
Vse za vaš otroški kotiček!
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Izdelki z nasmehom!
ITEMS====



VSE ZA VAŠ OTROŠKI KOTIČEK

ITEMS  je vodilni proizvajalec interaktivnih računalnikov z 

zaslonom na dotik za otroške čakalnice,  kotičke in poslovne prostore.

Podjetje deluje že od leta 1997 in je specializirano na področju 

inovativnih rešitev za otroške kotičke. Na podlagi teh izkušenj vam 

lahko ponudimo edinstveno paleto interaktivnih sistemov za igro.

Naši izdelki izstopajo po izvirnem in vpadljivem dizajnu, kakovosti 

izdelave in trdne konstrukcije. Naše stranke so saloni priznanih 

proizvajalcev avtomobilov, restavracije, banke, letališča, trgovine za 

oblačila in čevlje, optiki, trgovine s pohištvom, shopping centri in še 

mnogi drugi.

Naši kupci dajejo velik pomen prvovrstni kakovosti in vrhunskemu 

dizajnu -  zakaj bi potem vi bili zadovoljni s slabšim?

Ponosni smo, da vam lahko predstavimo naš novi 1/2013 katalog!

====

Imate vprašanje za nas? 
Bi želeli postaviti igralo skupaj z nami?

Kontaktirajte nas:
Demi Trade d.o.o.
Rodetova 5
1290 GROSUPLJE

tel: +386 1 5410 610, fax: +386 1 5410 611
e-mail: info@demitrade.si

http://www.demitrade.si
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Čakanje je lahko tudi zabavno!

Veliko stvari, ki so zanimive ali pomembne za odrasle, so res dolgočasne za 

otroke. Ne traja dolgo, preden se začne sitnariti in stokati ...  Na srečo imamo 

ITEMS , ki ima veliko dobro oblikovanih izdelkov in s tem se zagotovi, da 

otrokom nikoli ne bo dolgčas pri čakanju!

====

Brezskrbno za starše - in tudi za vas!

Zadovolji tudi najbolj skeptične starše!

Navdušuje tudi najmlajše stranke!

Stiska s prostorom za vaš otroški kotiček?

Torej, kaj še čakate?

Naši izdelki za interaktivne otroške čakalnice ustvarjajo nemoteče okolje za starše, da v miru opravijo tisto, 

zaradi česar so prišli, pa naj se osredotočijo na pridobivanje samo nekaj nasvetov, izbiro novih proizvodov, v 

pogodbah pregledajo droben tisk, ali uživajo hrano ... Tudi očitno sproščene stranke so velika korist za vas. 

Zaupajte našim dolgoletnim izkušnjam: ITEMS  je imel večinoma pozitiven odgovor na svoje izdelke in 

sicer potrjeno od staršev in tudi od osebja naših strank!

Torej, če želite popoln in kompleten otroški kotiček ali pa preprosto namestiti otrokom prijazna igrala, če ste 

trgovina, banka, javni organ, zavarovalnica, restavracija, salon avtomobilov ali čakalnica - vik in krik 

naveličanih otrok bo stvar preteklosti!

Tudi kritične matere takoj priznavajo, da je programska oprema, ki  je razvita posebej za naša interaktivna 

igrala, otrokom prijazna in poučna. Čiste in jasne, z veliko ljubezni pripravljene ilustracije ter prijazen otroški 

glas sprejmejo otroke v igro in jih vodijo skozi njo: to ni divji lov za točke, ampak so zabavne, miselne, vzgojno 

izobraževalne igre, popolnoma brez nasilja. Enostavna in razveseljiva estetska lesena igrala, ki spodbujajo 

razvoj koordinacije rok in oči. Zraven igral so lahko dodani tudi udobni, otrokom prijazni stoli. Vse je izdelano 

po najvišhih standardih kakovosti ter brez prostih delčkov, ki bi jih otroci lahko pogoltnili. Starši so 

lahko prepričani, da se bodo njihovi otroci varno igrali na interaktivnih igralih v interaktivnem 

otroškem kotičku kar nekaj časa, kar je  navsezadnje tudi bistvo!

Tudi 2 letni otroci so zbrani okoli naših izdelkov, kot da so začarani. Takoj, ko se dotaknejo zaslona na naših 

interaktivnih otroških igralih, jih veder in vesel otroški glas pozdravi z "Pozdravljen! Lepo te je videti!". Malčki 

lahko uporabljajo našo programsko opremo intuitivno, tudi če še ne znajo brati! Naši stenski moduli vabijo 

otroke h gibanju, obračanju, potiskanju in lovljenju ravnotežja. 

ITEMS  igralni izdelki vam lahko pomagajo narediti dober vtis celo na vaše najmlajše stranke!

Z ITEMS  izdelki vam lahko priskočimo na pomoč! Naši sistemi so lahko pritrjeni na steno ali pa so prosto 

stoječi in z možnostjo igranja z vseh strani, kar pomeni hkratno npr. štiri igrala v enem prosto stoječem sistemu.

Do  danes  so  pri   ITEMS    uspeli  najti  najboljše  rešitve 

za vsak otroški kotiček, za vsakega še tako zahtevnega kupca.  

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=
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Izdelki za vsak otroški kotiček!

Vse v enem SuperGlass v pohištvenem salonu

LETI

GARANCIJE!2NAREJENO 

V NEMČIJIVRHUNSKA

KAKOVOST

4

Oranžni Playbarry in stol »Carl« pri Möbel Seegers, 

Altenstadt

Otroški kotiček McDonald`s v Švici Modul vgrajen v mizo v poslovalnici Swiss banke



Standard kakovosti in oblikovanja

ITEMS  

morajo igrala vzdržati veliko grobega ravnanja in morali bi si privoščiti dolgotrajno zadovoljstvo ne le za otroke, 

temveč tudi za vas same. Z ITEMS  izdelki je to nekaj, na kar se lahko zanesete!

=

=

=

=

=

=

=

=

izdelki združujejo kakovost izdelave z edinstveno zasnovo in vrhunskimi materijali. Navsezadnje 

“... smo izredno zadovoljni z igralnimi sistemi! 

Bili so izredno dobro sprejeti s strani otrok v Rheinbach-u, 

Euskirchen-u in Kall-u. Ne bi oklevali s priporočilom teh izvrstnih otroških igral. 

Veseli smo, res je bila prava odločitev. Prav tako smo zelo zadovoljni z zelo 

profesionalno ekipo strokovne službe!

... smo popolnoma zadovoljen kupec in ne bi več oklevali pri nabavi vaših izdelkov 

če bi potrebovali še kakšnega, ali pa bi odprli novo restavracijo.

...Lep pozdrav iz čudovitih Eifel hribov,

 Axel Ostendorf, McDonald’s Euskirichen.”

