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Staramy się stale rozwijać, tworzyć wyróżniające się spośród innych produkty w zakresie 
jakości, wprowadzamy ulepszenia, kontrolujemy proces technologiczny, potwierdzeniem 

czego są uzyskane certyfikaty, gwarantujące zgodność z obowiązującymi normami.

Posiadamy certyfikaty 
poświadczające zgodność z 
normami wydane przez ECJiP

Do produkcji naszych urządzeń 
stosujemy surowce pozyskiwane 
wg certyfikowanej gospodarki 

leśnej FSC

Wdrożyliśmy i stosujemy 
system zarządzania 
jakością ISO 9001

ISO 9001:2015

Posiadamy certyfikaty 
poświadczające zgodność 

 z normami wydane przez TüV

Jakość i bezpieczeństwo przede wszystkim!

Dlaczego warto zaufać 
NOVUM?

Wieloletnie doświadczenie
Działamy od 1996 roku!

Niezbędne certyfikaty 
Nasze wyroby, materiały oraz procesy 

produkcyjne posiadają niezbędne certyfikaty.

Projekt i wizualizacja 
Oferujemy wykonanie wizualizacji 3D 

inwestycji.

Indywidualne podejście 
Można na nas liczyć na każdym etapie  

inwestycji.

Pomoc w doborze urządzeń 
Pomagamy dobrać ofertę do oczekiwań, 

potrzeb i możliwości klienta.

Najwyższa jakość produktów
Starannie selekcjonujemy materiały,  

z których wykonane są nasze wyroby.
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Szafki Kameleon to uniwersalne meble, które w zależności od potrzeb klienta mogą 
pełnić funkcję otwartego regału, komody, zamykanej szafki lub szafy. Meble zostały 
wykonane z płyty wiórowej w kolorze klonu, a szuflady i drzwi dostępne są w 5 
kolorach, co pozwala klientom na dostosowanie mebli do kolorystyki sali przedszkolnej 
i szkolnej.  

Seria szafek KAMELEON
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Zawiasy z siłownikiem hydraulicznym, który 
dociąga drzwi w końcowej fazie zamykania, 
sprawiają, że zamykają się one cicho i bez 
trzasku. Prowadnice z cichym domykiem.

Ciche
Meble zostały wykonane z płyty wiórowej  

o grubości 18 mm, oklejenie krawędzi płyty 
2-mm ABS-em sprawia, że są one gładkie  

i bezpieczne.

Trwałe
Moduły są dostępne w 3 wysokościach 
i szerokościach. Można do nich dobrać 

dodatkowo półki, szuflady lub drzwi, zaś do 
niskiej szafki dokupić materacyk. Zróżnicowana 

kolorystyka sprawia, że wyglądają doskonale  
w każdym wnętrzu.

Funkcjonalne
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bezpieczne, 
wpuszczane uchwyty 

2 mm ABS

zawiasy z cichym 
domykiem

dodatkowe półeczki

pojemne szuflady  
z blokadą

8. Materacyk do szafki 
Kameleon
Wym.: wys. 3 x szer. 120 x gł. 40 cm

4641388 żółty 84,90 zł

4641390 zielony 84,90 zł

4641389 szary 84,90 zł

Szafki Kameleon

Szafki Kameleon zmieniają się dopasowując do wnętrza. 
Zróżnicowana kolorystyka frontów, metalowe uchwyty, materacyki 
sprawiają, że meble wyglądają atrakcyjnie w każdym wnętrzu.

Do szafki niskiej pasują:

38 cm

77 cm

1

6

7

3 52 4

1 x drzwiczki małe 2 x drzwiczki małe

1 x półka wąska

materac

2 x szuflada duża
1 x półka szeroka 

2 x szuflada mała

Korpus:  
płyta wiórowa

kolor klon

Fronty, szuflady: 
kolorowa płyta wiórowa 

Materiały wykonania

biały szary niebieski zielony żółty 

1. Kameleon szafka niska
Wym.: wys. 47 x szer. 120 x gł. 40 cm

6512777K 229,90 zł

2. Kameleon szafka średnia
Wym.: wys. 85 x szer. 81 x gł. 40 cm

6512778K 299,90 zł

3. Kameleon szafka wysoka
Wym.: wys.124 x szer. 81 x gł. 40 cm

6512779K 369,90 zł

4. Kameleon regał średni
Wym.: wys. 85 x szer. 41 x gł. 40 cm

6512780K 199,90 zł

5. Kameleon regał wysoki
Wym.: wys.124 x szer. 41 x gł. 40 cm

6512781K 239,90 zł

6. Kameleon półka wąska
Wym.: wys. 2 x szer. 38 x gł. 38 cm

6512782K 39,90 zł
7. Kameleon półka szeroka
Wym.: wys. 2 x szer. 77 x gł. 38 cm

6512783K 49,90 zł
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Kameleon drzwi małe Kameleon drzwi średnie Kameleon drzwi wysokie
Wym.: wys. 38 x szer. 39 x 
gł. 2 cm

Wym.: wys. 76 x szer. 39 x 
gł. 2 cm

Wym.: wys. 115 x szer. 39 x 
gł. 2 cm

6512784B 6512785B 6512786B

6512784G 6512785G 6512786G

6512784I 6512785I 6512786I

6512784L 6512785L 6512786L

6512784M 6512785M 6512786M
1 szt. 72,90 zł 1 szt. 89,90 zł 1 szt. 109,90 zł

D
rz

w
ic

zk
i m

ał
e

D
rz

w
ic

zk
i ś

re
d

n
ie

D
rz

w
ic

zk
i w

ys
o

ki
e

38
 c

m

39 cm

39 cm

76
 c

m

11
5 

cm

39 cm

Drzwi Kameleon

Szuflady Kameleon

Kameleon szuflada mała Kameleon szuflada duża
Wym.: wys. 19 x szer. 39 x  
gł. 37 cm

Wym.: wys. 19 x szer. 78 x  
gł. 37 cm

6512787B 6512788B

6512787G 6512788G

6512787I 6512788I

6512787L 6512788L

6512787M 6512788M
1 szt. 54,90 zł 1 szt. 79,90 zł

78 cm

37 cm

19 cm

39 cm

37 cm

19 cm

białe
szare

błękitne

zielone

żółte

białe
szare

błękitne

zielone

żółte
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szuflada mała  
z płyty laminowanej

szuflada mała MDF

szuflada duża MDF

szuflada duża  
z płyty laminowanej

drzwiczki  
z płyty laminowanej

drzwiczki MDF

29
 c

m

29
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m

19
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m

19
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m

9 
cm

9 
cm

29
 c

m

Korpus:  
płyta wiórowa

kolor klon

Materiały wykonania

Szafki na szuflady i drzwiczki

DRZWI I SZUFLADY DOSTĘPNE SĄ W DWÓCH WARIANTACH WYKONANIA

Seria szafek
System szafek Feria to uniwersalne rozwiązanie, dzięki któremu wyposażysz każde 
wnętrze żłobkowe, przedszkolne czy szkolne. Dzięki zróżnicowanej kolorystyce 
doskonale wkomponuje się zarówno w nowoczesne jak i tradycyjne wnętrze.

FERIA

FERIA

1. Szafka Feria mała
Wym.: wys. 66 x szer. 105 x gł. 45 cm

4470425EX 379,90 zł

2. Szafka Feria średnia
Wym.: wys. 95 x szer. 105 x gł. 45 cm

4470426EX 459,90 zł

3. Szafka Feria duża
Wym.: wys. 124 x szer. 105 x gł. 45 cm

4470427EX 529,90 zł

4. Szafka Feria wysoka
Wym.: wys. 200 x szer. 105 x gł. 45 cm

4470428EX 699,90 zł

drzwi i szuflady z 
płyty laminowanej

drzwi i szuflady 
z płyty MDF
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PŁYTA WIÓROWA LAMINOWANA

Szuflada mała Feria 
Wym.: wys. 9,3 x szer. 34 x gł. 40 cm

Szuflada duża Feria 
Wym. wys.19 x szer.34 x gł. 40 cm

Drzwiczki Feria  
Wym.: wys. 29 x szer. 34 cm

kolor

zielony limonka 4470440LEX 4470441LEX 4470442LEX

pomarańczowy 4470440KEX 4470441KEX 4470442KEX

żółty 4470440MEX 4470441MEX 4470442MEX

niebieski 4470440NEX 4470441NEX 4470442NEX

waniliowy 4470440OEX 4470441OEX 4470442OEX

biały 4470440REX 4470441REX 4470442REX

szary 4470440GEX 4470441GEX 4470442GEX
1 szt. 54,90 zł 1 szt. 69,90 zł 1 szt. 39,90 zł

34 cm 34 cm 34 cm

40 cm
40 cm

9,3 cm

19 cm

29 cm
• elementy wykonane z trwałej płyty 
• łagodne wycięcie zamiast uchwytu (naturalna wentylacja) 
• 7 kolorów do wyboru
• pełen wysuw szuflad
• drzwi z cichym domykiem

PŁYTA MDF LAKIEROWANA
• lakierowane ekologicznymi farbami fronty w żywych 

kolorach 
• okrągłe otwory zamiast uchwytów 
• 6 kolorów do wyboru
• pełen wysuw szuflad
• drzwi z cichym domykiem

szuflada duża

szuflada mała
3 x szuflada mała

= =

Szuflada mała Feria MDF 
Wym.: wys. 9 x szer. 34 x gł. 40 cm

Szuflada duża Feria MDF 
Wym.: wys. 19 x szer. 34 x gł. 40 cm

Drzwiczki Feria MDF
Wym.: wys. 29 x szer. 34 cm

kolor

zielony 4470430CEX 4470431CEX 4470432CEX

pomarańczowy 4470430FEX 4470431FEX 4470432FEX

żółty 4470430GEX 4470431GEX 4470432GEX

biały 4470430HEX 4470431HEX 4470432HEX

błękitny 4470430BEX 4470431BEX 4470432BEX

szary 4470430EXS 4470431EXS 4470432EXS
1 szt. 52,90 zł 1 szt. 69,90 zł 1 szt. 45,90 zł

drzwiczki
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Mały pojemnik - 
Gratnells

Średni pojemnik - 
Gratnells

Duży pojemnik - 
Gratnells

Max pojemnik - 
Gratnells

Wym.: wys. 7,5 x szer. 31 
x gł. 42,7 cm

Wym.: wys. 15 x szer. 31 
x gł. 42,7 cm

Wym.: wys. 23 x szer. 
31 x gł. 42,7 cm

Wym.: wys. 30 x szer. 
31 x gł. 42,7 cm

niebieski 4981005 4982005 4984005 4983005

zielony 4981007 4982007 4984007 4983007

czerwony 4981008 4982008 4984008 4983008

żółty 4981009 4982009 4984009 4983009

pomarańczowy 4981014 4982010 4984010 4983010

fiolet 4981006 4982006 4984006 4983006

waniliowy 4981015 4982015 4984015 4983015

transparentny 49810010 49820010 49840010 49830010

jasnoszary 6304603 6304604 6304605 6304606

biały 6307825 6307826 6307827 6307828

cena 22,90 zł 30,90 zł 41,90 zł 47,90 zł

Do pojemników Gratnells należy dokupić prowadnice.

na 18 małych 
pojemników

na 27 małych 
pojemników

na 36 małych 
pojemników

FERIA
Szafki na pojemniki

= = =

na 36 małych 
pojemników

Szafka Feria na pojemniki 
Gratnells mała
Do szafki pasuje 18 małych pojemników. 
Wym.: wys. 66 x szer. 105 x gł. 45 cm

4470420EX 339,90 zł

Szafka Feria na pojemniki 
Gratnells średnia
Do szafki pasuje 27 małych pojemników.  
Wym.: wys. 95 x szer. 105 x gł. 45 cm

4470421EX 399,90 zł

Szafka Feria na pojemniki 
Gratnells duża
Do szafki pasuje 36 małych pojemników. 
Wym.: wys. 124 x szer. 105 x gł. 45 cm

4470422EX 449,90 zł

Szafka Feria na pojemniki 
Gratnells wysoka
Do szafki pasuje 36 małych pojemników. 
Wym.: wys. 200 x szer. 105 x gł. 45 cm

4470423EX 619,90 zł

Prowadnice ze stoperem do 
pojemników
Oryginalne i trwałe prowadnice do 
pojemników Gratnells. Posiadają stopery 
zapobiegające wypadaniu pojemników.

4980003 8,90 zł

Etykiety do pojemników 
Gratnells
10 samoprzylepnych etykiet.

6306615 23,90 zł
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Szafki z półkami na drzwiczki

Drzwiczki małe Feria
Wym. : wys. 58 x szer. 102 cm

Zielone limonka 4470465LEX
Waniliowe 4470465KEX
Żółte 4470465MEX
Niebieskie 4470465NEX
Białe 4470465REX
cena 1 kpl. 159,90 zł

Drzwiczki średnie Feria
Wym.: wys. 87 x szer. 102 cm

Zielone limonka 4470466LEX
Waniliowe 4470466KEX
Żółte 4470466MEX
Niebieskie 4470466NEX
Białe 4470466REX
cena 1 kpl. 199,90 zł

Drzwiczki duże Feria
Wym.: wys. 116 x szer. 102 cm

Zielone limonka 4470467LEX
Waniliowe 4470467KEX
Żółte 4470467MEX
Niebieskie 4470467NEX
Białe 4470467REX
cena 1 kpl. 229,90 zł

• klonowy kolor korpusów rozjaśnia każde wnętrze, a 
możliwość doboru do nich kolorowych drzwiczek potęguje ich 
atrakcyjność

• 4 wysokości szafek pozwalają skomponować funkcjonalną 
przestrzeń przedszkolną oraz szkolną

• wysoka jakość wykonania

Szafka Feria z półkami mała
Wym.: wys. 66 x szer. 105 x gł. 45 cm

4470460EX 279,90 zł

Szafka Feria z półkami średnia
Wym.: wys. 95 x szer. 105 x gł. 45 cm

4470461EX 349,90 zł

Szafka Feria z półkami duża
Wym.: wys. 124 x szer. 105 x gł. 45 cm

4470462EX 419,90 zł

Szafka Feria z półkami wysoka
Wym.: wys. 200 x szer. 105 x gł. 45 cm

4470463EX 689,90 zł

FERIA
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Regał 6-cio komorowy, klon
Wym.: wys. 76 x szer. 97,5 x gł. 40 cm

6512482K 399,90 zł

Regał 6-cio komorowy na kółkach, klon
Wym.: wys. 76 x szer. 97,5 x gł. 40 cm

6512483K 435,90 zł

Regał T, klon
Wym.: wys. 76 x szer. 120 x gł. 80 cm

6512484K 459,90 zł

Regał T na kółkach, klon
Wym.: wys. 76 x szer. 120 x gł. 80 cm

6512485K 499,90 zł

Regał rogowy, klon
Wym.: wys. 76 x szer. 80 x gł. 80 cm

6512486K 448,90 zł

Regał rogowy na kółkach, klon
Wym.: wys. 76 x szer. 80 x gł. 80 cm

6512487K 490,90 zł

NOWOŚĆ
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Nowa linia mebli 
pomocnych przy 
dzieleniu przestrzeni. 
Dzięki zastosowaniu 
poszczególnych modułów 
można w sposób niezwykle 
praktyczny wydzielić 
funkcjonalne części, 
nadając tym samym 
większej przytulności 
dużym pomieszczeniom.

Plecy do regału 6-cio komorowego, 
klon
Wym.: wys. 65,5 x szer. 93,5

6512488K 82,90 zł
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Korpus wykonany z białej płyty wiórowej, krawędzie zabezpieczone 2 mm ABS-em, regulowane stopki.

Seria mebelków KAMIENICZKI

WYBIERZ KORPUS

DOBIERZ DRZWI

zawiasy z cichym domykiem
drzwi można montować z lewej lub prawej strony

1 2

3 4 5 6

3. Kamieniczki - drzwi pomarańczowe
Drzwiczki wykonane z lakierowanej płyty MDF. 
Wym.: wys. 125 x szer. 48 x gł. 1,6 cm

6512240 239,90 zł

2. Kamieniczki - korpus szafki 
podwójnej (z przegrodą)
Korpus wykonany z białej laminowanej płyty 
wiórowej. Wym.: wys. 101 x szer. 98 x gł. 40 cm

6512235 365,90 zł

1. Kamieniczki - korpus szafki 
pojedynczej (wąskiej)
Wym.: wys. 101 x szer. 50 x gł. 40 cm

6512236 239,90 zł

4. Kamieniczki - drzwi żółte
Drzwiczki wykonane z lakierowanej płyty MDF. 
Wym.: wys. 125 x szer. 48 x gł. 1,6 cm

6512239 239,90 zł

5. Kamieniczki - drzwi niebieskie
Drzwiczki wykonane z lakierowanej płyty MDF. 
Wym.: wys. 135 x szer. 48 x gł. 1,6 cm

6512237 239,90 zł

6. Kamieniczki - drzwi zielone
Drzwiczki wykonane z lakierowanej płyty MDF. 
Wym.: wys. 125 x szer. 48 x gł. 1,6 cm

6512238 239,90 zł
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Zestaw modułów meblowych, z których można stworzyć ciekawą wizualnie konstrukcję, a zarazem w efektowny sposób 
podzielić przestrzeń przedszkolną z myślą o zachowaniu jej funkcjonalności

otwory w szafkach umożliwiają 
łączenie ze sobą poszczególnych 
modułów, zapewniając tym samym 
stabilność konstrukcji

2. Regał zielony
Wym.: 65 x 60 x 42 cm

6521117EX 269,90 zł

1. Regał pomarańczowy
Wym.: 65 x 60 x 42 cm

6521111EX 269,90 zł

3. Regał żółty
Wym.: 65 x 60 x 42 cm

6521118EX 269,90 zł

4. Domkowo - moduł A
Wym.: 155 x 120 x 42 cm

6521108EX 799,90 zł

5. Domkowo - moduł B
Wym.: 155 x 120 x 42 cm

6521109EX 799,90 zł

6. Regał żółty podwójny
Wym.: 65 x 120 x 42 cm

6521112EX 459,90 zł

7. Regał narożny zielony
Wym.: 65 x 40 x 40 cm

6521114EX 199,90 zł

8. Regał niebieski
Wym.: 95 x 60 x 42 cm

6521115EX 389,90 zł

9. Regał zielony
Wym.: 65 x 60 x 42 cm

6521110EX 319,90 zł

10. Szafka z kontenerami
Wym.: 65 x 120 x 42 cm

6521113EX 449,90 zł

Meble do dzielenia przestrzeni
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Wyposażenie kącików

• cała kuchenka wykonana jest ze sklejki brzozowej,

• kolorowe elementy lakierowane są wodnymi farbami,

• całość odporna jest na otarcia, uderzenia, odpryśnięcia, 
wilgoć i promieniowanie UV, co gwarantuje użytkowanie 
na długie lata,

• wysokość blatu roboczego: 53 cm, głębokość lewego 
skrzydła 18,5 cm, prawego skrzydła 32 cm,

• kuchnie można czyścić tkaniną nasączoną wodą i 
detergentem.

