Již 20 let s Vámi

Didaktika 2019 - 2020

Úvod
Vážení zákazníci,
dostává se Vám do rukou nový katalog didaktických pomůcek pro období 2019 až 2020. Výběru produktů
do této nabídky jsme věnovali velkou péči. Nabízíme Vám to nejlepší, co lze na trhu didaktiky najít, včetně
celé řady originálních novinek od našich partnerů z celého světa. Důraz jsme kladli na pestrost nabídky
s cílem přinést našim dětem větší rovnováhu v jejich vývoji.
Čas trávený s digitálními technologiemi je u již malých dětí často nad
rozumnou mez, a proto chceme nabízet alternativu k mobilům, tabletům
a počítačům v podobě hraní si s našimi pomůckami, které vyváženě rozvíjí
schopnosti, jakými jsou jemná motorika, kreativita a představivost.
Zaměřili jsme se také na přehlednost nabízených produktů a snadnou orientaci
v katalogu, který je tentokrát ve větším formátu, jednotlivé sekce jsou barevně
odlišené a detailněji pojmenované, u každého produktu přibyly nové piktogramy,
které označují počet hráčů vhodných pro hru, věkovou kategorii hráčů, zda je
produkt vhodný pro děti se speciálními potřebami a v neposlední řadě i piktogram
označující produkty, které můžete zakoupit exkluzivně pouze u Benjamínu.
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S velkou radostí představujeme novinku v podobě plastové verze našeho exkluzivního produktu
a oblíbené pomůcky „Žížalice“. Plastová varianta nám umožnila snížit cenu hrací desky, její hmotnost
a nově využít ji i pro exteriér. Funkčnost zůstává zachována jako u dřevěné verze „Žížalice“. Široké využití
této pomůcky je nejenom v mateřských školkách a školách, ale i u dětí se zdravotním postižením různého
rozsahu, například v nemocnicích, pedagogicko-psychologických poradnách, ergoterapiích či jiných
rehabilitacích. Kombinace herních variant s pěnovými špunty, plastovými žížalami, dřevěnými křížaly či
korkovými komponenty je omezená pouze dětskou fantazií. O prospěšnosti tohoto produktu svědčí i řada
zpětných pozitivních vazeb od odborníků a pedagogů z vašich řad. Produkt „Žížalice“ najdete v tomto katalogu
na straně 86.
Pevně věříme, že Vás náš nový přístup v nabídce zaujme a podaří se nám inspirovat Vás v každodenní
práci s dětmi. Naši obchodní zástupci Vám velmi rádi poradí a osobně produkty představí. Případně Vám
informace poskytneme na naší bezplatné telefonní lince +420 800 700 046.
Zbývá už jen připomenout, že naši nabídku připravujeme se stejným entuziasmem a energií
i v oblasti dětského mobiliáře a vybavení zahrad. Detaily této nabídky najdete na webových stránkách,
popř. v samostatném katalogu „Mobiliář“.
Přeji Vám hodně radosti a spokojenosti při hraní si s našimi pomůckami.

Ing. Libor Jordán
Jednatel

Bezplatná linka +420 800 700 046								
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Didaktická
výchova

Logické myšlení a rozvoj řeči

Povídejžížalo - Soubor II.
Záchranářský kufřík
Po úspěšném souboru I. „ŘEMESLA“ přinášíme nový soubor II. „ZÁCHRANÁŘSKÝ KUFŘÍK“ zaměřený na prevenci úrazů a nesprávného
chování dětí ve věku 3 – 8 let v domácím i venkovním prostředí. Vznikl v úzké spolupráci s Asociací Záchranný kruh. Prostřednictvím
dřevěných maxi čísel se v celé hře opakovaně upevňují znalosti čísel tísňových linek. Oceníte variabilitu hry a její široké využití pro
spolupráci věkově smíšené skupiny dětí, podporu týmového ducha, smysl pro fair play, sdílení úspěchu a pomoc mladším kamarádům.
Cílem je pomoci dětem hravou formou rozpoznat jaká možná nebezpečí na ně mohou číhat doma i venku, znát základní pravidla
chování na silnici, chodníku a v dopravních prostředcích a naučit se správně zareagovat na různé nebezpečné životní situace.

6 Povídejžížalo - Soubor II.
komplet s deskou

Povídejžížalo - Soubor II.
samostatný kufřík

logické myšlení a rozvoj řeči

120 014

120 013

Obsah hry:
• 3 hrací témata:
Povolání (policista, hasič, zdravotník a horská služba),
Rizika a nebezpečí (nebezpečné předměty, hrajeme si doma,
hrajeme si venku, člověk, zvířata a rostliny) a
Doprava (na chodníku, na silnici, cestujeme autem, cestujeme
autobusem a vlakem)
• 12 oboustranných středových „koláčů“ o průměru 25 cm
• 1 ks bílá hrací dřevěná deska o rozměru 50,5 x 50,5 cm s kolíčky
• 20 ks barevných kostek s čísly 1 – 10 ve 4 barvách
• 20 ks barevných pěnových míčků ve 4 barvách
• 1 ks úložný kufřík na všechny komponenty
• 120 ks kartiček (40 ks pro každé téma zvlášť)
• 8 ks dřevěných xxL čísel (barevné, výška cca 19 cm)
• manuál pro pedagoga vč. 240ti otázek a odpovědí.

Pokud již vlastníte bílou desku ke hře, stačí dokoupit
samostatný kufřík.
Obsah hry:
• 3 hrací témata:
Povolání (policista, hasič, zdravotník a horská služba),
Rizika a nebezpečí (nebezpečné předměty, hrajeme si doma,
hrajeme si venku, člověk, zvířata a rostliny) a
Doprava (na chodníku, na silnici, cestujeme autem, cestujeme
autobusem a vlakem)
• 12 oboustranných středových „koláčů“ o průměru 25 cm
• 1 ks úložný kufřík na všechny komponenty
• 120 ks kartiček (40 ks pro každé téma zvlášť)
• 8 ks dřevěných xxL čísel (barevné, výška cca 19 cm)
• manuál pro pedagoga vč. 240ti otázek a odpovědí.

8 500 Kč / 312,22 €

vč. DPH

4 470 Kč / 164,40 €

vč. DPH

Bezplatná linka +420 800 700 046								
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Truhla s pokladem
523 242

Popis: Tato magnetická hra trénuje motorické dovednosti,
prostorové vnímání a schopnost soustředit se. Šperky musí být
přemístěny podle předlohových karet do truhly magnetickým
perem. Každá předloha má jinou úroveň, takže děti mohou
hrát podle svého věku a možností.
Obsah: 1 hrací deska, předlohy.
Materiál: dřevo a tvrzený karton.
Rozměry: 33 x 35 cm.
1 200 Kč / 47,60 €

vč. DPH

Perspectivo

Přiřaď správně

523 361

905 085

Popis: Děti se učí pojmům jako je vpředu, vzadu, nalevo,
napravo. Vyrobeno z pevné pěny.
Obsah: 9 ks tvarů, 10 ks kartiček s předlohami.
Materiál: EVA pěna.
Rozměry: balení 31,5 x 22 x 7 cm.

Popis: Děti se hravou formou učí orientaci v prostoru
a pojmy jako je vpředu-vzadu, nalevo-napravo, blízko-daleko.
Obsah: 2 dřevěné stojany, 5 držáků, 20 komponentů ze dřeva,
12 plastových předloh.
Materiál: dřevo a plast.
Rozměry: úložná krabice 22,5 x 11 x 6 cm.

500 Kč / 19,90 €

1 190 Kč / 47,20 €

vč. DPH

vč. DPH

www.benjamin.cz
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Logické myšlení a rozvoj řeči

Magpad mini
660 051

Popis: Menší variata hry Magpad. Tabulka s mřížkou obsahuje
336 přesných kulatých otvorů, v nichž se díky sofistikovanému
magnetickému stylusu objeví magnetické kuličky. Mazat
a opravovat lze jednoduše prstem. Magnetické kuličky nelze
vyjmout.
Obsah: tabulka s perem, 20 ks předloh.
Materiál: plast.
Rozměry: 19 x 15 x 1,2 cm, počet kuliček: 336 ks.
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570 Kč / 22,60 €

vč. DPH

Magpad
660 050

Popis: Hra rozvíjí fantazii, jemnou motoriku a grafické
dovednosti. Tabulka s mřížkou obsahuje 713 přesných kulatých
otvorů, v nichž se díky sofistikovanému magnetickémustylusu
objeví magnetické kuličky. Kreslete tvary, objekty, písmena
a číslice. Mazat a opravovat lze jednoduše prstem. Magnetické
kuličky nelze vyjmout.
Obsah: tabulka s perem, 20 ks předloh.
Materiál: plast.
Rozměry: deska 31,5 x 25,5 x 1,5 cm, počet kuliček: 713 ks.

Magnetické pero k Magpadu
660 050a

Doplněk k položce č. 660050, 660051, 660057, 660058.
900 Kč / 35,70 €

vč. DPH

150 Kč / 5,95 €

Bezplatná linka +420 800 700 046								

vč. DPH

Logické myšlení a rozvoj řeči

Magpad čísla

Magpad abeceda

Popis: Magnetická tabulka 2 v 1 - číslice a počítání je nový nástroj
pro výuku počítání. Děti se mohou učit psát číslice a zároveň
počítat příklady, které si sami vymyslíte. Tabulka je složená
z magnetických kuliček a pera. Dítě pomocí nakreslených šipek
obkresluje magnetickým perem linii číslic. Pomocí magnetů,
které reagují na pohyb tužky, se vytváří číslice ve správném
tvaru a dítě si tak zafixuje správný tvar číslice a směr psaní.
Prstem můžete jednoduše mazat a opravovat. Magnetické
kuličky nelze vyjmout.
Obsah: 1 tabulka s perem viz obrázek.
Materiál: plast.
Rozměry: 30 × 24 × 1,5 cm.

Popis: Magnetická abeceda je nový nástroj pro výuku psaní
písmen. Tabulka je složená z magnetických kuliček a pera. Dítě
pomocí nakreslených šipek obkresluje magnetickým perem
linii písmen. Pomocí magnetů, které reagují na pohyb tužky, se
vytváří písmeno ve správném tvaru a dítě si tak zafixuje správný
tvar písmen a směr psaní. Prstem můžete jednoduše mazat
a opravovat. Magnetické kuličky nelze vyjmout.
Obsah: 1 tabulka s perem viz obrázek.
Materiál: plast.
Rozměry: 30 × 24 × 1,5 cm.

870 Kč / 34,50 €

870 Kč / 34,50 €

660 058

660 057

3D GeoMo Kruh

vč. DPH

3D GeoMo Kroužky

103 580

3D GeoMo Trojúhelník

103 581

1 700 Kč / 67,40 €

vč. DPH

103 582

1 700 Kč / 67,40 €

1 700 Kč / 67,40 €

vč. DPH

vč. DPH

Popis: Tato geometrická hra podporuje experimentování či kopírování vzorů. Nabízí také různé možnosti kreativní činnosti.
Prostřednictvím hry dítě rozvíjí představivost, abstraktní a logické myšlení a schopnost tvořit v prostoru.
Obsah: 1 dřevěný stojan se sedmi řadami, masivní bukové dřevo, 54 kusů různých barev a tvarů.
Materiál: masivní bukové dřevo.
Rozměry: 26 x 28,5 x 10 cm.

www.benjamin.cz
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vč. DPH
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Emoce
523 334

Popis: Vyberte si předlohu a pozorně si ji prohlédněte. Jaké
emoce vidíte? Vložte malé kartičky s emocemi pod obrázek na
předloze a zkontrolujte je. Hra učí poznávat a rozumět emocím
a rozvíjí mluvení. Obsahuje 4 základní emoce: smutek, strach,
vztek, radost.
Obsah: 8 přiřazovacích karet a 32 malých kartiček s obličeji
v dřevěné krabičce.
Materiál: dřevo, plast.
Rozměry: 45 x 23 x 9 cm.
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Mozaika - Emoce
345 151

Popis: Dítě se seznámí s různými výrazy obličeje a učí se
interpretovat jejich význam.
Obsah: 6 oboustranných karet s obličeji, 2 plastové mřížky,
95 plastových kartiček s částmi obličejů.
Materiál: plast.
Rozměry: mřížka 27 x 20 cm, kartičky 3,3 x 3,3 cm.
1 060 Kč / 42,10 €

1 350 Kč / 53,60 €

vč. DPH

vč. DPH

logické myšlení a rozvoj řeči

Kvarteto kosočtverce
102 362

Popis: Při přesném pozorování získávají hráči mnohé
možnosti, jak z kosočtverců tvořit ornamenty.
Obsah: 32 potištěných karet kvarteta, 96 kosočtverců
v šesti barvách.
Materiál: dřevo.
Rozměry: úložná krabička 19 x 19 x 6 cm.

1 300 Kč / 51,60 €

vč. DPH

Bezplatná linka +420 800 700 046								

Logické myšlení a rozvoj řeči
Tangram - doplň tvary
104 730

Popis: Vzdělávací hra. Umístěte odpovídající kameny do výřezu šablony a vytvořte tak jedinečná díla.
Obsah: 30 kartonových obrazů a dvě sady dřevěných tvarů.
Materiál: tvrzený karton, dřevo.
Rozměry: cm.
1 040 Kč / 41,3 €

vč. DPH

Vizuální domino
220 615

Oční klamy

Popis: Velkoformátová hmatová hra s hrubou strukturou
na obou stranách. Ilustrováno s velkým kontrastem pro vizuální
a hmatové cvičení při hraní domina. Vhodné pro osoby se
zrakovým postižením.
Obsah: 28 karet s oboustranným hmatovým povrchem
(13 x 6,5 cm), 15 koleček s hvězdičkami (průměr 4 cm).
Materiál: tvrzený karton.
Rozměry: karty 13 x 6,5 cm, balení 23,6 x 18,7 x 7,2 cm.
590 Kč / 23,40 €

vč. DPH

103 468

Popis: Cílem hry je procvičit zrak a rozlišovací schopnosti dětí
a dále rozvíjet jejich logické myšlení. Děti doplňují zbylé kartičky
tak, aby logicky navazovaly na předlohu.
Obsah: 36 hracích kartiček, 1 sáček.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 5,5 x 5,5 x 1 cm.
1 000 Kč / 39,70 €

vč. DPH

www.benjamin.cz
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Logické myšlení a rozvoj řeči

Náš dům

Povolání - tabulky

Popis: Přiřazování kartiček ke správné předloze.
Obsah: Sada obsahuje 6 tematických tabulí (dětský pokojíček,
ložnice, kuchyně, koupelna, obývák, zahrada) a 60 tabulek.
Materiál: dřevo.
Rozměry: tabule 14 x 14 x 0,9 cm, tabulka 7 x 7 x 0,3 cm,
dřevěná krabice 34 x 20 x 6 cm.

Popis: Přiřazování kartiček ke správné předloze.
Obsah: 6 tabulek zobrazuje tato povolání: hasič, pekař,
mechanik, doktor, zemědělec a zedník. Ke každé tabulce patří
10 přikládacích tabulek.
Materiál: dřevo.
Rozměry: velká tabulka 14 x 14 x 0,9 cm,
malá tabulka 7 x 7 x 0,4 cm, dřevěná krabice 34 x 20 x 6 cm.

1 500 Kč / 59,50 €

1 500 Kč / 59,50 €

512 377

522 325

vč. DPH

12

vč. DPH
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Resulta

Co je špatně?

Popis: Určování správného pořadí, např. ovce - vlna - svetr,
strom - plody - zavařenina.
Obsah: 1 ks krabice, 48 ks kartiček.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 35,5 x 16,5 x 5 cm.

Popis: Úžasná hra, při které se dětí učí rozlišovat a třídit, nebo
i pojmenovávat a popisovat předměty, které patří k sobě
a vyřazovat ty, které se k ostatním nehodí.
Obsah: 24 ks karet.
Materiál: dřevo a plast.
Rozměry: 34 x 20 x 6 cm.

1 200 Kč / 47,60 €

1 300 Kč / 51,60 €

522 865

522 428

vč. DPH

Bezplatná linka +420 800 700 046								

vč. DPH

Logické myšlení a rozvoj řeči
Logeo
540 196

Popis: Logická hra s tvary.
Obsah: 1 hrací deska,
9 ks bloků se 3 geom. tvary,
1 sešit s předlohami.
Materiál: dřevo.
Rozměry: hrací deska 20 x 15 cm, rozměr bloků: cca 4 x 4 cm.

Tetry

556 552

1 550 Kč / 61,50 €

3 300 Kč / 130,90 €

vč. DPH

vč. DPH

Obrázkové
scrable
102 300

Popis: Obrázkové domino, které je vhodné pro více dětí.
Tabulky s obrázky se přikládají k sobě, musí při tom respektovat
věcnou souvislost obrázků. Během hry děti diskutují např.
o souvislosti mezi koníkem a obilím nebo obilím a myší. Učí se tím
jeden od druhého.
Obsah: 70 kartiček, návod.
Materiál: dřevo.
Rozměry: karta 5,4 x 5,4 x 0,5 cm, krabice 21 x 27 cm.

Sudoku

1 450 Kč / 57,60 €

vč. DPH

190 030

Popis: Tato hra podporuje koncentraci, výdrž, logické a strategické
myšlení, rozlišování barev a vizuální vnímání. Mřížková fólie se
vloží do dřevěného rámu.
Všechny dřevěné kostky (s „diamanty“ směrem dolů) se na stole
pečlivě zamíchají. Střídavě smí každý hráč odkrýt jednu kostku
a tu vložit do mřížky tak, aby se barva kostky objevila v šestidílném
poli jen jednou - jednou ve vodorovné a jednou ve svislé řadě.
Protihráč musí správnost tahu ověřit. Pokud je při položení
kostky protihráče zjištěna chyba, musí protihráč vzít kostku zpět
a položit ji vedle sebe. Kostku smí do mřížky vložit teprve tehdy,
jsou-li všechny hrací kostky odkryty.
Nemůže-li hráč při svém tahu odkrytou kostku použít, také tuto
kostku si odkrytou položí vedle sebe. Vítězem je ten, kterému na
konci zůstane nejmenší počet hracích kostek.
Obsah: dřevěný rám, mřížková fólie, 36 dřevěných kostek.
Materiál: dřevo.
Rozměry: rám 24 x 24 cm.
750 Kč / 29,96 €

vč. DPH

Topologix
558 354

Popis: Do tabulky se
umisťují žetony se
zvířátky tak, aby určily
jednoznačnou polohu daného zvířátka na předlohové kartičce.
A tak je třeba nalézt např. medvídka v domečku, ptáčka na stromě
nebo žabičku schovávající se pod kyblíkem. Hra rozvíjí soustředění
a prostorovou orientaci.
Obsah: 20 oboustranných předloh; 1 dřevěná deska, 5 dřevěných
žetonů.
Materiál: dřevo a tvrzený karton.
Rozměry: balení 21,5 x 21,5 x 3 cm, předlohy 17 x 17 cm,
deska 20 x 20 cm, žetony f 2,5 cm.

690 Kč / 27,40 €

vč. DPH

www.benjamin.cz
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Popis: Vyhrává hráč, který jako první zaplní svou hrací desku
po tlustě označenou čáru.
Obsah: 4 hrací desky hrací pole, 12 různých tvarů po 20ti
kusech v 6ti barvách, 1 barevná hrací kostka, 1 návod ke hře.
Materiál: dřevo.
Rozměry: hrací deska 16 x 14 cm, rozměr hracích kamenů
cca 4 x 2 cm.

Logické myšlení a rozvoj řeči

Nad zemí a pod zemí
102 373

Popis: Napínavá a ne vždy jednoduchá hra nutí děti ke vzájemným
konzultacím a k diskusi.
Obsah: 30 dvoudílných motivů na dřevěných tabulkách:
10 ze světa rostlin, 10 z říše zvířat, 10 na téma životní prostředí
nebo technika.
Materiál: dřevo.
Rozměry: tabulka 5 x 5 x 0,6 cm,
krabička s víkem 27 x 22 x 4,5 cm.

14

Najdi správnou cestu
556 672

Popis: Dvanáct různých věcí a osob se nachází na pláži
a neví kdo patří ke komu. Dítě má za úkol pomoci věcem a lidem,
aby k sobě našli cestu tím, že ji postaví tím správným směrem.
Obsah: 1 hrací deska, 9 dílků s cestičkami a 20 předloh s úkoly.
Materiál: dřevo.
Rozměry: deska 21 x 21, kartička 5 x 5 cm.

1 450 Kč / 57,60 €

logické myšlení a rozvoj řeči

vč. DPH

460 Kč / 18,25 €

vč. DPH

Zvířecí průvod
104 735

Popis: Ve hře děti trénují koncentraci, paměť, reakci a seznamují se s různými
zvířaty a barvami.
Obsah: 4 herní tabule, 36 zvířecích postav, 2 kostky, 1 sáček.
Materiál: dřevo.
Rozměry: herní tabule 33 x 7 cm.
1 250 Kč / 49,60 €

vč. DPH

Bezplatná linka +420 800 700 046								

Logické myšlení a rozvoj řeči

Co kam patří - bydlení

Co kam patří
farma, cirkus, park, tržiště

511 040

Popis: Hra rozvíjí a podporuje hbité přiřazení událostí, rozeznání
souvislostí a paměťové schopnosti.
Obsah: 4 ks hrací desky, 32 ks kartiček.
Materiál: dřevo.
Rozměry: deska cca 25 x 21 cm, kartička cca 4,5 x 4,5 cm.

Popis: Patří pohovka do kuchyně nebo do obývacího pokoje?
V jaké části bytu mohu najít nádobu na vaření? Děti se seznámí
s typickými předměty, které jsou součástí bytu nebo domu.
Materiál: dřevo.
Obsah: 12 dílů, 1 rám. Vhodné pro děti od 2 let.
Rozměry: velikost puzzle 2,5 x 2,5 x 0,8 cm.
330 Kč / 13,10 €

730 Kč / 28,90 €

vč. DPH

vč. DPH

Co kam patří - příroda

Co kam patří - počasí

Popis: Je veverka lesní obyvatel? Kde jsem naposledy viděl
kachnu? Děti se učí znát různá stanoviště a jejich obyvatele.
Obsah: 12 dílů, 1 rám.
Materiál: dřevo.
Rozměry: velikost puzzle 2,5 x 2,5 x 0,8 cm.

Popis: Děti objevují zvláštnosti čtyř ročních období a seznámí se
s typickými aktivitami.
Obsah: 12 dílů, 1 rám.
Materiál: dřevo.
Rozměry: velikost puzzle 2,5 x 2,5 x 0,8 cm.

330 Kč / 13,10 €

330 Kč / 13,10 €

511 050

511 030

vč. DPH

vč. DPH

www.benjamin.cz
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556 740

Logické myšlení a rozvoj řeči

Co kam patří - Krtek

Co kam patří

Popis: Pomocí barevných obrázků děti vyhledávají a řadí
kartičky, které patří k obrázku vlevo na desce.
Obsah: 36 ks kartiček, 1 hrací deska.
Materiál: dřevo.
Rozměry: hrací deska 31 x 31 x 0,8 cm.

Popis: Zábavné poznávání světa pomocí veselých obrázků.
Pomáhá zdokonalovat logické myšlení, motorické schopnosti
a zručnost dítěte.
Obsah: 36 dřevěných kartiček.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 1 kartička 4 x 4 x 0,6 cm.

320 Kč / 12,70 €

360 Kč / 14,30 €

513 728

16

514 049

vč. DPH

vč. DPH

logické myšlení a rozvoj řeči

Kdo kde bydlí

Kdo ke komu patří?

Popis: Pomůcka pro rozšíření slovní zásoby malých dětí, podporují
logiku, představivost a motoriku.
Obsah: 1 deska, 9 dílků.
Materiál: masivní dřevo.
Rozměry: deska 18 x 18 cm.

Popis: Pomůcka pro rozšíření slovní zásoby malých dětí.
Podporuje logiku, představivost a motoriku.
Obsah: 1 deska, 9 dílků.
Materiál: masivní dřevo.
Rozměry: deska 18 x 18 cm.

220 Kč / 8,70 €

220 Kč / 8,70 €

556 879

556 881

vč. DPH

Bezplatná linka +420 800 700 046								

vč. DPH

Logické myšlení a rozvoj řeči
Stíny - Krtek
513 732

Přiřaď stíny
584 170

Popis: Při této hře se učí děti přiřazovat správné symboly.
Obsah: 4 desky s vyobrazením stínů, 36 obrázkových kartiček.
Materiál: dřevo.
Rozměry: deska 17 x 4 x 17 cm.

Popis: Hrací deska
s kartičkami pro rozvoj
logického
myšlení
a řeči.
Obsah: 40 ks kartiček,
4 hrací desky.
Materiál: dřevo.
Rozměry: hrací deska 17 x 17 x 4 cm.
340 Kč / 13,50 €

vč. DPH

280 Kč / 11,10 €

vč. DPH

Pexeso dopravní značky

556 876

17

514 048

Popis: Hledání logické stejné kartičky.
Obsah: 32 kartiček, úložná krabička.
Materiál: masivní dřevo.
Rozměry: kartička 5 x 5 cm.
1 399 Kč / 14,93 €

Popis: Děti se hravou formou naučí základní dopravní značky.
Hra stimuluje paměť a podporuje rozvoj dětí.
Obsah: 36 kartiček.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 4 x 4 x 0,6 cm.

vč. DPH

360 Kč / 14,30 €

vč. DPH

Gognito
tvary

Gognito
zvířecí prostředí

Popis: Děti přiřazují 2 tvary, které k sobě patří. Správnost si děti
zkontrolují pomocí puzzle spoje.
Obsah: 20 dílů.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 15 x 10 x 6 cm.

Popis: Děti přiřazují 3 tvary, které k sobě logicky patří. Správnost
si děti zkontrolují pomocí puzzle spojů
Obsah: 30 dílů.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 20 x 10 x 6 cm.

430 Kč / 17 €

480 Kč / 19 €

511 540

511 550

vč. DPH

vč. DPH

www.benjamin.cz
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Pexeso
rostliny

Logické myšlení a rozvoj řeči

Posloupnost, sled - průmyslová výroba

Posloupnost, sled v přírodě

Popis: Logické skládání posloupnosti dle tématu.
Obsah: 20 karet.
Materiál: tvrzený karton.
Rozměry: 11,5 x 11,5 cm.

Popis: Logické skládání posloupnosti dle tématu.
Obsah: 20 karet.
Materiál: tvrzený karton.
Rozměry: 11,5 x 11,5 cm.

230 642

230 641

440 Kč / 17,50 €

440 Kč / 17,50 €

vč. DPH

vč. DPH
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Magnetická tabulka farma
588 117

Magnetická tabulka zvířátka

Popis: Tvořivá hra v krabičce na téma farma. Dle návodu,
mohou děti vytvářet obrázky na magnetické tabulce. Tabulka je
oboustranná. Z druhé strany lze kreslit křídami.
Obsah: 1 krabička, 102 dílků.
Materiál: dřevo.
Rozměry: balení 31 x 23,5 x 3,5 cm.

Popis: Vytváření obrázků na magnetické tabulce.
Obsah: magnetická tabulka, stojánek a 41 dílků s magnetem.
Materiál: dřevo.
Rozměry: tabulka 31 x 16,5 cm.

513 962

320 Kč / 12,70 €

vč. DPH

380 Kč / 15 €

vč. DPH

Magnetický labyrint
553 925

Popis: Úkolem je roztřídit barevné kuličky pomocí magnetického pera.
Obsah: 1 ks.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 12 x 12 x 1 cm.
180 Kč / 6,73 €

vč. DPH

Bezplatná linka +420 800 700 046								
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Znáš savce?

Zvířátka na statku

Popis: Pexetrio Savci je didaktická a zábavná hra, ve které se
naučíte pojmenovat různá zvířata, poznávat jejich stopy v jejich
životním prostředí a jejich potravu.
Obsah: 54 kartiček, herní plán, mini encyklopedie.
Materiál: tvrzený karton.
Rozměry: kartičky 6 x 6 cm.

Popis: Pexetrio Zvířátka na statku je didaktická a zábavná hra,
ve které se naučíte pojmenovat domácí zvířata a jejich mláďata,
poznat jejich prostředí a jejich produkty.
Obsah: 54 kartiček, herní plán, mini encyklopedie.
Materiál: tvrzený karton.
Rozměry: kartičky 6 x 6 cm.

225 Kč / 9,90 €

220 Kč / 8,80 €

338 807

vč. DPH

vč. DPH

Znáš naše stromy?

Znáš povolání?

Popis: Pexetrio Stromy je didaktická a zábavná hra, ve které se
naučíte pojmenovat různé druhy stromů, poznávat jejich plody
a listy.
Obsah: 54 kartiček, herní plán, mini encyklopedie.
Materiál: tvrzený karton.
Rozměry: kartičky 6 x 6 cm.

Popis: Pexetrio Povolání je didaktická a zábavná hra, ve které
se naučíte pojmenovat různé druhy povolaní, rozeznat jejich
typické oděvy, pomůcky a nástroje, které pracovníci používají.
Obsah: 54 kartiček, herní plán, mini encyklopedie.
Materiál: tvrzený karton.
Rozměry: kartičky 6 x 6 cm.

220 Kč / 8,80 €

220 Kč / 8,80 €

338 810

338 811

vč. DPH

vč. DPH

www.benjamin.cz
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338 822

Logické myšlení a rozvoj řeči

Záchranáři

Znáš ptáky?

Popis: Pexetrio Záchranáři je didaktická a zábavná hra, ve které se
naučíte pojmenovat různé záchranářské profese, rozeznat jejich
typické oděvy, techniku a nástroje, které pracovníci používají.
Obsah: 54 kartiček, herní plán, mini encyklopedie.
Materiál: tvrzený karton.
Rozměry: kartičky 6 x 6 cm.

Popis: Pexetrio Ptáci je didaktická a zábavná hra, ve které se
naučíte pojmenovat různé ptáky, poznávat jejich hnízda s vejci
a jejich letovou podobu.
Obsah: 54 kartiček, herní plán, mini encyklopedie.
Materiál: tvrzený karton.
Rozměry: kartičky 6 x 6 cm.

220 Kč / 8,80 €

250 Kč / 9,90 €

338 830

338 823

vč. DPH

20

vč. DPH
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Znáš ovoce a zeleninu?

Dinosauři

Popis: Pexetrio Ovoce a zelenina jsou didaktické a zábavné hry,
při kterých se naučíte pojmenovat různé druhy ovoce nebo
zeleniny, poznat jak a kde rostou a jejich produkty.
Obsah: 54 kartiček, herní plán, mini encyklopedie.
Materiál: tvrzený karton.
Rozměry: kartičky 6 x 6 cm.

Popis: Pexetrio Dinosauři je didaktická a zábavná hra, ve které
se naučíte pojmenovat různé dinosaury a rozlišovat je pomocí
jejich typických znaků.
Obsah: 54 kartiček, herní plán, mini encyklopedie.
Materiál: tvrzený karton.
Rozměry: kartičky 6 x 6 cm.

220 Kč / 8,80 €

220 Kč / 8,80 €

338 840

338 836

vč. DPH

Bezplatná linka +420 800 700 046								

vč. DPH

Logické myšlení a rozvoj řeči

Baribal Malý kutil

Baribal Měsíce v roce

Popis: Pexetrio Baribal Malý kutil je didaktická a zábavná hra,
ve které se naučíte pojmenovat různé domácí nářadí, poznávat
jejich použití a výsledky práce s nimi.
Obsah: 54 kartiček, herní plán, mini encyklopedie.
Materiál: tvrzený karton.
Rozměry: kartičky 6 x 6 cm.

Popis: Pexetrio Baribam Měsíce v roce je didaktická a zábavná
hra, ve které se naučíte pojmenovat měsíce v roce, poznávat
jejich pořadí a nejčastější činnost v daném měsíci.
Obsah: 54 kartiček, herní plán, mini encyklopedie.
Materiál: tvrzený karton.
Rozměry: kartičky 6 x 6 cm.

220 Kč / 8,80 €

220 Kč / 8,80 €

338 854

vč. DPH

vč. DPH

Hlavolam trojúhelník

Skládanka Abeceda

Popis: Úkolem je složit dílky v souladu s předlohami na kartičkách.
Obsah: rámeček ve tvaru trojúhelníku, 10 barevných dílků
a 20 oboustranně potištěných kartiček.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 25 × 16 cm.

Popis: Toto dřevěné puzzle umožňuje snadné učení abecedy
a procvičuje motoriku.
Obsah: viz obrázek.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 22 x 32 x 1 cm.

430 Kč / 17,10 €

190 Kč / 7,60 €

557 924

557 115

vč. DPH

vč. DPH
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338 851

Logické myšlení a rozvoj řeči

Správně přiřaď velikost

Správně přiřaď pozice

Obsah: 1 hrací deska, 12 hracích kartiček.
Materiál: dřevo.
Rozměry: deska 21 x 21 x 0,7 cm.

Obsah: 1 hrací deska, 12 hracích kartiček.
Materiál: dřevo.
Rozměry: deska 21 x 21 x 0,7 cm.

387 162

387 161

280 Kč / 11,10 €

280 Kč / 11,10 €

vč. DPH

vč. DPH

22
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Správně přiřaď geometrické tvary

Správně přiřaď počet

Obsah: 1 hrací deska, 12 hracích kartiček.
Materiál: dřevo.
Rozměry: deska 21 x 21 x 0,7 cm.

Obsah: 1 hrací deska, 12 hracích kartiček.
Materiál: dřevo.
Rozměry: deska 21 x 21 x 0,7 cm.

387 169

280 Kč / 11,10 €

vč. DPH

387 170

280 Kč / 11,10 €

Bezplatná linka +420 800 700 046								

vč. DPH

Logické myšlení a rozvoj řeči

Správně přiřaď jídlo

Správně přiřaď činnosti ve školce

Obsah: 1 hrací deska, 12 hracích kartiček.
Materiál: dřevo.
Rozměry: deska 21 x 21 x 0,7 cm.

Obsah: 1 hrací deska, 12 hracích kartiček.
Materiál: dřevo.
Rozměry: deska 21 x 21 x 0,7 cm.

387 183

387 189

280 Kč / 11,10 €

280 Kč / 11,10 €

vč. DPH

vč. DPH

Správně přiřaď předměty v domě

Správně přiřaď roční období

Obsah: 1 hrací deska, 12 hracích kartiček.
Materiál: dřevo.
Rozměry: deska 21 x 21 x 0,7 cm.

Obsah: 1 hrací deska, 12 hracích kartiček.
Materiál: dřevo.
Rozměry: deska 21 x 21 x 0,7 cm.

387 184

280 Kč / 11,10 €

vč. DPH

logické myšlení a rozvoj řeči
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387 188

280 Kč / 11,10 €

vč. DPH

www.benjamin.cz
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ABC

640 058

Správně přiřaď pracovní postup
profese

Popis: Hra je vhodná na poznávání a procvičování písmen a rozvoj
slovní zásoby. Rozvíjí slovní, pozorovací schopnosti a koncentraci.
Obsah: 1 dřevěná tabuka, 6 figurek, 1 číselná kostka,
cca 97 dřevěných kartiček.
Materiál: dřevo.
Rozměry: tabule cca 39 x 39 cm.

387 180

Obsah: 1 hrací deska, 12 hracích kartiček.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 21 x 21 x 0,7 cm.

1 400 / 55,60 €

280 Kč / 11,10 €

vč. DPH

vč. DPH
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Závody
žabiček
551 876

Popis: Logická hra vyrobená ze dřeva, jejíž principem je, že na
konci hry má zůstat na hrací ploše co nejméně žabiček (nejlépe
jen jedna).
Obsah: 1 deska, 33 žabiček.
Materiál: dřevo.
Rozměry desky: cca 20 x 23 cm.

Raz, dva, kvak
556 712

Popis: Zábavná strategická hra.
Obsah: 12 žabek ze dřeva, kulatá deska ze dřeva.
Materiál: dřevo.
Rozměry: f 37,5 cm.

520 Kč / 20,70 €

vč. DPH

799 Kč / 29,90 €

vč. DPH

Člověče, pojď do zoo!
514 159

Popis: Nová zábavná hra pro děti, na způsob oblíbeného Člověče, nezlob se. Figurkou se pohybuje
pomocí hozené barvy nebo obrázku zvířátka, je tedy vhodná i pro menší hráče.
Materiál: dřevo.
Rozměry: balení 33 x 23 x 3,5 cm.
270 Kč / 10,70 €

vč. DPH

Bezplatná linka +420 800 700 046								
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Stolní hra - slovní mlýn
556 739

PIXIT

660 000
Popis: Unikátní zábavná silikonová stavebnice pro rozvoj
intelektu dětí.
Obsah: 2 hrací desky o velikosti A4 (1 zelená a 1 transparentní),
360 dílků (60 kusů po 6 barvách), 10 karet s úkoly, 1 herní plán
na piškvorky.
Materiál: silikon.
Rozměry: deska 21 x 29,6 cm, dílek 1,6 x 1,6 cm.
1 800 Kč / 71,40 €

510 Kč / 20,20 €

vč. DPH

vč. DPH

Veselé pecky

Obíračka

Popis: Společenská hra Veselé pecky je jednoduchá hra a nudit
se při této hře nebudou děti ani dospělí.
Obsah: Pecka červená 17 ks, žlutá 17 ks, modrá 17 ks, zelená 17 ks,
hnědá 17 ks, 1 ks hrací podložka, 1 ks hrací kostka.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 32 x 32 cm.

