různá rehabilitace
Tunel

Stavebnicové prvky.

Nezbytné pomůcky při hodinách tělesné výchovy. Pomáhají rozvíjet koordinaci
základních pohybů při lezení a šplhání. Vhodnou kombinací prvků je možné upravit
obtížnost sestavy. Bezpečný kontakt se stavebnicí zajišťují použité materiály:
PUR pěny s vysokými hodnotami RE (hmotnost a odpor proti stlačení) a polyetylénové
desky, které jsou natolik měkké aby zabránily úrazu, zároveň však jsou pevné
a poskytují dostatečnou oporu při cvičení. Takže například PUR švédská bedna může
být použita i pro žáky na druhém stupni ZŠ. Materiály splňují normy EN ČSN pro
tělesnou výchovu. Stavebnicové prvky jsou díky nízké hmotnosti dobře ovladatelné
i pro malé děti.

Klín

Schody

Polokruh
Válec
U blok

Šestiúhelník
Švédská bedna
Jednotlivé díly švédské bedny mají
na spodní straně antismyk, který
zabraňuje jejich nežádoucímu posouvání.

SESTAVY

7-10036 Dětská stavebnice:Klín malý 60x60x30cm

1 448,- (72 €)

7-10037 Dětská stavebnice:Schody - 3 stupně, 60x60x30cm

1 946,- (97 €)

7-10038 Dětská stavebnice:Válec - 120x30cm

2 042,- (102 €)

7-10039 Dětská stavebnice:Most - 60x30x30cm

všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

1 371,- (68 €)

7-10040 Dětská stavebnice:Švédská bedna 3 dílná,130x90x120 cm

15 504,- (775 €)

7-10041 Dětská stavebnice:Švédská bedna 4dílná,130x90x120 cm

19 184,- (959 €)

7-10042 Dětská stavebnice:U blok, 60x30x60 cm

2 105,- (105 €)

7-10043 Dětská stavebnice:Polokruh, 60x30x60 cm

3 113,- (155,60 €)

7-10044 Dětská stavebnice: Žíněnka ultralehká, 160x60x6 cm

1 812,- (90,60 €)

7-10045 Dětská stavebnice:Šestiúhelník 60x30 cm

2 775,- (138,70 €)

7-10046 Dětská stavebnice:Tunel 60x60x80 cm

4 236,- (211,80 €)

7-10047 Dětská stavebnice:Trám 120x30x30 cm

1 978,- (98,90 €)

7-10048 Dětská stavebnice:Švédská bedna 3 dílná malá 85x75x60 cm

7 305,- (365,20 €)

7-10049 Dětská stavebnice:Kolo 30x60cm(průměr)

2 329,- (116,40 €)

7-10050 Dětská stavebnice:Schody - 5 stupňů 120x60x60 cm

4 243,- (212,10 €)

7-10051 Dětská stavebnice:Klín velký 90x60x30 cm

2 201,- (110 €)

7-10052 Dětská stavebnice:Klín velký sklápěcí - 160x 60x100 cm

5 645,- (282,20 €)

7-10053 Dětská stavebnice:Flexi blok velký 76x85x66 cm

7 366,- (368,30 €)

7-10054 Dětská stavebnice:Flexi blok střední 66x75x66 cm

6 049,- (302,40 €)

7-10055 Dětská stavebnice:Flexi blok malý 55x65x66 cm

5 465,- (273,20 €)
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