
Vse za vaš otroški kotiček!
1/2013

Izdelki z nasmehom!

Narejeno

v

Kanadi



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.

Ker dajemo velik pomen kakovosti izdelave, smo dodali izvirne 
®Keebee  izdelke v naši ponudbi.

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 Keebee  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

2

Postavljanje standardov v kakovosti in dizajnu



Postavljanje standardov v kakovosti in dizajnu

Naše 

Navsezadnje igrala morajo 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!  

Kakovostna izdelava in izjemna varnost tudi za najmlajše otroke!

Preverjena varnost: posebej dizajnirano za komercialno uporabo

Trdna in robustna izdelava: pobarvane MDF plošče (vlaknene plošče srednje gostote)

Brez manjših delcev, ki bi jih bilo mogoče odstraniti in pogoltniti!

Higiensko: enostavno za čiščenje in razkuževanje

Modularni sistemi: igralni moduli se lahko kombinirajo, ter se tako odlično prilegajo v stenske

in prosto stoječe sisteme

Izredno praktično: samo obesite ali postavite in že ste zaključili!

Samostojni moduli za stensko montažo; 

moduli kot del prostorsko varčnih sistemov za stensko montažo ali prosto stoječih igralnih sistemov

Na voljo tudi po uporabnikovih željah: vprašajte nas, z veseljem vam bomo svetovali!

 
®Keebee  sistemi so preprosto nepremagljivi: 

 

Specifični dizajn in izdelava v Kanadi za uporabo v poslovnih okoljih

Keebee igralni moduli in sistemi so trajni, svetlih in prijaznih barv

Skrbno zasnovana igrala prav do zadnje podrobnosti

Testirano in certificirano v skladu z vsemi ustreznimi DIN (Nemški inštitut za standardizacijo) 

standardi in specifikacijami (EN 71, Del 1, 2 in 3)

izdelke združuje kombinacija vrhunskih materialov in kvalitetna izdelava z edinstveno obliko. 

====

Poglej

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Kvaliteta

l

l

l

l

, zgrabi, zavrti in sestavi: veliko zabave za otroke, stare od 3 do 7 let.

3

Made 
in

China

Made 
in

Canada

Individualni igralni moduliProsto stoječi sistemi

Stenski sistemi

Dizajn po meri



®
Keebee  igralni moduli so lahko okrogle ali pravokotne oblike, pritrdijo se lahko direktno na 

steno ali pa so kot del prosto stoječega igralnega sistema: 

Keebee igralni moduli postavljajo nove standarde!

l

l

l

l

l

Okrogli igralni moduli: Ø 60 cm

Pravokotni igralni modul tipa AW: 45 x 70 cm; za neposredno montažo na steno

Pravokotni igralni modul tipa AM: 45 x 70 cm; za igranje na obeh straneh; za prosto stoječe igralne 

sisteme

Convex (izbočeni) igralni modul: 48 x 80 cm; novega dizajna; za neposredno montažo na steno
®

S keebee  igralnimi moduli postajamo še bolj stilski: nove barve za pravokotne igralne module 

tipa AW na voljo ob doplačilu!

4

Odkrijte keebee  svet pestrosti → ®



Pravokotni igralni moduli tipa AM in AW

®Keebee  igralni moduli

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Zelo trdna in robustna izdelava - izredna kvaliteta

Pobarvane in tiskane MDF plošče (vlaknene plošče srednje gostote)

Standardni barvi okvirja: rdeča ali rumena

Okvirji so na voljo tudi v oranžni, svetlo zeleni ali roza barvi (ob 

doplačilu)

Labirint steze na igralu

AM igralni moduli se prilegajo v prosto stoječe igralne sisteme

AW igralni moduli so lahko neposredno pritrjeni na steno

Na voljo je več različnih modelov

Ponašajo se s prosto gibljivimi vzvodi, kolesi in drsnimi plastičnimi 

elementi (odvisno od modela)

