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Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Formularz Przedmiotowy 
 

1. Dane Wykonawcy:  
 

Nazwa:  

 

Siedziba:  

 

Telefon/ fax:  
 

Adres e-mail:  
 

NIP:  
 

REGON:  

 

 

2. Asortyment do zamówienia: 
 

 
Lp. 

ILOŚĆ OPIS PRODUKTÓW 



 
 
 

 

 
 

 
 

Biuro projektu: ul. Lipowa 1, 62-069 Dąbrówka 
 tel. 884 818 088, mail: biuro@deakonsulting.pl 

1 Szatnia – 30 szafek 30 miejsc 

Zestaw 6 szatni po 5 szafek ma zawierać:  
1) 6 x Szatnia składająca się z 5 ławeczek oraz 5 korpusów przymocowanych do ławeczek. Ławeczka o wymiarach 
(szer. x gł. x wys.): 1085 mm x 500 mm x 325 mm, pod ławeczką znajduje się półeczka na buty wykonana z 
ażurowych prętów,  przedzielona 4 przegrodami (5 równych przestrzeni). 
Powyżej ławeczki znajduje się korpus o wymiarach (szer. x gł. x wys.): 1085 mm x 250 mm x 985 mm złożony z 4 
przegród (5 przestrzeni). Każda z nich wyposażona w podwójny wieszak chromowany, zamocowany na plecach 
korpusu, miejsce mocowania wieszaków, wzmocnione płytą o gr. 18 mm.  
W górnej części korpusu wydzielona półeczka, która posiada zabezpieczenie, dzięki któremu rzeczy z nich nie 
wypadają. Korpus przystosowany do montażu 5 szt. drzwiczek o wymiarach: szer. 191 mm wys. 653 mm każde. 
Konstrukcja ławeczki, przegrody oraz korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm. w tonacji klonu. 
Plecy ławeczki i korpusu wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm.  
Wymiar całkowity szatni (szer. x gł. x wys.): 1085 mm x 500 mm x 1310 mm 
2) 2 x siedziska. Praktyczne i wygodne siedziska o nowoczesnym kształcie i kolorach, do szatni lub na korytarz. 
Stelaż zapewniający stabilność pokryty warstwą miękkiej pianki oraz tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. 
• wym. 40 x 40 x 80 cm 
3) 1 x kpl rameczki na imiona Wykonane z tworzywa sztucznego, przyklejane, z możliwością wsuwania karteczek z 
napisami. • 30 szt. • wym. 8 x 3 cm 
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2 
Stoły na min. 30 
miejsc 

6 

ZESTAW 6 Stołów ma zawierać: 
1) 2 x Blat stołu wraz z oskrzynią wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji buku, obrzeżem PCV o gr. 2 
mm. Oskrzynia posiada metalowe narożniki, przystosowane do montażu nóg • wym. blatu 74 x 74 cm Kształt blatu - 
kwadratowy, Kolor obrzeża PCV: zółty 
2) 4  x Blat stołu wraz z oskrzynią wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji buku, obrzeżem PCV o gr. 2 
mm. Oskrzynia posiada metalowe narożniki, przystosowane do montażu nóg • wym. blatu 120 x 74 cm Kształt blatu - 
prostokątny, Kolor obrzeża PCV: zółty 
3) 6 x Komplet 4 okrągłych nóg do blatów o śr 4,8 cm. Zamocowanie nóg pozwala na regulowanie wysokości stołów 
poprzez dokręcanie końcówek. Możliwe jest uzyskanie 4 wysokości stołów. Podane długości nóg odpowiadają 
wysokości stolika po ich zamontowaniu. • wys. 40, 46, 52, 58 cm, 30x podkłada pod prace plastyczne  1 szt. • różne 
kolory. • wym. 34,5 x 25,4 cm 

3 Krzesło do karmienia 10 

10 x Krzesło do karmienia : 10 x Krzesło wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż został 
wykonany z profilu drewnianego o przekroju 22 x 45 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w 
trakcie siedzenia, a wygodne oparcie zapewnia właściwą postawę ciała. Krzesełko posiada ramę pod siedziskiem, 
przymocowaną do stelaża, wzmacniająca konstrukcję. Płyta siedziska przymocowana do ramy, odsłaniająca stelaż 
krzesełka. Krzesło posiada podłokietniki, uprząż mocowaną do podłokietników i spodu siedziska, zabezpieczająca 
przed wypadnięciem dziecka z krzesła. Stopki filcowe chroniące podłogę przed zarysowaniem. Krzesło w rozmiarze - 
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4 Krzesła 30 

Zestaw 30 krzesełek ma zawierać :  
1) 10 x Krzesełka z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż został 
wykonany z rury okrągłej o śr. 18 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, 
zaokrąglone oparcie. Tylne nóżki wyposażone w stopki z tworzywa są delikatnie odchylone do tyłu, Zatyczki z 
tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzesełka można stawiać jedno na drugim. Kolor stelaża żółty. 
Posiada certyfikat za zgodność z normą: PN- EN 1729-1:2007, PN- EN 1729-2:2012 
5 x Kolor stelaża żółty, Rozmiar krzesła 0 
2) 20 x Krzesło wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż został wykonany z profilu drewnianego o 
przekroju 22 x 45 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, a wygodne oparcie 
zapewnia właściwą postawę ciała. Krzesełko posiada ramę pod siedziskiem, przymocowaną do stelaża, 
wzmacniająca konstrukcję. Płyta siedziska przymocowana do ramy, odsłaniająca stelaż krzesełka. Krzesło posiada 
podłokietniki oraz stopki z tworzywa chroniące podłogę przed zarysowaniem. Krzesło w rozmiarze - 1 
Produkt posiada certyfikat za zgodność z normą: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001 

