπεζιού με λάστιχα στις γωνίες

Ταιριάζει σε τραπέζι 120Χ60 εκ. / Διαθέσιμο σε 2 αποχρώσεις



Νο 110920 
Τρόλεϊ σερβιρίσματος 
Διόροφο από ξύλο φουρνιστής 
οξιάς και επένδυση φορμάικας τα ράφια. 
Διαστάσεις: 89Χ59Χ97 εκ. 

Διαστάσεις: 91Χ59Χ93 εκ. 

Νο 110921 Τρόλεϊ σερβιρίσματος 
Τριόροφο από ξύλο φουρνιστής οξιάς και επένδυση 
φορμάικας τα ράφια. Διαστάσεις:100Χ60Χ97 εκ. 

Νο 110370 Τραπέζι κουζίνας  
Σκελετός από μασίφ ξύλο φουρνιστής οξιάς και
επιφάνεια από MDF επενδυμένο με φορμάικα
Διαστάσεις: 150Χ80Χ75 εκ.
Οι καρέκλες δεν περιλαμβάνονται
 
     

   255,00 €    289,00 €

   295,00 €

Νο 110212 Καρέκλα κουζίνας
Πόδια χρωμίου, κάθισμα & πλάτη 
πολυπροπυλενίου  

29,90  €

Κάθισμα και πλάτη 
πολυπροπυλενίου

Νο 110213 Καρέκλα κουζίνας
Ξύλινα πόδια, κάθισμα & πλάτη 
πολυπροπυλενίου  

57,90  €

Νο 110923 Τρόλεϊ σερβιρίσματος ανοξείδωτο 
με τρία ράφια, με ειδική επιφάνεια κάτω από τα ράφια 
για ελλάτωση του θορύβου και στρόγγυλους προφυλακτήρες
για προστασία από τα χτυπήματα. 

Τρόλεϊ σερβιρίσματος

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 110371 Τραπέζι κουζίνας  
Διαστάσεις: 120Χ80Χ73 εκ.      

Λευκή επιφάνεια
από πολυπροπυλένιο
& ξύλινα πόδια

new

new

Νο 110211 Καρέκλα κουζίνας
Διαστάσεις: 42Χ42Χ87 εκ. Ύψος καθίσματος: 46 εκ.   

195,00 €

55,00  €

149,00 €



Μοκέτες  Ριγέ κυψέλη με μπουκλέ πέλος και αντιολισθητική βάση από latex - Πάχος: 5 χιλ.

Βγαίνουν σε όλες τις επιθυμητές 
διαστάσεις & σε ροτόντα  

17,50 € / τ.μ.

19,50 € / τ.μ.

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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 Μοκέτες  Ριγέ με μπουκλέ πέλος και αντιολισθητική βάση από latex - Πάχος: 5 χιλ.

Σύνθεση: 100% PP
Ύψος πέλους: 4 χιλ. 
Βάρος πέλους 
ανά m2: 400 γρ.  
Συνολικό βάρος 
ανά m2: 1.030 γρ.

Σύνθεση: 100% PP
Ύψος πέλους: 6 χιλ. 
Βάρος πέλους 
ανά m2: 520 γρ.   
Συνολικό βάρος 
ανά m2: 1.600 γρ.

Νο 363442 Μπεζ Νο 363443 Κόκκινη Νο 363444 Γκρι Νο 363445 Καφέ

Νο 363470 Μπεζ Νο 363471 Καφέ Νο 363472 Γκρι Νο 363473 Πολύχρωμη

28,00 € / τ.μ.

28,00 € / τ.μ.

Χρήση: Επαγγελματική  Σύνθεση: 100% PP Stainsafe®  Βάρος πέλους: 900 gr/m2  Συνολικό βάρος: 2.380 gr/m2  Πυκνότητα: 209.350 kn/m2
Πάχος πέλους: 4,4 mm  Συνολικό πάχος: 7,4 mm  Υπόστρωμα: Action Bac  Αντοχή σε καρέκλες με ροδάκια: ΝΑΙ
Αντιστατικότητα: <2kV (αντιστατική)  Ακαυστότητα: Cfl-s1 (βραδύκαυστη)  Ηχομόνωση: 23 db (ικανοποιητική)
Διαθέσιμες διαστάσεις:  200 Χ 400 εκ., 250 Χ 400 εκ., 300 Χ 400 εκ., 350 Χ 400 εκ., 400 Χ 400 εκ.  Για ειδικές διαστάσεις επικοινωνήστε μαζί μας 

Μοκέτa Olympus

new

Νο 363516 
Μοκέτα Olympus μπλε

Νο 363510 
Μοκέτα Olympus πράσινη

Νο 363511 
Μοκέτα Olympus κόκκινη 

Νο 363515
Μοκέτα Olympus μπλε ραφ

Νο 363512 
Μοκέτα Olympus καφέ 

Νο 363513
Μοκέτα Olympus εκρού 

Νο 363517 
Μοκέτα Olympus γκρι ανοιχτό

Νο 363514 
Μοκέτα Olympus γκρι σκούρο
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28,00 € / τ.μ.

Μοκέτa Olympus new

28,00 € / τ.μ.

Νο 363520 Μοκέτα Elton μπεζ ανοιχτό Νο 363521 Μοκέτα Elton μπεζ  

Νο 363522 Μοκέτα Elton κόκκινη Νο 363523 Μοκέτα γκρι

Νο 363524 Μοκέτα Elton μπλε

Κλάση: 33 extrem/heavy
Τύπος: Cut pile
Σύνθεση: 100% PΑ
Πρώτο υπόστρωμα: Υφαντό
Δεύτερο υπόστρωμα: ΑΒ
Συνολικό βάρος: 2000gr/m2 ±15%
Συνολικό ύψος: 7,6mm
Αριθμός κόμπων: 
163.400/m2 -7,5% +10%
Σταθερότητα φωτός: ≥5
Φορητότητα: ≥4
Σταθερότητα νερού: ≥4
Κατάταξη πυρκαγιάς: Cfl-S1 1658
(βραδύκαυστο)
Βγαίνει σε όλες τις επιθυμητές
διαστάσεις

 

Με πιστοποιητικό βραδυκαυστότητας

Με πιστοποιητικό βραδυκαυστότητας

32,00 € / τ.μ.

32,00 € / τ.μ.

32,00 € / τ.μ.



Νο 363460 Φούξια 

Νο 363464 Ζαχαρί

Νο 363461 Χρυσαφί

Νο 363465 Γαλάζιο

Νο 363462 Βυσσινί

Νο 363466 Μπεζ

Νο 363463 Μόκα

Νο 363467 Σοκολατί

22,90 € / τ.μ.

14,90 € τ.μ.

22,90 € / τ.μ.

22,90 € / τ.μ.

22,90 € / τ.μ.
22,90 € / τ.μ.

14,90 € τ.μ.

14,90 € τ.μ.

23,50 € / τ.μ.

23,50 € / τ.μ.

23,50 € / τ.μ.

Βγαίνουν σε όλες τις επιθυμητές διαστάσεις 

& σε ροτόντα. 

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 363468 Πορτοκαλί Νο 363469 Λαχανί Νο 363458 Κεραμυδί Νο 363459 Βιολέ

Μοκέτες  Ριγέ 
με μπουκλέ πέλος και αντιολισθητική βάση από latex
Σύνθεση: 100% PP, Ύψος πέλους: 6 χιλ. Βάρος πέλους ανά m2: 750 γρ.   
Συνολικό βάρος ανά m2: 1.900 γρ.

Μοκέτες Βοucle με μπουκλέ πέλος
Έχουν οικολογικό υπόστρωμα και είναι αντιστατικές
Σύνθεση: 100% PP, Ύψος πέλους: 5 χιλ. Βάρος πέλους ανά m2: 500 γρ.   
Συνολικό βάρος ανά m2: 1.650 γρ.

Νο 363435 ΧρυσαφίΝο 363434 Ροζ

Νο 363437 Σιέλ

Νο 363440 Μπλε

Νο 363436 Μπεζ

Νο 363438 Κεραμυδί

Νο 363441 Μπορντώ

Νο 363439 Σοκολατί

Νο 363422 Μπεζ - χρυσό Νο 363423 Καφέ - εκρού

Νο 363421 Σιέλ / ζαχαρίΝο 363420 Γκρι / ζαχαρί

Μοκέτες Color με ξυρισμένο πέλος
Υψηλής αντοχής, κατάλληλες για επαγγελματικούς χώρους Έχουν οικολογικό υπόστρωμα και είναι αντιστατικές
Σύνθεση: 100% PP, Ύψος πέλους: 11 χιλ. Βάρος πέλους ανά m2: 900 γρ.   
Συνολικό βάρος ανά m2: 1.850 γρ.
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Νο 363484 Χαλί στρόγγυλο με σχήματα
Με αντιολισθητική βάση latex
Διάμετρος: 200 εκ.

79,00 €

Νο 363485 Χαλί στρόγγυλο με κύκλους
Με αντιολισθητική βάση latex
Διάμετρος: 200 εκ.

79,00 €

44,00 €

Διάμετρος: 200 εκ.

Διάμετρος: 200 εκ.

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 363488 
Χαλί κουτσό λιβαδάκι

Με αντιολισθητική βάση latex
Διαστάσεις: 100Χ200 εκ.

Νο 363530 Χαλί στρόγγυλο λαχανί
Με αντιολισθητική βάση latex
Διάμετρος: 200 εκ. 

79,00 €

new
Διάμετρος: 200 εκ.

Νο 363406 Μοκέτα κουτσό γκρι Διαστάσεις: 100Χ150 εκ.

33,00 € 

Νο 363487 Χαλί τριγωνικό με κύκλους
Με αντιολισθητική βάση latex  Διαστάσεις: 200Χ200 εκ.

 
Συνολική διάσταση στρόγγυλου χαλιού: 4 m

79,00 €

Με αντιολισθητική βάση latex



Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 363448 Χαλάκι Eliza 140Χ140 εκ. Νο 363457 Χαλάκι στρόγγυλο Rosalita 
Διάμετρος: 120 εκ. 

  199,00 €

  199,00 €

Νο 363450 Χαλάκι φάρμα 
Διαστάσεις: 100Χ100 εκ.

  57,00 €

42,00 € 

Νο 363408 
Μοκέτα κουτσό μπλε
Διαστάσεις: 95Χ200 εκ.

polyamide

Νο 363433 
Μοκέτα κουτσό Κάμπια γίγας
Διαστάσεις: 300Χ100 εκ.

72,00 € 

Νο 363503 Χαλάκι κουτσό θάλασσα
Με αντιολισθητική βάση latex
Διαστάσεις: 100x200 εκ.

new

44,00 €

3 μέτρα

Νο 363504 Χαλάκι παιχνίδι στόχος
Με αντιολισθητική βάση latex
Διαστάσεις: 100x300 εκ.

93,00 €

new

Νο 363402 
Μοκέτα κουτσό σαλίγκαρος
Διαστάσεις: 140Χ140 εκ.

52,00 € 

3 μέτρα

Με αντιολισθητική βάση latex



Νο 363491 Μοκετάκια στρόγγυλα με αριθμούς
Με αντιολισθητική βάση latex
10 μοκετάκια με αριθμούς 1-10 διαμέτρου 40 εκ. 

52,00 €

Νο 363451 Μοκέτα colour 
Διαστάσεις: 100Χ150 εκ.

  39,00 €

Χαλάκι πόρτας

Νο 363480 Χαλάκι πόρτας color pens
Διαστάσεις: 80Χ60 εκ. 

  19,90 €

85,00 €

Νο 363483 
Χαλάκι γωνιακό λίμνη
Διαστάσεις: 140Χ140 εκ. 

Νο 363482 
Χαλάκι γωνιακό λιβαδάκι 
Διαστάσεις: 140Χ140 εκ. 

85,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Μοκέτες υποαλλεργικές ρελιασμένες

62,00 €

Νο 363407 Μοκέτα αυτοκινητόδρομος 21,00 € / τ.μ.

Βγαίνει σε επιθυμητές διαστάσεις

new

new

Νο 363531 
Δάπεδο αναδιπλούμενο μπεζ αυτοκινητόδρομος
Διαστάσεις: 177 x 197 εκ. Πάχος: 1 εκ. 
Καθαρίζεται πολύ εύκολα

Δάπεδο πλαστικό 



Νο 363490 Χαλάκι στρόγγυλο πόλη
Με αντιολισθητικές βούλες στο πίσω μέρος
Διάμετρος: 128 εκ.

44,00 €

 
Από πολύ απαλό  υλικό
 

Νο 363708 Χαλί παγκόσμιος χάρτης
Διαστάσεις: 200 x 300 εκ. 122,00 €

Νο 363709 Χαλί Αλφάβητο πολύχρωμο
Διαστάσεις: 200 x 300 εκ. 122,00 €

 

Μεγάλο μέγεθος!

 

Μεγάλο μέγεθος!

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Μοκέτες υποαλλεργικές ρελιασμένες

Νο 363405 Μοκέτα play carpet  Διαστάσεις: 300X200 εκ.
122,00 €

 
Διαστάσεις: 300Χ200 εκ. 

Νο 363711 Χαλί βάλτος
Με αντιολισθητικές βούλες στο πίσω μέρος
Πολύ απαλό. Διάμετρος: 100 εκ.

34,90 €

 
Από πολύ απαλό  υλικό
 



Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 363501 Χαλί τετράγωνο πινελιές
Με αντιολισθητική βάση latex
Διαστάσεις: 200x200 εκ.

79,00 €
Νο 363502 Χαλί τετράγωνο flowers
Με αντιολισθητική βάση latex
Διαστάσεις: 200x200 εκ.

79,00 €

new

new

Νο 363506 Χαλί τετράγωνο φρούτα
Με αντιολισθητική βάση latex
Διαστάσεις: 200x200 εκ.

79,00 €

new

Νο 363505 Χαλί τετράγωνο φιδάκια
Με αντιολισθητική βάση latex
Διαστάσεις: 200x200 εκ.

79,00 €

new

Νο 363486 Χαλί τετράγωνο με κύκλους
Με αντιολισθητική βάση latex
Διαστάσεις: 200Χ200 εκ.

79,00 €

Νο 363452 Μοκέτα γύρω από τη λίμνη
Διαστάσεις: 140Χ200 εκ.   68,00 €



Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Δάπεδο αντιολισθητικό

 
Κλάση: 34 
πολύ βαριά επαγγελματική 
& 43 ''βαριά βιομηχανική
Πάχος: 2.0mm
Βάρος: 3.100gr/m2
Φάρδος ρολού: 2m

Πρόκειται για ένα σκληρό, ανθεκτικό δάπεδο ασφαλείας και αποτελεί κλασική λύση για κάθε περιοχή που 
παρουσιάζει κίνδυνο ολίσθησης ή πτώσης. Μια αντιολισθητική επεξεργασία παρέχει υψηλό επίπεδο προστασίας, 
ενώ η ενισχυμένη επιφάνεια προστατεύει από τους λεκέδες και διευκολύνει τη συντήρηση.

Κλάση: 22 ‹γενική οικιακή)
Σύνθεση: PVC
Πάχος: 1.0mm
Συνολικό βάρος: 1.60kg/m2
Φάρδος ρολού: 2m

Κλάση: 23 ‹'βαριά οικιακή'' 
& 32 ''επαγγελματική''
Πάχος: 3,0mm
Επίστρωση (layer): 0.25mm
Βάρος: 1.840kg/m2
Φάρδος ρολού: 4m

Κλάση: 22 γενική οικιακή'', 
23 ''βαριά οικιακή'' & 
32 ''επαγγελματική''
Πάχος: 2.6 mm
Επίστρωση (layer): 0.20 - 0.25mm
Βάρος: 1.690 kg/m2
Φάρδος ρολού: 2m

 

Με την επιφανειακή επεξεργασία Extreme & Supreme Protection, το πάτωμά σας είναι πολύ ανθεκτικό 
και εύκολο να κρατηθεί καθαρό και όμορφο

19,50 € / m2

9,50 € / m2

10,00 € / m2

 Δάπεδο αντιολισθητικό Hightlight 

Γκρι ανοιχτό Μπεζ Μπλε ανοιχτό Πράσινο Μπλε

Καφέ Λιλά Μπλε ουρανού Κίτρινο Βεραμάν

Δάπεδο αντιολισθητικό τάπα 1 χιλ.

Δάπεδο αντιολισθητικό τάπα 2 χιλ.

Νο 363813 Δάπεδο αντιολισθητικό τάπα 1 χιλ.
Σύνθεση: PVC
Πάχος: 2.0mm
Φάρδος ρολού: 2m

 Δάπεδο όψη ξύλου

Βινυλικά δάπεδα

Το πάχος των 3,0 χιλιοστών προσφέρει καλή ακουστική άνεση, 
ενώ το επιπλέον πάχος στρώμα φθοράς παρέχει επιπλέον αντοχή, 
καθιστώντας το ιδανικό επιλογή. Με την επιφανειακή επεξεργασία 
Extreme Protection, το πάτωμά σας είναι πολύ ανθεκτικό και 
εύκολο να κρατηθεί καθαρό και όμορφο.

Γκρι ανοιχτόΚόκκινο

Γκρι ανοιχτό

Δάπεδο παζλ Δάπεδο πολύχρωμο Δάπεδο αυτοκινητόδρομος 13,90 € / m2

Νο 363801 Νο 363802 Νο 363803 Νο 363804 Νο 363805

Νο 363806 Νο 363807 Νο 363808 Νο 363809 Νο 363810

Νο 363811 Νο 363812

Νο 363813

Νο 363814 Νο 363815

Νο 363816 Νο 363817 Νο 363818

Beige Light Beige

10,00 € / m2

new

new

new



 Διάμετρος κονταριού: 35 χιλ.

 μελί

 φυσικό

 κερασιά  καρυδί

Νο 365201 Μήκος: 120 εκ.
Νο 365202 Μήκος: 140 εκ. 
Νο 365203 Μήκος: 160 εκ. 
Νο 365204 Μήκος: 180 εκ.
Νο 365205 Μήκος: 200 εκ.  
 

Νο 365206 Μήκος: 220 εκ.
Νο 365207 Μήκος: 240 εκ. 
Νο 365208 Μήκος: 260 εκ. 
Νο 365209 Μήκος: 280 εκ.
Νο 365210 Μήκος: 300 εκ.  
 

Κουρτινόβεργα ξύλινη Περιλαμβάνονται: κοντάρι, τέρματα, στηρίγματα, κρίκοι

 16,00 €  23,50 € 

 19,00 €  29,00 € 
 17,50 €  27,50 € 

 20,50 €  31,00 € 

 22,00 €  32,00 € 

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται

το πέρασμα των κουρτινόβεργων

Επικοινωνήστε μαζί μας

για τιμές εγκατάστασης

 Κουρτινόβεργες ξύλινες

 κερασιά
φυσικό καρυδί

Νο 365211 Μήκος: 120 εκ.
Νο 365212 Μήκος: 180 εκ. 

 

Νο 365213 Μήκος: 200 εκ. 
Νο 365214 Μήκος: 240 εκ.
 

 

Κουρτινόβεργα ξύλινη Περιλαμβάνονται: κοντάρι, τέρματα, στηρίγματα, κρίκοι

 22,00 € 

 26,00 € 

 Διάμετρος κονταριού: 28 χιλ.

 28,00 € 

 30,00 € 

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται

το πέρασμα των κουρτινόβεργων

Επικοινωνήστε μαζί μας

για τιμές εγκατάστασης
 Κουρτινόβεργες ξύλινες

Κουρτίνες Λονέτα

Woodland Flowers raya Sky fly Sky raya

Κουρτίνες διάφανες

Εκρού Λαχανί Πορτοκαλί Ραφ Σομόν Βεραμάν

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Ζητήστε τα πανιά από το χρωματολόγιο είτε για κουρτίνες 
σε παράθυρα και μπαλκονόπορτες είτε για κουρτίνες
σε κουκλόσπιτα, κουκλοθέατρα κλπ.

 διάφανη

2

812
711 13

14

 διάφανη

Χοντρά υφάσματα: 29,00 € / μέτρο

 διάφανη

17

Νο 363499 Κουρτίνα 
Βγαίνει σε επιθυμητές διαστάσεις

  Διάφανα υφάσματα: 34,00 € / μέτρο

1

5

6

10

15

16

1

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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διπλής  όψης

Νο 121211 
Κουκλόσπιτο 
διπλής όψης

Μια  γωνιά  με  πολλές  δραστηριότητες, 
κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο 
M.D.F. με επένδυση ανιγκρέ. 
Περιλαμβάνει πλήρη εξοπλισμό κουζίνας 
με κεραμική εστία, φούρνο, απορροφητήρα, 
νεροχύτη, πλυντήριο, σιδερωτήριο, 
απλώστρα, εκπαιδευτικό ρολόι και ραφάκια.  
Διαστάσεις: 102Χ77Χ137 εκ. ύψος

Γιρλάντες θα βρείτε στη σελίδα 423

Κατασκευή από συνθετικό ξύλο 
MDF με επένδυση οξιάς. 
Αποτελείται από δύο πάγκους, 
ο ένας κουζίνας και ο άλλος 
μανάβη οι οποίοι ενώνονται 
μεταξύ τους με οβάλ ξύλινη 
κατασκευή πάνω στην οποία 
προσαρμόζεται τέντα.
Κατασκευασμένο σύμφωνα 
με τα πρότυπα: 
EN 71-1:2014  
ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014  
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014
Συνοδεύεται από Έκθεση Δοκιμών
 
 

Κουκλόσπιτο με τέντα

Νο 121215 Κουκλόσπιτο με τέντα
Διαστάσεις: 163Χ119Χ146 εκ.

  599,00 €

  649,00 €

Ο εξοπλισμός δεν περιλαμβάνεται

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Βρυσάκι στο νεροχύτη

  810,00 €

Τα καφάσια και τα κουζινικά 
δεν περιλαμβάνονται

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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η γωνιά του κουκλόσπιτου...
μια γωνιά που παίζει καθοριστικό ρόλο στην 

κοινωνικοποίηση των παιδιών και πρέπει να είναι 

οριοθετημένη και ξέχωρη από κάθε άλλου είδους 

έντονη δραστηριότητα. 

Προσφέρει στα παιδιά πλούσιες εμπειρίες από την 

οικογενειακή και κοινωνική ζωή. 

Πρέπει να περιλαμβάνει αντικείμενα γνωστά στα 

παιδιά όπως κουζίνα, σερβίτσια, πλυντήριο, 

τραπεζάκι, σαλόνι, κρεβάτι κούκλας, καρότσι, 

σιδερωτήριο, απλώστρα και άλλα πολλά! 

Η οργάνωση του νηπιαγωγείου 

σε γωνιές παιδαγωγικών 

δραστηριοτήτων απλοποιεί 

τη λειτουργία του και 

παράλληλα εξυπηρετεί τους 

παιδαγωγικούς στόχους!

Η οργάνωση του νηπιαγωγείου 

σε γωνιές παιδαγωγικών 

δραστηριοτήτων απλοποιεί 

τη λειτουργία του και 

παράλληλα εξυπηρετεί τους 

παιδαγωγικούς στόχους!

Πολυγωνιά κουκλόσπιτο

Mήκος μανάβικου: 130 εκ.  

Νο 121200 Πολυγωνιά κουκλόσπιτο  
Είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. 
Περιλαμβάνει πλήρη εξοπλισμό κουζίνας με μάτια, φούρνο, απορροφητήρα, νεροχύτη, 
ψυγείο, πλυντήριο, ραφάκια σε όλες τις γωνίες, παράθυρο με κορνίζα και κουρτίνα,  
γραμματοκιβώτιο καθώς  και κεκλιμμένο ράφι για χρήση μανάβικου ή Super Market.
H εξωτερική και πάνω γωνία της κουζίνας είναι κουρμπαριστή ώστε να εξασφαλίζεται 
στο μέγιστο η ασφάλεια των νηπίων. 
Τα πορτάκια της κουζίνας και του πλυντηρίου έχουν plexi glass και είναι απολύτως ασφαλή. 
Τα κουμπιά - διακόπτες τους έχουν κίνηση αλλά είναι μη αποσπώμενα. 
Διαστάσεις: 145Χ130Χ135 εκ. ύψος
Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα: 
EN 71-1:2014,  ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014,  ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014
Συνοδεύεται από Έκθεση Δοκιμών
 



Νο 121205
Γωνιακή κουζίνα
με φούρνο, 
κεραμική εστία, νεροχύτη, 
πλυντήριο, απορροφητήρα, 
βιτρίνα και πλακάκια 
χαραγμένα στο ξύλο.
Διαστάσεις: 106Χ106Χ123 εκ.

Νο 121209 Κουζινάκι 
Με κουζίνα (φούρνο και μάτια), νεροχύτη με βρύση,
φούρνο μικροκυμμάτων και και θέσεις για κουτάλες
Διαστάσεις: 68Χ36Χ100 εκ. 

Νο 121206 Γωνιά κουζίνας 
Με ηλεκτρική κουζίνα (φούρνο και μάτια), 
κιμπιά -διακόπτες κινούμενα άλλα μη 
αποσπώμενα, νεροχύτη με βρύση,
πλυντήριο πιάτων με συρόμενο πορτάκι, 
δύο συρταράκια και ράφια
Διαστάσεις: 123Χ45Χ100 εκ. 

Κεραμική εστία

Νο 121216 Μίνι κουζινάκι 
Διαστάσεις: 84Χ37Χ91 εκ.

Κατασκευασμένa από συνθετικό ξύλο
M.D.F. με επένδυση οξιάς, βαμμένα
με χρώματα & βερνίκια νερού.
Περιλαμβάνουν νεροχύτη με ξύλινο 
βρυσάκι, κουζίνα με εστίες και φούρνο, 
ντουλαπάκια, ραφάκια κλπ.
Βγαίνουν σε έντονες ή παστέλ
αποχρώσεις.
Κατασκευασμένα σύμφωνα με τα  πρότυπα: 
EN 71-1:2014 
ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014
Συνοδεύονται από Έκθεση Δοκιμών

Βρυσάκι στο νεροχύτη

!

  574,00 €

  289,00 €
  395,00 €

  257,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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  115,00 €

Νο 121207
Ψυγείο με καταψύκτη 
Διαστάσεις: 41,5Χ38Χ101 εκ. 

Νο 121203 Ψυγείο
Διαστάσεις: 
41,5Χ38Χ55 εκ. εκ.

πορτάκι ψυγείου 

κουμπιά με κίνηση μη αποσπώμενα

κουρμπαριστή έξω γωνία

Νο 121417 Κουζινάκι με σκεπούλα
Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς
Είναι λουστραρισμένο και στην πίσω πλευρά ώστε να μπορεί να
τοποθετηθεί και σαν διαχωριστικό
Διαστάσεις: 102Χ35Χ134 εκ. Ύψος πάγκου: 56 εκ.
Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα  πρότυπα: 
EN 71-1:2014, ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014, ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014
Συνοδεύεται από Έκθεση Δοκιμών 

397,00 €

κουρμπαριστή έξω γωνία

Περιλαμβάνει:
Ηλεκτρική κουζίνα με φούρνο και μάτια
Κουμπιά με κίνηση μη αποσπώμενα
Φουρνάκι μικροκυμμάτων 
Plexi glass στα πορτάκια για απόλυτη ασφάλεια
Νεροχύτη με βρύση
Πλυντήριο ρούχων
Ντουλάπι
Σκεπούλα με χαραγμένα κεραμύδια
Κουρμπαριστή έξω γωνία
Παράθυρο με κουρτινάκια

Κουζινάκι με σκεπούλα

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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  172,00 €Νο 121201 Κουζίνα    
Διαστάσεις:
41,5Χ38Χ55 εκ.

  145,00 €   169,00 €

Νο 121204 Πλυντήριο   
Διαστάσεις:
41,5Χ38Χ55 εκ. εκ.

Νο 121202 Νεροχύτης  
Διαστάσεις:
41,5Χ38Χ55 εκ. εκ.

newΣετ  κουζίνας Camelino
Αποτελείται από ξεχωριστά κομμάτια ώστε να αναπτύξετε την κουζίνα σας
ανάλογα με τις ανάγκες σας. 
Είναι κατασκευασμένα από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς.
H εξωτερική και πάνω γωνία είναι κουρμπαριστή ώστε να εξασφαλίζεται
στο μέγιστο η ασφάλεια των νηπίων. 
Τα πορτάκια της κουζίνας και του πλυντηρίου έχουν plexi glass και είναι
απολύτως ασφαλή. 
Τα κουμπιά - διακόπτες τους έχουν κίνηση αλλά είναι μη αποσπώμενα.
Κατασκευασμένα σύμφωνα με τα  πρότυπα: 
EN 71-1:2014, ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014, ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014
Συνοδεύονται από Έκθεση Δοκιμών

  169,00 €



Νο 121407 
Σετ κουζίνας Natural

  Περιλαμβάνει 5 κομμάτια
Κατασκευή από μασίφ ο σκελετός και 
πλακάζ Ψυγείο: 40Χ34Χ79 εκ. 
Πλυντήριο: 40Χ34Χ53 εκ. 
Φούρνος: 40Χ34Χ53 εκ.  
Νεροχύτης: 40Χ34Χ65 εκ.
Φουρνάκι μικροκυμμάτων: 36Χ28Χ24 εκ.  
Συνολικό μήκος: 160 εκ. 

299,00 €

Τραπεζάκι  στρόγγυλο  
Νο 110329 φυσικό χρώμα  
Νο 110330 χρωματιστό

Τραπεζάκι τετράγωνο  
Νο 110325 φυσικό χρώμα  
Νο 110326 χρωματιστό

Τραπέζια για το κουκλόσπιτο

77,00 €

82,00 € 77,00 €
Διαστάσεις: 60Χ56 εκ.

Διαστάσεις: 65Χ65Χ56 εκ.

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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82,00 €

new

Νο 121409
Σετ φουρνάκι, απορροφητήρας και ραφάκι 
Ηλικία: 3+. Διαστάσεις: 112x26x24 εκ.
Το σετ αποτελείται από φουρνάκι μικροκυμάτων,
απορροφητήρα και ραφάκι σε συνδυασμό φυσικού
και λευκού χρώματος. Είναι κατασκευασμένα από 
ξύλο υψηλής ποιότητας και αντοχής. 
Διαστάσεις:
Φουρνάκι: 36x26x24 εκ.
Απορροφητήρας: 40x19,5x23 εκ.
Ραφάκι: 36x26x24 εκ.

87,00 €

Νο 121408
Σετ κουζίνας ξύλινη Blanky
Ηλικία: 3+. 
Το σετ αποτελείται από ψυγείο, πλυντήριο πιάτων, 
κουζίνα με αξεσουάρ και νεροχύτη. Είναι 
κατασκευασμένα από ξύλο υψηλής ποιότητας και
αντοχής. 
Διαστάσεις:
Ψυγείο: 40x79x36 εκ. Πλυντήριο: 40x55x36 εκ.
Κουζίνα:40x56x36 εκ. Νεροχύτης: 55x65x36 εκ.

415,00 €

new

Σετ κουζίνας Blanky



Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%

Ρολόι με δείκτες που κινούνται

Βρυσάκι στο νεροχύτη

Λουλούδια χαραγμένα σε ηλεκτρονικό
μηχάνημα ακριβείας 

Εξοπλισμός κουζίνας προαιρετικά

Ένα φανταστικό κουκλόσπιτο σε μικρογραφία σπιτιού 

που ξετρελαίνει τα παιδιά.  Είναι κατασκευασμένο 

από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. 

Στις δύο του μεγάλες πλευρές έχει παράθυρα με 

ζαρντινιέρες και χαραγμένα λουλούδια στο κάτω 

μέρος τους. Διαστάσεις: 140X217X174 εκ. ύψος

Νο 121212 Κουκλόσπιτο σκέτο
Νο 121213 Κουκλόσπιτο με εξοπλισμό κουζίνας εσωτερικά

Κουκλόσπιτο

1.175,00 €

1.360,00 €

Νο 121210 Κουκλόσπιτο σετ με φράχτες
Διαστάσεις: 150Χ35Χ150 εκ. το κάθε κομμάτι.
Γωνία: 35Χ35Χ150 εκ. Φράχτης: 100Χ85 εκ.
Χώρος που καταλαμβάνει: 5,3 τ.μ. 

950,00 €

Νέες όψεις χαραγμένες σε μηχάνημα CNC!

Αποτελείται από δύο κομμάτια με σκεπή τα οποία ενώνονται 

μεταξύ τους σε σχήμα Γ με μία ραφιέρα. Είναι κατασκευασμένα 

από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση ανιγκρέ. 

Εσωτερικά έχει πλήρη εξοπλισμό κουζίνας με μάτια, φούρνο, 

απορροφητήρα, ψυγείο, διπλό νεροχύτη, ράφια και παράθυρα 

με κορνίζες και κουρτίνες. Εξωτερικά είναι διακοσμημένο με  

ζαρντινιέρες  καθώς επίσης και ζωάκια, λουλούδια, χελιδόνια, 

πεταλούδες κλπ, όλα χαραγμένα σε ηλεκτρονικό μηχάνημα 

ακριβείας. Η μία του πλευρά έχει προέκταση έναν φράχτη 

διακοσμημένο με δεντράκι και ένα πορτάκι. 

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Ειδική 
Τιμή!



ξύλινο
Νο 121402 
Κουζινάκι Play Kitchen
Διαστάσεις: 75,5X38X38,5 εκ.
 

149,00 €

Νο 2686 68 Ψησταριά BBQ
Όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται.
Διαστάσεις: 39 x 26 x 60 εκ.

29,90 €

37,50 €
Νο 2686 67 
Κουζίνα mini με νεροχύτη
Όλα τα εξαρτήματα 
περιλαμβάνονται.
Διαστάσεις: 42 x 30 x 23,5 εκ.

Νο 121401 
My kitchenΚουζίνα ξύλινη 

Διαστάσεις: 53Χ73 εκ. ύψος

Ειδική 
Τιμή!

ξύλινο

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 121414 
Το πρώτο μου κουζινάκι
Ξύλινο / Διαστάσεις: 62Χ34Χ100 εκ.

115,00 €

Νο 253201 
Μίνι πλυντήριο Miele

Διαστάσεις: 18,5Χ18Χ26 εκ.

  49,50 €
Νο 253200 
Μίνι κουζίνα Miele
Διαστάσεις: 18,5Χ18Χ26 εκ.

49,50 €

Μινιατούρες Miele

Με πραγματικές λειτουργίες 

Βγαίνει σε όλα τα χρώματα!

46,00 €

55,00 €

Παράθυρο διακοσμητικό με κουρτίνα 
Νο 252507 φυσικό χρώμα
Νο 252508 χρωματιστό 
Διαστάσεις: 45Χ8Χ59 εκ.  79,00 €

Νο 122536 Junior kitchen 
Μίνι κουζινάκι, χαμηλό για μικρά παιδάκια

Συνολικό ύψος: 74 εκ. 

41,00 €



4,60 €

ξύλινα

ξύλινα

Νο 252440 Σετ σάντουιτς Gourmet 18 τεμ. 

Νο 252443 Σετ λαχανικών Gourmet 7 τεμ. 

Νο 252445 Σετ σαλάτας Gourmet 36 τεμ. 

15,90 €

13,30 €

17,50 €

Νο 254637 
Σετ μπισκότα ξύλινα πολύχρωμα
8 τεμ. 

6,80 €

Νο 254638 Σετ γιαούρτια ξύλινα
4 γιαούρτια με βέλκρο στο καπάκι
 

4,90 €

Με βέλκρο στο καπάκι

Νο 2686 72 Σετ τσαγιού ξύλινο
Διαστάσεις: 24 x 24 x 9,5 εκ.

10,50 €
Νο 268689 Σετ μαγειρικής ξύλινο 
Διαστάσεις συσκευασίας: 24 x 22 x 7 εκ.

13,20 €

Νο 2686 74 Cupcakes σετ
Περιλαμβάνει 4 cupcake ξύλινα. 
Κόβονται στην μέση
και ξανακολλάνε με velkro. 
Διαστάσεις: 5,5 x 4,3 εκ.

ξύλινα

ξύλινα

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 524132
Τούρτα γενεθλίων ξύλινη
Ηλικία: 18m+. Διάμετρος: 23 εκ.

12,70 €
Νο 52412 4
Πίτσα ξύλινη
Ηλικία: 18m+. Διάμετρος: 23 εκ.

12,70 €

Νο 524362
 Capcake με πιατέλα 2 ορόφων  

Σετ 13 τεμ. Ηλικία: 18m+. 
Περιλαμβάνονται 12 γλυκίσματα
 

new

16,30 €

Νο 252410
Φρυγανιέρα ξύλινη 
Ηλικία: 3+. Διαστάσεις: 20x12,5x10 εκ.
Με 2 φέτες ψωμί, διακόπτη 
και μοχλό εξαγωγής φρυγανιάς.  

11,00 €

new

Νο 252411
Καφετιέρα ξύλινη 
Ηλικία: 3+. Διαστάσεις: 21x19,5x11 εκ.
Περιλαμβάνεται κούπα και 1 κάψουλα καφέ. 
Διαθέτει διακόπτη που όταν περιστρέφεται 
ακούγεται ένας ήχος «κλικ» καθώς επίσης 
και ένα κουμπί για να ανοίγει το σημείο που
μπαίνει η κάψουλα. 

11,00 €

new

new new



Νο 121219 Κουζίνα Side by side
Διαστάσεις: 74Χ36Χ98 εκ. 

84,00 €

Νο 121406 Κουζίνα Μπάρμπεκιου
Διαστάσεις: 94Χ66Χ114 εκ. Διπλής όψης παιχνίδι (κουζίνα
και μπάρμπεκιου) Περιλαμβάνονται 29 αξεσουάρ

207,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 121403 Κουζίνα Super Chef
Διαστάσεις: 71X36X102 εκ. Mε ηλεκτρονικούς ήχους 
& 14 αξεσουάρ

108,00 €

new

Νο 121423 Κουζίνα Bosch Vision
Ηλικία: 3+. Διαστάσεις: 95x120x45 εκ.
Ρεαλιστική κουζίνα με ήχο και φως. Περιλαμβάνονται 47 αξεσουάρ. 

158,00 €

new

Νο 121422 
Κουζίνα Miele Petit Gourmet
Ηλικία: 3+. Διαστάσεις: 69x95 εκ.
Ρεαλιστική κουζίνα με ήχο και φως. Τα αξεσουάρ 
περιλαμβάνονται.  

79,90 €

Ύψος: 100 εκ. 

Νο 122535 
Κουζίνα παιδική Tefal
Διαστάσεις: 49Χ47Χ100 εκ.

69,90 €



369,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 121419
Κουζίνα Lifestyle
Με ρεαλιστικούς ήχους και φως. Διαθέτει ψυγείο, νεροχύτη, 
φούρνο, ντουλάπια και ράφια. 
Περιλαμβάνονται 20 αξεσουάρ. 
Ηλικία: 2+. Διαστάσεις: 71,1x35,6x105,4 εκ.

156,00 €

new

Νο 121418 Κουζίνα Gourmet
Ηλικία: 2+. Διαστάσεις: 99,1x42,5x116,8 εκ.
Περιλαμβάνει διπλό φούρνο, ψυγείο, νεροχύτη, καφετιέρα, 
εστίες με κουμπιά που περιστρέφονται, φουρνάκι μικροκυμάτων,
ρολόϊ με δείκτες που μετακινούνται, πινακάκι κιμωλίας, καθώς 
και διάφορα αξεσουάρ. Με ρεαλιστικούς ήχους και φως.  

184,00 €

Νο 121460 Euro Kitchen  Κουζίνα
Διαστάσεις: 124,5Χ35,5Χ122 εκ. ύψος 
Mε φωτάκι LED στο ψυγείο, νεροχύτη, ηλεκ.κουζίνα
με μάτια που λειτουργούν καθώς και 31 αξεσουάρ

259,00 €

Νο 121461 Κουζίνα Grand kitchen & Grill
Ρεαλιστική κουζίνα με όλα τα χαρακτηριστικά που διαθέτει μια 
πραγματική κουζίνα. Με τρεις πραγματικές ηλεκτρονικές λειτουργίες
στην ψησταριά, την εστία και το τηλέφωνο. Περιλαμβάνονται 103
αξεσουάρ. Διαστάσεις: 129Χ92,5Χ119,5 εκ. ύψος

new

Νο 121462 Κουζινάκι Little Cooks
Ηλικία: 2+. Διαστάσεις: 66x27,94x86,4 εκ.
Με ρεαλιστικούς ήχους και φως. Διαθέτει ψειγείο, φουρνάκι, 
εστίες, νεροχύτη και ραφάκια. Περιλαμβάνονται 26 αξεσουάρ. 

73,00 €

new

Νο 121463 Step 2   Κουζίνα Σύγχρονη
Διαστάσεις: 29X77,5X105 εκ. ύψος 
Με 20 αξεσουάρ, με καλάθια και ντουλάπια. Εστία που ανάβει και
βγάζει πραγματικούς ήχους μαγειρέματος. Θέση με γάντζους
για τις κουτάλες

124,00 €



Νο 267541 Σετ σούπας
Περιλαμβάνει 1 κατσαρόλα με καπάκι, 2 μπολ, 
2 κουτάλια και διάφορα υλικά σούπας. Σετ 23 τεμ.

28,80 €

Νο 252519 Σερβίτσιο φαγητού με κατσαρολικά

Νο 252522 
Σετ κουτάλες WMF σε βάση 

Νο 252509 
Μίνι κατσαρολικά WMF 

Νο 254641 Σετ καφέ σε δίσκο 18 τεμ. 
Νο 254642 
Mini σετ φαγητού & καφέ σε δίσκο 39 τεμ. 

Νο 254640 Σετ φαγητού & καφέ σε δίσκο 56 τεμ. 

36 τεμ. 

Νο 252523 Σετ καφέ δίσκος καρδιά 17 τεμ. 

26,90 €

22,50 €

  14,90 €

11,50 €

14,50 €

5,70 €

8,20 €

17,70 €

  7,90 €

Νο 254644 
Χύτρα ταχύτητας Tefal

Νο 254666 Κουζινάκι επιτραπέζιο  
σετ 8 τεμ. με δύο μάτια 

14,20 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 252512 Σετ κατσαρολικών WMF με κουτάλες



Νο 254603 Breakfast timeΣετ πρωινού 
29 τεμάχια, για την προετοιμασία και το σερβίρισμα
του πρωινού από εύκαμπτο πλαστικό υλικό εξαιρετικής 
ποιότητας που δε σπάει

15,90 €

Νο 254601 Κουζινικά Mega set
Πλήρες σετ που αποτελείται από 100 τεμάχια: σετ φαγητού, 
σετ καφέ, κατσαρόλες, σετ ζαχαροπλαστικής.
Από εύκαμπτο πλαστικό υλικό εξαιρετικής ποιότητας
που δε σπάει

39,50 €

π
α

ιχ
ν
ίδ

ια
 ρ

ό
λ
ω

ν
Νο 254602 Κουζινικά Little Princess
35 τεμάχια, σετ φαγητού και ζαχαροπλαστικής από εύκαμπτο 
πλαστικό υλικό εξαιρετικής ποιότητας που δε σπάει

16,90 €
Νο 254639 Σετ φαγητού & καφέ με πιατοθήκη 80 τεμ.

από εύκαμπτο πλαστικό υλικό εξαιρετικής ποιότητας που δε σπάει 

27,40 €

Νο 254661 Σετ κατσαρολικών σετ 4 τεμ. 
  6,90 €

Νο 267540 Σαλάτες σετ
Περιλαμβάνει 5 μπολ, 1 τσιμπίδα, καθώς 
και διαφόρων ειδών σαλάτες. Σετ 38 τεμ.

31,60 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 254605 Σετ κουτάλες κουζίνας 
5 τεμάχια από εύκαμπτο πλαστικό υλικό εξαιρετικής 
ποιότητας που δε σπάει

3,90 €



Νο 254606 Σετ κουτάλο-μαχαιρο-πήρουνα
17 τεμάχια σε θήκη, από εύκαμπτο πλαστικό υλικό εξαιρετικής 
ποιότητας που δε σπάει

Νο 253284 Κατσαρολικά ανοξείδωτα 13 τεμ. 13,90 €

Νο 253480 Μπάρμπεκιου Weber mini
 

39,50 € 23Χ53 εκ.

Νο 253481 Προϊόντα Μπάρμπεκιου Weber
 

10,90 €

3,90 €

Νο 252511 Σετ cocteil σε δίσκο

8,80 €

Νο 252514 
Φουρνάκι μικροκυμμάτων
Διαστάσεις: 30Χ18Χ19 εκ.  

39,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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34,90 €Νο 256547 Εργαστήριο μπισκότου
Ηλικία: 5-12.  Διαστάσεις: 40,5x22,6x30 εκ. 
Με αυτό το υπέροχο εργαστήριο το παιδί θα μπορεί να δημιουργεί τα 
δικά του λαχταριστά μπισκότα. Αφού ετοιμάσει την ζύμη, θα είναι αρκετά 
διασκεδαστική και εύκολη η διαδικασία κοπής και σχηματισμού των 
μπισκότων. Περιλαμβάνονται 20 αξεσουάρ Όλα τα εξαρτήματα πλένονται  
στο πλυντήριο πιάτων και είναι ασφαλή για τρόφιμα.  



Νο 251010 Φρυγανιέρα ElectroluxΝο 251011 Καφετιέρα Electrolux

17,90 €

Electrolux

Villeroy & Boch

Νο 252559 Σετ cocteil Villeroy &Boch

Νο 252517 Σετ ζαχαροπλαστικής 13 τεμ. 23,90 €

14,90 €

Νο 251012 Μίξερ χειρός Braun
12,50 €

11,50 €

Νο 254643 Σετ ζαχαροπλαστικής 18 τεμ. 

11,90 €

42,90 €

Νο 253234 Σετ πρωινού Bosch με 3 συσκευές και σετ σερβιρίσματος

Νο 253482 Πολυμίξερ BOSCH
με πραγματικές λειτουργίες 23,90 €

BOSCH

Νο 252510 
Βραστήρας  BOSCH  

  7,50 €

Νο 253483 
Μπλέντερ χειρός BOSCH
με πραγματικές λειτουργίες

11,00 €

BOSCH

BOSCH

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Ηλεκτρικές συσκευές κουζίνας με πραγματικές λειτουργίες



Νο 251583 Σκηνή Κάστρο
Διαστάσεις: 105Χ135 εκ. ύψος

Νο 251582 Σκηνή Princess
Διαστάσεις: 105Χ135 εκ. ύψος Διαστάσεις: 120Χ125 εκ. ύψος

Νο 251537 Σκηνή το μαγεμένο δάσος
99,00 €

Νο 251536 Σκηνή Caro lini 
Διαστάσεις: 120Χ125 εκ. ύψος 129,00 €

Νο 251538 Σκηνή ινδιάνου
Διαστάσεις:
127Χ127Χ170 εκ. ύψος

Μανιταρόσπιτο

Νο 251584 Μανιταρόσπιτο σκηνή
Διαστάσεις: 152Χ152 Χ155 εκ. 

85,00 €

Νο 251585 Αγροτόσπιτο σκηνή
Διαστάσεις: 112Χ112Χ102 εκ. 

78,00 €

35,90 €

49,00 €
Νο 251586 Σκηνή Ινδιάνου Tee Pee
Διαστάσεις: 108X108X122 εκ. 

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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35,90 €

59,00 €



Νο 253202 
Σκούπα ψάθινη Νο 253203 

Σκουπάκι με φαράσι 

Νο 252555 
Σετ σκούπα & 
φαράσι με σκουπάκι

Νο 252502
Απλώστρα από ξύλο φουρνιστής οξιάς

Νο 252501
Σιδερώστρα με σίδερο 

ςαπό ξύλο φουρνιστής οξιά

Νο 252513 
Σίδερο BRAUN

Νο 253220 
Σκούπα ξύλινη

Νο 252551 
Κουβάς 
με σφουγγαρίστρα 
Vileda 

43,90 €

29,90 €9,90 €

6,70 €
2,90 €

5,20 €

2,80 €

8,90 €

Νο 252576 Σιδερώστρα Leifheit
Μήκος: 73 εκ. και ύψος από 49 έως 56 εκ. 

31,90 €

Νο 252581
Σετ καθαριότητας
σε λεκανάκι

19,90 €

Νο 252515 
Ηλεκτρική σκούπα Electrolux

35,90 €

Ξύλινα !!!

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 251508 Φτυάρι χιονιού

7,20 €

new new

Νο 251509 
Σκούπα & φαράσι με λαβή σετ

4,90 €

Κατασκευασμένα 
σύμφωνα με τα  πρότυπα: 
EN 71-1:2014, 
ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014, 
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014
Συνοδεύονται από 
Έκθεση Δοκιμών



Νο 252540
Σιδερώστρα Sweet home
Ξύλινη / Διαστάσεις: 61Χ30Χ51 εκ.
Το σίδερο περιλαμβάνεται 

21,00 €

Νο 252541
Απλώστρα Sweet home
Ξύλινη / Διαστάσεις: 44Χ34Χ61 εκ.  
Τα μανταλάκια περιλαμβάνονται

17,00 €

Νο 253285 Απλώστρα ρούχων 

12,60 €

5,90 €

Νο 252577 Σίδερο σιδερώματος

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 253204 Απλώστρα ρούχων Vileda
 Περιλαμβάνεται λεκάνη και μανταλάκια

15,90 €

Νο 253205 
Καρότσι καθαρίστριας Vileda

Νο 252550 
Τρόλεϊ καθαρίστριας Vileda 
με όλα τα αξεσουάρ

24,50 €

35,90 €

Νο 252539
Καρότσι κούκλας Sweet home
Ξύλινο / Διαστάσεις: 52Χ30Χ44 εκ. 

36,00 €

Νο 2686 81 
Κρεβατάκι κούκλας Sweet home
Ξύλινο κρεβάτι με στρώμα και μαξιλάρι. 
Διαστάσεις: 55,5 x 31 x 23 εκ.

26,90 €

Νο 252758 
Σετ παπλωματάκι κούκλας
Διαστάσεις: μαξιλάρι: 22Χ10 εκ.
στρώμα: 54Χ25 εκ. σκέπασμα: 41Χ31 εκ. 

8,50 €



Νο 268651  
Καρεκλάκι κούκλας ψηλό
Από ξύλινο υλικό, χωρίς μεταλλικές βίδες 
και με στρογγυλεμένες άκρες. 
Διαστάσεις: 25 x 47 x 25,5 εκ.

17,90 €

Νο 268652 Κούνια κούκλας 
Το μαξιλαράκι και η κουβέρτα 
περιλαμβάνονται.
Διαστάσεις: 53 x 29,5 x 26 εκ.

26,90 €

Νο 26865  Καροτσάκι κούκλας 3
Από ξύλινο υλικό με 4 μεγάλες ρόδες.
Διαστάσεις: 48 x 43 x 30 εκ.

26,90 €

Κρεβατάκι κούκλας ξύλινο 

Νο 252505 φυσικό χρώμα
Νο 252506 χρωματιστό 
Διαστάσεις: 34Χ54Χ30 εκ.  

Βγαίνουν σε όλα τα χρώματα!

42,00 €

48,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 252528 Καρότσι κούκλας
με στρώμα, από συνθετικό ξύλο  M.D.F. 
με επένδυση οξιάς.
Διαστάσεις: 55Χ30Χ44 εκ.

65,00 €
Κούνια κούκλας ξύλινη 

Νο 252503 φυσικό χρώμα
Νο 252504 χρωματιστό 
Διαστάσεις: 34Χ54Χ35 εκ.  

42,00 €

48,00 €

Διαστάσεις: 51Χ28Χ27 εκ. 

Νο 252588
Ντουλάπα κούκλας princess 59,50 €

Νο 252585 
Kαρεκλάκι κούκλας princess
Διαστάσεις: 28,5Χ26Χ29,5 εκ.

32,00 € Νο 252588
Ντουλάπα κούκλας princess
Διαστάσεις: 43X30X52 εκ. 

62,00 €

Φιστικί

Φιστικί

Κατασκευασμένα σύμφωνα με τα  πρότυπα: 
EN 71-1:2014 

ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014

Συνοδεύονται από Έκθεση Δοκιμών



Νο 242504 Καροτσάκι κούκλας
Πλαστικό καρότσι
Διαστάσεις: 41Χ27Χ50 εκ. ύψος
 

7,90 €
Νο 252754 
Καροτσάκι κούκλας με σκίαστρο

Νο 252725 
Καρότσι διδυμάκια

Νο 252728 
Καροτσάκι κούκλας καλαθούνα
Περιλαμβάνει τσάντα 

Νο 252727 
Καρότσι κούκλας Maclaren 
τρίροδο

35,50 €39,00 €

49,00 €

53,00 €

Νο 253231
Καροτσάκι & καλαθούνα πουά 2 σε 1

72,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Για διδυμάκια

Νο 252734 
Καρότσι πτυσσόμενο 

13,90 €

new

Νο 252721 
Καροτσάκι κούκλας πορτ μπεμπέ
Περιλαμβάνει τσάντα 

32,00 €

new

Νο 268694 Σετ ταξιδίου κούκλας 
Ηλικία: 3-8. Διαστάσεις: 53x32x33 εκ. (κρεβάτι) 
Κατάλληλο για κούκλες έως 50 εκ. 
Διαθέτει κρεβατάκι πτυσσόμενο, ρηλάξ, 
μάρσιπο που μετατρέπεται σε 
υπνόσακο και τσάντα μεταφοράς κρεβατιού. 

48,30 €

new



Νο 252527 Καρότσι κούκλας
με στρώμα, από συνθετικό ξύλο M.D.F. 
με επένδυση οξιάς.
Διαθέσιμο σε πολλά χρώματα
Διαστάσεις: 60Χ30Χ49 εκ.

69,00 €
74,00 €

Νο 253302 Καροτσάκι κούκλας MC&Q
Πλαστικό κάθισμα με υφασμάτινο κάλυμμα.
Με 4 ροδάκια και εργονομικές λαβές.

58,90 €

Νο 252771 Aλογάκι κούκλας Minikiss
 

22,50 €

27 εκ. 

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 252780 
Κούκλα Μαρίνα
Ύψος: 39 εκ. 
Κούκλα με μαλλιά, φόρεμα και 
χαρακτηριστικά συνδρόμου Down 
 

44,50 €

Νο 252779 
Κούκλα Μάρκος
Ύψος: 39 εκ. 
Κούκλα με μαλλιά, ρούχα και 
χαρακτηριστικά 
συνδρόμου Down 

Νο 252529
Καρότσι μεταφοράς παιχνιδιών ή κούκλας
Διαστάσεις: 55Χ30Χ49 εκ.

44,50 €

newnew

Νο 252770 Καρότσι Minikiss
Διαστάσεις: 51Χ43Χ47 εκ. 
 

32,00 €

Νο 253251
Λίκνο κούκλας 
Ηλικία: 18m+.  Διαστάσεις: 47x28x59,4 εκ. 
Με περιστρεφόμενο παιχνίδι.
Χωράει κούκλα έως 42 εκ.
  

27,80 €

Νο 253252
Καροτσάκι κούκλας 
Ηλικία: 18m+.  Διαστάσεις: 36,5x53,5x47,5 εκ. 
Με υφασμάτινο κάλυμα, για κούκλα έως 42 εκ.

42,50 €

new

new

new



46,90 € / σετ
Νο 251102  
Κούκλες μωράκια αγόρι-κορίτσι με κουβερτούλες
Κατασκευασμένα από βινύλιο με μάλλινες κουβέρτες. 
Ύψος: 30 εκ.  

Νο 254502 Μωράκι κούκλα
Μαλακό σώμα Ύψος: 20 εκ. 

Νο 254526 Μωράκι με κουβερτούλα
Διαθέσιμο σε 2 χρώματα

Νο 254531 Μπέμπης Carlos
Πολύ μεγάλο μωρό με πραγματικό
βάρος

39,50 € / τεμάχιο

89,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 251107
Διδυμάκια με φανελάκια 
(αγόρι - κορίτσι)
Κατασκευασμένα από βινύλιο 
Ύψος: 38 εκ.  / με μαλλάκια 34,00 € / σετ

Ύψος: 38 εκ. 

new

Νο 251108
Νεογέννητα μωρά με φανελάκια 
(αγόρι - κορίτσι)
Κατασκευασμένα από βινύλιο 
Ύψος: 30 εκ. / χωρίς μαλλιά  

29,50 € / σετ

Ύψος: 30 εκ. 

new
new

Νο 251109
Mini babies με σκουφάκια σετ 
(αγόρι - κορίτσι)
Κατασκευασμένα από βινύλιο 
Ύψος: 25 εκ. / χωρίς μαλλιά  

34,50 € / σετ

Ύψος: 25 εκ. 

Ύψος: 45 εκ. 

Ύψος: 51 εκ. 

Ύψος: 30 εκ. 

Νο 251110
Μωράκια με γιο-γιο & μπιμπερόν 
(αγόρι - κορίτσι)
Κατασκευασμένα από βινύλιο 
Ύψος: 30 εκ. / χωρίς μαλλιά  

43,50 € / σετ

6,50 € / τεμ.

Ύψος: 20 εκ. 

new



9,90 €
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Νο 253213 Κουκλίτσα Εβελίνα (μαλακό σώμα) 14,00 €

Ύψος

37 εκ. 

Ύψος

63 εκ. 

Νο 253219 Κουκλίτσα Βιργινία

29,00 €

Ύψος

38 εκ. 

Νο 254530 Μωράκι που κλαίει 

Ύψος

43 εκ. 

Νο 254527 Κουκλίτσα Ηρώ 

36,00 €

Ύψος

51 εκ. 

Νο 254529 Μεγάλο μωρό με πιπίλα

36,00 €

39,50 €

σε ροζ & σιέλ

Νο 251106 α  Κούκλ Liberty
Ύψος: 32 εκ.

36,90 €

Ειδική 
Τιμή!

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Ειδική 
Τιμή!

new

new

Νο 253211 
Μωράκι μαλακό αφρικανός 

Νο 253210 
Μωράκι μαλακό ευρωπαίος

Νο 253212 
Μωράκι μαλακό ασιάτης

Ύψος: 45 εκ. 

14,50 €
14,50 €

14,50 €

Ύψος: 45 εκ. 

Νο 251100  
 assorted / Μωράκια φακιδάκια τεμάχιο

Κατασκευασμένα από βινύλιο. Ύψος: 20 εκ. 



Νο 251045 Φουστανάκι λινό
Μέγεθος 35 - 45 εκ.
 

13,70 €

Νο 251036
Σαλοπέτα σετ με μπλουζάκι
Μέγεθος 35 - 45 εκ. 

11,50 €

Νο 251034 Μπουρνουζάκι
Μέγεθος 35 - 45 εκ. 

Νο 251033 Σετ Πυζάμες
Μέγεθος 35 - 45 εκ. 

Νο 251031 Κούκλα μαλακή Lili
No 251032 Koύκλα μαλακή Leo

23,90 €

23,90 €

Ύψος

42 εκ. 

Ύψος

42 εκ. 

9,90 €

10,90 €

Νο 251049 
Σετ μπάνιου - πετσέτα κούκλας
Πετσέτα, σφουγγάρι, 
παπάκι, κουδουνίστρα

10,50 €

Νο 251050 Σαλιαρίστρα κούκλας
 

3,50 €

Νο 251047 Σετ Πυζαμάκια
Μέγεθος 35 - 45 εκ.
 

12,50 €

11,00 € Νο 251048 Σετ Πυζαμάκια
Μέγεθος 28 - 35 εκ.
 

Νο 251044 Φουστανάκι με δαντέλα assorted colors
Μέγεθος 35 - 45 εκ.
 

11,70 €

Νο 251041 Σετ κολάν - μπλούζα
Μέγεθος 35 - 45 εκ.
 

Νο 251043 
Σετ παντελόνι - μπλούζα
Μέγεθος 35 - 45 εκ.
 

13,90 €

Νο 251039 Σετ εσώρουχα
Μέγεθος 35 - 45 εκ. 

6,50 €

Νο 251046 Σετ ρουχάκια με γιλέκο
Μέγεθος 35 - 45 εκ.
 

18,50 €

Γιλέκο διπλής όψης

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 251054 
Σέτ κούκλας ζακέτα φούστα
Κατάλληλο για κούκλα 35-45 εκ.
  

16,60 €

new

11,70 €
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Ύψος  

38 εκ. 

Νο 252701 Κούκλες Ευρωπαίοι
Νο 252704  Κούκλες Αφρικάνοι
Νο 252706 Κούκλες Ασιάτες
Νο 252712  Κούκλες Άραβες
Νο 252703 Κούκλες Λατινοαμερικάνοι      

Νο 252702 Κούκλες Εσκιμώοι
Νο 252705 Κούκλες Ινδοί
Νο 252722 Κούκλες Ινδιάνοι

49,50 €

49,50 €

Σετ αγόρι & κορίτσι

Ύψος

38 εκ. 

Νο 252709  
Σετ 2 κούκλες Ευρωπαίοι

Νο 252707  
Σετ 2 κούκλες Αφρικάνοι

Νο 252708  
Σετ 2 κούκλες Ασιάτες

Νο 252710  
Σετ 2 κούκλεςΛατινοαμερικάνοι

42,00 €

42,00 €

42,00 €

42,00 €

Νο 252723 
Σετ 2 μωράκια Αφρικανοί          

No 252724 
Σετ 2 μωράκια Ευρωπαίοι

29,90 €

29,90 €

Ύψος

21 εκ. 

Νο 253226 Μωράκι κορίτσι 21 εκ.
Νο 253227 Μωρακι αγόρι 21 εκ. 

9,90 €
9,90 €

Ύψος

38 εκ. 

Κούκλες σε όλες τις φυλές από μαλακό 
πλαστικό υλικό, με υφή δέρματος και 
ευχάριστο άρωμα. Ύψος: 38 εκ. Τα μέλη 
και το κεφάλι τους κινούνται χωρίς να βγαίνουν.

Αγόρι - Κορίτσι Αγόρι - Κορίτσι
Ύψος
41 εκ. 

Ύψος
41 εκ. 

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Οι φίλοι μου απ΄όλο τον κόσμο

Μια υπέροχη σειρά από κούκλες
από διάφορες φυλές που βοηθούν 

τα παιδιά να μάθουν τα χαρακτηριστικά
της κάθε φυλής καθώς επίσης και 

της ενδυμασίας τους.
Κάθε σετ περιλαμβάνει αγόρι

και κορίτσι με ρούχα. Ύψος: 38 εκ. 



Νο 252756 
Φορμάκια για κούκλα 21 εκ. (Σετ ροζ & σιέλ)

12,50 €

για κούκλες 21 εκ.

Νο 252766 Σαλοπέτα  

για κούκλες από 36 - 43 εκ.

5,90 €

4,90 €

Νο 252726 Φορμάκι κούκλας

για κούκλες από 38 - 43 εκ.

Νο 253228 Ρουχάκια κούκλας 
Σετ 2 για αγόρι και κορίτσι

για κούκλες από 30 - 32 εκ.

13,90 €

για κούκλες 21 εκ.

Νο 252767 Μπλούζα & παντελόνι σετ  

6,20 €

Νο 252715 Κέντρο περιποίησης κούκλας
Διαστάσεις: 39X54X50 εκ.
Περιλαμβάνεται η κούκλα και τα αξεσουάρ
περιποίησης 

59,00 €

Νο 121465
Love & Care Deluxe Nursery
Φανταστικός πάγκος περιποίησης μωρού - κουκλας
με πάγκο αλλαγής πάνας, βρύση, καρεκλάκι, 
πλυντήριο, 3 κρεμάστρες ρούχων κ.α.
Διαστάσεις: 80Χ25,5Χ95 εκ. ύψος 

Νο 252757 Υπνόσακος κούκλας

για κούκλες από 36 - 43 εκ.

7,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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19,90 €

Νο 253250 Βαλιτσάκι περιποίησης μωρού 
Ηλικία: 3+.  Διαστάσεις: 24x10,7x24 εκ. 
Το σετ περιλαμβάνει 12 αξεσουάρ

Νο 252781 
Σετ περιποίησης κούκλας
Ηλικία: 3+
Περιλαμβάνονται 11 αξεσουάρ
 

22,90 €

new

119,00 €

Νο 253222 Tσάντα περιποίησης 
κούκλας με αξεσουράρ

18,90 €



16,90 €

Νο 254653 Mπιμπερό κούκλας

2,90 €

Νο 253235
Μπανιέρα κούκλας μεγάλη με αξεσουάρ
Μήκος: 51 εκ. 

Νο 252769 Σετ 3 ρουχάκια για  αγόρι Νο 252791 Σετ 3 πυζαμάκια Νο 252792 Σετ 3 ρουχάκια για  κορίτσι
21,50 € 21,50 € 21,50 €

21,00 €Νο 253262 
Ρηλάξ κούκλας Coralie

Νο 254654 Μπιμπερό σετ 2 τεμ. 
 

3,70 €

14,50 €

Νο 252718 Σετ μπάνιου κούκλας
Μήκος: 41 εκ.  

9,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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για κούκλες από 36 - 41 εκ.για κούκλες από 36 - 41 εκ.

Νο 251040 
Σετ βροχής κούκλας
Ομπρέλα, αδιάβροχο, 
μπότες
Για κούκλα 
από 35-45 εκ. 
 

7,70 €

Νο 251051 
Σέτ κολύμβησης κούκλας
Κατάλληλο για κούκλα 35-46 εκ.
  

new
new

Νο 251052 
Σωσύβιο κούκλας φλαμίγκο 
Κατάλληλο για κούκλα: 35-46 εκ.
  

6,40 €

Νο 251053 Μαγιό κούκλας μονόκερος
Κατάλληλο για κούκλα 35-45 εκ.
  

8,40 €

new



Νο 111420  Φράχτης με δέντρο Νο 111421  Φράχτης με δέντρο Νο 111422  Φράχτης με κόκορα

Νο 111425  Φράχτης με πάπιεςΝο 111424  Φράχτης με γουρουνάκια Νο 111423  Φράχτης με κοτούλες

Νο 111427  Φράχτης σκέτος 100Χ60 εκ. 

Νο 111426  Πορτάκι (65Χ60 εκ.)

ΦΡΑΧΤΕΣ

Η σειρά αυτή με τους φράχτες 

της CAMELino βοηθάει στην 

οριοθέτηση ή ακόμη και στην 

ολοκλήρωση των γωνιών και 

κυρίως του κουκλόσπιτου. 

 Είναι κατασκευασμένοι από ξύλο 

φουρνιστής οξιάς και  όλα τους 

τα άκρα είναι στρογγυλεμένα. 

Είναι διακοσμημένοι προαιρετικά 

με ζωάκια και δέντρα. 

Η σύνδεσή τους γίνεται με βίδες 

και έχουν τη δυνατότητα 

να πάρουν οποιαδήποτε διάταξη 

(γωνία, ευθεία κλπ) 

Επιπλέον για μεγαλύτερη 

ισορροπία κάθε φράχτης 

στηρίζεται σε δύο βιδωτές 

μεταλλικές γωνίες και έτσι 

έχει τη δυνατότητα 

να τοποθετείται και αυτόνομα.

Διαστάσεις φράχτη: 100Χ60  

Ύψος δέντρων: 97 εκ.

144,00 €

167,00 €
176,00 €

176,00 €

176,00 €

167,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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176,00 €
87,00 €

Φράχτης 150 εκ.

Ο φράχτης είναι κατασκευασμένος από 
ξύλο φουρνιστής οξιάς και οι παραστάσεις 

από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση   
οξιάς, χαραγμένες πάνω στο ξύλο. 

Διαστάσεις: 150Χ82 εκ. ύψος 

Βγαίνουν σε όλες τις διαστάσεις!

Νο 111402 Φράχτης με σαλιγκάρι 214,00 €
214,00 €

!

Νο 111401 Φράχτης με λαγουδάκι 



Νο 111400 Ανοιχτό κουκλόσπιτο με πόρτα 
ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΩΡΟ

Γωνιακή κατασκευή!

Νο 111415 Ανοιχτό κουκλόσπιτο (σετ 4 φράχτες & 1 πορτάκι)

Νο 111410 Πορτάκι
Νο 111411 Φράχτης κοτούλες
Νο 111412 Φράχτης κόκορας
Νο 111413 Φράχτης πάπιες 
Νο 111414 Φράχτης δέντρο
Νο 111409 Φράχτης σκέτος 81Χ84 εκ.

!

172,00 €

172,00 €

172,00 €

172,00 €

172,00 €

134,00 €

860,00 €

192,00 € / μέτρο

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
129

α
ν
ο

ιχ
τά

 κ
ο

υ
κ
λ
ό

σ
π

ιτ
α

Ειδική κατασκευή

σύμφωνα με τον χώρο

Μία σειρά 

από φράχτες 

διακοσμημένοι 

με ζωάκια & δέντρα, 

που βοηθούν στην 

οριοθέτηση του 

κουκλόσπιτου ή 

κάποιας άλλης 

γωνιάς. 

Είναι φτιαγμένοι 

από ξύλο 

φουρνιστής οξιάς 

και όλα  τους τα 

άκρα είναι 

στρογγυλεμένα. 

Διαστάσεις: 

φράχτης: 81Χ84 εκ  

πορτάκι: 81Χ118 εκ 

Κατασκευάζεται εξ’ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς 
λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα με βερνίκι νερού με χρωματιστές
λεπτομέρειες. 
Δύναται οι φράχτες να είναι διακοσμημένοι. 
Στηρίζεται στον τοίχο ή στο πάτωμα ή σε ραφιέρες.
Μπορεί να κατασκευαστεί μόνο με φράχτες ή με χαμηλό πορτάκι. 
Ύψος φράχτη: 80 εκ. Διαστάσεις: πόρτας:  80Χ175 εκ. 



Πολυέπιπλο 4 σε 1

Νο 111238 Πολυέπιπλο
Διαστάσεις: 160Χ94Χ143 εκ. ύψος
Δυνατότητα επιλογής χρώματος στις κουρτίνες

689,00 €

Γωνιά Βιβλίου

Μαγαζάκι

Κουκλοθέατρο

Διαχωριστικό

κουκλοθέατρο

γωνιά βιβλίου

μαγαζάκι

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
130

κ
έν

τρ
α

 π
α

ιχ
ν
ιδ

ιο
ύ new

Νο 121412 
Δεντρόσπιτο κέντρο δραστηριοτήτων

Ηλικία: 3+. Διαστάσεις: 151x92x212 εκ. 
Κέντρο δραστηριοτήτων εσωτερικού χώρου κατασκευασμένο 

από κόντρα πλακέ, MDF και μοριοσανίδα επενδυμένη με μελαμίνη
Διαθέτει πληθώρα δραστηριοτήτων (διαδρομές, κουμπώματα, 

δεσίματα, υφές) με όρφορφα σχέδια και έντονα χρώματα, οι 
οποίες διεγείρουν το ενδιαφέρον του παιδιού. 

Επιπλέον περιλαμβάνεται ντουλάπι με ρόδες και 
1 ράφι (τοποθετείται κάτω από την πλατφόρμα),

σκάλες, θάλαμος και στρώμα.

Ύψος πλατφόρμας: 78 εκ.
Θάλαμος : 50x20 εκ.

Ντουλάπι: 50x62x50 εκ.
Στρώμα: 116,5x77x5 εκ.
Σκάλες: 116x50x114 εκ.

 

2.389,00 €

Δεντρόσπιτο



Κέντρο παιχνιδιού
No 111460 Κέντρο παιχνιδιού
Εξαγωνικό σχήμα με κάθε του πλευρά και 
άλλη χρήση: φράχτης, πορτάκι, καθρέφτες, 
μαγνητικό πινακάκι, συγχρονισμός, φινιστρίνια
με plexi glass. Μεταλλικές κολώνες με πολύ
γερές συνδέσεις. Βιδώνεται στο πάτωμα.
Διάσταση κάθε πλευράς: 116Χ79 εκ. κολωνάκι: 82 εκ. 
Διαστάσεις κέντρου παιχνιδιού:  195Χ224 εκ.  

Βγαίνει και σε ειδικές διαστάσεις  
κατόπιν παραγγελίας!

φινιστρίνια
με plexi glass

άσκηση συγχρονισμού

μαγνητικό πινακάκι

μαγνητικά σετ στη σελ. 440

698,00 €

Ειδικές υποδοχές στις κολώνες 
για να σταθεροποιείται στο πάτωμα

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Γωνιά παιχνιδιού 
κατασκευασμένη από πλακάζ και κάποια 

στοιχεία από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης 
Διαθέτει σωλήνα από plexi glass, κυματιστή τσουλήθρα 

με στρωματάκι, λαβύρινθους, παραθυράκι
κια πλατφόρμες με ενσωματωμένο χαλάκι. 

Σωλήνας: 50 εκ. (διάμετρος) x 57 εκ. (μήκος)
Κυματιστή τσουλήθρα: 66x43x122 εκ.

Είσοδος: 66x43x110 εκ. 
Πλατφόρμες: 76x76x32 εκ. 

2.934,00 €

Νο 121472 Υποβρύχιο ΙΙ 
Διαστάσεις: 293x187x125 εκ.

2.724,00 €

new

new

Νο 121471 Υποβρύχιο Ι 
Διαστάσεις: 441x76x125 εκ.



Νο 120916 Σκαραβέος βιβλιοθήκη 
Με δύο παγκάκια μπροστά και πίσω που ανοίγουν 
για την αποθήκευση παιχνιδιών.
Διαστάσεις: 114Χ64Χ64 εκ.

διπλής όψης!

Νο 120907 Αερόστατο βιβλιοθήκη
Διαστάσεις: 74Χ74Χ124 εκ. 415,00 €

405,00 €

399,00 €
Βγαίνουν σε όλα τα χρώματα

!

Νο 121415 Δέντρο επιτοίχιο βιβλιοθήκη
Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με 

επένδυση οξιάς
Τέσσερα ράφια για αποθήκευση βιβλίων

Διαστάσεις:  εκ.105Χ27Χ120

259,00 €

διπλής όψης!

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 120908 Φορτηγό βιβλιοθήκη
Διπλής όψης με κάθισμα στο μπροστινό μέρος.
Διαστάσεις: 129Χ53Χ86 εκ.



 
Βγαίνει σε όλα τα χρώματα

388,00 €

4 Αναγνωστήρια

Βαθύ ράφι κάτω

Σταντ για όρθια βιβλία επάνω

Ρόδες για εύκολη μετακίνηση

Νο 120905 
Κάστρο - βιβλιοθήκη 
Διαστάσεις: 103Χ55Χ146 εκ.

Σε λαχανί ή πράσινο! 

Νο 120909
Δέντρο βιβλιοθήκη - σταντ 

με τέσσερις όψεις
Διαστάσεις: 100Χ100Χ125 εκ.

Εταζιέρα
γωνιάς βιβλίου 

 Με τέσσερις όψ
εις!

Δεντράκι

479,00 €

425,00 €

Νο 121162 Εταζιέρα τοίχου γωνιά βιβλίου
Διαστάσεις: 84Χ15Χ81 εκ.
Κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα: 
EN 71-1:2014,  ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014,  ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014
 

143,00 €

 Με χαραγμένη 

επιγραφή

 
Νέο πλαϊνό!

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Διπλής όψης!

Παγκάκι στη μία 
και αναλόγιο στην άλλη!

Νο 110430 Παγκάκι - αναλόγιο
 Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς

Φέρει μαξιλάρι στο κάθισμα και την πλάτη
Διαστάσεις: 100Χ89Χ61 εκ. 
 



Νο 120933
Βιβλιοθήκη αναλόγιο δαπέδου
Διαστάσεις: 104Χ38Χ101 εκ.
Κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα: 
EN 71-1:2014 
ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014
Συνοδεύεται από Έκθεση Δοκιμών
 

Νο 120930 Βιβλιοθήκη - σταντ 
διπλής όψης με ρόδες για εύκολη μετακίνηση
Διαστάσεις: 94Χ47Χ132 εκ.

Βγαίνουν σε όλα τα χρώματα

!

Βιβλιοθήκη - σταντ διπλής όψης

339,00 €

399,00 €Νο 120910 Βιβλιοθήκη τρόλεϊ 4 πλευρών
Ρυθμιζόμενο ύψος ραφιών, θέση plexi glass για όρθια βιβλία, 
4 βαθιά ράφια για όρθια βιβλία στο πάνω μέρος
Διαστάσεις: 60X60X130 εκ.

479,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 120911
Βιβλιοθήκη αναλόγιο XL
Με 4 επίπεδα Διαστάσεις: 150Χ40Χ120 εκ. 459,00 €



Νο 120906 Κάστρο βιβλιοθήκη επένδυση κολώνας
Εξωτερικές διαστάσεις: 55Χ55 εκ. 
Συνολικό ύψος: 162 εκ. 
Κολώνα έως 33Χ33 εκ.

Νο 120725
Βιβλιοθήκη σπιτάκι
με τρία αναγνωστήρια και
ενσωματωμένη βάση για κούκλες κουκλοθεάτρου
Διαστάσεις: 100Χ40Χ195 εκ.

Νο 120934 Γωνιά βιβλίου
Με χαραγμένη επιγραφή και διακόσμηση
Διαστάσεις: 100Χ35Χ148 εκ.

4 όψεις! 

499,00 €

589,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Ενσωματωμένη 
βάση για γαντόκουκλες!

379,00 €

Κάστρο βιβλιοθήκη
επένδυση κολώνας

Νο 120917
Κάμπια βιβλιοθήκη -σταντ 
διπλής όψης με ρόδες για εύκολη μετακίνηση 
Διαστάσεις: 94Χ48Χ91 εκ.

329,00 €

Νο 121163 
Ραφιέρα βιβλίων κάθετη
Επιτοίχια μεταλλική 
ραφιέρα νηπίων
Διαστάσεις: 50Χ9Χ84 εκ.

46,00 €

Κάμπια διπλής όψης



Νο 121234
Κουκλοθέατρο κυματιστό 
κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο 
M.D.F. με επένδυση οξιάς.
Διαστάσεις: 92Χ64Χ142 εκ. 

Κουκλοθέατρο με 2 οθόνες

554,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 121232 Κουκλοθέατρο με 2 οθόνες
κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με 
επένδυση οξιάς.
Στο μπροστινό μέρος έχει σκεπή και αναγράφεται η 
λέξη ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ με χαραγμένα γράμματα. 
Στο ένα πλαϊνό έχει πόρτα εισόδου ενώ στο άλλο 
έχει 2 παράθυρα. Διαστάσεις: 135Χ135Χ185 εκ. 

Νο 121230 Κουκλοθέατρο
σπαστό, με χαραγμένη επιγραφή 
ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ 
Διαστάσεις: 120Χ60Χ180 εκ. 

Νο 121231 Κουκλοθέατρο σπαστό 
κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με 
επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό 
χρώμα του ξύλου 
Διαστάσεις: 100Χ50Χ140 εκ. 

342,00 €429,00 €

Νο 121229
Κουκλοθέατρο με κίτρινα 
αστεράκια  
Κουκλοθέατρο με ξύλινο σκελετό 
MDF και ύφασμα. 
Διαθέτει 2 κουρτινάκια που ανοίγουν 
και κλείνουν και ρολόι. Το ύφασμα 
είναι 65% πολυεστέρ και 35%
βαμβάκι.  
Διαστάσεις: 66x39x120 εκ.

68,50 €
Νο 121258
Κουκλοθέατρο circus  
Κουκλοθέατρο με ξύλινο σκελετό από 
MDF και ύφασμα.
Διαθέτει 2 κουρτινάκια που ανοίγουν 
και κλείνουν και ρολόι. 
Το ύφασμα είναι από 100% πολυεστέρ. 
Διαστάσεις: 84x39x129 εκ. 

85,00 €

165,00 €

new
new



Νο 121235  Πολυγωνιά κουκλοθέτρο 3 σε 1
Το κουκλοθέατρο έχει δύο οθόνες. 
Διαστάσεις: 130Χ75Χ165 εκ. 

Κάθε πλευρά έχει τη δική της λειτουργία !!!

Μανάβικο

Xαραγμένη επιγραφή σε κάθε πλευρά!

Ταχυδρομείο

!

Οθόνη για θέατρο 
με μαριονέτες !!!

Βγαίνουν σε όλα τα χρώματα!

Το θεατράκι μας

Νο 121228 Το θεατράκι μας
Πρόκειται για μια μικρή  

σκηνή θεάτρου.
Αποτελείται από δύο ραφιέρες, 

το άνοιγμα των οποίων βρίσκεται 
στην πίσω πλευρά κι έτσι 

μπορούν να τοποθετηθούν 
μέσα σ΄ αυτές διάφορα υλικά.

Οι ραφιέρες συνδέονται 
μεταξύ τους με δύο κυματιστές 

τάβλες ανάμεσα στις οποίες
τοποθετείται ξύλινη βέργα με 
κρίκους για να ανοιγοκλείνει 

εύκολα η κουρτίνα. 
Η βέργα με την κουρτίνα

μπορούν να τοποθετηθούν 
εύκολα και στη μέση του ύψους

της σκηνής για να χρησιμοποιηθεί
σαν κουκλοθέατρο. 

Στην πρόσοψη υπάρχει χαραγμένη 
επιγραφή «Το θεατράκι μας».

Δαστάσεις: 240Χ50Χ200 εκ. Διαστάσεις ραφιέρας: 30Χ50Χ180 εκ.  

534,00 €

559,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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36 θέσεις

Νο 242539 
Βάση για κούκλες κουκλοθεάτρου 9 θέσεων

Νο 242530
Βάση για κούκλες κουκλοθεάτρου 
οβάλ 16 θέσεων 

Μήκος: 52 εκ.

Μήκος: 54 εκ.

Βάσεις για κούκλες

Νο 121125 
Εταζιέρα για κούκλες  κουκλοθεάτρου 
Διαστάσεις: 69Χ13Χ110 εκ.

Νο 242540 Κάκτος - stand 
για γαντόκουκλες, 
16 θέσεων ύψος 109 εκ.

144,00 €

52,00 €

25,00 €

19,50 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 121223
Θέατρο και μανάβικο 2 σε 1
Ηλικία: 3+. Διαστάσεις: 100x53x24 εκ.
Ξύλινο διπλής όψης θέατρο και μανάβικο Περιλαμβάνται κουρτίνα, πίνακας κιμωλίας, 
ραφάκια με λωρίδες, από πίνακα κιμωλίας για να αναγράφονται πληροφορίες και 
τιμές για τα προϊόντα, καθώς επίσης και διάφορα φρούτα και λαχανικά

57,00 €

new

Νο 121481
Puppet theater λιλά
Μήκος: 90 εκ. Ύψος: 125 εκ. 

Νο 121480
Puppet theater λαχανί
Μήκος: 90 εκ. Ύψος: 125 εκ. 

Επιτραπέζιο

Νο 121237 
Κουκλοθέατρο επιτραπέζιο
Διαστάσεις: 84Χ29Χ60 εκ.

83,00 €

169,00 € 169,00 €



Νο 242039 
Κουκλοθέατρο πανό με αστέρια
Διαστάσεις: 70Χ150 εκ. 

Πανό κουκλοθέατρα Κουκλοθέατρο μελισσάκια

Νο 121233 Μίνι κουκλοθέατρο
Διαστάσεις: 55X25X90 εκ.

25,50 €

Μίνι 
κουκλοθέατρο

 
Σκηνικά σε διάφορα θέματα. 
Το κάθε ένα αποτελείται από 3 
κομμάτια συνολικού μήκους 
150 εκ.  
Συνολικές Διαστάσεις: 
450Χ250 εκ. ύψος

Νο 244630 Σκηνικό Ουρανός
 

Νο 244631 Σκηνικό Κουρτίνα
 

Νο 244633 Σκηνικό Πεντάγραμμο
 

Νο 244634 Σκηνικό Καστροπολιτεία
79,00 €

79,00 €

 
Σκηνικά σε διάφορα θέματα φτιαγμένα 
από πολύ γερό, αδιάβροχο, πολυεστε-
ρικό πανί. Διαστάσεις: 450Χ250 εκ. ύψος

31,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 242575
Κουκλοθέατρο πάνινο με κίτρινα 
αστεράκια 
Διαστάσεις: 175x78 εκ.
Τοποθετείται σε πόρτες
Περιλαμβάνονται ξύλινοι ράβδοι
 

38,00 € 179,00 €
Νο 121239 Κουκλοθέατρο μελισσάκια
Διαστάσεις: 88Χ50Χ120 εκ. ύψος
Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα: 
EN 71-1:2014,  ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014,  
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014
Συνοδεύεται από Έκθεση Δοκιμών
 
 



Ζούγκλα - σαβάνα - έρημος

Φάρμα & κατοικίδια

Νο 247518 Κοάλα

Νο 247523 

Καμηλοπάρδαλη

Νο 247514 Πίθηκος
Νο 247515 Τίγρης  Νο 247516 Κροκόδειλος 

Νο 247517 Ιγκουάνα

Νο 247519 Ελέφαντας Νο 247520 Λιοντάρι

Νο 247525 Καμήλα Νο 247526 Καγκουρό

Νο 247527

Στρουθοκάμηλος

Νο 247508 Πάπια Νο 247507 Κουνέλι

Νο 247509 Γουρούνι

Νο 247501 Αγελάδα   Νο 247502 Πρόβατο

Νο 247503 Άλογο

Νο 247504 Κότα

Νο 247513 Ποντικός

Νο 247510 Γάτα

Νο 247524 Λάμα Νο 247528 Παπαγάλος

Νο 247572 Αετόπουλο

Νο 247505 Πετεινός

8,90 €

8,90 €

8,90 €

8,90 € 8,90 €

8,90 €

8,90 €

8,90 €

8,90 €

8,90 € 8,90 €
8,90 €

8,90 €

8,90 €

8,90 €

8,90 €

8,90 €

8,90 €8,90 €

8,90 €

8,90 €

8,90 €

8,90 €

8,90 €

Γαντόκουκλες βελουτέ

Νο 247511 Σκύλος

8,90 €

Προϊστορικά

Νο 247566 Μαμούθ
Νο 247568 Τρικέρατος

8,90 €

8,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 247533 Σκίουρος

Νο 247535 Κουκουβάγια

  Νο 247536 Ελάφι

Νο 247537 Αλεπού

Νο 247542 Πεταλούδα

Νο 247544 Κάστορας

Νο 247558 Θαλ.ελέφαντας

Νο 247561 Χταπόδι Νο 247562 

Πολική αρκούδα Νο 247563 Τάρανδος

Νο 247548 Πασχαλίτσα Νο 247549 Μέλισσα
Νο 247547 Αράχνη

Νο 247553 Xελώνα
Νο 247552 Κάμπια

No 247554 Σαλιγκάρι
Νο 247551 Λιβελούλα

Νο 247550 Ακρίδα

8,90 €

8,90 €

8,90 €

8,90 €

8,90 €

8,90 €
8,90 €

8,90 €

8,90 €
8,90 € 8,90 €

8,90 €

8,90 €
8,90 €

9,50 €

8,90 €
890 € 8,90 €

8,90 €

Μικρά ζωάκια & έντομα

Θάλασσα & πόλοι

Νο 2425 1  6
Γαντόκουκλα ποντικάκι 

σε τυρί
Η γαντόκουκλα ποντικάκι είναι 
ενσωματωμένη μέσα στο τυρί.

Το σετ περιλαμβάνει άλλες 3 
μικρές δαχτυλόκουκλες 

ποντικάκια.
Σετ 4 τεμαχίων.

28,50 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Δάσος & λίμνηΝο 247534 Σχατζόχοιρος8,90 €

Νο 247539 Νυχτερίδα

8,90 €

Νο 247565 Ψαράκι κλόουν
8,90 €

Νο 247546 Βάτραχος

Νο 247573 Χαμαιλέοντας

9,50 €

28,50 €Νο 2425 2  6
Γαντόκουκλα κουκουβάγια 
σε δέντρο
Η γαντόκουκλα κουκουβάγια 
είναι ενσωματωμένη μέσα στο 
δέντρο.
Το σετ περιλαμβάνει ακόμη 
άλλες 3 μικρές δαχτυλόκουκλες,
ένα ποντικάκι, μία μέλισσα και 
μία πεταλούδα.
Σετ 4 τεμαχίων.



Νο 242076 Γαντόκουκλες ζωάκια της φάρμας
Ύψος: 24 εκ. + ουρά / Σετ 6 ζωάκια

74,00 €

74,00 €
Νο 242077 Γαντόκουκλες άγρια ζώα
Ύψος: 24 εκ. + ουρά / Σετ 6 ζωάκια

Νο 242075 
Γαντόκουκλες ζωάκια του δάσους
Ύψος: 24 εκ. + ουρά / Σετ 4 ζωάκια

49,00 €

Μαριονέτες

31,50 €

Νο 242079 
Mαριονέτα Princess  
Ύψος: 40 εκ. 

27,50 €

Νο 242078 
Mαριονέτα Jester   
Ύψος: 40 εκ. 

27,50 €

Λούτρινες 

Λούτρινες 

Λούτρινες 

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 242080 Mαριονέτα Γιγάντιο πουλί Ύψος: 100 εκ. 



Η Κοκκινοσκουφίτσα
O Πήτερπαν

Η Χιονάτη & οι 7 νάνοι

Τα τρία γουρουνάκια

Τα επαγγέλματα

Νο 242035 Κοκκινοσκουφίτσα
Νο 242036 Τα τρία γουρουνάκια

Νο 246029 Τα επαγγέλματα

Νο 246028 Η Χιονάτη και οι επτά νάνοι

Νο 246026 Ο Πήτερπαν

O Αλαντίν

Νο 246034 Ο Αλαντίν

23,90 € 23,90 €

23,90 €

39,90 €

23,90 €

Γαντόκουκλες παραμύθια

Πάνινες

Πάνινες

Γαντόκουκλες επαγγέλματα

Νο 242072 Γαντόκουκλες επαγγέλματα Σετ 8 τεμάχια25,50 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Κούκλες λογοθεραπείας στις σελίδες 274 - 275!
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Νο 242060 Θεατρόκουκλες Οικογένεια
(μπαμπάς, μαμά, παππούς, γιαγιά, κορίτσι, αγόρι)

Νο 242067 
Θεατρόκουκλες Χιονάτη & επτά νάνοι
Σετ 12 τεμάχια

Νο 242061 Θεατρόκουκλες μαύρη οικογένεια
(μπαμπάς, μαμά, παππούς, γιαγιά, κορίτσι, αγόρι)

Νο 242071 Θεατρόκουκλες Χάιντη 
Σετ 6 τεμάχια

Νο 242070 Θεατρόκουκλες Χάνσελ & Γκρέτελ
Σετ 6 τεμάχια

Νο 242066 Θεατρόκουκλες σετ
Τα τρία γουρουνάκια & Η Κοκκινοσκουφίτσα 
Σετ 8 τεμάχια

Νο 242062 Θεατρόκουκλες
Η Γέννηση του Ιησού Σετ 7 τεμάχια

Νο 242063
Βασιλιάς & Βασίλισσα

Νο 242064
Πρίγκιπας & Πριγκίπισσα

Νο 242065
Παππούς & Γιαγιά

Σετ 2 

18,50 € 18,50 €

38,00 €

18,00 €

18,00 € 24,50 €
16,50 €

Σετ 2 Σετ 2 

6,90 €6,90 €6,90 €

Νο 242050 
Γαντόκουκλα Πάπια

Πιάσε τη μπάλα

4,20 €

Νο 242069 Θεατρόκουκλες
Ο πρίγκιπας βάτραχος
Σετ 4 τεμάχια

12,50 €

Κούκλες κουκλοθεάτρου

Κούκλες κουκλοθεάτρου

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 242057 ΠαλιάτσοιΝο 242059 ΠινόκιοΝο 242055 Χιονάτη

Νο 242056 Κοκκινοσκουφίτσα Νο 242058 Τρία γουρουνάκια

Σετ 4 δαχτυλόκουκλες

Σετ 4 δαχτυλόκουκλες

Σετ 4 
δαχτυλόκουκλες

5,40 €
5,40 €

5,40 € 5,40 € 5,40 €

Σκηνή πτυσσόμενη με τρόλεϊ
Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε μαζί μας!

Νέα επανασταστική κατασκευή σκηνής με απλά βήματα χωρίς
εργαλεία! Εύκολο μοντάρισμα! Αποθήκευση στο δικό της τρόλεϊ!

Νο 121652 Σκηνή πτυσσόμενη με τρόλεϊ 300X225 εκ.
Νο 121653 Σκηνή πτυσσόμενη με τρόλεϊ 450X225 εκ.
Νο 121654 Σκηνή πτυσσόμενη με τρόλεϊ 450X300 εκ.   

Ύψος: 48 εκ. 

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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4.700,00 €

5.990,00 €



Νο 242025 
Δαχτυλόκουκλες κοτοπουλάκια  (σετ 2)

Νο 242033 Ο Πινόκιο

Δαχτυλόκουκλες

Νο 246022 Xάνσελ & Γκρέτελ

Νο 246021 Η Χιονάτη & οι επτά νάνοι

Νο 246031 
Βιβλίο για δαχτυλόκουκλες
(κολλάνε με βέλκρο)

Νο 246030
Γάντια για δαχτυλόκουκλες
(κολλάνε με βέλκρο)

ζεύγος

Νο 242032 Τα 3 γουρουνάκιαΝο 242034 Η Κοκκινοσκουφίτσα

Δαχτυλόκουκλες

6,90 €

8,50 €

6,90 €

4,90 €

8,50 €

13,90 €
13,90 €

13,90 €Νο 242030 Η ΓέννησηΝο 242037 Οι φυλέςΝο 242031 Τα επαγγέλματα

8,50 €

8,50 €

8,50 €

Νο 242029 Γάντια οικογένεια βατράχων
(σετ 2 γάντια) 

16,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Φτιάξτε μόνοι σας γαντόκουκλες!

Νο 242531  
Ξύλινο σταντ για δαχτυλόκουκλες

Νο 242006 Γαντόκουκλες λευκές  Σετ 12 

9,50 €

8,90 €

Θεατράκι για δαχτυλόκουκλες 

Νο 242005 Θεατράκι για δαχτυλόκουκλες
Διαστάσεις: 48Χ29Χ50 εκ.

πάνινο

37,00 €

Νο 242022 Βάση για δαχτυλόκουκλες (12 θέσεις)

7,40 €

Νο 242040 Δαχτυλόκουκλες φάρμα λούτρινες

Νο 242576 Δαχτυλόκουκλες Χιονάτη και 7 νάνοι Νο 246033 Δαχτυλόκουκλες σετ 12 τεμ.

Νο 242041 Δαχτυλόκουκλες ζούγκλα λούτρινες
10,50 € 13,50 €Σετ 6 

Σετ 8 

16,00 €

Σετ 10

Σετ 12

Νο 242001
Δαχτυλοθεατράκι

Διαστάσεις: 
63Χ23Χ51,5 εκ.

33,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Φτιάξτε ιστορίες!

Νο 262051 Πινακάκι φτιάχνω ιστορίες
Διαστάσεις: 90Χ50 εκ.  

Νο 262055 Φιγούρες έντομα

Νο 262060 Φιγούρες καιρικά φαινόμενα

Νο 262061 Φιγούρες δεντράκια

Νο 262059 
Φιγούρες η ζωή στον 
κήπο

Όλες οι φιγούρες 
κολλάνε με ταινία 
βέλκρο πάνω 
στον πίνακα ή σε 
οποιονδήποτε 
πίνακα τσόχας!

Νο 262093 Φιγούρες τα μέρη του λουλουδιού 

Διαστάσεις: 50Χ70 εκ.

Νο 262098 Πανό το δάσος 38,00 € 13,90 €

13,90 € 13,90 €

17,90 €

21,00 €

14,90 €

πάνινες φιγούρες

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Όλες οι φιγούρες κολλάνε με ταινία 
βέλκρο πάνω στον πίνακα ή σε 
οποιονδήποτε πίνακα τσόχας!

Πανό με τσόχινα στοιχεία που κολάνε

Νο 262097 Πανό η λίμνη38,00 €



Νο 262058 Φιγούρες άγρια ζώα Νο 262063 Φιγούρες ζωάκια δάσους

Νο 262056 Φιγούρες μεγάλα ζωάκια θαλλάσης Νο 262057 Φιγούρες ζωάκια θαλάσσης

Νο 262054 Φιγούρες μέσα μεταφοράς
Νο 262053 
Φιγούρες θαλάσσια 
μέσα μεταφοράς

Νο 262095 Φιγούρες τα λαχανικά Νο 262094 Φιγούρες τα φρούτα

13,90 €
13,90 €

13,90 €

13,90 €

13,90 €

13,90 €

13,90 €
13,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 262062 Φιγούρες ζωάκια φάρμας

13,90 €

Τσόχινα στοιχεία που κολάνε σε τσόχινο πίνακα

Νο 262052 

Φιγούρες εναέρια μέσα μεταφοράς 

Νο 262064  Φιγούρες Δεινόσαυροι

13,90 €

13,90 €



Νο 246001 Καπελάκια ζωάκια της φάρμας (Σετ 12 τεμάχια)

Νο 246011 Ζωάκια φάρμας 

Νο 246010 Το ασχημόπαπο

Νο 246014 Η Χιονάτη & οι 7 νάνοι 
Νο 246013 Η Σταχτοπούτα

Νο 246012 Τα έντομα

υφασμάτινα

Μάσκες δραματοποίησης

 9,90 €

108,00 €

 8,80 €
 8,80 €

 5,90 € 5,20 €

 5,20 €Νο 246009 
Τα τρία γουρουνάκια

υφασμάτινα

Ζωάκια της ζούγκλας

Νο 246005 Καπελάκια ζωάκια της ζούγκλας (Σετ 12 τεμάχια) 108,00 €

υφασμάτινα

Νο 246007 Μάσκες Άγρια ζώα  Σετ 14 τεμ. 

12,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Καπελάκια δραματοποίησης Ζωάκια της φάρμας

Νο 246008 Κοκκινοσκουφίτσα

 5,50 €



Νο 121249
Τρόλεϊ δραματοποίησης μεταμφίεσης
κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. 
Είναι διακοσμημένο και στις δύο όψεις με διάφορες παραστάσεις 
χαραγμένες σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. 
Διαστάσεις: 93Χ57Χ127 εκ.

Επιγραφή στο κυλιόμενο συρτάρι!

Μπαούλο 

Βέργα  για το  κρέμασμα των  ρούχων

Καθρέφτης  ασφαλείας

Κρεμάστρες

Καθρέφτης ασφαλείας!

Καθρέφτης ασφαλείας!

Βγαίνει σε όλα τα χρώματα!

379,00 €

329,00 €

Γωνιά μεταμφίεσης
Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς.  

 Στο κάτω μέρος έχει κυλιόμενο συρτάρι πάνω στο οποίο έχει
χαραγμένη επιγραφή σε ηλεκτρονικό 
μηχάνημα ακριβείας. 
Η μία έχει καθρέφτη ολόσωμο και η άλλη μικρό καθρέφτη 
με ραφάκι.  
Διαστάσεις: 55Χ41Χ151  εκ. ύψος 

No 121247
Γωνιά μεταμφίεσης
με ολόσωμο καθρέφτη 

No 121248
Γωνιά μεταμφίεσης
με καθρέφτη και ραφάκι
 

389,00 €

389,00 €

Κυλιόμενο συρτάρι

Βέργα  για το  κρέμασμα των  ρούχων

Καθρέφτης  ασφαλείας

Ραφάκι

Καθρέφτης ασφαλείας!

Καθρέφτης ασφαλείας!

397,00 €

Καθρέφτης ασφαλείας!

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 121236
Ντουλάπι δραματοποίησης  
Στην αριστερή πλευρά του φέρει κρεμαστάρια, στην δεξιά 
ολόσωμο καθρέφτη ασφαλείας και εσωτερικά βέργα 
για κρέμασμα ρούχων και δύο πλαστικά συρτάρια 
αποθήκευσης. Διαστάσεις: 92Χ43Χ116 εκ.

Έπιπλα & Τρόλεϊ δραματοποίησης

No 121431
Τρόλεϊ μεταμφίεσης με 3 πλαστικά κουτιά
Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση 
οξιάς. Περιλαμβάνει κρεμαστάρια, ολόσωμο ακρυλικό 
καθρέφτη στο ένα πλαϊνό, βαθύ ράφι και 3 πλαστικά 
κουτιά αποθήκευσης.  Διαστάσεις: 108Χ45Χ114 εκ. 
Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα: 
EN 71-1:2014,  ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014,  ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014
Συνοδεύεται από Έκθεση Δοκιμών

 



Νο 246035 Μάγισσα Νο 246042 ΆγγελοςΝο 246036 Σταχτοπούτα

Νο 246046
Αρχαίος Έλληνας

Νο 246037 Χιονάτη

Νο 246047
Αρχαία Ελληνίδα

Νο 246050
Κάπα με στέμμα
Βασίλισσας

Νο 246039 
Νεράιδα Δαλματίας

11,00 €

11,00 €

Νο 246045
Αφτάκια & ουρά 
λαγού (σετ)

 7,60 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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11,00 €

11,00 €

11,00 €

11,00 €

11,00 €

Νο 246040
Στολή ενήλικα Άγιος Βασίλης Lux
Περιλαμβάνει πανωφόρι βελούδινο 
βυσσινι με χοντρή γούνα στα μανίκια 
τουμπλαρισμένη με κέντημα στο 
τελείωμα ,παντελόνι βελούδινο με 
γούνα στο τελείωμα, ζώνη με μεγάλη 
τόκα, και σκούφο  / One size  

96,00 €

new

Νο 246043 
Στολή ενήλικα Άγιος Βασίλης
Περιλαμβάνει παντελόνι και μπλούζα 
κόκκινα σατέν, ζώνη μαύρη , σκούφο 
κόκκινο
Διαθέσιμα μεγέθη: 
small, medium, large. Xlarge 
 

59,50 €

Νο 246041 
Στολή παιδική Άγιος Βασίλης
Σατέν με γούνα
Διαθέσιμα μεγέθη: 4, 6, 8, 10, 12  

23,50 €

new

new

Νο 246048 
Στολή παιδική βοσκός γιλέκο
Περιλαμβάνει φόρεμα καφέ, γιλέκο
άσπρο, ζώνη και μαντήλα στο κεφάλι.
Διαθέσιμα μεγέθη: 4, 6, 8, 10, 12  

26,00 €

new

Νο 246051 
Στολή παιδική Ιωσήφ
περιλαμβάνει φόρεμα εκρού, 
γιλέκο καφέ, ζώνη και μαντήλα 
στο κεφάλι.
Διαθέσιμα μεγέθη: 4, 6, 8, 10, 12  

23,50 €

new

11,00 €

Νο 246038 
Στολή παιδική Παναγία
Περιλαμβάνει μπλε φόρεμα σατέν 
με μια λωρίδα χρυσή και κάπα 
κόκκινη με κουκούλα.
Διαθέσιμα μεγέθη: 4, 6, 8, 10, 12  

26,00 €



Νο 246052 Στολή ολόσωμη λύκος

Νο 246053 
Κοτόπουλο

Νο 246060 Αλεπού

Νο 246056 
Καμηλοπάρδαλη

Νο 246057 Ζέβρα Νο 246068 Τίγρης Νο 246067
Κροκόδειλος

Νο 246058 Λιοντάρι

Νο 246064 ΠρόβατοΝο 246062 
Γουρουνάκι

Νο 246065 Λαγός Νο 246063
Αγελάδα

Ολόσωμη στολή

13,90 €
13,90 € 13,90 €

13,90 €
13,90 €

13,90 €

13,90 €
13,90 €

13,90 €

13,90 €

13,90 €

32,00 €

Νο 246002 
Στέμμα βασίλισσας

Νο 246003 Στέμμα βασιλιά 

υφασμάτινα

8,00 €

Νο 246054 Πασχαλίτσα

9,00 €

Νο 246055 Μέλισσα

13,90 €
13,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Στολές ζώων - γιλέκα

Νο 246081 Στολή από φόδρα σατέν
Διαθέσιμα χρώματα:
κόκκινο, μπορντώ, μπλε, σιέλ, 
πράσινο, κυπαρισσί, κίτρινο
λευκό, μαύρο, καφέ, ασημί, χρυσό,
μωβ, πορτοκαλί, βεραμάν

10,90 €

4,20 €

Νο 246082 
Φόδρα σατέν φάρδος 150 εκ. 
Διατίθεται με το μέτρο
Διαθέσιμα χρώματα:
κόκκινο, μπορντώ, μπλε, σιέλ, 
πράσινο, κυπαρισσί, κίτρινο
λευκό, μαύρο, καφέ, ασημί, χρυσό,
μωβ, πορτοκαλί, βεραμάν



Νο 268334 Ύφασμα λαμέ σετ 4 χρώματα
Διαστάσεις: 100Χ98 εκ. το κάθε ένα 29,00 €

169,90 €

Νο 262905 Στολές παιχνίδια ρόλων σετ 
Περιλαμβάνει 13 στολές: ελεφαντάκι, κουνελάκι, λιοντάρι, τίγρη, λύκο, λεοπάρδαλη, σκυλάκι, βασιλά,
βασίλισσα, μάγο, νεράιδα, πασχαλίτσα και σκαντζόχοιρο. Από 100% polyester. Πλένονται στους 30°C.
 

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 181568
Καθρέφτης με διακόσμηση φάρου
Ξύλινο πλαίσιο, ξύλινη διακόσμηση και
ακρυλικός καθρέφτης
Διαστάσεις καθρέφτη: 80Χ120 εκ.  
 

210,00 €

new

Νο 268333 
Ύφασμα φόδρα σετ 
7 χρώματα
Διαστάσεις: 100Χ145 εκ. 
το κάθε ένα

29,00 €



Νο 241159 
Καθρέφτης αυτοκόλλητο ρολό
Διαστάσεις: 150Χ58 εκ. 21,50 €

Καθρέφτης 
ασφαλείας

Νο 121144 
Καθρέφτης  με αναστημόμετρο

 Διαστάσεις: 70Χ120 εκ.

Καθρέφτης 
ασφαλείας

No 121143  
Καθρέφτης  ασφαλείας 

 με ξύλινο πλαίσιο Διαστάσεις: 70Χ120 εκ.

!Βγαίνει σε όλα τα χρώματα

189,00 €
154,00 €

No 121146  
Καθρέφτης  ασφαλείας 
Διαστάσεις: 50Χ120 εκ.

123,00 €

Νο 121145 Καθρέφτης λουλούδι
Διαστάσεις: 76Χ76 εκ. 

Καθρέφτης 

ασφαλείας

!Βγαίνει σε όλα τα χρώματα

76,00 €

Νο 253261 
Επιτραπέζιο κομμωτήριο 36,90 €

No 121466
Κομμωτήριο Fantasy Vanity

Περιλαμβάνεται σκαμπό και αξεσουάρ 3 τεμ. 
Διαστάσεις: 71Χ35,5Χ104 εκ. ύψος

99,00 €

Νο 256544 
Κεφάλι κούκλας Hairstyling 33,00 €

Ύψος: 33 εκ. 

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 252593
Στολή κομμώτριας με αξεσουάρ
Περιλαμβάνεται σεσουάρ, ψαλίδι, χτένα, καθρέφτης

31,00 €

Νο 252599
Σετ κομμωτικής Braun με ισιωτική 34,00 €

Νο 252586 
Ζώνη κομμώτριας με αξεσουάρ Braun 22,50 €

Νο 252552 
Σετ κομμωτικής σε βαλιτσάκι
Coralie

Νο 252524 
Βαλιτσάκι κομμωτικής 
μικρό

15,50 €
19,50 €

Νο 252553 Βαλίτσα κομμώτριας με κινητό

32,50 €

Νο 252587 Βαλίτσα κομμώτριας BRAUN

25,90 €

269,00 €

Νο 121245 Kομμωτήριο με καρδούλες
κατασκευασμένο από συνθετικό 
ξύλο MDF με επένδυση οξιάς. 
Διαστάσεις: Πλάτη: 72Χ111 εκ. ύψος Βάθος: 41 εκ. 
Ύψος πάγκου: 57,5 εκ. 
 

Καθρέφτης 
ασφαλείας

σε σχήμα καρδιάς

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 121256 
Kομμωτήριο με λουλούδι καθρέφτη
κατασκευασμένο από συνθετικό 
ξύλο MDF με επένδυση οξιάς. 
Περιλαμβάνεται ένας κύλινδρος - σκαμπό 
από αφρώδες υλικό επενδυμένο με δερματίνη.
Διαστάσεις: 71Χ30Χ64 εκ.
Καθρέφτης: 76Χ76 εκ.

Καθρέφτης 

ασφαλείας

Καθρέφτης 

ασφαλείας

287,00 €

287,00 €

Νο 121257 
Κομμωτήριο πλαστικό Barbie
Περιλαμβάνεται το καθισματάκι και 
ο εξοπλισμός
Διαστάσεις: 42Χ90 εκ. 

71,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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519,00 €

424,00 €
449,00 €

364,00 €

Νο 121266 Συρταριέρα (σκέτη) με 4 ξύλινα συρτάρια
Νο 121267 Συρταριέρα (σκέτη) με 4 λεκάνες 

409,00 €

289,00 € 348,00 €

259,00 €

Νο 121260 Καβαλέτο με 7 ξύλινα συρτάρια
Νο 121261 Καβαλέτο με 7 λεκάνες

Νο 121264 Καβαλέτο με 4 ξύλινα συρτάρια
Νο 121265 Καβαλέτο με 4 λεκάνες

Καβαλέτο ζωγραφικής μεγάλο
Διαστάσεις: 115Χ46Χ136 εκ. 

