פעילות חוץ

קטלוג
פייר פליי
2 0 1 8

1

פעילות חוץ

טירת צ'יקו 30001
טירת ענק  +מגלשה ובית גדול
 155ס"מ 292*155*170

פעילות חוץ

3-20

בניה והרכבה

21-28

משחקים חינוכיים

29-36

משחקי דמיון

37-43

פעוטות והתפתחות 44-46

3

פעילות חוץ

פעילות חוץ

בית אדו 7328
בית לחצר תוצרת קוריאה
114*114*121

משטחי פאזל רכים 703154
שטיח רך  13מ"מ  50*50ס"מ
מגיע במגוון צבעים

עלה ורד גי'רף 1501

נדנדה  3מצבים 1422

עלה ורד  2מצבי גובה
120*30*20

מגיל  6חודשים עד גיל 7
תוצרת קוריאה

מרכז פעילות גופנית
צ'יקו 30304
217*100*115
טיפוס ,גלישה וזחילה

מתקן נדנדות צ'יקו 30301
245*220*205
מגיע עם  2נדנדות:
נדנדה בטיחותית לילדים מגיל שנה ונדנדת
מושב לילדים מגיל 3+
ניתן לקבע את המתקן ,מגיע עם יתדות.

זחל מנהרה 6288
217*1.00*1.08

4

כיפת טיפוס PRO 9100

מנהרה צבעונית מתקפלת 2560

מידות :גובה  118רוחב  170ס"מ
קל להרכבה ,בטיחותי ,מבנה חזק ויציב
מקסימום  80ק"ג מקסימום  3ילדים

240*60

5

פעילות חוץ

פעילות חוץ ופנים

תוחם פעילות EDU 8011

ביבמה במדרון 50466

סולם דילוג  6שלבים 676

תוחם פעילות צבעוני
116*116*60

עם משענת ומקום לרגלים
בימבה42*26.5*55 :
מדרון33*71*274.5 :

 2מצבים :שטוח או עומד,
קפיצה או דילוג

תוחם פעילו בז' 7315
תוחם פעילות עם מראה
116*116*60

כורסאות צ'יקו 30004

ספה צ'יקו 30005

52*33*45

82*33*45

תוחם פעילות  6צלעות 3618
תוחם פעילות מלבני או משושה
עם פקקים נגד החלקה
160*80*60

שולחן פיקניק ל 6-ילדים ,דו צדדי
צ'יקו 30700
105*100*55
שןלחן פיקניק לשישה
שולחן פינג פונג
קליעה למטרה

6

7

פעילות חוץ

8

פעילות חוץ

מולטו קרוס אקסטרים 10242

מולטו קרוס

ביבמה כלב המקורית 4421

ביבמה כבאית 50406

גובה מושב  36ס"מ
70*39*54

8230
גובה מושב  33ס"מ
69*38*50

תוצרת קוריאה
 3שנים אחריות
60*28*48

65*29*41

אופנוע מולטו פרימיום 12221

מולטו קרוס אוולושן 6205

גובה מושב  33ס"מ
74*32*47

גובה מושב  34ס"מ
71*40*50

תלת אופן אורבני 12209

אופנוע אדוונס ענק 14206

מושב אגרונומי ,בסיס וארגז יציקה אחת
מגיע בשלושה צבעים :כחול ,אדום וירוק
76*52*52

 92*63ס"מ גובה מושב 40 :ס"מ
לגילאי 5-6

ביבמה למדרון 51466

בימבה מנהלים 50346

מתאימה לכל סוגי המדרונות
60*26*40

73*29*43

בימבה דובונים 603

בימבה דינוזאור 3201

קיים במגוון צבעים
52*26*36

64*30*42

בימבה חוף אלק' מנגנת 8207
צבעים שונים
68*30*48

9

פעילות חוץ

פעילות חוץ

6993 כרכרה

18201 קורקינט

17603 משאית מיחזור אשפה

17602 משאית מהפך

54*30*23
 ק"ג100-כושר העמסה כ

 בכחול/  מגיע באדום,יציב
84*32*78

45*20*27

43*20*23

MOLTO Y CIA, S.A.
Avda. de Azorín, 18
03440 IBI (Alicante)
Tlf: 96.655.40.88
Fax: 96.555.39.90

18606 -

ITEM NO.

MOLTO Y CIA, S.A.

13/03/2018

DATE

Avda. de Azorín, 18
03440 IBI (Alicante)
Tlf: 96.655.40.88
Fax: 96.555.39.90

ISRAEL

FAIR PLAY, LTD.

CUSTOMER

POLICE CAR

NAME

ITEM DESCRIPTION

CUSTOMER

FUNNY POLICE CAR.

ITEM NO.

13/03/2018

DATE

ISRAEL

FAIR PLAY, LTD.
18605 -

FIRE TRUCK

NAME

ITEM DESCRIPTION

PACKAGING
FUNNY FIRE TRUCK.