Popis: Strategická hra vyrobená z dřeva. Rozvíjí představivost
a logiku.
Obsah: tabulka ze 4 častí, 4 figurky, 24 kartiček.
Materiál: dřevo.
Rozměry: kartičky 4 x 4 cm, deska 40 x 40 cm.

1 150 Kč / 45,62 €

1 040 Kč / 41,95 €

623 058

445 014

vč. DPH

vč. DPH
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Popis: Naučná hra pro malé slovní akrobaty a umělecké počtáře.
Stačí jednoduše hracím kruhem zatočit a hra se slovíčky a čísly
může začít. Tato hra pomáhá snadným a hlavně přirozeným
způsobem rozvíjet jak slovní zásobu hráčů, zdokonalení
v počtech, tak i kombinační schopnosti, paměť a v neposlední
řadě postřeh. Pravidla hry lze volně přizpůsobovat věku
a schopnostem hráčů.
Obsah: 1 hrací kruh,1 hrací kostka, 15 hracích kamenů.
Materiál: kvalitní dřevo a odolná překližka.
Rozměry: f 26,5 cm.

Logické myšlení a rozvoj řeči

Hlavolam CUTS

Hlavolam doporučený Ministerstvem školství jako výukový prostředek pro školy i předškolní organizace. Určeno pro děti do 3 let.
Magnetický hlavolam, který vzdělává a rozvíjí u dětí pět smyslů: prostorovou orientaci, barevné vidění, matematické myšlení,
jemnou motoriku a logické myšlení.

CUTS pro MŠ, 1 ks

26 CUTS set pro MŠ

660 042

660 003

logické myšlení a rozvoj řeči

Obsah: 5x základní deska s 12 úkoly, 1x malá destička
s 12 dalšími úkoly, 1x deska s úkoly.
Materiál: tvrzený karton + měkký plast s magnetickou fólií.
Rozměry: 32,5 x 15,5 cm.

Obsah: 1x základní deska s 12 úkoly.
Materiál: tvrzený karton + měkký plast s magnetickou fólií.
Rozměry: 32,5 x 15,5 cm.
442 Kč / 17,60 €

vč. DPH

2 210 Kč / 87,70 €

vč. DPH

CUTS set Quadro

CUTS Quadro, 1 ks

Obsah: 5x základní deska s 16 úkoly od nejjednodušších
po složitější, návod.
Materiál: tvrzený karton + měkký plast s magnetickou fólií.
Rozměry: 32,5 x 15,5 cm.

Obsah: 1x základní desku s 16 úkoly, 4x 16 úkolů
od nejjednodušších po složitější.
Materiál: tvrzený karton + měkký plast s magnetickou fólií.
Rozměry: 32,5 x 15,5 cm.

2 210 Kč / 87,70 €

467 Kč / 17,47 €

660 035

660 040

vč. DPH

Bezplatná linka +420 800 700 046								

vč. DPH

Logické myšlení a rozvoj řeči

Topologie
205 230

Zázračná krabička
520 233

Popis: Hra rozvíjí: koordinaci oko-ruka, jemnou motoriku,
poznávání barev, vytváření skupin, soutěživost a koncentraci.
Obsah: 2 krabičky s 24 ks barevných kuliček s plexisklem na
povrchu, 12 ks předloh.
Materiál: plast.
Rozměry: krabička cca 12,5 cm.
450 Kč / 17,90 €

1 070 Kč / 42,50 €

vč. DPH

vč. DPH

Lonpos

Lonpos 808

Popis: Lonpos je inovativní trojrozměrné puzzle.
Obsah: 12 ks nepravidelných barevných tvarů.
Materiál: plast.
Rozměry: 12 x 10 x 2,5 cm.

Popis: Lonpos je inovativní trojrozmerné puzzle pro 2 hráče.
Obsah: 2 ks hrací krabičky, karty s 808 úkoly (2D a 3D),
12 nepravidelných barevných tvarů.
Materiál: plast.
Rozměry: balení 31 x 30 x 5,5 cm.

549 191

556 725

402 Kč / 15,90 €

vč. DPH

899 Kč / 33,70 €
vč. DPH

www.benjamin.cz
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Popis: Dítě vychází ze vzorových fotografií a pozoruje polohu
jednotlivých geometrických těles v porovnání s ostatními tělesy
a rozestavuje je podle polohy na vzorové fotografii, přičemž
vytváří vztah mezi trojrozměrným prostorem a jeho
dvourozměrným rovinným znázorněním.
Obsah: 14 masivních geometrických těles (2 sady po 7 tělesech),
50 vzorových fotografií, 15 podlouhlých tyček, pedagogický
návod, podstavec na uchycení fotografie a 2 neprůhledné sáčky.
Materiál: plast.
Rozměry: výška tělesa 7,5 cm, balení 32 x 23 x 9 cm.

Logické myšlení a rozvoj řeči

Magnetická hra oblékání

Hádej, kdo jsem!

551 485

AK 20543

Popis: Tato hra nabízí spoustu kombinací, každý se může stát
malým návrhářem.
Obsah: cca 56 dílů, 2 postavy, magnetický kufřík.
Materiál: dřevo s magnetickou fólií, kov.
Rozměry: 22 x 7,5 x 3 cm.
460 Kč / 18,30 €

vč. DPH

28

Popis: Hoďte kostkou a zvedněte příslušnou barevnou kartu.
Nikomu ji neukazujte, otočte přesýpací hodiny a začněte
předvádět. Před vypršením času musí spoluhráči uhodnout, co
představujete. Kdo to uhodne, dostane kartu.
Vítězem je osoba s nejvíce kartami.
Obsah: 40 karet, 1x přesýpací hodiny, 1x hrací kostka.
Materiál: tvrzený karton.
Rozměry: balení 24 x 17 x 5 cm, karta 9 x 8 cm.
640 Kč / 25,40 €

vč. DPH

logické myšlení a rozvoj řeči

Magnetická tabulka vesmír

Magnetické puzzle robot

Popis: S tímto magnetickým puzzle mohou děti podniknout
svůj vlastní výlet na Měsíc! Astronauti, planety, rakety
a mimozemšťané prožívají s dětmi úžasná dobrodružství.
Obsah: cca 21 dílků s motivem vesmíru, 6 velkých předloh,
magnetický kufřík.
Materiál: dřevo s magnetickou fólií, kov.
Rozměry: kufřík 30 x 21 x 4 cm, předlohy 28 x 20 cm.

Popis: Kdo si někdy nechtěl postavit vlastního robota? Zkuste to
s dvourozměrným magnetickým puzzle robot.
Obsah: cca 144 magnetických dílků, 6 velkých předloh, 6 malých
předloh, magnetický kufřík.
Materiál: dřevo s magnetickou fólií, kov.
Rozměry: kufřík 30 x 21 cm, velká předloha 28 x 20 cm, malá
9 x 6 cm.

560 Kč / 22,30 €

620 Kč / 24,60 €

553 917

553 223

vč. DPH

Bezplatná linka +420 800 700 046								

vč. DPH

Logické myšlení a rozvoj řeči

Správné chování ve škole

Učíme se oblékat ve 4 roč. období

Popis: Tato hra je hrou spojování párů. Obsahuje souvztažné
páry typů chování identifikující v každém páru správný a špatný
způsob chování. Můžete vytvořit 17 párů a děti si s nimi mohou
hrát individuálně nebo ve skupině.
Obsah: 34 karet.
Materiál: tvrzený karton.
Rozměry: karta 9 x 9 cm.

Popis: Hra, která má za úkol naučit se sledu při oblékání
v jednotlivých ročních obdobích.
Obsah: 48 karet.
Materiál: tvrzený karton.
Rozměry: karta velká 11 x 7 a menší 5 x 7 cm.

420 Kč / 16,70 €

390 Kč / 15,50 €

306 500

vč. DPH
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vč. DPH

Povolání
205 060

Popis: Asociační hra, která má za cíl naučit se vztahu mezi povoláním, pracovním oděvem a pracovními nástroji náležejícími k jednotlivým
povoláním. Hru je vhodné hrát pod pedagogickým vedením.
Obsah: celkem 60 karet - 12 velkých karet povolání, 48 malých kartiček povolání, zadní strana karet obsahuje samokontrolní opravný
systém, 1x pedagogický návod.
Materiál: tvrzený karton.
Rozměry: karta velká 15 x 8 cm a menší 7,5 x 7,5 cm.
650 Kč / 25,80 €

vč. DPH

www.benjamin.cz

logické myšlení a rozvoj řeči

AK 20801

Logické myšlení a rozvoj řeči
Pyramida zdravé
výživy
220 554

Popis: Puzzle skládanka s 12 ks.
Obsah: 54 potravin, 1 kostka, 1 barevná
nálepka, 1 barevná potravinová
pyramida, 1 černobílá potravinová
pyramida pro focení a vybarvení,
1 návod s instrukcemi pro užití.
Materiál: tvrzený karton.
Rozměry: deska 66 x 45 cm.

850 Kč / 33,80 €

vč. DPH

30
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Magnetická závěsná tabule s písmenky - oboustranná
583 651

Popis: Oboustranná magnetická tabule k zavěšení, z jedné strany bílá, z druhé černá.
Obsah: 10 kartiček s předlohami, 40 magnetických čísel a písmen, 1 ks tabule.
Materiál: dřevo + nátěr + fólie.
Rozměry: 42 x 30 cm.
550 Kč / 21,80 €

vč. DPH

Bezplatná linka +420 800 700 046								

Grafomotorika

Grafomotorika
Pískovnička velká
102 201

Popis: Poutavá hra s pískem, přírodním materiálem
s rozmanitým využitím. Vhodné na procvičování grafomotoriky.
Součástí balení je 1 hladítko (délka 45 cm).
Obsah: 2 hrabičky (délka 22 cm), 1 hladítko (délka 45 cm),
1 kg jemného písku, 1 návod.
Materiál: dřevo, plexisklo, kovové úchyty.
Rozměry: 65 x 50 x 6 cm.
2 400 Kč / 95,20 €

vč. DPH

Víko k velké pískovničce
409 111

Popis: Po ukončení práce slouží k uzavření pískovničky.
Materiál: celobuková překližka.
Rozměry: 65 x 60 cm.
500 Kč / 19,90 €

vč. DPH
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Pískovnička malá
102 202

Popis: Zmenšená verze velké pískovničky.
Obsah: 0,5 kg jemného písku, 1 dřevěná stěrka na hlazení písku.
Materiál: dřevo, plexisklo, kovové úchyty.
Rozměry: 37 x 27 x 5 cm.

Zrcadlo k pískovničce
102 701

Popis: Zrcadlo umístěné v pískovničce odráží znaky vytvořené
v písku. Díky této pomůcce děti pochopí pojem symetrie
a mohou experimentovat při tvoření „zrcadlových obrázků“.
Bezpečnostní plexizrcadlo je pomocí dvou dřevěných špalíků
umístěné doprostřed pískovničky.
Obsah: 1 plexizrcadlo, 2 dřevěné špalíky.
Materiál: bezpečnostní plexizrcadlo.
Rozměry: 44 x 22 cm, tloušťka 0,3 cm.
350 Kč / 13,90 €

vč. DPH

850 Kč / 33,70 €

vč. DPH

Víko k malé pískovničce
409 116

Popis: Po ukončení práce slouží k uzavření pískovničky.
Obsah: 1 ks.
Materiál: celobuková překližka.
Rozměry: 37 x 7 cm.
240 Kč / 9,60 €

vč. DPH

Bezplatná linka +420 800 700 046								
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Svíticí stůl k pískovničce
102 702

3 230 Kč / 128,10 €

vč. DPH

Stolek pod pískovničku s vaničkou
405 100

Popis: Stolek pod velkou pískovničku. Zajistí přístup více dětem
ze všech stran, zabezpečuje ji proti pádu či převrácení. Děti
mohou u práce stát nebo sedět. 4 kolečka s brzdou usnadňují
manipulaci. Police pro odkládání mandal.
Obsah: 1 ks viz obrázek; bez příslušenství.
Materiál: dřevo.
Rozměry: výška stolu 61 cm.
3 900 Kč / 154,70 €

vč. DPH

Doplňky k pískovničce

Doplňky k pískovničce bez nožek

102 306

Popis: Doplňky k pískovničce k procvičení jemné motoriky
a koordinaci pohybů.
Obsah: dřevěné nožky 4 ks, stěrku, míček s gumovými ostny,
dřevěné berušky 2 ks, tužka na písek s víčkem.

860 Kč / 34,10 €

vč. DPH

102 316

Popis: Sada doplňků k pískovničce. Tato verze neobsahuje
dřevěné nohy.
Obsah: 1 stěrka, míček s gumovými ostny, dřevěné berušky 2 ks,
tužka na písek s víčkem.
450 Kč / 17,88 €

vč. DPH

www.benjamin.cz
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Popis: Svítící stůl je svojí velikostí přizpůsoben velikosti velké
pískovničky. Děti stůl využijí při atraktivních hrách s barvami
a s průhledným materiálem.
Obsah: 1 ks stolu, bez příslušenství.
Materiál: masivní bukové dřevo lakované, horní deska mléčné
plexisklo.
Rozměry: 70 x 55 cm.

Grafomotorika

Sada barevných gumových štětců
521 924

Popis: Štětce určené pro hru s pískovničkou, mají špičku
z elastické gumy.
Obsah: 5 kusů štětců s různě zkosenými špicemi; barevné násady.
Materiál: dřevo, kov, guma.
Rozměry: násada má průměr 1 cm.

34

Sada gumových štětců
521 925

Popis: Štětce určené pro hru s pískovničkou, mají špičku
z elastické gumy.
Obsah: 5 kusů štětců s různě zkosenými špicemi; černé násady.
Materiál: dřevo, kov, guma.
Rozměry: násada má průměr 1 cm.

Grafomotorika

250 Kč / 9,90 €

vč. DPH

250 Kč / 9,90 €

vč. DPH

Válečky dřevěné
540 603

Popis: Válečky vytvářejí v písku pravidelný vzor.
Obsah: 4 ks válečků; bez pískovničky.
Materiál: dřevo.
Rozměry: váleček délka 21 cm.
350 Kč / 13,90

vč. DPH

Bezplatná linka +420 800 700 046								
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Ozdobná trubka - sada
102 638

Popis: Děti vytvářejí ozdobnými trubkami pravidelné vzory, vznikají tak
rovné čáry, vlny a zoubky. Ve volných místech mezi vzory mohou děti
vzniklé linie obkreslovat prstem nebo tužkou.
Obsah: 3 trubky; bez pískovničky.
Materiál: plast.
Rozměry: plastová trubka o délce 20 cm, průměr 2 cm.
630 Kč / 25 €

vč. DPH

grafomotorika
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Písek do pískovničky, bílý

Návod k pískovničce

Popis: Písek je nezbytnou součástí pískovničky.
Obsah: 1 kg.

Popis: Knížka obsahující návod k pískovničce.
Při koupi Pískovničky 102201 je jako dárek přiložena knížka Psaní
v písku. Celkem 32 stran.

111 111

102 203

40 Kč / 1,60 €

119 Kč / 4,70 €

vč. DPH

vč. DPH
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Mandala - základní sestava
102 519

Popis: Mandala je název pro symboly, které lidé tvořili před
mnoha lety a které jim měly pomoci najít vlastní podstatu.
S našimi šablonami mohou děti vytvořit vlastní mandaly.
Materiál: lakovaná dřevovláknitá deska.
Obsah: 2 ks.
Rozměry: 50 x 50 cm.
700 Kč / 27,80 €

vč. DPH

Šablony k pískovničce
Materiál: lakovaná dřevovláknitá deska.
Obsah: 1 deska.
Rozměry: 50 x 50 cm.
250 Kč / 9,90 €

vč. DPH
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Spirála

Hvězda

Obdélník

Trojúhelník

Ovál

Malý kruh

102 517

102 514

102 516

102 518

102 515

102 513

Bezplatná linka +420 800 700 046								
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200 367

Popis: Pomůcka k praktickému nácviku koordinace oko-ruka,
manuální zručnosti a přesnosti pohybů.
Obsah: dřevěná deska, 2 dřevěné tužky.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 40 x 35 cm.

Tabulka na grafomotoriku zelená
200 895

Tabulka na grafomotoriku modrá
200 896

Popis: Dřevěná deska opatřená tužkou na provázku určená
k nácviku grafomotoriky.
Obsah: 1 tabulka.
Materiál: dřevo.
Rozměry: deska 30 x 21 cm.

750 Kč / 30,20 €

390 Kč / 15,50 €

vč. DPH

vč. DPH

Grafomotorická deska
557 230

Popis: Motorická deska, oboustranná s předlohami.
Obsah: viz obrázek.
Materiál: dřevo.
Rozměry: cca 30 x 30 x 8 cm.
590 Kč / 23,40 €

vč. DPH

www.benjamin.cz
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Tabulka na grafomotoriku hruška
pro obě ruce
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Grafomotorika
375 208

Popis: Cílem hry je rozvíjení zručnosti psaní, uvolnění zápěstí, koordinace oko-ruka.
Obsah: 1 základna, 1 tužka 8 x 1 cm.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 35 x 10 x 1,5 cm.
340 Kč / 13,50 €

vč. DPH

Grafomotorika - procvičování E,L

Grafomotorika - oblouky

Grafomotorika - vlnky, kroužky

Grafomotorika - diagonals

375 207

375 208
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375 204

375 205

Grafomotorika

Grafomotorika - hradby
375 206

Grafomotorické šablony čísla

Grafomotorické šablony
velká písmena

Obsah: 10 ks kartiček.
Materiál: lakované dřevo.
Rozměry: 7,4 x 7,4 x 1 cm.

Obsah: 26 ks kartiček.
Materiál: lakované dřevo.
Rozměry: 7,4 x 7,4 x 1 cm.

375 211

375 218

590 Kč / 23,40 €

990 Kč / 39,30 €

vč. DPH

Bezplatná linka +420 800 700 046								

vč. DPH

Rozvoj smyslů
a paměti

Rozvoj smyslů a paměti

Poznávání smyslů
220 610

Poznáváme smysly
Popis: Tato hra objasňuje různé možnosti pohledu na našich
5 smyslů.
Obsah: 48 kartiček, 2 kostky se symboly, úložná krabice.
Materiál: dřevo.
Rozměry: kartičky 6 x 6 cm.

Popis: Na základě hlavních karet má dítě identifikovat
a seskupit 8 fotografií, které odpovídají jednotlivým smyslům.
Obsah: 50 fotografií znázorňující smysly. Jsou rozděleny do:
10 hlavních karet (zdvojených) s fotografiemi jednotlivých pěti
smyslových orgánů a 40 kartiček s fotografiemi vjemových
situaci, které představují pět smyslů v reálném životě.
Materiál: tvrzený karton.
Rozměry: kartička 9 x 9 cm.

1 659 Kč / 65,50 €

650 Kč / 25,80 €

530 177

40

vč. DPH

vč. DPH

rozvoj smyslů a paměti

Paměťová hra zvuky

Paměťová hra hmotnost

Popis: Pexeso se zvuky procvičuje nejen paměť, ale také sluch.
Malí hráči musí najít pár kostek, který stejně zní. A to není vůbec
jednoduché. Pexeso je vyrobeno ze dřeva.
Obsah: 6 párů kostiček.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 6,7 × 6,7 × 5,8 cm.

Popis: Pexeso s rozdílnou hmotností procvičuje nejen paměť, ale
také hmat. Hráči musí klasicky najít pár kostek, který stejně váží.
Správnost si děti mohou ověřit na barevném obrázku, který je na
každém dřevěném dílku. Pexeso je vyrobeno ze dřeva.
Obsah: 6 párů kostiček.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 6,7 × 6,7 × 5,8 cm.

700 Kč / 27,70 €

700 Kč / 27,70 €

556 684

556 683

vč. DPH
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Hmatová hra
559 004

Dotekové kostky
Popis: Cílem hry je seřadit všechny kostky tak, aby měly stejný
povrch na jedné straně. Může se hrát jak v horizontální, tak
vertikální poloze.
Obsah: základní deska, 6 kostek.
Materiál: dřevo.
Rozměry: celkem 45 cm, kostka 6 x 6 cm.

Popis: Tuto hmatovou hru lze také nazvat jako pexesem pro ruce.
Všechny dřevěné válečky se vloží do bavlněného sáčku a pořádně
promíchá. Dítě se zavřenýma očima z pytlíku vytáhne jeden
váleček a řádně si ohmatá povrch. Poté sáhne do sáčku znovu
a snaží se hmatem najít druhý váleček se stejným povrchem.
Pokud se mu podaří najít stejný pár, ponechá si ho a hraje dál.
Obsah: 32 válečků s různými povrchy, 1 textilní sáček.
Materiál: dřevo, textil.
Rozměry: váleček průměr 4 cm.

211 Kč / 51,60 €

850 Kč / 33,70 €

vč. DPH
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102 951

Hmatové kostky Embo
192 200

Popis: Tato didaktická pomůcka je určena nejen pro
zrakově postižené děti od tří let. Rozvíjí hmatové schopnosti
i jemnou motoriku a současně děti poznávají složitější
geometrické tvary. Úkolem dětí je uspořádat vedle sebe
vždy 4 kostky se stejným reliéfem. Náročnost reliéfů je
odstupňována. Návod i v Braillově písmu.
Obsah: 16 kostek.
Materiál: dřevo.
Rozměry: kostky 5 x 5 cm, krabička 22 x 22 x 2,7 cm.

2 000 Kč / 79,40 €

vč. DPH
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Hmatové puzzle
556 906

Popis: Zavažte si oči a hmatem vyhledejte v bavlněném pytlíku
dílky pro Váš obrázek. Hra podporuje motoriku, hmat a schopnost
přiřazování správných dílů.
Obsah: 22 dílů, 1 bavlněný pytlík.
Materiál: dřevo, texttil.
Rozměry: 18 × 19 cm.
480 Kč / 18,40 €

vč. DPH

Hmatové pexeso
556 968

Popis: Hráči si rozdají dřevěné rámečky, barevné dílky uschovají
do bavlněného pytlíku. Poté hledají po hmatu správné dílky do
svých rámečků.
Obsah: 16 dílků + 16 rámečků, bavlněný pytlík.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 6 x 6 cm.
290 Kč / 65,50 €

vč. DPH
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Hra na hlazení
150 000

Popis: Hra pomáhá dětem poznat a následně i vyjádřit jejich
pocity. Procvičuje smysly, vyjadřovací schopnosti, paměť
i přemýšlení. Děti se vzájemně hladí různými povrchy, snaží se je
poznat a poté se zavázanýma očima najít na své liště. Základní
myšlenku můžete různě obměňovat, a vytvářet tak stále nové
druhy zábavy.
Obsah: 9 dílků nasunutých na liště s různými povrchy, např.
s hrubým kartáčem, plechem, s gumovými výčnělky, s rýhami,
koženými proužky, 1 úložná krabička.
Materiál: dřevo a doplňující materiál.
Rozměry: dílek 5,5 x 3 cm, krabička 31 x 13,5 cm.
1 160 Kč / 46 €

vč. DPH

Lišta ke hře na hlazení
150 031

Popis: Na liště je nasunuto 9 dřevěných dílků s různými
povrchy např. s hrubým kartáčem, plechem, s gumovými
výčnělky, s rýhami, koženými proužky atd., které jsou velmi
příjemné a rozpoznatelné na dotek.
Obsah: 1 lišta = 9 dílků.
Materiál: dřevo a doplňující materiál.
Rozměr: dílek 5,5 x 3 cm.
380 Kč / 15,10 €
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vč. DPH

Rozvoj smyslů a paměti

Zvukové pexeso
102 509

1 900 Kč / 75,40 €

vč. DPH

Foukací labyrint
102 523

Popis: Hra vhodná pro logopedická cvičení, děti se při ní
zábavnou formou učí správně dýchat. Dofoukat kuličku slámkou
co nejrychleji k cíli, to už vyžaduje šikovnost, koncentraci i
vytrvalost. Tři rozdílné typy kuliček (pingpongový míček, dřevěná
kulička, kovová kulička) vytvářejí 3 různé stupně obtížnosti.
Každý stupeň vyžaduje jinou sílu dechu.
Obsah: 1 hrací deska, 3 kuličky, 10 slámek.
Materiál: dřevo a plast.
Rozměry: 30 x 40 cm deska.

Vznášející se balónky
558 247

Popis: Pomocí dřevěné píšťaly má dítě balónek z polystyrenu
udržet ve vzduchu, jak dlouho to jen jde. Vhodné pro dechová
cvičení.
Obsah: 1 balónek, 1 píšťala.
Materiál: dřevo a plast.
Rozměry: cca 10 x 3,5 x 7 cm, balónek: Ø cca 3,5 cm.
100 Kč / 4 €

1 160 Kč / 46 €

vč. DPH

vč. DPH
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Popis: 8 párů kostek, které vydávají různé tóny. Všechny kostky
jsou položeny na dno z plexiskla a libovolný počet dětí zkouší
po řadě hrkáním najít stejně znějící pár. Díky tomu, že je obsah
viditelný dnem z plexiskla, je možné správnost přiřazení ihned
zkontrolovat. Později, když děti hru již dobře znají, spočine kouzlo
a napětí hry v tom, že vyměníme obsah kostek. Odšroubujeme
dno a naplníme kostku novým materiálem.
Obsah: 16 kostek, 1 úložná krabička s víkem z plexiskla.
Materiál: lakované dřevo.
Rozměry: 19 x 19 x 6 cm.

Rozvoj smyslů a paměti
Foukací fotbálek
556 409

Popis: Kterému hráči se podaří dostat míč do brány
protihráče a odfouknout útok? Vhodné na dechová cvičení.
Obsah: 1 hrací krabice, 1 míček, 2 slámky.
Materiál: dřevo a plast.
Rozměry: cca 35 x 25 x 8 cm.

490 Kč / 19,50 €

vč. DPH
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Chodníček
150 026

rozvoj smyslů a paměti

Popis: Děti se učí poznávat materiály a jejich vlastnosti.
Z dílů postavíte cestičku s různými povrchy, děti po ní
procházejí bosy. Díly jsou dostatečně veliké, takže dětem
můžete postupem času zavázat oči, a hru jim tím ztížit.
Obsah: 7 dílů s různými materiály, rám s úchyt, deska
s pojízdnými kolečky.
Materiál: rámy ze dřeva, dále viz popis „povrchy“.
Povrchy: umělý trávník, smirkový papír, plech, plyš,
pevně přilepené kamínky, gumová deska s umělými
výčnělky, velmi pevné plexisklo.
Rozměry: 1 rám s povrchem 53 x 35 x 6 cm.
7 300 Kč / 289,60 €

vč. DPH
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Počty, čísla

Počty, čísla

Počítáme a přiřazujeme
557 594

Popis: Děti se učí počítat zábavnou formou a poznávat barvy.
S kontrolou prostřednictvím puzzle spojů.
Obsah: puzzle 30 dílků.
Materiál: masivní dřevo.
Rozměry: jedna složená část 18 x 7,5 cm.

Přiřazení čísel
557 257

Popis: Pomocí barevných obrázků z každodenního života dítě
procvičuje čísla.
Obsah: 1 krabička, 20 dílků = 10 kartiček.
Materiál: dřevo.
Rozměry: cca 31 x 12 x 2,5 cm.
400 Kč / 15,90 €

vč. DPH
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430 Kč / 17 €

vč. DPH

Puzzle - počty
543 705

počt y, čísla

Popis: Řazení čísel 1 - 10 se samokontrolou.
Obsah: 10 puzzle-dílků.
Materiál: dřevo.
Rozměry: délka cca 52 cm, dílek 7 x 6,5 cm.
270 Kč / 10,70 €

vč. DPH

Abeceda medvěd

Puzzle čísla

554 239

353 000

Popis: Děti se učí hravou formou učit abecedu. Podtisk na desce
pomůže kontrolovat správnost složení.
Obsah: 1 deska, 26 dílků.
Materiál: dřevo.
Rozměry: deska 45 x 15 x 1 cm.

Popis: Počítání koleček se samokontrolou.
Obsah: 20 dílů, manuál, krabička.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 16 x 9 x 5 cm.
450 Kč / 17,90 €

vč. DPH

270 Kč / 10,70 €

Bezplatná linka +420 800 700 046								

vč. DPH

Počty, čísla
Kostková trať
103 731

Popis: Vzrušující strategická hra pro
jednoho nebo více hráčů, kde se
kostky umísťují svisle, vodorovně nebo
diagonálně na desce. Tato hra vyžaduje
soustředění, logické a strategické myšlení.
Hrací pole mohou být přehrávána
jednotlivě nebo kombinována do velkého
hracího pole. Vhodné pro děti od 6 let,
s barevnými kostkami od 4 let.
Obsah: 4 hrací desky oboustranně
malované, 5 kostek s čísly, 5 barevných
kostek, 4 herní figurky (žlutá, červená,
zelená, modrá).
Materiál: dřevo.
Rozměry: deska 20 x 20 x 0,5 cm.

1 280 Kč / 50,80 €

vč. DPH

počt y, čísla
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Barvy a počítání
581 036

Popis: Hra rozvíjí jemnou motoriku, poznávání barev a čísel.
Obsah: 1 deska, 15 kuliček.
Materiál: dřevo.
Rozměry: deska 23,5 cm, průměr kuličky 3,3 cm.

330 Kč / 13,10 €

vč. DPH

Hra s barevnými tyčinkami
546 355

Popis: Zábavná strategická hra. Naučte se porozumět číslům.
Použitím barevných tyčinek musí děti přesunout mravence
dopředu.
Obsah: 1 herní deska, 40 barevných tyčinek od 1 - 10 cm,
návod.
Materiál: dřevo.
Rozměry: herní deska 36 x 36 cm.
710 Kč / 28,20 €

vč. DPH
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Počty, čísla

Číselná věž

Zábavné počítání 1 - 20

555 260

510 716

Popis: Matematické rovnice musí být shodné s řešením na
dřevěné desce tak, aby byly platné přetištěné výsledky na desce.
Tato výpočetní deska umožňuje vytvářet rovnice s čísly 1 až 20.
Je to optimální matematický cvičební nástroj pro děti na základní
škole.
Obsah: 1 deska, 109 dílků s příklady ve 4 barvách.
Materiál: dřevo.
Rozměry: deska - 27 x 21 x 0,5 cm, dílky - 2,5 x 4,5 x 0,5 cm.

Popis: Zábava při stavění věže a napínavá hra s kostkou! Tak jako
po vystavění „balanční věže“ jsou vytahovány jednotlivé kostky
z věže, ale dávejte přitom pozor! Věž nesmí spadnout! Házecí
kostka (1 - 3) určuje u pokročilých hráčů, kterou barvu a číslo
musí vytáhnout!
Obsah: 57 dřevěných barevných dílků ve 4 barvách (20 zelených,
20 červených, 10 modrých, 7 žlutých), 1 hrací kostka s čísly.
Materiál: dřevo.
Rozměry: celkem 8 x 8 x 24 cm, rozměr dílků 2,5 x 7,5 x 1,2 cm.

590 Kč / 23,40 €

400 Kč / 15,90 €
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vč. DPH

vč. DPH

počt y, čísla

Magnetická tabulka - počítání ovoce

Najdi a počítej

Popis: Magnetická tabulka - počítání ovoce. Krásně navržená
tabulka, která se používá k procvičení počítání, motorických
schopností, prostorového vnímání a soustředění. Pomocí
magnetického pera budou dřevená kolečka s čísly přesouvána
v tabulce na místo se stejným počtem ovoce.
Obsah: viz obrázek.
Materiál: dřevo a plast.
Rozměry: 29,5 x 29,5 cm.

Popis: Vložte předlohu a kartičku s úkoly do dřevěné desky.
Přesuňte stejné množství barevných kuliček podle kartičky
s úkoly magnetickým perem do požadované sekce. Otočte
přiřazovací lištu pro vlastní kontrolu.
Obsah: 1 dřevěná deska, magnetické pero, 10 přiřazovacích
karet.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 29 x 36 cm.

910 Kč / 36,10 €

900 Kč / 35,70 €

522 939

vč. DPH

523 369
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vč. DPH

Počty, čísla

Multifunkční věž
558 408

Popis: Věž slouží k rozvoji logiky, dovednosti
skládání, designu i učení abecedy, čísel a počítání.
Obsah: 32 ks.
Materiál: dřevo.
Rozměry: cca 70 x 7 cm.

960 Kč / 38,10 €

vč. DPH

Barevné hodiny počty
551 828

Popis: Pomocí těchto barevných hodin se děti snadno naučí
nejen poznávat hodiny, ale i počítat.
Obsah: 24 dílů, 1 deska hodiny.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 31 x 30,5 x 1 cm.
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270 Kč / 10,30 €

Čarovná kostka

počt y, čísla

vč. DPH

Barevné délky

556 558

342 261

Popis: Zajímavá strategická hra. Cílem hry je zbavit se jako první
kolíčků, které se rozdělí mezi hráče na začátku hry. V čarovné
kostce totiž kolíčky propadávají na dno pouze u čísla 6 (žlutý
otvor). Umožňuje různé variace hry s kostkami s barvou nebo
s číslicemi. 2 druhy kostek umožňují hrát i mladším dětem.
Obsah: 1 dřevěná krabička, 40 kolíčků, 2 hrací kostky (barvy
a čísla), 1 návod ke hře.
Rozměr: cca 10 x 10 x 10 cm.
Materiál: dřevo.

Popis: Hra je navržena pro první rozeznávání délek a velikostí
(pojmy dlouhý – krátký, menší – větší, kratší – delší). Děti musí
hledat ekvivalenty délek, barev a počtů dolíčků.
Obsah: 2 hrací desky, 24 předloh, 50 ks hladkých délek, 50 ks
délek s dolíky.
Materiál: kov, plast s magnety, odolný karton.
Rozměry: kovová deska 30 x 15 cm, předloha 29 x 14 cm.

270 Kč / 10,70 €

1 099 Kč / 43,60 €

vč. DPH

vč. DPH
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Počty, čísla

Magická „7“, vč. herního tabletu

Domino - čísla

103 469

200 391

Popis: Pomůcka k rozlišování barev, výuky čísel a trénování
paměti.
Obsah: 54 kartiček.
Materiál: tvrzený karton.
Rozměry: krabice 14,5 x 13,5 x 3 cm, kartička 6 x 8,6 cm.
490 Kč / 19,50 €

vč. DPH

Popis: Cílem hry je zábavnou formou procvičit počítání díky
tečkám. Princip hry spočívá v „magickém“ čísle 7, když chci
doplnit pár hracích destiček, součet teček mi v daném poli
musí dát hodnotu 7. Hra rozvíjí pozornost, soustředění, logické
myšlení a počítání.
Obsah: 1 hrací deska, 36 hracích destiček červených, 36 hracích
destiček bílých, 2 hrací kostky, 1 návod ke hře.
Materiál: dřevo.
Rozměry: hrací deska 42 x 42 x 1 cm, destička 5,4 x 2,7 x 0,9 cm.
1 950 Kč / 77,40 €
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vč. DPH

počt y, čísla

Počítání s dolíky
103 242

Společenská hra na počítání 4, 5, 6

Popis: U každé číslice je vždy vyfrézován počet teček odpovídající
číslu na kartě. Tato hra je určena také pro nevidomé děti. Pomáhá
procvičit vnímání pomocí hmatu a učí děti počítat.
Obsah: 10 karet s čísly od 0 do 9; bez kuliček.
Materiál: dřevo.
Rozměry: karta 13 x 16 cm.

Popis: Děti se hravou formou učí počítat s čísly 4, 5 a 6. Hra
trénuje vizuální rozdíly a zlepšuje koncentraci.
Obsah: 54 oboustranných kartiček, 6 hracích předloh.
Materiál: tvrzený karton.
Rozměry: kartička 7 x 7 cm, předloha 22 x 22 cm.

500 Kč / 21,90 €

vč. DPH

388 299

900 Kč / 35,70 €
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vč. DPH

Zručnost

Zručnost

Balanční hra
715 168

Popis: Nejen děti se mohou
pokusit poskládat co nejvyšší
obrazec, aniž by jim spadl.
Hra trénuje jemnou motoriku
a koordinaci.
Obsah: 22 dílků.
Materiál: EVA pěna.
Rozměry: balení 30,5 x 9,5 x 30,5 cm.
450 Kč / 17,75 €

vč. DPH

Balanční
krokodýl

52

200 470

zručnost

Obsah: 1 ks krokodýl, 18 barevných válečků a 1 hrací kostka.
Materiál: dřevo.
Rozměry: cca 20 x 8 x 2 cm.
300 Kč / 13 €

Balanční kruhy RINGIES

vč. DPH

120 016

Popis: Unikátní didaktická a balanční hra vyrobená z EVA
pěny. Jako jediná z balančních her je v „XXXL“ velikosti. Hra je
variabilní - hráči např. staví „stěnu“ z kruhů tím, že je umístí
na hranu a na sebe. Trojúhelníky fungují jako klíny, které jim
brání v pohybu. Cílem hry je postavit co nejvyšší zeď. Menší
děti mohou stavět pyramidu podle velikosti; i větší děti prověří
stavění pyramidy od nejmenšího kolečka k největšímu. Rozvíjí
koncentraci, porozumění o rovnováze různých velikostí a vah,
prostorové myšlení, fantazii a učí děti trpělivosti. Při pádu
na zem nevydávají Ringies žádný hluk.
Obsah: 12 kruhů ve 12ti velikostech, 24 trojúhelníků
ve 2 velikostech. Textilní pytlík.
Materiál: EVA pěna.
Rozměry: kola od průměru 4 cm do průměru 26 cm,
trojúhelníček velký 10 x 7,5 cm, malý 5,5 x 4,5 cm.
1 100 Kč / 43,63 €

vč. DPH

Balanční žabka
557 357

Popis: Společenská hra rozvíjí jemnou motoriku, pozornost,
rozeznávání barev, rozměrů a forem.
Obsah: 1 houpačka žába, 1 kostka se symboly, 6 žlutých
a 12 zelených válečků.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 16 x 2 x 8 cm.
260 Kč / 10,30 €
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vč. DPH

Zručnost

Barevné provlékací boty
556 475

Popis: Dítě se naučí zavazovat tkaničky na botách, trpělivost
a zručnost.
Obsah: 2 ks v sadě.
Materiál: dřevo a textil.
Rozměry: 15 x 9 cm.
460 Kč / 17,90 €

vč. DPH

zručnost

53

Skládání věží
103 728

Popis: Fantazií i šikovností se dají vytvořit různé vzory. Rozvíjí
jemnou motoriku, koordinaci oko-ruka.
Obsah: 1 tkací rám s osnovou, 4 různobarevné vlny.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 56 x 27,5 cm.