Καβαλέτο ζωγραφικής μικρό
Διαστάσεις: 115Χ46Χ120 εκ. 

Νο 121262 Συρταριέρα (σκέτη) με 7 ξύλινα συρτάρια
Νο 121263 Συρταριέρα (σκέτη) με 7 λεκάνες 

Καβαλέτο διπλής όψης
με 4 θέσεις ζωγραφικής

Επιφάνεια από πίνακα κιμωλίας
και συρτάρια αποθήκευσης

υλικού
Περιλαμβάνονται 22
κυπελάκια τέμπερας

Γωνιά ζωγραφικής

Βγαίνουν σε όλα τα χρώματα

Νο 121246 Γωνιά κομμωτηρίου 
κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο 
M.D.F. με επένδυση οξιάς.
Διαστάσεις: 73Χ40Χ110 εκ.
Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα: 
EN 71-1:2014,  ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014,  
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014
Συνοδεύεται από Έκθεση Δοκιμών
 



Τα κυπελάκια περιλαμβάνονται!

Νο 121268 Καβαλέτο ζωγραφικής
με πίνακες κιμωλίας και στις δύο πλευρές.

Νο 121269 Καβαλέτο ζωγραφικής

με πίνακα φελό στη μία πλευρά 
και κιμωλίας στην άλλη.

146,00 €

155,00 €

Διπλής όψης!

Νο 121293 Καβαλέτο ζωγραφικής
 Διπλής όψης 

99,00 €

Νο 121420 
Καβαλέτο τραπέζι 4 θέσεων
Με θέσεις για ρολά στο επάνω μέρος
Περιλαμβάνονται 20 κυπελάκια για τα χρώματα
Ανάμεσα στους πίνακες προσφέρεται μεγάλος
αποθηκευτικός χώρος
Διαστάσεις: 120Χ80Χ120 εκ. Ύψος πάγκου: 59 εκ. 

278,00 €

Τα ρολά δεν περιλαμβάνονται

Νο 121421 Καβαλέτο τοίχου 2 θέσεων
Πολύ πρακτικό καβαλέτο 2 θέσεων με ρυθμιζόμενο
ύψος και 4 ράφια για αποθήκευση των υλικών
στο πίσω μέρος
Περιλαμβάνονται 11 κυπελάκια για τα χρώματα
Διαστάσεις: 110Χ44Χ157 εκ. ύψος

265,00 €

Με ρυθμιζόμενο 
ύψος ώστε να 
εξυπηρετούνται 
όλες οι ηλικίες

Οι πίνακες μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν
και σαν πίνακες 
μαρκαδόρου

Επιτοίχιο καβαλέτο

Νο 121278 Επιτοίχιο καβαλέτο

Εύκολη αλλαγή ρολού 
Περιλαμβάνονται 6 Κυπελάκια τέμπερας
και ρολό χαρτί ζωγραφικής
Διαστάσεις: 73Χ80 εκ. 

143,00 €

Περισσότερα καβαλέτα στον κατάλογο Camelino Hobby Fun 2019 - 2020

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 121270
Καβαλέτο με πίνακα κιμωλίας & μαρκαδόρου
Ηλικία: 3+. Διαστάσεις: 125,7x38,1x109,2 εκ.
Καβαλέτο μεγάλο με ραφάκια και θήκες για καλύτερη οργάνωση των
υλικών ζωγραφικής και χειροτεχνίας. 

137,00 €

389,00 €
Νο 121243 Πολυκατάστημα
από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς.
Με ραφάκια και συρταράκια Διαστάσεις: 125Χ108Χ131 εκ.  

Νο 121470 Το Μανάβικο
από ξύλο φουρνιστής οξιάς και από συνθετικό 
ξύλο MDF με επένδυση οξιάς.
Περιλαμβάνονται 12 ξύλινα καφάσια (άδεια)
Διαστάσεις: 90Χ42Χ130 εκ.  

259,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 121240 Μαγαζάκι - μανάβικο
από ξύλο φουρνιστής οξιάς και από MDF με επένδυση 
μελαμίνης. Διαστάσεις: 110Χ70Χ140 εκ.  

355,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 121242 Μικρό μανάβικο
από MDF με επένδυση οξιάς.
Διαστάσεις: 67Χ55Χ125 εκ.
Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα  πρότυπα: 
EN 71-1:2014 
ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014
Συνοδεύεται από Έκθεση Δοκιμών  

199,00 €

Νο 121244
Super Market
από συνθετικό ξύλο MDF 
με επένδυση οξιάς.
Στο επάνω μέρος έχει χαραγμένα
φρούτα και επιγραφή 
«SUPER MARKET»
Διαστάσεις: 100Χ106Χ140 εκ.  

289,00 € 

Νο 121241 Μαγαζάκι
από ξύλο φουρνιστής οξιάς και από 
MDF με επένδυση οξιάς.
Διαστάσεις: 82Χ52Χ135 εκ.  

254,00 €

Ο εξοπλισμός δεν περιλαμβάνεται!

Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα: 
EN 71-1:2014,  ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014,  ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014
Συνοδεύεται από Έκθεση Δοκιμών
 



255,00 €
Νο 121430 Παντοπωλείο τρόλεϊ
από ξύλο φουρνιστής οξιάς λουστραρισμένο 
στο φυσικό χρώμα. Έχει δύο ενισχυμένους τροχούς
στο κάτω μέρος ώστε να μετακινείται εύκολα
Η τέντα περιλαμβάνεται. Τα καφάσια δεν περιλαμβάνονται 
Διαστάσεις: 72Χ42Χ115 εκ. ύψος

379,00 €

Νο 121440 Ο πάγκος του μανάβη
από ξύλο φουρνιστής οξιάς λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα
Η τέντα περιλαμβάνεται 
Περιλαμβάνονται επίσης 8 ξύλινα καφάσια (χωρίς φρούτα) 
Διαστάσεις: 101Χ95Χ151,5 εκ. ύψος
Ύψος πάγκου: 52,5 εκ. Άνοιγμα τέντας: 68 εκ. Εξωτερικό ράφι: 93Χ70 εκ. 

394,00 €Νο 121450 
Γωνιά καφέ - παντοπωλείο
από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς
Η τέντα περιλαμβάνεται 
Γωνιά καφέ παντοπωλείο με ενσωματωμένη
κουζίνα εσωτερικά
Περιλαμβάνεται επιγραφή για κιμωλία
Διαστάσεις: 108Χ55Χ146 εκ. ύψος

τυρόπιτα 1€

Kρεμαστή επιγραφή κιμωλίας
στην οποία μπορείτε να γράψετε
ό,τι θέλετε εσείς ανάλογα με 
το παιχνίδι

Τα καφάσια δεν περιλαμβάνονται

Περιλαμβάνονται 8 καφάσια (άδεια)

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 121292
Μαγαζάκι - μανάβικο Selia’s Market  
Ηλικία: 3+. Διαστάσεις: 97,5x74x116 εκ.
Μαγαζάκι - μανάβικο κατασκευασμένο από ξύλο MDF  και 
με λεπρομέρειες από ύφασμα. Διαθέτει μαυροπίνακα και
ρολόι μηλαράκι. 

149,00 €

new

Νο 121643 Μαγαζάκι Mama mia Market
Διαστάσεις: 108X95X123 εκ.

359,00 €

ξύλινα!

Νο 253256
Super Market σετ 
Ηλικία: 3+.  Διαστάσεις: 48x38x89 εκ. 

 Το super market είναι ιδανικό για παιχνίδι ρόλου και προσφέρει 
απίστευτη διασκέδαση στο παιδί. Το σετ αποτελείται από 1 
ταμειακή μηχανή με συρτάρι και οθόνη LCD με αληθινή 
αριθμομηχανή και 1 καροτσάκι. Επιπλέον διαθέτει 1 μικρόφωνο, 
1 σαρωτή barcode με ήχους και φως, 4 κουτιά τροφίμων (ζυμαρικά, 
μπισκότα, δημητριακά, γάλα), 6 φρούτα και λαχανικά, 2 κουτάκια
αναψυκτικών, 9 νομίσματα και 12 χαρτονομίσματα. 

new

Καρότσια Super Market

Διαστάσεις: 42Χ30Χ46 ύψος εκ. 
Νο 252700 
Καρότσι σούπερ μάρκετ Cozy coupe

Νο 252737 
Καρότσι σούπερ μάρκετ πλαστικό

14,90 €

47,00 €

Νο 252735
Καρότσι Super market 
Διαστάσεις: 43X30X50 εκ. 

Νο 268654  
Καρότσι Super Market ξύλινο
Διαστάσεις: 48 x 30 x 41,5 εκ.

29,90 €44,90 €

57,00 €



Νο 253277 Κρεατικά μεγάλα 

Νο 253270 Ψωμάκια διάφορα 

Νο 253275 Τυριά διάφορα 

Νο 253273 Ψωμάκια & τσουρεκάκια 

Σε πραγματικό μέγεθος!

12 τεμάχια

6 τεμάχια 24 τεμάχια

6 τεμάχια

35,90 €

11,00 €
12,50 €

9,50 € Νο 253259 Σετ 12 παγωτάκια 7,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 253280 Θαλασσινά μεγάλα 
5 τεμάχια

17,90 €

Νο 253279 Ψάρια διάφορα 12 τεμάχια

Νο 253278 Κρεατικά διάφορα 

12 τεμάχια

11,90 €

15,90 €

Διάφορα τρόφιμα σε φυσικό μέγεθος από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας & αντοχής!

Νο 253274 Γλυκίσματα διάφορα 

12 τεμάχια

16,90 €
Νο 253281 Φτιάξε τοστ 

18 τεμάχια

15,50 €

Νο 253276 
Αβγά 6 τεμάχια σε κάρτα 
φυσικό μέγεθος 

1,90 €



Νο 252739
Πανέρι με 10 φρούτα

Νο 252740
Πανέρι με 10 λαχανικά

Νο 253282 Καλαθάκι ψάθινο
Με υφασμάτινο κάλυμμα
Δεν περιλαμβάνει φρούτα 

Νο 252731
Καφάσι ξύλινο με λαχανικά
Περιλαμβάνει 10 πλαστικά λαχανικά
σε φυσικό μέγεθος
Διαστάσεις: 30Χ20Χ10,5 εκ. 

Νο 252730 Καφάσι ξύλινο με φρούτα
Περιλαμβάνει 10 πλαστικά φρούτα σε 
φυσικό μέγεθος
Διαστάσεις: 30Χ20Χ10,5 εκ. 

Νο 252732 Καφάσι ξύλινο σκέτο
Διαστάσεις: 30Χ20Χ10,5 εκ.
Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα  πρότυπα: 
EN 71-1:2014 
ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014
Συνοδεύεται από Έκθεση Δοκιμών   

22,80 €

22,80 €

11,50 €

127,00 €

14,50 €

14,50 €

7,30 €

Νο 252736
Kαλαθάκι Super market
Διαστάσεις: 26,50X17,5X13 εκ. 

4,80 €

Νο 252733
Σετ 6 καφάσια με φρούτα & λαχανικά
Περιλαμβάνονται 3 σετ φρούτων (10 τεμ.)
και 3 σετ λαχανικών 10 (τεμ.) σε φυσικό μέγεθος

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Στρογγυλεμένα άκρα!Καφάσια ξύλινα, από ξύλο φουρνιστής 
οξιάς, λουστραρισμένα στο φυσικό χρώμα.

Νο 252753
Τρόλεϊ Σούπερ μάρκετ

new

11,00 €



Νο 252744  Λαχανικά 

Νο 252743  Φρούτα 

Νο 252742  Είδη αρτοποιείου  

Νο 253271 Λαχανικά 12 τεμ. 

Νο 253272 Φρούτα 12 τεμ. 

Νο 252719 Καλάθι με διάφορα προϊόντα
 

Φρούτα & λαχανικά σε φυσικό μέγεθος

Νο 254664 
Μίνι φρούτα 22 τεμ. 

Νο 254665 
Μίνι λαχανικά 28 τεμ. 

Φρούτα & λαχανικά σε μικρό μέγεθος

φυσικό μέγεθος

φυσικό μέγεθος

φυσικό μέγεθος

11,50 €

9,90 € 9,90 €

14,90 €

11,50 €

14,20 €

12,70 €

14,90 €

Νο 252747 Σετ διαφόρων τροφίμων (12 τεμ.)  

πλαστικά

17,50 €

Νο 253268 Σετ τροφίμων fast food 14,20 €

11,40 €Νο 252741 Κρεατικά - αλλαντικά 

φυσικό μέγεθος

Νο 254663 
Μίνι γλυκίσματα 
33 τεμ. 

11,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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35,90 €

Νο 252748 Ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή με scanner και ζυγαριά

Νο 252749 Ζυγαριά με βάρη

Νο 252746  
Ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή με scanner και ζυγαριά

Νο 252745 
Χαρτονομίσματα  & κέρματα ευρώ
πλαστικοποιημένα σε πραγματικό μέγεθος

Χαρτονομίσματα σε πραγματικό μέγεθος !

Νο 254699 
Ηλεκτρονική 
ταμειακή μηχανή 
με πολλές λειτουργίες

17,60 €

16,90 €

38,50 €

28,90 €

Νο 252751 Ζυγαριά
    16,90 €

Νο 252596 Κινητό τηλέφωνο με ήχους
Σε διάφορα χρώματα

4,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
166 

το
 μ

α
γ
α

ζά
κ
ι μ

α
ς

Νο 253283 Πίτσα σετ 

πλαστικά!

14,90 €

Νο 254604 Σετ σάντουιτς και τοστ
54 τεμάχια από διάφορα τρόφιμα για τη δημιουργία
τοστ, σάντουιτς κλπ ή για παιχνίδι στο μπάρμπεκιου
Από εύκαμπτο πλαστικό υλικό εξαιρετικής 
ποιότητας που δε σπάει

Νο 254607 Τοστάκι σετ
6 τεμάχια, από εύκαμπτο 
πλαστικό υλικό εξαιρετικής 
ποιότητας που δε σπάει

4,10 €

39,90 €



Νο 267539 Καλάθι με 9 λαχανικά
Περιλαμβάνει διάφορα λαχανικά.
Διαστάσεις καλαθιού: 10 x14 εκ. 17,30 €

Νο 267538 Καλάθι με 9 φρούτα
Περιλαμβάνει διάφορα φρούτα.
Διαστάσεις καλαθιού: 10 x14 εκ.

17,30 €

Νο 252759 
Ταμειακή μηχανή ξύλινη
Διαστάσεις: 22Χ19,3Χ12 εκ. 

28,00 € 38,50 €
16,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 252752 
Ταμειακή μηχανή ξύλινη
Διαστάσεις: 22,5Χ21Χ16,5 εκ. 

Νο 252762 
Ταμειακή μηχανή ξύλινη
Διαστάσεις: 18Χ18Χ9,5 εκ. 

Νο 2686 69 
Σετ κοπής φαγητού
Περιλαμβάνει ξύλο κοπής. Το φαγητό κόβεται
με το μαχαίρι και ξανακολλάει με velkro.

11,00 €
Νο 2686 70 
Σετ κοπής φρούτων
Περιλαμβάνει ξύλο κοπής. 
Τα φρούτα κόβονται
με το μαχαίρι και ξανακολλάνε με velkro.

11,00 € Νο 2686 71 
Σετ κοπής λαχανικών
Περιλαμβάνει ξύλο κοπής. 
Τα λαχανικά κόβονται
με το μαχαίρι και ξανακολλάνε με velkro.

11,00 €

new new new

Νο 268700 
Καλαθάκι με 23 ξύλινα φρούτα
Διάμετρος: 21 εκ.

23,90 € Νο 268701 
Καλαθάκι με 17 ξύλινα λαχανικά
Διάμετρος: 21 εκ.

23,90 €

Νο 268702 
Καλαθάκι 10 με ξύλινα τρόφιμα
Διάμετρος: 21 εκ.

17,90 €Νο 252538 
Μίνι καφασάκι
Διαστάσεις: 19Χ12Χ11 εκ.

11,00 €

ξύλινα!

Νο 252761
Ζυγαριά ξύλινη με βάρη
Διαστάσεις: 28Χ8,5Χ21,5 εκ. 

11,50 €



Γωνιά ιατρείου

545,0
0 € Νο 121255 

Ταχυδρομείο - Τράπεζα - Τελωνείο
Κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς και από συνθετικό ξύλο 
MDF με επένδυση οξιάς. Εσωτερικά έχει ραφάκια στη μία πλευρά, 
πάγκο και γκισέ από plexi glass. Στην άλλη πλευρά εξωτερικά έχει 
γραμματοκιβώτιο και παράθυρο. 
Συνοδεύεται από τρεις επιγραφές, χαραγμένες σε ηλεκτρονικό 
μηχάνημα ακριβείας, που αλλάζουν εύκολα ανάλογα με την χρήση 
της γωνιάς και αποθηκεύονται σε ειδικό ράφι  εσωτερικά. 
Διαστάσεις: 135Χ100Χ150 εκ.

Νο 121254 Γωνιά Ιατρείου 
Κατασκευασμένη από ξύλο φουρνιστής 
οξιάς και από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση 
οξιάς. Αποτελείται από δύο κομμάτια 
τα οποία ενώνονται μεταξύ τους με ξύλινο 
μεντεσέ και στηρίζονται στις άκρες σε δύο ξύλινες βάσεις.  
Διαστάσεις: 82Χ140 εκ.ύψος (το κάθε κομμάτι)

339,00 €

Νο 252011 Επιτραπέζιο ταχυδρομείο 
Περιλαμβάνει τριπλό πάνελ, σήμανση, κέρματα, χαρτονομίσματα,
γραμματόσημα κλπ

19,90 €

Ταχυδρομείο

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 252558 Στολή γιατρού
 Φάρδος: 42 εκ. & ύψος: 56 εκ. 15,90 €

Νο 267445 Σκυλάκι Puppy play
Μαθαίνει στα παιδιά την υπευθυνότητα στην 
ανατροφή των κατοικιδίων. Περιλαμβάνεται 
1 σκυλάκι, 1 κρεβατάκι, 1 μπολ, 1 κόκκαλο και 
1 βουρτσάκι. Ύψος σκύλου: 15 εκ.

28,80 €
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Νο 252557 Μίνι νοσοκομείο με ασθενοφόρο

Συσκευασία παιχνιδόκουτου 21,00 €

Νο 252554 
Κτηνίατρος με κουτάβι
Περιλαμβάνονται το καλάθι,
το κουτάβι και τα εξαρτήματα 

27,90 €

Δημοσιογράφος

Νο 252500
Τηλεόραση για παιχνίδι μίμησης
Διαστάσεις: 68Χ28Χ53 εκ.

59,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Γιατρός

Νο 253240 
Τρόλεϊ γιατρού με εξαρτήματα deluxe
Με ήχους και κουμπιά, βαλιτσάκι και 
εργαλεία γιατρού
Διαστάσεις: 31Χ32Χ55 εκ. 

54,50 €

new

Κτηνίατρος
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Νο 252547 Βαλιτσάκι γιατρού με εξαρτήματα

Νο 252590 Βαλιτσάκι γιατρού διόροφο 

9,40 €

23,50 €

Νο 252597 
Βαλιτσάκι γιατρού με 
διάφανο καπάκι

18,90 €

Νο 253263 
Στηθοσκόπιο γιατρού

Νο 252560 
Βαλίτσα γιατρού με πιεσόμετρο

33,90 €

9,20 €

Νο 252546 Βαλίτσα γιατρού μεγάλη με πολλά εξαρτήματα

31,90 €

Νο 252598 
Τσάντα διασώστη - πρώτων βοηθειών
Από πολύ γερό ναϊλόπανο με πολλά εξαρτήματα

23,50 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 252574 
Σήμα STOP Αστυνόμου

Λειτουργεί με μπαταρία

6,00 €

Νο 252021 Στολή πυροσβέστη με αξεσουάρ
Νο 252022 Στολή αστυνόμου με αξεσουάρ

Περιλαμβάνονται
τα καπέλα και 

όλα τα αξεσουάρ 
της φωτογραφίας

29,00 €

29,00 €

Νο 246083 Στολή τεχνίτη 16,50 €
Νο 246085 Στολή πυροσβέστη 16,50 €

Νο 246084 Στολή αστυνόμου 18,50 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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new

Νο 251503 Αντλία πυροσβέστη
Με ιμάντες για την τοποθέτηση στην πλάτη
 

21,50 € Νο 251502 
Μάσκα αντιασφυξιογόνα
 

7,00 €

Νο 251501 Σετ πυροσβέστη (7 τεμάχια)

Περιλαμβάνεται: κράνος, πυροσβεστήρας, μεγάφωνο,
φακός, ασύρματος, γάντια και εργαλείο

48,00 €

Νο 256549
Βαλιτσάκι αστυνομικού
9 τεμ. Ηλικία: 3+. 
Διαθέτει φακό με φως, ασύρματο, χειροπέδες, κλειδιά, σφυρίχτρα,
2 κάρτες, 1 ταμπελάκια και 1 μολύβι.  

28,90 €

new

new
new



Ύψος: 
100 εκ. 

Νο 121251 
Πάγκος κατασκευών BOSCH
με πλήρη σειρά εργαλείων & εξαρτημάτων

Νο 121226 
Πάγκος μαραγκού
Από μασίφ ξύλο οξιάς και 
συνθετικό ξύλο MDF
Διαστάσεις: 109Χ51Χ100 εκ. 
Τα εργαλεία & το σετ κατασκευών δεν περιλαμβάνονται!
Με συρόμενο ντουλάπι για αποθηκευτικό χώρο!
Κατασκευασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα: 
EN 71-1:2014, ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014, ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014
Συνοδεύεται από Έκθεση Δοκιμών    
 

Νο 121227 Πάγκος μαραγκού διπλής όψης
Από μασίφ ξύλο οξιάς και συνθετικό ξύλο MDF
Διαστάσεις: 109Χ69Χ100 εκ.
Mε σφιγκτήρα που λειτουργεί πραγματικά
Με συρόμενο ντουλάπι για αποθηκευτικό χώρο!
Τα εργαλεία & το σετ κατασκευών δεν περιλαμβάνονται!
Κατασκευασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα: 
EN 71-1:2014
ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014
Συνοδεύεται από Έκθεση Δοκιμών    
 

Διπλής όψης!

85,90 €

359,00 €

399,00 €

 πλαστικό 
88,00 €

Νο 121252 
Πάγκος κατασκευών Real Projects Workshop
Η επιφάνεια εργασίας διαθέτει οπές για την 
τοποθέτηση βιδών και εσοχές για την αποθήκευση 
εργαλείων. Το ηλεκτρικό τρυπάνι βγάζει ρεαλιστικούς 
ήχους. Περιλαμβάνει σετ αξεσουάρ 65 τεμαχίων

Διαστάσεις: 58Χ37Χ89,5 εκ.  ύψος

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 121253 Πάγκος μαραγκού
με 82 εξαρτήματα & εργαλεία
Μήκος: 68 εκ. Ύψος: 105 εκ.

Όλα τα εργαλεία 
& τα εξαρτήματα 
περιλαμβάνονται!

62,90 €

Ύψος: 105 εκ. 

 πλαστικό new

Νο 251504 Κράνος τεχνικού BOSCH
 

 

7,90 €

new



Τα εργαλεία & το σετ κατασκευών 
δεν περιλαμβάνονται!

Νο 121250 Πάγκος μαραγκού
από ξύλο φουρνιστής οξιάς, 
με χαραγμένη επιγραφή στο επάνω μέρος.  
Διαστάσεις: 86Χ57Χ112 εκ.
Κατασκευασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα: 
EN 71-1:2014, ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014
Συνοδεύεται από Έκθεση Δοκιμών    

329,00 €

Νο 121225
Πάγκος μαραγκού Hobby Διαστάσεις: 100Χ63 εκ. 

Ύψος ρυθμιζόμενο: από 62 έως 77 εκ. 
 

469,00 €

Πάγκος μαραγκού

Νο 253232 Γιλέκο Bosch με εργαλεία 29,50 €

Νο 121469 Πάγκος μαραγκού Deluxe Step2
Με ντουλάπι εργαλείων και συρτάρια
Περιλαμβάνονται αξεσουάρ 50 τεμ. μεταξύ
των οποίων τρυπάνια, βίδες, παξιμάδια, πριόνι, σφυρί κ.α.)
Διαστάσεις: 86Χ38Χ103,5 εκ.  ύψος

177,50 €

Νο 253912 Σετ κατασκευών μικρός μηχανικός
79 τεμάχια σε πλαστικό παιχνιδόκουτο

47,00 €   

79
τεμ.

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Ο μικρός μαραγκός



Νο 252580
Εργαλειοθήκη με εργαλεία Master
Διαστάσεις: 24Χ13Χ15 εκ.
Περιλαμβάνονται 16 εξαρτήματα και εργαλεία
 
 

Νο 252578 Ξύλινες κατασκευές Master 
Περιλαμβάνονται 42 εξαρτήματα και εργαλεία 
καθώς επίσης και οδηγός
 
 

13,50 €

22,50 €

Νο 256540 
Κατασκευή technico 101 κομμάτια

καθώς και κάρτες για κατασκευή οχημάτων

Κατασκευή technico

45,00 €

Νο 268650 Εργαλειοθήκη ξύλινη με 23 εξαρτήματα 
Εξαρτήματα σε διάφορα χρώματα. Διαστάσεις εργαλειοθήκης: 25 x 14 x 12 εκ.

12,00 €

ξύλινα!

25,90 €

Νο 256542 
Κατασκευή Heros constructor 
120 τεμ. 

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 256543 
Εργαλειοθήκη ξύλινη Heros constructor

9,90 €

new

Νο 251505 Σετ αλυσοπρίονο BOSCH 
Με γάντια και κράνος
 
 

43,00 €

Νο 251507 
Φακός κεφαλής παιδικός BOSCH
 

 

 

7,20 €

new



Νο 252532 Βαλίτσα Bosch με βιδολόγο Ixolino

23,50 €

Νο 252081 Βαλίτσα μαραγκού Βosch Home worker

26,90 €

Νο 252549 Βαλίτσα τεχνίτη μεγάλη 

Νο 252563  Βαλιτσάκι με εργαλεία μαραγκού
Νο 252561 Βαλίτσα μαραγκού μεγάλη με εργαλεία

Νο 252579 
Σετ αξεσουάρ ασφαλείας μαραγκού

12,90 €

34,50 €

21,90 €

36,50 €

Νο 252562 
Εργαλειοθήκη με εργαλεία

12,50 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 251506 Βαλιτσάκι τεχνίτη με βιδολόγο BOSCH
Περιλαμβάνονται 18 εξαρτήματα
 
 36,00 €

new



Νο 252024 
Γερανός ξύλινος Hape
Περιλαμβάνονται 
και τα εξαρτήματα
Διαστάσεις: 45X42X54 εκ.  

33,50 €

ξύλινα

Νο 268663  
Γερανός ανυψωτικός Jumbo
Περιλαμβάνεται ο ενελκυστήρας, 
το φορτηγό και  οι εργάτες. 
Διαστάσεις: 45 x 60 x 24,5 εκ.

42,50 €

Νο 268658 Αυτοκινητάμαξα 
Ξύλινη αυτοκινητάμαξα. Περιλαμβάνει μετακινούμενη 
καμπίνα 2 ορόφων, καθώς και 4 αυτοκίνητα σε διαφορετικά 
χρώματα. Διαστάσεις: 28,5 x 14,5 x 8 εκ.

12,90 €

Νο 268659 Οχήματα κατασκευών σετ 
Περιλαμβάνει 6 διαφορετικά οχήματα από ξύλινο υλικό.

11,00 €

Νο 268662 Πυροσβεστικός σταθμός 
Περιλαμβάνει ελικόπτερο και πυροσβεστικό όχημα.
Διαστάσεις: 35 x 25,5 x 28 εκ.

42,90 €

 Πυροσβεστική

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 264745 Πυροσβεστικός σταθμός
Ξύλινο. Ηλικία:3+ Διαστάσεις: 54x37,9x48,1 εκ.
Αποτελείται από 3 ορόφους, ελικοδρόμιο, κουδουνάκι, γκαράζ καθώς 
και 15 αξεσουάρ.

new

Νο 252084 
Σετ ξύλινης πυροσβεστικής  
Σετ 6 τεμ. Ηλικία: 3+. 

4,10 €

new

Νο  Γερανός ξύλινος268692
Ηλικία: 3+. Διαστάσεις: 31x39x19 εκ.
Η καμπίνα χειριστή μπορεί να μετακινηθεί σε διάφορα ύψη. 
Περιστρέφοντας την κόκκινη λαβή προσαρμόζετε το 
φορτίο στο ύψος που επιθεμείτε.  

16,50 €

new

ξύλινα

99,50 €



Νο 252423 Λεωφορείο σχολικό Νο 253247 Λεωφορείο  

Νο 252426 Σετ 3 νταλίκες

Νο 253239 
Οδοκαθαριστικό & απορριμματοφόρο 

Νο 252428 Σετ 3 φορτηγά 

Νο 252427 Σετ 3 αυτοκίνητα Νο 252432 Σετ 3 οικογενειακά αυτοκίνηταΝο 252425 Σετ 3 ανοιχτά αυτοκίνητα

Νο 252429 Σετ 3 οχήματα επαγγλεματικά

Νο 252485 Σετ περιπολικό & ταξί

Νο 252462 Σετ οικογένεια
Νο 252484  
Σετ 4 ξύλινα ανθρωπάκια

Νο 253253 
Σετ 3 οχήματα συντήρησης δρόμων

Νο 252009 Όχημα ανακύκλωσης Νο 252010 Φορτηγό αυτοκινητάμαξα

Νο 252003 Πυροσβεστικό όχημα

Νο 252001 Σήματα κυκλοφορίας σετ

8,70 €

6,40 €

16,90 €

8,70 €

8,70 €

8,70 €

8,70 €

9,70 €

6,40 €

16,90 €

10,00 €
11,00 €

25,50 €

8,70 €
9,50 €

8,70 €

10,50 €

7,40 €

Νο 252015 Σετ δέντρα & φώτα

11,20 €

Νο 252455 Σταθμός ξύλινος

Νο 252403 Σετ ξύλινης φάρμας 6 τεμ. 
 

4,20 €

Νο 252404 Σετ ξύλινου σχολείου 6 τεμ. 
 

4,20 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 252422 Σετ 2 αεροπλάνα & 1 ελικόπτερο

29,00 €

(οι πιλότοι περιλαμβάνονται) 

Νο 252405
Σετ 6 ξύλινα μικρά επαγγελματικά οχήματα
Μήκος: 7 εκ. 

11,50 €

ξύλινα

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 326869
Καστράκι ξύλινο
Ηλικία: 3+. Διαστάσεις: 50x21,5x56 εκ.
Το καστράκι περιλαμβάνει 4 πύργους, 1 κινητή γέφυρα,
2 σημαιάκια, 2 σκάλες και 5 φιγούρες (βασιλιάς, ιππότης, 
δράκος και 2 ακόλουθοι ιππότη).  

38,00 €

new

Νο 62 2617
Γκαράζ ξύλινο 
Ηλικία: 3+. Διαστάσεις: 39,5x27,5x2,5 εκ.
Κατασκευασμένο από ξύλο σε όμορφα και έντονα 
χρώματα. Περιλαμβάνει 3 αυτοκίνητα, ελικόπτερο, 
βενζινάδικο, ασανσέρ, πλυντήριο αυτοκινήτων, 
ελικοδρόμιο και διάφορα πάρκινγκ αυτοκινήτων. 

27,90 €

new

Νο 268661 Γκαράζ αυτοκινήτων 3 ορόφων 
Περιλαμβάνει βενζινάδικο, ελικόπτερο και 4 αμάξια.
Διαστάσεις: 38,5 x 35 x 51 εκ.

41,50 €

Νο 524352
Οχήματα ξύλινα σετ city 
Σετ 6 τεμ. Ηλικία: 18m+. Διαστάσεις: 31,5x11x7 εκ.
 

10,00 €

new

Νο 252437
Σήματα οδικής κυκλοφορίας 
Σετ 7 τεμ. Ηλικία: 3+. 
Κατασκευασμένα από ξύλο. 
Περιλαμβάνει 7 σήματα. 

4,00 €

ξύλινα



Νο 252078 Τραίνο εξπρές

21 εκ. 

21 εκ. 

Νο 252028 Τραίνο κλασικό

13,50 €

13,50 €

Νο 252431 Αυτοκινητόδρομος ξύλινος με γέφυρα
Περιλαμβάνει 36 τεμάχια Διαστάσεις: 95Χ75 εκ.

62,00 €
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No 262548 Mini χελωνάκι Volkswagen 10 εκ.

ΜεταλλικάΝο 253291 Αξεσουάρ δρόμου 

14,50 €

Νο 252401 Σιδηροδρομικό δίκτυο μικρό
Περιλαμβάνονται 49 διάφορα εξαρτήματα όπως
γραμμές, τραίνα, αυτοκίνητα, δέντρα, σπίτια κ.α.

31,50 €

Νο 252402 Σιδηροδρομικό δίκτυο & πόλη σετ
Περιλαμβάνονται 9 διάφορα εξαρτήματα όπως
γραμμές, τραίνα, αυτοκίνητα, δέντρα, σπίτια κ.α.
 

55,00 €

No 252016 Ξύλινο χωριό σετ 15,90 €

Ξύλινα

Ξύλινα

Νο 2686 84 Μίνι Τραινάκι φάρμα
Περιλαμβάνει 19 κομμάτια.

13,70 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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4,40 €



Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 253411 Χαλάκι Πάρκο δεινοσαύρων
Με αντιολισθητική βάση latex
Διαστάσεις: 100 150 εκ. x

33,00 € Νο 253412 Χαλάκι Princess
Με αντιολισθητική βάση latex
Διαστάσεις: 100 150 εκ. x

33,00 €

Νο 253414 Χαλάκι Αεροδρόμιο
Με αντιολισθητική βάση latex
Διαστάσεις: 100 150 εκ. x

33,00 €

Νο 253416 Χαλάκι Αυτοκινητόδρομος
Με αντιολισθητική βάση latex
Διαστάσεις: 80  εκ. x120

29,00 €

Νο 253417 Χαλάκι Αυτοκινητόδρομος
Με αντιολισθητική βάση latex
Διαστάσεις:  εκ. 100x150

33,00 €

Νο 253413 Χαλάκι Σιδηροδρομικό δίκτυο
Με αντιολισθητική βάση latex
Διαστάσεις: 100 150 εκ. x

33,00 €

Νο 253415 Χαλάκι Ζωολογικός κήπος
Με αντιολισθητική βάση latex
Διαστάσεις: 100 150 εκ. x

33,00 €

newΘεματικά χαλάκια new

new new

new

new

Μοκέτα αυτοκινητόδρομος σε επιθυμητές διαστάσεις στη σελ. 96 του καταλόγου
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Κουτί αποθήκευσης & Χαλάκι κυκλοφοριακής αγωγής 2 σε 1

8,80 €

19,50 € / τεμάχιο

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 252568
Κουτί αποθήκευσης - 
χαλάκι κυκλοφοριακής
αγωγής 2 σε 1
Διαστάσεις: 100Χ100 εκ.
(ανοιχτό)

Νο 253470 Χαλάκι κυκλοφοριακής αγωγής 4 εποχές 
Διαστάσεις: 80Χ120 εκ. / σε σχέδιαassorted 

new

Νο 252093
Play box χαλάκι αυτοκινητόδρομος
Κουτί: 35x26x22,5 εκ. 
Χαλάκι: 70x78 εκ. 

19,90 €

Νο 253474 
Χαλάκι κάστρο 
Διαστάσεις: 
100Χ150 εκ. 

Νο 253475 Χαλάκι ζωολογικός κήπος  
Διαστάσεις: 100Χ150 εκ. 

19,90 €

19,90 €

Νο 253476 Χαλάκι φάρμα   Διαστάσεις: 100Χ150 εκ.

19,50 €
Νο 253473 Χαλάκι πειρατές Διαστάσεις: 100Χ150 εκ. 

19,50 €

Χαλάκια 100% πολυεστερικά καθαρίζονται πολύ εύκολα

Μέχρις εξαντλήσεως των εμπορευμάτων

Κουτί αποθήκευσης & Χαλάκι κυκλοφοριακής αγωγής 2 σε 1



Μικρά οχήματα με μη αποσπώμενες ρόδες

Παιχνιδόκουτο με 32 οχήματα!

εύκαμπτο! 9 εκ.

Μικρά οχήματα 
με μη αποσπώμενες ρόδες

12 εκ.

Παιχνιδόκουτο 
με 10 οχήματα!Από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής!

 
No 252008 Παιχνιδόκουτο με 10 οχήματα 12 εκ. 35,50 € 

12 εκ.

Νο 363432 Δάπεδο αυτοκινητόδρομος Natural
Διπλής όψης από υλικό XPE κατάλλολο για εσωτερική
ή εξωτερική χρήση. Καθαρίζεται εύκολα 
Διαστάσεις: 98Χ150 εκ. Πάχος: 5 χιλ.

29,00 €

 
Δάπεδο αυτοκινητόδρομος indoor & outdoor
 

Νο 363493 Χαλάκι πόλη ultra soft
Aπό μαλακό υλικό που καθαρίζεται εύκολα
Με αντιολισθητικές βούλες στο πίσω μέρος
Διαστάσεις: 95Χ145 εκ.

43,00 €

Νο 252793 Οχήματα μικρά διάφορα 
No 252567 Παιχνιδόκουτο με 36 οχήματα 
Από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής!

1,70 € / τεμ.

47,00 € 

 
Extra μαλαλό
 

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 253295 
Μίνι χαρούμενα αμαξάκια 

8 εκ.

Νο 253269 Μίνι χαρούμενα φορτηγάκια 3,40 € / τεμ.

2,50 € / τεμ.

Νο 292948 Αμαξάκι Minicar bebe
Mη αποσπώμενες ρόδες. Διαστάσεις: 8Χ6,5 εκ. 

8 εκ.

4,50 € / τεμ.

Αμαξάκια Minicars που τρέχουν!

Περιλαμβάνει:
4 βάρκες 14 εκ, 2 γερανούς 15 εκ.
3 καρότσες 14 εκ, 1 φορτωτή 18 εκ.
2 ελικόπτερα 11 εκ, 2 αεροπλάνα 10 εκ.
1 φορτηγό 16 εκ, 3 αυτοκίνητα 12 εκ.
1 φαγάνα 13 εκ, 1 τρένο 14 εκ. 
3 τρέιλορ 10 εκ, 2 αυτοκίνητα 11 εκ.
1 φορτωτής 10 εκ, 1 βαγόνι 15 εκ,
1 τρέιλερ 10 εκ, 1 τρενάκι 11 εκ.
1 καρότσι 14 εκ. 

Νο 254520
Κουβάς με 30 μίνι οχήματα
Περιλαμβάνει:
6 αεροπλάνα 8 εκ. 
3 ελικόπτερα 7 εκ.
2 φορτωτές 12 εκ. 
6 αυτοκίνητα 7 εκ.
6 φορτηγά 7 εκ. 
3 καρότσες 8 εκ. 
4 βαρκάκια 10 εκ. 

39,50 €  

74,00 €  

84,90 €  

Oχήματα VIKING

Νο 254522
Κουβάς με 30 οχήματα

Πολύ γερά - εύκαμπτα - με μη αποσπώμενες ρόδες
σε συσκευασία πολύ γερού πλαστικού κουβά 

Νο 252530 Γκαράζ αυτοκινήτων με κλειδιά
Περιλαμβάνει γκαράζ, 3 οχήματα, 3 κλειδιά
Διαστάσεις: 30Χ15Χ14 εκ. 

21,00 €

8 εκ.

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 254521
Κουβάς με 18 οχήματα
Περιλαμβάνει:
1 φόρμουλα 15 εκ.
1 φορτηγό 15 εκ.
2 φαγάνες 22 εκ. 
2 φορτωτές 15 εκ.
4 φορτηγά 18 εκ. 
2 γερανούς 15 εκ. 
4 καρότσες 8 εκ. 
2 αυτοκίνητα 15 εκ. 

Νο 252090 Δάπεδο κυκλοφοριακής αγωγής
Διαστάσεις: 92Χ92 εκ. Πάχος: 14 χιλ.

16,90 €



Νο 256545 Blocks super σετ πόλης
Περιλαμβάνονται: 3 αυτοκίνητα, 4 φιγούρες, 55 blocks

Νο 256546 
Blocks super σετ αυτοκινητόδρομος

Περιλαμβάνονται:
2 αυτοκίνητα, 2 φιγούρες, 30 blocks

29,90 €

22,00 €

Μήκος: 150 εκ. 

Νο 254523 Αυτοκινητόδρομος μεγάλος Viking
Διαστάσεις: 150Χ83 εκ. / 76 τεμάχια / Περιλαμβάνει: 
59 κομμάτια δρόμου, 2 γέφυρες, 9 οχήματα, 6 σήματα

48,90 €

Νο 252531 Σήματα κυκλοφοριακής αγωγής
Σετ 12 τεμάχια από σκληρό χαρτόνι
Ύψος: 11 εκ. 

9,50 €

Νο 232513 
Αυτοκινητάκι Racecar
Ογκώδες αυτοκινητάκι 
κατάλληλο για τα μικρά χεράκια.
Διαθέσιμα χρώματα: 
άσπρο, κίτρινο, κόκκινο, μπλε.
Διαστάσεις: 26Χ10Χ21 εκ.

8,50 €

Ta Blocks super της σελίδας 365, 
το σετ πόλης και ο αυτοκινητόδρομος 

είναι συμβατά μεταξύ τους.

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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 άθραυστα !!!



Νο 253300 Αυτοκινητόδρομος Megajump
Με 2 μεγάλες ράμπες με εκτοξευτήρες για ανάπτυξη ταχύτητας.
Τα αυτοκινητάκια περιλαμβάνονται. Διαστάσεις: 66 x 72 x 64 εκ.

37,70 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 252077
Αυτοκινητόδρομος city
Ηλικία: 12m+. Διαστάσεις: 91,44x60,96x30,48εκ.
Αποτελείται από 1 μεγάλο γκαράζ, 1 μικρό γκαράζ, 1 φάρμα, 1 αστυνομικό σταθμό, 1 πυροσβεστικό σταθμό, 2 γέφυρες, 
1 γκαράζ με λιμάνι, 15 οχήματα, 10 φιγούρες, 6 ζώα, 6 σήματα οδικής κυκλοφορίας, 120 κομμάτια δρόμου, δέντρα και φράχτες.
 Είναι κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής, μη τοξικό, χωρίς φθαλικές ενώσεις και BPA, ασφαλές για 
τα παιδιά. Κατάλληλο για παιδιά από 12 μηνών. 

258,00 €

Νο 251038 
Σιδηρόδρομος μεγάλος 100 τεμ. σε κουβά
Ηλικία: 12m+. Διaστάσεις: 94x170 εκ.
Περιλαμβάνονται 82 κομμάτια σιδηροδρομικής γραμμής, 2 τραίνα με 2 μηχανές 
και 4 βαγόνια και 12 δέντρα. Είναι κατασκευασμένα από από πλαστικό υλικό 
υψηλής ποιότητας και αντοχής, μη τοξικά, χωρίς φθαλικές ενώσεις και BPA, ασφαλή 
για τα παιδιά. Μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων. 
Οι επιφάνειες είναι λείες με στρογγυλεμένες άκρες. 
Κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο. 

89,00 €

new

Νο 252066
Αυτοκινητόδρομος 32 τεμαχίων
Ηλικία: 12m+. Διαστάσεις: 38x82εκ.
Αποτελείται από 24 κομμάτια δρόμου, 4 οχήματα και 4 σήματα οδικής κυκλοφορίας. 
Από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής, μη τοξικό, χωρίς φθαλικές 
ενώσεις και BPA, ασφαλές για τα παιδιά. 

21,00 €

new

Νο 254524 
Σετ ανθρωπάκια Viking  
10 φιγούρες 
διάφορα επαγγέλματα
με κινούμενο κεφάλι

14,40 €



Νο 253292 Ζωάκια mega σετ (Άγρια ζώα και ζώα φάρμας σε κουτί / 30 τεμάχια) 85,90 €

Ζωάκια Mega set Συσκευασία πλαστικού παιχνιδόκουτου!

Έντομα σε μεγάλο μέγεθος!

Νο 262201 Τα ζώα με τα μικρά τους 
12 ζωάκια, 6 ζευγάρια σε συσκευασία πλαστικού βάζου.

41,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Ζώα σε μεγάλο μέγεθος

Νο 252029  
Ζωάκια της ζούγκλας
Σετ 5 τεμ. Ηλικία: 2+. 
Διαστάσεις: 20x38 εκ. 
(καμηλοπάρδαλη) 

37,00 €

new

new
new

Νο 25202 6 
Ζωάκια άγρια jumbo
Σετ 5 τεμ. Ηλικία: 2+. 
Διαστάσεις: 19,5x10 εκ. (ιπποπόταμος) 

Κατασκευασμένα από ανθεκτικό 
πλαστικό. Καθαρίζονται εύκολα

37,00 €

Νο 256598 
Σετ έντομα jumbo (7 τεμ.)

34,00 €

Νο 252025  
Ερπετά και αμφίβια ζωάκια
Σετ 5 τεμ. Ηλικία: 3+. 
Μήκος: 91 εκ. (φίδι)

37,00 €



Νο 252076 Ζωάκια του δάσους (8 τεμ) σε πλαστικό βάζο

Νο 252491 Ζωάκια της ζούγκλας 
(7 τεμ) σε πλαστικό βάζο

Νο 252492 Ζωάκια της φάρμας 
(11 τεμ) σε πλαστικό βάζο

Νο 252482 Δεινόσαυροι (12 τεμ.) σε πλαστικό βάζο

Νο 252075 Έντομα (12 τεμ) σε πλαστικό κουτί

10 - 15 εκ. 

Έντομα

Δάσος

Ζούγκλα

Φάρμα

Δεινόσαυροι

12,90 €

27,50 €

29,50 €

27,50 €

Θάλασσα

Νο 252074 Ζωάκια θάλασσας (8 τεμ) σε πλαστικό βάζο

25,90 € 24,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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15 εκ. 

15 εκ. 

15 εκ. 

15 εκ. 



Νο 254525
Αγρόκτημα & Αγροτόδρομος Viking σετ
Περιλαμβάνονται σπιτάκι φάρμας,
36 κομμάτια δρόμου, 2 ανθρωπάκια,
2 οχήματα με τρέιλερ, φραχτάκια, 6 ζωάκια
και 4 δέντρα

39,90 €

Νο 124670 Tροχήλατο κουκλόσπιτο με 2 παιχνιδόκουτα
Διαστάσεις: 70Χ45Χ93 εκ. Τα έπιπλα δεν περιλαμβάνονται.

Νο 124671 Tροχήλατο κάστρο με 2 παιχνιδόκουτα
Διαστάσεις: 70Χ45Χ75 εκ. Οι ιππότες δεν περιλαμβάνονται. 

269,00 €
269,00 €

Με 2 πλαστικά κουτιά 
για την αποθήκευση 

των παιχνιδιών!

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Αγρόκτημα & Αγροτόδρομος

No 254535 Φάρμα με τρακτέρ Viking
Περιλαμβάνει 3 ζωάκια φάρμας, έναν αγρότη, 
τρακτέρ, φράχτη και ταϊστρα ζώων
Είναι κατασκευασμένο από υψηλής
ποιότητας πλαστικό υλικό, με λείες επιφάνειες 
και στρογγυλεμένες άκρες.  

24,90 €

new
new

Νο 251037 Κιβωτός του Νώε
Ηλικία: 12m+. Διaστάσεις: 37,59x20,32x20,32 εκ.
Περιλαμβάνονται 2 φιγούρες (Νώε και Ρούθ), 
καθώς και 12 ζωάκια   
Είναι κατασκευασμένο από υψηλής
ποιότητας πλαστικό υλικό, με λείες επιφάνειες 
και στρογγυλεμένες άκρες. 

29,00 €

No 254536 
Ζωάκια Cute racer  
Σε 4 διαφορετικά σχέδια 
assorted / τιμή τεμαχίου 

6,00 € / τεμ.

new



Νο 253243 Στάβλος με κοτέτσι 

Νο 253244 Λαχανόκηπος  

ξύλινα
Φάρμα

Νο 254669 Σπιτάκι φάρμας Διαστάσεις: 32Χ30Χ27 εκ. 

33,00 €

15,00 €

39,90 €

Νο 253404 Αυτοκίνητο φάρμας
Περιλαμβάνεται ο οδηγός 16,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 268691 Φάρμα 3D
Ηλικία: 3+. Διαστάσεις: 40x40x12 εκ.
Κατασκευασμένο από ξύλο υψηλής ποιότητας και αντοχής.
Αποτελείται από σπιτάκι, αχυρώνα, 2 δεντράκια, αγρότη, σκυλάκι,
αγελαδίτσα, κατσικούλα, παπάκι, αλογάκι, κοτούλα, φράχτη,
τρακτέρ και 4 κάρτες σε μορφή παζλ για την επιφάνεια.

13,00 €

new

Νο 268649 Σπιτάκι Farm Play σετ 
Περιλαμβάνει 6 ζωάκια, 2 δέντρα, 1 τρακτέρ, 1 αγρότη και 2 φράχτες
από ξύλινο υλικό. Διαστάσεις σπιτιού (κλειστό): 23,2 x 16,8 x 13 εκ.

19,90 €

Νο 26864 Η κιβωτός του Νώε 5 
Ξύλινη κατασκευή, περιλαμβάνονται όλα
τα ζωάκια της φωτογραφίας
Διαστάσεις: 35 x 25,5 x 16,5 εκ.

22,00 €

Νο 262430 Σπιτάκι του δάσους μινιατούρα
Περιλαμβάνονται 17 αξεσουάρ (με τα κουκλάκια)

34,90 €

ξύλινα 



Νο 252573 
Κουκλόσπιτο με έπιπλα 

Περιλαμβάνονται τα έπιπλα 
κoυζίνας, σαλονιού, 

κρεβατοκάμαρας, 
μπάνιου και παιδικού δωματίου. 

Διαστάσεις: 78Χ36Χ60 εκ. 

Τα έπιπλα περιλαμβάνονται
Η κουκλοοικογένεια όχι 

Νο 254687 Σαλόνι 

Νο 254689 Παιδικό δωματιο

Νο 254691 Τραπεζαρία

Νο 254695 Αξεσουάρ σπιτιού

Νο 254688 Μπάνιο

Νο 254690 Κρεβατοκάμαρα

Νο 254692 Κουζίνα

Νο 254693 Βρεφικό δωμάτιο

169,00 €

18,50 €

18,50 €

18,50 €18,50 €

18,50 €

18,50 €

19,90 €
10,50 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 268704 Κούκλες Hospital
Σετ από 11 ξύλινες κούκλες με κινούμενα άκρα 
γιατροί και ασθενείς. Ύψος: 9-11,5 εκ (το κάθε ένα).

new Νο 268703 
Κουκλοοικογένεια Holiday Family
4 μέλη οικογένειας ξύλινα με κινούμενα 
άκρα. Ύψος: 9-10,5 εκ (το κάθε ένα).

15,90 €

Νο 254686 
Παππούς & γιαγιά

13,00 €

Νο 268705 
Κουκλοοικογένεια City Family
6 μέλη οικογένειας ξύλινα με  
κινούμενα άκρα. 
Ύψος: 9-11 εκ (το κάθε ένα).

17,90 €

Νο 268706 Camping Family
5 μέλη οικογένειας ξύλινα με  
κινούμενα άκρα. 
Ύψος: 9,5-11 εκ (το κάθε ένα).

15,90 €

28,90 €

new

Νο 252083 
Κουκλοοικογένεια
4 μέλη οικογένειας με κινούμενα 
άκρα Ύψος: 13 εκ.  

19,00 €
Νο 254685 
Κουκλοοικογένεια έθνικ
4 μέλη οικογένειας με κινούμενα 
άκρα  Ύψος: 13 εκ. 

new new

19,00 €



Νο 253402 Κουκλόσπιτο  Dollhouse
Διαστάσεις: 42,5X26,5X40 εκ. 
Περιλαμβάνονται τα έπιπλα και τα κουκλάκια 
της φωτογραφίας 

42,50 €

115,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 93 Κουκλόσπιτο φορητό με επίπλωση 2425
Δημιουργήστε το δικό σας σπίτι με αυτό το μοναδικό και συμπαγές 
κουκλόσπιτο. Μπορεί εύκολα να μεταφερθεί χάρη στην εύχρηστη χειρολαβή 
και το μέγεθος του.
Αποτελείται από 3 διαφορετικά σπιτάκια, τα οποία μπορούν να συνδυαστούν 
με διαφορετικούς τρόπους για να δημιουργηθεί ένα πολύ ξεχωριστό σπίτι.
Διαστάσεις μεγάλου σπιτιού: 24,5 x 36 x 32,4 εκ.

Νο 254674 Κουκλόσπιτο πολυμορφικό
Ξύλινο. Ηλικία:3+. Διαστάσεις: 36x36x16,5 εκ.
Δυνατότητα προσαρμογής και τοποθέτησης των δωματίων - ορόφων,
με τον τρόπο που επιθυμούμε. Τα έπιπλα περιλαμβάνονται.

110,00 €

new

10,30 €

Νο 252412
Κουκλόσπιτο μινιατούρα  Bearfamily
Ηλικία: 3+. Διαστάσεις: 62x60x29 εκ.
Ξύλινο ανοιχτό κουκλόσπιτο σε απαλές αποχρώσεις.
Περιλαμβάνονται σαλόνι, μπάνιο, 2 κρεβατοκάμαρες,
2 μπαλκόνια, η οικογένεια αρκούδων, σκυλάκι με σπιτάκι,
αυτοκίνητο, ξαπλώστρα με ομπρέλα και διάδρομος 
γυμναστικής. 

55,70 €

new

Νο 252071 Παιδική χαρά  

19,90 €



Νο 121153  
Πίνακας με μουσικά  όργανα
                Διαστάσεις: 80Χ60 εκ.

Νο 121154  
Πίνακας σκέτος

No 282897
Γάντζοι μουσικών οργάνων

(20 τεμάχια 4 τύπων)

Νο 282850  
Μουσικά όργανα 

(Σετ 18 τεμ)

Περιλαμβάνει 20 μουσικά όργανα!

Νο 121160  
Εταζιέρα μουσικής γωνιάς με 20 μουσικά όργανα                
Διαστάσεις: 81Χ16Χ75 εκ. 

Νο Νο 121161 
Εταζιέρα μουσικής γωνιάς (   Σκέτη)

No 282897
Γάντζοι μουσικών οργάνων (20 τεμάχια 4 τύπων)

Πίνακας μουσικών οργάνων

Οι γάντζοι στους κωδ. 121154 & 121161 δεν περιλαμβάνονται

475,00 €
310,00 €

129,00 €

41,00 €

11,00 €

79,90 €

199,00 €

118,00 €

11,00 €

Το  σετ των μουσικών οργάνων  
περιλαμβάνει:

1 μεταλλόφωνο 8 ν. Γίγας
1 κιθάρα
1 τύμπανο
1 ντέφι ξύλινο 
1 ταμπουρίνο - ντέφι ξύλινο
1 ζεύγος μαράκες ξύλινες
2 ζεύγη καστανιέτες
2 καστανιέτες με λαβή
1 ζεύγος κύμβαλα δακτύλων
1 κύμβαλο λαβής
2 κουδουνάκια  δερμάτινα
1 λαβή με κουδουνάκια
1 ζεύγος κουδουνάκια αστραγ.
1 φλογέρα
1 ξύστρα “Τ” ξύλινη
1 ξύστρα μονή ξύλινη
1 μουσικό κρόταλο ξύλινο
2 τρίγωνα 
1 φυσαρμόνικα
1 σφυρίχτρα 
1 βροχοποιός 

Το  σετ των μουσικών οργάνων
 περιλαμβάνει:
1 ξυλόφωνο 8 ν.
1 ντέφι  
1 ταμπουρίνο
2 ζεύγοι μαράκες μικρές 
2 ζεύγη καστανιέτες 
2 καστανιέτες με λαβή
1 ζεύγος κύμβαλα δακτύλων
1 φυσαρμόνικα
2 κουδουνάκια  δερμάτινα
1 φλογέρα
1 ζεύγος ξυλάκια κρουστά
1 μουσικό κρόταλο ξύλινο
1 τρίγωνο
1 ζεύγος κουδουνάκια αστραγάλων

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Τρομπέτα - εταζιέρα για μουσικά όργανα

Διαστάσεις: 79Χ42Χ91 εκ. 

Νο 121150  Τρομπέτα εταζιέρα σκέτη
Νο 121151  Τρομπέτα με 25 μουσικά όργανα

Με 2 ραφάκια αποθήκευσης 
μουσικών οργάνων

Κατασκευασμένη 
σύμφωνα με τα 

πρότυπα: 
EN 71-1:2014 

ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014

 



Τρόλεϊ πολλαπλών χρήσεων

Βγαίνει σε όλα τα χρώματα

του ναϊλόπανου!

Νο 281152  
Πανό μουσικών οργάνων 
(από ναϊλόπανο) Διαστάσεις: 70Χ80 εκ.

Νο 281157  
Πανό μουσικών οργάνων 
(στενό) Διαστάσεις: 30Χ95 εκ. 

Βγαίνει σε όλα τα χρώματα

του ναϊλόπανου!

26,00 €

45,00 €

279,00 €

Νο 282911 
Πανό μουσικών 

οργάνων πόρτας
Περιλαμβάνονται 2 
μεταλλικοί γάντζοι

Διαστάσεις: 41Χ160 εκ.  

 74,00 €

Νο 120940 
Τρόλεϊ μουσικών οργάνων
Με τρία συρτάρια, κατασκευασμένο 
από ξύλο 
φουρνιστής οξυάς και από συνθετικό ξύλο 
M.D.F. με επένδυση οξιάς.
Διαστάσεις: 60Χ48Χ80 εκ.

298,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Τρόλεϊ μουσικής

Πανό μουσικής

Νο 120945 Τρόλεϊ πολλαπλών χρήσεων
Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς
Διαστάσεις: 74X70X89 εκ.
Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα  πρότυπα: 
EN 71-1:2014, ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014, ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014
Συνοδεύεται από Έκθεση Δοκιμών
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν τρόλεϊ μουσικής, 
ψυχοκινητικής ακόμη και σαν βοηθητικό τρόλεϊ ζωγραφικής!



Νο 282916 Πιάνο παιδικό με κάθισμα Διαστάσεις: 50Χ52Χ60 εκ. 

Νο 282915 Mini πιάνο Διαστάσεις: 33Χ25Χ30 εκ. 

Νο 282914 
Μουσικοί σωλήνες 
Diatonic set 8
Μήκος: 63 εκ. (μεγάλος)

31,40 €

51,00 €

127,00 €

Νο 282994 Αναλόγιο μουσικής μεταλλικό
Ύψος (maximum): 145 εκ. Έδρανο: 43Χ23 εκ.

18,20 € Νο 283010 Μαγνητικό πεντάγραμμο
Διαστάσεις: 195Χ27 εκ. Απόσταση γραμμών: 2,5 εκ. 

53,00 €

Νο 283011 
Μαγνητικές νότες σετ
Σετ απο 240 τεμάχια σε δύο χρώματα
Από σκληρό πλαστικό 

68,00 €

Μουσικό  κουτί

139,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 282950 Μουσικό κουτί με 24 μουσικά όργανα
Περιλαμβάνεται: 1 Κουτί Gratnells Jumbo με διάφανο καπάκι
Ταμπουρίνο 21 εκ. με πλαστική μεβράνη, ταμπουρίνο 15 εκ. με δερμάτινη
μεμβράνη, Ντέφι κοκάλινο 21 εκ. Ντέφι κοκάλινο 15 εκ. Ζεύγος μαράκες με 
ξύλινη λαβή, Ζεύγος μαράκες πλαστικές, 2 τρίγωνα μικρό και μεγάλο, 
Ξυλόφωνο, 2 κουδουνάκια δερμάτινα με λαβή, 2 ζεύγη καστανιέτες, 2 
καστανιέτες με λαβή, ζεύγος κουδουνάκια αστραγάλων, κύμβαλα δακτύλων,
κύμβαλο λαβής, τυμπανάκι περιστροφής, μουσικό κροταλάκι, λαβή με 
6 ζίλιες, λαβή με 21 κουδουνάκια, φλογέρα, μουσικό κρόταλο



Νο 282855 Σφυρίχτρα

7 εκ. 

Νο 282894 Λαλίτσα πουλάκι
Νο 282892 Σφυρίχτρα ζωάκι

ξύλινο 7,8-9,9 εκ.

6 εκ. 

1,10 €
2,10 € 1,00 €

Πνευστά

Νο 282832 Φλάουτο Νο 282829  Φυσαρμόνικα

18 εκ. 11 εκ. 

Νο 282804  Φλογέρα
2,30 €

2,90 €

4,60 €

59 εκ. 

Νο 282845 Μπάντζο 

23,20 €

Έγχορδα

Νο 282917
Κιθάρα παιδική με 6 χορδές 
Διαστάσεις: 75Χ28Χ7,2 εκ. 

Νο 282920 Άρπα  Διαστάσεις: 40Χ20Χ3,4 εκ. 

Νο 282919 
Πουλάκι σφυρίχτρα

42,50 €

1,80 €

31,00 €

Νο 282926 Κιθάρα ξύλινη
Μήκος: 53 εκ. 

16,50 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 8 Κοντσερτίνα 24258
Διαστάσεις: 20 x 10 x 10 εκ.

19,90 €

Νο 282847 
Βάση με 4 κρουστά

25,90 €



Νο 282881 Ταμπουρίνο τρίτονο 21 εκ.

21 εκ.
44,00 €

Νο 282841 
Μπόνγκο με 2 μπακέτες
Διάμετρος: 10 εκ. & 11 εκ. 

Νο 282844 Ντραμς

Νο 282883 Τύμπανο Rolling drum Διάμετρος: 25 εκ. 

Νο 282882 Bongopan 3
Διαστάσεις: 32Χ7Χ22 εκ. 

Τύμπανα

Νο 282888 Τύμπανο Drum Goki

Νο 282887 Ταμπούρο με μπακέτα
10 εκ. ύψος

φυσικό δέρμα

φυσικό δέρμα

94,00 €

17,90 €
15,90 €

24,90 €

25,90 €

44,00 €

Νο 282906 Τυμπανάκι Halilit

17,00 €

24 εκ.

Νο 282913 Τύμπανο μεγάλο
Διαστάσεις: 21Χ17 εκ. 

31,00 €

Νο 282927 Ταμποπυρίνο Plan Toys

28,00 €

Νο 282928 Βροχοποιός Plan Toys

16,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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20,5 εκ. ύψος

Νο 282932 
Τύμπανο με μπακέτα Indian    
Διάμετρος: 20,5 εκ. Ύψος: 10,5 εκ.

8,50 €

new



Νο 282814 Κύμβαλα δακτύλων
Νο 282873 Κύμβαλο λαβής

Νο 282884 Μπακέτα ξύλινη 17,5 εκ. για ταμπουρίνο

Νο 282885 Μπακέτα ξύλινη 26 εκ. για ταμπουρίνο & ξυλόφωνο

Νο 282886 Μπακέτα πλαστική 23 εκ. για μεταλλόφωνα & κύμβαλα

Νο 282877 Ταμπουρίνο με μπακέτα 15 εκ. (δερμάτινη μεμβράνη)

Νο 282878 Ταμπουρίνο με μπακέτα 21 εκ. (δερμάτινη μεμβράνη)

Νο 282879 Ταμπουρίνο με μπακέτα 21 εκ. (πλαστική μεμβράνη)

Νο 282857 Ντέφι κοκάλινο 15 εκ. με 4 ζίλιες

No 282858 Ντέφι κοκάλινο 21 εκ. με 6 ζίλιες  

Ντέφια
Ταμπουρίνα σκέτα με μπακέτα

Μπακέτες

Κύμβαλα

Νο 282813 Κύμβαλα 15 εκ. (ζεύγος)

15 εκ.

6,4 εκ.

30 εκ.

3,90 €

5,80 € 9,90 €

12,60 €

12,90 €

1,50 €

1,80 €

1,50 €

37,00 €

3,30 €
5,10 €

25,80 €

Νο 282875 Κύμβαλο 25 εκ. σε βάση

Νο 282861 Ντραμ του ωκεανού

12,60 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Ντέφια, ταμπουρίνα & ταμπουρίνα - ντέφια

Νο 282876 
Βάση με 3 κύμβαλα

22,90 €

Νο 282929 Ταμπουρίνο - ντέφι  
5 ζήλιες. Διάμετρος: 20,32 εκ. 

4,90 €

Νο 282931 Ντέφι ξύλινο 20 εκ.     
5 ζήλιες. Διάμετρος: 20,32 εκ.

4,40 €

Νο 282930 Μίνι ντέφι
3 ζίλιες. Διάμετρος: 10,16 εκ.

2,50 €

new
new

new

Νο 282944 Κύμβαλα δαχτύλων
Ζεύγος / Χάλκινα / 7 εκ. 

4,60 €

new



Νο 282893 Τυμπανάκι περιστροφής

4,90 €

Νο 282863 Λαβή με 6 ζίλιες Brazil
Νο 282864 Λαβή με 12 ζίλιες Brazil

7,20 €

9,90 €

34 εκ.

46 εκ.

Νο 282809 
Φιογκάκια χορού click clack (ζευγάρι)

Στερεώνονται στα παπούτσια και ακούγονται
ρυθμικά καθώς τα παιδιά χορεύουν 

5,90 €

Νο 282909 
Φλάουτο ξυλινο Rainbow
 

6,40 €

20 εκ. 

Νο 282907 
Τυμπανάκι περιστροφής Rainbow
 

5,70 €

10 εκ. 

Νο 282908 Μαράκες ξύλινες Rainbow
ζευγάρι / 20 εκ. 

9,90 €

No 282865 Τυμπανάκι Rainbow18,40 €

No 282867 Μαράκι διπλή Rainbow

9,50 €

No 282866 
Μουσική βροχή Rainbow

8,90 €

Νο 282831 Τυμπανάκι περιστροφής

3,50 €

No 282921 Ξυλόφωνο Rainbow Μήκος: 27 εκ. 

13,50 €

16 εκ.

26,5 εκ.

21,5 εκ. 

Νο 7 Μουσικό όργανο κλικ-κλακ 24258
Το μουσικό αυτό παιχνίδι ξετρελαίνει τα παιδιά
γιατί έχει τη δυνατότητα να αλλάζει ήχους ανάλογα
με την κίνηση των χεριών. Κατασκευασμένο από
ξύλινο υλικό. Διαστάσεις: 34,2 x 6 x 6 εκ.

16,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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No 282990 ΥΑΜΑΗΑ Stagepas-400i Φορητό Σύστημα PA

No 282991 ΥΑΜΑΗΑ Stagepas-600i Φορητό Σύστημα PA

No 282993 GRANITE GMD-1S 
Δυναμικό Ενσύρματο Μικρόφωνο με Διακόπτη

No 282992 
PROEL WM-202-M 864.900 MHz Ασύρματο Σέτ Μικροφώνου Χειρός 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι:
Σύστημα UHF. Εύρος συχνοτήτων 864.900 MHz
Απόκριση συχνοτήτων 50Hz-15KHz. Ακτίνα εύρους λειτουργίας 30 μέτρα
S/N ratio -105dB.
Δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας μέχρι και 4 συστημάτων
Βαλίτσα μεταφοράς. Πομπός χειρός. Σταθερότητα συχνότητας 0,00002%
RF max deviation ±40Khz. RF power <10dBm
Τροφοδοσία 2AA x 1,5V αλκαλικές μπαταρίες
Διαστάσεις 23,5 x 5 x 5 cm. Δέκτης επιτραπέζιος
Σταθερότητα συχνότητας 0,002%. THD <1%. Δυναμικό εύρος >100dB
RF sensibility -105dB. Έξοδος XLR balanced και ¼ Jack unbalanced
Τροφοδοσία DC 13-15V DC / 300mA
Διαστάσεις 17,5 x 13.5 x 4.5

Δυναμικό μικροφώνο χειρός με διακόπτη on-off , 
δαχτυλίδι και καλώδιο 

Tύπος Δυναμικό 
Απόκριση συχνότητας 50-14000Hz 
Ευαισθησία -74dB±3dB 
Αντίσταση 600Ω±30% 
Βάρος 247.2 g 

589,00 €

839,00 €

127,00 €

19,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Φορητό σύστημα αποτελούμενο από δύο ηχεία 8’’ 
με απόκριση 55Ηz – 20KHz και αυτοενισχυόμενη κονσόλα ισχύος 
2 x 220Watt , οχτώ εισόδων (4 mono mic/line + 4 mono / 2 stereo line), 
equalizer δύο περιοχών ανά κανάλι και ενσωματωμένο ψηφιακό 
reverb SPX, 4ων προγραμμάτων.
Λειτουργία phantom power +30V για τα κανάλια 1-2. 
Η κονσόλα μπορεί να τοποθετηθεί μέσα στο ηχείο ή να αποσπασθεί 
από αυτό. Βάρος 17,8 Kgr.
Tα καλώδια σύνδεσης των ηχείων περιλαμβάνονται.
Εύκολο στην μεταφορά
Εύκολο στην εγκατάσταση
Ιδανικό για μικρά συστήματα PA, live παραστάσεις, πρόβες & group
Ενισχυτής 2 x 200W
Ενσωματωμένο Ψηφιακό effect 4ων προγραμμάτων
Εύκολος χειρισμός
Σύνδεσιμότητα μέσω USB με iPhone / iPod
Έξοδοι monitor & subwoofer 

Φορητό σύστημα αποτελούμενο από δύο ηχεία 10’’ με απόκριση 
55Ηz – 20KHz και αυτοενισχυόμενη κονσόλα ισχύος 2 x 340Watt , δέκα 
εισόδων 4 mono mic/line + 6 mono / 3 stereo line), equalizer τριών 
περιοχών ανά κανάλι και ενσωματωμένο ψηφιακό reverb SPX, 
4ων προγραμμάτων.
Λειτουργία phantom power +30V για τα κανάλια 1-2. 
Η κονσόλα μπορεί να τοποθετηθεί μέσα στο ηχείο 
ή να αποσπασθεί από αυτό. Βάρος 25,4 Kgr.
Tα καλώδια σύνδεσης των ηχείων περιλαμβάνονται.
Εύκολο στην μεταφορά. Εύκολο στην εγκατάσταση
Ιδανικό για μικρά συστήματα PA, live παραστάσεις, πρόβες & group
Ενισχυτής 2 x 340W. Ενσωματωμένο Ψηφιακό effect 4ων προγραμμάτων
Εύκολος χειρισμός. Σύνδεσιμότητα μέσω USB με iPhone / iPod
Έξοδοι monitor & subwoofer 



Νο 282803 Βροχοποιός 25 εκ. 

Νο 282835 
Κουρτίνα με βάση 

Νο 282856 Τρίγωνο σε βάση 

Νο 282811 Τρίγωνο μουσικής 10 εκ.
Νο 282837 Τρίγωνο μουσικής 15 εκ.  

Τρίγωνα

Νο 282890 Thamb piano 22 εκ.

16,20 €

3,90 €

4,30 €

12,60 €

48,00 €

Νο 282854 Παπάκι μεταλλόφωνο

11,90 €

Νο 282923 Ξυλόφωνο με 8 νότες χρωματιστό11,50 €

9,50 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 282945 Τρίγωνο
Διαστάσεις: 10,16x10,16x10,16 εκ.

2,20 €

new

Νο 282941 Ξύστρες ζεύγος 
Σετ 2 τεμ. Μήκος: 10 εκ. Πάχος: 1 εκ.   

3,20 €

new

Νο 282898 Μουσικό shaker

12 εκ. 

11,00 €



Νο 282849 Μπάρες μεταλλόφωνου 10 νότες

Νο 282859 Μεταλλόφωνο διπλό με 18 νότες

Νο 282839 
Σετ 8 καμπανάκια

Νο 282840 Το χωριό με τις καμπανούλες

Νο 282836 
Μεταλλόφωνο Tubophone 15 νότες

Νο 282870 
Μεταλλόφωνο diatonic 11 νότες

Καμπανάκια

22,90 €

11,00 €

17,90 €
56,00 €

23,90 € 25,90 €

22,90 €

Νο 282872 Ξυλόφωνο Grant 8 νότες

94,50 €

Διαστάσεις: 60Χ44Χ8 εκ. 

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 282838 Βάση με 8 καμπανάκια

Νο 282946 Μεταλλόφωνο 8 τόνων
με 2 μπακέτες  

6,90 €

new



2,40 €

Νο 282823 Ροκάνα μονήΝο 282922 Ροκάνα χρωματιστή

3,60 €

Νο 282817 Καστανιέτες 
(ζεύγος) 

Νο 282818 
Καστανιέτα με λαβή (τεμ) 

Νο 282821 
Ξυλάκια κρουστά 
(ζεύγος)

Καστανιέτες

2,70 €

2,30 €

2,90 €

Νο 282901 Καστανιέτες ζωάκια 
(ζεύγος / ξύλινα)

4,30 €

Νο 282903 Κρόταλο τρυποκάρυδοι 
 

6,40 €

Νο 282848 Γκουίρο 

29 εκ. 

21,50 €

Νο 282924 
Καστανιέτα ξύλινη 
(τεμάχιο) 

2,20 €

Νο 268655 Τουβλάκια α με ήχους ξύλιν
Περιλαμβάνει 12 τουβλάκια, τα 9 από αυτά με
διαφορετικούς ήχους. Πάχος (το κάθε τουβλάκι): 4 εκ.

13,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Κρουστά

Νο 282942 Ξυλάκια κρουστά  
Ζεύγος     

1,70 €

new

Νο 282940 Καστανιέτες πλαστικές
Ζεύγος / Διάμετρος: 5,8 εκ. 

0,90 €

new



Νο 282833 
Λαβή με 21 κουδουνάκια

Νο 282874 Μαράκα με ζίλιες

Νο 282816 Μαράκες μεγάλες 
 με ξύλινη λαβή (ζεύγος)

Νο 282891
Κουδουνάκια Joker

Νο 282828 
Μαράκα - γκουίρο
με μπακέτα

Νο 282880 Μαράκα δακτύλων (τεμ.)

27 εκ. 

27 εκ. 

26 εκ. 

Μικρές: 14 εκ.
Μεγάλες: 22 εκ. 

5 εκ. 

Νο 282846 Κουδουνάκια μέσης (83 εκ. / 10 κουδουνάκια) 

Μαράκες

32 εκ. 

6,10 € 8,60 € 8,50 €

7,90 €

5,90 €

6,90 €

2,80 €

Νο 282826 
Μαράκες ξύλινες πασχαλίτσες 
(ζεύγος)

11,00 €

17 εκ. 

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Μαράκες

Νο 282843 Μαράκες μικρές (ζεύγος)

No 282825 Μαράκες μεγάλες (ζεύγος)

3,60 €

5,90 €

Νο 282933 Μαράκες rainbow   
2 τεμ. Μήκος: 19 εκ. 

7,50 €

new

Νο 282935 
Κουδουνάκια με δερμάνινη λαβή

  Μήκος: 17,5 εκ.   
  

2,70 €

new

Νο 282834 Κουδουνάκια αστραγάλων σετ  
Ζεύγος / Μήκος: 23 εκ.  

3,00 €

new

Νο 282960 
Ξύλινη λαβούλα με κουδουνάκια
5 κουδουνάκια δεμένα σε δέρμα 
με ξύλινη λαβή 

2,90 €

new



Νο 282947 Σετ κρουστών Orff σε τσάντα 
Περιλαμβάνονται 1 ζεύγος μαράκες, 1 ταμπουρίνο - ντέφι, 1 ζεύγος  ξυλάκια 
κρουστά, 1 τρίγωνο, 1 λαβή με κουδουνάκια, 1 ζεύγος καστανιέτες, 1 ξύστρα - 
κροταλο,  2  ζεύγος κροταλάκια καθώς και διάφανη πλαστική τσάντα

28,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Κρουστά
new

Νο 282948 
Τσάντα αποθήκευσης μουσικών οργάνων  
Διαστάσεις: 48Χ42Χ42 εκ. 
Τα όργανα δεν περιλαμβάνονται. 

9,90 €

new

Νο 282937 Ξύστρα διπλή Υ  
Ξύλινη / Μήκος: 26,50 εκ.  

4,90 €
3,20 €

Νο 282939 Ξύστρα διπλή Τ
Ξύλινη / 2 τόνοι / Διαστάσεις: 19Χ19,5 εκ.  

Νο 282822 Ξύστρα μονή
 Μήκος: 20,5 εκ.

 

3,10 €

new

new new

Νο 282938 Κρόταλο διπλό Τ
Ξύλινο / Διαστάσεις: 18,5Χ11 εκ. 

3,20 €

new

Νο 282936 
Μουσικό κρόταλο με μπακέτα  
Ξύλινο / Μήκος: 16 εκ.  

2,50 €

Νο 282943 Ξύστρα σε στικ
Ξύλινη / Μήκος: 20 εκ. 

2,60 €

new
new



Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Επιτοίχια παιχνίδια

Νο 263829
Πίνακας μαγνητικός λευκός με ζωάκια σετ 

Ηλικία: 3+. 
Αποτελείται από 5 μαγνητικά ξύλινα, 

λευκά πινακάκια πάνω στα οποία μπορούν τα 
παιδιά να τοποθετήσουν όλα

τα μαγνητικά παιχνίδια της σειράς.  
Κάθε πίνακας στο κάτω μέρος φέρει βάση 

αποθηκευτική - σκαφάκι στην οποία μπορούν
να αποθηκεύονται τα υλικά που υποστηρίζουν 
το προϊόν (μαγνητικά παζλ, αριθμοί, block κα).

Διαστάσεις: 
Συνολικό μήκος: 148 εκ.

Πλάτος: 9 εκ. Ύψος: 113 εκ. 

119,00 €

Συνολικό μήκος: 148 εκ. 

new

Νο 262193
μαγνητικά αριθμοί Blocks 

Σετ 40 τεμ. Ηλικία: 3+. 
Διαστάσεις: 4x4x1 εκ.
Περιλαμβάνονται 30 ξύλινα
blocks με αριθμούς και 10 blocks 
με αριθμητικά σύμβολα.

12,20
 €

Νο 262407
μαγνητικά Visual block 

Σετ 40 τεμ. Ηλικία: 3+. 
Διαστάσεις: 4x4x1 εκ.
Περιλαμβάνονται 40 ξύλινα
blocks με διχρωμία και 20 κάρτες 
με προτεινόμενα  σχέδια. 

13,20
 € Νο 262415

μαγνητικά Tangram block 
Σετ 35 τεμ. Ηλικία: 3+. 
Διαστάσεις: 10x10x1 εκ.
Περιλαμβάνονται 35 ξύλινα
blocks σε διάφορα χρώματα 
και 20 κάρτες με  40 
προτεινόμενα σχέδια. 

13,20
 € Νο 262420

γεωμετρικά μαγνητικά Block  
Σετ 102 τεμ. Ηλικία: 3+. 
Περιλαμβάνονται 102 ξύλινα
blocks σε διάφορα χρώματα 
και 15 κάρτες με  30 
προτεινόμενα σχέδια. 

12,20
 €

Νο 262427
Φρούτα παζλ ξύλινα μαγνητικά  
Σετ 8 ξύλινα μαγνητικά παζλ 4 κομματιών. 
Ηλικία: 3+. Διαστάσεις: 4x4x1 εκ.

9,90 €
Νο 262454
Ζωάκια παζλ ξύλινα μαγνητικά  
Σετ 8 ξύλινα μαγνητικά παζλ 4 κομματιών. 
Ηλικία: 3+. Διαστάσεις: 4x4x1 εκ.

9,90 €Νο 262476
 Μεταφορικά μέσα παζλ

Σετ 8 ξύλινα μαγνητικά παζλ 4 κομματιών. 
Ηλικία: 3+. Διαστάσεις: 4x4x1 εκ.

9,90 €

new new

new

new



Νο 263871 Κεφάλι Νο 263872 Τροχοί 
Νο 263873 Ισορροπία

Νο 263874 Λαβύρινθος

Νο 263875 Ρολόι 

Επιτοίχια κάμπια δραστηριοτήτων Τρένο δραστηριοτήτων

Διαστάσεις: 35Χ47 εκ. (το κάθε κομμάτι) κεφάλι: 53Χ48 εκ.  

No 266566
Τραίνο επιτοίχιο Ella

No 266567
Τραίνο επιτοίχιο Kids

No 266569
Τραίνο επιτοίχιο JourneyNo 266568

Τραίνο επιτοίχιο Time

Maθηματικά Παζλ Ώρα
79,00 €

79,00 €
79,00 € 79,00 €

79,00 €
79,00 € 79,00 €

79,00 €

Μήκος: 232Χ100 εκ. 

434,00 €

Νο 183773
Μέλισσες Beehive αυτοκόλλητα τοίχου
3 φύλλα 46X25 εκ. / επανατοποθετούμενα  

7,90 €

Νο 262581 Κυψέλη επιτοίχια Beehive 
Περιλαμβάνει 6 εξάγωνες κυψέλες διαστάσεων 59Χ50 εκ. η κάθε μια,
με διάφορες δραστηριότητες λεπτής κινητικότητας και παρατηρητικότητας

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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79,00 €

Συνολικό μήκος: 185 εκ. 

Συνολικό μήκος: 190 εκ. 



No 262692 
Σφηνώματα γεωμετρικά σχήματα
Διαστάσεις: 40Χ40 εκ. 

No 262691 
Λαβύρινθος
Διαστάσεις: 40Χ40 εκ. 

32,00 € 59,00 €

No 262610 
Μπίλιες καβουράκι
Διαστάσεις: 40Χ40 εκ. 

65,00 € No 262609 
Τροχοί ταξινόμηση
Περιλαμβάνονται
κάρτες προγραφής

59,00 €

Διαστάσεις: 40Χ40 εκ. 

Πίνακας: 60Χ60 εκ. 
Μεγάλα σχήματα

149,00 €

Συγχρονισμός ματιού - χεριού

Νο 263895 Πίνακες προγραφής σε κουτί
Περιλαμβάνει: 1 ξύλινο κουτί 27Χ30Χ7 εκ., 5 πίνακες με διάφορα πατρόν

5 ξύλινες λαβές εξάσκησης. Βοηθούν στην εξάσκηση της κίνησης
των χεριών και προετοιμάζουν τα παιδιά για τη γραφή! 

71,00 €

Συγχρονισμός & προετοιμασία για τη γραφή!

No 262693 
Συγχρονισμός 
ματιού - χεριού
Περιλαμβάνει 5 ξύλινους 
πίνακες 55Χ33 εκ.  με διαφορετικές διαδρομές. 
Αποθηκεύονται σε ξύλινη κασετίνα. 102,00 €

Διαστάσεις: 60X30 εκ. 

Νο 263865 Άσκηση προγραφής αριθμοί 1-5
Νο 262608 Άσκηση προγραφής αριθμοί 6-0 35,00 €

35,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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No 262623 Επιτοίχιο μαγνητικό Geoflex
Περιλαμβάνει: 1 μαγνητικό πίνακα 60Χ60 εκ. 
με 12 εικόνες, 1 ραφάκι, 60 μαγνητικά σχήματα

Προγραφή

Νο 268647 Παιχνίδι  Track & Trace
Περιλαμβάνει 6 κάρτες Διαστάσεις: 30 x 30 x 7,5 εκ.

12,60 €



Νο 262023
Παιχνίδι τοίχου αεροπλάνο
Πολυλειτουργικό παιχνίδι αποτελούμενο από 5 κομμάτια με διάφορες δραστηριότητες λεπτής κινητικότητας
και συντονισμού, αναγνώρισης γεωμετρικών σχημάτων, εκμάθησης ώρας κλπ Διαστάσεις: 180Χ66 εκ. 

119,00 €

Νο 262162 Έξυπνος κροκόδειλος 
5 κομμάτια που ενώνονται και σχηματίζουν έναν κροκόδειλο γεμάτο δραστηριότητες όπως ασκήσες 
προγραφής, κίνηση με γρανάζια, μεταλλόφωνο, μουσική ξύστρα, καθρέφτη κ.α. 

119,00 €

Συνολικό μήκος: 174,50 εκ.

Νο 268398 Κιτ προγραφής 
10 φύλλα από πλαστικό υλικό στο οποίο
τα παιδιά μπορούν να γράψουν ξανά και ξανά
με μαρκαδόρο ασπροπίνακα (οποίος περιλαμβάνεται).
Τυπωμένες ασκήσεις προγραφής με με διάφορους βαθμούς
δυσκολίας και στις δύο όψεις.

21,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 262027 
Παιχνίδι τοίχου καμηλοπάρδαλη
Ηλικία: 18m+. Διαστάσεις: 36x55x3,5 εκ.
Παζλ  με εικόνες από 4 φρούτα. 

28,00 €

Νο 262024
Παιχνίδι τοίχου γατάκι
Αναγνώριση αριθμών, αρίθμηση
και λεπτή κινητικότητα
Διαστάσεις: 36Χ55 εκ.  

28,00 €
Νο 262025
Παιχνίδι τοίχου βατραχάκι
Αριθμητήριο
Διαστάσεις: 36Χ55 εκ.  

28,00 €

Νο 262026
Παιχνίδι τοίχου ζέβρα
Σφηνώματα γεωμετρικών 
σχημάτων
Διαστάσεις: 36Χ55 εκ. 

28,00 €

new



29,50 €

9,90 €

No 268350 Επιτοίχιοι πίνακες προγραφής
Σετ από 4 πίνακες από εύκαμπτο πλαστικό υλικό με 4 διαφορετικές διαδρομές
διαστάσεων 100Χ25 εκ. ο κάθε ένας
Τοποθετείται στον τοίχο και χρησιμοποιείται ξανά και ξανά
Περιλαμβάνεται 1 μαρκαδόρος ασποροπίνακα

No 268351 Σχήματα και συμμετρία
Περιλαμβάνονται 10 κάρτες από εύκαμπτο πλαστικό 
υλικό διαστάσεων 20Χ15 εκ. η κάθε μια, 2 καθρεφτάκια (ακρυλικά)
και 1 μαρκαδόρος
Γράφονται με μαρκαδόρο ασπροπίνακα ώστε να χρησιμοποιούνται 
ξανά και ξανά

13,50 € 13,50 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 262554 Βρες που ζουν τα ζώα
Διαστάσεις: 30Χ21 εκ. 
 
 

No 268352 Φαντάσου και συμπλήρωσε το σκίτσο
Περιλαμβάνονται 10 κάρτες από εύκαμπτο πλαστικό 
υλικό διαστάσεων 20Χ15 εκ. η κάθε μια, 2 καθρεφτάκια (ακρυλικά)
και 1 μαρκαδόρος
Γράφονται με μαρκαδόρο ασπροπίνακα ώστε να χρησιμοποιούνται 
ξανά και ξανά

new

Νο 267501 
Παζλ διαδρομής τσίρκο 
Ηλικία: 3+. 
Διαστάσεις: 30x21 εκ.

8,30 €

Νο 267503 Παζλ διαδρομής φάρμα 
Ηλικία: 3+. Διαστάσεις: 30x21 εκ.

8,30 €

Νο 262553 Βρες τη μαμά
Διαστάσεις: 30Χ21 εκ. 
 
 

9,90 €



Νο 262158 Βελονάκι προγραφής με λαβή Μήκος: 10,5 εκ. 

0,60 €

Ειδικός σχεδιασμός
για σταθερό κράτημα
από τα παιδάκια

Νο 266521 Κακτος δεξιοτήτων Tricky tree Διαστάσεις: 31X31X41 εκ. Παιχνίδι που παίζεται με δύο τρόπους

79,00 €

Νο 262198
Apple links motor skills
Το σετ περιλαμβάνει 
10 κόκκινα μήλα 4Χ4Χ4 εκ.
10 πράσινα μήλα 4Χ4Χ4 εκ.  
20 κάμπιες μικρές 4,6 εκ. 
20 κάμπιες μεγάλες 7 εκ. 
2 κορδόνια 100 εκ. 
2 βελόνες 5,3 εκ. και 20 φύλλα 

38,90 €

Πινακάκια προγραφής με βελόνα

Νο 262157 Σετ 4 πινακάκια προγραφής
Το σετ περιλαμβάνει: 4 πινακάκια, 4 διαφορετικά στένσιλ (αριθμούς,
σχήματα, εικόνες κλπ) και 4 λαβές με βελόνες  

Τσόχα στην επιφάνεια για εύκολο τρύπημα

4 διαφορετικά στένσιλ

27,90 €

25,50 €

No 268342 Ξύλινοι αριθμοί για προγραφή 1-20
Τα παιδιά μπορούν να γράψουν πάνω στους αριθμούς
με μαρκαδόρο για ασπροπίνακα και στην συνέχεια
να το σβήσουν Ύψος: 10 εκ. 

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 262163 Πινακάκι ζωγραφικής Tablemark
Mήκος: 39 εκ. / Περιλαμβάνονται φύλλα με σχέδια

13,90 €

19,50 €Νο 262070 Αριθμοί αφής για προγραφή
Σετ από 10 πλάκες με ανάγλυφους του αριθμούς
Διαστάσεις: 16Χ13 εκ. 

Νο 264540 Μαγνητικός πίνακας ανακύκλωσης
Διαστάσεις: 39,2Χ23,2Χ2 εκ. 
Πίσω από το διάφανο ακρυλικό και προστατευτικό 
πάνελ υπάρχουν 5 διαφορετικού χρώματος κάδοι
ανακύκλωσης και 15 ανάλογου χρώματος θέματα
για να τα ταξινομήσουν τα παιδιά αναπτύσσοντας
τις δεξιότητές τους με μια μαγνητική λαβή.

39,90 €

No 171744 
Μπάλα εξάσκησης επιδεξιότητας 
Tai Chi ball 20 εκ. 

Ασκήσεις δεξιοτήτων

No 171781 
Ψαράκι δεξιότητας 
Tricky fish
Διαστάσεις: 25Χ21Χ3 εκ. 

No 176588 Οκτάρι ισορροπίας
Διαστάσεις: 34Χ21Χ4,5 εκ. No 171759 

Εξάσκηση ισορροπίας

Περιλαμβάνονται 2 μπαλάκια!

48,00 €
16,90 € 12,90 €

6,90 €

Νο 262843 Πινακάκια προγραφής 
Σετ 4 πινακάκια διαστάσεων: 21Χ7 εκ. 
 

9,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 262028
Πεταλούδα μαγνητική 
Ηλικία: 18m+. 
Διαστάσεις: 44x44x5 εκ.

37,30 €
Νο 262029
Βρες την διαδρομή στο ζωάκι
Ηλικία: 18m+. 
Διαστάσεις: 44x44x5 εκ.
 
 

33,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 262089
Κλείδωσε και ξεκλείδωσε την αγροικία 
Ηλικία: 18m+. Διαστάσεις: 44x44x3 εκ.
Ξύλινο παιχνίδι τοίχου με 6 πόρτες και 6 διαφορετικές κλειδαριές. 

45,90 €

Νο 262633
Βυθός πινακάκι με χάντρες μαγνητικές 
Ηλικία: 18m+. Διαστάσεις: 32x32x1,3 εκ.
Ξύλινο μαγνητικό παιχνίδι με θέμα τον βυθό
Οι χάντες βρίσκονται εσωτερικά
Περιλαμβάνονται 2 μαγνητικά στυλό

13,90 €

Νο 262405
Πίνακας μαγνητικός με αριθμούς 
Ηλικία: 18m+. Διαστάσεις: 30x20x1,3 εκ.
Ξύλινος πίνακας με μαγνητικές χάντρες και 
μαγνητικό πενάκι. Το παιδί πρέπει να τοποθετήσει 
σε κάθε αριθμό τις αντίστοιχες χάντρες. 

12,90 €

new new

Νο 846226
Μαγνητικές κάρτες προγραφής αριθμοί 0-9

Νο 268483
Μαγνητικές κάρτες προγραφής γεωμετρικά σχήματα

Ηλικία: 3+. Διαστάσεις: 18x11,5x20 εκ.
Η κασετίνα περιλαμβάνει 10 κάρτες, κάθε κάρτα 
έχει το δικό της μαγνητικό μολύβι. Είναι κατασκευασμένες
από ξύλινο υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής.  

37,90 €

37,90 €

new new

Νο 262706
Πίνακας προγραφής σετ σχήματα και αριθμοί
Ηλικία: 3+. Διαστάσεις : 44x44x3 εκ. (βάση: 60,5x45x3 εκ.) 
Κατασκευασμένα από ξύλο. Αποτελείται από έναν πίνακα 
βάση και 2 πινακάκια προγραφής με αριθμούς και σχήμτα. 

41,30 €
41,30 €

Νο 264259
Latcher board
Ηλικία: 3+ Διαστάσεις: 40X30 εκ. 
Κατασκευασμένο από ξύλο. 
Πινακάκι με κλειδαριές που βοηθάει στην 
ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας. Διαθέτει 
6 πορτάκια και 6 διαφορετικές κλειδαριές. 

59,00 €

new



Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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new

Νο 2686 90 
Μοκετάκια σετ πίστες προγραφής
Διαστάσεις: 15Χ100 εκ. η κάθε μια
Σετ 4 τεμάχια

53,00 €

Νο 262684
 Pound-a-peg

Ηλικία: 24m+. Διαστάσεις: 26x12x13 εκ. 
Κατασκευασμένα από ξύλο. Περιλαμβάνει 7 σήματα. 

13,50 €

new

Νο 262211 Ψαρέματα
Περιλαμβάνει 28 ψαράκι και 4 καλάμια σε
διαφορετικά χρώματα. Διαστάσεις: 30,5Χ6,8Χ33,4 εκ.

21,50 €

Νο 264207
Σπιτάκι δραστηριοτήτων Smart Sounds
Διαδραστικό παιχνίδι με ήχους. 
Κάθε πόρτα κρύβει ένα κουμπί και κάθε κουμπί
έναν ήχο.
Το παιχνίδι αποτελείται από 1 διαδραστικό 
σπίτι και 2 φιγούρες.
Ηλικία: 2+ 
  

33,00 €

new

new

Νο 7 26751
Παιχνίδι μνήμης ιπποποταμάκι
Σετ 19 τεμ. Ηλικία: 4+. Διαστάσεις: 26x24 εκ.
Ενισχύει την μνήμη και είναι πολύ διασκεδαστικό. Τοποθετήστε 
8 από τα 18 αντικείμενα στο στόμα του ιπποπόταμου και κλείστε 
το. Προσπαθήστε να θυμηθείτε τι τρώει ο ιπποπόταμος. Κάντε 
τον έλεγχο πιέζοντας την ουρά του (με κάθε πίεση της ουράς 
βγαίνει και ένα αντικείμενο). 

26,30 €

new

Νο 267514 
Βελανίδια ανακάλυψης 
Σετ 10 τεμ. Ηλικία: 3+. Ύψος: 3,5 εκ. 
Το μέγεθος τους είναι ιδανικό για τα χεράκια των παιδιών.
Τα δοχεία έχουν την φυσική απόχρωση του βελανιδιού,
στον πάτο τους έχουν σχέδιο ένα ζωάκι 
 Μέσα στα δοχεία μπορούν να τοποθετηθούν 
διάφορα αντικείμενα και έτσι το παιδί θα διασκεδάσει 
ανακαλύπτοντάς τα. 

new

11,90 €



Νο 262168
Βάση συντονισμού διαστημόπλοιο
Διαστάσεις: 25Χ18Χ36 εκ. 

Νο 262166
Βάση συντονισμού παιδάκια
Διαστάσεις: 25Χ25Χ45,5 εκ. 

34,00 €

25,90 €

Βάσεις συντονισμού

Νο 264685 Βαγονέτο συντονισμού
Διαστάσεις: 20Χ20Χ26 εκ. 
  

14,90 €

Νο 264686 
Συντονισμός Wire beads
Διαστάσεις: 32,5Χ25Χ31,5 εκ. 
  

19,50 €
Νο 264687
Βάση συντονισμού
Διαστάσεις: 23Χ13Χ19 εκ. 
  

11,40 €

Νο 263990 
Συντονισμός σε τριγωνική βάση 
Διαστάσεις: 52X34X42 εκ. 

  84,00 €

Νο 262197 
Σετ 4 Playboards με 
κορδόνια
Περιλαμβάνονται 
4 πίνακες 28Χ19,50 εκ, 
4 λαβές και 
16 κορδόνια 1,3 m 
διαφόρων χρωμάτων

23,90 €

Νο 268665  
Τραπέζι συντονισμού Rollercoaster
Περιλαμβάνει πολλές διαδρομές συντονισμού.
Διάμετρος: 60 εκ. Ύψος: 81 εκ.

59,90 €

Νο 2686 79 Παιχνίδι Trace & Balance
Τα παιδιά πρέπει να διασχίσουν τη διαδρομή
με το αμάξι συντονίζοντας και τα δύο τους χεράκια
Διαστάσεις: 21 x 4,5 x 32 εκ.

13,40 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 264643 
Πινακάκι ζωγραφικής 
μαγνητικό με μπίλιες 
Παίκτες: 1+. Ηλικία: 3+. 
Διαστάσεις: 28x25,5x1,2 εκ.
Καθώς το παιδί τοποθετεί το πενάκι 
στον πίνακα, βγαίνουν αυτόματα
οι μαγνητικές χάντρες
Εντελώς ακίνδυνο

19,90 €

new



Νο 263991 Επιτοίχιο κέντρο διαδρομών 
Διαστάσεις: 68Χ68Χ31 εκ. πλάτος

Νο 263989 
Πολυσύνθετος συντονισμός τρένο
Διαστάσεις: 40Χ12Χ40 εκ. 

Νο 263988 
Σύνθετος συντονισμός 
Διαστάσεις: 31Χ26Χ40 εκ. 

Νο 264682
Συντονισμός Prisma
Διαστάσεις: 31Χ16Χ34 εκ. 

Νο 264683 Συντονισμός handy blue
Διαστάσεις: 50X13X13 εκ. 

Νο 264679 Λαβύρινθος μελίσσι
Περιλαμβάνει: 1 ξύλινο πίνακα, 
1 υφασμάτινο λαβύρινθο,
8 μέλισσες & 4 αγριομέλισσες. 
Διαστάσεις: 47Χ56 εκ. 

Ανάπτυξη επιδεξιότητας 
& κινητικής ικανότητας

23,50 €

32,50 €

298,00 €

210,00 €

54,00 €

38,00 €

17,50 €

59,00 €

23,50 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 264684 Τραπέζι συντονισμού Kid’s corner Διαστάσεις: 67X83 εκ.  

Νο 263900 Συντονισμός Frizzle
Διαστάσεις: 24X10X19 εκ. 

Νο 264681 Συντονισμός funny
Διαστάσεις: 24X10X19 εκ. 

Νο 264680 
Συντονισμός bam bam 
Διαστάσεις: 24X10X18 εκ. 

18,50 €



Νο 266543 Λαβίδες σετ 6 τεμ.
Σετ 6 τεμάχια / Μήκος: 12 εκ. 
 

14,00 €

Νο 266527 Τσιμπίδα λαβή jumbo σετ 12 τεμ.
Σετ 12 τεμάχια / Μήκος: 15 εκ. 
 

14,20 €

Νο 266529 Τσιμπίδα λαβή κροκοδειλάκι σετ 12 τεμ. 
Σετ 12 τεμάχια / Μήκος: 10 εκ. 
 

14,00 €

Νο 261425 Κατασκευή Buddy builders
Σετ 32 φιγούρες / Ύψος: 7,5 εκ. 
 

21,50 €

Νο 263867 
Πύργος Spin again
Βίδωσε - ξεβίδωσε 
Ύψος: 41 εκ. 
Ηλικία: 12 μηνών +

33,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 264749
Μελισσούλες στην κυψέλη 
7 τεμ. Ξύλινο. Ηλικία:3+. Διαστάσεις: 5x5,7x4,5 εκ.
Παιχνίδι ταξινόμησης χρωμάτων. 

19,90 €

new



Νο 262414 Αργαλειός μεγάλος επιδαπέδιος
Διαστάσεις: 64Χ40Χ125 εκ.

 Κατασκευές με κλωστές, κορδέλες, χάντρες,
μαντίλια κ.α. 

79,00 €

Διαστάσεις: 40Χ30 εκ.

Νο 262452 Αργαλειός 11,90 €
Νο 264532 Ο πρώτος μου αργαλειός 
Διαστάσεις: 28,5Χ24Χ7,5 εκ. 

22,40 €

No 262547 Παιχνίδι με γρανάζια
Διαστάσεις: 20,5Χ20,5 εκ. 

No 268401 
Παλέτα ταξινόμησης σχημάτων 
& χρωμάτων
Διαστάσεις: 21Χ18,5 εκ. / 
περιλαμβάνονται 18 κάρτες

14,80 €

Νο 262130 Ιστός παιχνίδι στόχου
 

23,90 €

Νο 268403 
Τριγωνικό παζλ χρωμάτων με κάρτες

13,50 €

Νο 264504 Επιτραπέζιος αργαλειός 
Διαστάσεις: 38Χ16,5Χ14 εκ. 

19,90 €

Νο 262495 Αργαλειός στρόγγυλος
Διάμετρος: 18 εκ.

8,40 €

12,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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new

Νο 264200 Φιγούρες ταξινομησης Crystal Carnival
Περιλαμβάνει: βάση με 3 υποδοχές (η μία στρόγγυλη για βίδωμα η δεύτερη 
τριγωνική και η τρίτη τετράγωνη) 12 φιγούρες διάφανες σε 3 σχέδια και 4 χρώματα
καθώς και πατρόν για διάφορες ασκήσεις 

24,50 €



42,90 €

Νο 268511 Πατρόν για βίδες και παξιμάδια
Από πλαστικό εύκαμπτο υλικό 

24+24τεμ

Νο 263906 Βίδες & παξιμάδια 
σε πλαστικό βάζο

Βίδες & παξιμάδια

12,20 €

10,50 €

Νο 262169
Τσίρκο βιδώνω - ξεβιδώνω

Ύψος: 11,5 εκ.
11,00 €

Κρίκοι

Νο 263937 Κρίκοι σε πλαστικό βάζο 

περιλαμβάνονται 
κάρτες με ασκήσεις

18,40 €

Νο 264539 
Φρουτοσαλάτα σε κορδόνι
24 φρούτα διαμέτρου 
6 εκ. & 1 κορδόνι 1,3 m
 
 

Νο 263992 Τυράκι

14Χ5Χ9 εκ.

Νο 263993 Κυψέλη
Νο 263987 Μήλο

10Χ10 εκ.
9Χ10 εκ.

Ξύλινα

14,90 € 14,90 €

Ξύλινο

14,90 €

Ξύλινο
Ξύλινο

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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6,5 εκ. 

120
τεμ



No 268405 
Ντύσε την ποντικοοικογένεια
2 εύκαμπτα ποντικάκια, 8 πλήρης φορεσιές
σε ξύλινο κουτί αποθήκευσης

24,50 €

Νο 263916 
Bαλιτσάκι ντύσε την 
ποντικοοικογένεια
2 ποντικάκια και 8 σετ ρούχων

19,90 €

No 262697 Ντύσε τη Sally
Περιλαμβάνει: 6 σετ ρούχων

12,50 €

16 εκ.

16 εκ.

12,50 €
No 262698 Ντύσε τον Marc
Περιλαμβάνει: 6 σετ ρούχων

Νο 262170 Βίδες & παξιμάδια σε κουτί
 

11,00 €

Εύκολο κράτημα, μεγάλο μέγεθος για τα παιδικά χεράκια, 
4 σχήματα, 4 χρώματα, 6 εκ. /32 τεμάχια σε κουτί 

Νο 264629
Ντύσε το αρκουδάκι
Ξύλινη κασετίνα 13Χ14Χ4  εκ. με 18 κομμάτια - ρούχα
  

4,50 €

Νο 264628
Μαγνητικό παιχνίδι ντυσίματος
Περιλαμβάνει μια μαγνητική κούκλα, 39 ρούχα - αξεσουάρ
και ένα σταντ

11,00 €
Νο 2686 73 Ντύσε τα αρκουδάκια
Περιλαμβάνει 2 αρκούδες, καθώς και 6 αλλαξιές τους.
Διαστάσεις: 27 x 13 x 5,5 εκ.14,50 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 263902 Ζωάκια για ράψιμο (8 + 10 κορδόνια) Μήκος: 17 εκ.  

No 268404 Δεσίματα ντύσε τον κλόουν

39,00 €

8,00 €

11,00 €

No 262552 Δεντράκι δεσίματα

11,50 €

No 262171 Λιοντάρι δεσίματα 3D
No 262172 Παγώνι δεσίματα  

No 262694 Δεσίματα σετ 3 ζωάκια

Περιλαμβάνει:
3 ξύλινα διάτρητα ζωάκια, 200 τσόχινους 
και πλαστικούς δίσκους, 50 τσόχινες 
καρδούλες, 295 ξύλινα μπαλάκια, 40 ξύλινα 
δαχτυλίδια, 80 ξύλινα κυβάκια, 6 κομμάτια 
ξύλου και 15 κορδόνια 

20 εκ.

20 εκ.

8,90 €
8,90 €

Νο 262202 Αριθμοί για ράψιμο  
Από εύκαμπτο πλαστικό υλικός. 
Περιλαμβάνει 40 αριθμούς και 20 κορδόνια.

12,00 €

Νο 262204 Αντικείμενα για ράψιμο
(8 φιγούρες + 10 κορδόνια) Μήκος φιγούρας: 17 εκ. 

8,00 €

Νο 264602 Σετ ζωάκια για ράψιμο 
Πειρλαμβάνονται 4 ξύλινα ζωάκια και 4 κορδόνια   

11,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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12,40 €

Νο 263903 
Δεινοσαυράκι - δεσίματα 

Ύψος 

47 εκ. 

Νο 263904 
Ο Νίνο & η Νίνα (κουμπώματα - δεσίματα)

 8 διαφορετικά κουμπώματα (Σετ 2 κούκλες)

Ύψος 

40 εκ. 

Νο 262416 
Δέσιμο παπουτσιού  

27,90 €

21,00 €

7,90 €

18,00 €

Νο 262477 
Παπούτσι για δέσιμο 
κορδονιού
Διαστάσεις: 22Χ9,5 εκ. 

Νο 262401 Κάμπια με δεσίματα
 Μήκος: 56 εκ.

18,90 €

Νο 262809 Ζωάκια για κέντημα Σετ 6 ζωάκια + 18 κορδόνια7,70 €

Νο 262621 
Βυθός 3D δεσίματα
Διαστάσεις: 30Χ30Χ20 εκ. 

Νο 262840 Σκυλάκι δεσίματα Dr Pet Ύψος: 34 εκ. 

24,50 €

πλένεται στο
πλυντήριο

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Μπάλες 

Νο 262442
Χάντρες - γεωμετρικά σχήματα για ταξινόμηση
60 χάντρες & 10 κορδόνια σε πλαστικό βάζο 

περιλαμβάνονται 
κάρτες με ασκήσεις

60+10
τεμ

Νο 263910
Μπάλες για ταξινόμηση
60 μπάλες & 10 κορδόνια 
σε πλαστικό βάζο 

60+10
τεμ

περιλαμβάνονται 
κάρτες με ασκήσεις

No 268470 Κορνίζες με δεσίματα Mondessori
Σετ από 6 διαφορετικές ξύλινες κορνίζες που βοηθούν τα 
παιδιά να εξασκηθούν σε διάφορα δεσίματα. Διαστάσεις: 41Χ37 εκ.

106,00 €

No 262146
Βάση αποθήκευσης για κορνίζες 
Mondessori

64,00 €

ξύλινη

28,90 €

21,00 €

Γιγάντιες χάντρες

Νο 263912
Γιγάντιες χάντρες με κορδόνια
48 τεμάχια σε 4 σχήματα και 
6 χρώματα (3,5 εκ.) 
+ 6 κορδόνια από 65 εκ. 

15,80 €

Χάντρες

Νο 264603
Χάντρες για πέρασμα σε κορδόνι
Περιλαμβάνονται 30 ξύλινες χάντρες 
σε διάφορα σχήματα και χρώματα
και 4 κορδόνια

8,80 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Κορδόνια
Όλες οι άκρες των κορδονιών 
έχουν πλαστικό κάλυμμα

Νο 263934 Κορδόνια (σετ 10 τεμάχια)

Νο 263936 Βελόνες (25 τεμάχια)

13 εκ.

Για ράψιμο και κάθε είδους χειροτεχνίαΝο 263935 Κορδόνι πλαστικό  (8 κορδόνια 20 μέτρων σε 4 χρώματα και σε πλαστικό βάζο)

1 m

Βελόνες

Κορδόνια πλαστικά
2,10 €

2,10 €

17,50 €

Νο 266539 
Σχήματα για ράψιμο 
8 χρωματιστά γεωμετρικά σχήματα

12,90 €

Νο 266589
Χάντρες γίγας Megability
Περιλαμβάνονται: κορδόνι
μήκους 191 εκ. και 6 χάντρες 
διαφορετικών χρωμάτων 
από 5Χ5 εκ. έως 13Χ7 εκ. με
τρύπα διαμέτρου από 2 εκ. έως
4 εκ. κατεσκευασμένες από 
αφρώδες υλικό.

