
   Бебешки 
Играчки



2К17270

2К17269

Играчка музичка  
Овaa прекрасенa играчка од мека ткаенина нуди 
придружба за вашето дете за време на спиењето 
и играњето на детето. Неговата слатка мелодија е 
дизајнирана да го поддржи вашето дете во развојот 
на позитивни емоции како што е смиреноста.Таа е 
опремена со мека спојка за да можете да ја прикачите 
на креветче, а исто така и на количка. Нејзината мека 
површина го стимулира чувството за допир.

Играчка музичка  
Овaa прекрасенa играчка од мека ткаенина нуди 
придружба за вашето дете за време на дремката. 
Неговата слатка мелодија е дизајнирана да го 
поддржи вашето дете во развојот на позитивни 
емоции како што е смиреноста. Тој е опремен 
со мека спојка за да можете да ја прикачите на 
креветче, а исто така и на количка. Нејзината мека 
површина го стимулира чувството за допир.



2К17708

Мека Играчка  
Играчка  дизајнирана  така што може секогаш да ја носите со вас, 
да го забавувате детето во автомобил или количка во текот на 
денот. Играчка та може детото да ја користи за галење, може да 
се пере, полна е со активности, и со практичен клип да ја закачите 
каде сакате. Опремена  е со приврзоци, изработени од различни 
материјали и со звучни ефекти, за стимулирање на видот, допирот 
и слухот. Мекот плиш и приврзоци со оригинален дизајн ќе ги 
заинтригираат и стимулираат децата.

2К17713



2К17683

Мека Играчка  
Тежина 0,2 килограми, Димензии на 
производот 10 x 10 x 10 cm; 670 грама



Играчка Фарма 
Овој забавна играчка ќе им понуди на децата бескрајни часови игра со многу механички 
активности. Се состои од подвижни делови, ролери и запчаници специјално дизајнирани да го 
поттикнат развојот на рачните вештини на малите деца и нивното разбирање на врската помеѓу 
причината и последицата.

2К17716

Играчка  меки коцки 
Оваа специјална кофа во форма на маче содржи 6 меки коцки Clemmy дизајнирани така 
што вашите најмали деца можат да си играат во целосна безбедност. Вклучува лик на 
Клеми: супер-слатко маче со кое може да се измислуваат фантастични приказни. Меките 
коцки Clemmy се идеални за поттикнување на сетилно истражување, стимулирање на рачна 
умешност и физичка координаци. Возраст 6-36 месеци.

2К17295



Играчка забавни возила 
4 пријателски возила: автобус, камион, автомобил и мотоцикл со кои играњето е 
забава. Ги стимулира мануелните вештини и координацијата рака-око, визуелната 
перцепција и односите на причината и последицата. Возраст од 10-36 месеци

2К17168

2К17111

Играчка Disney, Воз активности  
Чув Чув! Сите во возот бебиња на Дизни! Овој 
забавен воз  може да се влече и да се поврзува, ќе 
им понуди на децата бескрајни часови игра со многу 
механички активности. Подвижни делови, ролери и 
запчаници специјално дизајнирани да го поттикнат 
развојот на рачните вештини на малите деца и 
нивното разбирање на врската помеѓу причината и 
последицата. Возраст 10+месеци.



2К17103 2К14741

Играчка Едукативна  
5 обоени прстени со различни големини, може да се 
наредат на подлогата. Прстените се направени со различни 
површини за да се стимулира перцепција на децата од 
првите месеци од животот. Го поддржува развојот на 
рачните вештини и визуелната перцепција. Го стимулира 
бебето да препознава бои, форми, големини, причинско-
последични односи.Возраст од 6-36 месеци.

Коцки за сложување 20 парчиња  
5 обоени прстени со различни големини, може да се 
наредат на подлогата. Прстените се направени со различни 
површини за да се стимулира перцепција на децата од 
првите месеци од животот. Го поддржува развојот на 
рачните вештини и визуелната перцепција. Го стимулира 
бебето да препознава бои, форми, големини, причинско-
последични односи.Возраст од 6-36 месеци.



