Piłkarzyki

Piłkarzyki - stół ze sklejki

Gry i zabawy

Konstrukcja: skrzynia wykonana ze sklejki,
podstawa stalowa z nogami ze stalowego
profilu kwadratowego 60 mm, 22 figurki
graczy z tworzywa, malowane na 2 kolory
umieszczone na ośmiu obrotowych
i przesuwnych drążkach stalowych.
Dwa liczniki goli.
Wymiary w opakowaniu:
145 x 120 x 30 cm
Przeznaczenie: kluby, świetlice, ośrodki
rekreacyjno-wypoczynkowe

1888,- zł

Piłkarzyki - stół laminowany
Konstrukcja: skrzynia i podstawa wykonana
z kolorowej płyty wiórowej laminowanej.
22 figurki graczy z tworzywa, malowane
na 2 kolory umieszczone na ośmiu
obrotowych i przesuwnych drążkach stalowych.
Dwa liczniki goli.
Dane techniczne:
wewnętrzne pole gry: 119 x 67 cm
przekątna stołu: 135 cm
1418,- zł
Wysokość stołu (wewnętrzna): 14 cm
Wymiary w opakowaniu: 145 x 120 x 30 cm
Przeznaczenie: kluby, świetlice, ośrodki rekreacyjno-wypoczynkowe

Piłkarzyki - stół z pokrywą
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Konstrukcja: skrzynia i pokrywa wykonana
z płyty wiórowej laminowanej, wyposażona
w pokrywę z bezbarwnej płyty plexi
oraz dwóch umieszczonych na zewnątrz za
bramkami koszyczków do łapania piłeczki,
22 figurki graczy z tworzywa, malowane
na 2 kolory umieszczone na ośmiu
obrotowych i przesuwnych drążkach stalowych.
Dwa liczniki goli.
Wymiary w opakowaniu:
145 x 120 x 30 cm
Przeznaczenie: kluby, świetlice,
ośrodki rekreacyjno-wypoczynkowe

1878,- zł

kup online - www.SPD.pl

Piłkarzyki / Akcesoria

Piłkarzyki - stół na żetony
Konstrukcja: skrzynia i podstawa wykonana
ze sklejki, wrzutnik na żetony, murawa
boiska wykonana z płyty plexi, 22 figurki
graczy z tworzywa, malowane na 2 kolory
umieszczone na ośmiu obrotowych
i przesuwnych drążkach stalowych.
Dwa liczniki goli.
Dane techniczne: wewnętrzne pole gry
wynosi 119 x 67 cm
Przeznaczenie: kluby, świetlice,
ośrodki rekreacyjno-wypoczynkowe

4478,- zł

Gry i zabawy

Zestaw do zabaw
ruchowych „Patyczaki”

528,- zł

zestaw składa się z 21 elementów:
12 słupków 120 cm na gumowej podstawce
3 poprzeczki 120 cm
3 poprzeczki 90 cm
1 obręcz ø 60 cm
1 obręcz ø 70 cm
1 obręcz ø 80 cm
18 obrotowych uchwytów do mocowania
poprzeczek i obręczy
Prosty w montażu zestaw plastikowych
i bezpiecznych elementów daje możliwość
dowolnego komponowania torów przeszkód
dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Dodatkowo w przypadku nierównego
podłoża istnieje możliwość zamiany
gumowych podstaw słupków na groty
do wbicia w ziemię
kup online - www.SPD.pl

Guma do skakania
Długości:
2 m - 2,80- zł
5 m - 5,80- zł
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Akcesoria do gier

Koło hula-hop
Obręcz, którą wprawia się w szybki obrót wokół ciała
Materiał: tworzywo sztuczne, bez wypełnienia
Przeznaczenie: gry, zabawy, gimnastyka
Średnice:
60 cm - 3,50- zł
70 cm - 3,60- zł
80 cm - 3,70- zł
90 cm - 3,80- zł

7,80- zł

Gry i zabawy

Skakanka
sznurkowa,
drewniane rączki
Skakanka 4,80- zł
sznurkowa,
plastikowe rączki
Materiał:
sznur bawełniany + plastik
Długość: 250 cm
Otwarte rączki umożliwiają regulację długości sznurka

