psychomotorika

Novinka

Katchball

Pavouk

Míč s nožkami, které usnadňují jeho zachycení. Při kutálení fungují jako brzdy, takže
míč se nezakutálí pokud se vám nepodaří
jej chytit.
7-10235
294,- (14,70 €)

Nejsnadnější míč na chytání. Míč je velmi lehký
a snadno se chytá a hází. Pomáhá budovat
sebedůvěru v motorické schopnosti a rozvíjí
koordinaci zraku a pohybu.
Je barevný, originální a dlouho udrží dětskou
pozornost.
7-10236
156,- (7,80 €)

Balloon Ball

Míček je lehký aby plaval, ale zároveň pevný na házení
a kopání. Strč balónek do obalu a nafoukni.
Dodáváme v sadě 4 obalů a 12 balónků.
7-11561
889,- (44 €)

Yuck-E-Medicine míč

Každý míč je jedinečný a barevně odlišný, barva zároveň označuje hmotnost
míče. Uvnitř míče je přesně vyvážená směs polymerových míčků volně plovoucích
v náplni z netoxického gelu. Tímto způsobem získává míč Yuck specifické
vlastností jako je například přizpůsobení se tvaru lidského těla.
6-10081 1kg žlutý, průměr 12cm
480,- (24 €)
6-10208 2kg zelený, průměr 16cm
924,- (46,20 €)
6-10209 3kg fialoví, průměr 20cm 1373,- (68,65 €)

Míče Success

Novinka

Míče příjemné na dotek, vynikající cvičební
pomůcka. Míče jsou naprosto bezpečné, nehrozí
žádné zranění. Sada 6ks.
7-11733 průměr 10cm
279,- (13 €)
7-11752 průměr 15cm
568,- (28 €)
7-11753 průměr 22cm
773,- (38 €)

Míč Sensation Ball

Grabballs

Ideální míče pro házení a chytání. Mohou být také používány jako míčky
na bowling. Sady po 6 ks
7-10123
10cm
1 419,- (70,95 €)
7-10603
21,6cm
2 432,- (121,60 €)

Transparentní míč se dvěma malými míčky
uvnitř.Když se míč kutálí, míčky zároveň vidíte i
slyšíte. Malé míčky vychylují těžiště velkého
míče, takže ten se pak pohybuje
nepředvídatelným směrem.
Průměr 17,8cm. Hmotnost 90g.
7-11565
268,- (13 €)

Novinka

Slomo Bump Balls - sada 6ks

Velice lehké míče, které zvolna plují vzduchem.
Pomalejší pohyb umožňuje snadnější sledování
pohybujícího se míče a zvyšuje tak pocit úspěchu.
7-11591 průměr 18cm hmotnost 170g 1 166,- (58,30 €)
7-11601 průměr 10cm, hmotnost 80g
631,- (31,55 €)
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Míč Kometa

Novinka

Míč je vyroben z barevné PUR pěny a v kombinaci s připojenou stuhou umožňuje snadnější sledování i chycení míče.
7-10118 sada 6 ks
807,- (40 €)

všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