Popis: Vzrušující hra, ve které se kombinuje budování a hraní.
Na základě barevných kostek se určuje, které kameny by měly
být potřeba na postavení věže. Různé herní varianty nabízí
spoustu rozmanitosti a zábavy. Hra podporuje obratnost,
koncentraci a plánování. Současně lze získat zkušenosti ze
zákonů statiky a gravitace.
Obsah: 27 dřevěných barevných kostek, 7 barevných hracích
kostek, 6 ks figurek, 6 hracích tabulek, 1 přesýpací hodiny
(30 sekund).
Materiál: dřevo.
Rozměry: kameny Ø 2,5 cm, výška 3,6 cm, kostka 1,8 cm.

460 Kč / 18,30 €

1 470 Kč / 58,30 €

Tkaní

201 400

vč. DPH

vč. DPH
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Zručnost

54
zručnost

Šikmý labyrint
521 703

Popis: Hra rozvíjí zručnost, šikovnost, koncentraci a koordinaci
pohybů.
Úkolem dětí je co nejrychleji dopravit kuličku v kroužku do
horní přihrádky. Aby děti zachránily kuličku před propadnutím,
musí se vyhnout mnoha záludným dírám a otvorům na hrací
desce.
Pokud kulička i přes jejich snahu propadne, začíná hra znovu
odspodu. Kroužek s kuličkou se ovládá dvěma provázky, které
ho posunují do stran a nahoru.
Obsah: viz obrázek.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 21 x 35 x 35 cm.

720 Kč / 28,60 €
vč. DPH

Rybolov
209 000

Popis: Rozvíjí šikovnost rukou, trpělivost a koordinaci oko-ruka.
Obsah: 1 ks rybník, 4 ks udice, 12 ks mořských živočichů.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 28 x 28 x 15 cm.

550 Kč / 21,80 €
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vč. DPH

Zručnost

Věž duchů
557 565

Popis: Hra na procvičení motoriky a koncentrace. Cílem je
vytáhnout jednu nebo více špejlí z věže tak, aby nespadli
duchové.
Obsah: 1 věž, 2 hrací kostky, 13 duchů, 42 špejlí.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 20 x 30 cm.
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720 Kč / 28,60 €

zručnost

vč. DPH

Kuličková hra
150 090

Popis: Dětská magnetická vkládačka ze dřeva, ve tvaru akvária
s veselými obrázky z mořského světa. Udice je součástí balení.
Obsah: 1 udice, 9 dílků s magnetem, 1 deska.
Materiál: dřevo, magnet.
Rozměry: 30 × 23,5 × 1 cm.

Popis: Společenská hra na rozvoj jemné motoriky. Úkolem je
různobarevné kuličky uložené v důlcích po obvodu odstavného
rámu a ty pak šikovně uložit na větší, zavěšené kuličky.
Vyhrává ten, kdo přesune nejvíc kuliček, aniž mu vlastní vahou
propadnou.
Obsah: základní rám s dvanácti jamkami na každé straně,
základní koule s dvaceti pěti kuličkami (jsou upevněny šňůrkami
a vytváří kuličkovou síť), 4 nabodávátka, 60 hracích kuliček ve
čtyřech barvách červená, modrá, žlutá a zelená).
Materiál: tvrdé dřevo (buk).
Rozměry: základna 34 x 34 x 44 cm.

260 Kč / 10,30 €

1 350 Kč / 53,60 €

Puzzle akvárium s prutem
588 120

vč. DPH

vč. DPH
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Zručnost
Pyramida zážitků III - velká
101 421

Popis: Děti mohou vyzkoušet a zkoumat,
chytit, prostrčit, zmáčknout nebo otočit,
ohmatávat, vytvářet zvuky, schovávat a hledat.
Pyramida pobaví, procvičí koordinaci rukou
a očí, stejně jako jemnou motoriku. Tajemství
pyramidy může odhalovat a zkoušet i více dětí
najednou - společná hra podporuje vytváření
sociálních vztahů.
Obsah: viz obrázek.
Materiál: dřevo.
Rozměry: šířka základny 66, hloubka 66 cm,
výška 41 cm, šířka horní strany 36,5 cm.

11 200 Kč / 444,30 €

vč. DPH
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zručnost

Pyramida IV - malá
101 422

Popis: Děti mohou vyzkoušet a zkoumat, chytit,
prostrčit, zmáčknout nebo otočit, ohmatávat,
vytvářet zvuky, schovávat a hledat. Pyramida
pobaví, procvičí koordinaci rukou a očí, stejně
jako jemnou motoriku. Tajemství pyramidy může
odhalovat a zkoušet i více dětí najednou - společná
hra podporuje vytváření sociálních vztahů.
Obsah: viz obrázek.
Materiál: dřevo.
Rozměry: šířka základny 66,5 cm, hloubka 39,5 cm,
výška 33 cm, šířka horní strany 36 cm.

6 000 Kč / 238 €

vč. DPH

Bezplatná linka +420 800 700 046								
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Mozaika - Pavacolor

Mozaika - Symetricolor

Popis: Tato hra obsahuje různé tvary (čtverec, trojúhelník, kruh)
v 6 barvách, které děti skládají na podložku podle předlohy.
Obsah: 6 oboustranných předloh, 2 plastové položky,
54 plastových dílků ve 3 tvarech a 6 barvách.
Materiál: tvrzený karton.
Rozměry: předlohy 27 x 20 cm, podložka 27,4 x 21 cm.

Popis: Tato hra obsahuje různé tvary (čtverec, trojúhelník, kruh)
v 6 barvách, které děti skládají na podložku podle předlohy.
Obsah: 6 oboustranných předloh, 2 plastové položky,
120 plastových dílků v 6 tvarech a 6 barvách.
Materiál: plast.
Rozměry: předlohy 27 x 20 cm, podložka 27,4 x 21 cm.

1 020 Kč / 40,50 €

1 080 Kč / 42,90 €

345 152

345 154

vč. DPH

vč. DPH
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Přiřazování tvarů a barev

Magnetická hra počítání barev

Popis: Hra obsahuje barevné geometrické tvary v základních
barvách, které se řadí na desku podle 12ti předloh.
Materiál: dřevo a tvrzený karton.
Obsah: 1 hrací deska, 16 geometrických tvarů, 12 předloh.
Rozměry: 23 x 20,5 cm.

Popis: Děti se učí přiřazovat barvy. Menší děti mohou při hře
použít barevnou kostku, starší obě kostky najednou.
Obsah: 4 magnetické předlohy, 84 barevných žetonů, 2 hrací
kostky.
Materiál: tvrzený karton s magnetickou fólií.
Rozměry: podložka 33 x 23 cm.

880 Kč / 34,90 €

1 400 Kč / 55,60 €

388 310

111 521

vč. DPH

Bezplatná linka +420 800 700 046								

vč. DPH
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Magnetická hra přiřaď barvu

Geocolor

Popis: Magnetickým perem musí děti doplnit třpytivé kameny
do různých scénářů šablonových karet. Hra trénuje barvy
a jemné motorické dovednosti.
Obsah: 1 hrací deska s perem, šablonové karty.
Materiál: dřevo, tvrzený karton.
Rozměry: balení 30,5 x 30 x 3 cm.

Popis: Hra rozvíjí poznávání tvarů a barev.
Obsah: 12 ks oboustranných magnetických předloh, 40 ks
magnetických tvarů ve čtyřech barvách (červená, žlutá, zelená,
modrá).
Materiál: tvrzený karton s magnetickou fólií.
Rozměry: předlohy 30 x 21 cm.

1 450 Kč / 57,60 €

880 Kč / 34,90 €

110 190

345 114

vč. DPH

vč. DPH

Magnetická hra doplň tvary
110 192

Obsah: 1 hrací deska s perem, 18 lichoběžníků.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 30 x 25 cm.
1 300 Kč / 51,60 €

vč. DPH
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Magnetická tabulka - třídění barev
522 963

Popis: Krásně navržená tabulka, která se používá k procvičení
motorických schopností, prostorového vnímání a soustředění.
Obsah: 1 tabulka s perem.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 29,5 x 29,5 cm.

Magnetická tabulka farma
510 706

Popis: Magnetická tabulka s nádhernými obrázky s motivy
farmy. 3 kreslené karty umožňují dětem, aby objevovaly tvary
a vyprávěly příběhy. Rozvíjí motorické dovednosti a fantazii
s prostorovou orientací.
Obsah: 1 magnetická tabulka, 46 magnetických dílků.
Materiál: dřevo a dřevo s magnetickou fólií.
Rozměry: 25 x 25 cm.

780 Kč / 31 €

vč. DPH

470 Kč / 18,70 €

Náhradní tužka

vč. DPH

522 963a

60

Popis: Náhradní tužka k položce 522963.
30 Kč / 1,50 €

vč. DPH

poznávání barev a t varů

Maxigeocoloredo
345 110

Transparentní tvary

Popis: Cílem hry je vyskládat obrázek podle předlohy na
podložku. Rozvíjí orientaci v prostoru, poznávání barev a tvarů
a jemnou motoriku.
Obsah: 2 průhledné podložky, 18 předloh, 124 dílů ve 3
geometrických tvarech a 4 barvách.
Materiál: plast.
Rozměry: podložka 31,5 x 21,5 cm.

Popis: Geometrické tvary s rozdílnými tvary.
Obsah: geometrické tvary v 5 barvách a 15 rozdílných tvarech;
celkem 450 dílů, transparentní úložná krabice.
Materiál: plast.
Rozměry: největší díl 10 x 5 cm, nejmenší 2,5 x 2 cm,
krabice 21 x 15,5 cm.

1 100 Kč / 43,70 €

1 200 Kč / 47,60 €

542 354

vč. DPH

Bezplatná linka +420 800 700 046								

vč. DPH
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Color Mánie

Color geo

623 047

623 044

Popis: Napomáhá rozvoji pozorovacích schopností, cvičí
pohotové reakce, koncentraci a umění poznat různé tvary.
Obsah: 27 ks destiček, 3 ks kostky s tvary.
Materiál: dřevo.
Rozměry: destičky 5 x 5 cm.

Popis: Množství barev kam se jen podíváte! Tato hra rozvíjí
pozorovací schopnosti, poznávání barev a trénuje dětskou
paměť.
Obsah: 4 ks podložek, 36 ks kartiček.
Materiál: dřevo.
Rozměry: podložky 18 x 18 cm, kartičky 6 x 6 cm.

510 Kč / 20,30 €

900 Kč / 35,70 €

vč. DPH

vč. DPH

Loto tvary
337 133

Popis: Tato hra učí děti hmatem rozpoznat různé tvary. Dřevěné
předměty jsou uloženy v látkovém pytlíku a dítě hmatem
rozeznává jejich tvar a ten pak vloží na patřičnou kartičku.
Dřevěné tvary se mohou také vysypat na podložku a přikládat
k obrysům na kartičce.
Obsah: 24 pevných kartiček; 24 různých tvarů; 1 látkový pytlík;
1 návod.
Materiál: dřevo.
Rozměry: kartička 8 x 8 cm, krabička 35,5 x 16,5 x 5 cm.

Správně doplň tvary
305 300

Obsah: 16 přiřazovacích karet, 2 stojánky, 7 kolíčků, 28 tvarů,
návod, úložná krabička.
Materiál: dřevo a tvrzený karton.
Rozměry: krabička 35,5 x 16,5 x 5 cm.

840 Kč / 33,40 €

1 650 Kč / 65,46 €

vč. DPH

vč. DPH

Barevný kruh
556 575

Popis: Na základní desku s geometrickými tvary umístěte správné díly.
Pomůcka rozvíjí jemnou motoriku, poznávání tvarů a barev a prostorové vnímání.
Obsah: 1 kruh s 10ti geometrickými kostičkami.
Materiál: dřevo.
Rozměry: kruh průměr cca 25 cm.
560 Kč / 22,20 €
vč. DPH
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Najdi správnou barvu

Memo barevné tvary

Popis: Hra rozvíjí poznávání barev, jemnou motoriku a orientaci
v prostoru.
Obsah: 4 ks hrací desky s motivy (domeček, statek, akvárium,
u jezera), 12 ks barevných kamenů (žlutá, červená, modrá,
zelená, růžová, oranžová), 1 ks hrací kostka.
Materiál: dřevo.
Rozměry: hrací deska cca 21 x 15 cm.

Popis: Paměťová a úkolová hra.
Obsah: 24 kartiček.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 5 x 5 x 0,3 cm.

110 843

556 705

330 Kč / 13,10 €

vč. DPH

570 Kč / 22,60 €
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vč. DPH
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Mozaika v boxu
552 412

Popis: Přiřazování geometrických tvarů na předlohy.
Obsah: 4 oboustranné předlohy z tvrzeného papíru, 91 dílků
(kosočtverec, lichoběžník, čtverec, šestiúhelník, kosodélník,
trojúhelník) v 9 barvách (oranžová, růžová, fialová, červená,
zelená, bílá, žlutá, světle modrá, tmavě modrá).
Materiál: dřevo.
Rozměry: krabice 29 x 27x 4 cm, předlohy: 17,8 x 23,8 cm.

Domino barevné tvary
110 844

Popis: Klasická hra s nekonvenčními vzory.
Obsah: 28 kartiček.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 6 x 3 x 1 cm.
330 Kč / 13,10 €

vč. DPH

750 Kč / 29,80 €

Bezplatná linka +420 800 700 046								

vč. DPH
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Ozubené kolo
553 397

Skládačka kostka
558 649

Popis: Předtištěné dřevěné tabulky ukazují, které barvy
a tvary na 4 dílné kostce je třeba k sobě přiřadit, aby odpovídaly
předloze. Věřte, že to není tak jednoduché, jak se na první
pohled může zdát.
Materiál: kostky z masivního dřeva, předloha z překližky.
Obsah: 4 samostatné kostky a 26 předloh.
Rozměry: 4 x 4 x 4 cm kostka, 4 x 4 cm kartička.

Popis: Motorická hra poznávání tvarů, barev i světa mechanicky.
Obsah: viz obrázek.
Materiál: dřevo.
Rozměry: cca 27 x 9,5 x 7,5 cm.
450 Kč / 17,90 €

vč. DPH

260 Kč / 10,30 €

vč. DPH

Vkládání tvarů
Popis: Barevné dílky se
vkládají do příslušných geometrických otvorů. Hra
podporuje nejen koncentraci a trpělivost, ale také
smysl pro barvy a tvary.
Obsah: 1 hrací deska,
9 tvarů s úchyty.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 22 x 22 x 2 cm.

Deska s tvary
840 290

Popis: Cílem hry je přiřadit k sobě odpovídající díly a umístit je
do správných otvorů v desce.
Obsah: 18 ks ve čtyřech barvách.
Materiál: dřevo.
Rozměry: deska 16 x 16 cm, dílek cca 3 cm.
250 Kč / 9,90 €

176 Kč / 7 €

vč. DPH

vč. DPH

Duhoví motýlci
623 048

Popis: Zábavná společenská hra, která rozvíjí reflexy, rozlišování barev
a pozorovací schopnosti.
Obsah: cca 40 ks barevných motýlků a 3 hrací kostky.
Materiál: dřevo.
Rozměry: motýlci cca 4,5 x 3 x 0,5 cm, hrací kostky cca 2 x 2 cm.
520 Kč / 20,60 €

vč. DPH
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554 754

Poznávání barev a tvarů

Stíny

502 604

Geometrické tvary s úchopy

Popis: Hra učí poznávat geometrická tělesa. Podle předlohy
musí najít správné tvary, ze kterých je složená.
Obsah: 3 základní desky, 9 geometrických tvarů, 18 předloh.
Materiál: dřevo a tvrzený karton.
Rozměry: deska 24 x 23 x 5 cm.
850 Kč / 33,80 €

vč. DPH
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522 418

Popis: Hra na poznávání geometrických tvarů, ale také
základních barev. Při této hře děti hledají stejné tvary a také
seřazují stejné barvy podle velikosti od nejmenšího po největší.
Tvary lze lehce držet za dřevěné úchopy.
Obsah: 16 ks geometrických tvarů ve čtyřech barvách, 1 deska.
Materiál: dřevo.
Rozměry: deska 34 x 34 cm.
790 Kč / 31,30 €

vč. DPH

poznávání barev a t varů

Diamantové domino
103 009

Auto se zvířaty
840 680

Popis: Jednotlivé zvířátka lze vkládat výřezy do auta a opět je
vyjímat.
Obsah: 10 ks zvířátek, 1 auto.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 29,5 x 14,5 x 16,5 cm.

Popis: Známá hra nyní trochu jinak. Děti mají za úkol řadit za
sebou kameny podle barvy diamantů. Vyhrává ten, kdo jako
první nemá žádné hrací kameny.
Obsah: 28 jemně opracovaných kamenů osázených 2 „diamanty“
v 7 rozdílných barvách, úložná krabice.
Materiál: dřevo.
Rozměry: kámen 3,3 x 6,7 x 1,7 cm; úložná krabice 19 x 7 cm.

520 Kč / 20,60 €

980 Kč / 38,90 €

vč. DPH

Bezplatná linka +420 800 700 046								

vč. DPH

Poznáváme
svět

Poznáváme svět

Mini Mikroskop

Mikroskop

Popis: Mini mikroskop je vybavený funkcí osvětlení, které
usnadňuje přesnější zobrazení zkoumaných objektů.
Zvětšení 20 – 40x!
Obsah: 1 ks mini mikroskop, 1 baterie, 2, návod.
Materiál: plast.
Rozměry: 7,5 x 11 cm.

Popis: Díky tomuto mikroskopu se můžete dívat na objekt ze
všech stran. Najednou se mohou dívat 2 děti.
Obsah: zvětšovací sklo z plastu s oboustrannou rukojetí.
Materiál: plast.
Rozměry: 18,5 x 11 x 13 cm, 10x násobné zvětšení.

546 324

524 448

160 Kč / 6,40 €

vč. DPH

360 Kč / 14,30 €

vč. DPH
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Dóza s dvojitou
lupou

Poznáváme svět

520 890

Popis: S dvěmi lupami nad
sebounse stane pozorování
a experimentování zábavou.
Každá lupa zvětšuje 2x.
Obsah: dóza se dvěmi víčky,
1 pavouk.
Materiál: plast.
Rozměry: Lupa ve víku průměr 4,5 cm, výklopná lupa nad ní
průměr 3,5 cm, pavouk 4,5 x 4,3 cm.

Dóza s lupou
520 739

Popis: S touto lupou je možné pozorovat i živý hmyz, protože
má dírky ve víčku. Hmyz může dýchat a pozorování je bezpečné.
Obsah: 1 dóza s provázkem.
Materiál: plast.
Rozměry: dóza 4,5 cm výška, průměr 4 cm.
30 Kč / 1,20 €

110 Kč / 4,40 €

vč. DPH

vč. DPH

Lupa

547 533
Popis: 3x a 6x násobně zvětšující lupa s kompasem v rukojeti.
Obsah: 1 ks.
Materiál: plast.
Rozměry: délka 23,5 cm.
90 Kč / 3,60 €
vč. DPH

Bezplatná linka +420 800 700 046								
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Zvukové loto věci kolem nás
337 223

Popis: 36 zvuků z běžného života - ve čtyřech
verzích, za sebou, ale vždy v různém pořadí –
zazní z CD. Děti zvuky přiřazují k odpovídajícím
obrázkům na kartách a označují je červenými
žetony. Díky měnícímu se pořadí zvuků zůstává hra
stále nová a napínavá.
Obsah: 1 CD s 36ti zvuky ve 4 verzích, 12 karet
s obrázky, 40 žetonů, návod.
Materiál: plast a tvrzený karton.
Rozměry: karta 25 x 9 cm, žeton průměr 3 cm.
999 Kč / 40,50 €

vč. DPH
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Zvukové loto zvířata

Zvukové loto situace

Popis: V šesti verzích, vždy v jiném pořadí, zazní z CD 36 zvuků
domácích a divokých zvířat. V první verzi následují zvuky za
sebou podle místa přirozeného výskytu zvířat, ve zbývajících
verzích jsou zvuky seřazené náhodně. Zvířata jsou na kostkách
zobrazena po skupinkách, podle místa svého výskytu: dům
a dvůr, louka, les, džungle, savana a moře.
Obsah: 1 CD se zvuky 36ti zvířat v šesti verzích, 6 karet se
zvířaty, 40 žetonů, návod.
Materiál: pevný karton a plast.
Rozměry: karta 19 x 25 cm, žeton průměr 3 cm.

Popis: Z CD zazní 48 zvuků z různého prostředí. Děti
zvuky přiřazují k odpovídajícím kartám (zahrada, kuchyně,
ulice,křižovatka, les a pláž). Zvuky znějí v šesti verzích, vždy
v jiném pořadí. Když děti uslyší zvuk, položí žeton na původce
zvuku na kartě.
Obsah: 1 CD se 48 zvuky, 6 karet, 50 žetonů, návod.
Materiál: tvrzený karton a plast.
Rozměry: karta 33 x 22 cm, žeton průměr 3 cm.

990 Kč / 39,30 €

990 Kč / 39,30 €

337 222

337 131

vč. DPH

vč. DPH
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Každodenní bezpečnost
337 135

Popis: Cílem této aktivity je identifikovat a diskutovat o každodenních situacích, kde může dětem hrozit nebezpečí a poukázat na
ně. Součástí výukového programu jsou řečové aktivity, které učí děti se těmto nebezpečím vyhnout. 4 plakáty zobrazují scény ze
všedního života: kuchyň, obývací pokoj, koupelna a zahrada.
Obsah: 4 plakáty, 40 symbolů s magnety, 28 kartiček, 1 příručka pro učitele.
Materiál: tvrzený karton s magnetickou fólií.
Rozměry: plakát 62 x 38 cm, symbol 5 x 5 cm, kartička 8 x 12 cm.
1 150 Kč / 45,60 €

vč. DPH
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Třídění jaro - léto

Třídění podzim - zima

Popis: Hra tématicky zaměřená na roční období. Děti mají
najít 8 obrázků, které patří k danému období. Míru obtížnosti
zvýšíte, když všechna období použijete současně.
Obsah: 1 hrací deska, 2 velké kartičky, 16 malých kartiček.
Materiál: dřevo.
Rozměry: hrací deska 40 x 28 cm.

Popis: Hra tématicky zaměřená na roční období. Děti mají
najít 8 obrázků, které patří k danému období. Míru obtížnosti
zvýšíte, když všechna období použijete současně.
Obsah: 1 hrací deska, 2 velké kartičky, 16 malých kartiček.
Materiál: dřevo.
Rozměry: hrací deska 40 x 28 cm.

490 Kč / 19,50 €

490 Kč / 19,50 €

522 815

522 816

vč. DPH

Bezplatná linka +420 800 700 046								

vč. DPH

Ekologie

Ekologie
Třídění
a recyklace

Chráníme
přírodu

205 520

505 013

Popis: Hra, která
napodobuje a učí
děti třídit a rozlišovat
různé druhy odpadků:
organické, plastové,
láhve,
plechovky,
papír, lepenky, sklo, baterie atd.
Obsah: kufřík, 5 kontejnerů (modrý, zelený, žlutý,oranžový
a šedý), 35 karet s fotkami, nálepky na kontejnery, 1 hrací kostka.
Materiál: plast a tvrzený karton.
Rozměry: kufřík 32,5 x 23,5 x 9 cm, karta 6 x 6 cm.
650 Kč / 25,80 €

Popis:
Děti
se učí starat
se o přírodu
a chránit ji.
Dvojice obrázků
porovnávají
kladné a záporné působení člověka na přírodu. Jednoduché
kreslené značky pomáhají dětem diskutovat na téma týkající
se ochrany přírody.
Obsah: 4 velké karty, 8 středních karet, 8 malých kartiček.
Materiál: tvrzený karton s magnetickou fólií.
Rozměry: velká karta 18 x 18 cm, střední 18 x 13,5 cm, malá 9 x 9 cm.

vč. DPH

889 Kč / 35,50 €

vč. DPH

Třídění odpadu
523 343

Třídím
70 svůj odpad
379 068

Ekologie

Popis: Krabička, která pomáhá dětem dozvědět se o třídění
odpadu. Děti vkládají kartičky do otvoru do jedno z 5 oddílů:
papír, kov, plast, sklo a organický odpad.
Obsah: 1 dřevěná krabička a 30 dřevěných kartiček.
Materiál: dřevo.
Rozměry: krabička 31 x 9,5 x 13,5 cm.

Popis: Úkolem je roztřídit
odpad jako sklo, bio odpad,
papír, textilie a chemický
odpad. Zábavnou formou se
děti učí třídit odpad.
Obsah: 25 plastových kartiček.
Materiál: plast a dřevo.
Rozměry: hrací deska 34 x 34 cm.
450 Kč / 17,90 €

vč. DPH

1 600 Kč / 63,50 €

vč. DPH

Domino
třídění
odpadů

Naše mise
- čištění lesa

Popis: Hra učí
o správné třídění
odpadů. Je založena na standardních pravidlech hry domino,
ale tentokrát musí odpovídat druhu odpadu.
Obsah: 25 ks kartiček.
Materiál: tvrzený karton.
Rozměry: 8,5 x 6 cm.

Popis: Děti se zábavnou
formou učí třídit odpad. Pochopí důležitost podílení se na
ochraně životního prostředí.
Obsah: 1 hrací deska, 4 popelnice, 28 ks žetonů, 1 figurka,
1 házecí kostka, 1 kleště, návod.
Materiál: tvrzený karton.
Rozměry: hrací deska, popelnice 12 x 8 cm, žeton 3 x 3cm.

380 Kč / 16,10 €

830 Kč / 32,90 €

379 076

550 300

vč. DPH
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vč. DPH

Puzzle

Puzzle

Pavučina roční období

Barevná pavučina

Popis: Podívejte se na obrázky, které ukazuje pavouk. Umístěte
kartičky se shodnými vlastnostmi na správném místo do
rámečku.
Obsah: 1 hrací deska a 17 dílů.
Materiál: dřevo.
Rozměry: deska 40 x 28 cm.

Popis: Podívejte se na obrázky, které ukazuje pavouk. Umístěte
kartičky se shodnými vlastnostmi na správném místo do
rámečku.
Obsah: 1 hrací deska a 17 dílů.
Materiál: dřevo.
Rozměry: deska 40 x 28 cm.

499 Kč / 19,80 €

499 Kč / 19,80 €

523 366

523 368

72

vč. DPH

vč. DPH

puzzle

Senzorické puzzle
716 167

Kulaté puzzle na desce – Barvy

Popis: Pěnové díly jsou tvarovány do pravých úhlů; včetně
tvarů „C“, „T“, „L“, které napomáhají rozvoji speciálních
a logických dovedností. Jasné a živé barvy povzbuzují vizuální
smyslový vývoj.
Obsah: 18 dílů.
Materiál: pěna.
Rozměry: balení 30,5 x 9 x 30,5 cm.

557 849

Popis: Rozvíjí trpělivost a logické myšlení.
Obsah: 1 ks kulatá deska, 29 ks barevných dílků.
Materiál: dřevo.
Rozměry: deska průměr cca 24 cm.
240 Kč / 19,50 €

vč. DPH

430 Kč / 17,10 €

Bezplatná linka +420 800 700 046								

vč. DPH

Puzzle

Puzzle Emoce
220 544

Puzzle „Pocity“
554 544

Popis: Šikovná pomůcka vyrobená ze dřeva, rozvíjí řeč, postřeh,
myšlení, rozpoznání pocitů a schopnost řešit různé kombinace.
Obsah: 1 hrací deska a 12 dílků s potiskem.
Materiál: dřevo.
Rozměry: deska 34 x 28 x 2 cm.

Popis: Set 10 puzzlí, které představují základní emoce,
které vedou naše chování a 10 ikon, které jim je pomohou
identifikovat: štěstí, sebevědomí, obdiv, zvědavost, překvapení,
zlost, znechucení, smutek, strach a vina.
Obsah: 10 puzzlí po 3 ,4 a 6ti kusech, 10 předloh.
Materiál: tvrzený karton.
Rozměry: puzzle 15,6 x 15,6 cm, předloha 5,8 x 5,8 cm.

420 Kč / 16,70 €

400 Kč / 15,90 €

vč. DPH

vč. DPH

puzzle

73

Puzzle chlapeček

Puzzle děvčátko

Popis: V 5ti vrstvách je zobrazena postava chlapce od kostry
až po oblečené dítě. 5 malých okének pomáhá při skládání
4 vrstev, každá vrstva má 7 dílů. Kvalitní puzzle detailně zpracované
s mnoha barevnými detaily.
Obsah: 7 dílků v každé vrstvě představující lidské tělo.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 17 x 29 x 2 cm.

Popis: V 5ti vrstvách je zobrazena postava děvčete od kostry až
po oblečené dítě. 5 malých okének pomáhá při skládání 4 vrstev,
každá vrstva má 7 dílů. Kvalitní puzzle detailně zpracované
s mnoha barevnými detaily.
Obsah: 7 dílků v každé vrstvě představující lidské tělo.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 17 x 29 x 2 cm.

480 Kč / 19,90 €

480 Kč / 19,90 €

555 842

555 814

vč. DPH

vč. DPH
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Puzzle

Puzzle Doktor

Puzzle Hřiště

Popis: Barevné kartičky se skládají na černobílou předlohu.
Téma je z doktorského prostředí.
Obsah: 1 hrací deska, 16 kartiček.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 19 x 15 x 0,7 cm.

Popis: Barevné kartičky se skládají na černobílou předlohu.
Tématem jsou hry na hřišti.
Obsah: 1 hrací deska, 16 kartiček.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 19 x 15 x 0,7 cm.

200 Kč / 7,90 €

230 Kč / 9,10 €

387 160

387 158

vč. DPH

vč. DPH

74
puzzle

Puzzle Můj den
557 566

Puzzle Koupelna
387 159

Popis: Barevné kartičky se skládají na černobílou předlohu.
Téma je z prostředí koupelny.
Obsah: 1 hrací deska, 16 kartiček.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 19 x 15 x 0,7 cm.

Popis: Barevné kartičky s atypickými tvary. Výsledkem je hezký
obrázek znázorňující denní aktivity. Čtyři obrázky ve čtyřech
vrstvách zachycují denní činnosti - koupání, vaření, hraní si
a večer v rodinném kruhu.
Obsah: 1 hrací deska, 46 atypických dílků.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 20 x 20 x 1,5 cm.

200 Kč / 7,90 €

290 Kč / 11,50 €

vč. DPH
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vč. DPH

Puzzle
Vývojové puzzle

Popis: Při spojování jednotlivých dílů tohoto puzzle děti sledují i jednotlivé vývojové stupně. Každý vývojový celek se skládá ze čtyř
etap, každý následující stupeň je znázorněn na větším formátu. Puzzle můžete poskládat od nejmenšího po největší.
Obsah: Každé téma má cca 30 dílů s obrázky v zářivých barvách.
Materiál: přírodně lakované tvrdé dřevo.
Rozměry: rám 24 x 24 cm.
590 Kč / 23,40 €
vč. DPH

Puzzle pták
513 630

Puzzle žába

Puzzle motýl

513 635

513 636

Puzzle slepice
513 634

Puzzle babička
513 633

Puzzle tulipán

Puzzle slunečnice

513 631

522 018

Puzzle 4 roční období
332 911

Puzzle dědeček
522 015

Popis: Stromy se skládají ze 4 vrstev
a znázorňují 4 roční období.
Obsah: 1 deska, 16 dílků.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 20 x 20 cm.
393 Kč / 15,70 €
vč. DPH
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puzzle

75

Puzzle
Puzzle
Krtek
a mašinka
513 724

Popis:
Klasické
puzzle pro nejmenší
s oblíbeným motivem
Krtečka.
Obsah: 1 hrací deska, 20 ks dílků.
Materiál: dřevo.
Rozměry: hrací deska 20 x 20 cm.

Puzzle Krteček tvary

140 Kč / 5,60 €

513 799

vč. DPH

Popis: Skládanka s Krtečkem učí děti mnoho dovedností.
Děti se naučí poznávat zvířátka, tvary a barvy.
Obsah: 1 hrací deska, 24 kostiček s úchopy.
Materiál: dřevo.
Rozměry: balení 30 x 22,5 x 1,5 cm.
220 Kč / 8,70 €
vč. DPH

76

Puzzle
Krtek
a kalhotky
513 726

puzzle

Popis: Puzzle s nejznámnějším příběhem Krtečka.
Obsah: 20 ks dílků.
Materiál: dřevo.
Rozměry: hrací deska 20 x 1 x 20 cm.
140 Kč / 5,60 €

vč. DPH

Skládanka
Krtek
a přátelé
513 735

Puzzle zvířecí hlavičky
588 093

Popis: Jednoduché puzzle pro nejmenší s motivem veselých
zvířecích hlaviček.
Obsah: 1 hrací deska, 18 dílků.
Materiál: dřevo.
Rozměry: deska 20 x 20 cm.
110 Kč / 4,40 €

vč. DPH

Popis:
Jednoduché
puzzle pro nejmenší
s motivem Krtečka
a jeho kamarádů.
Obsah: 1 hrací deska,
18 dílků.
Materiál: dřevo.
Rozměry: deska 20 x 20 cm.
125 Kč / 5 €
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vč. DPH

Puzzle

Kulaté puzzle na desce - zvířátka

Zvířátka a jejich potěšení

Popis: Klasické puzzle s motivy zvířátek v netradičním
provedení. Dílky puzzle se vkládají do dřevěné kruhové desky.
Obsah: 1 hrací deska, 27 dílků.
Materiál: dřevo.
Rozměry: průměr desky 30,7 cm.

Popis: Puzzle pro nejmenší s krásnými obrázky zvířátek a jejich
oblíbených pochoutek.
Obsah: 24 ks dílků.
Materiál: tvrzený karton.
Rozměry: kartička cca 8 x 7,5 cm.

240 Kč / 9,50 €

290 Kč / 11,50 €

557 790

550 028

vč. DPH

77
puzzle

vč. DPH

Puzzle - menší, větší, největší

Puzzle velká farma

550 029

557 195

Popis: Úkolem dětí je seřadit zvířata ve správném pořadí podle
velikosti - od těch nejmenších až po největší.
Obsah: 40 ks kartiček.
Materiál: tvrzený karton.
Rozměry: kartička 6,5 x 6 cm.

Popis: Extra velké puzzle s dřevěnými úchopy.
Obsah: 32 velice kvalitních dílů.
Materiál: dřevo.
Rozměry: cca 36 x 45 x 2,5 cm.
440 Kč / 17,50 €

vč. DPH

290 Kč / 11,50 €

vč. DPH
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Puzzle

Oboustranné puzzle zeměkoule

Puzzle Evropa s vlajkami

557 666

814 900

Popis: Děti se učí zábavnou formou zeměpis.
Obsah: 1 kulatá hrací deska, 57 dílků.
Materiál: dřevo.
Rozměry: průměr desky 30 cm.
230 Kč / 9,10 €

vč. DPH

Popis: Puzzle se umísťují do dřevěného rámu. Pomocí tohoto
puzzle děti poznávají geografickou strukturu Evropy a státní vlajky.
Obsah: 1 hrací deska, 36 dílků puzzle, 26 dílů vlajek.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 45 x 36 cm.
430 Kč / 17 €

vč. DPH

78
puzzle

Dřevěné puzzle pizza
588 122

Popis: Dětská vkládačka ve tvaru pizzy. Přísady na zdobení pizzy
se dají jednoduše položit na povrch nebo vložit do speciálních
otvorů na pizze. Kombinováním správných části a skládáním
kousků v celek děti trénují soustředěnost, uvažovací a pozorovací
schopnosti a také logické myšlení.
Obsah: 1 deska s otvory, 1 dřevěný kráječ, 20 dílků.
Materiál: dřevo.
Rozměry: cca 30 x 30 x 1 cm.
280 Kč / 11,20 €

vč. DPH

Vkládací hra nářadí
523 333

Popis: Dětská vkládačka pro nejmenší kutily.
Obsah: 1 hrací deska, 12 tvarů s úchopy.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 34 x 34 cm.
420 Kč / 16,70 €
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vč. DPH

Dřevěné
kostky

Dřevěné kostky

Mašinka

Sněhurka 12 kostek

Popis: Klasické dětské kostičky s 6ti tématickými obrázky.
Obsah: 12 kostek , 6 předloh, papírová úložná krabička.
Materiál: dřevo.
Rozměry: krabička 16 x 12 x 4 cm, kostička 3,7 x 3,7 x 3,7 cm.