Ringo 10,80- zł

Materiał:
sznur bawełniany + drewno
Długość: 250 cm
Otwarte rączki umożliwiają
regulację długości sznurka

18,- zł
Kręgle
plastikowe
W zestawie: 9 sztuk kręgli
w trzech kolorach + 2 sztuki
czarnych piłeczek

Materiał: guma pusta w środku
Średnica: 17 cm
Przeznaczenie: gry i zabawy
na otwartej przestrzeni
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288,- zł
Chusta
animacyjna/czasza
Materiał: tkanina syntetyczna
Średnica: 4 m
kup online - www.SPD.pl

Akcesoria do gier

Komplet 148,- zł
woreczków „Alfabet”
W komplecie: 24 szt. kolorowych
woreczków z wyhaftowanymi
literkami alfabetu
Materiał: miękka tkanina
syntetyczna, wypełniona granulkami
polipropylenowymi
Wymiary: 14,5 x 12 cm
Idealne połączenie gimnastyki
korekcyjnej i zabawy z nauką liter

Woreczek

Komplet
woreczków
„Cyferki”

5,80- zł

Materiał: miękka tkanina
syntetyczna wypełniona
granulkami polipropylenowymi
Wymiary: 14,5 x 12 cm

Piłki piankowe
Materiał:
pianka poliuretanowa
Średnice:
7 cm - 5,- zł
10 cm - 8,- zł
12 cm - 10,- zł
16 cm - 14,- zł
18 cm - 16,- zł
21 cm - 18,- zł

Gry i zabawy

78,- zł

W komplecie:
10 szt. kolorowych
woreczków z wyhaftowanymi
cyferkami od 0 do 9
Materiał: miękka tkanina syntetyczna, wypełniona
granulkami polipropylenowymi
Wymiary: 14,5 x 12 cm
Idealne połączenie gimnastyki korekcyjnej
i zabawy z nauką liter

Piłka 38,- zł
do rugby
Baden F7R, F6R
Rozmiar: junior, senior
Kolor: zielony z nadrukiem
Materiał: guma pochodząca z recyklingu
Przeznaczenie: rekreacja, charakteryzuje
się nieprzewidywalnością kierunku odbicia, po napotkaniu
na przeszkodę nie wytraca prędkości

kup online - www.SPD.pl
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Akcesoria / drabinki

Gry i zabawy

Lina do przeciągania
Wykonana z lin kręconych
konopnych.
Oba końce liny zabezpieczone
przed rozkręcaniem oplotem
ze szpagatu i nakładką z tworzywa.
Długości:
10 m - 128,- zł
15 m - 188,- zł
25 m - 278,- zł

Trampolina KETTLER
Materiał: rama - stal,
mata - tkanina polipropylenowa, łatwo zmywalna
Max. obciążenie: ø 120 cm - 100 kg, ø 95 cm - 80 kg
Konstrukcja: antypoślizgowe nóżki, mocne,
wytrzymałe sprężyny, obręcz okryta materiałem
Średnice:
95 cm - 249,- zł
120 cm - 299,- zł

Zestaw drabin dla dzieci
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Wymiary pojedynczego elementu: 220 cm x 90 cm
Dostępne elementy:
• drabinka w konstrukcji zamkniętej 13 szczebli
• drabinka do przeplotów w konstrukcji zamkniętej 7 szczebli
• drabinka z regulowanym szczeblem i liną do wspinania
• drabinka w konstrukcji zamkniętej z 2 szczeblami pionowymi
• drabinka w konstrukcji zamkniętej z kratą linową
• ścianka wspinaczkowa (10 lub 20 uchwytów)
• drabinka pozioma 3 szczeblowa do zestawu
• materiały osłonowe na podłogę
Przeznaczenie: zestaw przeznaczony do ćwiczeń gimnastycznych dla dzieci

Cena uzależniona jest od ilości zamawianych elementów
kup online - www.SPD.pl

Modułowa bezpieczna nawierzchnia

Bezpieczne nawierzchnie
SPEED puzzle są doskonałe na:
boiska wielofunkcyjne,
place zabaw zgodne z programem
Radosna Szkoła
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kup online - www.SPD.pl