5 
Szafa na leżaki i 
pościel  

2 

2 x Szafa na łóżeczka z drzwiami – 2 x Szafa o wym. 1420 x 620 x 2010 mm, wykonana z płyty laminowanej w tonacji 
brzozy, o gr. 18 mm. W górnej części posiada 15 schowków o wym.  450 x 160 mm (wys. regulowana). Poniżej wolna 
przestrzeń o wys. 990 mm, przystosowana do ustawienia w niej łóżeczek o wym. 1320 x 600 x 125 mm. Szafka nie 
posiada cokołu, co ułatwia umieszczanie łóżeczek w szafie. Wyposażona w 2 skrzydłowe drzwi z uchwytami. Dla 
zwiększenia stabilności należy przykręcić ją bezpośrednio do podłogi. Elementy mocujące  w zestawie.  
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6 Regały 6 

Zestaw 6 regałów ma zawierać:  
1) 2 x Korpus i cokół szafki wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. Plecy 
wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z 
zewnątrz w kolorze klon,  od wewnątrz w kolorze białym). Przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w 
kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Szafka posiada wnękę na listwę podłogową oraz  cokół o wys. 80 mm ze 
stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Szafka z  1 pionową przegrodą (2 przestrzenie). Każda 
przestrzeń przystosowana do zamontowania plastikowych pojemników z prowadnicami. Szafka  o wym. (szer x gł. 
wys.): 702 x 480 x 868 mm  uzupełniony, 32 x Pojemniki z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Dostarczane z 
prowadnicami. • wym. 31,2 x 43 x 7,5 cm • 1 szt.• transparentne. 
2) 2 x  Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. Plecy 
wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z 
zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym). Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm 
w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz  cokół o wys. 80 mm ze 
stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Regał z 2 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej 
wysokości szafki (3 przestrzenie), każda przestrzeń posiada 2 przegrody (cały regał - 9 przestrzeni). Każda 
przestrzeń przystosowana do zamontowania dodatkowych półek o wym. 365 x 370 mm w zewnętrznych kolumnach,  
oraz  o wym. 355 x 370 mm w środkowej kolumnie. Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania drzwiczek o 
wym.  370 x 370 mm lub szuflad o wym. 370 x 183 mm w dolnych 3 przestrzeniach. Po montażu -  drzwiczki/szuflady 
są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią 
korpusu.  Regał  o wym. (szer. x gł. wys.): 1166 x 415 x 1242 mm  
3) 2 x Korpus oraz plecy  ławeczki wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. 
Ławeczka posiada  stopki chroniące przed zarysowaniem podłogi. Z przodu pod blatem znajduje się listwa  wykonana 
z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony 
laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w 
kolorze białym. Ławeczka przystosowana do uzupełnienia 1 skrzynią (o wym. frontu 740 x 370 mm , wym. wewn. 690  
x 325 x 280 mm) bądź 2 skrzyniami (o  wym. frontu 370 x 370 mm, wym. wewn. 340  x 325 x 280 mm). Ławeczka  o 
wym. (szer x gł. wys.): 792 x 415 x 494 mm. 
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7 Półki na zabawki 4 

Zestaw 4 półek na zabawki ma zawierać: 
1) 2 x Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. 
Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm 
każda (z zewnątrz w kolorze klon,  od wewnątrz w kolorze białym). Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o 
gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz  cokół o wys. 80 
mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Regał z 1 półką równomiernie rozmieszczoną na całej 
wysokości szafki ( 2 przestrzenie), każda przestrzeń posiada 2 przegrody ( cały regał - 6 przestrzeni)Każda 
przestrzeń przystosowana do zamontowania dodatkowych półek o wym. 365 x 370 mm w zewnętrznych kolumnach,  
oraz  o wym. 355 x 370 mm w środkowej kolumnie, Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania drzwiczek o 
wym.  370 x 370 mm lub szuflad o wym. 370 x 183 mm w dolnych 3 przestrzeniach. Po montażu -  drzwiczki/szuflady 
są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią 
korpusu.  Regał  o wym. (szer x gł. wys.): 1166 x 415 x 868 mm  
2) 2 x Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. 
Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm 
każda (z zewnątrz w kolorze klon,  od wewnątrz w kolorze białym). Półki wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w 
kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz  cokół o wys. 80 mm ze 
stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Regał z  2 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej 
wysokości ( 3  przestrzenie). Regał przystosowany do  zamontowania drzwiczek  o wym.  370 x 370 mm .Po montażu 
-  drzwiczki są wsunięte w głąb regału ( odpowiednio o gr. frontu drzwiczek), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią 
korpusu.  Regał  o wym. (szer x gł. wys.): 418 x 415 x 1242 mm  
3) 2 x drzwiczki. Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica 
tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o 
jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze żółtym- wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st- 
uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu- wym. drzwiczek  370 x 370 mm  
4) 2 x Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, 
front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej 
fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze szarym - wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st.- uchwyt z tworzywa 
sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu- wym. drzwiczek  370 x 370 mm. 
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8 Łóżeczka 10 

10 x Zestaw łóżeczek w formie materacyka do spania składane na 3 części z tkaniny PCV niezawierającą ftalanów, 
łatwą do utrzymania w czystości wymiary łóżeczka  po rozłożeniu długość 180 szerokość 60 grubość 5 cm, 
materacyki wyposażone po 3x kołderki 65x115 oraz 3x poduszki 30x45 min gramatura: 150 g/m2  wypełnienie: 100% 
Poliester 

9 Leżaczki 30 

30 x Leżaczek żółty ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą powietrze, doskonale sprawdza się w czasie 
leżakowania. Narożniki z tworzywa sztucznego stanowią nóżki łóżeczka, a ich konstrukcja pozwala na układanie 
łóżeczek jedno na drugim, co ułatwia ich przechowywanie. Umieszczenie leżaków na wózku na łóżeczka umożliwia 
łatwe ich przemieszczanie. Wysokość leżaczków może być zwiększona poprzez użycie dodatkowych nóżek • kolor 
żółty • wym. 132 x 56 x 15 cm 

10 
Przewijak z 
materacem 

3 

3 x Przewijak z materacem i półka w jednym pozwoli zaoszczędzić miejsce w pomieszczeniu. Wykonany z drewna, 
wodoodporny, z mechanizmem bezpiecznego, powolnego otwierania. Wyposażony w materac powlekany 
poliuretanem, wodoodporny i łatwo zmywalny. Udźwig do 15 kg. • wym. 63 x 19 cm (zamknięty), 76,5 (otwarty) x 79,5 
cm. 