Pralka biała
Wym.: wys. 61 x szer. 40 x gł. 30 cm

4122501H 299,90 zł

Kuchnia biała
Wym.: wys. 61 x szer. 40 x gł. 30 cm

4122502H 299,90 zł

Kuchnia zlew biała
Wym.: wys. 61 x szer. 40 x gł. 30 cm

4122504H 299,90 zł

Kuchnia mikrofala biała
Wym.: wys. 61 x szer. 40 x gł. 30 cm

4122503H 299,90 zł

Kuchnia rogowa biała
Wym.: wys. 75 x szer. 115 x dł. 75 cm

6512460A 789,90 zł
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kółeczka zapewniają mobilność

pojemne i łatwo dostępne półki

półki z tkaniny 

Otwór w blacie ułatwia sprzątanie, 
wystarczy zsunąć klocki do 
znajdującego się poniżej pojemnika

1

2

3. Biblioteczka Małgosia
Pojemna, dwustronna biblioteczka na kółkach.  
Z jednej strony ma półeczki do przechowywania 
i ekspozycji, a z drugiej, miejsce na gry i większe 
książki. Wym.: wys. 82 x szer. 70 x gł. 47 cm

6512725 389,90 zł

4. Biblioteczka Jaś
Biblioteczka z półkami z tkaniny. Materiał można 
łatwo zdjąć do prania. Wym.: wys. 80 x szer. 80 x 
gł. 45 cm

6512726 249,90 zł

2. Stół wielofunkcyjny niski
Wym.: wys. 56 x szer. 81 x gł. 81 cm
Pasujące pojemniki: 8 x 15 cm

6520231 999,90 zł

1. Stół wielofunkcyjny - biblioteczka
Wym.: wys. 64 x szer. 105 x gł. 45 cm Pasujące 
pojemniki: 6 x 15 cm lub 12 x 7,5 cm

6520233 459,90 zł

Pojemniki i prowadnice w osobnej 
sprzedaży - oferta na stronie 8
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Kącik manipulacyjno-sensoryczny Łąka
Dwuczęściowe kąciki manipulacyjne wykonane 
z lakierowanej sklejki o gr. 18 mm. Można je 
montować na dwa sposoby: w rogu sali lub płasko 
na ścianie. Zachęcą dzieci wesołymi kolorami oraz 
różnymi atrakcjami, takimi jak przesuwanki czy 
elementy z tkanin o różnych fakturach. Od 2 lat.
Wym. elem. (szer. x wys.): 140 x 97 cm

099630MB 1 299,90 zł

Ślimak sensoryczny
Wspaniałe i bezpieczne miejsce zabawy dla małego 
odkrywcy, wyposażone w miękkie materace z 
dodatkowymi fakturowymi naszyciami. Daszek 
ślimaka ozdobiony jest wiszącymi listkami, 
które przy poruszaniu wydają łagodny dźwięk 
dzwoneczków. Ślimak wyposażony jest w wiele 
elementów ruchomych, dotykowych i piszczących, 
pobudzi malucha do kreatywnej zabawy. Od 2 lat. 
Wym.: 187 x 50 x 75 cm

100926MB 1 699,90 zł

Domek manipulacyjny Kasia
Wykonany ze sklejki domek malowany 
transparentnymi lakierami uwypuklającymi naturalne 
słoje drewna. W zestawie z materacykiem.  
Wym.: wys. 130 x szer. 115 x gł. 51 cm

6512395 1 349,90 zł

Zamek - kącik manipulacyjno-
sensoryczny
Kącik zabaw zamek jest wyposażony w wiele 
elementów manipulacyjnych, które zachęcą dzieci 
do zabawy. Labirynty, przesuwanki czy zamykane 
drzwiczki umożliwią im ćwiczenie małej motoryki i 
zręczności. Zamek wykonany z lakierowanej sklejki o 
gr. 18 mm. Wys. wejścia 48 cm
Wym.: 70 x 70 x 148 (172) cm

096869MB 1 599,90 zł

Statek - kącik manipulacyjno-
sensoryczny z materacami
Kącik zabaw w kształcie statku będzie ulubionym 
miejscem zabaw małych wielbicieli morskich 
przygód. Jest wyposażony w bulaje, ruchome 
koła zębate, w środku kryje się siedzisko. Kącik 
wykonany z lakierowanej sklejki o gr. 18 mm, 
wyposażony w piankowe materace pokryte trwałą 
tkaniną PCV. Kącik nie ma podłogi. Wym.: 80 x 168 x 
66 cm Wys. masztu 130 cm

096868MB 2 599,90 zł

Kąciki manipulacyjno - sensoryczne 

Lustro Łąka z poręczą
Lustro przeznaczone dla małych dzieci. Dzięki 
drążkowi z drewna bukowego łatwiej jest im 
wstawać czy wykonywać pierwsze kroki. Ciekawe 
i kolorowe aplikacje są wykonane z lakierowanej 
ekologicznymi farbami brzozowej sklejki.  
Wym.: 130 x 80 cm

4122510 999,90 zł
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4. Ścianka manipulacyjno-sensoryczna 
Las 1
Ścianki manipulacyjne wykonane z lakierowanej 
sklejki, z aplikacjami sensorycznymi, przesuwankami 
i mocowanymi na napy koronami drzew z tkaniny 
o różnych fakturach. Na drzewku umieszczone 
są: przesuwanka, drążek z paskami materiału 
zakończonymi różnymi rodzajami zapięć, frezowany 
jeżyk z drewnianą pałeczką do pocierania, 
piszczałka i aplikacja jagody. Od 2 lat. Wym.: (szer. x 
wys.): 130,5 x 118 cm

099625MB 799,90 zł

1. Ścianka manipulacyjna Miasto
Zestaw dwóch ścianek manipulacyjnych 
wykonanych ze sklejki, z zamocowanymi aplikacjami 
bawełnianymi. Rozwija dotyk, sprawność manualną 
dziecka, koordynację wzrokowo-ruchową oraz 
motorykę dłoni. Ścianka zawiera daszek z pianki, 
z wyjmowanym okienkiem oraz okno z zasłonkami 
otwieranymi ekspresem i pałeczki do wystukiwania 
rytmów. Od 2 lat. Wym. 1. cz. 135 x 119 cm, wym. 2. 
cz. 154 x 102 cm

100931MB 1 399,90 zł

2. Ścianka manipulacyjno-sensoryczna 
- łąka z biedronką
Ścianka zawiera dużą przesuwankę oraz dwa 
widoczne lustra z pleksi o śr. 14,5 i 10 cm, w 
ramkach o śr. 19 i 14,5 cm wykonanych z kolorowej 
płyty MDF. Pod skrzydełkami biedronki z suwakiem 
znajduje się kolejne lustro, wszyte w czarny skaden. 
Skadenem obszyte są też kolorowe elementy 
kwiatków. Niższy kwiatek posiada 4 płatki o dł. 16,5 
cm, każdy z innym elementem sensorycznym lub 
dźwiękowym. Kolejną atrakcją jest koło obrotowe o 
śr. 15,5 cm z kolorowym nadrukiem. Od 2 lat. 
Wym.: dł. 130 x wys. 105 cm

096621MB 899,90 zł

3. Ścianka manipulacyjno-sensoryczna 
- łąka ze ślimakiem
Ścianka dostarczy maluchom wielu wrażeń 
stymulujących zmysł dotyku i wzroku. Ścianka 
zawiera trzy przesuwanki różnego typu. Pierwsza 
to ślimak, druga - trójkątne listki ze skadenu o wys. 
9 cm na metalowej rurce, a trzecia znajduje się w 
łodydze i liściach kwiatka. Dodatkowo, dzieci mogą 
dotykać białego futerka w obręczy z płyty MDF. Od 2 
lat. Wym.: dł. 128 x wys. 115 cm

096622MB 899,90 zł

5. Ścianka manipulacyjno-sensoryczna 
Las 2
Ścianki manipulacyjne wykonane z lakierowanej 
sklejki, z aplikacjami sensorycznymi, przesuwankami 
i mocowanymi na napy koronami drzew z tkaniny 
o różnych fakturach. Na drzewku umieszczone są: 
dwie przesuwanki, bębenek, lusterko oraz aplikacje 
- muchomor i trawka. Od 2 lat. Wym.: (szer. x wys.): 
132 x 120 cm

099626MB 799,90 zł
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Materac do parawanów
Wym.: dł. 80 x szer. 80 x wys. 7 cm

4641354 niebieski 144,90 zł
4641355 zielony 144,90 zł

Parawany

1. Parawan Zygzaki
Wym.: wys. 65 x szer. 80 x gł. 1,2 cm,  
szer. podstawy: 30 cm

6512466 299,90 zł
2. Parawan Płotek
Wym.: wys. 65 x szer. 80 x gł. 1,2 cm,  
szer. podstawy: 30 cm

6512465 260,90 zł
3. Parawan Furtka
Wym.: wys. 65 x szer. 80 x gł. 1,2 cm

6512464 177,90 zł
4. Parawan Labirynt
Wym.: wys. 65 x szer. 80 x gł. 1,2 cm,  
szer. podstawy: 30 cm

6512470 417,90 zł
5. Parawan Kołowrotek
Wym.: wys. 65 x szer. 80 x gł. 12 cm,  
szer. podstawy: 30 cm

6512472 417,90 zł
6. Parawan Kolorowe okienko
Wym.: wys. 65 x szer. 80 x gł. 1,2 cm,  
szer. podstawy: 30 cm

6512469 469,90 zł
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Wykonane 
ze sklejki brzozowej  
12 mm, lakierowane 

ekologicznymi lakierami  
wodnymi.

Stosując listwę do 
mocowania parawanów 
(6512462) można je 
zamontować do ściany.

lustra

Łączniki umożliwiają zestawianie parawanów ze sobą 
pod kątem 60 lub 90 stopni, co pozwala na tworzenie 
wolnostojących ścianek manipulacyjnych.

7

10

8

12

9

1311

7. Parawan Domek
Parawan z jednej strony posiada niebieskie zasłonki 
w okienkach. Wym.: wys. 65 x szer. 80 x gł. 1,2 cm, 
szer. podstawy: 30 cm

6512471 365,90 zł
8. Parawan Lusterka
Lusterka z jednej strony ustawione są pionowo,  
z drugiej zaś poziomo. Wym.: wys. 65 x szer. 80  
x gł. 1,2 cm, szer. podstawy: 30 cm

6512468 499,90 zł
9. Parawan Labirynt Kotek
Wym.: wys. 65 x szer. 80 x gł. 1,2 cm,  
szer. podstawy: 30 cm

6512467 299,90 zł
10. Łącznik T
Wym.: wys. 12,2 x szer. 8,6 x gr. 1,5 cm

6512473 41,90 zł
11. Łącznik X
Wym.: wys. 1,5 x szer. 12 x gł. 12 cm

6512474 39,90 zł
12. Łącznik Y
Wym.: wys. 12,3 x szer. 11 x gr. 1,5 cm

6512463 35,90 zł
13. Mocowanie parawanów do ściany
Wym.: wys. 46 x szer. 6 x gł. 6 cm  
2 sztuki w komplecie.

6512462 93,90 zł
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Krzesła ze sklejki

Krzesła FANTAZJA

podłokietnik

Krzesełko ze 
sklejki

21 cm,  
nr rozm. „0“

26 cm,  
nr rozm. „1“

31 cm,  
nr rozm. „2“

4529220 4529260 4529300
Cena 144,90 zł 159,90 zł 174,90 zł

Najwyższe standardy mebli 
oraz jakość naszych produktów 

potwierdzone certyfikatami

listwa  
wzmacniająca  
konstrukcję

plastikowe  
ślizgacze

Krzesełko 
ze sklejki z 

podłokietnikiem

21 cm,  
nr rozm. „0“

26 cm,  
nr rozm. „1“

31 cm,  
nr rozm. „2“

4529224 4529264 4529304
Cena 154,90 zł 169,90 zł 184,90 zł

Krzesełko wykonane w całości ze sklejki brzozowej.

WYGODNE

STABILNE

TRWAŁE

Krzesło Fantazja
26 cm,  

nr rozm. „1“
31 cm,  

nr rozm. „2“

nr kat. nr kat.

czerwone 6308322 6308327
żółte 6308321 6308326

niebieskie 6308324 6308329
zielone 6308323 6308328

naturalne 6308320 6308325
Cena 64,90 zł 79,90 zł

POLSKI
PRODUKT
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Krzesełka Adaś

Dostępne również 
w wersji z filcowymi 
ślizgaczami na 
www.novumedukacja.pl

21
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m26
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m

42
 c

m

53
 c

m

Krzesło 
NOVUM

Wys. 21 cm, 
nr rozm. „0”

Wys. 26 cm,  
nr rozm. „1“

nr kat. nr kat.

naturalne 4529500 4529400
białe 4529501 4529401

czerwone 4529502 4529402
żółte pastelowe 4529506 4529406

limonka 4529507 4529407
jasnoniebieskie 4529509 4529409

Cena 149,90 zł 159,90 zł

profilowane 
siedzisko

solidna  
konstrukcja

profilowane 
oparcie

Krzesełko 
Adaś

Wys. 21 cm, 
nr rozm. „0”

Wys. 26 cm, 
nr rozm. „1”

Wys. 31 cm, 
nr rozm. „2”

nr kat. nr kat. nr kat.

białe 6307802 6307007 6307012
czerwone 6307803 6307008 6307013
niebieskie 6307804 6307009 6307014
zielone 6307805 6307010 6307015
żółte 6307806 6307011 6307016

Cena 54,90 zł 59,90 zł 64,90 zł

Krzesełka Novum
możliwość  
sztaplowania POLSKI

PRODUKT

wykonane z naturalnego 
drewna bukowego

malowane ekologicznymi 
farbami wodnymi
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Nogi z dokrętkami w komplecie,  
umożliwiają regulację wysokości stołu 40-58 cm

STÓŁ DZIESIĘCIOOSOBOWY

Najwyższe standardy mebli  
oraz jakość naszych produktów  
potwierdzone certyfikatami

kolor 
/wysokość 40-59 cm

czerwony 4411002K
niebieski 4411003K
zielony 4411004K
żółty 4411005K
aluminiowy 4411007K
biały 4411001K

cena 343,90 zł

prosty sposób regulacji wysokości

bezpiecznie zaokrąglone narożniki blatu

duży blat umożliwia równoczesną pracę 4, a nawet 6 dzieci

stelaż wykonany z rurek o średnicy 38 i 43 mm 

nogi montowane do ramy wykonanej z profilu 30 x 20 mm

Regulowane stoły przedszkolne

124 cm

80 cm

Stół przedszkolny 10-osobowy
Wym.: wys. 58 x szer. 150 x gł. 120 cm

6512634 419,90 zł
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STOŁY NOVUM

120 cm 80 cm 

8
0

 cm
 

1
0

0
 cm

 

8
0

 cm
 

kolor kwadratowy prostokątny okrągły

pomarańczowy 4468928 4468948 4468998
niebieski pastel 4468926 4468946 4468996

zielony pastel 4468927 4468947 4468997

żółty pastel 4468925 4468945 4468995
wanilia 4468929 4468949 4468999
biały 4468920 4468940 4468990

CENA 228,90 zł 291,90 zł 270,90 zł

kolor kwadratowy prostokątny okrągły

pomarańczowy 4468728 4468748 4468798
niebieski pastel 4468726 4468746 4468796
zielony pastel 4468727 4468747 4468797
żółty pastel 4468725 4468745 4468795
klon 4468720 4468740 4468790

CENA 197,90 zł 239,90 zł 218,90 zł

blaty do stołów: klonowe

blaty do stołów: kolorowe

Solidne, drewniane nogi bukowe o średnicy 43 mm. Każda noga zawiera dwie 
śruby umożliwiające zamocowanie jej do blatu stołu.

nogi bez dokrętek nogi z dokrętkami

80 cm 

8
0

 cm
 

120 cm 

1
0

0
 cm
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0

 cm
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m

1. Komplet nóg drewnianych bez dokrętek
kpl. 4 szt wys. (wys.z blatem)

6512533 38 cm (40 cm) 93,90 zł

6512534 44 cm (46 cm) 103,90 zł

2. Komplet 4 nóg z dokrętkami
Komplet 4 nóg bukowych z dokrętkami, dzięki którym można 
regulować wysokość stołu w zakresie 40 - 58 cm

6512531 155,90 zł

3. Komplet dokrętek
4 szt.

6512532 29,90 zł

1 2

3
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2. Dywan okrągły o śr. 2 m - szary w 
kolorowe kropki
Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza 
pojedyncza. Posiadają Certyfikat Zgodności 
tzn. Atest Higieniczny. Pokryty środkiem 
uniepalniającym.
- wysokość runa: 7 mm
- śr. 2 m

056103MB 499,90 zł

3. Dywan wzory 3 x 4 m
Dywan we wzory geometryczne. Skład runa 100% 
PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Posiada 
Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny. Pokryty 
środkiem uniepalniającym.
- wysokość runa: 7 mm
- wym. 3 x 4 m

056105MB 1 199,90 zł

1. Dywan w kropki i paski 3 x 4 m
Dywan we wzory geometryczne. Skład runa 100% 
PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Posiada 
Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny. Pokryty 
środkiem uniepalniającym.
- wysokość runa: 7 mm
- wym. 3 x 4 m

056106MB 1 199,90 zł

5. Dywan jednokolorowy -  
szary 3 x 4 m
Dywan o jednolitym kolorze. Skład runa 100% 
PP heat-set frise przędza pojedyncza. Posiadaja 
Certyfikat Zgodności tzn. atest Higieniczny. Pokryty 
środkiem uniepalniającym.
- wysokość runa: 7 mm
- wym. 3 x 4 m

056111MB 1 099,90 zł

4. Dywan okrągły o śr. 200 cm - szary
Jednokolorowe dywany obszyte na krawędziach. 
Skład runa 100% PP heat-set frise przędza 
pojedyncza. Pokryte środkiem uniepalniającym.
- wysokość runa: 7 mm
- śr. 200 cm

056120MB 499,90 zł

6. Dywan 4 pory roku, śr. 200 cm
Dywan z wizualizacją 4 pór roku. Stanowi doskonałą 
pomoc do zabaw ruchowych, muzycznych oraz 
dydaktycznych. Dzieci poznają charakterystyczne 
zmiany zachodzące w przyrodzie w związku z 
rozpoczynaniem się nowej pory roku, poszerzają 
wiadomości o oznakach poszczególnych pór roku. 
Spód dywanu pokryty antypoślizgiem.
- wysokość runa: 7 mm
- śr. 200 cm

607024MB 399,90 zł

DYWANY
1

2

3 4

5 6

NOWOŚĆ
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Zabezpieczenia do kontaktów UE
Zabezpieczenie kontaktów to obowiązek każdego 
opiekuna. Kontakt to jedno z miejsc, do których 
wędruje już raczkujący maluch i sięga palcami. 
Pasuje do gniazdek z bolcem i bez bolca. 6 szt.