Popis: Klasické dětské kostičky s 6ti tématickými obrázky.
Obsah: 12 kostek , 6 předloh, papírová úložná krabička.
Materiál: dřevo.
Rozměry: krabička 16 x 12 x 4 cm, kostička 3,7 x 3,7 x 3,7 cm.

660 024

660 012

220 Kč / 8,80 €

220 Kč / 8,80 €

vč. DPH

vč. DPH

80
Dřevěné kostky

Na statku 12 kostek

Domácí zvířátka

Popis: Klasické dětské kostičky s 6ti tématickými obrázky.
Obsah: 12 kostek , 6 předloh, papírová úložná krabička.
Materiál: dřevo.
Rozměry: krabička 16 x 12 x 4 cm, kostička 3,7 x 3,7 x 3,7 cm.

Popis: Klasické dětské kostičky s 6ti tématickými obrázky.
Obsah: 12 kostek , 6 předloh, papírová úložná krabička.
Materiál: dřevo.
Rozměry: krabička 16 x 12 x 4 cm, kostička 3,7 x 3,7 x 3,7 cm

660 011

660 010

220 Kč / 8,80 €

vč. DPH

220 Kč / 8,80 €
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vč. DPH

Dřevěné kostky

Perníková chaloupka

Pejsek a kočička

Popis: Klasické dětské kostičky s 6ti tématickými obrázky.
Obsah: 12 kostek , 6 předloh, papírová úložná krabička.
Materiál: dřevo.
Rozměry: krabička 16 x 12 x 4 cm, kostička 3,7 x 3,7 x 3,7 cm.

Popis: Klasické dětské kostičky s 6ti tématickými obrázky.
Obsah: 12 kostek , 6 předloh, papírová úložná krabička.
Materiál: dřevo.
Rozměry: krabička 16 x 12 x 4 cm, kostička 3,7 x 3,7 x 3,7 cm.

660 019

660 025

220 Kč / 8,80 €

220 Kč / 8,80 €

vč. DPH

81
dřevěné kostky

vč. DPH

Zuzka a kamarádi

Zvířátka si hrají

Popis: Klasické dětské kostičky s 6ti tématickými obrázky.
Obsah: 12 kostek, 6 předloh, papírová úložná krabička.
Materiál: dřevo.
Rozměry: krabička 16 x 12 x 4 cm, kostička 3,7 x 3,7 x 3,7 cm.

Popis: Ilustrace Antonína Šplíchala.
Obsah: 12 kostek, 6 předloh, papírová úložná krabička.
Materiál: dřevo.
Rozměry: krabička 16 x 12 x 4 cm, kostička 3,7 x 3,7 x 3,7 cm.

660 026

660 028

220 Kč / 8,80 €

220 Kč / 8,80 €

vč. DPH

vč. DPH
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Dřevěné kostky

Budulínek
660 023

Popis: Obrázky české autorky a ilustrátorky Marie Fischerové
- Kvěchové na klasických dětských kostičkách (s 6ti tématickými
obrázky).
Obsah: 12 kostek , leporelo s celou pohádkou a předlohami,
papírová úložná krabička.
Materiál: dřevo.
Rozměry: krabička 16 x 12 x 4 cm, kostička 3,7 x 3,7 x 3,7 cm.

Z pohádky do pohádky
660 032

Popis: Klasické dětské kostičky s 6ti tématickými obrázky.
Obsah: 12 kostek , 6 předloh, dřevěná úložná krabička.
Materiál: dřevo.
Rozměry: krabička 16 x 12 x 4 cm, kostička 3,7 x 3,7 x 3,7 cm.

250 Kč / 9,90 €

240 Kč / 9,48 €

vč. DPH

82

vč. DPH

Dřevěné kostky

Zvířátka si hrají

Statek aneb jak to bylo dřív

Popis: Klasické dětské kostičky s 6ti tématickými obrázky.
Obsah: 12 kostek , 6 předloh, dřevěná úložná krabička.
Materiál: dřevo.
Rozměry: krabička 16 x 12 x 4 cm, kostička 3,7 x 3,7 x 3,7 cm.

Popis: Obrázky od českého kreslíře a ilustrátora Antonína
Šplíchala na klasických dětských kostičkách s 6ti tématickými
obrázky.
Obsah: 12 kostek , 6 předloh, papírová úložná krabička.
Materiál: dřevo.
Rozměry: krabička 16 x 12 x 4 cm, kostička 3,7 x 3,7 x 3,7 cm.

660 033

660 034

240 Kč / 9,48 €

vč. DPH

240 Kč / 9,48 €
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vč. DPH

Dřevěné kostky

Sněhurka 20 kostek

Popelka

Popis: Klasické dětské kostičky s 6ti tématickými obrázky.
Obsah: 20 kostek , 6 předloh, papírová úložná krabička.
Materiál: dřevo.
Rozměry: kostička 3,7 x 3,7 x 3,7 cm.

Popis: Klasické dětské kostičky s 6ti tématickými obrázky.
Obsah: 20 kostek , 6 předloh, papírová úložná krabička.
Materiál: dřevo.
Rozměry: kostička 3,7 x 3,7 x 3,7 cm.

660 013

660 031

290 Kč / 11,50 €

290 Kč / 11,50 €

vč. DPH
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dřevěné kostky

vč. DPH

Na statku 20 kostek

Pohádkové kostky

Popis: Klasické dětské kostičky s 6ti tématickými obrázky.
Obsah: 20 kostek , 6 předloh, papírová úložná krabička.
Materiál: dřevo.
Rozměry: kostička 3,7 x 3,7 x 3,7 cm.

Popis: Klasické dětské kostičky s 6ti tématickými obrázky na
motivy pohádek: Šípková Růženka, Dlouhý široký a bystrozraký,
Kocour v botách, Sněhurka a sedm trpaslíků, Perníková
chaloupka, Červená karkulka.
Obsah: 20 kostek , 6 předloh, papírová úložná krabička.
Materiál: dřevo.
Rozměry: kostička 3,7 x 3,7 x 3,7 cm.

660 029

660 030

290 Kč / 11,50 €

vč. DPH

290 Kč / 11,50 €

vč. DPH
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Dřevěné kostky

Kostičky pro nejmenší dětičky

Čtyřkostka

Popis: Klasické kostičky pro nejmenší s krásnými a jednoduchými
obrázky od české ilustrátorky Venduly Hegerové.
Obsah: 4 kostky, předlohy, papírová úložná krabička.
Materiál: dřevo.
Rozměry: kostka 3,7 x 3,7 x 3,7 cm.

Popis: Klasické kostičky pro nejmenší s krásnými obrázky.
Obsah: 4 kostky, předlohy, papírová úložná krabička.
Materiál: dřevo.
Rozměry: kostka 3,7 x 3,7 x 3,7 cm.

660 020

660 018

110 Kč / 4,40 €

120 Kč / 4,80 €

vč. DPH

vč. DPH
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Dřevěné kostky

Šestikostka

Šestikostka veverka

Popis: Klasické kostičky pro nejmenší s krásnými obrázky.
Obsah: 6 kostek, předlohy, papírová úložná krabička.
Materiál: dřevo.
Rozměry: kostka 3,7 x 3,7 x 3,7 cm.

Popis: Klasické kostičky pro nejmenší s krásnými obrázky.
Obsah: 6 kostek, předlohy, papírová úložná krabička.
Materiál: dřevo.
Rozměry: kostka 3,7 x 3,7 x 3,7 cm.

660 021

660 009

120 Kč / 4,80 €

vč. DPH

145 Kč / 5,80 €

vč. DPH

Kubíkovy kostičky
660 022

Popis: Klasické kostičky pro nejmenší s krásnými a jednoduchými obrázky od
české ilustrátorky Venduly Hegerové.
Obsah: 6 kostek, předlohy, papírová úložná krabička.
Materiál: dřevo.
Rozměry: kostka 3,7 x 3,7 x 3,7 cm.
145 Kč / 5,80 €

vč. DPH

Bezplatná linka +420 800 700 046								
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motorika

Jemná motorika

Žížalice sada dřevěná

Žížalice sada plastová
deska modrá

120 000.M s modrou deskou
120 000.F s fialovou deskou
120 000.Z se zelenou deskou
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120 021.M

Popis: Jedinečná a originální česká hračka, která rozvíjí
jemnou motoriku, prostorové vnímání, procvičování pravolevé
orientace a nácvik koncentrace pozornosti, barvocit a tvořivost,
fantazii a seberealizaci.
Obsah: 1 deska, žížaly, Štěpánčiny špunty 100 ks,
Do uší neee 100 ks.
Materiál: dřevo (pouze pro interiér).
Rozměry: 50,6 x 50,6 x 4,5 cm.

Popis: Plastová žížalice rozvíjí jemnou motoriku, prostorové
vnímání, fantazii, trpělivost, procvičování pravolevé orientace
a seberealizaci. Předností je lehkost a hlavně cenová
dostupnost.
Obsah: 1 deska, žížaly, Štěpánčiny špunty 100 ks. Do uší neee
100 ks. Plastová deska je dostupná pouze v modré barvě.
Materiál: plast (pro interiér i exteriér).
Rozměry: 50,6 x 50,6 x 4,5 cm.

Jemná motorika

3 712 Kč / 147,30 €

2 500 Kč / 99,20 €

vč. DPH

Žížalice - samostatná dřevěná deska
120 011.Z Deska dřevěná zelená
120 011.F Deska dřevěná fialová
120 011.M Deska dřevěná modrá

2 500 Kč / 99,20 €
2 500 Kč / 99,20 €
2 500 Kč / 99,20 €

Popis: Samostatná dřevěná deska. Možno dokoupit komponenty.
Materiál: dřevo (pouze pro interiér).
Obsah: 1 deska.
Rozměry: 50,6 x 50,6 x 4,5 cm.

vč. DPH

Žížalice - samostatná plastová deska
120 023

Popis: Samostatná plastová deska. Možno dokoupit komponenty.
Plastová deska je dostupná pouze v modré barvě.
Materiál: plast (pro interiér i exteriér).
Obsah: 4 čtvrtiny desky se speciálními zámky pro zacvaknutí
do sebe.
Rozměry: po sestavení 50,6 x 50,6 x 4,5 cm.
1 280 Kč / 50,80 €

Bezplatná linka +420 800 700 046								

vč. DPH

Jemná motorika

Štěpánčiny špunty 100 ks

Do uší neee 100 ks

Popis: Duté pěnové válečky v barvách fialová, oranžová,
modrá, červená, žlutá, zelená.
Obsah: 100 ks v 6ti barvách.
Materiál: PU pěna.
Rozměr: průměr/délka: 4 / 4 cm.

Popis: Pěnové válečky v barvách fialová, oranžová, modrá,
červená, žlutá, zelená.
Obsah: 100 ks v 6ti barvách.
Materiál: PU pěna.
Rozměry: průměr/délka: 1,5 / 3,7 cm.

456 Kč / 18,10 €

357 Kč / 16,70 €

120 002

120 003

vč. DPH

vč. DPH

Jemná motorika

87

Certifikát CAPARD pro
Dřevěnou hrací desku

Žížaly navíc cca 8,2 m

Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí potvrzuje vhodnost jmenovaného výrobku / služby pro rozvoj dětí v níže uvedených
oblastech a dává právo používat logo „Prověřeno CAPARD“:

120 004

ŽÍŽALICE

ĚŘ
OV E

PR

NO

Popis: Gumové hadičky v barvách, oranžová, modrá, červená,
žlutá, zelená, bílá, transparentní; v 5ti různých délkách.
Obsah: cca 8,2 m hadiček.
Materiál: plast.
Rozměry: délka cca 8,2 m, v 5ti různých délkách.

13/2016

420 Kč / 16,70 €

vč. DPH

www.benjamin.cz
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Okorky

120 012 pro dřevěnou Žížalici
120 024 pro plastovou Žížalici

Křížaly
120 006

Popis: Dřevěné křížky, doplňkový produkt k Žížalici s možností
kombinace se špunty a hadičkami.
Obsah: 96 ks křížal, jedna strana v přírodním provedení, druhá
strana v barevném provedení (červená, zelená, žlutá, modrá).
Součástí balení je návod s předlohami.
Materiál: masivní bukové dřevo.
Rozměry: křížala cca 3 x 3 cm.
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Popis: Doplňkový produkt k Žížalici. Okorky jsou komponentem,
který si klade za cíl hravou formou rozvíjet vizuomotorické
schopnosti, tj. souhru ruky a oka. Úkolem je přenést obrazec
z předlohy na hrací desku žížalice. Jsou to jednoduché
geometrické tvary, které v kombinaci s ostatními dostupnými
komponenty trénují správné umístění dílů v prostoru, tedy
spolupráci ruky a oka, tolik potřebnou pro čtení i psaní.
Obsah: 16 ks, 6 tvarů v 6ti barvách.
Materiál: barevný přírodní korek v kombinaci s březovou překližkou.
Rozměry: tloušťka dílku cca 2 cm.

1 532 Kč / 60,80 €

2 150 Kč / 85,30 €

vč. DPH

vč. DPH

Jemná motorika

Taška k Žížalici

Návod ke hře Žížalice

Popis: Speciální taška přes rameno na dřevěnou hrací desku
Žížalici s prostorem pro desku a komponenty. Vhodná
k přenášení Žížalice.
Obsah: 1 ks taška.
Materiál: velice odolná látka; omyvatelná.
Rozměry: 52 x 52 cm.

Popis: Samostatný návod ke hře Žížalice. Získáte inspiraci
k hravé kombinaci s různými komponenty.
Obsah: 1 ks brožury.
Materiál: papír.
Rozměry: knížka 20 x 20 cm, 12 stran.

1 300 Kč / 51,60 €

46 Kč / 1,80 €

120 001

120 007

vč. DPH

Bezplatná linka +420 800 700 046								

vč. DPH

Jemná motorika

Zatloukání - Hasiči

Zatloukání - Farma

Popis: Z rozmanitých různobarevných dílků lze vytvořit mnoho
motivů a s pomocí hřebíčků a kladívka je připevnit do korkové
podložky.
Obsah: 1 kladívko, 1 podložka, 78 dílků, 80 ks hřebíčků,
8 figurek.
Materiál: korek, dřevo, papír, kov.
Rozměry: podložka 19 x 26,2 x 4,5 cm.

Popis: Z rozmanitých různobarevných dílků lze vytvořit mnoho
motivů a s pomocí hřebíčků a kladívka je připevnit do korkové
podložky.
Obsah: 1 kladívko, 1 podložka, 78 dílků, 80 ks hřebíčků,
8 figurek.
Materiál: korek, dřevo, papír, kov.
Rozměry: podložka 19 x 26,2 x 4,5 cm.

390 Kč / 15,50 €

390 Kč / 15,50 €

582 197

582 198

vč. DPH
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vč. DPH

Hra s kladívkem

Zatloukání - Krtek

582 188

513 737

Popis: Z rozmanitých různobarevných dílků lze vytvořit mnoho
motivů a s pomocí hřebíčků a kladívka je připevnit do korkové
podložky.
Obsah: 1 kladívko, 1 podložka, 120 dílků, 120 ks hřebíčků.
Materiál: korek, dřevo, papír, kov.
Rozměry: podložka 17,5 x 24 cm.

Popis: Oblíbená hra s kladívkem podporuje tvořivost, fantazii,
zručnost a představivost dětí. Z barevných dílků lze vytvořit
mnoho motivů a s pomocí hřebíčků a kladívka je připevnit do
korkové podložky.
Obsah: 1 kladívko, 1 podložka, cca 243 dílků, hřebíčky.
Materiál: korek, dřevo, kov.
Rozměry: podložka 24,5 x 17 cm.

350 Kč / 13,90 €

290 Kč / 11,50 €

vč. DPH

vč. DPH

www.benjamin.cz

Jemná motorika

Malá deska na zatloukání

Velká deska na zatloukání

Popis: Deska opatřená z obou stran korkem je 1,5 cm silná.
Obsah: 1 deska.
Materiál: korek; bez příslušenství.
Rozměry: 25 x 15 x 1 cm.

Popis: Deska opatřená z obou stran korkem je 1,5 cm silná.
Obsah: 1 deska.
Materiál: korek; bez příslušenství.
Rozměry: 44 x 27 x 1,5 cm.

512 215

506 600

160 Kč / 6,40 €

55 Kč / 2,20 €

vč. DPH

vč. DPH
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Hřebíčky na zatloukání
512 216

Knoflíky k zatloukání

Obsah: poniklované 1,9 cm dlouhé hřebíky, cca 1000 kusů.

202 320

Popis: Hra k navlékání, zatloukání nebo skládání. S knoflíky
se díky důlku uprostřed dobře manipuluje a děti je mohou
lehce přesouvat sem a tam. Silné boční zakulacení umožňuje
bezproblémové zvedání z podložky. Všechny vlastnosti knoflíků
vyhovují také postiženým dětem.
Obsah: cca 740 ks knoflíků v 6ti barvách (červená, oranžová,
žlutá, zelená, modrá a fialová).
Materiál: plast.
Rozměry: průměr knoflíku 2 cm.

1 150 Kč / 45,60 €

vč. DPH

400 Kč / 15,90 €

vč. DPH

Kladívko
001 158

Rozměry: Délka kladívka 19,5 cm.
50 Kč / 2 €

Bezplatná linka +420 800 700 046								

vč. DPH

Jemná motorika

Mozaika
021 100

720 Kč / 28,50 €

vč. DPH

Maxi mozaika
345 007

Popis: Velké a dobře uchopitelné knoflíky se bez námahy
dají zasunout do stabilní plastové podložky. Předlohy
s jednoduchými motivy se zasouvají pod průhlednou podložku
a děti podle nich umisťují knoflíky v uvedených barvách.
Obrázky mohou děti tvořit i bez předloh podle své vlastní
fantazie.
Obsah: 2 podložky, 100 knoflíků ve 4 barvách, 17 předloh,
1 předloha k volnému tvoření.
Materiál: plast a tvrzený karton.
Rozměry: podložka 32 x 22 cm, knoflíky průměr 3,3 cm.
1 300 Kč / 51,96 €

vč. DPH

Tablet na barevná sklíčka

Barevná sklíčka

128 329

128 328

Popis: Barevná sklíčka pro vytváření mozaiky a veselé hry.
Obsah: cca 350 ks sklíček, bez hracího tabletu.
Materiál: sklo.
Rozměry: cca 1,6 x 1,6 cmm
280 Kč / 11,10 €

vč. DPH

Popis: Plastový tablet s políčky, do kterých lze umístit celkem
256 barevných sklíček.
Obsah: 1 tablet, bez barevných sklíček.
Materiál: plast.
Rozměry: tablet 32,5 x 32,5 cm
290 Kč / 11,50 €

vč. DPH

www.benjamin.cz
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Popis: Fascinující desková hra umožňuje dětem rozvíjet
jejich kreativitu. Barevné a odlišně tvarované části přispívají
k poznávání barev a tvarů a zdokonalují motorické schopnosti.
Obsah: cca 490 dílků, 6 předloh, úložná krabička.
Materiál: plast + tvrzený karton.
Rozměry: krabička 25,5 x 25,5 x 7 cm.

Jemná motorika

Mozaika Rondi 3v1

První mozaika

Popis: Mozaika pro nejmenší děti.
Obsah: 2 podkladové desky, 240 mozaik ve 2 velikostech,
22 rondi koleček ve 2 velikostech.
Materiál: plast.
Rozměry: deska 28 x 19,5 cm.

Popis: Díky velkým dírám a kolíčkům nebudou mít malé ruce
problém s umisťováním kolíčků.
Obsah: 7 barevných šablon/předloh, 36 kolíčků, 1 hrací deska.
Materiál: plast.
Rozměry: kolíček průměr 3,3 cm, výška 2 cm.

390 Kč / 15,50 €

320 Kč / 12,70 €

735 710

735 630

vč. DPH

vč. DPH
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Rimóza - smíšené balení

Puzzle srdce - velké balení

Popis: U této pěkné a jedinečné hry z ohebné umělé hmoty
jsou knoflíky mozaiky pevně spojeny s podložkou. Zároveň
je můžete poměrně snadno odebírat. Obzvlášť pěkně působí
obrazce v kombinaci s barevnými knoflíky.
Obsah: 10 čtvercových a 10 šestiúhelníkových podložek, cca
1560 knoflíků.
Materiál: plast.
Rozměry: čtvercová podložka 13 x 13 cm,
šestiúhelníková 16 x 16 cm.

Popis: Zajímavé tvoření obrázků z tvarů srdce.
Obsah: 6 plastových podložek, cca 1000 ks puzzle, předlohy.
Materiál: plast.
Rozměry: podložka 21,5 x 21,5 cm.

225 107

202 213

1 220 Kč / 48,40 €

1 650 Kč / 65,50 €

vč. DPH

Bezplatná linka +420 800 700 046								

vč. DPH
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Transparentní Prizmo
velké balení
203 313

Popis: Velké balení oblíbené hry.
Obsah: 10 rámečků, cca 750 ks dílků v 6ti
transparentních barvách.
Materiál: plast.
Rozměry: krabička 9,5 x 9,5 x 6 cm, dílky cca
1,7 cm.
1 100 Kč / 43,70 €

vč. DPH

Jemná motorika
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Transparentní Prizmo
dárkové balení

Turbo Prizmo,
balení pro MŠ

Popis: Dárkové balení oblíbené hry.
Obsah: 1 krabička, cca 90 ks dílků v 6ti transparentních barvách.
Materiál: plast.
Rozměry: krabička 9,5 x 9,5 x 6 cm, dílky cca 1,7 cm.

Popis: Hra s prizmem vznikla už před více než třemi desetiletími,
přitom se u dětí těší stále velké oblibě. S průhlednými tvary
totiž dokáží sestavit přímo pohádkové obrazce a vytvořit
nádherné barevné efekty.
Obsah: cca 400 kusů barevného prizma, cca 100 kusů stříbrného
a zlatého prizma, 5 rámečků, 5 středových kolíků.
Materiál: plast.
Rozměry: rámeček 9,5 x 9,5 cm.

200 Kč / 8 €

1 350 Kč / 53,60 €

202 339

203 305

vč. DPH

vč. DPH

www.benjamin.cz
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Aximo 15 drážek - balení pro MŠ
202 324

Aximo 10 drážek - balení pro MŠ
202 345

Popis: Děti shora usadí malé ruličky do vybrané řady.
Kombinacemi barev vytváří obrázky.
Obsah: 5 stojánků s 10ti drážkami vč. podstavce a horní lišty,
ruličky cca 1512 ks v různých barvách, sešit s předlohami.
Materiál: plast.
Rozměry: hřeben 14 x 14 cm.
2 200 Kč / 87,30 €

Popis: Mozaika nového druhu s horizontálním způsobem
ukládání dílků podporuje představivost, abstraktní a logické
myšlení. Děti shora usadí malé ruličky do vybrané řady a pak
už je jen nechají sjíždět na své místo. Vznikají tak nádherné,
z obou stran viditelné vzory. Děti tvoří buď podle předlohy
a cvičí tak přesnost a poznávání barev nebo na kostkovaném
papíru vytvářejí vlastní motivy.
Obsah: cca 1340 ks ruliček v 9ti barvách, 3 stojany - komplet
s podstavcem a horní lištou, 17 předloh.
Materiál: dřevo, plast.
Rozměry: hřeben 20,5 x 23 x 0,3 cm.

2 300 Kč / 91,30 €

vč. DPH

Bezplatná linka +420 800 700 046								

vč. DPH
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Velké aximo
102 533
202 366

Stojan s 5 drážkami
Stojan s 10 drážkami

460 Kč / 18,30 €
1 000 Kč / 39,70 €

Popis: Stojan v přírodním materiálovém provedení.
Obsah: 1 ks s 5ti nebo 10ti drážkami (dle objednacího čísla). Bez ruliček.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 21,5 x 10 x 10,75 cm.

Diamanty a zvířata
530 286

1 150 Kč / 45,70 €

vč. DPH

www.benjamin.cz
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Popis: Skládání barev diamantů dle
předlohy nebo z druhé strany exotických
zvířátek, tentokrát horizontálně.
Obsah: 12 předloh, 16 oboustranných
kostek s diamanty ve 4 barvách
(modrá, červená, žlutá, zelená).
Materiál: dřevo a tvrzený karton.
Rozměry: stojan 24 x 20 x 6 cm.

Jemná motorika

Ruličky do stojanu, 60 ks
202 353

Popis: Tyto ruličky do hry Aximo jsou svou velikostí vhodné pro
menší i větší děti. Ruličky se skládají ze dvou dílů, takže děti
mohou z každé strany stojanu tvořit obrazce z různých barev.
Ruličky jsou v barvách červená, žlutá, modrá, zelená, oranžová
a fialová; lehce omyvatelné.
Obsah: ruličky cca 60 ks; stojan není součástí balení.
Materiál: plast.
Rozměry: průměr ruličky 3,5 cm.
570 Kč / 22,60 €

vč. DPH
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Ruličky do stojanu, 150 ks

Čtverce do stojanu,
150 ks

202 334

Popis: Tyto ruličky do hry Aximo jsou svou velikostí vhodné pro
menší i větší děti. Ruličky se skládají ze dvou dílů, takže děti
mohou z každé strany stojanu tvořit obrazce z různých barev.
Ruličky jsou v barvách červená, žlutá, modrá, zelená, oranžová
a fialová; lehce omyvatelné.
Obsah: ruličky cca 150 ks; stojan není součástí balení.
Materiál: plast.
Rozměry: průměr ruličky 3,5 cm.
1 250 Kč / 40,60 €

vč. DPH

202 355

Popis: Obměňte hru Aximo těmito ruličkami ve tvaru čtverce.
Čtverce jsou v barvách červená, žlutá, modrá, zelená, oranžová
a růžová.
Obsah: čtverce cca 150 ks; stojan není součástí balení.
Materiál: plast.
Rozměry: čtverec 3,5 x 3,5 cm.
1 550 Kč / 61,50 €

Bezplatná linka +420 800 700 046								

vč. DPH
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Chobotnička
523 086

Popis: Hra rozvíjí poznávání forem a barev, schopnost reagovat,
pozorovací schopnosti a jemnou motoriku.
Obsah: 1 barevnou chobotnička, 6 různých tvarů ve 4 barvách,
1 kostka s tvary a 1 kostka s barvami.
Materiál: dřevo.

Geometrické tvary
navlékání
558 445

Popis: S velkými tvary je zábavné procvičovat motoriku
a vytvářet krásné vzory v různých stupních obtížnosti.
Obsah: 3 akrylové disky s děrovanými otvory zasazené do
dřevěného rámu, 6 šněrování.
Materiál: dřevo, plast.
Rozměry: kruh Ø 17,5 cm, čtverec 16,5 x 16,5 cm, trojúhelník
21,5 cm na každé straně, tloušťka všech tvarů 2,5 cm.

590 Kč / 23,40 €

1 150 Kč / 45,70 €

vč. DPH
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vč. DPH

Provlékanka tvary
520 147

Popis: Přiřazování tvarů k jejich stínům.
Obsah: 4 ks desky s různými motivy, 13 ks barevných šňůrek.
Materiál: dřevo.
Rozměry: deska 18,5 x 12 x 0,5 cm.
260 Kč / 10,30 €

vč. DPH
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Věšení prádla
111 517

Popis: Hra procvičuje orientaci vpravo/vlevo, vpředu/vzadu.
Děti věší prádlo na šňůry dle předtištěných šablon.
Obsah: 2 stromy se šňůrami, cca 40 kusů oblečení,
6 oboustranných tištěných šablon, úložná krabička.
Materiál: dřevo, tvrzený karton.
Rozměry: předloha 30 x 13 cm, krabička 37,5 x 18 x 6 cm.
1 660 Kč / 65,90 €

vč. DPH
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Spojování
profesí
252 312

Jemná motorika

Popis: Potištěné dílky s dírkou, které umožňují dítěti je spojit
v logickou řadu a hrát si s postavičkami. Hra rozvíjí jemné
motorické dovednosti a je inspirována metodou Montessori.
Obsah: 24 dílků, 6 šňůrek.
Materiál: dřevo.
Rozměry: nejvyšší figurka 11,5 x 1,5 cm.

790 Kč / 31,40 €

vč. DPH

Vyšívání
522 385

Popis: Pomocí barevných šňůrek a pera můžete na tabuli
vyšít obrázky podle předloh nebo své fantazie. Rozvíjí jemnou
motoriku, fantazii a kreativitu.
Obsah: 4 tabule, 4 pera na šití, 4 x 4 barevné šňůrky, 9 předloh.
Materiál: pružný plast.
Rozměry: tabule 28 x 19,5 cm, pero 13 cm.

790 Kč / 31,40 €

vč. DPH

Náhradní pero k Vyšívání
999 901

Popis: Náhradní pero k vyšívání (položka 522 385).
Obsah: 1 ks.
Materiál: plast.
Rozměry: 13 cm.
15 Kč / 0,56 €
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vč. DPH

Jemná motorika
Spojování rodiny
252 311

Popis: Potištěné dílky s dírkou, které
umožňují dítěti je spojit v logickou řadu a
hrát si s postavičkami. Hra rozvíjí jemné
motorické dovednosti a je inspirována
metodou Montessori.
Obsah: 24 postav, 6 šňůrek.
Materiál: dřevo.
Rozměry: nejvyšší postava 11,5 x 1,5 cm.
790 Kč / 31,40 €

vč. DPH

Jemná motorika
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Náhradní šňůrky
514 360
514 361
514 362
514 363

Náhradní šňůrky - červené
Náhradní šňůrky - žluté

Květinová louka - navlékání

Náhradní šňůrky - zelené

510 735

Náhradní šňůrky - modré

Popis: Hladká textilní šňůra s tvrdými koncovkami pro snadné
navlékání.
Obsah: 25 ks jedné barvy.
Materiál: textil.
Rozměry: Ø cca 2 mm, každá 80 cm dlouhá.

Popis: Tyto pestré korálky zapůsobí na milovníky šperků všech
věkových kategorií. Neexistuje žádný limit pro kreativitu
a fantazii s touto soupravou.
Obsah: 1 úložná krabice, navlékací dílky, mix šňůrek.
Materiál: dřevo.
Rozměry: krabice 30 x 28 x 2,5 cm, šňůrky cca 100 cm.

150 Kč / 6 €

530 Kč / 21 €

vč. DPH

vč. DPH
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Jemná motorika

Perly

Velké korále

Popis: Navlékací korálky v 6ti různých barvách.
Obsah: cca 900 ks, součástí nejsou šňůrky.
Materiál: plast.
Rozměry: korálek 9 x 6 mm.

Popis: Navlékací korálky XL velikosti.
Obsah: cca 90 ks, součástí nejsou šňůrky.
Materiál: plast.
Rozměry: korálek průměr cca 2,5 cm.

528 516

550 840

130 Kč / 5,20 €

380 Kč / 15,10 €

vč. DPH

vč. DPH

100
Jemná motorika

Korálky zvířátka zoo

Spojovací útvary - mix

551 253

551 570

Popis: Navlékací barevné korálky ve tvaru zvířátek ze ZOO.
Obsah: 62 ks, součástí nejsou šňůrky.
Materiál: plast.
Rozměry: korálek 2 cm.
240 Kč / 9,60 €

vč. DPH

Popis: Zapojování různých tvarů v mnoha barvách na principu
„céček“ do barevných řetězců znamená spoustu zábavy.
Obsah: 125 g.
Materiál: plast.
360 Kč / 14,30 €

Velké knoflíky, sada 200 ks
včetně barevných šňůrek
554 051

Popis: Spojování velkých barevných knoflíků
v 6ti geometrických tvarech na šňůrky.
Obsah: cca 200 ks, barevné šňůrky.
Materiál: plast a textil.
Rozměry: knoflík f cca 5 cm.

620 Kč / 24,60 €

vč. DPH
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vč. DPH

Jemná motorika
Přepravka s nářadím
582 147

Popis: Dřevěná sada nářadí je ideální pro malé
domácí kutily! Děti si mohou hrát na opraváře
nebo si pomocí šroubků, matiček, klíčů a kladiva
postavit např. hasičské auto nebo robota! Práce
s nářadím je dobrým pomocníkem při procvičování
jemné motoriky a citu v rukou.
Obsah: 50 kusů.
Materiál: dřevo a plast.
Rozměry: 22 × 13 × 12 cm.

480 Kč / 19,10 €

vč. DPH

Jemná motorika
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Tvary na šroubování
522 046

Konstrukční sada - šrouby

Popis: Tato jedinečná hra napomáhá k poznávání tvarů a barev,
ke koordinaci rukou a očí a k procvičení jemné motoriky. Děti
šroubují tvary a barvy podle příkladů na kartách.
Obsah: 8 karet vždy se 4mi příklady, 64 plastových tvarů s dírkou,
úložná krabička.
Materiál: dřevo a plast.
Rozměry: krabička 33 x 42 x 8 cm.

Popis: S touto kreativní sadou se splní všechna přání malých
konstruktérů. Barevné díly se dají individuálně sešroubovat,
čímž vzniknou impozantní konstrukce.
Obsah: cca 102 kusů.
Materiál: dřevo.
Rozměry: sáček 24 x 24 cm.

1 650 Kč / 65,50 €

vč. DPH

553 490

470 Kč / 18,70 €

vč. DPH
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Jemná motorika

Manipulační kostka
s beruškou a motýlem
200 303

Popis: Tato kostka se šesti motivy na bocích kostky pomůže
dětem procvičit obratnost jejich prstů zapínáním a rozepínáním
knoflíků, šněrováním a provlékáním a ještě si u toho užijí spoustu
zábavy.
Obsah: 1 ks.
Materiál: textil.
Rozměry: 30 x 30 cm.
2 400 Kč / 95,20 €

102

vč. DPH

Jemná motorika

Manipulační kostka
555 515

Popis: Na této hračce mohou děti nacvičovat své motorické schopnosti.
Na každé straně kostky se nachází jeden druh zapínání. Šněrování,
knoflíky, zip, patentky, suchý zip a nylonové pásky jako např. u tašek
a ruksaků.
Obsah: 1 ks.
Materiál: textil.
Rozměry: cca 20 x 20 cm.
560 Kč / 22,20 €

vč. DPH
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Stavebnice městečko
Jednoduchá a nápaditá skládačka, ze které si i malé děti jednoduchým způsobem postaví městečko plné barev a stromů ve
kterém se mohou prohánět autíčka každé se svou garáží. Díky lehkému zasouvání jednotlivých dílků do sebe a do podložky se celé
městečko stává stabilnějším a je jednoduché si ho kamkoli přenést aniž by se zbořilo. Při hře se děti učí barvy, přirozeně si rozvíjejí
prostorovou orientaci, fantazii, logické myšlení a jemnou motoriku.

104
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Stavebnice městečko 23 dílů

Stavebnice městečko 45 dílů

Obsah: 1 podložka, 6 ks malý dům, 3 ks velký dům, 1 ks garáž,
3 ks autíčko, 2 stromy, 7 ks střecha, 2 ks semínka buku lesního.
Materiál: dřevo.
Rozměry: podložka 12 x 24 cm.

Obsah: 1 podložka, 12 ks malý dům, 6 ks velký dům, 2 ks garáž,
6 ks autíčko, 4 ks stromy, 14 ks střecha, 2 ks semínka buku lesního.
Materiál: dřevo.
Rozměry: podložka 24 x 24 cm.

680 Kč / 26,98 €

1 300 Kč / 51,58 €

445 009

445 008

vč. DPH

Bezplatná linka +420 800 700 046								

vč. DPH
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Stavebnice městečko 89 dílů
445 011

Obsah: 1 podložka, 24 ks malý dům, 12 ks velký
dům, 4 ks garáž, 12 ks autíčko, 8 ks stromy, 28 ks
střecha, 2 ks semínka buku lesního.
Materiál: dřevo.
Rozměry: podložka 36 x 36 cm.
2 540 Kč / 100,76 €

vč. DPH

Podložka 24x24 cm
k městečku 45 dílů
445 012

Popis: Rozšiřte si svoje městečko touto podložkou! Doplněk ke
stavebnici městečko 45 dílů.
280 Kč / 11,11 €

vč. DPH

Podložka 24x36 cm
k městečku 67 dílů
445 016

Popis: Rozšiřte si svoje městečko touto podložkou!
Doplněk ke stavebnici městečko 67 dílů.
370 Kč / 14,68 €

Stavebnice městečko 67 dílů
445 010

vč. DPH

Obsah: 1 podložka, 18 ks malý dům, 9 ks velký dům, 3 ks garáž,
9 ks autíčko, 6 ks stromy, 21 ks střecha, 2 ks semínka buku lesního.
Materiál: dřevo.
Rozměry: podložka 24 x 36 cm.
1 900 Kč / 75,37 €

vč. DPH

Podložka 36x36 cm
k městečku 89 dílů
445 013

Popis: Rozšiřte si svoje městečko touto podložkou!
Doplněk ke stavebnici městečko 89 dílů.
540 Kč / 21,42 €

vč. DPH
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Stavebnice Malý hrad

Stavebnice Velký hrad

Popis: Patentovaný speciální tvar kostičky. V každé kostce
jsou drážky a díry, díky kterým do sebe krásně zapadají
a kolíky se zajistí k podložce. Díky tomuto originálnímu systému je
vytvořená stavba více stabilní.
Obsah: 1 hrací deska, 200 ks kostiček ve 4 velikostech, 90 ks
upevňovacích kolíčů ve 2 velikostech, 1 vstupní brána, 3 vlaječky,
2 ks semínko buku lesního.
Materiál: bukové masivní dřevo.
Rozměry: kostky 2, 4, 6 a 8 cm, kolíčky 5,5 a 9,5 cm,
podložka 36 x 36 cm.