11 
Półka na kubeczki do 
mycia zębów min. na 
30 miejsc 

30 miejsc 

2 x Półki na kubeczki - 2 x Mały stolik na kubeczki – 2 x 16 szt. Mobilny stolik do przechowywania kubeczków i 
ręczników. Blat i półka wykonane z płyty laminowanej HPL o gr. 10 mm, wieniec stolika ze sklejki brzozowej, 
lakierowanej o gr. 18 mm, a stelaż z rury o śr. 32 mm, malowanej proszkowo. Kółka są wyposażone w hamulce. 
• wym. 53 x 53 x 65 cm . Pojedynczy stolik wyposażony w 16 dziur na kubeczki , 16 haczyków na ręczniki i półkę w 
dolnej części laminat hplw kolorze żółtym. 
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12 Biurko 2 

2 x Biurko  o wym. 800 x 600 x 760 mm wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 
mm, narożniki zaokrąglone. Pod blatem znajduje się szuflada.  Z tyłu biurka blenda płytowa o wys. 400 mm. Korpus  
szuflady wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze białym  z obrzeżem 1 mm. Front szuflady wykonany z 
płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony 
laminowany na biało,  od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w 
kolorze szarym. 
Dno szuflady wykonane z białej płyt HDF o gr. 3 mm - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony 
w płytę frontu - szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe -  wym. frontu szuflady 460 x 110 mm -  wym. wewn. 
szuflady 405 x 430 x 90 mm, 2x Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach 
zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią 
termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym - wyposażone w zawiasy o kącie 
otwarcia 90 st. 
- uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu- wym. drzwiczek  370 x 370 mm. 

13 Krzesło obrotowe  4 
4 x Krzesło obrotowe. Wyposażone w wysokie, ergonomicznie wyprofilowane oparcie, zapewniające optymalne 
wsparcie dla kręgosłupa. Regulowana wysokość. Krzesełko na kółkach. Materiał: 100% włókno syntetyczne. • śr. 63 
cm • wys. siedziska 42,5 - 55,5 cm 

14 Dywany 4 

Zestaw 4 dywanów ma zawierać: 
1) 2x Dywan okrągły o śr. 200 cm - szary oraz  
2) 2 x Dywan jednokolorowy - szary 3 x 4 m Jednokolorowe dywany obszyte na krawędziach. Skład runa 100% 

PP heat-set frise przędza pojedyncza. 
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15 Mata podłogowa 8 

Zestaw 8 mat podłogowych ma zawierać minimum :  Pianki obszyte trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania w czystości. 
Elementy matowo wypoczynkowe wolnostojące lub łączone za pomocą rzepów, elementy pozwolą stworzyć tor 
przeszkód dla maluchów, które zaczynają ćwiczyć i rozwijać swoją koordynację ruchową. Wyspa, wym. 50 x 50 x 20 
cm, materac kwadrat sensoryczno-manipulacyjny min. 2 wym. 60 x 60 x 6 cm, materac narożny sensoryczno-
manipulacyjny min 2 wym. 60 x 60 x 10, Sensoryczne podwójne schody, wym. 60 x 50 x 20 cm, mata pomarańczowe 
ślizgi pagórki, wym. 60 x 50 x 20 cm , zygzaki kształtka Zygzak, wym. 60 x 50 x 20 cm, różowe fale. 

16 Bujak  4 
4 x Bujak: 2x żółty banan,, 2x szaro-biała kura Sympatyczne bujaki do zabaw i odpoczynku. Bezpieczna i stabilna 
konstrukcja. Pokrycie wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości. • wym. 68 x 30 x 50 cm 

17 
Jeździki dla dzieci 
młodszych 2,5 roku   

4 

4 x Zestaw jeździków zawiera: 
1) 1 x Samochód jest wyposażony 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 To wersja klasycznego pojazdu, która została stworzona specjalnie dla 
dziewczynek. • wym. 77,5 x 40,5 x 82,5 cm 
2) 1 x Straż pożarna. Samochód jest wyposażony 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. Auto posiada elementy charakterystyczne dla wozów 
strażackich - oznaczenia, imitację koguta. • wym. 82 x 44 x 82 cm 
3) 2 x Kolorowy motor-jeździk. • wym. 58 x 37 x 39 cm • wys. siedziska 26 cm • maksymalne obciążenie 50 kg. 
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18 Ścianki wygłuszające 6 
Zestaw ścianek wygłuszających ma zawierać: 5x Parawan wyciszający wysoki – szary; 1x Parawan wyciszający niski 
- szary 

19 
Zestawy pianek 
malucha  

4 

Piankowa konstrukcja w kształcie domku, która składa się z elementów połączonych na rzepy.   Domek umieszczony 
na materacu w kolorze zielonym o wym. 123 x 123 cm. Domek składa się ze ścian w kolorze niebieskim, które 
posiadają zamykane okienka o wym. 30 x 38 cm  i wejście o wym. 85 x 85 cm oraz ze spadzistego dachu w kolorze 
pomarańczowym. Wszystkie elementy wykonane z pianki, pokrytej wytrzymałą tkaniną PCV – wolną od ftalanów, 
trudnopalną zgodnie z normami PN-EN 1021-1 i PN-EN 1021-2, odporną na ścieranie: 30.000 cykli, łatwą do 
utrzymania w czystości – niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania czystości. Wymiar domku: 104 x 100 x 130 
cm.   
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20 
Zestawy mała 
motoryka 

4 

4 x zestawy małej motoryki mają zawierać łącznie:  
1) 4x Nakładane puzzle - zwierzęta domowe. W układance są 3 ruchome puzzle - zwierzątka. Pod ruchomymi 

elementami znajdują się obrazki ułatwiające dziecku prawidłowe ułożenie puzzli. Kołeczki także ułatwiają 
dziecku umiejscowienie elementu. Zabawki koncentrują się na szacowaniu, rozpoznawaniu kolorów i 
kształtów, ćwiczą koordynację rąk i oczu, a także motorykę. • wym. 22 x 21,5 x 4 cm;  