361001MB 11,90 zł

Zabezpieczenie do szuflad 1
Obowiązkowe zabezpieczenie w każdej placówce, 
chroni paluszki małego odkrywcy. 6 szt.

361002MB 14,90 zł

Zabezpieczenie do drzwiczek 1
Bardzo proste i praktyczne zabezpieczenie, 
łatwe do wyregulowania niezależnie od rozstawu 
uchwytów w Twojej szafce. Zabezpiecza skutecznie 
przed otwieraniem drzwiczek małymi rączkami 
ciekawskiego malucha. 1 szt.

361004MB 12,90 zł

Zabezpieczenia na narożniki -  
transparentne
Wysokiej jakości duże narożniki, które chronią 
malucha. Doskonale osłaniają narożniki stołu , 
krawędzie półek - niezbędne w każdej placówce. 
4 szt.

361007MB 12,90 zł

Ochraniacz narożny przezroczysty
Ochraniacz narożny do mocowania na krawędziach: 
ścian (80-100 stopni), parapetów, grzejników, 
stołów. Zabezpiecza przed urazami. Wytrzymały na 
temperaturę do 110 stopni C.
- dł. 100 cm
- szer. 2 cm
- przezroczysty

615001MB 29,90 zł

Ochraniacz narożny - ołówek
Ochraniacz narożny w kształcie kredki, 
zabezpieczający przed urazami, do zamocowania 
na ostrych krawędziach. Do użytku wewnętrznego 
lub zewnętrznego, wytrzymały na temperaturę do 
80 stopni C, ognioodporny. Wytworzony na bazie 
poliuretanu, z gładką powłoką. Nie może być 
przycinany. Mocowany za pomocą silikonu. 
Wym. 7 x 7 x 100 cm

615008MB 149,90 zł

Ochraniacz narożny gruby
Ochraniacz narożny zabezpieczający przed 
urazami, do zamocowania na krawędziach: ścian 
(80-100 stopni), parapetów, grzejników, stołów. 
Do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego, 
wytrzymały na temperaturę od -20 do 80 stopni C, 
ognioodporny. Wytworzony na bazie poliuretanu. 
Nie może być przycinany. Mocowany za pomocą 
kleju polimerowego (MS-Polymer).
- dł. 100 cm
- szer. 6,1 cm
- gr. od 2 cm (narożnik) do 1,5 cm (brzegi).

615002MB czerwony 99,90 zł

615003MB żółty 99,90 zł

615004MB niebieski 99,90 zł

615009MB szary 99,90 zł

Zabezpieczenia

Bramka zabezpieczająca 2 - metalowa
Bramka zabezpieczająca została dokładnie i 
wielokrotnie sprawdzona. Praktyczny uchwyt, z 
funkcją podwójnego ryglowania „dual-lock” sprawia, 
że maluchy nie mogą otworzyć bramki, natomiast 
dla rodziców jest to bardzo proste. Bramkę 
można w prosty sposób zamocować na płaskich i 
okrągłych powierzchniach (do średnicy 8 cm), bez 
konieczności użycia wiertarki, oraz zdemontować, 
kiedy przestaną już być potrzebne.
Wym. 68-76 x 81,5 cm

320005MB 399,90 zł
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24 kpl. 
pościeli

25  
łóżeczek

Zasłony do szafy na pościel
4641090 beżowe 79,90 zł
4641227 chmurki 79,90 zł
4641228 szare 79,90 zł

Zasłony do szafy na łóżka MINI
4641110 beżowe 64,90 zł
4641224 chmurki 64,90 zł
4641225 szare 64,90 zł

zasłony w oddzielnej sprzedaży
zasłony w oddzielnej sprzedażybeżowe

chmurki szare 

1

2

1. Szafka na łóżka MINI
Korpus wykonany jest z klonowej płyty wiórowej. 
Wym.: wys. 130,5 x szer. 120 x gł. 70 cm

4520405 459,90 zł

2. Szafka na pościel
Korpus wykonany jest z klonowej płyty wiórowej. 
Szafka na 24 komplety pościeli.  
Wym.: wys. 182 x szer. 150 x gł. 45 cm

4520404 939,90 zł
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Odpowiednio zwymiarowane 
półeczki nie krępują ruchów 

podczas układania  
i wyjmowania pościeli.

Otwory w drzwiach zapewniają 
cyrkulację powietrza między 

półkami.

20 kpl. 
pościeli

25 kpl. 
pościeli

15
3 

cm

20  
łóżeczek

Zamykana szafa na pościel
Zamykana szafa na 25 kompletów pościeli. Korpus 
szafy wykonany jest z płyty wiórowej, drzwi z mdf-u 
malowanego 16 mm. Wym.: wys. 153 x szer. 187 x 
gł. 40 cm

6512316 1 549,90 zł

Szafa na pościel i leżaki z drzwiczkami
Funkcjonalny mebel, mieszczący w sobie zarówno 
20 kompletów pościeli, jak i 20 łóżeczek Max. 
Otwory w drzwiach oprócz atrakcyjnego designu 
zapewniają naturalną cyrkulację powietrza. Szafa 
wykonana jest z klonowej płyty, drzwi zaś  
z malowanej płyty mdf.  
Wym.: wys. 194 x szer. 150 x gł. 62 cm

6512458EX 1 249,90 zł
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Materac żłobkowy
Wym.: dł. 120 x szer. 55 x gr. 8 cm

A) dwustronny, pokrowiec z: meditap/drelich

4641061 jasnozielony / drelich zielony 109,90 zł
4641062 j.niebieski/drelich granatowy 109,90 zł

B) dwukolorowy, pokrowiec z: meditap

4641073 jasnoniebiesko-szary 144,90 zł
4641074 żółto-szary 144,90 zł
4641075 różowo-szary 144,90 zł
4641076 seledynowo-szary 144,90 zł
4641077 lazurowo-szary 144,90 zł
4641078 zielono-szary 144,90 zł

Do szafy można zamontować drzwi.  
Drzwi znajdują się w oddzielnej sprzedaży.

dł. 120 x szer. 55 x gr. 8 cm

A B

- korpus szafy wykonany z 18 mm 
płyty wiórowej klonowej, 
- otwory w tylnej ścianie zapewniają 
swobodną cyrkulację powietrza, 
- krawędzie zabezpieczone 2 mm 
ABS-em, 
- szafa wymaga montażu do ściany, 
- drzwi do szafy wykonane z płyty 
mdf o gr. 16 mm, 
- lakierowane ekologicznymi 
farbami,
- otwory zamiast uchwytów.

Drzwi do szafki na 10 materaców krótkich
3 szt. Wym.: wys. 128 x szer. 58 x gł. 1,8 cm

6512590EX 595,90 zł

Szafka na 10 materaców krótkich i pościel
Wym.: wys. 138 x szer. 176 x gł. 60 cm

6512589EX 1 299,90 zł
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Szafa II na pościel i łóżeczka 
przedszkolne
Szafa na pościel i łóżeczka. Funkcjonalny mebel, 
mieszczący w sobie zarówno 20 kompletów pościeli, 
jak i 20 łóżeczek przedszkolnych. 
Wymiary: wys. 228 x szer. 150 x gł. 65 cm

6513035EX 1 549,90 zł

Drzwi są dzielone tak, że można otworzyć tylko 
dolną część z łóżkami lub górną, z pościelą. Podłużne 
otwory w drzwiach oprócz atrakcyjnego designu 
zapewniają naturalną cyrkulację powietrza. 
Szafa wykonana jest z płyty meblowej w kolorze klonu, 
drzwi zaś z malowanej płyty mdf.

Łóżeczko
Łóżeczka ze stalową konstrukcją i tkaniną 
przepuszczającą powietrze, doskonale sprawdza 
się w czasie przedszkolnego leżakowania. 
Narożniki z tworzywa sztucznego stanowią 
nóżki łóżeczka, a ich konstrukcja pozwala na 
układanie łóżeczek jedno na drugim, co ułatwia ich 
przechowywanie. Maksymalne obciążenie 60 kg 
Wym. 134 x 60 x 15 cm

501002MB żółte 119,90 zł

501003MB czerwone 119,90 zł

501004MB jasnoniebieskie 119,90 zł

501005MB zielone 119,90 zł

Łóżeczko przedszkolne
Wym. 132,5 x 59 x 12 cm

501013MB szare 99,90 zł

501001MB niebieskie 99,90 zł

Wysokość łóżeczek 
może być zwiększona 
poprzez użycie 
dodatkowych nóżek

Nóżki do łóżeczek
Dodatkowe nóżki w łóżeczkach umożliwiają 
zwiększenie wysokości o 10 cm. 4 szt.

501006MB czerwone 49,90 zł

501007MB niebieskie 49,90 zł

501008MB zielone 49,90 zł

501009MB żółte 49,90 zł

501014MB szare 49,90 zł

Prześcieradełka na stronie 31

NOWOŚĆ
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Oddychająca tkanina, 
łatwa do utrzymania w 
czystości. Mocny splot 
- gwarancja długiego 

użytkowania.

Oszczędność miejsca - konstrukcja 
narożników umożliwia układanie 

łóżeczek jedno na drugim.

Nowoczesne, wykonane z atestowanych tworzyw sztucznych łóżeczko to doskonałe rozwiązanie wypierające 
tradycyjne i niefunkcjonalne leżaki. Higieniczny, przepuszczający powietrze materiał łatwo utrzymać w 
czystości. Łóżeczko jest bardzo wygodne, lekkie, można je przenosić i rozstawiać bez zbędnego wysiłku. 
W trosce o pełne zadowolenie klientów łóżeczko wyposażono w narożne otwory, dzięki którym spiętrzone 
mebelki można umieścić na stelażu. 5

LAT

GWARANCJI

4. Zestaw pościeli - Magia gwiazd 125 cm
Zestaw pościeli z wypełnieniem. Wymiary:
- kołderka: szer. 95 x dł. 125 cm,
- poduszka: dł. 35 x szer. 35 cm, 
- prześcieradło: dł. 128 x szer. 62 cm

4641573 134,90 zł

6. Śpiworek z poduszką - Magia gwiazd
Wymiary śpiworka: szer. 70 x dł. 110 cm, wymiary 
poduszki: dł. 35 x szer. 35 cm

4641574 103,90 zł

1. Łóżeczko MINI
Wym.: wys. 11 x dł. 102 x szer. 55 cm

6303118 109,90 zł

2. Platforma do łóżeczek Mini
Kolor aluminiowy. Wym.: dł. 83,5 x szer. 54,5 cm

4945736A 99,90 zł

3. Materacyk do leżaczka Mini
Beżowy. Wym.: dł. 95 x szer. 49 x wys. 3 cm

4641088 49,90 zł

5. Śpiworek z poduszką
Wym. poduszki: wys. 35 x szer. 55, wym. śpiworka: 
dł. 90 x szer. 70 cm

4640813 103,90 zł

7. Zestaw pościeli do łóżeczek Mini
W skład pościeli wchodzi: poszewka na poduszkę  
i poduszka o wym.: 55 x 35 cm, poszewka na kocyk 
i kocyk o wym.: 100 x 70 cm i prześcieradło o w ym.: 
93 x 60 cm

4640815 82,90 zł

3

5

7

2

1

4

6
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Pomysłowe i praktyczne rozwiązanie na miły i spokojny sen maluchów. 
Starannie dobrane wzornictwo w połączeniu z wysoką jakością wykonania. 
Idealnie nadaje się do leżakowania, czy na popołudniową drzemkę.

2. Kojec z materacem
Piankowe łóżeczko z pokrowcem z bezftalanowego 
meditapu. W zestawie materacyk.  
Wym.: dł. 137 x szer. 77 x wys. 25 cm

4641347 549,90 zł

1. Komplet pościeli Papugi
Bawełniana pościel, kołderka z polaru.  
Wym. kołderki: szer. 95 x dł. 120 cm,  
poduszki: dł. 55 x szer. 38 cm

4641350 149,90 zł

4. Materac Tymek, szary
Materac do łóżeczka niemowlęcego Tymek 
(118212MB) obłożony bawełnianym materiałem. 
Pasuje również do łóżeczek 057001MB i 057004MB. 
Pokrowiec można zdejmować do prania.
Wym. 120 x 60 x 7 cm

101822MB 119,90 zł

5. Łóżeczko niemowlęce Tymek 2
Łóżeczko dla niemowlaka wykonane z 
lakierowanego drewna bukowego z kolorową 
aplikacją oraz z dwoma poziomami regulacji 
wysokości leżyska, z wyjmowanymi szczebelkami. 
Materac sprzedawany osobno. 
Wym. 126 x 67 x 80 cm

118212WMB 459,90 zł

7. Prześcieradło z podkładem
Bawełniane, wodoodporne, a przy tym oddychające 
prześcieradło z podkładem, idealnie zabezpiecza 
materac przed wilgocią i zabrudzeniami. Jest 
niezastąpione podczas rezygnacji z pieluch, można 
prać je w pralce (temp. 60 stopni) i szybko schnie. 
Skład: 100% bawełny z warstwą 100% PCV. Wym. 
120 x 60 cm Do łóżeczek niemowlęcych.

134014MB 45,90 zł

6. Podkład pod prześcieradło
Bawełniana, wodoodporna, a przy tym oddychająca 
podkładka pod prześcieradło, idealnie zabezpiecza 
materac przed wilgocią i zabrudzeniami. Podkładka 
jest niezastąpiona podczas rezygnacji z pieluch, 
można ją prać w pralce (temp. 60 stopni) i szybko 
schnie. Skład: 100% bawełny z membraną 
oddychającą: 100% PU. Wym. 75 x 90 cm Do 
łóżeczek niemowlęcych.