39,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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14,40 €

Φιγούρες

Νο 262468 
Φιγούρες ταξινόμησης σχημάτων & χρωμάτων
80 φιγούρες & 10 κορδόνια σε πλαστικό βάζο
(περιλαμβάνονται κάρτες με ασκήσεις)

Νο 6 72 410  
Διαδρομές για ράψιμο
Σετ 36 τεμ. Ηλικία: 3-6. Μήκος: 11,2 εκ.
Περιλαμβάνονται 36 κάρτες, 10 κορδόνια 
και βαλιτσάκι μεταφοράς.

21,80 €

new

Νο 263831 Κάμπια με χάντρες ξύλινη
Σετ 57 τεμ. Ηλικία: 3+. Διάμετρος: 3 εκ.
Παιχνίδι που παίζεται με 2 έως 4 άτομα, 
κερδίζει όποιος καταφέρει να φτιάξει την 
μεγαλύτερη κάμπια. Περιλαμβάνει ξύλινες
χάντρες,  4 κάμπιες με κορδόνι και 1 ζάρι. 

18,80 €

new



Νο 293566 Κρίκοι ανάγλυφοι χρωματιστοί
66 τεμ. Ηλικία: 0+. 
Σε διάφορα χρώματα, με διαφορετικές ανάγλυφες υφές.   

12,80 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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11,50 €
Νο 264646 
Χορδές για πέρασμα σε μπάλα  
11 τεμ. Ηλικία: 12m+.
Περιλαμβάνει 1 μπάλα με τρύπες χρωματιστές,
10 εύκαμπτες χορδές, σε 5 χρώματα και 10
προτυπωμένες κάρτες. 

new

Νο 267444 Σκατζόχοιρος βάλε τα αγκάθια
Τα παιδιά αναπτύσουν κινητικές ικανότητες, καθώς αφαιρούν
και τοποθετούν τα αγκάθια του σκατζόχοιρου στην πλάτη του.

21,20 €

Νο 264227
 Μαλακό κάδρο δραστηριοτήτων

Ηλικία:10m+ Διαστάσεις: 67x53 εκ.
Βοηθάει στην ανάπτυξη της λεπτής 
κινητικότητα του παιδιού.
Περιλαμβάνει διαφορετικές υφές 
και υφάσματα, φερμουάρ, κουμπιά, 
κουμπώματα με γαντζάκια και θηλιές. 

79,00 €

new

Νο 264752 Timber tumble
Ξύλινο. Ηλικία:3+. Διαστάσεις: 11,5x5,3x15,8 εκ.
Κερδίζει όποιος σώσει τον κάστορα, χωρίς να τον 
ρίξει κάτω. Ενισχύει τον συντονισμό χεριού - ματιού,
καθώς και την ικανότητα χάραξης στρατηγικής. 

18,90 €

new

Νο 26866  Συντονισμός   4 mini wire beads
Σε διάφορα χρώματα. Διαστάσεις: 13,5 x 9 εκ.

2,60 €

Νο 264750
Προβατάκι συναρμολόγηση
7 τεμ. Ξύλινο. Ηλικία:3+. Διαστάσεις: 8x9x13,5 εκ.
Παιχνίδι συναρμολόγησης και ταξινόμησης χρωμάτων. 

15,90 €

new

Νο 242503 
Βατραχάκια frog game
Κουτί με 12 βατραχάκια 
μήκους 5 εκ. περίπου
 

3,20 €

Νο 264601
Χάντρες κατασκευή κοσμημάτων
Ξύλινο κουτί που περιλαμβάνει πάνω από
600 ξύλινες χάντες σε διάφορα σχήματα και 
χρώματα και 8 κορδόνια 

9,90 €



περιλαμβάνονται 
κάρτες με ασκήσεις

140+10
τεμ

Νο 263938 Κουμπιά σε πλαστικό βάζο

Κουμπιά

Μεγάλα κουμπιά με 1-5 τρύπες και 
ζωηρά χρώματα. Το σετ περιλαμβάνει 
140 κουμπιά, 10 κορδόνια του ενός 
μέτρου  και κάρτες με ασκήσεις. 

19,90 €

Διάμετρος: 4,5 εκ. 

Νο 264604 Οχήματα για πέρασμα σε κορδόνι
Περιλαμβάνονται 12 ξύλινα blocks και 1 κορδόνι 

9,50 €

Νο 26  Σετ φάρμας για πέρασμα σε κορδόνι4605
Περιλαμβάνονται 12 ξύλινα blocks και ένα κορδόνι9,50 €

Νο 172203  Φιδάκι για ορθογραφικά διαστήματα Spaceworm
Βοηθούν τα παιδιά στην σωστή γραφή, αφήνοντας
σωστά τα κενά και γράφοντας στο σωστό σημείο.

0,80 €

15,00 €No 264635 Πίνακας με κορδόνια
Διαστάσεις: 17,5Χ17,5 εκ. 

Νο 262040 Κύβος κουμπώματα - δεσίματα
Κάθε πλευρά και ένα διαφορετικό κούμπωμα ή δέσιμο
Διαστάσεις: 20Χ20Χ20 εκ 

32,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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4,20 €Νο 262225 Card holder
Διαστάσεις: 9x12x2,5 εκ. 
Τοποθετώντας τα τραπουλόχαρτα στο card
holder, γίνεται πιο εύκολο το κράτημα τους. 
Είναι κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό.

new



Νο 262135 Κιβωτός ισορροπίας

Νο 262134 
Δέντρο ισορροπίας
11 blocks και 6 πουλάκια

11,00 €

15,40 €

Νο 262133 
Πύργος ισορροπίας με πουλάκια
Περιλαμβάνει: 12 blocks και 4 πουλάκια

Νο 262132 
Πύργος ισορροπίας ζωολογικός 
κήπος

8,90 €
11,00 €

Νο 262440 
Πύργος ισορροπίας 

19,50 €

16 blocks και 5 ζωάκια

Νο 242583 Παιχνίδι Μάζεψε τα βαρόμουρα
Κερδίζει όποιος μαζέψει πρώτος τα βατόμουρα.
Διαστάσεις: 9,9 x 9,9 x 21,8 εκ.

18,10 €

Νο 242580 Παιχνίδι ισορροπίας
Σετ 13 τεμαχίων.

8,00 €

Νο 264634
Παιχνίδι Τράβηξε τα ραβδάκια

8,00 €

Νο 264633
Παιχνίδι ισορροπίας μικρός κάκτος

8,00 €

Νο 5 Παιχνίδι ψάρεμα 24258
Τα καλάμια μπορούν να προσαρμοστούν για 

 αρχάριους ή για προχωρημένους στο παιχνίδι. 
Διαστάσεις: 1,7 x 4,3 x 2 εκ.

15,30 €

Μini παιχνίδια δεξιοτήτων

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 268712 Colored Jenga
Περιλαμβάνει 48 ξύλινα τουβλάκια.
Διαστάσεις: 7,5Χ7,5Χ24 εκ. (
το κάθε τουβλάκι)

11,90 €

new

new

Νο 262707 
Πύργος ισορροπίας ξύλινος
Σετ 8 τεμ. Ηλικία:3+. Διάμετρος: 6 εκ.
7 κομμάτια και 1 ζάρι 

5,00 €

Νο 26221  2
Πύργος ισορροπίας με τουβλάκια
Περιλαμβάνει 54 ξύλινα τουβλάκια

8,60 €



Νο 268400 
Παιχνίδι ισορροπίας με καρεκλάκια

24 τεμ.

21,90 €

Νο 263940 Δεντράκι - πυραμίδα

Νο 262418 
Κάκτος ισορροπίας

15,90 €

22,00 €

Νο 262603 
Παιχνίδι ισορροπίας καμήλα
Διαστάσεις: 12Χ3Χ9,5 εκ. 

8,40 €

Νο 262173 Super τάρανδος 
Παιχνίδι δεξιότητας & ισορροπίας 

23,90 €

Νο 267510 Ελεφαντάκια ισορροπίας
Περιλαμβάνει: 4 ελεφαντάκια 10 εκ. 8 ελεφαντάκια 7,5 εκ., 
16 ελεφαντάκια 5 εκ. και 4 βάσεις ισορροπίας 49,00 €

Νο 264608 
Ελεφαντάκι ισορροπίας
Περιλαμβάνονονται ένα τραμπαλιστό ελεφαντάκι
24 ξύλινοι κύλινδροι σε 3 μεγέθη και ένα ζάρι
 

9,20 €

Νο 262488 Χταποδάκια Takos 

31,00 €
Bεντουζάκια

Νο 263915 Thera Bolly 28 τεμ
Οι έγχρωμες μικρές μπάλες,μπορούν να 
κολλήσουν (βεντουζάρουν) εύκολα μεταξύ τους και να 
επιτρέψουν στο παιδί να δημιουργήσει 
μικρές κατασκευές. 
Περιλαμβάνει 28 τεμάχια. Διάμετρος: 5,5 εκ. 
 

37,90 €

Bεντουζάκια

Ύψος: 37,5 εκ.

No 262542 
Παγόδα με ήχους

18,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Μαλακό και ακίνδυνο υλικό με πολύ εύκολο 
κούμπωμα για απίθανες τρισδιάστατες κατασκευές. 
Περιλαμβάνονται 1 μεγάλο και 12 μικρά Takos
Διαστάσεις: 15,5Χ15,5Χ12 εκ. & 5Χ5Χ5,6 εκ.  



Νο 264240
Kit λαβών για μολύβια
Σετ 20 τεμ. 
Μήκος: 2-6 εκ. 
Το kit περιλαμβάνει 
20 λαβές σε διάφορα
σχήματα και χρώματα. 

31,90 €

Νο 264257
Kush n-flex sensory λαβή μολυβιού 
Μήκος: 4 εκ. 
Από καουτσούκ, ιδανική για παιδιά που 
κρατούν πολύ σφιχτά το μολύβι και ως 
αποτέλεσμα προκαλεί πόνο στα δάχτυλα 
και την παλάμη. 
Κάνει ελαφρύ μασάζ στα δάχτυλα. 

 

1,70 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 264255
Writing claw λαβή μολυβιού 
Από καουτσούκ. 
 

3,40 € Νο 264242
Λαβή γραφής τριγωνική
Μήκος: 4 εκ
Υλικό: Foam.
 

1,20 €

Νο 264252
Λαβή γραφής στεγόσαυρος
Μήκος: 6,5 εκ. 
Κατασκευασμένες από σιλικόνη. 
 

3,90 €

newnew new

new

Νο 264253
Λαβή γραφής 
Μήκος: 2 εκ. 
Κατασκευασμένες από καουτσούκ. 
 

1,30 €

new

Νο 264229
Twist ‘n writeΜολύβι 

Διαστάσεις : 9x3,8 εκ. 
Μολύβι με εργονομική λαβή
Διαθέτει σβήστρα και δεν 
χρειάζεται ξύστρα.

5,40 €

new

Νο 264228
Βραχιολάκι υποστήριξης 
γραφής δελφινάκι
Διαθέσιμο σε διάφορα χρώματα.

14,30 €

newnew

Νο 264237
Λαβή δελφινάκι για μολύβια
Μήκος: 4,5 εκ. 
Από σιλικόνη.  

2,70 €

Νο 264266
Διάφανο φύλλο προγραφής 
για μαγνητικό πίνακα
 
 

19,40
 €

Νο 264265 
Χάρακας ανάγνωσης
Διαστάσεις: 
 

1,70 €

new

new

new

Νο 264267
Pointer GripΛαβή 

 
 

1,90 €

new

Νο 264268
Λαβή Solo grip 
 
 

1,10 €

new

Νο 264269
Λαβή Groovy grip
 
 

2,20 €
Νο 264270
Λαβή Pinch grip
 
 

2,20 €

Διαστάσεις: 



2,40 €

2,90 €

Νο 261529 
Λαβή Grotto grip
τεμάχιο

3,90 €

Large / 5 εκ.

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 261528 
Λαβή με τρεις υποδοχές για τα 
δάχτυλα τεμάχιο

Νο 264231 
Στυλό με εργονομική λαβή 0,5χιλ. Κατάλληλο για δεξιόχειρες. 

9,70 €

Νο 264232 
Στυλό με εργονομική λαβή 0,5χιλ. Κατάλληλο για αριστερόχειρες.

11,40 €

new

12,90
 €Νο 264230

Λαβές σφαιρικές 
Σετ 5 τεμ. Ηλικία: 5-14. 
Διάμετρος: 2,2-4,5 εκ. 
Λαβές σε σχήμα σφαίρας, 
σε 5 διαφορετικά μεγέθη. 
Κατασκευασμένες από foam υλικό 
εξαιρετικής ποιότητας.  

new



Νο 261540 Ψαλίδι διπλού
ελέγχου δεξιόχειρα Peta

Νο 261543 Ψαλίδι εύκολης
λαβής αριστερόχειρα Peta

9,60 €

Νο 261541 Ψαλίδι διπλού
ελέγχου αριστερόχειρα Peta

Νο 261542 Ψαλίδι εύκολης
λαβής δεξιόχειρα Peta

Νο 261544 Ψαλίδι αυτομ. μεγάλης
λαβής δεξιόχειρα Peta

Νο 261545 Ψαλίδι αυτομ. μεγάλης
λαβής αριστερόχειρα Peta

Νο 261546 
Ψαλίδι μεγάλης
λαβής δεξιόχειρα Peta

Νο 261547 
Ψαλίδι μεγάλης
λαβής αριστερόχειρα Peta

Νο 261548 
Ψαλίδι επανανοιγόμενο
μεγάλης λαβής δεξιόχειρα 
Peta

9,60 € 9,20 €

9,30 € 12,60 €
12,60 €

7,60 €
7,60 €

11,00 €

με αυτόματη επαναφορά με αυτόματη επαναφορά
με αυτόματη επαναφορά

με αυτόματη επαναφορά

με αυτόματη επαναφορά

4,70 €
Νο 174963 
Γαντάκι για εύκολη λαβή 
για δεξιόχειρα
 

4,50 €

Νο 174969 
Γαντάκι για εύκολη λαβή 
για αριστερόχειρα
 

4,70 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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16 εκ. 

Ψαλίδι μεγάλης λαβής
Νο 317840 Για δεξιόχειρες 
Νο 317841 Για αριστερόχειρες

11,60 €

11,60 €

1,60 €



Νο 261549 Ψαλίδι επανανοιγόμενο
μεγάλης λαβής αριστερόχειρα Peta

Νο 261550 Ψαλίδι επανανοιγόμενο 
δεξιόχειρα Peta

Νο 261551 Ψαλίδι επανανοιγόμενο
αριστερόχειρα Peta

Νο 261552 Ψαλίδι μίνι εύκολης λαβής Peta
Νο 261553 Ψαλίδια Peta Essential
Σετ 7 ψαλιδιών Peta

Νο 261554 Ψαλίδι σε ξύλινη βάση Peta

Νο 261555 Ψαλίδι Push Down Peta

Νο 261556 
Ασκήσεις βελτίωσης 
δεξιοτήτων με ψαλίδι Peta

11,00 €

8,40 €
8,40 €

6,60 €
55,50 €

48,00 €

13,70 €

16,50 €

με αυτόματη επαναφορά
με αυτόματη επαναφορά με αυτόματη επαναφορά

12 εκ. 
12 εκ. 

με αυτόματη επαναφορά

με αυτόματη επαναφορά

με αυτόματη επαναφορά

σε μέγεθος Α4

Νο 317437 
Ψαλίδι διπλού ελέγχου

17 εκ. 

1,10 €
Νο 317438 Ψαλίδι εύκολης λαβής  
για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες

4,60 €

19 εκ. 

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Τρισδιάστατο!

Νο 184826

Νο 184831 

87 φύλλα 

36 φύλλα 

Νο 184822 

36 φύλλα 

Νο 184825

36 φύλλα 

Περισσότερα διακοσμητικά στοιχεία στη σελίδα 436

χάρτινα

Νο 262580 Δέντρο 4 εποχές 
Ταμπλό από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, αποτελούμενο 
από 2 κομμάτια που βιδώνονται στον τοίχο και διακοσμούνται με 
χειροτεχνίες των παιδιών, ανάλογα με την εποχή του χρόνου
Διαστάσεις: 120Χ120 εκ.
Δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να ασχοληθούν με την φύση και τα δέντρα σε κάθε 
εποχή, ενώ αποτελεί και ένα σημαντικο διακοσμητικό στοιχείο για την αίθουσα.

Δέντρο 4 εποχές

Φύλλα για διακόσμηση

115,00 €

129,00 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

χειμώνας άνοιξη καλοκαίρι φθινόπωρο

No 262475 Χάρτινο δέντρο εποχών 
Από σκληρό χαρτόνι Διαστάσεις: 45Χ42Χ68 εκ.
Διατίθεται άβαφο χωρίς φύλλα  

16,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Οι 4 εποχές

Ύψος 99 εκ. 

new

No 181925 Ταμπλό Εποχές και μήνες

Ταμπλό χαραγμένο στο ξύλο 
Διαστάσεις: 94Χ78 εκ.
Το ταμπλό είναι φυσικό χρώμα και έτσι μπορείτε
να το χρωματίσετε 

39,90 €

Μπορεί να διακοσμηθεί 
με κατασκευές των παιδιών 
ή με έτοιμα φύλλα ανάλογα 
με την εποχή του χρόνου 
ακόμη και τα Χριστούγεννα

Νο 262595
Δέντρο 4 εποχές τρισδιάστατο
Διαστάσεις: 74Χ74Χ99 εκ. 



No 263868 Παζλ επιπέδων 4 εποχές 
Διαστάσεις: 29Χ15 εκ.  

17,50 €

Νο 264613 Σετ 4 παζλ εποχές
Περιλαμβάνονται 4 ξύλινα παζλ διαστάσεων 30Χ22,5 εκ.  
από 24 κομμάτια το κάθε ένα

19,90 €

No 26  2582 Σετ 4 παζλ εποχές
4 ξύλινα παζλ από 15 κομμάτια
το κάθε ένα Διαστάσεων: 29,5Χ22 εκ. 26,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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No 263833 Παζλ πλαστικά εποχές  (σετ 4 παζλ) από εύκαμπτο πλαστικό υλικό Διαστάσεις: 21Χ21 εκ. 

Από εύκαμπτο πλαστικό υλικό!
25 τεμ

27,50 €

new

No 263806 Παζλ 4 εποχές  (σετ 4 παζλ) από εύκαμπτο πλαστικό υλικό Διαστάσεις: 21Χ21 εκ. 24,50 €

25 τεμ



Ανακύκλωση

Σύστημα αυτοδιόρθωσης 

Συσκευασία πλαστικής
βαλίτσας

Νο 263953 Ξεχωρίζω και ανακυκλώνω τα απορρίμματα
Τα παιδιά μαθαίνουν να ξεχωρίζουν και να ταξινομούν 
διαφορετικά είδη απορριμμάτων (οργανικά, πλαστικά,  
γυάλινα, χάρτινα κλπ) αναπτύσσοντας παράλληλα 
περιβαλλοντική συνείδηση. 

21,50 €

Σώζωντας τη γη! Η σειρά περιλαμβάνει δύο διαφορετικά θέματα στα οποία 
το παιδί αποκτά  οικολογική συνείδηση και  μαθαίνει μέσα 
από τις περιπέτειες  δύο παιδιών απλούς  τρόπους για να 
εξοικονομήσουμε νερό και ενέργεια. 
Κάθε  θέμα  αποτελείται από 6 ιστορίες  και  περιλαμβάνει 
30 κάρτες,  5 βάσεις για την στήριξη των καρτών & 1 CD. Περιλαμβάνεται CD 

με τις ιστορίες 
στα Ελληνικά!

Νο 263856 Κάρτες εξοικονόμηση ενέργειας

Νο 263855 Κάρτες εξοικονόμηση νερού

Σύστημα αυτοδιόρθωσης

27,50 €
27,50 €

Νο 266509 Η διαδικασία της ανακύκλωσης

Περιλαμβάνεται CD 
με τις ιστορίες 
στα Ελληνικά!

To παιχνίδι αποτελείται από 6 γαντόκουκλες (οι δύο διπλές) και ένα CD 
(στα ελληνικά) με 2 ιστορίες με μουσική και διαλόγους για τη σημασία 
της ανακύκλωσης, παρουσιάζοντας τα στάδιά της και δείχνοντας πώς 
τα προϊόντα που ανακυκλώνουμε μετατρέπονται σε άλλα προϊόντα. 

Ανακαλύψτε τα πλεονεκτήματα της ανακύκλωσης!
Σε τι μετατρέπονται τα προϊόντα που ανακυκλώνουμε?

44,90 €
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Νο 268388 Ανακύκλωσέ το
Ξεχώρισε τα ανακυκλώσιμα υλικά από τα
υπόλοιπα σκουπίδια και ρίξε τα στους σωστούς
κάδους. Παιχνίδι που μαθαίνει στα παιδιά
την αξία της ανακύκλωσης

8,50 €

Νο 268525 Φιδάκι Σώσε το Δάσος
Προσοχή το δάσος κινδυνεύει! Αποστολή σας
να βοηθήσετε το δάσος στην επιβίωσή του
και να φτάσετε στο κέντρο του δάσους!

8,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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No 262021 Πανό 4 εποχές
Διαστάσεις: 50Χ70 εκ.  

Όλα τα στοιχεία μετακινούνται 

και στηρίζονται με χρατς!
No 262097 
Πανό η ζωή στη λίμνη
Διαστάσεις: 50X70 εκ.

34,00 €

34,00 €

Όλα τα στοιχεία μετακινούνται 

και στηρίζονται με χρατς!

No 264022 Mετεωρολογικά φαινόμενα (ταμπλό)
5 μεγάλα σύμβολα καιρού + 25 μικρότερες φιγούρες

  21,00 €

No 268313 Παζλ φυσικές καταστροφές (σετ 8 τεμάχια)
8 παζλ από 18 κομμάτια που απεικονίζουν φυσικές καταστροφές

  21,90 €

18 τεμ

Φυσικές καταστροφές
Μετεωρολογικά φαινόμενα

No 262050 Πανό η φάρμα
Διαστάσεις: 50X70 εκ.

34,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Παζλ οι 12 μήνες του  χρόνου

Παζλ όλα τα είδη του καιρού

No 268304
Σετ 8 παζλ Όλα τα είδη του καιρού 
Διαστάσεις: 20Χ15 (το κάθε ένα)

 
ξύλινα

No 268309 Παζλ Οι 12 μήνες του χρόνου
Διαστάσεις: 30Χ48 εκ.

No 268300 Σετ 4 παζλ Οι 4 εποχές
Διαστάσεις: 30Χ22 (το κάθε ένα)

30 τεμ

30 τεμ

9 τεμ
18 τεμ

έως

21,90 €

21,90 €

12,90 €

 
ξύλινα

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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36 τεμ



Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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269,00 €

Πανό παγκόσμιος χάρτης

30Χ30 εκ. 12,90 €

Νο 316250 Kαιρικά φαινόμενα για πλέξιμο
30 τεμ. + 370 λουρίδες 

Νο 262830 
Παζλ Οι μέρες της εβδομάδας  

Διαστάσεις: 40Χ20 εκ. / 29 κομμάτια

13,50 €

29 τεμ

Νο 262047 Πανό παγκόσμιος χάρτης γίγας
Με 196 αυτοκόλλητα μοτίβα Διαστάσεις: 240Χ170 εκ.
Όλα τα μοτίβα περιλαμβάνονται και τοποθετούντα σε 
κάθε σημείο του χάρτη 

No 263834 Κυκλικό παζλ οι 4 εποχές 
Ξύλινο, Διάμετρος: 49 εκ. / πάχος: 6 χιλ.
Με εξαιρετική εκτύπωση 

Κυκλικό παζλ XXL 4 εποχές

29,90 €



Οι φυλές

Νο 268431 Παζλ η Ευρώπη
38 κομμάτια / Διαστάσεις: 41Χ40 εκ. Τα κομμάτια είναι τυπωμένα και από τις δύο πλευρές

Νο 268428 Παζλ στρόγγυλο η γη
Διάμετρος: 30 εκ. 

Νο 263835 Μέμο φυλές 
(40 ξύλινα κομμάτια)

9,90 €

12,60 € 6,30 €

Νο 263864
Επιτραπέζιο Τα παιδιά του κόσμου
Ακολουθήστε τα παιδιά στο ταξίδι τους
στον κόσμο όπου συνταντούν καινούργιους
φίλους, ανακαλύπτουν καινούργια 
πράγματα, μαθαίνουν για ζώα κ.α.
Περιλαμβάνεται πίνακας από σκληρό χαρτόνι
66,5Χ52 εκ. πάχους 2,4 χιλ., 36 κάρτες, 6 φιγούρες 
και 1 ζάρι

28,40 €

Νο 263833 Παζλ γίγας επιδαπέδιο Τα ζώα στον κόσμο
Διαστάσεις: 90Χ60 εκ. / 48 κομμάτια / ξύλινο

59,00 €

No 268319 Η Ελλάδα και τα ζώα της

No 268338 Τα ζώα του κόσμου

Παζλ από σκληρό χαρτόνι

Επιδαπέδιο γιγάντιο παζλ

No 268318 Τα παιδιά του κόσμου
8,50 €

8,50 €

Νο 262643
Παζλ κυκλικό Όμορφος κόσμος
Διάμετρος: 30 εκ. / 57 κομμάτια

7,40 €

48 τεμ

ξύλινα ξύλινα 

ξύλινα 

17,90 €

8,50 €

57 τεμ

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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40 τεμ

20 τεμ

60 τεμ

Νο 254506
Δαχτυλόκουκλες τα παιδιά του κόσμου
Ύψος: 10 εκ. 



Ντύσε τα παιδιά του κόσμου

Επιδαπέδιο παζλ - χαλάκι Mandala Ethnic

Νο 263811
Βάψε τα παιδιά του κόσμου

Νο 313034 Κηρομπογιές για φυλές 
του κόσμου

Νο 263822
Ταξινόμηση ήπειροι
Διαστάσεις: 30Χ30 εκ.

Νο 263814 Ντύσε τα παιδιά του κόσμου
 Νο 263893 Επιδαπέδιο παζλ χαλάκι Mandala ethnic

Νο 262473 Μαγνητικό παζλ τα παιδιά του κόσμου
Διαστάσεις: 7Χ1,5Χ13,5 εκ. (το κάθε ένα)

11,00 €

5,90 €
1,60 €

42,50 €

9,90 €

22,90 €

Νο 262152 
Memo maxi Άνθρωποι 
απ΄όλον τον κόσμο
17 θέματα, 34 κάρτες 9Χ9 εκ. 
η κάθε μία, από χοντρό χαρτόνι
 

13,40 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 262586
Σετ 12 παζλ παιδάκια του κόσμου

13,40 €

Σετ από 12 παζλ από πολύ σκληρό χαρτόνι
που απεικονίζουν χαρούμενα παιδάκια
διαφόρων εθνικοτήτων, με προοδευτικό βαθμό δυσκολίας
από 3 έως 6 κομμάτια
Διαστάσεις: 15,6Χ15,6 εκ. το κάθε ένα



Ιανουάριος
Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Οκτώβριος

Σεπτέμβριος
Δευτέρα

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

Νο 262644 Πίνακας πρωινής συγκέντρωσης
Ξύλινο παζλ με ημερομηνία, εποχές, μήνες, καιρικά φαινόμενα και 
προσαρμογή σ’ αυτά. Διαστάσεις: 70Χ60 εκ.

Νο 263982 Πίνακας καιρού και ημερομηνίας
Ημερομηνία, εποχές, μήνες, καιρικά φαινόμενα Μεταλλικός πίνακας

 Διαστάσεις: 70Χ50 εκ. Στα Ελληνικά

Στα Ελληνικά!

Πίνακας καιρού & ημερομηνίας

Νο 268390 Εβδομαδιαίο ημερολόγιο Διαστάσεις: 78Χ43 εκ. + 83 κάρτες

Κάρτες

Σχολικό 
Ημερολόγιο

μαγνητικό

Εβδομαδιαίο ημερολόγιο

Βοηθάει τα παιδιά να 
κατανοήσουν 
την έννοια του χρόνου
και να ξεχωρίσουν 
το χθες, το σήμερα 
και το αύριο

Στα Ελληνικά!

89,00 €

64,00 €

31,50 €

Νο 51 Ημερολόγιο Εκμάθησης2627
Ξύλινο ημερολόγιο που προορίζεται για παιδιά νηπιακής ηλικίας 
και στοχεύει στην παρατηρητικότητα και στην αναγνωστική 
τους ανάπτυξη.  Διαστάσεις: 29,5 x 29,5 x 2,5 εκ.

11,60 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 263983
Πίνακας “Το ρολόι και ο χρόνος”
Ανάπτυξη της έννοιας του χρόνου.
Πλήρης μέθοδος για την εκμάθηση
της λειτουργίας του ρολογιού.
17 σκίτσα με βασικές δράσεις,
επιτρέπουν τη δημιουργία ενός 
καθημερινού πίνακα σχολικών 
δραστηριοτήτων για να μπορεί
να χρησιμοποιείται καθημερινά 
στην τάξη απεικονίζοντας το
ωράριο.
Μεταλλικός πίνακας
Διαστάσεις: 70Χ50 εκ.

62,00 €

Τι ώρα είναι?

new

Νο 262101 Ταμπλό εκμάθησης ώρας
Ταμπλό εκμάθησης ώρας χαραγμένο επάνω στο ξύλο
με κινούμενους δείκτες  Διαστάσεις: 57Χ49,5 εκ.

19,90 €

Το ταμπλό 
είναι φυσικό 
χρώμα και 
έτσι μπορείτε
να το χρωμα-
τίσετε



Νο 262413 Ρολόι εκπαιδευτικό με κάρτες

Νο 263878 Ρολόι εκμάθησης ώρας
με 10 κάρτες καθημερινών 
δραστηριοτήτων 

Νο 266561 Μέμο μαθαίνω την ώρα
Ξύλινη κασετίνα 23Χ17,5 εκ. 24 ξύλινες κάρτες Μέρα ή νύχτα, 
πρωί ή απόγευμα? Αυτό το παιχνίδια memo βοηθάει τα παιδιά 

να μάθουν την ώρα!

Νο 263815 Παζλ Τι ώρα είναι; 

Διαστάσεις: 15Χ10Χ5 εκ.

(κασετίνα ξύλινη)

Νο 268467 
Μαγνητικό επιτοίχιο εκπαιδευτικό ρολόι
Διάμετρος: 41 εκ. Οι δείκτες είναι 
συγχρονισμένοι και στην
πίσω πλευρά έχει μαγνήτες ώστε 
να μπορεί να τοποθετηθεί σε πίνακα.

Νο 268499 
Πίνακας η ώρα κατά τη διάρκεια της μέρας
Τα παιδιά βλέπουν και κατανοούν τις δραστηριότητες 
τους κατά τις διάφορες φάσεις της ημέρας.
Με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουν την έννοια της ώρας.
Περιλαμβάνεται μαγνητικός πίνακας 71Χ71 εκ. 
με μαγνητικούς δείκτες και 26 μαγνητικές εικόνες 8Χ8 εκ.  
 

22,90 €

4,90 €

6,90 €

9,90 €

59,00 €

18,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 262597 Σήμα διαχείρισης συμπεριφοράς
Τοποθετείται σε οποιοδήποτε μεταλλικό πίνακα ή ακόμη και στον τοίχο
Όταν τα παιδιά της τάξης συμπεριφέρονται σωστάτο κίτρινο και το 
κόκκινο σήμα είναι καλυμμένα Όταν τα παιδιά βλέπουν το 
όνομά τους στο κόκκινο ή στο κίτρινο σήμα μπορούν 
να προσπαθήσουν να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους.
Περιλαμβάνονται: Μαγνητικό σήμα διάστασης: 23Χ40,5 εκ.
40 μαγνητικές κενές κάρτες (για γραφή με μαρκαδόρο)

21,00 €



5,10 €Νο 262598 
Ταμπλό αυτοσυγκέντρωσης

Νο 261432 
Βάση ανάγνωσης με κλίση  

 Από πλακάζ σημύδας 20 χιλ.
Διαστάσεις: 47Χ41Χ33 εκ. Ε
πιφάνεια εργασίας: 47Χ40 εκ.

56,00 €
49,00 €

Νο 261418 Βάση γραφής με κλίση
Από διάφανο plexi glass  Διαστάσεις: 34Χ33Χ12 εκ. 

29,90 €

Νο 261433
Βάση γραφής με κλίση  
Από πλακάζ σημύδας 20 χιλ.
Διαστάσεις: 47Χ41Χ15,5 εκ. 
Επιφάνεια εργασίας: 47Χ40 εκ.

Νο 261606 Βάση γραφής 
Από διάφανο λαχανί plexi glass. 
Διαστάσεις: 35 x 33 x 12 εκ. 

29,90 €

Νο 261408 Βάση στήριξης καρτών
Διαστάσεις: 50Χ5Χ2 εκ. Από μασίφ ξύλο οξιάς 5,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 264245
Θήκες Α4 Γράψε & σβήσε
Σετ 5 τεμ. Ηλικία: 5-14. Μέγεθος: Α4 
Επαναχρησιμοποιούμενες διάφανες θήκες εγγράφων, 
πάνω στις οποίες μπορούν να γραφτούν σημειώσεις 
με ένα μαρκαδοράκι χωρίς να χρειαστεί να μουτζουρωθεί 
το έγγραφο. 

21,40 €

new

Νο 264262
CD Player με 6 θύρες ακουστικών 
Διαθέτει:
6 θύρες για ακουστικά
USB θύρα
Fm Radio
Lcd οθόνη
Μπορεί να παίξει CD, CD-R, CD-RW & MP3
  
  

84,00 €

new

Νο 264254 Αφίσα Hello σε 36 γλώσσες
Ηλικία: 5-11. Διαστάσεις: 64x45εκ. 

 

17,20 €

new
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Έχετε πρόβλημα φασαρίας στην τάξη? 

Αν η απάντηση είναι ναι, 

τότε το φανάρι ελέγχου φασαρίας είναι 

η λύση για την τάξη σας!

No 266500 
Φανάρι ελέγχου φασαρίας στην αίθουσα
Καθώς τα επίπεδα φασαρίας και φωνών στην τάξη 
αυξάνονται, το φως από πράσινο αλλάζει σε κίτρινο και 
κατόπιν σε κόκκινο, με ή χωρίς ήχο. 
Έτσι τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι ξεπέρασαν τα
όρια και κάνουν ησυχία. 
Περιλαμβάνονται 4 μαγνήτες για τοποθέτηση 
σε οποιαδήποτε μεταλλική επιφάνεια. 
Διαστάσεις: 14Χ11Χ44 εκ. 

No 266584 Buzzers απάντησης (σετ 4)
Μετατρέπουν το μάθημα σε παιχνίδι. 
Διάμετρος: 9 εκ. 

 
No 266597 Κουδούνι no yell bell
Με 7 διαφορετικούς ήχους

 93,00 €

22,90 €

25,70 €

No 266538 Γιγάντιος μαγνητικός τροχός
Διαδραστικό παιχνίδι για όλη την ταξη. Τοποθετείται μαγνητικά 
στον λευκό πίνακα και με μαρκαδόρο (για λευκοπίνακα) 
μπορείτε να δημιουργήσετε αμέτρητα παιχνίδια, δραστηριότητες 
κλπ. Περιλαμβάνονται τρεις τροχοί διπλής όψεως. Διάμετρος: 40 εκ. 
 

No 266523 Μαγνητικοί περιστρεφόμενοι δείκτες (Σετ 3 διαφορετικοί) 
Τοποθετούνται μαγνητικά στον λευκό πίνακα και με τη βοήθεια ενός 
μαρκαδόρου το παιχνίδι αρχίζει. 
Περιλαμβάνονται τρεις διαφορετικοί δείκτες μήκους 28 εκ. 
 

No 266517 Χεράκι δείκτης
Ιδανικό εργαλείο για τον εκπαιδευτικό, τραβάει την προσοχή των 
μαθητών σε δραστηριότητες. Ιδανικό για διαδραστικούς πίνακες,
παρουσιάσεις, χάρτες κ.α. Μήκος: 60 εκ.  
 

No 266502 
Χρονόμετρο Jumbo 
60 λεπτών
Έυκολη λειτουργία 
Διάμετρος: 20 εκ. 

14,90 €
4,50 €

19,20 €

46,70 €

No 261427 
Μαγνητικό χρονόμετρο

 Έυκολη λειτουργία
Κολλάει σε μαγνητικό πίνακα
Με τρία χρώματα και ήχο Ύψος: 17,5 εκ. 
Απαιτούνται 4 μπαταρίες ΑΑ

38,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νιώσε τη διαφορά!
Γεμίστε τις πλατφόρμες με διαφορετικά υλικά, 
βγάλτε τα παπούτσια των παιδιών και φύγαμε!

Νο 268471 Πλατφόρμα αφής  
 

Νο 268407 Memo αφής (32 τεμ)

 

No 171762 Βήματα αφής
Σετ από 10 διαφορετικές επιφάνειες αφής 10 μεγάλες και 10 μικρές 

Άγγιξε & πες!

129,00 €

27,00 €

25,50 €

Χαλάκια αφής

No 263885
Χαλάκια αφής Butterfly touch me
Σετ από 6 χαλάκια με
διαφορετική αφή
Μήκος: 62 εκ. 

69,00 €

No 266596 
Καπέλο μυστηρίου πιάσε 
και πες  
 

21,00 €

Νο 262086
Μέμο αφής (10 τεμ)

Διαστάσεις: 29Χ13 εκ. 
 

16,50 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Αναπτύσει την αίσθηση 

της αφής συγχρόνως στα 

πόδια και στα χέρια

Εξασκεί την ικανότητας 

της έκφραφης και της 

περιγραφής

new

Νο 264205
Το σπιτάκι του Ruff 
παιχνίδι αφής
Περιλαμβάνεται το σπιτάκι, 
ο Ruff καθώς και
10 ζεύγη κόκκαλα.
Ηλικία: 3+    
  

39,90 €



Νο 263958 Κάρτες αφής

Ένα παιχνίδι για την
ανάπτυξη της αίσθησης της
αφής.
  

16 κάρτες αφής + 16 φωτογραφίες + 2 μάσκες

Αγγίζω και συγκρίνω!

Σύστημα αυτοδιόρθωσης

Νο 262042 Σακούλι άσκηση αφής

10 ζευγάρια τετράγωνα κομμάτια από διαφορετικά υλικά.
Τα παιδιά κλείνουν τα μάτια, περιγράφουν το υλικό 
και προσπαθούν να βρούν το ζευγάρι του.

Νο 262096 Σακούλι με γεωμετρικά σχήματα
12 ζευγάρια διαφορετικά σχήματα.
Τα παιδιά κλείνουν τα μάτια και προσπαθούν να 
βρούν τα ζευγαράκια.

Νο 266516 Βάση αφής άγγιξε & ταίριαξε

Διαστάσεις: 22Χ17 εκ.

14,90 €17,50 €

17,50 €

31,00 €

Νο 2 3 Ντόμινο αφής 6410  
Περιλαμβάνει 28 κάρτες διπλής όψης διαστάσεων 13 x 6,5 εκ.

22,10 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
245

α
γ
ω

γ
ή

 α
ισ

θ
ή

σ
εω

ν



Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%

Νο 268425 Κουτί πιάσε και πες Tactile box
Διαστάσεις: 36X33X19 εκ. 

38,50 €

Tactile box

Νο 263857 Foto lotto δεξιά & αριστερά
Πλαστική βάση και χαρτονένιες κάρτες. 
Διαστάσεις: 37Χ28,5 εκ. 

9,50 €

Πού βρίσκεται η γάτα?

Νο 262637 
Παιχνίδι προσανατολισμού Βρες το γατάκι
Περιλαμβάνει: 1 γάτα, 1 κρεβάτι, 
1 μαξιλάρι, 1 κουβέρτα,
34 φώτο-κάρτες, 1 ξύλινη επιφάνεια, 1 ζάρι

21,40 €

No 266580 Πλακίδια αφής
Πάνινo σακούλι που περιλαμβάνει 20 πλάκίδια αφής 5 εκ.
σε 5 σχήματα, 5 χρώματα και 4 επιφάνειες αφής + κάρτες δραστηριοτήτων
 

21,40 €

Νο 4 Κύβοι δραστηριοτήτων 24258
Σετ που αποτελείται από 9 κύβους 
δραστηριοτήτων, οι οποίοι διακρίνονται 
σε 3 οπτικούς, 3 ακουστικούς και 3 αφής. 
Συμπεριλαμβάνεται πάνινη τσάντα.
Διαστάσεις: 3.5 x 3,5 εκ.

19,80 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Foto lotto δεξιά & αριστερά

new

Νο 62 4108 
πίνακας προγραφήςMulti-sensory 

Ηλικία: 3-6. Μέγεθος: Α2. Μήκος δίσκου: 59 εκ. 
Περιλαμβάνονται δίσκος, μαγνητικός πίνακας διπλής όψης (κιμωλίας
και μαρκαδόρου), 3 συσκευασίες άμμος (3x400 γρ.), μαρκαδόρος,
3 κιμωλίες, σφουγγαράκι και σπάτoυλα λείανσης της άμμου. 

58,80 €

new

Νο 6 1  Άμμος   2 41 1
Ηλικία: 0+. Βάρος: 5 κιλά
Φυσική άμμος που έχει πλυθεί και στεγνωθεί. 

6,30 €



19,90 €

Τα αρώματα των φρούτων 

Νο 263957 Τα αρώματα των φρούτων 

Παιχνίδι για την ανάπτυξη της αίσθησης της οσμής.
Τα παιδιά μυρίζουν τα αρώματα διαφορετικών 
φρούτων. 
Το βαλιτσάκι περιλαμβάνει 12 αρώματα φρούτων 
και 24 κάρτες με τα φρούτα ολόκληρα και κομμένα .

Σύστημα 
αυτοδιόρθωσης 

26,50 €

Νο 265177 
Aromatherapy diffuser
Διαστάσεις: 12X17 εκ. 
Δεν περιλαμβάνονται έλαια

69,00 €

Νο 265179 
Έλαια αρωματοθεραπείας λουλούδια
από 10 ml τριαντάφυλλο, λεβάντα, γεράνι

Νο 265180
Έλαια αρωματοθεραπείας φρούτα
από 10 ml μανταρίνι, λεμόνι, πορτοκάλι και λάιμ

37,50 €

29,50 € 9,90 €

Cumulo

Συννεφο...σκορπίσματα

Περιλαμβάνει: 24 ξύλινες κάρτες 3,1Χ3,1 εκ, 24 χαρτονένιες κάρτες,
1 βάση καρτών, 1 αλυσίδα

Νο 262443 Συννεφοσκορπίσματα Cumulo

23,90 €

NEO!

Νο 261608 Σακουλάκια αρωματικά σετ 10 τεμ 
Περιλαμβάνει σακουλάκια με διάφορα αρώματα.

16,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Πολυ-αισθητηριακός πίνακας προγραφής

Νο 262591 Πολυ-αισθητηριακός πίνακας προγραφής 
 Περιλαμβάνει: πίνακα κιμωλίας με 3 κιμωλίες, λευκό 

 μαγνητικό πίνακα μαρκαδόρου με 1 μαρκαδόρο και σφουγγαράκι, 
 0,5 κιλό άμμου. Κατάλληλος για την ανάπτυξη των προγραφικών

δεξιοτήτων

Νο 265176 Ποτηράκια όσφρησης 
Σετ από 10 πλαστικά ποτηράκια με οπές στο καπάκι.
Τοποθετόντας διάφορα υλικά μέσα στα ποτηράκια ενθαρρύνετε
τα παιδιά να ανακαλύψουν την αίσθηση της όσφρησης.
Ύψος: 20 εκ.  



Νο 268336 
Μάσκα με λαστιχάκι για τα μάτια (1 τεμάχιο)

2,50 €

Νο 268337 Σετ Ποιος μιλάει? Ποιος ακούει?  Το σετ περιλαμβάνει 6 ακουστικά τηλεφώνου, 6 σπιράλ 1,5 μέτρο και 6 μάσκες 

69,00 €

Μάσκα με λαστιχάκι

Νο 2 1 αφής Καθημερινή ζωή 6410 Memo 
Περιλαμβάνει 34 κάρτες διαστάσεων 9 x 9 εκ.
από πολύ σκληρό χαρτόνι
Με διαφορετικές υφές
 

22,50 €

Νο 2 2 αφής Φύση 6410 Memo 
Περιλαμβάνει 34 κάρτες διαστάσεων 9 x 9 εκ.
από πολύ σκληρό χαρτόνι
Με διαφορετικές υφές
 

22,50 €

Διαφορετικές υφές

Διαφορετικές υφές

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 266515 Κύλινδροι βάρους
 Συσκευασία ξύλινου τελάρου 32Χ25 εκ. 

23,90 €

23,90 €

Memo Memo

Νο 266514 Κύβοι ήχων
 Συσκευασία ξύλινου τελάρου 32Χ25 εκ. 



No 263840 
Κάρτες Σε ποιο μέρος του σπιτιού βρισκόμαστε?
Παιχνίδι που αποτελείται από 5 εξαγωνικές κάρτες
(οι οποίες απεικονίζουν διαφορετικά 
δωμάτια του σπιτιού)
και 30 κάρτες με φωτογραφίες δραστηριοτήτών 
μέσα στο σπίτι.
Τα παιδιά ταξινομούν τις κάρτες ανάλογα 
με τη δραστηριότητα
που κάνουν μέσα στο σπίτι. 
Την κουζίνα, το σαλόνι κλπ. 
 

Διαστάσεις κάρτας: 7,5 Χ 7,5 εκ. 

  18,90 €

Νο 263950
Κάρτες οι 5 ασθήσεις 
Περιλαμβάνονται 50 κάρτες που απεικονίζουν δραστηριότητες
οι οποίες πρέπει να συνδεθούν με το σωστό αισθητήριο όργανο

Χονδρό ανθεκτικό
χαρτόνι

Σύστημα 
αυτοδιόρθωσης 

Κάρτες αισθήσεων

21,40 €

Νο 265178 Κουρτίνα που λαμπιρίζει
Διαστάσεις: 83Χ240 εκ. 
Από μεταλλιζέ λορίδες

15,50 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 268327 Μπάλες αφής Σετ 6 τεμάχια Διάμετρος: 11 εκ. Νο 268330 Μπαλάκια sensory mix pack 20 τεμάχια 26,00 €38,00 €

13,90 €

Νο 268603 Μπάλες Easy grip σετ
Σετ από 4 μπάλες με επιφάνεια με κυψέλες 
που βοηθά στο κράτημα. Είναι ελαφριές, 
ανθεκτικές και κατάλληλες για μικρά παιδιά. 

27,70 €

Νο 268602 Κύλινδρος Sensory glitter storm
Μεγάλοι κυλίνδροι που περιέχουν χρυσό, ασήμι ή μπλε glitter. 
Γυρίστε τους ανάποδα για να παρατηρήσετε την καταιγίδα.

7,70 € Νο 268606 Πύργοι Sensory rainbow τεμάχιο
Διαστάσεις: 5,5 x 14,5 x 3,5 εκ. 

4,90 €

11,90 €Νο 268329 
Μπαλάκια με ακανόνιστο πήδημα και φως  
Σετ 4 τεμάχια διάμετρος: 8 εκ.  

15,00 € 27,50 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 268340 Μπαλάκια sensory glitter  
Σετ 7 μπαλάκια διαμέτρου 6,5 εκ. σε 7 διαφορετικά χρώματα
με glitter που λαμπηρίζουν μέσα στο νερό

Νο 268328 
Μπαλάκια sensory με φως  
Σετ 4 τεμάχια διάμετρος: 10 εκ.  

Νο 268607 Μπαλάκια αφής Sensory
Σετ από 6 διαφορετικά μπαλάκια με 
διαφορετική υφή.
Ιδανικά για τα μικρά χέρια των παιδιών. 

Διάμετρος: 6 εκ. 

Νο 620 3 Μπάλίτσες αφής  2 7 sensory
Σετ 18 τεμ. Διάμετρος: 5,5 εκ. Διαστάσεις: 34x30 εκ.
Περιλαμβάνονται 9 ζεύγη μπαλίτσες διαφορετικών 
υφών και χρωμάτων, βελούδινη τσάντα αποθήκευσης 
και μεταφοράς, καθώς επίσης και οδηγίες.  

45,20
 €

new



Νο 268600 Φωτεινό πάνελ Led A3
Με 3 ρυθμίσεις φωτισμού. Λεπτός σχεδιασμός με στρογγυλεμένες άκρες.
Εύκολο στην μεταφορά και στον καθαρισμό. 
Δυνατότητα απλής λειτουργίας και κλειδώματος για την αποφυγή 
απροσδόκητης απενεργοποίησης του πίνακα. Διάρκεια έως 50.000 ώρες. 
Παρέχεται με τροφοδοτικό ρεύματος χαμηλής τάσης.
Διαστάσεις: 46 x 34 εκ. 

Νο 268321 Ορθογώνιο φωτεινό πάνελ μέγεθος Α2
Tα παιδιά θα συναρπαστούν όταν ανακαλύψουν έναν
νέο κόσμο «λουσμένο» από χρωματιστό φως!
Τα πάνελ επιτρέπουν στα παιδιά να εξερευνήσουν τα εφέ, τους 
συνδυασμούς των χρωμάτων και τη διαφάνεια.
Χαμηλής τάσης φωτισμός LED. Τηλεχειριστήριο με
20 χρώματα και 19 αυτόματες λειτουργίες! x 42 Διαστάσεις: 59,4 εκ.  

199,00 €

Νο 268320 Στρόγγυλο φωτεινό πάνελ 70 εκ.

Tα παιδιά θα συναρπαστούν όταν ανακαλύψουν έναν
νέο κόσμο «λουσμένο» από χρωματιστό φως!
Τα πάνελ επιτρέπουν στα παιδιά να εξερευνήσουν τα εφέ, τους 
συνδυασμούς των χρωμάτων και τη διαφάνεια.
Χαμηλής τάσης φωτισμός LED. Τηλεχειριστήριο με
20 χρώματα και 19 αυτόματες λειτουργίες!  

229,00 €

Νο 268331 
Βάση τραπέζι για 
στρόγγυλο πάνελ
Διαστάσεις: 70X28 εκ. 

74,00 €

Νο 268332 
Βάση τραπέζι για πάνελ μεγέθους A2
Διαστάσεις: 57,5Χ40Χ28 εκ. 

51,00 €

Βάσεις τραπέζια για τα φωτεινά πάνελ

249,00 €

Φωτεινό τραπέζι sensory

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 268322 Φωτεινό τραπέζι
Ξύλινο τραπέζι με ενσωματωμένη φωτειζόμενη επιφάνεια κατασκευασμένη από
ακρυλικό plexi glass πάχους 3 χιλ. Η λειτουργία του τραπεζιού διαχειρίζεται με τηλεκοντρόλ.
Ρύθμιση σε 12 χρώματα. Απολύτως ασφαλής λειτουργία. 
Διαστάσεις: Επιφάνεια: 90Χ55 εκ. Ύψος: 45 εκ.  

106,00 €



Νο 266518 Σπάτουλες χρωμάτων διάφανες
 Σετ 6 χρώματα. Μήκος: 15 εκ. Νο 266519 Σχήματα χρωμάτων διάφανα

Σετ 6 σχήματα. Διάσταση: 20 εκ. περίπου

Μεγάλα σχήματα!

3,70 €

24,90 €
Νο 268324 Αριθμοί διάφανοι ακρυλικοί

 Σετ 12 τεμάχια (0 - 9 περιλαμβάνει επιπλέον
0 και 1). Ύψος: 7 εκ.  

10,50 €

Νο 268325 Ανθρωπάκια διάφανα Silispapes
6 οικογένειες από ανθρωπάκια (σύνολο: 36 τεμ.)
Το ψηλότερο ύψος: 10 εκ. Ειδανικά για ιστορίες,
ανάπτυξη γλώσσας, ταξινόμηση, μαθηματικά κλπ.

17,40 € Από διάφανη έυκαμπτη σιλικόνη

Νο 266532 Ημισφαίρια αντίληψης
Σετ 8 χρώματα, διάμετρος: 5 εκ.

41,90 €

Νο 266533 Σωλήνας gel sensory
Ύψος: 20 εκ.

Νο 268326 Τουβλάκια διάφανα Silispapes
24 τουβλάκια από διάφανη εύκαμπτη σιλικόνη, μαλακά και ασφαλή.
Ιδανικά για χρήση στα φωτεινά πάνελ, επίσης στο νερό και στην άμμο. 
24 τεμάχια σε 4 χρώματα Διαστάσεις: 75Χ37Χ25 χιλ. 

36,00 €

Από διάφανη έυκαμπτη σιλικόνη

Νο 265175  
Διάφανο λεκανάκι 
εξερεύνησης
Κατασκευασμένο από διάφανο 
πολυκαρβουνικό υλικό. 
Η πολύ γερή κατασκευή του δεν 
επιτρέπει να λυγίσει ακόμη και αν 
μεταφέρετε νερό μέσα σε αυτό. 
Συνδυάζεται με οποιαδήποτε φωτειζόμενη
επιφάνεια ή πάνελ ώστε χρησιμοποιώντας 
το με μια πληθώρα υγρών αλλά και 
στέρεων υλικών να συναρπάζει τα παιδιά 
με τις διάφορες υφές και effects που 
δημιουργούνται. 
Διαστάσεις: 56,5Χ44Χ10 εκ. 

48,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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12,40 €



Νο 265174 
Διάφανα γεωμετρικά σχήματα για κορδόνι
Σετ 144 διάφανων κομματιών σε 12 σχήματα και 
5 χρώματα Διάμετρος: 52 χιλ. 

Νο Γεωμετρικά διάφανα265173  blocks 
Σετ από 50 γεωμετρικά blocks από διάφανο
πλαστικό σε ζωηρά χρώματα
Περιλαμβάνεται κύβος, παραλληλόγραμμο,
τρίγωνο, κύλινδρος κλπ
Διαστάσεις κύβου: 33Χ33Χ33 χιλ. 

Νο 265171 Τουβλάκια διάφανα
Σετ 90 τεμαχίων σε 6 χρώματα
Διάσταση μεγαλύτερου: 64Χ32Χ24 χιλ. 

19,90 €
43,90 €

35,50 €

35,50 €

199,00 €
Νο  Φωτεινό τραπέζι 265170 sensory
Εργονομικός σχεδιασμός, πολύ γερή κατασκευή, 
ευχάριστη αίσθηση.
Τηλεχειριστήριο, 16 χρώματα, χαμηλή τάση, 
4 αυτόματες λειτουργίες Διαστάσεις: 70Χ40 εκ. 

23,00 €

Νο 267547 Γυαλιά μίξης χρωμάτων
Περιλαμβάνει 8 αφαιρούμενους φακούς σε
διαφορετικά χρώματα. 
Διαστάσεις: 21,6 x 16,5 x 4,6 εκ.

10,50 €

Νο 268605 Πυργάκια μετρητές
Πιόνια από διαφανές πλαστικό σε 6 διαφορετικά χρώματα.
Είναι στοιβαζόμενα, ώστε να δημιουργούν πυργάκια
και βοηθούν σε ασκήσεις μέτρησης. Διάμετρος: 2 εκ. 

Φωτεινό τραπέζι sensory

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 265172 διάφαναPattern blocks 
Σετ 180 σχημάτων από διάφανο πλαστικό
σε διάφορα χρώματα
Μήκος από 2 έως 5 εκ. 
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Ιδανικό για παιχνίδι σε φωτεινό πίνακα

new

Νο 268722
Κρυστάλλινο χωριό blocks 
Σετ 36 τεμ. Ηλικία: 2+. 
Το σετ αποτελείται από 36 blocks και 6 κάρτες διπλής όψης με 
προτάσεις κατασκευής.  Διαστάσεις blocks: Ψηλό σπίτι (x12) : 2,7x10,5 εκ.

Χαμηλό σπίτι (x12): 2,7x5,7 εκ. Στέγη 60° (x6): 8,7x6,3 εκ. Στέγη 90° (x6): 9,2x3,9 εκ.
 

41,00 €



Νο 264226
Sensory glow pebbles 
Σετ 12 τεμ. Ηλικία:10m+ Διάμετρος: 8-15 εκ.

214,00 €

Νο 268601 Χάντρες με κορδόνια διαφανείς  
Σετ από πλαστικές χάντρες ραφής σε 6 σχήματα και 6 χρώματα 
με 12 κορδόνια. Βοηθά στην αναγνώριση χρωμάτων και 
σχημάτων καθώς και στις κινητικές δεξιότητες.
Περιλαμβάνει 180 χάντρες σε κουτί αποθήκευσης. 
Μήκος κορδονιών: 60 εκ. 

28,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 264707
Βότσαλα ισορροπίας διάφανα rainbow   

 Σετ 36 τεμ. Ηλικία: 18m+. 3 σχήματα. 6 χρώματα.
Κατασκευασμένα από πλαστικό υλικό που δεν 
γλιστράει.  
    

15,50 €

new

Νο 121410
Καθρέπτης τρισδιάστατος τρίγωνο
Διαστάσεις: 90x80 εκ.
Διαθέτει καθρέπτη σε κάθε πλευρά και εξωτερικά
και εσωτερικά. Ο αντικατροπτισμός γίνεται με 
διαφορετικές προοπτικές.  
 

595,00 €

new

29,90 €Νο 264537 Κατανόηση συναισθημάτων σετ 
Περιλαμβάνονται 13 πρόσωπα με διαφορετικά συναισθήματα,
6 πρόσωπα λευκά για χρήση με μαρκαδόρο ασπροπίνακα και
3 καθρέφτες σε σχήμα προσώπου

38,50 €Νο 261443 Φωτεινός σωλήνας
Μήκος: 8 μ. Διάμετρος: 1 εκ. 
Διαθέτει χρονοδιάκοπτη για αυτόματη λειτουργία.
Είναι κατάλληλο για εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο 
και λειτουργεί με μπαταρίες (3 x ΑΑ). 

new

Επαναφορτιζόμενα βότσαλα με φως. Φωτίζουν σε 7 
διαφορετικές αποχρώσεις. Είναι ιδανικά για χώρους 
αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Διάρκεια φόρτισης: 4 ώρες.
Διάρκεια μπαταρίας: 10-12 ώρες. 
Το σετ αποτελείται από: 1 επιφάνεια φόρτισης και 
12 βότσαλα σε τρία μεγέθη

new



Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 261419
Φωτεινός σωλήνας Led 183 εκ. 
Με συνεχόμενη ροή φυσαλλίδων και 
εναλλασσώμενα χρώματα
Ύψος: 183 εκ. Διάμετρος: 15 εκ. 
Περιλαμβάνονται η βάση, 15 ψαράκια,
τηλεχειριστήριο καθώς και βάση 
στήριξης στον τοίχο για μεγαλύτερη
ασφάλεια

490,00 €
Νο 261420
Φωτεινός σωλήνας 
Led 105 εκ. 
Με συνεχόμενη ροή φυσαλλίδων και 
εναλλασσώμενα χρώματα
Ύψος: 105 εκ. Διάμετρος: 10 εκ. 
Περιλαμβάνονται η βάση, 
ψαράκια και τηλεχειριστήριο 
καθώς και μία βάση στήριξης στον 
τοίχο για μεγαλύτερη ασφάλεια στην χρήση

123,00 €

Νο 262638
Συσκευή φωτισμού οπτικών ινών 
45 w. 
Εναλλασσόμενα φωτάκια Led, σε διάφορες αποχρώσεις. 
Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με οπτικές ίνες, οι οποίες 
πωλούνται χωριστά. 

244,00 €

Νο 262663 Οπτικές ίνες 150 
150 σωλήνες. Μήκος: 1,5 μ.  
  

179,90 € Νο  Οπτικές ίνες  262665 200
200 σωλήνες. Μήκος: 2 μ.  
   

231,00 € Νο  Οπτικές ίνες  262680 200
200 σωλήνες. Μήκος: 3 μ.  282,00 €

Κάθε σωλήνας περιλαμβάνει 3 οπτικές ίνες με διάμετρο 0,75 χιλ. Χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τη συσκευή φωτισμού οπτικών
ινών η οποία πωλείται χωριστά    

Νο   262681 
κουρτίνα οπτικών Sensory 

ινών σε δακτύλιο 
150 σωλήνες. Μήκος: 2 μ. 
Διάμετρος: 70 εκ.
Κάθε σωλήνας περιλαμβάνει 3 οπτικές 
ίνες με διάμετρο 0,75 χιλ. 
Ο δακτύλιος διαθέτει καθρέπτη στον 
οποίο αντανακλάται το φως. 

513,70 €
Νο 262635
Μέδουσες φωτειζόμενος σωλήνας  led
18 led φωτάκια. Διαστάσεις: 35x15 εκ. 
Φωτισμός με 2 neon μέδουσες σε 5 
αποχρώσεις με δυνατότητα επιλογής 
εναλλασσόμενου ή σταθερού 
χρωματισμού. 
Αληθοφανής κολυμβητική κίνηση. 
Auto- off μετά από 4 ώρες λειτουργίας.

83,50 €

new new new

new new new



Νο 261401 Φωτεινό ημισφαίριο
Με χρώματα που εναλλάσσονται 
Διαστάσεις: 34Χ34Χ12 εκ. 

64,50 €

 
Λειτουργία για τουλάχιστον 12 ώρες από την πλήρη φόρτιση
Με σταθερό ή εναλλασσόμενο φωτεισμό 
Επιλογή σταθερού χρώματος ανάμεσα από χιλιάδες αποχρώσεις
Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο

Νο 261402 Φωτεινή σφαίρα
Με χρώματα που εναλλάσσονται 
Διάμετρος: 40 εκ. 

89,90 €

Νο 261403 Φωτεινός κύβος
Με χρώματα που εναλλάσσονται 
Διάμετρος: 30 εκ. 

98,00 €

Νο 261404 Φωτεινός κύβος
Με χρώματα που εναλλάσσονται 
Διάμετρος: 40 εκ. 

115,00 €

16,90 €

Νο 261407 Καλειδοσκόπιο περιστρεφόμενο
Ύψος: 12 εκ. 
Λειτουργεί με 3 μπαταρίες ΑΑ (δεν περιλαμβάνονται)  

12,90 €

Νο 261409 
Μπάλα disco bluetooth 
με είσοδο SD / USB και bluetooth

42,50 €

Νο 261412 Μπάλα disco καθρέφτης
 20 εκ. 

17,90 €

Νο 261601 Γάντζος μπάλας περιστρεφόμενος 
Στριφογυρίζει γύρω γύρω. Λειτουργεί με μπαταρίες.

9,20 €

Νο 261602 Προτζέκτορας μπάλας 
Με 4 φακούς διαφορετικού χρώματος.

19,60 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 261405 Λάμπα φωτεινή glitter
Με χρώματα που εναλλάσσονται 
Ύψος: 33 εκ. 



Νο 261413 
Λάμπα οπτικών ινών με φωτεινή βάση
Εναλλασσόμενα χρώματα / ύψος: 33 εκ.
Λειτουργεί με 3 μπαταρίες ΑΑΑ (δεν περιλαμβάνονται)  
 

11,90 €

Νο 261414
Λάμπα οπτικών ινών με βάση glitter
Εναλλασσόμενα χρώματα / ύψος: 33 εκ.
Λειτουργεί με 3 μπαταρίες ΑΑΑ 
(δεν περιλαμβάνονται)    
 

11,90 €

Νο 261422
Δεινόσαυροι που φωσφορίζουν 
στο σκοτάδι
Σετ 4 δεινόσαυροι

7,20 €

Νο 261411 Λάμπα Led disco βιδωτή sound activated    

8,90 €

67,00 €

Νο 261600 Οπτικές ίνες   Ice 
Αλλάζει διαφορα χρώματα 

11,90 €

Νο 261406 Καθρέφτης απείρου βάθους
Διάμετρος: 15,2 εκ.
Λειτουργεί με 3 μπαταρίες ΑΑ 
(δεν περιλαμβάνονται)   

16,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
257 

α
γ
ω

γ
ή

 α
ισ

θ
ή

σ
εω

ν

Νο 183501 Προβολέας με εφέ νερού
Προβολέας LED με εφέ νερού (σε οποιαδήποτε επιφάνεια)
Μπορεί να έχει σταθερά ένα χρώμα ή εναλλασσόμενο
Ελεγχόμενη ταχύτητα με την οποία εναλλάσσονται 
τα χρώματα και τα εφέ  Ρύθμιση της φωτεινότητας



Νο 261444 Space blanket
3 τεμ. Διαστάσεις: 152x91 εκ.  
Αυτή η sensory κουβέρτα παράγει ήχους που ηρεμούν  το 
παιδί. Είναι μη τοξική και επιβραδυντική πυρκαγιάς.  

37,50 €

Νο 261604  Treasure Bag
Περιλαμβάνει 15 αντικείμενα σε ασπρόμαυρο χρώμα. 

38,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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37,00 €Νο 111168 Καθρέφτης γωνιακός 90ο επιτραπέζιος  
Βάση 38 εκ. Διαστάσεις πάνελ 30Χ30 εκ. το κάθε ένα

Νο 172326 Sensory tangram σετ  
7 τεμ. Διαστάσεις: 16x16 εκ.   
Διαθέτει τα 7 σχήματα ενός tangram puzzle και έχει
γέμιση από τζελ. Βοηθάει στην ανάπτυξη της 
δεξιότητας συντονισμού χεριού και ματιού.

35,00 €

new

Νο 172327 Sensory finger σετ  
2 τεμ. Διαστάσεις: 10x4 εκ. & 10x5 εκ.
Με γέμιση από τζελ και επένδυση από PVC.Βοηθάει στην ανάπτυξη της
δεξιότητας συντονισμού χεριού και ματιού.    

16,20 €

new

new

Νο 264258
Δαχτυλίδι αισθητηριακής 
ολοκλήρωσης 
1τεμ.  Ηλικία: 3-11. Διάμετρος: 17εκ. 
Κατασκευασμένο από καουτσούκ.
Το δαχτυλίδι μπορεί να τεντωθεί, να ζουλιχτεί
και να επανέλθει στο αρχικό του σχήμα. 
Είναι διαθέσιμο σε διάφορα χρώματα.

 

7,20 € new

Νο 264256
Calming tactile μπάλα αγκαλιάς
Ηλικία: 0+ Διάμετρος: 30 εκ.  
Από βαμβάκι και πολυεστέρ. 
Αγκαλιάζοντας την μαλακή 
μπάλα σφιχτά, βοηθάει τα αγχώδη και 
ευερέθιστα παιδιά να ηρεμήσουν. Η μπάλα
έχει εσοχές όπου μπορούν να τοποθετήσουν 
τα χεράκια τους και αισθανθούν ζεστασιά.  

64,00 €

Νο 171813 
Γιλέκο με βάρος xs
Ηλικία: 5-7. Βάρος: 1,8 kg. 
Περίμετρος στήθους:53 -60 εκ. 

239,00 €

new



Νο 265165 Καθρέφτης με 4 θόλους
Πάνελ καθρέφτη με 4 θόλους, κατασκευασμένο από ακρυλικό, απόλυτα ασφαλές υλικό, πολύ ανθεκτικό
στα χτυπήματα και τις γρατζουνιές Κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς αλλά και εξωτερικούς χώρους. Διαστάσεις: 49Χ49 εκ. 

Νο 261416 Πηλός Therapy putty
Σετ 5 χρώματα από 57 γρ. το χρώμα
Κάθε χρώμα έχει διαφορετική δυσκολία και σκληρότητα 
 

22,90 €

64,00 €

64,00 €

Νο 261415 
Βάση Sesnory pin art

Μεταλλικά καρφιά  
Διαστάσεις: 20Χ15 εκ. 

 

21,00 €

Νο 261417 Καλάθι Sensory Περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα

 

28,00 €

Νο 261605  
Χαλάκι -Τσάντα

Αν τυλιχτεί, μετατρέπεται σε 
μια τσάντα που κρατάει τα πάντα 

μέσα της. Διάμετρος: 95 εκ.

 11 Νο 2616
Σφουγγαράκια αφής σετ
Συλλογή με σφουγγαράκια 

σε διαφορετικά σχήματα, χρώματα 
και υφές. Σετ 14 τεμ.

 

13,00 €

35,30 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 265164 Καθρέφτης με 1 θόλο
Πάνελ καθρέφτη με 1 θόλο, κατασκευασμένο από 
ακρυλικό, απόλυτα ασφαλές υλικό, πολύ ανθεκτικό
στα χτυπήματα και τις γρατζουνιές Κατάλληλο για 
χρήση σε εσωτερικούς αλλά και εξωτερικούς χώρους
Διαστάσεις: 49Χ49 εκ. 



35,90 €

Νο 172322 Μπαλίτσα Yuck-E-Ball
Διάμετρος: 9 εκ. Βάρος: 300 g. 
Μπαλίτσα με γέμιση από μικρά PVC μπαλάκια 
και μη τοξικό τζελ, που δίνουν μια ξεχωριστή 
αίσθηση αφής. Διαθέσιμη σε 6 χρώματα  

9,70 € / τεμ.

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 172320 Μπάλα Squashy
Διάμετρος: 13 εκ. Βάρος: 83 g. 
Μπαλίτσες αφής, πολύ μαλακές, 
με χαμηλό παράγοντα αναπήδησης. 
Κατάλληλες για παιχνίδι στόχου.  
Διαθέσιμη σε 6 χρώματα

9,50 € / τεμ.

Νο 172321 Μπαλίτσα Knead-A-Ball
1 τεμ. Διάμετρος: 6,5 εκ. Βάρος: 24 g.
Μπαλίτσa  anti-stress για ζύμωμα 
και ζούληγμα.
Κατάλληλη για ενδυνάμωση των 
μυών του χεριού, καθώς και για 
παιχνίδια στόχου. Επανέρχεται στο αρχικό 
της σχήμα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. 

2,20 €

Νο 172319  σετ 6 τεμ.Success balls  
6 τεμ./ 6 χρώματα. Διάμετρος: 8 εκ. Βάρος: 10 g.
Πολύ ελαφρυές, διασκεδαστικές στην υφή και με 
έντονα χρώματα. Επιπλέουν στο νερό. Η γέμιση 
τους είναι από Eva Foam υλικό και η επένδυση 
τους από Lycra.

14,50 €

Νο 172328 Βατραχάκι με δόνηση   
Βοηθάει τα παιδιά να ηρεμήσουν και να συγκεντρωθούν.
Λειτουργεί με μπαταρίες και είναι με επένδυση 100% polyester. 

26,60 €

Νο 264235
Beagle φιλαράκι αγκαλιάς
Ηλικία: 3+. Βάρος: Beagle 1360 γρ. , Κουβέρτα 907 γρ. 
Αυτό το αξιαγάπητο σκυλάκι θα γίνει ο καλύτερος φίλος
του παιδιού. Με την βοήθεια του βάρους του έχει την 
ιδιότητα να ηρεμεί ένα παιδί με αυτισμό. 
Τα παιδιά χαίρονται να το κρατούν, να το χαϊδεύουν και 
να το κουβαλούν μαζί τους σαν κατοικίδιο.  
Η επιφάνεια του είναι κατασκευασμένη από ύφασμα 
βελούρ και το γέμισμα του είναι από υλικό pvc. 

Νο 264249
Περικάρπιο με ενσωματωμένο βάρος
Σετ 2 τεμ. Διαστάσεις: 23x4 εκ. Βάρος: 113 γρ.
Βοηθάει στην ενδυνάμωση και την σταθερότητα 
της παλάμης και του καρπού. 

14,30 €

Νο 264243
CD Feel good friends relaxation.

Χαλαρωτική μουσική διάρκειας 35 λεπτών.
 

38,60 €

new
new

new

new new

new

new

new



Νο 264248
UV Multi sensory glow kit
Ηλικία: 3+ 
Kit αισθητηριακής ολοκλήρωσης που λάμπει
στο σκοτάδι. 
Περιλαμβάνει:
2 glitter twist tubes
5 glow tubes με ήχο
1 UV φακό
1 κάμπια 
3 μαντηλάκια
1 τσάντα μεταφοράς

69,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 253410 Χαλί συναισθήματα
Με αντιολισθητική βάση latex
Διαστάσεις: 100x150 εκ.

38,00 €

new

Νο 264234
Οδηγός επικοινωνίας ξύλινος
Ηλικία: 5-16. Διαστάσεις : 3x10x4 εκ. Υλικό: Ξύλο.
Βοηθάει τους μαθητές να εκφράσουν τα συναισθήματα τους
γενικά ή σε σχέση με κάποια εργασία που τους έχει ανατεθεί 
από τον εκπαιδευτικό.  Αποτελείται από 3 πλευρές διαφορετικού 
χρώματος η καθεμία, ώστε τοποθετώντας το κατάλληλο χρώμα 
να δηλώνουν την εκάστοτε ανάγκη τους. Για παράδειγμα με την 
κόκκινη πλευρά δηλώνουν την άμεση ανάγκη για βοήθεια, με την 
κίτρινη δηλώνουν ότι θέλουν βοήθεια αλλά μπορούν να 
περιμένουν λίγο και τέλος με την πράσινη δηλώνουν ότι είναι εντάξει
και δεν χρειάζονται καμία βοήθεια. 

6,40 €

new

Νο 264236
Βραχιολάκι διάθεσης 
Σετ 2 τεμ. Ηλικία: 5-16. Διάμετρος: 180 χιλ. Υλικό: Σιλικόνη.
Τα παιδιά φορώντας το βραχιολάκι από την αντίστοιχη 
πλευρά, μπορούν να εκφράσουν τα συναισθήματα τους.
Η πράσινη πλευρά (It’s all ok)δηλώνει ότι όλα είναι μια 
χαρά, ενώ η κόκκινη πλευρά (It’s not ok) δηλώνει ότι 
το παιδί δεν αισθάνεται πολύ καλά.  

16,90 €

new

new

Νο 264238 Kit αυτισμού σε τσάντα
Ηλικία:5-16. Εξαιρετικά χρήσιμο για άτομα στο φάσμα του
αυτισμού, καθώς και για άτομα που δυσκολεύονται να 
επικοινωνήσουν με τον περίγυρο τους.
Το kit είναι στην Αγγλική γλώσσα και περιλαμβάνει:
1 υφασμάτινη τσάντα.
1 βιβλίο «Hey children on the autism spectrum play too».
3 βεντάλιες με σύμβολα οπτικής επικοινωνίας.
1 kit βεντάλια με μαρκαδόρο για να μπορεί να γράψει
ή να σχεδιάσει τα δικά του σύμβολα ή λέξεις.
Κάρτες με σύμβολα οπτικής επικοινωνίας. 1 κασετίνα. 1 μαρκαδόρο.
 

158,00 €

new



Χονδρό ανθεκτικό
χαρτόνι

Νο 263949 Κάρτες έκφρασης συναισθημάτων
Περιλαμβάνει 10 εκφράσεις προσώπου και 40 φωτογραφίες

Νο 266020 Χαρούμενες φατσούλες τετραγωνάκια
Περιλαμβάνει 10 ζεύγη τετραγωνάκια
με εκφράσεις συναισθημάτων.
Διαστάσεις: 8Χ8 εκ. Συσκευασία πάνινης τσάντας

Mπορείς να βρεις τα ζευγαράκια;

Νο 262041 
Πανό εκφράσεις προσώπου
Διαστάσεις: 50Χ70 εκ. 

24,90 €

Νο 262642 Μίνι μοκετάκια πώς αισθάνεσαι?
15 τεμάχια / 29Χ29 εκ. 44,00 €

21,90 €

Πως αισθάνεσαι;

21,50 €
Νο 268549 Φωτογραφίες Συναισθήματα
22 κάρτες 14Χ22 εκ. 

23,50 €

Νο 261440 Μάντεψε πως νιώθω
Στόχος του παιχνιδιού είναι να μάθουμε 
να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας
και να μαντεύουμε σωστά τις εκφράσεις
και τα συναισθήματα των άλλων.

16,20 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Mάθε να αναγνωρίζεις τα συναισθήματα από τους ήχους!

Ήχοι & συναισθήματα

Νο 266512 Κάρτες ήχοι & συναισθήματα

Νο 262044 Κύβος εκφράσεις προσώπου 

20Χ20 εκ. 

Εκφράσεις συναισθημάτων

29,90 €

Συγχώρεση

Χαρά

Φόβος

Ζήλια

19,50 €
19,50 €

Θυμός

Λύπη

Περηφάνια

Αμηχανία

ξύλινα

31,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Μεγάλες κάρτες 16Χ16 εκ. 

Νο 268306 
Σετ 4 παζλ Συναισθήματα σετ 2
Διαστάσεις: 30Χ22 εκ. (το ένα)΄
Κάθε παζλ έχει 12 κομμάτια

Νο 268305 
Σετ 4 παζλ Συναισθήματα σετ 1
Διαστάσεις: 30Χ22 εκ. (το ένα)
Κάθε παζλ έχει 12 κομμάτια

Νο 263828 Γαντόκουκλες συναισθημάτων + CD 
Περιλαμβάνονται:
4 γαντόκουκλες (25 εκ.) διπλής όψης (8 συναισθήματα),
Ο Άκης ξυλάκης και ο Μπόμπη, CD audio Mp3 με 2 ιστορίες:
Ο Άκης ο ξυλάκης ανακαλύπτει τα συναισθήματα &
Η Μάρθα και ο Μπόμπη στο λούνα παρκ
Επίσης περιλαμβάνεται οδηγός χρήσης σε PDF προς εκτύπωση.
 

43,00 €

Νο 268550 
Φωτογραφίες Εκφράσεις προσώπου
45 κάρτες 11Χ14 εκ. 

23,50 €



16,90 €
Νο 262596
Σετ 4 σφραγίδες φατσούλες
4 ξύλινες σφραγίδες διαμέτρου 4 εκ. 

Νο 262459 Μάσκες αρκουδάκια συναισθήματα
Σετ 6 διαφορετικά συναισθήματα

16,50 €

Εκφραστικά αβγά

Νο 262182 Τα εκφραστικά αβγά 
6 ξύλινα αβγά με τις βάσεις τους

Νο 264021 Ταμπλό εκφράσεις προσώπου
Πλαστικό ταμπλό 66Χ49 εκ. 
Περιλαμβάνονται 50 κομμάτια (μάτια κλπ)
Κολλάνε με ταινία βέλκρο

54,00 €

17,20 €

17,90 €
Νο 262567
Κάρτες Αναγνωρίζω τα συναισθήματα
Περιλαμβάνονται 35 κάρτες διαμέτρου 9 εκ. Ένα 
παιχνίδι για αναγνώριση και περιγραφή των συναισθημάτων στους 
ανθρώπους καθώς επίσης και τις αποφάσεις για την συμπεριφορά μας

17,40 €
Νο 262584
Σετ 10 σφραγίδες συναισθήματα
10 ξύλινες σφραγίδες διαμέτρου 4 εκ. 

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 264250
Memo cards συναισθήματα
Σετ 56 κάρτες. Ηλικία:10m+ Διάμετρος: 8 εκ.
Παιχνίδι μνήμης με εικόνες ανθρώπων, διαφορετικών 
συναισθήματων, ηλικιών, φύλλων και εθνικοτήτων. 
Κάθε κάρτα έχει το όμοιο ζευγάρι της.

33,90 €

new



Νο 262841 Κυπελάκια συναισθημάτων
Το σετ περιλαμβάνει 5 κυπελάκια που το κάθε ένα
αντιπροσωπεύει ένα βασικό συναίσθημα.
Μέσα στα κυπελάκια τοποθετούνται εικόνες από 
αντικείμενα που σχετίζονται με το συναίσθημα.
Περιλαμβάνονται 5 κυπελάκια και 10 κάρτες
 

15,50 €

Νο 262842 Emotiblocks συναισθήματα
Σετ με 6 χαρακτήρες που αντιπροσωπεύουν
τα βασικά συναισθήματα και 6 κάρτες που 
απεικονίζουν επίσης τα αντίστοιχα συναισθήματα
 

12,90 €

Νο 262585
Σετ 10 παζλ συναισθήματα 

13,70 €
Σετ από 10 παζλ από πολύ 
σκληρό χαρτόνι
που απεικονίζουν πρόσωπα 
με διάφορα συναισθήματα, 
με προοδευτικό βαθμό δυσκολίας
από 3 έως 6 κομμάτια
Διαστάσεις: 15,6Χ15,6 εκ. 
το κάθε ένα

Νο 268383 Από το σχολείο στο σπίτι
Το σχολείο μόλις τελείωσε και τα παιδιά
επιστρέφουν στο σπίτι τους με άλλα παιδιά. 
Στη διαδρομή συμβαίνουν διάφορα απρόοπτα που 
απαιτούν ασφαλή και άμεση λήψή αποφάσεων.
Τα παιδιά πρέπει να σκεφτούν λογικά και να
πάρουν τις σωστές αποφάσεις.

9,90 €

8,50 €

Νο 262022
Πανό Μεταφορικά μέσα  34,00 €

50X70 εκ. / Όλα τα στοιχεία 
έχουν βέλκρο

Νο 264025 Καθρεφτάκια ατομικά
Σετ από 10 ακρυλικά καθρεφτάκια 
(απολύτως ασφαλή)
12Χ12 εκ. με στρογγυλεμένες γωνίες

12,00 €

Ατομικά καθρεφτάκια
 

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 268387 Κυκλοφοριακή Αγωγή
Μαθαίνουμε τον Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας κάνοντας βόλτες με τους 
φίλους μας στην πόλη! 
Φανάρια, τροχονόμοι, σήματα και δρόμοι...
Τι κι αν με καθυστερούν; 
Στη νίκη εγώ θα φθάσω
χωρίς να προσπεράσω τους κανόνες
Κυκλοφοριακής Αγωγής



Νο 262620
Μοκετάκια σήματα κυκλοφορίας
Σετ 15 τεμάχια / 29Χ29 εκ. 

43,00 €

Τα παιδιά παρατηρούν τις 4 εικόνες σε κάθε πίνακα
και τοποθετούν το Χ στη λάθος συμπεριφορά.
Παιχνίδι μεγάλης εκπαιδευτικής αξίας για την 
καλλιέργεια του πνεύματος της συνεργασίας,
επιείκειας, στοργής αλλά και την κατανόηση
της αξίας της υγείας και της ασφάλειας των 
παιδιών. 
Κάθε θέμα περιλαμβάνει 12 πίνακες (15Χ15 εκ.) με 
4 τύπους συμπεριφοράς ο κάθε ένας (48 διαφορετικοί 
τύποι συμπεριφοράς) 12 σταυρούς λάθους και 
εκπαιδευτικό οδηγό. Συσκευασία πλαστικής βαλίτσας. 
Με σύστημα αυτοδιόρθωσης. 

Νο 268392 Θετική συμπεριφορά στοργή, υγεία, ασφάλεια

Νο 268393 Θετική συμπεριφορά επιείκεια & συνεργασία

Θετική σκέψη και συμπεριφορά: επιείκεια, στοργή, συνεργασία, ασφάλεια

Νο 268394 
Το πρώτο μου μάθημα οδικής κυκλοφορίας
Πετώντας το ζάρι, ανάλογα με το σήμα που 
εμφανίζεται, τα παιδιά ψάχνουν τις αντίστοιχες
εικόνες, μέχρι όλα τα σήματα να συμπληρωθούν.
Περιλαμβάνει: 6 σήματα κυκλοφορίας, 21 κάρτες
με εικόνες και ζάρι.

 
Με σύστημα αυτοδιόρθωσης
Σε συσκευασία βαλίτσας

21,00 €

21,00 €

23,50 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 262844 
Αλληλουχίες μικρών ιστοριών (3 καρτών)
Περιλαμβάνει: 1 βάση και 36 πλαστικές 
κάρτες 5Χ5 εκ. 12 θέματα. 
Κατάλληλο για παιδάκια 3-4 ετών 
Με σύστημα αυτοδιόρθωσης

11,90 €

Νο 262845 
Αλληλουχίες μικρών ιστοριών (4-5 καρτών)
Περιλαμβάνει: 1 βάση και 36 πλαστικές 
κάρτες 5Χ5 εκ. 8 θέματα. 
Κατάλληλο για παιδάκια 5-6 ετών 
Με σύστημα αυτοδιόρθωσης

11,90 €

Νο 262846 
Αλληλουχίες Συνήθειες Υγιεινής
Περιλαμβάνει: 1 βάση και 36 πλαστικές 
κάρτες 5Χ5 εκ.  7 θέματα. 
Κατάλληλο για παιδάκια 3-6 ετών 
Με σύστημα αυτοδιόρθωσης

11,90 €

Νο 262847 
Αλληλουχίες Συμπεριφορά & Καθήκοντα
Περιλαμβάνει: 1 βάση και 36 πλαστικές 
κάρτες 5Χ5 εκ. 8 θέματα. 
Κατάλληλο για παιδάκια 3-6 ετών 
Με σύστημα αυτοδιόρθωσης

11,90 €

Νο 262590 Κάρτες αποτρέπω το μπούλινγκ
Σετ 5 κάρτες αλληλουχιών που μαθαίνουν στα παιδιά
πως να αποφεύγουν και αποτρέπουν καταστάσεις μπούλινγκ πριν
καν συμβούν 

13,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 263972 Κάρτες συσχετισμών
Περιλαμβάνονται 24 θέματα

14,90 €

Σύστημα αυτοδιόρθωσης!

Ta παιδιά μαθαίνουν 
να αποτρέπουν το μπούλινγκ!



34 κάρτες με 9 μικρές ιστορίες οι οποίες βοηθούν τα παιδιά 
να κατανοήσουν την έννοια του πριν και του μετά και να 
αναπτύξουν την αίσθηση του χρόνου

Νο 263943 Αλληλουχίες επίπεδο 1
 

Βασικές αλληλουχίες

Χονδρό 
ανθεκτικό
χαρτόνι

Νο 263944 Αλληλουχίες επίπεδο 2
34 κάρτες με 7 μικρές ιστορίες οι οποίες βοηθούν 
τα παιδιά να κατανοήσουν την έννοια του πριν και 
του μετά να αναπτύξουν την αίσθηση του χρόνου

Αλληλουχίες παραγωγής τροφίμων

(σύστημα αυτοδιόρθωσης)

πορτοκάλι 

εμφιαλομένο 
νερό

μέλι

γάλα

ψωμί

34 κάρτες με τα στάδια παραγωγής και εξέλιξης 10 διαφορετικών τροφίμων 

Νο 263945
Αλληλουχίες παραγωγή τροφίμων επίπεδο 1

αβγό 

αλάτι

σάλτσα ντομάτας 

λάδι

ρύζι

Νο 263946
Αλληλουχίες παραγωγή τροφίμων επίπεδο 2

Χονδρό 
ανθεκτικό
χαρτόνι

(σύστημα αυτοδιόρθωσης)

Αλληλουχίες μικρών ιστοριών Λύνοντας τους μπελάδες

Η σειρά περιλαμβάνει τρία διαφορετικά θέματα στα οποία το παιδί καλείται
να δώσει λύσεις σε προβλήματα που παρουσιάζονται στο σχολείο, στο 
σπίτι και όταν λέει ψέματα. Κάθε θέμα αποτελείται από 7 μικρές ιστορίες που 
κάθε μια μπορεί να εξελιχθεί με δύο τρόπους δείχνοντας στο παιδί τις 
συνέπειες της καλής ή της κακής του απόφασης!

7 ιστορίες!

Νο 263852 Λύνοντας τους μπελάδες όταν λέμε ψέματα

7 ιστορίες!

Νο 263853 Λύνοντας τους μπελάδες στο σχολείο

Νο 263854 Λύνοντας τους μπελάδες στο σπίτι

7 ιστορίες!

Συσκευασία πλαστικής
βαλίτσας!

Κάθε κωδικός περιλαμάνει
30 κάρτες, 4 βάσεις για την 

στήριξη των καρτών και 1 CD!

Περιλαμβάνεται CD 
με τις ιστορίες 
στα Ελληνικά!

11,90 €
11,90 €

11,90 €11,90 €

31,90 €

31,90 €

31,90 €

Διαστάσεις κάρτας: 9Χ9 εκ.

Διαστάσεις κάρτας: 9Χ9 εκ.

Διαστάσεις κάρτας: 9Χ9 εκ.

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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26 μαγνητικές, πλαστικές κάρτες 8Χ8 εκ. 

Νο 262149 Η μέρα ενός παιδιού (μαγνητικές κάρτες)

19,00 €

Νο 264023 Αλληλουχίες Αίτιο και αποτέλεμα
24 πλαστικές κάρτες 8,5Χ12 εκ. η κάθε μία
6 θέματα (3 θετικές χρονικές ακολουθίες και 3 αρνητικές)
Θέματα: μόλυνση του αέρα, κίνδυνος της φωτιάς και
μόλυνση του νερού

21,00 €

Αλληλουχίες πες μου την ιστορία
29,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 262561 Αλληλουχίες πες μου την ιστορία - Επείγοντα
Κάθε παιδί μπορεί να βρεθεί σε κάποια επείγουσα κατάσταση ανά
πάσα στιγμή. Τι πρέπει να κάνει κάθε φορά; Από ποιον θα ζητήσει 
βοήθεια; 6 μικρές ιστορίες βοηθούν τα παιδιά να κρατούν την
ψυχραιμία τους. 6 θέματα / 30 κάρτες

Νο 264247 Ακολουθίες φιδάκι
Ηλικία:3+ Περιέχονται 24 κάρτες
Οι καρτούλες ακολουθιών βοηθούν
το παιδί να αναπτύξει  την δεξιότητα
κατανόησης του προφορικού λόγου.
Το παιδί μπορεί εύκολα μόνο του να 
διορθώσει τυχόν λάθη στην ακολουθία,
γυρίζοντας τις κάρτες από την άλλη μεριά
και σχηματίζοντας σωστά το φιδάκι. 
Ακολουθίες με 3, 4 ή 5 κάρτες. 

21,40 €

new

Κάρτες πριν & μετά

Νο 263948 Κάρτες πριν και μετά
Περιλαμβάνει 60 κάρτες 7,5Χ7,5 εκ. από χοντρό 
και πολύ ανθεκτικό χαρτόνι

23,90 €

Νο 263823 
Ο τροχός των ερωτήσεων
Ένα ξύλινο κουτί το οποίο 
περιλαμβάνει ένα τροχό 
και κάρτες ερωτήσεων 
με διάφορα θέματα.
Ο τροχός γυρίζει και το 
παιδί πρέπει να απαντήσει 
στην ερώτηση, να 
ονομάσει κάποιο 
αντικείμενο, να το 
περιγράψει, ή να μιλήσει 
γι’ αυτό.
Διαστάσεις: 24Χ24Χ4,5 εκ. 

18,90 €



Που ζουν τα ζώα?

No 263839 Κάρτες Πού ζουν τα ζώα?
 Παιχνίδι που αποτελείται από 5 εξαγωνικές κάρτες (οι οποίες απεικονίζουν 

 τα μέρη που ζουν τα ζώα) και 30 κάρτες με φωτογραφίες ζώων.
Τα παιδιά ταξινομούν τις κάρτες ανάλογα με το που ζούν τα ζώα!   
Στην φάρμα, στην ζούγκλα, στην έρημο, στους πόλους ή στη θάλασσα;

Διαστάσεις κάρτας: 7,5 Χ 7,5 εκ. Ζάρι: 3,5 εκ.  

  18,50 €

Νο 262145 Κάρτες Remembory 
24 πλαστικοποιημένες κάρτες 
16Χ16 εκ. με αντικείμενα από το 
μακρινό παρελθόν

Πως ήταν κάποτε το καρότσι του μωρού 
ή η φωτογραφική μηχανή;

9,90 €

Αλληλουχίες

No 262153 Αλληλουχίες Μεγαλώνοντας
6 θέματα, 20 κάρτες από σκληρό χαρτόνι

No 262154 Αλληλουχίες Φύση
6 θέματα, 20 κάρτες από σκληρό χαρτόνι

No 262155 Αλληλουχίες Παραγωγή τροφίμων
5 θέματα, 20 κάρτες από σκληρό χαρτόνι

 13,90 €

 13,90 €

 13,90 €

Διαστάσεις κάρτας: 
11,5Χ11,5 εκ. 

Διαστάσεις κάρτας: 
11,5Χ11,5 εκ. 

Διαστάσεις κάρτας: 
11,5Χ11,5 εκ. 

No 262564 Πίνακας ταξινόμησης ζωάκια
Διαστάσεις: 24,5Χ24,5 εκ. 

No 262565 Πίνακας ταξινόμησης σπίτι
Διαστάσεις: 24,5Χ24,5 εκ. 

8,90 €
8,90 €

Με σύστημα
αυτοδιόρθωσης

Με σύστημα
αυτοδιόρθωσης

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Παιχνιδια ταξινόμησης

No 262563 Πίνακας ταξινόμησης εποχές 
Διαστάσεις: 24,5Χ24,5 εκ. 

8,90 €



Νο 264017 Μικρές ιστορίες 
8 θέματα από 3 έως 6 κάρτες

Νο 264015 Συνήθειες υγιεινής

Νο 264016 Χρονική εξέλιξη 12Χ3
 12 θέματα από 3 κάρτες

Χρονικές ακολουθίες

39,00 €

39,00 €

Χρονικές ακολουθίες

39,00 €

12 θέματα από 3 κάρτες το κάθε ένα με σύστημα αυτοδιόρθωσης στο πίσω μέρος.
Περιλαμβάνονται 36 πλαίσια και 36 βάσεις 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο τραπέζι ή στον τοίχο

6 θέματα από 3 έως 7 κάρτες το κάθε ένα με σύστημα
αυτοδιόρθωσης στο πίσω μέρος.
Περιλαμβάνονται 36 πλαίσια και 36 βάσεις
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο τραπέζι ή στον τοίχο

8 θέματα από 3 έως 6 κάρτες το κάθε ένα με σύστημα
αυτοδιόρθωσης στο πίσω μέρος.
Περιλαμβάνονται 36 πλαίσια και 36 βάσεις
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο τραπέζι ή στον τοίχο

Περιλαμβάνονται τα πλαίσια και οι 
βάσεις καρτών. Παίζεται στο τραπέζι ή
στον τοίχο

Από πολύ γερό πλαστικό

υλικό που πλένεται!

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Από πολύ γερό πλαστικό

υλικό που πλένεται!

Για κατανοήσουν τα παιδιά την έννοια του χρόνου, 
οι ακολουθίες που σχετίζονται με δραστηριότητες της 
καθημερινότητας των παιδιών βοηθούν καλύτερα 
στην επίτευξη του σκοπού αυτού. 
Δραστηριότητες από την καθημερινότητα όπως 
προσωπικές συνήθειες υγιεινής, η προέλευση των 
τροφίμων, η ανακύκλωση θα διευκολύνουν τα παιδιά 
στην ανάπτυξη γνώσεων σχετικά με το φυσικό και 
κοινωνικό περιβάλλον



Resulta

Βάλε τις κάρτες στη σειρά
και δες πως προκύπτει το
αποτέλεμα!

Νο 262176 Κάρτες Resulta
24 ξύλινες κάρτες με ζωηρό τύπωμα

Cross out

Νο 262177 Κάρτες Cross out
12 θέματα, ξύλινες κάρτες

Ονομάστε τα αντικείμενα 
που ανήκουν στην ίδια 
ομάδα και «ακυρώστε» 
με το X αυτό που δεν 
ταιριάζει!

Νο 262178 Κάρτες Combino
24 θέματα, ξύλινες κάρτες + διάφανες

Χρησιμοποιήστε τις διάφανες κάρτες με τα μισά αντικείμενα
για να συμπληρώσετε - ολοκληρώσετε τις εικόνες 

Νο 262179 Κάρτες Trio game
14 θέματα, ξύλινες κάρτες  

Τοποθετήστε τις κάρτες σε ομάδες των τριών ανάλογα
με το θέμα

Combino

Trio game

12,90 €

16,90 €

16,90 €

12,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 26 Cognito 2573 Πριν και μετά
30 κομμάτια σε ξύλινη κασετίνα
Διαστάσεις κασετίνας: 20,4Χ10Χ6 εκ. 

13,50 €

Νο 26 Cognito 2574 Αριθμοί
30 κομμάτια σε ξύλινη κασετίνα
Διαστάσεις κασετίνας: 20,4Χ10Χ6 εκ. 

13,50 €

Νο 26 Cognito 2575 Αντίθετα
20 κομμάτια σε ξύλινη κασετίνα
Διαστάσεις κασετίνας: 15Χ10Χ6 εκ. 

11,90 €

Νο 26 Cognito 2576 Προθέσεις
20 κομμάτια σε ξύλινη κασετίνα
Διαστάσεις κασετίνας: 15Χ10Χ6 εκ. 

11,90 €

Νο 242551 Παζλ σχήματα Cognito 
20 κομμάτια σε ξύλινη κασετίνα
Διαστάσεις: 14,9 x 10 x 6 εκ.

11,90 €
Νο 242552 Παζλ ζωάκια Cognito 
30 κομμάτια σε ξύλινη κασετίνα
Τα παιδιά ταιριάζουν το αντίστοιχο ζώο με τον οικότοπό του και τα βήματά του.
Διαστάσεις: 20,4 x 10 x 6 εκ.

13,50 €

Νο 2686 75 Παζλ Τι τρώνε τα ζωάκια
12 ζευγάρια / 12 θέματα (ξύλινα)
Διαστάσεις συσκευασίας: 21 x 19 x 4,5 εκ.

6,50 €
Νο 2686 76 Παζλ Τι ταιριάζει
8 διαφορετικά παζλ των 3 τεμαχίων
Διαστάσεις συσκευασίας: 21 x 19 x 4,5 εκ.

6,50 €

ξύλινα

Νο 2686 77 Παζλ Εξέλιξη
6 διαφορετικά παζλ των 4 τεμαχίων
Διαστάσεις συσκευασίας: 21 x 19 x 4,5 εκ.

6,50 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Ύψος: 45 εκ. 

Νο 242020 Γαντόκουκλα Ευτέρπη
Νο 242021 Γαντόκουκλα Ξενοφώντας 61,50 €

61,50 €

Ανοιγοκλείνουν το στόμα και κουνάνε δάχτυλα & χέρια

Νο 242010 Ουρακοτάγκος αγκαλίτσα
Ύψος: 80 εκ. Με πλήρη κίνηση στο στόμα  
και βέλκρο στα χέρια ώστε να αγκαλιάζει
το σώμα

Νο 242011 Έκτορ ο φιλαράκος μου
Μήκος: 50 εκ. Με πλήρη κίνηση στο στόμα  

Γαντόκουκλες αγκαλιάς

39,50 €
33,00 €

Νο 242012 Ρίκο ο παπαγάλος
Ύψος: 45 εκ. Με πλήρη κίνηση στο ράμφος

24,00 €

Νο 247582 Το περίεργο κοάτι
Διαστάσεις: 58Χ53 εκ. 

Νο 247581 
Η φωνακλού κοτούλα
Διαστάσεις: 55Χ34 εκ.

19,50 €

19,50 €

Νο 242028
Γαντόκουκλα 
Ντίνος ο παπαγάλος

 

42,00 €

Ύψος: 47 εκ. 

Νο 242083 Πυτζάμες για κούκλα 45 εκ.
Ταιριάζουν στη Μερόπη & τον Φρίξο
 

17,00 €

Νο 242084 Πυτζάμες για κούκλα 65 εκ.
Ταιριάζουν στην Ευλαμπία και τον Μανούσο
 

19,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Ευτέρπη Ξενοφώντας

new



Νο 242081 Γαντόκουκλα Ευλαμπία
Νο 242082 Γαντόκουκλα Μανούσος 79,90 €

79,90 €

Ανοιγοκλείνουν το στόμα και κουνάνε δάχτυλα & χέρια

Ύψος: 65 εκ. 

Νο 262490 Φιγούρες επαγγέλματα (11 τεμ)

Φιγούρες ανθρώπων

32,90 €

Ύψος: 14 εκ. 

29,00 €

Ύψος: 14 εκ. 

Νο 242023 Γαντόκουκλα γιαγιά 65 εκ.
Ανοιγοκλείνει το στόμα και κουνάει χέρια
και δάχτυλα

Νο 242024 
Γαντόκουκλα παππούς 65 εκ.
Ανοιγοκλείνει το στόμα και 

 κουνάει χέρια και δάχτυλα

95,00 €

95,00 €

Ύψος: 65 εκ. 

Ύψος: 65 εκ. 

Νο 242002 
Γαντόκουκλα Ρωξάνη 35 εκ.
Ανοιγοκλείνει το στόμα 

Νο 242003 
Γαντόκουκλα Μίλτος 35 εκ.
Ανοιγοκλείνει το στόμα 
και κουνάει χέρια
και δάχτυλα

41,00 €

Ύψος: 35 εκ. 

38,00 €

Ύψος: 65 εκ. 

Ύψος: 35 εκ. 

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 263909 Φιγούρες ατόμων με ειδικές ανάγκες (6 τεμ)

new

new

Νο 242018 Γαντόκουκλα Μαριάνθη
Νο 242019 Γαντόκουκλα Μάξιμος

Μαριάνθη

Μάξιμος

Ύψος: 65 εκ. 

Ύψος: 65 εκ. 

Ανοιγοκλείνουν το στόμα και κουνάνε 
δάχτυλα & χέρια

79,90 €
79,90 €



Νο 264737 
Παιχνίδι φυσήματος με μπαλάκια    
1 τεμ. Ξύλινο. Ηλικία: 3+. Διαστάσεις: 15x4 εκ.
Σε 4 assorted χρώματα. Κατάλληλο για λογοθεραπεία
και για ασκήσεις του λόγου.  

6,90 €
Νο 264730 
Παιχνίδι φυσίματος με καλαθάκια
Σετ 10 τεμ. σε διάφορα χρώματα. 
Μήκος: 10 εκ. 

15,90 €

Νο 174901 Παιχνίδι αναπνοής Turbino
Διασκεδαστικό παιχνίδι για τα παιδιά,
με την χρήση της αναπνοή τους.
Συστήνεται και σε παιδιά με δυσλεξία.

Νο 262406 Παιχνίδι Blow Lotto
Ένα μοναδικό και διασκεδαστικό παιχνίδι που
αναπτύσσει τον έλεγχο της αναπνοής και των χειλιών
Απαιτεί τον έλεγχο της κατεύθυνσης και της ταχύτητας 
της μπάλας Ο παίχτης που καλύπτει όλες τις τρύπες με
την μπάλα είναι ο νικητής  Διαστάσεις: 22Χ22Χ10 εκ. 

32,50 €

21,50 €

Νο 262583 Σετ 4 παιχνίδια φυσήματος
Για την εξάσκηση και τον έλεγχο της αναπνοής
Ποδόσφαιρο, κρυμένος θησαυρός, μονοπάτι
και μονοπάτι με νερό
Διαστάσεις: 33Χ25Χ6 εκ. 

21,40 €

Νο 264729 Flow ball
Με δύο μπαλάκια.

5,50 €

Νο 264728 Παιχνίδι φυσίματος
Από πλαστικό υλικό με δύο μπαλάκια. Διαστάσεις: 15 x 14 εκ. 

7,60 €

Νο 264731 Βαλβίδες μπαλονιών
Σετ 10 τεμ. σε διάφορα χρώματα.

5,90 €

Νο 264732 Φλάουτο μύτης 
Βγάζει ήχους χρησιμοποιώντας
τόσο την μύτη όσο και το στόμα.

13,40 €

Νο 172201  
Ark Z-VibeΣτοματομασητικό 

Κυλινδρικός σχεδιασμός, ιδανικό 
για να έρχεται σε επαφή με το στόμα 
και την γλώσσα.

9,80 €

Νο 264736 
Σωλήνας εύκαμπτος Lax Vox
Από υψηλής ποιότητας σιλικόνη. 
Μήκος 35 εκ. Διάμετρος 1 εκ.
Πάχος τοιχώματος 2 χιλ.

7,50 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 264738 Ζωάκια αναπνοής    
10 τεμ. Διαστάσεις: 15x4 εκ.
Κυλούν με την μέθοδο του φυσήματος 
ή της αναρρόφησης. 

8,70 €

new



Νο 261561 Ark’s Grabber XT
Κατασκευασμένο από πιο σκληρό υλικό
Σχεδιασμένο με τρεις διαφορετικές επιφάνειες, μια 
λεία, μια με κυκλικά εξογκώματα και μια με 
ορθογώνια εξογκώματα.
Χρησιμοποιείται από άτομα που ασκούν 
περισσότερη πίεση στις γνάθους καθώς επίσης 
και ως βοηθητικό μέσο για τη μετάβαση ατόμων 
με αισθητηριακά προβλήματα από τη λιωμένη 
στην στέρεη. 

Νο 261562 
Ark’s Textured Grabber  
Σχεδιασμένο με τρεις διαφορετικές επιφάνειες, 

 μια λεία, μια με κυκλικά εξογκώματα και μια με 
ορθογώνια εξογκώματα.
Χρησιμοποιείται από άτομα που ασκούν 
περισσότερη πίεση στις γνάθους καθώς 
επίσης και ως βοηθητικό μέσο για τη μετάβαση 
ατόμων με αισθητηριακά προβλήματα από 
τη λιωμένη στην στέρεη. 

15,20 €
15,20 €

extra σκληρό

Εύκολa στο καθάρισμα και ασφαλές ακόμη και στο πλυντήριο πιάτων. 

Νο 261560 Ark’s Grabber
Βοηθάει στην εξάσκηση του στόματος μέσα από 
κινήσεις των γνάθων και της γλώσσας 
Με λαβή για εύκολο κράτημα. Όλες οι επιφάνειές του 
μπορούν να μασηθούν, Επαναστατικό υλικό, 
ασφαλεές και  απολύτως συμπαγές χωρίς ενδιάμεσες 
σχισμές, στις οποίες θα μπορούσαν να 
λιμνάσουν σάλιο ή βακτήρια. 

15,20 €

Νο 261525 Στοματομασητικό τουβλάκι μαλακό
Νο 261526 Στοματομασητικό τουβλάκι μέτριο
Νο 261527 Στοματομασητικό τουβλάκι σκληρό
Με διαφορετική υφή στις δύο του πλευρές
Με κορδόνι για κρέμασμα στο λαιμό

24,00 €

24,00 €

24,00 €

Ark’s brick

Νο 262205 
Στοματομασητικός κέρσορας

Νο 262206  
Στοματομασητικό χεράκι

Νο 262207  
Στοματομασητική κλεψύδρα
Από μαλακό ελαστικό υλικό. 

 Ακίνδυνα για να έρχονται σε 
επαφή με το στόμα των παιδιών.
Σε διαφορετικά χρώματα.

5,30 €

5,30 €

5,30 €

Νο 264720 Σωλήνας από καουτσούκ Ø6 / 1m
Εσωτερική διάμετρος: 6 χιλ. | πάχος: 1,5 χιλ.

Νο 264721 Σωλήνας από καουτσούκ Ø5 / 1m 
Εσωτερική διάμετρος: 5 χιλ. | πάχος: 2,5 χιλ.

6,90 €

1m

6,90 €

Νο 264722 Σωλήνας σιλικόνης Ø3 / 5m
Εσωτερική διάμετρος: 3 χιλ. | πάχος: 1 χιλ.

Νο 264723 Σωλήνας σιλικόνης Ø1,5 / 5m
Εσωτερική διάμετρος: 1,5 χιλ. | πάχος: 0,5 χιλ.

9,90 €

9,90 €

5m
Νο 264724 Γλωσσοπίεστρα ξύλινα
Σετ 100 τεμ.

11,50 €

Νο 264725 Γλωσσοπίεστρα πλαστικά
Σετ 100 τεμ.

11,50 €

Νο 264726 Γαντάκια δακτύλων
Από Latex| Σετ 100 τεμ.

2,90 €

Νο 264727 Οδοντόβουρτσα δακτύλου

2,90 €

Νο 264735 
Στοματομασητικό κιτ
Περιλαμβάνει 1 πιπίλα, 1 ξύλινη 
σφυρίχτρα, 2 πλαστικές
γλωσσοπιέστρες, 1 σωληνάκι λεπτό 
σιλικόνης, 1 σωληνάκι
χοντρό από καουτσούκ και 
3 κορδέλες φυσίματος.

49,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Κάρτες λογοθεραπείας

Νο 262568 
Κάρτες λογοθεραπείας
Περιλαμβάνονται 72 κάρτες 
διαστάσεων 11,6Χ8,3 εκ.

 

28,50 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 262904 Μικρόφωνο εγγραφής
Μπορεί να γράψει έως 2 ώρες και να το αναπαράγει 
ξανά. Περιλαμβάνει επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 
και καλώδιο USB. 
Μνήμη: 128 mb.
 

42,50 €

Νο 264239
Βεντάλιες τροφίμων και ροφημάτων
Σετ 4 τεμ. Ηλικία:5-16. Διαστάσεις: 125x45 χιλ.
Το σετ αποτελείται από 4 βεντάλιες (λαχανικών,
γαλακτοκομικών, κρεατικών και ροφημάτων)
με οπτικά σύμβολα, οι οποίες βοηθούν τα παιδιά
να συζητούν και να μαθαίνουν για τις τροφές 
και τα ροφήματα. Περιλαμβάνεται μεταλλική 
κασετίνα μεταφοράς. 