Igralni sistemi s trdnimi lesenimi kroglicami na žicah spodbujajo 

otrokov razvoj motoričnih sposobnosti

Preizkušeno in testirano po vsem svetu

Igralna površina: večbarvna, 

glej opise posameznih izdelkov

Okvir: rdeča ali rumena (=standard), 

oranžna, svetlo zelena ali roza (za doplačilo)

45 x 70 x 5 cm (Model z lesenimi kroglicami na žicah, globina 18 cm)

5 kg

Robot factory

Direktna stenska montaža igralnega modula tipa AW →

← Namestitev igralnega modula tipa AM v prosto stoječi igralni sistem
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Pravokotni igralni moduli tipa AM in AW

Zabavno izkrivljajoče ogledalo

Space Trek

Ali želite drugačno barvo okvirja?

To zabavno izkrivljajoče ogledalo je zelo priljubljena izbira! Otroci lahko vidijo, 

kdo ima najboljšo “jajčasto glavo”! Ogledalo je lahko nameščeno vodoravno ali 

navpično.

KBAM04R Zabavno izkrivljajoče ogledalo rdeče, 
za prosto stoječi igralni sistem

KBAM04Y Zabavno izkrivljajoče ogledalo rumeno, 
za prosto stoječi igralni sistem

KBAW04R Zabavno izkrivljajoče ogledalo rdeče, 
za neposredno montažo na steno

KBAW04Y Zabavno izkrivljajoče ogledalo rumeno, 
za neposredno montažo na steno

Labirint steza in vrtljive srebrne plošče omogočajo otrokom enostavno  

potiskanje svetlejše pobarvanih frnikol skozi vesolje!

KBAM05R Space Trek rdeč, 
za prosto stoječi igralni sistem

KBAM05Y Space Trek rumen, 
za prosto stoječi igralni sistem

KBAW05R Space Trek rdeč, 
za neposredno montažo na steno

KBAW05Y Space Trek rumen, 
za neposredno montažo na steno

Če se rdeča ali rumena ne ujemata z barvami vašega podjetja, lahko okvirje za 

module tipa AW naredimo okvir tudi v oranžni, svetlo zeleni ali roza barvi. 

KBAW-F01 okvir za module tipa AW, za doplačilo.

l 45 x 70 x 3 cm

l 2 kg

Igralni moduli za prosto stoječi igralni sistem (AM) in za stensko montažo (AW).
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Pravokotni igralni moduli tipa AM in AW

Trevel Town

Tic-Tac-Toe

Ali želite drugačno barvo okvirja?

Otroci potiskajo okrogle avtomobilčke po prijaznem in urbanem mestnem 

okolju. S pomočjo dobre mere ljubezni za lepo oblikovane ilustracije, je ta igra 

postala priljubljena klasika.

KBAM06R Travel Town rdeč, 
za prosto stoječi igralni sistem

KBAM06Y Travel Town rumen, 
za prosto stoječi igralni sistem

KBAW06R Travel Town rdeč, 
za neposredno montažo na steno

KBAW06Y Travel Town rumen, 
za neposredno montažo na steno

Zahtevnejša sestavljanka za večje otroke: izberejo sestavljanko na dnu 

modula in problem rešujejo s prestavljanjem drsnih ploščic zgoraj. Ni tako 

preprosto, kot se zdi!

KBAM24R Tic-Tac-Toe rdeč,
za prosto stoječi igralni sistem

KBAM24Y Tic-Tac-Toe rumen,
za prosto stoječi igralni sistem

KBAW24R Tic-Tac-Toe rdeč,
za neposredno montažo na steno

KBAW24Y Tic-Tac-Toe rumen,
za neposredno montažo na steno

Če se rdeča ali rumena ne ujemata z barvami vašega podjetja, lahko okvirje za 

module tipa AW naredimo okvir tudi v oranžni, svetlo zeleni ali roza barvi. 

KBAW-F01 okvir za module tipa AW, za doplačilo.

l 45 x 70 x 3 cm

l 2 kg

Igralni moduli za prosto stoječi igralni sistem (AM) in za stensko montažo (AW).