134012MB 39,90 zł

8. Prześcieradło do łóżeczek 
przedszkolnych wym. 146 x 65 cm
Prześcieradła wykonane z bawełny, pranie w 
temperaturze do 60 stopni. wym. 120 x 60 cm

524012MB ecru 25,90 zł

524005MB żółte 25,90 zł

524019MB niebieskie 25,90 zł

524026MB zielone 25,90 zł
9. Prześcieradło z gumką (na materac) 
wym. 120 x 60 cm
Prześcieradła wykonane z bawełny, pranie w 
temperaturze do 60 stopni. wym. 120 x 60 cm

524011MB ecru 25,90 zł

524004MB żółte 25,90 zł

524018MB niebieskie 25,90 zł

524025MB zielone 25,90 zł

3. Łóżeczko Ewelina
Łóżeczko wykonane z drewna sosnowego, z 
trzema poziomami regulacji wysokości leżyska i 
trzema wyjmowanymi szczebelkami. Sprzedawane 
bez materaca. Do łóżeczka pasuje materac Tymek 
(101822MB sprzedawany osobno).
Wym. wewn. 120 x 60 cm

057001MB naturalne 349,90 zł

057005MB białe 459,90 zł

Dwa poziomy regulacji 
wysokości leżyska, z 

wyjmowanymi szczebelkami

Trzy poziomy regulacji wysokości 
leżyska, z wyjmowanymi 

szczebelkami

Pasuje do łóżeczek 
Ewelina i Tymek

Pokrowiec 
zdejmowany do 

prania

Materac sprzedawany oddzielnie

Materac sprzedawany oddzielnie

1

3

5

2

4

pomoce@novumedukacja.pl 31wszystkie ceny są cenami brutto



10
8 

cm

100 cm

pojemne szuflady

metalowe prowadnice

łagodne wycięcie 
zamiast uchwytu

stoper zapobiegający 
trzaskaniu

Materacyk w cenie 239,90 zł dostępny pod kodem 4641339

3
4

65

1. Kosz na pieluchy - duży
Ekonomiczny, łatwy w użyciu, 
przyjazny środowisku kosz na pieluchy. 
Wyposażony w duży, wygodny otwór o 
średnicy 13,5 cm. W celu opróżnienia 
kosza należy wcisnąć klapę znajdującą 
się w jego dolnej części. Można wtedy 
wysunąć górną część kosza umożliwiając 
usunięcie pełnego pieluch worka.
- biało-srebrny= 
- wym. 34 x 46 x 92 cm 
- poj. 120 l: ok. 75 pieluch

319001MB 799,90 zł

2. Kosz na pieluchy - mały
Ekonomiczny, łatwy w użyciu, 
przyjazny środowisku kosz na pieluchy. 
Wyposażony w duży, wygodny otwór o 
średnicy 13,5 cm. W celu opróżnienia 
kosza należy wcisnąć klapę znajdującą 
się w jego dolnej części. Można wtedy 
wysunąć górną część kosza umożliwiając 
usunięcie pełnego pieluch worka.
- biało-srebrny
- wym. 30 x 42 x 72 cm
- poj. 80 l: ok. 50 pieluch

319002MB 599,90 zł

3. Przewijak z drzwiami
Przewijak posiada 6 regulowanych 
półek. Mebel wykonany w całości z 
płyty w kolorze klonu o grubości 18 mm. 
Przewijak sprzedawany bez materaca. 
Wym.: wys. 108 x szer. 100 x gł. 76 cm

6522004 730,90 zł

4. Przewijak z szufladami
Przewijak posiada 8 szuflad, z których 
każda przedzielona jest na części. 
Przewijak sprzedawany bez materaca. 
Wym.: wys. 108 x szer. 100 x gł. 76 cm

6522001 999,90 zł

5. Przewijak z szufladami lewy
Przewijak posiada 4 szuflady z lewej 
i 3 półki z prawej strony. Przewijak 
sprzedawany bez materaca. Wym.: wys. 
108 x szer. 100 x gł. 76 cm

6522002 899,90 zł

6. Przewijak z szufladami prawy
Przewijak posiada 4 szuflady z prawej  
i 3 półki z lewej strony. Przewijak 
sprzedawany bez materaca. Wym.: wys. 
108 x szer. 100 x gł. 76 cm

6522003 899,90 zł
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6. Drzwiczki - komplet
6512272 żółte 135,90 zł
6512273 niebieskie 135,90 zł
6512274 czerwone 135,90 zł
6512275 zielone 135,90 zł

3. Materac do przewijaka
Wym.: 101 x 88 x 15 cm

4641300 zielony 239,90 zł
4641301 niebieski 239,90 zł

8. Materac
4641418 szary 209,90 zł
4641057 żółty 209,90 zł
4641058 czerwony 209,90 zł
4641059 niebieski 209,90 zł
4641060 zielony 209,90 zł

Drzwiczki wykonane  
z lakierowanego MDF-u.

Materac obszyty 
łatwym do 
czyszczenia 
meditapem.

Pojemniki i prowadnice w oddzielnej 
sprzedaży.  

Pełna oferta pojemników na str. 8

Wykonanie z płyty wiórowej 
zapewnia stabilność całej 
konstrukcji.  
 
Wysokie ograniczniki 
boczne są dodatkowym 
zabezpieczeniem dziecka, 
ponadto praktyczny 
materacyk, dzięki któremu 
przewijak jest miękki.  
 
Dwie duże półki, które 
mogą posłużyć do 
przechowywania akcesoriów 
do pielęgnacji dziecka.

Mocne zawiasy z cichym 
domykiem umożliwiają 
otwarcie drzwi do 270°.

Pełen wysuw 
szuflad.

5

1 2

8

7

4

Szafka wykonana z 18 mm płyty 
wiórowej w kolorze klonu.

Bezpiecznie 
zaokrąglone krawędzie 
są zabezpieczone 2-mm 
obrzeżem.

Cokoły z płyty HDPE są 
nie tylko trwałe, ale 
również wodoodporne.

Materac w  
oddzielnej 
sprzedaży.

materace do przewijaków 
obszyte łatwym do utrzymania 
w czystości meditapem 

3

Materac w  
oddzielnej 
sprzedaży.

6

1. Przewijak z 10 szufladami lewy
Przewijak wykonany z płyty wiórowej w kolorze 
klonu. Prowadnice kulkowe gwarantują pełen wysuw 
szuflad. Cokół z wodoodpornej płyty HDPE. Zawiasy 
umożliwiają otwarcie drzwi do 270°.  
Materac w oddzielnej sprzedaży. Wym.: wys. 109 x 
szer. 105 x gł. 90 cm

6512598EX 1 775,90 zł

2. Przewijak z 10 szufladami prawy
Materac w oddzielnej sprzedaży. 
Wym.: wys. 109 x szer. 105 x gł. 90 cm

6512599EX 1 775,90 zł

4. Przewijak na pojemniki Gratnells
Przewijak wykonany z płyty wiórowej w kolorze 
klonu. Prowadnice kulkowe gwarantują pełen 
wysuw szuflad. Cokół z wodoodpornej płyty HDPE. 
Materac, pojemniki i prowadnice w oddzielnej 
sprzedaży. Wym.: wys. 109 x szer. 104 x gł. 90 cm

6512595EX 689,90 zł

5. Szafka na pieluchy
Wym.: wys. 51 x szer. 92 x gł. 25 cm

6512271 312,90 złbez drzwiczek

7. Przewijak z półkami
Materac w oddzielnej sprzedaży. 
Wym.: wys. 105 x szer. 65 x gł. 80 cm

6512270 495,90 zł
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Nocnik Kaczuszka niebieski
Wym. 30 x 25 x 22 cm

078008MB 9,90 zł

Nocnik Kaczuszka różowy
Wym. 30 x 25 x 22 cm

078007MB 9,90 zł

Nocnik
Wym. 25 x 22 x 17,3 cm

075090MB 12,90 zł

Nocnik Hipcio biały
Ergonomicznie uformowany nocnik z wysokiej 
jakości tworzywa sztucznego, wyposażony w 
gumowe, antypoślizgowe podkładki. Powierzchnia 
siedziska posiada opływowy kształt. Wyższa część 
z przodu nocnika stanowi ochronną osłonkę przed 
rozpryskiwanie. Wyższa część tylna to wygodne 
oparcie. Maksymalne obciążenie: 15 kg. Wym. 38 x 
27 x 24 cm

078021MB 29,90 zł

Podnóżek
Przenośny, lekki i stabilny podest, o 
wszechstronnym zastosowaniu. Podest ma wierzch 
i spód pokryte antypoślizgową gumą jest nią także 
zabezpieczony od spodu, dzięki czemu podnóżek 
jest bezpieczny, nie przesuwa się i nie ma ryzyka 
poślizgnięcia się stopy na podeście. Wym. 29 x 26 x 
12,3 cm. Kolor biały.

075082MB 25,90 zł

Nocnik Hipcio oliwkowy
Ergonomicznie uformowany nocnik z wysokiej 
jakości tworzywa sztucznego, wyposażony w 
gumowe, antypoślizgowe podkładki. Powierzchnia 
siedziska posiada opływowy kształt. Wyższa część 
z przodu nocnika stanowi ochronną osłonkę przed 
rozpryskiwanie. Wyższa część tylna to wygodne 
oparcie. Maksymalne obciążenie: 15 kg. Wym. 38 x 
27 x 24 cm

078006MB 29,90 zł

Nakładka sedesowa Hipcio oliwkowa
Nakładka na sedes dla dziecka wykończona 
gumowymi końcówkami, które zabezpieczają przed 
ześlizgnięciem się z wc.
Wym. 30 x 40 x 15 cm

078004MB 29,90 zł

Podest dziecięcy Hipcio oliwkowy
Bezpieczny podest dziecięcy, wykończony 
gumowymi antypoślizgami.
Wym. 40,5 x 28,5 x 14 cm

078010MB 35,90 zł

Nakładka sedesowa Hipcio biała
Nakładka na sedes dla dziecka wykończona 
gumowymi końcówkami, które zabezpieczają przed 
ześlizgnięciem się z wc. 
- wym. 30 x 40 x 15 cm

078022MB 29,90 zł

Półka na pieluchy
Półka z przegródkami na pampersy. Uchylana górna 
płyta umożliwia uzupełnienie przegródek o różne 
rozmiary pieluszek, przednia pleksi zapobiega ich 
wypadaniu, a dzięki praktycznemu wycięciu ułatwia 
wygodne wyjmowanie pampersów. Mebel wykonany 
z trwałej płyty laminowanej w kolorze klonu. Zawiasy 
z cichym domykiem. Wym.: szer. 97 x wys. 40 x gł. 
25 cm, szerokość przegródki 14 cm

6513040 279,90 zł

Regał na 12 nocników
Praktyczny regał z 12 miejscami do przechowywania 
nocników w żłobkowej łazience. Mebel wykonany 
z trwałej płyty laminowanej w kolorze klonu. Wym.: 
szer. 55,5 x wys. 120 x gł. 35 cm. Wym. przegródki: 
szer. 24,5 x wys. 17 x gl. 33 cm

6513041 349,90 zł

Szafka na nocniki
Wym.: wys. 74 x szer. 158 x gł. 40 cm

6512520 369,90 zł

otwierana od góry

zawiasy z cichym domykiem
przezroczysta pleksi

wygodne 
wyjmowanie 
pieluszek
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Wyposażenie łazienki

Kolor wybierany losowo!

3. Pojemnik na pieluchy
Pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego, 
pokrywa z wygodnym uchwytem.
Poj. 16 l, wys. z pokrywą 33 cm, śr. 29 cm. Różne 
kolory, sprzedawane losowo.

075084MB 25,90 zł

1. Kosz swing z ruchomą pokrywą
Poj. 15 l, wym. 28 x 21,5 x 39 cm. Różne kolory, 
sprzedawane losowo.

075043MB 27,90 zł

2. Kosz swing z ruchomą pokrywą
Poj. 25 l, wym. 31,3 x 23,8 x 45,5 cm. Różne kolory, 
sprzedawane losowo.

075042MB 37,90 zł

Kubeczki
Kolorowe kubeczki z trwałego tworzywa sztucznego 
o średnicy pasującej do otworów w półkach. Kolor 
wybierany losowo.

4520288 1,99 zł

Rybki - półka na kubeczki i ręczniki
Półka wykonana ze sklejki i kolorowego MDF-u pełni 
funkcję wieszaka na ręczniki i miejsca na dziecięce 
kubeczki. Półka posiada 13 otworów na kubki  
i 7 podwójnych wieszaków na ręczniki.  
Wym.: dł. 110 x wys. 43 x gł. 22 cm

4122063 177,90 zł

Muszelki - półka na kubeczki i ręczniki
Półka wykonana ze sklejki i kolorowego MDF-u pełni 
funkcję wieszaka na ręczniki i miejsca na dziecięce 
kubeczki. Półka posiada 13 otworów na kubki  
i 7 podwójnych wieszaków na ręczniki.  
Wym.: dł. 110 x wys. 43 x gł. 22 cm

4122062 177,90 zł

Łódki - półka na kubeczki i ręczniki
Półka wykonana ze sklejki i kolorowego MDF-u pełni 
funkcję wieszaka na ręczniki i miejsca na dziecięce 
kubeczki. Półka posiada 13 otworów na kubki  
i 7 podwójnych wieszaków na ręczniki.  
Wym.: dł. 110 x wys. 43 x gł. 22 cm

4122064 177,90 zł

Półka zaoblona
Wykonana ze sklejki. Posiada otwory na  
15 kubeczków. Wym.: wys. 40 x szer. 62 x gł. 22 cm

6300021 199,90 zł

Półka na kubeczki
Wykonana ze sklejki brzozowej o gr. 15 mm, 
lakierowana bezzapachowym lakierem wodnym. 
Miejsce na 27 kubeczków.  
Wym.: wys. 51,5 x szer. 62 x gł. 24 cm

6512552 399,90 zł

Półka na kubeczki i ręczniczki
Półka zawiera 13 otworów na kubeczki oraz  
7 podwójnych wieszaków na ręczniki.  
Wym.: wys. 23 x dł. 125 x szer. 22 cm

4122065 135,90 zł

1 2 3
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Wym.: wys. 66 cm x 
szer. 24 cm

pomarańczowe żółte jasnozielone zielone białe jasnoniebieskie niebieskie CENA szt.

Drzwiczki duże Bańka 6512306EXF 6512306EXG 6512306EXD 6512306EXC 6512306EXH 6512306EXB 6512306EXA 50,90 zł

opcjonalna wersja 
wieszaczków

Zestaw 3 białych taboretów
Wyjątkowy i praktyczny zestaw 
trzech taboretów. Ich ponadczasowy i 
nieskomplikowany design oraz stonowana 
kolorystyka wkomponują się w każde, 
nawet najbardziej wyszukane wnętrze. 
Taborety zostały zaprojektowane 
tak, by były łatwe do przenoszenia, 
przechowywania oraz utrzymania w 
czystości - wystarczy przetrzeć je 
wilgotną tkaniną. Wym.: 57 x 34 x 40 cm

6512735H 299,90 zł

Szatnia żłobkowa
W każdej przegrodzie znajduje się półka i podwójny 
wieszaczek. Wym.: wys. 166 x szer. 51 x gł. 30 cm

6512960K 349,90 zł

Hak trójramienny
Solidny, obrotowy hak z trzema ramionami 
zamontowany do górnej półki zapewni nie tylko 
dużo miejsca na odzież, ale również ułatwia do niej 
dostęp. Wym: wys.: 7 cm, śr.: 8 cm

4470255 24,90 zł
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135 cm

50
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m

126 cm

1 3 52 4 6

półeczka na obuwie

ABS 2 mm

plastikowe stopki

podwójny wieszak

opcjonalna wersja w
ieszaków

Korpus:  
płyta wiórowa

kolor klon

Materiały wykonania

Moduły szatniowe stanowią w pełni funkcjonalny element 
wyposażenia wnętrz. Istnieje możliwość zamontowania do nich 
drzwiczek

Kolor żółte pomarańczowe jasnozielone zielone białe jasnoniebieskie niebieskie cena/szt.

Drzwi małe 6512307EXG 6512307EXF 6512307EXD 6512307EXC 6512307EXH 6512307EXB 6512307EXA 33,90 zł

Drzwi duże 6512306EXG 6512306EXF 6512306EXD 6512306EXC 6512306EXH 6512306EXB 6512306EXA 50,90 zł

MAŁE DRZWICZKI

DUŻE DRZWICZKI

wym.: wys. 20 cm  
x szer. 24 cm

wym.: wys. 66 cm 
x szer. 24 cm

Drzwiczki zostały wykonane 
z płyty MDF malowanej 
bezpiecznymi lakierami.

przykładowe zestawienie

5. Szatnia narożna 5
Wym.: wys. 135 x szer. 92,6 x gł. 93 cm

6512556EX 949,90 zł

1. Szatnia 2
Wym.: wys. 135 x szer. 52 x gł. 50 cm

4470245EX 299,90 zł

2. Szatnia 3
Wym.: wys. 135 x szer. 77 x gł. 50 cm

4470243EX 389,90 zł

3. Szatnia 4
Wym.: wys. 135 x szer. 101 x gł. 50 cm

4470242EX 469,90 zł

4. Szatnia 5
Wym.: wys. 135 x szer. 126 x gł. 50 cm

4470241EX 549,90 zł

6. Szatnia 6
Wym.: wys. 135 x szer. 151 x gł. 50 cm

4470251EX 629,90 zł

do szatni narożnej można 
zamontować 4 komplety 

drzwiczek
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Seria prostych szatni, z minimalnym akcentem kolorystycznym, które przez wzgląd 
na swoje wymiary znakomicie pasują do małych pomieszczeń. Klonowe korpusy 
z kolorowymi półkami tworzą nie tylko funkcjonalne, ale także stylowe wnętrze 
szatni. Wykonane z płyty wiórowej laminowanej, każda przegroda zawiera podwójny 
wieszaczek na okrycie wierzchnie, półeczkę na drobną odzież oraz miejsce na buty.

1 3

5

2

4
6

1. Szatnia Kwadrat 2
Wym.: wys. 136 x szer. 44 x gł. 40 cm

6512643B biała 291,90 zł
6512643L zielona 291,90 zł
6512643P pomarańczowa 291,90 zł

2.Szatnia Kwadrat 3
Wym.: wys. 136 x szer. 65 x gł. 40 cm

6512644B biała 396,90 zł
6512644L zielona 396,90 zł
6512644P pomarańczowa 396,90 zł

3. Szatnia Kwadrat 4
Wym.: wys. 136 x szer. 85 x gł. 40 cm

6512645B biała 469,90 zł
6512645L zielona 469,90 zł
6512645P pomarańczowa 469,90 zł

4. Szatnia Kwadrat 5
Wym.: wys. 136 x szer. 106 x gł. 40 cm

6512646B biała 542,90 zł
6512646L zielona 542,90 zł
6512646P pomarańczowa 542,90 zł

5.Szatnia Kwadrat 6
Wym.: wys. 136 x szer. 127 x gł. 40 cm

6512647B biała 626,90 zł
6512647L zielona 626,90 zł
6512647P pomarańczowa 626,90 zł

6.Szatnia Kwadrat rogowa
Wym.: wys. 136 x szer. 82 x gł. 82 cm

6512648B biała 762,90 zł
6512648L zielona 762,90 zł
6512648P pomarańczowa 762,90 zł

SZATNIA KWADRAT
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4 osobowy

1. Wózek
6-cio osobowy wózek jest nie tylko solidny, ma 
również przemyślaną konstrukcję, która koncentruje 
się przede wszystkim na bezpieczeństwie, trwałości 
i ergonomii. Jest połączony z wieloma szczegółami 
praktycznymi, dzieci siedzą w parach naprzeciwko 
siebie, co zdecydowanie ułatwia im rozmowę. 
Wchodzą i wychodzą z wózka przez boczne drzwi, 
zupełnie jak w prawdziwym autobusie! Wózek 
przeznaczony dla dzieci w wieku 0-4 lat.