CARTON BOX
8410963186062

GENCOD

PACKAGING

95030095

TARIFF

BATTERY

QTY

N

INCLUDED

+1 year/s

AGE

CARTON BOX

MEASSUREMENTS
Inner Box (cm.)
L

W

45.50

20.00

CONTAINER

H

27.00
- m.

Weight

Master Carton (cm.)

Pcs/

Weight

Vol.

Pcs/

(Kg.)

L

W

H

Item

(Kg.)

(m3.)

(m3.)

L

W

H

2.80

47.00

41.50

56.00

4

11.20

0.1092

36.63

44.50

20.00

27.00

Pcs. Container 40' HC:

2,381

Pcs. Container 20':

1,062

Pcs. Container 40':

2,161

18606 מכונית משטרה
NET PRICE-Fob VALENCIA:

6300 מריצה

6510 מכסחת דשא

 ס"מ70
72*28*30

55x27x48

84 סוס פוני קופץ

Assembled Toy (cm.)

10.12 EUR

46*20*27

8410963186055

GENCOD

95030095

TARIFF

BATTERY

QTY

N

INCLUDED

+1 year/s

AGE

MEASSUREMENTS
Inner Box (cm.)
L

W

43.00

19.50

CONTAINER

-

Weight

H

(Kg.)

22.50
m.

2.50

Master Carton (cm.)

Pcs/

Weight

Vol.

Pcs/

Assembled Toy (cm.)

18605 כבאית מולטו
L

44.00

W

H

42.00

46.00

Pcs. Container 20':

Item

4

1,365

(Kg.)

(m3.)

10.00

0.0850

Pcs. Container 40':

(m3.)

L

W

H

42.50

20.00

22.00

Pcs. Container 40' HC:

3,059

47.06

2,777

 סולם+
43*20*23 :גודל

NET PRICE-Fob VALENCIA:

10.12 EUR

6084 מערבל בטון

6081 משאית אשפה

48x27x20

53x25x19

6096 טרקטור שופל

6086 מיכלית כיבוי

62x25x23

52x26x20

362 בימבה חרק דמויות
בימבה ג'וק מתקפלת מגיל שנה

11

10

פעילות חוץ
בולדוזר פירוק והרכבה 97705

מגוון רכבים לפעוטות 826133

אורך  30ס"מ

 3רכבים משוך וסע לפעוטות בתיק.

פעילות חוץ
משאית מהפך ענקית 4069

משאית גדולה 6030

47*30*37

 40*24*26ס"מ

מגוון רכבים לפעוטות 826131
 12רכבים משוך וסע לפעוטות במעמד.

הליקופטר פירוק והרכבה 97155

מגוון רכבי עבודה 6233

אורך  30ס"מ

 12במארז  -מידות

תלת אופן מתכת 9931
קיים ב 2-גדלים "12" , 10

משאית מהפך 6250
 46*18*21ס"מ

קטר פירוק והרכבה 97225

מגוון רכבי פרוק והרכבה 97045

אורך  30ס"מ

 3דגמים

משאית בינונית אנדרוני 6040

מערבל בטון אנדרוני 6045

40*17*20

40*17*20

חניון מולטו  3קומות 418

שטיח זהירות בדרכים 5551

כולל מעלית (לא כולל רכבים)
58*41*48

124x60

שטיח זהירות בדרכים 5540
158x90

12

13

פעילות חוץ
 4תבניות ברשת 3609

כף גרעינים 4203

 12*12ס"מ

 23ס"מ

תבנית עוגה 3615

כף ומגרפה ענק 4402

 12*12ס"מ

 55ס"מ

פעילות חוץ
תבניות קפקייקס עם כף לחול 3401

סט תבניות  +כף ומגרפה 3402

קליעה למטרה 7510
תוספת של  5טבעות צבעוניות 7511

תבניות גלידה וכף לחול 3405

47*47*11

משפך קטן  0.5 4087ליטר

כף בינונית 4410
 41ס"מ

משפךגדול  1.2ליטר 4085

שבשבת גלגל אחד 1240

שבשבת  2גלגלים 1232

שבשבת  3גלגלים 1233

 14*25ס"מ

 13*28ס"מ

 13*40ס"מ

מגוון כלי גינה ידיות עץ 4200
38*26*77

גוגו (בואינג) 7900

דיאבלו 7060

דלי עגול 401

 35ס"מ

 17*16ס"מ

ניתן לרכוש בנפרד
משפך גדול  2ליטר 4077

 4220מגרפת עלים  75ס"מ
 4222מגרפה  64ס"מ

דלי טירה 404
 16*16ס"מ

14

15

פעילות חוץ

פעילות חוץ
מתקן כדורסל 670
קוביות מספרים ספוג 435

קובית ספוג  20ס"מ 5971

מספרים  10 ,1-6ס"מ

קןביות מספרים ספוג 123

כדור תחושות גדול בקופסא 705176

מספרים  15 , 1-6ס"מ

 20ס"מ

כדור תחושות גדול בשקית 700176
 20ס"מ

מתקן קליעה לסל נייד,
לפיתוח אומדן מרחקים וחוזק.