Popis: Patentovaný speciální tvar kostičky. V každé kostce jsou
drážky a díry, díky kterým do sebe krásně zapadají a kolíky
se zajistí k podložce. Díky tomuto originálnímu systému je
vytvořená stavba více stabilní.
Obsah: 1 hrací deska, 360 ks kostiček ve 4 velikostech, 175 ks
upevňovacích kolíčů ve 2 velikostech, 1 vstupní brána, 5 vlaječek,
2 ks semínko buku lesního.
Materiál: bukové masivní dřevo.
Rozměry: kostky 2, 4, 6 a 8 cm, kolíčky 5,5 a 9,5 cm,
podložka 36 x 36 cm.

3 500 Kč / 129 €

5 400 Kč / 214,21 €

445 006

445 003

vč. DPH
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vč. DPH
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Stavebnice
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Stavebnice Malý dům

Stavebnice 3v1

Popis: Patentovaný speciální tvar kostičky. V každé kostce jsou
drážky a díry, díky kterým do sebe krásně zapadají a kolíky
se zajistí k podložce. Díky tomuto originálnímu systému je
vytvořená stavba více stabilní. Zde navíc ještě vybavení domku
mini nábytkem.
Obsah: 1 hrací deska, 120 ks kostiček ve 4 velikostech, 50 ks
upevňovacích kolíčů ve 2 velikostech, 5 ks oken, 3 ks dveří,
vybavení domu: kuchyně, obývací pokoj, ložnice - 28 ks,
postavičky: maminka, tatínek - 2 ks, 2 ks semínko buku lesního.
Materiál: bukové masivní dřevo.
Rozměry: kostky 2, 4, 6 a 8 cm, kolíčky 5,5 a 9,5 cm,
podložka 36 x 24 cm.

Popis: Patentovaný speciální tvar kostičky. V každé kostce
jsou drážky a díry, díky kterým do sebe krásně zapadají
a kolíky se zajistí k podložce. Díky tomuto originálnímu systému
je vytvořená stavba více stabilní. Z této sady si děti mohou
vytvořit mlýn, kostel nebo malý hrad.
Obsah: 1 hrací deska, 80 ks kostiček ve 4 velikostech, 50 ks
upevňovacích kolíčů ve 2 velikostech, 1 ks dveří, 2 ks hodin na
věž kostela, 1 ks kříž na věž kostela, 1 x lopatky větrného mlýna,
1 ks vlajky, 2 ks semínko buku lesního.
Materiál: bukové masivní dřevo.
Rozměry: kostky 2, 4, 6 a 8 cm, kolíčky 5,5 a 9,5 cm,
podložka 24 x 24 cm.

3 000 Kč / 110,40 €

1 700 Kč / 67,44 €

445 002

445 001

vč. DPH

vč. DPH
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Stavebnice chata 180 dílů
445 007

Popis: Patentovaný speciální tvar kostičky. V každé kostce jsou drážky a díry, díky kterým do sebe krásně zapadají a kolíky se zajistí
k podložce. Díky tomuto originálnímu systému je vytvořená stavba více stabilní. Z této sady si děti mohou postavit chatu pro babičku
a dědečka i s kadibudkou.
Obsah: 4 hrací desky, 96 ks kostiček ve 4 velikostech, 50 ks upevňovacích kolíčů ve 2 velikostech, 3 ks oken, 2 ks dveří, 1 ks dveře
od kadibudky, 22 ks vybavení chaty, 2 postavičky babička a dědeček, 2 ks semínka buku lesního.
Materiál: bukové masivní dřevo.
Rozměry: kostky 2, 4, 6 a 8 cm, kolíčky 5,5 a 9,5 cm, podložka 36 x 24 cm, 24 x 12 cm, 18 x 12 cm a 10 x 8 cm.
3 080 Kč / 122,18 €

vč. DPH
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Dřevěné kameny 40 ks

Dřevěné kameny 60 ks

Popis: Originální skládačka. Mohlo by se zdát, že každý dřevěný
kámen má jiný tvar, nebo je nepravidelný, ale není to tak.
Všechny jsou naprosto stejné a jejich tvar není ani náhodou
náhodný. Stačí si s nimi chvilku hrát, osahat si je a objevit jejich
pravidelnost. Pak začnete přicházet na obrovské množství
variant skládání. Díky kombinaci ořechu a břízy budou obrazce
vytvářet úžasný kontrast. Skládejte, kombinujte a zapojte svoji
fantazii.
Obsah: 40 ks kamenů z 2 druhů dřeva, 2 ks semínka
buku lesního.
Materiál: dřevo ořech, dřevo bříza.
Rozměry: balení 15 x 12 x 7 cm.

Popis: Originální skládačka. Mohlo by se zdát, že každý dřevěný
kámen má jiný tvar, nebo je nepravidelný, ale není to tak.
Všechny jsou naprosto stejné a jejich tvar není ani náhodou
náhodný. Stačí si s nimi chvilku hrát, osahat si je a objevit jejich
pravidelnost. Pak začnete přicházet na obrovské množství
variant skládání. Díky kombinaci ořechu a břízy budou obrazce
vytvářet úžasný kontrast. Skládejte, kombinujte a zapojte svoji
fantazii.
Obsah: 60 ks kamenů z 2 druhů dřeva, 2 ks semínka
buku lesního.
Materiál: dřevo ořech, dřevo bříza.
Rozměry: balení 24 x 12 x 7 mm.

560 Kč / 22,21 €

780 Kč / 31,20 €

445 015

445 017

vč. DPH
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vč. DPH
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Stavebnice Dynamico 275

Stavebnice POLY-M

Popis: Zajímavá stavebnice s jednoduchým systémem spojování.
Obsah: 275 dílů, různé dekorace a kulisy, předlohy, úložná
krabice.
Materiál: plast.
Rozměry: krabice 38 x 28 x 27 cm.

Popis: Předností stavebnice je jednoduchý systém spojování,
příjemný, vysoce kvalitní a pružný materiál, rychlý výsledek při
stavění. Rozmanitost a pestrost dílů umožňuje tvořit vždy nové
modely, které navíc dobře drží.
Obsah: 400 dílů, samolepky a sešit s předlohami, kulaté
základny a osy s kolečky, figurky a další speciální prvky.
Materiál: plast.
Rozměry: obdélník 13,5 x 6 x 2 cm, základní díl 2 x 3 cm.

2 800 Kč / 111 €

2 650 Kč / 105 €

585 275

531 400

vč. DPH
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vč. DPH

Stavebnice Basic 150

Stavebnice - Twini

Popis: Menší balení stavebnice POLY-M.
Obsah: 150 dílů, různé dekorace a kulisy, úložná krabice.
Materiál: plast.
Rozměry: krabice 38 x 28 x 19 cm.

Popis: Stavebnice pro nejmenší dětičky.
Obsah: 118 dílů, různé dekorace a kulisy, úložná krabice.
Materiál: plast.
Rozměry: krabice 38 x 28 x 19 cm.

582 150

581 118

1 790 Kč / 71 €

1 790 Kč / 71 €

vč. DPH

vč. DPH
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Dřevěná stavebnice se cvočky
551 508

110

Super stavitel

Stavebnice

Popis: Barevné geometrické tvary se spojují k sobě dobře
držícími cvočky, které i po zacvaknutí stále umožňují pohyb
spojených kostiček. Hra je určená na podporu jemné motoriky,
fantazie a poznávání barev.
Obsah: 72 dílů, bavlněný sáček.
Materiál: dřevo a kov.
Rozměry: díl cca 4,5 x 4,5 x 4,5 cm

553 912

Popis: Super stavitel sestrojí pomocí této stavebnice mnoho
variant dopravních prostředků.
Obsah: 218 ks dílů a návod, úložná krabice.
Materiál: dřevo a plast.
Rozměry: krabice 39,5 x 28 x 14 cm.
3 050 Kč / 121 €

3 090 Kč / 122,60 €

vč. DPH

vč. DPH

Georello Tech

Georello Toolbox s podložkami

Popis: S Georello Tech se může sestrojit pěkná soustava, která
uvede kola a kolečka do pohybu.
Obsah: 266 ks dílků, návod.
Materiál: plast.
Rozměry: balení 32 x 17 x 23 cm.

Popis: Georello Toolbox obsahuje mohutnější dílky, stavění se
základnou podle předloh. Cílem je rozhýbat soustavu koleček.
Obsah: 165 dílků, návod, úložná krabička.
Materiál: plast.
Rozměry: krabička 32 x 17 x 23 cm

1 100 Kč / 43,70 €

950 Kč / 37,70 €

558 118

558 120

vč. DPH
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vč. DPH
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Volkova stavebnice,
450 dílků
660 016

Popis: Stavebnice je vyrobena z kvalitního
pevného plastu. Výhodou této stavebnice je také
to, že malí montéři nepotřebují žádné nářadí.
Tím je stavění poměrně jednoduché.
Obsah: 450 dílků v úložném boxu, návod.
Materiál: plast.
Rozměry: úložný box 95 x 38 x 38 cm.
6 400 Kč / 253,90 €

vč. DPH
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Mechanics 243 ks

Mechanics 330 ks

Popis: Pohon kuliček zajišťuje „magnetický motor“ – vytlačuje
je nahoru a zpět přes spoustu neuvěřitelných magnetických
triků. Magnetismus a gravitace v dokonalém souladu.
Obsah: 243 dílků, návod.
Materiál: plast a kov.
Rozměry: balení 38 x 22 x 7,5 cm.

Popis: Výkonný a ekologicky přívětivý Mechanics motor
využívá gravitační a magnetické síly k pohonu celého modelu.
Tím, jak kuličky klesají dolů se paralelně aktivuje výtah, který
je opět vyveze vzhůru. Na cestě však čeká spousta nástrah.
Obsah: 330 ks, návod.
Materiál: plast a kov.
Rozměry: balení 45,5 x 29,5 x 11 cm.

1 900 Kč / 75,40 €

2 490 Kč / 98,90 €

444 774

444 776

vč. DPH

vč. DPH
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Stavebnice Grippies
660 056

Popis: Magnetická stavebnice pro nejmenší. Svými neobvyklými
tvary, jednoduchou barevností a zajímavě tvarovaným
povrchem zaujme ty nejmenší k soustředěné hře.
Obsah: 76 dílků různých tvarů, předlohy, úložný box.
Materiál: speciální plast.
Rozměry: box 40 x 24 x 18 cm.
6 100 Kč / 242 €

vč. DPH
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Grippies
panáčci 16

Grippies
okýnka 16

Popis: Magnetická stavebnice
pro nejmenší dětičky.
Obsah: 16 kusů – 8x váleček, 8x díl ve tvaru X.
Materiál: plast.
Rozměry: 32 cm x 21 cm.

Popis: Magnetická stavebnice
pro nejmenší dětičky.
Obsah: 16 ks – 8x kulička, 8x trojúhelníkové okno.
Materiál: plast.
Rozměry: 32 cm x 21 cm.

668 313

668 315

1 750 Kč / 69,50 €

1 750 Kč / 69,50 €

vč. DPH

vč. DPH

Grippies
čárky 24

Grippies
zatáčky 20

Popis: Magnetická stavebnice
pro nejmenší dětičky.
Obsah: 24 ks – 12x plochý
dílek, 12x tyčka s kuličkou.
Materiál: plast.
Rozměry: 35 cm x 21 cm.

Popis:
Magnetická
stavebnice pro nejmenší
dětičky.
Obsah: 20 ks – 8x kulička, 12x oblouk, tyčka.
Materiál: plast.
Rozměry: 32 cm x 21 cm.

668 318

668 319

2 500 Kč / 99,20 €

vč. DPH

1 750 Kč / 69,50 €

Bezplatná linka +420 800 700 046								

vč. DPH

Stavebnice

Magnetikus - doprava
551 494

Magnetikus - zahradní sestavy
549 400

Popis: Z této magnetické stavebnice lze postavit prolézačky,
houpačky, skluzavky a mnoho dalších prvků.
Obsah: 173 dílů s magnety.
Materiál: dřevo a magnety.
Rozměry: balení 64,5 x 47,5 x 5 cm.

Popis: Určené pro kreativní stavění letadel, raket, lodí, vlaků,
aut, nákladních i speciálních užitkových vozů a stavební
techniky. Balení obsahuje kromě dřevěných dílků i plastovou
hadici s magnety na obou koncích.
Obsah: 110 ks dílků se 680 magnetickými terčíky.
Materiál: dřevo a magnety.
Rozměry: balení 50 x 48 x 5,5 cm.
3 900 Kč / 154,80 €

vč. DPH

4 080 Kč / 161,90 €
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vč. DPH

Magnetikus - architektura

Magnetikus - Art Fantasy

549 401

551 537

Popis: Dle vlastní fantazie mohou děti stavět různé modely.
Velmi oblíbená stavebnice s bohatým barevným zdobením.
Obsah: 53 velkých dílků s magnetickými terčíky.
Materiál: dřevo a magnety.
Rozměry: balení 42 x 28,5 x 5,5 cm

Popis: Velké balení oblíbených magnetických kostek z bukového
dřeva, ušlechtilé oceli a magnetu. Postavte si hrady a zámky!
Obsah: 289 dílků - kostky, dřevění panáčci, silný magnetický
drát, sešit s návodem a pracovní složka.
Materiál: dřevo a magnet.
Rozměry: balení 42 x 37 x 12 cm.

1 500 Kč / 59,50 €

10 270 Kč / 407,40 €

vč. DPH

vč. DPH

www.benjamin.cz

Stavebnice
Magnetické magické tvary
977 135

Popis: Magické tvary stimulují představivost. Stavebnice obsahuje jemné
magnety po obvodu dílků a umožňuje tak stavět kolmé stěny a věže.
Obsah: 135 ks dílků.
Materiál: EVA pěna a magnety.
Rozměry: balení 22 x 13 cm.
550 Kč / 22 €

vč. DPH

114

Magnetik
200 786

Stavebnice

Popis: Tyčinky s magnetickými konci a spojovací kuličky
umožňují stavět důmyslné 3D modely.
Obsah: 244 ks, kuličky a tyčinky.
Materiál: plast a magnety.
Rozměry: kulička průměr cca 1,3 cm, tyčinka cca 1,5-2,5 cm.
1 100 Kč / 43,70 €

vč. DPH

Geomag Box mix 300 ks
444 556

Barevné multimagnety
525 071

Popis: Stavebnice rozvíjí fantazii, kreativitu a poznávání barev.
Obsah: 180 ks barevných dílků, úložná krabice.
Materiál: plast a magnety.
Rozměry: dílek cca 7 - 9 cm.
6 200 Kč / 245,90 €

vč. DPH

Popis: Magnetické tyčky,
ocelové kuličky a barevné
výplně. To vše je ideální
kombinace pro všechny
stavitele.
Obsah: 300 ks dílků.
Materiál: plast a magnety.
Rozměry: balení 33 x 23,5 x 11,5 cm.
3 490 Kč / 138,50 €

Bezplatná linka +420 800 700 046								

vč. DPH

Stavebnice

Magicube - hrady a domy

Obří magnety

Popis: Postav si velký dům plný oken. Nebo hrad a zahraj si
na rytíře.
Obsah: 16 magnetických kostiček a 62 klipů s různými motivy.
Materiál: plast a magnety.
Rozměry: kostka 4 cm, balení 42 x 26 x 7 cm.

Popis: Z těchto magnetických tyčí a kuliček lze sestavit
jednoduché i složité struktury. Tyče se stejnými barvami nelze
kombinovat, vzájemně se odpuzují. Je to úžasný příklad, který
jednoduše učí děti fyziku.
Obsah: celkem 42 částí: 18 malých tyčí, 12 velkých tyčí,
12 kuliček, návod.
Materiál: plast, kov.
Rozměry: dlouhá tyč 11,9 x 2,4 cm, krátká tyč 7,2 x 2,4 cm,
kulička 4,5 cm.

444 144

551 593

1 490 Kč / 59,10 €

vč. DPH

2 350 Kč / 93,30 €
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vč. DPH

Magicube - safari

Magicube - polární zvířátka

Popis: Potkat slona, žirafu nebo pestrobarevného papouška
nemusíte jen v ZOO. Safari kostičky vás přenesou do světa
exotiky.
Obsah: 14 magnetických kostiček a 4 tipy na skládání
(2 kartičky).
Materiál: plast a magnety.
Rozměry: kostka 4 cm, balení 38 x 22 x 7 cm.

Popis: Dokonce i zvířátka na severním pólu objevila
magnetickou přitažlivost. A přitáhne určitě i děti.
Obsah: magnetických kostiček a 4 tipy na skládání (2 kartičky).
Určeno pro děti od 1,5 roku.
Materiál: plast a magnety.
Rozměry: kostka 4 cm, balení 27 x 21 x 7 cm.

1 150 Kč / 45,70 €

890 Kč / 35,30 €

444 134

444 135

vč. DPH

vč. DPH

www.benjamin.cz
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Stavebnice Fligg
660 015

Popis: Kreativní a chytrá stavebnice zvyšuje dovednost a fantazii. Stačí klik a máte Fligg.
Obsah: 250 dílků v barvách zelená, šedá, hnědá, bílá, béžová, černá, návod a úložný box.
Materiál: plast.
Rozměry: box 36 x 23 x 18,5 cm.
2 750 Kč / 109,10 €

vč. DPH

116
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Wisei standart

Stavebnice + + MIDI 400 ks

Popis: Plastová stavebnice ve velkém kvalitním plastovém boxu
se sešitem a návody ke hře.
Obsah: 320 plastových dílků.
Materiál: plast.
Rozměry: box 45 x 34 x 21 cm.

Popis: Plus-Plus podporuje a rozvíjí představivost a kreativitu,
jemnou motoriku a poznávání barev.
Obsah: 400 ks dílků, úložná krabice.
Materiál: speciální plast.
Rozměry: kostička 5 cm.

5 500 Kč / 218,20 €

2 699 Kč / 105,20 €

660 045

525 115

vč. DPH

Bezplatná linka +420 800 700 046								

vč. DPH
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MCORKS korková stavebnice
Korek je úžasný, 100 % přírodní materiál. Je lehký, tichý a bezpečný. V porovnání se dřevem umožňuje korek větší variabilitu
a zejména malým dětem jejich dílko nespadne tak snadno. Korek z naší výroby je krásně hladký a přesto je jeho povrch neklouzavý.
Tím pádem na sobě kostičky lépe drží, a to i v lehce nakloněné rovině. Při pádu nedělají kostky žádný nepříjemný rámus; hodí se
pro děti se speciálními potřebami.
Naše sady jsou složeny hned ze 4 velikostí kostiček. Stačí jen vybrat jejich počet. Jsou balené v textilním sáčku.
Výráběno s láskou a v České republice

MCORKS korková stavebnice 24 ks
120 017

Rozměry: malá kostička 3 x 3 x 3 cm, hranolek 12 x 3 x 3 cm,
kvádr 12 x 6 x 3 cm, malý kvádr 6 x 6 x 3 cm.
Obsah: 4x malá kostička, 4x hranolek, 8x kvádr, 8x malý kvádr,
textilní pytlík.

117

990 Kč / 39,28 €

Stavebnice

vč. DPH

MCORKS korková stavebnice 48 ks
120 018

Rozměry: malá kostička 3 x 3 x 3 cm, hranolek 12 x 3 x 3 cm,
kvádr 12 x 6 x 3 cm, malý kvádr 6 x 6 x 3 cm.
Obsah: 8x malá kostička, 8x hranolek, 16x kvádr, 16x malý kvádr,
textilní pytlík.
1 700 Kč / 67,50 €

vč. DPH

MCORKS korková stavebnice 96 ks
120 019

Rozměry: malá kostička 3 x 3 x 3 cm, hranolek 12 x 3 x 3 cm,
kvádr 12 x 6 x 3 cm, malý kvádr 6 x 6 x 3 cm.
Obsah: 16x malá kostička, 16x hranolek, 32x kvádr, 32x malý
kvádr, textilní pytlík.
3 060 Kč / 121,39 €

vč. DPH

www.benjamin.cz
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Hlavolam Farma

Dřevěné tvary s barevným plexisklem

Popis: Tato stavebnice obsahuje různé geometrické tvary
v rozmanitých barvách, uložených do dřevěného rámu.
Zvláštností jsou oblouky a zvířátka, které významně rozšiřují
možnost použití při stavěních různých věží či zvířecích domečků.
Druhou možností je pak kostky použít na stavění mimo základní
desku dle vlastní fantazie.
Obsah: 1 hrací deska, 43 dílů.
Materiál: lakované dřevo.
Rozměry: hrací deska 30 x 30 cm.

Popis: Dřevěné kostky s barevnými okénky jsou ideální pro
malé stavitele. Děti zároveň mohou experimentovat se statikou
staveb a zábavně pokoušet gravitaci.
Obsah: 24 kostek ve 4 barvách.
Materiál: dřevo a plexi.
Rozměry: balení 20 x 24 x 5 cm.

558 659
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551 140

1 350 Kč / 53,60 €

vč. DPH

270 Kč / 10,70 €

vč. DPH

Stavebnice

Květinová zahrada

Dřevěné kostky 100 ks

558 309

584 203

Popis: Sada 100 dílků různých tvarů, ze kterých si děti mohou
seskládat pestrobarevné 3D objekty. Učí děti poznávat barvy
a tvary a rozvíjí jemnou motoriku.
Obsah: 100 dílků, různé tvary.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 20 x 23 x 20 cm.
580 Kč / 23 €

vč. DPH

Popis: Z této stavebnice s ozubenými kolečky, květinami
a motýli, lze postavit opravdu pohádkovou zahrádku.
Obsah: 116 ks dílků, 20 samolepek, úložná krabička s kolečky.
Materiál: plast.
Rozměry: základová deska 11 x 11 cm, průměr ozubeného
kola 6 cm.

1 550 Kč / 56,93 €

Bezplatná linka +420 800 700 046								

vč. DPH
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Hexi stavebnice
554 096

Spojničky zvířátka 80 ks
206 475

Popis: Barevné šestiúhelníkové dílky do sebe velmi snadno
zapadají a tvoří různé obrázkové mozaiky. Stavebnice podporuje
rozvoj jemné motoriky a představivost.
Obsah: 100 ks (barvy zelená, červená, modrá, žlutá).
Materiál: plast.
Rozměry: dílek 7 cm.

Popis: Spojujte 12 různých druhů zvířátek.
Obsah: 80 ks, 12 zvířátek v 6 barvách.
Materiál: plast.
Rozměry: 1 dílek cca 6 cm.

580 Kč / 18,32 €

570 Kč / 22,70 €

vč. DPH

vč. DPH

Stavebnice
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Stavebnice ježek, 72 ks

Multicubes

Popis: Ježek by záviděl možnosti využití oboustranných
„bodlinek“ geometrických tvarů této stavebnice.
Obsah: 72 ks, 8 různých tvarů.
Materiál: plast.
Rozměry: tvary cca 4-15 cm.

Popis: Tyto stavební kostičky do sebe skvěle zapadají díky
speciálnímu tvaru kostičky s výčnělky a důlky.
Obsah: 100 ks barevných kostiček.
Materiál: plast.
Rozměry: kostička 2 x 2 cm.

490 Kč / 19,50 €

340 Kč / 13,50 €

204 086

203 583

vč. DPH

vč. DPH

www.benjamin.cz
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Spojovací stavebnice

Potrubí

829 050

630 092
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Popis: Nechte děti, aby si sami postavili trojrozměrné potrubí.
Cílem hry je, nechat balonky cestovat potrubím. Hra rozvíjí
konstrukční schopnosti a jemnou motoriku.
Obsah: 21 tvarů Y, 4 rovné části, 4 koncovky a 6 míčků.
Materiál: plast.
Rozměry: Y tvar 15,5 x 15,5 x 5,8 cm, rovný a koncovka
5,8 x 5,8 cm, míček 4 cm.

Popis: Barevné a ohebné spojovací tvary pro nejmenší děti.
Zabaví se a naučí spoustu nových dovedností!
Obsah: 50 ks.
Materiál: plast.
Rozměry: balení 25 x 15 cm.
410 Kč / 16,30 €

vč. DPH

2 350 Kč / 93,30 €

vč. DPH

Klik

Dílna mechanika

Popis: Barevná stavebnice z velkých, dobře uchopitelných
a velice snadno spojovatelných dílů pro nejmenší dětičky.
Obsah: 40 dílů XXL.
Materiál: plast.
Rozměry: dílek 8 x 3,5 cm.

Popis: Šroubováním různých tvarů k podložce vytváří děti
obrázky a trénují zručnost a trpělivost.
Obsah: 92 ks.
Materiál: plast.
Rozměry: box 21 x 29 cm.

820 Kč / 32,60 €

480 Kč / 19,10 €

554 035

202 890

vč. DPH

Bezplatná linka +420 800 700 046								

vč. DPH
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Nosníková stavebnice

Stavebnice Brix 140 ks

Popis: Sada lehkých a velkých barevných bloků. Stavebnice pro
nejmenší dětičky. Vytvořte si věž, most nebo robota. Fantazii
se meze nekladou.
Obsah: 32 ks.
Materiál: plast.
Rozměry: balení 15x19 cm.

Popis: Bezpečné, měkké a flexibilní tvary do sebe zapadají
ze všech stran. Díky dílkům jako jsou flexibilní kola a nápravy
mohou děti stavět závodní auta, domy, roboty, nábytek a další.
Obsah: 140 ks.
Materiál: plast.
Rozměry: balení 22 x 15 cm.

500 Kč / 20 €

650 Kč / 25,80 €

826 092

926 140

vč. DPH

Stavebnice
Brix
s podložkami
33 ks
929 029

Stavebnice Brix 100 ks
929 092

Popis: Bezpečné, měkké a flexibilní tvary do sebe zapadají
ze všech stran.
Obsah: 100 ks.
Materiál: plast.
Rozměry: balení 20 x 15 cm.
500 Kč / 19,90 €

Popis:
Měkký
a
flexibilní brix s deskou.
Děti mohou sestavit své
výtvory na speciální desku.
Obsah: 33 ks.
Materiál: plast.
Rozměry: podložka 15 x 20 cm.
280 Kč / 11,20 €

vč. DPH

vč. DPH
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vč. DPH
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Pěnové kostky dřevěný dezén 80 ks
Velké pěnové kostky dřevěný dezén
32 ks
726 032

Popis: Pěnové kostky s dezénem dřeva pro nejmenší děti.
Bezpečné a stabilní.
Obsah: 32 ks kostek.
Materiál: EVA pěna.
Rozměry: tloušťka kostek 7 cm, velikost od 7 x 7 cm - 30 x 15 cm.

716 071

Popis: Budete si myslet, že je to dřevo, ale jen dokud je
nezvednete! Kostky jsou pevné, lehké a nemají žádné ostré
dřevěné rohy.
Obsah: 80 ks kostek.
Materiál: EVA pěna.
Rozměry: tloušťka kostek 3,5 cm.
800 Kč / 32 €

vč. DPH

2 900 Kč / 115,10 €

vč. DPH

Stavebnice

122 Velké pěnové
kostky
barevný dezén
32 ks
726 033

Pěnové kostky barevný dezén 80 ks

Popis: Obměna pěnových
kostek
s
barevným
dezénem, tyto jsou však
o tloušťce 7 cm.
Obsah: 32 ks kostek.
Materiál: EVA pěna.
Rozměry: tloušťka kostky 7 cm, velikost od 7 x 7 cm - 30 x 15 cm.

Popis: Pevné bloky pěny jsou stejně zábavné jako jejich dřevěné
protějšky, ale mnohem bezpečnější; jsou lehké a nemají žádné
ostré rohy.
Obsah: 80 ks.
Materiál: EVA pěna.
Rozměry: tloušťka kostky 3,5 cm.

716 076

1 967 Kč / 75,40 €

650 Kč / 25,80 €

vč. DPH

vč. DPH

Gigant bloky 32 ks
706 140

Popis: Jasně zbarvené bloky z pěny jsou vhodné i pro nejmenší,
kteří mohou vytvářet gigantické, ale lehké konstrukce.
Obsah: 32 ks.
Materiál: EVA pěna.
Rozměry: tloušťka kostky 11 cm.
3 500 Kč / 138,90 €

vč. DPH

Bezplatná linka +420 800 700 046								
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Pěnová farma

Pěnové město

Popis: Kostky s motivy farmy jsou vyrobené z extra vysoké husté
pěny s přesnými hranami pro snadné budování a stohování.
Bloky jsou měkké, lehké, bezpečné, odolné a plavou i na vodě.
Děti se hravou formou učí vnímání prostoru.
Obsah: 29 ks dílků.
Materiál: EVA pěna.
Rozměry: cca 2,5 x 12 cm.

Popis: Kostky s městskými motivy jsou vyrobené z extra
vysoké husté pěny s přesnými hranami pro snadné budování
a stohování. Bloky jsou měkké, lehké, bezpečné, odolné
a plavou i na vodě. Děti se hravou formou učí vnímání prostoru.
Obsah: 29 ks dílků.
Materiál: EVA pěna.
Rozměry: cca 2,5 x 12 cm.

580 Kč / 23 €

580 Kč / 23 €

749 074

749 073
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vč. DPH
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vč. DPH

Edu
bloky
50 ks

806 050

Edu Bloky 36 ks

Popis: Barevné, měkké a ohebné bloky jsou vyrobeny z lehkého,
trvanlivého, omyvatelného a netoxického materiálu, který je
bezpečný pro nejmenší děti. Jsou ideální pro malé ruce.
Obsah: 50 ks bloků.
Materiál: plast.
Rozměry: nejmenší kus 11,5 x 11,5 x 9 cm.

Popis: Barevné, měkké a ohebné bloky. Šest jasných barev
a nejrůznějších tvarů pro neomezené kombinace staveb.
Obsah: 36 ks.
Materiál: plast.
Rozměry: nejmenší kostka 9 x 9 x 7,5 cm.

5 500 Kč / 218,20 €

vč. DPH

845 036

3 100 Kč / 123 €

vč. DPH
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Zvířecí tvary mix
716 166

Přiřaď správné zvířátko
715 175

124

Popis: Kostičky vyrobené z pěny s vysokou hustotou a v XXL
velikosti pro snadný úchop nejmenších dětí. Děti se hravou
formou učí poznávat zvířátka a rozeznávat co je na obrázcích
stejné.
Obsah: 24 ks kostek.
Materiál: EVA pěna.
Rozměry: kostka 7 x 7 cm.

Popis: Tvary zvířecího těla, vyrobené z pestrobarevné pěny.
Děti si mohou vytvořit vlastní zvířátko pomocí kreativních
kombinací. Vhodné i pro hraní ve vodě.
Obsah: 46 ks.
Materiál: EVA pěna.
Rozměry: balení 30,5 x 30,5 x 6,5 cm.
390 Kč / 15,50 €

vč. DPH

Stavebnice

300 Kč / 11,90 €

vč. DPH

Florina, 1200 ks

Florina - dárkové balení

224 302

224 301

Popis: Dárkové balení komponentů ke stavění záhonů plných
květin.
Obsah: cca 200 ks, průhledná krabička.
Materiál: měkký plast.
Rozměry: krabička 10,5 x 10,5 x 5,8 cm.

Popis: Půvabná barevná hra plná květů, které se navzájem
spojují. Děti využijí fantazii a budou vytvářet stále nová díla.
Balení pro mateřské školy.
Obsah: cca 1200 dílů v 9 barvách (středy květin, listy a stonky).
Materiál: měkký plast.
Rozměry: průměr 2,7 cm, tloušťka 2,5 cm.

240 Kč / 9,60 €

800 Kč / 31,80 €

vč. DPH

Bezplatná linka +420 800 700 046								

vč. DPH
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Spojničky, 1000 ks
223 201

Spojničky - dárkové balení

125

223 200

Obsah: 100 ks v barvě červená, žlutá, zelená, modrá a bílá.
Baleno v průhledné dóze.

180 Kč / 7,20 €

650 Kč / 25,80 €

vč. DPH

vč. DPH

Velká překližková stavebnice
102 212

Popis: S těmito geometrickými tvary mohou děti vytvářet nádherné a rozlehlé
ornamenty, vzory a postavičky.
Obsah: 66 dílů ve 13ti tvarech a 6ti barvách.
Materiál: dřevo.
Rozměry: lichoběžník 20 x 10 cm, balení 45 x 35 cm.
2 200 Kč / 87,30 €

vč. DPH
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Stavebnice

Popis: Geniálně jednoduchý dílek, který je velice ohebný; ve
svých rozích má vždy na protilehlých stranách otvor nebo malý
výstupek. Tyto lze do sebe zacvaknout a nekonečné množství
kreací je na světě. 3D modely perfektně drží.
Obsah: cca 1000 ks, barvy - červená, žlutá, zelená, modrá a bílá.
Materiál: plast.
Rozměry: 1 dílek 4,5 x 2,5 cm.

Stavebnice

Cihly, 52 ks
709 052

Kvadra přírodní, 60 ks
102 323

Popis: Uchvacující hra s velkými smrkovými dřívky je vhodná
zvlášť pro malé nebo postižené děti, kterým umožní procvičit
motoriku. Kvadru vytvářejí extra velká dřívka. Obrázky dokazují,
že i s dílkem jedné velikosti vytvoříte nejrůznější stavby.
Obsah: 60 kusů.
Materiál: dřevo v přírodní barvě.
Rozměry: dřívko 22,5 x 4,5 x 1,5 cm.

Popis: Pevné cihly z kartonu vydrží mnoho, třebaže jsou velmi
lehké. Obsahuje tři velikosti cihel v jasných barvách. Ideální pro
nejmenší architekty!
Obsah: 8 velkých bloků, 8 středních a 36 malých bloků.
Materiál: tvrzený karton, max. nosnost 45 kg.
Rozměry: velký blok 30 x 15 x 8 cm, střední 15 x 15 x 8 cm, malý
15 x 8 x 8 cm.
1 350 Kč / 53,60 €

vč. DPH

1 400 Kč / 55,60 €

vč. DPH

Cihly, 84 ks
709 084
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Obsah: 16 ks velké bloky 30 x 15 x 8 cm, 26 ks střední bloky
15 x 15 x 8 cm, 52 ks malé bloky 15 x 8 x 8 cm.

Stavebnice

1 800 Kč / 71,40 €

vč. DPH

Cihly, 45 ks
- tvary
709 045

Popis: Malí architekti
si mohou postavit
pevnosti, hrady a mosty pomocí nadrozměrných a barevných
tvarů.
Obsah: 45 dílů - most, obdélník, krychle, trojúhelník,šestiúhelník,
kvádr a válec.
Materiál: tvrzený karton.
Rozměry: most 22 x 5 x 10 cm, obdélník 14 x 6 x 8 cm, krychle
8 x 8 x 8 cm, trojúhelník 19 x 5 x 23 cm, šestiúhelník 20 x 5 x 20
cm, kvádr 15 x 8 x 15 cm, válec 8 x 8 x 15 cm.

Kvadra barevná, 60 ks
102 600

Popis: Kvadra s obměnou barvy dřívek.
Obsah: 60 kusů.
Materiál: dřevo v 6ti barvách
Rozměry: dřívko 22,5 x 4,5 x 1,5 cm.
2 200 Kč / 87,30 €

1 350 Kč / 53,60 €

vč. DPH
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vč. DPH

Námětové
hry

Námětové hry
Indiánský stan
111 505

Popis: Ideální stan pro malé indiány! Stan je lehký a dá se snadno
rozložit a složit.
Obsah: viz obrázek.
Materiál: textil.
Rozměry: základna 140 x 140 cm, výška 190 cm.
1 950 Kč / 77,40 €

vč. DPH

128
Námětové hry

Hluboký kočárek Paula
s nosítkem
582 910

Hluboký kočárek s taškou
582 911

Popis: Krásný světle zeleno-růžový kočárek pro holčičky. Tento
kočárek má odnímatelnou přepravní tašku. Kočárek je snadno
složitelný za méně než 20 vteřin.
Obsah: viz obrázek.
Materiál: kov, plast, textil.
Rozměry: 36 x 67 x 65 cm.

Popis: Kočárek pro panenky s taškou.
Obsah: viz obrázek.
Materiál: kov, plast, textil.
Rozměry: 38 x 64 x 62 cm.
1 300 Kč / 51,60 €

1 550 Kč / 61,50 €

vč. DPH
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vč. DPH
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Kočárek s taškou velký
582 916

Dětský kočárek menší s motýlky

Popis: Velký prostorný kočárek pro panenky s taškou a prostorným
košíkem pod kočárkem. Trojkombinace funkcí - hluboký,
sportovní, vyjímatelná přenosná taška pro panenku. Kočárek lze
snadno složit. Ideální pro panenky do velikosti 45 cm.
Obsah: viz obrázek.
Materiál: kov, plast, textil.
Rozměry: 47 x 59 x 85 cm.