6305375 6 osobowy 5 999,90 zł
6305396 4 osobowy 5 199,90 zł

3. Wózek 4 osobowy
Wózek przeznaczony dla 4 dzieci w wieku 6-36 
miesięcy. Rama wykonana jest z wytrzymałego 
aluminium, panele tekstylne, siedzenia i schowek  
z poliestru nadającego się do prania. Wyposażony  
w obrotowe koła z przodu i hamulec postojowy  
z tyłu. Siedzenia są wygodne, każdy wyposażony  
w 5-punktowy pas bezpieczeństwa. Tylne siedzenie 
regulowane, można je ustawić w pozycji do spania. 
Wózek można złożyć do przechowywania.

6305376 3 134,90 zł

1

2

3

6 osobowy

2. Daszek do wózka
Daszek zacienia 2 miejsca. Pasuje 
do wózków 6305375 i 6305396.

6307395 312,90 zł
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Pufki tęczowe
Wym.: wys. 10 x szer. 30 x dł. 30 cm

4640149 granatowa 33,90 zł
4640151 ciemnoniebieska 33,90 zł
4640150 jasnoniebieska 33,90 zł
4640153 ciemnozielona 33,90 zł
4640152 jasnozielona 33,90 zł
4640148 pomarańczowa 33,90 zł
4640155 ciemnożółta 33,90 zł
4640154 żółta 33,90 zł
4640156 różowa 33,90 zł
4640157 fioletowa 33,90 zł

4640445 Zestaw tęczowych pufek 319,90 zł

Dropsy pudrowe
Wym.: śr. 30 x wys. 8 cm

4640747 pomarańczowa 33,90 zł
4640748 czerwona 33,90 zł
4640746 żółta 33,90 zł
4640751 jasnozielona 33,90 zł
4640753 zielona 33,90 zł
4640752 turkusowa 33,90 zł
4640749 różowa 33,90 zł
4640750 niebieska 33,90 zł
4640755 granatowa 33,90 zł
4640754 fioletowa 33,90 zł
4640757 brązowa 33,90 zł
4640756 szara 33,90 zł

4640758 Zestaw 12 pudrowych 
dropsów 374,90 zł

Okrągłe pufki - Pudrowe, pastelowe 
dropsy
Wym.: śr. 30 x wys. 8 cm

4641382 jasnozielona 33,90 zł
4641380 jasnoszara 33,90 zł
4641378 cytrynowa 33,90 zł
4641381 jasnoniebieska 33,90 zł
4641379 jasnoróżowa 33,90 zł

Pufki tęczowe pastelowe
Wym.: wys. 10 x szer. 30 x dł. 30 cm

4641202 jasnoszara 33,90 zł
4641201 cytrynowa 33,90 zł
4641200 jasnoróżowa 33,90 zł

Stojak do pufek Tęcza
Wykonany z metalu, mieści 10 pufek. Zapewnia 
oszczędność miejsca i wygodę przechowywania.  
Wym.: wys. 120 x szer. 32 x gł. 32 cm

4841100 64,90 zł

Stojak do pufek
Wykonany z metalu, mieści 12 pufek. Zapewnia 
oszczędność miejsca i wygodę przechowywania. 
Wym.: wys. 110 x szer. 30 x dł. 30 cm

4841099 54,90 zł
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Alternatywa dla dywanu! Niskie, wygodne i praktyczne maty podłogowe, które kryją w 
sobie kilka funkcji. Sprawdzą się podczas zajęć na podłodze, w kącikach zabaw i relaksu 
jak również na zajęciach ruchowych. Duży rozmiar zapewnia optymalną przestrzeń do 
siedzenia dla każdego dziecka, antypoślizgowy spód uniemożliwia przesuwanie się maty, 
uniwersalna kolorystyka pasuje do każdego wnętrza, miękka, wygodna pianka izoluje od 
chłodnego podłoża, pokrowiec z certyfikowanego materiału skóropodobnego ułatwia 
czyszczenie i dezynfekcję.

ŁA

TWE CZYSZCZEN
IE

Maty do siedzenia
Wym.: dł. 65 x szer. 65 x wys. 3 cm

4641523 błękitna 64,90 zł
4641524 żółta 64,90 zł
4641525 szara 64,90 zł
4641526 zielona 64,90 zł
4641527 granatowa 64,90 zł
4641528 pomarańczowa 64,90 zł
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60 cm 30 cm

32
 c

m

Puf tapicerowany
Wym.: dł. 60 x szer. 30 x wys. 32 cm

4640327 zielony 179,90 zł
4640366 pomarańczowy 179,90 zł
4640408 szary 179,90 zł

m e d i t a p

Materac
Wym.: wys. 3 x dł. 101 x szer. 34 cm

4641440 meditap 54,90 zł

med itap

Zestaw poduszek
Zestaw 12 piankowych poduszek w pokrowcach z 
meditapu. Wym.: wys. 8 x dł. 30 x szer. 20 cm

4641435 meditap 549,90 zł

Ławeczka do podłużnych poduszek
Wykonana ze sklejki, mobilna ławeczka. Wym.: wys. 
43,5 x dł. 104,5 x szer. 35 cm

6512744 349,90 zł
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1. Cztery pory roku - Zestaw 12 
siedzisk
Zestaw 12 pufek, które mogą służyć jako 
siedziska indywidualne lub po ułożeniu w krąg być 
wykorzystywane podczas zajęć edukacyjnych takich 
jak czytanie czy pogadanki.  
Wym. pojedynczej pufki: 38,5 x 27,5 x 8 cm

4641305 439,90 zł

2. Pokrowiec do zestawu Cztery pory 
roku
Wym.: 79 x 34 x 50 cm

4641351 74,90 zł

2

1
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Wesołe Misie - Zestaw
W zestawie stolik i 4 pufki

4641361 599,90 zł

Zestaw siedzisk z pszczółką
W zestawie stolik 4640221 i 4 pufki.

4640322 599,90 zł

Zestaw piankowy Krokus
Niezwykle funkcjonalny sześciokąt złożony  
z kolorowych, piankowych siedzisk tworzy 
przestrzeń, w której może jednocześnie bawić się 
kilkoro dzieci. Zestaw składa się z 5 elementów  
z oparciem, koła oraz części służącej za wejście. 
Wym.: wys. 54 x śr. 157 cm

4521130L 1 499,90 zł
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Minifotelik dla najmłodszych. Przeznaczony 
dla dzieci powyżej 6-go miesiąca życia, które 
potrafią już samodzielnie siedzieć, jednak 
potrzebują podparcia. Podszyte mocnym 
antypoślizgiem są stabilne i nie przesuwają się 
nawet po gładkiej podłodze.

Poduszka obszyta jest miękkim i łatwym 
do utrzymania w czystości materiałem 
obiciowym.

Niebieski fotel rogal
Wym.: dł. 60 x gł. 46 x wys. 20 cm

4641433 109,90 zł

Zielony fotel rogal
Wym.: dł. 60 x gł. 46 x wys. 20 cm

4641434 109,90 zł

Poduszka Łapka
Miękka poduszka wypełniona puszystą 
silikonową włókniną.  
Wym.: 42 x 32 x 4 cm

4641462 39,90 zł

Fotelik z granulatem
Niewielki fotelik z wytrzymałej tkaniny obiciowej. 
Jest niezwykle wygodny, wypełnienie granulatem 
sprawia, że dopasowuje się do kształtu ciała.  
Wym.: 45 x 45 x 45 cm

4641466 139,90 zł
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Poduszka z pianki, pokrowiec z meditapu

1

2

3

4

Obszyte łatwym do utrzymania w czystości materiałem obiciowym i wypełnione miękkim 
silikonem, maty zostały zaprojektowane z myślą o maluchach. Są duże, lekkie i po złożeniu 
zajmują niewiele miejsca.

6

5

7

8

KOLEKCJA MORSKA

7. Mata Rozgwiazda
Wym.: 107 x 103 x 2 cm

4641448 114,90 zł

6 Mata Muszla
Wym.: 98 x 90 x 2 cm

4641425 79,90 zł

5. Mata Wieloryb
Wym.: 105 x 80 x 2 cm

4641460 89,90 zł

8. Mata Krab
Wym.: 123 x 115 x 2 cm

4641449 179,90 zł

1. Poduszka Krab
Wym.: śr. 30 x wys. 4 cm

4641456 49,90 zł

2. Poduszka Ryba
Wym.: śr. 30 x wys. 4 cm

4641457 49,90 zł

3. Poduszka Meduza
Wym.: śr. 30 x wys. 4 cm

4641458 49,90 zł

4. Poduszka Ośmiornica
Wym.: śr. 30 x wys. 4 cm

4641459 49,90 zł
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Wygodny, okrągły materac z dwiema poduszeczkami. 
Obszyty przyjemnym w dotyku, łatwym do utrzymania 
w czystości, materiałem obiciowym, wypełniony trwałą 
pianką i dodatkowo miękką włókniną. Materac jest 
przeszyty w połowie, dzięki czemu można go złożyć na 
pół i oprzeć o ścianę tworząc wygodną kanapę.

Mata wypełniona miękką, i puszystą 
włókniną silikonową. Kolorowe 
elementy: miękka, wypełniona 
silikonem biedronka, pszczółka  
z piszczkiem, kwiatek ze środkiem  
z siatki i płatkami wypełnionymi 
łuską gryki i lusterko intrygują 
maluchy i zachęcają je do zabawy.

pomoce@novumedukacja.pl

Materac okrągły Rafa koralowa
Wym.: 118 x 118 cm

4641427 329,90 zł

Mata Łąka
Okrągła mata z sensorycznymi elementami.  
Wym.: 87 x 87 x 2 cm

4641426 119,90 zł
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Zestaw piankowych elementów z aplikacjami i lusterkami, które po złożeniu 
tworzą kojec. W zestawie: element z aplikacjami, element z lusterkami, 
składany materac. Doskonały element wyposażenia żłobków, kolorowe 
aplikacje i lusterka wzbudzają zainteresowanie maluchów, zachęcają je do 
zabawy i poznawania otoczenia, a po złożeniu zajmują niewiele miejsca.

2 3

4

5

1. Zestaw Słońce
Wym.: śr. 138 x wys. 26 cm

4641468 799,90 zł

2. Pufa Słońce z lustrami
5 piankowych elementów z lustrami. Wym. po 
złożeniu: 31 x 26 cm

4641469 329,90 zł

3. Pufa Słońce z aplikacjami
5 piankowych elementów z kolorowymi aplikacjami. 
Wym. po złożeniu: 31 x 26 cm

4641470 309,90 zł

4. Materac do zestawu słońce
Składany, wykonany z pianki materac do kojca 
Słońce. Wym.: śr. 95 x wys. 3 cm

4641471 174,90 zł

5. Żłobkowy kącik sensoryczny
Zestaw składa się z 4 elementów: kostki  
z lusterkiem, sznureczkami i 3 „sakiewkami”,  
w których znajduje się szeleszcząca folia, piszczek  
i łuski gryki oraz 3 materacyków, na których naszyte 
są 3 różne materiały. Zabawa z wykorzystaniem 
poszczególnych elementów dostarcza wielu 
bodźców i rozwija nie tylko zmysł dotyku, ale 
również wzroku.  
Wym.: szer. 96 x dł. 96 x wys. 24 cm

4641428 399,90 zł
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Materace 
narożne

Idealne do kącików 

wypoczynkowych

Materace narożne to 
idealne rozwiązanie 
do aranżacji każdego 
wolnego narożnika do 
bezpiecznej zabawy. 
Zaokrąglony brzeg, 
estetyczne wykończenie 
oraz ciekawe aplikacje 
wywołują uśmiech na 
twarzy każdego dziecka, 
inspirują i zachęcają do 
zabawy.

2

4

3

Materacyki podszyte tkaniną 
antypoślizgową

1. Bujanie w obłokach
Wym.: szer. 140 x gł. 140 x wys. 5/50 cm

4641234 769,90 zł

2. Zielona polana
Wym.: szer. 140 x gł. 140 x wys. 5/50 cm

4641235 769,90 zł

3. Materac narożny Ocean
Wym.: szer. 150 x gł. 150 x wys. 10 cm

4641190 699,90 zł

4. Materac narożny Łąka
Wym.: szer. 150 x gł. 150 x wys. 10 cm

4640611 699,90 zł

1
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Podszyte antypoślizgowym materiałem zapewniają bezpieczeństwo  
w trakcie zabawy rozwijającej sprawność fizyczną maluszków. 
Przyjemne kolory stymulują bodźce wzrokowe, wielorakość 
elementów pozwala na używanie kształtek nie tylko w rozłożeniu 
podanym na zdjęciu, ale także jako pojedyncze przeszkody.

elementów

Zestaw małych kształtek piankowych odpowiedni dla najmłodszych, 
żłobkowych użytkowników. Niskie, o ładnym wyglądzie, dające 
zestawiać się ze sobą w różne kombinacje. Można ich używać 
jako pojedynczych elementów służących do zdobycia i pokonania 
„niezależnego obiektu”, bądź też zestawiać ze sobą w dowolny 
sposób, w zależności od potrzeby i predyspozycji maluchów.

2x 2x 2x 2x 1x2x 2x

1x 1x 2x 1x 3x

144 cm

48 cm

1x 1x 1x 2x 1x 1x

Megaform II
Zestaw zawiera: 
- schodek 24 x 48 x 48 cm - 2 szt., 
- trójkąt 12 x 96 x 96 cm - 1 szt., 
- trójkąt mały 12 x 48 x 48 cm - 1 szt., 
- kostka szeroka 24 x 48 x 48 cm - 3 szt., 
- kostka wąska 12 x 48 x 48 - 1 szt.

4640232 966,90 zł

Zestaw Wysepka
Zestaw składa się z 7 elementów, których 
wypełnienie stanowi pianka poliuretanowa.  
Wym.: wys. 24 x szer. 145 x gł. 145 cm

4521145 589,90 zł

Zestaw Wieża Relax
13 kształtek różnego rodzaju, które złożone w całość 
dają wiele możliwości wykorzystania,  
w szczególności przez najmniejsze maluchy. 
Pozwalają skutecznie uczyć się raczkowania, 
wspomagają ćwiczenie motoryki, koordynacji 
ruchowej, utrzymywania równowagi, jak  
i wspomagają ogólny rozwój malucha. Nawet przez 
długi czas intensywnego użytkowania elementy nie 
tracą swojej miękkości i sprężystości.  
Wym.: 250 x 250 x 25 cm

4640275 1 099,90 zł
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Wypełnione pianką 
 i 2 cm warstwą grochu. 
Wym.: 48 x 48 x 15 cm

Wypełnione kaszą gryczaną. 
Wym.: 26 x 48 x 48 cm

Wypełnione mieszanką styropianowego granulatu 
i kawałkami pianki. Wym.: 24 x 118 x 118 cm

Wypełnione pianką.  
Wym.: 24 x 48 x 48 cm

Wypełnione silikonem.  
Wym.: 15 x 48 x 48 cm

214 cm

48 cm 118 cm

Zestaw sensoryczny I

Sensoryczny krokodyl

192 cm

granulat

pianka pianka
pianka

pianka

pszenica

silikon

groch

Kombinacja kolorów i wypełnienia poszczególnych 
elementów pobudza zmysł wzroku i dotyku, rozwija 
koordynację wzrokowo - ruchową.

Zestaw sensoryczny I
Wym.: dł. 214 x szer. 214 x wys. 24 cm

4640193 669,90 zł

Krokodyl sensoryczny
Wym.: dł. 192 x szer. 48 x wys. 35 cm

4640560 799,90 zł
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Zestaw klocków piankowych

33 elementy 4x

2x

2x 2x 3x 2x 2x

2x 2x 4x

1x 2x 2x 2x 1x

Zestaw małych klocków piankowych
Zestaw klocków dla dzieci w wieku żłobkowym! 
33 kolorowe klocki wykonane z miękkiej i leciutkiej pianki, obszytej bardzo 
praktycznym materiałem – łatwym w utrzymaniu czystości, wytrzymałym 
na dziecięce zabawy, atrakcyjnym wizualnie i przyjemnym w dotyku. 
Możliwość manipulacji dużymi i lekkimi, a do tego miękkimi klockami o 
różnych kształtach i kolorystyce zaciekawi każdego maluszka.

4640836 1 599,90 zł

Pokrowiec do małych klocków 
piankowych
Wym.: dł. 120 x szer. 80 x wys. 70 cm. Granatowy.

4640905 199,90 zł

Gąsienica w pastelach
Wym.: dł. 190 x szer. 45 x wys. 30 cm

4641184 734,90 zł
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Zabawa ze spadochronem jest bardzo popularna na zajęciach dla niemowląt i małych 
dzieci. Chusta morska to innowacyjna pomoc dydaktyczna wspierająca rozwój 
sensoryczny dzieci. W trakcie zabawy uczestnicy ćwiczą umiejętności motoryczne 
oraz koordynację wzrokowo- ruchową , co jest niezwykle ważne we wczesnych latach 
rozwoju. Mnogość detali, kolorów i kształtów pozwala dzieciom i maluchom doświadczać 
nowych wrażeń wizualnych jednocześnie pobudzając ich do aktywności ruchowej. 