2) 4x Nakładane puzzle - zwierzęta z zoo XX. W układance są 3 ruchome puzzle - zwierzątka. Pod ruchomymi 
elementami znajdują się obrazki ułatwiające dziecku prawidłowe ułożenie puzzli. Kołeczki także ułatwiają 
dziecku umiejscowienie elementu. Zabawki koncentrują się na szacowaniu, rozpoznawaniu kolorów i 
kształtów, ćwiczą koordynację rąk i oczu, a także motorykę. • wym. 22 x 21,5 x 4 cm;  

3) 4x Nakładane puzzle - pojazdy. W układance są 3 ruchome puzzle - zwierzątka. Pod ruchomymi elementami 
znajdują się obrazki ułatwiające dziecku prawidłowe ułożenie puzzli. Kołeczki także ułatwiają dziecku 
umiejscowienie elementu. Zabawki koncentrują się na szacowaniu, rozpoznawaniu kolorów i kształtów, 
ćwiczą koordynację rąk i oczu, a także motorykę. • wym. 22 x 21,5 x 4 cm;  

4) 3x 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; 

5) 2x Farma - nakładanka z filcem. Drewniane, kolorowe zwierzątka do układania na macie wykonanej z filcu. • 
wym. 21 x 21 x 2,2 cm;  

6) 2x Dżungla - nakładanka z filcem. Drewniane, kolorowe zwierzątka do układania na macie wykonanej z filcu. 
• wym. 21 x 21 x 2,2 cm;  

7) 3x Zakręcony labirynt. Labirynty manipulacyjne zaprojektowane są tak, aby rozwijać wiele ważnych 
umiejętności w trakcie wesołej zabawy. 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;  

8) 2x Ścianki manipulacyjne 3 ścianki z drewna z labiryntami o różnych kształtach pozwalają na zabawę 3 dzieci 
jednocześnie. Przesuwanie elementów po torze rozwija koordynację wzrokowo-ruchową oraz ćwiczy 
sprawność rąk. • wym. ścianki 50 x 60 cm;  

9) 2x Geometryczne wieże. Okrągła podstawka z 5 trzpieniami, na które nakłada się klocki w kształcie 5 figur 
geometrycznych. Zabawa kształci zdolność rozpoznawania i nazywania kształtów, kolorów, segregowania i 
liczenia, rozwija koordynację ruchowo – wzrokową. • wym. 15 x 15 x 20,5 cm;  
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10) 2 x Kostka manipulacyjna. Sześciany z pianki, pozwalają na liczne zabawy manipulacyjne. Umieszczone na 
ściankach kostki sznurki, napy, guziki, klamerki oraz suwak umożliwiają ćwiczenia sprawności palców i uczą 
podstawowych umiejętności niezbędnych w czasie ubierania się (sznurowania i zapinania). • wym. 30 x 30 x 
30 cm;  

11) 2x Kostka manipulacyjna z zebrą Sześciany z pianki, pozwalają na liczne zabawy manipulacyjne. 
Umieszczone na ściankach kostki sznurki, napy, guziki, klamerki oraz suwak umożliwiają ćwiczenia 
sprawności palców i uczą podstawowych umiejętności niezbędnych w czasie ubierania się (sznurowania i 
zapinania). • wym. 30 x 30 x 30 cm;  

12) 4x Zwierzęta - kreatywne sześciany Puzzle kostkowe dla najmłodszych dzieci. Ćwiczą koordynację 
wzrokowo-ruchową oraz spostrzegawczość.• 12 kostek o wym. 6 x 6 x 6 cm • 12 wzorów • można ułożyć 
żyrafę, krowę czy misia lub stworzyć swoje całkiem nowe zwierzaki  

13) 4x Drewniane zwierzątka do wkręcania. Kolorowe, drewniane zwierzątka do wkręcania. Składają się z 
czterech elementów. • 4 rodzaje, sprzedawane losowo: słoń, żyrafa, lew, krokodyl • wym. 8,5 x 6 cm 

14) 4x Kostka Nina. Zabawka składająca się z sześciu ścianek w kształcie kwadratu, które po złożeniu tworzą 
sześcian. Można również zbudować z nich domek lub wykorzystać ścianki do zabawy jako puzzle. W każdej 
ściance znajdują się po trzy różne otwory, o różnych kształtach geometrycznych, do których dziecko 
dopasowuje i układa bądź wrzuca do środka klocki odpowiadające tym kształtom. Dziecko uczy się 
rozróżniania kształtów, kolorów, podobieństw i różnic. • dł. boku 13 cm • wym. klocków 3-5 x 2,5 cm  

15) 2x Kurka - aplikacja manipulacyjno-sensoryczna na ścianę. Aplikacja w kształcie kurki o wym. 970x 740 mm, 
wykonana z lakierowanej sklejki, do zamocowania na ścianie. Stanowi zarówno dekorację sali, jak również 
panel usprawniający motorykę ręki dziecka. Jest wyposażona w przesuwanki, piszczałkę i doczepiane 
futrzane skrzydełko. 

16) 4x 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. • wym. 33 x 42 x 10 cm • 3 kulki o śr. 5 cm 

17) 2x Piramida 5 x 5. Piramidka do układania różnego rodzaju wzorów, dzięki której dziecko uczy się, a przy tym 
świetnie się bawi. Składa się z pięciu drewnianych pudełeczek, które można układać jedno na drugim 
tworząc piramidkę lub wkładać jedno w drugie, dodatkowo wycięte są otwory, w które można dopasowywać 
klocki o różnych kształtach. • wym. 25,5 x 15 x 26,5 cm  

18) 1x Drewniana nakładanka – zoo. Te wspaniałe zabawki są idealnym rozwiązaniem dla uczących się dzieci. 
Mogą one uczyć się nazw zwierzątek, dopasowywać kształty w pasujące otworki, a przy tym świetnie się 
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bawić. Te drewniane puzzle z obrazkami zwierzątek rozwiną umysł malucha oraz zdolności manualne i 
wzrokowe. Zestaw składa się z 8 elementów i podstawy. • wym. 29,5 x 24,5 x 2 cm  
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21 
Zestawy wyprawek 
plastycznych 