31,90 €

new

Νο 264246
Καθρέπτης δύο πλευρών
Ηλικία:4+. Διαστάσεις: 13x29x22 εκ. 
Είναι εξαιρετικός για λογοθεραπεία,
για την εξάσκηση εκφράσεων του
προσώπου και ασκήσεις ενδυνάμωση
των μυών του προσώπου.  

42,90 €

new

Νο 264263
Καθρέπτης τοίχου με κύκλους ξύλινος 
Διαστάσεις: 93x42 εκ.

  

139,60 €

new

new

Νο 264241
Βεντάλιες λευκές
Σετ 10 τεμ. Ηλικία:5-16. Διαστάσεις: 125x45 χιλ.
Το σετ αποτελείται από 10 λευκές βεντάλιες, 
πάνω στις οποίες μπορεί να σχεδιαστούν 
σύμβολα ή να γραφτούν λέξεις. 

21,40 €

Νο 172205  
Στοματομασητικός σωλήνας μολυβιού
Σετ 3 τεμάχια / Πολύ μαλακό.  
Ιδανικό για τις ώρες του μαθήματος.
Βελτιώνει την συγκέντρωση και την 
παραγωγικότητα.

9,40 €

new

Νο 264244
Στοματομασητικό με δόνηση 
Z-VIVE ARK
Ηλικία: 5-16. Μήκος: 16 εκ. 
Μόλις τοποθετηθεί στην γλώσσα,
η δόνηση κάνει μασάζ στους μύες 
της, αυτό βοηθάει στο να λειτουργεί
πιο αποτελεσματικά στην ανάπτυξη 
του λόγου και στην δεξιότητα σίτισης.  

67,50 €

Νο 264251
Στοματομασητική κρεμαστή καραμέλα
Ηλικία: 4-16. Διάμετρος: 5 εκ. 
Κατασκευασμένη από σιλικόνη. 
 

29,90 €

new

Μικρόφωνο

Καθρέφτες



Νο 264733 Κύβοι ιστοριών Action 
Περιλαμβάνει 9 κύβους και 54 εικόνες.

19,50 €

Νο 264734 Κύβοι ιστοριών Basic
Περιλαμβάνει 9 κύβους και 54 εικόνες.

19,50 €

Κύβος: 19 χιλ. Κύβος: 19 χιλ.

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 264225
Talking-Point κουμπιά ηχογράφησης

 Σετ 6 τεμ. Ηλικία: 2+ Διάμετρος: 4,5 εκ.
Διάρκεια ηχογράφησης: 10 sec.
Καθαρός και δυνατός ήχος. 

42,80 €
new

Νο 264233
Xάρακας με παράθυρο ανάγνωσης  
Διαστάσεις : 17x5 εκ. 
Είναι ιδανικός για παιδιά που δυσκολεύονται στην ανάγνωση
και χάνουν εύκολα τη σειρά τους. Η χρωματιστή λωρίδα
είναι κατάλληλη για παιδιά με δυσλεξία, γιατί βοηθάει στο
να γίνονται τα γράμματα πιο ευκρινή. Το μέγεθος του παραθύρου
μπορεί να καλύψει κείμενο με γράμματα μέχρι 14pt. 

2,30 €

new

Νο 2  Ζάρια κλασικών παραμυθιών 64100
Περιέχει 15 ζάρια με 90 φωτογραφίες από 6
κλασικά παραμύθια. Περιλαμβάνει CD στα
ελληνικά.  

27,50 €

Νο 52 2627
Κύβοι Αλφάβητος & Αριθμητικές Πράξεις
Διαστάσεις κύβου: 4Χ4Χ4 εκ. 

17,70 €

Νο 266560 Κάρτες τι είναι λάθος?
45 κάρτες 14Χ11 εκ. με εικόνες πάνω στις οποίες 
έχει κάτι που δεν ταιριάζει.

Τι είναι λάθος?

19,90 €

new
Νο 268720 
Μαγνητικό παιχνίδι επαγγέλματα
Μπορείτε να ντύσετε το αγόρι με ρούχα 
διαφόρων επαγγελμάτων.
Περιλαμβάνει 43 κομμάτια. 
Διαστάσεις: 20Χ26,5Χ5 εκ.

15,90 €



Κάρτες καλής συμπεριφοράς για την προστασία του περιβάλλοντος, την 
καθημερινότητα των παιδιών στο σχολείο και την πρόληψη ατυχημάτων !

Άκου και βάλε τις κάρτες στην σειρά!

Νο 266511 Άκου και βάλε τα παραμύθια στη σειρά
6 παραμύθια - 32 κάρτες - 1 CD

Το παιχνίδι παρουσιάζει 6 κλασικά παραμύθια για να 
εισάγει τα παιδιά στην έννοια της χρονικής εξέλιξης.

Νο 263951
Κάρτες καλής συμπεριφοράς 
στο περιβάλλον

Νο 263952
Κάρτες καλής συμπεριφοράς 
στο σχολείο

Νο 266510
Κάρτες καλής συμπεριφοράς 
για πρόληψη & ασφάλεια

Κάθε θέμα περιλαμβάνει 17 ζευγάρια καρτών
από σκληρό χαρτόνι Διάσταση κάρτας: 9Χ9 εκ. 

Συσκευασία πλαστικού κουτιού Σύστημα αυτοδιόρθωσης

Νο 268504 Αλληλουχίες αστείων ιστοριών
12 αστείες ιστορίες στο σπίτι / 70 κάρτες 9Χ9 εκ. 
 

πλαστικό βαλιτσάκι

σύστημα αυτοδιόρθωσης

Νο 268505 Φωτογραφίες ακολουθιών
Πλαστικό βαλιτσάκι που περιλαμβάνει 
50 φωτογραφίες μικρών ιστοριών

Φωτογραφίες ακολουθιών

12,90 €12,90 €12,90 €

24,50 €

25,50 €

27,50 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 268513 Σετ 4 μαγνητικά παζλ λεξιλογίου «Κίνδυνος στο δρόμο»
Αποτελείται από 4 πίνακες 30Χ20 εκ. και 24 μαγνητικές κάρτες

Νο 268514 Σετ 4 μαγνητικά παζλ λεξιλογίου «Ευγενική συμπεριφορά»
Αποτελείται από 4 πίνακες 30Χ20 εκ. και 24 μαγνητικές κάρτες

15,90 €

15,90 €

Πλάνο για τις καθημερινές δραστηριότητεςΚάρτες μάντεψε τι είμαι?

Νο 268516 Πλάνο καθημερινών δραστηριοτήτων  
Αποτελείται από 1 πίνακα ταμπλό με τσέπες 105Χ35 εκ., 36 κάρτες 
με φωτογραφίες δραστηριοτήτων, 36 κάρτες ορολογιών, 72 
κάρτες ώρας, 12 κάρτες πμ & μμ.  Σε πλαστικό βαλιτσάκι

Νο 268517 Κάρτες μάντεψε τι είμαι?
Αποτελείται από 70 κάρτες 9Χ8 εκ., 1 ζάρι, 1 κλεψύδρα.
Σε πλαστικό βαλιτσάκι

Νο 268518 Κάρτες ψάξε τα χρώματα
Αποτελείται από 40 κάρτες 5Χ5 εκ. και 2 ζάρια 
Σε πλαστικό βαλιτσάκι

Νο 268519 Ζάρια για τη δημιουργία ιστοριών
Αποτελείται από 10 ζάρια (72 εικόνες Σε πλαστικό τσαντάκι
Τα παιδιά πετούν το ζάρι και αφήνουν τη φαντασία τους να
ξετυλίξει μια ιστορία...

39,50 €21,50 €

21,00 €

24,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 264550
Βασικές αλληλουχίες
48 κάρτες 15Χ15 εκ. που 
απεικονίζουν καθημερινές
δραστηριότητες σε 3 βήματα

Νο 264551
Αλληλουχίες σε 4 βήματα
48 κάρτες 15Χ15 εκ. που 
απεικονίζουν 12 οικεία 
συμβάντα από τη ζωή στο
σπίτι και έξω από αυτό

Νο 264552
Αλληλουχίες σε 6 & 8 βήματα
48 κάρτες 15Χ15 εκ. που 
απεικονίζουν πιο σύνθετες
δραστηριότητες μέσα και 
έξω από το σπίτι

Νο 264559
Πρώτες δράσεις
36 κάρτες Α6
(7,5Χ11,5 εκ.)

Νο 264560
Πρώτες αλληλουχίες
36 κάρτες Α6
(7,5Χ11,5 εκ.) Απλές 
αλληλουχίες σε 3 βήματα

Νο 264561
Πρώτα αντίθετα
36 κάρτες Α6
(7,5Χ11,5 εκ.)

Νο 264562
Πρώτα αντικείμενα
36 κάρτες Α6
(7,5Χ11,5 εκ.)

Νο 264563
Μάντεψε τι;
36 κάρτες Α6
(7,5Χ11,5 εκ.)

Νο 264564
Αστείες Εικόνες
36 κάρτες Α6
(7,5Χ11,5 εκ.)

Νο 264566
Σχήμα & μέγεθος
36 κάρτες Α6
(7,5Χ11,5 εκ.)

Pocket Color Cards  

ηλικίαηλικία

4+4+

6+6+
ηλικίαηλικία

5+5+
ηλικίαηλικία

3+3+
ηλικίαηλικία

3+3+
ηλικίαηλικία

3+3+
ηλικίαηλικία

3+3+
ηλικίαηλικία

3+3+
ηλικίαηλικία

3+3+
ηλικίαηλικία

45,90 € 45,90 € 45,90 €

16,90 €16,90 €

16,90 €16,90 €

16,90 €
16,90 €

16,90 €

Νο 264576
Colorcards Αιτία & 
αποτέλεσμα
48 κάρτες (24 θέματα)15Χ15 εκ.

45,90 €
Νο 264577
Colorcards Λύνοντας 
προβλήματα
48 κάρτες (16 θέματα)15Χ15 εκ.

45,90 € Νο 264578
Colorcards Απλές αλληλουχίες
48 κάρτες (24 θέματα)15Χ15 εκ.

45,90 €

ηλικίαηλικία

4+4+

Νο 264572
Ταίριαξέ τα
36 κάρτες Α6
(7,5Χ11,5 εκ.)

Νο 264573
Πόσα?
36 κάρτες Α6
(7,5Χ11,5 εκ.)

Νο 264574
Πως είναι ο Teddy?
36 κάρτες Α6
(7,5Χ11,5 εκ.)

16,90 €
16,90 € 16,90 €

3+3+
ηλικίαηλικία

3+3+
ηλικίαηλικία

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 264575
Colorcards Καθημερινά αντικείμενα
48 κάρτες Α5 21Χ14,8 εκ.)

49,90 €

Everyday Objects Second Edition



Ένα σετ 5 πολύ απλών αλληλουχιών των 4 βημάτων η κάθε μία, 
με μεγάλες φωτογραφίες που επιτρέπουν τα παιδιά να 
μαθαίνουν τις βασικές καθημερινές συνήθειες της υγιεινής 
Ενθαρύνει τα παιδιά στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησής τους
και της ανεξαρτησίας τους

Νο 262569 Καθημερινές συνήθειες Μίνι αλληλουχίες
 

14,90 €

Νο 264568 Αποφάσεις
30 κάρτες μεγέθους Α4 που απεικονίζουν απρόσμενες 
και ανεπιθύμητες καταστάσεις στις οποίες τα παιδιά 
σκέφτονται προκειμένου να πάρουν τη σωστή και 
υπέυθυνη απόφαση κάθε φορά για να ξεπεράσουν 
ένα πρόβλημα

Νο 264569 Πως νιώθουν;
30 κάρτες μεγέθους Α4 που απεικονίζουν εικόνες
με ανθρώπους σε συγκεκριμένες καταστάσεις
Τα παιδιά πρέπει να αναγνωρίσουν κάθε φορά πως
αισθάνονται οι άνθρωποι που απεικονίζονται στις
κάρτες και να αιτιολογήσουν την απάντησή τους

Νο 264570 Εξωτερικοί ήχοι
CD + 40 κάρτες μεγέθους Α5 που απεικονίζουν
δραστηριότητες ή αντικείμενα που παράγουν 
κάποιον ήχο (ζώα, πουλιά, μεταφορικά μέσα κλπ)

Νο 264571 Εσωτερικοί μέσα στο σπίτι
CD + 40 κάρτες μεγέθους Α5 που απεικονίζουν
δραστηριότητες ή αντικείμενα που παράγουν 
κάποιον ήχο μέσα στο σπίτι

Νο 262825
Κάρτες Διάβασε το μυαλό μου 
Περιλαμβάνονται 40 κάρτες με 
περιθώριο και 40 κάρτες χωρίς περιθώριο με διάφορα 
θέματα Διάσταση κάρτας: 6Χ9 εκ. 

7,90 €

5+5+
ηλικίαηλικία

Color Cards Αποφάσεις  

5+5+
ηλικίαηλικία

Πως αισθάνονται;

Ακουστικές δεξιότητες

65,90 €

61,90 €

61,90 €

65,90 €

ηλικίαηλικία

4+4+

ηλικίαηλικία

4+4+

Νο 264567 Βασικά ρήματα
48 κάρτες μεγέθους Α5 
με καθαρές εικόνες δράσης 
που αντιστοιχούν σε ρήματα

ηλικίαηλικία

4+4+

43,50 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 262733 Μαγνητικός Πίνακας
Το αλφάβητο
Τα παιδιά μάθουν το αλφάβητο με τον πιο απλό
και διασκεδαστικό τρόπο. Χρησιμοποιώντας τα
μαγνητικά εξαρτήματα μπορούν να μάθουν νέες
λέξεις και όλα τα γράμματα του αλφάβητου.
Περιέχονται 24 μαγνήτες. Διαστάσεις: 40 x 32 εκ.
 

12,00 €

Νο 264553
Καθημερινά 
αντικείμενα
48 κάρτες μεγέθους Α5 
που απεικονίζουν καθη-
μερινά αντικείμενα με τα
οποία έρχονται σε επαφή
τα παιδιά

Νο 264554
Συναισθήματα
48 κάρτες μεγέθους Α5 
για την αναγνώριση
των συναισθημάτων

Νο 264556
Επίθετα
48 κάρτες μεγέθους Α5 
που απεικονίζουν 
επίθετα για την ανά-
πτυξη του λεξιλογίου
και την κατανόηση

Νο 264558
Τι είναι λάθος;
48 κάρτες μεγέθους Α5 
για τον εντοπισμό
των λαθών που απει-
κονίζονται πάνω σε 
αυτές

Color Cards  ηλικίαηλικία

4+4+

3+3+
ηλικίαηλικία

ηλικίαηλικία

4+4+43,50 €

43,50 €
43,50 € 43,50 €

Ξύλινα μαγνητικά γράμματα & αριθμοί

Νο 262453 Σετ μαγνητικά γράμματα & αριθμοί
'

28,50 €

 πλαστικά

Νο 263918 
Μαγνητικά γράμματα πεζά (98 κομμάτια)

4,40 €

4,40 €
Νο 263919 
Μαγνητικά γράμματα κεφαλαία 
(78 κομμάτια)
 

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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ηλικίαηλικία

new

new new

Νο  262730
Ξύλινο Αλφάβητο Σφηνώματα (Κεφαλαία)
Διαστάσεις: 29 x 21 x 1,5 εκ.
 

Νο 1 26273
Ξύλινο Αλφάβητο Σφηνώματα (Πεζά)
Διαστάσεις: 29 x 21 x 1,5 εκ.
 

4,90 €4,90 €

Νο 5  2627 0
Ελληνική αλφάβητος σφηνώματα

Ξύλινο αλφάβητο σε σφηνώματα που αποτελείται 
από πολύχρωμα κεφαλαία γράμματα και

προορίζεται για παιδιά νηπιακής ηλικίας και στοχεύει 
στην παρατηρητικότητα και στην αναγνωστική

τους ανάπτυξη. Περιλαμβάνει 50 κάρτες.
Διαστάσεις: 30 x 40 x 2,4 εκ.

19,90 €

new ηλικία: 3+

Νο 262744 BrainBox First Letters Pre School
 Περιέχει 24 κάρτες. Ιδανικό για παιδιά από 3 ετών και άνω.

(Το παιχνίδι είναι εξ'ολοκλήρου στην Αγγλική γλώσσα.)

9,50 €

Ύψος: 9 εκ. 



46 καρτέλες μέσα σε θήκη. Καρτέλες που ανοίγουν σαν βεντάλια και γίνονται το πιο διασκεδαστικό βιβλίο-παιχνίδι 
για... πανέξυπνα παιδιά. Με ερωτήσεις στη μία όψη και απαντήσεις στην άλλη, είναι η ιδανική αοφρμή για να 
μαζευτείτε με τους φίλους σου και να αναμετρηθείτε στον πιο διασκεδαστικό διαγωνισμό γνώσεων!

Νο 385487 Πανέξυπνα παιδιά από 4 ετών
Νο 385488 Πανέξυπνα παιδιά από 6 ετών
Νο 385489 Πανέξυπνα παιδιά από 7 ετών
Νο 385490 Πανέξυπνα παιδιά από 8 ετών
Νο 385491 Πανέξυπνα παιδιά από 9 ετών
Νο 385492 Πανέξυπνα παιδιά από 10 ετών

4,50 €

4,50 €

4,50 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 262735 BrainBox Εικόνες
Εξάσκησε τη μνήμη σου με αυτές τις
πρωτότυπες εικόνες! Διάλεξε μια κάρτα
μέσα από το BrainBox. Αναποδογύρισε
την κλεψύδρα και προσπάθησε να τη
μάθεις απ' έξω σε 10 δευτερόλεπτα!
Τώρα ρίξε το ζάρι και απάντησε στην
αντίστοιχη ερώτηση. Αν απαντήσεις
σωστά κράτα την κάρτα, αν απαντήσεις
λάθος βάλε την κάρτα πάλι μέσα στο BrainBox.
Σκοπός του παιχνιδιού: Μάζεψε τις 
περισσότερες κάρτες μέσα σε 10 λεπτά.
 

12,00 €

ηλικία: 4+

Νο 262738 BrainBox Μέσα Μεταφοράς
Ποιο είναι το αγαπημένο σου μεταφορικό
μέσο; Παίξε με αυτό το BrainBox και διάλεξε
με τι θα σου άρεσε να μετακινείσαι. 

 Από την καμήλα ως το κανό, από το έλκηθρο 
 ως το καρτ, από τη σχεδία ως τον πύραυλο, 

 αυτό το εξαιρετικό BrainBox ταξιδεύει στη στεριά, 
στη θάλασσα και στον αέρα προσφέροντας
διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Επιβιβαστείτε!
Σκοπός του παιχνιδιού: Μάζεψε τις περισσότερες
κάρτες μέσα σε 10 λεπτά.
 

12,00 €

ηλικία: 4+

Νο 262736 BrainBox ΑΒΓ
Μάθε την Άλφα-Βήτα μέσα από όμορφες εικόνες
με ζωηρά χρώματα! Διάλεξε μια κάρτα μέσα από
το BrainBox. Αναποδογύρισε την κλεψύδρα και
προσπάθησε να μάθεις απ'έξω την κάρτα σε 10
δευτερόλεπτα! Τώρα ρίξε το ζάρι και απάντησε
στην αντίστοιχη ερώτηση. Αν απαντήσεις σωστά
κρατάς την κάρτα, αν απαντήσεις λάθος βάζεις
την κάρτα πάλι μέσα στο BrainBox.
Σκοπός του παιχνιδιού: Μάζεψε τις περισσότερες
κάρτες μέσα σε 10 λεπτά.
 

12,00 €

ηλικία: 4+

Νο 262739 BrainBox Φάρμα
Έλα να πάμε μαζί μια βόλτα ως τη φάρμα και
να δούμε τι θα ανακαλύψουμε! Διάλεξε μια κάρτα
μέσα από το BrainBox. Αναποδογύρισε την
κλεψύδρα και προσπάθησε να μάθεις απ'έξω την
κάρτα σε 10 δευτερόλεπτα! Τώρα ρίξε το ζάρι και
απάντησε στην αντίστοιχη ερώτηση. Αν απαντήσεις
σωστά κρατάς την κάρτα, αν απαντήσεις λάθος βάζεις
την κάρτα πάλι μέσα στο BrainBox. Σκοπός του παιχνιδιού:
Μάζεψε τις περισσότερες κάρτες μέσα σε 10 λεπτά..
 

12,00 €

ηλικία: 4+

Νο 262742 BrainBox Μαθαίνω το Αλφάβητο
Συνδυάζει τη διασκέδαση ενόςπαιχνιδιού μνήμης
BrainBox με την ολοκλήρωσητης κατασκευής ενός
παζλ. Κάθε κάρτα απεικονίζει ένα γράμμα του
αλφάβητου με όμορφες παιδικές εικόνες, ενώ στο πίσω
μέρος κάθε κάρτας υπάρχουν τρεις ερωτήσεις για την
εικόνα. Τα παιδιά ξεκινάνε με την κάρτα με το γράμμα «α»,
συζητάνε λίγο για την εικόνα και μετά προσπαθούν να
απαντήσουν στις ερωτήσεις. Αν απαντήσουν σωστά,
κρατάνε την κάρτα και ξεκινούν τη δημιουργία του παζλ.
Περιέχονται: 25 κάρτες / κομμάτια παζλ.

12,00 €

ηλικία: 3+

new new

new

new



Από πού προέρχονται τα τρόφιμα;

Νο 263947 Κάρτες από πού προέρχονται τα τρόφιμα;
18,50 €

Μάθε να ταξινομείς τα τρόφιμα ανάλογα με την προέλευσή τους

Σύστημα αυτοδιόρθωσης 
Συσκευασία πλαστικής

βαλίτσας Χονδρό ανθεκτικό
χαρτόνιΝο 262151 Memo maxi υγιεινά τρόφιμα

17 θέματα, 34 κάρτες 9Χ9 εκ. η κάθε μία, 
από χοντρό χαρτόνι 13,90 €

Νο 262180 
Σετ 4 κυματιστά παζλ Τι τρώω
Από εύκαμπτο πλαστικό υλικό με
εξαιρετική εκτύπωση
Διαστάσεις: 21Χ15 εκ. το κάθε ένα
Κάθε παζλ έχει 8 κομμάτια

15,50 €

Νο 262181 
Μαγνητικός πίνακας Υγιεινή διατροφή
Από εύκαμπτο πλαστικό υλικό με εξαιρετική εκτύπτωση
Διαστάσεις: 22Χ56 εκ.  
Σημαντικό εργαλείο για να μάθουν τα παιδιά την 
πυραμίδα των τροφίμων καθώς και την προέλευσή τους 

16,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 263941 Κάρτες υγιεινής διατροφής 
Σύστημα αυτοδιόρθωσης 

Συσκευασία 
πλαστικής
βαλίτσας

54 κάρτες με φωτογραφίες τροφίμων!

Η πυραμίδα των τροφίμων

Νο 268391
Yγιεινή πυραμίδα διατροφής

Ποια τρόφιμα πρέπει να τρώμε συχνά και ποια
περιστασιακά; Με τη βοήθεια του ζαριού τα παιδιά
συμπληρώνουν τον πίνακα με τα τρόφιμα.
Το σετ περιλαμβάνει έναν πίνακα 
66Χ45 εκ, 54 φωτογραφίες τροφίμων, 
ένα ζάρι, αφίσα για να χρωματίσετε 
και αφίσα της πυραμίδας των 
τροφίμων, σε πλαστικό 
βαλιτσάκι.

Σύστημα 
αυτοδιόρθωσης

Μαγνητική πυραμίδα τροφίμων

  28,50 €

99,00 €

23,90 €

Νο 268369 Μαγνητική πυραμίδα τροφίμων
Περιλαμβάνονται 91 εικόνες Διαστάσεις πυραμίδας: 90Χ90 εκ. 

Νο 262122 Παζλ η πυραμίδα των τροφίμων
Διαστάσεις: 40Χ35 εκ.  

ξύλινο

19,80 €

27 τεμ

Νο 262115
Τραπεζομάντιλο υγιεινής 

διατροφής
Από μαλακό πολυεστερικό 

ύφασμα που πλένεται
στους 40 βαθμούς

Διαστάσεις: 120Χ120 εκ. (τετράγωνο)

57,50 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
287 
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23,90 €

Κάθε βαλιτσάκι περιλαμβάνει 50 φωτογραφίες 19,5Χ13,5 εκ. από κάθε θέμα (ζώα, σώμα, τρόφιμα). 
Η χρήση τους βοηθάει στην εξέλιξη της γλώσσας και στη διεύρυνση του λεξιλογίου των παιδιών.

Νο 263956 Φωτογραφίες τροφίμων Νο 263954 Φωτογραφίες ζώων Νο 263955 Φωτογραφίες από το σώμα

Νο 268501 Φωτογραφίες καθημερινών
αντικειμένων

Νο 268502 Ρήματα
Νο 268503 Επίθετα

Πού είναι λάθος?

Βρες τις διαφορές

Νο 268506 Φωτογραφίες πού είναι το λάθος;
50 φωτογραφίες 19,5Χ13,5 εκ. 

Νο 268507 Φωτογραφίες βρες τις διαφορές
50 φωτογραφίες 19,5Χ13,5 εκ. 

23,90 €
23,90 € 23,90 €

23,90 €
23,90 €

23,90 €

23,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
288 
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Βαλιτσάκια με φωτογραφίες

Περιλαμβάνεται βάση 
στήριξης των φωτογραφιών

Νο 6  Φωτογραφίες μάντεψε τι σκέφτονται2 4105
Σετ 76 τεμ. Διαστάσεις: 16,6x11,6 εκ.
Περιλαμβάνονται 54 φωτογραφίες με χαρακτήρες και 22 συννεφάκια 
διαλόγου. Τα παιδιά πρέπει να μαντέψουν τι σκέφτονται οι χαρακτήρες 
και να το περιγράψουν με τα συννεφάκια διαλόγου. Ενισχύει την 
κοινωνικότητα, την επικοινωνία και την ενσυναίσθηση. 

26,30 €

new

Νο 6 102 41
Βάσεις στήριξης καρτών
Σετ 2 τεμ. Διαστάσεις: 22,5x4x2 εκ.
Κατάλληλη για κάρτες πάχους έως 3 χιλ. Κατασκευασμένη από ξύλο. 

8,10 €

new



25 ήχοι
Νο 263979 CD game σπίτι και πόλη  

Νο 263980 CD game φύση και ζώα
25 κάρτες διπλής όψης, 150 πούλια & 25 ήχοι

Νο 263981 CD game μουσικά όργανα και δραστηριότητες
25 κάρτες διπλής όψης, 150 πούλια & 25 ήχοι

Μουσικά όργανα και δραστηριότητεςΦύση και ζώα

Σπίτι και πόλη

31,00 €

31,00 €

31,00 €

Νο 262114 
Άκου και βρες το σωστό (ακουστικό παιχνίδι)
Περιλαμβάνει: 4 πλαστικούς πίνακες 36Χ29 εκ, 40 κάρτες 5Χ5 εκ, 
5 κάρτες με σταυρό, 2 κάρτες συλλογής 26 εκ, 1 CD ROM με ήχους 

98,00 €

Διαφορετικά στοιχεία 
βρίσκονται κρυμμένα σαν 

σκιές σε 4 διαφορετικές εικόνες
(δάσος, παραλία, ορχήστρα, 
σπίτι). Τα παιδιά προσπαθούν
να αναγνωρίσουν από τους

ήχους τα ζώα, τα μουσικά
όργανα καθώς επίσης και
ήχους από το σπίτι και την 

παραλία. Θα τα καταφέρουν;

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
289 

Μία σειρά από τρία παιχνίδια με τρία διαφορετικά θέματα
από τα οποία τα παιδιά μαθαίνουν να ξεχωρίζουν 
τους ήχους και ανακαλύπτουν τα ονόματά τους. 

Ακουστικό & φωτογραφικό παιχνίδι στα ελληνικά!
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Συσκευασία ξύλινου κουτιού



Νο 263960 
Κάρτες βρίσκω τα σχετικά

68 κάρτες (34 ζευγάρια) 
με φωτογραφίες αντικειμένων. 
Τα παιδιά πρέπει να αρχικά
να αναγνωρίσουν τα αντικείμενα, 
να τα ονομάσουν, να συζητήσουν 
για την χρήση τους και κατόπιν 
να τα ταιριάξουν 

Σύστημα αυτοδιόρθωσης

διαβάζω
ελέφαντας

Από πολύ Χοντρό 
ανθεκτικό χαρτόνι

Κάρτες αυτοϋπαγόρευσης

Σύστημα αυτοδιόρθωσης

Νο 263961 Κάρτες αυτοϋπαγόρευσης ρημάτων
108 φωτογραφίες και 108 ρήματα

Νο 263962 Κάρτες αυτοϋπαγόρευσης ουσιαστικών
(108 φωτογραφίες και 108 λέξεις)

Σχετικά

Συνδυασμός φωτογραφίας και λέξης

Στα ελληνικά!

Στα ελληνικά!Στα ελληνικά!

25,50 €

25,50 €

35,90 €

35,90 €

68 κάρτες (34 ζευγάρια) 
με φωτογραφίες
αντικειμένων στις 
οποίες τα παιδιά 
πρέπει να εντοπίσουν 
αντιθέσεις.  

Νο 263959 Κάρτες βρίσκω τα αντίθετα

Σύστημα αυτοδιόρθωσης

Από πολύ Χοντρό 
ανθεκτικό χαρτόνι

9Χ9 εκ. 

9Χ9 εκ. 

Νο 262592 Κάρτες τι κοινό έχουν; 12,20 €

34 κάρτες (12 ζευγάρια) με φωτογραφίες
αντικειμένων. Τα παιδιά αναγνωρίζουν τα αντικείμενα, 
τα ονομάζουν και στη συνέχεια αναφέρουν
τα κοινά χαρακτηριστικά τους

9Χ9 εκ. 

Σύστημα αυτοδιόρθωσης

Από πολύ Χοντρό 
ανθεκτικό χαρτόνι

Επαγγέλματα
Νο 263964 Μαθαίνω τα επαγγέλματα

21,00 €

Τα παιδιά μαθαίνουν να ξεχωρίζουν
τα επαγγέλματα με την ένδυση και τα
εργαλεία τους. 

12 επαγγέλματα

Τι κοινό έχουν

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Αντίθετα

Σύστημα αυτοδιόρθωσης



Αθλήματα

Νο 263963 Μαθαίνω τα αθλήματα

Τα παιδιά μαθαίνουν να ξεχωρίζουν
τα αθλήματα με την ένδυση και τον
εξοπλισμό τους

12 αθλήματα

φώκια

βουβάλικότα

φλαμίγκοκοάλα

σάυρα

τίγρης

Νο 263965 Λόττο ζώα
72 κάρτες με φωτογραφίες ζώων
Κάθε κάρτα στο πίσω μέρος έχει
το όνομα του ζώου που απεικονίζεται.

Λόττο ζώα 

21,00 €

27,50 €

Νο 262566 
Κάρτες αντίθετες έννοιες
20 κάρτες / 10 θέματα / από 
εύκαμπτο πλαστικό υλικό
Διαστάσεις κάρτας: 7,5Χ8 εκ. 

14,90 €

Νο 262593 
Κάρτες παρατηρητικότητας βρες τι φοράει
48 κάρτες (24 ζευγάρια) με φωτογραφίες παιδιών που 
φορούν ρούχα. Τα παιδιά πρέπει να βρουν την αντίστοιχη κάρτα
στην οποία απεικονίζονται τα ρούχα που φοράει το παιδί.
Από πολύ Χοντρό ανθεκτικό χαρτόνι

 

13,40 €

Σύστημα αυτοδιόρθωσης

11Χ7 εκ. 

5Χ7 εκ. 

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 6 62 410  
Κάρτες αριστερά και δεξιά
Σετ 37 τεμ. Ηλικία: 4-8. Διαστάσεις: 11,4x8 εκ.
Περιλαμβάνονται 4 βραχιολάκια, 24 κάρτες, 7 φιγούρες,
2  ξύλινες βάσεις και 1 βαλιτσάκι μεταφοράς. Βοηθάει τα 
παιδιά να κατανοήσουν και να ξεχωρίσουν την αριστερή
από την δεξιά πλευρά. Οι κάρτες απεικονίζουν διάφορα 
αντικείμενα, τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν και από 
τις δυο πλευρές του χαρακτήρα. 

24,60 €

new



Νο 268530 Τι τρώνε τα ζωάκια

Νο 268523 Λεξούλες Νο 268528 Ζωάκια και χρώματα
Ένα παιχνίδι όπου το παιδί αναγνωρίζει και 
συνδυάζει φόρμες - σχήματα, εικόνες ζώων 
και χρώματα. Το ελκυστικό του περιεχόμενο
συμβάλλει στην εκμάθηση των χρωμάτων
και των ζώων με τη συνδυαστική μέθοδο.

Νο 268545 Τι ώρα είναι;
Είναι πρωί, μεσημέρι ή βράδυ; Και τι ώρα
είναι για να συμβαίνει η συγκεκριμένη δρα-
στηριότητα; Με πόσους τρόπους γράφεται
η ώρα; Παίξε και μάθε εύκολα τα μετράς
και να αναγνωρίζεις την ώρα!

4,40 €

4,40 €

4,40 €

4,40 €

4,40 €

Νο 268546 Διπλές εικόνες (memo)
Θυμάσαι που βρίσκεται ο δεινόσαυρος αρχαιολόγος
ή η μαμά δεινοσαυρίνα με το μωράκι της; 
Δοκίμασε τη μνήμη σου και γέμισε τη σπηλιά σου,
με όσο πιο πολλούς δεινόσαυρους μπορείς

4,40 €

4,40 €

4,40 €
20 κάρτες -  αριθμοί που αντιστοιχούν σε 20 κάρτες
ποσότητες. Κάθε αριθμός ενώνεται μόνο με τη 
σωστή ποσότητα. Παιχνίδι που βοηθά το παιδί να 
μάθει απλά και ευχάριστα την απεικόνιση των
αριθμών και να μετρά από το 1 έως το 20.

Νο 268522 Από το 0 έως το 20

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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new new

No 268562 Οι πρώτες μου εικόνες
5 μεγάλες καρτέλες με διαφορετικά
περιβάλλοντα, 30 μεγάλα πλακίδια με εικόνες,
1 εκπαιδευτικό σπίνερ, 1 εκπαιδευτική
χειροτεχνία ζωγραφικής

4,40 €

No 268563 Τα πρώτα μου συναισθήματα
70 κάρτες συναισθημάτων, 20 μάρκες
συναισθημάτων, 5 ταμπελάκια και
1 εκπαιδευτικό σπίνερ

4,40 €

No 268564 Η μαμά με τα μικρά
10 μεγάλα κομμάτια παζλ με τις μαμάδες και
τα μικρά τους, 4 χειροτεχνίες με 3D ζωάκια και
1 εκπαιδευτική χειροτεχνία ζωγραφικής

4,40 €

new

No 268565 Μαθαίνω την αλφαβήτα
Παιχνίδι που εξασκεί την αναγνωστική 
ικανότητα, ενισχύει την λεπτή κινητικότητα
και την οπτική αντίληψη

4,40 €



Νο 268540 Εξελίξεις

Νο 268535 Σχήματα & χρώματα

Νο 268539 Με τι ταιριάζει;

Νο 268541 Που ζούνε τα ζώα;

4,40 €

4,40 €

4,40 €

4,40 €

4,40 €
4,40 €

4,40 €

4,40 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Η μέλισσα στην κυψέλη, η πάπια στη
λίμνη, το άλογο στο στάβλο... Παιχνίδι
συνειρμών όπου το παιδί ενώνει τις κάρτες 
και μαθαίνει που ζουν τα ζωάκια χρησιμο-
ποιώντας τη λογική και την αντίληψή του

Νο 268547 Το πρώτο μου ημερολόγιο
Το πρώτο μου ημερολόγιο είναι ένας απίθανος 
και διασκεδαστικός τρόπος για να μάθει το παιδί
να μετράει τον χρόνο! Πόσες μέρες έχει ο χρόνος;
Ποιες είναι η μέρες της εβδομάδας; Ποιες είναι οι
εποχές και ποιους μήνες περιλαμβάνει η κάθε μια;

4,40 €

Νο 268531 Μαθαίνω το σπίτι μου

4,40 €

Νο 268520 Σωστό - Λάθος

30 µεγάλα κοµµάτια puzzle διπλής όψης 
µε κανόνες καλής συµπεριφοράς.
Εκπαιδευτική χειροτεχνία ζωγραφικής 
40εκ. Χ 40εκ.

4,40 €



Νο 274204 Τα ερπετάΝο 274201 
Τα ζώα της ζούγκλας

Νο 274202 Τα κατοικίδια ζώα Νο 274203 Τα ζώα του δάσους Νο 274205 
Θαλάσσια είδη & ζώα

Νο 274207 Τα έντομαΝο 274206 Τα ψάρια Νο 274208 
Το ζωικό βασίλειο

Νο 274214 Τα λαχανικά 

Aφίσες από χοντρό χαρτόνι πολυτελείας 300 γρ, 58X85 εκ. Πλαστικοποιημένες.

Νο 274220 Τα λαχανικά Νο 274221 Τα φρούτα Νο 274225 Το αλφάβητο Νο 274222 
Οι 5 αισθήσεις 

Νο 274223 Κυκλοφ. Αγωγή Νο 274224 
Οι 4 εποχές του έτους

Νο 274227 Υγιεινή διατροφή 

Νο 274228 Ο κύκλος του νερού Νο 274229 Οι αριθμοί από το 1 έως το 208,90 €
8,90 €

8,90 €

8,90 €

8,90 €

Νο 274210 Οι μήνες

8,90 € 8,90 €

8,90 €
8,90 €

8,90 € 8,90 €8,90 €

8,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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8,90 € Xοντρό χαρτόνι πολυτελείας 300 γρ, 60Χ85 εκ. πλαστικοποιημένες.

Νο 274226 Το ανθρώπινο σώμα 
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Πόστερ τρισδιάστατα - ανάγλυφα

Νο 274217 Tα αντίθεταΝο 274211 Η αλφάβητος

Νο 274212 
Οι αριθμοί 0-10

Νο 274218 Το σώμα και οι
αισθήσεις μου

Νο 274209 Οι 4 εποχές

Νο 274235
Η πυραμίδα των τροφίμων

Νο 274261
Οι αριθμοί 0-20

Νο 274262
Οι αριθμοί 0-100

Νο 274238
Mαθαίνω τα μέσα μεταφοράς

Νο 274239 Τα ρούχα μου

αφίσες

Νο 274236
Μαθαίνω τα ζώα του δάσους

Νο 274237
Μαθαίνω τα ζώα της ζούγκλας

Νο 274233 Οι μήνες
Νο 274234
Μαθαίνω τις 4 εποχές

Νο 274216
Αντισεισμική προστασία

Νο 274230
Μαθαίνω τα 24 γράμματα Νο 274231

Τα χρώματα Νο 274232 Η οικογένεια

7,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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24,00 €Νο 274200 Σετ 6 ανάγλυφα πόστερ πλαστικά 
 Διαστάσεις: 47Χ65 εκ. (το κάθε ένα) Από πολύ γερό πλαστικό υλικό

8,90 €8,90 €

8,90 € 8,90 €

8,90 €

8,90 €

8,90 €

8,90 €

8,90 €

8,90 €

8,90 €

8,90 €



new

Νο 274240 Υδρόγειος σφαίρα 30 εκ.
Νο 274241 Υδρόγειος σφαίρα 40 εκ. 

Νο 274242 Χάρτης Ελλάδας 100Χ140 εκ. (πολιτικός & γεωφυσικός)
Νο 274243 Χάρτης Ευρώπης  140Χ100 εκ. (πολιτικός & γεωφυσικός)
Νο 274244 Χάρτης Παγκόσμιος 140Χ100 εκ. (πολιτικός & γεωφυσικός)

Χάρτες πλαστικοποιημένοι 
2 όψεων (πολιτικός - γεωφυσικός)
Διαστάσεων 100Χ140 εκ. 
Σε συσκευασία κυλίνδρου

Οθόνες προβολής Braun Γερμανίας

No 274251 Οθόνη προβολής με τρίποδα 155Χ155 εκ.
Νο 274252 Οθόνη προβολής με τρίποδα 180Χ180 εκ. 
Νο 274253 Οθόνη προβολής με τρίποδα 220Χ220 εκ. 

    38,00 €

    89,00 €

    32,50 €

    37,50 €

    37,50 €

 98,00 €

 128,00 €

149,00 €

Νο 274250 Μηχανή προβολής σλάιτς Braun Paximat 250 AF

289,00 €

No 261441 Η πρώτη μου φουσκωτή υδρόγειος σφαίρα Ø30 εκ.

No 261442 Η πρώτη μου φουσκωτή υδρόγειος σφαίρα Ø50 εκ.

8,10 €

13,90 €

Μέσα στο κουτί θα βρείτε ιδέες για 
πρωτότυπα παιχνίδια με την 
υδρόγειο σφαίρα.

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Με ασύρματο χειριστήριο. Επαγγελματικός προβολέας με λυχνία 24V 250W, 
αυτόματη εστίαση, σύστημα ABS για να μη μπλοκάρουν τα σλάϊτς, δέχεται έξι 
τύπους κασέτας συμπεριλαμβανομένης και της ρόδας χωρητικότητας 100 
σλάϊτς χωρίς adaptor, συνοδεύεται από μία ίσια των 50 θέσεων, φακός 85mm 
MC, θερμοστατική ασφάλεια, χερούλι μεταφοράς, κ.λ.π.Νο 262696 Κλεψύδρες σετ 5 τεμ.

Ύψος: 9 εκ. / 30 δευτ. 1, 3, 5 & 10 λεπτά

16,00  €

9 εκ.

Νο 620 Κλεψύδρα κόκκινη 30 2 71 sec
No min262072 Κλεψύδρα πράσινη 1 

Κλεψύδρα ροζ 2 No 262074 min
No 3 min262075 Κλεψύδρα κίτρινη 
Νο 262076 Κλεψύδρα μπλε 5 min
No 262077 Κλεψύδρα πορτοκαλί 10 min
No 262078 Κλεψύδρα μωβ 15 min
No 262079 Κλεψύδρα μαύρη 30 min
 

 

10,60 €

 Ύψος:15 εκ. Διάμετρος: 7,2 εκ. 

10,60 €

Περισσότεροι χάρτες στον Κατάλογο Camelino Primary 2019 - 2020
 
 



Νο 263813 
Ατομικό μαγνητικό πινακάκι 
μαρκαδόρου

Διαστάσεις: 30Χ26 εκ. 

Η μία όψη μαγνητικός πίνακας

και η άλλη κιμωλίας

7,90 €

Νο 262412 Πίνακας με μαγνητικά γράμματα
Νο 262470 Πίνακας με μαγνητικούς αριθμούς
Νο 268418 Πίνακας με μαγνητικά σχήματα

9,60 €
9,60 €

9,60 €

Νο 262695 Παιχνίδι λογικής
4 πίνακες με βέλκρο. Από εύκαμπτο πλαστικό φύλλο 16,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
297

Μαγνητικά πινακάκια

π
α

ιδ
α

γ
ω

γ
ικ

ό
 υ

λ
ικ

ό

Νο 184264 Γιρλάντα με υφασμάτινες σημαίες
12,5 μέτρα / 23 σημαίες / ύψος: 45 εκ. από ύφασμα πολυεστέρα 100% 
με τριπλή πλέξη και ειδικές τρυπούλες για να διαπερνά ο αέρας. 
Μεγάλη αντοχή σε δύσκολες καιρικές συνθήκες
 

No 184266 Γιρλάντα με πλαστικές τρίγωνες σημαίες 5 m / 30 εκ. 
 
 

    29,00 €

 2,70 €

Νο 184260 Σημαία 70Χ120 εκ. 
Νο 184261 Σημαία 90Χ150 εκ. 
Από ύφασμα πολυεστέρα 100% με τριπλή πλέξη και ειδικές
τρυπούλες για να διαπερνά ο αέρας. Μεγάλη αντοχή σε 
δύσκολες καιρικές συνθήκες

Νο 184262 Κοντάρι πλαστικό ριγέ 
Νο 184263 Κοντάρι ξύλινο άσπρο

Νο 184267 Σημαία πολυεστερική 152Χ98 εκ.

Νο 184268 Σημαιάκι πολυεστερικό με πλαστικό κοντάρι
                    Διαστάσεις: 45Χ30 εκ.

Νο 184269 Κοντάρι σημαίας σπαστό ριγέ 
 
 

Σημαίες επαγγελματικές

8,00 €

14,50 €

13,00 €

17,00 €

5,20 €

4,80 €

1,40 €

new

Νο 264211
Πινακάκια Μαγνητικά
Σετ 4 τεμάχια Διάσταση κάθε πίνακα: 43Χ28 εκ. 

  

26,90 €

Νο 184265 Σημαία ευρωπαϊκής ένωσης
Διαστάσεις: 150Χ90 εκ. 

17,00 €

new

Μαγνητικά πινακάκια



Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Άβακες

23,50 €

Νο 263880  Αριθμητήριο γίγας  
Διαστάσεις: 51Χ20Χ47 εκ. 39,90 €

Νο 263826 Αριθμητήριο μικρό
Διαστάσεις: 21Χ20Χ9 εκ.

8,90 €

Νο  Άβακας με 100 σχήματα 262200
Περιλαμβάνει 100 κομμάτια σε 
διαφορετικά σχήματα
και χρώματα καθώς και 24 κάρτες. 
Μήκος: 21εκ.

11,90 €

9,60 €

Νο 268610 Αριθμητήριο  Bright
Διαστάσεις: 24 x 31 x 14 εκ.

12,70 €
Νο 268609  
Αριθμητήριο κλασικό
Διαστάσεις: 30,5 x 31 x 7,5 εκ.

10,60 €Νο 268608 Άβακας  
Ξύλινος άβακας δύο πλευρών. 
Διαστάσεις: 29 x 14,5 x 7,5 εκ.

Νο 263879 Άβακας
πλαστικός με 90 κυβάκια

Νο 264012 
Άβακας με 50 σχήματα
Μήκος: 21 εκ. 

7,90 €
Νο 264010 
Άβακας  maxi με 15 γεωμετρικά σχήματα
Μήκος: 21 εκ.

11,70 € Νο 264744
Δισκάκι ταξινόμησης σετ 
Δισκάκι με 132 αντικείμενα / 6 χρώματα
4 σχήματα. Ηλικία: 18m+

19,30 €

new



Νο 264535 Γιγάντιο αριθμητήριο με φρούτα
Διαστάσεις: 65,5Χ91,5 εκ.

199,00 €

Νο 264536 Γιγάντιο αριθμητήριο
Διαστάσεις: 65,5Χ91,5 εκ.

174,00 €

Με φρούτα Με μπάλες

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο Logic game set 262231 1 (σετ 4)
4 ξύλινοι πίνακες διπλής εισόδου με διαφορετικά επίπεδα
δυσκολίας 
Διαστάσεις: 30Χ22,5 εκ. (κάθε πίνακας)

Νο Logic game set 2
4 ξύλινοι πίνακες διπλής εισόδου με διαφορετικά επίπεδα
δυσκολίας 
Διαστάσεις: 30Χ22,5 εκ. (κάθε πίνακας)

Πίνακες λογικής διπλής εισόδου με διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας για προετοιμασία και εισαγωγή
των παιδιών στους αριθμούς και προώθηση της λογικής - μαθηματικής σκέψης

Σετ 4 τεμ.
Σετ 4 τεμ.new new

Γιγάντια επιδαπέδια αριθμητήρια

Νο 268648 Παιχνίδι  Count & Match
Περιλαμβάνει 55 ξύλινα δαχτυλίδια και 20 τετράγωνα blocks.
Διαστάσεις: 41,5 x 13 x 7,5 εκ.

10,60 €
Νο 2686 86 Κρίκοι μέτρησης
Ξύλινη βάση με κρίκους σε διαφορετικά χρώματα 
Διαστάσεις: 25 x 11,5 x 6 εκ.

6,50 €



47,00 €

Νο 363710 
Χαλάκια ταξινόμησης
Playmat σετ
Περιλαμβάνει 5 
διαφορετικά χαλιά. 
Διαστάσεις: 50 x 50 εκ. 
(το κάθε ένα)
και ένα μεγάλο ζάρι

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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ς Νο 263966 Μαγνητικός πίνακας λογικής 

Διαστάσεις: 70Χ50 εκ. 

Μαγνητικός πίνακας λογικής

Το παιχνίδι έχει σκοπό την ανάπτυξη της 
παρατηρητικότητας των παιδιών και της λογικής.
Τέσσερα σετ διαφορετικών καρτών:
σχήματα και χρώματα, φυλές και εκφράσεις,
ομάδες χρωμάτων και ομάδες ποσοτήτων.

  79,00 €

Νο 262112 Τόμπολα Duolink space

49,00 €

Περιλαμβάνει: 2 πίνακες 26,5Χ26,5 εκ.,
6 κάθετες και 6 οριζόντες ταινίες θεμάτων,
96 κάρτες
Συσκευασία ξύλινου κουτιού

No 262602 Τόμπολα Σπιτάκια

12,90 €

Ταξινόμηση με χρώματα
και ποσότητες
Διαστάσεις: 26Χ26 εκ. (ξύλινο)



Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 2 4527 Οχήματα ταξινόμησης 6
Σετ 36 τεμ. Ηλικία: 3-5. Διαστάσεις: 29x20 εκ.
Περιλαμβάνονται 36 οχήματα σε 6 χρώματα (κόκκινο, λαχανί, γαλάζιο,
πορτοκαλί, κίτρινο και μωβ), 10 πλαστικές κάρτες καθώς και οδηγίες.

17,20 €

Νο 264645 
Παιχνίδι λογικής μαγνητικό 
19 τεμ. Παίκτες: 1+. 
Περιλαμβάνει 18 κάρτες με προβλήματα 
και στο πίσω μέρος βρίσκονται οι λύσεις τους 
και χάντρες μαγνητικές. Σε 3 επίπεδα δυσκολίας.    

39,90 €

new

new

Νο 264223
Bee-Bot

 Το Bee Bot είναι ένα προγραμματιζόμενο ρομπότ δαπέδου
σε σχήμα μελισσούλας, το οποίο είναι κατάλληλο για παιδιά 
ηλικίας από 3 ετών. Στο επάνω μέρος βρίσκονται κουμπιά, με τα 
οποία γίνεται ο προγραμματισμός του, ώστε να κινείται 
με ακρίβεια στον χώρο. 
Διαθέτει:
USB καλώδιο επαναφόρτισης. 
Μνήμη αποθήκευσης εντολών.  
Κινείται με βήμα 150 χιλ.

Στρίβει δεξιά/αριστερά με στροφή 90°
Το pause διαρκεί 1 sec.
Ταχύτητα: 65 χιλ./sec.
Διάρκεια μπαταρίας: 8 ώρες.
Ηλικία: 3+  
  

71,40 €

47,10 €Νο 264261
Pro-Bot Shape Mat
Ηλικία:10m+ Διαστάσεις: 124x124 εκ.
Χαλάκι εξερεύνησης με σχήματα, για τα Pro-Bot.
  
  

new

Νο 264260
Blue-Bot Tactile Reader
Το Blue Bot Tactile Reader είναι ένας μοναδικός και πολύ διασκεδαστικός
τρόπος να προγραμματίσουμε τα Blue-Bot. Βάζοντας τα πλακίδια με τις
εντολές στο Reader, με την σειρά που θέλουμε 
και πατώντας το πράσινο κουμπί, βλέπουμε το 
Blue-Bot να εκτελεί τις εντολές που έχουμε 
προγραμματίσει. 
Η σύνδεση του Blue-Bot με το Tactile Reader γίνεται πολύ 
εύκολα, βάζοντας το σε λειτουργία και επιλέγοντας σύνδεση 
στο Reader, μόλις τα μάτια του Blue-Bot γίνουν μπλε, είναι έτοιμο 
να ακολουθήσει τις εντολές. 
Διαθέτει: 1 Reader 25 Πλακίδια με εντολές 1 Φορτιστή
 
  

new
114,30 €

Bee - Bot

Sort & Count



Νο 266545 
Μοκέτα τόμπολα σχημάτων 
και χρωμάτων
Διαστάσεις: 100Χ100 εκ. 
Περιλαμβάνονται 36 σχήματα
Μεγάλο μέγεθος ώστε να 
τραβάει την προσοχή των παιδιών

59,50 €

Νο 264541 Καμήλες σύνδεσης 3D
Περιλαμβάνονται 96 καμήλες σε 3 μεγέθη & 6 χρώματα
καθώς επίσης και κάρτες δραστηριοτήτων

21,00 €

Family counters

Νο 261426 
Κάρτες δραστηριοτήτων για
ανθρωπάκια αριθμησης
21 κάρτες (τυπωμένες και στις δύο πλευρές)
διαστάσεων 29Χ11 εκ. 
Αναγνώριση σχημάτων, χρωμάτων, μεγεθών,
αρίθμηση, πρόσθεση και αφαίρεση, 
ακολουθίες κ.α.

15,80 €

Νο 266528 Ανθρωπάκια αρίθμησης
72 τεμάχια, 6 διαφορετικά Ύψος: 6 εκ.
Συσκευασία πλαστικού βάζου 

Νο 264742 Τάρτα ταξινόμησης
Περιλαμβάνει διάφορα φρούτα, 1 πιάτο, 1 καπάκι, 
3 κάρτες και 2 τσιμπίδες. Σετ 60 τεμ. Διάμετρος τάρτας: 22 εκ.

37,50 €

Νο 264743 Πουλάκια ταξινόμησης
Περιλαμβάνει 24 μικρά πουλάκια, 6 μεγάλα  καθώς και 6
φωλιές σε διαφορετικά χρώματα. Διάμετρος φωλιάς: 10 εκ.

28,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 264212
Βεντάλιες αρίθμησης Bear Family
Σετ 10 βεντάλιες / Μήκος: 10 εκ.
Ηλικία: 3+  
 

24,90 €

new

24,70 €



Νο 262431 Ταξινόμησε και μέτρησε
5 μπωλ σε 5 χρώματα με 5 δίσκους το κάθε ένα
Σε συσκευασία πάνινης τσάντας

18,50 €

Νο 263901 Ζωάκια θάλασσας αρίθμησης
84 ζωάκια / 14 διαφορετικά / 6 χρώματα  

13,80 €
Νο 266555 
Φρουτάκια αρίθμησης
108 τεμάχια 
Διάσταση μπανάνας: 5,5 εκ. 

19,90 €
Νο 266572
Έντομα αρίθμησης
72 τεμάχια Διάσταση κάμπιας: 5,5 εκ. 

14,50 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 264210
Μπισκοτάκια αρίθμησης σε βάζο
Το σετ περιλαμβάνει 11 μπισκοτάκια με 
αριθμούς και 1 βάζο με καπάκι.
Διάμετρος μπισκότων: 4,5 εκ. 
    
  

28,50 €

Νο 264222 Χαλάκι Step by Step  1-20
Διαστάσεις: 6 μέτρα Χ 30,5 εκ. 
Αρίθμηση από το 1 έως το 20

  

38,50 €

Νο 267516
Δεντράκι ταξινόμησης
Σετ 7 τεμ. Ηλικία: 2+. Διαστάσεις: 30x26x10 εκ.
Αποτελείται από το δεντράκι, ένα καλαθάκι και 
5 μηλαράκια. Κάθε μήλο αντιστοιχεί χρωματικά
και αριθμητικά σε μια πόρτα.

32,50 €

Νο 264209 Αγρόκτημα λαχανικών - σετ ταξινόμησης 
Παιχνίδι ταξινόμησης χρωμάτων καθώς και αρίθμησης.
Περιλαμβάνει 25 λαχανικά σε 5 χρώματα, 1 λαχανόκηπος
και 5 καλαθάκια ύψος: 4,5 εκ. Διάμετρος: 5 εκ. Ηλικία: 3+ 
  

33,00 €

new

new

new

new

22,90 €
Νο 264202
Δεινοσαυράκια Matching Dinos 
9 δεινοσαυράκια (18 τεμάχια) / Μήκος: 10 εκ.
Ηλικία: 2+   

new



Νο 262020 Πανό αριθμοί 
Διαστάσεις: 50Χ70 εκ. 

Νο 262046 

Πανό ζωάκια μαθαίνω τους αριθμούς

Διαστάσεις: 50Χ70 εκ. 

 

27,00 €27,00 €

Νο 262045 
Πανό πρόσθεσης οι φωλιές & τ’ αβγά

Διαστάσεις: 60Χ50 εκ. 

17,90 €

Νο 268604 Μπολ ταξινόμησης σετ
Σετ από 6 μπολ σε διάφορα χρώματα από ανθεκτικό
πλαστικό. Διάμετρος: 15 εκ. Βάθος: 4 εκ.

7,70 €

Νο 268335 Δίσκος ταξινόμησης λουλούδι
Διαθέσιμο σε 6 χρώματα Διάμετρος: 40 εκ. 3,20 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Πανό αρίθμησης

264214 Οχήματα αρίθμησης Around the town
72 τεμάχια / 6 χρώματα / 6 σχέδια
Μήκος: 3 - 4 εκ. Ηλικία: 3+  
 

24,90 €

264216 Ζουζούνια αρίθμησης In the garden
72 τεμάχια / 6 χρώματα / 6 σχέδια
Μήκος: 3 - 4 εκ. Ηλικία: 3+   
 

24,90 €

264218
Δεινοσαυράκια αρίθμησης 
Back in time
72 τεμάχια / 6 χρώματα / 6 σχέδια
Μήκος: 3 - 4 εκ. Ηλικία: 3+   
 

24,90 €

new new new

Νο 264213
Βαζάκια αρίθμησης - 
ταξινόμησης  με 
φρούτα και λαχανικά 
10 βαζάκια με αρίθμηση 
και 55 πλαστικά 
φρούτα και λαχανικά
Ύψος βάζου: 11 εκ.
Ηλικία: 3+

  

54,90 €

new

Νο 263973 Κάρτες αριθμών και ποσοτήτων 

Περιλαμβάνονται 24 θέματα 14,90 €

Σύστημα αυτοδιόρθωσης!



Μαγνητικό σετ μαθηματικών

Νο 263971 Μαγνητικό σετ μαθηματικών 

Περιλαμβάνει 80 ξύλινες φιγούρες, 42 κάρτες με αριθμούς, 
18 σύμβολα και μαγνήτες.

Νο 263886 
Σετ κλάσματα σε πλαστικό βάζο

60 τεμ.

Ευχάριστη και διασκεδαστική 
εκμάθηση των κλασμάτων

Νο 266553 Ράβδοι κλασμάτων
Διαστάσεις: 24Χ24 εκ. 

Κλάσματα

Νο 263825 
Σετ μαθηματικών με ευρώ και καρτέλες
18 πλαστικές καρτέλες 29,5Χ20 εκ.

42 κέρματα

48 χαρτονομίσματα

18 καρτέλες

12,90 €

15,90 €

49,90 €

29,90 €

Νο 264704 Κορδόνι αρίθμησης 1-10
Νο 264705 Κορδόνι αρίθμησης 1-20

1,90 €

2,90 €

Διάμετρος χάτρας: 15 χιλ.

Νο 268484 Η μαϊμού με τις μπανάνες 

Κάντε την πρόσθεση παιχνίδι!

18,30 €

Νο 263913 Ζυγαριά πρόσθεσης 

18,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Σετ μαθηματικών με ευρώ

Νο 262824 Ξυλάκια αρίθμησης
 Κουτί με 50 ξυλάκια (πλαστικά)

1,00 €

Κλάσματα



Από μαλακή τσόχα!

Νο 266574 Τσόχινοι αριθμοί & σύμβολα

Νο 266554 Μαγνητικοί αριθμοί ξύλινοι
37 τεμάχια ύψος: 5 εκ. 

Νο 263984 Μαγνητικοί αριθμοί σε βάζο
 68 τεμάχια

4,5 εκ.

11,00 €

33,00 €

16,90 €

8,90 €

Νο 266571 Μαγικό τσόχινο πινακάκι
Διαστάσεις: 120Χ80 εκ. 

No 262817 
Μοκετάκια αρίθμησης & χρωμάτων
30 τεμάχια 29Χ29 εκ. 

86,00 €

Νο 262850 Activity euro tray
Σετ που περιλαμβάνει 1 βάση με θήκες, 12 κάρτες με αντικείμενα, 
28 πλαστικά χαρτονομίσματα, 32 κέρματα, 2 πιστωτικές κάρτες και 
1 αυτκόλλητο φύλλο 

21,00 €

Νο 264701 Ζάρια Jumbo 
Σετ 24 τεμ. Διαστασεις: 2,5Χ2,5Χ2,5 εκ.
Σε συσκευασία πλαστικού κουτιού 

Νο 264702 Σετ 2 ζάρια αφρώδη
Διαστάσεις: 10Χ10Χ10 εκ. 

7,40 €

21,00 €

24 τεμ.

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Maγικό πινακάκι τσόχινο

Νο 175563 Ζάρια μαλακά αφρώδη
Σετ 2 τεμάχια / Διάσταση: 13 εκ.

  

Νο 175564 
Ζάρια με αριθμούς μαλακά αφρώδη
Σετ 2 τεμάχια / Διάσταση: 13 εκ.

  

12,60 €

new new

Νο 264221
Ζαράκια μαλακά αφρώδη
Σετ 10 τεμάχια Διάσταση: 18 χιλ.
Ηλικία: 3+

  

2,00 € Νο 264208
Ζάρια μαλακά emoji αφρώδη
Σετ 10 τεμάχια Διάσταση: 17 χιλ.
Ηλικία: 3+
  

2,00 €

new
new

12,90 €

Μεγάλα ζάρια



Νο 268465 Μαγνητικό σετ ευρώ
Περιλαμβάνει 29 χαρτονομίσματα και 40 κέρματα,
αριθμούς από το 0-9 και σήματα. 
Διαστάσεις χαρτονομισμάτων: 15,5Χ8 έως 21Χ11 εκ.
και διάμετρος κερμάτων: 3,7 έως 6,6 εκ. 
Συσκευασία πλαστικού κουτιού.
 

Νο 268466 Euro-organizer Σετ ευρώ 
Περιλαμβάνει 65 χαρτονομίσματα και 110 κέρματα σε 
ειδική πλαστική θήκη ταξινόμησής και αποθήκευσής τους.

Νο 263933 
Κατασκευή conexion
σε συσκευασία πλαστικού κουτιού

Conexion

Νο 268469 Κατασκευή Connecting balls
Αφήστε τα παιδιά να ανακαλύψουν τα γεωμετρικά σχήματα.
Το σετ περιλαμβάνει 180 χρωματιστά μπαλάκια διαμέτρου 16 χιλ.
και 180 ράβδους από 16 έως 75 χιλ. από πολύ καλής ποιότητας
πλαστικό υλικό. Κάθε μπαλάκι έχει 26 τρύπες.
Πολύ καλή και σταθερή σύνδεση.
Κατάλληλο για παιδιά άνω των 4 ετών.
 Νο 268468 
Κάρτες σχημάτων για Connecting balls
10 πλαστικές κάρτες 24Χ13 εκ, 
τυπωμένες και στις 2 πλευρές.
 
 

84
τεμ

Connecting balls

59,00 €

13,90 €

33,00 €

45,50 €
21,50 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Χεράκια υπολογισμών

72+10
τεμ

Νο 263911 Χεράκια για πρόσθεση & ταξινόμηση
σε πλαστικό βάζο 

περιλαμβάνονται 
κάρτες με ασκήσεις

16,60 €

Νο 317930 Κουμπιά μεγάλα 
4-5 εκ. / 8 σχέδια / 95 τεμ.
συσκευασία βάζου

11,00 €



Kυβοσφηνώματα learning cube 

Νο 266582 Κυβοσφηνώματα learning cube
Διαστάσεις: 21X21X21 εκ. 

Αναγνώριση σχημάτων από άγγιγμα!

Ταξινόμηση κατά 
σχήμα, 
χρώμα, 
υφή & 
πάχος! 

31,00 €

Νο 266556 Κυβικό μέτρο
12 ράβδοι 1 μέτρου & 8 συνδετικοί κύβοι

Νο 268495 
Κυβοδοχείο λίτρου με καπάκι
 

Νο 268496 Οδόμετρο με μηχανισμό
 

Νο 268497 Παχύμετρο
 

Νο 263887 Σετ γεωμετρικά στερεά (15 τεμ.)
Το εσωτερικό μπορεί να γεμίσει με άμμο, 
ρύζι ή οποιοδήποτε άλλο υλικό.
Διαστάσεις κύβου: 10,5 εκ.

Νο 268494 
Κύλινδροι μέτρησης
7 κύλινδροι για 1000 ml, 500 ml, 250 ml, 200 ml, 100 ml, 50 ml, 25 ml

3,30 €

31,90 €

6,80 €

31,00 €

12,90 €

28,00 €

Νο 263881 
Ζυγαριά για υγρά και στέρεα 
Διαστάσεις: 37Χ12Χ14 εκ. 
 

15,90 €

2 κουβαδάκια από 500 ml

Νο 263882 Σετ δοχεία μέτρησης
250, 500 & 1000 ml + 11 κουτάλια & κούπες

 

11,20 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
308 

π
α

ιδ
α

γ
ω

γ
ικ

ό
 υ

λ
ικ

ό



Νο 266581 Βάση ταξινόμησης stepping shape
Διαστάσεις: 30Χ30 εκ. 

Μεγάλη βάση ταξινόμησης stepping shape

29,90 €

Νο 262428 
Βάση με σφηνώματα αριθμών Διαστάσεις: 28,5Χ27,5 εκ.

13,50 €

12,50 €

Νο 262400 Βάση γεωμετρικών σχημάτων
Διαστάσεις: 17,5Χ17,5Χ9,5 εκ. 

Νο 2686 87 Βάση κλάσματα τετραγώνου
Διαστάσεις: 30 x 7,5 x 3 εκ.

6,50 €

Νο 2686 88 Βάση κλάσματα κύκλου
Διαστάσεις: 30 x 7,5 x 3 εκ.

6,50 €

Νο 268646 Γεωμετρικά γρανάζια block 
Ξύλινα block με γρανάζια, ροδέλες και σχήματα
σε διάφορα χρώματα. Διαστάσεις: 28 x 11 x 8 εκ.

9,50 €

Νο 242581 Παζλ κύβος 3d
  Περιλαμβάνει διάφορα σχήματα από ξύλινο υλικό

σε διαφορετικά χρώματα, που όταν ενωθούν
δημιουργούν έναν κύβο.

8,00 € Νο 242582 Καμπυλωτά τουβλάκια
Τουβλάκια ξύλινα με καμπυλωτό σχήμα
σε διάφορα χρώματα. Δίνει την δυνατότητα 
δημιουργίας πολλαπλών συνδυασμών.

20,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 262686
Πυργάκια ταξινόμησης 
Ηλικία: 24m+. Διαστάσεις: 28x21x9 εκ. 
Ξύλινη τριπλή βάση

16,70 €

new



Νο 263862 Βάση ταξινόμησης Goki
Διαστάσεις: 24,5Χ6Χ6 εκ. 
    

10,50 €
Νο 262429 
Βάση βρες το σχήμα Διαστάσεις: 20Χ18 εκ. 

13,50 €

Νο 263841 Βάση ταξινόμησης σχημάτων
Διαστάσεις: 37Χ8Χ7,5 εκ. 

11,90 €

Νο 264625 Βάση γεωμετρικών σχημάτων με καρφάκια
Διαστάσεις: 30Χ9Χ7,5 εκ. 

9,50 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 267511 
Calculating sticks χρωματιστά
Σετ 100 τεμ. Ηλικία: 4+. Διαστάσεις: 27,5x27,5x11 εκ.
Κατασκευασμένα από ξύλο σε 10 χρώματα. Κάθε χρώμα 
αντιστοιχεί σε 1 αριθμό και περιλαμβάνει 10 sticks. Βοηθάει 
τα παιδιά στην εκμάθηση της πρόσθεσης και της αφαίρεσης. 

49,50 €

new

Νο 267504 
Παζλ 2 σε 1 σχήματα και χρώματα  
Σετ 7 τεμ. Ηλικία: 3+. Διαστάσεις: 12,5x10x4,5 εκ.
Κατασκευασμένα από ξύλο. Κάθε παζλ μπορεί 
να ενωθεί με τα υπόλοιπα και έτσι να έχουμε ένα 
μεγαλύτερο. 

7,40 €

new

Νο 313994
Κύβοι ταξινόμησης Bright basics
Σετ 10 κύβοι από πολύ σκληρό χαρτόνι
Κάθε πλευρά τους έχει διαφορετική 
εκτύπωση 
Ύψος πυραμίδας: 97 εκ.
Ηλικία: 2+

  

23,90 €

Νο 264748 Geo matching blocks
5 ζεύγη/σχήματα. Ξύλινα. Ηλικία:2+. Διαστάσεις: 5,3x5,3x5,3 εκ.

15,00 €

new



Νο 262411 Βάση ταξινόμησης
Διαστάσεις: 17,5Χ17,5 εκ. 

No 263922 
Κύβος συναρμολόγηση με σφηνώματα

18,90 €

10,50 €

Νο 262457 Τάνγκραμ 
Συνοδεύεται από πατρόν σχεδίων
Διαστάσεις: 19Χ17,5 εκ. 

  15,80 €

Νο 262432 Ταξινόμηση σχημάτων
Διαστάσεις: 19Χ17,5Χ3,5 εκ. 

14,00 €

Νο 262467 Κουτί με γεωμετρικά σχήματα
Διαστάσεις: 13Χ13Χ8 εκ. 

6,90 €

Νο 262493 Πύργος ξύλινος Castillo
Διαστάσεις: 20Χ9,5Χ28 εκ.

19,90 €

Νο 262725 
Βάση ταξινόμησης από αφρώδες υλικό

 Διαστάσεις: 23Χ23 εκ.

7,90 €

αφρώδες υλικό

Νο 264626 Βάση γεωμετρικών σχημάτων & κλασμάτων
Διαστάσεις: 24,5Χ24,5Χ3 εκ.

13,90 €

Νο 268611  Stacking Blocks City
Διαστάσεις: 23 x 19,5 x 6 εκ.
Βάση + 16 blocks

13,20 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο  Τραινάκι  267515 count & color
Σετ 21 τεμ. Ηλικία: 2+. Μήκος: 40 εκ.  1 μηχανή  και 4 βαγόνια αριθμημένα, 
με τουβλάκια σε αντίστοιχο χρώμα και ποσότητα.  29,80 €



Νο 264607
Λογικά blocks ξύλινα
48 ξύλινa κομμάτια σε 4 σχήματα, 3 χρώματα, 
2 μεγέθη και 2 πάχη σε ξύλινη κασετίνα
Κασετίνα: 25Χ15,5Χ8 εκ.  

14,90 €

Νο 266552 Πίνακας ταξινόμησης για λογικά blocks
Διπλής όψης: σχήμα / χρώμα και σχήμα / μέγεθος και πάχος
Διαστάσεις: 48Χ34,5 εκ.

Νο 266530
Λογικά blocks

σε πλαστικό κουτί
60 blocks σε 5 σχήματα, 

3 χρώματα, 
2 μεγέθη & 2 πάχη.

9,90 €

Νο 264606 Pattern blocks ξύλινα  
Ξύλινη κασετίνα με 148 blocks σε
διάφορα σχήματα και χρώματα και
10 πατρόνο  
Διαστάσεις: 33Χ22,5 εκ. 

15,90 €

Ταξινόμηση κατά σχήμα, χρώμα, μέγεθος & πάχος!

7,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Λογικά blocks

new

Νο 262234 Junior geoland
Σετ 149 τεμ. 
Τα παιδιά μπορούν να δουν τον αντικατροπτισμό 
των σχεδίων τους και να ανακαλύψουν τις συμμετρίες 
τους. Το σετ αποτελείται από 3 ορθογώνιους και 
1 ημικυκλικό καθρέπτη, 1 βάση πλαστική με εσοχές 
τοποθέτησης, 30 blocks διαφόρων σχεδίων και 
χρωμάτων, 50 geostix καθώς και 64 προτυπωμένες 
κάρτες διπλής όψης με προτεινόμενα σχέδια. 

35,90 €

Λογικά blocks

Νο 263975 
Πίνακας - εκθετήριο πολλαπλών χρήσεων
Χρησιμοποιείται για την έκθεση διαφόρων στοιχείων
από χαρτί, χαρτόνι ακόμη και ξύλο όπως κάρτες,
φωτογραφίες, ασκήσεις κ.α.
Διαστάσεις: 104Χ81 εκ. 
  

Νο 263976 
Πίνακας - εκθετήριο 
121 τετραγωνιδίων
Διαστάσεις: 77X77 εκ. 
  

216 κάρτες 4,8Χ4,8 εκ. η κάθε μία.   
 Αριθμοί 0-100 και σύμβολα. 

 Κάθε κάρτα είναι τυπωμένη με μαύρο
στη μία πλευρά και κόκκινο στην άλλη 

32,50 €
17,90 €

26,50 €

Νο 263974 Κάρτες αριθμών σε κουτί



Shapio

No 262111 Κατασκευή Shapio
Περιλαμβάνει: 180 πλαστικά σχήματα σε 4 χρώματα, 5 κάρτες
με τυπωμένα παραδείγματα (τυπωμένες στις δύο πλευρές) 

38,00 €

Tangram game

No 262113 Κατασκευή Tangram game
Περιλαμβάνει: 16 πλαστικές κάρτες με παραδείγματα (η μία πλευρά
χρωματιστή η άλλη περίγραμμα) 6 ξύλινα tangram σε 6 χρώματα

49,00 €

Circle fun

No 262110 Κατασκευή κύκλων Circle fun
 Περιλαμβάνει: 180 πλαστικά σχήματα σε 6 χρώματα, 6 κάρτες

με τυπωμένα παραδείγματα (3 επίπεδα δυσκολίας) 
2 ξύλινες βάσεις

49,90 €

Φτιάξτε κύκλους...

Νο 263820 Mosaic art
Σετ 180 τεμαχίων σε πλαστικό
κουτί

16,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 264706 Βότσαλα ισσοροπίας Rainbow
 Σετ αποτελούμενο από 36 βότσαλα σε 6 διαφορετικά μεγέθη και χρώματα

Από πλαστικό υλικό που δεν γλιστράει Σε συσκευασία πλαστικού κουτιού 
Περιλαμβάνονται 20 προτυπωμένες διπλής όψης κάρτες 17,5Χ11,5 εκ. από 

 σκληρό χαρτόνι με πολλές ιδέες για κατασκευές

21,00 €

Νο 268464 Tangram με κάρτες
Το σετ περιλαμβάνει 28 κομμάτια tangrams σε 7 σχέδια
και 4 χρώματα από πλαστικό υλικό και 25 κάρτες τυπωμένες 
και στις 2 πλευρές. Συσκευασία πλαστικού κουτιού. 

Tangram

18,50 €

Βότσαλα Rainbow



Νο 263977 Γεωμετρικά σχήματα στην καθημερινότητα

Νο 263978 Topology game
Περιλαμβάνει: 14 γεωμετρικά στερεά, 50 φωτογραφίες συνδυασμών,
15 βέργες, 2 βάσεις στήριξης φωτογραφιών, 2 πλαστικές σακούλες
Συσκευασία κουτιού από σκληρό χαρτόνι

Topology game

ToPoLoGο Geo

73,90 €

23,90 €

38,90 €

22,90 €

Σουβλάκια με χάντρες

Νο 262807 Σχήματα αλυσίδα Shape links
3 σχήματα, 4 χρώματα, 500 τεμάχια σετ

9,90 €

3Χ3 εκ. 

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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7 γεωμετρικά στερεά + 35 κάρτες

Νο 263858 Χάντρες σουβλάκια σε ξύλινη κασετίνα
1 ξύλινο κουτί 33,5Χ33Χ4 εκ, 72 ξύλινα blocks,
10 κάρτες ξύλινα πατρόν, 10 sticks, 2 κορδόνια

Σύστημα αυτοδιόρθωσης

Νο 263870 Κατασκευή Topologo Geo
Περιλαμβάνει: 1 ξύλινο κουτί 25Χ25Χ12 εκ, 52 ξύλινα blocks,
30 κάρτες με εικόνες (3 επίπεδα δυσκολίας), 1 βάση, 2 βάσεις εικόνας



Νο 263997 
Κυβάκια κατασκευών forest

Συσκευασία πλαστικού κουτιού.
Περιλαμβάνει 
16 κυβάκια 5 εκ. και 6 πατρόν.

Εισάγει τα παιδιά στη μαθηματική έννοια της
συμμετρίας, της αλληλουχίας και της σύγκρισης!

Νο 263995 
Κυβάκια κατασκευών διάφανα

Κυβάκια κατασκευών

Συσκευασία πλαστικού κουτιού.
Περιλαμβάνει 
16 κυβάκια 5 εκ. και 6 πατρόν.

21,00 €

21,00 €

Περιλαμβάνει:
1 ξύλινο κουτί 38Χ29 εκ.
2 ξύλινους πίνακες
48 μαγνητικά σχήματα
28 πλαστικά προσχέδια

Νο 266522 Κατασκευή Magnet Formentera

Magnet Formentera

83,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Tastaro

Περιλαμβάνει: 
8 ξύλινa σχήματα, 
32 ξύλινες κάρτες,
3 πάνινες τσάντες

Νο 262463
Παζλ σκιών Tastaro

23,90 €

Ταιριάξτε τα σχήματα

Νο 264703 Pattern blocks classroom set
Τα Pattern blocks είναι ένα εξαιρετικά εύελικτο εργαλείο που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη και την κατανόηση μαθηματικών 
εννοιών. To σετ περιλαμβάνει 1500 blocks σε 6 σχήματα και 6 
χρώματα και προτυπωμένες κάρτες διπλής όψης με ασπρόμαυρη 
αλλά και έγχρωμη εκδοχή. Συσκευασία πλαστικού παιχνιδόκουτου.

 

64,00 €



Νο 266550
Μωσαϊκό με τετράγωνες ψηφίδες
Περιλαμβάνει: 1 πάνελ 39Χ39 εκ. , 
350 ψηφίδες  23Χ23 χιλ σε 12 χρώματα και 
6 πατρόν με εικόνες

Νο 266551
Μωσαϊκό βρες και κάρφωσε
Περιλαμβάνει: 
200 μωσαϊκά κομμάτια ξύλινα (σε 9 σχήματα & 4 χρώματα)
4 ξύλινα σφυράκια
4 πινακάκια φελλού 25Χ15,5Χ1 εκ.
4 πατρόν με εικόνες
1 πλαστικό κουτί αποθήκευσης

Νο 266558 Πατρόν για μωσαϊκό βρες και κάρφωσε
2 κάρτες 24,5Χ15,5 εκ. & 8 κάρτες 12,5Χ7,5 (διπλής όψης)

Bρες και κάρφωσε

35,50 €

41,50 €

8,50 €

Νο 268449 Ψηφιδωτό Weplay Beanstalk
Περιλαμβάνει: 180 ψηφίδες, 2 πίνακες 20Χ20 εκ, 2 καθρέφτες

44,00 €

Ψηφίδα: 19 χιλ.

Νο 266537
Βρες και κάρφωσε Φάρμα
Περιλαμβάνει: 
17 κομμάτια ξύλινα, 1 ξύλινο σφυράκι, 1 πινακάκι φελλού, 
19,5Χ19,5 εκ. και καρφάκια

14,90 €

Νο 264627 
Tack Zap οχήματα
Περιλαμβάνονται 1 πίνακας φελλού,
45 ξύλινα εξαρτήματα, 1 σφυρί, καρφάκια
και 5 κάρτες - πατρόν διπλής όψης 

9,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Τετράγωνες ψηφίδες



Πλαστικό κιβώτιο 
αποθήκευσης 
για τις ψηφίδες  

12 κάρτες με διάφορα θέματα 
για τη δημιουργία μωσαϊκών 

Ο πίνακας μπορεί να στηριχθεί 
σε τραπέζι, σε καβαλέτο ζωγραφικής 
ή να τοποθετηθεί στον τοίχο  

 Μεγάλες ψηφίδες για να μπορούν 
εύκολα να δουλέψουν τα 

παιδικά χεράκια  

Νο 263905 Κατασκευή με ψηφίδες
Το σετ περιλαμβάνει: 6 διάφανους πίνακες 31Χ21 εκ. 6 φιγούρες πατρόν 
1300 ψηφίδες σε πλαστικό κουτί 

15 mm

Νο 262480
Μωσαϊκό γιγάντιο 

με πίνακα & κάρτες
Περιλαμβάνει:

1 πίνακα εργασίας 84Χ70 εκ.
12 κάρτες με διάφορα θέματα

240 γιγάντιες ψηφίδες σε 4 σχήματα & 4 χρώματα 

 Ψηφίδες

Νο 268512 Μωσαϊκό Superpegs
Περιλαμβάνει:
6 πινακάκια διάφανα 38Χ30 εκ.
12 πατρόν για τα πινακάκια πλαστικά
240 ψηφίδες σε 4 σχήματα και 4 χρώματα
μέσα σε κουτί αποθηκευτικό
 

48,50 €

110,00 €

159,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 266501 
Ανθρώπινος σκελετός 
στο μέγεθός μου!
Μπορεί να φορεθεί 
από τα παιδιά πολύ
εύκολα!

Φυσικό μέγεθος!

Νο 266503 Κάρτες δες τον σκελετό των ζώων
16 πλαστικές κάρτες 25,5Χ20,5 εκ. Αν τις κοιτάξουμε 
στο φως βλέπουμε τον σκελετό του κάθε ζώου!

Νο 268477
Μοντέλο ανθρώπινου
σκελετού σε μικρό
μέγεθος

 
Ύψος: 80 εκ. 29,90 €

24,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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59,50 €

Νο 263876 Ανθρώπινη ανατομία 

Ανατομία του ανθρώπινου σώματος

56 εκ. 

Δείχνει τα κυριότερα μέρη
του ανθρώπινου σώματος
με ρεαλιστικό τρόπο. 
Τα παιδιά μαθαίνουν για 
τη σχέση και την 
τοποθεσία των διαφόρων
οργάνων μέσα στο 
σώμα μας καθώς τα 
αγγίζουν και τα 
συναρμολογούν. 
Διασπάται σε 45 κομμάτια. 

84,00 €

Νο 263889 Κούκλα ανατομίας
με ρεαλιστικές λεπτομέρειες.

Διασπάται σε 11 κομμάτια

Κούκλα ανατομίας

Νο 268472 Μοντέλο αφτιού μεγάλο
Διαστάσεις: 44Χ28Χ14 εκ. 

59,00 €

86,00 €

Νο 26 0 Μοντέλο εγκύου γυναίκας 845  
Το διάφανο δέρμα επιτρέπει στα παιδιά 
να κατανοήσουν καλύτερα  την ανατομία 
του σώματος μιας εγκύου γυναίκας
Ύψος: 56 εκ. / 51 εξαρτήματα

56 εκ.69,00 €

50 εκ.



Νο 262141 
Το πρώτο μου στερεοσκόπιο
Άνετο κοίταγμα και από τα δύο μάτια, 
ρυθμιζόμενη απόσταση,
Μεγένθυση Χ 20 φορές, πραγματικά 

 οπτικά γυαλιά. Περιλαμβάνεται 
προστατευτικό κάλυμμα.

108,00 €

114,00 €

Νο 266557 Μοντέλο δοντιών Διαστάσεις: 11Χ9Χ7 εκ. 

Νο 268475 Μοντέλο καρδιάς Διαστάσεις: 10Χ6Χ5 εκ. 

Νο 268474 Μοντέλα ανθρώπινων δοντιών σετ 4 Ύψος: 17 - 23 εκ. Νο 268473 Μοντέλο ματιού μεγάλο 
Διάμετρος: 16 εκ. Ύψος: 21 εκ. 

15,50 €

48,00 €

38,00 €

31,50 €

Νο 268461 Μοντέλο δοντιών με οδοντόβουρτσα
2 φορές μεγαλύτερο από το φυσικό μέγεθος 

Μεγάλο μέγεθος

Μήκος οδοντόβουρτσας: 36 εκ. 

Μεγάλο μοντέλο δοντιών

Νο 26 Μοντέλο άνθους 8452 
Κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό σε σταθερή βάση
Διαστάσεις: 23Χ22 εκ. ύψος

34,00 €23,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 264203 Τηλεσκόπιο Geosafari
Ενθαρρύνει την εξερελυνηση και είναι 
εύκολο στη χρήση.
Βάρος:839 γρ.
Διαστάσεις: 50,3x23,1x11,4εκ.
Ηλικία: 3+
  

59,90 €

Νο 262140 Το πρώτο μου μικροσκόπιο
Τα παιδιά μαθαίνουν πως να χρησιμοποιούν 
ένα μικροσκόπιο. Μικροσκόπιο βιολογίας 
αλλά και ανατομίας. 
Περιλαμβάνονται διαφάνειες. 

new



19,70 €

Νο 263891 Ηφαίστειο 

Πώς και γιατί ένα ηφαίστειο εκρήγνυται;

Με φως και πραγματικό ήχο!

Μαγνήτης πέταλο 

Νο 263848 Μαγνήτης πέταλο
Για πειραματισμό με το μυστήριο 
του μαγνητισμού 

Νο 268478 Αναπαράσταση του κύκλου του νερού
Από που προέρχεται η βροχή; Γιατί τα ποτάμια ρέουν;
Με απλό και εύκολο τρόπο κατανοήστε τον κύκλο του νερού στη φύση

Νο 268479 Κit μαγνητισμού
Το σετ αποτελείται από 65 εξαρτήματα για την 
εξερεύνηση και την κατανόηση του μαγνητισμού 

58,00 €

24,90 €

8,90 €

31,00 €

Νο 262810 
Μαγντηικό σετ με ράβδους και μπίλιες
Το σετ αποτελείται 2 ράβδους και 20 μπίλιες

6,50 €

Νο 265169 Σετ 2 σούπερ μαγνήτες
Βοηθάει τα παιδιά να ανακαλύψουν και να νιώσουν τη δύναμη του 
μαγνητισμού Μήκος: 6 εκ. 

15,50 €

Νο 267446 Ηλιακό σύστημα
Περιλαμβάνει όλους τους πλανήτες
του ηλιακού συστήματος. Διαστάσεις: 34,3 x 25,4 x 16,5 εκ.

47,50 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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21 εκ. 

264219 Πέταλο μαγνητικό
1 τεμάχιο / Μήκος: 12 εκ.
Ηλικία: 3+  
 

4,20 €

264220 
Ράβδοι μαγνητικοί
Σετ 6 τεμάχια 
Μήκος: 19 εκ. 
Ηλικία: 3+  
 

18,90 €

new

264217
Εργαστήριο με μαγνήτες
119 εξαρτήματα
Ηλικία: 5+ 
 

39,50 €

new

Νο 264264 μαγνητών  Kit 
Σετ 39 τεμ. Ηλικία: 5+.
Περιλαμβάνεται ράβδος, 
2 δαχτυλίδια με βάση,
μπάρα, 2 μπάλες, πέταλο, 
κορδόνι, 30 χρωματιστά 
δισκάκια και οδηγίες με 
10 δραστηριότητες.  

new

new

Μαγνήτες



Νο 262142 Μεγενθυτικός φακός
 

Νο 262148 Βάζο κενού αέρος
 

8,20 €

27,00 €

23 εκ. 

13X11 εκ. 

Νο 262143 
Πολυθερμόμετρο
 

7,90 €

33 εκ. 
Από -30C  έως +110Co o

Νο 262144 Πυξίδα
 

2,90 €

5 εκ. 

Νο 234610 Μεγενθυτικός φακός

3,90 €

Νο 262183 
Θερμόμετρο τάξης

 38 εκ. 
Από -40C  έως +50Co o

7,20 €

Θερμόμετρα

Μεγενθυτικοί φακοί

Νο 262184 Σπιτάκι εντόμων 
20 εκ. 
 

12,90 €

Νο 262185 Παρατηρητήριο εντόμων 

 

10,10 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 264215
Ποδιά και γυαλιά εργαστηρίου σετ

.Για ηλικίες: 3-6 ετών

  

23,90 €

new

Νο 263888 
Σετ παρατήρησης 

υδρόβιας ζωής
Μεγάλο διάφανο κουβαδάκι, 

δίχτυ, μεγενθυτικός φακός 
και τσιμπίδα 

11,00 €

Νο 264206 Κυάλια παιδικά
Ηλικία: 3+ 
  

14,90 €

new



Kαραμελοχρώματα XXL

Νο 266565
Επιδαπέδιο παιχνίδι καραμελοχρώματα XXL
Πάνω στο χαλάκι υπάρχουν 41 καραμέλες (13 εκ.)
με συνδυασμούς διαφόρων χρωμάτων. 
Τα παιδιά πετούν τα 3 ζάρια και προσπαθούν να 
βρουν και να πάρουν 1 καραμέλα με συνδυασμό
χρωμάτων που δείχνουν τα ζάρια. Αυτός που θα 
συγκεντρώσει τις περισσότερες καρεμέλες είναι ο νικητής.

13 εκ.

52,00 €

Τα σχαντζοχοιράκια

Νο 266504 Επιτραπέζιο παιχνίδι τα σκαντζοχοιράκια
Οι παίκτες προσπαθούν να γεμίσουν τους σκαντζόχοιρους με τα αγκάθια τους
πετώντας το ζάρι. Αυτός που θα βάλει πρώτος 30 αγκάθια στον σκαντζόχοιρό του
είναι ο νικητής! Περιλαμβάνονται: 1 ξύλινο ταμπλό 37Χ37 εκ., 120 αγκαθάκια,
1 καλάθι και 2 ζάρια

Επιτραπέζιο παιχνίδι

38,90 €

Τα παιδιά πετούν το ζάρι και τοποθετούν τη 
φιγούρα τους στη διαδρομή προς το Νηπιαγωγείο 
αποφεύγοντας τους κινδύνους. Στο τέλος του 
παιχνιδιού τα παιδιά συνειδητοποιούν ότι διαλέ-
γοντας την μακρινότερη διαδρομή φτάνουν στον 
προορισμό τους με μεγαλύτερη ασφάλεια. 
Περιλαμβάνεται πίνακας από σκληρό χαρτόνι 
51Χ36 εκ. πάχους 2,4 χιλ., 4 φιγούρες και 2 ζάρια

18,50 €
Νο 262823 
Επιτραπέζιο παιχνίδι 123...Stop

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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123... Stop!

Νο 268561
Επιτράπεζιο παιχνίδι Shapy
45 τεμ.  Παίκτες: 1-8. Ηλικία: 4+. 
41 χρωματιστά δισκάκια με σχήματα,
3 ζάρια καθώς και 1 χαλάκι. Το παιδί 
ρίχνει τα ζάρια και πρέπει να βρει 
ένα δισκάκι με τον συνδυσμό των 
σχημάτων που σχηματίζουν τα ζάρια. 

19,90 €

new
Shapy

1 - 8

1 - 8



Χαρούμενη φάρμα

Νο 266508 Επιτραπέζιο χαρούμενη φάρμα
Οι παίκτες προσπαθούν να μαζέψουν ζώα και τα ανταλλάσουν 
για άλλα ζώα. Αυτός που θα έχει στο τέλος 2 αγελάδες, παίρνει το τρακτέρ 
και είναι ο νικητής! 

Περιλαμβάνονται: 1 χαρτονένιο ταμπλό 
37Χ37 εκ., 4 φιγούρες, 20 κοκόρια, 15 
πρόβατα, 5 αγελάδες, 1 τρακτέρ, 3 displays, 
3 σήματα ζώων και ένα ζάρι

26,90 €

Νο 268552 Γκρινιάρης & Φιδάκι
Δύο κλασικά επιτραπέζια παιχνίδια για παιδιά, 
Γκρινιάρης και το Φιδάκι διασκεδάζουν 
διαχρονικά μικρούς και μεγάλους! 
Το κουτί περιέχει έναν πίνακα δύο όψεων, 
πιόνια και ζάρι.

8,20 €

Νο 268551 Ψαρέματα
Ψάρια, αντικείμενα, θαλάσσια ζώα! 
Ρίξε το αγκίστρι σου και πιάσε όσα 
περισσότερα μπορείς!
Υπολόγισε την αξία τους και γίνε εσύ ο 
νικητής.

9,70 €

Νο 268553 Cook a box
Από το ψυγείο, το ντουλάπι και το καλάθι με τα φρούτα και τα λαχανικά, 
βρες τα νόστιμα υλικά που χρειάζεσαι για τη λαχταριστή συνταγή που θα διαλέξεις. 
Μάζεψε πρώτος τα υλικά σου, μάθε τις λέξεις στα Aγγλικά και γίνε ο σεφ της ημέρας! 
Όλες οι λέξεις στις κάρτες συνταγών είναι γραμμένες στα αγγλικά και οι μικρές 
κάρτες υλικών στα Eλληνικά. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ο κάθε παίχτης 
προσπαθώντας να βρει και να τοποθετήσει τα σωστά υλικά στη συνταγή του, 
μαθαίνει με διασκεδαστικό τρόπο τις λέξεις στα Aγγλικά ή αντίστοιχα στα Eλληνικά. 
Ένα διασκεδαστικό και εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά και γονείς, μαθητές και δασκάλους!
7 καρτέλες συνταγών. 112 κάρτες υλικών. 1 χρωματιστό ζάρι. 2 κάρτες σύνοψης γύρου.   

Ηλικία: 4+

Νο 2686 78 Παιχνίδι Animal Carnival
Περιλαμφάνονται 24 φιγούρες ζώων και 2 ζάρια. 
Διαστάσεις: 32 x 21 x 4,5 εκ.

12,20 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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15,00 €

Νο 268559
Επιτράπεζιο Catch the number  
51 τεμ. Παίκτες: 2-4. Ηλικία: 5+. Μήκος: 3,5 εκ.
Το σετ περιλαμβάνει 40 ξύλινους αριθμούς, 3 ζάρια,
4 κάρτες και 4 πιόνια. Κερδίζει ο παίκτης που θα 
συλλέξει πρώτος τους περισσότερους πόντους.

20,30 €

new
5+



Οι μαγισσούλες...
μαγειρέυουν και αν
το χρώμα κάτω 
από το μανιτάρι
είναι ίδιο με αυτό
που θα φέρει το
ζάρι μπορεί να 
τοποθετηθεί στο 
καζάνι. Το παιδί 
που θα γεμίσει 
πρώτο το καζάνι
του με μανιτάρια
είναι ο νικητής! 

Μεγάλο μέγεθος:
60Χ60Χ2,7 εκ.
Ύψος μανιταρ.: 4,5 εκ.

Νο 263846 Επιτραπέζιο παιχνίδι Μαγισσομαγειρέματα XXL

68,00 €

Μαγισσομαγειρέματα

Μέγεθος: XXL

Νο 266563
Επιτραπέζιο παιχνίδι παντομίμα
Τα παιδιά πετούν το ζάρι και 
τοποθετούν τη φιγούρα τους στο 
χρώμα που τους υποδεικνύει. Στη 
συνέχειa πρέπει να μιμηθούν ή 
να περιγράψουν αυτό που δείχνει 
το τετραγωνάκι, χωρίς να αναφέρουν το όνομά του!

18,90 €

Pandomima

Νο 262828
Eπιτραπέζιο Το νησί του θησαυρού

 

38,90 €

Οι πειρατές προσπαθούν να φτιάξουν γέφυρες προκειμένου να φτάσουν στο νησί και να πάρουν τον θησαυρό! 
Περιλαμβάνει: 1 ξύλινη επιτραπέζια βάση 34,5Χ34,5 εκ., 4 πειρατές, 80 τουβλάκια, 1 φοίνικας, 1 ζάρι Κάτω από τον φοίνικα υπάρχει 
μέρος όπου μπορεί να τοποθετηθούν καραμελάκια ως ...θησαυρός!

Πιάσε με
4 φίλοι θέλουν να οργανώσουν έναν ομαδικό αγώνα
δρόμου! Κάθε ομάδα δρομέων έχει το δικό της χρώμα.
Ποια ομάδα θα καταφέρει να τερματίσει πρώτη;
Περιλαμβάνει: 1 ξύλινη επιτραπέζια βάση 37Χ37 εκ.,
16 ξύλινες φιγούρες, 1 ζάρι
Το νησί με τις χελώνες
Στο μεγάλο νησί μόλις τα χελωνάκια βγήκαν από τα αυγά 
τους και θέλουν να φύγουν από την φωλιά τους!
Μπορούνε να ακούσουν τον ήχο της θάλασσας από 
μακριά αλλά δεν την βλέπουν! Ποιο χελωνάκι θα καταφέρει
να φτάσει πρώτο στη θάλασσα;
Περιλαμβάνει: 1 ξύλινη επιτραπέζια βάση 37Χ37 εκ.,
6 χελωνάκια, 1 ζάρι

74,90 €
Νο 262826
Σετ 2 επιτραπέζια 
Πιάσε με & Το νησί με τις χελώνες

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Το νησί του θησαυρού

5+

3+

2 - 6



Νο 266547 Ζάρια 15 τεμ. / 15 χιλ.

Νο 266548 Πιόνια 24 τεμ. / 24 χιλ. 

Zάρια & πιόνια

4,50 €

3,90 €

Νο 262827
Σετ 2 επιτραπέζια Mariposa & Squiro
Mariposa
Ήρθε πάλι η Άνοιξη και οι πεταλούδες βγήκαν στο
λιβάδι! Το παιδί που θα βρει πρώτο 5 πεταλούδες 
ίδιου χρώματος με τους συνδυασμούς χρωμάτων
των ζαριών βγαίνει νικητής!
Περιλαμβάνει: 1 ξύλινη επιτραπέζια βάση 37Χ37 εκ.,
20 πεταλούδες, 3 ζάρια

Squiro
Κάθε σκίουρος θέλει να μαζέψει βελανίδια για τον
χειμώνα όσο πιο γρήγορα γίνεται! Αλλά υπάρχει 
επίσης ένα ποντίκι προσπαθεί να κλέψει ένα 
βελανίδι! Τυχερά τα σκιουράκια που ακούνε τη σοφή
κουκουβάγια και μαζεύουν γρήγορα τα βελανίδια!
Περιλαμβάνει: 1 ξύλινη επιτραπέζια βάση 37Χ37 εκ.,
20  βελανίδια και 1 ζάρι

 

74,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Μariposa & Suiro

Νο 262222
Πιόνια χρωματιστά ξύλινα
Σετ 5 τεμ. 12,5x7x2 εκ.

5,50 €

new new

Νο 262223
Ζάρια χρωμάτων ξύλινα

 Σετ 8 τεμ. Διαστάσεις: 20x20 χιλ.

5,50 €

Νο 262224 
Κούπα με ζάρια σετ
Ηλικία: 3+ 
Σετ κούπα με 6 ζάρια. 

5,50 €

new

new

Νο 268560
Επιτράπεζιο Banditti
53 τεμ.  Παίκτες: 2-4. Ηλικία: 4+. 
Μάντεψε που έχουν κρύψει τα αντικείμενα οι ληστές 
μέσα στα διάφορα σημεία του σπιτιού. Κερδίζει όποιος 
συλλέξει πρώτος 5 αντικείμενα.
Περιλαμβάνονται 4 σπιτάκια, 4 σακίδια, 20 αντικείμενα και 1 ζάρι 

32,40 €

Banditti



No 262543 Memo touch game
32 ξύλινα κομμάτια 6Χ6 εκ. 

9,40 €

Νο 268422 Memo game ζωάκια 
32 ξύλινα κομμάτια 5X5 εκ. 

10,90 €

Νο 268415 Memo game animals
32 ξύλινα κομμάτια 6,5X6,5 εκ. 

12,60 €

Νο 263809 Μέμο Game ζωάκια
Περιλαμβάνονται πίνακες με διαφορετικά
θέματα

17,50 €

Νο 268430 
Ντόμινο πασχαλίτσες
28 κομμάτια 3Χ6 εκ. 

7,20 €

Μemo 

No 262570 Memo σκιών
16 ξύλινα κομμάτια 5Χ5 εκ. 

7,90 € Νο 262136 Ντόμινο με φρούτα & λαχανικά
24 τεμάχια 4Χ8 εκ. 

19,00 €

Domino

Memo φυτά / δέντρα και οι καρποί τους

Νο 268410 Μέμο φυτά / δέντρα & καρποί
32 κομμάτια σε ξύλινη κασετίνα

8,00 €

No 262549 Memo game προβατάκια 9,90 €

Memo 

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 262587 Memo maxi Διάστημα

17 θέματα, 
34 κάρτες
9Χ9 η κάθε μία
από σκληρό 
χαρτόνι

13,90 €

Μemo maxi Μμημεία στον κόσμο 

Νο 262150 Memo maxi Μνημεία στον κόσμο
17 θέματα, 34 κάρτες 9Χ9 η κάθε μία από σκληρό χαρτόνι

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 268711 Domino σε ξύλινη κασετίνα
Περιλαμβάνει 55 τουβλάκια.
Διαστάσεις κασετίνας: 25,7Χ6Χ4,5 εκ.

11,20 €

Νο 263830 Μπιλιάρδο
Ηλικία:6+. Διαστάσεις: 92x55x19,5 εκ.
Περιλαμβάνει 1 τραπέζι μπιλιάρδου, 2 στέκες, 16 μπάλες, 
1 τρίγωνο, 1 βούρτσα και 1 κιμωλία.96,60 €

Νο 264746
Ποδοσφαράκι
Ξύλινο. Ηλικία:3+ Διαστάσεις: 37,6x45x10 εκ.

64,50 €

Νο 264751 Pinball
Ξύλινο. Ηλικία:3+. Διαστάσεις: 38,5x47,7x11 εκ.

64,00 €

new

new

new

new

Νο 262572 Επιτραπέζιο παιχνίδι Sketchy
Tι θα μπορούσε να είναι στο σκίτσο; ένα σπίτι; ένα αυτοκίνητο; μήπως μία γάτα; 
Ο ένας παίχτης ζωγραφίζει και οι υπόλοιποι μαντέβουν 
Περιλαμβάνεται ένας εξαγωνικός πίνακας 50Χ43 εκ. 36 ξύλινα
πλακάκια με σκίτσα, 6 κιμωλίες και ένα σφουγγάρι

31,50 €

Sketchy

4+

2 - 6

13,90 €



Νο 264630 Memo άγριων ζώων
32 (16 ζεύγη) στρόγγυλα ξύλινα κομμάτια 
διαμέτρου 4,5 εκ. 
  

Νο 264631 Memo μικρά ζωάκια
32 (16 ζεύγη) στρόγγυλα ξύλινα 
κομμάτια διαμέτρου 4,5 εκ. 
  

7,50 €

7,50 €

Νο 268444 
Λόττο παζλ ποιος τρώει τι?
Διαστάσεις: 18Χ18 εκ. 

Νο 268445 Λόττο παζλ ποιος ζει πού?
Διαστάσεις: 18Χ18 εκ. 

Νο 268446 
Λόττο παζλ τα ζώα και τα μικρά τους
Διαστάσεις: 18Χ18 εκ. 

Lotto puzzle Lotto puzzle

6,90 €

6,90 €
6,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 262541
Ντόμινο ζωάκια της φάρμας
Σετ 28 τεμ. Ηλικία: 3+. Διαστάσεις: 21x19x4,5 εκ.
28 ξύλινα κομμάτια με ζωάκια φάρμας και 
διάσταση 7x3,5x4,5 εκ. το κάθε ένα. 
 

6,90 €

Νο 264632
Ντόμινο άγριων ζώων
28 ξύλινα κομμάτια διαστάσεων 
7Χ3,5 εκ. το κάθε ένα
  

6,90 €

new

No 266579 Παζλ σκιών ζωάκια (τσόχινο)
Διαστάσεις: 80Χ50 εκ.

Γιγάντια παζλ σκιών

23,90 €

Νο 268411 
Memo game traffic
32 ξύλινα κομμάτια 
7,5X5 εκ. 

13,90 €

Domino

Domino



No 262658
Μοκετάκια Triopuzzle
Άγρια ζώα
10 ζωάκια (από 3 τεμάχια το κάθε ένα)
Διαστάσεις: 43,5Χ29 εκ. 

No 262659
Μοκετάκια Triopuzzle
Ζώα φάρμας
28 τεμάχια 29Χ14,5 εκ. 

44,00 €

44,00 €

No 262660 
Μοκετάκια Φτιάξε τα οχήματα 15 οχήματα (30 τεμάχια 29Χ29 εκ.)

44,00 €

Μοκετάκια παζλ

No 262818 Μοκετάκια Καστροπολιτεία
30 τεμάχια 29Χ29 εκ. 

86,00 €

Νο 262629 Σετ 4 παζλ τα χρωματιστά τραινάκια 
Συνολικά 32 ξύλινα κομμάτια ,
Διαστάσεις κάθε παζλ: 40Χ7,7 εκ. 

9,90 €

Νο 268555
Baby puzzles Ζώα της φάρμας
6 παζλ από σκληρό χαρτόνι
2 Χ 2 κομμάτια, 2 Χ 3 κομμάτια
και 2 Χ 4 κομμάτια

Νο 268556
Baby puzzles Ζώα της ζούγκλας
6 παζλ από σκληρό χαρτόνι
2 Χ 2 κομμάτια, 2 Χ 3 κομμάτια
και 2 Χ 4 κομμάτια

4,30 € 4,30 €

Νο 268557
Baby puzzles Οχήματα
6 παζλ από σκληρό χαρτόνι
6 κομμάτια το κκάθε ένα

Νο 268558
Baby puzzles Παιχνίδια
6 παζλ από σκληρό χαρτόνι
2 Χ 2 κομμάτια, 2 Χ 4 κομμάτια
και 2 Χ 6 κομμάτια

4,30 €4,30 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Τα στάδια εξέλιξης της εγκυμοσύνης  

Νο 262654 Παζλ 5 επιπέδων η εγκυμοσύνη
Διαστάσεις: 29Χ15 εκ. 

27 τεμ

Νο 262625 Παζλ 5 επιπέδων παππούς & γιαγιά
 Διαστάσεις: 29Χ21 εκ. Ξύλινο παζλ

Νο 262525
Παζλ 4 επιπέδων Η μέρα μου 
Διαστάσεις: 20Χ20 εκ. / 46 τεμ.  

Νο 262526
Παζλ 4 επιπέδων Οι διακοπές μου 
Διαστάσεις: 20Χ20 εκ. / 44 τεμ.  

 8,50 €

 8,50 €

 17,50 €

29,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 264639 
Παζλ το σώμα μου 5 σε 1 κορίτσι 
Ξύλινο. Ηλικία: 4+. Διαστάσεις: 14,5x29,5x2 εκ. 

17,80 € Νο 264640 
Παζλ το σώμα μου 5 σε 1 αγόρι
Ξύλινο. Ηλικία: 4+. Διαστάσεις: 14,5x29,5x2 εκ. 

17,80 €

29 τεμ
29 τεμ

Αγόρι
Κορίτσι

new new

40 τεμ

new

Νο 6 9 Παζλ το ανθρώπινο το σώμα2 410   
Ηλικία: 3-6. Διαστάσεις: 49,5x25,3 εκ. το κάθε ένα
Ιδανικό για την ανακάλυψη του ανθρώπινου σώματος και για 
το πως μοιάζει εξωτερικά και εσωτερικά.  3 μεγάλα παζλ διπλής 
όψης, σώμα ντυμένο και γυμνό, αγοριού και κοριτσιού, σκελετός 
και ζωτικά όργανα. Κατασκευασμένο από εύκαμπτο υλικό πολύ 
ανθεκτικό που καθαρίζεται εύκολα. 

33,00 €



Κάθε επίπεδο απεικονίζει ένα στάδιο εξέλιξης για το τελικό προϊόν σε κάθε θέμα

Διαστάσεις: 14,5Χ14,5 εκ.

30 τεμ

Νο 262640 
Παζλ επιπέδων κολοκυθιά

Παζλ 5 επιπέδων ξύλινα, με εξαιρετική εκτύπωση, διαστάσεων: 14,5Χ14,5 εκ.  

30 τεμ

μπανάνα

κολοκύθα
 

φράουλα
 

πατάτα
 

καρότο
 

μήλο

τσάι
 

30 τεμ

30 τεμ

30 τεμ

30 τεμ

30 τεμ

Νο 262604 
Παζλ επιπέδων καρότο

Νο 262605 Παζλ επιπέδων φραουλιά

Νο 262606 Παζλ επιπέδων μηλιά

Νο 262613 
Παζλ επιπέδων πατάτα

Νο 262639 
Παζλ επιπέδων μπανανιά

Νο 262622 Παζλ επιπέδων τσάι

Διαστάσεις: 14,5Χ14,5 εκ.

Διαστάσεις: 14,5Χ14,5 εκ.

Διαστάσεις: 14,5Χ14,5 εκ.

Διαστάσεις: 14,5Χ14,5 εκ.

Διαστάσεις: 14,5Χ14,5 εκ.