Popis: Stabilní kočárek pro panenky s prostorným košíkem
podkočárkem. Kočárek lze snadno složit. Ideální pro panenky
do velikosti max 40 cm.
Obsah: viz obrázek.
Materiál: kov, plast, textil.
Rozměry: výška kočárku 65 cm.

2 500 Kč / 99,20 €

1 250 Kč / 49,50 €

582 917

vč. DPH
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vč. DPH

Sportovní kočárek Daisy

Sportovní kočárek s potiskem

Popis: Kočárek pro panenky tříkolový velký.
Obsah: viz obrázek.
Materiál: kov, plast, textil.
Rozměry: 40,5 x 74 x 75,5 cm.

Popis: Sportovní tříkolový kočárek pro panenky s veselým
potiskem.
Obsah: viz obrázek.
Materiál: kov, plast, textil.
Rozměry: 60 x 32 x 54 cm.

582 919

582 912

1 200 Kč / 47,60 €

vč. DPH

990 Kč / 39,30 €

vč. DPH
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Panenka Béďa

Panenka Andrea

552 736

552 735

Popis: Roztomilá Andrea se může pyšnit růžovými dupačkamI,
čepičkou.
Obsah: dudlíkem a dekou s lahví.
Materiál: plast a textil.
Rozměry: 43 x 23 x 12 cm.

Popis: Malý Béďa je velký milovník psů. Panenka má čepičku
se psími oušky a bílo-modré dupačky s roztomilým motivem
štěněte.
Obsah: Součástí je dudlík, láhev a deka.
Materiál: plast a textil.
Rozměry: 43 x 23 x 12 cm.

960 Kč / 38,10 €

960 Kč / 38,10 €

vč. DPH

vč. DPH
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Postýlka s peřinkami

Kolébka s peřinkami

Popis: Krásná dřevěná postýlka s peřinkami pro panenky potěší
každou malou maminku.
Obsah: 1 postýlka, peřinky.
Materiál: dřevo a textil.
Rozměry: 53 x 29 x 37 cm.

Popis: Klasická kolébka pro panenky z přírodního materiálu
s vyřezávanými aplikacemi na bocích.
Obsah: postýlka, peřinky.
Materiál: dřevo a textil.
Rozměry: 49 x 36 x 37,5 cm.

790 Kč / 31,40 €

790 Kč / 31,40 €

583 699

583 700

vč. DPH

Příslušenství pro panenky
528 228

Popis: 12-dílná souprava obsahuje všechno potřebné ke správné
péči o miminka pro malé maminky.
Obsah: viz obrázek.
Materiál: plast.
Rozměry: vanička 41 x 21 cm.
570 Kč / 22,70 €

vč. DPH
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vč. DPH

Námětové hry

Panenka
Sandra

Panenka Klára a Max

556 937

555 576

Popis: 2 vysoce kvalitní textilní panenky s vyšívanými obličeji
procvičují motorické dovednosti při použití knoflíků, háčků,
smyček a zipů! Nohy při stisknutí praskají a pískají.
Obsah: 2 ks (chlapeček a holčička), viz obrázek.
Materiál: textil.
Rozměry: 30 x 9 x 37 cm.

Popis: Velmi hezká panenka s přirozeně hnědými vlasy.
Je velmi roztomilá a po ruce má vždy svého malého králíčka. Oděv
z jemných materiálů je vyráběný ručně a lze jej znovu nasadit
a sundat.
Obsah: viz obrázek.
Materiál: plast a textil.
Rozměry: 37 x 10 x 54 cm.

760 Kč / 30,20 €

1 050 Kč / 41,70 €

vč. DPH

vč. DPH

Panenky do domečku - rodina

Panenky do domečku - farmáři

Popis: Maminka, tatínek, syn a dcera jsou nezbytní pro všechny
domečky. Panenky mohou být tvarovány do libovolné polohy, aby
mohly sedět a stát.
Obsah: 4 figurky viz obrázek.
Materiál: dřevo a textil.
Rozměry: větší figurka: 11 x 4,5 x 3 cm, menší figurka:
9 x 4,5 x 2,5 cm.

Popis: 3-generační rodina farmářů. Snadno drží a mohou
pohybovat rukama a nohama.
Obsah: 7 figurek viz obrázek.
Materiál: dřevo a textil.
Rozměry: 12 x 10 x 3 cm.

350 Kč / 13,90 €

560 Kč / 22,20 €

510 320

510 046

vč. DPH

vč. DPH

Domeček pro panenky
583 552

Popis: Bytelný domeček pro panenky s mini nábytkem i obyvateli.
Obsah: 19 dílů (vč. nábytku a 4 ks postav).
Materiál: dřevo a textil.
Rozměry: 25 x 29 x 36,5 cm.
1 050 Kč / 31,70 €

vč. DPH
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Farma v kufříku

132

510 124

Farma se zvířátky

Popis: Na farmě se nachází nejen farmář a jeho manželka,
ale také pět roztomilých zvířat, plot, stromy a mrkev. Všechny
barevně lakované kusy se vejdou do stodoly, která je uzavřena
gumovým pásem a nese se jako praktický kufřík.
Obsah: 1 farma s příslušenstvím viz obrázek.
Materiál: dřevo.
Rozměry: kufřík 24 x 12 x 15 cm, kravička 6,5 x 2 x 5 cm.

Popis: 2 farmáři a jejich zvířátka na farmě s ohrádkou
i stromečkem. Podložku pod farmu si mohou děti složit
z velkých puzzle.
Obsah: 49 ks viz obrázek.
Materiál: dřevo a tvrzený karton.
Rozměry: balení 50 x 31 x 36 cm.

650 Kč / 33,80 €

1 350 Kč / 53,60 €

582 222

Námětové hry

vč. DPH

vč. DPH

Vláčkodráha s lokomotivou na baterie - 70 ks
582 208

Popis: Postavte si velkou vláčkodráhu s příslušenstvím jako jsou výhybky, zatáčky, most, semafory, značky, závory, nádraží a další
doplňky. Lokomotiva je na baterie 1x1,5V AA.
Obsah: 70 dílků. Baterie není součástí balení.
Materiál: dřevo.
Rozměry: balení 89 x 69 x 13 cm.
1 500 Kč / 59,50 €

vč. DPH
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Vláčkodráha s lokomotivou
na baterie - 80 ks
582 207

Popis: Postavte si velkou
vláčkodráhu s příslušenstvím
jako jsou výhybky, zatáčky,
most,
semafor,
ale
i policejní stanici s vrtulníkem
a cargo terminál. Lokomotiva je na
baterie 1x1,5V AA.
Obsah: 80 dílků. Baterie není
součástí balení.
Materiál: dřevo.
Rozměry: balení 75,5 x 60,5 x 16 cm.
1 800 Kč / 71,40 €

vč. DPH
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551 090

Popis: Jednoduchá vláčkodráha s budovami, stromečky, značkami, lidmi a třemi autíčky.
Obsah: 51 ks.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 100 x 50 x 7,5 cm.
1 300 Kč / 51,60 €

vč. DPH

Železnice
ZOO
510 504

Popis: Tento speciální vlak se dnes chystá do zoo. Veze tři zvířátka ke dvěma dalším kamarádům. Stromy a keře zdobí okolí trati.
Obsah: 1 lokomotiva, 3 vagónky, 5 zvířátek, 2 stromy, 2 keře, 1 vstupní značka, kolejnice.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 60 x 44 x 6 cm.
610 Kč / 24,20 €

vč. DPH
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Železnice 51 ks

Námětové hry
Vláček s autíčky
557 006

Popis: Vláček s vagónky veze
autíčka do prodejny.
Obsah: 13 ks viz obrázek.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 48 x 7 x 12 cm.
580 Kč / 23 €

vč. DPH

Magnetický vlak
sada 6 ks
554 630

134

Popis: Lokomotiva s vagóny s magnetickou spojkou zvyšují radost ze hry s vláčkodráhami.
Obsah: Sada 6 ks viz obrázek.
Materiál: dřevo a plast.
Rozměry: 50 x 3 x 5 cm.
420 Kč / 16,70 €

vč. DPH

Námětové hry

Náklaďák se zvířaty
584 076

Popis: Krásné nákladní auto a přívěsem, které slouží na převoz zvířátek.
Obsah: 1 auto a 4 zvířátka (žirafa, hroch, krokodýl, zebra).
Materiál: dřevo.
Rozměry: balení 27 x 9 x 9,5 cm.
520 Kč / 20,60 €

vč. DPH

Dopravní značky - malé
557 064

Popis: Dopravní značky poslouží při hraní s auty.
Obsah: 18 ks viz obrázek.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 5 x 3,5 x 10 cm.

400 Kč / 15,90 €

vč. DPH
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Lékařský
kufřík

Kostra

522 639

549 184

Popis: Dětský lékařský kufřík s nástroji.
Obsah: viz obrázek.
Materiál: plast.
Rozměry: zavřený kufr 29,5 x 24,5 x 9 cm.
880 Kč / 34,90 €

vč. DPH

Popis: Měkké pěnové puzzle, se kterými se děti učí stavbu
kostry buď na podložce nebo i přímo na těle.
Obsah: 15 dílů.
Materiál: EVA pěna.
Rozměry: výška sestavené kostry je 130 cm.
970 Kč / 38,50 €

vč. DPH

Lidské tělo
556 044

Zvěrolékařský kufřík
583 529

Popis: Dětský zvěrolékařský kufřík s nástroji.
Obsah: 1 kufřík a 13 nástrojů viz obrázek.
Materiál: plast.
Rozměry: zavřený kufr 20 x 7 x 15,5 cm.

1 200 Kč / 47,80 €

vč. DPH

390 Kč / 15,50 €

vč. DPH

Anatomický model
člověka

Stetoskop
528 247

Popis: S pomocí stetoskopu
si dítě může hrát na doktora a poslouchat tlukot srdce
pacienta.
Obsah: 1 ks viz obrázek.
Materiál: kovové naslouchátko s gumovým zakončením do uší
a gumovou hadičkou.
Rozměry: délka 72 cm.
250 Kč / 10 €

vč. DPH

550 050

Popis: Reálný 3D model lidského těla na
podstavci. Jednotlivé orgány je možné
odebrat a přímo ses nimi seznámit.
Obsah: 11 ks viz obrázek.
Materiál: plast.
Rozměry: výška 50 cm.
2 250 Kč / 89,30 €

vč. DPH

www.benjamin.cz
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Popis: Sada magnetických prvků, které
realisticky zobrazují lidské orgány,
kosterní a oběhový systém.
Obsah: 17 ks viz obrázek.
Materiál: plast.
Rozměry: výška po složení 90 cm.

Námětové hry

Kostým doktor
575 253

Kouzelník s kloboukem
575 259

Popis: Kostým je vyroben z lehké látky a zapíná se na suchý zip.
Velikost je universální. Může se prát na 30° C.
Obsah: 2 ks viz obrázek.
Materiál: textil.
Rozměry: vhodné pro děti od 2,5 do 6 let.

136

Popis: S tímto kostýmem se děti mohou v mžiku proměnit
v opravdové doktory. Kostým je vyroben z lehké látky a zapíná
se na suchý zip. Velikost je universální. Může se prát na 30° C.
Obsah: 2 ks viz obrázek.
Materiál: textil.
Rozměry: vhodné pro děti od 2,5 do 6 let.

390 Kč / 15,50 €

370 Kč / 14,70 €

vč. DPH

vč. DPH

Námětové hry

Pirát s páskou přes oko

Indián s čelenkou

Popis: Kostým je vyroben z lehké látky a zapíná se na suchý zip.
Velikost je universální. Může se prát na 30° C.
Obsah: 2 ks viz obrázek.
Materiál: textil.
Rozměry: vhodné pro děti od 2,5 do 6 let.

Popis: Kostým je vyroben z lehké látky a zapíná se na suchý zip.
Velikost je universální. Může se prát na 30° C.
Obsah: 2 ks viz obrázek.
Materiál: textil.
Rozměry: vhodné pro děti od 2,5 do 6 let.

390 Kč / 15,50 €

390 Kč / 15,50 €

575 251

575 260

vč. DPH
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vč. DPH
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Ovoce

Zelenina

Popis: Napodobenina ovoce učí děti poznávat jednotlivé druhy,
hrát si na obchod a nebo na vaření.
Obsah: 15 ks viz obrázek.
Materiál: plast.
Rozměry: odpovídá skutečnosti.

Popis: Napodobenina zeleniny učí děti poznávat jednotlivé
druhy, hrát si na obchod a nebo na vaření.
Obsah: 10 ks viz obrázek.
Materiál: plast.
Rozměry: odpovídá skutečnosti.

340 Kč / 13,50 €

470 Kč / 18,60 €

516 647

516 646

vč. DPH

137
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vč. DPH

Pečivo

Uzenina

Popis: Napodobenina pečiva učí děti poznávat jednotlivé
druhy, hrát si na obchod a nebo na vaření.
Obsah: 7 ks viz obrázek.
Materiál: plast.
Rozměry: odpovídá skutečnosti.

Popis: Napodobenina uzenin učí děti poznávat jednotlivé
druhy, hrát si na obchod a nebo na vaření.
Obsah: 9 ks viz obrázek.
Materiál: plast.
Rozměry: odpovídá skutečnosti.

440 Kč / 17,50 €

530 Kč / 21 €

516 649

516 648

vč. DPH

vč. DPH
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Vejce

520 811
Popis: Napodobenina vajíček učí děti hrát si na vaření nebo
na obchod.
Obsah: 6 celých vajec a 2 volská oka viz obrázek.
Materiál: plast.
Rozměry: odpovídá skutečnosti.
170 Kč / 6,80 €

vč. DPH

Zboží pro obchod
510 784

Popis: Sortiment zboží, který by neměl chybět v žádném
obchodě. Výběr značkových produktů, kterému žádný zákazník
neodolá.
Obsah: 25 ks viz obrázek.
Materiál: papír, karton.
Rozměry: 6 x 3 x 8 cm.
390 Kč / 15,50 €

vč. DPH
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Bedýnka s ovocem a zeleninou I.

Bedýnka s ovocem a zeleninou II.

Popis: Mix ovoce a zeleniny do obchůdku a/nebo kuchyňky.
Obsah: viz obrázek.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 12 x 9 x 5 cm.

Popis: Mix ovoce a zeleniny do obchůdku a/nebo kuchyňky.
Obsah: viz obrázek.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 12 x 9 x 5 cm.

557 123

557 122

250 Kč / 9,90 €

250 Kč / 9,90 €

vč. DPH

vč. DPH

Bednička na potraviny malá

Bednička na potraviny velká

Popis: Menší velmi pevná bednička
je ideální doplněk ke skladování
potravin v prodejně.
Obsah: 1 ks.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 18 x 12 x 8,5 cm.

Popis: Větší velmi pevná bednička
je ideální doplněk ke skladování
potravin v prodejně.
Obsah: 1 ks.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 24 x 19 x 9,5 cm.

513 591

513 592

70 Kč / 2,80 €

vč. DPH

130 Kč / 5,20 €
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vč. DPH
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Nákupní košík - 2 ks

Cukrárna

Popis: Nákupní košíky jsou základním vybavením každého
obchodu.
Obsah: 2 ks.
Materiál: kov.
Rozměry: 24 x 18 x 12 cm.

Popis: Celá cukrárna se skrývá uvnitř krásného malovaného
dřevěného boxu. Nechybí výběr lahůdek pro čaj o páté. Dorty,
zmrzliny i sušenky drží u sebe na suchý zip a lze je „krájet“.
Talířky, šálky a misky jsou zdobeny roztomilým designem.
Obsah: 39 ks viz obrázek.
Materiál: dřevo.
Rozměry: box 22 x 19 x 17 cm.

490 Kč / 19,50 €

1 650 Kč / 65,50 €

552 847

558 269

vč. DPH

vč. DPH

námětové hry

139

Sada nádobí 22 ks
224 383

Popis: Nádobí ve veselých barvách. Vhodné pro vnitřní
i venkovní použití. Vhodné také do myčky nádobí.
Obsah: 22 ks viz obrázek.
Materiál: plast.

Sada nádobí 42 ks
224 223

Popis: Kompletní set nádobí. Vhodné pro vnitřní i venkovní
použití. Vhodné také do myčky nádobí.
Obsah: 42 ks viz obrázek.
Materiál: plast.

240 Kč / 9,50 €

560 Kč / 22 €

vč. DPH

vč. DPH

www.benjamin.cz

Námětové hry

Sada nádobí 16 ks

Snídaňový set 13 ks

226 935

224 234

Popis: Obsahuje vše, co je potřeba pro přípravu párků
a vajíček. Vhodné také do myčky nádobí.
Obsah: 13 ks viz obrázek.
Materiál: plast.

Popis: Perfektní set na vaření, se kterým si může hrát více dětí
najednou. Vhodné také do myčky nádobí.
Obsah: 16 ks viz obrázek.
Materiál: plast.
580 Kč / 23 €

vč. DPH

220 Kč / 8,80 €

vč. DPH
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Námětové hry

Nádobí s vařičem
224 245

Popis: Stylový vařič pro vaření výborného jídla. Pomáhá
posilovat představivost dítěte. Vhodné také do myčky nádobí.
Obsah: viz obrázek.
Materiál: plast.

360 Kč / 14,20 €

vč. DPH

Kuchyňské náčiní
224 228

Popis: Kuchyňské náčiní pro malé kuchaře.
Obsah: 5 ks viz obrázek.
Materiál: plast.
Rozměry: 19 cm.
99 Kč / 4 €
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vč. DPH

Námětové hry
Prstoví maňásci
12 figurek
520 746

Krabička maňásků - Královský dvůr

Popis: Malí prstoví maňásci pro
velkou pohádku.
Obsah: 12 postaviček.
Materiál: textil.
Rozměry: výška cca 11 cm.

522 759

680 Kč / 27 €

vč. DPH

Popis: Sada maňásků v dárkové krabičce.
Obsah: 4 ks viz obrázek. Materiál: textil.
Rozměry: 27 - 29 cm.
1 020 Kč / 40,50 €

vč. DPH

524 702

141

524 705

Popis: Sada maňásků v dárkové krabičce.
Obsah: 3 ks viz obrázek. Materiál: textil.
Rozměry: 27 - 30 cm.

Popis: Sada maňásků v dárkové krabičce.
Obsah: 3 ks viz obrázek. Materiál: textil.
Rozměry: 27 - 30 cm.

900 Kč / 35,70 €

vč. DPH

900 Kč / 35,70 €

vč. DPH

Krabička maňásků
Perníková chaloupka

Krabička maňásků
Červená Karkulka

Popis: Sada maňásků v dárkové krabičce.
Obsah: 3 ks viz obrázek. Materiál: textil.
Rozměry: 27 - 28 cm.

Popis: Sada maňásků v dárkové krabičce.
Obsah: 4 ks viz obrázek. Materiál: textil.
Rozměry: 28 cm.

522 757

222 790

1 020 Kč / 40,50 €

vč. DPH

1 020 Kč / 40,50 €

vč. DPH

www.benjamin.cz

námětové hry

Krabička maňásků - Vlk a kůzlátka

Krabička maňásků - Farma

Námětové hry

Maňásek ovečka

Maňásek kočička šedá

Maňásek pejsek

Popis: Textilní maňásek.
Obsah: 1 ks. Materiál: textil.
Rozměry: 20 x 26 x 9 cm.

Popis: Textilní maňásek.
Obsah: 1 ks. Materiál: textil.
Rozměry: 20 x 26 x 8 cm.

Popis: Textilní maňásek.
Obsah: 1 ks. Materiál: textil.
Rozměry: 19 x 28 x 11 cm.

524 409

224 601

280 Kč / 11,10 €

280 Kč / 11,10 €

vč. DPH
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524 602

280 Kč / 11,10 €

vč. DPH

vč. DPH

Maňásek králíček bílý

Maňásek veverka

Popis: Textilní maňásek.
Obsah: 1 ks. Materiál: textil.
Rozměry: 20 x 34 x 7 cm.

Popis: Textilní maňásek.
Obsah: 1 ks. Materiál: textil.
Rozměry: 20 x 34 x 7 cm.

Námětové hry

524 604

524 606

280 Kč / 11,10 €

280 Kč / 11,10 €

vč. DPH

vč. DPH

Stojan na maňásky
520 747

Popis: Dřevěný stojan s věšáky slouží
k ukládání maňásků a zároveň ozdobí
každou místnost.
Obsah: 1 ks pro 36 maňásků;
bez příslušenství.
Materiál: dřevo.
Rozměry: výška 185 cm, 36 věšáků.
2 500 Kč / 99,20 €

vč. DPH

Maňásek prasátko

Maňásek osel

Popis: Textilní maňásek.
Obsah: 1 ks. Materiál: textil.
Rozměry: 19 x 27 x 9 cm.

Popis: Textilní maňásek.
Obsah: 1 ks. Materiál: textil.
Rozměry: 19 x 32 x 10 cm.

524 395

524 624

280 Kč / 11,10 €

vč. DPH

280 Kč / 11,10 €
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vč. DPH

Auta

Auta

Bagr žluto-černý
772 131

Popis: Plně funkční barevný bagr. Lze použít jako
odráželo o max. nosnosti 100 kg.
Obsah: 1 ks viz obrázek.
Materiál: plast.
Rozměry: 69 x 34 x 28 cm.
620 Kč / 24,60 €

vč. DPH

144
Auta

Auto sklápěč s pojistkou

Požární auto

Popis: Plastové auto s rozšířenou korbou na vození velkého
a těžkého nákladu o max. nosnosti 100 kg. Korbu je možno
zajistit pojistkou proti nežádoucímu vyklopení.
Obsah: 1 ks viz obrázek.
Materiál: plast.
Rozměry: 62 x 26 x 35 cm.

Popis: Požární auto s plně funkčním vodním dělem, velikost
nádržky na vodu 1,6 litru, dostřik vody až 8 metrů. Lze použít
jako odráželo. Max. nosnost 100 kg.
Obsah: 1 ks viz obrázek.
Materiál: plast.
Rozměry: 65 x 26 x 38 cm.

620 Kč / 24,60 €

1 180 Kč / 46,80 €

772 060

772 028

vč. DPH

Bezplatná linka +420 800 700 046								

vč. DPH

Auta

Popis: Kvalitně zpracovaný traktor s moderním designem.
Obsah: 1 ks viz obrázek.
Materiál: plast.
Rozměry: 107 x 27 x 22 cm.

Traktor se lžící a bagrem
772 080

930 Kč / 36,90 €

vč. DPH

Auta

145

Truxx domíchávač
774 403

Popis: Obsahuje pojistku proti nežádoucímu vyklopení
a odklopitelnou kabinu s panáčkem.
Obsah: 1 ks viz obrázek.
Materiál: plast.
Rozměry: 29 x 18 x 16 cm.

290 Kč / 11,50 €

vč. DPH

Aktivní hasič
774 155

Popis: Aktivní hasič z kvalitního plastu. Osahuje nádobku
na vodu s mechanickou pumpou k vodnímu dělu
a odklopitelnou kabinu s panáčkem.
Obsah: 1 ks viz obrázek.
Materiál: plast.
Rozměry: 26 x 19 x 13 cm.
290 Kč / 11,50 €

vč. DPH

www.benjamin.cz

Auta

Traktor se lžící
774 161

Truxx popelář

Popis: Aktivní traktor se lžící z kvalitního plastu. Obsahuje
odklopitelnou kabinu s panáčkem.
Obsah: 1 ks viz obrázek.
Materiál: plast.
Rozměry: 35 x 18 x 15 cm.

774 406

Popis: Truxx auto popelář z kvalitního plastu. Obsahuje
pojistku proti nežádoucímu vyklopení, odklopitelnou kabinu
s panáčkem.
Obsah: 1 ks viz obrázek.
Materiál: plast.
Rozměry: 29 x 16 x 16 cm.

250 Kč / 10 €

290 Kč / 11,50 €

vč. DPH

vč. DPH
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Auta

Truxx sklápeč

Truckies nakladač

Popis: Obsahuje pojistku proti nežádoucímu vyklopení
a odklopitelnou kabinu s panáčkem.
Obsah: 1 ks viz obrázek.
Materiál: plast.
Rozměry: 27 x 16 x 16 cm.

Popis: Truckies nakladač z kvalitního plastu. Obsahuje
odklopitelnou kabinu s aktivním panáčkem.
Obsah: 1 ks viz obrázek.
Materiál: plast.
Rozměry: 26 x 10 x 14 cm.

270 Kč / 10,80 €

170 Kč / 6,80 €

774 400

771 622

vč. DPH

Bezplatná linka +420 800 700 046								

vč. DPH

Auta

Traktor s přívěsem
772 122

Popis: Kvalitně zpracovaný traktor s vozíkem.
Obsah: 1 ks viz obrázek.
Materiál: plast.
Rozměry: 94 x 28 x 35 cm.
760 Kč / 30,20 €

vč. DPH

Auta

147

Traktor Agrotron
774 613

Popis: Traktor s polohovací lžící.
Obsah: 1 ks viz obrázek.
Materiál: plast.
Rozměry: 45 x 19 x 21 cm.
770 Kč / 30,60 €

vč. DPH

www.benjamin.cz

Auta

Silnice
660 052

Popis: Jedná se o kartonové silnice pro děti.
Z jednotlivých dílů si děti mohou postavit různé tvary
obousměrných tratí o celkové délce 388 cm a jezdit po
nich autíčky.
Materiál: kvalitní papír s potiskem a matným lakem
a 2 mm šedá lepenka a zajišťuje dostatečnou pevnost
silnic pro vícenásobné použití.
Výrobek je 100% recyklovatelný.

148

620 Kč / 24,60 €

vč. DPH

Auta

Dopravní prostředky mix
226 936

Popis: Autíčka s radostnými výrazy pro nejmenší děti. Vhodné
pro vnitřní i venkovní hraní. Vhodné také do myčky.
Obsah: 1 ks.
Materiál: plast.
Rozměry: 9 x 5 x 6,5 cm.
50 Kč / 1,90 €

vč. DPH

Dopravní značky
774 440

Popis: Sada 17 druhů dopravního značení.
Materiál: plast.
Rozměry: velikost značky 16 cm.
130 Kč / 5,20 €

Bezplatná linka +420 800 700 046								

vč. DPH

Eko
produkty

novinka v ČR

Eko produkty

EKO Jídelní set

EKO Zahradní set

Popis: Jídelní set. Vhodné do myčky nádobí.
Obsah: 22 ks viz obrázek.
Materiál: BIOplast vyroben z cukrové třtiny.
100% recyklovatelné
90% biologický materiál
100% obnovitelná surovina

Popis: Zahradní set. Lze čistit v myčce na nádobí.
Obsah: 4 ks viz obrázek.
Materiál: BIOplast vyroben z cukrové třtiny.
100% recyklovatelné
90% biologický materiál
100% obnovitelná surovina

225 600

225 610

440 Kč / 17,50 €

375 Kč / 15 €

vč. DPH

150

vč. DPH

Eko produkt y

EKO Traktor

EKO Nákladní auto

225 630

225 620

Popis: Traktor s nakládací lžící. Lze čistit v myčce na nádobí.
Obsah: 1 ks viz obrázek.
Materiál: BIOplast vyroben z cukrové třtiny.
100% recyklovatelné
90% biologický materiál
100% obnovitelná surovina

Popis: Nákladní auto se sklápěčkou. Lze čistit v myčce na nádobí.
Obsah: 1 ks viz obrázek.
Materiál: BIOplast vyroben z cukrové třtiny.
100% recyklovatelné
90% biologický materiál
100% obnovitelná surovina

410 Kč / 16 €

vč. DPH

450 Kč / 18 €

Bezplatná linka +420 800 700 046								

vč. DPH

Výtvarné
potřeby

Výtvarné potřeby

Pastelky - ekonomické balení 144 ks

Pastelky - sada 300 ks

Obsah: 144 kusů.
Rozměry: 17,5 cm, Ø 0,75 cm.

Obsah: 300 ks pastelek ve 12 barvách.
Rozměry: 17,5 cm, Ø 0,6 cm.

739

201 064

1 450 Kč / 57,60 €

950 Kč / 37,70 €

vč. DPH

vč. DPH

152

Pastelky trojhranné,
12 barev
733 / 12

výt varné potřeby

Obsah: 12 kusů.
Rozměry: 17,5 cm, Ø 0,75 cm.

Pastelky MAXI
trojhranné,
12 barev
735 / 12

Obsah: 12 kusů.
Rozměry: 17,5 cm, Ø 1 cm.

90 Kč / 3,60 €

vč. DPH

175 Kč / 7 €

vč. DPH

Pastelky dlouhé MAXI - 60 ks
201 062

Popis: Pastelky jsou trojhranné pro snadnější úchop.
Obsah: 60 ks pastelek ve 12 barvách.
Rozměry: 17,5 cm, Ø 1 cm.
600 Kč / 23,80 €

vč. DPH
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Výtvarné potřeby

Pastelky na textilie

Fixy na textil - sada 12 ks

518 234

1410

Popis: Zářivě barevnými pastelkami můžeme malovat na textil
jako křídou. Slouží k trvalému pomalování látek. Pro zafixování
nakresleného motivu je potřeba jej přežehlit. Po přežehlení
můžete látku prát na 95°.
Obsah: 15 kusů.
Materiál: plast.
Rozměry: 6 cm dlouhé.

Obsah: 12 kusů.
Rozměry: 14 cm, Ø 1,2 cm.

250 Kč / 10 €

vč. DPH

153

180 Kč / 7,20 €

výt varné potřeby

vč. DPH

Fixy na sklo 6 ks

Fixy na sklo - neon, 4 ks

Obsah: 6 kusů.
Rozměry: 14 cm, Ø 1,5 cm.

Obsah: 4 kusy.
Rozměry: 14 cm, Ø 1,5 cm.

201 906

1904N

250 Kč / 10 €

200 Kč / 8 €

vč. DPH

vč. DPH

www.benjamin.cz

Výtvarné potřeby

Voskovky trojhranné 24 ks

Voskovky

975

010 001

Popis: Trojhranné voskovky pro lepší úchop. Ořezávátko
součástí balení.
Obsah: 24 kusů.
Rozměry: 8,2 cm, Ø 1,1 cm.

Popis: Voskovky s výbornou stopou.
Obsah: 12 ks.
Rozměry: 10,5 x 1,4 cm.

190 Kč / 7,60 €

45 Kč / 1,80 €

vč. DPH

vč. DPH

154
výt varné potřeby

Voskovky trojhranné 72 ks

Voskovky 300 ks

Obsah: 72 ks, uloženo v kelímku. Balení obsahuje ořezávátko.
Rozměry: 8,2 cm, Ø 1,1 cm.

Obsah: 300 ks voskovek ve 12 barvách.
Rozměry: 9 cm, Ø 1,1 cm.

973 / 72

201 065

440 Kč / 17,50 €

1 300 Kč / 51,60 €

vč. DPH

vč. DPH

Plastelína 10 x 50 g - 10 barev

Plastelína 12 barev - 3 kg

Obsah: 10 kusů.
Rozměry: 1 ks 50 g.

Obsah: 12 barev po 15 ks.
Rozměry: hmotnost 3 kg.

70 / 10 S

202 011

160 Kč / 6,40 €

vč. DPH

600 Kč / 23,80 €
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vč. DPH

Výtvarné potřeby

Školní křídy bílé 10 ks
1010

Popis: Ovalná bílá křída je
barevně stálá a neprašná.
Nedráždí ruce. Má výbornou krycí
schopnost. Vhodné pro práci
na papíru, tabuli i venku.
Obsah: 10 kusů.
Rozměry: 8 cm, Ø 0,9 cm.

Křídy na chodník barevné 24 ks
1130

Obsah: 24 kusů.
Rozměry: 11 cm, Ø 2,5 cm.

22 Kč / 0,90 €

220 Kč / 9 €

vč. DPH

vč. DPH

Vodové barvy 12 ks
800 / 12

Vodové barvy velké
800 / 24

Obsah: 24 ks barev a štětec.
Rozměry: Ø 2,2cm, váha 2,9 g.
150 Kč / 6 €

vč. DPH

Popis: Barvy se snadno rozpouštějí, dobře míchají a překrytím
barevných tónů vznikají nové barevné odstíny. Jsou vhodné pro
podmalbu a následnou kresbu. Vysoce rozvíjí dětskou kreativitu, neboť umožňují tvůrčí spontaneitu: rozpíjení, rozfoukávání,
otisky, volnou malbu a detailní malbu štětcem.
Obsah: 12 ks barev a štětec.
Rozměry: Ø 2,2 cm, váha 2,9 g.
90 Kč / 3,60 €
vč. DPH

Prstové barvy sada 6 x 125 mm
560 / S

Obsah: 6 ks (červená, modrá, zelená, žlutá, bílá, oranžová).
Rozměry: 6 x 125 ml.

340 Kč / 13,50 €

vč. DPH

www.benjamin.cz

výt varné potřeby

155

Výtvarné potřeby

T e mp e r ov é ba r v y 5 0 0 m l

130 Kč / 5,20 €

vč. DPH

Bílá

Tělová
506 09

Žlutá

506 02

Oranžová

Růžová

Červená

Zelená

Tmavě zelená

Sv. modrá

Tmavě modrá

Fialová

Hnědá

Černá

506 01

506 06

506 08

156
výt varné potřeby

506 07

506 23

506 17

506 12

506 19

506 30

506 21

506 24

Metal. stříbrná Metalická zlatá
506 37

210 Kč / 8,40 €

vč. DPH

506 38

210 Kč / 8,40 €

Bezplatná linka +420 800 700 046								

vč. DPH

Výtvarné potřeby

Štětec štětinový plochý malý, tl. 6 mm

Štětec kulatý malý

Popis: Vhodný k malování temperou.
Obsah: 1 štětec.

Popis: Vhodný k malování temperou.
Obsah: 1 štětec.

8204

14 Kč / 0,60 €

12 Kč / 0,50 €

vč. DPH

vč. DPH

Štětec štětinový plochý střední, tl. 10 mm

Štětec kulatý střední

Popis: Vhodný k malování temperou.
Obsah: 1 štětec.

Popis: Vhodný k malování temperou.
Obsah: 1 štětec.

8310

8208

16 Kč / 0,70 €

16 Kč / 0,70 €

vč. DPH

vč. DPH

Štětec štětinový plochý velký, tl. 14 mm

Štětec kulatý velký

Popis: Vhodný k malování temperou.
Obsah: 1 štětec.

Popis: Vhodný k malování temperou.
Obsah: 1 štětec.

8314

157

8212

20 Kč / 0,80 €

24 Kč / 1 €

vč. DPH

vč. DPH

Bezpečný kelímek na barvu malý,
125 ml

Bezpečný kelímek na barvu velký,
320 ml

Popis: Je vyroben z nerozbitného plastu. S vnějším víčkem
a vnitřní kónickou ochranou proti vytečení tekutin při převrácení
kelímku.
Obsah: 1 kus
Materiál: plast.
Rozměry: 6,5 x 7 cm, objem 125 ml.
22 Kč / 0,90 €

Popis: Je vyroben z nerozbitného plastu. S vnějším víčkem
a vnitřní kónickou ochranou proti vytečení tekutin při převrácení
kelímku.
Obsah: 1 kus
Materiál: plast.
Rozměry: 8 x 9 cm, objem 320 ml.
35 Kč / 1,40 €

512 268

vč. DPH

512 058

vč. DPH
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výt varné potřeby

8306

Výtvarné potřeby

Terapeutický štětec
550 923

Popis: Tvarovaná rukojeť umožňuje snadnější uchopení štětce.
Obsah: 1 kus.
Rozměry: délka štětce 10 cm.
30 Kč / 1,20 €

vč. DPH

158
výt varné potřeby

Terapeutické nůžky
s dvojitým úchopem
pro praváky
514 303

Lehké nůžky pro praváky

Popis:
Jsou
vemi
dobrým
pomocníkem při stříhání. Dvojitým
úchopem je dítěti poskytnuta pomoc
při stříhání.
Obsah: 1 kus.
Rozměry: 17 cm

544 505

40 Kč / 1,60 €

vč. DPH

Popis: Rukojeť je vyrobena z lehkého přilnavého materiálu
a tím umožňuje dětem příjemné stříhání. Dodáváme v různých
barvách.
Obsah: 1 kus.
Rozměry: 11,5 cm.
60 Kč / 2,40 €

vč. DPH

Terapeutické nůžky s dvojitým
úchopem pro leváky

Lehké nůžky pro leváky

Obsah: 1 kus.

Obsah: 1 kus.

531 514

544 506

50 Kč / 2 €

vč. DPH

100 Kč / 4 €
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vč. DPH

Výtvarné potřeby
Razítka - velká sada
550 814

Obsah: 20 ks plastových razítek s různými motivy.
Materiál: plast.
Rozměry: Ø 7,5 cm.

580 Kč / 23 €

vč. DPH

Šablona Velikonoce

Šablona květiny

Obsah: 1 kus.
Rozměry: 20 x 30 cm.

Obsah: 1 kus.
Rozměry: 20 x 31 cm.

660 14

660 44

80 Kč / 3,20 €

95 Kč / 3,80 €

vč. DPH

vč. DPH

Šablona listy 1

Šablona listy 2

Obsah: 1 kus.
Rozměry: 20 x 30 cm.

Obsah: 1 kus.
Rozměry: 20 x 30 cm.

6718

6717

165 Kč / 6,60 €

165 Kč / 6,60 €

vč. DPH

vč. DPH
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Výtvarné potřeby

Šablona se zimním motivem

Šablona zimní krajina

Obsah: 1 kus.
Rozměry: 20 x 30 cm.