30 

30 zestawów wyprawek plastycznych łącznie mają zawierać :  
Zestaw składający się z 1 kpl. - Zestaw papierów podstawowych: papier rysunkowy biały A4 - 500 szt., 80 g/m2; 
papier rysunkowy kolorowy A4 - 400 szt., 80 g/m2; papier kolorowy wycinankowy nabłyszczany A3 - 100 szt., 115 
g/m2; brystol biały A3 - 100 szt., 200 g/m2; brystol kolorowy A4 - 100 szt., 200 g/m2; 15 ark. - Folia Piankowa. Miękka 
pianka, łatwa do cięcia, zszywania i klejenia; 15 kolorów • format: A4 ; 1 litr - Klej czarodziejski: Klej w plastikowej 
butelce; 25 pudełek - Kredki 12 kol w pud. kart. W pudełku kartonowym, mix wzorów. - 12 kolorów - dł. 8 cm - śr. 0,7 
cm; 25 pudełek - Kredki ołówkowe 12 kol w pud.:• 12 kolorów • w pudełku kartonowym • trójkątne • różne wzory 
pudełek, sprzedawane losowo • dł. 17,8 cm • śr. rysika 0,3 cm; 1 kpl. - Plastelina zestaw 12 kolorów x 15 szt.:• waga 
2,3 kg • 12 kolorów po 15 szt. • śr. 1,3 cm • dł. 7,7 cm; 1 kpl. - Tempery 6 kolorów  6 x 500 ml: Farby doskonałe do 
pracy, łatwo rozprowadzają się i dobrze kryją. Bogata paleta kolorów i odpowiednio gęsta konsystencja zapewniają 
swobodne malowanie. Farby są na bazie wody, dzięki czemu łatwo zmywają się z rąk i ubrania. • 6 szt. • poj. 500 ml 
100 ark. - Beżowa tektura falista B4 • wym. 25 x 35 cm, 2 kpl. - Bibuła - mix kolorów 15 rolek: Bibuła karbowana, 
kolorowy mix, 15 szt., wym. 200 x 50 cm; 10 ark. - Papier pakowny • wym. 105 x 126 cm • 40g/m2; 10 ark. - Tektura 
falista , format A4; 25 szt. - Ołówki trójkątne  • różne kolory • dł. 17,5 cm; 1x zestaw Konfetti - mini kółka; Zawieszki 
samoprzylepne 10 szt.; Plastikowa taca na farbę do wałków. Składa się z 3 części. • szer. 7 cm; Zestaw 5 wałków z 
pianki do przenoszenia wzorów. • szer. wałka 6,5 cm: fale, ryby, kraby, konik morski, wieloryb, foka, rak, żółw, 
wodorosty; Klej czarodziejski 500 g.; Papier wykorzystywany do imitacji puszystych powierzchni, dywanów, futerek, 
trawy. • 10 szt. • wym. 23 x 33 cm • 200 g/m; Masa plastyczna dla maluchów; Wieszak z papierem na rolce, 
Plastelina super miękka; Rzepy kółeczka samoprzylepne; 12 szt. Bibuła - mix kolorów 15 rolek; Cienkie druciki 
kreatywne – krótkie; Bibułka B3; Zestaw kolorowych miseczek, wykonanych z twardego plastiku. Dostarczane bez 
akcesoriów. • 6 szt. • śr. 15 cm • gł. 4 cm; Kredki Giotto be-be 40 szt.; Zestaw farb do malowania palcami  6x500 ml; 
Masa do przyklejania prac; Blok rysunkowy A1/30k; Piankowe kształty 1000 szt.; Farby doskonałe do pracy, łatwo 
rozprowadzają się i dobrze kryją. Bogata paleta kolorów i odpowiednio gęsta konsystencja zapewniają swobodne 
malowanie. Farby są na bazie wody, dzięki czemu łatwo zmywają się z rąk i ubrania. • 6 szt. • poj. 500 ml; Zestaw 
kolorowych pacek w zabawnych kształtach, przypominają packi na muchy i zapewniają dzieciom fantastyczną i 
twórczą zabawę. • 4 wzory po 6 szt. (okrągłe, kwadratowe, kwiaty, serca, gwiazdy i motyle) • wym. 30 x 13 cm; 100 
arkuszy • kolory: żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski • format: A4 • 80 g/m2; Kółka i kółeczka - zestaw 
mix.; Blok rysunkowy A4 - 20 kartek; Blok rysunkowy A4 z kolorowymi kartkami; Zestaw tuszy wodnych 6szt; Farby z 
gąbką 6x70 ml; Klej dla malucha; Tektura falista 3D mix 10 kolorów; Podkładki do frottage’u – liście. Umożliwiają 
tworzenie obrazków poprzez pocieranie kredką po wypukłych elementach podkładek. Rozwijają wyobraźnię i 
inspiracje artystyczne.• 12 szt. • wym. 13 x 13 cm; zestaw papierów ; • papier rysunkowy biały A4 - 500 szt., 80 g/m2 • 
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papier rysunkowy kolorowy A4 - 400 szt., 80 g/m2 • papier kolorowy wycinankowy nabłyszczany A3 - 100 szt., 115 
g/m2 • brystol biały A3 - 100 szt., 200 g/m2 • brystol kolorowy A4 - 100 szt., 200 g/m2; 1x duże stemple zima, 
zjawiska pogodowe; zestaw pędzli; kulki styropianowe 10cm i 7cm po 10 sztuk; dwa zestawy oczek 10g. 

22 Zabawki interaktywne 6 

1) 2x 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  

2) 2 x Ksylofon z brzęczącymi kuleczkami. Zabawka muzyczna, która rozwija nie tylko zmysł słuchu, ale także 
wzroku i dotyku. Kiedy dziecko przebije kulki - te potoczą się po płytkach wydając dźwięki. • wym. 28 x 13 cm 

3) 2 x Drewniany jeździk interaktywny czterokołowy. Jeździk zapewni wspaniałą zabawę połączoną z 
doskonaleniem zmysłów. - wym. 52 x 32 x 38 cm - od 12 miesięcy  

23 
Jeździki dla dzieci 
pow. 2,5 roku 

2 

1) 2 x Jeździk - motocykl policyjny. Jeździk jest idealny dla najmłodszych fanów motocykli. • wym. 71 x 38 x 44 
cm • maksymalne obciążenie 50 kg. 