Originalni citati naših

zadovoljnih strank

Kakovost

Prednosti  izdelkov:

l

l

l

l

l

l

l

l

Oblikovanje - dizajn:

l

l

l

l

l

l

Naši sistemi so posebej izdelani za uporabo v poslovnih prostorih saj so estetsko razveseljivi in vzdržljivi, 

istočasno pa skrbno premišljeni do zadnjega detajla! ITEMS  

inštitut za standardizacijo) standarde. To je lahko precej drag in zamuden proces, vendar so naši kupci in 

stranke otroci, zato se vedno splača!

ITEMS   

Varni proizvodi z zaobljenimi robovi

Z gumo prebarvani vogali za zaščito pred poškodbami

Površine imajo bodisi več plastno barvanje ali na praske odporen zaščitni sloj

Enostavno servisiranje

Prihranek prostora, nekateri od naših sistemov so na voljo tudi za stensko montažo

Toksikološko in fiziološko varne površine in materiali

Lahko se zanesete na s certifikatom potrjeno varnost naših izdelkov, interaktivne otroške postaje so 

izdelali strokovnjaki na jugu Nemčije

Vse  naše interaktivne otroške postaje imajo skupno največjo porabo energije do max. 50W!

Naše zasnove modelov so tako zelo dobro premišljene, da so nas celo posnemali ...

Miza, na primer, je mednarodno patentirana

Popolne oblike, ki so natančno izrezane iz trdnih desk s pomočjo računalniške kontrole

Harmonično standardne barvne sheme

Nekateri interaktivni sistemi so na voljo tudi v korporativnih barvah vaše firme (ali po vaši izbiri)

Usklajeni sedeži so na voljo za vsak sistem

Možnost vključitve logotipa vašega podjetja v vseh različicah naše programske opreme

=

=

=

=

=

=

=

=

izdelki izpolnjujejo stroge DIN (nemški 
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Robustna ohišja

Naše interaktivne otroške postaje so namenjene izključno za uporabo v komercialnih okoljih: ohišja so bodisi 

večplastno barvana ali pa je materijal zaključne površine odporen na praske. Ne glede na vse vaše zahteve, 

imamo za vas vedno odlično in popolno rešitev.

Ohišje je narejeno iz lesnih materialov, ki je zaščiteno s premazom odpornim proti praskam

Dodatna zaščita ostrih robov z barvno zaščitno gumo

Estetsko prijetno ohišje, otrokom prijazne standardne barvne sheme

Robustno ohišje, enostavno čiščenje

Idealno ohišje za  notranje igralne prostore

V raznih barvnih vzorcih pobarvane plošče MDF (vlaknene plošče srednje gostote)

Ognjevarne barve v skladu z VTL-053/1 IIA in DIN 4102

Vse barve in laki, ki se uporabljajo, so nestrupeni in fiziološko varni

Ohišja so skrbno pobarvana v več plasteh v skladu z DIN 68861-1B, DIN 68861-2A, 

DIN 53160 in DIN 4102

Barve so brez formaldehida, insekticidov in težkih kovin!

Otroku prijazne standardne barve brez dodatnih stroškov

Nekatera ohišja so na voljo v barvi po vaši izbiri (z doplačilom)

Primerno za nadzorovana področja, kot so pokrite javne površine in čakalnice

Ohišja odporna proti praskam

l

l

l

l

l

Barve ohišja

l

l

l

l

l

l

l

l

LETI

GARANCIJE!2

NAREJENO 

V NEMČIJI

6



Zasloni na dotik odporni proti praskam

Vsi interaktivni ITEMS   sistemi so opremljeni z zaslonom na dotik, ki je odporen proti praskam in so zaradi 

tega kot nalašč primerni za komercialno uporabo.

Visoka kakovost in visoka odpornost na poškodbe

Steklena površina

Izjemna odpornost zaslona na umazanijo in madeže

Standardna oprema vseh naših sistemov 

Garancija: 24 mesecev na vse dele 

(to ne vključuje povzročene škode zaradi vandalizma)

Idealno za trgovine,banke  restavracije, igralne kotičke, ...

Vsi interaktivni ITEMS   sistemi so opremljeni z industrijskimi mini računalniki brez obrabnih delov, 

ki so 100% brez vzdrževanja. 

Posebej izdelani za komercialno uporabo. Ultra majhnih dimenzij: 14 x 13 x 3,5 cm!

Vključuje Windows XP Embedded operacijski sistem

Brez ventilatorja (pomeni brez obrabnih delov)

Temelji na Flash-ROM osnovi

S  polno namestitvijo ITEMS   programskega paketa 7.1

Cena sistema = all inclusive (vse v osnovni ceni), brez vseh dodatnih licenc, ki zahtevajo pristojbine!

 ITEMS  garancija: 24 mesecev na vse dele  (to ne vključuje povzročene škode zaradi vandalizma)

Brez vzdrževanja: mini računalniki so brez obrabnih delov in so standard pri vseh naših sistemih.

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

l

l

l

l

l

l

l

l Energijsko varčni računalniki zelo nizke porabe- samo 10 Watov!

l

l

l

l

l

l

l

POPOLNOMA
ODPORNO NAPRASKE

Industrijski mini računalniki

Brez vzdrževanja!
Brez gibljivih delov!

SAMO 10 Watt-ov PORABE

Programski paket 7.1VKLJUČEN v ceno

7



Verzije programskih paketov

      7.1                 C1

 7.1 

                   +                  7.1  C1

Programski paket je vedno vključen v ceno sistema

Programski paket +

Otrokom prijazna programska oprema

Naši dve različici programskega paketa 7.1 in C1 za interaktivne otroške postaje imata podprt glas in zvok. 

Jakost zvoka se lahko prilagodi z drsnikom. Na voljo je tudi verzija programskega paketa 9.1, ki je na voljo samo 

v nemškem jeziku. 

Igre z glasom + zvokom
= IDEALNO za 

predšolske otroke

Celo predšolski otroci od starosti 3 let in več, brez težav uporabljajo zaslon na 

dotik. Igre programskega paketa so otrokom popolnoma prijazne in hkrati 

izredno poučne.

Igre so bile razvite izključno za naše interaktivne sisteme: NI divji lov na točke, 

BREZ časovnega pritiska in BREZ stalne hrupne glasbe. Z ITEMS  ste 

lahko prepričani, da ne boste dobili kot stranski produkt zabaviščno borbeni 

izdelek ...

Vse licence in pristojbine  so zajete v ceno programske opreme. Z ITEMS  

vam nikoli ne bo treba doplačati dodatnih nadomestil za licence!

Logotip vašega podjetja lahko vključimo v vse različice naše 

programske opreme. Z našimi izdelki   vam bomo pomagali narediti 

dober vtis tudi na vaše najmlajše stranke.

Vaš logotip se pojavlja v igrah na več različnih mestih!

Enkraten dodatnen strošek na različico programskega paketa 

(ne glede na število otroških postaj, ki jih želite kupiti) 

Uporaba programskega paketa 7.1 je na voljo kot enojezični program ali 

v 26 drugih jezikih ali v kombinaciji  3 jezikov (npr. nemško - italijansko - 

francosko). Prosimo, povprašajte nas!