7



Pravokotni igralni moduli tipa AM in AW

Robot Factory

Ali želite drugačno barvo okvirja?

Veliko navdušenja za najmlajše: kateri zobnik se bo premaknil, če pritisnem to 

oviro? In kaj, če bom pritisnil tisto malo kolesce v to smer?

KBAM23R Robot Factory rdeč, 
za prosto stoječi igralni sistem

KBAM23Y Robot Factory rumen, 
za prosto stoječi igralni sistem

KBAW23R Robot Factory rdeč, 
za neposredno montažo na steno

KBAW23Y Robot Factory rumen, 
za neposredno montažo na steno

Če se rdeča ali rumena ne ujemata z barvami vašega podjetja, lahko okvirje 

za module tipa AW naredimo okvir tudi v oranžni, svetlo zeleni ali roza barvi. 

KBAW-F01 okvir za module tipa AW, za doplačilo.

l 45 x 70 x 3 cm

l 2 kg

Igralni moduli za prosto stoječi igralni sistem (AM) in za stensko montažo (AW).

Direktna stenska
montaža ali 

del prosto stoječega 
igralnega sistema
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Pravokotni igralni moduli tipa AM in AW

Igrala plošča sadje in zelenjava

l

l

Igralna plošča bodi aktiven

l

l

Veliko zabave za najmlajše s svetlo potiskanimi diski na sredini z vzvodi, ki 

pomagajo najti pravo sadje in zelenjavo (to je istočasno tudi izobraževalna 

igra!)

GB31 Igralna pološča sadje in zelenjava, tisk v zeleni,
za neposredno montažo na steno.

80 x 40 x 5 cm

6 kg

Privlačna igra za vse nadobudne mlade športnike in športnice, ki se ponaša z 

labirint stezo za žogice in vrtljivimi moduli.

GB32 Igralna plošča bodi aktiven, tisk v modri,
za neposredno montažo na steno.

80 x 48 x 5 cm

6 kg

Igralni moduli za stensko montažo (AW).

Direktna
stenska
montaža
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Primerni za prosto stoječe igralne sisteme: pravokotni igralni moduli

Keebeads Maze

Concentration Blocks

Enojni stenski montažni okvir

Popularna igra z lesenenimi kroglicami, ki nudi veliko zabave tudi za majhne 

otroke! Igralni sistemi s trdnimi lesenimi kroglicami na žicah spodbujajo otrokov 

razvoj motoričnih sposobnosti.

KBAM01R Keebeads Maze rdeča, 
za prosto stoječi igralni sistem

KBAM01Y Keebeads Maze rumena,
za prosto stoječi igralni sistem

Ali želite pritrditi svoje igralo Keebeads Maze na zid? V vašem naročilu 

nikar ne pozabite dodati enojni stenski montažni okvir!

Igra spomina s temo Noetove lesene barke na eni strani in zabavnih motivov na 

drugi strani.

KBAM02R Concentration Blocks rdeča,
za prosto stoječi igralni sistem

KBAM02Y Concentration Blocks rumena,
za prosto stoječi igralni sistem

Ali želite pritrditi svoje igralo Concentration Blocks na zid? V vašem 

naročilu nikar ne pozabite dodati enojni stenski montažni okvir!

To dodatno opremo boste potrebovali za vaše igralne module: Keebeads 

Maze, Concentration Blocks, Monster Blocks, Veggie Matching Blocks, ki ta 

stenski okvir potrebujejo za stensko montažo kadar igralni moduli niso vgrajeni 

v prosto stoječi sistem!

Na voljo v modri barvi.

l 45 x 70 x 6 cm

l 2 kg

Igralni moduli za prosto stoječi igralni sistem (AM) 

in za stensko montažo (AW) z uporabo dodatnega okvirja.
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Primerni za prosto stoječe igralne sisteme: pravokotni igralni moduli

Veggie Matching Blocks

Monster Blocks

Enojni stenski montažni okvir

Izobraževalna spominska igra vse o sadju in zelenjavi.