2) 1x Traktor krówka. Solidny i stabilny traktor z przyczepką napędzany za pomocą pedałów, to świetna zabawa 
dla dzieci, które mogą jeździć po podwórku lub ogrodzie i przewozić różne przedmioty. Traktor ma wygodne 
siedzisko z regulacją położenia (można je przesunąć do przodu lub do tyłu). Zabudowany mechanizm 
przekładni łańcuchowej ułatwia pedałowanie, jest bezpieczny dla dziecka. Wysoka jakość wykonania.  • wym. 
136 x 56 x 45 cm • waga 6,3 kg • maksymalne obciążenie 30 kg. 

3) 1x Jeździk z koparką. Koparka-jeździk dla małego budowniczego. • wym. 79 x 40 x 30 cm • wys. siedziska 29 
cm • maksymalne obciążenie 50 kg. 
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24 Lalki/bobasy 12 

1) 2 x Lalka - chłopiec z ubrankami. Miękka lalka do przytulania będzie nie tylko towarzyszem zabaw dla 
najmłodszych, ale pomoże im także opanować trudną sztukę samodzielnego ubierania się. Podczas zabawy 
z lalką dzieci poznają różne rodzaje zapięć: guziki, sznurówki, rzepy, suwaki, sprzączki. W komplecie z lalką 
znajduje się zestaw ubrań - koszulka, kurtka, buty i spodnie u chłopca lub sukienka u dziewczynki.• dł. 50 cm 

2) 2 x Lalka - dziewczynka z ubrankami. Miękka lalka do przytulania będzie nie tylko towarzyszem zabaw dla 
najmłodszych, ale pomoże im także opanować trudną sztukę samodzielnego ubierania się. Podczas zabawy 
z lalką dzieci poznają różne rodzaje zapięć: guziki, sznurówki, rzepy, suwaki, sprzączki. W komplecie z lalką 
znajduje się zestaw ubrań - koszulka, kurtka, buty i spodnie u chłopca lub sukienka u dziewczynki.• dł. 45 cm 

3) 4 x BOBI niemowlak średni, różne wzory, sprzedawane losowo • dł. 24 cm 
4) 2 x Lalka w zimowym ubranku, • ruchome powieki • wydaje dźwięki, różne wzory, o • dł. 40 cm 
5) 2 x Miękka Lalka Julek. Miękkie lalki pokryte pluszowym materiałem, częściowo wypełnione grochem (pupa). 

Można zdejmować z nich ubranka. • różne kolory,  • dł. 40 cm.  

25 Wózki dla lalek 8 

1) 2 x Wózek gondola. Wózek z gondolą wykonany z dobrej jakości materiałów w pastelowych kolorach, 
estetycznie wykończony. • wym. 58 x 38 x 61 cm 

2) 2 x Wózek spacerowy z podnóżkiem. Wózek spacerowy z podnóżkiem wykonany z dobrej jakości materiałów 
w pastelowych kolorach, estetycznie wykończony. • wym. 58 x 36 x 62,5 cm 

3) 4x Wózek dla lalek – trójkołowy. Wózek wykonany z dobrej jakości materiałów w pastelowych kolorach, 
estetycznie wykończony. • wym. 61 x 33 x 54 cm.   

26 Łóżeczka dla lalek 4 
1) 4 x Łóżeczko dla lalek drewniane. Drewniane łóżeczko dla lalek z różowymi elementami, charakteryzuje się 

doskonałym wykończeniem oraz gładkimi i zaokrąglonymi krawędziami. - wym. 52,5 x 30 x 35 cm 
2) 4 x Kołyska dla lalek. Wykonana z drewna różowa kołyska - łóżeczko dla lalki. • wym. 33 x 30 x 50 cm 

27 
Zwierzątka do 
prowadzenia 

4 4 x zwierzątko do prowadzenia drewniane na sznurku  
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28 
Kącik kuchenny z 
wyposażeniem 

2 

2 x Nowoczesna kuchenka w modnych kolorach, wykonana z drewna. Wyposażona w zlewozmywak, piekarnik i płytę 
grzewczą. Kuchnia zapewnia dzieciom mnóstwo zabawy. Ta klasyczna zabawka tworzy fantastyczny, pełen 
pomysłów, • wym. 55 x 32 x 70,5 cm • wys. Blatu 50 cm wraz z fartuszkiem naczyniami, ganeczkami, warzywami 24 
elementy. 

29 Zestawy klocków 6 

1) 2 x Klocki - middle box. Klocki o tradycyjnym sposobie łączenia. Duże elementy pozwalają na szybkie 
konstruowanie. • wym. od ok. 2,5 x 5 cm do 7 x 5 cm • 240 elem.   

2) 2 x Klocki wafle 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. • wym. klocka 10 

x 10 x 1 cm • 170 klocków konstrukcyjnych - standardowych • w kartonie 
3) 2 x Zestaw klocków drewnianych 50 szt. Wspaniały zestaw kolorowych, wykonanych z naturalnego drewna 

klocków to idealna, rozwijająca wyobraźnię zabawka. W skład zestawu wchodzi 50 klocków o różnych 
kształtach. Są idealną zabawką dla malucha, a przede wszystkim są bardzo bezpieczne. • wym. 21 x 15,5 x 
12 cm. 