Śr. 2,5 m

Chusta sensoryczna
Polecana szczególnie do pracy z dziećmi w wieku 
0-3 lata, również na zajęciach z udziałem rodziców. 
Chusta wykonana z poliestru Wym.: śr. 2,5 m, liczba 
uchwytów: 8

4641473 339,90 zł

Zestaw Pawie oczko
Bezpieczne lusterka, w których maluch widzi swoje 
odbicie. W zależności od nachylenia dziecka, przy 
wspinaczce w każdym elemencie odbija się inna 
część twarzy, co dostarcza małemu maluchowi 
wielu wrażeń. Stonowane barwy, ciekawy system 
łączeń poszczególnych części i bezpieczne 
lusterka decydują o innowacyjnej formie kształtek 
piankowych. 
4 elementy o wym.:  
dł. 25 x szer. 25 x wys. 6 cm,  
dł. 31 x szer. 31 x wys. 10 cm,  
dł. 45 x szer. 45 x wys. 15 cm,  
dł. 60 x szer. 60 x wys. 20 cm 
Zestaw o wym.: dł. 135 x szer. 60 x wys. 20 cm

4640198 459,90 zł

Zestaw Pawie oczko
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Baseny piankowe na piłeczki

Basen żółty
Wym.: dł. boku zewnętrznego 140 x 140 cm,  
wys. 41 cm, grubość ścianki 20 cm

4641505 1 099,90 zł

Piłeczki do basenu 250 szt.
Trwałe, nie pękające piłeczki wykonane z tworzywa 
sztucznego. Idealne do wypełniania basenów.  
Śr. 8 cm

131005MB perłowe 169,90 zł
131006MB złote 169,90 zł
131007MB srebrne 169,90 zł
131008MB miodowe 169,90 zł
131009MB pudrowy róż 169,90 zł
131010MB jasnoturkusowe 169,90 zł
131011MB jasnoniebieskie 169,90 zł
131012MB niebieskie 169,90 zł
131013MB turkusowe 169,90 zł
131014MB białe 169,90 zł
131015MB czarne 169,90 zł
131016MB bezbarwne 169,90 zł

perłowe

pudrowy róż

turkusowe

złote

jasnoturkusowe

białe

srebrne

jasnoniebieskie

czarne

miodowe

niebieskie

bezbarwne

NOWOŚĆ
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Sugerowana ilość piłek 500 szt.

Wsypując piłeczki do kojca można go   u
ży

wać
 ja

ko
 ba

se
n!

Sugerowana ilość piłek 500 szt.

Sugerowana ilość piłek 500 szt.

Basen narożny - zielony
Wym.: dł. boku zewnętrznego 160 x 160 cm,  
łuk 260 cm, grubość ścianki 20 cm

4529007 1 199,90 zł

Kojec dla dzieci Łąka
Wym.: 105 x 105 x 30 cm

4640345 809,90 zł

Kojec dla dzieci Ocean
Wym.: 124 x 124 x 35 cm

4640351 874,90 zł

Piłeczki do basenu znajdują  
się w oddzielnej sprzedaży.
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Chodziki, jeździki

Wózek z przesuwanką
Wykonany z drewna chodzik dla najmłodszych posiadający wiele edukacyjnych 
dodatków. Pomaga w nauce chodzenia. Wym. 33,5 x 46 x 50,5 cm. Od 12 miesięcy.

531022MB 369,90 zł

Wózek pchacz piesek
Klasyczne wózki-pchacze, wykonane z najwyższej jakości drewna bukowego, 
bardzo stabilne i bezpieczne. Wym. 45 x 50 x 30 cm. Od 18 miesięcy.

542060MB 229,90 zł

Wózek na zakupy
Pojazd z koszykiem może być wykorzystany podczas robienia prawdziwych 
zakupów, ale to także wspaniały pomysł na zabawę. Zabawka może służyć jako 
wózek dla pluszaków i lalek, dzieci mogą z powodzeniem przewozić nim potrzebne 
do zabawy na dworze lub w innym pomieszczeniu przedmioty. Samochód z koszem 
pobudza dziecięcą wyobraźnię, zachęca do tworzenia scenek sytuacyjnych  
i odtwarzania ról. Wym. 68 x 26 x 57 cm. Od 18 miesięcy

107256MB czerwony 229,90 zł
107257MB różowy 229,90 zł

12 
m+

12 
m+

12 
m+

18 
m+

18 
m+

Tęczowy jeździk pchacz
Oryginalna zabawka do pchania wykonana z drewna, z pewnością zachęci każde 
dziecko do chodzenia oraz zabawy. Kółka pokryte gumą zapobiegają niszczeniu się 
podłogi. Od 1 roku życia. Wym. 16 x 60,5 x 8,5 cm

531170MB 45,90 zł

Aktywny jeżyk do prowadzenia
Drewniany jeżyk do prowadzenia z wieloma elementami do manipulowania - 
labiryntem, przesuwanką czy kołami zębatymi, będzie towarzyszyć dzieciom 
podczas nauki chodzenia. Wym. 26 x 30 x 33 cm. Od 12 miesięcy.

542062MB 149,90 zł
OSTRZEŻENIE! W przypadku dzieci poniżej 3 lat wymagany jest nadzór osoby dorosłej. Długi sznurek. 
Ryzyko uduszenia.
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Jeździk Nutee
Czterokołowe jeździki dla najmłodszych. Lekka, sprężysta i stabilna konstrukcja, 
miękkie krawędzie zabawki, sympatyczna mordka małej wiewiórki, kierownica  
z klaksonem, stabilne koła na metalowych osiach. Wym.: 73 x 34,9 x 35,5 cm 
Od 12 miesięcy

845001MB brązowy 199,90 zł
845002MB szary 199,90 zł
845003MB różowy 199,90 zł

Jeździk Bobby
Zabawa z jeżdzikiem wspomaga rozwój bioder oraz szkoli sprawność ruchową 
dzieci. Wym. 58 x 30 x 38 cm. Od 12 miesięcy.

144314MB 199,90 zł

Jeździk Flippi
Jeździk Flippi to świetny pojazd dla najmłodszych. Dzięki kompaktowym rozmiarom 
i niewielkiej wadze sprawdzi się idealnie w podróży. Rączki kierownicy posiadają 
wyjątkowo szerokie końcówki, dzięki czemu dziecko może się nim bezpiecznie 
bawić. Wym. 49 x 21 x 36 cm. Maksymalne obciążenie: 25 kg. Od 18 do 36 miesięcy

144323MB 69,90 zł

12 
m+

18 
m+

12 
m+

Drewniany jeździk czterokołowy
Jeździk zapewni wspaniałą zabawę połączoną z doskonaleniem zmysłu równowagi. 
Mały kierowca poruszając się za pomocą siły nóżek poznaje nowe otoczenie,  
a napotkane przeszkody z łatwością ominie przekręcając kierownicę w prawo bądź 
lewo. Wym. 52 x 32 x 38 cm. Od 12 miesięcy.

531021MB 289,90 zł

12 
m+

Quad Crazee - zielony
Czterokołowy jeździk dla najmłodszych. Lekka, sprężysta i stabilna konstrukcja, 
stabilne szerokie koła na metalowych osiach. Dostępne kolory: zielony i czarny, 
wybierane losowo. Od 1 roku życia. Wym.: 65,7 x 36 x 38,9 cm

845009MB 219,90 zł

Ostrzeżenie! Konieczność stosowania środków ochronnych. Nie używać w ruchu ulicznym.

Ostrzeżenie! Konieczność stosowania środków ochronnych. Nie używać w ruchu ulicznym.

12 
m+
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Auto Cozy Coupe
Wym.: 83 x 49 x 86 cm. Od 18 miesięcy.

107180MB 359,90 zł

Samochód policyjny
Wym.: 82 x 44 x 82 cm. Od 18 miesięcy.

107218MB 379,90 zł

Samochód Straż pożarna
Wym. 82 x 44 x 82 cm. Od 18 miesiąca.

107248MB 399,90 zł

Stacja benzynowa
Jeśli jeździkom Cozy Coupe zaczyna brakować paliwa, można „wypełnić” bak 
za pomocą tego dystrybutora paliwa. Interaktywne przyciski wydające dźwięki 
są odporne na warunki atmosferyczne. Dzieci będą zachwycone bawiąc się w 
tankowanie. Wydaje 3 różne dźwięki: bulgotanie, dźwięk klaksonu i odgłosy silnika. 
Gumowy wąż zakończony jest uchwytem dystrybutora, który po zatankowaniu 
należy umieścić w otworze na bocznej ściance. Zabawka wyposażona jest w czytnik 
na kartę kredytową. Wym. 32 x 22 x 45 cm. Produkt wymaga baterii (nie ma w 
zestawie).

107324MB 149,90 zł

Ciężarówka Cozy Truck
Nietuzinkowa stylistyka terenowego auta z realistycznym grillem, otwieranymi 
drzwiami kierowcy, zabawną grafiką na grillu, tablicy rozdzielczej i skrzyni 
ładunkowej. Pojazd wyposażony jest w przestronną skrzynię ładunkową zamykaną 
opuszczaną klapą i mocne koła terenowe. Wym. 102 x 58 x 86 cm. Od 18 miesięcy.

107249MB 599,90 zł

23  
kg

max

23  
kg

max

Samochód Cozy Coupe Księżniczki
Wym.: 77,5 x 40,5 x 82,5 cm. Od 18 miesiąca.

107247MB 399,90 zł

Samochody wyposażone w wygodny fotelik z wysokim oparciem, półkę do przewożenia napoju i zabawek w tylnej części, 
otwierane drzwiczki zamykane na zasuwkę, kierownicę z klaksonem, ruchomy, klikający kluczyk zapłonu i otwieraną klapkę od 
wlewu paliwa. Pojazd może być wprawiany w ruch za pomocą nóg dziecka (wówczas należy zdemontować podstawkę na nogi). 
Jeździk porusza się na wytrzymałych kółkach. Przednie kółka obracają się o 360°. Dzięki uchwytowi na dłoń w dachu pojazdu 
samochód może być też popychany jak wózek przez osobę dorosłą. Maksymalne obciążenie 23 kg.

OSTRZEŻENIE! Konieczność stosowania środków ochronnych. Nie używać w ruchu ulicznym.

18 
m+

18 
m+
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Bujaki

Wieloryb na biegunach niebieski
Wieloryb - huśtawka pozwala na zabawę 1, 2 a nawet 3 maluchom. Wyposażony  
w wygodne siedzenia oraz wygodne uchwyty. Maksymalne obciążenie 3 x 23 kg. 
Wym.: 105 x 43 x 36 cm. Od 1,5 do 5 lat.

107075MB 229,90 zł

Krokodyl na biegunach
Krokodyl - huśtawka pozwalający na zabawę 1, 2 lub nawet 3 maluchom. 
Wyposażona w wygodne uchwyty i siedziska. Wym.: 105 x 43 x 36 cm. Maksymalne 
obciążenie 50 kg. Od 18 miesięcy.

609015MB 119,90 zł

Jamnik na biegunach
Jamnik - huśtawka pozwalający na zabawę 1, 2 lub nawet 3 maluchom. 
Wyposażony w wygodne uchwyty i siedziska. Wym.: 105 x 43 x 36 cm.  
Dostępny w kolorze żółtym oraz zielonym, wybierany losowo. Od 18 miesięcy.

609016MB 119,90 zł

Spodek - Mini top
Mini top zachęca maluchy do skakania, huśtania się, obracania i uczy zachowania 
równowagi. Podczas obracania się Mini top stopniowo zwalnia i zapobiega 
przewracaniu się. Obrzeże zostało zaprojektowane w taki sposób, by palce oraz 
głowa nie były narażone na przygniecenie w trakcie zabawy. Maksymalne obciążenie 
50 kg. Śr. 68 cm. Wys. 26,5 cm. Od 0 do 4 lat.

601031MB Spodek - Mini top 179,90 zł
601069MB Poduszka do spodka Mini top 199,90 zł

23  
kg

max

50  
kg

max

50  
kg

max

69  
kg

max

18 
m+

18 
m+

18 
m+

0+ 
m+

Koń na biegunach
Posiada wygodne siedzisko oraz łatwe do trzymania uchwyty. Zabawka nie wymaga 
montażu. Wym.: 86 x 29 x 43 cm. Maksymalne obciążenie 23 kg. Od 1 do 3 lat.

107092MB różowy 149,90 zł
107093MB niebieski 149,90 zł
107094MB czerwony 149,90 zł

12 
m+
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Grzechotki

Grzechotki z przyssawkami
Każda grzechotka wydaje inny dźwięk, a dzięki 
przyssawkom można bawić się nimi wszędzie i na 
pewno nie zginą. Wykonane z drewna i tworzywa 
sztucznego, z gumową przyssawką.  
Wym. 6,9 x 7,9 x 7,8 cm. 3 szt.

531155MB 59,90 zł

Grzechotka z dzwoneczkiem
Grzechotka w kształcie jajka, która wraca do dziecka 
jak bumerang! Niewielki rozmiar, idealny dla małych 
rączek. Wykonana z drewna i tworzywa ABS, 
wewnątrz znajduje się drewniana kulka.  
Wym. 6,7 x 6,7 x 8,4 cm

531158MB 35,90 zł

Roller-grzechotka
Ta mała grzechotka ma sprytny uchwyt 
zaprojektowany w taki sposób, aby zabawka stała 
pionowo. Wykonana z drewna i tworzywa ABS. 
Wym. 6,5 x 6,5 x 7,8 cm

531159MB 35,90 zł

Obal Jeż

831002MB 55,90 zł

Obal Sowa

831008MB 59,90 zł

Obal Pszczoła

831009MB 59,90 zł

Zestaw wirtuoza, 5 szt.
Zestaw 5 różnych instrumentów dla małego muzyka. 
Wykonane z tworzywa sztucznego. Różne kolory, 
sprzedawane losowo. Wym.: 9-18 cm.  
Od 12 miesięcy.

563017MB 75,90 zł

Grzechotki Trio Explore & More
Zestaw składający się z trzech muzycznych jajek 
– marakasów (Sowa, Jeżyk i Lisek). Instrumenty 
są łatwe w obsłudze - by wydobyć z nich głośne 
i klarowne brzmienie wystarczy energicznie 
potrząsnąć jajkiem. Zabawka umuzykalnia, rozwija 
koordynację ruchową, poczucie rytmu, uczy 
kreatywności, cierpliwości i wytrwałości. Każdy  
z marakasów wydaje inny dźwięk. 3 szt.  
Wym. 6 x 5 x 7 cm. Od 3 miesięcy.

831003MB 69,90 zł

Instrumenty Explore & More
Zwierzaczkowe, ponadczasowe instrumenty 
o pięknym brzmieniu i ogromnym muzycznym 
potencjale. Instrumenty łatwo schwytać i utrzymać  
w rączce. Zestaw zawiera 3 instrumenty:
- pszczółka shaker-przeszkadzajka 
   o wym. 17 x 4,5 x 15 cm,
- Pszczółka kastaniety o wym. 9 x 6 x 15 cm,
- Lisek tamburyn o wym. 11 x 4,5 x 15 cm.
Od 6 miesięcy.

831004MB 129,90 zł

3m+

0+ 
m+ 0+ 

m+

0+ 
m+

3m+

3m+

6m+ 12 
m+

3m+

Lekka, elastyczna i pełna niespodzianek piłeczka-gryzak dla najmłodszych. Oktagonalna dziurawa konstrukcja zabawki umożliwia 
maluszkom jej łatwe schwytanie, trzymanie i rzucanie nią. Zabawka rozwija zdolności motoryczne i koordynację ruchową.  
Wym. 16,5 x 9 x 12 cm. Od 3 miesięcy.
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Zabawki interaktywne

Garnuszek na klocuszek
Dziecko wkłada do odpowiednich otworów klocki, 
a garnuszek w nagrodę śmieje się i mówi w języku 
polskim, jakie mają kształty i jakie znajdują się 
na nich cyfry. Gra wesołe piosenki. W komplecie 
znajduje się garnuszek, pokrywka i 5 klocków. 
Wym.: 15 x 9 x 13 cm. Od 6 do 36 miesięcy.

062010MB 169,90 zł

Szczeniaczek uczniaczek
Szczeniaczek reaguje na dotyk dziecka piosenkami 
i wypowiedziami, które uczą ponad 100 pierwszych 
słów, nazw części ciała, kolorów, kształtów i nie 
tylko! Wys. ok. 30 cm. Od 6 do 36 miesięcy. Produkt 
wymaga baterii (są w zestawie).

062016MB 199,90 zł

Telefonik dla gadułki
Klasyczna zabawka do ciągnięcia na sznurku.  
Ma uśmiechniętą buźkę i oczy, które poruszają się  
w górę i w dół, gdy dziecko ciągnie zabawkę.  
Wym.: 17 x 17 x 11 cm. Od 1 do 3 lat.

062052MB 69,90 zł

Interaktywny chodzik Zebra
Interaktywny chodzik oferuje mnóstwo atrakcji. 
Dziecko może przerzucać stronę książeczki lub 
naciskać podświetlane przyciski, aby poznawać 
alfabet i cyferki w ramach radosnych piosenek. Gdy 
maluch zacznie naukę chodzenia, wygodny uchwyt 
i solidna podstawa dodadzą mu pewności podczas 
stawiania pierwszych kroków. Wym. opak. 46 x 41 
x 10,5 cm. Od 6 do 36 miesięcy. Produkt wymaga 
baterii (nie ma w zestawie).