Nove kombinacije obstoječih jezikov so na voljo po naročilu 

(ob doplačilu)

Programski paket 9.1 je na voljo samo v nemškem jeziku

Programski paket C1 je na voljo v nemškem, angleškem, italijanskem, 

danskem, francoskem, ...

=

=

=

=

=

=

=

=

Licence

Vaš logotip

l

l

l

Jeziki

l

l

l

l
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Programski paket 7.1

Programski paket 7.1 je na voljo za vse otroške postaje brez kakršnih koli doplačil. Na voljo je v slovenščini 

ali v 26 drugih jezikih ali v kombinaciji  3 jezikov (nove kombinacije obstoječih jezikov so na voljo po naročilu, ob 

doplačilu). Programski paket vsebuje 17 igralnih opcij v 5 igralnih  zvrsteh.

Pozdravna slika

"Pozdravljen! Lepo te je videti! " 

Po pozdravu iz predvajalnika, nas prijazen 

otroški glas povabi, da izberemo igro. Izbirni 

menu je povsem glasovno in zvokovno 

nadzorovan, kar pomeni, da se tudi predšolski 

otroci lahko samostojno igrajo!

Igra spomin

Igra spomin ima veliko zabavnih slik in 

zvokov. Slike se neprestano premeščajo in 

reorganizirajo z uporabo nakl jučnega 

generatorja dogodkov. Otrokom prijaznih 5 

zvrsti: živalski vrt, kmetija, promet, vesolje in 

sadje.

Pobarvanka

Uporabite zaslon kot slikarsko stojalo, vse 

brez sledu razlitja barve ali umazanih prstov! 

Obstajajo različne predloge pobarvank za 

radožive otroke, da enostavno barvajo s 

pomočjo prstov kar na zaslonu na dotik!

Igra slikanje s prsti

Končno otroci lahko delajo, kar je običajno 

prepovedano: barvajo na zaslonu s prsti! 

Preprosto izberejo barvo in z veseljem pričnejo! 

Velika zabava za vse nadobudne mlade 

umetnike!

Igra poišči razlike

Klasična igra poišči razlike med dvema 

risbama s celo vrsto skrbno pripravljenih slik. 

Otroci morajo najti 6 razlik v petih različnih 

slikovnih parih. Ni lahka naloga - zahteva veliko 

koncentracije!

Igra posebneži

Izvirna in posebno zasnovana igra Posebneži s 

popolnoma norimi rezultati! 

Zakaj je dedek vijolične barve v obraz in kaj za 

vraga je to početje viteza na kotalkah, ki jaha 

metlo?

 
igralnih
opcij!

17

Programski 
paket 7.1

VKLJUČEN 
v ceno
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Programski paket C1

Veliko sijajnih iger (46 igralnih opcij v 6 igralnih zvrsteh) je sedaj na voljo za vse nove ITEMS  otroške 

postaje! Pri nakupu različice C1, boste brezplačno prejeli še kopijo različice 7.1! 

ITEMS  je na podlagi 15 letnih izkušenj z veliko pozornostjo razvil popolnoma novo C1 različico 

programske opreme. V celotnem meniju sta zvok in govor podprta in zaradi različnih težavnostnih stopenj kot 

nalašč za vse otroke, stare od 3 - 12 let. 6 skupin iger otrokom nudi še več možnosti igre in veliko, res veliko 

zabave! Z visoko resolucijo, kar je idealno za 19" monitorje.

=

=

=

=

=

=

=

=

Pozdravna slika

"S katero igro bi se rad zabaval?" Prijazen 

otroški glas poziva igralca, da izbere vrsto igre.

Igralec ima možnost izbire med dvema 

stopnjama težavnosti. Igra je vseskozi zvočno 

podprta.

Igra spomin

Priljubljena igra spomin je podprta z glasovi in 

zvokom. 

Otrok proti računalniku: čigav spomin je boljši?

Igra matematika

Igra slikanje s prsti

Otrok, ki se včasih v šoli malo dolgočasi, se lahko 

tukaj izkaže z matematično igro! Z  lažjo in tudi 

malo bolj zahtevno stopnjo.

Končno otroci lahko delajo, kar je običajno 

prepovedano: barvajo na zaslonu s prsti!

Igra sestavljanke

Joj kako je to  zapleteno! Kateri kos puzzla bi se 

lahko ujemal? Otroci morajo pogledati res 

natančno, da ugotovijo, kateri kos puzzla je 

potrebno kam in tudi kako pravilno vstaviti.

Igra skakanje

Igra tangram sestavljanka

Tri prijetne spretnostne igre zahtevajo res dobro 

usklajevanje oči in rok!

Spodbuja logično razmišljanje in koncentracijo.

Programska oprema C1, vključno s programsko opremo 7.1, vključuje  
ločena dovoljenja za vsak sistem (izdelek št. TLSW-C01). 
Na voljo samo z nakupom novega sistema.

 
igralnih
opcij!

46
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Naš interaktivni otroški kotiček je bila ena najboljših naložb pri naši celotni prenovi trgovine.Otroci tiho 

sedijo pred sistemom in res uživajo v igri. Včasih je izredno težko za starše, ker morajo svoje otroke 

prav odvleči stran od igral, ko so končali nakupovanje. Prav neverjetno je, da včasih vidimo 3 do 5 

otrok sedeti pred postajo, ki se v miru igrajo in čakajo brez prepirov. Z eno besedo “briljantno”!

Mi vam lahko z veseljem kadarkoli posredujemo naše pozitivne izkušnje.

Lep pozdrav, 

Wolfgang Seeßle

D-89423 Gundelfingen/Donau

www.sport-seessle.deOriginalni citati naše

zadovoljne stranke
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Čakalnica pri pediatru dr. Weiss Vse v enem SuperGlass pri Burger Kingu

Kikee Table v McDonald’s-u v Rheinbachu Tristranski igralni stolp
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McDonald´s v Ladbergenu Kikee Binto na letališču

Migros restavracija v Švici Kikee Bonto v otroški bolnišnici v Calgaryu

Čakalnica pri pediatru dr. Weiss Vse v enem v Schuhgeschäftu na Danskem
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Tehnološki set v banki Sparkasse

Tehnološki set v banki Davos Platz v Švici

Vgrajen Kike Bonto v Sparkasse

Banka v ZDA Vse v enem v zobozdravstveni ordinaciji

Lekarna v Nemčiji



Stenski interaktivni sistem za otroke s 17” TFT 

Playbarry

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Dodatna oprema na voljo ob doplačilu: 

l

l

Popolnoma nova oblika ohišja

Izjemno oblikovane vesele podobe

Na voljo v oranžni ali zeleni barvi

Samo 8 cm skupne globine!

Plug and Play! (Vklopi in igraj!)

17" TFT LCD monitor z zaslonom na dotik

Monitor popolnoma odporen na praske!