KBAM14R Veggie Matching Blocks rdeča,
za prosto stoječi igralni sistem

KBAM14Y Veggie Matching Blocks rumena,
za prosto stoječi igralni sistem

Ali želite pritrditi svoje igralo Veggie Matching Blocks na zid? V vašem 

naročilu nikar ne pozabite dodati enojni stenski montažni okvir!

Ponuja veliko nenavadnih, prijaznih pošasti! Z uporabo Monster Blocks lahko 

otroci naredijo odlične kombinacije glav, telesa in nog, s pomočjo vrtečih plošč.

KBAM03R Monster Blocks rdeča,
za prosto stoječi igralni sistem

KBAM03Y Monster Blocks rumena,
za prosto stoječi igralni sistem

Ali želite pritrditi svoje igralo Veggie Matching Blocks na zid? V vašem 

naročilu nikar ne pozabite dodati enojni stenski montažni okvir!

To dodatno opremo boste potrebovali za vaše igralne module: Keebeads 

Maze, Concentration Blocks, Monster Blocks, Veggie Matching Blocks, ki ta 

stenski okvir potrebujejo za stensko montažo kadar igralni moduli niso vgrajeni 

v prosto stoječi sistem!

Na voljo v modri barvi.

l 45 x 70 x 6 cm

l 2 kg

Igralni moduli za prosto stoječi igralni sistem (AM) 

in za stensko montažo (AW) z uporabo dodatnega okvirja.
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Pritrjeno neposredno na steno: okrogli igralni moduli za vrtenje

®Keebee  okrogli igralni moduli za vrtenje

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Ladybug Lane

l

Math Beads

l

Izobraževalna spominska igra vse o sadju in zelenjavi.

Zelo trdna in robustna izdelava - izredna kvaliteta

Pobarvane in tiskane MDF plošče (vlaknene plošče srednje gostote)

Standardna barva okvirja: rdeča

Rezkani utori (steze na igralu)

Na voljo imamo trenutno 5 različnih modelov

Moduli se ponašajo s premičnimi frnikolami, obračalnimi kolesi in 

zabavnimi pikapolonicami (odvisno od modela)

Komplet s pokrovom iz čvrste akrilne plošče: Brez manjših delcev, ki 

bi jih bilo mogoče odstraniti!

Enostavna montaža z uporabo vnaprej prevrtane osnovne plošče za 

neposredno stensko montažo

Ø 60 x G 8 cm

5 kg

Pomagajte zabavni pikapolonici, da najde svojo pot preko travnika!

KBRA01R LadyBug Lane (pikapolonica) rdeča, 
vključno z osnovno ploščo, 
za neposredno montažo na steno

Ø 60 x G 8 cm

Stotine pisanih kroglic se bo zavrtelo okoli!

KBRA02R Math Beads rdeča, 
vključno z osnovno ploščo,
za neposredno montažo na steno

Ø 60 x G 8 cm

Okrogli igralni moduli za neposredno montažo na steno (Ø 60 cm)

Yarr-a-bout RA4
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Pritrjeno neposredno na steno: okrogli igralni moduli za vrtenje

Soccer

l

Yarr-a-bout

l

Treasure Island

l

Otroci bodo z veseljem vrteli igralni modul za to razburljivo nogometno igro. 

Vse, kar morajo storiti, je premikati nogometno žogo okoli in zadeti gol! Idealno 

za fante!

KBRA03R Soccer (nogomet) rdeča, 
vključno z osnovno ploščo,
za neposredno montažo na steno

Ø 60 x G 8 cm

Labirint zavrtite na levo in desno, nato poglejte do kje ste prišli, potem ponovno 

zavrtite ... Garancija za ure in ure zabave!

KBRA04R Yarr-a-bout rdeča, 
vključno z osnovno ploščo,
za neposredno montažo na steno

Ø 60 x G 8 cm

Kdo bo našel skriti piratski zaklad? Odlično za fante!