062119MB 219,90 zł

Chodzik Rośnij ze mną
Zabawka może pełnić rolę chodzika, jak  
i muzycznego centrum zabaw z wieloma atrakcjami. 
Chodzik pobudza do aktywności ruchowej, 
chwytania, przyciskania, przesuwania, dzięki czemu 
pozytywnie wpływa na rozwój koordynacji ruchowej. 
Od 3 do 36 miesięcy. Produkt wymaga baterii  
(są w zestawie).

062303MB 199,90 zł

Edukacyjny stolik malucha
Dziewięć światełek i ponad 120 piosenek, melodii  
i komunikatów. Do stolika można dołączyć nogi, 
tak aby zamienić zabawę na siedząco w aktywność 
na stojąco i stworzyć podparcie dla uczącego się 
chodzić malucha. Wym. opak. 56 x 41 x 14 cm.  
Od 6 do 36 miesięcy. Produkt wymaga baterii  
(są w zestawie).

062120MB 449,90 zł

Edukacyjny stoliczek
Kolorowy blat stolika został wyposażony  
w światełka, ruchome elementy, przyciski o różnych 
kształtach i kolorach. Stolik wykonany jest z 
bezpiecznego plastiku, który łatwo utrzymać  
w czystości. Od 12 miesięcy. Wym. opak.: ok. 55 x 
41 x 11 cm. Produkt wymaga baterii (są w zestawie).

062304MB 199,90 zł

Interaktywny pociąg Bebo
Ponad 90 dźwięków, piosenek, melodii i wypowiedzi 
w języku polskim! Do działania zabawki potrzebne 
są baterie 2 x LR14 (brak w zestawie).  
Wym.: 52 x 15 x 28 cm

062133MB 259,90 zł

Muzyczna farma małego odkrywcy
Zabawka uczy opieki nad zwierzętami i troski  
o innych poprzez zabawę. Zestaw zawiera figurkę 
rolnika oraz 4 figurki zwierząt. Dziecko może 
nacisnąć przycisk, aby posłuchać zabawnych 
piosenek, odgłosów zwierząt i wypowiedzi.  
Wym.: 58,5 x 14 x 34 cm. Od 1 do 5 lat

062128MB 349,90 zł
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Centrum zabaw i rozwoju aktywności
Ten kącik zabaw oferuje niekończące się możliwości 
aktywności dla dzieci. Można łatwo przekształcić go 
z zamkniętego w otwarty, dwustronny kącik. Zawiera 
m. in. sorter, ruchomy teleskop, otwierane okno  
i drzwiczki, lusterko, pianino, zjeżdżalnię dla 
kuleczek. Dodatkowo w domku znajduje się 
zdejmowany panel interaktywny. Wym. otwartego 
kącika 128 x 65 x 63,5 cm. Wym. zamkniętego 
kącika 84,5 x 65 x 63,5 cm. Od 6 miesięcy. Produkt 
wymaga baterii (nie ma w zestawie).

107263MB 459,90 zł
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Układanki

Nakładanka 3D - farma
Drewniana, trójwymiarowa nakładanka z figurkami 
zwierząt dla najmłodszych dzieci. Zabawka 
zaintryguje swoimi kolorami i nauczy rozpoznawać 
kształty - rozwinie w dziecku zdolności manualne  
i kombinacyjne. Wym.: 21 x 21 cm, 5 figurek 
zwierząt o wym. od 3 do 6 cm. Od 12 miesięcy.

202106MB 69,90 zł

Nakładanka 3D - zwierzęta
Drewniana, trójwymiarowa nakładanka z figurkami 
zwierząt dla najmłodszych dzieci. Zabawka 
zaintryguje swoimi kolorami i nauczy rozpoznawać 
kształty - rozwinie w dziecku zdolności manualne  
i kombinacyjne. Wym.: 21 x 21 cm, 5 figurek 
zwierząt o wym. od 3 do 6 cm. Od 12 miesięcy.

202107MB 69,90 zł

Nakładanka z filcem - Leśne zwierzęta
Kolorowe, drewniano-filcowe puzzle to połączenie 
doskonałej zabawy z możliwością edukacji dziecka. 
Zadaniem dziecka jest ułożenie w odpowiednim 
miejscu 5 zwierzątek. Układanka ćwiczy 
spostrzegawczość i zdolności manualne.  
Wym.: 21 x 25 x 2,2 cm. Wym. zwierzątek ok. 6 cm. 
Od 12 miesięcy.

202105MB 69,90 zł

Układanka - farma
Zabawa z nakładanką polega na dopasowywaniu 
zwierzątka do właściwego kształtu. Kolorowe 
elementy posiadają uchwyty, dzięki którym dzieciom 
niezwykle łatwo je układać. 
W zestawie 4 figurki zwierząt o wym. ok. 8 cm. 
Wym.: 21 x 21 x 1 cm. Od 12 miesięcy.

202168MB 55,90 zł

Nakładanka na niebie
Nakładanki to idealne zabawki dla najmłodszych 
dzieci. Doskonalą spostrzeganie, rozwijają 
słownictwo i ćwiczą koordynację wzrokowo-
ruchową. 5 dużych elem. do dopasowania.  
Wym.: 30 x 21 cm. Od 12 miesięcy.

317049MB 35,90 zł

Nakładanka na ziemi
Nakładanki to idealne zabawki dla najmłodszych 
dzieci. Doskonalą spostrzeganie, rozwijają 
słownictwo i ćwiczą koordynację wzrokowo-
ruchową. 5 dużych elem. do dopasowania.  
Wym.: 30 x 21 cm. Od 12 miesięcy.

317050MB 35,90 zł

Nakładanka dźwiękowa ze 
zwierzątkami
Rozwiąż układankę dźwiękową dopasowując 
zwierzęta według koloru, kształtu, oraz dźwięku. 
Elementy wykonane z drewna. Do działania 
nakładanki potrzebne są 2 baterie AAA. 6 figurek  
o wys. od 3,5 do 7 cm. Wym. 22 x 20,5 x 2 cm.  
Od 18 miesiąca. Produkt wymaga baterii (nie ma  
w zestawie).

531182MB 79,90 zł

Nakładanka dotykowa
Zadaniem dziecka jest dopasować pojedynczy 
element do otworu w deseczce. Otwór wypełniony 
jest materiałem, którego faktura i kolor imitują sierść 
zwierzątka. Wykonana z drewna. 5 zwierzątek  
o wym. od 5 x 5 x 1,5 cm do 7 x 10 x 1,5 cm.  
Wym. 29,5 x 20,5 x 0,8 cm. Od 2 lat

531183MB 65,90 zł

Układanka Basi - zwierzątka
Drewniana układanka ze zwierzątkami w 
stonowanych, pastelowych kolorach. 9 zwierzątek 
składających się z 2 elem., o śr. 5 cm i wys. 2 cm. 
Wym. podstawy 20 x 20 x 1 cm

542070MB 59,90 zł
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Puzzle W ogrodzie
Puzzle 3, 4 oraz 5 elem. Wym. po złożeniu 35 x 26 cm, 
21 x 23 cm i 23 x 17 cm. Od 2 lat.

202144MB 39,90 zł

Puzzle Układam robaczki
Zabawa w układanie puzzli rozwija zdolności 
manualne i spostrzegawczość. W zestawie 
znajdziemy 5 czteroelementowych układanek. 20 
elem. Wym. po złożeniu 14 x 14 cm. Od 2 lat.

815103MB 25,90 zł

Zwierzątka na wsi - puzzle 
kilkuelementowe
Zestaw składa się z 4 układanek o zróżnicowanej 
liczbie elementów (4,5,6 i 7), dzięki czemu 
dzieci stopniowo uczą się radzić sobie z coraz 
trudniejszymi puzzlami. 4 układanki. 22 elem.  
Od 2 lat.

815136MB 39,90 zł

Nakładanka Kurka
Klasyczna piramidka w kształcie kurki zapewnia 
świetną zabawę w nakładanie kolorowych kółek 
różnej wielkości, w kolejności od największego 
do najmniejszego. Doskonale rozwija sprawność 
manualną rąk oraz koncentrację. Wys.: 15,5 cm.  
Śr.: 13 cm. Od 10 miesięcy.

202090MB 69,90 zł

Nakładanka Żabka
Nakładanka z czterema lakierowanymi krążkami  
i główką uśmiechniętej żabki, wykonana z drewna. 
Pojedyncze elementy nasadza się według wielkości. 
Rozwija umiejętności motoryczne małych dzieci. 
Wym. 8 x 13 cm. Od 12 miesięcy.

309072MB 35,90 zł

Nakładanka - miś
Klasyczna piramidka w kształcie misia zapewnia 
świetną zabawę w nakładanie kółek różnej wielkości, 
w kolejności od największego do najmniejszego. 
Doskonale rozwija sprawność manualną rąk oraz 
koncentrację. Wykonana z drewna, w stonowanych, 
pastelowych kolorach. Wys. 13,5 cm. Śr. 8 cm. Od 
2 lat.

542071MB 35,90 zł

Nakładanka żabka-rechotka
Pan Żaba pomoże dzieciom poznać kolory, 
liczyć i rozpoznawać dźwięki! Ustawiaj obręcze 
na kiwającej się podstawie, słuchając różnych 
dźwięków. Zabawka wykonana z drewna i tworzywa 
sztucznego. Śr. 12 cm. Wys. 18,6 cm. Od 12 
miesięcy.

531180MB 45,90 zł

Magiczna baszta
Zabawka zręcznościowo - edukacyjna. 6 elem.  
Śr. największego elem. 17 cm. Wys. baszty 36 cm. 
Różne kolory, sprzedawane losowo. Od 12 miesięcy.

144105MB 24,90 zł

Piramidka z kółek
Układanka z ciekawymi efektami wizualnymi.  
5 plastikowych kółeczek do układania w piramidkę. 
W jednym kółeczku znajdują się różnokolorowe 
koraliki wirujące na metalizowanej powierzchni, która 
zachwyca maluszka efektami świetlnymi.  
Wys.: 20 cm. Od 6 do 36 miesięcy.

062001MB 49,90 zł
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Sortery

Kostka Nina
Zabawka składająca się z sześciu ścianek  
w kształcie kwadratu, które po złożeniu tworzą 
sześcian. W każdej ściance znajdują się trzy otwory, 
o różnych kształtach geometrycznych, do których 
dziecko dopasowuje odpowiednie klocki. Dł. boku 
13 cm. Wym. klocków 3-5 x 2,5 cm. Od 18 miesięcy.

069303MB 17,90 zł

Sorter - kształty
Klasyczna zabawka - sorter w kształcie kwiatka. 
W górnej, wyjmowanej części znajdują się różne 
otwory, do których wrzuca się klocki. Po wrzuceniu 
wszystkich elementów można otworzyć wieko, aby 
je wyjąć. 14 kolorowych klocków o wym. 5 x 5 x 4 
cm. Sorter o wym. 33 x 13 cm. Od 12 miesięcy.

023096MB 129,90 zł

Sorter sześcian
Kolorowy sorter wykonany z tworzywa sztucznego 
i drewna. Posiada 4 otwory o różnych kształtach. 
Zabawa polega na włożeniu klocków o odpowiednim 
kształcie do wyciętych otworów w sorterze. 
Zabawka rozwija zdolności manualne oraz 
wyobraźnię. Wym. 13 x 13 x 13 cm. Od 12 miesięcy.

531171MB 45,90 zł

Chatka-sorter
Zabawa chatką to doskonała okazja do ćwiczeń 
dłoni i paluszków. Wkładanie i wyjmowanie 
klocków, otwieranie drzwi kluczykiem, przesuwanie 
wskazówek zegara, otwieranie okna, kręcenie 
walcem lub terkoczącymi kółkami, szukanie kotka 
i myszki – te wszystkie czynności usprawnią małą 
motorykę dziecka. Zabawka w języku polskim.  
Od 12 miesięcy. Produkt wymaga baterii  
(są w zestawie).

062308MB 99,90 zł

Sorter Potrząśnij i dopasuj
Zabawka składa się ze specjalnej, trójwymiarowej 
formy z wyciętymi otworkami w różnych kształtach. 
Dziecko, trzymając w ręku klocki o różnych 
wymiarach, musi samodzielnie odnaleźć właściwy 
otwór i wrzucić do niego pasujący kształtem 
element. Zabawka pomoże maluchowi rozwinąć 
wyobraźnię przestrzenną i kreatywność oraz 
wytrwałość w dążeniu do celu. Wym. 17 x 15 x 13 cm. 
Od 12 miesięcy.

531048MB 79,90 zł

Mądra kula
Zabawka posiada dziesięć otworów o różnym 
kształcie, do których należy dopasowywać 
odpowiednie klocki. Kulę można także rozłożyć 
na dwie części, wysypać klocki i następnie złożyć 
ponownie. Wspaniała zabawka ucząca kojarzenia 
i logicznego myślenia, a także rozwijająca 
koordynację wzrokowo-ruchową dziecka. Śr. 17 cm. 
Wym. klocków 4 x 4 x 3 cm. Od 18 miesięcy.

069300MB 16,90 zł

Sorter - zwierzątka
Kreatywna, drewniana zabawka w stonowanych, 
pastelowych kolorach. Rozwija zdolności manualne  
i umiejętność logicznego myślenia. Zabawa polega 
na włożeniu odpowiednich klocków  
w odpowiadające im otwory. Podstawy mogą tworzyć 
różne kształty. Na jednej ze ścianek nakładanki 
znajdują się koła zębate. Wym. 16 x 16 x 14 cm.  
7 dodatkowych elem. o wym. 4 x 4 x 3 cm

542072MB 59,90 zł

Drewniana Arka Noego
Drewniany model Arki Noego z ładownią  
i zestawem zwierzątek. W zestawie, prócz statku 
i 14 zwierzątek, znajdują się figurki Noego z żoną. 
Wspaniała propozycja zabawy dla dzieci, rozwijająca 
sprawność manualną. Wym. 26,7 x 15,9 x 21 cm. 
Od 12 miesięcy.

612009MB 169,90 zł

Pierwsze klocki malucha
Dziecko ćwiczy koordynację wzrokowo-manualną, 
pokonując kolejne poziomy trudności. 10 klocków 
o różnych kształtach zachęci malucha do zabawy. 
Klocki można wykładać do pojemnika przez 
odpowiednie otwory, a sukces sprawi dziecku 
ogromną radość. Wym. 14 x 14 x 21 cm. Od 6  
do 36 miesięcy.

062002MB 59,90 zł
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Klocki

Klocki drewniane Zoo, 50 szt.
Zestawy kolorowych klocków wykonanych z drewna, 
zapakowane w poręczne wiaderka z twardego 
kartonu z plastikową przykrywką i uchwytem.  
Każdy zestaw zawiera obrazkową instrukcję  
z przykładowymi konstrukcjami. 8 kolorów z różnymi 
wzorami, 11 kształtów. 50 elem. o wym. od 3 x 3 x 3 
cm do 9 x 3 x 1,4 cm. Opakowanie o śr. 18 cm i wys. 
18 cm. Od 2 lat.

542013MB 49,90 zł

Klocki drewniane Farma, 50 szt.
Zestawy kolorowych klocków wykonanych z drewna, 
zapakowane w poręczne wiaderka z twardego 
kartonu z plastikową przykrywką i uchwytem.  
Każdy zestaw zawiera obrazkową instrukcję  
z przykładowymi konstrukcjami. 8 kolorów z różnymi 
wzorami, 10 kształtów. 50 elem. o wym. od 3 x 3 x 3 
cm do 9 x 3 x 1,4 cm. Opakowanie o śr. 18 cm i wys. 
18 cm. Od 2 lat.

542014MB 49,90 zł

Klocki drewniane Amelki, 100 szt.
Zestawy kolorowych klocków wykonanych z drewna, 
zapakowane w poręczne wiaderka z twardego 
kartonu z plastikową przykrywką i uchwytem.  
Każdy zestaw zawiera obrazkową instrukcję  
z przykładowymi konstrukcjami. 7 kolorów, 10 
kształtów. 100 elem. o wym. od 2,5 x 2,5 x 2,5 cm 
do 7,5 x 2,5 x 1,2 cm. Opakowanie o śr. 18 cm i wys. 
18 cm. Od 2 lat.

542017MB 65,90 zł

Tęczowe klocki 24 el.
24 elem. o wym od 5,2 x 5,2 x 2,8 cm do 10 x 9 x 
2,2 cm. Od 12 miesięcy.

574013MB 119,90 zł

Klocki budowlane, 100 el.
Klocki budowlane to doskonała propozycja na 
pierwsze klocki dla dziecka. Różnorodne kolory 
i kształty, rozmiar odpowiedni i bezpieczny dla 
najmłodszych oraz bardzo łatwy system montażu 
sprawią, że początek przygody z budowaniem 
będzie prosty i ciekawy. 100 szt. Wym. od 2,5 x 2,5 
x 5 cm do 10 x 5 x 5 cm. Od 12 miesięcy.

038123MB 109,90 zł

Klocki Waffle
Klocki z tworzywa sztucznego, które w łatwy sposób 
łączą się ze sobą lub mogą być łączone z podstawą. 
Dają możliwość tworzenia niezliczonych konstrukcji. 
Wszystkie klocki z tej serii są kompatybilne, co 
pozwala łączyć zestawy ze sobą zwiększając 
możliwości zabawy. Wym. klocka 10 x 10 x 1 cm. 48 
klocków konstrukcyjnych - standardowych. Od 2 lat.