כדור פזיו 056
קוטר  75ס"מ

כדור אוזניים 511

כרית בייגלה 361
כרית תחושות עם חור לפיתוח יציבות ושיווי משקל.

כדורים תחושתיים
 - 44סט כדורים תחושתיים שקופים  20ס"מ.
 - 044סט כדורים תחושתיים שקופים  15ס"מ.

כדור קפיצה .קוטר  45ס"מ.

כדור ספוג גדול  20ס"מ 5960

צלחת איזון 156

טבעות הטלה זוזים 79

צלחות איזון לפיתוח מיומנויות לשיווי משקל

טבעות הטלה תחושתיות
קוטר  18ס"מ

כדור קוצים  20ס"מ 702
כדור ספוג בינוני  13ס"מ 5976

כדור קוצים  15ס"מ 701
כדור קוצים  10ס"מ 703

טבעות הטלה 671

חצאי כדורים תחושתיים 675

טבעות גומי להטלה .קוטר  18ס"מ

סט  6חצאי כדורים תחושתיים רכים לפיתוח
מוטוריקה עדינה ,שיווי משקל וזריזות.

 4כדורי תחושה קטנים
במארז 705174

גביע תפוס ת'כדור 63026
לפיתוח מוטוריקה ,קשר יד  -עין

טבעות דילוג 63060
 6טבעות דילוג לפיתוח קפיצה וקואורדינציה

16

כרית פיתה 427

שקיות מישוש 507

כרית קוצים דו צדדית לשיווי משקל.
קוטר  34ס"מ

סט  6שקיות מישוש ותחושה

17

פעילות חוץ

פעילות חוץ

בילבו 43001

ערכת שיווי משקל 63021

מתקן חול ומים אדיושפ 700090

שולחן חול מים  8900אנדרוני

לפיתוח תנועתיות ושיווי משקל
גודל39*39*22 :
משקל 750 :גר'

 6קורות מחוברות לשיווי משקל ,צעד בטוח
50*10*10

אמבטיה לחול ולמים
גודל57*49*15 :

שולחן חול ומים מחולק ל + 2-אביזרים
72*53*45

סט מעמד  +אמבטיה 700001

 6צבעים לאמבטיה מחיקים על בסיס סבון ומים

ערכת שיווי משקל חביות 63022
קורת שיווי משקל ברווז 440

צבעי אמבטיה 909006

צעד בטוח 6 ,חביות מחוברות בחבל
לפיתוח שיווי משקל  ,קוטר  22גובה  13ס"מ

קורת עלה ורד לפיתוח שיווי משקל
 60*13ס"מ

בסיס אונברסלי מוטות וחישוקים 674
מעמד 700002
זוג קביים גדולים 908

צעד בטוח 63023

כחול ,אדום וצהוב

קורות בעיגול  12יח'
ללימוד ופיתוח שיווי משקל

קוטר  18ס"מ

גודל57*50*65 :

קליפס 673
קליפס אוניברסלי 660

18

זוג קביים קטנים 705

כיפות סימון 109

סקוטר 136

לשיווי משקל כחול ,אדום ,ירוק וצהוב

 50כיפות סימון  20ס"מ

 30ס"מ

קוביה קטנה לערכת שיווי משקל 107

סט  12יח' חישוקי סימון 669

15*15*10

עובי 44 :ס"מ

19

בניה והרכבה

פעילות חוץ

קוביות רכות גמישות עם רכבת חיות
826110
 110יחידות
גודל 6.5*6.5 :ס"מ  12*6.5 /ס"מ

קוביות רכות  -נדבקות וצפות במים
716071
דמוי עץ ,עובי 3.5:ס"מ  80יחידות

קוביות רכות בתיק 7162
גדולות ,צבעוניות 48 ,יחידות

7162-1
 48קוביות סול דמוי עץ

קוביות רכות וגמישות
 26 826026יחידות
 52 826052יחידות

716076
צבע ,עובי 3.5:ס"מ  80יחידות

 661קנווס  32ס"מ
 662מוט עגול  70ס"מ
 663מחבר מפרקי למוטות וחישוקים
 664חישוק עגול שטוח  34ס"מ
 665חישוק עגול שטוח  58ס"מ
 666חישוק משולש  34ס"מ
 667חישוק מרובע  42ס"מ
 104קורה לשיווי משקל 60*15*2.5
 105קוביה לשיווי משקל 30*15*10
20

קוביות מולטו ,משאית עבודות עפר
16475

קוביות מולטו ,כבאית 16477
 25יח'