KBRA06R Treasure Island rdeča, 
vključno z osnovno ploščo,
za neposredno montažo na steno

Ø 60 x G 8 cm

Okrogli igralni moduli za neposredno montažo na steno (Ø 60 cm)
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®Samo postavite in že dela: prosto stoječi keebee  igralni sistem

Googly Eyes (izdelek št. KBSST-175)

l

l

l

l

l

l

S 3 igralnimi moduli:

1 x Keebeads in

2 x okrogli igralni modul tipa RA, Ø 60 cm 

po vaši izbiri (stran 12 in 13)

Prosto stoječa postavitev

Ni potrebno sidranja v tla

višina 114 x širina 84 x globina 84 cm

40 kg

Prosto stoječi sistemi - igranje z obeh strani.
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®Samo postavite in že dela: prosto stoječi keebee  igralni sistem

Fred (izdelek št. KBSST-118)

l

l

l

l

l

l

S 3 igralnimi moduli:

1 x Tic-Tac-Toe in

2 x pravokotni igralni modul tipa AM po vaši izbiri

(stran 5-8 in 10-11)

Prosto stoječa postavitev

Ni potrebno sidranje v tla

višina 152 x širina 89 x globina 83 cm

50 kg

Prosto stoječi sistemi - igranje z obeh strani.
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®Samo postavite in že dela: prosto stoječi keebee  igralni sistem

Interlink Raketa (izdelek št. KBSST-180)

l

l

l

l

l

S 4 igralnimi moduli:

4 x pravokotni igralni modul tipa AM po vaši izbiri

(stran 5-8 in 10-11)

Prosto stoječa postavitev

Ni potrebno sidranje v tla

višina 150 x širina 123 x globina 123 cm

60 kg

Prosto stoječi sistemi - igranje z obeh strani.
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®Samo postavite in že dela: prosto stoječi keebee  igralni sistem

Happy Hippo (izdelek št. KBSST-142)

l

l

l

l

l

S 4 igralnimi moduli:

1 x motorna plošča,

1 x armaturna plošča in

2 x pravokotni igralni modul tipa AM po vaši izbiri 

(stran 5-8 in 10-11)

Prosto stoječa postavitev

Ni potrebno sidranje v tla

višina 112 x širina 66 x globina 112 cm

50 kg

Prosto stoječi sistemi - igranje z obeh strani.

Armaturna plošča

Motorna plošča
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®Samo postavite in že dela: prosto stoječi keebee  igralni sistem

Snail Mail (izdelek št. KBSST-140)

l

l

l

l

l

S 4 igralnimi moduli:

1 x motorna plošča,

1 x armaturna plošča in

2 x pravokotni igralni modul tipa AM po vaši izbiri 

(stran 5-8 in 10-11)

Prosto stoječa postavitev

Ni potrebno sidranje v tla

višina 112 x širina 66 x globina 112 cm

50 kg

Prosto stoječi sistemi - igranje z obeh strani.

Armaturna plošča

Motorna plošča
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®Samo postavite in že dela: prosto stoječi keebee  igralni sistem

Kyle Cockpit (izdelek št. KBSST-108)

l

l

l

l

l

S 4 igralnimi moduli:

1 x armaturna plošča in

2 x okrogli igralni modul tipa RA, Ø 60 cm 

po vaši izbiri (stran 12 in 13)

Prosto stoječa postavitev

Ni potrebno sidranje v tla

višina 112 x širina 66 x globina 112 cm

50 kg

Prosto stoječi sistemi - igranje z obeh strani.