069001MB 45,90 zł

Klocki Waffle mix 150
Klocki z tworzywa sztucznego, które w łatwy sposób 
łączą się ze sobą lub mogą być łączone z podstawą. 
Dają możliwość tworzenia niezliczonych konstrukcji. 
Wszystkie klocki z tej serii są kompatybilne, co 
pozwala łączyć zestawy ze sobą zwiększając 
możliwości zabawy. 150 elementów: klocki 
standardowe, zwierzęta afrykańskie oraz elementy 
łączące. Wym. klocka 10 x 10 x 1 cm. Od 2 lat.

069003MB 139,90 zł

Klocki Waffle mix 170 w kartonie
Klocki z tworzywa sztucznego, które w łatwy sposób 
łączą się ze sobą lub mogą być łączone z podstawą. 
Dają możliwość tworzenia niezliczonych konstrukcji. 
Wszystkie klocki z tej serii są kompatybilne, co 
pozwala łączyć zestawy ze sobą zwiększając 
możliwości zabawy. 170 klocków konstrukcyjnych - 
standardowych. Wym. klocka 10 x 10 x 1 cm. Karton 
o wym. 47 x 31 x 37,5 cm. Od 2 lat.

069004MB 169,90 zł
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Labirynty

Mini labirynt na kółkach
Mobilny, kolorowy labirynt dla najmłodszych -  
7 koralików. Wym. 14 x 12 x 8 cm. Różne wzory, 
sprzedawane losowo. Od 12 miesięcy.

521167MB 25,90 zł

Mini labirynt na kółkach
Kolorowy labirynt dla najmłodszych - 7 koralików. 
Wym. 13 x 13 x 10 cm. Różne wzory, sprzedawane 
losowo. Od 12 miesięcy.

521168MB 25,90 zł

Sprężynowy labirynt
Labirynty to zabawki rozwojowe dla najmłodszych 
dzieci. Doskonale sprawdzają się podczas ćwiczeń 
i zabawy mającej rozwijać umiejętności motoryczne 
dzieci oraz sprawność rączek. Zadaniem dziecka 
jest przesuwanie koralików po metalowych prętach. 
Wym. 11 x 11 x 15 cm. Od 2 lat.

531031MB 39,90 zł

Labirynt drewniany
Labirynty z drewnianą podstawą i metalowymi 
prętami, po których przesuwać można różne, 
drewniane elementy. Zabawki rozwijają wyobraźnię 
przestrzenną i sprawność motoryczną dziecka,  
a żywe kolory przyciągają wzrok. 25 koralików o wym. 
od 1,7 x 1,7 x 1 cm do 2,2 x 2,2 x 2,3 cm.  
Wym. całkowite: 23 x 12,8 x 16,8 cm. Od 12 miesięcy.

542048MB 49,90 zł

Labirynt zakręcony
Podczas przesuwania koralików dzieci uczą się 
rozróżniać kolory i kształty, przeliczać. Zabawa  
w bardzo prosty, a jednocześnie przemyślany 
sposób rozwija zdolności manualne i motorykę 
dzieci, a także doskonali koordynację wzrokowo-
ruchową. Wym. 24 x 10 x 19 cm. Od 12 miesięcy.

606003MB 129,90 zł

Superlabirynt drewniany
Labirynty z drewnianą podstawą i metalowymi 
prętami, po których przesuwać można różne, 
drewniane elementy. Zabawki rozwijają wyobraźnię 
przestrzenną i sprawność motoryczną dziecka,  
a żywe kolory przyciągają wzrok. 28 koralików  
o wym. od 2,6 x 2,6 x 1,1 do 5,3 x 3,2 x 1,9 cm. 
Wym. całkowite: 31,2 x 25 x 32 cm. Od 18 miesięcy.

542047MB 99,90 zł

Aktywny stoliczek
Stoliczek z labiryntem, kształtami oraz zębatymi 
kółeczkami do ćwiczeń usprawniających motorykę 
rąk. Wykonany z lakierowanego drewna, solidny, 
utrzymany w intensywnych kolorach przyciągających 
wzrok dziecka. Wym. 36 x 25 x 35 cm. Od 12 
miesięcy.

453061MB 189,90 zł

Kuleczkowy mini plac zabaw
Zadaniem ptaszka jest obudzenie wszystkich 
mieszkańców Doliny! Użyj magnesu w jego dziobie 
do wrzucania kuleczek na tory i inne kształty pod 
kopułą. Podstawa i zwierzątka wykonane z drewna, 
kopuła z plexi, a zjeżdżalnie z tworzywa sztucznego. 
Wym. 33,5 x 29,5 x 15 cm. Od 2 lat.

531187MB 159,90 zł

Ścianka manipulacyjna
Dwustronny tor dla kulek sprawi wiele frajdy 
najmłodszym. Kulka wpada z jednej strony,  
a wypada z drugiej. Podczas zabawy dzieci 
obserwują w praktyce znaczenie pojęć: szybciej/
wolniej, do środka/ na zewnątrz. W zestawie 3 kulki 
o śr. 5 cm. Wym. 33 x 42 x 10 cm. Od 12 miesięcy.

531118MB 149,90 zł
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Manipulacje

Tabliczka ścienna - słoń
Słoń wyposażony w 3 aplikacje: 1. Obracane koło  
o śr. 22 cm z szeleszczącymi kuleczkami w środku  
i szybką z pleksi; 2. Ksylofon z 8 metalowymi 
płytkami i drewnianą pałeczką na sznurku o dł.  
18 cm; 3. Tarka z kostką na sznurku o dł. 18 cm.  
Wym. całkowite 91 x 31,5 x 4,5 cm. Od 18 miesięcy.

542034MB 209,90 zł

Tabliczka ścienna - kotek
Tabliczki w kształcie sympatycznych zwierzątek  
z aplikacjami sensorycznymi. Wykonane z kolorowej 
płyty mdf o gr. 15 mm, do przykręcenia do ściany. 
Kotek zawiera przesuwankę z cyferkami od 1 do 9  
o wym 3,8 x 2,7 cm. Cyferki należy umieścić  
w miejscach, w których narysowano odpowiadającą 
im liczbę rybek. Wym. 36 x 55 cm (odstaje od ściany 
na 3 cm). Od 12 miesięcy.

542028MB 119,90 zł

Tabliczka ścienna - koń
Tabliczki w kształcie sympatycznych zwierzątek  
z aplikacjami sensorycznymi. Wykonane z kolorowej 
płyty mdf o gr. 15 mm, do przykręcenia do ściany. 
Elementy montażowe w zestawie. Koń posiada 2 
elementy sensoryczne: przesuwankę z 8 kolorowymi 
koralikami o śr. 2,4 cm oraz 4 zazębiające się 
kolorowe tryby. Wym. 36 x 55 cm (odstaje od ściany 
na 5 cm). Od 12 miesięcy.

542030MB 139,90 zł

Tabliczka ścienna - żyrafa
Tabliczki w kształcie sympatycznych zwierzątek  
z aplikacjami sensorycznymi. Wykonane  
z kolorowej płyty mdf o gr. 15 mm, do przykręcenia 
do ściany. Elementy montażowe w zestawie. Żyrafa 
wyposażona została w przesuwankę  
z 16 kolorowymi elementami o wym. 5,2 x 5,2 cm. 
Odpowiednio przesuwając elem. utworzymy  
4 obrazki owoców: banany, winogrona, truskawkę  
i jabłko. Wym. 36 x 55 cm (odstaje od ściany  
na 3 cm). Od 12 miesięcy.

542031MB 139,90 zł

Tabliczka ścienna - krokodyl
Krokodyl posiada aplikację z 3 obracającymi się 
kostkami. Na każdej stronie kostki jest część innego 
zwierzęcia, a dziecko obracając kostki może ułożyć 
słonia, kotka, zebrę lub krokodyla. Dodatkowo 
zabawka wyposażona jest w 4 przesuwanki:  
3 jednoelementowe przesuwanki oraz przesuwankę 
z dziewięcioma kolorowymi koralikami na 
metalowym drucie. Wym. całkowite 91 x 32 x 6 cm. 
Od 18 miesięcy.

542037MB 179,90 zł

Tabliczka ścienna - hipopotam
Hipopotam z 3 aplikacjami: 1. Labirynt  
z 9 kuleczkami i 9 ponumerowanymi zatoczkami 
na kuleczki. Kuleczki można przemieszczać po 
labiryncie za pomocą 2 wskaźników z magnesami, 
a szybka z pleksi o wym. 27,5 x 23 cm zapobiega 
wypadaniu kuleczek. 2. Liczydło-przesuwanka  
z 10 koralikami na 2 metalowych rurkach. 3. Cztery 
kolorowe klocki na sznurkach. Wym. całkowite 91 
x 32 x 4 cm. Dł. sznurka: 17 cm (przy wskaźnikach) 
oraz 19, 17, 12 i 8 cm (przy klockach). Od 18 
miesięcy.

542035MB 209,90 zł

Tabliczka ścienna - niedźwiedź
Niedźwiadek posiada 4 różne aplikacje: 1. Pięć 
zsynchronizowanych trybów - gdy dziecko kręci 
trybikiem z uchwytem (śr. 9,8 cm), obracją się 
wszystkie, wydając dźwięki i tworząc ciekawe 
złudzenia optyczne. 2. Obracane koło-labirynt  
o śr. 24,5 cm, z kulką za szybką z pleksi. Koło trzeba 
obracać raz w jedną, raz w drugą stronę, żeby 
doprowadzić kulkę z początku do końca labiryntu. 
3. Kolorowe kółko o śr. 11 cm z lusterkiem z pleksi 
o śr. 7,6 cm. 4. Gwintowana przesuwanka z dwiema 
śrubami. Wym. całkowite 91 x 33 x 6 cm. Od 18 
miesięcy.

542036MB 209,90 zł
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Place zabaw dla najmłodszych
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Maxi domek
nr kat. 12320
Wersje wykonania:
Ekstra plus ocynk - 12320EPZN
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Quadro Maluch 12530

Quadro Maluch 12432

nr kat. 12530

nr kat. 12432
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Wersje wykonania:
Ekstra plus ocynk - 12530EPZN
Metal plus - 12530MPN

Wersje wykonania:
Ekstra plus ocynk - 12432EPZN
Metal plus - 12432MPN
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Dino manipulacja
nr kat. 7003
Wersje wykonania:
Ekstra plus ocynk - 7003EPZ

Przeplatanka Figury
nr kat. 7208
Wersje wykonania:
Ekstra plus ocynk - 7208EPZ

Przeplatanka Kwiatek
nr kat. 7209
Wersje wykonania:
Ekstra plus ocynk - 7209EPZ
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Elementy stalowe zabezpieczone 
antykorozyjnie poprzez 
lakierowanie proszkowe, elementy 
manipulacyjne z wytrzymałego na 
warunki atmosferyczne HDPE.

Plątanina lin, po których należy 
przeprowadzić kolorowe figury 
geometryczne. Przewlekanka 
wspierająca rozwój małej 
motoryki dedykowana dla dzieci 
w wieku 0-3 lata.
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Koło - domek
nr kat. 7203

Wersje wykonania:
Ekstra plus ocynk - 7203EPZ

Koło - autko
nr kat. 7204

Wersje wykonania:
Ekstra plus ocynk - 7204EPZ

Koło - labirynt
nr kat. 7205

Wersje wykonania:
Ekstra plus ocynk - 7205EPZ

Seria przeplatanek, manipulacji, labiryntów wspierających 
rozwój małej motoryki. Swoim fantazyjnym kształtem, 
estetycznym wykończeniem zachęcają do wytrwałości 
w zabawie, podnosząc tym samym poziom sprawności 
manualnych, koordynację wzrokowo-ruchową i 
umiejętność skupienia uwagi.

Labirynt przeznaczony jest 
do ćwiczeń manipulacyjnych 
i doskonalenia koordynacji 
wzrokowo-ruchowej dzieci  
w wieku 0-3 lata
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Mini wyspy Duo
nr kat. 7103
Wersje wykonania:
Ekstra plus ocynk - 7103EPZ

Mini wyspy Trio
nr kat. 7105
Wersje wykonania:
Ekstra plus ocynk - 7105EPZ

0.52m

26.50m2

0+

6

Połączone ze sobą funkcjonalną ławeczką wysepki dają 
możliwość ćwiczenia całego ciała. Przechodzenie od jednej 
wysepki do drugiej wymusza koncentrację, utrzymanie 
prawidłowej postawy i równowagi, a także usprawnia dużą 
motorykę.
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Ochrona i dezynfekcja

Oczyszczanie powietrza
Oczyszczacz powietrza
Profesjonalny oczyszczacz powietrza pozwalający na uzyskanie czystego 

powietrza w pomieszczeniach o wielkości do 60 m2. Oryginalny system filtracyjny 

z filtrem HEPA oraz z powłoką antybakteryjną i filtrem przeciwzapachowym.

085111MB 2 399,90 zł

Oczyszczacz powietrza
Poprawia jakość powietrza w pomieszczeniach, 
ograniczając ilość czynników zanieczyszczających 
takich jak np. kurz, dym papierosowy, nieprzyjemne 
zapachy, bakterie, zarodniki, pyłki czy pozostałości 
roztoczy.
Dane techniczne:
- Maksymalny kubatura pomieszczenia: 150 m³ (w 
przybliżeniu 50 m²); optymalna 55 m³
- Maksymalna wydajność oczyszczania powietrza: 
42 m³/h
- Minimalny/maksymalny poziom hałasu: 41/46 dB
- Napięcie: 230V~50Hz
- Pobór mocy: 25W
- Moc filtra: zatrzymuje 99.97% cząsteczek 
większych niż 0,3 mikrona
- Moc jonizacji: 1,230,000 jonów/cm³
- Napięcie jonizacji: 5,0KV
- Wytworzony ozon: <0.05ppm

013306MB 429,90 zł

Kolumna do dezynfekcji rąk
Kolumna do dezynfekcji rąk jest odpowiedzią na 
współczesną rzeczywistość, gdzie utrzymanie 
higieny w miejscach publicznych jest szczególnie 
ważne, a dostęp do środków czystości mu si być 
łatwy i sterylny.
Produkt umożliwia nożne dozowanie płynu 
dezynfekującego do odkażania rąk. Wykonana jest 
z ocynkowanej blachy o grubości od 1 do 3 mm. 
Malowana farbą poliestrową przystosowaną do 
warunków zewnętrznych. Elementy mechaniczne 
zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Zalety:
- Prosty i estetyczny design bez problemu 
wkomponuje się w każde wnętrze.
- Idealna zarówno na zewnątrz jak i do wewnątrz.
- Łatwa w utrzymaniu czystości.
- Nie potrzebuje dodatkowych źródeł zasilania do 
funkcjonowania.
W zestawie znajdują się kołki rozporowe służące do 
przytwierdzenia kolumny, do podłoża. Kolumna stoi 
jednak stabilnie bez konieczność przytwierdzania jej 
do podłogi.
Płyn dezynfekujący łatwo się uzupełnia poprzez 
zabudowany zbiornik o pojemności 10 litrów (w 
zestawie).
Wym.: wys. 110 x szer. 30 × gł. 30 cm, (wym. 
podstawy 44 x 44 cm), waga: 20 kg

6308382 1 299,90 zł

- ochrona 

antybakteryjna dzięki 

technologii CleanCel®

- funkcja PlasmaWave®

- wysokiej jakości panel 

dotykowy

- niskie zużycie energii

- cicha praca

- tryb nocny

- tryb automatyczny

- wygodny czasomierz

- jonizacja powietrza 

- czujniki: gazu, pyłu, 

zapachu 

Wym. 41,5 x 24,5 x 60 cm

Waga: 9,5 kg
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Biuro Novum
ul. Gnieźnieńska 2

12-100 Szczytno, Polska 
tel.  /+48 89/ 623 29 85   
fax. /+48 89/ 623 29 87

e-mail: pomoce@novumedukacja.pl

Novum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych oraz kolorystycznych wynikających
z potrzeby i chęci ciągłego udoskonalania produktów. Novum zastrzega sobie również prawo zmiany cen.
Aktualne ceny znajdują się na naszej stronie internetowej www.novumedukacja.pl

Planujesz inwestycję?
Oczekujesz wizyty naszego konsultanta?
Zadzwoń!

Przedstawiciele terenowi

Biuro obsługi klienta

Kierownik działu handlowego:
Przemysław Konstanty 501 512 539

woj. warmińsko-mazurskie
woj. podlaskie

woj. małopolskie
woj. podkarpackie

Kornelia Kryszyłowicz
tel. 500-878-469
E-mail: kornelia.kryszylowicz@novumgrom.com

woj. zachodniopomorskie
woj. lubuskie

woj. kujawsko-pomorskie
woj. pomorskie

Justyna Kotula
tel. 504-439-118
E-mail: justyna.kotula@novumgrom.com

woj. wielkopolskie

woj. lubelskie
woj. świętokrzyskie 

woj. mazowieckie

Natalia Turkot
tel. 512-298-592
E-mail: natalia.turkot@novumgrom.com

woj. dolnośląskie

woj. śląskie
woj. opolskie

woj. łódzkie

woj. warmińsko-mazurskie
Marcin Mozol
tel. 504-439-122
E-mail: marcin.mozol@novumgrom.com

Beata Sulkowska
tel. 504-439-071
E-mail: beata.sulkowska@novumgrom.com

Łukasz Piwowarczyk
tel. 500-878-467
E-mail: lukasz.piwowarczyk@novumgrom.com

woj. małopolskie

woj. kujawsko-pomorskie
Magdalena Kalka
tel. 504-489-071
E-mail: magdalena.kalka@novumgrom.com

woj. pomorskiewoj. mazowieckie
Piotr Stachnik
tel. 500-878-468
E-mail: piotr.stachnik@novumgrom.com

Joanna Smolaga
tel. 668-294-833
E-mail: joanna.smolaga@novumgrom.com

Piotr Mroczko
tel. 789-445-197
E-mail: piotr.mroczko@novumgrom.com

woj. podkarpackie
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