Windows XP Embedded® (posebej prirejen za interaktivne sisteme)

Vgrajen industrijski mini-PC, popolnoma brez vzdrževanja

in brez obrabnih delov

Cena vključuje ITEMS  programski paket 7.1

Vse licence programske opreme

Nikoli vam ne bo treba doplačati dodatnih licenčnih pristojbin!

Nizka poraba energije (do 30W)

12V zunanje napajanje

Fanless: brez ventilatorja in obrabnih delov

Vgrajen zvočnik

Pritrjeno na steno

Standardna zaščita: več plastni zaščitni premaz

Dimenzije: širina 48 x višina 80 x globina 8 cm

Teža: 10 kg

Od 3 do 10 let

Playbarry s 17" TFT zaslonom na dotik vključuje programski paket  7.1 

(izdelek št. PLY-01) in popolnoma na praske odporen monitor s posebej 

izdelano stekleno površino.

Integriran logotip podjetja (izdelek št. TLLO-01) 

(Enkraten dodatnen strošek na različico programske opreme.)

Programska oprema 7.1 + C1 (izdelek št. TLSW-C01)

====
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Stenski interaktivni sistem za otroke s 15” TFT 

Raketa

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Dodatna oprema na voljo ob doplačilu: 

l

l

Ultra kompaktno ohišje

Samo 8 cm skupne globine! 

Plug and Play! (Vklopi in igraj!)

15" TFT LCD monitor z zaslonom na dotik

Monitor popolnoma odporen na praske!

Windows XP Embedded® (posebej prirejen za igranje interaktivnih sistemov)

Vgrajen industrijski mini-PC, popolnoma brez vzdrževanja 

in brez obrabnih delov

Cena vključuje ITEMS  programski paket 7.1

Vse licence programske opreme

Nikoli vam ne bo treba doplačati dodatnih licenčnih pristojbin!

Nizka poraba energije (do 30W)

12V zunanje napajanje

Fanless: brez ventilatorja in obrabnih delov

Dva vgrajena zvočnika

Pritrjeno na steno z enostavno uporabo stenskega ohišja

Standardna zaščita: več plastni zaščitni premaz

Dimenzije: širina 52 x višina 102 x debelina 8 cm

Teža: 20 kg

Od 3 do 10 let

Raketa (izdelek št. ROC-01) s 15" TFT zaslonom na dotik, vključuje  

programski paket 7.1. in popolnoma na praske odporen monitor s 

posebej izdelano stekleno površino.

Integriran logotip podjetja (izdelek št. TLLO-01) 

(Enkraten dodatnen strošek na različico programske opreme.)

Programska oprema 7.1 + C1 (izdelek št. TLSW-C01)

====
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Stenski interaktivni sistem za otroke s 15” TFT 

Robot

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Dodatna oprema na voljo ob doplačilu: 

l

l

Ultra kompaktno ohišje

Samo 8 cm skupne globine! 

Plug and Play! (Vklopi in igraj!)

15" TFT LCD monitor z zaslonom na dotik

Monitor popolnoma odporen na praske!

Windows XP Embedded® (posebej prirejen za igranje interaktivnih sistemov)

Vgrajen industrijski mini-PC, popolnoma brez vzdrževanja 

in brez obrabnih delov

Cena vključuje ITEMS  programski paket 7.1

Vse licence programske opreme

Nikoli vam ne bo treba doplačati dodatnih licenčnih pristojbin!

Nizka poraba energije (do 30W)

12V zunanje napajanje

Fanless: brez ventilatorja in obrabnih delov

Dva vgrajena zvočnika

Pritrjeno na steno z enostavno uporabo stenskega ohišja

Standardna zaščita: več plastni zaščitni premaz

Dimenzije: širina 52 x višina 102 x debelina 8 cm

Teža: 20 kg

Od 3 do 10 let

Robot (izdelek št. ROB-01) s 15" TFT zaslonom na dotik, vključuje  

programski paket 7.1. in popolnoma na praske odporen monitor s 

posebej izdelano stekleno površino.

Integriran logotip podjetja (izdelek št. TLLO-01) 

(Enkraten dodatnen strošek na različico programske opreme.)

Programska oprema 7.1 + C1 (izdelek št. TLSW-C01)

====
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Stenski interaktivni sistem za otroke s 15” ali 19” TFT 

Vse v enem SuperGlass SG1

l

l Najsodobnejša projekcijsko kapacitivna Touch tehnologija

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Dodatna oprema na voljo ob doplačilu:

l

l

l

l

Izjemno robustna tehnologija nove generacije, 

razvita posebej za komercialno uporabo

Kakovostno aluminijasto ohišje iz tlačne litine 

v antracitni (15") ali beli barvi (15" in 19")

Prahotesno in vodotesno v skladu z NEMA 4/IP55

Plug and Play! (Vklopi in igraj!)

Izjemno visoko kontrastni 15"ali 19" TFT LCD zaslon na dotik, 

ki ima proti praskam odporno stekleno površino 

Windows XP Embedded® (posebej prirejen za igranje interaktivnih sistemov) 

Vgrajen industrijski mini-PC, popolnoma brez vzdrževanja in brez 

obrabnih delov

Cena vključuje ITEMS  programski paket 7.1 

Vse licence programske opreme

Nikoli vam ne bo treba doplačati dodatnih licenčnih pristojbin!

Nizka poraba energije (do 50W)

12V zunanje napajanje

Fanless: brez ventilatorja in obrabnih delov

Dva vgrajena zvočnika

Montaža na steno z uporabo predvidenega stenskega nosilca 

(standardno je priložen zunanji napajalnik)

Dodatna oprema na voljo ob doplačilu: 

 - integriran napajalnik

 - zaščita pred krajo

Dimenzije 15":  širina 37 x višina 29 x debelina 5 cm,         4kg

Dimenzije 19":  širina 45 x višina 38 x debelina 7 cm,         5kg

Od 3 do 10 let

Zaslon na dotik popolnoma odporen na praske

Vse v enem Superglass SG1 s 15" TFT zaslonom na dotik, vključuje 

programski paket 7.1 (izdelek št. AiO-03SG). Zelo čvrst monitor s stekleno 

površino.

Vse v enem Superglass SG1 kot zgoraj, toda z 19" TFT zaslonom na dotik 

(izdelek št. AiO-04SG). Zelo čvrst monitor s stekleno površino.

Vgradnja notranjega napajalnik (izdelek št.  AiO-03SGNT)

Zaščita pred krajo

Integriran logotip podjetja (izdelek št. TLLO-01) 

(Enkraten dodatnen strošek na različico programske opreme.)

Programski paket 7.1 + C1 (izdelek št. TLSW-C01)

====

l

l

l

l

Mat ohišje antracitne barve 15”

Belo ohišje v visokem sijaju (15” in 19”)

Barvne različice

Zelo tanek: samo 5 cm

17



Stenski interaktivni sistem za otroke s 15” ali 17” TFT

Kikee Bonto

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l Povprašajte za razpoložljivost

Dodatna oprema na voljo ob doplačilu:

l

l

l

Ekstra prihranek prostora: samo 10 cm globine

Direktna stenska montaža

Pripravljeno za takojšnjo stensko montažo pri stranki

Plug and Play! (Vklopi in igraj!)