 12,50 €

 12,50 €

 12,50 €

 12,50 €

 12,50 €

 12,50 €

 12,50 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 262619 Παζλ επιπέδων η πεταλούδα

Διαστάσεις: 20,5Χ20,5 εκ. 

Διαστάσεις: 20,5Χ20,5 εκ. 

19,90 €

19,90 €

Νο 262820 Παζλ ανακάλυψης Δάσος
Διαστάσεις: 20,5Χ20,5 εκ. / 3 επίπεδα

14,70 € Νο 262821 Παζλ ανακάλυψης Κήπος
Διαστάσεις: 20,5Χ20,5 εκ. / 3 επίπεδα

14,70 €

Νο 264610
Παζλ 4 επιπέδων ο κόκορας
Διαστάσεις: 18Χ18 εκ. 
  

7,00 €
Νο 264611
Παζλ 4 επιπέδων το βατραχάκι
Διαστάσεις: 18Χ18 εκ. 
  

7,00 €

Νο 264612
Παζλ 4 επιπέδων η πεταλούδα
Διαστάσεις: 18Χ18 εκ. 
  

7,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 262618 Παζλ επιπέδων ο βάτραχος

Νο 268718 Παζλ επιπέδων σαλιγκαράκι
Ξύλινο παζλ 4 επιπέδων. 
Περιλαμβάνει 11 κομμάτια.
Διαστάσεις: 18Χ12,5Χ1,5 εκ.

6,90 €

new new

Νο 268719 Παζλ επιπέδων κουκουβάγια
Ξύλινο παζλ 4 επιπέδων. 
Περιλαμβάνει 11 κομμάτια.
Διαστάσεις: 20Χ14,5Χ1,5 εκ..

6,90 €

Νο 268717 Παζλ επιπέδων πεταλούδα
Ξύλινο παζλ 5 επιπέδων. 
Περιλαμβάνει 5 κομμάτια.
Διαστάσεις: 17,5Χ13,5 εκ..

7,20 €

new



Νο 262630
Παζλ επιπέδων 
το ατύχημα

Νο 262612
Παζλ επιπέδων 
η πυρκαγιά

Διαστάσεις: 29,5Χ20,5 εκ. 

Διαστάσεις: 29,5Χ20,5 εκ. 

66 τεμ

Τι γίνεται όταν ένα παιδί δεν προσέχει στο δρόμο;

Τι γίνεται όταν ένα σπίτι παίρνει πυρκαγιά;

58 τεμ

Διαστάσεις: 29,5Χ20,5 εκ. 

Τι γίνεται όταν συμβεί στο αυτοκίνητο ένα μικροατύχημα;

Νο 262614 
Παζλ επιπέδων το αυτοκίνητο 

52 τεμ

Διαστάσεις: 29,5Χ20,5 εκ. 
Νο 266526 Παζλ επιπέδων απότομη καταιγίδα

24,90 €

24,90 €

24,90 €

24,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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58 τεμ



Νο 262701 
Παζλ επιπέδων ελεφαντάκια

Διαστάσεις: 15Χ11εκ. / 6 κομμάτια

8,20 €
8,20 €

Νο 262702 
Παζλ επιπέδων κροκοδειλάκια
Διαστάσεις: 15Χ11εκ. / 6 κομμάτια 

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%

Νο 268301 Παζλ επιπέδων Πασχαλίτσα κύκλος ζωής   Διαστάσεις: 16Χ16 εκ. 

Νο 268302 Παζλ επιπέδων Θαλάσσια χελώνα κύκλος ζωής  Διαστάσεις: 16Χ16 εκ. 

11,90 €

11,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Παζλ επιπέδων

Νο 268442 Παζλ μεγεθών ελέφαντας
Διαστάσεις: 17,5Χ13,5 εκ. 

Νο 268441 Παζλ πεταλούδα
Διαστάσεις: 18Χ14,5 εκ. 

Νο 268443 Παζλ ψαράκι
Διαστάσεις: 18Χ14,5 εκ. 

6,70 €

6,70 €

6,70 €

Παζλ επιπέδων Ξύλινα παζλ

Νο 262626 Παζλ μεγεθών αρκουδάκι
Διαστάσεις: 13,5Χ17,5 εκ. 

6,70 €

Ξύλινα παζλ

new

Νο 267506 
Παζλ 4 επιπέδων σχήματα 
Ηλικία: 2+. Διαστάσεις: 20x20 εκ.
 

12,10 €

new

Νο 268716 Παζλ επιπέδων κλάσματα κύκλου
Ξύλινο παζλ 6 επιπέδων. Περιλαμβάνει 21 κομμάτια.
Διαστάσεις: 12Χ12Χ2,1 εκ..

7,20 €



Νο 264615 Σετ 2 παζλ ζωάκια φάρμας και ζούγλας
Περιλαμβάνονται 2 ξύλινα παζλ διαστάσεων 22,5Χ22,5 εκ. 
από 9 κομμάτια το κάθε ένα

7,50 €

9 τεμ

24 τεμ

24 τεμ

24 τεμ

24 τεμ

Εξαιρετική εκτύπωση!

Νο 263804 Παζλ το λεωφορείο
Διαστάσεις: 40Χ28 εκ. 

Νο 263808 Παζλ τα γενέθλια
Διαστάσεις: 40Χ28 εκ. 

Νο 263805 Παζλ το Νηπιαγωγείο
Διαστάσεις: 40Χ28 εκ. 

Νο 263803 Παζλ η αγορά
Διαστάσεις: 40Χ28 εκ. 

Νο 268311 Παζλ τα ζωα στο δάσος
Διαστάσεις: 49Χ30 εκ. 

Νο 268312 Παζλ τα ζωα στη θάλασσα
Διαστάσεις: 49Χ30 εκ. 

 
ξύλινα

 
ξύλινα

 
ξύλινα

24 τεμ

15,50 €

15,50 €

15,50 €

12,70 €

12,70 €

No 268341 Παζλ ανακάλυψης στη λίμνη
Διαστάσεις: 49Χ30 εκ. 

12,70 €

24 τεμ

 
ξύλινα

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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24 τεμ

Νο 264638 
Παζλ εργοτάξιο 
Ξύλινο. Ηλικία: 3+. Διαστάσεις: 40,5x28,3x0,8 εκ. 

15,50 €

15,50 €



Νο 268426 Παζλ ιππικός όμιλος
96 κομμάτια / Διαστάσεις: 40Χ30 εκ. 

Νο 268417 Παζλ το κάστρο των ιπποτών
96 κομμάτια / Διαστάσεις: 37Χ27 εκ. 

96 τεμ

8,50 €

8,50 €

Νο 268424 Παζλ αγαπημένα μου κουτάβια
48 κομμάτια / Διαστάσεις: 40Χ30 εκ. 

48 τεμ

8,50 €

Νο 262520 Παζλ η Κιβωτός του Νώε
Διαστάσεις: 37Χ27 εκ. / 48 κομμάτια 8,90 €

48 τεμ

Νο 262831 Παζλ γίγας φάρμα
Διαστάσεις: 60Χ42 εκ. / 48 κομμάτια

21,00 €

48 τεμ

Νο 262832 Παζλ γίγας δεινόσαυροι
Διαστάσεις: 60Χ42 εκ. / 48 κομμάτια 21,00 €

48 τεμ

Νο 262540 
Σετ 4 παζλ Επείγοντα περιστατικά
Διαστάσεις: 40X15 εκ. / 14 κομμάτια 
το κάθε ένα

21,90 €

14 τεμ

Νο 262123 Παζλ 3 επιπέδων Ντύσε το αγόρι
Διαστάσεις: 20,5Χ30 εκ. 

Νο 262124 Παζλ επιπέδων Ντύσε το κορίτσι
Διαστάσεις: 20,5Χ30 εκ. 

Παζλ επιπέδων αγόρι & κορίτσι

19,00 € 19,00 €

21 τεμ
21 τεμ

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Ξύλινα παζλ με εξαιρετική εκτύπωση κι αγαπημένα θέματα!
96 τεμ



Νο 268421 Παζλ αγρόκτημα
24 κομμάτια / Διαστάσεις: 30Χ20 εκ. 

Νο 268420 Παζλ τα ζώα στους πόλους
24 κομμάτια / Διαστάσεις: 30Χ20 εκ. 

Νο 262527 Παζλ Επίσκεψη στον 
ζωολογικό κήπο
24 κομμάτια / Διαστάσεις: 30Χ20 εκ. 

24 τεμ

5,90 €
5,90 €

5,90 €

Νο 262159 Σετ 4 παζλ Παραμύθια
Διαστάσεις: 33Χ24 εκ. το κάθε ένα, 15 κομμάτια ανά παζλ, από πλαστικό εύκαμπτο υλικό

15 τεμ

27,50 €

24 τεμ

24 τεμ

Νο 262160 Σετ 4 παζλ Μεταφορικά μέσα
Διαστάσεις: 33Χ24 εκ. το κάθε ένα, 24 κομμάτια ανά παζλ, από πλαστικό εύκαμπτο υλικό

27,50 €

Εικόνες από τη ζωή του Ιησού

Νο 262833 
Παζλ Εικόνες από τη ζωή του Ιησού
4 παζλ Διαστάσεων: 20Χ15 εκ. 
το κάθε ένα 
12 κομμάτια το κάθε ένα

13,50 €

12 τεμ

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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No 263834 Κυκλικό παζλ οι 4 εποχές
Διάμετρος: 49 εκ. 

Ξύλινo
Διάμετρος: 49 εκ. 

29,90 €Νο 262822 Παζλ XXL Ο κύκλος της ζωής
Διάμετρος: 49 εκ. / Πάχος: 6 χιλ.
 

29,90 €

49 τεμ

Επιδαπέδια γιγάντια ξύλινα παζλ

Μεγάλα κομμάτιαΝο 242550  
XXLΠαζλ εκπαιδευτικό αεροδρόμιο 

Ξύλινο παζλ με φιγούρες αεροδρομίου.
Αποτελείται από 49 κομμάτια.

Για παιδιά από 4 ετών και άνω.
Διάμετρος: 49 εκ.

Πάχος: 6 χιλ.

29,90 €

49 τεμ

new

No 264026 Παζλ Ελληνική σημαίας
Διαστάσεις: 37,1 Χ 26,1 Χ 2,5 εκ. 
Από μασίφ ξύλο οξιάς

27,00 €

Γιγάντια κυκλικά ξύλινα παζλ με εξαιρετική εκτύπωση κι αγαπημένα θέματα!



Νο 268621  
Παζλ παπάκι 9 τεμ
Διαστάσεις: 22,5 x 22,5 x 1 εκ.

3,90 € Νο 268622  
Παζλ αγελάδα 9 τεμ
Διαστάσεις: 22,5 x 22,5 x 1 εκ.

3,90 €
Νο 268623  
Παζλ λιοντάρι 9 τεμ
Διαστάσεις: 22,5 x 22,5 x 1 εκ.

3,90 €
Νο 268624  
Παζλ ιπποπόταμος 9 τεμ
Διαστάσεις: 22,5 x 22,5 x 1 εκ.

3,90 €

Νο 268625  
Παζλ αυτοκίνητο 9 τεμ
Διαστάσεις: 22,5 x 22,5 x 1 εκ.

3,90 € Νο 268626  
Παζλ πλοίο 9 τεμ
Διαστάσεις: 22,5 x 22,5 x 1 εκ.

3,90 €
Νο 268627  
Παζλ τραίνο 9 τεμ
Διαστάσεις: 22,5 x 22,5 x 1 εκ.

3,90 €
Νο 268628  
Παζλ αεροπλάνο 9 τεμ
Διαστάσεις: 22,5 x 22,5 x 1 εκ.

3,90 €

9 τεμ

9 τεμ
9 τεμ

9 τεμ

9 τεμ

Νο 262129 Αγαπημένη φάρμα
Διαστάσεις: 40Χ30 εκ. / 24 κομμάτια

11,40 €

Παζλ από σκληρό χαρτόνι με θέματα αγαπημένα παραμύθια

No 268314 
Κοκκινοσκουφίτσα
 

No 268315 Πινόκιο
 4,50 €

4,50 €

20 τεμ

No 268316 
Τα τρία μικρά γουρουνάκια
 

No 268317 Σταχτοπούτα

4,50 €

4,50 €

20 τεμ
20 τεμ

20 τεμ

Νο 262834 
Παζλ baby 4 σε 1 Ζώα φάρμας
4 παζλ διαστάσεων: 10Χ10 εκ. το κάθε ένα 
4 κομμάτια το κάθε ένα

Νο 262835 
Παζλ baby 4 σε 1 Άγρια ζώα
4 παζλ διαστάσεων: 10Χ10 εκ. το κάθε ένα 
4 κομμάτια το κάθε ένα

6,20 €
6,20 €

Σετ 4 παζλ Σετ 4 παζλ

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
339

Ξύλινα παζλ με εξαιρετική εκτύπωση κι αγαπημένα θέματα!

π
α

ζλ
 

24 τεμ



Σετ από 8 φωτογραφικά παζλ τα φοβερά έντομα

Σετ από 8 φωτογραφικά παζλ τα ζώα της φάρμας και τα μικρά τους

από έως9 τεμ 18 τεμ

από έως9 τεμ 18 τεμ

Νο 268308 Παζλ ζώα της φάρμας
Σετ 8 παζλ / Διαστάσεις: 30Χ22 εκ. το κάθε ένα

21,90 €

Νο 268307 Παζλ φοβερά έντομα
Σετ 8 παζλ / Διαστάσεις: 30Χ22 εκ. το κάθε ένα

21,90 €

ξύλινα

ξύλινα

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 268634  
Παζλ παιδική χαρά 16 τεμ.
Διαστάσεις: 30 x 22,5 x 1 εκ.

4,90 €

Νο 268635  
Παζλ μεταφορικά μέσα 16 τεμ.
Διαστάσεις: 30 x 22,5 x 1 εκ.

4,90 €

Νο 268636  
Παζλ πειρατικό 16 τεμ.
Διαστάσεις: 30 x 22,5 x 1 εκ.

4,90 €

Νο 2686   29
Παζλ φάρμα 16 τεμ.
Διαστάσεις: 30 x 22,5 x 1 εκ.

4,90 €
Νο 268630  
Παζλ σαφάρι 16 τεμ.
Διαστάσεις: 30 x 22,5 x 1 εκ.

4,90 €
Νο 268631  
Παζλ ζουζούνια 16 τεμ.
Διαστάσεις: 30 x 22,5 x 1 εκ.

4,90 €

Νο 268637  
Παζλ μεταφορικά μέσα 24 τεμ.
Διαστάσεις: 30 x 22,5 x 1 εκ.

4,90 €

Νο 268632  
Παζλ ωκεανός 16 τεμ.
Διαστάσεις: 30 x 22,5 x 1 εκ.

4,90 €

Νο 268633  
Παζλ κατοικίδια 16 τεμ.
Διαστάσεις: 30 x 22,5 x 1 εκ.

4,90 €

Νο 268638  
Παζλ οχήματα κατασκευών 24 τεμ.
Διαστάσεις: 30 x 22,5 x 1 εκ.

4,90 €

Νο 262108 Παζλ τα κατοικίδια
Διαστάσεις: 40Χ30 εκ. / 24 κομμάτια

11,40 €

16 τεμ 24 τεμ

16 τεμ

16 τεμ

24 τεμ

16 τεμ

16 τεμ

16 τεμ

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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16 τεμ

16 τεμ

24 τεμ

new

Νο 268713 Βάση για παζλ
Ξύλινη βάση 5 θέσεων. 
Διαστάσεις: 25Χ15Χ4,4 εκ.

5,90 €



Νο 262533 Αριθμοπάζλ πρόσθεσης
10 τριπλά κομμάτια μήκους 18 εκ. 

12,90 €

Νο 263816 Παζλ μαγεμένο δάσος Νο 263817 Παζλ αγαπημένη φάρμα6,90 € 6,90 €

Διαστάσεις: 25,5Χ19 εκ. 
Διαστάσεις: 25,5Χ19 εκ. 

No 263894 Βρες που ζουν τα ζώα

No 263897 Βρες τι τρώνε τα ζώα

Κάθε παιχνίδι περιλαμβάνει 10 ζευγάρια
κάρτες διαστάσεων 8Χ7 εκ. η κάθε μία.

Πλαστικό εύκαμπτο υλικό!

  14,90 €   14,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 262601 Λόττο παζλ μισά οχήματα

Lottopuzzle

No 262600 Λόττο παζλ μισά ζωάκια
Διαστάσεις: 34Χ29 εκ. 13,40 €13,40 €

Lottopuzzle

Διαστάσεις: 34Χ29 εκ.

30 τεμ

30 τεμ

  24,90 €Νο 264019 
Σετ 4 παζλ Οι φάσεις 
της ημέρας 
Διαστάσεις: 26Χ26 εκ.  το ένα

 πλαστικό εύκαμπτο
 πλενόμενο υλικό

6 τεμ



13,40 €

Νο 268409 Κυβοπάζλ η κιβωτός του Νώε
12 κύβοι σε ξύλινο κουτί

Κυβοπάζλ Κιβωτός του Νώε 

8,60 €

Νο 262645 Κυβοπάζλ άγρια ζώα

Νο 262646 Κυβοπάζλ ζώα φάρμας

11,90 €

11,90 €

Κυβοπάζλ με ζωάκια 

9,90 €

Νο 262523 
Παζλ η ζωή στη φάρμα
Διαστάσεις: 30Χ37 εκ. 

8,50 €

Νο 262515
Παζλ στην Αφρική
Διαστάσεις:  21Χ21 εκ.
5 κομμάτια

7,40 €

Νο 262516
Παζλ στην θάλασσα

.Διαστάσεις:  21Χ21 εκ. 
5 κομμάτια

7,40 €

Νο 264614 Κυβοπάζλ τα ζωάκια με τα μικρά τους
Διαστάσεις: 15,5Χ15,5 εκ. 

7,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 264637 
Παζλ mix & match fantasy
Ξύλινο. Διαστάσεις: 28,9x33,6x0,9 εκ. 

13,80 €

30 τεμ

new

Νο 264636 
Παζλ mix & match ζωάκια
Ξύλινο. Διαστάσεις: 28,9x33,6x0,9 εκ. 

13,80 €

24 τεμ

Νο 263869 
Παζλ mix & match παιδάκια
Διαστάσεις: 29Χ33,5 εκ. / ξύλινο

30 τεμnew

43 τεμ



19,70 €
Νο 262125 Παζλ Τρακτέρ

 Παζλ από πολύ σκληρό χαρτόνι Διαστάσεις: 62Χ41 εκ.

25 τεμ

Νο 262105 Γιγάντια φάρμα επιδαπέδιο παζλ
 Παζλ από πολύ σκληρό χαρτόνι Διαστάσεις: 92Χ61 εκ.

Νο 262106 Σαφάρι γίγας επιδαπέδιο παζλ
 Παζλ από πολύ σκληρό χαρτόνι Διαστάσεις: 127Χ46 εκ.

100 τεμ

Γιγάντια παζλ από σκληρό χαρτόνι

14,20 € 14,20 €

14,20 €Νο 262199 Dinoland επιδαπέδιο παζλ
Παζλ από πολύ σκληρό χαρτόνι Διαστάσεις: 127Χ46 εκ.  48 κομμάτια

48 τεμ

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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32 τεμ

Γιγάντια παζλ από σκληρό χαρτόνι

12,20 €Νο 262217  Φάρμα πάζλ XXL
Ηλικία:3+. Διαστάσεις: 64x44 εκ.
 

12,20 €

Νο 262218  
Αστυνομικό όχημα πάζλ XXL
Ηλικία:3+. Διαστάσεις: 64x44 εκ.
 

Νο 262221  
Πυροσβεστικό όχημα πάζλ XXL
Ηλικία:3+. Διαστάσεις: 64x44 εκ.

12,20 €

Νο 262215  
Νεραϊδούλες πάζλ  XXL
Ηλικία:3+. Διαστάσεις: 64x44 εκ.

12,20 €
12,20 €

Νο 262216  
Πριγκίπισσα & πόνυ πάζλ XXL
Ηλικία:3+. Διαστάσεις: 64x44 εκ.

Νο 262219 
Φάρμα με άλογα πάζλ XXL
Ηλικία:3+. Διαστάσεις: 64x44 εκ.
 

12,20 €

Νο 262220 Πειρατές πάζλ XXL
Ηλικία:3+. Διαστάσεις: 64x44 εκ.

12,20 €

45 τεμ

45 τεμ

45 τεμ

45 τεμ 45 τεμ

45 τεμ

new

new

new

Νο 262107 Τυρανόσαυρος γίγας
 Παζλ από πολύ σκληρό χαρτόνι

Διαστάσεις: 61Χ92 εκ.

48 τεμ

13,90 €

45 τεμ



Νο 262510 
Παιχνιδοπαζλ Μαγικός κόσμος

72 τεμ. / Μπορεί να φτιαχτεί 
με πολλούς τρόπους

Ξύλινο

6,90 €

Νο 264510 Παζλ My farm
Διαστάσεις: 30X22,5 εκ. 

Νο 264511 Παζλ My safari
Διαστάσεις: 30X22,5 εκ. 

24 τεμ

24 τεμ

4,90 €4,90 €

4,90 €

Ξύλινα παζλ

Νο 264512 Παζλ My park
Διαστάσεις: 30X22,5 εκ. 

Νο 264513 Παζλ My ocean
Διαστάσεις: 30X22,5 εκ. 

24 τεμ

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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4,90 €

No 268345
Παζλ bebe ζωάκια της θάλασσας
Σετ 4 τεμάχια από 4 κομμάτια το κάθε ένα 
Διαστάσεις: 10Χ10 εκ. το κάθε ένα

5,70 €

Νο 262517
Λόττο παζλ ζώα φάρμας
Διαστάσεις: 20Χ20 εκ. 

3,40 €
No 262196
Σετ 8 παζλάκια 
Κοκκινοσκουφίτσα & Πινόκιο
2 ξύλινες βάσεις 30Χ30 εκ. με 4 παζλ η κάθε μία

17,50 €

new

Νο 264524 
Παζλ φρούτα flexi forms 
Σετ 18 τεμ. Ηλικία: 2-5. Διαστάσεις: 10x10 εκ.
Περιλαμβάνεται και 1 επιφάνεια τοποθέτησης 
των 6 παζλ. Από πλαστικό εύκαμπτο υλικό

9,50 €

Νο 2 56452  
Παζλ οχήματα flexi forms 
Σετ 18 τεμ. Ηλικία: 2-5. Διαστάσεις: 10x10 εκ.
Περιλαμβάνεται και 1 επιφάνεια τοποθέτησης 
των 6 παζλ. Από πλαστικό εύκαμπτο υλικό

9,50 €

new

24 τεμ



Νο 262716 Παζλ αφρώδες ζούγκλα
Διαστάσεις: 45Χ30 εκ. / 54 κομμάτια

Νο 262717 Παζλ αφρώδες βάθος
Διαστάσεις: 45Χ30 εκ. / 54 κομμάτια

Νο 262718 Παζλ αφρώδες λιβάδι
Διαστάσεις: 45Χ30 εκ. / 54 κομμάτια

6,90 € 6,90 €

6,90 €

Μίνι ξύλινα παζλ

No 262653
Σετ 3 μίνι παζλ οχήματα
Διαστάσεις: 20Χ21, 22,5Χ20, 27Χ20,5 εκ. 

6,90 €

No 262571 Παζλ 93 εκ. Στη θάλασσα
14 κομμάτια / Διαστάσεις: 6,5Χ93 εκ. 

7,50 €

Νο 264616 Σετ 4 παζλ άγρια ζώα
Διαστάσεις: 70X11,5 από 12 κομμάτια το κάθε ένα

Νο 2  Σετ 4 παζλ ζώα φάρμας64617
Διαστάσεις: 70X11,5 από 12 κομμάτια το κάθε ένα

6,90 €

54 τεμ

54 τεμ

No 268343
Επιδαπέδιο παζλ το αεροπλάνο
Ξύλινο Διαστάσεις: 60Χ40 εκ.

19,70 €
No 268344
Επιδαπέδιο παζλ το τρακτέρ
Ξύλινο Διαστάσεις: 60Χ40 εκ. 

19,70 €

20 τεμ

20 τεμ

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Ξύλινο  

 
Ξύλινο  

14 τεμ

6,90 €



3,90 €

Νο 264620
Σφηνώματα ανακαλύψεων ζωάκια
Διαστάσεις: 22Χ22 εκ. 

3,90 €

Νο 264621 
Σφηνώματα ανακαλύψεων φρούτα
Διαστάσεις: 22Χ22 εκ. 

3,90 €Με ξύλινες λαβές

Με ξύλινες λαβές Τι κρύβεται κάτω από κάθε κομμάτι;

Νο 264618 Σφηνοπαζλ σχήματα χρώματα ζωάκια
Διαστάσεις: 20Χ20 εκ. 
  

9,50 €

Νο 264619 Σφηνοπαζλ σχήματα χρώματα οχήματα
Διαστάσεις: 20Χ20 εκ. 
  

9,50 €

Νο 262503 Το ταξίδι μου
Διαστάσεις: 21Χ21 εκ. 
 

Νο 262506 Τα πρώτα ζωάκια
Διαστάσεις: 21Χ21 εκ. 
 

Νο 262504 Πρώτη φάρμα
Διαστάσεις: 21Χ21 εκ. 
 

Σφηνώματα με ξύλινη λαβή

6,50 €

Νο 262507 Αγρόκτημα 
Διαστάσεις: 27,5Χ27,5 εκ. 
 

Νο 262508 Ο κόσμος μου
Διαστάσεις: 27,5Χ27,5 εκ. 
 

Πολυσφηνώματα

11,00 €

11,00 €

6,50 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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6,50 €

Νο 264622
Σφηνώματα ανακαλύψεων λαχανικά
Διαστάσεις: 22Χ22 εκ. 

Νο 266535 Stand up παζλ πυροσβεστική
Ηλικία: 3+. Διαστάσεις: 30x21 εκ.
Ξύλινο παζλ με 8 κομμάτια που μπορούν 
να τοποθετηθούν το ένα πάνω στο άλλο  

8,30 €
Νο 264531 Stand up παζλ νάνοι
Ηλικία: 3+. Διαστάσεις: 30x21 εκ.
Ξύλινο παζλ με 9 κομμάτια που μπορούν 
να τοποθετηθούν το ένα πάνω στο άλλο  

8,30 €

new new



Νο 242553  
Παζλ χαρούμενα ζωάκια
Περιλαμβάνονται παζλ από 
6 διαφορετικά ζωάκια.
Διαστάσεις: 
24,5 x 16 x 5 εκ. 
Ηλικία: 1+

12,10 €

Νο 26861  Παζλ ξύλινο πασχαλίτσα 5
4 μεγάλα χρωματιστά κομμάτια.
Διαστάσεις: 15Χ15 εκ.

Νο 268617 Παζλ ξύλινο  πεταλούδα
5 μεγάλα χρωματιστά κομμάτια.
Διαστάσεις: 15Χ15 εκ.

Νο 268618 Παζλ ξύλινο πλοίο 
4 μεγάλα χρωματιστά κομμάτια
Διαστάσεις: 15Χ15 εκ.

Νο 268619 Παζλ ξύλινο αυτοκινητάκι 
5 μεγάλα χρωματιστά κομμάτια
Διαστάσεις: 15Χ15 εκ.

Νο 268620 Παζλ ξύλινο αεροπλανάκι 
5 μεγάλα χρωματιστά κομμάτια
Διαστάσεις: 15Χ15 εκ.

Νο 268639 Παζλ ξύλινο σαλιγκάρι 
4 μεγάλα χρωματιστά κομμάτια.
Διαστάσεις: 15Χ15 εκ.

Νο 268640 Παζλ ξύλινο ιπποπόταμος 
5 μεγάλα χρωματιστά κομμάτια.
Διαστάσεις: 15Χ15 εκ.

3,20 €
Νο 268641 Παζλ ξύλινο χελώνα 
5 μεγάλα χρωματιστά κομμάτια.
Διαστάσεις: 15Χ15 εκ.

Νο 268642 Παζλ ξύλινο δελφίνι 
4 μεγάλα χρωματιστά κομμάτια.
Διαστάσεις: 15Χ15 εκ.

Νο 26861  Παζλ ξύλινο  6 αρκουδάκι
4 μεγάλα χρωματιστά κομμάτια.
Διαστάσεις: 15Χ15 εκ. 

Νο 268644 Παζλ ξύλινο πεταλούδα  
Διαστάσεις: 21,5 x 19,15 x 3,5 εκ.

10,50 €

3,20 € 3,20 €

3,20 €
3,20 €

3,20 €

3,20 €3,20 €

3,20 €

3,20 €

 Βάση από πλακάζ και κομμάτια από μασίφ ξύλο

Βάση από πλακάζ και κομμάτια από μασίφ ξύλο

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Ξύλινα σφηνοπάζλ για μικρά παιδάκια

Νο 267505 Παζλ κύκλος 
Ηλικία: 4+. Διάμετρος: 23,8 εκ.

9,00 €

new



Νο 262120 
Σφηνοπαζλ με λαβή γεωμ. σχήματα
Διαστάσεις: 40Χ30 εκ. (12 σχήματα)

Νο 268303 Σετ 4 σφηνώματα Βρες τα σχήματα στην καθημερινότητα
Διαστάσεις: 20Χ20 εκ. το ένα

Νο 262121 Σφηνοπαζλ με λαβή Τα φρούτα
Διαστάσεις: 40Χ37,5 εκ. (16 φρούτα)

Μαθαίνω τα σχήματα!

31,50 €

31,50 €
35,50 €

Νο 268434
Σφηνώματα χαρούμενος ουρανός
Διαστάσεις: 30Χ21 εκ. 

Νο 268436  
Σφηνώματα χαρούμενος βυθός
Διαστάσεις: 30Χ21 εκ. 
 

Νο 268435
Σφηνώματα χαρούμενο παιδάκι
Διαστάσεις: 30Χ21 εκ. 
 

7,80 € 7,80 € 7,80 €

Σφηνώματα με ξύλινη λαβή

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 266576 Παζλ η αυλή 
Ηλικία: 1+. Διαστάσεις: 30x21 εκ. 8,30 €

Νο 266577 Παζλ οχήματα 
Ηλικία: 1+. Διαστάσεις: 30x21 εκ. 8,30 €

newnew

Νο 262624 
Αγαπημένα μου οχήματα 
(παζλ τρισδιάστατο)
Διαστάσεις: 28Χ23 εκ.
Χοντρά ξύλινα σφηνώματα

 
 
 

11,00 €

Σφηνώματα σχημάτων με μεγάλη ξύλινη λαβή



Νο 268433 Σφηνώματα οχήματα
Διαστάσεις: 30Χ21 εκ. 
 

Νο 268448 Σφηνώματα ζώα φάρμας
Διαστάσεις: 30Χ21 εκ. 
 

Νο 262651 Τραινάκι
Νο 262650 Ψαράκι
Νο 262652 Αλογάκι
Διαστάσεις: 21Χ21 εκ. 
 

 
Σφηνώματα με ζωηρά χρώματα
και ξύλινη μεγάλη λαβή 

 

Νο 262673 Η ζωή στη φάρμα
Διαστάσεις: 30Χ21 εκ. 
 

Νο 262674 Ζωάκια ζούγκλας
Διαστάσεις: 30Χ21 εκ. 
 

Νο 262675 Θαλάσσιος κόσμος
Διαστάσεις: 30Χ21 εκ. 
 

5,90 €

5,90 €

5,90 €

7,90 €

7,90 €

7,90 €

7,90 €

Νο 262537 Σφηνώματα φάρμα
Διαστάσεις: 30Χ21 εκ. 
 

7,90 €
Νο 262669 Σφηνώματα ζωάκια και δέρματα
Διαστάσεις: 30Χ21 εκ. 

Νο 262670 Σφηνώματα μεταφορικά μέσα
Διαστάσεις: 30Χ21 εκ. 

7,90 € 7,90 €

Νο 262672 Πυροσβεστική
Διαστάσεις: 30Χ21 εκ. 
 

Νο 262689 o Σφηνώματα γιατρός
Διαστάσεις: 30Χ21 εκ. 

7,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Σφηνώματα με ξύλινη λαβή

7,90 €

7,90 €

Νο 268715 Σφηνώματα οχημάτων
Διαστάσεις: 30Χ21Χ2,4 εκ.

7,90 €

new

Νο 120932
Παζλιέρα τροχήλατη
φυσικό χρώμα  Διαστάσεις: 50X39X70 εκ.

Παζλιέρα

129,00 €



Νο 262634 Παζλ ντύσε τα ζωάκια 6 μοτίβα / 18 κομμάτια

 

7,90 €

No 262545 Σφηνώματα με ήχους Μουσικά όργανα

17,90 €

No 262546 Σφηνώματα με ήχους Ζώα ζούγκλας

No 262544 Σφηνώματα με ήχους Μεταφορικά μέσα

17,90 €

17,90 €

Σφηνώματα με ήχους

17,90 €

No 264516 Φρούτα 
No 264517 Αγαπημένα ζωάκια

No 264518 Σχήματα

No 264519 Μεταφορικά μέσα

No 264520 Άγρια ζώα

Διαστάσεις: 30Χ22,5 εκ. 
 

Διαστάσεις: 30Χ22,5 εκ. 
 

Διαστάσεις: 30Χ22,5 εκ. 
 

Διαστάσεις: 30Χ22,5 εκ. 
 

Διαστάσεις: 30Χ22,5 εκ. 
 

4,90 €
4,90 €

4,90 €

4,90 €

4,90 €

Διαστάσεις: 30Χ21 εκ. 
 

Διαστάσεις: 30Χ21 εκ. 
 

Διαστάσεις: 30Χ21 εκ. 
 

Νο 262139 
Σφηνοπαζλ τα ζώα της θάλασσας
Διαστάσεις: 22Χ22 εκ. 

14,80 €

ανάγλυφα 

Νο 2686 82 Σφηνώματα λαβούλες ζωάκια
Πολύ μεγάλες λαβές. Διαστάσεις: 24,5 x 24,5 x 5,5 εκ.

12,50 €

Νο 2686 83 Σφηνώματα λαβούλες σχήματα
Πολύ μεγάλες λαβές. Διαστάσεις: 24,5 x 24,5 x 5,5 εκ.

12,50 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Σφηνώματα με ξύλινη λαβή
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αποθήκευση με σταθερότητα

Νο 264719 Magic blocks πύργος (12 τεμ.)
Το σετ περιλαμβάνει:
4 πάνελ τρίγωνα 35Χ35 εκ.
8 πάνελ τετράγωνα 40Χ40 εκ. (3 διαφορετικά)

Νο 264716 Magic blocks αφής (6 τεμ.)
Το σετ αφής περιλαμβάνει: 6 πάνελ 40Χ40 εκ. (3 διαφορετικά)

Αντιολισθητικός σχεδιασμός!

H ολοκαίνουργια σειρά Magic 
Blocks προσφέρει αμέτρητες 
δυνατότητες εφαρμογών.
Απίθανες τρισδιάστατες
κατασκευές, πύργοι, μονοπάτια
ισορροπίας και αφής και τόσα
άλλα. Είναι κατασκευασμένα από 
ελαφρύ πολύ ανθεκτικό πλαστικό 
υλικό. Ο ειδικός τους σχεδιασμός
εξασφαλίζει την σταθερότητά τους 
και την ασφάλεια των παιδιών 
που τα χρησιμοποιούν. 

 

Magic Blocks πύργος

Magic Blocks πύργος Magic Blocks αφήςΣυνδυασμός 

Magic Blocks αφής

148,00 € 116,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Magic Blocks Magic Blocks αφής

Magic blocks γρανάζια

Νο 264717 Magic blocks καθρέφτες (6 τεμ.)
Το σετ περιλαμβάνει: 6 κομμάτια 40Χ40 εκ. (3 διαφορετικά)

169,00 €

Όλες οι σειρές (πύργος, αφής, καθρέφτες 
& γρανάζια) μπορούν να συνδυαστούν!

Είναι κατασκευασμένα από ελαφρύ πολύ ανθεκτικό 
πλαστικό υλικό. 

Ο ειδικός τους σχεδιασμός
εξασφαλίζει την σταθερότητά 

τους και την ασφάλεια των 
παιδιών που τα χρησιμοποιούν. 

 

Νο 264718 Magic blocks γρανάζια (12 τεμ.)
6 πάνελ τετράγωνα 40Χ40 εκ., 2 γρανάζια μεγάλα
4 γρανάζια μικρά, 2 λεβιέδες 

199,00 €

Magic blocks καθρέφτες

12
τεμ.

12
τεμ.

6
τεμ.

6
τεμ.



Νο 266586 Mini magic blocks
Το σετ αποτελείται από 24 τετράγωνα
κομμάτια 21Χ21 εκ. και 4 τρίγωνα18,2 εκ.
Ειδικός σχεδιασμός για εύκολη αποθήκευση!

Για μεγάλες κατασκευές!

65,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Mini Magic blocks  

No 171754  Εξαγωνικά blocks (σετ 12 τεμ)
Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει την 
δημιουργία πολλών 
σχημάτων με διαφορετική χρήση το κάθε ένα. 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ασκήσεις 
ψυχοκινητικής, για καθιστικό, για υλικό κατασκευών. 
Με 30 blocks κατασκευάζεται η πισίνα. 
Διαστάσεις: 38Χ19Χ18,5 εκ το ένα 

99,00 €

αντιολισθητικές τάπες

Εξαγωνικά blocks

Νο 263985 
Κατασκευή ουρανοξύστης
Το σετ περιλαμβάνει 
20 κομμάτια 40Χ20 εκ. 
20 κομμάτια 20Χ20 εκ. 
4 κομμάτια 20Χ28 εκ. 

138,00 €

Ουρανοξύστες

Νο 262472 Μεγάλοι κύβοι
Είναι κατασκευασμένοι από μαλακό, πανάλαφρο, τελείως 
ακίνδυνο για τα παιδιά υλικό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
με αμέτρητους τρόπους. Αποθηκεύονται εύκολα ο ένας μέσα 
στον άλλον και χρησιμοποιούνται και σαν παιχνιδόκουτα
Διαστάσεις μεγάλο κύβου: 30Χ30Χ30 εκ. 

119,00 €   

Μεγάλοι κύβοι

5
τεμ.

44
τεμ.

12
τεμ.

28
τεμ.



25,5X12,5X6 εκ. 12,5X12,5X6 εκ.

Νο 262465 Οικοδομικό υλικό γίγας

15 τεμ. 

Οικοδομικό υλικό γίγας

134,00 €

Οικοδομικό υλικό αποτελούμενο από 30 μεγάλα και 15 μικρά κομμάτια. 
Το μεγάλο μέγεθος τους επιτρέπει στα παιδιά να δημιουργήσουν πολύ 
εύκολα αμέτρητες κατασκευές. 
Το πλαστικό τους υλικό τους επιτρέπει να είναι απεριόριστα ανθεκτικά.

30 τεμ. άθραυστα μεγάλα blocks

Νο 266585 Οικοδομικό υλικό Q-Blocks

Special μαλακό υλικό

για αθόρυβο παιχνίδι

To σετ περιλαμβάνει 32 ορθογώνια blocks 
(σε 4 διαφορετικά χρώματα), 16 τετράγωνα 
blocks και 16 στρογγυλεμένα blocks.

249,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Q-Blocks

64
τεμ.

45
τεμ.



Νο 262102 Τουβλάκια jumbo Edu blocks
To σετ αποτελείται από 
4 τούβλα 23Χ11,5Χ8,5 εκ.
2 τούβλα κυρτά 23Χ11,5Χ8,5 εκ.
12 τούβλα 11,5Χ11,5Χ8,5 εκ.
8 τούβλα κυρτά 11,5Χ11,5Χ8,5 εκ. 

110,00 €

Νο 262497 
Γιγάντια τούβλα αφής 16 τεμ.
Από αφρώδες ελαφρύ πολύ
ασφαλές υλικό με ανάγλυφη
επιφάνεια

110,00 €

Για τρισδιάστατες μεγάλες κατασκευές

Γιγάντια τούβλα αφής

Νο 262456 Κατασκευή Icy ice
Περιλαμβάνει 28 μεγάλα blocks διαμέτρου 22,5 εκ. και πάχους 2,2 εκ. και 
28 μικρά blocks διαμέτρου 10 εκ. και πάχους: 1,5 εκ. 
Για τρισδιάστατες μεγάλες κατασκευές 124,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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εύκαμπτα, μεγάλα, ελαφριά, ακίνδυνα!

26
τεμ.

16
τεμ.

56
τεμ.



Νο 264521 
Κατασκευή drum junior clics 25 σε 1 
Σετ 300 τεμ. Ηλικία: 3+.  
Νέος τύπος Clics από πιο μαλακό υλικό κατάλληλο ειδικά 
για μικρότερα παιδιά από 3 χρονών. Συσκευασία πλαστικού
κουβά με 260 clics, 40 αξεσουάρ, αυτοκόλλητα καθώς και 25
προτεινόμνενα σχέδια. 

48,50 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
356 

Νο 263845 Κατασκευή clics glitter 8 σε 1
Σετ 175 τεμ. Ηλικία: 3+.  
Νέος τύπος Clics από πιο μαλακό υλικό κατάλληλο ειδικά για 
μικρότερα παιδιά από 3 χρονών. Συσκευασία πλαστικού κουβά
με 133 clics με glitter, 42 αξεσουάρ και αυτοκόλλητα.

21,50 €
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new

Νο 263898 
Κατασκευή clics σε τροχήλατο κουτί 20 σε 1  
Σετ 560 τεμ. Ηλικία: 4+.  
Νέος τύπος Clics από πιο μαλακό υλικό κατάλληλο ειδικά 
για μικρότερα παιδιά από 3 χρονών. Συσκευασία τροχήλατου
κουτιού με 463 clics, 97 αξεσουάρ, αυτοκόλλητα καθώς και 20
προτεινόμνενα σχέδια.

77,50 €

Νο 264503 Κατασκευή clics zoo 25 σε 1 
Σετ 460 τεμ. Ηλικία: 3+.  
Νέος τύπος Clics από πιο μαλακό υλικό κατάλληλο ειδικά 
για μικρότερα παιδιά από 3 χρονών. Συσκευασία κουτιού 
με 428 clics, 32 αξεσουάρ, αυτοκόλλητα καθώς και 25
προτεινόμνενα σχέδια ζώων. 

59,90 €

Νο 264104 
Ρόδες για κατασκευή με clics 
Σετ 8 τεμ. Ηλικία: 3+.  
Περιλαμβάνονται 6 μεσαίες και 2 μεγάλες 
ρόδες καθώς και άξονες τροχών. 

14,50 €
Νο 262080 Κατασκευή clics κουβάς 175 τεμ. 
Σετ 175 τεμ. Ηλικία: 4+.  
   

19,30 €

new

new

new
new

Clics new

175
τεμ.

560
τεμ.

175
τεμ.

8
τεμ.

300
τεμ. 460

τεμ.



Νο 262081 Κατασκευή Clics Rollerbox
Κατασκευή Clics με εύκολο και σταθερό κούμπωμα για αμέτρητες κατασκευές
Συσκευασία πλαστικού παιχνιδόκουτου με ρόδες που περιλαμβάνει
305 clics + 72 αξεσουάρ + αυτοκόλλητα 54,50 €

Νο 262186 Τουβλάκια Junior Bricks
110 τεμάχια (2 μεγέθη) σε πλαστική σακούλα
Διαστάσεις: μεγάλο: 11,5Χ5,7Χ3,5 εκ.
μικρό: 5,7Χ5,7Χ3,5 εκ. 

60 εκ.

44,50 €   

Νο 262082 Κάρτες κατασκευών Clics  
Περιλαμβάνονται 15 κάρτες9,50 €

Clics

Junior bricks

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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377
τεμ.

110
τεμ.

new

49,90 €

Νο 264204 Design & Drill
Παιχνίδι που βοηθάει:
Στην εξέλιξη των δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας.
Στις μαθηματικές δεξιότητες.
Στην καλλιτεχνική έκραφη.
Περιλαμβάνει: Διάφανη βάση, 10 κάρτες,
120 χρωματιστές βίδες, κατσαβίδι και κλειδί.

   
  

Νο 264201
Botley the robot - Δραστηριότητα κωδικοποίησης
Ρομπότ για κωδικοποίηση βασικών στοιχείων με εύκολο και φιλικό 
τρόπο χωρίς την ανάγκη ύπαρξης οθόνης Παιδιά μόλις 5 ετών μπορούν 
να μάθουν να κωδικοποιούν με τον Botley
Παιχνίδι έτοιμο για χρήση από το κουτί Με προηγμένες λειτουργίες για 
ατελείωτες προκλήσεις Εξελίσσεται ανάλογμα με τις ικανότητες κωδικοποίησης
Περιμβάνεται: Botley το ρομπότ, τηλεχειριστήριο - προγραμματιστής
αποσπώμενα ρομποτικά πιρούνια - λαβές, 40 κάρτες κωδικοποίησης
6 πλακίδια διπλής όψεως, 27 blocks, οδηγός εκκίνησης
Ηλικία: 5+  
  

new

105,00 €



ανάγλυφα!

Νο 263926 Τουβλάκια ελαφριά ανάγλυφα
30 τεμάχια πάχους 2 εκ. σε συσκευασία πλαστικής σακούλας

19,90 €   

Νο 263994 Κατασκευή εύκαμπτα Linkits
Αφρώδες ελαφρύ υλικό, μη τοξικό, χωρίς άρωμα
95 τεμάχια σε 3 διαφορετικά σχήματα (μεγάλο: 16Χ8Χ5 εκ.)

Νο 263917 Τουβλάκια ελαφριά χρωματιστά 16,90 €   

40 τεμάχια / 4 εκ. πάχος/ συσκευασία σακούλας

Νο 263929 Τουβλάκια ελαφριά foam blocks
68 τεμάχια πάχους 4 εκ. σε συσκευασία πλαστικής σακούλας

38,00 €   

88,00 €   

Ελαφριά & ακίνδυνα τουβλάκια

Ελαφριά & ακίνδυνα τουβλάκια

Νο 262100 Sensory puzzle blocks  30 τεμ. πάχους 3,5 εκ.  

17,50 €   

Linkits

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Tουβλάκια από αφρώδες υλικό εντελώς ακίνδυνα 

40
τεμ.

18
τεμ.

30
τεμ. 68

τεμ.

95
τεμ.



32
τεμ.

Wooden like

45,00 €   

Νο 262496 Μαγνητικά τουβλάκια καστράκι  81 τεμ. 

Συσκευασία πλαστικού βάζου

15,50 €   
Νο 263998 Rabbits blocks
Μικροί λαγοί
50 τεμάχια σε σακούλα

8,90 €   

Νο 262529 Kατασκευή Space links 
24 τεμάχια σε πλαστική τσάντα για τρισδιάστατες κατασκευές

Space links

15,50 €   

Νο 262530
Kατασκευή Snappy
32 τεμάχια σε πλαστική τσάντα 
για τρισδιάστατες κατασκευές

13,50 €   

εύκαμπτα και ακίνδυνα!

Νο 262479 
Τουβλάκια εύκαμπτα 
Edublocks
Τουβλάκια εύκαμπτα εντελώς ακίνδυνα, για αθόρυβο και ασφαλές παιχνίδι,
από μαλακό πλαστικό υλικό σε συσκευασία πλαστικής τσάντας. 52 τεμάχια

53,00 €   

Edublocks

Για ασφαλές και αθόρυβο παιχνίδι!

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 263921 Οικοδομικό υλικό wooden like
Η πρώτη εντύπωση καθώς βλέπει κανείς αυτά
τα τουβλάκια είναι πως είναι ξύλινα. Όταν τα
αγγίζει όμως αντιλαμβάνεται πως πρόκειτα για
πολύ ελαφρύ, αφρώδες και εντελώς ακίνδυνο 
υλικό

52
τεμ.

68
τεμ.

50
τεμ.

81
τεμ.

24
τεμ.



Νο 262446
Μαγνητικά τουβλάκια 43 τεμ.

Μαγνητικά τουβλάκια
Μόλις τα παιδιά ανακαλύπτουν 

τη δύναμη του μαγνήτη αρχίζουν 

να δημιουργούν με την φαντασία 

τους τα δικά τους σχέδια

Μ
αγ

νη
τι
κή

 δ
ύν

αμ
η

Νο 268399 
Μαγνητικά πυργάκια
Περιλαμβάνονται 2 βάσεις 
με 8 μαγνητικούς δίσκους,
70 πατρόν (35 κάρτες δύο
όψεων) και 2 ξύλινες βάσεις
σε πλαστικό βαλιτσάκι.

Ανακαλύψτε τη μαγεία του μαγνητισμού!

37,90 €

23,00 €

Multi-connect cubes

Νο 262801 Multi-connect cubes
Περιλαμβάνονται 250 τεμ. 
διάστασης 2 εκ. σε 4 χρώματα: 130 κυβάκια, 40 καμπυλωτά, 
40 τρίγωνα και 40 ισόπλευρα τρίγωνα. Συσκευασία σακούλας

17,90 €   

Νο 263908 Κατασκευή magnetic 36 τεμ.

Κατασκευή Magnetic

48,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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43
τεμ.

36
τεμ.

250
τεμ.



Νο 242554 Τουβλάκια  Poly M Basic
Πλαστικά τουβλάκια σε διάφορα μεγέθη και χρώματα που
δίνουν την δυνατότητα δημιουργίας άπειρων συνδυασμών.
Αποτελείται από 101 κομμάτια. Σε συσκευασία παιχνιδόκουτου. 
Το καπάκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως βάση.
Διαστάσεις: 38 x 28 x 10 εκ.

40,50 €

Νο 242555 Τουβλάκια   Poly M Basic Buildings
Πλαστικά τουβλάκια σε διάφορα μεγέθη και χρώματα που
δίνουν την δυνατότητα δημιουργίας άπειρων συνδυασμών.
Αποτελείται από 254 κομμάτια.

58,50 €

29,50 €   

Νο 2425  Παιχνίδι τοίχου με τουβλάκια 60 Poly M 
Τοποθετείται στον τοίχο ή ακόμη και σε τραπέζι και τα παιδιά μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν την φαντασία τους δημιουργώντας διάφορους 
συνδυασμούς. Περιλαμβάνει 4 μεγάλες πλάκες κατασκευών, 38X29 εκ. 
η κάθε μία, τουβλάκια, βίδες και πείρους για την τοποθέτηση του 
παιχνιδιού στον τοίχο. Σετ 72 τεμαχίων. 

53,90 €

Νο 242556 Πλάκες κατασκευών Poly M 
Μεγάλες πλάκες για τουβλάκια κατασκευών
από ανθεκτικό πλαστικό υλικό.
Σε πράσινο και κόκκινο χρώμα.
Σετ 2 τεμαχίων. Διαστάσεις: 28 x 38 εκ (η κάθε μία).

24,90 €

Νο 242557 Βάσεις για οχήματα  Poly M
Βάσεις για κατασκευή ρυμουλκούμενων 
οχημάτων και τρένων

9,90 €
Νο 242558 Βάσεις  Poly M
Βάσεις για κατασκευή οχημάτων
Σετ 10 τεμαχίων.

13,90 €

Νο 242559 Τουβλάκια με ρόδες  Poly M
Τουβλάκια με τροχούς για κατασκευή
οχημάτων
Σετ 12 τεμαχίων.

28,50 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 262489 Σφηνοτουβλάκια Poly-M
150 κάθετα, οριζόντια και κυκλικά τουβλάκια δίνουν τη δυνατότητα στα
παιδιά να φτιάξουν απίθανες τρισδιάστατες κατασκευές.  Εύκολο και
σταθερό κούμπωμα. Περιλαμβάνονται 2 τροχοί και 1 φιγούρα.

101
τεμ.

254
τεμ.

150
τεμ.12

τεμ.

72
τεμ.



Νο 262811 Κατασκευή τουβλάκια κάστρο
Διαστάσεις παιχνιδόκουτου: 41,5Χ21ΧΧ17,5 εκ. 

Νο 262812 Κατασκευή τουβλάκια Αστυνομία
Διαστάσεις παιχνιδόκουτου: 41,5Χ21ΧΧ17,5 εκ.

19,90 €   

Νο 262813 Κατασκευή τουβλάκια Αγρόκτημα
Διαστάσεις παιχνιδόκουτου: 41,5Χ21Χ17,5 εκ.

Νο 262814 Κατασκευή τουβλάκια Πυροσβεστική
Διαστάσεις παιχνιδόκουτου: 41,5Χ21Χ17,5 εκ.

19,90 €   

19,90 €   

19,90 €   

75 τεμ.

37,40 €   
Νο 262441  
Κατασκευές αστέρια με εγκοπές 

48 τεμάχια σε συσκευασία 
πλαστικού παιχνιδόκουτου!

Αστέρια με εγκοπές

Star construction

Νο 262802 εκ.  Mini star construction 6 
90 τεμάχια σε 5 χρώματα Διάμετρος: 6 εκ.

Νο 262803 εκ.Star construction 12 
20 τεμάχια σε 5 χρώματα Διάμετρος: 12 εκ 

 Διαθέσιμα σε 2 μεγέθη

11,90 €   

11,90 €   

Συσκευασία 
σακούλας

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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90
τεμ.

20
τεμ.

48
τεμ.

Νο  Κατασκευή  267513 Stems
Σετ 60 τεμ. Εύκαμπτα, ελαφρυά και με μεγάλη αντοχή, σε έντονα 
φωτεινά χρώματα. Δίνει την δυνατότητα στα παιδιά για 
κατασκεύη απεριόριστων σχεδίων, βάσει της φαντασίας τους. 

34,00
 €

new



Νο 262187 Κατασκευή Waffle blocks
Συσκευασία 48 τεμάχια Διαστάσεις: 10,5Χ10,5 εκ. 

12,90 €   

Νο 262188 Κατασκευή Waffle farm
Συσκευασία 120 τεμάχια σε πλαστική σακούλα 

31,50 €   

Waffle blocks

Νο 262137 Κατασκευή Mini Waffles 
Συσκευασία 140 τεμάχια Διαστάσεις: 3,5Χ3,5 εκ.
Συμπαγές πλαστικό υλικό που δεν παραμορφώνεται
με απαλή υφή 27,90 €   

Mini Waffles  

Νο 262138 Φιγούρες οικογένειας Waffle blocks
7 τεμάχια

2,90 €   

Νο 262116 
Waffle blocks  οχήματα
Συσκευασία 82 τεμ. με τροχούς

28,90 €   

Νο 262804  Chinese blocks
145 τεμ. / 5 εκ. σε 5 χρώματα. Συσκευασία σακούλας

9,90 €   

12,90 €   

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Chinese blocksAnimal fun blocks
Νο 262805 Animal fun blocks
Περιλαμβάνονται 60 τεμ. / 5 διαφετικά blocks, ζωάκια και 5 τροχοί

60
τεμ.

145
τεμ.

48
τεμ.

120
τεμ.

7
τεμ.

82
τεμ.

140
τεμ.



Νο 256548
Kit κατασκευής οχημάτων Bosch
80 τεμ. Ηλικία: 3+. 
Περιλαμβάνονται εξαρτήματα και εργαλεία Bosch. 

32,90 €

Νο 242505 Τουβλάκια Unico Farm
Περιλαμβάνονται 46 τουβλάκια και φιγούρες
για την κατασκευή φάρμας

14,90 €

Νο 242501 Σετ 3 βάσεις Unico Plus
Διαστάσεις βάσης: 20Χ29,5Χ2 εκ.
Τα τουβλάκια δεν περιλαμβάνονται
 

4,90 €

Νο 268370 Τουβλάκια Unico plus 120 τεμ. Νο 268371 Τουβλάκια Unico plus 250 τεμ. 

18,00 €
35,00 €

Συμβατά με τα Lego! Τουβλάκι: 6,4Χ3,1 εκ. 

Unico plus Unico plus

Συμβατά με τα Lego! Τουβλάκι: 6,4Χ3,1 εκ. 

Νο 268374 Τουβλάκια Unico plus  

9,40 €Νο 268373 Τουβλάκια Unico plus 62 τεμ. 

13,10 €

Περιλαμβάνεται βάση διαστάσεων: 32Χ22,5 εκ.
και 70 τουβλάκια 3Χ3 εκ. 

32,90 €
Νο 268375 
Τουβλάκια αρίθμησης Memolino

Νο 242500 Τραινάκι happy numbers
Περιλαμβάνει βαγόνια και τουβλάκια με αριθμούς Σύνολο: 33 κομμάτια 

13,50 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Tουβλάκια αρίθμησης

250
τεμ.

120
τεμ.

46
τεμ.

3
τεμ.

33
τεμ.

62
τεμ.

50
τεμ.

new

80
τεμ.



9 εκ.

Νο 262409 Mini block
120 τεμάχια σε συσκευασία
πλαστικού παιχνιδόκουτου 

Συσκευασία πλαστικού
παιχνιδόκουτου

Mini blocks

Blocks super

Νο 262447 Κατασκευή blocks super
Οικοδομικό υλικό από ανθεκτικό, άθραυστο πλαστικό υλικό, 
εξαιρετικά ανθεκτικό με στρογγυλεμένες γωνίες.
Σε 9 διαφορετικά σχήματα.

 άθραυστα !!!

49,90 €

+ x 8 τεμ.

x 6 τεμ.
Νο 256546 
Blocks super σετ αυτοκινητόδρομος
Περιλαμβάνονται:
2 αυτοκίνητα, 2 φιγούρες, 30 blocks

22,50 €

συσκευασία πλαστικού παιχνιδόκουτου

στρογγυλεμένα άκρα

22,50 €

 άθραυστα !!!

Νο 263907 Κατασκευή master
70 τεμάχια σε συσκευασία πλαστικού παιχνιδόκουτου

Κατασκευή master

41,00 € 13 εκ.

8,5 εκ.

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Κατασκευές με Blocks super

 Ta Blocks super, το σετ πόλης και ο αυτοκινητόδρομος είναι συμβατά μεταξύ τους.

96
τεμ.

120
τεμ.

70
τεμ.



3D Links

Νο  3D links 267523 Κατασκευή 
180 τεμάχια σε συσκευασία πλαστικού παιχνιδόκουτου

12,90 €

Animals

Νο 267526 Κατασκευή Animals
72 τεμάχια σε συσκευασία πλαστικού παιχνιδόκουτου

11,00 €

Star Links

Νο 267530 Κατασκευή Star Links
28 τεμάχια σε συσκευασία πλαστικού παιχνιδόκουτου

7,90 €

Intercubes

Νο  Intercubes267535 Κατασκευή 
72 τεμάχια σε συσκευασία πλαστικού παιχνιδόκουτου

11,00 €

Buttons

Νο  Buttons267531 Κατασκευή 
72 τεμάχια διαφόρων μεγεθών σε συσκευασία 
πλαστικού παιχνιδόκουτου

11,90 €

3D Tubes

Νο  3D Tubes267527 Κατασκευή 
64 τεμάχια σε συσκευασία πλαστικού παιχνιδόκουτου

12,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο  Circu fun267521 Κατασκευή 
 120 τεμάχια σε συσκευασία πλαστικού παιχνιδόκουτου

14,50 €

Circu fun

Snowflakes

Νο 267534 Κατασκευή Snowflakes
80 τεμάχια σε συσκευασία πλαστικού παιχνιδόκουτου

11,00 €

3D Curves

Νο  3D Curves267529 Κατασκευή 
80 τεμάχια σε συσκευασία πλαστικού παιχνιδόκουτου

11,90 €

Flowers

Νο 267520 Κατασκευή Flowers
 120 τεμάχια σε συσκευασία πλαστικού παιχνιδόκουτου

14,90 €

Mini Flowers

Νο 267519 Κατασκευή Mini Flowers
 450 τεμάχια σε συσκευασία πλαστικού παιχνιδόκουτου

14,90 €

Candi Blocks

Νο  Canti Blocks267536 Κατασκευή 
42 τεμάχια σε συσκευασία πλαστικού παιχνιδόκουτου

13,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Multi blocks

Νο  Multi Blocks267533 Κατασκευή 
56 τεμάχια σε συσκευασία πλαστικού παιχνιδόκουτου

12,90 €

Νο  People267525 Κατασκευή 
50 τεμάχια σε συσκευασία πλαστικού παιχνιδόκουτου

11,00 €

People

Roly Blocks

Νο Roly Blocks267537 Κατασκευή 
 120 τεμάχια σε συσκευασία πλαστικού παιχνιδόκουτου

11,00 €

Geo shapes

Νο 267522 Κατασκευή Geo shapes
160 τεμάχια σε συσκευασία πλαστικού παιχνιδόκουτου

15,90 €

Geo Blocks

Νο 267524 Κατασκευή Geo Blocks
 140 τεμάχια σε συσκευασία πλαστικού παιχνιδόκουτου

18,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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τεμ.

50
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120
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140
τεμ.



Νο 267532 Κατασκευή 3D Sticks
336 κομμάτια σε συσκευασία πλαστικού βάζου

3D Sticks

Space links

Νο 267528 Κατασκευή Space links
80 τεμάχια σε συσκευασία πλαστικού βάζου

9,90 €

8,90 €

Νο 26 Soft Uniplay Basic2010 Τουβλάκια 
Περιλαμβάνει 60 μικρά και μεγάλα basic blocks σε 5 χρώματα
Υλικό μαλακό, για αθόρυβο παιχνίδι, απολύτως ασφαλές, κατάλληλο ακόμη
και παιδιά από 10 μηνών

29,90 €

Νο 26 Soft Uniplay Mix2011 Τουβλάκια 
Περιλαμβάνει 126 μικρά και μεγάλα blocks σε 4 σχήματα και 5 χρώματα
Υλικό μαλακό, για αθόρυβο παιχνίδι, απολύτως ασφαλές, κατάλληλο ακόμη
και παιδιά από 10 μηνών

54,50 €

21,50 €
Νο 26 2201  
Βάσεις για τουβλάκια 
Soft Uniplay  
Περιλαμβάνονται 4 
βάσεις - πλατφόρμες 
διαστάσεων 28Χ28 εκ. 
η κάθε μια

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 263807 Μίνι Bεντουζάκια Eye popping fun
Σετ από 250 τεμάχια σε 6 διαφορετικά χρώματα / Ηλικία: 5+

23,50 €
Νο 263827 
Βεντουζάκια γίγας Pip Squigz
Σετ από 3 διαφορετικά μεγάλα βεντουζάκια

23,50 €

Νο 263821 Βεντουζάκια Squigz
Σετ από 24 τεμάχια σε 8 διαφορετικά σχέδια και χρώματα

28,50 €

Νο 242572 Βεντουζάκια   Spop
Σε διάφορα χρώματα και σχήματα.
Σετ 36 τεμαχίων. 

24,50 €

Νο 263932 Thera Bolly
28 βεντουζάκια διαμέτρου 5,5 εκ. σε 5 χρώματα
Συσκευασία πλαστικού βάζου 

37,90 €   

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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28
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Βεντουζάκια



Junior Geostix

Νο 262189 Κατασκευή Junior Geostix
Το σετ αποτελείται από 82, ελαστικά, πλαστικά
sticks που κουμπώνουν εύκολα μεταξύ τους.

Εύκολο κούμπωμα 

7,90 €   
82
τεμ.

8 εκ.

Νο 262449 Λαγοί μικροί 74 τεμ. 23,90 €

Νο 262445 Κατασκευή Clipo 85 τεμ.

Σφηνοτουβλάκια με εύκολο και σταθερό 
κούμπωμα. Συσκευασία πλαστικής σακούλας

Νο 266587 Πλάκες Clipo 4 πλάκες 20Χ15,5 εκ. 

Νο 266536 Κατασκευή Pegy bricks
 Συσκευασία πλαστικού παιχνιδόκουτου

Clipo

Pegy bricks

Πλάκες για Clipo

22,90 €

17,50 €

47,00 €

Kάρτες Clipo

Νο 262437 Κάρτες πατρόν Clipo 
12 τεμ. / 30Χ21 εκ. 7,30 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Λαγοί μικροί

12
τεμ.

100
τεμ.

4
τεμ.

85
τεμ.

74
τεμ.



Νο 253912 
Σετ κατασκευών μικρός μηχανικός
79 τεμάχια σε πλαστικό παιχνιδόκουτο

47,00 €   

Τρελοφατσούλες

23,00 €Νο 262483 Τρελοφατσούλες - κατασκευή
Τα παιδιά δημιουργούν τους δικούς τους χαρακτήρες 
και τις πιο αστείες φατσούλες. Εύκολο σύστημα κουμπώματος.

Τρελοζωάκια

Νο 262486 Τρελοζωάκια - κατασκευή

Τα παιδιά φτιάχνουν απίθανα ζωάκια
χρησιμοποιώντας κεφάλια, σώματα, 
λαιμούς, πόδια, ουρές και φαντασία .
Εύκολο σύστημα κουμπώματος.

  27,50 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Μικρός μηχανικός

79
τεμ.

50
τεμ.

31
τεμ.

Νο 2 4522 Κατασκευή  6 Flexi tech
Σετ 77 τεμ. Ηλικία: 4-9. Μήκος: 20 εκ.
Περιλαμβάνονται οδηγίες. 

15,20 €
Νο 266573 Κατασκευή Activity Mecaniko 
Σετ 191 τεμ. Ηλικία: 4-9. Μήκος: 26 εκ.
Περιλαμβάνονται 8 κάρτες με προτεινόμενα σχέδια.  

26,80 €

new

STEM STEM

new

77
τεμ.

191
τεμ.



Νο 262147 Κατασκευή γίγας Crazy Forts
Το σετ αποτελείται από  25 μπάλες (6 εκ.) και 44 sticks (41 εκ.)
Κατάλληλα για μεγάλες 3D κατασκευές

89,00 €   

Geometry Kit
Νο 262190 Κατασκευή Geometry Kit
Το σετ αποτελείται από 330 τεμάχια και περιλαμβάνει 6 μεγέθη
sticks (40 των 12,5 εκ. σε κόκκινο, 40 των 10,5 εκ. σε μπλε, 40
των 8,2 εκ. σε κίτρινο, 40 των 6,9 εκ. σε πράσινο, 45 των 5,3 εκ. σε μωβ
και 45 των 3,3 εκ. σε πορτοκαλί. Επίσης περιλαμβάνονται 80 μπαλάκια 
σε 6 χρώματα

Crazy Forts

16,90 €   

2D & 3D κατασκευές!

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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330
τεμ.

76
τεμ.

69
τεμ.

Νο 256540 Κατασκευή technico 101 κομμάτια

 
 

45,00 €   

Technico

101
τεμ.

Νο 263842 
Κατασκευή 3D Joinks
Σετ από 76 τεμάχια για 
τρισδιάστατες κατασκευές
(37 ξύλινα στικς σε 3 
διαφορετικά μεγέθη και 39 
πλαστικές συνδέσεις 
σε 6 διαφορετικά σχέδια 
και χρώματα)

45,50 €



Νο 262191 Κατασκευή Archi-tetrixΝο 262192 Κατασκευή Domino 107 ξύλινα κομμάτια 19,90 €

Archi-tetrix

25,50 €

Domino

Νο 262104 Κατασκευή Movin Monkeys
Το σετ περιλαμβάνει 136 κομμάτια: 6 μαϊμούδες,
τροχούς, δέντρα, κλιματσίδες, βάσεις και συνδετικά

Νο 262103 Κατασκευή Gears Ανθισμένος κήπος
Το σετ περιλαμβάνει 115 κομμάτια: πολύχρωμους τροχούς, λουλούδια,
πεταλούδες, μέλισσες, πασχαλίτσες και συνδετικά, για αμέτρητους 
συνδυασμούς και σχέδια!

Gears Ανθισμένος κήπος

51,00 €

56,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 620352  
Τόξα rainbow blocks 
Σετ 7 τεμ. Ύψος: 1,9-7,3 εκ. 
Βάθος: 4 εκ.
7 ξύλινα τόξα στα 
χρώματα του ουράνιου τόξου. 

23,50 €
Νο 620362  
Ορθογώνια rainbow blocks 
Σετ 7 τεμ. Ύψος: 4-14,8 εκ. 
Βάθος: 4 εκ. 
7 ξύλινα ορθογώνια στα χρώματα 
του ουράνιου τόξου. 

29,90 €
Νο 620372  
Τετράγωνα rainbow blocks 
Σετ 7 τεμ. Ύψος: 4-14,8 εκ. 
Βάθος: 4 εκ. 
7 ξύλινα τετράγωνα στα 
χρώματα του ουράνιου τόξου. 

Νο 620382  
Τρίγωνα rainbow blocks 
Σετ 7 τεμ. Ύψος: 2-14,8 εκ. 
Βάθος: 4 εκ. 
7 ξύλινα τρίγωνα 
στα χρώματα του ουράνιου τόξου. 

28,50 €
28,50 €

new new new new

7
τεμ.

7
τεμ.

7
τεμ.

7
τεμ.

97
τεμ.

107
τεμ.

115
τεμ.

136
τεμ.



Νο 268548 Τουβλάκια Heros bricks 28,00 €

 
ξύλινα

 
ξύλινα

Νο 266520 Rainbow blocks

Σετ από 24 ξύλινα
blocks σε 6 σχήματα
και 4 χρώματα
διάφανα, ιδανικά
για χτίσιμο, σύγκριση,
αναγνώριση και 
χρήση σε φωτεινό 
πάνελ.

Rainbow Blocks

28,90 €   

Νο 262648 Οικοδομικό υλικό Wooden bricks

Σετ 38 τεμάχια Διαστάσεις τετράγωνου: 12Χ12Χ4 εκ. 

41,90 €   

Καστροπολιτεία

Νο 262444 Τουβλάκια ξύλινα καστροπολιτεία
150 τεμάχια σε συσκευασία ξύλινου κουτιού

28,50 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
375 

ξύ
λ
ιν

ο
 ο

ικ
ο

δ
ο

μ
ικ

ό
 υ

λ
ικ

ό

Νο 262677
Ντόμινο ξύλινο 
Σετ 116 τεμ. Ηλικία: 3+. 
Κατασκευασμένα από ξύλο. Περιλαμβάνει ντόμινο κλασικά,
ντόμινο φιγούρες, πύλες και ανεμόμυλο. Σε συνδιασμό έντονων 
χρωμάτων και φυσικού χρώματος. 

21,00 € new

24
τεμ.

38
τεμ.

116
τεμ.

150
τεμ.

44
τεμ.

Domino Wooden bricks



Νο 262484
Ξύλινο οικοδομικό υλικό φάρμα 50 τεμ. 
Σε συσκευασία κουβά από σκληρό χαρτόνι
Πάχος: 3 εκ.  

11,00 €

Νο 262485
Ξύλινο οικοδομικό υλικό πόλη 75 τεμ. 
Σε συσκευασία κουβά από σκληρό χαρτόνι
Πάχος: 3 εκ. 

14,50 €

Νο 262464
Ξύλινο οικοδομικό υλικό color 50 τεμ.
Σε συσκευασία κουβά από σκληρό χαρτόνι
Πάχος: 3,5 εκ. 
 

14,00 €

Νο 262499 
Δημιουργικά ξύλινα blocks 250 τεμ.
Σε συσκευασία κουβά από σκληρό χαρτόνι
Διάσταση κάθε κομματιού: 10Χ1,8Χ0,6 εκ. 
150 κομμάτια φυσικό χρώμα και 100 χρωματιστά
  

16,00 €

Νο 262195 Ξύλινα χρωματιστά blocks 
Κουβάς 50 τεμ. / πάχος: 3 εκ. 

11,00 €

Νο 262194 Οικοδομικό υλικό ξύλινο 
Κουβάς 100 τεμ. / πάχος: 2,5 εκ. 

14,70 €

Ξύλινα blocks

Νο 268643 Τουβλάκια κατασκευών πάχους 3,5 εκ. 
Κουβάς 100 τεμ. σε φυσικό χρώμα.

16,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 262439 
Οικοδομικό υλικό κάστρου και πόλης Νο 262422 Οικοδομικό υλικό κάστρο

  26,50 € 22,70 €

Νο 262423
Οικοδομικό υλικό παραμυθένιο κάστρο

22,70 € ξύλινα

ξύλινα

ξύλινα

Νο 262720 Κατασκευή Space City
Δώστε στα παιδιά την ευκαιρία να νιώσουν την αστρική δύναμη.
Αφήστε τα να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία εξερεύνησης των 
αισθήσεών τους Κατασκευή με κομμάτια και μπίλιες που 
φωσφορίζουν στο σκοτάδι 176 κομμάτια 

105,00 €

Νο 262721 Κατασκευή Speedway Marble Run
Σετ ξύλινων κατασκευών για διαδρομές με μπίλιες 23 τεμ.

33,00 €

Νο 256542 
Κατασκευή Heros constructor 
120 ξύλινα κομμάτια σε κουβά με βίδες, παξιμάδια
και τροχούς

25,90 €

ξύλινα

44,00 €

Νο 262491
Κατασκευές Construction block set 68 τεμ.
Σε συσκευασία κουβά από σκληρό χαρτόνι
Με βίδες, παξιμάδια και τροχούς για απίθανες τρισδιάστατες
κατασκευές και οχήματα

17,00 €

Νο 262492 
Ξύλινο οικοδομικό υλικό 
φυσικό χρώμα XL block
Σε ξύλινο τελάρο διαστάσεων 39X29X7,5 εκ.
Περιλαμβάνει συνολικά 42 blocks

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 386905 
Άνοιξη & Πάσχα
νέες πολύχρωμες ιδέες

Νο 386906 
Παράθυρα νέες
χαρούμενες εικόνες

Νο 386901 Χειμώνας 
πολύχρωμος & χαρούμενος

Νο 386904 
Ανοιξιάτικες &
Πασχαλινές δημιουργίες

Νο 386902 
Μαγικές γιορτές
νέες λαμπερές ιδέες

16,90 €
16,90 € 16,90 €

16,90 €

16,90 €

Νο 386913
Χριστούγεννα νέες όμορφες
δημιουργίες

Νο 386914
Παίζω και δημιουργώ με
ανακλυκλωμένα υλικά

Νο 386915
Φθινοπωρινά 
πολύχρωμα παράθυρα

Νο 386916
Νέες πασχαλινές &
καλοκαιρινές ιδέες

Νο 386917
Χειμωνιάτικη μαγεία

16,90 €
16,90 € 16,90 € 16,90 €

Νο 386859 Μικρές πριγκίπισσες
Νο 386860 Μεγάλες εικόνες με πρωτότυπες ιδέες
Νο 386861 Καλές γιορτές λαμπερές δημιουργίες
Νο 386862 Χριστούγεννα με φωτεινές ιδέες
Νο 386863 Ήρθε το Φθινώπορο τα σχολεία αρχίζουν
Νο 386864 Πάσχα και καλοκαίρι
Νο 386865 Φωτεινά φαναράκια για αγόρια & κορ.
Νο 386866 Μικροί ακροβάτες μας κρυφογελούν
Νο 386867 Μαθαίνω να μετρώ με κεφάτους αριθμούς
Νο 386868 Ανακυκλώνω δεν πετάω τίποτα

16,90 €

16,90 €

Νο 386903 
Μπάλες από χαρτί 16,90 €

Νο 386847 
Η ζωή στη φάρμα & στο 
αγρόκτημα

24,00 €

Στις  τιμές των βιβλίων περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Βιβλία κατασκευών

16,90 €



Νο 385801 
Aνθρωπάκια από κουτάλες

Νο 385802 Άνοιξη &
Καλοκαίρι με χαρά & χρώματα

Νο 385803 
Για δες ποιος κοιτάει 

Νο 385804 Μπρος & πίσω
δύο όψεις

Νο 385805 Λουλούδια της 
Άνοιξης & του Καλοκαιριού

Νο 385806 Ο κόσμος των
ζώων από χαρτόνι  

Νο 385807 Όλοι χορεύουν στη
σειρά 

Νο 385808 Όμορφος μικρός κόσμος

Νο 385809 Φτερωτά 
ζωάκια φύλακες άγγελοι 

Νο 385810 Χαρούμενη 
Άνοιξη με αρώμ. & χρώμ.

Υπερπολυτελείς τόμοι για τις πιο όμορφες & πρωτότυπες κατασκευές!

Νο 385814
Μαγικά Χριστούγεννα 

Νο 385820 Χειμώνας
χρωματιστός & χαρούμενος

Νο 385811 Ήρθαν τα Χριστ.
& η Πρωτοχρονιά 

Νο 385819 Χαρούμενες
εικόνες για διακόσμηση

Νο 385817 Όμορφες 
φιγούρες από κουτάλες 

Νο 385813 Κάρτες φωτεινές
και πολύχρωμες

Νο 385816 Όμορφες δημι-
ουργίες για μικρά παιδιά 

Νο 385815 Νέες μάσκες 
για απόκριες και πάρτυ 

Νο 385812 Ήρθε  η Άνοιξη 
και το Καλοκαίρι 

Πατρόν 
σε φυσικό 
μέγεθος!

16,90 €

16,90 €

16,90 €

16,90 €

16,90 €

16,90 €

16,90 €

16,90 €

16,90 €

16,90 €

Στις  τιμές των βιβλίων περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Πρακτική θήκη για πατρόν!



Απίθανες κατασκευές!

Νο 385849 
Πολύχρωμα παράθυρα 

Νο 385841 
Γιλράντες για όλο το χρόνο

Νο 385845 Παιδικές γιορτές

Νο 385850 Χαρούμενο Πάσχα

Νο 385844 Mάσκες & καπέλα

Νο 385843 
Λαμπερά φαναράκια

Νο 385846 
Πασχαλινά καλαθάκια

Νο 385842
Διασκεδαστικά φαναράκια

Νο 385848
Πολύχρωμο φθινόπωρο

Νο 385847 
Πολύχρωμες 
κατασκευές

Νο 385856 
Λαμπερή Πρωτοχρονιά

Νο 385853 Διπλώνουμε χαρτιά 
Origami Νο 385857 Όμορφο Πάσχα

Νο 385860
Χαρούμενα Χριστούγεννα

Νο 385854
Θησαυροί της φύσης

Νο 385858 Φυσικά υλικά
και χαρτί 

Νο 385851
Ανακυκλωμένα υλικά

Νο 385859
Φωτεινά Χριστούγεννα

Νο 385855 Κάρτες
ευχές με φαντασία

Νο 385852 Άνοιξη & Πάσχα

16,90 €

16,90 €

16,90 €

16,90 €

16,90 €

16,90 €

16,90 €

Οδηγίες για Ντεκουπάζ

Νο 386907 Ντεκουπάζ απλά
και εύκολα 18,30 €

Στις  τιμές των βιβλίων περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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16,90 €
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Νο 385821 Mανταλάκια 
ζωντανά & κεφάτα 

Νο 385828 Ανακυκλώνω
πιάτα & αυγοθήκες 

Νο 385825 Μαθαίνω την ΑΒ
με χαρούμενες φιγούρες 

Νο 385826 Στολίζω την τάξη 
με μαγικές εικόνες 

Νο 385829 Χριστούγεννα 
όμορφες ιδέες για διακόσμ.

Νο 385830 Χαρούμενες 
φιγούρες του Χειμώνα

Νο 385822 Ζωάκια της
Άνοιξης & του Καλοκαιρ. 

Νο 385824 Πολύχρωμος 
κόσμος της Άνοιξης

Νο 385823 Μαγικός κήπος 
με αρώματα & χρώματα

Υπερπολυτελείς τόμοι για τις πιο όμορφες & πρωτότυπες κατασκευές!

Πατρόν σε φυσικό μέγεθος!

Νο 385831 Καλώς όρισες Άνοιξη
Νο 385832 Κάρτες για όλο το χρόνο 
Νο 385833 Λαμπερά Χριστούγεννα
Νο 385834 Χαρούμενα ζωάκια από χαρτόνι
Νο 385835 Χαρούμενες μάσκες & καπέλα
Νο 385836 Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά
Νο 385837 Όμορφη Άνοιξη - Νέες & εύκολες ιδέες
Νο 385838 Κουτάλες χαρούμενες & πολύχρωμες
Νο 385839 Παιχνίδια & στολίδια με ανακυκλωμένα
Νο 385840 Εύκολες κατασκευές χαρτί & ανακ.υλικά

Νο 385831

Νο 385832

Νο 385833

Νο 385834

Νο 385835

Νο 385836

Νο 385837

Νο 385838

Νο 385840

16,90 €

16,90 €

16,40 €

16,90 €16,90 €

16,90 €

16,90 €

16,90 €

16,90 €

16,90 €

Στις  τιμές των βιβλίων περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 386840 Φθινόπωρο με χαρούμενα χρώματα
Νο 386841 Χριστουγεννιάτικος όμορφος κόσμος
Νο 386842 Επιτέλους Χριστούγ. & Πρωτοχρονιά
Νο 386843 Χειμώνας νέες μαγικές εικόνες
Νο 386844 Πασχαλινός όμορφος κόσμος
Νο 386845 Καλαθάκια & φωλίτσες του Πάσχα
Νο 386846 Καλό καλοκαίρι με χαρτί παπιέ μασιέ

Νο 386849 Καλοκαίρι & Άνοιξη με πολύχρ.ιδέες
Νο 386850 Δώρα για παιδιά 
Νο 386851 Νέες κάρτες ευχές για όλο το χρόνο
Νο 386852 Λαμπερές ιδέες για τις γιορτές
Νο 386853 Χριστούγεννα μαγικές γιορτές

Νο 386848 
Θησαυρός ιδεών & 
κατασκευών 24,00 €

16,90 €

16,90 €

16,90 €
16,90 €

16,90 €

Νο 386912
Θησαυρός ιδεών & 
κατασκευών
Πάνω από 160 θέματα

24,00 €

Νο 386854 Λάμψη Χριστουγέννων
Νο 386855 Ανοιξιάτικος όμορφος κόσμος
Νο 386856 Μανταλάκια παίζω και δημιουργώ
Νο 386857 Πάσχα Νέες ιδέες με φαντασία
Νο 386858 Χαρτοδιπλωτική εύκολη & απλή

Νέα βιβλία κατασκευών

No 385913 
Καλό Πάσχα

17,50 €

No 385914 
Κουτάκια με 
φαντασία

17,50 € No 385915 
Ρολά ανακυκλώνω 
δημιουργώ

17,50 €

No 385916 
Χαριτωμένα ζωάκια

17,50 € No 385917 
Χειμώνας ήρθαν οι 
γιορτές

17,50 €

No 385918 
Χριστουγεννιάτικη 
μαγεία

17,50 €

Στις  τιμές των βιβλίων περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
382 

Υπερπολυτελείς τόμοι με πατρόν σε φυσικό μέγεθος!
β

ιβ
λ
ία

 κ
α

τα
σ

κ
ευ

ώ
ν



Νο 385369
Καρτέλες για παιχνίδια
ανάγνωσης
Τα παιδιά παίζουν, κόβουν, ταυτίζουν,
αναλύουν, συνθέτουν, γράφουν,
αντιγράφουν και χρωματίζουν.

Νο 385978
Γραφή για νήπια 
Καλλιεργεί τις κινητικές & νοητικές 
δεξιότητες που απαιτούνται για 
την κατάκτηση της ανάγνωσης
και της γραφής.

Νο 388734
Κάρτες με γράμματα
48 κάρτες με γράμματα
και εικόνες

14,20 €

Νο 388735
Εδώ Προνήπιο

100 φύλλα εργασίας
με πρωτότυπες διαθεματικές

δραστηριότητες

5,80 € 10,30 €

8,70 €

Νο 388736
Εδώ Νηπιαγωγείο
150 φύλλα εργασίας

με διαθεματικές δραστηριότητες που
καλύπτουν όλες τις ενότητες

του νέου αναλυτικού προγράμματος
σπουδών για το Νηπιαγωγείο

8,70 €

No 385921 
Ζωγραφίζω 
πετραδάκια

14,00 € No 385922
Ομορφες φιγούρες 
με ρολά

14,00 €No 385920 
Δημιουργίες με 
κυπελλάκια

14,00 €No 385919 
Απλές χαρτοκατασκευές

14,00 €

Στις  τιμές των βιβλίων περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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No 385923 
Σφραγίζω με τα δαχτυλάκια

14,00 €

24 πολύ 
μεγάλες 
καρτέλες
16Χ23 εκ.!

Νο 385360
Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης 

6,90 €

  
Για να γίνω άριστος στα Μαθηματικά!

Μαθαίνω μαθηματικά με το σύστημα Montessori και την παιδαγωγική της Σιγκαπούρης

Νο 385894 Νηπιαγωγείο 5-6 ετών
Νο 385893 Α΄ Δημοτικού 6-7 ετών
Μια μέθοδος βασισμένη στη βιωματική μάθηση, με αναλυτικές οδηγίες για τους γονείς.  
Στόχος είναι τα παιδιά να αγαπήσουν τα μαθηματικά. Το παιδί χρησιμοποιεί συγκεκριμένα 
αντικείμενα και σταδιακά αντιλαμβάνεται έννοιες όπως της ποσότητας. Εδραιώνει την 
μάθηση και μαθαίνει να χρησιμοποιεί τα σύμβολα των μαθηματικών. Ανακαλύπτει νέες 
έννοιες και μαθαίνει να εκφράζει με λέξεις την λογική του σκέψη. 
Περιλαμβάνει 100 δραστηριοτητες άριστα σχεδιασμένες και υποστηρικτικό υλικό εκμάθησης.  

newnew

Μικροί δημιουργοί

Νο 385603 
Το τετράδιο της πρώτης 
μου γραφής
Ένα τετράδιο για όλο το 
χρόνο, βασισμένο στο νέο 
σχολικό βιβλίο της Α΄ τάξης 
του δημοτικού « Γλώσσα:
Γράμματα-Λέξεις-ιστορίες».

  

4,00 €

newnew

Νο 385363 
Μαθαίνω να γράφω 
τα κεφαλαία
 

5,50 €

Νο 385362 
Μαθαίνω να γράφω 
τα πεζά 

 

5,50 €

Νο 385156  Η Μελίνα εκπαιδεύεται
Σκοπός του βιβλίου είναι παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο 
μπορεί να κατασκευάσει κανείς με απλά υλικά που συνήθως
τα θεωρούμε άχρηστα, δραστηριότητες πολύ σημαντικές για
τη γνωστική εξέλιξη των παιδιών ώστε να καλλιεργηθούν 
σωστά δεξιότητες σημαντικές για την ανάπτυξή τους.
Οι δραστηριότητες που παρουσιάζονται έχουν βασιστεί στη δομημένη  
διδασκαλία όπως εφαρμόζεται στο πρόγραμμα TEACCH και έχουν
δουλευτεί σε παιδιά πρώτης σχολικής και σχολικής ηλικίας με 
διαταραχές του φάσματος του αυτισμού και όχι μόνο. Περιλαμβάνει CD

Νο 385157
Η Μελίνα εκπαιδεύεται 2 για παιδιά Δημοτικού
Περιλαμβάνει οπτικά δομημένες δραστηριότητες που στηρίζονται στη
φιλοσοφία του προγράμματαος TEACCH και αξιοποιούν την οπτική
αντίληψη και την οργάνωση των ερεθισμάτων για την κατανόηση του
περιβάλλοντος και την προώθηση της ανεξαρτησίας στα άτομα με 
αυτισμό. Περιλαμβάνει CD

32,00 €

37,00 €



Νο 385630
Λάχανα και χάχανα στο 
Νηπιαγωγείο

Γράμματα, αριθμοί,
χρώματα, γραμμές και 
σχήματα, χρόνος, χώρος,
κυκλοφοριακή αγωγή,
αντίθετα
Περιλαμβάνεται CD

15,00 €

Νο 385163
Γνωρίζω το σώμα μου μέσα
από την τέχνη
Σχέδια εργασίας

Νο 385164
Ένα δέντρο για τις 4 εποχές
του χρόνου
Σχέδια εργασίας10,00 €

9,00 €

Μαρία Κυνηγού - Φλάμπουρα

Ένα βιβλίο που έχει στόχο να
βοηθήσει τον δάσκαλο και τη 
δασκάλα να μυήσουν τα παιδιά
στις έννοιες του χώρου, του ρυθμού, 
της επανάληψης, του συγχρονισμού,
της σωστής άρθρωσης, με πλήθος 
παραδειγματικών ασκήσεων για
την εμπέδωση της ρυθμικής και 
μουσικοκινητικής αγωγής.
Συνοδεύεται από CD  

No 385108
Ρυθμικές ασκήσεις

14,00 €
16,00 €

No 385153 
Το Πάσχα της Χαράς
Ένα ευχάριστο πασχαλινό βιβλίο 
με φύλλα δραστηριοτήτων από 
όλες τις θεματικές ενότητες του 
Προγράμματος Σπουδών για
το Νηπιαγωγείο και πρωτότυπες 
ιδέες για πασχαλινές κατασκευές

6,60 €

No 385100
Ο κύριος Μπου μαθαίνει... να
γράφει και να διαβάζει

No 385101
Ο κύριος Μπου στα προνήπια

No 385102
Ο κύριος Μπου στο Νηπιαγωγείο

No 385103
Ο κύριος Μπου στον Παιδικό σταθμό

8,00 €

13,00 €

12,50 €

12,00 €

15,00 € Νο 385471 
Ο μαγικός αυλός με cd 
αφήγησης
Βασισμένο στην ομώνυμ
η όπερα του Βόλφανγκ
Αμαντέους Μότσαρτ, σε 
λιμπρέτο του Ε.Σικανέντερ.

15,00 € 15,00 €

Νο 395513
Μουσικά παιχνίδια και 
μουσικές έννοιες
Περιλαμβάνει CD

Νο 385129
Μουσικοκινητική 
έκφραση
Περιλαμβάνει CD

Νο 385374
Χρωματιστοί ηχητικοί
σωλήνες
Μουσικά παιχνίδια

25,00 €

19,50 €
13,50 €

Νο 385470 
Η λίμνη των κύκνων με cd 
αφήγησης
Βασισμένο στο ομώνυμο 
μπαλέτο του Τσαϊκόφσκι

Νο 385472 
Ο Πούκυ ταξιδεύει στο 
ελληνικό τραγούδι με cd 
αφήγησης

Στις  τιμές των βιβλίων περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
384 
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Βιβλία Δραστηριοτήτων

Παραμύθια με όργανα και ήχους 
που όχι μόνο θα κρατήσουν 
συντροφιά στα παιδιά, αλλά και θα 
τους δώσουν τη δυνατότητα να 
έχουν την πρώτη τους, ίσως, επαφή 
με τον θαυμάσιο κόσμο της 
μουσικής Συνοδεύεται από CD  

No 385107
Παραμύθια με μουσικά όργανα

newnew

Νο 385130
Μια φορά κι έναν καιρό
σ΄ένα μουσικό χωριό
Ένα μουσικό χωριό όπου όλοι
οι κάτοικοι γνωρίζουν μουσική

13,40 €
Νο 385132
Τραγούδια τραγουδάκια
Παιχνίδια παιχνιδάκια
Ελληνικά παραδοσιακά παιδικά τραγούδια 
μέσα από παρτιτούρες και παιχνίδια.

newnew

10,00 €



Ο μικρός Ηθοποιός ανοίγει τις πύλες του μαγικού κόσμου του θεάτρου!
Βιβλίο με CD!

Τα θάυματα της Βηθλεέμ
Το κοριτσάκι με τα σπίρτα
Τα δώρα των Χριστουγέννων
Στη φάτνη της Βηθλεέμ

Η γιορτή της Πρωτομαγιάς
Η Φωτεινούπολη
Τα χελιδόνια και το μαύρο σύννεφο
Το δικαστήριο των λουλουδιών
Ο Ερμής κατεβαίνει στη γη

Νο 385339 O Μικρός Ηθοποιός (Εθνικές επέτειοι)

Η απαγωγή του Άη Βασίλη
Οι δώδεκα μήνες
Το δυστυχισμένο έλατα
Ο νέος χρόνος
Η Λενιώ και τα καλικατζαράκια

Νο 385338 O Μικρός Ηθοποιός (Οικολογία - Μυθολογία)

Στο κρυφό σχολειό
Ο χορός του Ζαλόγγου
Η Επανάσταση του 1821
Ο Αθ. Διάκος κι ο Παπαφλέσσας
Οι γενναίοι νησιώτες στην το 1821

Το ΟΧΙ του Μεταξά
Τα παλικάρια της κατοχής
Τον Χίτλερ να δω μια στιγμή
Χαίρε, ω χαίρε Ελευθεριά

Νο 385340 
To ημερολόγιο μιας πατρίδας

Βιβλίο με CD!

20,00 €

20,00 €

20,000 €

12,00 €

16,00 €

16,00 €

Τα μουσικά παιχνίδια που προτείνονται  
στοχεύουν στη συναισθηματική ανάπτυξη, 
επικοινωνία και έκφραση των μικρών παιδιών. 
Παιχνίδια δράσης που δίνουν τη δυνατότητα 
στα παιδιά να βιώσουν, να ακούσουν, να 
νιώσουν, να αυτοσχεδιάσουν ....

Νο 388765 
Μουσικοκινητικά παιχνίδια
με άξονα τα συναισθήματα

Βιβλίο με CD

Βιβλίο με CD

Τι έχει ο μπαξές της Βερενίκης;  Έχει 
τραγούδια με κίνηση για πολύ μικρά 
παιδιά και ρυθμικές ασκήσεις με κρουστά 
οργανάκια. Μελωδίες με ολοκληρωμένες 
φράσεις, μισοτελειωμένες μελωδίες με 
παύσεις, παιχνίδια με μπαλόνια, με χαρτο-
πετσέτες και με κορδέλες. Τραγούδια 
για τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά 
τις Απόκριες και το Πάσχα. 

Νο 388766
Ο μπαξές της Βερενίκης

Νο 388767 Μουσικά ρυθμικά 
& κινητικά παιχνίδια

Ένα βιβλίο γεμάτο τραγούδια, ποικίλους 
και απλούς χτύπους, με παύσεις και 
ρυθμικά μοτίβα. Παιχνίδια για τη διάρκεια 
του ήχου, το ύψος του το ηχόχρωμά του 
την ένταση, τη μουσική μνήμη, τη γνωρι-
μία του χώρου, τον αυτοσχεδιασμό και 
την οργανωμένη κίνηση. 
1 βιβλίο 2 CD και 42 καρτέλες

35,00 €

Στις  τιμές των βιβλίων περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
385 
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Νο 385337 O Μικρός Ηθοποιός (Χριστουγεννιάτικες γιορτές)

Ένας άμυαλος βοσκός
Μια μέρα ενος λιονταριού στην Αρχαία Ελλάδα
Η αρπαγή της Περσεφόνης
Η θυσία της Ιφιγένειας 

newnew

Νο 385136
Παιδικά Οργανοποιήματα
Ένα βιβλίο που σκοπό έχει να 
σας ταξιδέψει στον κόσμο της 
μουσικής με ένα διαφορετικό 
τρόπο. Τα παιδιά κατασκευάζουν, 
δημιουργούν, παίζουν με τα 
μουσικά όργανα τα οποία τα ίδια 
κατασκευάζουν

13,00 €

newnew

Νο 385137
Ένα μπιζέλι που το λέγαν 
Έλλη
Ένα μπιζέλι που το λέγαν Έλλη
33 παιχνιδόλογα, 33 παιχνίδια με 
τον λόγο, 33 φορές λόγια για 
παιχνίδια αφορμές για παιχνίδια 
με λόγο, ρυθμό και μουσική...
και φυσικά με κίνηση!

28,80 €Νο 385138
Τραγουδοχοροί της γης
Στηρίζεται στο συνδυασμό μουσικής, 
λόγου και κίνησης και δίνει αφορμές 
για ψυχαγωγία, δημιουργική 
απασχόληση, μουσικοκινητική 
αγωγή ή για δράσεις που βασίζονται 
σε ευρύτερες διαθεματικές ή 
διεπιστημονικές συνδέσεις 
διδακτικών αντικειμένων, όπως το 
θεατρικό παιχνίδι, η φυσική αγωγή, 
γλώσσα,το περιβάλλον κ.α., καθώς 
και για διαπολιτισμική μουσική ε
κπαίδευση. 

19,00 €

newnew

Νο 388768 Μικρές ιστορίες με
ήχους και κίνηση

13,00 €

Σ αυτό το βιβλίο υπάρχου έξι 
επεισόδια με έξι ομάδες ήχων και 
μπορείτε να κάνετε ανάλογες 
κινητικές ιστορίες με τα παιδιά. 

Βιβλίο με CD

newnew

Νο 385139
Μουσική με τον Μότσαρτ
Το βιβλίο αυτό μας αφηγείται τη ζωή του 
μεγάλου συνθέτη και παρουσιάζει τη 
φημισμένη όπερα «Μαγικός Αυλός». 
Αποσπάσματά της βρίσκονται στο 
μουσικό CD που συνοδεύει την έκδοση. 

7,50 €



Τραγουδώ ό,τι αγαπώ Βιβλίο με CD

No 388700 Τραγουδώ για τη φύση και το περιβάλλον
Νο 388701 Τραγουδώ ελληνικά παραδοσιακά παραμύθια
Νο 388702 Τραγουδώ και μαθαίνω να τρώω σωστά
Νο 388703 Τραγουδώ κλασικά παραμύθια
Νο 388704 Τραγουδώ μύθους του Αισώπου

Νο 388705 Τραγουδώ τα αινίγματα
Νο 388706 Τραγουδώ τις παροιμίες
Νο 388707 Τραγουδώ τις εποχές και τους μήνες
Νο 388708 Τραγουδώ τους γλωσσοδέτες

15,00 € 15,00 €

Μιούζικαλ για παιδιάNo 388770 Ήρθαν τα Χριστούγεννα
Νο 388771 Χριστούγεννα στο δάσος
Νο 388772 Ο Χιονάνθρωπος με τη ζεστή καρδιά
Νο 388773 Ένα θαμπό αστέρι... για πάντα λαμπρό
Νο 388774 Το πιο όμορφο γράμμα για τον Αϊ-Βασίλη
Νο 388775 Ο Καλικάντζαρος που φοβόταν το σκοτάδι

12,00 €

Κάθε βιβλίο αποτελεί και μια ολοκληρωμένη πρόταση για ένα μιούζικαλ με παιδιά προσχολικής και 
πρώτης σχολικής ηλικίας για τα Χριστούγεννα και το καλοκαίρι. Σενάριο, σκηνοθετικές, 
σκηνογραφικές, χορογραφικές και ενδυματολογικές προτάσεις σε βιβλία με CD, τα οποία 
περιλαμβάνουν ηχογραφημένα τα έργα και όλα τα τραγούδια με την υπογραφή των πιο έμπειρων 
Ελλήνων δημιουργών παιδικού θεάτρου.
Σε αυτά τα μιούζικαλ όλα τα παιδιά θα βρουν το ρόλο που τους ταιριάζει σε ένα πρωτότυπο και 
ψυχαγωγικό παιχνίδι που καλλιεργεί τη δημιοργικότητα, ενισχύει την αυτοπεποίθηση, οξύνει την 
αντίληψη, κοινωνικοποιεί και αναπτύσσει την ικανότητα επικοινωνίας και έκφρασης.

No 388776 Η γοργόνα και το μαγικό κοχύλι
Νο 388777 Το ταξίδι του Φρύνη του δελφίνη
Νο 388778 Ένα καράβι γεμάτο όνειρα

12,00 €Νο 388779 Στο βασίλειο του Ποσειδώνα
Νο 388780 Μια αλεπού καλλονή
Νο 388781 Σίσσυ, το τζιτζίκι που τραγουδούσε την αγάπη

12,00 €

12,00 €

Νο 385193
Τα πρώτα μου τραγούδια

Νο 385194
Η πρώτη μου γνωριμία με τη μουσική

Νο 385195 
Ανθολογία Σχολικών Τραγουδιών

Νο 385196 Σχολικές γιορτές
 

Βιβλία της Αγγελικής Καψάσκη!

15,80 €

15,80 €

14,80 €

11,80 €

Στις  τιμές των βιβλίων περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Μιούζικαλ για παιδιά

15,00 €



Νο 385645
Μουσικές Δραστηριότητες
Ρυθμός, μουσική ακρόαση,
μουσικό παιχνίδι, τραγούδι.
Με 29 καρτέλες δραστηριοτήτων
και 2 CD.
 
 

Νο 385644
Μουσικές Πινελιές
Ζωγραφίζω με φαντασία 
100 μουσικά όργανα απ΄
όλο τον κόσμο
 
 

28,10 €
28,80 €

Νο 385646
Μουσικοπονηριές 1
Μουσικοκινητική αγωγή
για παιδιά 4 χρονών και άνω.
Περιλαμβάνει CD

Νο 385647
Μουσικοπονηριές 2
Μουσικοκινητική αγωγή
για παιδιά 4 χρονών και άνω.
Περιλαμβάνει CD

29,80 €

29,50 €

Νο 385111 Πρώτα τη νότα ρώτα  
Νότες, αξίες παύσεις

Νο 385112 Ήχος Ρυθμός Κίνηση
Νότες, Τραγούδια, λουλούδια, ζωγραφιές

 

21,50 €

14,90 €

No 385925 
Παίξε παιδί μου θέατρο - 

Χριστούγεννα τόμος Α+Β με cd

72,00 €

No 385924 
Παίξε παιδί μου θέατρο - 

Καλοκαίρι τόμος Α+Β με cd

72,00 €

Διαχρονικά και αγαπημένα παιδικά τραγούδια σε μοναδικές, 
πρωτότυπες εκτελέσεις που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς 
μας φίλους.

Νο 385485 Άκουσε παιδικά τραγούδια με cd
Νο 385486 Άκουσε παιδικά τραγούδια 2 με cd

9,90 €

9,90 €

Στις  τιμές των βιβλίων περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Θεατρικές παραστάσεις προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας

Νο 385482 
Φωνητικά παιχνίδια με cd

14,00 €
Νο 385483 
Μαθηματικά τραγουδο-
αντίθετα με cd
Συνδυάζοντας τα μαθηματικά με 
το τραγούδι και τη δημιουργική 
κινητική έκφραση, ωθεί τα παιδιά 
σ’ ένα ταξίδι μέσα σε ατελείωτους 
και ανεξερεύνητους ωκεανούς 
μαθηματικής γνώσης.

16,50 € Νο 385484 
Παιδιά, ελάτε να παίξουμε 
μουσική με cd
Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει 
δημιουργικά ρυθμικά και μουσικά 
παιχνίδια, προτάσεις προγραμματικής 
μουσικής για δραματοποίηση και 
παιδικά τραγούδια για πολύμορφες 
βιωματικές δραστηριότητες.

16,50 €

Οι κωμωδίες του Αριστοφάνη

Νο 385672 Όρνιθες Νο 385673 Ειρήνη Νο 385674 Βάτραχοι Νο 385675 Πλούτος
7,90 €    7,90 €    7,90 €

Μια καλή ευκαιρία για να γνωρίσουν τα παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας το έργο 
του μεγάλου μας κωμικού. Εγγυημένο γέλιο, απρόβλεπτες εικόνες, χιουμοριστικές λεπτομέρειες και λόγος εύπλαστος κοντά στα παιδιά.

Σκληρό εξώφυλλο 
Σχήμα: 20Χ20 εκ. 
Σελίδες: 36

Τα παιχνίδια με τη φωνή, ως ένας 
άμεσος τρόπος επικοινωνίας για τα 
παιδιά, ενισχύουν τη διαδικασία 
εκμάθησης, βοηθώντας στη 
χαλάρωσή τους από σφιξίματα και 
εντάσεις, στη ρύθμιση της αναπνοής 
και στη σωστή λειτουργία του 
διαφράγματός τους. 



7,90 €

Σειρά Η πρώτη μου βίβλος

Νο 385378 
Η Γέννηση του Χριστού

7,90 €

7,90 €

7,90 €

Νο 385380 
Τα Θαύματα του Χριστού

Νο 385379 
Η Ανάσταση του Χριστού Νο 385498 

Οι πρώτες μου ιστορίες από τη Βίβλο
Απλά και εύληπτα κείμενα από την Παλαιά 
και την Καινή Διαθήκη, με ζεστή και όμορφη 
εικονογράφηση.

8,00 €

Η σειρά φιλοδοξεί να παρουσιάσει τα σημαντικότερα πρόσωπα της Ιστορίας 
με απλά και χαριτωμένα στιχάκια. 
 

ηλικίαηλικία

4+4+

Νο 386880 Ο Λεωνίδας
Νο 386881 Ο Μέγας Αλέξανδρος
Νο 386882 Ο Περικλής & ο χρυσός αιώνας
Νο 386883 Σόλωνας ο σοφός νομοθέτης
Νο 386640 Η αντίσταση των Ελλήνων
Νο 386641 Ολυμπιακοί Αγώνες
Νο 386642 Κρήτη από τον Μίνωα ως σήμερα
Νο 386671 Οι ελεύθεροι Πολιορκημένοι 
                    του Μεσολογγίου

Νο 384501 Το έπος του ΄40
Νο 384502 Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
Νο 384503 Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
Νο 384504 Κωνσταντίνος Κανάρης
Νο 386672 Η Μάχη του Μαραθώνα
Νο 386689 Γεώργιος Καραϊσκάκης
Νο 386690 Κωνσταντινούπολη η βασίλισσα
των πόλεων
Νο 386695 Αφροδίτη η Θεά της ομορφιάς

H πρώτη μου Ιστορία!
Σκληρό εξώφυλλο, Διαστάσεις: 20Χ20 εκ. Σελίδες: 36

  7,90 €

  7,90 €

  7,90 €

  7,90 €

  7,90 €

  7,90 €

Στις  τιμές των βιβλίων περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
388 
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4+4+

newnew

Νο 389814 Ιστορίες από τη Βίβλο 
Απλά και κατανοητά κείμενα,
παραστατική εικονογράφιση, ιδανικό
για μικρά παιδιά 

ηλικίαηλικία

6+6+

9,00 €

Νο 385120 Οι παλιές μηχανές του παππού
Ο παππούς προσφέρεται να βοηθήσει
τον εγγονό του στο διάβασμα αλλά εκείνος
δεν δέχεται τη βοήθεια του γιατί ο Η/Υ του 
κάνει τα πάντα... μέχρι που κόβεται το ρεύμα

newnew

11,50 €

newnew

Νο 385300 Ο κήπος του Έβαν
Μια συγκινητική ιστορία για την απώλεια, 
τη θλίψη αλλά και την ελπίδα 

12,90 €



ηλικίαηλικία

4+4+

Σκληρό εξώφυλλο, Διαστάσεις: 20Χ20 εκ. Σελίδες: 36
Νο 386801 O Θησέας
Νο 386802 Ο Ηρακλής
Νο 386803 Ο Πάρης & η ωραία Ελένη
Νο 386804 Ο Ιάσονας
Νο 386805 Το χρυσόμαλλο δέρας
Νο 386806 Δαίδαλος & Ίκαρος
Νο 386807 Ο Δούρειος Ίππος
Νο 386808 Το κουτί της Πανδώρας
Νο 386809 Αχιλλέας & Έκτορας
Νο 386810 Οι 12 Θεοί του Ολύμπου
Νο 386811 O Oδυσσέας στην Ιθάκη
Νο 386812 Το ταξίδι του Οδυσσέα
No 386813 Αθήνα, η πόλη της Αθηνάς
Νο 386814 Ασκληπιός, ο πρώτος θεραπευτής
Νο 386833 Ο Προμηθέας και η φωτιά
Νο 386834 Ο Περσέας και η Μέδουσα
Νο 386835 Ο Βασιλιάς Μίδας
No 386606 Ερμής ο Θεός για όλες τις δουλειές
Νο 386607 Απόλλωνας και Άρτεμη
Νο 386608 Δήμητρα και Περσεφόνη
Νο 386609 Ποσειδώνας ο Θεός της θάλασσας
Νο 386610 Ο Φαέθοντας και το άρμα του ήλιου
Νο 386634 Διόνυσος ο κεφάτος Θεός
Νο 386638 Πύρρα και Δευκαλίωνας
Νο 386639 Η θυσία της Ιφιγένειας

  7,90 €

Η πρώτη μου μυθολογία που διηγείται, με πολλά σκίτσα και στιχάκια, ιστορίες από την ελληνική μυθολογία. Η σειρά απευθύνεται 
σε παιδιά από περίπου τεσσάρων χρονών και στο τέλος κάθε βιβλίου περιλαμβάνονται παιχνιδάκια και σχετικά με το θέμα του. 

ηλικίαηλικία

4+4+

  7,90 €

  7,90 €

  7,90 €

No 385422 Ο ουρανός 7,00 € No 385423 Η γη 7,00 €

Σειρά το Ηλιακό μας σύστημα, ταξιδέψτε μαζί τους!

No 385424 Το φεγγάρι 7,00 € No 385425 Ο ήλιος 7,00 €

13,20 €

Στις  τιμές των βιβλίων περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
389 

H πρώτη μου Μυθολογία!
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No 385439 
Όλες οι εποχές του χρόνου σε ένα 
δέντρο
Ένα υπέροχο, διαχρονικό παραμύθι 
αφιερωμένο σε κάθε καινούρια αρχή... 

newnew newnew

No 385145
O Βελόνιας και ο Καρφίτσας
Στον Βελόνια τον αχινό μπήκε η ιδέα να 
γίνει άρχοντας των θαλασσών. «Με τον 
στρατό μου θα σκορπίζω τον τρόμο 
στον βυθό. Έτσι, όλοι θα με σέβονται 
και θα με φοβούνται» σκεφτόταν.