Obsah: 1 kus.
Rozměry: 20 x 30 cm.

6660

6663

130 Kč / 5,20 €

vč. DPH

95 Kč / 3,80 €

vč. DPH
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Šablony zvířátka
554 062

Obsah: 6 ks šablon, 6 předloh.
Materiál: plast.
Rozměry: 29 x 21 cm.
480 Kč / 19,10 €

vč. DPH
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Výtvarné potřeby

Krepový papír s metalickým leskem
550 007

Obsah:7 kusů.
Rozměry: 34 x 28 cm.
189 Kč / 7,70 €

vč. DPH

výt varné potřeby
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Blok-barevný papír A4 standard
(90-100 g/m2)
552 030

Obsah: 30 kusů.
90 Kč / 3,60 €

vč. DPH

Blok-bílý papír A4

Blok-barevný papír A4 tvrdší
(190-200g/m2)

552 028

552 032

Obsah: 50 kusů.
Rozměry: 21 x 29,7 cm.

Obsah: 30 kusů.
95 Kč / 3,60 €

45 Kč / 1,80 €

vč. DPH

vč. DPH

Blok-barevný papír A4 lesklý
552 031

Obsah: 20 kusů.
60 Kč / 2,40 €

vč. DPH

www.benjamin.cz

Výtvarné potřeby

Skleněné nugety perleťové
555 211

Drahé kameny - smíšené balení
521 014

Obsah: cca 220 ks.
Materiál: sklo.
Rozměry: 1,5 - 2 cm.
380 Kč / 15,10 €

vč. DPH

Popis: Různé, vysoce kvalitní drahé kameny, šperky a nugety.
Vhodné pro lepení na tkaniny, skla, dřeva atd.
Obsah: cca 400 ks.
Materiál: plast.
Rozměry: od Ø 5 - 30 mm.
850 Kč / 33,70 €

vč. DPH
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Miska na třídění

Miska na třídění - Kytička

Popis: Miska nabízí 5 prostorů pro třídění drobných předmětů,
které mohou děti třídit podle druhu a barvy.
Dodáváme ve 4 různých barvách.
Obsah: 1 ks.
Materiál: plast.
Rozměry: Ø 26 cm.

Popis: Miska nabízí 7 prostorů pro třídění drobných předmětů,
které mohou děti třídit podle druhu a barvy.
Dodáváme v různých barvách.
Obsah: 1 ks.
Materiál: plast.
Rozměry: Ø 18 cm.

120 Kč / 4,80 €

80 Kč / 3,20 €

542 362

550 830

vč. DPH

Bezplatná linka +420 800 700 046								

vč. DPH

Výtvarné potřeby

Kinetický písek 5 kg
550 003

1 150 Kč / 45,60 €

vč. DPH

FischerTip
1 200 ks
558 678

Popis: Výtvarná stavebnice pro děti. Válečky jsou vyrobeny z bramborové moučky a obarvené potravinářským barvivem. Navlhčením můžete libovolně tvarovat, krájet, slepovat
a vytvořit tak jedinečná díla. Výrobek rozvíjí jemnou motoriku a kreativitu.
Balení: obsahuje 1 200 ks barevných válečků, modelářské potřeby a návod s předlohami.
Materiál: bramborová moučka.
Rozměry: 27 x 27 x 27 cm.
590 Kč / 23,40 €

vč. DPH

www.benjamin.cz
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Popis: Kinetický písek působí terapeuticky a redukuje stres. Je velmi příjemný, měkký a hebký. Stimuluje
a rozvíjí jemnou motoriku, kreativitu, hraní a dovednost. Je ekologický, hygienický, netoxický, nelepí se.
Je smývatelný vodou a stále vlhký. Barva: světle hnědá.
Obsah: 5 kg písku.
Rozměry: 28 x 19 x 9 cm obal.

Výtvarné potřeby

Nástěnná tabule na malování
405 201

Popis: Velmi kvalitní tabule se zaoblenými rohy a hranami
a omyvatelnou vnitřní plochou.
Materiál: bukové dřevo.
Obsah: 1 tabule bez papíru.
Rozměry: 115 x 73 x 13 cm, odkládací lišta je široká 11 cm.
2 500 Kč / 99,20 €

vč. DPH
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Papírová role, 10 m
546 074

Popis: Pro použití k „Držáku role na malování“ nebo k volné
kreativní práci.
130 Kč / 5,20 €

Držák role na malování

vč. DPH

Papírová role, 25 m

546 535

512 499

Obsah: 1 držák bez papíru.
Rozměry: 60 x 16 x 12 cm.

Popis: Pro použití do „Nástěnné tabule na malování“ nebo
k volné kreativní práci.
700 Kč / 27,80 €

vč. DPH

270 Kč / 10,70 €

Bezplatná linka +420 800 700 046								

vč. DPH

Hudební
činnost

Hudební činnost

102 128

Kastaněty zvířátka
sada 4 ks

Popis: Sada barevných kovových zvonků na kvalitním podstavci
s dvěmi paličkami.
Obsah: viz obrázek.
Materiál: dřevo a kov.
Rozměry: 50 x 5 x 8 cm.

Popis: Sada 4 různých zvířátek vydávajících zvuk kastanět.
Obsah: 4 ks viz obrázek.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 5 cm.

Zvonkohra

557 934

240 Kč / 9,50 €

650 Kč / 25,80 €

vč. DPH

vč. DPH

Maracas vajíčka

Rumba koule

Popis: Maracas vajíčka rytmický hudební nástroj pro
obě ruce.
Obsah: 1 pár, dodáváme
v různých barvách.
Materiál: dřevo a plast.
Rozměry: délka 12 cm.

Popis: Rumba koule
- obdoba maracas
- rytmický párový
hudební nástroj.
Obsah: 1 pár.
Materiál: plast.
Rozměry: 15 cm.

013 346

166

102 129

hudební činnost

109 Kč / 4,30 €

99 Kč / 4 €

vč. DPH

vč. DPH

Terapeutický náramek se 4 rolničkami

Palička s rolničkami

Popis: Náramek můžete upevnit na zápěstí nebo kotník.
Obsah: 1 ks viz obrázek.
Materiál: kov a textil.
Rozměry: 22,5 cm; průměr rolničky 2,5 cm.

Popis: Na dřevěné paličce je uchyceno celkem 13 ks rolniček.
Obsah: 1 ks viz obrázek.
Materiál: dřevo, kov.
Rozměry: 19,5 cm.

544 560

120 Kč / 4,80 €

vč. DPH

014 909

190 Kč / 7,60 €
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vč. DPH

Hudební činnost

Metalofon velký
102 127

Xylofon, 8 tónů

Popis: 8 barevných kovových trubek vydává tóny od C1 do C2.
Trubky jsou umístěny na plastové podložce. Dodáváme včetně
dvou paliček.
Obsah: 1 ks viz obrázek.
Materiál: kov a plast.
Rozměry: 22 x 18 cm.

802 010.1

Popis: Xylofon patří do skupiny bicích hudebních nástrojů.
Obsah: 1 ks viz obrázek.
Materiál: dřevo, kov.
Rozměry: 25,5 x 11 cm.
420 Kč / 16,70 €

390 Kč / 15,50 €

vč. DPH

vč. DPH

Bubínek

Tamburína

Popis: Bubínek
v dřevěném rámu.
Obsah: 1 ks viz
obrázek.
Materiál: dřevo.
Rozměry: průměr 10,5 cm.

Popis: Dřevěná kruhová
základna tamburíny je
potažená pravou kůží se
3 činely.
Obsah: 1 ks viz obrázek.
Materiál: dřevo a kůže.
Rozměry: průměr 10,5 cm.

544 559
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360 Kč / 14,30 €

150 Kč / 6 €

vč. DPH

vč. DPH

Metalický triangl
544 563

Prstové činely
014 915

Popis: Triangl - samozvučný bicí
hudební nástroj nesmí chybět
v žádném hudebním tělese.
Obsah: 1 ks viz obrázek.
Materiál: kov.
Rozměry: 11 x 10 cm, palička 12,5 cm.

Popis: Prstové činelky.
Obsah: 1 pár viz obrázek.
Materiál: kov.
Rozměry: průměr 9 cm.
140 Kč / 5,60 €

vč. DPH

320 Kč / 12,70 €

vč. DPH
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hudební činnost

014 885

Hudební činnost

Rytmická sada v plastovém kufříku
014 920

Popis: Dětská perkusní sada.
Obsah: 1x rolničky na dřevěné paličce, 1x 4“ dřevěná mini tamburína s 1 řadou plíšků, 1x triangl s paličkou, 1x dřevěné dvojité
mini guiro s paličkou, 2x mini zvonkohra na plastovém rámu, 1x zvonky na dřevěném rámu, 1x pár dřevěných kastanět, 1x pár činel,
1x pár plastových mini maracas, 1x pár plastových vajíčkových shakerů, úložná krabice.
Materiál: dřevo, plast, kov.
Rozměry: krabice 20 x 24 x 15,5 cm, hmotnost 1,3 kg.
1 550 Kč / 61,50 €

vč. DPH

168
hudební činnost

Zobcová flétna
011 775

Popis: Dvoudílná plastová flétna uložena v pouzdře.
Obsah: 1 flétna, 1 pouzdro.
Materiál: plast.
Rozměry: 32,5 cm.
140 Kč / 6 €

vč. DPH

Perkusní sada
056 611

Popis: Rytmický set pro rozvoj motorických schopností
a hudební výchovy u dětí.
Obsah: triangl s paličkou, 6 dřevěnou tamburínu, rolničky
na dřevěné paličce, dřevěné dvojité mini guiro s paličkou,
2x tamburínová palička, pár dřevěných kastanět, prstové
činelky, pár dřevěných mini maracas, pár vajíčkových shakerů.
Materiál: plast, dřevo, kov.
Rozměry: balení 32 x 31 x 8 cm.
1 220 Kč / 48,40 €

vč. DPH

Ozvučná dřívka
014 911

Popis: Pár ozvučných dřívek v přírodní barvě.
Obsah: 1 pár.
Materiál: lakované tvrdé dřevo.
Rozměry: 20 cm.
99 Kč / 4 €
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vč. DPH

Hudební činnost
Sada hudebních nástrojů s vozíkem
102 400

Popis: Dřevěný hudební vozík s bezbarvým lakem, 3 zásuvky,
sklopné víko a spodní police.
Materiál: lakované dřevo.
Rozměry: š/h/v 55 x 27 x 63 cm.
Obsah:
• Ozvučná dřívka
• Rourkový bubínek
• Dřevěný guiro s paličkou
• Talířky na držadle
• Mini bubínek s paličkami
• Dvojité talířky na držadle
• Kastaněty s rukojetí
• Rumba koule v plastovém provedení
• Dvojitý guiro
• Ruční zvonek s 5 zvonky
• Pár prstových činelků
• Pár mosazných prstových činelků
• Triangl 150 mm s paličkou
• Dřevěný bubínek
• Držátko s 5 zvonky
• Držátko s 10 zvonky
• Brazilské zvonky
• Zvonkohra 10 tónů
• Tamburína pr. 250 mm
• Diatonická zvonkohra 13 tónů
• Činely pr. 200 mm
• Mosazné činely pr. 250 mm
• Stojan na činely
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14 300 Kč / 567,30 €

hudební činnost

vč. DPH

Stojan
na nástroje
svislý
102 171

Popis: Stojan je velmi
pečlivě opracovaný. Můžete ho umístit na zeď,
boční stěny skříní apod.
Včetně 2 kusů hmoždinek
a vrutů na připevnění.
Obsah: 1 stojan svislý; bez
nástrojů.
Materiál: březová překližka.
Rozměry: 58,5 x 33 x 5,5 cm.

Stojan na nástroje - vodorovný
102 172

Popis: Stojan je velmi pečlivě opracovaný. Můžete ho umístit na zeď, boční stěny skříní apod. Včetně 2 kusů hmoždinek
a vrutů na připevnění.
Obsah: 1 stojan vodorovný; bez nástrojů.
Materiál: březová překližka.
Rozměry: 56 x 31 cm.
699 Kč / 27,80 €

vč. DPH

699 Kč / 27,80 €

vč. DPH
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Hudební činnost
Sada hudebních nástrojů
102 136

Popis: Sada osmi hudebních nástrojů s vysokou kvalitou
opracování. Lze zakoupit jednotlivě viz nabídka níže.
Obsah: chřestítko činelů, chřestítko zvonečků, zvonek stříbrný
s paličkou, zvonek zlatý s paličkou, chřestítko s dřevěnými
kolečky, valcha, dřevěná destička s paličkou a chřestítko
s paličkou.
Materiál: dřevo.
Rozměry: jeden nástroj 11,5 x 12 x 1,6 cm.
1 399 Kč / 55,50 €

vč. DPH

Zvonek s paličkou
102 168

176 Kč / 7,60 €

vč. DPH

Zvonek
se stříbrnou
paličkou
102 144

176 Kč / 7,60 €
vč. DPH
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Chřestítko
s dřevěnými
kolečky

Zvukové dřívko
s paličkou
102 134

102 135

176 Kč / 7,60 €

vč. DPH

176 Kč / 7,60 €

vč. DPH

Činelky

Rolničky

102 139

102 133

176 Kč / 7,60 €

176 Kč / 7,60 €

vč. DPH

vč. DPH

Valcha

Chřestítko
s paličkou

102 130

176 Kč / 7,60 €

vč. DPH

102 145

176 Kč / 7,60 €

vč. DPH
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Pohybové
hry

Pohybové hry

172

Dotekové disky I.

Dotekové disky II.

211 700

211 800

pohybové hry

Popis: Hra trénuje cit v rukou i v nohou. Pět různých struktur
z gumy je umístěno na velkém i malém disku a má svou barvu.
Velké disky rozložíte na podlahu, malé disky drží děti v ruce.
S páskou na očích a po hmatu musí spárovat disky.
Obsah: 5 velkých a 5 malých disků, 1 páska na oči.
Materiál: plast.
Rozměry: velký disk Ø 27 cm, malý disk Ø 11 cm .

Popis: Hra trénuje cit v rukou i v nohou. Pět různých struktur
z gumy je umístěno na velkém i malém disku a má svou barvu.
Velké disky rozložíte na podlahu, malé disky drží děti v ruce.
S páskou na očích a po hmatu musí spárovat disky.
Obsah: 5 velkých a 5 malých disků, 1 páska na oči.
Materiál: plast.
Rozměry: velký disk Ø 27 cm, malý disk Ø 11 cm .

1 900 Kč / 75,36 €

1 900 Kč / 75,36 €

vč. DPH

vč. DPH

Hora

522 122
Popis: Velká hora je navržená tak, aby se děti dostaly na vrchol tím,
že budou šplhat po širokých schodech. Děti mohou experimentovat
a skočit dolů z hory. Je také ideální jako posezení. Maximální zatížení
100 kg.
Obsah: 1 ks viz obrázek.
Materiál: plast.
Rozměry: výška 32 cm.
699 Kč / 27,80 €

vč. DPH
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Pohybové hry

Říční kameny
200 684

Popis: Pomůcka k rehabilitačnímu cvičení stimulující hmat.
Určená k sezení, ležení a balancování vestoje.
Obsah: 1 ks viz obrázek.
Materiál: plast
Rozměry: Ø 36 cm.

Popis: Kameny jsou určeny pro rozvoj koordinace, rovnováhy
a odhadu vzdálenosti. Cílem je skákat z kamenu na kámen,
anižby se noha dotkla podlahy. Na spodní straně každého
kamene jsou gumové knoflíky, které zabraňují klouzání.
Obsah: 6 kamenů v různých barvách. Nosnost 50 kg.
Materiál: plast.
Rozměry: velký 36 x 8,5 cm, malý 25 x 4,5 cm.

400 Kč / 15,90 €

1 300 Kč / 51,50 €

vč. DPH

vč. DPH

Gymnastická sestava
202 222

Popis: Vytvořte dětem opičí dráhu pomocí této
gymnastické sestavy. Vhodná i pro exteriér.
Obsah: 6 ks kruhů, 4 ks spojovacích dílků, 6 ks kuželů,
10 ks tyčí.
Materiál: plast.
Rozměry: kruh Ø 50 cm, kužel výška 30 cm, tyč
délka 70 cm.

2 600 Kč / 103,20 €

vč. DPH
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212 000

Masážní podložka

Pohybové hry

200 008

Podstavce k překážkové dráze sada
6 ks

Popis: Překážková dráha vhodná pro vnitřní i venkovní použití.
Obsah: 6 ks viz obrázek.
Materiál: plast.
Rozměry: výška 70 cm.

Popis: Podstavce pro stabilnější umístění překážkové dráhy.
Obsah: 6 ks viz obrázek, bez tyče.
Materiál: plast.

Překážková dráha 6 tvarů

200 018

230 Kč / 9,20 €

2 600 Kč / 103,20 €

vč. DPH

vč. DPH

174
pohybové hry

Školní překážka

Překážka

Popis: Lehká překážka s pěti úrovněmi výškového nastavení
pro školáky.
Obsah: 1 ks viz obrázek.
Materiál: kov, plast a dřevo.
Rozměry: 5 výškových nastavení - min. 76 a max. 101 cm.

Popis: Překážka pro malé děti se třemi výškovými úrovněmi.
Obsah: 1 ks viz obrázek, dodáváme v různých barvách.
Materiál: plast.
Rozměry: 30 x 45 cm, výškové nastavení: 15 - 23 - 29 cm,
délka nohy: 19,5 cm.

1 600 Kč / 63,50 €

380 Kč / 15,10 €

200 633

550 888

vč. DPH

vč. DPH

Ringo kroužky
202 190

Popis: Využití těchto elastických a barevných kroužků je jistě široké.
Obsah: 10 ks viz obrázek.
Materiál: plast.
Rozměry: průměr 16 cm.
580 Kč / 23 €

vč. DPH
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Pohybové hry

Balanční deska šnek
520 791

Popis: Balanční deska zlepšuje rovnováhu
a koordinaci a poskytuje zábavu při
pohybu míčku dopředu a dozadu. Cvičení
pro ruce i nohy.
Obsah: 1 deska viz obrázek, 3 míčky.
Nosnost: 60 kg.
Rozměry: 54 x 40 x 2,5 cm.

1 100 Kč / 43,70 €

vč. DPH

Balanční osmička
554 718

580 Kč / 23 €

vč. DPH

Balanční lano HAD, d. 200 cm
550 000

Mini chůdy

Popis: Pomůcka rozvíjí koordinaci oko - noha a udržení
rovnováhy.
Obsah: 1 lano viz obrázek.
Materiál: dřevo a lano bavlna.
Rozměry: lano 2 m, Ø 2 cm.

Popis: Mini chůdy s provázkem.
Obsah: 3 páry viz obrázek.
Materiál: plast.
Rozměry: výška 12 cm, Ø 13 cm.

692 300

620 Kč / 24,60 €

vč. DPH

365 Kč / 14,50 €

vč. DPH
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Popis: Procvičuje motorické schopnosti
a pravo-levou orientaci.
Obsah: 1 osmička, 3 velké kuličky.
Materiál: bambusové dřevo.
Rozměry: 47 x 20 x 3 cm.

Pohybové hry
Čarovná mušle

Popis: Úžasná hračka. Dle dětské fantazie je z ní člun, kolotoč nebo sáňky. Je vhodná na písek, do vany i na sníh. Lze se v ní houpat,
točit se a sáňkovat. Dále ji lze využít jako sedátko, vozítko, masku, misku a překážku.
Obsah: 1 ks viz obrázek.
Materiál: vysoce odolný plast.
Rozměry: 39 x 39 x 22 cm, nosnost 100 kg.
760 Kč / 30,20 €

vč. DPH

Světle modrá

Červená
660 005

660 006

Oranžová

Zelená

Modrá

660 004

176

660 007

Žlutá

660 008

660 014

pohybové hry

Skákací pejsek
556 784

Popis: Osedlejte si pejska
a držte se za uši!
Obsah: 1 ks viz obrázek
Materiál: plast.
Rozměry: 60 x 22 x 40 cm.
730 Kč / 29 €

vč. DPH

Minigolf Krtek

Skákací míč

Popis: Kdo se první trefí do jamky? Vhodné pro vnitřní
i venkovní použití.
Obsah: 2 hole, 1 rampa a 3 barevné míčky.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 46 x 26 x 15 cm.

Popis: Kam až doskáču na tomto
míči ?
Obsah: 1 ks viz obrázek.
Materiál: plast.
Rozměry: Ø 40 cm, výška 53 cm.

800 Kč / 31,80 €

330 Kč / 13,10 €

558 177

556 794

vč. DPH
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vč. DPH

Pohybové hry

Magické šátky, sada 12 ks
230 600

Skákací pytel
106 007

Popis: Skákací pytel nemůže chybět u žádných dětských soutěží.
Obsah: 1 ks.
Materiál: jutovina.
Rozměry: 135 x 65 cm.

Popis: Lehké nylonové šátky v barvách žlutá, červená, modrá
a zelená. Hoďte šátky do vzduchu a sledujte, jak padají. Nebo si
hrajte na duchy tím, že si je položíte na hlavu.
Obsah: 12 ks viz obrázek.
Materiál: polyester.
Rozměry: 66 x 66 cm.

150 Kč / 6 €

430 Kč / 17,05 €

vč. DPH

vč. DPH

pohybové hry

Emoce - míče,
sada 6 ks

177
Fotbalový míč
101 306

557 135

Popis: Lehký míč pro nejmenší děti.
Obsah: 1 ks viz obrázek.
Materiál: plast.
Rozměry: Ø 20 cm.

Popis: Míče se šesti různými obličeji vyjadřující emoce.
Obsah: 6 ks viz obrázek.
Materiál: plast.
Rozměry: Ø 20 cm.

70 Kč / 2,80 €

vč. DPH

800 Kč / 31,80 €

vč. DPH

Terč

553 481

Měkký míč

Popis: Terč na šipky se suchým
zipem je skvělou zábavou pro
malé i velké hráče.
Obsah: 2 míčky, 2 šipky, 1 terč.
Materiál: suchý zip.
Rozměry: terč Ø 37 cm.

111 110

Popis: Měkký míč v zářivých barvách.
Obsah: 1 ks viz obrázek.
Materiál: plast.
Rozměry: Ø 18 cm.
270 Kč / 10,70 €

vč. DPH

180 Kč / 7,20 €

vč. DPH
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Pohybové hry
Jóga

103 313
Popis: Jóga učí děti správnému držení těla
zábavnou formou a zároveň podporuje
koncentraci. Jednotlivé karty zobrazují
jednoduše zapamatovatelné cviky a každý
cvik je zobrazen i ze světa zvířat, což pomáhá
dětem rozvíjet představivost.
Obsah: 58 karet (29 párů).
Materiál: tvrzený karton.
Rozměry: velikost karty 8 x 8 cm.
580 Kč / 23 €

vč. DPH

Stolní tenis
111 211

Popis: S tímto setem můžete hrát ping-pong
na jakémkoliv hladkém stole.
Obsah: 2 pálky, míček , síť s přísavkami.
Materiál: plast, dřevo.
Rozměry: délka pálky 15 cm.
160 Kč / 6,40 €

vč. DPH

178
pohybové hry

Chyť míč
111 503

Popis: Kdo dokáže umístit balónek do
barevné mističky?
Obsah: 1 ks viz obrázek; různé barvy.
Materiál: dřevo.
Rozměry: 12 x 4,5 x 4,5 cm.

130 Kč / 5,20 €

vč. DPH

Švihadlo s přírodní
rukojetí

Švihadlo s barevnou
rukojetí

Popis: Švihadlo s přírodní rukojetí. Díky
švihadlu si děti trénují smysl pro rovnováhu a jsou sportovně aktivní.
Obsah: 1 ks viz obrázek.
Materiál: dřevo a textil.
Rozměry: délka 2 m.

Popis: Švihadlo s barevnou rukojetí.
Díky švihadlu si děti trénují smysl pro
rovnováhu a jsou sportovně aktivní.
Obsah: 1 ks viz obrázek.
Materiál: dřevo a textil.
Rozměry: délka 2 m.

110 Kč / 4,40 €

170 Kč / 6,80 €

108 258

110 940

vč. DPH
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vč. DPH

Pohybové hry
Padák velký, 600 cm
513 851

Popis: Pomůcka používaná při práci ve skupině. Pohybové
hry s padákem dělají radost, vyžadují šikovnost a rozvíjejí
správnou koordinaci pohybů. Na hře je příjemné, že
nejsou ani vítězové, ani poražení. Místo boje mezi sebou
se děti snaží dosáhnout společného cíle. Otvor Ø 15
cm uprostřed padáku umožňuje hry obohatit o spojení
s nafukovacími balonky nebo s míči.
Materiál: Lehká nylonová látka, zpevněná po obvodu.
Okraje vybaveny 1 cm silným provazem. Tak se hry
může zúčastnit ještě více dětí, aniž by se museli držet
poutek na okraji padáku.
Rozměry: Ø 600 cm, 12 poutek sloužících jako držáky.
1 900 Kč / 75,40 €

vč. DPH

Padák malý, 350 cm
513 485

Popis: Menší rozměr oblíbené pohybové hry. Padák má
na okrajích 8 držadel a provaz všitý po celém obvodu.
Rozměry: Ø 350 cm, 8 poutek sloužících jako držáky.
850 Kč / 33,70 €

179
pohybové hry

vč. DPH

Míčky do bazénu
500 ks
202 010

Bazén
718 982

Popis: Bazén se skládá ze 4 stěn, které jsou pevně spojeny suchými zipy. Všechny části jsou
vyrobeny z molitanu a potaženy kvalitní koženkou ve čtyřech barvách. Látka je odolná proti oděru.
Obsah: 1 bazén viz obrázek; bez kuliček.
Materiál: molitan a kvalitní koženka.
Rozměry: sestavený bazén 190 x 190 x 35 cm (vnější rozměry), tl. stěny 20 cm, síla dna 2 cm.
10 800 Kč / 428,50 €

vč. DPH

Popis: Nezbytný doplněk do
bazénu.
Obsah: 500 ks ve 4 barvách.
Materiál: plast.
Rozměry: Ø 6,5 cm.

1 600 Kč / 63,50 €
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vč. DPH

Pohybové hry
Megabloky sada A+B, 19 ks

17 000 Kč / 674,40 €

200 361

vč. DPH

Obsah 19 dílů:
2x trojúhelník 40 x 30 x 30 cm
2x půlkruh 30 x 30 cm
1x půlkruh 60 x 30 cm
2x půlkruh velký 90 x 30 cm
2x kvádr 90 x 30 x 15 cm
2x kvádr velký 90 x 30 x 30 cm
2x válec 30 x 30 cm
2x válec velký 90 x 30 cm
4x krychle 30 x 30 cm.
Materiál: PVC látka

180
pohybové hry

Obsah sada B:
2x trojúhelník 40 x 30 x 30 cm
2x půlkruh 30 x 30 cm
1x půlkruh 60 x 30 cm
1x půlkruh velký 90 x 30 cm
2x kvádr velký 90 x 30 x 30 cm
3x krychle 30 x 30 cm

Obsah sada A:
1x půlkruh velký 90 x 30 cm
2x kvádr 90 x 30 x 15 cm
2x válec 30 x 30 cm
2x válec velký 90 x 30 cm
1x krychle 30 x 30 cm

Megabloky sada A, 8 ks

Megabloky sada B, 11 ks

Materiál: Sada pěnových prvků pokrytých barevnou, odolnou
a snadno čistitelnou PVC látkou, která je naplněna pěnou se
zvýšenou hustotou.

Popis: Sada pěnových prvků pokrytých barevnou odolnou
a snadno čistitelnou barevnou PVC látkou, která je naplněna
pěnou se zvýšenou hustotou.

7 700 Kč / 305,50 €

10 400 Kč / 416,20 €

200 365

200 366

vč. DPH

Bezplatná linka +420 800 700 046								

vč. DPH

Hry
v přírodě

Hry v přírodě

Tříkolka policie

Tříkolka hasiči

Popis: Zlobivé děti třeste se! Tato tříkolka má prostor pro 2 malé
polisty.
Obsah: viz obrázek.
Materiál: kov a plast.
Rozměry: 59 x 61 x 101 cm.

Popis: Pískoviště je v plamenech! Ale pomoc už je na cestě.
Tato červená tříkolka pro 2 zvládne uhasit každý požár.
Obsah: viz obrázek.
Materiál: kov a plast.
Rozměry: 59 x 61 x 101 cm.

7 200 Kč / 285,60 €

7 200 Kč / 285,60 €

056 200

182

556 300

Hry v přírodě

vč. DPH

vč. DPH

Tříkolka ambulance
056 400

Popis: Zavolejte záchranku! Na hřišti je zraněný.
Naštěstí jsou 2 doktoři ihned na místě díky této tříkolce.
Obsah: viz obrázek.
Materiál: kov a plast.
Rozměry: 59 x 61 x 101 cm.
7 200 Kč / 285,60 €

vč. DPH

Bezplatná linka +420 800 700 046								

Hry v přírodě

Tříkolka s přívěsem
549 300

Popis: Tato robustní tříkolka nabízí dětem
příležitost pro společenské hry - vozit
písek nebo venkovní nářadí. Také
procvičuje motorické schopnosti a reflexy.
Obsah: viz obrázek.
Materiál: kov a plast.
Rozměry: 52 x 62 x 103 cm.
7 200 Kč / 285,60 €

vč. DPH

hry v přírodě

183

Tříkolka školní autobus

Tříkolka

Popis: Je čas jít do školy! Řidič tady bude každou chvíli.
Obsah: viz obrázek.
Materiál: kov a plast.
Rozměry: 59 x 61 x 101 cm.

Popis: Bytelná tříkolka.
Obsah: 1 ks viz obrázek.
Materiál: kov a plast.
Rozměry: 79 x 60 x 34 cm.

056 500

555 510

7 200 Kč / 285,60 €

vč. DPH

3 600 Kč / 142,80 €

vč. DPH
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Hry v přírodě
Tříkolka pro nejmenší
541 420

Popis: Bytelná tříkolka.
Obsah: 1 ks viz obrázek.
Materiál: kov a plast.
Rozměry: 43 x 52x 65 cm.
1 950 Kč / 77,40 €

vč. DPH

184
Hry v přírodě

Koloběžka
větší

Koloběžka
menší

Popis: Bytelná koloběžka pro větší děti.
Obsah: 1 ks viz obrázek.
Materiál: kov a plast.
Rozměry: d/v/š 101 x 86 x 47 cm.

Popis: Bytelná koloběžka pro menší děti.
Obsah: 1 ks viz obrázek.
Materiál: kov a plast.
Rozměry: d/v/š 101 x 76 x 45 cm.

555 560

546 700

3 400 Kč / 135 €

vč. DPH

3 200 Kč / 126,90 €

Bezplatná linka +420 800 700 046								

vč. DPH

Hry v přírodě

Taxi

555 400

Odrážedlo

Popis: Originální a velice bytelná tříkolka pro 2 jezdce.
Obsah: 1 ks viz obrázek.
Materiál: kov a plast.
Rozměry: 110 x 60 x 35 cm.

555 660

vč. DPH

185
3 799 Kč / 151 €

vč. DPH

Odrážedlo City
554 040

Popis: Odrážedlo.
Obsah: 1 ks viz obrázek.
Materiál: kov a plast.
Rozměry: 72 x 32 x 60 cm.

Taxi pro dva
546 500

1 599 Kč / 63,40 €

vč. DPH

Popis: Tato bytelná tříkolka
stimuluje
představivost
bez ohrožení bezpečnosti.
Cestující, kteří stojí, se mohou
držet bezpečnostní tyče.
Obsah: 1 ks viz obrázek.
Materiál: kov a plast.
Rozměry: 58 x 62 x 100 cm.
7 200 Kč / 285,60 €

vč. DPH

www.benjamin.cz

hry v přírodě

5 500 Kč / 218,20 €

Popis: Bytelné odrážedlo.
Obsah: 1 ks viz obrázek.
Materiál: kov a plast.
Rozměry: 98 x 71 x 42 cm.

Hry v přírodě

Měsíční vůz

Formule Nova Viking

Popis: Dopravní prostředek se ovládá nejen pohybem těla, ale
i volantem pomocí rukou. Rozvíjí koordinaci levé a pravé ruky.
Obsah: 1 ks viz obrázek.
Materiál: velice odolný plast. Nosnost: max. 100 kg .
Rozměry: 76 x 41 x 29 cm.

Popis: Velice bytelná tříkolka s nízkým těžištěm.
Obsah: 1 ks viz obrázek.
Materiál: kov a plast. Nosnost: max. 100 kg
Rozměry: cca 76 x 41 x 29 cm.

559 510

521 123

1 599 Kč / 63,40 €

4 500 Kč / 178,50 €

vč. DPH
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vč. DPH

Hry v přírodě

Semafor
501 197

Dopravní kužel
501 191

Popis: Funkční semafor se signalizací pro
řidiče i chodce. Ovládá se ručně nebo
automaticky. Dodáváme včetně baterií.
Obsah: 1 ks viz obrázek.
Materiál: plast.
Rozměry: výška 72 cm.

Popis: Postavte dětem dráhu nebo
branky za pomocí těchto dopravních
kuželů.
Obsah: 4 ks.
Materiál: plast.
Rozměry: výška 30,5 cm.
400 Kč /15,90 €

vč. DPH

880 Kč / 34,90 €
vč. DPH

Dopravní značky - velké
501 198

Popis: Velké dopravní značky pro dopravní výchovu
na hřišti. Některé jsou oboustranné.
Obsah: 6 ks viz obrázek.
Materiál: plast.
Rozměry: výška 69 cm.
1 160 Kč / 46 €

vč. DPH
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Hry v přírodě

Kyblík

Průsvitný
kyblík

221 330

221 314

Obsah: 1 ks, různé barvy.
Materiál: plast.
Rozměry: výška 16 cm.
89 Kč / 3,56 €

Obsah: 1 ks, různé barvy.
Materiál: plast.
Rozměry: výška 14 cm.

vč. DPH

99 Kč / 3,90 €

vč. DPH

Lopatka na mouku
221 132

Lopatka velká

Obsah: 1 ks, různé barvy.
Materiál: plast.
Rozměry: výška 23 cm.

221 152

Obsah: 1 ks, různé barvy.
Materiál: plast.
Rozměry: délka 58 cm.

50 Kč / 2 €

vč. DPH

160 Kč / 6,35 €

vč. DPH

Lopatka 55 cm

Hrábě malé

221 154

221 165

Obsah: 1 ks, různé barvy.
Materiál: plast.
Rozměry: délka 55 cm.

Obsah: 1 ks, různé barvy.
Materiál: plast.
Rozměry: délka 21 cm.
35 Kč / 1,40 €

100 Kč / 4 €

vč. DPH

vč. DPH

Lopatka malá

Hrábě na písek, 42 cm

Obsah: 1 ks, různé barvy.
Materiál: plast.
Rozměry: délka 24 cm.

Obsah: 1 ks, různé barvy.
Materiál: plast.
Rozměry: délka 42 cm.

221 120

221 170

35 Kč / 1,40 €

vč. DPH

45 Kč / 1,80 €

vč. DPH
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hry v přírodě

187

Hry v přírodě

Sítko na písek

Konvička na vodu

Obsah: 1 ks, různé barvy.
Materiál: plast.
Rozměry: průměr 18 cm.

Obsah: 1 ks, různé barvy.
Materiál: plast.
Rozměry: výška 21 cm.

221 560

188

221 730

125 Kč / 5 €

49 Kč / 2 €

vč. DPH

vč. DPH

Hry v přírodě

Formičky - moře

Formičky - zvířátka

Obsah: 4 ks, zářivé barvy.
Materiál: plast.
Rozměry: 17 cm.

Obsah: 4 ks, různé barvy.
Materiál: plast.
Rozměry: cca 10 - 13 cm.

221 240

221 243

59 Kč / 2,76 €

99 Kč / 4 €

vč. DPH

vč. DPH

Formička
ruce/nohy

Formičky mix
221 245

221 247

Obsah: 4 ks, různé barvy.
Materiál: plast.
Rozměry: cca 10 - 12 cm.

Obsah: 4 ks, na výběr ruce nebo nohy.
Materiál: plast.
Rozměry: cca 12 - 15 cm.
49 Kč / 1,90 €

vč. DPH

18 Kč / 0,70 €

Bezplatná linka +420 800 700 046								

vč. DPH

Hry v přírodě

Kolečka Max
182 100

Obsah: 1 ks, viz obrázek.
Materiál: pevný plast, nosnost 100 kg.
Rozměry: délka 72 cm.
810 Kč / 32 €

vč. DPH

Sada
na písek
hrad

Písečná a vodní váha

189

221 640

Obsah: 4 formy hradu, 2 lopatky.
Materiál: plast.
Rozměry: formy 20 x 14 cm, lopatky délka 23 cm.

hry v přírodě

Obsah: 1 ks viz obrázek.
Materiál: plast.
Rozměry: výška 45 cm.