 25יח'

 106מוט מחבר קורה וקוביה  7ס"מ
 668מוט עגול  1מטר
 669סט  12חישוקי סימון  44ס"מ
 673מחבר  XLאוניברסלי למוטות וחישוקים
21

בניה והרכבה
קוביות משתלבות ענקיות אדיושייפ

 26 806026יחידות ,גודל קוביות 11.5*11.5*9
 50 806050יחידות ,גודל קוביות 22*11.5*9

קוביות ענקיות גדולות אדיושייפ
 16 700145יחידות
 32 700140יחידות

בניה והרכבה
קוביות מוצקות 35100

 50קוביות 5535

עובי  35מ"מ ,סט של  46קוביות גדולות עשויות עץ
מלא במגוון צורות.

קוביות שולחן בעובי  20מ"מ
 36טבעיות  24צבעוניות

עובי  11ס"מ
גודל11*40 ,11*10 :

קוביות נבובות 4029

קוביות מולטו ,רכבת  70חל' 16470

 29קוביות נבובות ענקיות
מתוכם  4קוביות עם גלגלים לבנית רכבים ,עגלות
כושר משא  50ק"ג
גודל קוביות עם גלגלים 30* 25 * 13

MOLTO Y CIA, S.A.

27/02/2018

Avda. de Azorín, 18
)03440 IBI (Alicante
Tlf: 96.655.40.88
Fax: 96.555.39.90

DATE

ISRAEL

FAIR PLAY, LTD.
BLOCKS BAG 150 PCS.

CUSTOMER
12464 -

NAME

ITEM NO.

ITEM DESCRIPTION
BLOCKS BAG WITH 150 BLOCKS IN DIFFERENT SHAPES.
PACKAGING
PVC BAG

קוביות דמוי עץ ענקיות רכות 726032

95030095
+1 year/s

 32יחידות עובי 7 :ס"מ ,גודל קוביות 7*7
 36יחידות עובי 7 :ס"מ ,גודל קוביות 30*15

AGE

 32יחידות עובי  13ס"מ

22

TARIFF

BATTERY

QTY

 150קוביות מולטו בתיק 12464
 80קוביות מולטו בתיק 12461
)Assembled Toy (cm.

Pcs/

Vol.

)(m3.

)(m3.

)(Kg.

0.1150

11.32

L

H

W

21.00

58.00

2,261

Pcs. Container 40' HC:

32.00

11.70 EUR

קוביות טקסטורה ענקיות 710140

N

INCLUDED

34.78

2,052

8410963124644

GENCOD

Weight

Pcs. Container 40':

Pcs/
Item

4

1,009

MEASSUREMENTS

)Master Carton (cm.
H

W

73.00

37.50

Weight

)Inner Box (cm.

L

)(Kg.

H

W

L

42.00

2.58

0.00
m.

0.00

0.00

Pcs. Container 20':

-

CONTAINER

NET PRICE-Fob VALENCIA:

קוביות נבובות 3048
 48קוביות נבובות ענקיות לבניה ויצירת דגמים
גודל קוביות15*15*9 / 30*15*9 :

23

בניה והרכבה
סט הרכבות סולמות עם גלגלים 303
 112חלקים במיכל

מכלי אכסון
 - 101מיכל קטן 28*12*20
 - 102מיכל גדול 40*14.5*28
 - 103מיכל 40*20*28 XL

סט הברגות עם גלגלים
 83 - 335יחידות במיכל
 160 - 333יחידות במיכל

הרכבת אטומיום

0 32 - 223חלקים במיכל
 160 - 225חלקים במיכל

בניה והרכבה

הרכבת מגדל פיזה

הרכבת משולשים

 290 - 076יחידות במיכל
 800 - 6332גר' בשקית

 160 - 315חלקים במיכל
 320 - 316חלקים במיכל
 - 6131משולשים בשקית  800גר'

הרכבוואקום 263
 42חלקים במיכל

מערכת גלגלי שיניים 783

הרכת צינורות וגלגלים

 340חלקים 4 ,משטחי עבודה ודגמים במיכל

 144 - 213חלקים
 - 6042צינורות  +גלגלים בשקית  800גר'

סט הברגות לבוגרים לארבעה 103C
מכיל מברגים ,כלי עבודה ודגמים.
כל סט מגיע במזוודה.