ηλικίαηλικία

4+4+
ηλικίαηλικία

4+4+

9,90 € No 385146 Τα αδεσποτάκια
Το δωμάτιο του Αντώνη είναι γεμάτο λούτρινα ζωάκια. Μακάρι 
όμως να είχε ένα αληθινό σκυλάκι. «Πάρτε μου ένα! Θα το αγαπώ 
και θα το φροντίζω» παρακαλάει τους γονείς του. 
Εκείνοι όμως δεν μπορούν να του κάνουν το χατίρι. 
Ο Αντώνης θυμώνει. Στενοχωριέται. Κάποιο αδέσποτο όμως 
που περνάει μια μέρα έξω από το σπίτι και μια ιδέα του 
παππού γίνονται αιτία να καταλάβει το αγόρι πως υπάρχουν 
κι άλλοι τρόποι να εκφράσει την αγάπη του για τα ζώα!
Εκείνος και οι φίλοι του αναλαμβάνουν δράση!

9,90 €



Μια πρώτη ματιά στον ήχο, στο φως, 
στον κύκλο της ζωής των φυτών, 
των δέντρων, στον κύκλο του νερού,
στον κύκλο της ημέρας και της νύχτα...

ηλικίαηλικία

4+4+

ηλικίαηλικία

4+4+

Νο 385875 O καιρός
Νο 385876 Πώς μεγαλώνουν τα φυτά
Νο 385877 Μέρα και νύχτα
Νο 385878 Μαθαίνω να μετρώ

Με αυτά τα πρωτότυπα βιβλία, μέσα από την παρατήρηση και 
σχετικές δραστηριότητες, τα παιδιά κάνουν τα πρώτα βήματα στη 
γνώση, κατανοούν τον κόσμο γύρω τους και λύνουν τις απορίες τους. 

Εισάγουν τα παιδιά στις βασικές επιστημονικές έννοιες!

ηλικίαηλικία

4+4+

Νο 386685 Ο Γιάννης και οι δυνάμεις
Νο 386686 Η Μελίνα και το φως
Νο 386687 Ο Θησέας και η θερμοκρασία
Νο 386688 Ο Φρίξος και το βάρος

Σκληρό εξώφυλλο!

Νο 385755 Αισθάνομαι, αισθάνομαι τον κόσμο
Νο 385756 Πέφτει, πέφτει η σταγόνα
Νο 385757 Τρέχουν οι δείκτες του ρολογιού
Νο 385758 Φωτίζει, φωτίζει ο ήλιος
Νο 385759 Γυρίζει, γυρίζει η γη
Νο 385791 Εξαφανίστηκε, εξαφανίστηκε η κάμπια
Νο 385792 Ακούνε, ακούνε τα αυτιά μου
Νο 385793 Φυτρώνει, φυτρώνει ο σπόρος
Νο 385794 Μεγαλώνει, μεγαλώνει το φυτό
Νο 385795 Σκάει, σκάει το αυγό 

5,90 €
5,90 €

5,90 €
5,90 €

5,90 €

5,90 €

7,10 €

7,10 €

6,80 €

6,80 €

Τέσσερα βιβλία για να μάθεις με απλό τρόπο τους βασικούς 
κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής. Έτσι θα μπορείς να 
μετακινείσαι με ασφάλεια ως πεζός, επιβάτης αλλά και ως 
ποδηλάτης. +2 σελ. αυτοκόλλητα!

Νο 385494 Κυκλοφοριακή αγωγή για επιβάτες
Νο 385495 Κυκλοφοριακή αγωγή για πεζούς
Νο 385496 Κυκλοφοριακή αγωγή για ποδηλάτες
Νο 385497 Κυκλοφοριακή αγωγή για ταξιδιώτες

3,00 €

3,00 €

Νο 385905 
Τα ζώα του δάσους

10,00 € Νο 385906 
Τα ζώα της ζούγκλας

10,00 € Νο 385907 
Τα ζώα του αγροκτήματος

10,00 €

Μικρά διδακτικά μυστικά

3,00 €

Στις  τιμές των βιβλίων περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
390 
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Έξυπνα κείμενα που με εικόνες λύνουν όλες τις απορίες των παιδιών για το περιβάλλον και φυσικά φαινόμενα!

Με πρωταγωνιστές τα ζωάκια, τα παραμύθια αυτά περνούν στους μικρούς αναγνώστες, 
με τρόπο απλό και τρυφερό, διαχρονικές αξίες, όπως η φιλία, το θάρρος, η αγάπη για τη 
φύση, η καλοσύνη, η υπομονή, η γενναιοδωρία κ.α. Τα «Μικρά διδακτικά παραμύθια» 
καλλιεργούν την αγάπη των μικρών παιδιών για το διάβασμα και τα ταξιδεύουν σε χώρες 
μαγικές χαρίζοντάς τους όμορφα όνειρα. 



Βιβλία με κινούμενες εικόνες

Βιβλία με χοντρά φύλλα για πολύ μικρά παιδιά με ανθεκτικές λαβές και 
κινούμενες ροδέλες που ζωντανεύουν στα χεράκια τους και τα βοηθούν 
να μαθαίνουν καινούργιες λέξεις

6,50 €

Νο 386693 Στο σπίτι
Νο 386694 Στον ζωολογικό κήπο

Νο 386691 Στο σούπερ μάρκετ
Νο 386692 Στο κομμωτήριο

6,50 €

6,50 €

6,50 €

Εκπαιδευτικοί Σχεδιασμοί & Διαθεματικότητα

Νο 385973 Φθινόπωρο

Κάθε βιβλίο 
περιέχει 120
φύλλα εργασίας

35,00 €

Νο 385974 Χειμώνας Νο 385971 Άνοιξη Νο 385972 Καλοκαίρι

Εκπαιδευτικοί Σχεδιασμοί & Διαθεματικότητα - Διερευνητική προσέγγιση της γνώσης για την προσχολική εκπαίδευση

35,00 €

35,00 €

35,00 €

Νο 385995 Μάθε να ακούς
Νο 385996 Μάθε να είσαι συνετός
Νο 385997 Μάθε να έχεις υπομονή
Νο 385998 Μάθε να προσπαθείς

6,60 €

6,60 €

Νέα Σειρά «Ξεκλειδώνω»

Ξεκλειδώνω τη συνεργασία
To cd του βιβλίου περιλαμβάνει 
τη θεατρική αφήγηση του 
παραμυθιού, μουσική και 
τραγούδια, ενώ στον 
Η/Υ σας μπορείτε να δείτε 
πληροφοριακό και 
εκπαιδευτικό υλικό.

Ξεκλειδώνω τα συναισθήματά 
μου Μέσα από τις σελίδες 
του βιβλίου αυτού, η γκριζοθα-
μπούλα η γκρίζα πεταλουδίτσα, 
δίνει ένα μεγάλο μάθημα ζωής 
για το σεβασμό στη διαφορετικό-
τητα. Θέμα: φιλία, μοναξιά και δια-
φορετικότητα

Ξεκλειδώνω τη φαντασία
Στο CD θα ακούσετε την αφήγη-
ση και τα τραγούδια του παρα-
μυθιού… 
Αλλά θα βρείτε και προτεινόμενες 
δραστηριότητες φαντασίας, 
έμπνευσης και δημιουργίας για 
παιδιά προσχολικής και πρώτης 
σχολικής ηλικίας. 
Κυρίως όμως θα ανακαλύψετε 
ιδέες για να «ζωντανέψετε» 
χοροθεατρικά το 
παραμύθι στη σκηνή!

Νο 385214
Ψωμί με ζάχαρη και 
αλάτι

Νο 385215
Στου ονείρου μου την 
άκρη... φιλία έχω &
αγάπη

Νο 385216
Ο φάρος με τα χίλια
μυστικά

Νο 385217 
Η παπαρούνα της
καρδιάς
Ξεκλειδώνω τα όνειρά 
μου 
Μια ιστορία για τη 
δύναμη της αγάπης που 
μπορεί να κάνει και το 
κρυφό μας 
όνειρο πραγματικότητα...
Περιέχει CD

Νο 385218
Τι να κάνουμε τι - τι
το νερό για να σωθεί?

13,90 €
13,90 €

13,90 €

13,90 €

Στις  τιμές των βιβλίων περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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391

Στις τιμές των βιβλίων περιλαμβάνεται ΦΠΑ 6%

Ξεκλειδώνω την ευθύνη για το 
περιβάλλον
Πώς θα σωθεί το νερό που 
κινδυνεύει; 
Στην προσπάθειά τους να βρουν 
το μυστικό του νερού 
Και τη σωτηρία του πλανήτη μας, 
οι κάτοικοι ενός μικρού χωριού 
θα γυρέψουν τις απαντήσεις 
σ' ένα θαλασσινό ταξίδι. 

13,90 €



11,90 €

Νο 386008 Σ΄ευχαριστώ γιαγιά
Η μικρή Βαλέρια ρωτά τη γιαγιά της 
για πράγματα που την ανησυχούν 
καθώς περπατούν στον πανέμορφο, 
γεμάτο χρώματα κήπο τους.
Εκείνη τότε της μιλά για την πραγματική 
αγάπη των δικών μας ανθρώπων, 
για όσα μας προσφέρει η φύση και 
πρέπει να τα εκτιμούμε σωστά, αλλά 
και το πόσο σημαντικό είναι να 
τρεφόμαστε υγιεινά.

Στις  τιμές των βιβλίων περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 385889 Μπορώ να ζω στη φύση όπως ο Νικόλας και η Χλόη
Νο 385890 Μπορώ να τα κάνω όλα μόνος μου όπως ο Νικόλας και η Χλόη
Νο 385891 Μαθαίνω να συζητώ όπως ο Νικόλας και η Χλόη
Νο 385892 Μαθαίνω να τακτοποιώ όπως ο Νικόλας και η Χλόη  
Στην παιδαγωγική μέθοδο της Maria Montessori σκοπός της εκπαίδευσης
δεν είναι να μεταδώσουμε στο παιδί έτοιμες γνώσεις αλλά να το 
ενθαρρύνουμε να καλλιεργήσει την επιθυμία του για μάθηση. 
Ανεξαρτησία - Ελευθερία με όρια - Σεβασμός για την φυσική ψυχολογική 
ανάπτυξη του παιδιού.
Είναι το τρίπτυχο που αποτελεί την ουσία της παιδαγωγικής Montessori,
βασίζεται στις αρχές: ανάπτυξη της αυτονομίας του παιδιού, εμπιστοσύνη στις 
δυνατότητες του, καλλιέργεια της δημιουργικότητας του. 

9,90 €

Τα βιβλία μου Montessori  
Η παιδαγωγική της Montessori στην καθημερινότητα! 
Υπάρχει τίποτα καλύτερο για να μεγαλώσει ένα παιδί; 

newnew

newnew

Νο 385244 Τα πάνω κάτω
Η δουλειά και η χαρά, όταν 
βαδίζουνε μαζί, 
κάνουν τη ζωή γιορτή

9,90 €

newnew

8,70 €

Νο 386005 
Ο δικός μου θησαυρός
Η ιστορία της μικρής βίδρας αναδεικνύει ένα 
συνηθισμένο φόβο των παιδιών, αυτόν της 
απομάκρυνσης από τη μητρική αγκαλιά. 
Υπάρχει τρόπος όμως, τελικά, να μετατραπεί 
αυτός ο φόβος σε «μπορώ» που οδηγεί το 
παιδί να ανακαλύψει το δικό του θησαυρό.

ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ

newnew

9,90 €

Νο 386001 
Στη θάλασσα μια μέρα
Κάθε ζωή είναι πολύτιμη και της 
αξίζει ο σεβασμός μας

newnew

8,90 €

Νο 386004 Ο Γλεντζοφλέφαρος
Ο Φλεβάρης είναι πολύ στενοχωρημένος. 
Οι άνθρωποι χάρισαν στα έντεκα αδέρφια 
του από τριάντα ή τριάντα μία μέρες, ενώ 
σε εκείνον μονάχα είκοσι οκτώ!
Αισθάνεται μειονεκτικά έτσι κουτσός ανάμεσά 
τους και αποφασίζει να… φύγει!
Και τώρα τι θα γίνει; Δε θα ανθίσουν μυγδαλιές; 
Δε θα χαρούμε αλκυονίδες μέρες; Δε θα ’ρθει 
το καρναβάλι να χαρούν μικροί μεγάλοι;

8,90 €
Νο 386006 
Ο Μεγαλειότατος
Μια ιστορία για γαλιφιές και 
καλοπιάσματα
που κρύβουν κάποτε παγίδες

newnew

Νο 386002 
Ένα λαίμαργο ουράνιο τόξο
Για τον εγωισμό που προκαλεί 
λύπη στους άλλους και στερεί 
από εμάς τη χαρά του 
μοιράσματος

8,90 €

newnew

Νο 386003 Ο Πάρης
Όταν η Λυδία και ο Ορέστης επιστρέφουν 
από το χωριό του παππού και της γιαγιάς, 
αναζητούν το σκυλάκι τους τον Πάρη για να παίξουν.
Δεν το βρίσκουν όμως πουθενά.
«Η καρδούλα του Πάρη μας σταμάτησε όσο 
λείπατε μια μέρα ξαφνικά. Δε ζει πια!» λένε οι 
γονείς στα παιδιά. Απαρηγόρητοι είναι η Λυδία 
και ο Ορέστης. Ώσπου μια μέρα…

9,90 €

newnew

4+4+
ηλικίαηλικία

4+4+
ηλικίαηλικία

4+4+
ηλικίαηλικία

4+4+
ηλικίαηλικία

9,90 €

Βιβλία που προάγουν τη συναισθηματική νοημοσύνη

newnew



Ένα χιουμοριστικό παραμύθι με 
ζωντανή και πλούσια εικονογρά-
φηση που θα βοηθήσει τα παιδιά 
να δουν τα στάδια της ανακύκλωσης
και να μάθουν την αξία της.
 

No 386600
Δώσ΄μου μια δεύτερη ευκαιρία

14,00 €

Ταξίδια με τη φαντασία του Ιουλίου Βερν

Τα πιο σηματνικά έργα του μεγάλου 
οραματιστή Ιουλίου Βερν κυκλοφορούν 
για πρώτη φορά εικονογραφημένα και 

προσαρμοσμένα για μικρά παιδιά. 
Όμορφη εικονογράφηση και εξαιρετικά 

ευκολονόητο και γεμάτο έξυπνα 
ευρήματα κείμενο

Νο 386602 Από τη Γη στη Σελήνη
Νο 386603 Ταξίδι στο κέντρο της Γης

11,00 €

Νο 386613 
Αυτή άρχισε πρώτη 17,90 €

Νο 386614 
Δεν το΄ κανα εγώ

Νο 386615 Δικό μου είναι
Νο 386616
Ζει σ΄αυτά που σου άφησε
για να τον θυμάσαι

Νο 386617
Ευχαριστώ, συγνώμη,
σ΄αγαπώ...

17,90 €

17,90 €

Τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις;

ηλικίαηλικία

5+5+

12,00 €

No 385121
Το μικρό Λιοντάρι που έχασε
τον βρυχηθμό του

No 385122
Η μικρή Αλεπού που 
έχασε την ουρά της

6,90 €
No 385124
Το μικρό Ποντικάκι
που έχασε τη φωνή του

Μια πολύ παράξενη μέρα ξημερώνει για τα μικρά ζωάκια. Ακολούθησε στις περιπέτειές τους το 
λιοντάρι που ψάχνει τον βρυχηθμό του, την αλεπού που έχασε την ουρά της, τη ζεβρα που 
αναξητά τις ρίγες της. Βιβλία με υπέροχη εικονογράφηση, αστεία στιχάκια και παράθυρα που 
κρύβουν εκπλήξεις, για ατελείωτο παιχνίδι 

6,90 €6,90 €

Συναισθηματική - Κοινωνική - Διαπολιτισμική Αγωγή

Διασκεδαστικές ιστορίες σε στιχάκια, με κινούμενες εικόνες για ατελείωτο παιχνίδι.

No 385462 Στη βάρκα

7,70 €

No 385463 Στο αγρόκτημα No 385464 Στη βόλτα

No 385465 Στον κήπο

7,70 €

No 385466 Χρόνια πολλά

7,70 €

No 385467 Καλά Χριστούγεννα

7,70 €

Στις  τιμές των βιβλίων περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Διαβάζω και διασκεδάζω

11,00 €

Νο 386604 Ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες
Νο 386605 20000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα

17,90 €

Νο 385110
Τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις;
Μάθε για τα επαγγέλματα
Πληροφορίες για πάνω από 300 επαγγέλματα
 



Νο 385950 Ακοή Νο 385951 Όσφρηση Νο 385952 Γεύση Νο 385953 Αφή  Νο 385954 Όραση 

Μαθαίνω να τρώω σωστα

Νο 386625 Φρούτα
Νο 386626 Γάλα, τυρί, γιαούρτι
Νο 386627 Κρέας, ψάρι
Νο 386628 Λαχανικά
Νο 386629 Ψωμί και δημητριακά

3,60 €

3,60 € 3,60 €

7,70 €

7,70 €7,70 €

Το μικρό λυκάκι

Μέσα από αυτή τη νέα διασκε-
δαστική σειρά τα παιδιά έχουν την 
ευκαιρία να μάθουν για τη φιλία,
την αλληλεγγύη και την αξία της 
προσφοράς

Νο 385104 Το μικρό λυκάκι
και ο κακός ο λύκος

Νο 385105 Το μικρό λυκάκι 
και οι μέλισσες

Νο 385106 Το μικρό λυκάκι 
και η βοσκοπούλα

6,50 €

Μαθαίνω να αναγνωρίζω τον κόσμο με τα χέρια, με το στόμα
με τη μύτη, με τα μάτια, με τα αυτιά!
Σκληρό εξώφυλλο, σελίδες: 12, μέγεθος: 17Χ16 εκ. 

Νο 385381 Με τα χέρια Νο 385382 Με το στόμα

Νο 385383 Με τη μύτη Νο 385384 Με τα μάτια Νο 385385 Με τα αυτιά

4,40 €

4,40 €

4,40 €

Οι πέντε αισθήσεις

No 385456 Η καρδιά και οι πνεύμονές μου
No 385457 Τα οστά μου
No 385458 Το πεπτικό μου σύστημα
No 385459 Γιατί γυμνάζομαι;
No 385460 Ο εγκέφαλός μου
No 385461 Γιατί πλένω τα χέρια μου;

4,80 €

4,80 €

Η σειρά «Το σώμα μου» μέσα από 
υπέροχες φωτογραφίες,
διαγράμματα και κατανοητά κείμενα, 
δίνει απαντήσεις που αφορούν 
το ανθρώπινο σώμα.

Στις  τιμές των βιβλίων περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Στις τιμές των βιβλίων περιλαμβάνεται ΦΠΑ 6%
Οι πέντε αισθήσεις

4,40 €

3,60 €

6,50 €



ηλικίαηλικία
0-30-3
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ίαΕίναι δύσκολο να είσαι μικρός!

Είναι δύσκολο να είσαι μικρός! Η τιμωρία δεν έχει καθόλου πλάκα,
ούτε οι εφιάλτες έχουν πλάκα και στο σχολείο δεν είναι και τόσο 
εύκολα τα πράγματα. Πώς θα τα καταφέρει ο Τομ;

7,70 €

7,70 €
Νο 386829 Ο Τομ πάει στο σχολείο
Νο 388692 Ο Τομ πάει στο κολυμβητήριο
Νο 388693 Ο Τομ δεν θέλει να κοιμηθεί

Νο 385182 Η Λέλα στο νοσοκομείο
Νο 385183 Ο Πέτρος κι ο αδερφός του
Νο 385184 Τα δύο σπίτια της Έλλης
Νο 385185 Η Εύη και ο κύκλος της ζωής

4,00 €

Η σειρά προσπαθεί να βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν τις σκληρές όψεις 
της ζωής με τρόπο ανάλαφρο, σαν... παραμύθι αλλά και τους εκπαιδευτικούς 
να εξηγήσουν δύσκολα και ευαίσθητα΄θέμετα. Στο τέλος του κάθε βιβλίου υπάρχει 
προσάρτημα με συμβουλές και τρόπους αντιμετόπισης του κάθε προβλήματος.

Η ζωή σαν παραμύθι

4,00 €

Νο 385234
Παιχνίδια με τις αισθήσεις
Παίζουμε, φτιάχνουμε κι ανακαλύπτουμε
τις αισθήσεις μας

12,70
 €

Το καλύτερο παιδί

Μια σειρά που ενθαρρύνει τα μικρά παιδιά να αναπτύμουν κοινωνικές δεξιότητες με έναν ήπιο κι 
ευχάριστο τρόπο. Τα βοηθάει να χειριστούν τα συναισθήματά τους και τη συμπεριφορά τους και
να αναλογιστούν τα συναισθήματα των γύρω τους. Καρτονέ, σχήμα: 14Χ19 εκ. Σελίδες: 16

7,70 €

7,70 €
7,70 € 7,70 €

Νο 385272
Είμαι παιδί γενναίο

Νο 385273
Είμαι παιδί καλό

Νο 385274
Είμαι παιδί ευγενικό

Νο 385275
Είμαι παιδί τακτικό

Γνώρισε και εσύ τον λύκο Ζαχαρία μέσα από τις αστείες 
αλλά και τρυφερές στιγμές του

No 385407 Ο λύκος Ζαχαρίας φοβάται τη σκιά του
No 385408 Ο λύκος Ζαχαρίας θέλει να γίνει σούπερ ήρωας
No 385409 Ο λύκος Ζαχαρίας θέλει να είναι πάντα πρώτος
No 385410 Ο λύκος Ζαχαρίας θέλει να γίνει σταρ
No 385411 Ο λύκος Ζαχαρίας θέλει να κάνει τον γύρο του κόσμου
No 385412 Ο λύκος Ζαχαρίας βαριέται να περπατάει
No 385413 Ο λύκος Ζαχαρίας στη χώρα των παραμυθιών
No 385414 Ο λύκος Ζαχαρίας θέλει να αλλάξει χρώμα
No 385415 Τα Χριστούγεννα του λύκου Ζαχαρία

7,00 €

7,00 €

7,00 €

Στις  τιμές των βιβλίων περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%

β
ιβ

λ
ία

395 



ηλικίαηλικία

4-64-6

Σκληρό εξώφυλλο
32 σελίδες!

Ta ζουζούνια ζουν κάθε μέρα και μία νέα περιπέτεια, κάνουν 
φίλους και μαθαίνουν να ζουν αρμονικά... 
Όπως ακριβώς τα μικρά παιδιά...

Ta ζουζούνια

Νο 385648 Λήδα η νυχτερίδα
Νο 385655 Ματθαίος ο σκαραβέος
Νο 385656 Βούλα η λιμπελούλα
Νο 385657 Νίκη το τζιτζίκι
Νο 385658 Ίγκι το μυρμήγκι
Νο 385660 Ήρα η ψείρα
Νο 385661 Νάντια η κάμπια
Νο 385662 Φωτεινή η πυγολαμπίδα
Νο 385664 Λούλα η πεταλούδα
Νο 385665 Μηνάς ο κηφήνας
Νο 385667 Ούπι το κουνούπι  
No 385668 Λίτσα η πασχαλίτσα
Νο 385669 Σούλα η μελισσούλα
Νο 385670 Άρης το σαλιγκάρι 
Νο 385671 Ρούλα η ακριδούλα
No 385404 Άκης το σκυλάκι
No 385406 Νώντας ο τυφλοπόντικας

 

Μία σειρά βιβλίων με πρωταγωνιστές ζωάκια που προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά 

και να στείλει μηνύματα σχετικά με την οικολογία, την συμπεριφορά και τις ηθικές αξίες

Νο 385264 Ένα γουρούνι με... ταλέντο!
Νο 385265 Ένα φίδι... τρομερό!
Νο 385266 Ένας καλόκαρδος... Καρχαρίας!
Νο 385267 Προσοχή! Το πρόβατο... δαγκώνει!
Νο 385268 Ένα ψάρι που δεν ήξερα... να κολυμπάει!
Νο 385269 Ένας πολύ γλυκός... Λύκος!
Νο 385270 Ένας Ποντικός... κάπως βιαστικός!
Νο 385299 Μια αράχνη... μόνη ψάχνει!
Νο 385257 Ένα πουλί στην πρίζα!
Νο 385258 Τι ρόλο παίζει αυτή η αγελάδα;
Νο 385259 Μια μέλισσα με λύση!
Νο 385260 Ένα σκουλήκι με φτερά!

8,50 €

8,50 €

Μια σειρά βιβλίων που έχει ως στόχο να
ενθαρρύνει τα παιδιά να ρυθμίσουν με χιουμοριστική 
διάθεση θέματα όπως την ώρα του μπάνιου,
τη διατροφή, την τακτοποίηση του δωματίου,
την αντιμετώπιση των φόβων

No 385623 Αλέξη, φάε κάτι!
Νο 385624 Αλέξη, ώρα για μπάνιο!
Νο 385625 Αλέξη, μάξεψε τη ζούγκλα!
Νο 385626 Αλέξη, μη φοβάσαι!

μαλακό εξώφυλλο
48 σελίδες 4,40 €

6,60 €

No 385701 Εγώ και οι καλοί τρόποι

8,80 €No 385611
Το μικρό μαϊμουδάκι 
ηρεμεί
 

Ta ζωάκια μαθαίνουν στα παιδάκια

No 385612
Το μικρό λιονταράκι 
μοιράζεται
 

No 385613
Το μικρό ελεφαντάκι
ακούει
 

No 385614
Το μικρό τιγράκι 
συμμαζεύει

8,80 €

8,80 €
8,80 €

Από σκληρό χαρτόνι / Σχήμα: 20Χ20 εκ. / Σελίδες: 20

6,50 €

6,50 € 6,50 €

Στις  τιμές των βιβλίων περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Στις τιμές των βιβλίων περιλαμβάνεται ΦΠΑ 6%



Νο 384520
Κομπιουτερούλης ο 
έξυπνος υπολογιστής

Νο 384521
Το σώμα μου είναι 
δικό μου

Νο 384522
Πάρε με κι εμένα 
μαζί σου

Νο 384523
Κοιμήσου μαζί μου,
μαμά

Νο 384524
Ένα αδέσποτο σκυλάκι

Νο 384525
Πιπίλα μου γλυκιά

Νο 384526
Στο γιογιό με τη 
γιαγιά

Νο 384527
Η Γκρινιάρα

Νο 384528
Η Ντροπαλούλα

Νο 384529
Δε μου αρέσει το γάλα

Νο 384530
Μη φεύγεις

Νο 384531
Ο Ατακτούλης

Νο 384532
Δεν έφταιγα εγώ

Νο 384533
Ο Ζηλιαρούλης

Νο 384534
Εγώ είμαι η αρχηγός

Νο 384536
Το σκιουράκι που
ήθελε να φάει

Νο 384537
Ο Μυτόγκας

Νο 384538
Ένα καινούριο ζωάκι

ηλικίαηλικία

4+4+

6,60 €

6,60 € 6,60 €

6,60 €

6,60 €

Νο 384510 Δεν πάω πουθενά με ξένους
Νο 384511 Γιατί δε μετράς προβατάκια;
Νο 384512 Ποιανού είναι αυτή η σούπα;
Νο 384513 Ο Πονηρούλης

Νο 384514 Όταν γέννησε η μαμά
Νο 384515 Η Πεισματάρα
Νο 384516 Πουθενά χωρίς την κούκλα μου

Σειρά φραουλίτσα από τις εκδόσεις Ψυχογιός
ηλικίαηλικία

5+5+

6,60 €

6,60 €

Στις  τιμές των βιβλίων περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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6,60 €

ηλικίαηλικία

5+5+

ηλικίαηλικία

5+5+

6,60 €



Διδακτικές ιστορίες για τις ανθρώπινες σχέσεις και αξίες!

Νο 385317 Μην κάνεις αγριάδες γιατί θα βρεις μπελάδες!
Νο 385318 Ψέματα μη λες, γιατί μετά θα κλαις!
Νο 385319 Όλα μην τα τρως, γιατί θα γίνεις παχουλός
Νο 385320 Το ξένο πράγμα πίσω να δώσεις γιατί θα το μετανιώσεις

ηλικίαηλικία

4+4+

Νο 385966 Θα σε θυμάμαι πάντα
Νο 385967 Μοιάζουμε διαφορετικοί αλλά
                είμαστε ίδιοι
Νο 385968 Έχω ένα μυστικό
Νο 385970 Οι γονείς μου δεν είναι πια φίλοι

Ας μιλήσουμε γι΄ αυτό!

Βιβλία προσχολικής ηλικίας που φέρνουν σ΄επαφή τα παιδιά με βασικές έννοιες
Νο 388666 Το απόγευμα
Νο 388667 Το βράδυ

Νο 388670 Όταν κάνω μπάνιο
Νο 388671 Όταν ντύνομαι
Νο 388672 Όταν είμαι άρρωστος

Νο 388673 Mια μέρα στην πόλη
Νο 388674 Μια μέρα στο βουνό
Νο 388675 Μια μέρα στην εξοχή
Νο 388676 Μια μέρα στην παραλία

Νο 388677 Οι γονείς μου
Νο 388678 Η γιαγιά και ο παππούς

 
21Χ21 εκ. / σελ. 32

  4,20 €

  4,20 €

  4,20 €

  4,20 €

ηλικίαηλικία

4+4+

11,70 €

11,70 €11,70 €

Πες μου γιατί...

Νο 388658 Πες μου γιατί πρέπει να κοιμηθώ
Νο 388659 Πες μου γιατί δεν μπορώ να τρώω συνέχεια γλυκά
Νο 388660 Πες μου γιατί δεν έχουμε όλοι το ίδιο χρώμα
Νο 388661 Πες μου γιατί δεν πρέπει να βλέπω συνέχεια τηλεόραση
Νο 388662 Πες μου γιατί δεν μπορώ να αγοράζω ό,τι θέλω
Νο 388663 Πες μου γιατί δεν πρέπει να δαγκώνω τα άλλα παιδιά

Πρωτότυπες ιστορίες με όμορφη εικονογράφηση που 
απαντούν σε συχνές ερωτήσεις των παιδιών!

7,70 €

  7,70 €

9,70 €
9,70 €

Νο 385140 Αγάπη
Νο 385143 Θυμός
Νο 385144 Ζήλια
Νο 385142 Φόβος    

9,10 €

9,10 €

Νο 385455 
Ένα βιβλίο γεμάτο συναισθήματα

9,50 € No 385421 Συναισθήματα στην
καρδιά και στο μυαλό

13,20 €

Διαβάζουμε πρώτα την ιστορία που εξελίσσεται στο μεγάλο βιβλίο και στη 
συνέχεια μαζί με το παιδί ανατρέχουν στο μικρό βιβλίο για να αναγνωρίσουν 
τα συναισθήματα ή τη συμπεριφορά, ταιριάζοντας τη σωστή απάντηση.

No 385468 Ταιριάζω και μαθαίνω
τα συναισθήματα

8,80 €

No 385469 Ταιριάζω και 
μαθαίνω καλοί τρόποι 8,80 €

Στις  τιμές των βιβλίων περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Στις τιμές των βιβλίων περιλαμβάνεται ΦΠΑ 6%

Τα παιδιά μαθαίνουν να χειρίζονται αρνητικά συναισθήματα



Μία σειρά βιβλίων τα οποία βοηθούν τα παιδιά να χειρίζονται αρνητικά 
συναισθήματα και να μάθουν σωστους τρόπους συμπεριφοράς

Νο 385148 Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουμε
Νο 385149 Οι λέξεις δεν είναι για να πληγώνουμε
Νο 385150 Οι ουρές δεν είναι για να τις τραβάμε
Νο 385151 Τα μικρόβια δεν είναι για να τα μοιραζόμαστε

ηλικίαηλικία

3-63-6

Νο 388630 Μαγικές λεξούλες Υπομονή
Νο 388631 Μαγικές λεξούλες Συγνώμη
Νο 388632 Μαγικές λεξούλες Σ΄αγαπώ

Νο 388633 Μαγικές λεξούλες Ευχαριστώ
Νο 388634 Μαγικές λεξούλες Γεια
Νο 388635 Μαγικές λεξούλες Παρακαλώ

Νο 388636 Αγαπώ το περιβάλλον
Νο 388637 Σωστή διατροφή καλή υγεία
Νο 388638 Κανείς δεν είναι τέλειος
Νο 388639 Νικάω το φόβο
Νο 388640 Η καθαριότητα είναι ομορφιά
Νο 388641 Στο δρόμο
Νο 388642 Καλοί τρόποι
Νο 388643 Κίνδυνος

Μαγικές λεξούλες

Ανακαλύψτε έναν ευχάριστο τρόπο να εκπαιδεύσετε τα παιδιά
ώστε να είναι ευγενικά και να δείχνουν σεβασμό προς τους άλλους!

Σκληρό εξώφυλλο
24Χ24 εκ. / Σελ. 32

Σκληρό εξώφυλλο
17Χ24 εκ. / Σελ. 32

6,00 €

6,00 €

6,00 €

6,00 €
Νο 385751 Τα δόντια δεν είναι για να δαγκώνουμε
Νο 385752 Τα χρήματα δεν είναι για να τα σπαταλάμε
Νο 385152 Το φαγητό δεν είναι μόνο για να χορταίνουμε
Νο 385993 Η φωνή δεν είναι για να ουρλιάζουμε

ηλικίαηλικία

3-63-6

9,00 €
9,00 €

7,00 €

7,00 €

6,00 €

Διαβάστε μαζί με τα παιδιά σας τα βιβλία αυτής της εξαιρετικής εικονογραφημένης σειράς και μοιραστείτε τις σκέψεις τους,
καθώς θα ανακαλύπτουν τα συναισθήματά τους μέσα από τα χρώματα. Περιέχει χρήσιμες συμβουλές για τους γονείς.

No 385417 
Το κίτρινο της ζήλειας

7,70 €

No 385418 
Το μπλε του φόβου

7,70 € No 385419 
Το πράσινο του φθόνου

7,70 €

No 385420 
Το κόκκινο της ντροπής

7,70 €

Στις  τιμές των βιβλίων περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Οι Συμβουλές του Μικρού Λύκου

Αναπτύσσουν προσωπικότητα, διαμορφώνουν χαρακτήρα!



Επτά πολύτιμα βιβλία, γραμμένα από έμπειρη
παιδοψυχολόγο που θα βοηθήσουν τα παιδιά
να εντοπίσουν και να διαχειριστούν τα
συναισθήματά τους. Οι πρωταγωνιστές
είναι μικρά ζώα που μεταφέρουν με ευχάριστο
και κατανοητό τρόπο τα μηνήματα, 
μαθαίνοντας στα παιδιά πώς να 
αντιμετωπίζουν τα πιο δυσάρεστα από τα
συναισθήματά τους.
Εξώφυλλο σκληρό 19Χ19 εκ. Σελίδες: 32

Τα συναισθήματά μου

Νο 385201 Όταν φοβάμαι
Νο 385202 Όταν μου λείπεις
Νο 385203 Όταν θυμώνω
Νο 385205 Όταν ζηλέυω
Νο 385206 Όταν είμαι ο ευατός μου
Νο 385207 Όταν νοιάζομαι για τους άλλους
Νο 385208 Όταν λυπάμαι
 

ηλικίαηλικία

4+4+

Νο 385621 Αυτό που νιώθω
Ένα βιβλίο που μιλάει για τα 
συναισθήματα και εξηγεί στα 
μικρά παιδιά τον κόσμο εκεί 
έξω αλλά και τον κόσμο μέσα μας

Aς μιλήσουμε για τα συναισθήματά μου

Η σειρά βοηθεάι στην αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών. Γραμμένα με χιούμορ αλλά και
ωριμότητα, βοηθούν τα μικρά παιδιά να χειρίζονται δύσκολες προσωπικές καταστάσεις, να αναλαμβάνουν
ευθύνες και να δίνουν λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητάς τους ώστε να μπορέσουν να
αντιμετωπίσουν τη ζωή.

Νο 385125
Νιώθω ανυπομονησία

Νο 385126
Νιώθω απογοήτευση

Νο 385127
Νιώθω ντροπή

Νο 385128
Θέλω να με προσέχουν

  3,00 €   3,00 €

Σειρά Τι νιώθεις;

Νο 388601 Χαρά
Νο 388602 Ξενοφοβία
Νο 388603 Ζήλια
Νο 388604 Άγχος
Νο 388605 Ανασφάλεια
Νο 388606 Αντιπάθεια
Νο 388607 Απαισιοδοξία

Νο 388608 Απογοήτευση
Νο 388609 Δειλία
Νο 388610 Ειλικρίνεια
Νο 388611 Ελευθερία
Νο 388612 Ευγνωμοσύνη
Νο 388613 Ευτυχία
Νο 388614 Φιλία

Νο 388615 Φόβος
Νο 388616 Φθόνος
Νο 388617 Γκρίνια
Νο 388618 Κακία
Νο 388619 Μίσος
Νο 388620 Νοσταλγία
Νο 388621 Ντροπή

Νο 388622 Πανικός
Νο 388623 Πλεονεξία
Νο 388624 Τεμπελιά
Νο 388625 Θέληση
Νο 388626 Θυμός
Νο 388627 Τύψεις

Σκληρό εξώφυλλο 
15Χ20 εκ. Σελ. 36

Εξαιρετικά εικονογραφημένα βιβλία για τη λειτουργία των συναισθημάτων και της κοινωνικής συμπεριφοράς!

    9,00 €

    9,00 €

Φύλλα Εργασίας για τα συναισθήματα 3,40 €

3,40 €

Νο 388680 Η Ζήλια
Νο 388682 Ο Φόβος
Νο 388683 Η Λύπη
Νο 388684 Η Χαρά
Νο 388685 Η Αυτοεκτίμηση
Νο 388686 Η Ντροπή

  6,00 €

  6,00 €

  6,00 €

  6,00 €

4,00 €

Μαλακό εξώφυλλο

Στις  τιμές των βιβλίων περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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ηλικίαηλικία

4+4+

  3,00 €

    9,00 €



Βιβλία που προάγουν τη συναισθηματική νοημοσύνη

   8,70 €

   8,70 €

   8,70 €

   8,70 €

Νο 386890 Ο φαντασμένος Λούης
Νο 386891 Φίλοι για θαύματα
Νο 386892 Η γάτα η Μαρμελάδα
Νο 386893 Ο Ποσειδώνας και η Φρουφρού
Νο 386894 Ο μεγάλος χτουδωτός
Νο 386895 Ο Πύργος των παραμυθιών
Νο 386896 Ο Κίμωνας σε αποστ.διάσωσης
Νο 386897 Το μεγάλο κόλπο του Φρέντι
Νο 388747 Η καμηλοπάρδαλη που δεν έβλεπε καλά
Νο 388748 Ένας πιγκουίνος... όχι και τόσο τέλειος
Νο 388749 Έκπληξηηη!!!
Νο 388750 Ένας σκίουρος μια μέρα...
Νο 388751 Οι κότες δε λαλούν!
Νο 388785 Δε θέλω να βγω από το αυγό
Νο 388786 Φόρα το χαμόγελό σου
Νο 388787 Ο μεγάλος νικητής
Νο 388788 Για άκου, πιτσιρίκο!
Νο 388789 Ο παράταιρος ο Τέρης
Νο 388790 Οι δυο ουρές
Νο 388791 Δώσ΄μου το χέρι σου
Νο 388792 Το Τικ και το Τακ

 
Βιβλία που ξεκλειδώνουν τον συναισθηματικό κόσμο των παιδιών

Όμορφες ιστορίες που βοηθούν τα παιδιά να ξεπερνούν τους φόβους τους, τον θυμό τους, την θλίψη τους και την πλήξη τους!!!

   8,70 €
   8,70 €

   8,70 €

   8,70 €

Νο 388756
Ένας χαρούμενος ιπποπόταμος

 

Νο 388757
Ένα φοβισμένο ελεφαντάκι

 

Νο 388758
Μια λυπημένη ζέβρα

 

Νο 388759 Μια θυμωμένη τίγρη

 

Νο 388760
Μακάρι να μπορούσα να
διαβάσω

 

Νο 388761
Μακάρι να μπορούσα να
κοιμηθώ

 

Νο 388762
Μακάρι να μπορούσα να
χορέψω

 

Νο 388763
Μακάρι να μπορούσα να
να πιστέψω στον εαυτό μου

 

   8,70 €    8,70 €

   8,70 €
   8,70 €

Στις  τιμές των βιβλίων περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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   8,70 €

Σου αρέσει ο εαυτός σου;
Θα ήθελες να μοιάζεις με κάποιον άλλον;
Ίσως είσαι ψηλός και χοντρός, ενώ ο καλύτερός σου 
φίλος είναι κοντός και λεπτός... Ίσως έχεις στρογγυλό 
πρόσωπο και ο καλύτερός σου φίλος τετράγωνο... 
Μπορεί να φοράς γυαλιά... Μπορεί ακόμα να μετακινείσαι 
με αναπηρικό καροτσάκι... Παρόλο που όλοι φαινόμαστε 
διαφορετικοί, μέσα μας είμαστε όλοι ίδιοι και ο καθένας 
με τη σειρά του είναι μοναδικός!
Πρωτότυπα βιβλία με παραθυράκια, που θα βοηθήσουν
τα παιδιά να μάθουν τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά, 
να συνειδητοποιήσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές των 
ανθρώπων και να καλλιεργήσουν την αξία του σεβασμού 
της διαφορετικότητας των άλλων.
Επίσης επιχειρούν να μυήσουν τα παιδιά στο να βλέπουν τον 
κόσμο με τα μάτια του άλλου, αφού πρώτα μάθουν να 
αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τα δικά τους συναισθήματα. 



Νο 385376
Η πόλη που έδιωξε τον
πόλεμο
Δρόμοι & πλατείες, ντροπαλά
αγάλματα, παραμυθόδεντρα &
συντριβάνια που χορεύουν. 
Αυτή η πόλη τα έχει όλα και τους
χωράει όλους... Εκτός από αυτόν
τον πόλεμο!

    16,20 €

Η ιστορία μιλάει για τη μεταδοτική 
δύναμη της αισιοδοξίας και τη ματιά 
των παιδιών που βλέπουν έναν 
κόσμο πιο όμορφο, πιο ζωντανό 
και πιο λαμπερό από εκείνον 
που αντιλαμβάνονται οι μεγάλοι. 

Νο 385706
H Πολύχρωμη σβούρα

Νο 388732
Το δρομάκι που ήθελε να 
γίνει λεωφόρος

Νο 385963
Κάποτε στη Μελωδιούπολη

Νο 388730
Το περιστέρι δικαστής 

Ένα παραμύθι για τη ματαιοδοξία, 
που καμιά φορά χρειάζεται 
τη σκόνη του μικρού 
μας δρόμου, για να δείξει 
την ψευτιά της. 

Υπάρχει μια πόλη όπου ζουν μόνο 
όργανα, η Μελωδιούπολη. Όλα 
κυλούσαν όμορφα, ώσπου μια 
ημέρα τα όργανα μπερδεύτηκαν! 
Τα έγχορδα με τα πνευστά και τα 
κρουστά, έγιναν ένα! Ποιος θα τα 
βοηθήσει; 

Τα ζώα του δάσους, για να λύσουν 
τις διαφορές τους, όρισαν αρχικά 
για δικαστή τους το άγριο γεράκι. 
Οι λύσεις όμως που έδινε δεν τα 
ευχαριστούσαν κι έτσι όρισαν για 
δικαστή τους το ειρηνικό περιστέρι... 

Νο 385629
Η ακρίδα, ο βάτραχος
και το καλό συναπάντημα
Μουσικό παραμύθι γεμάτο χιουμο-
ριστικές ανατροπές, με ιδιόμορφους 
χαρακτήρες που ζουν σε ένα μαγικό 
λιβάδι.
Περιλαμβάνεται CD

10,90 €

8,10 €

9,90 €
11,90 € 16,70 €

Νο 386619
Τα πρέπει και τα θέλω στου
Σκιάχτρου το καπέλο + CD

11,90 €

Τα "πρέπει" και τα "θέλω"... δύσκολο 
πράγμα. Αν όμως ξέρεις τα "πρέπει", 
καλό είναι να βρεις και τα "θέλω". 
Και αν γνωρίζεις τα "θέλω", καλό 
είναι να τα βάλεις σε σειρά, ώστε 
τα "πρέπει" να μην τα πνίξουν. 

Η ζωή στο αγρόκτημα κυλούσε 
ήρεμα και χαρούμενα. Τι γίνεται, όμως, 
όταν ο γκρινιάρης και φωνακλάς 
γάιδαρος αναστατώνει τα υπόλοιπα 
ζώα, καθώς αποφασίζει να κυνηγήσει 
τις φιλοδοξίες του και να... πετάξει 
ψηλά; Πετάει ο γάιδαρος; 

Νο 386631 Πετάει...ο γάιδαρος;
 

10,90 €

Είναι όλα για πέταμα ή μήπως τα 
μαγικά χεράκια μπορούν να τα κάνουν 
όλα σαν καινούρια; Μήπως τελικά 
η αγάπη κάνει τα μεγάλα μικρά και 
τα μικρά μεγάλα; Και ποια είναι η 
μαγική συνταγή για να μην ξεχνάμε 
και κυρίως να μην… πετάμε;

4,40 €
Νο 385994 Τα μαγικά 
χέρια του τσαγκαράκου

Τι έπαθε ο Λάμπης, το κουνελάκι που ήθελε συνέχεια να τρώει; Πώς έμαθε η αρκουδίτσα Μόκα ότι πρέπει να δείχνει υπομονή; 
Πώς κατάφερε ο Ρούντι το ποντικάκι να σώσει τα υπόλοιπα ποντίκια από τον ατρόμητο γάτο Σαμψών; 
Μια μοναδική συλλογή με υπέροχη εικονογράφηση, που μαθαίνει στα παιδιά τις πιο σημαντικές αξίες της ζωής.

Νο 385900 
Η αρκουδίτσα και η υπομονή

7,70 €

Νο 385901 
Το κουνελάκι και η ειλικρίνεια

7,70 € Νο 385902 
Το ποντικάκι και η δύναμη

7,70 €

Στις  τιμές των βιβλίων περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Στις τιμές των βιβλίων περιλαμβάνεται ΦΠΑ 6%

newnew

newnew

Νο 386050 Θέλω να κερδίζω!
Προσπάθεια, σεβασμός, ευγενής άμιλλα

Νο 386051 Θέλω να παίξω όμορφα
Σωστή συμπεριφορά, καλοσύνη και ευγένεια

Νο 386052 Δε φταίω εγώ!
Ειλικρίνεια, ανάλυψη ευθυνών

Νο 386053 Με νευριάζουν όλα!
Έλεγχος θυμού

Νο 386054 Δεν το δίνω!
Μαθαίνω να μοιράζομαι

Νο 386055 Μα γιατί όχι?
Σημασία ύπαρξης κανόνων στη ζωή μας

5,50 €

5,50 €

5,50 €

Τα συναισθήματα και η συμπεριφορά μας

newnew

newnew

Νο 386056
Η Πριγκίπισσα Καλομαθημένη
Μια σπαρταριστή ιστορία 
για τα καμώματα και τις 
παραξενιές μιας καλομαθη-
μένης πριγκίπισσας

11,90 €



Aγαπημένα παραμύθια με αφήγηση! Σχήμα: 28Χ29 εκ. Σελίδες: 12 12,20 € ηλικίαηλικία

3+3+ 12,20 €

Οι περιπέτειες του Μίλτου 7,70 €

Νο 385250 55 τρόποι να Έχεις θετική σκέψη
Νο 385251 55 τρόποι να Γοητεύεις τους ανθρώπους
Νο 385252 55 τρόποι να Κάνεις Φίλους
Νο 385253 55 τρόποι να Μιλάς όμορφα
Νο 385254 55 τρόποι να Έχεις πειθαρχία
Νο 385255 55 τρόποι να Σέβεσαι τους άλλους
Νο 385256 55 τρόποι να Χρησιμοποιείς τη 
                    γλώσσα του σώματος

4,20 €

4,20 €

4,00 €

Νο 385231
Τη Λίλη την αγαπούν

7,00 €

Νο 385909 Η αλεπού η καπελού Όνειρα τόλμη και προσπάθεια το μυστικό της προκοπής

Νο 385910 Ένας σκαντζόχοιρος λίγο τεμπελάκος 
Μη κάνεις αυτό που δε θέλεις να σου κάνουν

Νο 385911 Ψέμα με ουρά Ψέματα μη λες γιατί μετά θα πικροκλαις

Νο 385912 Ο παράταιρος ο Τέρης και ο φίλος του ο Αστέρης 
Καλλιέργεια της ενσυναίσθησης

9,00 €

9,00 €
9,00 €

8,70 €

Στις  τιμές των βιβλίων περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Παιδιά με αυτοπεποίθηση

Νο 385341 Η Βασίλισσα του χιονιού 
Νο 385342 Το μολυβένιο στρατιωτάκι
Νο 385343 Το κοριτσάκι με τα σπίρτα
Νο 385344 Το βιβλίο της ζούγκλας
Νο 385345 Η Χιονάτη και οι επτά νάνοι
Νο 385346 Η Ραπουνζέλ
Νο 385347 Η Κοκκινοσκουφίτσα
Νο 385348 Τα τρία γουρουνάκια

7,70 €

Νο 385350
Πρώτη μέρα στο σχολείο

Νο 385351 Μαθαίνω
να μην γκρινιάζω

Νο 385352 Έκανα 
ζημιά ... συγγνώμη!

Νο 385353 Μαμά, κοίτα 
με μεγαλώνω!

Νο 385354 Μπαμπά,
κοίτα με δεν φοβάμαι!

Νο 385355 
Δεν φοβάμαι το 
σκοτάδι

Νο 385356 
Ο Μίλτος στη θάλασσα

7,70 €

7,70 €

7,70 €

Νο 385357
Ο Μίλτος 
στη φάρμα

4,20 €

Νο 385386 Ευχαριστώ το Θεό για τον αδερφό μου
Νο 385387 Ευχαριστώ το Θεό για την αδερφή μου
Νο 385388 Ευχαριστώ το Θεό για τη μαμά μου
Νο 385389 Ευχαριστώ το Θεό για τον παππού μου
Νο 385390 Ευχαριστώ το Θεό για τη γιαγιά μου
Νο 385391 Ευχαριστώ το Θεό για τον μπαμπά μου

Νο 385232
Ο Πάνος είναι περήφανος

7,00 €

Νο 385229
Η Αιμιλία έχει αυτοπεποίθηση

Νο 385230
Ο Γιώργος είναι γενναίος

7,00 €7,00 €



Νο 388764 Ο Λαλού θα
πάει Σχολείο
 

Νο 385734
Τα παιδιά του Γεροχρόνου
Μαθαίνω τους μήνες και τις μέρες
διασκεδάζοντας
Περιλαμβάνεται CD

No 385401 Το μικρό λυκάκι
φροντίζει το δάσος 6,50 €

No 385402 
Το μικρό λυκάκι ζηλεύει

6,50 € No 385403 Το μικρό λυκάκι
στο σχολείο των λυκόπουλων

6,50 €

Δώστε την ευκαιρία στα μικρά παιδιά να μάθουν για τη φιλία, την αλληλεγγύη και την αξία της προσφοράς.

Μια μοναδική σειρά που άλλοτε μας βοηθά να αποδεχθούμε τους εαυτούς μας μέσα από τις διδακτικές ιστορίες και άλλοτε 
μας προσκαλεί σε ιστορίες με δράση και σε ιστορίες που μιλούν για την αξία της φιλίας, την συντροφικότητα και την αγάπη!
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«Πρώτη φορά σχολείο; Αποκλείεται!»
Ο Λαλού, το μικρό ρακούν, κατάφερνε 
με χίλιες πονηριές να μην αποχωρί-
ζεται το σπίτι, τα παιχνίδια και τη 
μαμά του. 

Νο 386644
Πώς να κάνετε έναν
ελέφαντα να χορέψει
Ένα βιβλίο που, με τον πιο 
διασκεδαστικό τρόπο, αποδεικνύει 
ότι όλα μπορεί να τα καταφέρει 
κανείς... αρκεί να μετατρέψει 
την "αδυναμία" του σε δύναμη!

11,00 €

11,00 €

Η κυρα-Καλή είναι μια γυναίκα που έχει
πάντα μια καλή κουβέντα να πει στους
άλλους ανθρώπους. Αντίθετα από το 
στόμα της κυρα-Κακής καλός λόγος δεν
βγαίνει.
Τι θα συμβεί στις δυο αυτές γυναίκες όταν
συνατήσουν τους δώδεκα μήνες;
Τελικά η καλοσύνη ανταμείβεται;
 

No 385155
Η κυρα-Καλή και οι 12 μήνες

12,00 €

No 385450 
Που πήγαν οι κότες; 3,60 €

No 385451 
Μια μαγική στιγμή όπως 
αυτή

3,60 € No 385453 
Εγώ και συ για πάντα μαζί

3,60 € No 385454 
Ώρα για ύπνο αρκουδάκι μου

3,60 €

12,90 €

404 
Στις  τιμές των βιβλίων περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%

8,90 €
Νο 386007 Ο Ψεματούρης
Οι μήνες ζηλεύουν τον Απρίλη. Έχει, βλέπεις, 
την Πρωταπριλιά. Αποφασίζουν να κάνουν 
διαγωνισμό. Εκείνος που θα πει το πιο 
διασκεδαστικό ψέμα θα πάρει το στέμμα του 
«Αρχιψεύτη» από τον λουλουδιασμένο 
αδερφό του. 

Νο 386057 Το κόκκινο γιλέκο
Δε φτάνει να είναι νέος, έξυπνος 
ή δυνατός για να γίνει κάποιος 
αρχηγός. Χρειάζεται να έχει και 
μια καρδιά μεγάλη

9,90 €

Βιβλία που προάγουν τη συναισθηματική νοημοσύνη

newnew

newnew

newnew

9,90 €
Νο 386059 Ο Μέγας ΜελοΜακάρων
που μελοκαμάρωνε
Ακόμη και η αγάπη μοιράζεται γιατί όταν
θέλουμε κάτι πολύ, γίνεται

newnew

9,90 €

Νο 386058 Μπατλό ο δράκος
Ο μικρός δράκος Μπατλό φτάνει σε μια 
φτωχική πόλη. Οι άνθρωποι παίρνουν μια 
τρομάρα! Όλοι τρέχουν να κρυφτούν 
στα σπίτια τους σαν κυνηγημένοι. 
Μα γιατί φοβούνται τόσο; Ο συμπαθητικός, 
πολύχρωμος Μπατλό θέλει μονάχα…



Στις  τιμές των βιβλίων περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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newnew

Νο 386061
Κυκλοφοριακή αγωγή για πεζούς

Νο 386062
Κυκλοφοριακή αγωγή για ταξιδιώτες

Νο 386063
Κυκλοφοριακή αγωγή για επιβάτες

Νο 386064
Κυκλοφοριακή αγωγή για ποδηλάτες

Κυκλοφοριακή αγωγή

3,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

Τέσσερα βιβλία για να μάθεις με απλό τρόπο τους βασικούς κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής. Έτσι θα μπορείς να μετακινείσαι με 
ασφάλεια ως πεζός, επιβάτης αλλά και ως ποδηλάτης. Μαλακό εξώφυλλο, 19,5 Χ 27 εκ., σελίδες 8
 

newnew

newnew
newnew

Νο 386065
Η Χιονάτη & οι επτά νάνοι

Νο 386066
Πινόκιο

Νο 386067
Τα τρία γουρουνάκια

Νο 386068
Κοκκινοσκουφίτσα

4,00 €

4,00 €

4,00 €

4,00 €

Αγκαλιά με τα παραμύθια

Αγαπημένα παραμύθια από αφρώδες υλικό, που τα παιδιά θα θέλουν να διαβάζουν ξανά και ξανά.
Εξώφυλλο: αφρώδες, 13,5Χ19,5 εκ. Σελίδες: 10 Ηλικία: 2+

Σειρά: Μεγαλώνουμε μαζί

Μέσα από γνώριμες καθημερινές καταστάσεις όπου πρωταγωνιστούν γλυκά ζωάκια, τα παιδιά μαθαίνουν για την ευγένεια, την 
ειλικρίνεια, την επιμονή, τη γενναιοδωρία, την υπευθυνότητα, τον σεβασμό και άλλες σημαντικές αρετές.
Εξώφυλλο: μαλακό, σχήμα: 20,3Χ20,3 εκ. Σελίδες: 16, Ηλικία: 3+ 

newnew

newnew

newnewΝο 386070 Λέω την αλήθεια
Νο 386071 Αγάπη είναι...
Νο 386072 Στηρίξου πάνω μου
Νο 386073 Είμαι ευγενικό παιδί
Νο 386074 Θα τα καταφέρω

Νο 386075 Λέω ευχαριστώ
Νο 386076 Μου αρέσει να βοηθάω
Νο 386077 Είμαι υπεύθυνο παιδί
Νο 386078 Όλοι είμαστε σημαντικοί
Νο 386079 Είναι ωραίο να μοιράζεσαι

1,50 €1,50 €



Χριστουγεννιάτικα cd

Νο 395503 
Παιδικά  Χριστούγεννα

Νο 395511 
Παιδικά
Χριστούγεννα Νο 2

Νο 395518 
Christas solo piano

Νο 395525 Sing a song for
Christmas

Νο 395504 Ευχές Νο 395505 Έρχομαι! Νο 395501 Ονειρευτείτε
τη Βηθλεέμ12,50 €

12,50 €

12,50 €

12,50 €

11,80 €

12,50 €

12,50 €
Νο 395553
Χριστούγεννα στην πόλη

10,00 €

Η μέρα μου

Νο 385303 Οι 4 εποχές
Νο 385304 Στο αγρόκτημα
Νο 385305 Πηγαίνω στον γιατρό
Νο 385306 Πηγαίνω στο σχολείο

Άνοιξε τα παράθυρα και ανακάλυψε τι κρύβουν. 
Σκληρό εξώφυλλο με αφρολέξ και εσωτερικά φύλλα από σκληρό χαρτόνι Σχήμα 16,5Χ17 εκ. Σελίδες: 14

6,00 €

Βρες τις εικόνες

Νο 385364 Ζώα του κόσμου
Νο 385365 Οι 4 εποχές
Νο 385366 Δραστηριότητες
Νο 385367 Ο κόσμος μου

3,00 €

Εξάσκησε την παρατηρητικότητά σου και διασκέδασε ανακαλύπτοντας τις εικόνες σε κάθε σαλόνι!
Σκληρό εξώφυλλο και εσωτερικά φύλλα από σκληρό χαρτόνι Σχήμα 17,7Χ17,7 εκ. Σελίδες: 10

ηλικίαηλικία

1+1+

ηλικίαηλικία

2+2+

ηλικίαηλικία

2+2+

Χαριτωμένα ζωάκια

Νο 385735 Στο αγρόκτημα
Νο 385736 Στη θάλασσα
Νο 385737 Στην αγορά
Νο 385738 Στο σχολείο

3,60 €

Διάβασε τις χαρούμενες ιστοριούλες με πρωταγωνιστές μικρά ζωάκια και δες τις εικόνες που ξεδιπλώνονται
Σκληρό εξώφυλλο με αφρολέξ και εικονες που ξεπετάγονται  Σχήμα 18Χ18 εκ. Σελίδες: 10

Με τη βοήθεια των εικόνων, ανακάλυψε ένα χρώμα σε κάθε σελίδα. 
Τρίψε την εικόνα και μάντεψε από τη μυρωδιά 
τι κρύβεται πίσω από το κάθε παραθυράκι!

Νο 385903 Το πρώτο μου βιβλίο με μυρωδιές
                    και χρώματα Τα φρούτα

Νο 385904 Το πρώτο μου βιβλίο με μυρωδιές
                    και χρώματα Στην αγορά

12,00 €

12,00 €

Στις  τιμές των βιβλίων περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
406 

β
ιβ

λ
ία

Βιβλία για μικρά παιδιά



Νο 385962 Το ποντικάκι που
ήθελε να αγγίξει ένα 
αστεράκι

Νο 385753
10 Χριστουγεννιάτικα
παραδοσιακά παραμύθια

Νο 385975
Χρυσάνθεμα στο χιόνι

Νο 385628 Το καρύδι και το
χριστουγεννιάτικο κέικ

Νο 385866 Ο Αϊ-Βασίλης στη
φυλακή με τους 83 μικρούς
αρουραίους

ηλικίαηλικία

3+3+

ηλικίαηλικία

3+3+

Νο 385956
Φον κουραμπιές εναντίον 
Κόμη Μελομαραρόνη

11,00 €

5,60 €

8,00 €

16,90 €
    11,00 €

11,00 €

No 385114 
Κάθε μέρα Χριστούγεννα 7,70 €

No 385115
Χαρούμενα μαγικά 
Χριστούγεννα

7,70 €

Νο 385240 Ένα θαύμα για την Αλίκη
Νο 385241 Τα Χριστούγεννα του Αλήτη
Νο 385242 Ο Αϊ-Βασίλης και το μαγεμένο παστίτσιο 6,60 €

6,60 €

No 385416 
Τα αληθινά δώρα του Άι Βασίλη

12,50 €

No 385440 
Χριστουγεννιάτικες ιστορίες

No 385441 
Ιστορίες από τη ζωή του Χριστού

9,50 € 9,50 €

Στις  τιμές των βιβλίων περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 385113
Κάλαντα απ΄ όλη την Ελλάδα
Συλλογή με κάλαντα σε όλα
τα μέρη της Ελλάδας

15,80 €

newnew

newnew

No 385116 
To μαγικό ταξίδι των Χριστου-
γέννων
Μια Χριστουγεννιάτικη περιπέτεια 
γεμάτη μαγεία και αγάπη

8,80 €

4,00 €Νο 386060
Χριστούγεννα με τον 
Χιονάνθρωπο
Σκληρό εξώφυλλο με αφρολέξ
και pop up εικόνες

newnew



Νο 398566 Οι περιπέτειες του Οδυσσέα
4 DVD με τις περιπέτειες του Οδυσσέα κατά το γυρισμό του στην Ιθάκη: Η Σκύλλα και η Χάρυβδη,  
Ταξίδι στο βασίλειο του Άδη, Το τραγούδι των Σειρήνων,  Το νησί της Κίρκης,  Ο Οδυσσέας και οι 
Αρπυίες,  Το νησί της Καλυψώς,  Ο Οδυσσέας στους στύλους του Ηρακλή,  Η επιστροφή στην Ιθάκη 

Νο 398550 Παιδική λογοτεχνία
Συλλογή από 10 DVD με θαυμάσια τραγούδια και αγαπημένες ιστορίες όπως Ο Ρομπέν των Δασών, 
Οι Τρεις Σωματοφύλακες,  Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ, Ο Τόμ Σόγιερ, Ο Ροβινσώνας Κρούσος κ.α. 

Νο 398551 Ιλιάδα 
Υπέροχη συλλογή από 4 DVD που ζωντανεύει ιστορίες από την Ιλιάδα 

4 DVD BOX

Νο 398552 Ο θαυμαστός κόσμος των ζώων
Συλλογή από 10 DVD με τα Τα Ζώα της Αυστραλίας, τα ζώα μωρά, τις πεταλούδες και τα έντομα, τα ζώα 
του δάσους, τα ζώα της ζούγκλας κ.α.

Νο 398553 Οδύσσεια
Το διαχρονικό έπος του Ομήρου σε 10 DVD με 21 ιστορίες από την Οδύσσεια  
 

Νο 398554 Οι Μύθοι του Αισώπου
Ένας παραμυθένιος κόσμος, γεμάτος σοφία με 10 DVD και 30 Μύθους

Νο 398555 Ελληνική μυθολογία
10 DVD με βραβευμένες ταινίες κινουμένων σχεδίων με τους δώδεκα θεούς του 
Ολύμπου μέχρι τον μύθο του Θησέα με τον Μινώταυρο και από τον Προμηθέα μέχρι 
τον μύθο του Περσέα με την Μέδουσα κ.α.      
 

Νο 398558 Ιστορίες του Αισώπου 4 DVD με 12 Μύθους του Αισώπου

Νο 398564 Οι Θεοί του Ολύμπου
Το Χάος, Η γέννηση του Δία, Ο Οδυσσέας και η Ναυσικά
 

Νο 398565 Τρωικός πόλεμος
Η χώρα των Κυκλώπων & Η Σκύλα και Χάρυβδη
 

Νο 398562 Ο Αίσωπος και οι μύθοι του
4 DVD με 12 μύθους του Αισώπου: Ο Ποντικός Του Αγρού και Ο Ποντικός Της Πόλης, Το Ελάφι και Το 
Λιοντάρι, Ο Ξυλοκόπος κι Ο Ερμής Η αλεπού και το λελέκι. Το λιοντάρι και ο λαγός, Η γάτα και η 
Αφροδίτη Η Αλεπού Και Το Αγριογούρουνο-Ο Λύκος και Το Αλεπουδάκι, Το Έξυπνο Κοτοπουλάκι 
Ο Λύκος κι η Γριά- Ο κουτός Γάιδαρος, Ο Λαίμαργος Σκύλος 

4 DVD BOX

Νο 398563 Τα παραμυθούλια
10 DVD με τα ωραιότερα παραμύθια που όλοι γνωρίσαμε και αγαπήσαμε: Η Χιονάτη Και Οι 7 Νάνοι, Η 
Σταχτοπούτα, Ο Παπουτσωμένος Γάτος, Ο Λαγός Και Η Χελώνα, Το Λιοντάρι Και Το Ποντίκι - Η Αλεπού 
Με Την Κομμένη Ουρά Το Ασχημόπαπο, Το μαγικό λυχνάρι, Οι άλτες Η Μικρή Γοργόνα, Το έλατο, Ότι 
κάνει ο γέροντας είναι σωστό Το Κοριτσάκι Με Τα Σπίρτα, Η μικρή πριγκίπισσα, Η Ωραία Κοιμωμένη, 
H Αλίκη Στη Χώρα Των Θαυμάτων
 Νο 398556 Χανς Κρίστιαν Άντερσεν 13 παραμύθια
4 DVD με 13 κλασικά παραμύθια όπως  Η μικρή γοργόνα, Το έλατο, · Ότι κάνει ο γέροντας είναι σωστό,  
Η Τοσοδούλα, Το ιπτάμενο μπαούλο,  Το ασχημόπαπο,  Το μαγικό λυχνάρι κ.α.

Νο 398557 Πριγκίπισσες
4 DVD με τη Σταχτοπούτα, τη Μικρή Πριγκίπισσα, την Ωραία Κοιμωμένη και την Χιονάτη

Νο 398567 Τα παραμύθια του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν
10 DVD με τα 31 ωραιώτερα παραμύθια του διασημότερου 
συγγραφέα παραμυθιών στο κόσμο  

10 DVD BOX

4 DVD BOX

4 DVD BOX
10 DVD BOX

Νο 398559 Το μολυβένιο στρατιωτάκι DVD με βιβλίο

Νο 398560 Το ασχημόπαπο DVD με βιβλίο

Νο 398561 Το αηδόνι του αυτοκράτορα DVD με βιβλίο

Νο 398570 Η Χιονάτη & οι 7 νάνοι DVD  

10 DVD BOX

Νο 395543
Λάχανα και Χάχανα
24 τραγούδια από το 
βιβλίο της Γλώσσας

cd 

Νο 395540
Λάχανα και Χάχανα
Εδώ Νηπιαγωγείο
Διπλό CD

Νο 395544 
Η προπαίδεια σε τραγούδια

Νο 395541
Λάχανα και Χάχανα
Οι ρυθμοί κι οι αριθμοί
Διπλό CD

Νο 395545
Η ακρίδα, ο βάτραχος
και το καλό συναπάντημα

Νο 395542  Κλικ στη
Λαχανοχαχανοχώρα17,80 €

19,00 €
12,00 €

17,80 €
17,80 € 13,50 €

Νο 395546
Λάχανα και χάχανα 
στο Μέγαρο Μουσικής

19,00 €

27,50 €

27,50 €

5,50 €

13,50 €

27,50 €

13,50 €

27,50 €

27,50 €

27,50 €
13,50 €

13,50 €

5,50 €

5,50 €

3,50 €

3,50 €

13,50 €13,50 €

13,50 €

27,50 €

27,50 €

3,50 €

cd 

cd 

cd 

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
408

c
d

 &
 d

v
d

cd cd 

10 DVD BOX

10 DVD BOX

10 DVD BOX



Νο 395512 Η 25η Μαρτίου
στα σχολεία της πατρίδας
μας 

Νο 395510 
Μελωδικά όνειρα

Νο 395507 Ανθολογία
παιδικών τραγουδιών

Νο 395509 Oι φίλοι μας
τα ζώα

Νο 395502 Μικρά παιδιά
μεγάλα όνειρα

Νο 395517 
Νίκος Ιγναγιάδης 
Η επιστροφη στην πατρίδα

Νο 395521 Summer wind
relaxing music

Νο 395522
Νυμφίε, Χριστέ μου

Νο 395524
Γεια σου σουσουράδα
γεια σου!

12,40 €

12,40 €

12,40 €

12,40 €

9,90 €

9,90 €

14,90 €

Νο 395551 Ένα χαμόγελο 
που στέλνεις ξαναγυρίζει
σ΄εσένα

Νο 395552 Χαρταετοί

Νο 395554 Τραγουδάκια 
για την Άνοιξη

Νο 395559 Παραμύθια με 
τραγούδια Καψάσκη

Νο 395564 Παιχνιδίσματα
και ασκήσεις με νότες

Νο 395565 Η 28 Οκτωβρίου
1940 στα σχολεία της
πατρίδας μας

Νο 395566 Η 17η Νοέμβρη
1973 στα σχολεία της
πατρίδας μας βιβλίο+CD

Νο  Τραγουδάμε,395567
χορεύουμε, γυμναζό-
μαστε - Μουσικοκινητικά

Νο 395550 Με αρετή και 
τόλμη για την ελευθερία

Νο 395560
Τα παιδιά ζωγραφίζουν

Νο 395561 
Και τα καλύτερα θα ΄ρθουν

Νο 395562 Τραγούδια για 
αντίθετες έννοιες

Νο 395563 Αν όλα τα παιδιά
της γης

Νο 395555 Τραγουδάκια
για τον Χειμώνα

Νο 395556 Τραγουδάκια
για τον Φθινόπωρο

Νο 395557 Τραγουδάκια
για το Καλοκαίρι

Νο 395558 Λουκουμή, μη!

10,00 €

12,40 €

12,40 €

10,00 €
10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €
10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 € 10,00 €
14,90 €

10,00 €

12,40 €

Νο 385474 Ήταν ένα μικρό καράβι με βιβλίο
Τραγούδια που µεγάλωσαν και µεγαλώνουν 
πολλές γενιές.

15,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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12,40 €

12,40 €

cd με τραγούδια από την παιδική χορωδία Σπύρου Λάμπρου 

cd με τραγούδια από την παιδική χορωδία Σπύρου Λάμπρου!



Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%

Νο 181835 Μάγια η μέλισσα Διαστάσεις: 106Χ72 εκ.

Μάγια η μέλισσα

Η διακόσμηση των χώρων  αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που μπορεί 
να δημιουργήσει ευχάριστη ατμόσφαιρα. 
Διακοσμήστε τους χώρους σας με θέματα που αγαπούν ιδιαίτερα τα παιδιά 
κάνοντάς τα να νιώσουν οικία σε ένα περιβάλλον που θα ζουν καθημερινά. 
Η επιλογή των θεμάτων θα πρέπει να γίνεται χωρίς υπερβολές, αφήνοντας χώρο 
για την προβολή των έργων των παιδιών. 

Μήκος: 395 εκ. 

O βυθός

Νο 181840 Ο βυθός  
Διαστάσεις: 100Χ100 εκ.

Τo τραίνο με τα ζώα

Νο 181806 Τα παιδιά το κόσμου Διαστάσεις: 170Χ100 εκ. 

Τα παιδιά του κόσμου

ξύλινα!

159,00 €114,00 €

120,00 €

215,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 181805 Το τραίνο με τα ζώα Διαστάσεις: 395Χ100 εκ. 

Νο 181803 Τα ζωάκια στη λίμνη
Διαστάσεις: 72Χ109 εκ.

109,00 €

Κατασκευασμένες
από συνθετικό ξύλο 

MDF 5 χιλ. με επένδυση
οξιάς. Τα θέματα 

είναι χαραγμένα σε 
μηχάνημα lazer. 
Τα χρώματα είναι 

ζωηρά και περασμένα 
στο χέρι. 

Όλα τα κομμάτια 
είναι βερνικομένα.



Νο 181852 
Αναστημόμετρο ξύλινο

Νο 183740
Αναστημόμετρο κλόουν

ξύλινο ξύλινο ξύλινο αυτοκόλλητο

   5,90 C

Νο 183748
Aναστημόμετρο 
ζωολογικός κήπος

47,00 € 47,00 €

Νο 183749
Aναστημόμετρο φάρμα

ξύλινο

ξύλινο

7,90 €15,90 €
45,00 €

Αυτοκόλλητο

Νο 183739
Aναστημόμετρο 
καμηλοπάρδαλη

16,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 183789
Αναστημόμετρο 
πύργος

Ξύλινο
Διαστάσεις: 9,5 Χ 74 εκ. 

Νο 183747 
Αναστημόμετρο Watch Me Grow

9,50 €

newnew

Νο 181565 
Αναστημόμετρο πύραυλος
Ύψος: 80-140 εκ. Υλικό: Ξύλο  

8,30 €



Η Χιονάτη & οι 7 νάνοι 

ξύλινα!

No 181802 Η Χιονάτη & οι 7 νάνοι
Διαστάσεις: 100Χ100 εκ. 

No 181800 Η Χιονάτη & οι 7 νάνοι (σετ)
Διαστάσεις: 250 - 300Χ150 εκ. 

Τα τρία γουρουνάκια 

Η κιβωτός του Νώε

No 181818 Η κιβωτός του Νώε
Διαστάσεις: 125Χ83 εκ. 

No 181804  Τα τρία γουρουνάκια (σετ)  Διαστάσεις: 200Χ100 εκ. 

149,00 €

199,00 €

159,00 € 149,00 €

No 181850  Η μπάντα με τα αρκουδάκια (σετ)   Διαστάσεις: 250Χ60 εκ. 

145,00 €

Διακοσμητικές συνθέσεις κατσκευασμένες από συνθετικό ξύλο MDF 5 χιλ. 
με επένδυση οξιάς. Τα θέματα είναι χαραγμένα πάνω στο ξύλο από 

ηλεκτρονικό μηχάνημα CNC, βαμμένα στο χέρι με χρώματα 
νερού και βερνικωμένα με βερνίκια νερού.

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 181833 Ο μαραγκός
Διαστάσεις: 65Χ75 εκ.

Νο 181832 Ο ζωγράφος
Διαστάσεις: 73Χ81 εκ.

Νο 181831 Tα βιβλία
Διαστάσεις: 57Χ69 εκ.

114,00 €

114,00 €
105,00 €105,00 €

114,00 €Νο 181830 Το αμαξάκι  
Διαστάσεις: 99Χ72 εκ.

ξύλινα!

No 181811 Αγρόκτημα μεγάλο (σετ) Διαστάσεις: 300Χ150 εκ. 

Αγρόκτημα

210,00 €

No 181820  Το δάσος (σετ)  Διαστάσεις: 200Χ100 εκ. 

Το δάσος 

195,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 181834 Στην πλαζ Διαστάσεις: 78Χ92 εκ.



Νο 181902 Διακοσμητικό ταμπλό ζούγκλα
Διαστάσεις: 130Χ118 εκ. 

Νο 181901 Διακοσμητικό ταμπλό φάρμα
Διαστάσεις: 130Χ118 εκ. 

164,00
 €

164,00
 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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newnew

newnew

Νο 181926 
Επιγραφούλες καλής 
συμπεριφοράς στην τάξη
14 ξύλινες επιγραφές με διάφορα 
μηνύματα καλής συμπεριφοράς 
για τα παιδιά
Διαστάσεις: 10,5 Χ 14 εκ. 
ύψος η κάθε μία 

28,00 €

Νο 181927 Επιγραφές συνηθειών στο WC
4 ξύλινες επιγραφές με διάφορες σηνήθειες στην τουαλέτα
Διαστάσεις: 10,5 Χ 14 εκ. ύψος η κάθε μία 

8,50 €

newnew

Νο 181928 Ταμπλό μπορείς να είσαι καλός
Διαστάσεις: 50Χ38,5 εκ. 
 

newnew

Νο 181929 Όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι Διαστάσεις: 50Χ32 εκ. 

 

37,00 €

37,00 €



Νο 181825  Σετ 4 χελιδόνια Νο 181847 Χελιδόνια Διαστάσεις: 36Χ27 εκ.Νο 181827  Σετ 4 πεταλούδες

Νο 181849 Σετ 2 σπουργιτάκια μεγάλα

Νο 181826  Σετ 2 σπουργιτάκια

Νο 181829  Σετ 2 πρασινάδεςΝο 181821 Ήλιος

Νο 181822 Συννεφάκι
Νο 181823 Σετ λουλούδι & μανιτάρι Νο 181824 Σετ 2 λουλούδια

17,00 €

17,00 €17,00 €

9,00 €

9,00 €
12,00 € 12,00 €

20,00 €

17,00 €

19,00 €
15,00 €

Νο 181904 Το αερόστατο με τα ζωάκια
Διαστάσεις: 105X139 εκ.
Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF 9 χιλ.
με επένδυση οξιάς 

145,00
 €

Ξύλινα διακοσμητικά στοιχεία με πάχος 5 χιλ.

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 181828 
Σετ λουλούδι & 2 πεταλούδες
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ξύλινα!

Νο 181903 Διακοσμητικό ταμπλό δάσος
Διαστάσεις: 130Χ118 εκ. 164,00

 €

Τα ταμπλό είναι κατασκευασμένα από συνθετικό ξύλο MDF 9 χιλ. 
με επένδυση οξιάς. Τα θέματα είναι χαραγμένα πάνω στο ξύλο από 
μηχάνημα lazer, βαμμένα στο χέρι με χρώματα 
νερού και βερνικωμένα με βερνίκια νερού



1. 85Χ127 εκ. Νο 183331 Δέντρο 
 Νο 183332 Πρασινάδα μανιτάρια  2. 75Χ29 εκ.

3. 75Χ29 εκ.Νο 183333 Πρασινάδα πασχαλίτσα  
4. 36Χ57 εκ.Νο 183334 Κολοκύθα  

 Νο 183335 Πεταλούδα5.  23Χ24 εκ.

6. 51Χ43 εκ. Νο 183336 Ήλιος 
 Νο 183337 Σύννεφο μικρό  7. 47Χ32 εκ.

8. 83Χ38 εκ.Νο 183338 Σύννεφο μεγάλο  
9. 30Χ22 εκ.Νο 183339 Πουλάκι μώβ ή κίτρινο  

 Νο 183340 Πουλάκι πορτοκαλί10.  28Χ21 εκ.

1

3
2

7

8

9

4

5

6

10
Νο 183330 Το δασάκι  

31,00 €

9,00 €
22,00 €

26,00 €

16,00 €

16,00 €
82,00 €

9,00 €

31,00 €

11,00 €

245,00
 €

Νο 181915 Θάμνος μικρός 
Διαστάσεις: 55Χ35 εκ. 

Νο 181916 Διπλό λουλούδι
Διαστάσεις: 45Χ19 εκ. 

Νο 181914 Πρασινάδα μεγάλη
Διαστάσεις: 43Χ25 εκ. 

Νο 181917 Θάμνος μεγάλος Διαστάσεις: 70Χ40 εκ. 

Νο 181913 Λουλούδι
Διαστάσεις: 31Χ22 εκ. 

Νο 181910 Ήλιος
Διαστάσεις: 32Χ32 εκ. 

Νο181911 Σύννεφο μικρό 
Διαστάσεις: 31Χ18 εκ. 

Νο 181912 Σύννεφο μεγάλο
Διαστάσεις: 45Χ27 εκ. 

Κατσκευασμένα από συνθετικό ξύλο 
MDF 9 χιλ. με επένδυση οξιάς.

Τα θέματα είναι χαραγμένα πάνω 
στο ξύλο από ηλεκτρονικό μηχάνημα 
CNC, βαμμένα στο χέρι με χρώματα 

νερού και βερνικωμένα με βερνίκια νερού

14,00 €

21,00 €

16,00 €
12,00 €

23,00 €

18,00 €

17,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Δημιουργήστε όμορφες συνθέσεις στους τοίχους σας
με ξύλινα διακοσμητικά στοιχεία!

14,00 €



Νο 181922 Πρασινάδα μικρή
Διαστάσεις: 24Χ18 εκ. 

Νο 181905
Διακοσμητικό ταμπλό φάρμα
Διαστάσεις: 115Χ132 εκ.
Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF 9 χιλ.
με επένδυση οξιάς  

Νο 181921 Φράχτης
Διαστάσεις: 89Χ27 εκ. Νο 181920 Δέντρο μηλιά

Διαστάσεις: 98Χ107 εκ. 

Νο 181919 Πασχαλίτσα
Διαστάσεις: 34Χ28 εκ. 

Νο 181918 Πεταλούδα
Διαστάσεις: 32Χ30 εκ. 

155,00
 €

Τα διακοσμητικά στοιχεία των σελίδων
386 και 387 είναι κατσκευασμένα 
από συνθετικό ξύλο MDF 9 χιλ. 

με επένδυση οξιάς.
Τα θέματα είναι χαραγμένα πάνω 

στο ξύλο από ηλεκτρονικό μηχάνημα 
CNC, βαμμένα στο χέρι με χρώματα 

νερού και βερνικωμένα με βερνίκια νερού

14,00 €

16,00 €

31,00 €

93,00 €

17,00 €
21,00 €

14,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 181914 Πρασινάδα μεγάλη
Διαστάσεις: 43Χ25 εκ. 

Νο 181923 Μανιτάρι
Διαστάσεις: 35Χ36 εκ. 



Νο 181815 
Επιγραφή εξωτερικού χώρου ουράνιο τόξο
Διαστάσεις: 100Χ103 εκ. 
Κατσκευασμένη από συνθετικό ξύλο MDF 9 χιλ. με επένδυση οξιάς. 
Τα θέματα είναι χαραγμένα πάνω στο ξύλο από ηλεκτρονικό 
μηχάνημα CNC, βαμμένα στο χέρι με χρώματα νερού και 
βερνικωμένα με βερνίκια νερού 

Νο 181814 
Επιγραφή εξωτερικού χώρου μελισσάκια
Διαστάσεις: 100Χ68 εκ.
Κατσκευασμένη από συνθετικό ξύλο MDF 9 χιλ. με επένδυση οξιάς. 
Τα θέματα είναι χαραγμένα πάνω στο ξύλο από ηλεκτρονικό μηχάνημα 
CNC, βαμμένα στο χέρι με χρώματα νερού και βερνικωμένα με 
βερνίκια νερού 

Επιγραφές εξωτερικού χώρου με χαραγμένο τον τίτλο του σχολείου σας!

140,00
 €

140,00
 €

H ζούγκλα

No 181819 Η ζούγκλα (σετ)  Διαστάσεις: 250Χ150 εκ.

Διακοσμητική σύνθεση αποτελούμενη από 5 κομμάτια και 7 πρασινάδες. Όλα κατσκευασμένα από συνθετικό ξύλο MDF 5 χιλ. 
με επένδυση οξιάς. Τα θέματα είναι χαραγμένα πάνω στο ξύλο από ηλεκτρονικό μηχάνημα CNC, βαμμένα στο χέρι με χρώματα 
νερού και βερνικωμένα με βερνίκια νερού.

215,00
 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 181855  Το φεγγάρι με 10 αστέρια 
Διαστάσεις: 46Χ60 εκ. Αστέρι: 14Χ14 εκ.

Νο 181856 Η κούνια  με 10 αστέρια
Διαστάσεις: 46Χ110 εκ. Αστέρι: 14Χ14 εκ.

Νο 181848 Ταμπλό η ελληνική αλφάβητος
Διαστάσεις: 106Χ145 εκ. ύψος

H αλφάβητος

ξύλινα!

Οι μήνες

Νο 181842  Οι εποχές  Διαστάσεις: 85Χ63 εκ. 

Οι εποχές

Νο 181841 Οι μήνες  Διαστάσεις:81Χ81 εκ. 

89,00 €

159,00
 €

89,00 €

104,00
 €

95,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
419 
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Για τη γωνιά μουσικής

Νο 181854 Το πεντάγραμμο με επιγραφή
Διαστάσεις: 100Χ38 εκ.   

ξύλινα

πλαστικό

Για τo μενού της ημέρας

Για την υγιεινή της τουαλέτας

Για την ησυχίαΓια την τουαλέτα

πλαστικά

Νο 184871
Σήματα ησυχίας (σετ αγόρι - κορίτσι)
Διαστάσεις: 30Χ30 εκ.Νο 184874 

Πινακίδες WC σετ αγόρι - κορίτσι Διαστάσεις: 30Χ30 εκ.

Νο 184872 Πινακίδα υγιεινής αγόρι
Νο 184873 Πινακίδα υγιεινής κορίτσι

Διαστάσεις: 15Χ40 εκ.

   8,90 €

   8,90 €

11,90 €
11,90 €

39,00 €

13,90 €

Νο 183341 Πινακίδα Kατσαρόλα  
Διαστάσεις: 58Χ50 εκ. 
Με θέση για το menu της ημέρα ή της εβδομάδας

 

Νο 181858 Ανοιχτό βιβλίο με επιγραφή 
Διαστάσεις: 50Χ38 εκ.

Για τη γωνιά βιβλίου

ξύλινα

Για τη γωνιά μεταμφίεσης

Νο 181859 Επιγραφή Γωνιά μεταμφίεσης
Διαστάσεις: 59Χ48 εκ. 

29,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
420
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πλαστικά

29,00 €

39,50 €

Νο 184870 
Πινακίδα μενού

Mr Chef
Διαστάσεις: 38Χ68 εκ.



ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 

ξύλινες, χαραγμένες σε 

ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας 

σε διάφορα χρώματα

Διαστάσεις: 40Χ18 εκ.

WC: 30X18 εκ. 

No 181872 No 181885 No 181898

No 181871 No 181884 No 181897

No 181870 No 181883 No 181896

No 181869 No 181882 No 181895

No 181868 No 181881 No 181894

No 181867 No 181880 No 181893

No 181866 No 181879 No 181892

No 181865 No 181878 No 181891

No 181864 No 181877 No 181890

No 181863 No 181876 No 181889

No 181862 No 181875 No 181888

No 181861 No 181874 No 181887

No 181860 No 181873 No 181886

Βγαίνουν σε όλα τα χρώματα!

No 183321 Επιγραφή Τα έργα μας
Νο 183322 Επιγραφή Γωνιά καθαριότητας
Νο 183323 Επιγραφή Αίθουσα προνηπίων

19,50 €

19,50 €

19,50 €

19,50 €19,50 €

19,50 €
4,60 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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No 317450 
Επιγραφή ξύλινη κοριτσάκι
Διαστάσεις: 16,5Χ20 εκ. 



Νο 183774 
Διακοσμητική κορνίζα 

πλεξίματος μεταλλική
Διαστάσεις: 50Χ50 εκ.

Απίθανες κατασκευές!

Νο 186005 
Πουλάκι κάλυμμα

Καλύμματα για τα πόμολα της πόρτας!

5,90 €

Νο 186006 
Ποντικάκι κάλυμμα

5,90 €

11,00 €

Νο 186007 
Κλόουν κάλυμμα

Νο 181813 
Παλέτα χρωμάτων τα έργα μας
Διαστάσεις: 47X33 εκ.  

29,00 €
Νο 183342 
Ήλιος & σύννεφα σετ τοίχου
2 σύννεφα 68Χ45 εκ. το κάθε ένα και 
ήλιος 49Χ53,5 εκ.  

 

Νο 183343 
Μέλισσα / Πεταλούδα / Πουλάκι σετ τοίχου
Μέλισσα 48,5Χ54,5 εκ. Πεταλούδα 60Χ48 εκ. 
Πουλάκι 48,5Χ51,5 εκ. 

 

25,50 €

25,50 €

 
ξύλινα

 Νο 183370 
Πινακίδα ήλιος
Θέση για χαρτί μεγέθους Α6

 

18,90 €

Νο 183371 
Πινακίδα μανιτάρι
Θέση για χαρτί μεγέθους 
Α6

 

18,90 €

Νο 183372 
Πινακίδα καμηλοπάρδαλη
Θέση για χαρτί μεγέθους Α6

 

18,90 €

18,90 €

Νο 183373 
Πινακίδα πεταλούδα
Θέση για χαρτί μεγέθους Α6

 

αίθουσα γυμναστικής

Νο 183737
Ρολόι τοίχου Sunshine
Διάμετρος: 30 εκ. 

16,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 268708 Mobile Spring Meadow
Περιλαμβάνει 15 ξύλινα λουλουδάκια
και πεταλούδες. Διαστάσεις: 24Χ41 εκ.

16,90 €

newnew



Νο 268707 Mobile Ocean
Περιλαμβάνει 12 ξύλινα ζωάκια ωκεανού.
Διαστάσεις: 47,5Χ36 εκ.

11,90 €

Νο 268709 Mobile Jungle Friends
Περιλαμβάνει 12 ξύλινα ζωάκια ζούγκλας.
Διαστάσεις: 39Χ32 εκ.

15,50 €

Νο 268710 Mobile έντομα
Περιλαμβάνει 9 ξύλινα έντομα.
Διαστάσεις: 30Χ45 εκ.

15,90 €

  
 Νο 181566 Γιρλάντα τριαντάφυλλα 175 εκ.α 

  Νο 181569 Γιρλάντα flowers 150 εκ.β

Υφασμάτινες διακοσμητικές γιρλάντες

α

β

15,90 €

31,90 €

Νο 184250
Γιρλάντα σημαιάκια mix colors 
Μήκος: 4 μέτρα / ύψος: 18 εκ. 

18,90 €

Νο 184251
Γιρλάντα σημαιάκια τσόχας
Μήκος: 10 μέτρα / ύψος: 16 εκ. 

17,90 €

Νο 184252
Γιρλάντα λουλούδια τσόχας
Μήκος: 4 μέτρα / διάμετρος λουλουδιού: 10,5 εκ. 

15,50 €

Νο 184253
Γιρλάντα αστέρια τσόχας
Μήκος: 4 μέτρα / διάμετρος αστεριού: 10,5 εκ. 

15,50 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Δώστε χρώμα στις ραφιέρες, στις εταζιέρες, στις πόρτες, στο κουκλόσπιτο, στα διαχωριστικά...

newnew

newnew
newnew

Mobiles

Σημαιάκια & γιρλάντες



47,50 €

Ρολόγια τοίχου 

Φωτιστικά

Νο 183710 Φωτιστικό οροφής Ήλιος & μελισσάκια
Εξωτερική διάμετρος: 53 εκ. Λάμπα: 36 εκ. 

29,90 €

Νο 183713 Φωτιστικό οροφής Σύννεφο
Διαστάσεις: 57Χ57Χ7 εκ. 

119,00 €

Νο 183715 Προτζέκτορας Μικρός πρίγκιπας

Διαστάσεις: 
12Χ12Χ8 εκ. 

Νο 183714 Επιτραπέζιο φωτιστικό Prisma 56,00 €

Eναλλαγή χρωμάτων

89,00 €

Διάμετρος: 24 εκ. 

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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47,50 €

Νο 183794 Ρολόι τοίχου Princess 
 

Νο 183793 
Ρολόι τοίχου Κοκκινοσκουφίτσα 
 

47,50 €
Νο 183795 Ρολόι τοίχου Lion King 
 

newnew

newnew

Διαστάσεις: 30Χ26 εκ. ύψος / Αθόρυβη λειτουργία / 1 μπαταρία ΑΑ



Νο 151530
Mobile the Crocodile

58,00 €

Νο 183722 
Φωτιστικό Ladybird & Poppy

Νο 183720 
Φωτιστικό Magnolia

Νο 183721 
Φωτιστικό Kite boy

Νο 183723
Φωτιστικό Crocodile

59,00 €

59,00 €

59,00 €

59,00 €

28X35 εκ.

28X35 εκ.
28X35 εκ.

Νο 183724 Mobile The drum

Νο 183726 
Mobile Daisy the Margaret

Νο 183727 
Mobile the Rosebud

Oνειρομένα Mobiles

58,00 €
58,00 €

58,00 €58,00 €

20X45 εκ. 20X45 εκ.

20X45 εκ.

Νο 183729 
Mobile Spiral Girls with birds

Διαστάσεις: 30Χ47 εκ. 

59,00 €

μεταλλικά
μεταλλικά

μεταλλικά

Νο 151531 Mobile the Turtle

58,00 €

μεταλλικά

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 183725 
Mobile the child and the aircraft  



Νο 184010
Πεταλούδες αυτοκόλλητα τοίχου
4 φύλλα 25,4Χ45,7 εκ. / 26 τεμ. 

13,50
 €

Νο 184019
Αυτοκόλλητα τοίχου Νemo
Διαστάσεις: 43Χ43 εκ. (το ένα)

21,90
 €

Επανατοποθετούμενα  

Νο 183776 Η κιβωτός του Νώε 1 φύλλο 69Χ102 εκ. / 14 κομμάτια

34,90 € Νο 184033 Αυτοκόλλητα τοίχου το δάσος
4 φύλλα 25,4Χ54,7 εκ. / 39 κομμάτια 17,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
426
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Νο 184041 
Ζωάκια στο δάσος    
Διαστάσεις: 25,4x45,7 εκ. (4 φύλλα)
Σετ 89 τεμ. Αυτοκόλλητα τοίχου. 

14,80 €

Νο 184040  Ζωάκια του δάσους   
Διαστάσεις: 12,7x4,57 εκ.
Αυτοκόλλητη μπορντούρα τοίχου.

14,80 €

newnew

newnew
Επανατοποθετούμενα  



Νο 184034
Αυτοκόλλητα τοίχου βούλες παστέλ
4 φύλλα 25,4Χ54,7 εκ. / 60 τεμάχια

17,90 €

Νο 184014  Δέντρο πουά
Διαστάσεις: 122Χ173 εκ. 43,50

 €

Νο 184026 
Αυτοκόλλητο τοίχου

Το δέντρο του Mickey
Διαστάσεις: 100X152 εκ.

55,00 €

Ύψος: 152 εκ.

Ύψος: 173 εκ.

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 184038 
Ζωάκια σε κορμό δέντρου    
Διαστάσεις: 45,7x101,6 εκ. & 22,9x101,6 εκ. (2 φύλλα)
Σετ 27 τεμ. Αυτοκόλλητα τοίχου.  

Νο 184039 Δέντρο με ζωάκια    
Διαστάσεις: 45,7x101,6 εκ. (2 φύλλα)
Σετ 27 τεμ. Αυτοκόλλητα τοίχου. 

27,10 €
40,20 €

newnew
newnew

Νο 184042 Sweet dreams glow in the dark  
Διαστάσεις: 25,4x45,7 εκ. (4 φύλλα)
Σετ 44 τεμ. Αυτοκόλλητα τοίχου.

19,10 €

newnew

Επανατοποθετούμενα  

Επανατοποθετούμενα  



Νο 184012  Little princess 10 φύλλα 25,4Χ45,7 εκ. / 56 τεμ.  13,50 €
αυτοκόλλητα τοίχου

αυτοκόλλητα τοίχου

αυτοκόλλητα τοίχου

Νο 184017 Αυτοκόλλητα Jelly bugs  
No 184018 Ταινία τοίχου Jelly bugs

13,50 €

13,50 €

 Αυτοκόλλητη ταινία: 457 Χ 12,7 εκ. 

 Αυτοκόλλητα: 4 φύλλα 25,4Χ45,7 εκ. / 58 τεμ.

Νο 184024 Best Fairy friends
4 φύλλα 25,4Χ45,7 εκ. / 18 τεμάχια

15,50 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 184036 
Δέντρο fox & friends    
Διαστάσεις: 68,6x101,6 εκ. & 45,7x101,6εκ. (2 φύλλα)
Σετ 80 τεμ. Αυτοκόλλητα τοίχου. 

Νο 184037 Fox & friends    
 Σετ 52 τεμ. Διαστάσεις: 25,4x45,7 εκ.

4 φύλλα. Αυτοκόλλητα τοίχου. 

48,20 €

14,40 €

newnew

newnew

Νο 184035 Συννεφάκια λευκά
Διαστάσεις: 25,4x45,7 εκ. (4 φύλλα)
Σετ 19 τεμ. Αυτοκόλλητα τοίχου.

14,80 €

newnew



35,90 €

Νο 184021 
Αυτοκόλλητα τοίχου Winnie 
4 φύλλα 25,4Χ45,7 εκ. / 38 τεμ. 

15,50 €

Νο 184022 Αυτοκόλλητο τοίχου Pooh and Friends Διαστάσεις: 100X40 εκ. 

Νο 184023 Αυτοκόλλητο τοίχου Mickie Mouse Διαστάσεις: 99X42,5 εκ. 

Νο 184020 Λουλούδια ασπροπίνακες σετ 3 τεμ. 
Μεγάλο: 69Χ63 εκ. Μεσαίο: 39Χ33 εκ. 
Μικρό: 30Χ27 εκ. 

Γράψτε με μαρκαδόρο
και ξανασβήστε!

Νο 184030 Αυτοκόλλητα τοίχου βούλες
4 φύλλα 25,4Χ45,7 εκ. / 31 τεμ. 

Νο 184031 Αυτοκόλλητα τοίχου γράμματα
4 φύλλα 25,4Χ45,7 εκ. / 73 τεμ.

Νο 184032 Αυτοκόλλητα τοίχου αριθμοί
4 φύλλα 25,4Χ45,7 εκ. / 48 τεμ. 

 

17,90 €

17,90 €

17,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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21,90 €

21,90 €



κολάνε με patafix! Νο 184857 Welcome faces Διαστάσεις μεγαλύτερου γράμματος: 46Χ37 εκ.   

Χάρτινες μπορντούρες

Νο 184853 Μπορντούρα δέντρα Διαστάσεις: 53Χ15 εκ. (8 τεμάχια)

Νο 184852 Μπορντούρα λουλούδια    Διαστάσεις: 53Χ15 εκ. (8 τεμάχια)

Νο 184854 Μπορντούρα Τα παιδιά του κόσμου Διαστ.: 92X7,8 εκ.

Νο 184855 Μπορντούρα Χαρούμενες φατσούλες Διαστ.: 92X7,8 εκ.

Νο 184859 Μπορντούρα πασχαλίτσες 3D 

Νο 184862 Μπορντούρα μελισσούλες 3D 

Νο 184860 Μπορντούρα φυλλαράκια 3D 

Νο 184861 Μπορντούρα ήλιος & ουράνιο τόξο 3D 

Συνολικό μήκος 

συσκευασίας: 11 μέτρα

Συνολικό μήκος 

συσκευασίας: 

7,4 μέτρα

Χάρτινες μπορντούρες

Τρισδιάστατες μπορντούρες

Νο 184876 Μπορντούρα ζουζούνια

Συσκευασία: 12 τεμ. των 90 εκ. 

5,90 € / 12 τεμάχια

5,90 € / 8 τεμάχια

5,90 € / 8 τεμάχια

7,90 € / 8 τεμάχια

7,90 € / 8 τεμάχια

5,00 € / 8 τεμάχια

5,00 € / 8 τεμάχια

Διαστάσεις: 92Χ7,8 εκ.

18,90 €

7,5 εκ. 

Νο 184805 Welcome Boho birds Διαστάσεις μεγαλύτερου γράμματος: 41Χ35 εκ.   

18,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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κολάνε με patafix!

Διαστάσεις: 92Χ7,8 εκ.

Συνολικό μήκος 

συσκευασίας: 

4,2 μέτρα



Τα παιδιά της τάξης μας

Νο 184850 Τα παιδιά του κόσμου 
Διαστάσεις: Κόσμος: 41Χ41 εκ. Παιδάκια: 18Χ25 εκ.  

Νο 184851 Τα παιδιά στο σχολείο 
Διαστάσεις: 28Χ41 εκ. το κάθε παιδάκι  

Διαστάσεις: 100Χ100 εκ.

18,90 €

14,90 €

Αυτοκόλλητα τοίχου 3D 

Νο 183801 Το δάσος

6,20 €

Νο 183803 Πεταλούδες

6,20 € Νο 183804 Αριθμοί 3D

  7,90 €

Νο 184809 Οι χιονάνθρωποι Ύψος: 79 εκ.   14,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Τα παιδιά του κόσμου

κολάνε με patafix!

Νο 183773
Μέλισσες Beehive αυτοκόλλητα τοίχου
3 φύλλα 46X25 εκ. / επανατοποθετούμενα  

7,90 €

Νο 184833 Σχολικό λεωφορείο 
Διαστάσεις: 33Χ40 εκ.

Νο 184835 Νιφάδα χιονιού
Διαστάσεις: 34Χ38 εκ.

Διακοσμητικά τυπωμένα και στις 2 όψεις 
για κρέμασμα και από την οροφή!

3,50 € 3,50 €



κολάνε με patafix!

κολάνε με patafix!

Νο 184804 Αγαπώ τα sport 
17 παιδάκια κάνουν 

διάφορα sport 
Ύψος: 38 εκ. περίπου

Αερόστατα

H τάξη της
κυρίας Ελένης

Τα μελισσάκια της τάξης μας Πεταλούδες

Νο 184842 Τα μελισσάκια της τάξης μας
Περιλαμβάνει: το μελίσσι, 2 λουλούδια,
1 επιγραφή κενή και 39 μέλισσες. 
Διαστάσεις μέλισσας: 11Χ10 εκ. 

Νο 184887 Πεταλούδες
Περιλαμβάνει: 1 μεγάλη πεταλούδα 58Χ40 εκ.,
24 μικρές πεταλούδες 13Χ13 εκ, το σπιτάκι τους,
λουλούδια και ένα σαλιγκάρι. 

Νο 184888 
Τα αερόστατα

Περιλαμβάνει: 
1 μεγάλο αερόστατο

41Χ57 εκ. και 
36 μικρά 12Χ16 εκ. 

14,90 €

18,90 €

18,90 €

18,90 €

Ουράνιο τόξο

Νο 184819 Μεγάλο ουράνιο τόξο
Περιλαμβάνει: 
1 μεγάλο ουράνιο τόξο 112Χ71 εκ. 
7 σύννεφα, 38 σταγόνες βροχής, 1 ήλιος

22,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 184803 Ο κόσμος του βιβλίου
Ιδανικό για διακόσμηση γωνιά βιβλίου
Διαστάσεις: 106Χ90 εκ. 

Ο βάτραχος κι οι φίλοι του

Νο 184814
Ο βάτραχος και οι φίλοι του
Περιλαμβάνει 
1 μεγάλο βάτραχο 59Χ64 εκ., 
9 βατραχάκια, 
10 κουνουπάκια, 
2 κάμπιες,
καλαμιά και άδεια επιγραφή

Η κυρία Πασχαλιά Νο 184813
Η κυρία Πασχαλιά
Περιλαμβάνει 
1 μεγάλη πασχαλίτσα
διαστάσεων: 59Χ41εκ.
1 μεγάλο λουλούδι,
30 μικρές πασχαλίτσες
28 λουλουδάκια

Tα χρωματιστά μολύβια

Νο 184806
Τα χρωματιστά

μολύβια 
Περιλαμβάνει: 

11 χρωματιστά 
μολύβια που το 
κάθε ένα κρατά
αντικείμενα του

αντίστοιχου
χρώματος.

Διαστάσεις:
23Χ40 εκ. ύψος

11 μολύβια - 11 χρώματα

Διακοσμητικά από χαρτόνι με εξαιρετική εκτύπωση & αγαπημένα θέματα!

8,90 €

11,90 €

14,90 €

14,90 €

36 τεμ. / 15 εκ.

Νο 184878 Πουλάκια Boho Σετ 36 τεμ. 

8,90 €

Νο 184843 Λουλούδια στα γλαστράκια  18,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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κολάνε με patafix!



Νο 184841 Τα ζουζούνια
Περιλαμβάνει:  11 διαφορετικά ζουζούνια
διαστάσεων 40Χ37 εκ. περίπου,
11 φύλλα μικρά και 1 φύλλο μεγάλο

Νο 184812 To ουράνιο τόξο
Περιλαμβάνει: Ουράνιο τόξο με  
συννεφάκια διαστάσεων 129Χ68εκ 
περίπου, ήλιο, λαγουδάκι, 
2 συνθέσεις λουλουδιών, 
10 πεταλούδες, 6 πουλάκια και 
2 σαλιγκάρια

Το ουράνιο τόξο Τα ζουζούνια

Τα δέντρα των εποχών

Νο 184856 Τα δέντρα των εποχών Περιλαμβάνει 4 δέντρα 

Ύψος δέντρων 63,5 εκ. 

Νο 184815 Τα παράθυρα των εποχών 
Τέσσερα παράθυρα, ένα για κάθε εποχή του χρόνου, διαστάσεων 43Χ61 εκ. το κάθε ένα.

Τα παράθυρα των εποχών

Νο 184889 Οι τέσσερις εποχές
Τέσσερα πόστερ, ένα για κάθε εποχή του χρόνου, διαστάσεων 43Χ61 εκ. το κάθε ένα.

Οι τέσσερις εποχές

18,90 €

18,90 €

19,90 €

18,90 €
8,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Διακοσμητικά από χαρτόνι με εξαιρετική εκτύπωση & αγαπημένα θέματα!

Νο 184840 Πίνακας 
Διαστάσεις: 55,50Χ43 εκ.

Γράφεται με μαρκαδόρο
3,50 €

Νο 184837 
Πίνακας με αρκουδάκια
Διαστάσεις: 38Χ38 εκ.

Γράφεται με μαρκαδόρο

3,50 €

Νο 184890 Αερόστατο
Διαστάσεις: 34Χ39 εκ.

4,20 €

Νο 184836 Μέλισσα
Διαστάσεις: 37Χ39 εκ.

3,50 €



Νο 184821 Χειμωνιάτικη διακόσμηση
Περιλαμβάνει: 10 διάφορες ανοιξιάτικες σκηνές με ζωάκια,  
(η μεγαλύτερη 36Χ21 εκ.) και 30 νιφάδες χιονιού

Ανοιξιάτικη διακόσμησηΝο 184820 Ανοιξιάτικη διακόσμηση
Περιλαμβάνει: Ουράνιο τόξο 

διαστάσεων: 33Χ22 εκ.
ομπρέλα με ζωάκια, κυψέλη, λουλουδάκια

10 μελισσάκια, 10 πεταλούδες
και 10 πασχαλίτσες 

Οι χιονάνθρωποι 

  9,90 €

  9,90 €

Χειμωνιάτικη διακόσμηση

Ήρθε το Φθινόπωρο!

Νο 184877 Ήρθε το Φρθινόπωρο
23 διάφορα διακοσμητικά (το μεγαλύτερο 58Χ30 εκ.)

18,90 €

Τρισδιάστατα διακοσμητικά μοτίβα οφοφής! Διαστάσεις: 15Χ15 εκ.  

3,90 € / 3 τεμάχια3,90 € / 3 τεμάχια

Νο 184863 
Μήλο 3D

Νο 184868 
Ψαράκι 3D

Νο 184864 
Μαργαρίτα 3D

Νο 184865 
Βάτραχος 3D

Νο 184866 
Κολοκύθα 3D

Νο 184867 
Χιονάνθρωπος 3D

Ύψος: 155 εκ. 

21,90 €

3,90 € / 3 τεμάχια

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 184844 Μεγάλο δέντρο εποχών
Περιλαμβάνει: 1 δέντρο, φύλλα πράσινα, φύλλα φθινοπωρινά & 67 λουλούδια 

κολάνε με patafix!



Μικρά διακοσμητικά στοιχεία με πολλές εφαρμογές!

Νο 184828 Οι μελισσούλες (36 τεμάχια διάφορα)
Ύψος περίπου 15 εκ. 

Νο 184829 Οι πασχαλίτσες (36 τεμ) 
Διαστάσεις: 16Χ12 εκ.  Νο 184825 Τα φύλλα των δέντρων

Περιλαμβάνει 36 διάφορα φύλλα δέντρων

Διαστάσεις: 12Χ15 εκ. περίπου 

Νο 184826 Φύλλα φθινοπωρινά
Περιλαμβάνει 87 φύλλα 

Διαστάσεις: 7Χ12 εκ. 

Νο 184831 Πλατανόφυλλα 
Περιλαμβάνει 36 φύλλα 

Διαστάσεις: 14Χ14 εκ. 

Νο 184822 Πράσινα φύλλα (36 τεμάχια)
Διαστάσεις: 9Χ14 εκ. 

Νο 184827 Τα μηλαράκια (36 τεμάχια)
Διαστάσεις: 11Χ13 εκ. 

Νο 184823 Τριφυλλάκι
Περιλαμβάνει 36 τριφυλλάκια

Διαστάσεις: 14Χ15 εκ.

Νο 184824 Ήλιος 
(36 τεμάχια)

Νο 184830 Παλάμες (42 τεμ)

Διαστάσεις: 11Χ14 εκ.

Διάμετρος: 14 εκ.