30 
Zestawy 
majsterkowicza 

4 

1) 2 x Warsztat Deluxe. Przyszli mechanicy mogą poćwiczyć w tym bogato wyposażonym warsztacie wkręcania 
śrub, wiercenie, wbijanie gwoździ i piłowanie,  • wym. 27 x 17 x 26 cm • piła o dł. 20 cm • młotek o dł. 16,5 cm 
• śrubokręt o dł. 15,5 cm • klucz o dł. 14,5 cm • 11 listewek o dł. od 6 do 21 cm • 3 kostki o boku 3,5 cm • 10 
plastikowych śrubek o d. 4,5 do 7,5 cm • 10 plastikowych nakrętek o śr. 2,5 cm 

2) 2 x Duży warsztat stolarski. Przybijanie, skręcanie, naciskanie. Mały mechanik dzięki zestawowi narzędzi 
będzie mógł składać przeróżne pojazdy, jednocześnie rozwijając zdolności techniczne, koncentrację uwagi 
oraz wyobraźnię. Zestaw do skręcania, który usprawnia motorykę rąk, ćwiczy koncentrację i uczy pracy w 
zespole. Części, wkręty i narzędzia są całkowicie bezpieczne dla dzieci.  
• wym. 44 x 28,5 x 57 cm  

31 Zestawy torów 4 
1) 2 x Drewniane tory z pociągiem 129 el. 
2) 2 x Drewniane tory z pociągiem 50 el. 
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32 Pojazdy 12 

1) 2 x Super straż pożarna. W zestawie pojazd straży pożarnej i dwie figurki kierowców. • dł. 35 cm  
2) 2 x Autko drewniane dla malucha 
3) 2 x Autko drewniane dla smyka 
4) 2 x Pojazdy budowlane i ratunkowe - 36szt.Ciekawe wzornictwo i żywa kolorystyka pojazdów to wspaniała 

zabawa dla dziecka na wiele godzin. Zabawki są produkowane z miękkiego i elastycznego tworzywa 
sztucznego, które pozostaje takie samo bez względu na pogodę i klimat. Są solidnie wykonane, mają 
zaokrąglone krawędzie i gumowe opony, dzięki czemu są ciche. Można je myć w zmywarce. • 36 szt. • 5 
wzorów, różne kolory, sprzedawane losowo • dł. 7 cm • od 12 miesięcy  

5) 2 x Ambulans z figurkami. Furgonetka ambulans z 2 figurkami i noszami. • dł. 28 cm 
6) 2 x Śmieciarka  żółto-czarna. Śmieciarka z ruchomą naczepą. • dł. 28 cm, 1x Pojazdy w wiaderku mini. 

Kolekcja różnych pojazdów, którymi chłopcy uwielbiają się bawić. Sprzedawane w poręcznym wiaderku. • 40 
szt. o wym. od 4 x 9 cm do 11 x 5 cm • wym. wiaderka 22 x 22 x 16 cm 

33 Zestawy do piasku 2 

Dwa zestawy do piasku mają zawierać łącznie: Zestaw zapakowany w kartonowe sztywne pudło, które zawiera: • 5 
szt. młynków • 10 szt. wiaderek • 10 małych łopatek • 10 dużych łopatek • 30 szt. różnych foremek • 10 szt. grabek • 5 
szt. konewek - 5 wiaderek - 5 małych łopatek - 15 szt. różnych foremek - 5 szt. grabek  - dł. elem do 26 cm, 2 x 
taczka 60x24x26. 

34 Fartuszki 45 45 x Fartuszek ochronny z rękawami wykonany z tworzywa sztucznego, wiązany z tyłu. • wym. 37 x 49 cm 
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35 
Zestawy naczyń i 
sztućców 

30 

1) 30 x Łyżka. Łyżka wykonana ze stali nierdzewnej 18/0. Możliwość mycia w zmywarce. • dł. 19 cm  
2) 30 x Widelec. Widelec wykonany ze stali nierdzewnej 18/0. Możliwość mycia w zmywarce. • dł. 19,5 cm 
3) 30 x Nóż. Nóż wykonany ze stali nierdzewnej 13/0. Możliwość mycia w zmywarce. • dł. 20,5 cm 
4) 30 x Łyżeczka. Łyżeczka wykonana ze stali nierdzewnej 18/0. Możliwość mycia w zmywarce. • dł. 14,5 cm 
5) 30 x Kubek Arcoroc – biały. Poręczne i funkcjonalne naczynia wykonane z białej porcelany arcoroc, która jest 

poddawana specyficznej obróbce termicznej w celu zagwarantowania lepszej jakości i wytrzymałości na 
wstrząsy i uderzenia. Jest to materiał nieporowaty, dlatego nie zatrzymuje żadnych mikroorganizmów, jest w 
100% higieniczny. Kolor biały, z krawędziami pomalowanymi na 4 delikatne kolory (niebieski, zielony, żółty 
lub pomarańczowy).Kubki wykonane z porcelany typu arcoroc. • śr. 7,2 cm • wys. 8,9 cm • poj. 250 ml 

6) 30 x Salaterka Arcoroc. Zastawa stołowa wykonana ze szkła hartowanego, które poddawane jest 
specyficznej obróbce termalnej w celu zagwarantowania lepszej jakości i wytrzymałości na wstrząsy i 
uderzenia. Szkło jest materiałem nieporowatym, dlatego nie zatrzymuje żadnych mikroorganizmów, jest 
100% higieniczne. Nadaje się do mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence mikrofalowej. Wytrzymuje 
różnice temperatur do 135 stopni.• śr. 16 cm 

7) 30 x Talerz płytki duży Arcoroc. Zastawa stołowa wykonana ze szkła hartowanego, które poddawane jest 
specyficznej obróbce termalnej w celu zagwarantowania lepszej jakości i wytrzymałości na wstrząsy i 
uderzenia. Szkło jest materiałem nieporowatym, dlatego nie zatrzymuje żadnych mikroorganizmów, jest 
100% higieniczne. Nadaje się do mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence mikrofalowej. Wytrzymuje 
różnice temperatur do 135 stopni.• śr. 27 cm 

8) 30 x Talerz głęboki Arcoroc – biały. Poręczne i funkcjonalne naczynia wykonane z białej porcelany arcoroc, 
która jest poddawana specyficznej obróbce termicznej w celu zagwarantowania lepszej jakości i 
wytrzymałości na wstrząsy i uderzenia. Jest to materiał nieporowaty, dlatego nie zatrzymuje żadnych 
mikroorganizmów, jest w 100% higieniczny. Kolor biały, z krawędziami pomalowanymi na 4 delikatne kolory 
(niebieski, zielony, żółty lub pomarańczowy). Talerze głębokie wykonane z porcelany typu arcoroc. • śr. 22,5 
cm 