Izjemno visoko kontrastni 15" TFT LCD zaslon na dotik, s 

stekleno površino odporno proti praskam

Windows XP Embedded® (posebej prirejen za igranje interaktivnih sistemov)

Vgrajen industrijski mini-PC, popolnoma brez vzdrževanja 

in brez obrabnih delov

Cena vključuje: ITEMS   programski paket 7.1

Vse licence programske opreme

Ni dodatnih stroškov za licence!

Nizka poraba energije (do 30W)

Napajalni kabel z zadnje strani

Standardna barvna kombinacija: rdeča / rumena / modra / zelena

Dimenzije: širina 48 x višina 76,5 x globina 10 cm         

Teža: 10 kg

Od 3 do 10 let

Kike Bonto s 15" zaslonom na dotik vključno z različico programske 

opreme 7.1 (izdelek št. KIKEBONTO-01)

Kike Bonto s 17" zaslonom na dotik (izdelek št. KIKBO-TS17)

Barve po vaši izbiri (izdelek št. TLSO-01)

Integriran logotip podjetja (izdelek št. TLLO-01) 

(Enkraten dodatnen strošek na različico programske opreme.)

Programski paket 7.1 + C1 (izdelek št. TLSW-C01)

====

Kikee Bonto z barvami podjetja in 17” TFT
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Tehnološki set s 15”, 17”, 19” ali 26“ TFT + mini-PC

Tehnološki set IT50

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Dodatna oprema na voljo ob doplačilu:

l

l

l

Izjemno robustnen, izjemno prilagodljiv

Možna vgradnja kjerkoli želite

Set sestavlja mini-PC + TFT LCD zaslon na dotik popolnoma odporen 

na praske + dva zvočnika + vsi kabli

Pripravljen za priklop na vaši lokaciji

Izjemno visoko kontrastni 15”(izdelek št. TLTSM-15),17”(izdelek št. TLTSM-17), 

19”(izdelek št. TLTSM-19) ali 26”(izdelek št. TLTSM-26) TFT LCD zaslon na 

dotik, ki ima proti praskam odporno stekleno površino

Plug and Play! (Vklopi in igraj!)

Windows XP Embedded® (posebej prirejen za igranje interaktivnih sistemov) 

Vgrajen industrijski mini-PC, popolnoma brez vzdrževanja in brez 

obrabnih delov

Cena vključuje ITEMS  programski paket 7.1 

Vse licence programske opreme

Nikoli vam ne bo treba doplačati dodatnih licenčnih pristojbin!

Nizka poraba energije (do 30W)

12V zunanje napajanje, PC max. 10W porabe!

Dva  zvočnika

Na voljo tudi z dodatno ploščo iz nerjavečega jekla za vgradnjo s 

sprednje strani za 15”(izdelek št. TL-TSFB-01), 17”(izdelek št. TL-TSFB-03) 

in 19” (izdelek št. TL-TSFB-05), ob doplačilu

Od 3 do 10 let

Dimenzije računalnika: 

širina 14 x dolžina 13 x višina 3.5 cm (+ napajanje)

Teža: računalnik: 700 g, monitor od 2 kg

Zaslon na dotik 100% odporen na praske

Integriran logotip podjetja (izdelek št. TLLO-01) 

(Enkraten dodatnen strošek na različico programske opreme.)

Programski paket 7.1 + C1 (izdelek št. TLSW-C01)

Dodatni barvno usklajeni stoli

====

LCD TFT monitor 15”, 17”, 19” ali 26”

Mini-PC: samo 14 cm!
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Prosto stoječi interaktivni sistem za otroke z 19” TFT

Yellowstone

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Dodatna oprema na voljo ob doplačilu:

l

l

l

l

l

Prosto stoječe interaktivno igralo

Plug and Play! (Vklopi in igraj!)

Izjemno visoko kontrastni 19" TFT LCD zaslon na dotik, s 

stekleno površino odporno proti praskam 

Windows XP Embedded® (posebej prirejen za igranje interaktivnih sistemov)

Vgrajen industrijski mini-PC, popolnoma brez vzdrževanja 

in brez obrabnih delov

Cena vključuje ITEMS  programski paket 7.1

Vse licence programske opreme

Ni dodatnih stroškov za licence!

Nizka poraba energije (do 30W)

Barvno usklajen stol (manjši, za 1 otroka) in klop (večja, za 2 otroka), 

na voljo ob doplačilu

Standardna barvna kombinacija: rdeča / rumena / zelena / oranžna

Na voljo tudi v barvah po vaši izbiri (za doplačilo)

Ohišje in prednja plošča z več plastnim zaščitnim premazom, zadnja 

stran s premazom odpornim na praske.

Dimenzije: širina 60 x višina 100 x globina 59 cm

Teža: 50 kg 

 Od 3 do 10 let

                                                               

Yellowstone z 19" TFT zaslonom na dotik vključno s programskim 

paketom 7.1 (izdelek št. YST-01)

Barve po vaši izbiri (izdelek št. TLSO-01)

Stol za 1 otroka (izdelek št. KIDHO-01)

Klop za 2 otroka (izdelek št. KIDHO-02)

Integriran logotip podjetja (izdelek št. TLLO-01) 

(Enkraten dodatnen strošek na različico programske opreme.)

Programski paket 7.1 + C1 (izdelek št. TLSW-C01)

====

Stol za 1 otroka

Klop za 2 otroka
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Prosto stoječi interaktivni sistem za otroke z 19” TFT

Kid’L

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Dodatna oprema na voljo ob doplačilu:

l

l

l

l

Prosto stoječe interaktivno igralo

Plug and Play! (Vklopi in igraj!)

Izjemno visoko kontrastni 19" TFT LCD zaslon na dotik, s 

stekleno površino odporno proti praskam 

Windows XP Embedded® (posebej prirejen za igranje interaktivnih sistemov)

Vgrajen industrijski mini-PC, popolnoma brez vzdrževanja 

in brez obrabnih delov

Cena vključuje ITEMS  programski paket 7.1

Vse licence programske opreme

Ni dodatnih stroškov za licence!

Nizka poraba energije (do 30W)

Barvno usklajen stol (manjši, za 1 otroka) in klop (večja, za 2 otroka), 

na voljo ob doplačilu

Standardna barvna kombinacija: rdeča / rumena / modra

Ohišje in prednja plošča z več plastnim zaščitnim premazom, zadnja 

stran s premazom odpornim na praske.