7,90 €

7,90 € 7,90 €

7,90 €

7,90 €

7,90 €

7,90 €

7,90 € 7,90 €

7,90 €

Νο 184816 Η ζούγκλα
Περιλαμβάνει συνολικά 15

διάφορα ζωάκια ζούγκλας
και 2 δέντρα

Διαστάσεις στάβλου: 46Χ39 εκ.

Η ζούγκλα

8,50 €

Η φάρμα

Νο 184817 Η φάρμα 
Περιλαμβάνει συνολικά 28 διάφορα ζωάκια φάρμας
Διαστάσεις στάβλου: 76Χ71 εκ.

Η φάρμα

Νο 184858 Τα ζώα της φάρμας 
Περιλαμβάνει συνολικά 27 ζωάκια φάρμας, τρακτέρ και στάβλο
Διαστάσεις στάβλου: 34Χ31 εκ.

8,50 € 8,50 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Διακοσμητικά από χαρτόνι... κολάνε με patafix!



Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 111902  
Κρεβάτι νηπίων στοιβαζόμενο κυματιστό
από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς.
Διαστάσεις: 132 65 18 εκ.x x

Νο 111903 Κρεβάτι νηπίων που τοποθετείται  διόροφο  
εξ’ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς με 2 τραβέρσες
στα μεγάλα πλαϊνά.  
Με προστατευτικό καγκελάκι και ειδικό πάτο αποτελούμενο 
από ξύλινες πήχες  για  να  αερίζεται  το  στρώμα.
Διαστάσεις: 138x67x68 εκ.

Μπορούν να τοποθετηθούν ρόδες, ανά 5 

κρεβάτια για την εύκολη μετακίνησή τους 

105,00 €

134,00 €

Στρώματα στη σελίδα 445

Νο 111906 
Κρεβάτι νηπίων Φεγγαράκι
Στοιβαζόμενο κρεβάτι από ξύλο 
φουρνιστής οξιάς και συνθετικό ξύλο 
M.D.F. με επένδυση οξιάς.
Στις δύο μεγάλες πλευρές του έχει 
χαραγμένη διακόσμηση με φεγγαράκι και αστέρια.
Διαστάσεις: 140 65 25 εκ.x x
Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα: 
EN 716-1:2008+Α1:2013 & ΕΝ 716-2:2008+Α1:2013
Συνοδεύεται από Έκθεση Δοκιμών 

126,00 €

Στρώματα στη σελίδα 445



Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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εξ’ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξυάς

Για εξοικονόμηση χώρου!!!
Νο 111900  Κρεβάτι νηπίων στοιβαζόμενο  
Κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από ξύλο
φουρνιστής οξιάς, λουστραρισμένο με βερνίκι νερού. 
Διαστάσεις: 138x67x20 εκ.
Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα: 
EN 716-1:2008+Α1:2013
ΕΝ 716-2:2008+Α1:2013
Συνοδεύεται από Έκθεση Δοκιμών   

Ρόδες για εύκολη μετακίνηση, προαιρετικά ανά 5 κρεβάτια Ειδικός πάτος για να αερίζεται το στρώμα! !

119,00 €

Νο 111905  
Κρεβάτι νηπίων διόροφο
Για εξοικονόμηση  χώρου κατασκευασμένο από ξύλο 
φουρνιστής οξιάς.
Διαστάσεις: 138 6 1  εκ.x 8x 30

325,00 €

Στρώματα στη σελίδα 445

Ειδικός πάτος για να αερίζεται το στρώμα

Νο 111904 Κρεβάτι νηπίων 
εξ’ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς. 
Με προστατευτικό καγκελάκι και ειδικό πάτο αποτελούμενο 
από ξύλινες πήχες για να αερίζεται το στρώμα.
Διαστάσεις: 138x67x51 εκ.
Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα: 
EN 716-1:2008+Α1:2013 & ΕΝ 716-2:2008+Α1:2013
Συνοδεύεται από Έκθεση Δοκιμών   

143,00 €

new



Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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ρυθμιζόμενο ύψος ραφιών

 Ντουλάπα - Ιματιοθήκη
Νο 110741 φυσικό χρώμα

Νο 110742 χρωματιστή

Διαστάσεις: 90Χ50Χ179 εκ.

475,00 €

510,00 €

Καναπέδες ανοιγόμενοι 
στις σελίδες 25 - 29

139,00 €

Νο 111922 Κρεβάτι μαλακό
Κρεβάτι μαλακό από αφρώδες υλικό
με προστατευτικά πλαϊνά
Διαστάσεις: 140Χ75Χ25 εκ. 
Πάχος στρώματος: 10 εκ. 
Διαστάσεις στρώματος (καθαρές): 120Χ55Χ8
 

 

Νο 171648 Στρώμα    
Διαστάσεις: 120 x 60 x 8 εκ.
Διαθέσιμο σε όλα τα χρώματα της δερματίνης
και όλα τα χρώματα του καραβόπανου 

49,00 €



Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Στρογγυλεμένες γωνίες!
Νο 111912 Ράντζο νηπίων Weplay
Νο 111913 Ρόδες με φρένο (4 τεμάχια) 

Ράντζο νηπίων πολύ ενισχυμένο και ανθεκτικό, με στρογγυλεμένες γωνίες 
για μεγαλύτερη ασφάλεια και υψηλής ποιότητας κάλυμμα
Διαστάσεις: 140Χ58Χ14 εκ. / ύψος έως τη σωλήνα: 13,5 εκ. 

Μπορεί να συνοδευτεί από στρώμα προαιρετικά!

Εύκολη συναρμολόγηση!

Ράντζο Weplay

46,00 €

  6,90 €

Ρόδες προαιρετικά!

Νο 363609
Σεντόνι για ράντζο με λαστιχάκια

6,90 €

Kaτα την παραγγελία σεντονιών
να δίνετε τις διαστάσεις του 
ράντζου σας!

Υφάσματα σεντονιών στη σελ. 445

Στα ράντζα μπορείτε να τοποθετήσετε extra στρωματάκι! Ρωτήστε μας!

Νο Στρώμα για ράντζο361920  Weplay
Διαστάσεις: 133Χ50Χ4 εκ. 
Mε λαστιχάκια για να είναι σταθερό

 

36,00 €

Ράντζο Light

Νο 111914 Ράντζο νηπίων Light 
Mεταλλικός σκελετός και κάλυμμα που αναπνέει και πλένεται
Διαστάσεις: 130Χ55 εκ.

Νο 111930 Τροχήλατη βάση τοποθέτησης ράντζων Light 
  

34,50 €

32,50 €

Στρώμα για ράντζο Weplay

Διαθέσιμο σε πολλά χρώματα!



Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 111915 Ράντζο ύπνου Colori
Διαστάσεις: 132Χ58,5 εκ.
Ύψος έως τη σωλήνα: 15 εκ.  
 

27,90 €

Διαθέσιμο σε 4 ζωηρά

χρώματα!

Σεντονάκι με λαστιχάκια

Υφάσματα σεντονιών στη σελ. 445

Νο 363609
Σεντόνι για ράντζο με λαστιχάκια

6,90 €

Ράντζο Colori

Νο 111918 
Ροδάκια για ράντζο Colori
Σετ 4 (τα δύο με φρένο)
 

6,50 €

Kaτα την παραγγελία σεντονιών να δίνετε τις διαστάσεις του ράντζου σας!

Νο 110745 Ιματιοθήκη - Έπιπλο για ράντζα
Διαστάσεις: 148,5Χ64Χ190 εκ. ύψος
Αποθηκευτικός χώρος για 12 ράντζα 
(Colori και Weplay) και 12 ράφια για τα παπλωματάκια
και τα μαξιλαράκια των νηπίων

 

558,00 €

Ιματιοθήκη - Έπιπλο για ράντζα

Νο 1 Στρώμα για ράντζο 36192  Colori
Διαστάσεις: 124X50X4 εκ. 
Mε λαστιχάκια για να είναι σταθερό

 

36,00 €

Στρώμα για ράντζο Colori

Διαθέσιμο σε πολλά χρώματα!

Νο 363629 Σεντόνι λευκό για ράντζο Colori 5,90 €

Σεντονάκι με λαστιχάκια λευκό



Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 111925 Ράντζο ύπνου Akros
Πολύ γερή κατασκευή με εύκολη επάλληλη
τοποθέτηση
Διαστάσεις: 131Χ55Χ11 εκ.

34,50 €

new

Νο 363624 Σεντόνι για ράντζο  λευκόAkros ( )
Με λαστιχάκια στις γωνίες για να παραμένει στη θέση του
50% βαμβάκι - 50% polyester

7,20 €

new

Ράντζο Akros

Σεντόνι για ράντζο Akros

Στοιβάζεται εύκολα

Πολύ σταθερό

Νο 363631 
Κουβέρτα αρκουδάκι microfiber
Πολύ απαλή κουβέρτα 
(τύπου ισπανική)
διαθέσιμη σε 3 χρώματα 
Διαστάσεις: 100Χ140 εκ. 

19,90 €



Νο 363623 Υπνόσακος fleece για ράντζο
Με λαστιχάκια στις γωνίες για να παραμένει στη θέση του
Είναι κατάλληλο για τα ράντζα με κωδικό 111912 και 111915

14,50 €

Νο 363633 Σελτεδάκι 
Από λευκό πετσετέ αδιάβροχο ύφασμα
Με πιστοποίηση AEGIS 
(αντιμικροβιακή επεξεργασία)
Διαστάσεις: 90Χ80 εκ. 

7,50 €

Νο 363622 Μαξιλάρι ύπνου άφλεκτο με μαξιλαροθήκη
Περιλαμβάνεται λευκή μαξιλαροθήκη από 100% βαμβακερό ύφασμα
Διαστάσεις: 50Χ30 εκ. 

9,30 €

Νο 363621 Κουβέρτα fleece
Διαστάσεις:  εκ. 100X150

12,90 €

άφλεκτη 

άφλεκτο 

Κουβέρτα fleece

Υπνόσακος fleece

Μαξιλάρι με μαξιλαροθήκη

άφλεκτο 

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 363606 Μαξιλάρι ύπνου νηπίων
Διαστάσεις: 42Χ32 εκ. 

4,00 €

Νο 363632 Μαξιλάρι ύπνου βρεφών
Μαξιλάρι Air comfort με ελεύθερη 
κυκλοφορία αέρα ώστε να εξασφαλίζεται
ο ασφαλής ύπνος των βρεφών
Διαστάσεις: 44Χ31 εκ. 

4,90 €

Μαξιλάρι νηπίων
Μαξιλάρι βρεφών



Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Κουβέρτες ακρυλικές

Νο 363613 Κουβέρτα βαμβακερή
Διαθέσιμα χρώματα: σομόν, λεμονί, βεραμάν, σιέλ, λευκό
Διαστάσεις: 110Χ160 εκ. 

Νο 363607 
Κουβέρτα ακρυλική 
Διαστάσεις: 110Χ160 εκ.
Εξαιρετική ποιότητα, πολύ απαλή 

Κουβέρτες βαμβακερές

Πετσέτες

24,50 €

38,00 €

Νο 363640 Πετσετάκι παιδικό 30Χ30 εκ.

Νο 363641 Πετσέτα χεριών 30Χ50 εκ.

Νο 363642 Πετσέτα προσώπου 50Χ70 εκ. 

Νο 363643 Πετσέτα σώματος 70Χ140 εκ. 

Πετσέτες 

100% βαμβακερές
με ανάγλυφο ήλιο 
βάρος: 360 g/m2
Πλένονται στους 60 C
Διαθέσιμες σε 4 χρώματα

ο

1,60 €

2,30 €

4,50 €

15,50 €

Νο 363602  Κουβέρτα πικέ  160Χ120 εκ.
Ζακάρ 100% βαμβακερή
Διαθέσιμα χρώματα: 
λευκό, εκρού, λαχανί, κίτρινο, σομόν

Κουβέρτα πικέ 19,90 €

new

Σεντόνι jersey με λάστιχο

τιρκουάζ

λεμονί

λαχανί

λευκό

No 363614 Σεντόνι Jersey με λάστιχο
Για στρώμα 130Χ60 εκ. / 100% βαμβακερό 7,20 €

60 Co

new

βεραμάν δίχρωμη γαλάζια δίχρωμη βερικοκί δίχρωμη

κίτρινη λαχανί γαλάζιο ροζ



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ημίσκληρο - Τελάρο: ορθοπεδικό
Πυκνότητα ελατηρίων 108 ελ./m2
Διάμετρος σύρματος ελατηρίων: 2,4 mm
Υλικά γεμίσματος:
- Λευκός βαμβακερός τάπητας (πεπιεσμένος)
- 100% Ελληνικό βαμβάκι (αφράτο)
Υλικά καπιτονέ
- Ύφασμα ζακάρ καπιτοναρισμένο με πιστοποίηση
   O eko-tex
- Ακρυλική βάτα 170 gr/m2
- Non-woven 40 gr/m2
Περιλαμβάνει  2 εξαεριστήρες
Αδιάβροχη επένδυση στη μία πλευρά
Διαστάσεις: 129Χ60Χ13 εκ. 

Νο 361901  Στρώμα Baby Camelino

56,00 €

Στρώμα ύπνου 

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Color pats Λαχανί

Αστεράκια λαχανί

Πουά γαλάζιο Πουά ροζ

Σαχάρα πουά Σαχάρα ριγέ

Rainy συννεφάκια Rainy βροχή

Χρωματολόγιο για σεντόνια

new

new

new

Σεντόνια
Νο 363604  Σεντόνι νηπίων 170Χ115 εκ.

No 363608  Σεντόνι με λάστιχο

Νο 363605  Μαξιλαροθήκη  νηπίων

14,20 €

14,20 €

3,90 €

No 363618  Πάπλωμα νηπίων 24,50 €

Νο 363615 Προστατευτικό κάλυμμα κρεβατιού
Από λευκό πετσετέ αδιάβροχο ύφασμα
με λάστιχο ώστε να αγκαλιάζει ακριβώς το στρώμα
Με πιστοποίηση AEGIS (αντιμικροβιακή επεξεργασία)
Διαστάσεις: 130Χ60 εκ.
Το προστατευτικό κάλυμμα κρεβατιού 
ταιριάζει σε στρώμα 130Χ60 εκ. Από λευκό
πετσετέ ύφασμα με αδιάβροχη επίστρωση
στην κάτω πλευρά
Με 4 λάστιχα στις γωνίες

9,60 €



Νο 111950  Κρεβάτι βρεφικό
Εξωτερικές διαστάσεις: 134Χ68Χ95 εκ. 

Νο 361901 Στρώμα για κρεβάτι
Διαστάσεις: 129Χ60 εκ. 

Νο 111951  Αλλαξιέρα βρεφική
Διαστάσεις: 100Χ48Χ92 εκ. 

Νο 111952  Ντουλάπα βρεφική
Διαστάσεις: 120Χ48Χ172 εκ.

Στα πορτάκια της ντουλάπας και της 
αλλαξιέρας έχει plexi - glass.  
Τα συρτάρια και το κρεβάτι είναι διακοσμήμένα 
με ζωάκια χαραγμένα επάνω στο ξύλο.  
 

227,00 €

389,00 €

698,00 €

56,00 € 

Κρεβάτι

Αλλαξιέρα

Ντουλάπα

Νο 111923  Κρεβάτι βρεφικό Najia
Από ξύλο φουρνιστής οξιάς και πλακάζ
σε λευκό λακκαριστό χρώμα
Διαστάσεις: 124Χ68Χ95 εκ.
Το στρώμα δεν περιλαμβάνεται

No 361910 Στρώμα για κρεβάτι Najia
Διαστάσεις: 120Χ60 εκ. Αφρός με κοκοφοίνικα στη μία πλευρά

Νο 365299 Πάντα για βρεφικό κρεβάτι
Από latex πάχους 2 εκ. επενδυμένο με βαμβακερό ύφασμα
Διάσταση κάθε πλευράς 60Χ40 εκ. ύψος 
Διαθέσιμη σε όλα τα χρώματα του χρωματολογίου
σεντονιών

29,50 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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119,00 €

32,00 €



Νο 111907 
Κρεβάτι βρεφικό Camelino
Εξ’ ολοκληρου από ξύλο φουρνιστής  οξιάς, με ρόδες για 
την εύκολη μετακίνηση. Ο πάτος αποτελείται από 
ξύλινες πήχες για να αερίζεται το στρώμα. 
Το ένα πλαϊνό έχει τη δυνατότητα να ανεβοκατεβαίνει.
Διαστάσεις: 136Χ68Χ88 εκ.
Πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα: 
EN 716-1:2008+A1-2013 
EN 716-2:2008+A1-2013
Συνοδεύεται από Έκθεση Δοκιμών

Στρώμα για κρεβάτι No 361901 Camelino
Διαστάσεις: 129Χ60 εκ. 

Νο 111908  Κρεβάτι βρεφικό  Mini plexi
εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς 
με ειδικό πάτο για να αερίζεται το στρώμα 
και plexi glass στα πλαϊνά.
Μικρότερες διαστάσεις για εξοικονόμηση χώρου.
Διαστάσεις: 100Χ68Χ93 εκ.

Νο 361925 Στρώμα για κρεβάτι Mini plexi
Από κοκοφοίνικα Διαστάσεις: 93Χ60Χ13 εκ. 

plexi glass

plexi glass

Οι ρόδες περιλαμβάνονται 
Οι ρόδες περιλαμβάνονται 

215,00 €

56,00 €

219,00 €

Κρεβάτι βρεφικό στοιβαζόμενο
Νο 111909 Κρεβάτι  βρεφικό στοιβαζόμενο
Έχει τη δυνατότητα να τοποθετείται διόροφο. Eξ’ ολοκληρου από ξύλο 
φουρνιστής οξιάς. Ο πάτος αποτελείται από ξύλινες πήχες για να αερίζεται 
το στρώμα. 
Διαστάσεις: 134Χ68Χ91 εκ.

Νο 361901 Στρώμα για κρεβάτι στοιβαζόμενο
Από κοκοφοίνικα. Διαστάσεις: 129Χ60Χ13 εκ. 

 
Το πάνω κάγκελο με μια κίνηση 
ανεβαίνει επάνω με ασφάλεια!

56,00 € 

235,00 € 

 
Το κάτω κάγκελο κατεβαίνει προκειμένου 
να βγαίνει το βρέφος ευκολότερα!

56,00 € 

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 111929  Κρεβάτι βρεφικό Campel λευκό / φυσικό
Για στρώμα 60Χ120 εκ. 
Διαστάσεις όταν είναι διπλωμένο: 123Χ77Χ13
Μαζεύει μόνο σε λίγα δευτερόλεπτα
Οι ρόδες περιλαμβάνονται

No 361926 Στρώμα για κρεβάτι Campel
Διαστάσεις: 120Χ60 εκ. 

Νο 111928 Κρεβάτι βρεφικό Campel φυσικό
Για στρώμα 60Χ120 εκ. 
Διαστάσεις όταν είναι διπλωμένο: 123Χ77Χ13
Μαζεύει μόνο σε λίγα δευτερόλεπτα
Οι ρόδες περιλαμβάνονται

No 361926 Στρώμα για κρεβάτι Campel
Διαστάσεις: 120Χ60 εκ. 

248,00 €

55,00 €

Πάρκο τετράγωνο

183,00 €

203,00 €

56,00 €

56,00 €

new

Κέντρο παιχνιδιού στη σελ. 131

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Κρεβάτια βρεφικά πτυσσόμενα new

Νο 111910  Πάρκο βρεφικό
Εξ’ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς. 
Διαστάσεις: 132Χ132 εκ.
Ύψος φράχτη: 64 εκ. Ύψος κολώνας: 71 εκ.

Νο 361911 Στρώμα για το πάρκο
Νο 363616 Σεντόνι για το στρώμα 19,00 €

Κατασκευασμένο 
σύμφωνα με τα πρότυπα: 
EN 71-1:2014, 
ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014, 
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014
Συνοδεύεται από Έκθεση Δοκιμών   



49,00 €

Νο 111924
Πάρκο εξάγωνο μεταλλικό
Ύψος κάγκελου 80 εκ. 
Εξωτερική διάμετρος: 123 εκ. 
Η βάση του προσαρμόζεται σε
3 διαφορετικά ύψη
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη
και σαν προστατευτικός φράχτης
ή για προστασία σε ειδόδους
Το στρώμα περιλαμβάνεται

Νο 111927
Πάρκο τετράγωνο ξύλινο
Ύψος κάγκελου 73 εκ. Εξωτερική διάμετρος: 120 εκ. 
Από μασίφ ξύλο οξιάς. Η βάση του προσαρμόζεται σε 3 
διαφορετικά ύψη. Φέρει ρόδες για εύκολη μετακίνηση
Περιλαμβάνεται στρώμα
Ηλικία: 0-24 μηνών  Ανώτατο βάρος: 15 κιλά 

Νο 111926
Πάρκο εξάγωνο ξύλινο
Ύψος κάγκελου 73 εκ. Εξωτερική διάμετρος: 120 εκ. 
Από μασίφ ξύλο οξιάς και πλακάζ. Η βάση του προσαρμόζεται σε 3  
διαφορετικά ύψη. Φέρει ρόδες για εύκολη μετακίνηση
Περιλαμβάνεται στρώμα καθώς και πλαϊνές προστατευτικές πάντες
Ηλικία: 0-24 μηνών  Ανώτατο βάρος: 15 κιλά

Νο 111931 Παρκοκρέβατο τετράγωνο
Πτυσσόμενο
Διαστάσεις: 100Χ90Χ75 εκ.

No 111932 Στρώμα για τετράγωνο παρκοκρέβατο
Αναδιπλούμενο  

210,00 €

210,00 €
179,00 €

64,00 €

39,00 €

16,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 111921 Παρκοκρέβατο Junior
Πτυσσόμενο
Διαστάσεις: 120Χ60Χ75 εκ.

No 111933 Στρώμα για παρκοκρέβατο Junior
Διαστάσεις: 120Χ60 εκ. / Αναδιπλούμενο  

newnew
newnew

newnew

newnew



Νο 110846 Αλλαξιέρα βρεφών με σκάλα
Περιλαμβάνει 16 πλαστικά
συρτάρια για τα ατομικά αντικείμενα των βρεφών.
Η σκάλα αποθηκεύεται εύκολα
όταν δεν χρησιμοποιείται.
Διαστάσεις: 100Χ70Χ102 εκ. ύψος
(κλειστή σκάλα)
Διαστάσεις στρώματος: 92Χ66,5 εκ.
Από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς
Κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα: 
EN 71-1:2014, ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014
Συνοδεύεται από Έκθεση Δοκιμών     

Αλλαξιέρα βρεφών με σκάλα

Η σκάλα αποθηκεύεται εύκολα
όταν δεν χρησιμοποιείται.

Το στρώμα περιλαμβάνεται

794,00 €

Νο 110848 Αλλαξιέρα βρεφών σταθερή 
Διαστάσεις: 105X75X114 εκ. 
Ύψος πάγκου αλλαγής βρεφών: 95 εκ. 
Καθαρή επιφάνεια αλλαγής βρεφών:
Κατασκευασμένη από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης 
Τα στρώματα περιλαμβάνονται και διατίθενται σε 
πολλά χρώματα
Κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα: 
EN 71-1:2014, ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014, ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014
Συνοδεύεται από Έκθεση Δοκιμών    

Aλλαξιέρα βρεφών σταθερή

425,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 110845
Πάγκος αλλαγής βρεφών 
με νεροχύτη και στρώμα
Κατασκευσμένος από μοριοσανίδα
με επένδυση μελαμίνης
Πάγκος και νεροχύτης από Corian.
Νεροχύτης ενσωματωμένος στον
πάγκο με σχήμα οβάλ 41 εκ.  
Η βρύση δεν περιλαμβάνεται  Διαστάσεις: 164Χ65Χ94 εκ.
Ύψος πάγκου: 85 εκ. Καθαρό πλάτος πάγκους: 61,5 εκ.  

Τι είναι το Corian;
Το Corian® είναι ένα στέρεο και ομοιογενές υλικό με σύνθεση από φυσικά 
μεταλλεύματα και καθαρό ακρυλικό πολυμερές (75% φυσικά ορυκτά υλικά και 
25% ακρυλικές ρητίνες). Με μη πορώδες επιφάνεια που μποδίζει τη βρωμιά και 
τους λεκέδες λόγω της αποτροπής διείσδυσης του ξένου υλικού. Τα βακτήρια 
και η μούχλα δεν μπορούν να εισχωρήσουν. 
Το Corian είναι αξπολύτως υγιεινό και ό,τι τελειότερο υπάρχει υγειονομικά 
Είναι ένα χημικά αδρανές, μη τοξικό, υποαλλεργικό υλικό με πολύ μεγάλη 
διάρκεια ζωής

Πάγκος αλλαγής με νεροχύτη
Δυνατότητα κατασκευής ανάλογα με τον χώρο



Νο 111953 Αλλαξιέρα βρεφών
Διαστάσεις: 100Χ48Χ105 εκ. 

πτυσσόμενη επιφάνεια
Νο 110950 Τρόλεϊ -  αλλαξιέρα βρεφών
Διαστάσεις: 75Χ50Χ97 εκ.
Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα: 
EN 71-1:2014, ΕΝ 71-2:2001+Α1:2014, ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014
Συνοδεύεται από Έκθεση Δοκιμών     

Βγαίνουν σε όλα τα χρώματα!

329,00 €

434,00 €

304,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 110895
Αλλαξιέρα βρεφών Comfort

 Κατασκευασμένη από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης
Διαστάσεις: 101Χ56Χ93 εκ. ύψος
Πάγκος αλλαγής (στρώμα) 70Χ72 εκ. Το στρώμα περιλαμβάνεται  
Κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα: 
EN 71-1:2014, ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014, ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014
Συνοδεύεται από Έκθεση Δοκιμών    

newnew

newnew

Νο 111720
Αλλαξιέρα βρεφών Dana
Κατασκευασμένη από μοριοσανίδα με 

  επένδυση μελαμίνης
Διαστάσεις: Χ Χ9  εκ. ύψος82 60 2
Πάγκος αλλαγής (στρώμα) 49,5Χ72 εκ.  
Το στρώμα περιλαμβάνεται

319,00 €

Νο 361530 
Στρωματάκι αλλαξιέρας

Στρωματάκι

42,00 €



Νο 363633 
Σελτεδάκι αλλαγής βρεφών
Από λευκό πετσετέ αδιάβροχο ύφασμα
Με πιστοποίηση AEGIS 
(αντιμικροβιακή επεξεργασία)
Διαστάσεις: 90Χ80 εκ. 

7,50 €

Tοποθετείται παντού

Νο 364923 
Σελτεδάκι πετσετέ για στρώμα 
αλλαγής Folle
Tαιριάζει ακριβώς στο στρώμα 
Διαστάσεις: 85Χ75 εκ.  

12,50 €

79,90 €

Νο 294704
Αλλαξιέρα μπανάκι Marcelo ζέβρα γκρι
Ηλικία: 0m+. Διαστάσεις: 95x75x60 εκ.
Χάρη στις 4 ρόδες που διαθέτει, η μετακίνηση 
της είναι εύκολη. Διαθέτει στρωματάκι αλλαγής 
με επένδυση PVC, η οποία είναι φιλική για το 
δέρμα του μωρού, 2 ραφάκια, 1 μπανάκι με 
σωλήνα αποστράγγισης νερού. 

94,50 €

Nο Βάση αλλαγής βρεφών364926 
Kaτασκευασμένη από αφρώδες υλικό (polyurethane),ελαφρύ και 
απολύτως ασφαλές για την άνετη αλλαγή της πάνας των βρεφών 
Υπερυψωμένα άκρα για ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια. 
Ζώνη ασφαλείας, υλικό του καθαρίζεται εύκολα 
Διαστάσεις: 43,5Χ69Χ9,5 εκ. 

Νο 364925 
Στρωματάκι αλλαγής βρεφών Folle
Με αδιάβροχη πλαστική επένδυση 
Διαστάσεις: 85Χ75 εκ.  

29,00 €

Νο 110896
Αλλαξιέρα & μπανάκι ξύλινο Lindo  
Τρόλεϊ αλλαξιέρα με επεκτηνόμενο μπανάκι. Τοποθετείται το ένα 
κάτω από το άλλο όταν δεν χρησιμοποιείται. Από μασίφ ξύλο οξιάς και πλακάζ. 
ΔΙαστάσεις: 83Χ56Χ100 εκ. Ύψος αλλαξιέρας: 94 εκ. 
Ανώτατο βάρος: 15 κιλά. Το στρώμα περιλαμβάνεται

243,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 364927 
Στρωματάκι αλλαγής βρεφών Folle στενό
Με αδιάβροχη πλαστική επένδυση 
Διαστάσεις: 73Χ52 εκ.  

28,50 €

Σεντονάκι για στρώμα αλλαγής 85Χ75 εκ. 



Νο 171965
Κούνια κρεμαστή πράσινη  
Ηλικία: 0-6. Διαστάσεις: 61x77x28 εκ.
Κούνια κρεμαστή ιδανική από την γέννηση μέχρι 6 ετών.
Μέγιστο βάρος αντοχής: 30 κιλά.  Ύφασμα 100% πολυεστέρ

83,00 €

Νο 291915 Ρηλάξ βρεφικό
Διαστάσεις: 51,5Χ65Χ67 εκ.
Το κάλυμμα βγαίνει και πλένεται στους 30Ο 

33,00 €

Νο 291914
Ρηλάξ ξύλινο Comfort

Ηλικία: 0+. Διαστάσεις: 77X45X42 εκ.
Εξυπηρετεί βρέφη έως 9 κιλά

Περιλαμβάνει ζώνη ασφαλείας και μαξιλαράκι
το οποίο υποστηρίζει το κεφαλάκι 

Τα υφασμάτινα μέρη βγαίνου και πλένονται

Νο 110899 Πτυσσόμενη αλλαξιέρα Curved 
Ανοίγει και κλείνει με ευκολία και ασφάλεια
μόνο με το ένα χέρι
Κατάλληλη για βρέφη με βάρος έως 11 κιλά
Διαστάσεις: 49Χ76,5Χ85 (Κλειστή: 49Χ17Χ85 εκ.)
Από κουρμπαριστό πλακάζ, με δύο ραφάκια
Περιλαμβάνει στρωματάκι

Νο 110898 Πτυσσόμενη αλλαξιέρα Jungle 
Ανοίγει και κλείνει με ευκολία και ασφάλεια
Κατάλληλη για βρέφη με βάρος έως 15 κιλά
Διαστάσεις: 63Χ19Χ79 εκ.
Από πλακάζ με μεταλλικά προστευτικά και δύο ραφάκια 
Περιλαμβάνει στρωματάκι

Νο 110894 
Βάση επιτοίχια για πάνες
Ξύλινη κουρμπαριστή
Διαστάσεις: 30Χ15Χ58 εκ. 

88,00 €

71,00 €
155,00 €

157,00 €

Νο 291913 Ρηλάξ Chicco
Κατάλληλο για βρέφη έως 18 κιλά
Το κάλυμμα βγαίνει και πλένεται στους 30Ο 

84,50 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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55,00 €

Νο  114924
Κάγκελο ασφαλείας 
για πόρτες και σκάλες
για άνοιγμα 
78 - 100,5 εκ.   

Κάγκελα ασφαλείας για
πόρτες ή σκάλες

Από μασίφ ξύλο οξιάς, 
Συνολικό ύψος: 83,5 εκ.
Προσαρμόζεται σε ανοίγματα 
από 78 έως 100,5 εκ. ή
από 70 έως 118,5 εκ.
Η πόρτα κλείνει αυτόματα 
μετά το άνοιγμα χάρις το
μαγνητικό μηχανισμό 
ασφαλείας της
Δύο τρόποι τοποθέτησης: 
εσωτερικά στο κούφωμα ή
εξωτερικά στον τοίχο

Κάγκελα ασφαλείας για
σκάλες

Από μασίφ ξύλο οξιάς, 
Συνολικό ύψος: 83,5 εκ.
Προσαρμόζεται 
σε ανοίγματα 
από 80 έως 102,5 εκ. ή
από 93,5 έως 120,5 εκ.
Η πόρτα κλείνει αυτόματα 
μετά το άνοιγμα χάρις το
μαγνητικό μηχανισμό 
ασφαλείας της
Εύκολος τρόπος
τοποθέτησης

Νο 114925
Κάγκελο ασφαλείας 
για πόρτες και σκάλες
για άνοιγμα 
70 - 118,5 εκ.   

Νο 114926
Κάγκελο ασφαλείας 
για σκάλες
για άνοιγμα 
80 - 102,5 εκ.   

Νο  114927
Κάγκελο ασφαλείας 
για πόρτες και σκάλες
για άνοιγμα 
93,5 - 120,5 εκ.   

Ειδική 
τιμή

μεταλλικό   

88,00 €
106,00 €

102,00 €
119,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Κάγκελα ασφαλείας για πόρτες ή σκάλες Κάγκελα ασφαλείας για σκάλες

Νο 114923 Προστατευτικό καγκελάκι  προσαρμόζεται σε άνοιγμα πόρτας: α. 75 - 79 εκ. & β. 90 - 94 εκ. Ύψος κάγκελου: 77 εκ.  

newnew newnew



No 293559 Προστατευτικά πρίζας
Σετ 10 τεμάχια

3,00 €

Νο 251060
Πρόπλασμα νεογέννητου μωρού 
(κοριτσάκι ή αγοράκι) 
Πιστό αντίγραφο νεογνού με κινούμενες αρθρώσεις 
ώστε να επιτρέπει την πρακτική εξάσκηση μπάνιου και 
αλλαγής πάνας.
Ύψος: 50 εκ. Βάρος: 1,2 κιλά

77,00 €

Πρόπλασμα νεογέννητου μωρού

No 293558 
Προστασία για γωνίες
Σετ 4 τεμ.

5,50 €

No 293557 
Προστατευτικά πρίζας με κλειδιά
Σετ 12 κάλυπτρα και 4 κλειδιά.

2,10 € 3,60 €
No 293555 Ασφάλειες γωνίας soft
Σετ 4 τεμ. 
Εύκολα στην εφαρμογή, λόγω της κολλώδης 
ουσίας που υπάρχει. Από ελαστικό και διαφανές
υλικό για να αποφεύγονται οι τραυματισμοί στις
γωνίες των επίπλων. 

No 293554 Ασφάλεια ντουλαπιών  
Εύκολη στην τοποθέτηση, χωρίς βίδες.
1 τεμάχιο 

2,20 €

No 293556 
Προστατευτικά πρίζας 
περιστερφόμενα
Σετ 8 τεμ.

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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κατάλογο στη σελίδα 13

8,50 €newnew

newnew

newnew

newnew

newnew newnew



Nο 110147 Καρεκλάκι bebe φυσικό χρώμα
Νο 110148 Καρεκλάκι bebe χρωματιστό
Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με
επένδυση οξιάς, διαθέσιμο σε πολλά χρώματα.
Ειδικός σχεδιασμός για σταθερό πάτημα ακόμη
και όταν στηρίζονται τα μικρά παιδιά πάνω του.
Διαστάσεις: 36Χ36Χ41 εκ. Ύψος καθίσματος: 19 εκ.
Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα: 
EN 1728:2012,  ΕΝ 1729-2:2012+A1:2015, 
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014
Συνοδεύεται από Έκθεση Δοκιμών   

 

Διαθέσιμο σε πολλά χρώματαΔιαθέσιμο σε πολλά χρώματα

Εύκολη μεταφοράΕύκολη μεταφορά

Στρογγυλεμένα άκρα

Σταθερό πάτημα

Στρογγυλεμένα άκρα

Σταθερό πάτημα

Εξάγωνος σκελετός 

για να εξυπηρετούνται 

άνετα έξι παιδάκια !!! 

Εξάγωνος σκελετός 

για να εξυπηρετούνται 

άνετα έξι παιδάκια !!! 
184,00 €

Τραπεζάκι bebe στρόγγυλο

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Καρεκλάκια bebe

35,00 €

45,00 €

Νο 110379 Τραπέζι bebe φορμάικα
Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με
επένδυση φορμάικας το καπάκι και από ξύλο 
φουρνιστής οξιάς ο σκελετός. Διαθέσιμο σε πολλά 
χρώματα. Με εξάγωνο σκελετό για να κάθονται
και να εξυπηρετούνται άνετα 6 παιδάκια.
Διάμετρος: 100 εκ. Ύψος: 40 εκ. 
Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα: 
ΕΝ 71-1:2014, ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014
Συνοδεύεται από Έκθεση Δοκιμών    



Είναι κατασκευασμένα aπό ξύλο φουρνιστής οξιάς και από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. 
Η πλάτη είναι χαραγμένη και μορφοποιημένη σε ζωάκι από ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας και lazer. 
Έχει δίσκο, υποπόδιο και ζώνη ασφαλείας. Διαστάσεις: 39Χ47Χ72 εκ.
Κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα: EN 1728:2012, ΕΝ 14988:2017, ΕΝ 1729-2:2012+A1:2015, ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014
Συνοδεύονται από Έκθεση Δοκιμών   

Νο 110144 
Καρεκλάκι βρεφών ποντικάκι

Νο 110131  
Καρεκλάκι φυσ.  χρώμα με δίσκο

Νο 110132  
Καρεκλάκι χρωματιστό με δίσκο

79,00 €

68,00 €

73,00 €

Νο 110142 
Καρεκλάκι βρεφών αρκούδος

Νο 110143 
Καρεκλάκι βρεφών γατάκι

79,00 €

79,00 €

Νο 111340 Τραπέζι στρόγγυλο με ρυθμιζόμενο ύψος
Πλαστικό καπάκι και μεταλλικά πόδια
Διάμετρος: 110 εκ. 
Ρυθμιζόμενο ύψος: 46-58 εκ.
Διαθέσιμα χρώματα: λαχανί και πορτοκαλί 

82,00 €

Τραπεζάκι bebe πλαστικό

14,90 €

Νο 110165 
Καρεκλάκι bebe πλαστικό
Διαστάσεις: 44Χ39Χ54 εκ. 
Ύψος καθίσματος: 26 εκ. 

Πολύ σταθερό, ιδανικό για μικρές 
ηλικίες

Διαθέσιμο σε 
λαχανί και πορτοκαλί

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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79,00 €
Νο 110140 
Καρεκλάκι βρεφών βάτραχος

Καρεκλάκια βρεφών ζωάκια!

Από μασίφ ξύλο φουρνιστής οξιάς. 
Έχει δίσκο και ζώνη ασφαλείας.   
Εάν αφαιρεθεί ο δίσκος μετατρέπεται σε
καρεκλάκι με μπρατσάκια
Διαστάσεις: 37Χ45Χ60 εκ.
Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα: 
EN 1728:2012, ΕΝ 14988:2017, 
ΕΝ 1729-2:2012+A1:2015, 
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014
Συνοδεύεται από Έκθεση Δοκιμών   



Nο 110153 Καρεκλάκι βρεφικό Bumbo
Κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό (polyurethane),ελαφρύ και απολύτως 
ασφαλές για το άνετο και σωστό κάθισμα των βρεφών (από τη στιγμή που 
αρχίζουν να κρατούν το κεφαλάκι τους) Το υλικό του καθαρίζεται εύκολα 
Διάμετρος: 37 εκ. Ύψος: 22,5 εκ. Βάρος: 1,2 kg

Nο 110154 Τραπεζάκι για Καρεκλάκι βρεφικό Bumbo
Ταιριάζει ακριβώς στο κάθισμα Bumbo
Αδιάβροχο υλικό που καθαρίζεται εύκολα
Διαστάσεις: 34Χ23Χ19 εκ. 

69,50 €

19,00 €

Διαθέσιμa χρώματα: aqua, λαχανί, πορτοκαλί και μωβ

 
Νο 110167 Καρεκλάκι 2 σε 1 πράσινο
Διαστάσεις: 36x36x36 εκ. Υψος καθίσματος: 15, 25 ή 36 εκ.
Εκτός από καρεκλάκι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τραπεζάκι. 
Κατάλληλο από παιδιά μικρότερης ηλικίας αλλά και από νήπια.
Το ύψος του προσαρμόζεται ανάλογα με το τρόπο τοποθέτησης. 
Κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό. 

44,00 €

 
3 ύψη καθίσματος: 15, 25 και 36 εκ.   

Νο 110138
Κάθισμα βρεφικό Woody
Από μασίφ ξύλο οξιάς και πλακάζ 
σε σχήμα L
Mε μαξιλάρι αδιάβροχο στο κάθισμα 
και την πλατούλα
Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων. 
Πλαστικό τραπεζάκι
Κουρμπαριστή πλάτη με ρυθμιζόμενη 
κλίση σε 4 θέσεις
Ρυθμιζόμενο ύψος καθίσματος 
και ύψος υποπόδιου
Ηλικία: 0+ 
Διαστάσεις: 45Χ70Χ95 εκ. 
Ύψος καθίσματος: 47-60 εκ. 

Νο 110134
Κάθισμα βρεφικό Happy Baby
Πτυσσόμενο, από μασίφ ξύλο οξιάς και πλακάζ 
Ζώνη ασφαλείας τραπεζάκι ταϊσματος και υποπόδιο, 
Κουρμπαριστή πλάτη με λαβή  
Ηλικία: 6m+ Διαστάσεις: 58Χ59Χ79 εκ. 
Ύψος καθίσματος: 54 εκ. 

Bumbo
Ασφαλές και σταθερό κάθισμα

209,00 €

110,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Περιλαμβάνεται ζώνη ασφαλείας

129,00 €

79,00 €Νο 110152 Βρεφικό κάθισμα Chiccoφαγητού 
Ασφαλές και σταθερό κάθισμα.
Τρεις θέσεις ανάκλισης και ρυθμιζόμενο υποπόδιο.
Το ύφασμα αφαιρείται και πλένεται. 
Ηλικία: 6 - 36 μηνών

89,00 €

Νο 110151 Κάθισμα βρεφικό Happy baby
Ρύθμιση ύψους καθίσματος και κλίσης πλάτης
Διαθέσιμο σε 2 χρώματα

81,00 €

Νο 110159
Κάθισμα βρεφικό Camelino
Ασφαλές και σταθερό κάθισμα. 
Ηλικία: 6 - 36 μηνών

49,00 €

116,00 €

Νο 110135  
Καρεκλάκι bebe ψηλό φυσ. χρώμα

Νο 110136  
Καρεκλάκι bebe ψηλό χρωματιστό
Διαστάσεις βάσης: 50Χ50 εκ. Ύψος: 85 εκ.
Ύψος καθίσματος: 50 εκ.
Διαθέσιμο σε όλα τα χρώματα
Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα: 
EN 5799:1986 
ΕΝ 1498-1:2006+Α1:2012
ΕΝ 1498-2:2006+A1:2012 
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014
Συνοδεύεται από Έκθεση Δοκιμών   
  

69,00 €

74,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 110150 Βρεφικό κάθισμα Junior 
Ασφαλές και σταθερό κάθισμα. 
Ηλικία: 6 - 36 μηνών

Νο 110137 Βρεφικό κάθισμα Smart
Εξ΄ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς
Με ζώνη ασφαλείας
Ρυθμιζόμενο ύψος καθίσματος και ύψος
υποπόδιου
Διατάσεις: Βάση: 44Χ49 εκ. 
Ύψος τραπεζιού: 71,5 εκ. 
Ύψος πλάτης: 91 εκ. 
Τραπέζι: 40Χ17 εκ. 

Νο 110155 ChiccoΚαρότσι βρεφικό 
Η κλίση της πλάτης ρυθμίζεται με ένα μόνο χέρι σε 5 διαφορετικές θέσεις και σε 
οριζόντια, κάνοντας το καρότσι κατάλληλο και για νεογέννητα.
Ζώνες ασφαλείας 5 σημείων με επένδυση. Διπλό σύστημα φρεναρίσματος.
Διαθέσιμο σε δύο χρώματα: μπλε και μπεζ



Νο 294946 
Τουαλέτα μίνι
Ηλικία: 9m+ Διαστάσεις: 39,6x30,8x29,8 εκ. Χρώμα: Γαλάζιο
Αυτή η μίνι τουαλέτα θα βοηθήσει το παιδί στην μετάβαση 
του από το γιογιό στην τουαλέτα. 
Εργονομικά σχεδιασμένη, με ιδανικό ύψος καθίσματος. 
Όλα τα μέρη αφαιρούνται για ευκολότερο καθάρισμα.  

9,00 € Νο 294906
Γιο γιο ιπποποταμάκι πράσινο
Διαστάσεις: 38x27x23,5 εκ.
Χαριτωμένο ανατομικό γιο γιο με 
αντιολισθητική βάση. Εύκολο στο 
καθάρισμα. 

7,60 €

Νο 294947 Γιο γιο κίτρινο
Ηλικία: 0m+
Χαριτωμένο ανατομικό γιο γιο
πολύ ελαφρύ και άνετο. Εύκολο 
στο καθάρισμα.  

2,50 €

Νο 291916 Κάδος για πάνες Ubbi
Διαστάσεις: 22Χ34Χ54 εκ. 
 

81,50 €

Νο 291914 Σακούλες για κάδο Ubbi 
Συσκευασία 75 τεμαχιών / 49 λίτρα
 

17,90 €

Φτιαγμένος από ανοξείδωτο χάλυβα.
Υλικό που δεν απορροφά τις μυρωδιές
όπως το πλαστικό
 
 Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιεσδήποτε
σακούλες απορριμμάτων κουζίνας
Αρκεί να τοποθετηθούν σωστά

Χωράει 20 μεγάλες πάνες ή 55 μικρές

Εύκολο στη χρήση του και στην αλλαγή 
της σακούλας

Εφοδιασμένο με δυο λάστιχα στεγανοποίησης
ώστε να συγκρατόνται οι οσμές

Εύχρηστο συρόμενο καπάκι βοηθάει στη
συγκράτηση των οσμών με κουμπί - κλειδαριά 

Ο πιο πολυβραβευμένος κάδος για πάνες
στον κόσμο
 
 

Κάδος για βρεφικές πάνες

80,40 €

Βρεφοζυγός 2 σε 1

Νο 292980 Ζυγαριά ζύγισης βρεφών 
 

64,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Γιο - γιό

Νο 294940
Βρεφοζυγός 2 σε 1  
Μέγιστο βάρος: 50 κιλά. Διαστάσεις: 63,5x11,5x34 εκ.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βρέφη και αφού αφαιρεθεί η 
βάση σε παιδιά. 

newnew newnew newnew
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Νο 294934 
Αποστειρωτής μπιμπερό 
Αποστειρωτής χωρητικότητας 
6 μπουκαλιών. 
Διαθέτει ψηφιακή οθόνη, στην οποία 
φαίνεται ο χρόνος
που απομένει για να ολοκληρωθεί 
η αποστείρωση και 
αυτόματη αποσύνδεση. 
Είναι εύκολο στο καθάρισμα. 
 
    

49,00 €

Νο 294937Αποστειρωτής μπιμπερό 2 θέσεων 
Μια συσκευή με πολλαπλές λειτουργίες. 
Αποστειρώνει, διατηρεί την θερμοκρασία σε μπιμπερό και
βαζάκια με τροφές, ξεπαγώνει, ζεσταίνει το γάλα μαζί με το
μπιμπερό, ζεσταίνει τις παιδικές τροφές μέσα σε βαζάκια. 
Διαθέτει ψηφιακή οθόνη και αυτόματη αποσύνδεση. Είναι 
εύκολο στο καθάρισμα.  
    

59,50 €

Νο 294943
Θερμόμετρο ψηφιακό εύκαμπτο  
Διαστάσεις: 14x2,65x1,8 εκ. 
Χρόνος μέτρησης : 30 sec
Κατάλληλο για μέτρηση σε 
μασχάλη, στόμα, πρωκτό.  
    

6,90 €

Νο 294944
Θερμόμετρο ψηφιακό 

  Thermosense
Διαστάσεις: 3,9x13,3x3,2 εκ. 
Χρόνος μέτρησης : 2 sec
Κατάλληλο για μέτρηση 
θερμοκρασίας σώματος 
(μέσω αφτιού και μετώπου), 
περιβάλλοντος, αντικειμένων 
και υγρών. 
 
    

35,00 €

Νο 294945
Θερμόμετρο ψηφιακό   thermotalk plus
Διαστάσεις: 3,4x12,3x6 εκ. Χρόνος μέτρησης : 2 sec
Κατάλληλο για μέτρηση θερμοκρασίας σώματος 
(μέσω αφτιού και μετώπου) και περιβάλλοντος.
 
    

41,00 €

Νο 296032
Ρινικός αποφρακτήρας 
ψηφιακός  
Περιλαμβάνει 2 μύτες και 
2 δακτύλιους από σιλικόνη.
Εύκολο στο καθάρισμα.   
    

39,00 €

Νο 291925 
Σετ περιποίησης βρέφους γαλάζιο

No 291926 
Σετ περιποίησης βρέφους ροζ  

Το σετ περιλαμβάνει μαλακή βούρτσα, 
χτένα, σταγονόμετρο, ψαλιδάκι νυχιών, 
ρινικό αποφρακτήρα, νυχοκόπτη, 
4 λίμες και κασετίνα.  

20,40 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 291929 Σετ φαγητού λιονταράκι
Το σετ περιλαμβάνει πιάτο μεγάλο, μπωλ,
κουτάλι, πιρούνι και εκπαιδευτικό ποτηράκι
με χερούλια. Κατασκευασμένα από μπαμπού
Κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο. 

18,70
 €

Νο 294939 
Αεροστεγή δοχεία φαγητού  
Σετ 4 τεμ. Χωρητικότητα: 250 ml
Κατάλληλα για την συντήρηση τροφών και μητρικού 
γάλακτος, καθώς επίσης και για την χρήση τους σε
κατάψυξη και φούρνο μικροκυμάτων. 
    

Νο 294912 
Αποστειρωτής Chefy 5 σε 1 
Μια συσκευή με πολλαπλές λειτουργίες. 
Αποστειρώνει, μαγειρεύει στον ατμό, 
διατηρεί την θερμοκρασία σε μπιμπερό 
και βαζάκια με τροφές, πολτοποιεί, 
ξεπαγώνει, ζεσταίνει το γάλα μαζί με το
μπιμπερό, ζεσταίνει τις παιδικές τροφές 
μέσα σε βαζάκια. 
Διαθέτει ψηφιακή οθόνη και αυτόματη 
αποσύνδεση. 
Είναι εύκολο στο καθάρισμα.  
    

126,0
0 €

6,40 €

Νο 291940 Περπατουρα Baby car
Με τιμόνι, καθρέφτες, λεβιέ ταχυτήτων, φώτα κλπ
    

45,00 €
Νο 291941 Περπατουρα Baby car
Με διάφορες δραστηριότητες
    

38,00 €
No 294954 
Κουταλάκια βρεφικά πλαστικά 
Σετ 2 τεμ. Χρώμα: μπλε-πράσινο

1,40 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 291927 Ποτηράκι εκπαιδευτικό μπλε
Νο 291928 Ποτηράκι εκπαιδευτικό φούξια  
Διαθέτει χερούλια και στόμιο με καπάκι. Εύκολο
στο καθάρισμα.  
    

9,30 €

No 294955 Μπιμπερό πλαστικά 
250ml. Σε assorted σχέδια

2,00 € No 294956 Μπιμπερό πλαστικά 
125ml. Σε assorted σχέδια

2,00 €

No 29 7 Ποτηράκι εκπαιδευτικό  495 zoo
270ml. Σε assorted σχέδια
Διαθέτει χερουλάκια για εύκολο κράτημα. 

2,00 €

No 29  4958
sportΠοτηράκι εκπαιδευτικό 

Σε assorted σχέδια
Διαθέτει χερουλάκια για εύκολο κράτημα. 

2,00 €

No 294952
Βούρτσα καθαρισμού  
για μπιμπερό & θηλές

4,70 €

No 294953 
Στεγνωτήρας για 2 μπιμπερό 13,30

 €

No 294949 
Mπιμπερό γυάλινο σετνό Simply Glass
240ml / 1 τρύπα

No 294950 
Mπιμπερό γυάλινο Guf
150ml / Κανονική ροή.

6,20 €
No 294951
Mπιμπερό γυάλινο 
Giraffe
240ml / Κανονική ροή.

7,10 €

No 294959 Μπιμπερό γυαλινο bear
240ml. Σε assorted σχέδια

2,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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359,00 €

Νο 121411 
Γωνιά χαλάρωσης - παιχνιδιού
Διαστάσεις: 108x75x68 εκ. θόλος: 49x25 εκ.
Κατασκευασμένη από πλακάζ και mdf
Διαθέτει μαλακό στρώμα πάχους 5 εκ., δέντρο με διαδρομή
και το ημικύκλιο καλύπτεται από λεπτό ύφασμα που επιτρέπει 
στο παιδί να έχει οπτική επαφή με το περιβάλλον. 
O θόλος στη οροφή είναι από plexi glass

460,00 €

769,00 €

Νο 262013 Παιχνίδι τοίχου δάσος 1
Διαστάσεις: 132x120 εκ. Περιλαμβάνει διαδρομές, καθρέπτη, 
τυμπανάκι καθώς και απλίκες σε διάφορες υφές. 

239,00 €

Νο 262014 Παιχνίδι τοίχου δάσος 2
Διαστάσεις: 130,5x118 εκ. Περιλαμβάνει διαδρομές, μπάρα με 
υφάσματα διαφορετικών υφών, καθώς και απλίκες σε  διάφορες υφές.  

239,00 €

Νο 121473 Σπιτάκι rainbow με θόλο 
 Διαστάσεις: 136x79x74,5 εκ.

Το σπιτάκι είναι κατάλληλο για πολύ παιχνίδι αλλά και 
για χαλάρωση. Διαθέτει μαλακά στρωματάκια με sensory 
διακοσμητικά στοιχεία, τα οποία διεγείρουν την αίσθηση

της όρασης και της αφής, καθώς και την ανάπτυξη 
οπτικού-κινητικού συντονισμού. Οι λωρίδες του υφάσματος

πάνω από την πλευρά εισόδου διαθέτουν κρυφά κουδουνάκια.
Κατασκευασμένη από πλακάζ με διάφορα χρωματιστά

στοιχεία, υφάσματα διαφορετικών υφών. 
Στην οροφή, ο κυκλικός θόλος είναι από plexi glass και υπάρχουν ανοίγματα 

στα οποία μπορούν να τοποθετηθούν καλώδια οπτικών ινών. 

Νο 111101 Γωνία πόλη με δραστηριότητες
Διαστάσεις: 135x119 εκ και 154x102 εκ. 
Αποτελείται από 2 κομμάτια, τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν σε 
ευθεία ή σε γωνία τοίχου. Κατασκευασμένa από κόντρα πλακέ. 
Περιλαμβάνονται πολλές δραστηριότητες. Μπορεί να συνδιαστεί με 
στρωματάκι ή χαλάκι για την δημιουργία μιας ολοκληρωμένης γωνιάς.

Τα στρώματα δεν περιλαμβάνονται 

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
464 

β
ρ

εφ
ικ

ό
 τ

μ
ή

μ
α

newnew

newnew

newnew

newnew newnew



399,00 €

Νο 363482 
Χαλάκι γωνιακό λιβαδάκι 
Διαστάσεις: 140Χ140 εκ. 

85,00 €

85,00 €

Νο 363483 Χαλάκι γωνιακό λίμνη
Διαστάσεις: 140Χ140 εκ. 

399,00 €

Νο 111530 Γωνία λιβαδάκι με δραστηριότητες 
Αποτελείται από δύο κομμάτια διαστάσεων 140Χ118 εκ. ύψος το κάθε ένα
Μπορούν να τοποθετηθούν σε ευθεία ή σε γωνία τοίχου
Δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να ασχοληθούν με μία από τις
πολλές δραστηριότητες. 
Σε συνδυασμό με τα χαλάκια λιβαδάκι δημιουργούμε μια όμορφη και 
ολοκληρωμένη γωνία

Νο 111531 Γωνία λίμνη με δραστηριότητες
Αποτελείται από δύο κομμάτια διαστάσεων 140Χ118 εκ. ύψος το κάθε ένα
Μπορούν να τοποθετηθούν σε ευθεία ή σε γωνία τοίχου
Δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να ασχοληθούν με μία από τις
πολλές δραστηριότητες. 
Σε συνδυασμό με τα χαλάκια λίμνη δημιουργούμε μια όμορφη και 
ολοκληρωμένη γωνία

Νο 121000 Σπίτι δραστηριοτήτων  Bebe House
Από κόντρα πλακέ με πολύχρωμα αντικείμενα από συνθετικό ξύλο MDF. 
Τα στρώματάκια έχουν γέμιση από αφρώδες
υλικό και ανθεκτικό κάλλυμα. Περιλαμβάνονται καθρέπτες και 
μπάρες με σχήματα. Διαστάσεις: 148 x 148 x 131,50 εκ.

1.564,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 111141 Μπάρα βαδίσματος βρεφών με καθρέφτη
 Πλαίσιο από με επένδυση οξιάς και μπάρα από μασίφ ξύλο οξιάς MDF

Διαστάσεις: 120Χ75 εκ. ύψος

Νο 121145 Καθρέφτης βρεφών λουλούδι
Διαστάσεις: 76Χ76 εκ. 

Καθρέφτης 

ασφαλείας

Καθρέφτης 

ασφαλείας

Όλοι οι καθρέφτες
είναι ακρυλικοί
και άθραυστοι!

Νο 111140 
Kαθρέφτης βρεφών με μαγνήτη
Διαστάσεις: 120X90 εκ.

Νο 111139 Μπάρα για καθρέφτη βρεφών

Νο 293302 
Μαγνητικές φιγούρες πάνινες σπιτάκια

Νο 293301 
Μαγνητικές φιγούρες πάνινες ουρανός

Βγαίνει σε όλα τα χρώματα!

279,00 €

69,00 €

22,00 €

284,00 €
76,00 €

Νο 241168 Καθρέπτες γεωμετρικά σχήματα 
Σετ 5 τεμ. 5 χρώματα. Ηλικία: 18m+

Νο 241169
Καθρέπτες natural γεωμετρικά σχήματα  
Σετ 5 τεμ. Ηλικία: 18m+

Κατασκευασμένοι από αφρώδες, 
μαλακό υλικό, εντελώς ακίνδυνο.

Οι καθρέπτες είναι επίπεδοι, 
κυρτοί ή κοίλοι. 

Τα παιχνίδια δεν περιλαμβάνονται.
Μπορούν να τοποθετηθούν

πολύ χαμηλά στον τοίχο 
για τα βρεφάκια που μπουσουλάνε

Διαστάσεις
Τετράγωνοι: 15x15x3 εκ.

Τριγωνικός: 
23,5x23,5x23,5x4 εκ. 

Τετράγωνος μεγάλος: 
23,5x23,5x4 εκ.

42,00 €

Βγαίνει σε όλα τα χρώματα!

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 111184 Καθρέφτης βρεφών τραινάκι Διαστάσεις: 150Χ120 εκ. 

Καθρέφτης 

ασφαλείας

299,00 €

Νο 294932 Σκαλοπάτι Big baby step
Διαστάσεις: 39Χ37Χ21 εκ. 

14,50 €

Νο 121147 Καθρέφτης ξύλινος
Διαστάσεις: 120x80 εκ.
Συνδυάζεται με ράβδους sensory αλλά και με απλίκες. 

126,00 €

Νο 181572
Σετ απλίκες ήλιος με γρασίδι 
και λουλούδια
Διαστάσεις: 28,2x31,3 εκ. (Ήλιος) 
43,6x25,6 εκ. (Γρασίδι)
Από MDF. Μπορεί να συνδυαστούν με καθρέπτη. 

91,00 €

119,00 €
119,00 €

Νο 262016
Μπάρα sensory zig zac μεταλλική
Μήκος: 131,2 εκ.
Περιλαμβάνονται ξύλινα χρωματιστά σχήματα. Τοποθετείται 
στον τοίχο και μπορεί να συνδυαστεί με καθρέφτη.

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 262015
Μπάρα sensory μεταλλική
Μήκος: 131,2 εκ.
Περιλαμβάνονται ξύλινα χρωματιστά σχήματα. Τοποθετείται 
στον τοίχο και μπορεί να συνδυαστεί με καθρέφτη.



Νο 151540 Πισίνα γίγας  
Διαστάσεις:  200Χ200Χ50 εκ. Πάχος πλευράς: 15 εκ.
Περιλαμβάνεται πάτος από δερματίνη

No 151548 Στρώμα δαπέδου για πισίνα γίγας 
Διαστάσεις: 200Χ200Χ5 εκ.

 
               
Νο 151541 Πισίνα μίνι

  Διαστάσεις: 140Χ140Χ50 εκ. Πάχος πλευράς: 15 εκ.
Περιλαμβάνεται πάτος από δερματίνη

No 151549 Στρώμα δαπέδου για πισίνα μίνι
Διαστάσεις: 140Χ140Χ5 εκ. 

Πισίνα Soft Square

439,00 €

310,00 €

Νο 291542
Μπαλάκια πισίνας λευκά διάφανα 500 τεμ.

Νο 291543  
Μπαλάκια πισίνας χρωματιστά 500 τεμ.

Νο 291544  
Μπαλάκια πισίνας 100 τεμ.

Νο 151578 Πισίνα Soft Square
Εξωτερικές διαστάσεις: 154Χ154Χ40 εκ.
Ύψος: πλευράς: 32 εκ.
Περιλαμβάνεται πάτος από δερματίνη 
               
Νο 151579 
Στρώμα δαπέδου για Πισίνα Soft Square
Διαστάσεις: 1 Χ1 Χ  εκ.54 54 5

325,00 €

115,00 €

Μπαλάκια πισίνας

122,00 €

25,50 €

Διάμετρος: 7,5 εκ.
Δεν τσαλακώνουν!

122,00 €

Αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας 

για να μην χάνει την φόρμα του!

Nέες ενισχυμένες ενώσεις!

Διαθέσιμη σε όλα τα χρώματα!

500 μπαλάκια

Πισίνα mini / 500 μπαλάκια

195,00 €

112,00 €

Νο 151542 Σκάλα - αναρρίχηση  
Εφαρμόζει σε όλες τις πισίνες
Διαστάσεις: 110Χ50Χ50 εκ.

196,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
468 

μ
α

λ
α

κ
ές

 γ
ω

ν
ιέ

ς

Αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας 

για να μην χάνει την φόρμα του!

Nέες ενισχυμένες ενώσεις!

Διαθέσιμη σε όλα τα χρώματα!



479,00 €

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με
πολλούς τρόπους 

Νο 151585 Μαγικό χταπόδι με δραστηριότητες
Διαστάσεις: 160Χ55 εκ. ύψος
Κάθε πόδι  κρύβει και μια δραστηριότητα, μια ανακάλυψη: 6 είδη
αφής, φρούτα και χρώματα, κουμπιά και δεσίματα, κρυμμένα ζωάκια,
τρύπες για ανακάλυψη διαφόρων μεγεθών κ.α. 

149,00 €

Xαρούμενο χταπόδι

Νο 292920 
Σκατζόχοιρος Oscar
Αυτός ο τεράστιος και αξιαγάπητος σκατζόχοιρος 
θα γίνει ο καλύτερος φίλος των παιδιών .
Έχει 13 μετακινούμενα αγκάθια καθώς και 8 αγκάθια 
που μπαίνουν και βγαίνουν με τα δαχτυλάκια των παιδιών. 
Τα 13 αγκάθια του κολλάνε με βέλκρο και το κάθε ένα έχει 
κάποιον ήχο για να τον ανακαλύψουν τα παιδιά. 
Ακόμη και στη μυτούλα του έχει κρυμμένο ένα κουδουνάκι. 
Τα ποδαράκια του είναι γεμισμένα με χάντρες. 
Στην κοιλίτσα του έχει κεντημένα όλα τα μικρά ζωάκια που 
του αρέσει να τρώει. Μήκος: 58 εκ. 

64,50 €

Αμέτρητες δραστηριότητες & ευκαιρίες για παιχνίδι

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Flower gardenΝο 151653 Αφρώδες σετ Flower garden 
To σετ αποτελείται από 12 τεμάχια αφρώδους υλικού επενδυμένα με δερματίνη
Διαστάσεις όταν τοποθετείται σε τετράγωνο: 140Χ140Χ60 εκ. 



Νο 151551 Φωλίτσα λουλούδι
Διάμετρος: 150 εκ. Ύψος: 17 εκ.
Τα καλύμματα βγαίνουν και πλένονται  
 

167,00 €
163,00 €Νο 151552 Φωλίτσα κάμπια

Διάμετρος: 140 εκ. Ύψος: 20 εκ.,
Τα καλύμματα βγαίνουν και πλένονται   
 

Νο 151546 
Φωλίτσα λουλούδι ασπρόμαυρη
Διάμετρος: 150 εκ. Ύψος: 50 εκ. 
Μαλακή μαξιλάρα με βαμβακερό ύφασμα και
έντονα ασπρόμαυρα μοτίβα που τραβούν την
προσοχή του παιδιού.  

167,00 €

Από αφρώδες υλικό 
υψηλής πυκνότητας 

που δεν χάνει την 
φόρμα του,  επενδυμένο 
με ναϊλόπανο  υψηλής 
ποιότητας και αντοχής 

που πλένεται με σφουγγάρι. 

Νο 151562  
Χαρούμενος  κροκόδειλος 
Διαστάσεις: 145Χ100Χ30 εκ.
Βγαίνει σε όλα χρώματα 

Χαρούμενη χελωνίτσα

Χαρούμενος κροκόδειλος

215,00 €

329,00 €

Βγαίνει σε όλα χρώματα 

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 151560  
Χαρούμενη χελωνίτσα
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν 
βρεφοφωλιά  με  ή  χωρίς  μπαλάκια. 
Διαστάσεις: 145Χ100Χ30 εκ. 

newnew



136,00 €

Νο 151557 Μαλακό σαλιγκάρι
Διαστάσεις: 107Χ28Χ38 εκ.
Κάλυμμα από δερματίνη 

 

136,00 €

Νο 151558 Μαλακό Αεροπλάνο
Διαστάσεις: 104Χ104Χ48 εκ. Κάλυμμα από δερματίνη 

 

174,00 €

211,00 €Νο 151553 Φωλίτσα χελώνα
Διάμετρος: 180 εκ. Ύψος: 20 εκ.
Τα καλύμματα βγαίνουν και πλένονται   
 

Νο 151555 Μαλακός κροκόδειλος
Διαστάσεις: 125Χ28Χ26 εκ.
Κάλυμμα από δερματίνη 

 

136,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 151556 Μαλακή κοτούλα
Διαστάσεις: 118Χ28Χ50 εκ. 
Με γούνινα φτερά
Κάλυμμα από δερματίνη

 



Νο 1 5 Φύλλο αφρώδες 5160
Γέμιση από αφρώδες υλικό πάχους 20 εκ. 
Διαστάσεις: 47 x 24 εκ.

43,50 €

Νο 1 6  5160
Λουλούδι ουράνιο τόξο αφρώδες
Γέμιση από αφρώδες υλικό πάχους 20 εκ. 
Διαστάσεις: 47,5 x 22 εκ.

Νο 1 7  5160
Λουλούδι βασιλικό αφρώδες
Γέμιση από αφρώδες υ λικό πάχους 20 εκ. 
Διαστάσεις: 47,5 x 22 εκ.

43,50 €

Νο 1 8 Προβατάκι αφρώδες 5160
Γέμιση από αφρώδες υλικό πάχους 20 εκ. 
Διαστάσεις: 60 x 36 εκ.

43,50 €

43,50 €

Νο 1 9 Πασχαλίτσα αφρώδης 5160
Γέμιση από αφρώδες υλικό πάχους 20 εκ. 
Διαστάσεις: 41 x 32 εκ.

43,50 €

Νο 1 12  516
Ουράνιο τόξο αφρώδες
Γέμιση από αφρώδες υλικό πάχους 20 εκ. 
Διαστάσεις: 63,5 x 35 εκ.

55,20 €

Νο 1   51604
Στρώμα με υποδοχές λαχανί
Γέμιση από αφρώδες υλικό πάχους 10 εκ. 
Διαστάσεις: 150 x 100 εκ.

129,00 €

34,90 € Νο 1 11  516
Θάμνος αφρώδης
Γέμιση από αφρώδες υλικό πάχους 20 εκ. 
Διαστάσεις: 64,5 x 29 εκ.

34,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 1 10  516
Γρασίδι αφρώδες
Γέμιση από αφρώδες υλικό πάχους 20 εκ. 
Διαστάσεις: 52 x 19 εκ.



Νο  Διακοσμητική  πάντα τοίχου αυτοκινητόδρομος I 151600
Από αφρώδες υλικό και τσόχα. Τα αντικείμενα κολλούν και
ξεκολλούν στον αυτοκινητόδρομο. Διαστάσεις: 127 x 60 εκ.

Νο 1 Διακοσμητική πάντα τοίχου αυτοκινητόδρομος I 15160  I
Από αφρώδες υλικό και τσόχα. Τα αντικείμενα κολλούν και
ξεκολλούν στον αυτοκινητόδρομο. Διαστάσεις: 122 x 58 εκ.

93,20 €

Νο 151615 
Τραινάκι τσαφ τσουφ

Από αφρώδες υλικό επενδυμένο με δερματίνη. 
To τραίνο αποτελείται από 16 κομμάτια μεταξύ των οποίων και 8 ρόδες οι οποίες 

τοποθετούνται με αυτοκόλλητο βέλκρο. Εξωτερικές διαστάσεις: 200Χ60Χ110 εκ. ύψος

389,00 €

389,00 €

Νο 151616 Κύβος μαλακός σφηνώματα 
Από αφρώδες υλικό επενδυμένο με δερματίνη.
Ο κύβος αποτελείται από 6 πλευρές και 5 γεωμετρικά σφηνώματα. 
Συναρμολογείται με αυτοκόλλητο βέλκρο.
Εξωτερικές διαστάσεις: 110Χ110Χ120 εκ. ύψος. 
Πάχος στρώματος: 10 εκ. 

Νο 292927 Δάπεδο edu tile circle mat
Αφρώδης πλάκες με ανάγλυφη επιφάνεια
Διαστάσεις: 104Χ114 εκ.

31,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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93,20 €



Νο 232902 Κούνια bebe
Διαστάσεις: 132X111X162 εκ.
To κάθισμα έχει ζώνη ασφαλείας115,00 €

Νο 291923
Σπιτάκι εξερεύνησης αναδιπλούμενο 
Ηλικία: 1-3. Διαστάσεις: 90x70x72 εκ.
Σπιτάκι εσωτερικού χώρου με διάφορες δραστηριότητες.
Περιλαμβάνει λουλουδάκι περιστρεφόμενο, κουδούνι πόρτας,
σχήματα ταξινόμησης και περιστρεφόμενα ματάκια. 
Χάρη στο υφασμάτινο σκέπαστρο που διαθέτει, το σπιτάκι μπορεί 
να αναδιπλωθεί, να μετακινηθεί και να αποθηκευτεί πολύ εύκολα.  

91,00 €
Νο 292989 Τραπεζάκι Youpi baby
Διαστάσεις: 69Χ69Χ70 εκ. Ηλικία: 6m+
Διαδραστικό τραπεζάκι με κάθισμα στο κέντρο
το οποίο περιστρέφεται ώστε το βρέφος να έχει
μαγαλύτερη ελευθερία κινήσεων
Με ήχους και πολλές δραστηριότητες κίνησης
Μετατρέπεται εύκολα σε τραπέζι 

 

93,00 €

Νο 292988 Τραπεζάκι bebe με δραστηριότητες
 Ηλικία: 12m+ Διαστάσεις: 47Χ47Χ49 εκ. 

Τραπέζι με πολλές δραστηριότητες για την ανάπτυξη των
κινητικών δεξιοτήτων. Με πολλές ηλεκτρονικές και μηχανικές
λειτουργίες, μελωδίες και ήχους

 

52,50 € Νο 291924
Πολυθρονάκι δραστηριοτήτων 
Ηλικία: 6μ+. Διαστάσεις: 45,2x10,2x45,2 εκ.
Πολυθρονάκι πολύ άνετο με ενσωματωμένο τραπεζάκι 
δραστηριοτήτων, ιδανικό για την απασχόληση παιδιών
από 6 μηνών. Περιλαμβάνει λουλουδάκι περιστρεφόμενο, 
μικρό βιβλιαράκι, κουμπάκι, ήχους και φωτάκι. 

77,60 €

48,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 292987 Περπατήστρα σφηνώματα bebe
Με μελωδία και φώς Διαστάσεις: 50Χ43Χ47 εκ.
Ηλικία: 12+ 

newnew
newnew

newnew



Νο 238363 Τσουληθράκι Junior Activity Center
Τσουλήθρα - κέντρο δραστηριοτήτων με τρία αθλήματα
(μπάσκετ, ποδόσφαιρο, μπέιζμπολ). Μίνι τσουλήθρα με ύψος
πλατφόρμας 16,5 εκ. Κάθε αθλητικό εξάρτημα έχει δικό του
χώρο αποθήκευσης. Περιλαμβάνεται: ρόπαλο μπέιζμπολ, μπασκέτα,
δεμένο μπαλάκι μπέιζμπολ, μπάλα μπάσκετ
Ηλικία: 12m+ Διαστάσεις: 73,5 x 68,5 x 39 εκ. ύψος 

67,00 €

Νο 292905 
Βρεφικό γυμναστήριο με δραστηριότητες

Από αφρώδες, ανάγλυφο υλικό με διάφορες 
δραστηριότητες
Περιλαμβάνεται καθρέφτης 
Διαστάσεις: 60Χ48Χ30 εκ. Ηλικία: 12m+ 

Μαλακό, αφρώδες, ανάγλυφο υλικό!

49,00 €

Νο 291918
Κουκουβάγιες μουσικό περιστρεφόμενο  2 σε 1
Ηλικία: 0m+ Διαστάσεις: 35x21x47 εκ. 
Περιλαμβάνει 3 κουκουβάγιες, προτζέκτορα και 4 ήχους 
(3 νανουρίσματα και 1 φυσικό ήχο).
Ο προτζέκτορας που διαθέτει προβάλει λουλουδάκια 
και πεταλουδίτσες σε χαμηλό φωτισμό που αλλάζει
χρώματα. Ταυτόχρονα διαθέτει αισθητήρα ήχου, 
ο οποίος με το που κλάψει το μωρό θέτει σε λειτουργία 
το περιστρεφόμενο. Ο προτζέκτορας είναι αποσπώμενος 
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα, τοποθετώντας 
το πάνω σε μια επιφάνεια.  
  

43,50 €

Νο 291922
Μανιτάρι μουσικό περιστρεφόμενο   
Ηλικία: 0-3. 
Διαθέτει 4 διαφορετικές μελωδίες οι οποίες προετοιμάζουν 
και ηρεμούν το βρέφος για να κοιμηθεί πιο εύκολα. 
Χάρη στην περιστρεφόμενη κίνηση, πεταλούδες και 
λουλουδάκια προβάλλονται σε όλο το δωμάτιο με έναν 
απαλό φωτισμό σε εναλλασσόμενα χρώματα. Λειτουργεί 
με 3ΑΑ μπαταρίες. 

29,00 €

Νο 292972
Σπιτάκι δραστηριοτήτων
Ηλικία:1+. Διαστάσεις: 80,3x83,2x106 εκ.
Διαθέτει 10 μπαλίτσες, 1 κατσαρολάκι και 1 τηγάνι, 
γραμματοκιβώτιο, 3 σχήματα-σφηνώματα, αποσπώμενο 
φράχτη με παιχνίδι συντονισμού και πορτάκι. 

134,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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42,00 €

Νο 292915 
Baby happy mover
Μήκος: 58 εκ.,Hλικία: 1 - 3 ετών

38,00 €Νο 232507 Happy Hippo
Εξασκήστε τις δεξιότητές σας στα χρώματα 

 και τα σχήματα ταξινομώντας τα μέσα στη 
μυτούλα του. Διαθέτει χερούλι και
αποθηκευτικός χώρος κάτω από το κάθισμα.

38,00 €

Νο 232508 Happy Elephant
Εξασκήστε τις δεξιότητές σας στα χρώματα και τα 
σχήματα ταξινομώντας τα μέσα στη μυτούλα του. 
Διαθέτει χερούλι και αποθηκευτικός χώρος κάτω 
από το κάθισμα.

38,00 €

Νο 292976
Ωκεανός δραστηριοτήτων 
• Σταθμός Υποβρύχιο: Μπορώ να κάθομαι μόνος μου!
Το μωράκι θα ανακαλύψει διαφορετικές υφές παίζοντας με
την πόρτα κρυψώνα και τον ελαστικό τοίχο, θα ρίξει τις μπάλες
στο περισκόπιο και θα παίξει με τα διαφορετικά πόμολα.
• Υποθαλάσσιος Σταθμός: Ώρα για μπουσούλημα!
Παρακολουθήστε το μωράκι να περνάει κάτω από την
τέντα, να τεντώνεται για να φτάσει την κουδουνίστρα και
να ανακαλύπτει νέους τρόπους παιχνιδιού!
• Σταθμός Χταπόδι: Μαθαίνω να σηκώνομαι!
Το μωράκι στηρίζεται στο φίλο του το χταπόδι για να
σηκωθεί κι αυτό το επιβραβεύει με 20 διαφορετικούς ήχους
και φράσεις (στα αγγλικά). Ηλικία: 6-36 μηνών
 

93,00 €

Νο 2929 7 Σπιτάκι δραστηριοτήτων 7
Το Σπιτάκι Δραστηριοτήτων περιλαμβάνει ποικιλία
βρεφικών παιχνιδιών και δραστηριοτήτων που έχουν
στόχο να ενισχύσουν τις γνωστικές και κινητικές
δεξιότητες. Τα παιδάκια θα λατρέψουν τα έντονα
χρώματα, τα σχήματα και τις διαφορετικές υφές.
Μπουσούλημα μέσα από το τούνελ
Πόρτα με μουσικό πιανάκι Περιστρεφόμενο τηλεσκόπιο
Γραμματοκιβώτιο με παιχνίδι σχημάτων
Παραθυρόφυλλα που ανοιγοκλείνουν
Εκπαιδευτικό τηλέφωνο σε 3 γλώσσες Ηλικία: 6-36 μηνών
 

85,00 €

Νο 292979
Cars Κεραυνός Μακουίν περπατούρα  
Ηλικία: 10m+.  Διαστάσεις: 54x27x40 εκ. 

 Με αποθηκευτικό χώρο κάτω από το κάθισμα.
Με αντιολησθητικά μέρη για μεγαλύτερη ασφάλεια. 

33,00 €

Νο 232384 Το πρώτο μου ποδήλατο
Μήκος: 49 εκ. Hλικία: 1,5+

13,90 €

Νο 232509 Πειρατικό καράβι με ήχους
Με 2 φιγούρες, πειρατική σημαία και κανόνι 
Με ήχους και ειδική θήκη αποθήκευσης

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 292930 Σκουτεράκι  bebe
Από ανθεκτικό πλαστικό υλικό, με 3 ρόδες.
Μήκος: 58 εκατοστά. Ηλικία: 1,5+

39,90 €

Νο 292928 Βέσπα  Classic
Από ανθεκτικό πλαστικό υλικό. 
Διαστάσεις: 48 x 59 εκ.
Ηλικία: 1,5+

54,50 €

Νο 234698
Ποδηλατάκι ξύλινο Tiny Trike
Ηλικία: 18m+. Διαστάσεις: 49x33x26,5 εκ.

31,50 €Νο 232419
Ποδηλατάκι ισορροπίας με 4 ρόδες 
Με καλαθάκι στο πίσω μέρος.   

44,40 €

Νο 293563
Περπατούρα ελεφαντάκι
Ηλικία:6m+
Το μωρό ωθεί την περπατούρα και εκπαιδεύεται
να περπατά. Το κέντρο δραστηριοτήτων βοηθάει 
στην ανάπτυξη του συντονισμού των κινήσεων 
του παιδιού. Διαθέτει πιανάκι, κρεμαστά παιχνίδια,
ήχους και φωτισμού.  

21,50 €

41,00 €

Νο 292954 
Ροκ μηχανή κουνιστή μαλακή   
Ηλικία: 18m+. Διαστάσεις: 35x64x34 εκ. Ύψος καθίσματος: 22 εκ.
Επένδυση από βελούδινο και βαμβακερό ύφασμα 
Βάση κατασκευασμένη από κουρμπαριστό ξύλο. 
Μέγιστο βάρος: 20 κιλά

119,00 €

Νο 294935
Αλογάκι κουνιστό μαλακό   
Ηλικία: 18m+. Διαστάσεις: 52x34,5x63 εκ. 
Ύψος καθίσματος: 33 εκ.
Κουνιστό αλογάκι με επένδυση από 
πολυεστερικό ύφασμα και ξύλινη βάση. 
Μέγιστο βάρος: 20 κιλά.  

106,00 €

Νο 262165
Καρότσι με τουβλάκια 
Ηλικία: 12m+. Διαστάσεις: 41x32,5x46 εκ.
Κατασκευασμένο από ξύλο. Αποτελείται από 
1 καρότσι και 36 τουβλάκια σε διαφορετικά 
σχήματα. Οι ρόδες έχουν δαχτυλίδια από 
καουτσούκ για μεγαλύτερη σταθερότητα.  

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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23,90 €

Νο 292935
Περπατούρα με κέντρο 
δραστηριοτήτων 2 σε 1
Ηλικία: 18m+. Διαστάσεις: 34x45,5x32 εκ.
Ξύλινη περπατούρα με κέντρο 
δραστηριοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει 
2 track & trace  φάρμα με ζωάκια και block
με ζωάκια, περιστρεφόμενο ανεμόμυλο, 
δισκάκι φεγγάρι και ήλιος περιστρεφόμενο, 
συντονισμός με χάντρες, mini παζλ 2 
κομματιών με γατούλα και κουνελάκι 
καθώς επίσης και 4 γρανάζια. 
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Νο 292938 Κύβοι μαλακοί (σετ 6)
με όμορφες εικόνες & ζωηρά χρώματα

14,40 €
Νο 292919 Soft ball 
Διάμετρος: 16 εκ. 13,90 €

Νο 2  Happpy Monkey92913 Μαϊμουδίτσα
Mε ήχους και βέλκρο στα χέρια ώστε να αγκαλιάζει
τα παιδάκια και στοματομασητικό κρίκο στην ουρά

13,50 €

Νο 292901 
Σετ 6 κυβάκια μαλακά
Διάσταση κύβου: 8Χ8Χ8 εκ. 

11,00 €

Νο 292968 Βιβλίο μαλακό Look & feel
Βρεφικό μαλακό βιβλίο με έντονες αντιθέσεις στα
χρώματα και στοιχεία sensory ώστε να γίνεται ακόμη
πιο ελκυστικό για τα βρέφη

12,50 €

Νο 292911 Φωτεινός αγκαλίτσας
Διαθέσιμος σε 2 assorted χρώματα

12,90 €
  Μήκος: 25 εκ. 

Νο 294922
Κουδουνίστρα καμηλοπάρδαλη λούτρινη
Ηλικία: 0m+. Μήκος: 30εκ.
Με στοματομασητικό εξάρτημα σε σχήμα 
αστεριού και κρίκο κουδουνίστρα. 
Μπορεί να κρεμαστεί στο κρεβάτι ή στο καρότσι. 

5,90 €
Νο 293315 
Βιβλιαράκι μαλακό μεταφορικά μέσα
Ηλικία: 6m+. Διαστάσεις: 10x11 εκ.
Αδιάβροχο βιβλιαράκι  Πιέζοντας το,
ακούγεται ένας ήχος.

3,60 €

Νο 232511 Μουσικός αστερίας
Εύκολη λαβή που βοηθάει το παιδάκι να σταθεί όρθιο.
Με 5 κουμπιά στην βάση που παίζουν νότες ή μελωδίες 
και δίνουν τον ρυθμό καθώς το παιδί στέκεται όρθιο.

28,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 292436 Βρεφικό χαλάκι Training mat
Διαστάσεις: 100Χ70 εκ. Απαλό με ζωηρά χρώματα και καθρέφτη

42,50 €

Νο 294925
Γυμναστήριο δραστηριοτήτων προβατάκι
βρεφικό
Ηλικία: 0-2. Διαστάσεις: 80x80εκ.
Αποτελείται από στρωματάκι πολύ μαλακό με 
έντονα χρώματα και ένα χαριτωμένο προβατάκι
στο κέντρο. Περιμετρικά έχει φουσκωτά
μαξιλαράκια σε διαφορετικά χρώματα. Διαθέτει
κρεμαστά παιχνιδάκια, κουδουνίστρα και καθρέπτη.

30,90 €

Νο 294924
Γυμναστήριο δραστηριοτήτων βρεφικό
Ηλικία:0-2. Διαστάσεις: 86x80εκ.
Στρωματάκι πολύ μαλακό με χαρούμενες 
παραστάσεις, πιανάκι, και κρεμαστά παιχνίδια 
που αφαιρούνται. Διαθέτει πολύχρωμα φωτάκια 
που αναβοσβήνουν, ηχογραφημένους ήχους με 
μουσική, χρώματα και αριθμούς. 
Μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί στο κρεβάτι, 
στο πάρκο ή στο πάτωμα. 

52,10 €

Νο 294923
Χαλάκι δραστηριοτήτων Fairy Tale βρεφικό
Ηλικία:0m+. Διαστάσεις: 89x83εκ.
Το σετ περιλαμβάνει 1 μαλακό χαλάκι με έντονα 
χρώματα και όμορφες παραστάσεις, κουδουνίστρες
και καθρέπτη. Το μωρό γυμνάζει τα χεράκια του και τα 
ποδαράκια του στην προσπάθεια του να πιάσει τα
κρεμαστά παιχνιδάκια.

18,10 €

Νο 292440
Κουδουνίστρα λούτρινη 
Ηλικία:0m+. Ύψος: 15 εκ. 
Κουδουνίστρα λούτρινη 
σε 2 assorted σχέδια
(αρνάκι και αρκουδάκι).
 

5,60 €

Νο 292441
Ζωάκι λούτρινο με στοματομασητικά
Ηλικία:0m+. Ύψος: 20 εκ.  
Ζωάκι λούτρινο με στοματομασητικά σε 2 
assorted σχέδια (αρνάκι και αρκουδάκι).
 

8,80 €
Νο 292442
Πανάκι παρηγοριάς 
Ηλικία:0m+. Ύψος: 24 εκ. 
Πανάκι παρηγοριάς με λούτρινο ζωάκι σε 2 
assorted σχέδια (αρνάκι και αρκουδάκι).

8,80 €
Νο 292439
Ocean κύβος μαλακός
Ηλικία: 6m+. Διαστάσεις: 10x10 εκ. 
Κύβος αδιάβροχος με όμορφες 
παραστάσεις και ήχους. 

3,50 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 294910 
Ταξινόμηση σχημάτων Βρες και χτύπα

 Διαστάσεις: 29Χ18Χ16 εκ.

12,40 €

Νο 291934
  Roll and pop tower

Ηλικία: 12-24m+. Μήκος: 23 εκ.
Διαθέτει 3 κουμπιά, ροκ μελωδίες
και φως.

10,40 €
Νο 291935
Τρομπέτα βρεφική 
Ηλικία: 12-24m+. Μήκος: 16 εκ.
Διαθέτει 3 κουμπιά, 3 κλασικές 
μελωδίες και φως.

10,40 €

Νο 291936 Βροχοποιός bebe
Ηλικία: 6-18m+. Μήκος: 14 εκ. Διάμετρος: 10 εκ. 

10,20 €

Νο 264224
mix bebe setΚουδουνίστρες 

 Σετ 10 τεμ. Ηλικία: 3m+ 
Σετ από κουδουνίστρες, κλειδιά και ένα τηλέφωνο 
με καθρέπτη και κουμπιά με ήχους. 

31,90 €

Νο 292043 Πιανάκι bebe
Ηλικία: 12m+.  Διαστάσεις: 31,7x6x16,4 εκ. 
Χαρούμενο και διασκεδαστικό εισάγει το 
παιδί στην μουσική. Διαθέτει 8 νότες και 
8 ηχογραφημένες μελωδίες. Επίσης το φως
του είναι 4 διαφορετικών χρωμάτων.  

27,40 €

Νο 291932 
Σετ μουσικά όργανα βρεφικά

. Σετ 6 τεμ.  Ηλικία: 12-36m+
Διάμετρος ντραμς: 18 εκ. Μήκος μαράκας: 18 εκ.
Περιλαμβάνει νταμ με κύμβαλα, 2 μπαγκέτες, 

 2 μαράκες και ξυλόφωνο. 

30,50 € Νο 292941 Pianito bebe
 Ηλικία: 12+

Με ήχους και φως
Μήκος: 14 εκ.

10,40 € 

Νο 292447 Κουδουνίστρες σετ 3
Ηλικία:3m+.  Μήκος: 7-13 εκ.
Σετ 3 κουδουνίστρες (τηλέφωνο, λουλουδάκι
και μπαλίτσα) σε έντονα χρώματα.  

9,20 €

Νο 262203 Κουδουνίστρα οι πρώτες μου αισθήσεις 
Εύκολο στο κράτημα λόγο του σχεδιασμού του.
Βοηθά στην ανάπτυξη συντονισμού χεριού-ματιού.

13,70 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
480 

β
ρ

εφ
ικ

ά
 π

α
ιχ

ν
ίδ

ια newnew newnew newnew

newnew newnew

newnew

newnew



3,90 €

Νο 292926 Μinichef bebe

Με ήχους, φώτα και πολλά εξαρτήματα
Μήκος: 29 εκ. 

34,90 €

Νο 292950 Παιχνίδι Hippo Piano
Με φως και μελωδίες Μήκος: 26,5 εκ.

Νο 292963 Παιχνίδι Toboggan ball
Διαστάσεις: 25Χ34 εκ.

19,90 €
23,90 €

Νο 291933
  Roll and pop tower

Σετ 30 τεμ. Ηλικία: 1-5. Ύψος: 54 εκ.
Αποτελείται από 27 κομμάτια και 3 μπαλάκια. 
Ρίχνοντας το μπαλάκι στην αφετηρία, το παιδί 
παρατηρεί την περίπλοκη διαδρομή που 
ακολουθεί μέχρι τον τερματισμό. 

28,00 €

Νο 292971 Το πρώτο μου γκαράζ
Παιχνίδι με ήχους και φώτα
Περιλαμβάνονται 2 οχήματα και ένα ελικόπτερο
Ηλικία: 18m+

34,50 €

28,90 €
Νο 232512 ,
Αθλητικό γυμναστήριο
Πολύχρωμο ηλεκτρονικό σετ ,
με 3 αθλήματα. 
Μπάσκετ με ταμπλό που μετράει 
τα καλάθια (από το 1 έως το 10) 
και 2 μπάλες. 
Baseball στήριξηςκαι μεγάλο 
μαλακό ρόπαλο. 
Rugby με περιστρεφόμενη 
μπάλα και τέρμα.

Νο 232510 Χταπόδι εν δράσει
Τοποθετήστε τις μπάλες στα πλακάμια του 
χταποδιού και πατήστε το κεφάλι του. 
Τα πλοκάμια γυρίζουν γύρω-γύρω μέχρι που 
ρίχνουν τις μπάλες μακριά.

13,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 292966 Αξάκι Bebe Funny Press
Μήκος: 9 εκ. 
Πατάς το κεφαλάκι και φεύγει με ταχύτητα
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Νο 292949 Ελεφαντίνο σφηνώματα
Όταν τα παιδιά κουνάνε τα αφτιά του ελέφαντα
αυτός βγάζει τις φιγούρες από την προβοσκίδα του
Όταν γυρίζουν την ουρά του το σώμα περιστρέφεται
και έτσι τα παιδιά μπορούν να διαλέξουν σε
ποιο σημείο θα τοποθετήσουν το κάθε ενσφήνωμα
Ηλικία: 12m+

21,50 €

Νο 292932
Χελωνίτσα με γεωμετρικά σχήματα - σφηνώματα
Μήκος: 19 εκ. Περιλαμβάνονται 5 γεωμετρικά σχήματα
Ηλικία: 12m+ 

15,90 €

Νο 292437
Κουβάς ταξινόμησης σχημάτων
Ηλικία:1+. 
Περιλαμβάνει γεωμετρικά σχήματα  

7,80 € Νο 291919
Σπιτάκι ταξινόμησης σχημάτων
Ηλικία: 12m+.  Διαστάσεις: 19,87x10,05x24,36 εκ. 
Σπιτάκι ανακάλυψης σχημάτων και χρωμάτων.
Η σκεπή διαθέτει φώτα και ήχους. 
Μόλις το παιδί τοποθετήσει το σχήμα στο σωστό 
μέρος, το παραθυράκι ανάβει και τραγουδά.  
  

27,90 €

Νο 292967
Σφηνώματα με ήχους ζώων
Καθώς το παιδί τοποθετεί 
το ενσφήνωμα στη σωστή 
θέση, βγαίνει ο ήχος του
ζώου που απεικονίζεται
πάνω σε αυτό 

20,50 €

Νο 294916 Raceball bebe
36 εκ. 
 

26,50 €

Νο 293316 
Παζλ Sound & Melody
Ηλικία:12m+. Διαστάσεις: 16x14,5x5 εκ.
Το παζλ είναι σε σχήμα σπιτάκι και περιλαμβάνει 
ήχους. Αποτελείται από 3 εικόνες, γουρουνάκι,
αγελαδίτσα και προβατάκι και κάθε εικόνα έχει 
και τον αντίστοιχο ήχο.  

Νο 291920
Πινακάκι εκπαιδευτικό δραστηριοτήτων 2 σε 1
Ηλικία: 12m+.  Διαστάσεις: 24x4x28 εκ. 
Μπορεί να προσαρμοστεί στο κρεβατάκι 
του παιδιού. 
Είναι ιδανικό για το ξύπνημα του, 
καθώς διαθέτει φωτισμό και μουσικά εφέ. 
Διαθέτει οθόνη αφής LED για την εκμάθηση 
των χρωμάτων.
Στο πίσω μέρος υπάρχει μαγικός 
πίνακας για τις πρώτες 
ζωγραφιές του παιδιού. 

27,80 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 291921
Κάμπια εκπαιδευτική μουσική συρόμενη
Ηλικία: 12m+.  Διαστάσεις: 32x13x16 εκ. 
Διαθέτει 3 μπαλάκια σε 3 χρώματα, αν το παιδί
βάλει το κάθε μπαλάκι στο σωστό χρώμα στη 
βάση της κάμπιας, θα ανάψει φως και θα παίξει
μουσική σε διάφορες μελωδίες. Επιπλέον το παιδί
μπορεί να διασκεδάσει τραβώντας την κάμπια 
από το κορδόνι της. 

27,40 €

Νο 293317 
Σβούρα ακρουδάκι
Ηλικία: 6m+. Διαστάσεις: 16,5 x12,5 εκ.
Πίεσε το κεφαλάκι και δες τα μπαλάκια 
να περιστρέφονται. 
Εξάσκηση των αισθήσεων
όρασης, ακοής, αφής. 

17,90 €

Νο 293313
Σαλιγκαράκι Press’ n go
Ηλικία:1-3. Μήκος: 14 εκ.
Πίεσε το κουμπί και δες το 
σαλιγκαράκι να κυλάει. 

5,60 €

Νο 293314 Κουδουνίστρα zoo
Ηλικία:3m+. Μήκος: 15 εκ.
Εργονομική λαβή. 
Διαθέσιμο σε 3 χρώματα (ροζ, 
γαλάζιο, κίτρινο).

3,90 €

Νο 293318 
Κουδουνίστρα στοματομασητικό κλειδάκια
Ηλικία:3m+. Μήκος: 13 εκ.
Κουδουνίστρα με 3 κλειδάκια-στοματομασητικά
σε κρίκο.

3,30 €

Νο 292432
Αλυσίδα καροτσιού με ζωάκια
Ηλικία: 3m+. Μήκος:52 εκ.
Αλυσίδα καροτσιού με 3 ζωάκια, 1 ελεφαντάκι,
1 μαϊμούδιστα και 1 λιονταράκι.  

8,80 €

Νο 292443
Κάμπια με κρίκους οδοντοφϋίας 
Ηλικία:6m+.  Μήκος: 35 εκ. 
Κρατάει το ενδιαφέρον του παιδιού για αρκετή 
ώρα. Διαθέτει  καθρέπτη, κουδουνίστρα, κρίκους
οδοντοφϋίας και μέρη που περιστρέφονται. 
 

10,20 €

Νο 292435
Δαχτυλίδι κουδουνίστρα πορτοκαλί

 Ηλικία: 0-3. Διάμετρος: 9 εκ.  

2,60 €

Νο 292445
Καμηλοπάρδαλη κουδουνίστρα
Ηλικία: 0+. Διαστάσεις: 24,1x16,7x6 εκ.
Με στοματομασητικό εξάρτημα και κουμπί 
αστεράκι που ανάβει και παίζει μελωδία.

10,80 €
Νο 292446
Κουδουνίστρα με στοματομασητικά
Ηλικία: 0+. Διάμετρος: 12 εκ. 
Κουδουνίστρα με κρικάκια στοματομασητικά
σε 3 assorted χρώματα.

3,40 €

Νο 292444 Κουδουνίστρα με 4 λαβές 
Ηλικία: 0+.  
Κουδουνίστρα με 4 χρωματιστές, 
περιστρεφόμενες λαβές

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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6,00 €

Νο 292430
Κλειδιά αυτοκινήτου βρεφικά
Ηλικία:1+.  
Διαθέτει 3 χρωματιστά κλειδάκια αυτοκινήτου 
με τηλεχειριστήριο συναγερμού, το οποίο έχει
4 κουμπάκια και 4 ήχους. 

7,80 €
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Νο 292944
Πυραμίδα 
στρόγγυλη

 

 50 εκ.

 52 εκ.

Νο 292945
Πυραμίδα τετράγωνη 
 

 

Νο 292946
Πυραμίδα τετράγωνη με σφηνώματα
 

 

72 εκ.

73 εκ.

7,60 € 

6,10 € 

16,40 € 

11,30 € 

Νο 292951 
Πυραμίδα γίγας με αριθμούς

 

11,90 € 

Νο 292909 
Πυραμίδα bebe ριγέ πουά 
11 κουβαδάκια με πουά, ριγέ,
ζικ ζακ κλπ διακόσμηση
Συνολικό ύψος: 73 εκ. 

 

Ύψος: 73 εκ. 

Νο 292958
Baby Spart Phone με ήχους & φωτάκια

8,90 €
Νο 292969 Πυραμίδα κουβαδάκι 
Stack & Roll

11,90 € 

Νο 292917 
Βρεφικό τηλέφωνο με ήχους &
μελωδίες

 

  19,20 € 

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 292972 Σβούρα bebe
Διαθέσιμη σε διάφορες αποχρώσεις

6,70 €

Νο 2 Giant Moogy92978 Πυραμίδα 
11 κουβαδάκια και 4 γεωμετρικά σχήματα
Ύψος: 95 εκ. Ηλικία: 18m+ 

14,50 €

Νο 293311 Stacking blocks
Σετ από 3 στοιβαζόμενα block. 
Κάθε πλευρά έχει και ένα
διαφορετικό χαρακτηριστικό. 
Διαστάσεις: 26,6X7,1X9,8 εκ.

10,20 €

Νο 293310 
Πύργος στοιβαζόμενος Winnie
Περιλαμβάνει 5 πλαστικά κομμάτια σε
διαφορετικά χρώματα. 
Συνολικό ύψος: 37 εκ.

12,30 €

Νο 292929  Χάντρες πολύχρωμες κρικ - κρακ
Βάζο πλαστικό με 24 χάντρες σε μεγάλο μέγεθος
Έυκολο και σταθερό κούμπωμα

13,40 €

Νο 293319 Πυραμίδα ταξινόμησης  ABC
Ηλικία: 6m+. Ύψος: 20 εκ.
Η πυραμίδα ταξινόμησης βοηθάει στην
εξάσκηση της λεπτής κινητικότητας και της 
αφής. Αποτελείται από δαχτυλίδια 
διαφορετικών σχεδίων, μεγεθών και υφών.   

8,80 €

Νο 292438
Η πρώτη μου τηλεόραση 
Ηλικία: 6m+-3. 
Η πρώτη τηλεόραση του μωρού με κινούμενες
παραστάσεις ζώων και ευχάριστες μελωδίες. 

14,80 €

Νο 292431
Βαρελάκι φουσκωτό
Ηλικία:1-3. Διαστάσεις: 5,33x17,28x26,16 εκ.
Βαρελάκι φουσκωτό με χαρούμενες παραστάσεις.
Μέσα περιέχονται 2 μπαλάκια κουδουνίστρες, οι 
οποίες κάνουν έναν διασκεδαστικό ήχο, που αρέσει
στα παιδιά. 

11,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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No 264523
Κυβάκια πυραμίδα
Πέντε κύβοι και πέντε
σφηνώματα, κάθε
ένας με πέντε 
πλευρές γεμάτες
γράμματα, αριθμούς,
σχήματα, χρώματα
και εικόνες
 

22,40 €

No 263999 
Χαρούμενος 
κλόουν πυραμίδα

11,00 €Νο 264528 Κήπος πυργάκια
Διαστάσεις: 16,5Χ9,5Χ13 εκ.

13,50 €

Νο 262458 Racecar   Διαστάσεις: 50X19X53 εκ. (ξύλινο) 

65,00 €

 
Ξύλινα παιχνίδια

 
Ξύλινα παιχνίδια

Νο 26861  Βατραχάκι  2 Stacker
Διαστάσεις: 10 x 18 εκ.

6,60 €

Νο 292993 Roller derby  Διαστάσεις: 42X10X33 εκ.

54,50 €

Διπλής όψης
Περιλαμβάνονται 
3 ξύλινες μπάλες 

Νο 262164
Κοκκινοσκουφίτσα παζλ μαγνητικό 3D 
Ηλικία: 24m+. Διαστάσεις: 20x20x4,5 εκ.
Ξύλινα μαγνητικά κομμάτια παζλ 
απολύτως ασφαλή

10,00 €

19,90 €

11 εκ. 

Νο 292964
Κρίκος ξύλινος bebe 
οχηματάκια

6,90 €

 
Ξύλινα παιχνίδια

Νο 262174
& ξυλόφωνο Pounting bench 

Ηλικία: 24m+. Διαστάσεις: 16x28,5x16 εκ.
Αποτελείται από 1 ξυλόφωνο, 3 μπάλες, 1 σφυράκι και 1 μπαγκέτα.
Το παιδί τοποθετεί τις μπάλες στις υποδοχές και με 
το σφυράκι τις χτυπάει μέχρι να πέσουν από την τρύπα
πάνω στο ξυλόφωνο και διάφοροι ήχοι θα αρχίσουν 
να ακούγονται. Το ξυλόφωνο είναι αποσπώμενο και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του. 

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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17,70 €
Νο 268614 Τραινάκι  Pull Along
Διαστάσεις: 46,5 x 12 x 8 εκ. Αποτελείται από 25 ξύλινα κομμάτια 

25,50 €

Νο 268657 Τραινάκι με τουβλάκια 
Περιλαμβάνει 14  blocks. Διαστάσεις: 32 x 9 x 7 εκ.

13,90 €

Νο 268613 Κοτοπουλάκια  Pull Along
Διαστάσεις: 36 x 53 x 14,5 εκ.

8,70 €

Νο 268660  
Παπάκι με μεγάλη λαβή
Τα παιδιά το σέρνουν 
καθώς περπατούν.

6,50 €

Νο 2686 85 
Κυλινδρικός τροχός ταξινόμησης σχημάτων
Διαστάσεις: 15 x 12,5 εκ. Με 6 σφηνώματα

13,40 €

Νο 261421
Τραινάκι ταξινόμησης ξύλινο 
Σετ 17 τεμ. Ηλικία: 18m+. Διαστάσεις: 40.8x12x8 εκ. 14,50 €

Νο 262560
Κάμπια  ξύλινη  pull along
Ηλικία: 18m+. Διαστάσεις: 30,5x7,5x5,8 εκ. 9,50 €

Νο 264529 
Κύλινδρος με σφηνώματα
Διαστάσεις: 14Χ14Χ11 εκ.

11,90 €

Νο 262404 
Βάση με σφηνώματα λιβαδάκι
Διαστάσεις: 16Χ16 εκ. 

14,50 €

Νο 266506 
 Color bricks Τραινάκι ξύλινο

Διαστάσεις: 60Χ10Χ9,5 εκ. / 18 τουβλάκια 

Νο 263861 
Σπιτάκι σφηνώματα Stick & Playhouse

26,90 €

Νο 267512
Βιβλιαράκι ξύλινο ο κήπος μας 

Ηλικία: 1+. 
Διαστάσεις: 8x8x1,6 εκ.
Εικόνες από τον κήπο 

με χαριτωμένα ζωάκια. 

11,10 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Ξύλινα παιχνίδια
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Νο 238501 Σύνθεση μεγάλο καράβι
Ελάχιστος απαιτούμενος χώρος: 1456Χ1000 εκ. 
Ύψος πτώσης: 90 εκ. Δάπεδο ασφαλείας: 107 τ.μ.
 

Νο 238502 Σύνθεση παιδικής χαράς
Ελάχιστος απαιτούμενος χώρος: 701Χ697 εκ. 
Ύψος πτώσης: 120 εκ. Δάπεδο ασφαλείας: 45 τ.μ.
 

Νο 238504 Σύνθεση παιδικής χαράς
Ελάχιστος απαιτούμενος χώρος: 624Χ588 εκ. 
Ύψος πτώσης: 60 εκ. Δάπεδο ασφαλείας: 35 τ.μ. 
 

Νο 238503 Σύνθεση παιδικής χαράς
Ελάχιστος απαιτούμενος χώρος: 800Χ650 εκ. 
Ύψος πτώσης: 60 εκ. Δάπεδο ασφαλείας: 45 τ.μ. 
 

Νο 238506 Σύνθεση μικρό καράβι
Ελάχιστος απαιτούμενος χώρος: 810Χ801 εκ. 
Ύψος πτώσης: 90 εκ. Δάπεδο ασφαλείας: 60 τ.μ. 
 

Νο 238505 Σύνθεση παιδικής χαράς
Ελάχιστος απαιτούμενος χώρος: 799Χ640 εκ. 
Ύψος πτώσης: 150 εκ. Δάπεδο ασφαλείας: 42 τ.μ.
 

Όλες οι συνθέσεις  ελέγχονται
για την ασφάλειά τους με βάση την σειρά

των υιοθετημένων στην Ελλάδα ευρωπαϊκών
προτύπων ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177.

Τα ανωτέρω πρότυπα καθορίζουν τις προδιαγραφές
ασφαλείας που πρέπει να πληρούνται καθώς και τις

απαιτήσεις για την εγκατάσταση, την διευθέτηση
του χώρου, τον έλεγχο, την συντήρηση & την
λειτουργία των χώρων που αναλαμβάνουμε.

Ζητήστε μελέτη με προσφορά

Ζητήστε μελέτη με προσφορά



Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
489

π
α

ιδ
ικ

ή
 χ

α
ρ

ά

new
new

new

new

new
new

Νο 238508 Σύνθεση παιδικής χαράς
Ελάχιστος απαιτούμενος χώρος: 687Χ517 εκ. 
Ύψος πτώσης: 60 εκ. Δάπεδο ασφαλείας: 35 τ.μ. 
 

Νο 238507 Σύνθεση παιδικής χαράς
Ελάχιστος απαιτούμενος χώρος: 1035Χ991 εκ. 
Ύψος πτώσης: 150 εκ. Δάπεδο ασφαλείας: 67 τ.μ. 
 

Νο 238509 Σύνθεση παιδικής χαράς
Ελάχιστος απαιτούμενος χώρος: 1136Χ709 εκ. 
Ύψος πτώσης: 140 εκ. Δάπεδο ασφαλείας: 42 τ.μ. 
 

Νο 238510 Σύνθεση παιδικής χαράς
Ελάχιστος απαιτούμενος χώρος: 650Χ630 εκ. 
Ύψος πτώσης: 135 εκ. Δάπεδο ασφαλείας: 35 τ.μ. 
 

Νο 238511 Σύνθεση παιδικής χαράς με κούνια
Ελάχιστος απαιτούμενος χώρος: 706Χ584 εκ. 
Ύψος πτώσης: 130 εκ. Δάπεδο ασφαλείας: 43 τ.μ. 
 

Νο 238512 Σύνθεση παιδικής χαράς
με μπαλκόνι
Ελάχιστος απαιτούμενος χώρος: 909Χ760 εκ. 
Ύψος πτώσης: 120 εκ. Δάπεδο ασφαλείας: 55 τ.μ. 
 

Ζητήστε μελέτη με προσφορά
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Νο 238513 Σύνθεση παιδικής χαράς 
Ελάχιστος απαιτούμενος χώρος: 728Χ738 εκ. 
Ύψος πτώσης: 90 εκ. Δάπεδο ασφαλείας: 56 τ.μ. 
 

Νο 238514 
Σύνθεση παιδικής χαράς τρένο 
Ελάχιστος απαιτούμενος χώρος: 824Χ496 εκ. 
Ύψος πτώσης: 90 εκ. Δάπεδο ασφαλείας: 42 τ.μ. 
 

Νο 238515 Σύνθεση παιδικής χαράς  
Ελάχιστος απαιτούμενο χώρος: 1205Χ724 εκ. 
Ύψος πτώσης: 120 εκ. Δάπεδο ασφαλείας: 77 τ.μ. 
 