הרכבת אצבעונים רכים 082

סט כפתורים גדולים לארבעה 107F

 60יחידות בצנצנת

 192חלקים 4 ,משטחי עבודה שקופים 12 ,דגמים

הברגות ענק 6034
הרכבת הברגות גדולים בשקית  800גר'

24

25

בניה והרכבה

סט הרכבת פטריות 750

הרכבת יתדות 6400

מגוון פטריות עם  4לוחות ודגמים
 4 - 750-1לוחות בשקית
 - 752שקית פטריות קטנות  500גר'
 - 753שקית פטריות בינוניות  400גר'
 - 754שקית פטריות גדולות  300גר'

הרכבת יתדות לארבעה בשקית,
 4משטחי עבודה 512 ,חלקים  +דגמים

בניה והרכבה
ריבועון קטן לארבעה 751

ריבועון ענק לארבעה 107E

מארז מוזיאקה עם  4לוחות ודגמים

 4משטחי עבודה לארבעה 400 ,חלקים
 12כרטיסי דגם במיכל

הרכבת יתדות ליחיד 6114
משטח עבודה  +דגמים בשקית

הרכבת תולעת בשקית 6333

ריקמת הפלא 522

 800גר'

 4משטחי עבודה  +שרוכים ,עטים ודגמים

6123

השחלת רכבים 6117

מוזאיקה ליחיד באריזה 490 ,חלקים

 8יחידות

523
תוספת  6עטים לרקמת הפלא

הרכבת קוביות תואם לגו 6337

הרכבת מטריציות כפתורים קטנים 295
 6משטחים 1200 ,חלקים במיכל  +דגמים

מגוון מחברים טבעות 762
 60יחידות בצנצנת

משחק מוזאיקה ענק ליחיד 95083

השחלת טבעות בבועה 865004

 32חלקים 4 ,דגמים
21*30

השחלת טבעות בבועה ,פיתוח אחיזה ,מוטוריקה
וקשר יד -עין

הרכבת פרמידה תלת מימד 6313

השחלת חיות 6112

סט פרמידה בשקית

 8יחידות

התאמת צורות 6320
התאמת צורות ל 4-בשקית
 4משטחי עבודה  +דגמים

26

27

בניה והרכבה
פאזל חכם 525

לוח ציור מגנטי MagPad 2005

השחל והתאם צורה וצבע 11873

סופרים בלונים 20424

פאזל חכם  98חלקים ,עשרות דגמים
מגיל  ,5-99אפשרות בניה בתלת מימד

לוח ציור מגנטי במארז  12 +כרטיסי דגם

 4מעמדים 60 ,חלקים 24 ,דגמים במיכל.

45X26X4.6
טבעות בצבעים שונים ,חלקים מעץ עם המספרים ,1-10
וחלקים עם ציורי בלונים ,מבלון אחד עד עשרה בלונים.

הרכבת כדורים תרנגול 6137

הרכבת קשים במיכל
 400 - 221קשים בקופסא
 800 - 228קשים בקופסא
 200 - 6330קשים בשקית

חרוזים גדולים להשחלה 6053

הרכבת משושים 6138

חרוזים להשחלה בשקית  500גר'

הרכבת משושים בשקית  800גר'

 800גר' בשקית

28
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משש והתאם לפי דגם 905058

השחלת צורות 40100

 65חלקים.

השחלת צורות לפי דגם ,מכיל  2מעמדים,
 36חלקים  20 +כרטיסי דגם

התאמת צורות וחיות 21538

מאזנים את הקקטוס 4101

משחק התאמה של צורה וחיה ללוחית מתאימה.
שלב שני :זיהוי ע"י מישוש .מתאים מגיל שנתיים.
 20דסקיות צורה 20 ,חלקי וצורות חיות.

23.6x23.6x21.8
בסיס ו 18-חלקים ב 6-גדלים.

29

משחקים חינוכיים
התאמת והרכבת ינשופים תלת מימד
(מגנטי) 21410
 32חלקים מעץ 6 ,כרטיסיות דו צדדיות עם 12
דגמים שונים .מגיע בקופסת עץ.

התאמת והרכבת ינשופים (מגנטי)
21320
המשחק כולל  30חלקים מעץ 6 ,כרטיסיות דו
צדדיות עם  12דגמים שונים ,מגיע בקופסת עץ.

30

משחקים חינוכיים

התאמת ציפורים (מגנטי) 20720

לוח מגנטי גדול עם רגליים 20423

לוח מגנטי קטן 20823

המשחק כולל  30חלקים מעץ של גוף ,ראש,
כנפיים וזנב 6 ,כרטיסיות דו צדדיות עם 12
דגמים שונים .מגיע בקופסת עץ.

39.5x34x1.7
המבוך עשוי עץ (ציפוי אקרילי) ומיועד לשני
שחקנים .כולל חרוזי מתכת צבעוניים שנעים בקלות
במבוך.

29.8x29.8x1.6
המבוך עשוי מעץ ומיועד לשני שחקנים .המבוך
מכיל  8חרוזי מתכת צבעוניים שנעים בקלות במבוך
המכוסה בציפוי אקרילי ,שלושה מחסומים מגנטיים
ושני עטים מגנטיים.

הגן של גוגו 20920
המשחק כולל  8לוחות דגם.
סה"כ  31חלקים צבעוניים
במשחק.
מגיע בקופסת עץ לאחסון
החלקים.