Dimenzije: širina 56,5 x višina 102 x globina 68 cm

Teža: 50 kg 

Od 3 do 10 let

                                                               

Kid’L z 19" TFT zaslonom na dotik vključno s programskim paketom 7.1 

(izdelek št. KIDL-02)

Stol za 1 otroka (izdelek št. KIDHO-01)

Klop za 2 otroka (izdelek št. KIDHO-02)

Integriran logotip podjetja (izdelek št. TLLO-01) 

(Enkraten dodatnen strošek na različico programske opreme.)

Programski paket 7.1 + C1 (izdelek št. TLSW-C01)

====

l

l

Stol za 1 otroka

Klop za 2 otroka
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Namizni interaktivni sistem za otroke s 15” TFT

Namizni Kikee

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Dodatna oprema na voljo ob doplačilu:

l

l

l

Prosto stoječe interaktivno igralo

Plug and Play! (Vklopi in igraj!) 

Prihranek prostora: postaja je lahko postavljena neposredno na 

mizo ali z vijaki pritrjena na konzolo

Izjemno visoko kontrastni 15" TFT LCD zaslon na dotik, s 

stekleno površino odporno proti praskam

Windows XP Embedded® (posebej prirejen za igranje interaktivnih sistemov)

Vgrajen industrijski mini-PC, popolnoma brez vzdrževanja 

in brez obrabnih delov

Cena vključuje: ITEMS   programski paket 7.1

Vse licence programske opreme

Ni dodatnih stroškov za licence!

Nizka poraba energije (do 30W)

Standardna barvna kombinacija: rdeča / rumena / modra /zelena

Dimenzije: širina 46 x višina 33 x globina 34 cm          

Teža: 10 kg

Napajalni kabel s spodnje strani

Dizajn za pritrditev na obstoječo mizo

Od 3 do 10 let

Namizna otroška postaja Kikee s 15" TFT zaslonom na dotik vključno s  

programskim paketom 7.1 (izdelek št. KIKET-01)

Barve po vaši izbiri (izdelek št. TLSO-01)

Integriran logotip podjetja (izdelek št. TLLO-01) 

(Enkraten dodatnen strošek na različico programske opreme.)

Programski paket 7.1 + C1 (izdelek št. TLSW-C01)

====
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Prosto stoječi interaktivni sistem za otroke z 19” TFT

Plays4kids No. 4

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Dodatna oprema na voljo ob doplačilu:

l

l

l

Varčevanje s prostorom: zahteva le območje 60 x 60 cm

Istočasno se lahko igrajo 4 otroci!

Vključuje prosto stoječe interaktivno igralo 

in še dodatne 3 Keebee igralne module

Na voljo več možnosti sestavljanja modulov

Plug and Play! (Vklopi in igraj!) 

Izjemno visoko kontrastni 19" TFT LCD zaslon na dotik, ki ima 

stekleno površino odporno proti praskam 

Windows XP Embedded® (posebej prirejen za igranje interaktivnih sistemov)

Vgrajen industrijski mini-PC, popolnoma brez vzdrževanja 

in brez obrabnih delov

Cena vključuje: ITEMS   programski paket 7.1

Vse licence programske opreme

Nizka poraba energije (do 30W)

Barvno usklajena kocka za sedenje za 1 otroka (ob doplačilu)

Na voljo tudi s 26" TFT zaslonom na dotik (ob doplačilu)

Od 2 do 10 let

Standardna barvna kombinacija: modra / rdeča / zelena 

in rumeni robovi

Ohišje ima več plastni zaščitni premaz odporen na praske

Dimenzije: širina 60 x višina 100 x globina 60 cm

Teža: 60 kg

Plays4kids No. 4 z 19" TFT zaslonom na dotik (izdelek št. PL4K-04), 

vključno s programskim paketom 7.1 + 3 x Keebee pravokotni igralni 

modul

Plays4kids No.4 kot zgoraj, vendar s 26" TFT zaslonom na dotik 

(navpično) in s programskim paketom 7.1 + C1

Kocka za sedenje za 1 otroka (izdelek št. PL4K-SH01)

Integriran logotip podjetja (izdelek št. TLLO-01) 

(Enkraten dodatnen strošek na različico programske opreme.)

Programska oprema 7.1 + C1 (ne za 26" TFT; izdelek št. TLSW-C01)

====

l

Kocka za sedenje na voljo ob doplačilu
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Prosto stoječi interaktivni sistem za otroke z 19” TFT

Plays4kids No. 4 / možnosti (3 x Keebee igralni modul)

Standardni igralni moduli:

Igralni moduli na voljo ob doplačilu:

3 x zaprt pravokotni igralni modul Keebee (motivi so odvisni od razpoložljivosti)

Pravokotni igralni modul (potrebna dodatna zadnja plošča)

Odprt pravokotni igralni modul Keebee z dodatno notranjo  ploščo preprečuje otrokom, da bi potisnili svoje 

roke v modul ali vanj metali razne predmete. Cena vključuje modul, vključno z dodatno notranjo ploščo.

Okrogli Keebee igralni moduli za vrtenje (motivi so odvisni od razpoložljivosti)

Okrogli Keebee moduli so na voljo ob doplačilu.
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Izbira stolov k interaktivnim sistemom za otroke

Stol za 1 otroka

l

l

Klop za 2 otroka

l

l

Stol kocka za 1 otroka

l

l

Klop za 2 otroka

l

l

Barvno usklajeno z Yellowstone in Kid’L. (izdelek št. KIDHO-01)

Več plastni zaščitni premaz

Standardna barvna kombinacija: rdeča / rumena

Dimenzije: širina 42 x višina 42 x globina 43 cm          

Teža: približno 4 kg

Barvno usklajeno z Yellowstone in Kid’L. (izdelek št. KIDHO-02)

Več plastni zaščitni premaz

Standardna barvna kombinacija: rdeča / rumena

Dimenzije: širina 78 x višina 42 x globina 43 cm          

Teža: približno 8 kg

Za uporabo skupaj z npr.: Plays4kids, All in One, Raketa in Robot. 

(izdelek št. PL4K-SH01)

Površine zaključene s premazom, odpornim proti praskam!

Standardna barvna kombinacija: rdeča / rumena / zelena / modra

Dimenzije: širina 36 x višina 36 x globina 35 cm          

Teža: približno 4 kg

Za uporabo skupaj z npr.: Kikee in Ballaby Maze mizo.

(izdelek št. TLBSL-03)

Zaključna površina izdelana v treh različnih barvah v skladu z DIN 

53160 varnostnim standardom. 

Standardna barva: "Pop" (kot na sliki)

Dimenzije: širina 75 x višina 35 x globina 25 cm          

Teža: približno 8 kg

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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Barve po vaši izbiri, logotip podjetja in večjezičnost

Barve po vaši izbiri

Logotip podjetja

l

l

l

Programski paket 7.1 v različnih jezikih

l

l

l

l

l Obstoječe kombinacije jezikov so na voljo brez doplačila! 