Νο 238516 Σύνθεση παιδικής χαράς  
Ελάχιστος απαιτούμενος χώρος: 623Χ580 εκ.
Ύψος πτώσης: 105 εκ. Δάπεδο ασφαλείας: 35 τ.μ. 
 

Νο 238517 Σύνθεση κούνιας
Ελάχιστος απαιτούμενος χώρος: 700Χ482 εκ. 
Ύψος πτώσης: 130 εκ. Δάπεδο ασφαλείας: 35 τ.μ. 
 

Όλες οι συνθέσεις  ελέγχονται
για την ασφάλειά τους με βάση την σειρά

των υιοθετημένων στην Ελλάδα ευρωπαϊκών
προτύπων ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177.

Τα ανωτέρω πρότυπα καθορίζουν τις προδιαγραφές
ασφαλείας που πρέπει να πληρούνται καθώς και τις

απαιτήσεις για την εγκατάσταση, την διευθέτηση
του χώρου, τον έλεγχο, την συντήρηση & την
λειτουργία των χώρων που αναλαμβάνουμε.

Ζητήστε μελέτη με προσφορά
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Νο 238518 Σύνθεση παιδικής χαράς
Ελάχιστος απαιτούμενος χώρος: 750Χ600 εκ. 
Ύψος πτώσης: 120 εκ. Δάπεδο ασφαλείας: 35 τ.μ. 
 

Νο 238519 Σύνθεση παιδικής χαράς
Ελάχιστος απαιτούμενος χώρος: 788Χ420 εκ. 
Ύψος πτώσης: 120 εκ. Δάπεδο ασφαλείας: 34 τ.μ. 
 

Νο 238520 Τραμπάλα ελατηρίου διπλή
Ελάχιστος απαιτούμενος χώρος: 390Χ310 εκ. 
Ύψος πτώσης: 60 εκ. Δάπεδο ασφαλείας: 8 τ.μ. 
 

Νο 238521 Κιόσκι με τραπέζι πικ νικ
Διαστάσεις: 210Χ165Χ210 εκ. ύψος
 

Νο 238522 Εξαγωνικό πολύζυγο
Ελάχιστος απαιτούμενος χώρος: 592Χ565 εκ. 
Ύψος πτώσης: 212 εκ. Δάπεδο ασφαλείας: 32 τ.μ. 
 
 

Νο 238523 Τραμπάλα ελατηρίου νούφαρο
Ελάχιστος απαιτούμενος χώρος: 307Χ307 εκ. 
Ύψος πτώσης: 60 εκ. Δάπεδο ασφαλείας: 8 τ.μ. 
 
 

Νο 238524 Τραμπάλα ελατηρίου ακρίδα
Ελάχιστος απαιτούμενος χώρος: 265Χ262 εκ. 
Ύψος πτώσης: 60 εκ. Δάπεδο ασφαλείας: 8 τ.μ. 
 
 

Νο 238525 
Τραμπάλα ελατηρίου ψαράκι
Ελάχ. απαιτούμενος χώρος: 272Χ252 εκ. 
Ύψος πτώσης: 60 εκ. Δάπεδο ασφαλείας: 8 τ.μ. 
 
 

Νο 238526 
Τραμπάλα ελατηρίου αλογάκι
Ελάχ. απαιτούμενος χώρος: 290Χ252 εκ. 
Ύψος πτώσης: 60 εκ. Δάπεδο ασφαλείας: 8 τ.μ. 
 
 

Νο 238527 
Τραμπάλα ελατηρίου αλογάκι 
της θάλασσας
Ελάχιστος απαιτούμενος χώρος: 290Χ252 εκ. 
Ύψος πτώσης: 60 εκ. Δάπεδο ασφαλείας: 8 τ.μ. 
 
 

Νο 238528 Τσουλήθρα
Ελάχ.απαιτ.χώρος: 609Χ354 εκ.
Ύψος πτώσης: 120 εκ. 
Δάπεδο ασφαλείας: 23 τ.μ.  
 

new



Νο 238401
Playground system 1 
Διαστάσεις: 604Χ456Χ300

3.590,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Ελάχιστος απαιτούμενος χώρος για τοποθέτηση: 904Χ756 εκ. 

Νο 238461 Σύστημα Kid’s center 2
Διαστάσεις: 5,5 x 4,7 x 3,6 m
Ζώνη ασφαλείας: 9,2 x 8,3 m
 

4.760,00 €

Νο 238463 Σύστημα Kid’s center 4
Διαστάσεις: 4,6 x 3 x 3,4 m
Ζώνη ασφαλείας: 8,3 x 6,7 m 3.190,00 €



Playground systems

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 238405 Playground system 5 
Διαστάσεις: 3 Χ17 Χ195 εκ.70 8

1.840,00 €

Νο 238404 
Playground system 4 
Διαστάσεις: 273Χ262Χ300 εκ.

1.990,00 €

Ελάχιστος απαιτούμενος χώρος για τοποθέτηση: 573Χ562 εκ. 

Νο 238402
Playground system 2 
Διαστάσεις: 549Χ342Χ320 εκ.

3.290,00 €

Playground systems

Ελάχιστος απαιτούμενος χώρος για 
τοποθέτηση: 849Χ642 εκ. 

Ελάχιστος απαιτούμενος χώρος για τοποθέτηση: 670Χ478 εκ. 



Νο 238355 Κάστρο παιδότοπος με τσουλήθρα 
Διαστάσεις: 147Χ127Χ131 εκ.  

Νο 232303 Τσουλήθρα παιδότοπος Tropic
Περιλαμβάνει: 4 επίπεδα παιχνιδιού, μεγάλες κρυψώνες και  
τούνελ μπουσουλήματος, 2 τσουλήθρες & τοίχους αναρρίχησης
Διαστάσεις: 178X330X211 εκ.

887,00 €

Τσουλήθρα παιδότοπος Tropic

314,00 €
Νο 238418 
Σπίτι με τραπέζι πικ νικ
Διαστάσεις: 160Χ104Χ121 εκ. 
Ευρύχωρο εσωτερικά, με σχέδια κουζίνας 
και τζακιού, Ηλεκτρονικό κουδούνι με 6 αστείους ήχους, 
κεραμωτή
σκεπή, μεγάλα παράθυρα και πόρτα τύπου σαλούν 
Περιλαμβάνει 19 φανταστικά αξεσουάρ
 

487,00 €

Νο 232399 
Tσουλήθρα - αναρρίχηση ζούγκλα
Διαστάσεις: 160Χ160Χ137 εκ.

319,00 €

Νο 238315 
Μαγικό παιδόσπιτο με κουδούνι
Ηλεκτρονικό κουδούνι με 6 αστείους ήχους. Περιλαμβάνει νεροχύτη 
και φούρνο. Κεραμωτή σκεπή, μεγάλα παράθυρα με παραθυρό-
φυλλα και  πόρτα τύπου σαλέ. Διαστάσεις: 112Χ104Χ117 εκ.

269,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 238317 Tσουλήθρα baby little tikes
 Πλατιά σκαλιά  για μεγαλύτερη ασφάλεια και στήριξη.

Διαστάσεις: 122Χ50Χ70 εκ.  
49,00 €

137,00 €

Νο 232392 Tσουλήθρα γίγας
Μήκος τσουλήθρας 180 εκ, πλατιά σκαλιά & χερούλια για 
μεγαλύτερη ασφάλεια, φαρδιά βάση, εύκολη αποθήκευση
Διαστάσεις: 219Χ122Χ134 εκ.

Νο  238316
little tikes Τσουλήθρα 

Διαστάσεις: 168X97X97 εκ.  

Νο 232362 
Παιδότοπος με 2 τσουλήθρες
Περιλαμβάνει παρατηρητήριο, τοίχο αναρρίχησης, μία μεγάλη τσουλήθρα 15 εκ., 
μία μικρή τσουλήθρα που αντιστρέφεται για να γίνει σκαλίτσα, τούνελ 
μπουσουλήματος, πλατφόρμες σε δύο διαφορετικά επίπεδα και κρυφό φρούριο 
στο εσωτερικό!  Διαστάσεις: 203Χ356Χ172εκ.  Ηλικία: 3 - 8 ετών

443,00 €

Νο 232398 Διπλή τσουλήθρα με τούνελ
1 ίσια τσουλήθρα, 1 κυματιστή τσουλήθρα,   1 μεγάλο τούνελ
Διαστάσεις: 152X160X142 εκ. 

319,00 €

 Τσουλήθρα με τούνελ

Νο 232501 Τσουλήθρα μεγάλη
Πλατιά σκαλιά και ενσωματωμένα χερούλια για μεγαλύτερη 
ασφάλεια και στήριξη. Με φαρδιά σταθερή βάση. 
Διπλώνει για εύκολη αποθήκευση.
Μήκος: 150 εκ. Διαστάσεις: 168 x 97 x 97 εκ.

96,00 €

96,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 232500 Γυμναστήριο δραστηριοτήτων Natural
Με τσουλήθρα και κρυψώνες. Για σκαρφάλωμα και πολλές ώρες
διασκέδασης και κοινωνικοποίησης. Διαστάσεις: 77 x 130 x 76 εκ.

Νο 232396 
Γυμναστήριο 8 σε 1

- Σπιτάκι αναρρίχησης 
  με τούνελ
- 2 μεγάλες τσουλήθρες
- Τοίχοι αναρρίχησης
- Ανοιγόμενη πόρτα

 Διαστάσεις:
445Χ110Χ128 εκ.

8 διαφορετικοί τρόποι στησίματος!

724,00 €
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Νο 232410 Σπιτάκι αυλής Country Cottage
Ευρύχωρο εσωτερικό με σχέδιο κουζίνας. Με ψηλή κεραμωτή σκεπή, 

  μεγάλα παράθυρα με παραθυρόφυλλα και πόρτα μεγάλου μεγέθους. 
Διαστάσεις Προϊόντος: 127 x 152 x 145 εκ.

Νο 232411 Σπιτάκι πόλη Playhouse
Διαστάσεις: 124 x 154 x 145 εκ. 391,00 €

389,00 € 123,00 €

Περιλαμβάνει: γήπεδο, 
βενζινάδικο, μαγαζί/τράπεζα, 
σχολείο  με τραπεζάκι 
και πίνακα.
Με μεγάλα παράθυρα και 
πορτάκι τύπου σαλούν. 

Νο 232319 Σπιτάκι εξοχικό
Σπιτάκι με στυλ που διαθέτει μοντέρνα
παράθυρα που ανοιγοκλείνουν, τοξωτές πόρτες
και σχέδιο τούβλων σε τοίχους και οροφή.
Διαστάσεις: 108x89x126 εκ. 

161,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Για εσωτερική & εξωτερική χρήση

244,00 €

Νο 238423 Καμηλοπάρδαλη
Διαστάσεις:  εκ.90X75X85

Νο 238421Ελεφαντάκι
Διαστάσεις:  εκ.90X75X85

Νο 238422 Τίγρης
Διαστάσεις: 8  εκ.80X75X 5

244,00 € 244,00 €

Πολύ γερό πλαστικό υλικό 

με ζωηρά χρώματα

Μεταλλική βάση με ελατήριο

 Τραμπάλες ελατήρια - ζωάκια

Νο 23842  Ιπποπόταμος4
Διαστάσεις: 8  εκ.80X75X 5

244,00 €

Νο 238425 Αλογάκι
Διαστάσεις:  εκ.75X75X85

Νο 238427 Ελεφαντάκι 
(κάθισμα)
Διαστάσεις: 65Χ46Χ66 εκ.

215,00 €

Νο 238428 Φάλαινα (κάθισμα)
Διαστάσεις: Χ46Χ  εκ.93 82

215,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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 Τραμπάλες ελατήρια - ζωάκιαΠολύ γερό πλαστικό υλικό 
με ζωηρά χρώματα

Μεταλλική βάση με ελατήριο

244,00 € π
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Νο 238368 Λαβύρινθος
Ο λαβύρινθος αποτελείται από 10 πάνελ διαστάσεων: 150X120 εκ. ύψος  το κάθε ένα
και 8 πάνελ διαστάσεων: 75Χ120 εκ. ύψος το κάθε ένα. Ενισχυμένα πλαίσια από 
χάλυβα με πλέγμα ιτιάς. Κατάλληλα για χρήση σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.

new

Νο 238529
Κάδος εξωτερικού χώρου
Διαστάσεις: 45Χ45Χ90 εκ. ύψος

Νο 238530 Κάδος εξωτερικού χώρου
Διάμετρος: 46 εκ. Ύψος: 70 εκ. 

Νο 238531 Κάδος εξωτερικού χώρου
Διαστάσεις: 48Χ37Χ90 εκ. ύψος

599,00 €



Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 232529 Kitchen outdoor Playground
Μια φανταστική κουζίνα φτιαγμένη από ξυλεία κατάλληλη
για χρήση σε εξωτερικό χώρο, πολύ ανθεκτική
Περιλαμβάνει νεροχύτη ανοξείδωτο, μάτια για μαγείρεμα, 
ραφάκια, κουμπιά, γλάστρα, μελωδικές ράβδους baboo, πίνακα 
διάφανο για ζωγραφική Περιλαμβάνονται κουζινικά
Διαστάσεις: 161Χ63Χ114 εκ. ύψος

355,00 € 
Νο 232530  outodoor PlaygroundΚαβαλέτο
Καβαλέτο φτιαγμένο από ξυλεία κατάλληλη
για χρήση σε εξωτερικό χώρο, πολύ ανθεκτικό
Περιλαμβάνει γλάστρα, μελωδικές ράβδους baboo, 
πίνακα διάφανο για ζωγραφική που ξετρελαίνει τα παιδιά
Διαστάσεις: 144Χ50Χ116 εκ. ύψος

Νο 232528 Junior Play Center
Κέντρο παιχνιδιού γεμάτο δραστηριότητες
ξύλινα σκαλοπάτια, χειρολαβές για ασφαλές ανέβασμα,
τσουλήθρα 120 εκ, κουδούνι, τιμόνι, ταχυδρομικό κουτί,
κούνια βρεφική ασφαλείας με ζώνη
Διαστάσεις: 244Χ162Χ123 εκ. ύψος
Ύψος παταριού: 60 εκ.   

217,00 € 

445,00 € 

Νο 232527 Σπιτάκι ξύλινο Hidaway
Ξύλινο σπιτάκι, με ξύλινο δάπεδο και με τέντα στην πόρτα
Διαστάσεις: 150Χ150Χ230 εκ. ύψος  

554,00 € 

new new

new

new
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Νο  Activity center232526 Πύργος 
Ξύλινος πύργος με σκάλα, πατάρι και μεγάλη κυματιστή 
τσουλήθρα Στο κάτω μέρος έχει πίνακα κιμωλίας, στο πλάϊ 
τοίχο αναρρίχησης κι επάνω κυάλια και τηλέφωνο
Διαστάσεις: 364Χ106Χ242 εκ. ύψος
Ύψος παταριού: 120 εκ.  

689,00 € 

new

new

Νο 31 Bison Playcenter2325
Μεγάλο κέντρο παιχνιδιού με ξύλινη σκεπή με κεραμίδια
Περιλαμβάνονται 2 μεγάλες κυματιστές τσουλήθρες 
182 εκ. και 304 εκ., ράμπα αναρρίχησης με σχοινί, 
2 πατάρια με μπαλκόνια (110 εκ. και 140 εκ.),
τοίχος αναρρίχησης, 2 κούνιες, 1 μεγάλη κούνια 
φωλιά, τιμόνι, κιάλια, τέντα στο κάτω μέρος,
λαβές για ασφαλή ανάβαση κα
Διαστάσεις: 510Χ460Χ335 εκ. ύψος

2.448,00 € 

new

Νο 32 2325 Κούνια διπλή
Περιλαμβάνονται 2 κούνιες με ρυθμιζόμενα σχοινιά
Διαστάσεις: 240Χ220Χ220 εκ. ύψος

219,00 € 



Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 33 Baby plum2325 Κούνια 
Διαστάσεις: 120Χ103Χ134 εκ. 

146,00 € 
Νο 34 T Plum2325 ραπέζι πικ νικ 
Διαστάσεις: 120X120X50 εκ. 

Νο 238376 Τραπέζι πικ νικ Nick
Διαστάσεις: 90X80X56 ek. 
 

134,00 €

Πάχος τάβλας 2,8 εκ. Από φιλανδικό πεύκο εμποτισμένο 
ιδανικό για εξωτερική χρήση από την στιγμή που δεν πιάνει σαράκι 
και δεν σαπίζει το ξύλο λόγο του εμποτισμού. 

Νο 238313 Τραπέζι πικ νικ XL
Διαστάσεις: 180Χ154Χ75 εκ. ύψος
 

Μήκος: 180 εκ. 

159,00 €

Για 12 παιδιά

new

115,00 € 

new

new

Νο Παγκάκι238532 
Διαστάσεις: 190x59,5x78,5 εκ. ύψος
 

Νο Παγκάκι238533 
Διαστάσεις: 180x51,6x82,3 εκ. ύψος
 

Νο 238534 Παγκάκι 
Διαστάσεις: 210x47x79 εκ. ύψος
 



Νο 238370 Ξύλινο σπιτάκι Alice
Διαστάσεις: 95X108X142 εκ. 

1.220,00 € Νο 238372 Ξύλινο σπιτάκι με τσουλήθρα Robin
Διαστάσεις: 262X157X199 εκ.
To παταράκι είναι σε ύψος 58 εκ., Μήκος μπαλκονιού: 95 εκ.  

890,00 €

Νο 238326 Τραπέζι πικ νικ Lilli
Διαστάσεις: 90Χ104Χ50 εκ. 

72,00 €

Νο 238371 Ξύλινο σπιτάκι με τσουλήθρα Emma
Διαστάσεις: 340X180X223 εκ.
To παταράκι είναι σε ύψος 58 εκ. Μήκος μπαλκονιού: 180 εκ.  

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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No 238373 Σπιτάκι ξύλινο κήπου Cabin
Διατάσεις: 240Χ167Χ219 εκ. ύψος
Ύψος παταριού: 57 εκ. Ύψος πόρτας: 95 εκ.

649,00 €

new

Νο 232415 Kούνια ξύλινη Little Tikes
Διαστάσεις: 227Χ149Χ230 εκ. ύψος  

219,00 €



Νο 232300  
Διπλό κέντρο δραστηριοτήτων Natural
Σε αυτό το απίθανο κέντρο τα παιδιά μπορούν να 
γλιστρίσουν στις δύο τσουλήθρες, να προσποιηθούν
ότι οδηγούν αυτοκίνητο με τιμόνι, να ανέβουν στους
πύργους σαν ορειβάτες ή να παίξουν τον φρουρό
του κάστρου. Ακόμη μπορούν να διασχίσουν την 
γέφυρα ή να μπουσουλήσουν στα τούνελ.  
Στις κάλες υπάρχουν ενσωματωμένες λαβές ώστε
να βοηθιούντα τα μικρότερα παιδάκια.
Το κέντρο διαθέτει επίσης δύο τσουλήθρες, φεγγίτη 
καθώς και φινιστρίνια.  Διαστάσεις: 348Χ232,5Χ178 εκ.
H τιμή δεν περιλαμβάνει έξοδα εγκατάστασης

951,00 €

Νο 232388 Τσουλήθρα διπλή Play up με αναρριχητή
Διαστάσεις: 135Χ214Χ155 εκ.

469,00 €

Νο 232301 
Κέντρο με κούνιες Play up Gym set
Κέντρο που συνδυάζει έναν πύργο που καταλήγει σε
τσουλήθρα και δύο κούνιες. 
Το κέντρο εκτός από την τσουλήθρα διαθέτει
δύο κούνιες, σκάλες και τιμόνι. Η ειδικά σχεδιασμένη
του βάση εξασφαλίζει μεγάλη σταθερότητα του 
προϊόντος στο έδαφος.
Συνιστάται χρήση έως 4 παιδιά ταυτόχρονα.
Διαστάσεις: 214Χ283Χ190,5 εκ. ύψος

728,00 €

 
Τοίχος αναρρίχησης

Νο 232312 Αλπικό κέντρο - Αναρριχητής
Ένα απίθανο κέντρο δραστηριοτήτων όπου τα παιδιά 
μπορούν να συρθούν, να σκαρφαλώσουν, να ανέβουν,
να κατέβουν, να εξερευνήσουν κ.α. Οι πέντε τοίχοι του 
γεμάτοι με λαβές και τρύπες θα συναρπάσουν τα παιδιά.
Διαστάσεις: 235Χ254Χ180 εκ. ύψος

431,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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517,00 €
Νο 238450 Great Play house
Απίθανο σπιτάκι, ανοιχτό σε όλες του τις πλευρές που 
περιλαμβάνει θυρίδα αλληλογραφίας, αντλία νερού, κουβά,
μπάρμεκιου καθώς επίσης και πάγκος φύτευσης λουλουδιών.
Συμπεριλαμβάνονται 7 αξεσουάρ 179x95x137 .Διαστάσεις: εκ  ύψος 

310,00 €

873,00 €

Νο 238453 Τσουλήθρα πειρατικό λιμανάκι
Τσουλήθρα με αναρριχητή σε σχήμα πειρατικού
καραβιού, μικρή κρυψώνα κάτω από το κατάστρωμα
και τιμόνι για τον καπετάνιο 
Διαστάσεις: 157Χ77,5Χ108 εκ. ύψος

167,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Τσουλήθρα Play up

Νο 238451 Μεγάλο σπίτι Welcome Home
Πολύ μεγάλο και ευρύχωρο σπίτι μέσα στο οποίο μπορούν να παίξουν 
περισσότερα από δύο παιδιά. Το σπίτι περιλαμβάνει: κουζίνα με νεροχύτη,
τραπέζι, ερμάριο αποθήκευσης, τηλέφωνο, δύο παράθυρα, οροφή με
φεγγίτη που επιτρέπει να περνάει φως.
Διαστάσεις: 185,5Χ168Χ168 εκ. ύψος

Νο 232370 Πολυκέντρο δραστηριοτήτων 
Πολυκέντρο με πολλές γωνιές παιχνιδιού και δραστηριότητες.
Τσουλήθρα, σπιτάκι, παιχνίδι στόχου, καθρέφτης, τούνελ, τραπέζι
πικ νικ με δύο καθίσματα κ α..
Διαστάσεις: 214Χ162Χ148 εκ ύψος
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Νο 232506
Δεντρόσπιτο- τσουλήθρα Lookout
Ηλικία: 18m-5. Διαστάσεις: 169x63,5x146 εκ.

229,00 €

new



Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 232426
Διπλό κέντρο δραστηριοτήτων 
χρωματιστό
Ηλικία: 2-6. 
Διαστάσεις: 348x232,4x177,8 εκ.

951,00 €

Νο 238457
Πύργος αναρρίχησης Skyward έγχρωμος
Ηλικία: 4-8. Διαστάσεις: 203,2x203,2x132,1 εκ.
Κατάλληλο για χρήση έως 4 παιδιά συνολικού βάρους 145,1 κιλών.

 

664,00 €

Νο 232425
Κέντρο με κούνιες Adventure Lodge
Ηλικία: 3-8. Διαστάσεις: 2,2x4,2x3 εκ.
Το κέντρο διαθέτει δωμάτιο με 101,6 εκ. ύψος, μεγάλα 
παράθυρα, κόκκινη στέγη, μπαλκόνι, τσουλήθρα με 
μήκος 1,83 μ., σκάλα, 2 κούνιες, μπασκέτα και σκάλα 
αναρρίχησης. Πολύ ανθεκτικό.  

1389,00 €

new

664,00 €Νο 238452 Πύργος αναρρίχηςη Skyward 
Ιδανικό για δραστήρια παιδιά που ψάχνουν περιπέτεια στα βράχια.
Το κάτω μέρος είναι μια φανταστική σπηλιά στην οποία μπορούν 

 να κρυφτούν τα παιδιά. Τέσσερις μοναδικά σχεδιασμένες επιφάνειες 
 που προσφέρουν στα παιδιά ατέλειωτες ώρες αναρρίχησης 

 και χαράς. Διαστάσεις: 132Χ203Χ203 εκ. ύψος



Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 232424 Σπιτάκι Sweetheart
Ηλικία: 2+. Διαστάσεις: 147,3x119,4x134,6 εκ.
Σπιτάκι αυλής που διαθέτει γλάστρα σε σχήμα καρδιάς με λουλούδια, παράθυρα, 
παραθυρόφυλλα και πόρτα μεγάλου μεγέθους, τηλέφωνο με ήχους, ρολόι, εστία
κουζίνας που περιστρέφεται και γίνεται ΒBQ  και κουδούνι πόρτας με 
ρεαλιστικό ήχο. Στην οροφή υπάρχει παραθυράκι που επιτρέπει στο 
φως να περνάει μέσα. 

499,00 €

new

Τσουλήθρα lookout

Νο 232369 Tσουλήθρα Lookout 
Διαστάσεις: 169X63X146 εκ ύψος 279,00 €

Νο 232428 Roller Coaster
Ηλικία: 2-5. Διαστάσεις: 312,4x77,5x37,5 εκ
Διαθέτει 2 σκαλοπάτια αντιολισθητικά, 3 πίστες και 1
αμαξάκι με διάσταση 59,1x33x38,1 εκ.

169,00 €
Νο 232427
Τσουλήθρα με λαβύρινθο και μπαλίτσες
Ηλικία: 18m-4. Διαστάσεις: 135,3x90,8x97,2 εκ
Διαθέτει σκάλα, τσουλήθρα, λαβύρινθο με 10 μπαλίτσες και λεκάνη. 

143,00 €

new



Νο 238455 Κέντρο παιχνιδιού All Around Playtime
Απίθανο κέντρο παιχνιδιού, ανοιχτό σε όλες του τις πλευρές που 
περιλαμβάνει πέτρινους τοίχους, ψηλή τέντα, μπάρμπεκιου, παιχνίδι
νερού και άμμου με σκέπαστρο, πάγκο - τραπέζι και πολλά αξεσουάρ
κουζίνας

1 x x1 .Διαστάσεις: 37 132 52 εκ  ύψος 

259,00 €

Νο 238454 Τσουλήθρα Game Time Sport
Τσουλήθρα με αναρριχητή και μπασκέτα
Διαστάσεις: 77,5x157x108 εκ. ύψος

141,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Τραμπολίνα με ελατήρια ασφαλείας

Νο 232521 Τραμπολίνο Springsafe 244 εκ. 
  

224,00 € 

Μεγαλύτερα πόδια για έξτρα σταθερότητα
Kολώνες με σύγχρονο σχεδιασμό και μεγάλη αντοχή
Ειδική προστασία στα ελατήρια ώστε να προστατεύεται
ο αναπηδητής από κάθε μεταλλικό εξάρτημα
Ατσάλινο γαλβανισμένο πλαίσιο για προστασία από
τη σκουριά
Πολύ ανθεκτικά υλικά κατάλληλα για όλες τις καιρικές συνθήκες

  

Νο 232522 Τραμπολίνο Springsafe 300 εκ. 
  

279,00 € 

new

new



129,00 €
Νο 238390 Τραμπολίνο με δίχτυ 1,4 m
Ηλικίες: 3 - 6 ετών Διαστάσεις:  εκ.140X140X180
Ανώτατο βάρος: 40 kg

Τραμπολίνα με δίχτυ ασφαλείας 

190,00 €

Νο 238391 
Τραμπολίνο με δίχτυ 1,8 m

 Ηλικίες: 3 - 10 ετών
Διαστάσεις: 82 82 200 εκ.1 X1 X

 
Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Τραμπολίνα

Νο 232520 Τραμπολίνο Junior Jumper 213 εκ.
Με πλαστική επικάλυψη στα ατσάλινα πόδια
για μεγαλύτερη σταθερότητα
Ειδική προστασία στα ελατήρια ώστε να προστατεύεται
ο αναπηδητής από κάθε μεταλλικό εξάρτημα
Χρωματιστά προστατευτικά αφρώδη πλαίσια
Ασφαλές κούμπωμα μα φερμουάρ και clip
Γαλβανισμένο πλαίσιο για αντοχή και προστασία
από όλες τις καιρικές συνθήκες
Διάμετρος: 213 εκ. 

 
  

new

279,00 € 

Τραμπολίνο εδάφους

new

Νο 232524 Τραμπολίνο εδάφους Round in Ground 244 εκ.
Ειδικός σχεδιασμός για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος
Περιλαμβάνεται κάλυμμα προστατευτικό
Παχύτερο χαλύβδινο πλαίσιο διπλά γαλβανισμένο
για προστασία από τη σκουριά
Υλικό αναπήδησης από PVC πολύ ανθεκτικό και στις 
πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες
Διάμετρος: 244 εκ. 

 
  

299,00 € 



279,00 €
Νο 238312 Τσουλήθρα Climbing tower
Κέντρο παιχνιδιού που περιλαμβάνει τσουλήθρα, 
μπάρα σκαρφαλώματος, τοίχους αναρρίχησης και σκαλάκια
Διαστάσεις: 240Χ173Χ170 εκ. ύψος

Νο 238438 Κούνια διπλή
Διαστάσεις: 245Χ220Χ205 εκ. 
 

 

379,00 €

Νο 232335 
Τέρμα ποδοσφαίρου πλαστικό
Σταθερή και ανθεκτική κατασκευή από 

 ενισχυμένο πλαστικό
Δυνατότητα γεμίσματος με νερό
Διαστάσεις: 110Χ64Χ80 εκ. ύψος

81,00 €

Περισσότερα τέρματα & μπασκέτες στον Κατάλογο Camelino Sports & Fun 2019 - 2020

 

Νο 1749  41
Μπασκέτα King Basket

 Πλάτος: 48 εκ.
Ρυθμιζόμενο ύψος 
από 117 έως 220 εκ. 

59,00 €

Νο 232349 
Μπασκέτα μεγάλη Little Tikes
Ρυθμιζόμενο ύψος σε 5 θέσεις (έως 210 εκ.)

113,00 €

No 175221 Παιδική μπασκέτα 
Μεταβαλλόμενο ύψος 200 - 260cm

89,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 238325 
Κούνια ασφαλείας με πλάτη και μπαρα
Από 18 μηνών  

51,00 €

Κούνιες ασφαλείας



Νο 238416 Κάστρο παλάτι Feber
Διαστάσεις:  εκ. 147X198X250 699,00 €

Νο 232408 
Διπλό σύστημα παιδικής χαράς

 Διαστάσεις: 093 Χ140Χ170 εκ.

520,00 €

Νο 238415
Δεντρο-τσουλήθρα
Διαστάσεις: 252x219x203 εκ.

799,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Δεντρο-τσουλήθρα

 
Πολύ γερή κατασκευή!
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Νο 171680
Κούνια ξύλινη βρεφική 
Ηλικία:1+.  Διαστάσεις:30x30 εκ.  
Ξύλο σημύδας υψηλής με σχοινί που μπορεί 
να προσαρμοστεί σε ύψος 140 έως 210 εκ. 
Μέγιστο βάρος παιδιού: 20 kg 

25,60 €

new

Νο 171682
Σκάλα αναρρίχησης
Ηλικία:3+.  Ύψος σκάλας: 170 εκ.
Aπό ξύλο σημύδας με 5 σκαλοπάτια 
Mέγιστο βάρος παιδιού: 60 kg 

11,00 €

new

13,50 €

Νο 171681 Κούνια ξύλινη
Ηλικία: 3+  Διαστάσεις:40x14 εκ. 
Ύψος σχοινιού: 140-210 εκ.
Ξύλο σημύδας με σχοινί που μπορεί να
προσαρμοστεί σε ύψος 140 έως 210 εκ. 
Μέγιστο βάρος παιδιού: 60 kg

new



Νο 238330 Σπιτάκι εξοχής Feber house
Διαστάσεις: 131X110X121 εκ. ύψος

289,00 €

Νο 238303 Σπιτάκι Maison Smoby 
Διαστάσεις: 124X117X132 εκ. 

209,00 €

Νο 238304 
Τσουλήθρα Toboggan Smoby 
Διαστάσεις: 159X100 εκ. ύψος
Τσουλήθρα: 150 εκ. 

82,00 €

Νο 232310 Σπιτάκι Friends House
Με φράχτη, ζαρντινιέρα, τραπεζάκι πικ νικ Διαστάσεις: 217Χ171Χ172 εκ. 

388,00 €

Νο 232403 Τσουλήθρα αυτοκίνητο Διθέσιο αυτοκίνητο 

τσουλήθρα με αποθηκευτικό χώρο Διαστάσεις: 233Χ68Χ91 εκ. 

199,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Σπιτάκι εξοχής
Friends House

Μaison Smoby

Νο 232418
Τσουλήθρα Funny
Ηλικία: 2-5. Διαστάσεις: 217x118 εκ. 
Μήκος τσουλήθρας: 200 εκ.

135,00 €

Νο 232417
Τσουλήθρα XL
Ηλικία: 3-8. Διαστάσεις: 237x142 εκ. 
Μήκος τσουλήθρας: 230 εκ.

183,00 €

new new

Σταθερές και ασφαλείς τσουλήθρες με φαρδιά βάση και σκάλα με εργονομικά σχεδιασμένα χερούλια. 
Με μη ολισθηρά σκαλοπάτια,  πολύ ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες καθώς διαθέτουν Anti UV επεξεργασία.  



Τσουλήθρα του δάσους

Νο 232321  Τσουλήθρα του δάσους 
Διαστάσεις: 200Χ125Χ139 εκ. 339,00 €
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Νο 232323 Τσουλήθρα activity center
Διαστάσεις: 153X89X87 εκ.

Activity center

169,00 €

Νο 232318 Τσουλήθρα Feber slide plus
Διαστάσεις: 161X71X103 εκ. ύψος

81,00 €

379,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 232379 Τσουλήθρα Fun Center
Διαστάσεις: 284X203X176 εκ. ύψος
Τσουλήθρα με τέρμα ποδοσφαίρου, 
μπασκέτα και τραπεζάκι πικ νικ
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Τσουλήθρα Fun Center

110,00 €

Νο 232389 Τσουλήθρα Big slide
Διαστάσεις: 163X44X105 εκ.

Νο 232393 Τσουληθράκι Easy store 
Μήκος τσουλήθρας 118 εκ. 
 
 

69,00 €



Νο 232311 Σπιτάκι Sweet house
Διαστάσεις: 177X110X161 εκ. ύψος 449,00 €

Νο 238318 Σπιτάκι Fancy house
Διαστάσεις: 125X119X143 εκ. ύψος

329,00 €
Νο 232329
Σπίτι με πλαστικούς κορμούς δέντρων
με τραπέζι και παγκάκια 4 θέσεων.
Διαστάσεις: 162Χ165Χ157 εκ ύψος

589,00 €

Νο 238329 Τούνελ του δάσους
Αποτελείται από 2 κομμάτια τούνελ
Ο σχεδιασμός τους επιτρέπει να τοποθετηθούν
με διάφορους τρόπους
Διαστάσεις κάθε κομματιού: 68,4 / 90 Χ 59,6 Χ 58,5 εκ. 

225,00 €

68,4 εκ.
59,6 εκ.

58,5 εκ.

90 εκ.

2 σετ 1 σετ

2 σετ

2 σετ

Tούνελ του δάσους

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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89,00 €
Νο 232351  Παρκάκι Play fun
Αποτελείται από 5 κομμάτια
Διαστάσεις: Κόκκινο: 76Χ81 εκ. 
Μπλε και κίτρινα: 80Χ58 εκ. Πράσινο: 80Χ61 εκ. 

Σπιτάκι Sweet house
Παρκάκι Play fun



Νο 232374 Τρένο τούνελ (3 βαγόνια)
Διαστάσεις:  200Χ70Χ84 εκ ύψος

Νο 232375 
Προέκταση τρένου τούνελ 
(2 βαγόνια) Μήκος: 124 εκ.

324 εκ. με πάτωμα!

Νο 232315 Κάμπια - τούνελ
Διαστάσεις:  217Χ100Χ108 εκ ύψος

Κάμπια τούνελ

365,00 € 219,00 €

177,00 €
Νο 232307  Προέκταση κάμπιας 
(4 κομμάτια 170 εκ.)

Τραίνο τούνελ

198,00 €

Tρένο τούνελ

Νέα χρώματα!

Νο 238328 Τραίνο - τούνελ
Διαστάσεις:  240Χ98Χ106 εκ ύψος

337,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 232340 Φραχτάκι πλαστικό παιδικής χαράς 
(σετ 6 τεμάχια)

Διαστάσεις: 
80Χ60 εκ. ύψος / τεμάχιο 

86,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 232322 Παγκάκι κήπου πλαστικό
Διαστάσεις: 105Χ50Χ72 εκ.    

52,00 €

Νο 238443 Παγκάκι μεγάλο Step 2
Πολύ ανθεκτικό παγκάκι εξωτερικού χώρου, με 
πέτρινη και ξύλινη όψη που διαθέτει μεγάλο απο-
θηεκευτικό χώρο για τα παιχνίδια της αυλής και 
όχι μόνο.  Διαστάσεις: 134,5Χ61Χ84 εκ. ύψος

215,00 €

Νο 232409 Φράχτης πλαστικός σετ 8 τεμάχια
Σετ 8 κομμάτια διαστάσεων 61Χ56 εκ. το κάθε ένα

84,00 €

Νο 232405 Φράχτης πλαστικός
Σετ 4 κομμάτια διαστάσεων 
100Χ70 εκ. το κάθε ένα 79,00 €

Νο 232401 
Φράχτης παιδικής χαράς πλαστικός
Διαστάσεις: 120Χ6Χ92 εκ. ύψος / 1 τεμάχιο

Νο 232402 Κολωνάκι φράχτη 
Διαστάσεις: 12Χ7Χ93 εκ. ύψος

82,00 €

46,00 €

Φραχτάκια παιδικής χαράς



Νο 171921 Ποδοσφαιράκι Powerplay 4 σε 1
4 δημοφιλή παιχνίδια σε 1. Διαθέτει ποδοσφαιράκι, μπιλιάρδο,
πινγκ πονγκ και χόκεϊ. Με ξύλινη βάση
Διαστάσεις: 120 x 87 x 90 εκ. 

264,00 €

Νο 233404 Χαλάκια 4 αγαπημένα παιχνίδια
Διαστάσεις: 100Χ100 εκ. το κάθε ένα

Νο 233412 Σετ 4 πιόνια  

8,00 €

4 εκ.

Νο 363414 Χαλάκι το παιχνίδι της χήνας
Διαστάσεις: 100Χ150 εκ. Ta πιόνια δεν περιλαμβάνονται  

35,00 €

149,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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158,00 € / σετ

Νο 171920 
Ποδοσφαιράκι Evolution
Στιβαρό επιδαπέδιο ποδοσφαιράκι 
με 4 πόδια.
Έχει εργονομικές λαβές, καθώς 
και μετρητή σκορ στα δύο τέρματα. 
Περιλαμβάνονται 2 μπαλάκια 

Νο 232320 Τραμπάλα & τραπέζι πικ-νικ 2 σε 1
Διαστάσεις: 116Χ69Χ56 εκ.

124,00 €



Νο 233413 Ντόμινο γίγας ξύλινο 28 κομμάτια 10Χ7,5Χ1,5 εκ.

21,00 €

Νο 233414 Ξύλινο 4 in line Διαστάσεις: 60Χ48Χ22 εκ. / 42 πιόνια 6,2 εκ. 

22,00 €
41,00 €

Νο 238441 Τραπεζάκι πικ νικ μικρό 
Διαστάσεις 74Χ80Χ46 εκ.

Νο 238442 Τραπεζάκι πικ νικ μεγάλο
Διαστάσεις 90Χ90Χ54 εκ.

73,00 €

105,00 €

112,00 €

Νο 232372 Τραπέζι πικ - νικ μεγάλο
Βάση με μορφή πέτρας. Θέσεις: 6
Περιλαμβάνεται ομπρέλα εξαγωνική 152 εκ.
Διαστάσεις: 103,5Χ109Χ183 εκ. ύψος

Νο 232330 Τραπέζι πικ νικ Happy
Περιλαμβάνεται τετράγωνη ομπρέλα 107 εκ. Θέσεις: 4, Διαστάσεις: 73x94x48 εκ.

64,00 €

Τραπέζια πικ - νικ

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
516
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Νο 232367 Mega 4 in line
Διαστάσεις: 122X57X117 εκ ύψος

198,00 €

Mega 4 in Line  



Συνθετικός χλοοτάπητας

Σύστημα κατάλληλο για 

διαμόρφωση εξωτερικού χώρου

Παιδικών Σταθμών 

Απόλυτα ασφαλές & υποαλλεργικό
ύψος πέλους 6, 10,15 ή 25 χιλ. 
υπόστρωμα από λάτεξ
χρώμα αναλλοίωτο 
ανθεκτικό σε όλες τις καιρικές συνθήκες
εύκολη τοποθέτηση
εύκολη συντήρηση 
5 χρόνια εγγύηση 

Οι παραπάνω τιμές αφορούν
μόνο προμήθεια χλοοτάπητα.
Τα ρολά έχουν πλάτος 4 μ.
Προαιρετικά ύλικά για την 
τοποθέτηση:
συγκολλητική ταινία και 
κόλλα πολυουρεθάνης.
Νο 233496 Συγκολλητική ταινία
 

Συνθετικός χλοοτάπητας

37,00 € / τ.μ.

55,00 € 

Νο 233484 
Garden grass 6 χιλ.
Ίνα πολυπροπυλαινίου 

Νο 233485 
Garden grass 10 χιλ.
Ίνα πολυπροπυλαινίου 

Νο 233486 
Garden grass  25 χιλ.
Συνδυασμός πράσινης 
μονόκλωνης ίνας 
πολυευθλαινίου & σγουρή 
πράσινη ίνα πολυπροπυλαινίου 

Νο 233487 
Garden grass 35 χιλ.
Συνδυασμός πράσινης 
μονόκλωνης ίνας 
πολυεθυλαινίου & σγουρή 
καφέ ίνα πολυπροπυλαινίου 

Νο 233488 
Garden grass 40 χιλ.
Συνδυασμός πράσινης 
μονόκλωνης ίνας 
πολυεθυλαινίου & σγουρή 
καφέ ίνα πολυπροπυλαινίου 

27,90 € / τ.μ. 24,90 € / τ.μ. 17,90 € / τ.μ. 13,50 € / τ.μ.   9,00 € / τ.μ. 

38,00 € / τ.μ.

39,00 € / τ.μ.

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Δάπεδα ασφαλείας

Δάπεδο ασφαλείας σε πλάκες διαστάσεων: 50Χ50 εκ. 
και πάχος 40, 45 και 50 χιλ. Διαθέσιμα χρώματα: πράσινο και κεραμυδί

Νο 233491 Πλακίδιο ασφαλείας πάχους 40 χιλ.
Νο 233492 Πλακίδιο ασφαλείας πάχους 45 χιλ.
Νο 233493 Πλακίδιο ασφαλείας πάχους 50 χιλ.

Νο 233497 Κόλλα πολυουρεθάνης 10 kg

Οι τιμές των πλακιδίων δεν περιλαμβάνουν έξοδα αποστολής 
και τοποθέτησης
Οι συνδετικοί πείροι τοποθέτησης περιλαμβάνονται 

δ
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1,60 €  / μ.

Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και πολυουρεθάνης. Η άνω στρώση της κάθε

πλάδας υπόκειται σε ειδική επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, EPDM κατά την παραγωγή, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε 

φθορά λόγω τριβής. Οι άνω ακμές είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και η κάθε πλευρά έχει εργοστασιακές οπές για την εφαρμογή 

συνδετικών πείρων, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συνδεσμολογία. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου είναι 

διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων.

Φέρει πιστοποίηση εργοστασιακής παραγωγής κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, και ISO 50001:2011 

Το δάπεδο ασφαλείας πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου ΕΝ71-3:2013. Συνοδεύεται από Έκθεση ταξινόμησης αντίδρασης στη 

φωτιά ως προς ΕΝ13501-1, σύμφωνα με την οποία το υλικό ταξινομείται  στην κατηγορία Ε_fl. 

Συνοδεύονται επίσης  από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χημικών Αναλύσεων για την περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς 

Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία πρέπει να είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) όπως ισχύει.

Πλάκες διαστάσεων: 50Χ50 εκ. 

Ανώτατα όρια πτώσης 
Δάπεδο πάχους 4 εκ.: Ύψος πτώσης: 130 εκ. Δάπεδο πάχους 4,5 εκ.:  Ύψος πτώσης: 140 εκ. 
Δάπεδο πάχους 5 εκ.: Ύψος πτώσης: 150 εκ.  

new



Νο 232317 Τραμπάλα αλογάκι
Διαστάσεις: 120Χ34Χ47 εκ.

Νο 232331 Τραμπάλα χελωνάκι
Διαστάσεις: 133X33 εκ.

Νο 238305 Τραμπάλα κοτοπουλάκια
Διαστάσεις: 120Χ38Χ54 εκ.

63,00 €

53,00 €

79,00 €

Νο 238357 Rockin horse
Διαστάσεις: 85Χ29Χ43 εκ.  28,00 €

Διαθέσιμο σε 2 χρώματα

Νο 238345 Τραμπάλα διπλή Πόνυ
Διαστάσεις: 115Χ45Χ47 εκ.

Νο 238346 Τραμπάλα διπλή κοκοράκια
Διαστάσεις: 115Χ45Χ47 εκ.

37,00 €

37,00 €

Νο 238444 Play upΤραμπάλα 
Διαστάσεις: 121X39X37 εκ. 71,00 €

Νο 238307 Τραμπάλα Happy Dino
Διαστάσεις: 101X40X38 εκ.

28,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Τραμπάλες

Νο 238347 Τραμπάλα αλογάκι Νο 238348 Τραμπάλα ελεφαντάκι

68 εκ. 68 εκ.

23,50 €

23,50 €



Τραμπάλα twisterΝο 232325 Τραμπάλα 4 θέσεων
Διαστάσεις: 234Χ60Χ97 εκ. 

Νο 232326 Τραμπάλα Twister
Διαστάσεις: 200X88X70 εκ. 

Νο 232346 
Τραμπάλα Seater Totter

184,00 €

115,00 €

45,00 €

51,00 €

Νο 232397 Τραμπάλα ζωάκι Trabalino
Διαστάσεις: 100Χ40Χ45 εκ. 

Νο 238362 
Τραμπάλα διπλή φώκιες
Διαστάσεις: 115X48,5X51 εκ.

34,00 €

Νο 238349 Κουταβάκι τραμπάλα με ψηλή πλάτη
 

26,50 €

Νο 238323 
Τραμπάλα μονή Ελεφαντίνο
Με αυτάκια που κουνιούνται
Διαστάσεις: 85Χ34Χ50 εκ.

55,00 €

Νο 238314
Τραμπάλα χαρούμενο ψαράκι
Πολύ γερό πλαστικό υλικό Διαστάσεις: 91Χ27Χ89εκ.

Νο 232503 Τραμπάλα Φαλαινίτσα
Για 1 έως 3 παιδιά ταυτόχρονα.

48,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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54,00 €
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Τραμπάλα 4 θέσεων



Νο 232333 Αμμοδόχος 152  εκ. με κάλυμμα 
Διαστάσεις: 152Χ152Χ24 εκ.

Αμμοδόχοι

139,00 €

Νο 238417 Αμμοχόδος χελώνα (με καπάκι)
Διαστάσεις: 109Χ119Χ38 εκ. 
 

56,00 €

Νο 232309 Βάτραχος αμμοδόχος
Διαστάσεις: 109Χ110Χ38 εκ. 

114,00 €

Κάλυμμα Άμμος για αμμοδόχο

Νο 232357  Κάλυμμα αμμοδόχου
Διαστάσεις: 112Χ112 εκ.

19,80 €

Νο 23  Άμμος για αμμοδόχο4701
Πλυμένη και στεγνωμένη
Συσκευασία 15 kg

15,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
520

π
α

ιδ
ικ

ή
 χ

α
ρ

ά new

Νο 232423 Τραπέζι άμμου και νερού δεινόσαυροι
Ηλικία: 2+. Διαστάσεις: 76,2x74,9x83,8 εκ.
Το τραπέζι χωρίζεται σε 2 μέρη, το ένα είναι για το νερό και το άλλο για την άμμο.
Περιλαμβάνονται 4 δεινόσαυροι, 2 κουβαδάκια, 1 φτυαράκι, 1 δεντράκι και 1 
ηφαίστειο το οποίο λειτουργεί και ως καπάκι για την πλευρά της αμμοδόχου. 
Η τρύπα στην βάση του τραπεζιού μπορεί να υποστηρίξει τοποθέτηση ομπρέλας. 
 

88,00 € Νο 232308 Αμμοδόχος κάβουρας
Με καπάκι για την προστασία της άμμου από την 
βροχή και τα ζώα. Διαστάσεις: 121Χ120Χ40 εκ.  
 

108,00 €

+
 

=
 Νο 232328 Σταντ με λεκάνη για νερό & άμμο

Διαστάσεις βάσης: 70Χ48Χ58 εκ. ύψος
Λεκάνη: 70Χ50Χ15 εκ. Διατίθεται με διάφανη λεκάνη  

69,00 €



Νο 232359 
Αμμοδόχος αχυβάδα 
Διαστάσεις: 180Χ87Χ20 εκ. 
(ανοιχτή)

29,00 €

Νο 232365 Αμμοδόχος  με κάλυμμαBig Vario  
Διαστάσεις: 112Χ112Χ18 εκ. 
 

79,00 €

157,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 232413 Τραπέζι κατασκευών Άμμος & νερό
Πλήρως εξοπλισμένο με διαδραστικό σύστημα γερανών
και έλεγχο κίνησης του νερού. Περιλάμβάνει μεγάλη ομπρέλα
για προστασία από τον ήλιο. Διαστάσεις: 120 x 95 x 90 εκ. 

Νο 238356 Τραπέζι νερού Πειρατικό καράβι
Κατάρτι που λειτουργεί ως συντριβάνι και άγκυρα
που ανεβοκατεβαίνει.  Περιλαμβάνονται 2 φιγούρες, 
σκάφος, καρχαρίας, σουρωτήρι, φτυάρι και κουβάς 

94,00 €

Περιλαμβάνεται το 
προστατευτικό κάλυμμα 

new

Νο 232422 Αμμοδόχος καβουράκι
Ηλικία: 18m+. Διαστάσεις: 55,9x61,9x61,6 εκ.
Αποτελείται από την αμμοδόχο με το καπάκι της και 4 αξεσουάρ
(2 κουβαδάκια και 2 φτυαράκια). Χωράει 11,3 κιλά άμμο, η οποία 
δεν περιλαμβάνεται. 

59,00 €

Τραπέζι νερού & άμμου

Νο 232336 Τραπέζι νερού & άμμου Διαστάσεις: 88Χ65Χ56 εκ.

Με μεταλλικό σκελετό και διάφανη πολυκαρβουνική λεκάνη σε
απαλό γαλάζιο χρώμα με καπάκι

179,00 €



Κυκλοφοριακή αγωγή      

Ύψος: 69 εκ. 

Νο 232350
Πλήρες σετ κυκλοφοριακής αγωγής
από πλαστικό άθραυστο υλικό υψηλής ποιότητας.

Περιλαμβάνει: 
  10 σήματα ρύθμισης κυκλοφορίας,
    6 ράβδους
    6 βάσεις
    4 κώνους 
    1 φωτεινό σηματοδότη με βάση 

Νο 50 Challenger 12V2327 Τζιπ διθέσιο 
Με σπορ σχεδιασμό, αυτό το τζιπ είναι τέλειο για 2 παιδιά
Λειτουργεί με μοτέρ και 12V επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Έχει γκάζι και ηλεκτρικό φρένο
Διαστάσεις: 113Χ82Χ82 εκ. 

 

299,00 €

Νο 51 TT 6V2327 Τζιπ μονοθέσιο 
Με σπορ σχεδιασμό, αυτό το τζιπ είναι κατάλληλο για ένα παιδάκι
Λειτουργεί με μοτέρ και 6V επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Έχει γκάζι και ηλεκτρικό φρένο. Διαστάσεις: 89,5Χ64,5Χ70 εκ. 

 

159,00 €

Νο 52 Radical Bike2327 Μηχανάκι 
Λειτουργεί με μοτέρ και 6V 

επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Έχει γκάζι και ηλεκτρικό φρένο

Διαστάσεις: 88X53X60,5 εκ. 

 

129,00 €

Νο 53 Feber2327 Κράνος παιδικό 

 

23,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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59,00 €

Μήκος: 57 εκ.  

Ηλικία: 1-5

Bobby car

Νο 232347 Bobby car κόκκινο
Διαστάσεις: 58Χ30Χ38 εκ. 
Ηλικία: 1-5 ετών 
 

55,00 €

Μήκος: 58 εκ.  

Νο 234715 Διάβαση πεζών
Διαστάσεις: 130Χ78 εκ.   18,50 €

Νο 234716 Κώνος κυκλοφορίας 30 εκ. 

 

7,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Κυκλοφοριακή αγωγή

Νο 234622 Bobby car Sport racing
Διαστάσεις: 58Χ30Χ38 εκ. 
Ηλικία: 1-5 ετών 

68,00 €

Ηλικία: 1-5

Bobby car Sport racing

Νο 238361 Bobby car Girlie ροζ
Διαστάσεις: 58Χ30Χ38 εκ. 
Ηλικία: 1-5 ετών 
 

55,00 €

new
Ηλικία: 1 - 5

Νο 238360 Bobby car λαχανί
Διαστάσεις: 58Χ30Χ38 εκ. 
Ηλικία: 1-5 ετών 55,00 €

new

Ηλικία: 1 - 5

Νο 232770 Trailor Bobby car 
Μήκος: 49 εκ.

32,00 €

Bobby car Rb3 blue

Ηλικία: 1-5

Νο 232363 Bobby car Rb3 blue
Διαστάσεις: 58Χ30Χ38 εκ. 
Ηλικία: 1-5 ετών 
 



Νο 234685 Προστατευτικά παπουτσιών (ζεύγος)

 

11,40 €

Νο 234686 Φωτάκι Led με κόρνα
 

10,90 €

Νο 234687 Φωτάκι & ήχος άμεσης δράσης
 

9,90 €

Νο 234688 Μίζα με κλειδί & ήχο
 

10,90 €

Νο 234689 Κόρνα
 

9,90 €

Φωτάκι Led με κόρνα

Φωτάκι & ήχος άμεσης δράσης

Μίζα με κλειδί

Κόρνα
Κράνος

Νο 232366 Κράνος παιδικό
 

13,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 234717 Γιλέκο τροχονόμου κίτρινο  
 

3,90 €



Ηλικία: 3+

Νο 232777 Bobby Quad με 4 ρόδες
Μήκος: 68 εκ.

Για μεγαλύτερα παιδιά!

85,00 €

Κατάλληλα για χρήση σε πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής

Νο 234625 Μηχανάκι Big Racing Trike
 Μήκος: 67 εκ. Ύψος: 46 εκ.  

Ηλικία: 1,5+

49,00 €

Ηλικία: 1,5+

Νο 234626 Μηχανάκι Big Street Trike
 Μήκος: 62,5 εκ. Ύψος: 43,5 εκ.  

54,00 €

Νο 238445 Αμάξι Turbo coupe 
Με τροχό μπροστά που επιτρέπει 
περιστροφή 360 μοιρών. Με τροχούς
από ειδικό ελαστικό για αθόρυβη κίνηση.
Με αφαιρούμενο δάπεδο που το μεταρέπει
σε ποδοκίνητο όχημα.
Μέγιστο βάρος: 22,50 κιλά
Διαστάσεις: 49x91,5x89 εκ.   

97,00 €

Νο 238447 
Αστυνομικό όχημα Turbo

Με τροχό μπροστά που επιτρέπει 
περιστροφή 360 μοιρών. Με τροχούς

από ειδικό ελαστικό για αθόρυβη κίνηση.
Αφαιρούμενο δάπεδο που το 

μεταρέπει σε ποδοκίνητο όχημα.
Μέγιστο βάρος: 22,50 κιλά
Διαστάσεις: 49x91,5x89 εκ.   

107,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 232766 Unimog forest με πεντάλ   
Πράσινο. Ηλικία: 3-8. Διαστάσεις: 130x54x73 εκ.
Διαθέτει σύστημα ρυμούλκησης. 

207,0
0 €

Νο 232767 
Unimog fire με πεντάλ   
Κόκκινο. Ηλικία: 3-8. Διαστάσεις: 118x54x81 εκ.
 

230,0
0 €

Ηλικίες: 3-8

Ηλικίες: 3-8
Για μεγαλύτερα παιδιά!new

new



Νο 232354 
Τρακτεράκι Porsche diesel

Νο 232380 Τρακτεράκι - φορτωτής Claas με τρέιλορ Ηλικίες: 3-5

Νο 232358 Τρακτέρ φορτωτής John XL
Με πεντάλ και φορτωτή

Ηλικίες: 3-5

Ηλικίες: 3-5

  143,00 €

  119,00 €

  178,00 €

Ηλικίες: 3-5

78,00 €

Νο 238446 Τρακτέρ με πεντάλ Step2
 Μέγιστο βάρος αναβάτη: 32 κιλά Διαστάσεις: 52Χ75Χ71 εκ.

Ηλικίες: 3-6 ετών 

85,00 €

Ηλικίες: 3-6

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 232355 Τρακτέρ με τρέιλερ
Διαστάσεις: 136Χ56Χ45 εκ.
Με πεντάλ και καρότσα 

Νο 232378 Τρακτέρ Fendt με καρότσα μπροστά
Διαστάσεις: 102Χ46Χ54 εκ. Ηλικίες: 3-5 ετών

  145,00 €

new



Νο 238320 Φορτηγάκι ποδοκίνητο

Νο 232377 Tρέιλορ Cozy coupe

Ηλικία: 1,5 - 5 ετών

Νο 232381 Αμαξάκι Cozy coupe

109,00 €

77,00 €

29,00 €

Νο 238420 Αμαξάκι Cozy coupe Dino
 Διαστάσεις: 41Χ77Χ82 εκ. / Ποδοκίνητο 

77,00 €

Νο 238431 
Αμαξάκι Cozy coupe Πασχαλίτσα
Διαστάσεις: 41Χ77Χ82 εκ. / Ποδοκίνητο 

77,00 €

Διαστάσεις: 41Χ77Χ82 εκ. / Ποδοκίνητο 

Νο 238448 
Όχημα ποδοκίνητο Ease ride
Με τροχό μπροστά που επιτρέπει 
περιστροφή 360 μοιρών. 
Με τροχούς από ειδικό ελαστικό 
για αθόρυβη κίνηση.
Με αφαιρούμενο δάπεδο που 
το μεταρέπει σε ποδοκίνητο όχημα.
Μέγιστο βάρος: 22,50 κιλά
Διαστάσεις: 44,5 x 71,5 x 88 εκ. ύψος  

88,00 €

77,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 238456 Αστυνομικό αμάξι Coupe
Διαστάσεις: 41Χ77Χ82 εκ. / Ποδοκίνητο 

Ηλικίες: 3-8

Νο 232768 Τρακτέρ John Deere   
Πράσινο. Ηλικία: 3-8. Διαστάσεις: 114x52,5x65,5 εκ.
Με πεντάλ. 

173,00 €

new



No 232383 Ποδήλατο ease ride large
Νο 232361 Ποδήλατο easy ride medium

Size: Large ηλικίες: 5-7 ετών Size: Medium ηλικίες: 4-5 ετών

Βάρος: έως 40 kg

Πολύ ανθεκτικά!

No 238350 Ποδήλατο ταξί

Διαστάσεις: 117Χ55Χ59 εκ.
Βάρος: έως 50 kg

No 238354 Ποδήλατο walking bike

Βάρος: έως 40 kg

Διαστάσεις: 88X46X67 εκ.

No 238352 Ποδήλατο pick up
Διαστάσεις: 110Χ55Χ54 εκ.
Βάρος: έως 50 kg

No 238351 
Trailer για ποδήλατα
Διαστάσεις: 89Χ55Χ35 εκ. 

No 238353 Push scooter

  172,00 €

  159,00 €

  119,00 €

  215,00 €

  129,00 €

  189,00 €

  129,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Medium



Νο 232781 Ποδήλατο ισορροπίας

 

38,00 €

54,50 €

Νο 292928 Βέσπα  Classic
Από ανθεκτικό πλαστικό υλικό. 
Διαστάσεις: 48 x 59 εκ.
Ηλικία: 1,5 +

Νο 292930 Σκουτεράκι  bebe
Από ανθεκτικό πλαστικό υλικό, με 3 ρόδες.
Μήκος: 58 εκ. Ηλικία: 1,5+

39,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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new

Νο 293560
Ποδηλατάκι τρικυκλο Α28 Λευκό
Ηλικία: 3-5.Διαστάσεις: 56x48.5x39,5 εκ. 
Διαθέτει μεγάλους τροχούς, εργονομικό 
κάθισμα, πηδάλια και κόρνα. 
Δυνατότητα τοποθέτησης του καθίσματος σε 2 θέσεις. 
Δεν διαθέτει φρένο Ανώτατο όριο βάρους: 20 kg. 
  

 

27,30 €

new

Νο 232412
Ποδήλατο ισορροπίας κόκκινο 
Ηλικία: 2-5.  Διαστάσεις: 76x39x48 εκ.
Ρυθμιζόμενο ύψος τιμονιού και σέλας
Ιδανικό για την εκμάθηση της ισορροπίας  

44,40 €

new

Νο 232762 Ποδήλατο Mini Viking
Πολύ ανθεκτικό στη σκληρή χρήση
Με μεταλλικό σκελετό

94,00 €

Πολύ ανθεκτικό

new

No 293562
Ποδηλατάκι τρίκυκλο Α30 Κόκκινο

No 293561
Ποδηλατάκι τρίκυκλο Α30 Γαλάζιο

   

27,90 €

27,90 €

Νο 232779
Ποδήλατο ισορροπίας ξύλινο
Ηλικία: 3+. Διαστάσεις: 85x58x40 εκ.

54,90 €

new

new

Πολύ γερά, σταθερά, τρίκυκλα ποδηλατάκια

 

Νο 232783 
Ποδηλατάκι  γαλάζιοBe move 

Νο 232784 
Ποδηλατάκι Be move ροζ

 

 

51,00 €

51,00 €



Ενισχυμένοι τροχοί (με φρένο)
για εύκολη μετακίνηση   

No 232391 Βαγονέτο μεταλλικό εξωτερικού χώρου  
Διαστάσεις: 85X65X78 εκ. 

No 232390 
Ραφιέρα τροχήλατη εξωτερικού χώρου διπλή

 Διαστάσεις: 95Χ54Χ107 εκ.

239,00 €

245,00 €

ΠΡΟΣΟΧΗ παίζουν παιδιά !!!

19,00 €

No 238395 Βαγονέτο μεταλλικό εξωτερικού χώρου με καπάκι  
Διαστάσεις: 117X75X89 εκ. Φέρει υποδοχή για κλειδαριά

227,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
530 
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Ενισχυμένοι τροχοί (με φρένο)
για εύκολη μετακίνηση   

Νο 232324 Πινακίδα ασφαλείας
Ανθρωπάκι με σημαία που τραβάει την προσοχή των οδηγών
Διαστάσεις: 81Χ60 εκ.



13,50 €

Νο 232774 Καρότσι κηπουρού με γάντια & εργαλεία

23,90 €

59,00 €

Νο 234672 Waterplay Πιάσε τα παπάκια
Διαστάσεις: 89Χ51,5 εκ. Περιλαμβάνονται 6 παπάκια και 2 καλάμια
Κάθε παπάκι είναι αριθμημένο στο κάτω μέρος.
Τουρμπίνα νερού που λειτουργεί με μπαταρίες προκειμένου να 
υπάρχει ροή στο νερό.

43,00 €

Νο 234642 Τσουγκράνα φύλλων Bosch
Μήκος: 90 εκ.
 

4,40 €

Νο 2346 2 0
Τρόλεϊ κηπουρού 
με εξαρτήματα
Διαστάσεις: 
26X33X50,5 εκ.

 

11,50 €

Νο 234641 
Χλοοκοπτική μηχανή Bosch
Διαστάσεις: 66X25X49 εκ.
 

Νο 234621 Σετ κηπουρού 
16 εξαρτήματα 

10,20 €

13,90 €

Νο 242502 Καλάθι κηπουρικής
Περιλαμβάνει 8 εργαλεία
Διαστάσεις: 23Χ16Χ23 εκ. 
 

6,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
531 
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Νο 234671 
Κέντρο παιχνιδιού Waterplay
Διαστάσεις: 125Χ94Χ25 εκ. 



Νο 234678 Καρότσι Playground
Διαστάσεις: 110Χ56,5Χ25 εκ. 

39,90

Νο 234616 Καρότσι άμμου

64 εκ.

  18,20 €

Νο 234600 Κράνος   4,40 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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new

58,00 €Νο 232421 Peppy τρέϊλερ χειρός 
Ηλικία:3+   Διαστάσεις: 68x30x60 εκ. 
Κατασκευασμένο από πλαστικό, πολύ ανθεκτικό 
Μέγιστο βάρος φορτίου:  50 κιλά.  

Νο 264115 
Καλούπια άμμου 3D ζωάκια μεγάλα 
Ηλικία: 12m+. 
Μήκος:17 εκ. (αλογάκι) & 30 εκ. (αλιγάτορας)
Ύψος: 11,5 εκ. (γατούλα) & 14 εκ. (Λιοντάράκι)
  

Νο 264114 
Καλούπια άμμου 3D ζωάκια μικρά 
Ηλικία: 12m+. 
Μήκος:10 εκ. (αλογάκι) & 15,5 εκ. (αλιγάτορας)
Ύψος: 7 εκ. (γατούλα) & 8,5 εκ. (Λιοντάράκι)
  

9,50 €

Νο 234735 
Αδιάβροχη ολόσωμη φόρμα
Ηλικία: 3+. Μέγεθος: Medium. Ύψος: 80 εκ.
Κατάλληλη για παιχνίδι στην άμμο

13,90 €

6,40 €

Νο 234736 Χαλάκι - τσάντα παιχνιδιού
Ηλικία: 3+. Διάμετρος: 150 εκ. 

26,90 €

new

new
new

No 234724 Σετ 5 ρολά άμμου
5 διαφορετικά σχέδια 
Διαστάσεις: 14,5Χ18Χ8 εκ. 

17,90 €

Φόρμα για παιχνίδι στην άμμο

new



No 234712
Ελικόπτερο Viking Μήκος: 26 εκ.

Περιλαμβάνονται 3 φιγούρες

18,50
No 234711
Αεροπλάνο Viking Μήκος: 30 εκ.

Περιλαμβάνονται 2 φιγούρες

14,90

85,00 €

Σετ 4 οχήματα - φορτηγά

No 2347  27
Όχημα Ταξί Viking
Περιλαµβάνονται 2 φιγούρες. 
Μήκος: 25 εκ. 

No 2347 Safari Viking28 Τζιπ  
Περιλαµβάνονται 4 ζωάκια και 1 φιγούρα.
Μήκος: 28 εκ. 

13,90 €

17,90 €

No 2347 6 Viking2 Φορτηγό 
Περιλαµβάνεται μία φιγούρα. Μήκος: 25 εκ. 

14,50 €

No 234730 
Σχολικό λεωφορείο Viking
Περιλαµβάνεται 1 φιγούρα.
Μήκος: 21 εκ. 

9,40 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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No 234640 
Super truck σετ 4 Viking
Σετ 4 οχήματα 
Φορτηγό: 34 εκ. 
Μη αποσπώμενες ρόδες

Νο 252023
Μπετονιέρα μεγάλη με 2 φιγούρες
Ηλικία: 12m+. Μήκος: 28 εκ.

19,50 €

newnew

Νο 252048
Jeep πράσινο με 2 φιγούρες
Ηλικία: 12m+. Μήκος: 28εκ.
 

16,00 €

Νο 2520  αστυνομικό 49 Ferry boat 
Ηλικία: 12 m+. Μήκος: 28 εκ.

18,90 €

new



No 234607 Φόρμες άμμου γεωμετρικά σχήματα μεγάλα

No 232789  Σετ άμμου (3 τεμ) 
No 234611 Σπάτουλες άμμου σετ 2 τεμ. 

No 234617 Φόρμες άμμου ζωάκια (4 τεμ.)
No 234613 
Φόρμες μεταφορικά μέσα (3 τεμ.) No 232776 Φόρμες κρουασάν (3 τεμ.)

No 234618 Φόρμες ήλιος, πασχαλίτσα κλπ 

No 234606 Κουβαδάκι καστράκι 15Χ17 εκ. 

5 τεμ. 

Άθραυστα!

Φόρμες άμμου

  2,90 €

(4 τεμ.)

  5,50 €

  3,40 €

4,60 €

4,90 €

4,40 €

4,20 €

4,00 €

4,80 €

No 234710 Φόρμες άμμου σετ σχήματα
8 σχήματα / 16 τεμάχια 

4,40 €

Διαστάσεις 
τετράγωνου: 9Χ9 εκ.

Διαστάσεις τετράγωνου: 20Χ20 εκ. 

No 234603 Μυστρί άμμου 1,80 €

No 234601 Χωνάκια παγωτού άμμου
5 τεμ.

4,50 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 234737 
Καλούπι άμμου λαγουδάκι 
Διαστάσεις: 11,5x9,5x3 εκ.

  

1,10 € / τεμάχιο

No 234612 
Φόρμες πατούσες, χεράκια, φατσούλες 
(6 τεμ.)

Φόρμες άμμου



Νο 232806 Κουβαδάκι Summer time

1,00 €

17 εκ.

No 232796 Κουβαδάκι 
Νο 232797 Σέσουλα
Νο 232799 Σήτα
Νο 232794 Σπάτουλα
Νο 232798 Φτυαράκι
Νο 234604 Τσουγκράνα  

No 232794

No 232797

No 232799

Άθραυστα!

No 234675 Kουβαδάκι άμμου Zoo
Διάμετρος: 16 εκ. Διαθέσιμο σε 4 χρώματα

Παιχνίδια άμμου

Παιχνίδια άμμου

No 234605 Φτυαράκι άμμου 28 εκ. 

No 234662 Μίνι Kουβαδάκι άμμου Zoo
Διάμετρος: 14 εκ. Διαθέσιμο σε 4 χρώματα

Μίνι κουβαδάκια

No 234663
Μίνι Φτυαράκι άμμου 22 εκ. 

No 234604 No 232798

  3,40 €

  1,80 €

  1,20 €

  1,00 €

  1,00 €

  1,00 €

0,90 €

  2,50 €0,90 € 2,10 €

Διάμετρος: 20 εκ.
Ύψος: 17,5 εκ.

Μη αποσπώμενη λαβή
Πολύ γερό

Νο 232807 
Φτυαράκι & τσουγκράνα 
Summer time set

0,90 €

No 232796

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Άθραυστα!



No 234679 Σετ φτυάρι & τσουγκράνα 50 εκ. 

50 εκ. 

5,30 €

No 234676 Ποτιστήρι διάφανο
Διάστάσεις: 21Χ6,5Χ15 εκ. / 0,5 lt 

2,80 €

Νο 232795 Ποτιστήρι 0,5 lt
  3,30 €

Νο 234639 Ποτιστήρι 1,5 lt

4,70 €

No 234614 
Μύλος νερού & άμμου χελώνα

7,40 €

No 232775  
Μύλος νερού και άμμου

6,70 €

No 234615 Bάρκα Ηαmburg

31 εκ.

No 234619 
Bαρκάκι διασωστικό

20 εκ.

  5,90 €

  2,90 €

Νο 232810
Σετ άμμου 6 τεμαχίων
Περιλαμβάνει κουβαδάκι,
σήτα, φτυαράκι, τσουγγράνα
και 2 φόρμες άμμου

  2,95 €

Νο 232811 Σετ άμμου 7 τεμαχίων
 Περιλαμβάνει κουβαδάκι, ποτιστήρι, σήτα, φτυαράκι, 

τσουγγράνα και 2 φόρμες άμμου

  4,20 €

διάφανα

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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No 234720 Φόρμα Πυραμίδα

Φόρμες άμμου - μνημεία

No 234721 Φόρμα Ταζ μαχάλ No 234722 Φόρμα Παρθενώνας

14Χ14 εκ.
17Χ17 εκ. 16Χ13 εκ. 18Χ18 εκ.

1,90

1,90 1,90

1,90

Νο 232804 Φορτηγάκι Camion small

Νο 232802 Φορτηγό Camion Power

Νο 232805 Φορτωτής Camion small

Νο 232803 Φορτωτής Camion Power

Νο 232801 Φορτηγό Camion XL

28 εκ.

28 εκ.

4,10 € 4,10 €

18,90 €

Μέγεθος: XL

Μήκος: 75 εκ. / Πολύ γερό!

48 εκ.
7,60 €

6,60 €

Νέα οικονομική σειρά

48 εκ.

No 234725 
Μεγάλη νταλίκα με αυτοκίνητα
Περιλαµβάνει δύο µεγάλα αυτοκίνητα. 
Ράμπα ανοιγόμενη. Το φορτηγό αποσυνδέεται 
από το ρυµουλκόµενο τµήµα.

41,00 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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No 234723 Φόρμα Πυραμίδα Μάγια



Νο 234733 
Πυροσβεστική Mini Gowi
Διαστάσεις: 14x9x18,5 εκ.  

9,50 €

Νο 234734
 Όχημα Roadconstruction 

Mini Gowi
Διαστάσεις: 14x9x11εκ.  

8,90 €

No 234608 Super tractor  
Διαστάσεις: 83X34X32 εκ.

No 234637 Φορτωτής άμμου χειρός
Διαστάσεις: 22Χ20Χ11 εκ.

22 εκ.

29,90 €

7,80 €

No 234705 
Φορτηγάκι Mini Gowi
Διαστάσεις: 15,5X9X10 εκ.

No 234706 
Μπετονιέρα Mini Gowi
Διαστάσεις: 16Χ9Χ11 εκ.

No 234707 
Ασθενοφώρο Mini Gowi
Διαστάσεις: 14X9X11 εκ.

  8,90 €
  8,90 €

  8,90 €
No 234708
Τρακτέρ Mini Gowi
Διαστάσεις: 14Χ10Χ10 εκ.

 
Λάστιχα με αέρα!

No 234631 Φορτηγό Giant truck
Διαστάσεις: 43Χ32Χ28 εκ.

43 εκ.

29,90 €

  8,90 €

No 234620
Εκχιονιστικό Gowi
Διαστάσεις: 28,5Χ16Χ19,5 εκ.   29,90 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
538

π
α

ιχ
ν
ίδ

ια
 α

υ
λ
ή

ς
Ηλικία: 12m+. 

newnew

15,5 εκ. 16 εκ. 14 εκ. 14 εκ.

14 εκ.

14 εκ.

83 εκ.

28,5 εκ.



No 234634 Eκσκαφέας Gowi
Διαστάσεις: 37,5Χ16Χ17,5 εκ.

37,5 εκ.

43,5 εκ.

No 234632 Φορτηγό Gowi
Διαστάσεις: 32Χ17Χ18 εκ.

No 234633 Φορτωτής Gowi
Διαστάσεις: 34Χ16Χ14,5 εκ. 

34 εκ.

No 234636 Απορριμματοφόρο Gowi
Διαστάσεις: 31Χ16Χ23 εκ.

No 234629 Ασθενοφόρο Gowi
Διαστάσεις: 25Χ16Χ20 εκ.

No 234630 Περιπολικό Gowi
Διαστάσεις: 25Χ16Χ20 εκ.

No 234628 Πυροσβεστική Gowi
Διαστάσεις: 25Χ16Χ46 εκ.

No 234638 Μπετονιέρα Gowi
Διαστάσεις: 26,5Χ15,5Χ193 εκ.

32 εκ.

No 234635 Tρακτέρ ρεμούλκα Gowi
Διαστάσεις: 43,5Χ16Χ15,5 εκ.

31 εκ.
26,5 εκ.

25 εκ.

25 εκ.

25 εκ.

Άθραυστα!

Άθραυστα!

Άθραυστα!

  15,40 €

  16,90 €

25,50 €

22,50 €

23,50 €

  13,90 €

24,50 €

24,50 €
25,50 €

No 234624 Φορτηγό ρεμούλκα Gowi
Διαστάσεις: 45,5X16X22,5 εκ.

45,5 εκ.

  25,90 €

No 234655 Βυτιοφόρο Gowi
Διαστάσεις: 27Χ19,5Χ16 εκ.

21,50 €

27 εκ.

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Οχήματα πολύ ανθεκτικά με μη αποσπώμενες ρόδες!



36,00 €

 
Oχήματα Big power

46 εκ.

No 234664 Φορτηγό Big power maxi truck
Διαστάσεις: 46Χ32Χ30 εκ. 
 

Νο 232792 Εκσκαφέας γίγας  Big Power
Από ανθεκτικό πλαστικό υλικό. Διαστάσεις: 33,5 x 63 εκ.

42,50 €

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Νο 232782 Φορτηγό γίγας
Διαστάσεις: 54Χ34Χ45 εκ. 
Πολύ γερό και ανθεκτικό

46,00 €

Νο 232793 Φορτηγό με εκσκαφέα Big Power 
Από ανθεκτικό πλαστικό υλικό. Διαστάσεις: 20 x 43 εκ.

21,90 €

No 234681 
Φορτωτής mini Big power  
Διαστάσεις: 24X10X16 εκ. 
 

11,50 €

 
Μini oχήματα Big power

No 234680 
Φορτηγό mini Big power  
Διαστάσεις: 16X10X12 εκ. 
 

11,50 €

Νο 2327 Αμάξι σπορ με τρέιλερ και άλογο 90 
Από ανθεκτικό πλαστικό υλικό. Μήκος: 29 εκ. 

18,90 €

Οχήματα πολύ ανθεκτικά με μη αποσπώμενες ρόδες!



No 234657 Φορτωτής Big power
Διαστάσεις: 47Χ20Χ23 εκ.

No 234658 Φορτηγό Big power
Διαστάσεις: 33Χ20Χ23 εκ.

No 234659 Φορτωτής ρεμούλκα Big power
Διαστάσεις: 66Χ20Χ23 εκ.

 
Ανατρεπόμενη 
καρότσα!

Άθραυστα!

Άθραυστα!

24,00 €
24,00 €

35,90 €

Άθραυστα!

33 εκ.

47 εκ.

66 εκ.

Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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No 234656 Εκσκαφέας Big power
Διαστάσεις: 67Χ20Χ25 εκ.

67 εκ.

24,00 €

new

No 234654 Πυροσβεστική Big power
Διαστάσεις: 31Χ20Χ26 εκ.

24,00 €
31 εκ. 

new

No 234729 
Πλοίο πειρατικό Viking
Περιλαµβάνεται 1 φιγούρα και κανόνι Μήκος: 37 εκ. 

22,00 €



Στις  τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
542

α
ξε

σ
ο

υ
ά

ρ
 γ

ρ
α

φ
εί

ο
υ

Νο 162263 
Καλόγηρος VELA
(σκελετός χρωμίου)

Ύψος: 175 εκ. 

Νο 162281 
Μεταλλική βάση μονάδας 
Η/Υ τροχήλατη
Διαστάσεις: 50Χ21Χ39 εκ. 

Νο 162280
Πλαστική βάση μονάδας Η/Υ τροχήλατη
Διαστάσεις: 22-33X32X15,5 εκ. 
To πλάτος του είναι ρυθμιζόμενο ανάλογα
με το πλάτος της μονάδας σας
Διαθέσιμα χρώματα: λευκό & μαύρο

Νο 162264 Υποπόδιο   21,00 €

59,00 €

  28,00 €

Νο 162265 Υποπόδιο Fellowes

46,00 €
23,00 €

Νο 162285 
Πίνακας ανακοινώσεων
Μαγνητικός με συνθετικό τζάμι  κλειδί&
Διαστάσεις: 70Χ100 εκ. 

Νο 162287 
Πίνακας ανακοινώσεων
Με φελλό, συνθετικό τζάμι και κλειδί
Διαστάσεις: 52Χ70 εκ. 

139,00 €

121,00 €

Νο 162286
Πίνακας ανακοινώσεων μαγνητικός με πορτάκι
Συνθετικό τζάμι και κλειδί στην πόρτα
Διαστάσεις: 68Χ51Χ5 εκ. 

Νο 162284
Πίνακας ανακοινώσεων μαγνητικός με πορτάκι
Συνθετικό τζάμι και κλειδί στην πόρτα
Διαστάσεις: 100Χ70Χ5 εκ. 

81,00 €

49,00 €

Νο 111320 Πίνακας φελλού  90Χ60 εκ. 

 120Χ90 εκ.Νο 111321 Πίνακας φελλού

19,00 €
πλαίσιο αλουμινίου

31,00 €

Πίνακας φελλού

Περισσότερες διαστάσεις στη σελ. 82

Νο 162270
Καλόγηρος μεταλλικός 
μαύρος

38,00 €

Νο 162271
Καλόγηρος μεταλλικός 
ασημί

39,50 €
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  56,00 €

139,00 €

203,00 €
209,00 €
220,00 €
226,00 €

  75,00 €
  84,00 €
 90,00 €
  96,00 €

 129,00 € 212,00 €  339,00 €  

 177,00 € 179,00 € 296,00 €  513,00 €
216,00 € 299,00 € 355,00 € 399,00 €

119,00 € 

Νο 162146 
120Χ60Χ72 εκ.

Νο 162147 100Χ60Χ72 εκ.

120Χ60Χ72 εκ. Νο 162148 

σταθμοί εργασίας

προέκταση γωνία 90 Ο

συρταριέρα
τροχήλατη

τροχήλατο 
βοηθητικό

βοηθητικά - προεκτάσεις

έπιπλο
φωτο/κού

βάση
Η/Υ

βάση
Η/Υ

ποδιά γραφείου

ράφι πληκτρολογίου

90Χ45Χ80 εκ.

Όλα τα ερμάρια φέρουν καπάκι στο επάνω μέρος!

125,00 €

108,00 €

130,00 €
140,00 €
170,00 €

3 συρτάρια 

Νο 162140 180Χ80Χ72 εκ.
160Χ80Χ72 εκ.Νο 162141 
140Χ80Χ72 εκ.Νο 162142 
120Χ80Χ72 εκ.Νο 162143 
80Χ80Χ72 εκ.Νο 162144    

Νο 162150 180Χ80Χ72 εκ.
160Χ80Χ72 εκ.Νο 162151 
140Χ80Χ72 εκ.Νο 162152 
120Χ80Χ72 εκ.Νο 162153 

Νο 162154 180 εκ.
160 εκ.Νο 162155 
140 εκ.Νο 162156 
120 εκ.Νο 162157 

Νο 162161 Νο 162162

Νο 162172 Νο 162171

Νο 162174

Νο 162164 Νο 162166Νο 162165 Νο 162167 Νο 162180 Νο 162181Νο 162169Νο 162168 Νο 162182

293,00 € 

293,00 € 

Νο 162173 
120Χ60Χ72 εκ.

Νο 162186 Νο 162187

205,00 € 
53,00 € 

66,00 € 

Νο 162190  Νο 162191 

160Χ160Χ72 εκ.

γραφεία

γραφεία

80Χ60Χ72 εκ.

449,00 € 
334,00 € 

211,00 €

84Χ58Χ59 εκ.
3 συρτ +1 ντουλ. 

Νο 162159

Νο 162160 80Χ60 εκ.

 80Χ80 εκ. Νο 162163

109,00 € 

71,00 € 

71,00 € 

90Χ45Χ196 εκ.45Χ45Χ157 εκ. 90Χ45Χ157 εκ.

Γραφεία
Από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης και PVC 
περιμετρικά. Πάχος επιφάνειας γραφείου: 25 χιλ.
ποδιών: 25 χιλ. και ποδιάς: 18 χιλ. 

Βιβλιοθήκες
Σκελετός από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης 18 χιλ.
σε χρώμα γκρι ανθρακί ή μεταλλικό ασημί.
Πάχος πλαϊνών & ραφιών: 18χιλ. Πάχος πλάτης: 10χιλ. 
Πόρτες μελαμίνης: 18χιλ.

Διαθέσιμα χρώματα
Κερασιά, Οξιά, Σφένδαμος, Γκρι
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Βγαίνουν σε όλα τα χρώματα!

Πολυθρόνες & Καναπέδες αναμονής

No 162240 Πολυθρόνα Roma  70Χ67Χ70
No 162241 Διθέσιος Roma  135X67Χ70

No 162242 Τριθέσιος Roma  200X67Χ70

176,00 €

316,00 €

459,00 €

No 162230 
Πολυθρόνα Paris  65X75X70

No 162231 
Διθέσιος Paris  124X75X70

No 162232 
Τριθέσιος Paris  281X75X70

184,00 €

339,00 €

479,00 €

No 162248 50X50X39
76,00 €

No 162249 50X80X39

91,00 €

No 162243 Σύνθεση αναμονής με 3 θέσεις
Διαστάσεις: 175Χ70Χ82 εκ.
Ασημί μεταλλικός σκελετός / Κάθισμα και πλάτη
με επένδυση μαύρης δερματίνης 

264,00 €

No 162233 Καναπές διθέσιος Verino
Διαστάσεις: 147X80X83 εκ. Δερματίνη μπεζ ή καφέ

No 162234 Πολυθρόνα Verino
Διαστάσεις: 87X80X83 εκ. Δερματίνη μπεζ ή καφέ

Διαθέσιμα σε 2 χρώματα
δερματίνης: μπεζ ή καφέ

374,00 €

249,00 €

 Καναπές & πολυθρόνα αναμονής

No 162289 Σετ 2 τραπεζάκια σαλονιού
Διαστάσεις: 80Χ48Χ40 & 60Χ40Χ35 εκ. 

69,00 €
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No 162220 
Κάθισμα Plus με μπράτσα

No 162244 Κάθισμα Com
Σκελετός χρωμίου και επένδυση 
με δερματίνη 
Διαθέσιμα χρώματα: 
εκρού και μαύρο
Διαστάσεις: 44Χ43Χ75 εκ.

25,00 €

Στοιβαζόμενο

Νο 162221 
Κάθισμα Plus χωρίς μπράτσα

Διαστάσεις: 54Χ51Χ79 εκ.
Δερματίνη μαύρη

50,00 €

33,00 €

Νο 162245 Κάθισμα πτυσσόμενο
Διαθέσιμο σε λευκό, μαύρο & καφέ
Διαστάσεις: 44Χ43Χ75 εκ.

25,00 €

Δερματίνη

Νο 2301 Πολυθρόνα αναμονής Relax 16
Από ανθεκτικό ξύλινο υλικό σε μπλε χρώμα με μαξιλάρια από
αφρώδες υλικό και τετράγωνα πόδια. 
Διαστάσεις: 87 x 76 x 92 εκ.

598,00 €

Νο 2302 Σκαμπό αναμονής στρόγγυλο Relax 16
Από ανθεκτικό ξύλινο υλικό σε μπλε χρώμα με μαξιλάρια από
αφρώδες υλικό και τετράγωνα πόδια. Ύψος: 41 εκ. 
Διάμετρος: 61 εκ.

255,00 €

Νο 230  Σκαμπό αναμονής τετράγωνο Relax 16 3
Από ανθεκτικό ξύλινο υλικό σε μπλε χρώμα με μαξιλάρια από
αφρώδες υλικό και τετράγωνα πόδια. 
Διαστάσεις: 65 x 65 x 40 εκ.

Νο 162247 
Κάθισμα πτυσσόμενο ξύλινο
Διαθέσιμο σε φυσικό, κερασιά
και καρυδιά

23,00 €

Νο 2300 Καναπές αναμονής 2θέσιος Relax 16
Καναπές 2 θέσεων από ανθεκτικό ξύλινο υλικό και μαξιλάρια από
αφρώδες. Απαλό ύφασμα σε μπλε χρώμα . 
Διαστάσεις: 145 x 76 x 92 εκ.

798,00 €

265,00 €

Σύνθεση αναμονής Relax
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Διάφορα παζλ 16 & 24 τεμαχίων στη σελίδα 341

Προτάσεις για δωράκια Χριστουγέννων! Συσκευασία δώρου εντελώς δωρεάν!

No 254507 Κουταβάκι λούτρινο    2,50 €

19 εκ.

No 162205 Κάθισμα εργασίας Corfu .
 με μπράτσα και πεντακτινωτή τροχήλατη βάση. 

Επένδυση με ύφασμα σε 5 αποχρώσεις 
Διαστάσεις: 59Χ58Χ99 εκ. 

57,00 €

57,00 €

No 162207 Κάθισμα εργασίας Relax 
 Με μπράτσα και πεντακτινωτή τροχήλατη βάση. 

Επένδυση με ύφασμα σε μαύρο, κόκκινο, μωβ, γκρι
Διαστάσεις: 59Χ47Χ89/102 εκ.

75,00 €

114,00 €

Νο 162201 
Κάθισμα εργασίας Dias
με ψηλή πλάτη  & μπράτσα
Πλάτη με ανάκλιση

Διευθυντικό 

No 162211 
Κάθισμα διευθυντικό  
Διαστάσεις: 65Χ60Χ116/126 εκ.

93,00 €

4,90 €

Νο 162246 Κάθισμα S
Διαστάσεις: 56X60X91 εκ.

Χρώμιο /
Δερματίνη μαύρη

49,00 €

new

Νο 162175 
Κάθισμα εργασίας Kronos
με ψηλή πλάτη  & μπράτσα
Πλάτη με ανάκλιση

134,00 €
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Νο 254505 
Κουκλάκι Hello Kitty σε 
σπιρτόκουτο

8 εκ.

15 τεμ.

Νο 266594 Παζλ Disney διάφορα αγαμημένα θέματα

χάρτινα
25Χ15 εκ. 

   2,00 €

4,50 €

Προτάσεις για δωράκια Χριστουγέννων! Συσκευασία δώρου εντελώς δωρεάν!

Νο 171801 
Μπάλα μαλακή football

20 εκ.

20 εκ.

Νο 171774
Μπάλα μαλακή football

4,60 €
4,10 €

Νο 174995 
Μετάλλιο παιδικό Σετ 10 τεμ. 

Νο 174996 Κύπελα (Σετ 12 τεμ.)

4,90 €

Νο 254532  Κουκλάκια Lost to love
6 assorted σχέδια

8,90 €
Ύψος

13 εκ. 

Νο 254502 Μωράκι κούκλα
6,50 €

Ύψος

20 εκ. 

Νο 171773 Ρακέτες Hello Kitty

5,70 €

16,50 €

Νο 262030
Καδράκι χρωματίζω λουλούδια
  

5,90 €

Καδράκια άβαφα DIY για να τα χρωματίσουν τα παιδιά και να χαρούν τις δικές τους δημιουργίες!
Κάθε συσκευασία περιλαμβάνει πινέλο και χρώματα. Διαστάσεις: 22,5X22,5 εκ. 

Νο 262031
Καδράκι χρωματίζω τραίνο
  

5,90 €

5,90 €

Νο 262032
Καδράκι χρωματίζω ψάρι
  



α
άβακες σελ. 298 - 299 
αεροδρόμιο σελ. 180
αλλαξιέρες βρεφών σελ. 450 - 453
αλληλουχίες από σελ. 268
αμαξάκια μεγάλα σελ. 522 - 527
αμμοδόχος σελ. 520 - 521
άμμος σελ. 520
άμμου παιχνίδια σελ. 530 - 541
άμμου φόρμες σελ. 532, 534
αναγνωστήρια σελ. 62, 66
αναμονής καθίσματα σελ. 544 - 545
ανάρτηση εργασιών σελ. 80 - 83
αναστημόμετρο σελ. 411
αποθήκευση παιχν. σελ. 67 - 73
απορριμμάτων κάδοι σελ. 74 - 75
αποστειρωτ. μπιμπερών σελ. 461 - 462
αριθμητήρια σελ. 298 - 299 
αρωματοθεραπεία σελ. 247
αστυνόμος σελ. 171
αυτοκίνητα ηλεκτροκίνητα σελ. 522
αυτοκινητόδρομος από σελ. 176 
αυτοκόλλητα τοίχου σελ. 426 - 429
αφής παιχνίδια σελ. 244 - 247
αφίσες εκπαιδευτικές σελ. 294 - 295

 

β
βάσεις για κούκλες σελ. 138 
βάση γραφής σελ. 242
βεστιάριο σελ. από  38
βιβλία από σελ. 378
βιβλία χριστουγεννιάτικα σελ. 407
βιβλιοθήκες σελ. από 52 
βιβλίου γωνιά σελ. 132 - 135
βρεφικά παιχνίδια από σελ. 474
βρεφικό τμήμα από σελ. 446
βρεφοφωλιά σελ. 470

γ
γαντόκουκλες αγκαλιάς σελ. 274 - 275
γαντόκουκλες από σελ. 140
γεωμετρικά σχήματα από σελ. 308
γιατρού γωνιά σελ. 168 - 170
γιρλάντες διακοσμητικές σελ. 423
γκαράζ από σελ. 176
γκαρνταρόμπα από σελ. 37
γραφεία τάξης σελ. 19
γραφείου έπιπλα σελ. 543
γραφείου καθίσματα σελ. 546
γωνιά βιβλίου σελ. 132 - 135
γωνιά ιατρείου σελ. 168 - 171
γωνιά κουζίνας σελ. 102 - 115
γωνιά κουκλόσπιτου από σελ. 102
γωνιά κομμωτηρίου σελ. 155 - 157

ι
ιατρείου γωνιά σελ. 168 - 171
ιματισμός-ιματιοθήκη σελ. 442-445 
ισορροπίας παιχνίδια σελ. 226-227

κ
καβαλέτο ανακοινώσεων σελ.37,84 
καβαλέτο ζωγραφικής σελ.158-159
κάδοι απορριμμάτων σελ. 74 - 75
καθίσματα εργασίας σελ. 546
καθίσματα αναμονής σελ. 544-545
καθρέφτης σελ. 154 - 155
καθρέφτης βρεφών σελ. 466 - 467
καλάθια αχρήστων σελ. 74 -75
καλόγηροι παιδικοί σελ. 43
καλόγηροι γραφείου σελ. 542
καλύμματα κολοριφέρ σελ. 58 - 59
καναπεδάκια ανοιγ. σελ. 25, 29     
καναπεδάκια παιδικά από σελ. 24 
καναπέδες αναμονής σελ. 544
καπελάκια ζωάκια σελ. 150
καρεκλάκια βρεφών σελ. 456-457
καρεκλάκια νηπίων σελ. 6-11
καρέκλες σελ. 10, 17 - 18
καρέκλες κουζίνας σελ. 91
καρότσια κούκλας σελ. 118 -121
καστανιέτες σελ. 202
καφάσια σελ. 164, 168
κερκίδα σελ. 36
κιθάρα σελ. 195
κλάσματα σελ. 305
κλειδοθήκες σελ. 65
κλεψύδρες σελ. 296
κομμωτήρίου γωνιά σελ. 156 - 157  
κουβαδάκια άμμου σελ. 534 - 536
κουβάς σφουγγαρίσματος σελ.75 
κουβέρτες νηπίων σελ. 442 - 444
κουδουνάκια σελ. 203
κουδούνι σελ. 243
κουζίνες παιδικές από σελ. 102
κουζινικά σελ. 112 - 115
κούκλα ανατομίας σελ. 318
κούκλας περιποίηση σελ. 126-127
κούκλες σελ. 121 - 125
κούκλες κουκλοθέατρου από 140
κούκλες λογοθεραπείας σελ. 274
κουκλοθέατρα από σελ. 136
κουκλόσπιτα από σελ. 102
κουκλόσπιτα ανοιχτά σελ. 128-129
κουκλόσπιτο μινιατούρα από 188
κούνια βρεφική σελ. 446 - 448
κούνιες παιδικής χαράς από 489 
κούπες μελαμίνης σελ. 88 
κουρτίνες σελ. 100 - 101
κουρτινόξυλα σελ. 100
κουτάλια σελ. 86, 89
κουτιά αποθήκευσης σελ. 67, 71 

γωνιά μανάβη από σελ. 159 - 167 
γωνιά μαραγκού σελ. 172 - 175
γωνιά μεταμφίεσης σελ. 150 - 155
γωνιά μουσικής σελ. 192 - 204
γωνιά συζήτησης σελ. 21 - 29

δ
δάπεδα αντιολισθητικά σελ. 99
δάπεδα παιδικής χαράς σελ. 517
δαχτυλόκουκλες σελ. 145 - 149
δέντρο εποχών σελ. 232
δερματίνες σελ. 30
διακόσμηση σελ. από 410 
διακοσμητικές παραστάσεις από 410 
διακοσμητικά χάρτινα σελ. από 430
διαχωριστικά σελ. 56 - 57 
δοχεία απορριμμάτων σελ. 74 - 75
δραματοποίησης γωνιά σελ. 151
δωράκια νηπίων σελ. 547

ε
ειδική αγωγή από σελ. 206 
έντομα σελ. 186 - 187
επιγραφές σελ. 50, 420 - 421
επιστήμες από σελ. 318
επιτοίχια παιχνίδια από σελ. 205
επιτραπέζια από σελ. 322
εποχές σελ. 232 - 233
εργαλεία μαραγκού σελ. 173 - 175 
εστίασης είδη σελ.  86 - 89
εταζέρες τοίχου σελ. 78 - 79
ετικετοθήκη σελ. 50
ετικέτες αυτοκόλλητες σελ. 68
ευρώ χαρτονομίσματα σελ. 167

ζ
ζυγαριά βρεφών σελ. 460
ζυγαριές μανάβικου σελ. 166 - 167
ζωάκια διάφορα σελ. 186 - 187

η
ημερολόγια σελ. 240

θ
θέατρο σελ. από 137
θερμόμετρο σελ. 461
θερμόμετρο τάξης σελ. 321 
θρανία σελ. 17 - 20
θρανίο για Η/Υ σελ. 20 

Ευρετήριο



κρεβάτια βρεφών σελ. 446 - 448
κρεβάτια κούκλας σελ. 118 - 119
κρεβάτια νηπίων σελ. 437 - 442
κρεμάστρες σελ. από 39
κυκλοφ. αγωγή σελ. 265-266, 522
κυψέλες σελ. 38

λ
λαβές μολυβιών σελ. 228 - 230
λαχανικά σελ. 164-165, 167
λεκανοθήκες σελ. 67 - 72
λεπτή κινητικότητα από σελ. 206  

μ
μαγαζάκια από σελ. 159 - 167
μαγνήτες σελ. 320
μαγνητικά γράμματα σελ. 284
μαγνητικά τουβλάκια σελ. 360
μαθηματικά σελ. από 298 
μανάβικο από σελ. 159
μαξιλαράκια - μαξιλάρες σελ. 32 - 35 
μαξιλάρια ύπνου σελ. 443
μαράκες σελ. 198, 203
μαριονέτες σελ. 142
μάσκες ζωάκια σελ. 150
μέμο σελ. 248, 326 - 327
μεταλλόφωνο σελ. 201
μεταμφίεσης γωνιά σελ. 150 - 155 
μοκέτες σελ. 92 - 93
μουσικά όργανα σελ. από 192 
μουσική γωνιά σελ. 192 - 199
μπαλάκια πισίνας σελ. 468
μπαούλα αποθήκευσης σελ. 71  
μπάρα βαδίσματος βρεφών σελ. 407 
μπασκέτες σελ. 508
μπιμπερόν σελ. 463

ν
ντέφι σελ. 197

ξ
ξυλάκια κρουστά σελ. 202
ξυλόφωνο σελ. 200 - 201

ο
οικοδομικό υλικό από σελ. 352
όργανα παιδικής χαράς από σελ.488  

π
παγκάκια από σελ. 21 
πάγκος μαραγκού σελ. 172 - 175 
παζλ από σελ. 330
παιδική χαρά σελ. από 488

 

στολές δραματοποίησης σελ. 152 - 154 
στολή γιατρού σελ. 169
στρώματα ύπνου σελ. 445
συγχρονισμός από σελ. 206
συναισθήματα σελ. 261 - 265
συρταριέρες σελ. από 48
συρταριέρες χαρτονιών σελ. 76 - 77 
σφηνώματα από σελ. 347
σφυρίχτρα σελ. 195

τ
ταμειακή μηχανή σελ. 166 - 167 
ταμπουρίνο σελ. 196 - 197
τέρμα ποδοσφαίρου σελ. 508
τηλεόρασης έπιπλο σελ. 60
τοίχου ταινίες σελ. 426, 428
τουβλάκια κατασκευών από σελ. 352 
τούνελ παιδικής χαράς σελ. 512 - 513
τρακτέρ σελ. 526 - 527
τραμπάλες σελ. 518 - 519
τραμπολίνο σελ. 506 - 507
τραπεζαρία σελ. 91
τραπέζια νηπίων σελ. 10 - 18 
τραπέζια πικ - νικ σελ. 500, 516
τρίγωνο μουσικής σελ. 200
τρόλεϊ καθαρίστριας σελ. 118
τρόλεϊ μεταμφίεσης σελ. 151
τρόλεϊ μουσικών οργάνων σελ. 193
τρόλεϊ σερβιρίσματος σελ. 91
τρόλεϊ σούπερ μάρκετ σελ. 162
τρόλεϊ χαρτονιών σελ. 76
τρόφιμα σελ. 163 - 167
τσουλήθρες σελ. από 488
τσόχας πίνακες σελ. 81
τύμπανο σελ. 196 - 197

υ
υδρόγειος σφαίρα σελ. 296
υποπόδιο γραφείου σελ. 542
υφάσματα δραματοποίησης σελ. 154
υφάσματα επίπλων σελ. 30 

φ
φάρμα σελ. 186 - 189
φαρμακεία σελ. 65
φελλού πίνακες σελ. 82 
φλογέρα σελ. 195
φορμάικες σελ. 13
φορτηγά πλαστικά από σελ. 525-541 
φουρνάκι μικροκυμμάτων σελ. 114
φράχτες σελ. 128 - 129
φράχτες εξωτερικού χώρου σελ. 514
φρούτα σελ. 164 - 165, 167
φυλές σελ. 125, 238 - 239
φωτιστικά σελ. 424

παιχνιδόκουτα σελ. 67 - 73
πανέρια σελ. 164
παπουτσοθήκη σελ. 23, 38 
πάρκο βρεφών σελ. 449
παρουσιολόγιο σελ. 37
περπατούρες βρεφών σελ. 462,476 
πετσέτες κουζίνας σελ.  88
πετσέτες μπάνιου σελ. 444
πιάτα μελαμίνης σελ. 88
πιάτα πολυκαρβουνικά σελ. 87 
πίνακας ανακακοινώσ. σελ. 82 - 84
πίνακας εργασιών σελ. 80 - 83
πίνακας κιμωλίας σελ. 80 - 82
πίνακας μαγνητικός σελ. 82 - 84
πίνακας μαρκαδόρου σελ. 82 - 84
πίνακας μουσ.οργάνων σελ. 192
πινακίδες χώρου σελ. 420 - 421
πιρούνια σελ. 86, 89
πισίνα σελ. 468
πλυντήριο παιδικό σελ. 105-106, 109 
ποδηλατάκια σελ. 528 - 529 
ποδοσφαιράκι σελ. 515
ποδοσφαίρου τέρμα σελ. 508
πολυθρονάκια σελ. 25, 27-28, 32
ποτήρια μελαμίνης σελ. 88
πουφ σελ. 28, 32
πυραμίδα τροφίμων σελ. 286 
πυροσβέστης σελ. 171

ρ
ράντζα σελ. 440 - 442    
ραφιέρες από σελ. 52
ραφιέρες χαρτονιών σελ. 76 - 77 
ρηλάξ βρεφών σελ. 453
ρολόι τοίχου σελ. 422, 424
ρολόι εκπαιδευτικό σελ. 240 - 241
ρουχάκια κούκλας σελ. 124 - 127

σ
σαλιάρες σελ. 90
σαλονάκια σελ. 21 - 28, 36 - 37
σεντόνια σελ. 445
σερβιρίσματος τρόλεϊ σελ. 91
σημαίες σελ. 297
σήματα κυκλ.αγωγής σελ. 522 
σιδερώστρα σελ. 117
σκηνές σελ. 116
σκηνή θεατρική σελ. 137, 145 
σκηνικά θεάτρου σελ. 139
σκούπα ηλεκτρική σελ. 117
σλάιτς μηχανή σελ. 296
σούπερ μάρκετ σελ. 159 - 162
σουπλά σελ. 86
σοφράς σελ. 21, 24
σπιτάκια παιδ. χαράς σελ. από 494
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χ
χαλιά σελ. 92 - 98, 180 - 182 
χάρτες σελ. 237, 296
χαρτονιών αποθήκευση σελ. 76 - 77
χλοοτάπητας σελ. 517
χρονόμετρο σελ. 243, 296
χρωματολόγιο δερματίνες σελ. 30
χρωματολόγιο επίπλων σελ. 10, 13
χρωματολόγιο υφασμάτων σελ. 30

ψ
ψαλίδια ειδικά σελ. 230 - 231

ω
ώρας εκμάθηση σελ. 240 - 241 

c
cd παιδικά σελ. 406, 408 - 409

d
dvd παιδικά σελ. 408

Ευρετήριο

Εάν δεν βρίσκετε κάποιο 

προϊόν ή χρειάζεστε 

βοήθεια μη διστάσετε να

επικοινωνήσετε μαζί μας!

Η ομάδα μας είναι πάντα

πρόθυμη να σας βοηθήσει

και να σας εξυπηρετήσει!

 



ΓΑΒΡΙΗΛ  ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ  Α.Β.Ε.Ε.

Δελτίο Παραγγελίας

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΤΗΛ: KIN: e-mail:

ΥΠΕΥΘ.:

ΠΟΛΗ:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΦΜ: ΔΟΥ:

Τ.Κ.:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΩΔ. ΣΥΝΟΛΟΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑΤΕΜ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στις αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24% εκτός από τις τιμές των βιβλίων και των CD & DVD

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

Οργάνωση & Εξοπλισμός Παιδικών Σταθμών & Νηπιαγωγείων
τηλ.  23820 99273 
fax:  23820 99595



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Για παραγγελίες

23820 99273 & 99673



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Για παραγγελίες

23820 99273 & 99673



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Για παραγγελίες

23820 99273 & 99673



Camelino Sports & Fun 2019 - 2020
με είδη φυσικής αγωγής, ψυχοκινητικής,

ειδικής αγωγής, αθλητικό εξοπλισμό  

Camelino Primay 2019 - 2020  
με εξοπλισμό Δημοτικών Σχολείων

Camelino Hobby - Fun 2019 - 2020  
με είδη ζωγραφικής, χειροτεχνίας και hobby

Ξεφυλλίστε τους στο www.camelino.gr

ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 23820 99273
προκειμένου να σας τους

ταχυδρομίσουμε

Όλα τα προϊόντα του καταλόγου που κατασκευάζονται από την εταιρία μας είναι πνευματική 
ιδιοκτησία της ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και κάθε είδους αντιγραφή διώκεται ποινικά

Τώρα κυκλοφορούν 3 νέοι κατάλογοι

Γαβριήλ Τεκτερίδης ΑΒΕΕ
Κατάλογος Eξοπλισμού Σχολείων

Κατάλογος Camelino Primary

...πάντα ένα βήμα μπροστά...

2019 - 2020

Γαβριήλ Τεκτερίδης ΑΒΕΕ
Κατάλογος ειδών ζωγραφικής, χειροτεχνίας, hobby

Κατάλογος Camelino Hobby Fun  

2019 - 2020

...πάντα ένα βήμα μπροστά...

e-shop: www.camelino.gr

Ειδικές Προσφορές για Σχολεία στο τέλος του καταλόγου

...πάντα ένα βήμα μπροστά...

2019 - 2020
Κατάλογος Sports & Fun  

Γαβριήλ Τεκτερίδης ΑΒΕΕ
Οργάνωση & Εξοπλισμός Παιδικών Σταθμών - Νηπιαγωγείων - Σχολείων - Παιδοτόπων - Ειδικών Σχολείων

e-shop: www.camelino.gr



Γαβριήλ Τεκτερίδης ΑΒΕΕ

Γαβριήλ Τεκτερίδης ΑΒΕΕ
Κατάλογος εξοπλισμού Σχολείων

Κατάλογος Camelino Primary

...πάντα ένα βήμα μπροστά...

2019 - 2020

Κυκλοφορούν 3 νέοι κατάλογοι:
Camelino Sports & Fun 2019 - 2020

Camelino Primary 2019 - 2020
Camelino Hobby Fun 2019 - 2020
Ξεφυλλίστε τους στο www.camelino.gr

Γαβριήλ Τεκτερίδης ΑΒΕΕ
Κατάλογος ειδών ζωγραφικής, χειροτεχνίας, hobby

Κατάλογος Camelino Hobby Fun  

2019 - 2020

...πάντα ένα βήμα μπροστά...

e-shop: www.camelino.gr

Ειδικές Προσφορές για Σχολεία στο τέλος του καταλόγου

...πάντα ένα βήμα μπροστά...

2019 - 2020
Κατάλογος Sports & Fun  

Γαβριήλ Τεκτερίδης ΑΒΕΕ
Οργάνωση & Εξοπλισμός Παιδικών Σταθμών - Νηπιαγωγείων - Σχολείων - Παιδοτόπων - Ειδικών Σχολείων

e-shop: www.camelino.gr
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