Armaturna plošča
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®Samo postavite in že dela: prosto stoječi keebee  igralni sistem

Kiddie Club House (izdelek št. KBST-70)

l

l

l

l

l

l

S 4 igralnimi moduli:

2 x pravokotni igralni modul tipa AM 

(npr. Monster Blocks in Keebeads) ter

2 x Okrogli igralni moduli (stran 12 in 13)

(Ladybug Lane in Math Beads)

2 dodatna igralna modula se lahko po želji 

namesti (za doplačilo)

Prosto stoječa postavitev

Ni potrebno sidranje v tla

višina 160 x širina 140 x globina 160 cm

70 kg

Prosto stoječi sistemi - igranje z obeh strani.
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®Samo postavite in že dela: prosto stoječi keebee  igralni sistem

Wacky wall (izdelek št. KBST-90)

l

l

l

l

l

S 5 odličnimi igralnimi paneli in 2 okroglimi 

igralnimi moduli:

2 x Steering Wheel,

1 x Spin and Find,

1 x Space Theme,

1 x Factory Gear igralo in

2 x okroglo igralo tipa RA po vaši izbiri

(stran 12 and 13)

Prosto stoječa postavitev

Ni potrebno sidranje v tla

višina 122 x širina 198 x globina 81 cm

80 kg

Prosto stoječi sistemi - igranje z obeh strani.

Veliko možnosti igranja

21



®Samo postavite in že dela: prosto stoječi keebee  igralni sistem

Keebee Cube (izdelek št. KBFP9150)

l

l

l

l

l

S 4 igralnimi moduli:

4 x pravokotni igralni modul tipa AM

(odvisno od razpoložljivosti)

Prosto stoječa postavitev

Ni potrebno sidranje v tla

višina 80 x širina 52 x globina 52 cm

20 kg

Prosto stoječi sistemi - igranje z obeh strani.
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®Samo postavite in že dela: stenski keebee  igralni sistem

Funky Farm (izdelek št. KBSST-112/113)

l

l

l

l

l

Celoten sistem, kot je prikazan na sliki

S 4 igralnimi moduli:

1 x Ladybug Lane

3 x pravokotni igralni modul tipa AM 

po vaši izbiri (stran 5-8 in 10-11)

Preprosta stenska namestitev

višina 163 x širina 248 x globina 7 cm

30 kg

Igralni sistemi za neposredno montažo na steno.

Dekoraciji sonca in ptice sta na voljo po naročilu (za doplačilo).
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®Samo postavite in že dela: stenski keebee  igralni sistem

Cirkuški vlak (izdelek št. KBSST-135/138)

l

l

l

l

l

Celoten sistem kot je prikazan na sliki

S 6 igralnimi moduli:

1 x motorna plošča (kot motor) in

5 x pravokotni igralni modul (stran 5-8 in 10-11)

Vagona žirafa in slon imata vsak svoj 1 x 

pravokotni igralni modul tipa AW po vaši izbiri.

Večji vagon ima 3 pravokotne igralne module tipa 

AM po vaši izbiri (stran 5-8 in 10-11).

Preprosta stenska namestitev

višina 191 x širina 345 x globina 7 cm

60 kg

Igralni sistemi za neposredno montažo na steno.
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®Iščete sistem po vaši meri? keebee  igralni sistemi so lahko 
prilagojeni vašim zahtevam!

Prilagodite svoj dizajn s svojimi liki in motivi:  
Veliko zabave za otroke, stare od 3 do 7 let.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Kakovostna izdelava

Preverjena varnost: posebej dizajnirano za komercialno 

uporabo

Trdna in robustna izdelava: pobarvane MDF plošče 

(vlaknene plošče srednje gostote)

Brez manjših delcev, ki bi jih bilo mogoče odstraniti!

Higiensko: enostavno za čiščenje in razkuževanje

Ultra varno

Barve vašega podjetja

Samostojni moduli za stensko montažo; 

moduli kot del prostorsko varčnih sistemov za stensko 

montažo ali prosto stoječih igralnih sistemov

Natančno bomo upoštevali vaše ideje in zagotovili, da bo vaš 

izdelek perfektno ustrezal vašemu namenu!

®Izdelki keebee  so prizvedeni iz vrhunskih materialov in kakovostno izdelavo. Izkoristiti naše 

izkušnje, da vam pomagamo ustvariti edinstveno zasnovo po vaši meri!
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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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