Prosimo povprašajte!

l

Za igrala Kikee serije, Yellowstone ali All in One, ob doplačilu

Kikee sistemi, Yellowstone in All in One so na voljo v katerikoli barvi iz 

RAL, Sikkens ali NCS barvnih ujemajočih sistemih. Možnost je tudi, da 

nam pošljete vzorec barve in naročili bomo vašo najljubšo barvo samo 

za vas!

Barva po vaši izbiri za Kikee ali Yellowstone (izdelek št. TLSO-01)

Barva po vaši izbiri za All in One 15 (izdelek št. AiOSO-01)

v programskih paketih 7.1, 9.1 ali C1, enkratno doplačilo na verzijo

Integracija vašega logotipa v našo programsko opremo

V programskih paketih 7.1 in 9.1 se lahko vaš logotip pojavi kot celo-

zaslonska slika v meniju stanja pripravljenosti, na zadnji strani kart 

spomina in (samo v verziji 7.1) kot slika za pobarvati.

V programskem paketu C1 je mogoče logotip prikazati na različnih 

točkah celotnega programskega paketa

Vaš logotip podjetja (izdelek št. TLLO-01), enkratno doplačilo na verzijo

Ali iščete sistem z dodatno izobraževalno vrednostjo? Osnova verzija je v 

slovenskem jeziku, za programski paket 7.1 pa je možnost namestitve 

kombinacije do 3 jezikov:

2 jezika: npr.: nemško - turško

3 jeziki: npr.: angleško – špansko – francosko...

in mnogi drugi!

Trenutno je že na voljo 25 jezikov izmed katerih lahko izberete

Nove kombinacije jezikov iz seznama 25 jezikov, enkratno doplačilo

l
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Prosto stoječi interaktivni sistem za otroke

Plays4kids No. 1

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Standardni igralni moduli:

Igralni modulii na voljo ob doplačilu:

Dodatki na voljo ob doplačilu:

Varčevanje s prostorom: zahteva le območje 60 x 60 cm

Istočasno se lahko igrajo 4 otroci!

Pripravljen za namestitev

Vključuje 4 x Keebee kvadratne igralne module (glede na 

razpoložljivost)

Po naročilu na voljo tudi  3 x Keebee kvadratni iglalni modul plus 

1 Keebee okrogli igralni modul, kot na sliki (ob doplačilu)

Barvno usklajena kocka za sedenje za 1 otroka (ob doplačilu)

Od 2 do 8 let

Standardna barvna kombinacija: modra / rdeča / zelena 

in rumeni robovi

Ohišje ima več plastni zaščitni premaz odporen na praske

Dimenzije: širina 60 x višina 100 x globina 60 cm

Teža: 50 kg

4 x zaprt pravokotni igralni modul Keebee 

(motivi so odvisni od razpoložljivosti)

Pravokotni igralni modul (potrebna dodatna zadnja plošča)

Odprt pravokotni igralni modul Keebee z dodatno notranjo zadnjo ploščo 

preprečuje otrokom, da bi potisnili svoje roke v modul ali vanj metali razne 

predmete. 

Okrogli Keebee igralni moduli za vrtenje 

(motivi so odvisni od razpoložljivosti)

Okrogli Keebee moduli so na voljo ob doplačilu.

Barvno usklajena kocka za sedenje za 1 otroka

l

l
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Prosto stoječe igralo 

Miza Ballaby Maze

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Miza Ballaby Maze je mednarodno patentirana miza za igranje otrok starih  od 

2 do 10 let. 

Igra s preprostim pravilom; spraviti žogico do cilja po labirintu, omogoča 

izboljšanje koordinacije rok, oči in prostorske predstave. Miza Ballaby Maze je 

enostavno prilagodljiva tudi za terapevtska okolja.

Kvalitetna izdelava iz mešanice ultra – vzdržljivih materialov (jeklo, najlon, 

MDF plošče) omogočajo uporabo za komercialne namene. Večplastna barvna 

zaščita ohišja z zaščitnim pokrovom iz robustne akrilne plošče, omogoča varno 

igranje tudi predšolskim otokom.

Mehansko igralo - mizo Ballaby Maze odlikuje:

Kvalitetna izdelava iz mešanice ultra – vzdržljivih materialov

Dizajnirana specifično za komercialno uporabo

Vgrajeno visoko – tehnološko vzmetenje

Labirint steza za žogico

Varnost: pokrov iz robustne akrilne plošče

Higiensko: lahko čiščenje in dezinfekcija

Od 2 do 10 let

Standardne barve: 

podporna noga: RAL 3018 jagodno rdeča, 

podstavek: RAL 5012 bledo modra

Maze plošča: večbarvna

Barvno usklajena klop za 2 otroka (ob doplačilu)

Na voljo tudi prilagojena verzija 

(barve po izbiri za naročilo nad 20 izdelkov, 

lasten motiv za naročilo nad 60 izdelkov).

Dimenzije:

Višina: 62 cm

Premer mize: 62 cm

Premer podstavka: 55 cm

Teža: 32 kg
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Originalni Keebee igralni sistemi

Originalni
izdelki

iz Kanade

Še niste prejeli keebee® kataloga mehanskih igral? 
Povprašajte na info@demitrade.si ali 01 541 60 10!
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Originalni Keebee igralni sistemi

Keebee® igralni moduli

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Na voljo tudi:

l

l

l

l

Izjemno robustnen, izjemno prilagodljiv

Proizvedeno v Kanadi prirejeno za komercialno uporabo

Svetle in prijazne barve

Barvane in tiskane MDF plošče

Previdno načrtovan dizajn prav do zadjega detajla

Brez manjših delcev, ki bi jih bilo mogoče odstraniti!

Preizkušeno in testirano po vsem svetu

Zadovoljuje vse pripadoajoče DIN standarde EN71, del 1, 2 in 3, 

testirano in certificirano

Od 2 do 7 let

Standardne barve: več barvno

Dimenzije: širina 45 x dolžina 70 x globina 5 cm

Teža: 5 kg

Primer igrala: Keebee® kvadratni igralni modul

Še več okroglih in pravokotnih igralnih modulov

Prosto stoječi igralni sistemi

Stenski igralni sistemi

Dizajn po vaši meri

Robot factory

Made 
in

China

Made 
in

Canada
Vse o keebee® izdelkih si lahko 
preberete v keebee® katalogu!

Originalni
izdelki

iz Kanade

Individualni igralni moduli

Stenski sistemi Prosto stoječi sistemi Dizajn po meri
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Izbira stolov za otroške čakalnice in salone

Originalni: Panteon Junior 

l

l

l

l

l

Pony otroški stol (3 v enem) 

l

l

l

l 3 različne višine sedala: 27, 37 ali 45 cm

l

l

(izdelek št. HWKL-03P)

Primeren tudi za zunanjo uporabo!

Polipropilen, mat površina

Barve: rdeča, oranžna, zelena, črna, bela, svetlo modra, roza

Dimenzije: širina 37 x višina 73 x globina 45 cm          

Teža: približno 8 kg

(izdelek št. HWKL-09P)

Primeren tudi za zunanjo uporabo!