התאמת פרחים (מגנטי) 20420

קוביות מגנטיות גוגו 50931

המשחק מכיל  37חלקים של פרחים מעץ
(חלקם מגנטיים) ו 6-כרטיסיות דו צדדיות עם
 12דגמים שונים מגיע בקופסת עץ.

 24קוביות מגנטיות מעץ מלא עם דגמים מגיע
עם תיק בד.

לוח מבוך מגנטי ספור ומיין 21305

מגדלי כדורים 21524

35.7x33.6x1.9
המבוך עשוי מעץ .מגיע עם  12כרטיסיות עבודה.

30x30x24
משחק קוביה ראשון מגיל
שנתיים .קוטר כדור 3.5
ס"מ .קוביה 24 ,כדורים
בארבעה צבעים 4 ,מוטות.

מסיבת פרחים 21127

מסיבת חיות 20925

ארבעה לוחות 36 ,דוגמאות פרחים בצורות שונות,
שתי קוביות (צבע וצורה) ותיק בד לאחסון).

המשחק מכיל ארבעה לוחות 2 ,קוביות משחק (אחת
לחיות ואחת לצבעים) 36 ,צלליות של שישה בעלי
חיים שונים ותיק בד לאחסון החלקים.
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משחקים דידקטיים

משפחות פרחים 20916

בונים אנשים 20908

21365c junior geo stix

מוטות גאומטריים 21364c geo stix

 32חלקים 12 ,כרטיסיות צדדיות 2 ,סטנדים ושרוך.

הערכה כוללת  27חלקים 12 ,כרטיסיות דגם,
 2סטנדים ושרוך השחלה.
מגיע עם תיק בד לאחסון.

משחק לפיתוח מוטוריקה וחשיבה יצירתית
קשר יד -עין
 200מוטות פלסטיק גמישים בצבעים שונים 10 +
מוטות  1/4 +ו 1/2 -עיגול 30 ,כרטיסים דו"צ  +דגם

 200מוטות פלסטיק גמישים בשמונה צבעים וב8-
אורכים שונים 20 .כרטיסי פעילות דו צדדיים גודל
המוטות מ 2.5-ס"מ עד  25ס"מ.

ספור ומיין לוח קיר+כרטיסי דגם 21641

לוח קיר מבוך בריסטולים 21405

המשחק תורם לפיתוח יכולות מוטוריות,
זיהוי צבעים וחשיבה לוגית

40x40x3.7
המבוך מיועד לתלייה על הקיר ועשוי עץ.
מיועד לשחקן אחד לעבודה עצמית .המבוך
מכיל בתוכו  16קריסטלין וכן מגיע עם 10
כרטיסיות דגם.

לוחות מיון והרכבה עם יתדות
( )pagesבינוניים 394908

לוח קיר מעגלים נעים 21546

הזז התאם  -לוח קיר 21030

43x34.3x4
מיון וספירה תוך כדי תנועה.
מתאים לעבודה על שולחן (במאונך
או במאוזן) או על קיר.
מגיע עם כרטיסיות עבודה.

41x41.3x5
הילדים יזיזו את הצורות שעל הלוח וינסו
להביא אותם למקום המתאים להן.

לוחות מיין והשחל עם יתדות ()pages
ענקיים 394921

לוחות מיון עם יתדות ()pages
קטנים 39470

 144פינים בששה צבעים ושלוש צורות 4 ,לוחות
 21x21ס"מ 12 ,שרוכים 14 ,כרטיסי דגם ,אידיאלי
לפיתוח מיומנויות מוטוריקה עדינה ,מנייה ,מיון
ודגמים .ליתדות חור לאורכם שמאפשר השחלה,
ספירה ובניית דגמים.

 1000פינים 12 ,כרטיסי דגם
 5לוחות לבניה  16x16ס"מ.

 200פינים  pagesבינוניים בארבעה
צבעים 4 ,לוחות  20x20ס"מ 12 ,כרטיסי
דגם.

משחק גומיות 20170
 6לוחות דו צדדיים (צד מרובע וצד עגול) בגודל
 20x20ס"מ בששה צבעים עם  120גומיות
 12 +כרטיסי דגם.
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משחקים חינוכיים

מלקחיים גדולים 1390

כלי עבודה לבצק ופלסטלינה 75060

משחק מגנטים 6049

ערכת צורות מגנטיות L30021

 12פינצטות בששה צבעים במיכל לתרגול
מוטוריקה עדינה ,דורש דיוק 12 .ס"מ

סט של שלושה כלי עבודה לבצק ולפלסטלינה
מפלסטיק איכותי .אורך  18.5ס"מ

 60מגנטים להרכבה ובנית דגמים במיכל.