226 948

260 Kč / 10,30 €

399 Kč / 15,50 €

vč. DPH

vč. DPH

Nakladač na písek
213 700

Popis: Nakladač na písek; bytelná alternativa větší lopatky.
Obsah: 1 ks viz obrázek.
Materiál: plast.
Rozměry: délka cca 33 cm.
290 Kč / 11,50 €

vč. DPH

www.benjamin.cz

Hry v přírodě
Vodní centrum
700 001

Popis: Praktická souprava pro vodní nebo pískové hry.
Ideální pro vnitřní nebo venkovní hry.
Obsah: skládací stojan, plastová vana, síťovaná odkládací
plochu pro uložení hraček. Bez příslušenství.
Materiál: kov a plast.
Rozměry: stojan 75 x 49,5 x 65 cm, vana 70,5 x 49,5 x 15 cm,
obsah 27 litrů, síťka 84 x 75 x 26 cm.
1 500 Kč / 59,51 €

vč. DPH

Vodní svět
Niagara

Vodní svět
Kačenky

Popis:
Vodní
svět
s možností stavět přehrady
v různých částech a pomocí
stavidel ovládat dopravu na různých ramenech této soustavy.
Obsah: 41 ks plastových dílů, nádrž s čerpadlem, 2 zámky, ruční
kliku na zvedání, 3 různé čluny, plovákový letoun a 4 figurky.
Materiál: plast.
Rozměry: 130 x 90 x 22 cm.

Popis:
Vodní
svět
pro menší rybáře. Na
vodním okruhu mohou
lovit kačenky na udice.
Obsah: 6 kačenek,
2 udice s navijáky.
Materiál: plast.
Rozměry: 89 x 51,5 x 9,5 cm.

555 100

190

555 131

1 950 Kč / 77,40 €

1 350 Kč / 53,60 €

Hry v přírodě

vč. DPH

vč. DPH

Kostky na zahradu (104 ks)

Fotbalové branky pro děti, set

Popis: XXL kostky na zahradu.
Obsah: 72 velkých a 32 malých kostek.
Materiál: plast.
Rozměry: kostky velké 30 x 19,5 cm, malé 15 x 8,5 cm.

Popis: Výhodný set pro malé fotbalisty s míčem, pumpičkou
a brankami.
Obsah: 2 ks branek, 1 míč, 1 pumpa. Materiál: branka kov.
Rozměry branek: 61 x 45,5 x 30 cm.

006 990

559 189

19 999 Kč / 790 €

1 200 Kč / 47,60 €

vč. DPH
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vč. DPH

Rejstřík

Rejstřík
3D GeoMo Kroužky....................................................9

Blok-barevný papír A4 tvrdší (190-200g/m2)...... 161

3D GeoMo Kruh.........................................................9

Blok-bílý papír A4 ................................................ 161

3D GeoMo Trojúhelník..............................................9

Bubínek................................................................ 167

A

C

ABC..........................................................................24

Cihly, 45 ks ........................................................... 126

Abeceda medvěd.....................................................46

Cihly, 52 ks............................................................ 126

Aktivní hasič......................................................... 145

Cihly, 84 ks............................................................ 126

Anatomický model člověka................................... 135

Co je špatně?...........................................................12

Auto se zvířaty.........................................................64

Co kam patří............................................................16

Auto sklápěč s pojistkou....................................... 144

Co kam patří - bydlení.............................................15

Aximo 10 drážek - balení pro MŠ.............................94

Co kam patří - farma, cirkus, park, tržiště................15

Aximo 15 drážek - balení pro MŠ.............................94

Co kam patří - Krtek.................................................16

B
Bagr žluto-černý................................................... 144
Balanční deska šnek............................................. 175
Balanční hra.............................................................52
Balanční krokodýl....................................................52

192

Balanční kruhy RINGIES...........................................52
Balanční lano HAD, d. 200 cm.............................. 175
Balanční osmička.................................................. 175
Balanční žabka.........................................................52

Co kam patří - počasí...............................................15
Co kam patří - příroda.............................................15
Color geo.................................................................61
Color Mánie.............................................................61
Cukrárna............................................................... 139
CUTS pro MŠ, 1 ks....................................................26
CUTS Quadro, 1 ks...................................................26
CUTS set pro MŠ......................................................26
CUTS set Quadro.....................................................26

rejtřík

Barevná pavučina....................................................72

Č

Barevná sklíčka........................................................91

Čarovná kostka........................................................49

Barevné délky..........................................................49

Čarovná mušle...................................................... 176

Barevné hodiny počty..............................................49

Činelky.................................................................. 170

Barevné multimagnety......................................... 114

Číselná věž...............................................................48

Barevné provlékací boty..........................................53

Člověče, pojď do zoo!..............................................24

Barevný kruh...........................................................61

Čtverce do stojanu, 150 ks......................................96

Baribal Malý kutil.....................................................21

Čtyřkostka................................................................84

Baribal Měsíce v roce..............................................21
Barvy a počítání.......................................................47
Bazén.................................................................... 179
Bednička na potraviny malá................................. 138
Bednička na potraviny velká................................. 138
Bedýnka s ovocem a zeleninou I........................... 138
Bedýnka s ovocem a zeleninou II.......................... 138
Bezpečný kelímek na barvu malý, 125 ml............. 157
Bezpečný kelímek na barvu velký, 320 ml............ 157
Blok-barevný papír A4 lesklý................................ 161
Blok-barevný papír A4 standard (90-100 g/m2).. 161

D
Deska s tvary...........................................................63
Dětský kočárek menší s motýlky........................... 129
Diamantové domino................................................64
Diamanty a zvířata...................................................95
Dílna mechanika................................................... 120
Dinosauři.................................................................20
Do uší neee 100 ks...................................................87
Domeček pro panenky......................................... 131
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Domino třídění odpadů...........................................49

Fixy na sklo 6 ks.................................................... 153

Domino - čísla..........................................................50

Fixy na textil - sada 12 ks...................................... 153

Domino barevné tvary.............................................62

Florina - dárkové balení........................................ 124

Doplňky k pískovničce.............................................33

Florina, 1200 ks.................................................... 124

Doplňky k pískovničce bez nožek.............................33

Formička ruce/nohy............................................. 188

Dopravní kužel...................................................... 186

Formičky - moře................................................... 188

Dopravní prostředky mix...................................... 148

Formičky - zvířátka................................................ 188

Dopravní značky................................................... 148

Formičky mix........................................................ 188

Dopravní značky - malé........................................ 134

Formule Nova Viking............................................ 186

Dopravní značky - velké........................................ 186

Fotbalové branky pro děti, set.............................. 190

Dotekové disky I................................................... 172

Fotbalový míč....................................................... 177

Dotekové disky II.................................................. 172

Foukací fotbálek......................................................44

Dotekové kostky......................................................41

Foukací labyrint.......................................................43

Dóza s lupou............................................................66
Drahé kameny - smíšené balení........................... 162
Držák role na malování........................................ 164
Dřevěná stavebnice se cvočky.............................. 110
Dřevěné kameny 40 ks......................................... 108
Dřevěné kameny 60 ks......................................... 108
Dřevěné kostky ............................................... 80 - 84
Dřevěné kostky 100 ks.......................................... 118
Dřevěné puzzle pizza ..............................................78
Dřevěné tvary s barevným plexisklem.................. 118
Duhoví motýlci........................................................63

G
Geocolor..................................................................59
Geomag Box mix 300 ks....................................... 114
Geometrické tvary - navlékání.................................97
Geometrické tvary s úchopy....................................64
Georello Tech........................................................ 110
Georello Toolbox s podložkami............................. 110
Gigant bloky 32 ks................................................ 122
Gognito zvířecí prostředí.........................................17
Gognito tvary...........................................................17

Dynamico 275....................................................... 109

Grafomotorická deska.............................................37

E

Grafomotorické šablony velká písmena..................38

Edu Bloky 36 ks..................................................... 123

Grafomotorika - diagonals.......................................38

Edu bloky 50 ks..................................................... 123

Grafomotorika - hradby...........................................38

EKO Jídelní set...................................................... 150

Grafomotorika - oblouky.........................................38

EKO Nákladní auto................................................ 150

Grafomotorika - procvičování E,L............................38

EKO Traktor........................................................... 150

Grafomotorika - vlnky, kroužky................................38

EKO Zahradní set.................................................. 150

Grippies - zatáčky 20............................................ 112

Emoce......................................................................10

Grippies - čárky 24................................................ 112

Emoce - míče, sada 6 ks........................................ 177

Grippies - panáčci 16............................................ 112

F
Farma se zvířátky.................................................. 132
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Grafomotorické šablony čísla..................................38
Grafomotorika ........................................................38

Grippies - okýnka 16............................................. 112
Gymnastická sestava............................................ 173

Farma v kufříku..................................................... 132

H

FischerTip 1200 ks................................................ 163

Hádej, kdo jsem!......................................................28

Fixy na sklo - neon, 4 ks........................................ 153

Hexi stavebnice..................................................... 119
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Dóza s dvojitou lupou..............................................66

Rejstřík
Hlavolam CUTS........................................................26

Knoflíky k zatloukání................................................90

Hlavolam Farma.................................................... 118

Kočárky........................................................ 128 - 129

Hlavolam trojúhelník...............................................21

Kočárek s taškou velký.......................................... 129

Hluboký kočárek Paula ........................................ 128

Kolébka s peřinkami............................................. 130

Hluboký kočárek s taškou..................................... 128

Kolečka Max......................................................... 189

Hmatová hra............................................................41

Koloběžka - větší.................................................. 184

Hmatové kostky Embo.............................................41

Koloběžka - menší................................................. 184

Hmatové pexeso......................................................42

Konstrukční sada - šrouby.................................... 101

Hmatové puzzle.......................................................42

Konvička na vodu.................................................. 188

Hora...................................................................... 172

Korálky zvířátka zoo.............................................. 100

Hra na hlazení..........................................................42

Kostičky pro nejmenší dětičky.................................84

Hra s barevnými tyčinkami......................................47

Kostková trať...........................................................47

Hra s kladívkem.......................................................89

Kostky na zahradu (104 ks)................................... 190

Hrábě malé........................................................... 187

Kostra................................................................... 135

Hrábě na písek, 42 cm.......................................... 187

Kostým doktor...................................................... 136

Hřebíčky na zatloukání............................................90

Kouzelník s kloboukem......................................... 136

CH
Chobotnička............................................................97
Chodníček................................................................44

194

Chráníme přírodu....................................................70
Chřestítko s dřevěnými kolečky............................ 170
Chřestítko s paličkou............................................. 170

rejtřík

Chyť míč................................................................ 178

I
Indián s čelenkou.................................................. 136
Indiánský stan....................................................... 128

J

Krabička maňásků - Červená Karkulka.................. 141
Krabička maňásků - Farma.................................... 141
Krabička maňásků - Královský dvůr...................... 141
Krabička maňásků - Perníková chaloupka............. 141
Krabička maňásků - Vlk a kůzlátka........................ 141
Krepový papír s metalickým leskem..................... 161
Křídy na chodník barevné 24 ks............................ 155
Křížaly .....................................................................88
Kubíkovy kostičky....................................................84
Kuchyňské náčiní.................................................. 140
Kulaté puzzle na desce - zvířátka.............................77
Kulaté puzzle na desce – Barvy...............................72
Kuličková hra...........................................................55
Kvadra barevná, 60 ks........................................... 126
Kvadra přírodní, 60 ks........................................... 126
Kvarteto kosočtverce...............................................10

Jóga...................................................................... 178

Květinová louka - navlékání.....................................99

K

Kyblík.................................................................... 187

Kačenky................................................................ 190
Kastaněty zvířátka - sada 4 ks............................... 166
Každodenní bezpečnost...........................................68
Kdo kde bydlí...........................................................16
Kdo ke komu patří?..................................................16
Kinetický písek 5 kg.............................................. 163
Kladívko...................................................................90
Klik........................................................................ 120

Květinová zahrada................................................ 118

L
Lehké nůžky pro leváky......................................... 158
Lehké nůžky pro praváky...................................... 158
Lékařský kufřík...................................................... 135
Lidské tělo............................................................. 135
Lišta ke hře na hlazení.............................................42
Logeo.......................................................................13

Bezplatná linka +420 800 700 046								

Rejstřík
Lonpos.....................................................................27

Maňásek osel........................................................ 142

Lonpos 808..............................................................27

Maňásek ovečka................................................... 142

Lopatka 55 cm...................................................... 187

Maňásek pejsek.................................................... 142

Lopatka malá........................................................ 187

Maňásek prasátko................................................ 142

Lopatka na mouku................................................ 187

Maňásek veverka.................................................. 142

Lopatka velká........................................................ 187

Mandala - základní sestava .....................................36

Loto tvary................................................................61

Manipulační kostka.............................................. 102

Lupa.........................................................................66

Manipulační kostka s beruškou a motýlem.......... 102

Magická „7“, vč. herního tabletu.............................50
Magické šátky, sada 12 ks..................................... 177
Magicube - hrady a domy..................................... 115
Magicube - polární zvířátka.................................. 115
Magicube - safari.................................................. 115
Magnetická hra doplň tvary....................................59
Magnetická hra oblékání.........................................28
Magnetická hra počítání barev................................58
Magnetická hra přiřaď barvu...................................59
Magnetická tabulka - počítání ovoce.......................48
Magnetická tabulka - třídění barev.........................60
Magnetická tabulka farma.......................................18
Magnetická tabulka farma.......................................60
Magnetická tabulka vesmír.....................................28
Magnetická tabulka zvířátka....................................18
Magnetická závěsná tabule s písmenky ..................30
Magnetické magické tvary.................................... 114
Magnetické pero k Magpadu....................................8
Magnetické puzzle robot.........................................28
Magnetický labyrint.................................................18
Magnetický vlak, sada 6 ks................................... 134
Magnetik.............................................................. 114
Magnetikus - architektura.................................... 113
Magnetikus - Art Fantasy...................................... 113
Magnetikus - doprava........................................... 113
Magnetikus - zahradní sestavy............................. 113
Magpad.....................................................................8
Magpad abeceda.......................................................9
Magpad čísla.............................................................9
Magpad mini.............................................................8
Malá deska na zatloukání........................................90

Masážní podložka................................................. 173
Maxi mozaika...........................................................91
Maxigeocoloredo.....................................................60
MCORKS korková stavebnice................................ 117
MCORKS korková stavebnice 24 ks....................... 117
MCORKS korková stavebnice 48 ks....................... 117
MCORKS korková stavebnice 96 ks....................... 117
Megabloky sada A, 8 ks........................................ 180
Megabloky sada A+B, 19 ks.................................. 180
Megabloky sada B, 11 ks...................................... 180
Mechanics 243 ks................................................. 111
Mechanics 330 ks................................................. 111
Měkký míč............................................................ 177
Memo barevné tvary...............................................62
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Měsíční vůz........................................................... 186
Metalický triangl................................................... 167
Metalofon velký.................................................... 167
Míčky do bazénu 500 ks....................................... 179
Mikroskop................................................................66
Mini chůdy............................................................ 175
Mini Mikroskop.......................................................66
Minigolf Krtek....................................................... 176
Miska na třídění ................................................... 162
Miska na třídění - Kytička..................................... 162
Mozaika...................................................................91
Mozaika - Emoce.....................................................10
Mozaika - Pavacolor.................................................58
Mozaika - Symetricolor............................................58
Mozaika Rondi 3v1..................................................92
Mozaika v boxu........................................................62
Multicubes............................................................ 119
Multifunkční věž......................................................49

Maňásek kočička šedá.......................................... 142
Maňásek králíček bílý........................................... 142
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M

Maracas vajíčka.................................................... 166

Rejstřík

N

Panenka Béďa....................................................... 130

Nad zemí a pod zemí...............................................14

Panenky do domečku - farmáři............................ 131

Nádobí s vařičem.................................................. 140
Náhradní pero k Vyšívání.........................................98
Náhradní šňůrky......................................................99
Náhradní tužka........................................................60
Najdi a počítej.........................................................48
Najdi správnou barvu..............................................62
Najdi správnou cestu...............................................14
Nakladač na písek................................................. 189
Náklaďák se zvířaty............................................... 134
Nákupní košík - 2 ks.............................................. 139
Nástěnná tabule na malování.............................. 164
Náš dům..................................................................12
Naše mise - čištění lesa...........................................70
Návod k pískovničce................................................35
Návod ke hře Žížalice...............................................88
Niagara................................................................. 190
Nosníková stavebnice........................................... 121

196

O
Obíračka..................................................................25
Oboustranné puzzle zeměkoule .............................78

rejtřík

Obrázkové scrable...................................................13
Obří magnety........................................................ 115
Oční klamy...............................................................11
Odrážedlo............................................................. 185
Odrážedlo City...................................................... 185
Okorky.....................................................................88
Ovoce................................................................... 137
Ozdobná trubka - sada ...........................................35
Ozubené kolo...........................................................63
Ozvučná dřívka..................................................... 168

P
Padák malý, 350 cm.............................................. 179
Padák velký, 600 cm............................................. 179
Palička s rolničkami.............................................. 166
Paměťová hra hmotnost..........................................40
Paměťová hra zvuky................................................40
Panenka ............................................................... 131
Panenka Andrea................................................... 130

Panenka Klára a Max............................................ 131
Panenky do domečku - rodina.............................. 131
Papírová role, 10 m.............................................. 164
Papírová role, 25 m.............................................. 164
Pastelky - ekonomické balení 144 ks.................... 152
Pastelky - sada 300 ks........................................... 152
Pastelky dlouhé MAXI - 60 ks............................... 152
Pastelky MAXI trojhranné .................................... 152
Pastelky na textilie................................................ 153
Pastelky trojhranné.............................................. 152
Pavučina roční období.............................................72
Pečivo................................................................... 137
Perkusní sada....................................................... 168
Perly..................................................................... 100
Perspectivo................................................................7
Pexeso dopravní značky...........................................17
Pexeso rostliny.........................................................17
Pěnová farma....................................................... 123
Pěnové kostky barevný dezén 80 ks..................... 122
Pěnové kostky dřevěný dezén 80 ks..................... 122
Pěnové město....................................................... 123
Pirát s páskou přes oko......................................... 136
Písečná a vodní váha............................................ 189
Písek do pískovničky, bílý.........................................35
Pískovnička velká.....................................................32
Pískovnička malá.....................................................32
PIXIT........................................................................25
Plastelína 10 x 50 g - 10 barev.............................. 154
Plastelína 12 barev - 3 kg...................................... 154
Počítáme a přiřazujeme...........................................46
Počítání s dolíky.......................................................50
Podložka 24x24 cm k městečku 45 dílů................ 105
Podložka 24x36 cm k městečku 67 dílů................ 105
Podložka 36x36 cm k městečku 89 dílů................ 105
Podstavce k překážkové dráze sada 6 ks............... 174
Posloupnost, sled - průmyslová výroba...................18
Posloupnost, sled v přírodě.....................................18
Postýlka s peřinkami............................................. 130
Potrubí.................................................................. 120
Povídejžížalo - Soubor II. - Záchranářský kufřík.........6
Povídejžížalo - Soubor II. - samostatný kufřík............6
Povolání...................................................................29

Bezplatná linka +420 800 700 046								

Rejstřík
Poznáváme smysly...................................................40
Poznávání smyslů.....................................................40
Požární auto......................................................... 144
Provlékanka tvary....................................................97
Prstové barvy sada 6 x 125 mm............................ 155
Prstové činely....................................................... 167
Prstoví maňásci - 12 figurek................................. 141
Průsvitný kyblík.................................................... 187
První mozaika..........................................................92
Překážka............................................................... 174
Překážková dráha 6 tvarů..................................... 174
Přepravka s nářadím............................................. 101
Přiřaď správně...........................................................7
Přiřaď správné zvířátko......................................... 124
Přiřaď stíny..............................................................17
Přiřazení čísel...........................................................46
Přiřazování tvarů a barev.........................................58
Příslušenství pro panenky..................................... 130
Puzzle - menší, větší, největší .................................77
Puzzle - počty..........................................................46
Puzzle „Pocity“........................................................73
Puzzle 4 roční období .............................................75
Puzzle akvárium s prutem ......................................55
Puzzle čísla...............................................................46
Puzzle děvčátko.......................................................73
Puzzle Doktor ..........................................................74
Puzzle Emoce...........................................................73
Puzzle Evropa s vlajkami .........................................78
Puzzle Hřiště ...........................................................74
Puzzle chlapeček.....................................................73
Puzzle Koupelna .....................................................74
Puzzle Krteček tvary ...............................................76
Puzzle Krtek a kalhotky ...........................................76
Puzzle Krtek a mašinka ...........................................76
Puzzle Můj den .......................................................74
Puzzle srdce - velké balení.......................................92
Puzzle velká farma ..................................................77
Puzzle zvířecí hlavičky .............................................76
Pyramida IV - malá..................................................56
Pyramida zážitků III - velká......................................56
Pyramida zdravé výživy............................................30

R
Raz, dva, kvak..........................................................24
Razítka - velká sada.............................................. 159
Resulta.....................................................................12
Rimóza - smíšené balení..........................................92
Ringo kroužky....................................................... 174
Rolničky................................................................ 170
Ruličky do stojanu, 150 ks.......................................96
Ruličky do stojanu, 60 ks.........................................96
Rumba koule......................................................... 166
Rybolov....................................................................54
Rytmická sada v plastovém kufříku...................... 168
Říční kameny........................................................ 173

S
Sada barevných gumových štětců...........................34
Sada gumových štětců.............................................34
Sada hudebních nástrojů...................................... 170
Sada hudebních nástrojů s vozíkem..................... 169
Sada na písek - Hrad............................................. 189
Sada nádobí 16 ks................................................. 140
Sada nádobí 22 ks................................................. 139
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Sada nádobí 42 ks................................................. 139
Sandra.................................................................. 131
Semafor................................................................ 186
Senzorické puzzle ...................................................72
Silnice................................................................... 148
Sítko na písek........................................................ 188
Skákací míč........................................................... 176
Skákací pejsek....................................................... 176
Skákací pytel......................................................... 177
Skládačka kostka......................................................63
Skládání věží............................................................53
Skládanka - Krtek a přátelé .....................................76
Skládanka Abeceda..................................................21
Skleněné nugety perleťové .................................. 162
Snídaňový set 13 ks.............................................. 140
Spojničky - dárkové balení.................................... 125
Spojničky zvířátka 80 ks........................................ 119
Spojničky, 1000 ks................................................ 125
Spojovací stavebnice............................................ 120
Spojovací útvary - mix.......................................... 100
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Povolání - tabulky....................................................12

Rejstřík
Spojování profesí.....................................................98

Stolní tenis............................................................ 178

Spojování rodiny......................................................99

Sudoku.....................................................................13

Společenská hra na počítání 4, 5, 6.........................50

Super stavitel........................................................ 110

Sportovní kočárek Daisy....................................... 129

Svíticí stůl k pískovničce ..........................................33

Sportovní kočárek s potiskem............................... 129
Správně doplň tvary................................................61
Správné chování ve škole.........................................29
Správně přiřaď činnosti ve školce............................23
Správně přiřaď geometrické tvary...........................22
Správně přiřaď jídlo.................................................23
Správně přiřaď počet...............................................22
Správně přiřaď pozice..............................................22
Správně přiřaď pracovní postup - profese...............24
Správně přiřaď předměty v domě...........................23
Správně přiřaď roční období....................................23
Správně přiřaď velikost............................................22
Stavebnice - Twini................................................. 109
Stavebnice + + MIDI 400 ks................................... 116
Stavebnice 3v1..................................................... 107
Stavebnice Basic 150............................................ 109
Stavebnice Brix 100 ks.......................................... 121
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Stavebnice Brix 140 ks.......................................... 121
Stavebnice Brix s podložkami 33 ks...................... 121
Stavebnice Fligg.................................................... 116

rejtřík

Stavebnice Grippies.............................................. 112
Stavebnice chata 180 dílů..................................... 108
Stavebnice ježek, 72 ks......................................... 119
Stavebnice Malý dům........................................... 107
Stavebnice Malý hrad........................................... 106
Stavebnice městečko............................................ 104
Stavebnice městečko 23 dílů................................ 104
Stavebnice městečko 45 dílů................................ 104
Stavebnice městečko 67 dílů................................ 105
Stavebnice městečko 89 dílů................................ 105
Stavebnice POLY-M............................................... 109
Stavebnice Velký hrad.......................................... 106
Stetoskop.............................................................. 135
Stíny.........................................................................64
Stíny - Krtek.............................................................17
Stojan na maňásky............................................... 142
Stojan na nástroje - svislý..................................... 169
Stojan na nástroje - vodorovný............................ 169
Stolek pod pískovničku s vaničkou ..........................33
Stolní hra - slovní mlýn............................................25

Š
Šablona listy 1...................................................... 159
Šablona listy 2...................................................... 159
Šablona květiny.................................................... 159
Šablona se zimním motivem................................ 160
Šablona Velikonoce.............................................. 159
Šablona zimní krajina........................................... 160
Šablony k pískovničce..............................................36
Šablony zvířátka ................................................... 160
Šestikostka...............................................................84
Šestikostka veverka.................................................84
Šikmý labyrint..........................................................54
Školní křídy bílé 10 ks........................................... 155
Školní překážka..................................................... 174
Štěpánčiny špunty 100 ks........................................87
Štětec kulatý malý................................................ 157
Štětec kulatý střední............................................. 157
Štětec kulatý velký................................................ 157
Štětec štětinový plochý malý, tl. 6 mm................ 157
Štětec štětinový plochý střední, tl. 10 mm.......... 157
Štětec štětinový plochý velký, tl. 14 mm............. 157
Švihadlo s barevnou rukojetí................................ 178
Švihadlo s přírodní rukojetí................................... 178

T
Tablet na barevná sklíčka.........................................91
Tabulka na grafomotoriku hruška - pro obě ruce....37
Tabulka na grafomotoriku modrá............................37
Tabulka na grafomotoriku zelená............................37
Tamburína............................................................ 167
Tangram - doplň tvary.............................................11
Taška k Žížalici..........................................................88
Taxi....................................................................... 185
Taxi pro dva.......................................................... 185
Temperové barvy 500 ml...................................... 156
Terapeutické nůžky pro leváky.............................. 158
Terapeutické nůžky pro praváky........................... 158

Bezplatná linka +420 800 700 046								

Rejstřík
Velká deska na zatloukání........................................90

Terapeutický štětec............................................... 158

Velká překližková stavebnice................................ 125

Terč....................................................................... 177

Velké aximo.............................................................95

Tetry........................................................................13

Velké knoflíky, sada 200 ks .................................. 100

Tkaní........................................................................53

Velké korále.......................................................... 100

Topologie.................................................................27

Velké pěnové kostky ............................................ 122

Topologix.................................................................13

Velké pěnové kostky dřevěný dezén 32 ks............ 122

Traktor Agrotron................................................... 147

Veselé pecky............................................................25

Traktor s přívěsem................................................ 147

Věšení prádla...........................................................98

Traktor se lžící....................................................... 146

Věž duchů................................................................55

Traktor se lžící a bagrem....................................... 145
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Obchodní podmínky
Vymezení pojmů
1. Dodavatelem je BENJAMÍN s.r.o., Hradišťská 766, 687 08 Buchlovice, IČ 25523414, DIČ CZ25523414, zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu Brno v oddíle C, vložka 29849
2. Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a zakoupené zboží užívá k jiným účelům než k podnikání (dál jen
kupující Spotřebitel)
3. Kupující, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky, se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, který se ho týká, a obchodním zákoníkem. Podnikatelem je tedy fyzická nebo právnická osoba, která zakoupené zboží využívá k podnikatelským účelům, včetně osob, které zboží kupují tzv. „na IČO“ (dále jen kupující Podnikatel)

Ustanovení společná pro kupující podnikatele i kupující spotřebitel:
Objednávka
Nabízené zboží si může kupující objednat několika způsoby, a to buď pomocí internetového obchodu www.benjamin.cz, e-mailem: benjamin@benjamin, prostřednictvím obchodních zástupců – kontakty na webových stránkách www.benjamin.cz nebo telefonicky +420 572 411 602, +420 800 700 046 – bezplatná linka. Poté co bude objednávka přijata, bude kupujícímu obratem
zasláno potvrzení objednávky, které bude též obsahovat v souladu s právními předpisy veškeré povinné údaje.

Cena zboží
Cena zboží je uvedena včetně DPH 21% v CZ a 20% v SK. V případě změny sazby DPH bude tato změna zohledněna v konečné ceně pro kupujícího. Cena zboží dodávaného v rámci ČR a SR
nezahrnuje dopravu. Je-li zboží dodáváno do zahraničí (tj. mimo ČR a SR) a cena je uvedena v měně příslušného zahraničního státu, tato cena zpravidla zahrnuje dopravu v rámci daného státu,
není-li uvedeno jinak.

Platební podmínky
Kupující Podnikatelé a Spotřebitelé mohou zboží uhradit buď formou dobírky, nebo bezhotovostní platby.
Pro státní organizace činí doba splatnosti standardně 10 dní od převzetí zboží.

Dodací lhůta
Zboží skladem dodávané přes službu PPL je doručeno do 5 dnů od přijetí objednávky.
V období od měsíce listopadu do měsíce ledna je dodací lhůta zboží závislá na množství přijatých objednávek. U dodávek nábytku a vybavení zahrad je termín dodání stanoven vždy individuálně
a potvrzen mailem nebo poštou. U dodávky zahradních prvků je doba dodání závislá na počasí (venkovní teplota musí dosahovat trvale alespoň 5ºC).

Poštovné a doprava zboží
Zakoupené zboží dodáváme buď prostřednictvím zásilkové služby PPL nebo vlastní dopravou společnosti BENJAMÍN, s. r. o.
Cena dopravy zboží v rámci ČR a SR bude kupujícímu předložena vždy před přijetím objednávky v závislosti na objemu zboží a vzdálenosti místa určení. Způsob dodání zboží volíme dle velikosti
a nebezpečí poškození výrobku.

Ceny přepravy
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Při objednávce hraček v hodnotě nad 5 000 Kč (200 EUR na Slovenku) = doručení ZDARMA
Doprava zdarma se nevztahuje na objednávky z mobiliáře a zahrad.

Cena od
0
5000,.

Česká republika v Kč:
Cena do
Sazba v CZK
4999,160
ZDARMA

Slovensko v eurech:
Cena od Cena do Sazba v EURO
0
199,99
8
200
ZDARMA

Montáž nábytku a zahrad
Pakliže si kupující objednal zboží včetně montáže, je povinen vyklidit prostor v místech, kam má být zboží (zpravidla nábytek/ zahrada) umístěno (pokud není vyklizení prostoru součástí dodávky
zboží). Při rozmísťování zboží (nábytku/ zahrady) bude postupováno dle předem projednaného návrhu, za jehož správnost je odpovědný náš obchodní zástupce, který s kupujícím návrh předem
projedná. Případné změny v rozestavení zboží (nábytku/ zahrady) je třeba dohodnout předem a to písemně.

Předání zboží
Při dodávce zboží je nutné zboží před převzetím řádně prohlédnout a zjistit případné poškození. Bude-li zjištěna jakákoliv závada, měl by kupující zásilku rozbalit v přítomnosti dopravce a ihned
sepsat zápis o poškození zboží přepravou.
V případě dodávky a montáže zahradního vybavení bude dílo předáno formou předávacího protokolu. Záruku na montáž poskytujeme jen při instalaci našimi smluvními partnery.

Ochrana osobních údajů
Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Veškeré údaje jsou užívány
výhradně pro vnitřní potřebu dodavatele a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je
nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá dodavatel s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů.

Ustanovení určená pro kupující Podnikatele:
Odstoupení od objednávky
Kupující Podnikatel má právo odstoupit od kupní smlouvy po písemné dohodě s prodávajícím. Výrobek však musí být nepoškozen, pokud možno v původním obalu. Právo odstoupit od smlouvy
v uvedené lhůtě se nevztahuje na zboží upravené dle přání kupujícího Podnikatele, na použitý výtvarný materiál a časopisy. V případě odstoupení od smlouvy má dodavatel právo na úhradu
nákladů spojených se zpětnou dopravou zboží. Dodavatel se zavazuje vrátit zaplacenou cenu (popř. zálohu) kupujícímu Podnikateli nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni, kdy bylo
oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doručeno dodavateli.

Záruční doba
Dodavatel poskytuje záruku na jednotlivé druhy zakoupeného zboží v délce:
• nábytek 2 roky
• zahrady 2 roky
• hračky 2 roky
• ostatní výrobky 2 roky, pokud není uvedeno u výrobku jinak
Po uplynutí této doby nabízíme servis na všechny naše výrobky.

www.benjamin.cz
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Ostatní objednávky:

Obchodní podmínky
Reklamační postup
Záruční reklamace je taková reklamace, u které je zjevné, že k poškození zboží nedošlo nesprávným zacházením, tj. použití výrobku k jiným účelům, než je určeno; působením na výrobek
nadměrnou silou; nesprávnou údržbou výrobku; nesprávnou manipulací s výrobkem apod.

Postup při reklamaci uplatněné v zákonné záruční době:
Reklamaci lze uplatnit písemně poštou nebo prostřednictvím e-mailu benjamin@benjamin.cz nebo servis@benjamin.cz zašlete zboží spolu s jakýmkoliv dokladem, prostřednictvím kterého
bude prokazatelné, kdy bylo zboží zakoupeno – jako doporučený balík (nikoliv na dobírku) na naši adresu.
Reklamaci je nutné uplatnit písemnou formou. Formulář pro reklamaci naleznete na našich internetových stránkách v sekci pro zákazníky/formuláře ke stažení nebo můžete použít on-line
formulář.
Na základě tohoto písemného oznámení se s kupujícím spojí příslušný pracovník dodavatele a dohodnou se na dalším postupu, který povede ke zdárnému vyřízení reklamace.
Podkladem všech objednávek je vždy platný katalog. Změna konstrukce a provedení, která negativně neovlivňuje vzhled nebo funkci výrobku, neopravňuje k námitkám a reklamacím.
Délka zákonné záruční doby na veškeré zakoupené zboží činí 24 měsíců. V této lhůtě reklamace zboží probíhá stejným způsobem jako reklamace zboží při nákupu v běžném maloobchodě.
Zákonná záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, mechanického poškození, nesprávného použití apod.
Navíc poskytujeme nadstandardní záruční dobu na jednotlivé zboží (viz „Ustanovení určená pro kupující Podnikatele, Záruční doba“). Reklamace v této lhůtě, tj. po uplynutí zákonné záruky, se
budou řídit stejnými podmínkami, jako je uvedeno v částech „Ustanovení určená pro kupující Podnikatele, Reklamační postup“.
Vady odstranitelné a neodstranitelné (ustanovení § 622 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku):
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující Spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a dodavatel je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující Spotřebitel požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující Spotřebitel
žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující Spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.
Táž práva přísluší kupujícímu Spotřebiteli, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující Spotřebitel nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně
užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující Spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Ustanovení určená pro kupující Spotřebitele
Odstoupení od smlouvy
V souladu s platnými právními předpisy (ustanovení § 53 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění) má kupující Spotřebitel právo do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit
od kupní smlouvy (tj. vrátit zboží) bez uvedení důvodu a jakékoliv sankce (smluvní pokuty apod.). K řádnému odstoupení od smlouvy postačí v uvedené lhůtě doručit oznámení o odstoupení
doporučeným dopisem na adresu dodavatel.
Následkem odstoupení od smlouvy vzniká povinnost obou stran vrátit si navzájem vše, co podle zrušené smlouvy dostaly. Nebude-li kupující Spotřebitel již schopen zboží vrátit (převzaté zboží
již nebudete mít), anebo jeho hodnota bude snížena (dojde-li k částečnému spotřebování či opotřebování), bude vrácena kupní cena snížena právě o hodnotu zboží odpovídající opotřebení.
Kupní cena (případně částka ve snížené hodnotě) bude kupujícímu Spotřebiteli vrácena nejdéle do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.
Jediné náklady, které je kupující Spotřebitel v souvislosti s odstoupením od smlouvy povinen hradit, jsou skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (poštovné, jiná vhodná forma
dopravy).
Délka zákonné záruční doby na veškeré zakoupené zboží činí 24 měsíců. V této lhůtě reklamace zboží probíhá stejným způsobem jako reklamace zboží při nákupu v běžném maloobchodě.
Zákonná záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, mechanického poškození, nesprávného použití apod.
Navíc poskytujeme nadstandardní záruční dobu na jednotlivé zboží (viz „Ustanovení určená pro kupující Podnikatele, Záruční doba“). Reklamace v této lhůtě, tj. po uplynutí zákonné záruky, se
budou řídit stejnými podmínkami, jako je uvedeno v částech „Ustanovení určená pro kupující Podnikatele, Reklamační postup“.
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Vady odstranitelné a neodstranitelné (ustanovení § 622 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku):
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující Spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a dodavatel je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující Spotřebitel požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující Spotřebitel
žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující Spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.
Táž práva přísluší kupujícímu Spotřebiteli, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující Spotřebitel nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně
užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující Spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Shoda s kupní smlouvou
Podle ustanovení § 616 občanského zákoníku prodávající odpovídá kupujícímu Spotřebiteli za to, že prodávaná věc je při převzetím kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad
a má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popř. jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí
nebo pro který se věc obvykle používá. V případě, že věc při převzetí kupujícím Spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující Spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně
a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího Spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný,
může kupující Spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující Spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo
rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje
povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Vaše reklamace bude vyřízena po vzájemné dohodě v nejbližší možné době, nejdéle v zákonné lhůtě 30 dnů.

Řešení sporů
V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může
spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz"

Bezplatná linka +420 800 700 046								
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Benjamín s. r. o.
Hradišťská 766
687 08 Buchlovice
Česká republika
+420 800 700 046
benjamin@benjamin.cz
www.benjamin.cz

