
  Надворешни 
Игри/Реквизити



2Д621983

Играчка 

Дувалка за меурчиња од сапуница со 
изненадување - Дино 

2С2679

2Д622024 

2Д622024

Играчка, топка 
за правење 
балони од 
сапуница

Играчка, топка 
за правење 
балони од 
сапуница

2М026452

Играчка пиштол



Јаже за скокање 225 см.

Jаже за скокање

Играчка ракета, 38*11,5*17см

2Д621771

2М51847

2Д621755



2Д621981

Играчка сет за куглање, 40*10*37,5см. 

Играчка сет за голф, 56,5*7,5*26,5cm .

2Д621974

        2М26898

        2М26898

Сет кегли

Играчка, куглана

Играчка сет за голф2М68303



Играчка сет рекети

Рекети за бадмингтон

Рекети за бадмингтон

Играчка сет рекети

2Д621976

2М70909

2М70992

2Д621980

2Д621980.jpg



Фудбалска топка Роналдињо, бр.5

Фудбалска топка Роналдињо,мини

Фудбалска топка

Фудбалска топка данлоп, бр.5

2М61343

2М61350

2М69511

2М46362



Лулашка Тобоган детски

Тобоган детски 140*81см.

Тобоган 180*64*110см.

2М09603 2М10500

2М19664

2М08323



Игра - школка со кругови

Играчка, табла за кошарка 
38*28см.

Играчка кошарка, 
32,5*8*38,5см

Играчка, рамка 
за гол + топка, 
57*4,6*16см.

Друштвена игра, балансирање со топка

2М62650

2Д6214032Д621973

2Д622013

2М01065



Играчка косилка за трева 

2Д622000

Играчка сет за риболов 

2М45898



Сет за на плажа 7 парчиња 

Играчка сет за на плажа, 9 
пар., 28*22*18,5см. 

Играчки, сет за на плажа, 7 
пар. 

2М86490

2Д621982

2Д622010



Сет за на плажа, 
6 парчиња, 
21,5*7*28 см 

Играчки - сет за на плажа 

Сет за на плажа, 6 парчиња, 
21,5*7*28 СМ

2М39728

2Д621754

2Д621768

2М70958

Кофичка за на 
плажа со додатоци 



Играчка шатор Спајдермен

Детски шатор кој можете да го користите дома, во градината или во кампот. 
Водоотпорен е, може да се избрише и лесно се пере во топла вода без промена на 
бојата. Децата можат да ја затворат и отворат вратата од шаторот кога сакаат за 
време на нивните игри. Има двонасочен влез и излез. Димензии: 100 x 100 x 68 cm

2М58031

Играчка шатор супермаркет

Пренослив шатор за играње на супермаркет. Големина на шатор: 100 x 100 x 70 cm. 
Им помага на децата да поставуваат игри преку развивање на нивната имагинација 
и вештини за улоги. Благодарение на неговата лесна инсталација, децата ќе се 
забавуваат дома или во градината.

2Ф59397



Играчка шатор, принцези

Димензии :100*100*68

Детски шатор

2М58000

2Л89017

Играчка - боксерска вреќа со 
ракавици

Играчка - боксерска вреќа со 
ракавици, А6

2М34299

2Д621770

Играчка сет за бокс



2Д622028

Играчка, пиштол на вода, со звук и 
светло 22*6*19,8см. 

2Д622029

Играчка пушка со топчиња



 2Д621762

Друштвена игра пикадо, 43*27*3,5см 

 2Д621978

Играчка, столче со играчки за на плажа, 28*22*18см



 

Подлога за играње на песок - кујна

2С2167 2С2181

2С2884
2С2174

Подлога за играње на песок - кујна Подлога за играње и торба - сафари 

Забавна игра - јога 