 40צורות צבעוניות בעלות מגנט (עובי  8מ"מ)
 20כרטיסיות עם תמונות להרכבה באמצעות הצורות.

אני וגופי 526040

משחק לפיתוח חשיבה מתמטית 13206

 4מראות בצורות שונות ,התבוננות וחקר עצמי
28*3.5*31

מכיל  48חלקים ב 4 -גדלים שונים ,בששה צבעים.
 12כרטיסי דגם דו צדדיים .מומלץ לפיתוח מיומנויות
מוטוריות ,ספירה ובנית דגמים

 3מראות לאמבטיה בצורות 526023

מאזניים בסיסיים +משקולות 25993

24*4*22

עם יחידות משקל מפלסטיק ()25886
מאזניים לגן ובתי ספר עם  40משקולות
בארבעה צבעים וארבעה משקלים  29של  1גר'10 ,
של  5גר' 5 ,של  10גר' 5 ,של  20גר'.

אטבים ליבוש ציורים 89247

אותיות מגנטיות מעץ SK1423

 45אטבים עם שלושה שרוכים באורך  3מ'
במיכל .לפיתוח אחיזה ומוטוריקה  ,קשר יד-עין
וייבוש ציורים.

 60אותיות מגנטיות מעץ 2 ,אותיות מכל אות,
אותיות אהוי  3אותיות.
גובה אות  5.5ס"מ.

89427-1
 15אטבים  +שרוך  1באורך  3מ'

89427-2
 30אטבים  2 +שרוכים באורך  3מ'

34

חשבוניה L10049

ספרות מגנטיות מעץ L20005

רוחב  ,7.5אורך  ,23גובה  30ס"מ.

 60ספרות מגנטיות וסימני פעולות מעץ.
גובה ספרה  5.5ס"מ.
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צעדים ראשונים במטריצה שקד 31

תפישה ותפיסה של משחקי שקד 32

מכיל :לוח ריבועי בגודל  16x16ס"מ 36 .אטבים
קטנים ובטיחותיים 10 .כרטיסי פעילות תואמים2 ,
כרטיסי קואורדינטותללא דגם.
מתאים ל  1-4שחקנים.

 4לוחות המשתלבים ביניהם (בגודל  16x16ס"מ
כל אחד) 47 ,כרטיסי דגם תואמים בשלוש קבוצות
מדורגים מהקל אל הכבד .כל כרטיס מנוקב ואפשר
להניחו על הלוח או לצידו.
 150אטבים קטנים ובטיחותיים ב 6-צבעים.

משחקי דמיון
מטבח מאסטר שף אלקטרוני מולטו
15166
1.14x1.02x0.34

מטבח מולטו חדש 13154
57x28x82
כולל  12חלקים

כולל  21אביזרים

תפיסה ליחיד 37
צעדים ראשונים לבניית דגמים

דומינו אטבים שקד 30
מכיל :לוח עגול בקוטר  28ס"מ 28 ,אטבים קטנים
ובטיחותיים 4 ,מיכלים לבנים 1 ,שקית אטומה
שחורה.

מטבח סטודיו מולטו 15162

תנור  +כיריים אלקטרוני 37585

57x27x97
כולל  14חלקים

כולל  15חלקים מידות37*22*32 :

העץ הלץ 34
משחק הרכבה המאפשר התנסות באיזון ,שיווי
משקל ,אחיזה ומוטוריקה.

היער הקסום שקד 35
משחק הרכבה ל 4 -ילדים ,פיתוח מוטוריקה עדינה,
יכולת אחיזה ותפישה של סדרות ושוי משקל.

36

מדיח כלים אלקטרוני 36965

מקרר אלקטרוני 36955

כולל  28חלקים
 37.5*32*20ס"מ

כולל  25חלקים
 45.5*29.5ס"מ
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משחקי דמיון
קופה רושמת 40061

מכונת קפה 40146

כלי מטבח

רוחב  26אורך  16.5גובה 16
מתקן להעברת כרטיסי אשראי
רוחב  8.5אורך  6גובה 2.5

הסט כולל :מכונת קפה ,כוסות ,עוגיות ,בקבוק חלב
רוחב 10 :אורך 16 :גובה21 :

 - 60506סיר לחץ - 60505 ,קומקום4 - 60504 ,
קעריות - 60507 ,סיר גדול - 60509 ,סיר קטן,
 - 60510מחבת - 60512 ,ששת

טוסטר עץ 40147

מיקסר 40145

טוסטר ,שתי פרוסות לחם ,חמאה ,מלחיה ,ספל
וסכין
רוחב 11:אורך 20:גובה10.5 :

מיקסר ,קופסת סוכר ,קופסת קמח וביצה,
עוגיות
רוחב 10 :אורך 17.5 :גובה 19.5

סירי בישול 3413

עוגת יום הולדת 40004

12.7*21.6*3.6
סיר ,מחבת ,סיר קטן ,מכסה מעץ וכפות

עוגה של  5פרוסות המחוברות עם ולקרו
נרות ,קישוט שוקולד ,מגש וכף עוגה
קוטר מגש  14ס"מ