Polipropilen, mat površina

Barve: rdeča, modra, rumena, bela

Multi funkcionalnost s preprostim obračanjem:

1. Visok stol za manjše otroke

2. Nižji stol za večje otroke

3. Pony (za večje in manjše otroke)   

Teža: približno 7,7 kg
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Izbira stolov za otroške čakalnice in salone

Wuff! otroški stol (dve velikosti)

l

l

l

l

l

Carl otroški stol  

l

l

l

l

l

Primeren tudi za zunanjo uporabo!

Ojačana plastika

Barve: zelena, oranžna, bela

Wuff! velikost M (izdelek št. HWKL-04P):

Teža: približno 3,2 kg

Dimenzije: višina 45 x širina 56.5 x globina 34 cm

Wuff! velikosti L (izdelek št. HWKL-05P):

Teža: približno 5,2 kg

Dimenzije: višina 55,5 x širina 69,5 x globina 42 cm

(izdelek št. HWKL-06J)

Primeren tudi za zunanjo uporabo!

Polipropilen, mat površina

Barve: rdeča, zelena, rumena, bela

Teža: približno 4,2 kg

Dimenzije: višina 55 x širina 36 x globina 49 cm
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Izbira sedežev za otroške čakalnice in salone

Rose otroški stol 

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Sally otroški stol  

l

l Preizkušeno in testirano v šolah po vsem svetu

l novim nemškim normativom šolskega pohištva!

l

l

l

l

l

l

l 10-letna garancija!

l

(izdelek št. HWKL-08A)

Primeren tudi za zunanjo uporabo!

S steklenimi vlakni ojačan polipropilen

Mat površina

Možnost zlaganja stolov enega na drugega (prihranek prostora)

Barve: oranžna, zelena, rjava, bela

Dimenzije: širina 39,2 x višina 58 x globina 40 cm

Višina sedeža: 32 cm        

Teža stola: približno 2 kg

Enota pakiranja = 4 stoli iste barve

(izdelek št. HWKS-03)

Premium kakovost, specifično za komercialno uporabo

Izdelano v skladu z 

Odlična kakovost plastike (polipropilen)

Vremensko obstojno: primerno tudi za zunanjo uporabo!

Higiensko: možnost čiščenja s čistili in razkužili

Možnost zlaganja stolov enega na drugega (prihranek prostora)

7 odličnih barv: rdeča, rumena, modra, zelena (primarne barve), 

pa tudi oranžna, barva limeta, vijolična

Višina sedeža: 35 cm

Enota pakiranja = 4 stoli iste barve
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Leseno otroško pohištvo

Cosa pravokotna miza

l

l

l

l

Cosa kvadratna miza

l

l

l

l

Cosa okrogla miza

l

l

l

l

Cosa lesen stol

l

l

l

l

 (izdelek št. HWTR-01)

Ultra čvrsto - narejeno iz masivnega lesa 

Kakovost izdelave, za trajno uporabo v predšolskih ustanovah

Narejeno je iz lesa krepke bukve in čisto lakirano

Zgornji del mize na voljo v rumeni, rdeči, modri ali zeleni barvi

Dimenzije: dolžina 120 x širina 75 x nastavljiva višina 40-58 cm

Nastavljiva višina: 40 - 58 cm

 (izdelek št. HWTI-01)

Ultra čvrsto - narejeno iz masivnega lesa 

Kakovost izdelave, za trajno uporabo v predšolskih ustanovah

Narejeno je iz lesa krepke bukve in čisto lakirano

Zgornji del mize na voljo v rumeni, rdeči, modri ali zeleni barvi

Dimenzije: dolžina 75 x širina 75 x nastavljiva višina 40-58 cm

Nastavljiva višina: 40 - 58 cm

 (izdelek št. HWTI-02)

Ultra čvrsto- narejeno iz masivnega lesa

Kakovost izdelave, za trajno uporabo v predšolskih ustanovah

Narejeno je iz lesa krepke bukve in čisto lakirano

Zgornji del mize na voljo v rumeni, rdeči, modri ali zeleni barvi

Premer: 90 cm

Nastavljiva višina: 40 - 58 cm

 (izdelek št. HWTS-01)

Ultra čvrsto - narejeno iz masivnega lesa 

Kakovost izdelave, za trajno uporabo v predšolskih ustanovah

Narejeno je iz lesa krepke bukve in čisto lakirano

Višina sedeža 34 cm

Enota pakiranja = 4 stoli

l

l

l

l

l

l

l
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Otroška igralna miza

Otroška igralna miza Mousehunt

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Spoduja koordinacijo rok, oči ter prostorske predstave na 

zabaven način

Prosto stoječa miza

S 4 lesenimi miškami in veliko koščki sira

Otroci uprarabljajo priložena magnetna pisala za potiskanje in 

vlečenje miške po površini mize

Zelo varno: Pokrov iz akrilne plošče

Ni prostih delov

Narejeno v Nemčiji

Narejeno iz lakirane razgibane bukovine

Za otroke od 4 leta starosti dalje

Dimenzije: širina 76 x globina 76 x višina 66 cm

Mousehunt (izdelek št. HWMT-01)
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Leseni igralni sistem za urjenje motorike

Rondo

l

l

l

l

l

Sideboard

l

l

l

l

l

Zabavno oblikovani leseni igralni sistem za urjenje motorike, ki bo vašemu 

otroku pomagal pri razvoju spretnosti z različnimi igrami kot so labirint, štetje 

kroglic, prepoznavanje oblik in vrtenje predmetov.

Prosto stoječa miza z kroglicami na žicah

Za otroke od 1. leta starosti

Spodbuja razvijanje motoričnih spretnosti

Narejeno iz lakirane razgibane bukovine

Dimenzije: 67 x 67 cm

Rondo (izdelek št. HWMS-03)

 

Varna stenska namestitev

Za otroke od 1. leta starosti

Spodbuja razvijanje motoričnih spretnosti

Narejeno iz lakirane razgibane bukovine

Dimenzije: širina 65 x globina 35 x višina 38 cm

Sideboard (izdelek št. HWMS-02)
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Reference

Trgovina na drobno

Javne ustanove

Sejmska dejavnost

Banke in hranilnice

Catering

Avtomobilski saloni in združenja

Zdravstveni sektor

Prometna infrastruktura

Druge dejavnosti

Optiki, hoteli, zdravniške ordinacije, igralni kotički v notranjih prostorih, pohištvene trgovine, restavracije, 

nakupovalni centri, trgovine z živili, avto saloni, ... 
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Imate vprašanje za nas? 
Bi želeli postaviti igralo skupaj z nami?

Kontaktirajte nas:
Demi Trade d.o.o.
Rodetova 5
1290 GROSUPLJE

tel: +386 1 5410 610, fax: +386 1 5410 611
e-mail: info@demitrade.si

http://www.demitrade.si

Podjetje Demi Trade d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe vsebine in pravico do morebitnih napak v katalogu.
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