Играчка Атомобил со коцки  
Ги стимулира допирите и умешноста. Покривот на автомобилот е основа за играње, се отвора 
и станува практичен простор за складирање на сите коцки. Меките странични отвори ви 
овозможуваат за да ги вметнете и однесете коцките во автомобилот. Возилото и коцките се 
безбедни и може да ги перете во машина за садови. Целна возраст 6-36 m, големина на кутија 
28 x 18 x 20, тежина 700 гр.

2К17315

Играчка Сензорна топка 
Содржи 4 парчиња различни бои и текстури за стимулирање на видот и допирот кај малите 
деца. Комплетот вклучува и 5 коцки Clemmy кои треба да се вметнат и извадат од топката 
преку перфорираниот дел. Идеален за развој на детските сетила, мануелни вештини и 
моторна координација. Се пере со неутрален сапун на ниски температури. 6 - 36 месеци

2К17689



Играчка   
Убава мала количка во форма на слон која секогаш можете да ја носите со себе, за да им 
даде живот на неверојатните авантури што треба да се градат! Содржи 10 меки Clemmy 
коцки. Капакот е удобна основа за играње, но е и практична рачка за влечење на слонот. 
Внатрешната преграда ви овозможува да ги складирате сите коцки откако детето ќе заврши 
со играњето. Ја поттикнува умешноста, моториката и имагинацијата на децата. Целна 
возраст 10-36 месеци

2К17697

Играчка 
Четири весели мали риби за фаќање. Нив ги ставате во чамецот според нивната боја! 
Класична игра е едноставна, употреблива и забавна за најмалите, овозможувајќи им да 
развијат координација и да тренираат логично размислување. Играта има префинет дизајн, 
меки бои и е направена од рециклирана пластика .Риболовниот стап со магнетна линија е за 
едноставно и непосредно ракување. Корпата е исто така пловечки чамец, и може да се користи 
за играње и додека малите се капат. Целна возраст 12 + месеци

2К17688



Играчка    
Забавно дрво со многу лизгалки, топки и врати кои ќе им помогнат на малите да развијат 
логично размислување, рачна координација. Изработено од рециклирана пластика. Трите 
топки, секоја со различна големина, завршуваат внатре во багажникот. Координација рака-око 
(вметнување топчиња во дупката) и логично размислување. Весел, шарен и забавен дизајн 
за деца .Целна возраст 12-36 месеци.

2К17687

Подлога за бебе со дадатоци 
Шарена подлога за лежење со многу активности кои детето може да ги прави со своите 
родители или самостојно. Птицата испушта звуци а музиката е специјално развиена за да 
му донесе благосостојба на детето. Меката опашка на лисицата е совршена за скокотлива 
игра. Сонцето е огледало за поттикнување смеа и самопрепознавање, бувот ве кани да 
играте. Облаците шират звук на дождот, додека меките привезоци се совршени за фазата на 
никнување заби. Целна возраст 0 + месеци

2К17247



2К17229

Играчка Коњче  
Шарена мини-теретана со многу физички активности за да ги забавувате вашите најмали 
деца и да ги поддржувате додека ги развиваат своите сопствени способности. Игра полна 
со додатоци дизајнирани да ги забавуваат децата во најраните месеци од нивниот живот.  
Возрасна цел 0 + m, големина на кутијата 59 x 41 x 6, тежина 970 гр, потребна е батерија SI, 
вклучени батерии 3 AG13 / LR4

Играчка интерактивен воз  
Возот  се движи низ забавна патека која е исто така играчки сет . Возот се движи на патување 
исполнето со фантазија со своите пријатели: куче, крава, зајак и пајче.Кога возот оди, фармата 
оживува: стрелите се креваат, воденицата почнува да се врти, пајчето ги испуштаа своите 
карактеристични звуци и плива во езерцето и вртелешката. Стимулира рачни вештини, 
координација рака-око и имагинација. Возраст 12 месеци.