מחבת 60510
סיר 60509

קוקמקום 60505

 - 60500סט אוכל לארבעה
 - 60501סט  4צלחות
 - 60502סט  4כוסות
 - 60503סכום ל4-

סט כלים ברשת אנדרוני 2101

סט ארבע קעריות 60504
סט קפה 60511

סירים נירוסטה
 - 55516סט  4סירי נירוסטה עם אביזרים
 - 5557סט  3סירי נירוסטה ואביזרים
 - 55575סט  4סירים צבעונים ואביזרים
 - 55537סט בישול מנירוסטה

סט קפה מולטו 5703

38
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משחקי דמיון
עגלת סופר אנדרוני 2700

מגוון מאכלים מגומי

טיולון שלושה גלגלים 9326

טיולון מפואר 9304

41*27*47

וופל ,מאפן ,פרצל  /בייגלה ,יוגורט ,רבע עוף,
ביצה קשה ,משולש גבינה

56*32*52

טיולון עם גלגלים מסתובבים ומגש
52*33*55

טיולון מתקפל מטריה 9302

עגלת שכיבה 9325

51*27*55

עגלת שכיבה58*33*55 ,

סלי קניות מפלסטיק
 - 530סל קניות גדול
 - 529סל קניות בינוני

סט ירקות מגומי 425
סט פירות מגומי 426

עגלה משולבת ,טיולון +
שכיבה 9346

קרש גיהוץ 9327
71*21*61

ידית משתנה ,סלקל נשלף
66*36*66

נקניקיה מגומי 327

סט סנדוויץ מגומי 326
בגט 23
פרוסת לחם 33

עגלת סופר מעץ 3481

סט פירות 341

עגלה לבובה ענטל 3647

24.6*31*40.7

סט ארוחת בוקר 331
כולל סט קפה
40

41

משחקי דמיון

בית בובות ווינר ענק 44006

משחקי דמיון

מגוון תמרורים 353

 61*32*83ס"מ

ללימוד זהירות בדרכים

מטאטא לילדים 717

אמבטיה לבובה 29541
 40ס"מ

בובות גומי אנטומיות  42ס"מ

בובות בד רכות  53 - 710ס"מ

 - 31001בובות בן אנטומית  +בגדים
 - 31002בובה אנטומית בת  +בגדים

בובות בד רכות  35 - 711ס"מ

ערכת כלי רופא במזוודה 90670
מכלי אכסון
 :1717מיכל אכסון גדול 41*28*22
 :1718מיכל אכסון בינוני 34*24*20
 :1719מיכל אכסון קטן 28*10*16

מגוון דמויות 500
בובות גוף רך 62405
מגוון בובות גוף רך  +ביגוד 45 ,ס"מ

 – 63141כיסא לגן מעוצב
 28ס"מ

 – 63149כיסא לגן מעוצב
 30ס"מ
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פעוטות והתפתחות

בית פעילות אלקטרוני מנגן 19145

שולחן פעילות מבוך חרוזים 18626

 49x36x38.5ס"מ

 59x50x45ס"מ

קוביות פעילות אלקטרונית 19525

שולחן פעילות אלקטרוני 19186

ששה משטחי פעילות שונים,
מבוך חרוזים ,טלפון,
התאמת צורות ועוד

שולחן פעילות דו צדדי  +מנגינות
פעלולון ,מיון צורות,
ספר תמונות ,גלגל מסתובב,
טלפון ,קוביות בניה ועוד

משטחי פאזל רכים
חיות ,מספרים וחלק ניתן להוסיף סופיות.
33x1.2x33
חיות ,706160-חלק,706163-
מספרים ,706153-סופיות701016-

44

פעוטות והתפתחות
סברס 929360

סברס 929029

מארז סברס גדול  360יח' במיכל

 4משטחי בניה לסברס .15x20

קסם הסברס 925072

הרכבת סברס לפעוטות 997036

 56סברס הכוללים  2מנועים לבנית רכבים משוך
וסע .גלגלים ,משטחי בניה ומפרקים.

 36יחידות סברס רך במיכל

שקע תקע תחושתי רך בתיק 996032

משתלבים צבעונים 829072

 32יחידות.

 72יחידות בתיק.

הרכבת שקע תקע צורות 50301

הרכבת שקע תקע תחבורה 50300

 32חלקים בארבע צורות וארבעה צבעים גודל כל
חלק  4x7.5ס"מ.

 36חלקי תחבורה בשלוש צורות וארבעה צבעים
מיועדים לפעוטות.
כל חלק בגודל  4x8ס"מ

45

פעוטות והתפתחות
ערכת שיווי משקל 60167
 12חלקים
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