9) 30 x Talerz płytki Arcoroc – biały. Poręczne i funkcjonalne naczynia wykonane z białej porcelany arcoroc, 
która jest poddawana specyficznej obróbce termicznej w celu zagwarantowania lepszej jakości i 
wytrzymałości na wstrząsy i uderzenia. Jest to materiał nieporowaty, dlatego nie zatrzymuje żadnych 
mikroorganizmów, jest w 100% higieniczny. Kolor biały, z krawędziami pomalowanymi na 4 delikatne kolory 
(niebieski, zielony, żółty lub pomarańczowy).Talerze płaskie wykonane z porcelany typu arcoroc. • śr. 23,5 
cm 
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10) 30 x Talerzyk deserowy Arcoroc – biały. Poręczne i funkcjonalne naczynia wykonane z białej porcelany 
arcoroc, która jest poddawana specyficznej obróbce termicznej w celu zagwarantowania lepszej jakości i 
wytrzymałości na wstrząsy i uderzenia. Jest to materiał nieporowaty, dlatego nie zatrzymuje żadnych 
mikroorganizmów, jest w 100% higieniczny. Kolor biały, z krawędziami pomalowanymi na 4 delikatne kolory 
(niebieski, zielony, żółty lub pomarańczowy). Talerzyki deserowe wykonane z porcelany typu arcoroc. • śr. 
19,5 cm 

11) 30x Kubek Arcoroc. Zastawa stołowa wykonana ze szkła hartowanego, które poddawane jest specyficznej 
obróbce termalnej w celu zagwarantowania lepszej jakości i wytrzymałości na wstrząsy i uderzenia. Szkło jest 
materiałem nieporowatym, dlatego nie zatrzymuje żadnych mikroorganizmów, jest 100% higieniczne. Nadaje 
się do mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence mikrofalowej. Wytrzymuje różnice temperatur do 135 
stopni. Kubek wykonany jest ze szkła hartowanego, które jest 2-3 razy bardziej odporne na uszkodzenia niż 
porcelitowe czy porcelanowe produkty o podobnej grubości. Jego powierzchnia jest idealnie gładka. 
Pojemność kubka 250 ml (wypełniona po brzegi 280 ml). Nadaje się do zmywania w zmywarce i do 
stosowania w kuchence mikrofalowej. • poj. 250 ml • śr. 7 cm • wys. 9 cm 

12) 30 x Łyżka. Łyżka wykonana ze stali nierdzewnej 18/0.  Możliwość mycia w zmywarce. • dł. 19 cm 
13) 30x Widelec. Widelec wykonany ze stali nierdzewnej 18/0. Możliwość mycia w zmywarce. • dł. 19 cm 
14) 30 x Nóż. Nóż wykonany ze stali nierdzewnej 18/0. Możliwość mycia w zmywarce. • dł. 21,5 cm 
15) 30 x Łyżeczka. Łyżka wykonana ze stali nierdzewnej 18/0. Możliwość mycia w zmywarce. • dł. 13 cm 
16) 30 x Bulionówka Arcoroc. Zastawa stołowa wykonana ze szkła hartowanego, które poddawane jest 

specyficznej obróbce termalnej w celu zagwarantowania lepszej jakości i wytrzymałości na wstrząsy i 
uderzenia. Szkło jest materiałem nieporowatym, dlatego nie zatrzymuje żadnych mikroorganizmów, jest 
100% higieniczne. Nadaje się do mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence mikrofalowej. Wytrzymuje 
różnice temperatur do 135 stopni.• poj. 310 ml • śr. 10 cm • wys. 6 cm 

17) 30 x Dzbanek 0,5 l ARC. Produkt wykonany ze szkła hartowanego, odpornego na zarysowania, uderzenia i 
zmiany temperatury. Możliwość mycia w zmywarce. • poj. 0,5 l 

36 Pojemniki na zabawki 8 

1) 4 x Pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego, zamykany na zatrzask. Duży i pojemny, ale jednocześnie 
łatwy do przemieszczania dzięki kółkom i wygodnej rączce.• wym. 71,2 x 48 x 38 cm  

2) 2 x Pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego, zamykany na zatrzask. Duży i pojemny, ale jednocześnie 
łatwy do przemieszczania dzięki kółkom i wygodnej rączce.• wym. 71,5 x 39,5 x 39,3 cm  

3) 2 x Pojemnik • wym. 59,3 x 39,3 x 34,2 cm • transparentny 
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37 
Komplety pościeli z 
wypełnieniem 

30 
Komplet pościeli będące wypełnieniem na leżaczku, 30 x Poszewka  poduszki o wym. 35 x 50 cm, 30x Poszewka na 
kołdrę o wym. 70 x 120 cm, 30 x Prześcieradło do łóżeczka o wym. 146 x 65 cm 

38 Kosze na śmieci 8 

1) 4 x • poj. 6 l • wym. 23 x 22 x 27,5 cm • biały 
2) 2 x Funkcjonalny kosz na papier z ażurowym wycięciem w kształcie pasków zebry. • różne kolory. • wym. 26 

x 26 x 26,5 cm 
3) 2 x Pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego, pokrywa z wygodnym uchwytem. • poj. 16 l • wys. z pokrywą 

33 cm • śr. 29 cm • niebieski 

39 Ręczniki  45 45 szt. • wym. 50 x 30 cm  

40 Tablice korkowe 4 4 x Korkowa tablica z drewnianą ramą, do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń. • wym. 100 x 200 cm 

41 Nocniki 15 • wym. 25 x 22 x 17,3 cm 

42 
Wózek 6-ścio 
osobowe 

2 

2 x Wózki 6-ścio osobowe - zostały wykonane z odpornego na promienie UV polietylenu i wzmocnionego aluminium. 
Pokrowce siedzeń oraz pasy bezpieczeństwa są zdejmowane i można je prać w temperaturze 60 stopni. Za tylnymi 
siedzeniami znajduje się schowek na najpotrzebniejsze akcesoria. Gumowe koła są odporne na przekłucie, przednie 
koła obracają się o 360 stopni. Wózek został wyposażony we wzmocnione łożyska kulkowe i hamulce bębnowe oraz 
trzpienie. 
• dla 6 dzieci • wym. 155 x 75 x 120 cm • maksymalne obciążenie 120 kg • waga 36 kg 
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  (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 

 