2К17385



2М859441

2М856563

Бебешка Играчка 

Подлога за играње 
со музика и 
звуци - Зоолошка 
градина 

2М010540

2М010175

Подлога за играње со 
музика и звуци - Фарма 

2М687916



2М005532

Играчка бебе гимнастика  2М030558

Играчка подлога за играње за бебе
 



2М414148

Играчка, бебе гимнастика Играчка, бебе гимнастика

2М430939



2Ф58451

Бебе подлога за играње 
Големина на душек: 63cm X 78cm * Симпатичниот тепих за играње со бебиња го поддржува 
развојот на визуелните вештини на вашето бебе со живи бои и шари со висок контраст. * 
Благодарение на практичната функција за преклопување, каде и да го однесете тепихот за 
играње, вашето бебе се чувствува удобно и безбедно како да е во својот дом. * Вашето бебе 
може да лежи и да си игра на тепих, да се забавува лежејќи на стомак и ќе има пријатни 
моменти со глодалки, штракалки и животински фигури.

2М677908

2М87182

Бебе нишалка

Бебешка подлога со 
топчиња во форма на желка 



Бебе подлога со колички Funny Wheels

Играчка колички Funny wheels

2Ф58772

2Ф59083

2Ф59106

Бебе подлога со активности 3 во 1
Тепихот со автомобили помага да се развијат моторните вештини, координацијата, препознавањето 
на боите и формите. Лесен за складирање и транспорт. Димензии: 49 x 34 cm Забелешка: Ние се 
стремиме да бидеме што е можно попрецизни во описите на ставките и не можеме да гарантираме 
дека сите описи се целосни и без грешки. Ви благодариме за разбирањето.



2Д621832

Играчка тропалка
Играчка музички инструмент

2Д621833



2Д621834

Играчка музички телефон

2Д621835

Играчка музичка тропалка



2Д621837

Играчка со активности

2Д621838

Играчка музички телефон



2Д621837

2Д621837

Играчка со активности

Играчка со активности

2Д621846

2Д621845

2Д621843Играчка, музичка краба

Играчка со звук и светло

Играчка со звук и светло



2Д621847

Играчка, музичко возило

2Д621848

Играчка кула, со топчиња



2Д622022

Играчка тропалка, со звук и светло - 12

2Д622023

Играчка тропалка, со звук и светло



2Д621907

Играчка сет за риболов, 21 пар.

2Д621909

Играчка сет за риболов, 27 пар., со звук и светло, 25x4,8x29,5cm .



2Д621910

Играчка сет за риболов, 27 пар., со звук и светло, 25*4,8*29,5cm.

Играчка пијано

2М029064

Играчка чекан

2Д621840

2Ф55801

Едукативна играчка за најмалите  - желка 
“Едукативната желка му помага на вашето дете да ги развие своите ментални и физички вештини со 
поставување на тие форми на вистинското место. 
· Оваа симпатична едукативна желка му помага на вашето дете да препознае облици и бои. 
· Едукативната желка развива координација на рака-око, и ги поттикнува да препознаваат бои и 
форми. 
· Количина на парче производ: 8 парчиња 
· Големина на пакувањето на производот: 23x33x8 cm 
· Погоден за деца од 12 месеци и повеќе. 
· Прочитајте ги предупредувањата на кутијата пред вашите деца да го користат производот, 
препорачуваме родителите да го прочитаат.”



2М55474

2М55795

Бебе играчка - геометриски 
фигури
 Комплетот се состои од 
вкупно 27 парчиња. Ги развива 
моторните вештини на вашите 
деца и вештините за решавање 
проблеми.Тоа е специјално 
дизајнирана едукативна алатка 
за најмалите да ги научат 
основните геометриски форми 
и основните бои. Им помага 
на најмалите да ја развијат 
координацијата на рацете и 
очите. Погоден за возраст од 1 
до 3 годишна возраст.

Бебе играчка едукативна - пеперутка
“Оваа симпатична едукативна пеперутка му помага 
на вашето дете да препознае облици, бои и да развие 
координација рака-око. Едукативниот сет пеперутка 
ја подобрува координацијата рака-око и го поттикнува 
детето да препознават бои и форми. 
Содржи: 22 Парчиња.Предупредување: Не е погодно за 
деца под 12 месеци.”.jpg

2М55832

Бебе играчка, камион 3 во 1 
“Играчки од 0-3 години, едукативни играчки, едукативен сет камион,”
физичка координаци. Возраст 6-36 месеци.


