
Kép Megnevezés Cikkszám Leírás Bruttó ár, Ft

Asztali minifoci, 2 db

20210

3 év feletti gyerekeknek való játék, amellyel felnőtt felügyelete nélkül is elfoglalhatják magukat. Fejleszti 

a jobb kéz - bal kéz koordinációját, a szem-kéz koordinációt, a finommotorikát - és nem mellesleg 

izgalmas játék, remek szórakozás. A csomag 2 x 6 db golyót tartalmaz.

2 DB-OS CSOMAGBAN RENDELHETŐ, AZ ÁR 2 DB-RA VONATKOZIK!

        82 000    

Tartalék golyók 

asztali minifocihoz
96084 Tartalék golyók - focilabdák (3 kicsi, 3 nagy).           2 000    

Hernyóetetés 95012

Fejleszti a szín-, és számtanulást, a finommotorikát, a logikus gondolkodást. A hernyócskákat egy 

hernyómese és különböző feladatok alapján kell a gombócokkal ügyesen, kanállal megetetni. Kiválóan 

alkalmas a számolás tanításához is, Mivel a játékkal számtalan módon lehet játszani, az ötleteinket 

tartalmazó kézikönyvet is mellékelünk hozzá, ill. honlapunkon az ezeket bemutató videó is megtalálható.

        24 900    

Kíváncsi tizes 25015

A kicsik színtanulásához, a sorrendiség gyakorlásához, az irányok elsajátításához nyújt  segítséget. 

Fejleszti a szem-kéz koordinációt, a finommotorikát, az együttműködési készséget, a kognitív 

képességeket, a vizuális észlelést és a vizuális memóriát. 

        19 900    

Számtorony 35010

Kooperációs játék. A Számtoronyban a feladat egymással együttműködve tornyot építeni a kockákból. A 

játék a csapatban történő együttműködés fejlesztésének kiváló eszköze, de ezen kívül fejleszti a 

koncentrálókészséget, a szem-kéz koordinációt, a szín- és számfelismerést, a kommunikációt. 

        29 900    

Liszteslapát, 1 db 50015              900    

Liszteslapát, 10 db 50015-10           8 000    

Medvekarom-lapát, 1 

db
50020           1 700    

Medvekarom-lapát, 

10 db
50020-10         16 000    

Ültetőlapát, 1 db 50060              900    

Ültetőlapát, 10 db 50060-10           8 000    

Vödör, 1 db 50030           3 700    

Vödör, 10 db 50030-10         35 000    

Szita, 1db 50050           1 300    

Szita, 10db 50050-10         12 000    

Kőműves-készlet, 24 

db-os
50025 24 db kőműves szerszám: 6-6 db spakli, simítókanál, kőműveskanál, téglaforma.         16 000    

Gereblye, 1db 50045 Robusztus gereblye, 66 cm hosszú nyéllel.           2 400    

Akinek könnyebb a nyél helyett a fogantyút használni (meg különben is jó móka kicsit medvének lenni 

😊). Masszív, jó fogású. Örök darab!

Virágültetéshez, palántázáshoz, és persze a homokozóba.
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Gavico Hungary Kft. Áraink forintban értendők és 27% ÁFÁ-t tartalmaznak.

Képességfejlesztő játékok 2 év garanciával. Minden alkotórész egyenként is pótolható! A játékok részletes leírással érkeznek.

Homokozójátékok újragondolva - 5 év garanciával, UV állók, törhetetlenek. Ezentúl nem kell minden tavasszal újakat vásárolni!

2,5 literes, törhetetlen homokozóvödör.

 Homokszitáláshoz - vastag, strapabíró!

Kicsi homokozólapát/liszteslapát.



Kép Megnevezés Cikkszám Leírás Bruttó ár, Ft

Balanszpárna, 2 db 40533-2

Az egyensúlyérzék, koncentráció, térbeli tájékozódás/orientáció, motoros reakciók fejlesztésére - 

inspirációként egy gyakorlatokkal teli kézikönyv és pumpa is tartozik a készlethez.

2 DB-OS CSOMAGBAN RENDELHETŐ, AZ ÁR 2 DB-RA VONATKOZIK!

        84 000    

Óriás puha 

építőkockák 
40500

20 db, 5 különböző alakú és színű, könnyen lemosható, műbőr borítású, lágy poliuretán habbal töltött, 

könnyű építőkocka a legkisebbeknek. Minden kocka cipzáros, mosható. Kézzel varrott, kiváló minőség. 

A kék és piros nagy U-alakú elem mérete: 50 x 30 cm.

      147 000    

Taxi 40040 4-8 éveseknek. Hárman is utazhatnak rajta: 1 vezető, 1 utas ülve, 1 pedig állva 😊.       170 000    

Futóbringa, nagy 40060 4-7 éveseknek. A legrobusztusabb óvodai futóbicikli, 5 cm vastag tömörgumi kerekekkel.       129 000    

Racer, kicsi 40075 4-7 éveseknek, teherbírás 80 kg. Lábbal kell hajtani és irányítani is egyben.         79 000    

Racer, nagy 40080 6-10 éveseknek, teherbírás 80 kg.         80 000    

Racer, Maxi 40081 9-99 éveseknek, teherbírás 80 kg.         81 000    

Snake, kicsi 40082
Driftelős, farolós járgány, lábbal kell hajtani és irányítani is egyben.

4-7 éveseknek, teherbírás 75 kg. 
        89 000    

Snake, nagy 40083 6-10 éveseknek, teherbírás 75 kg.         90 000    

Snake, Maxi 40084 9-99 éveseknek, teherbírás 75 kg.         91 000    

Markoló 40100 4-9 éveseknek, a homokozóban rögzíthető, biztonságos markoló.       123 000    

Riksa 40120 4-8 éveseknek. 2 gyerek együtt játszhat - ez mindig a legnépszerűbb :).       123 000    

Babakocsi 40125 2-6 éveseknek, teherbírás 25 kg. A gyerekek egymást tologatják benne - kislányok álma.         69 000    

Futóbringa, kicsi 40410         79 000    

Futóbringa, kicsi, 2 db 40410-2       145 000    

3-kerekű roller, mini 40420 2-4 éveseknek. Az első rolleres próbálkozásokhoz.         82 000    

Tricikli 40430 2-4 éveseknek. A népszerű, robusztus tricikli - ismerkedés a pedálozással.         77 000    

Racer/Snake első 

kerék csapággyal
9800077 Első vastag kerék a Racer és Snake járgányokhoz           8 000    

Racer/Snake hátsó 

kerék csapággyal
9800078 Hátsó vékony kerék a Racer és Snake járgányokhoz           5 000    

Racer/Snake 

lábmarkolat, 2 db
9900019 Lábmarkolat a Racer és Snake járgányokhoz           3 000    

A járgányokhoz minden egyéb alkatrész kapható, kérje ajánlatunkat!

2-4 éveseknek. Ebben a méretben a létező legrobusztusabb futóbicikli kicsiknek. Ez a futóbringa mindent 

kibír.

Mini járgányok a legkisebbeknek 5 év garanciával

Mozgásfejlesztő eszközök 2 év garanciával

Járgányok 5 év garanciával. Strapabíró járgányok kíméletlen használatra!



Kép Megnevezés Cikkszám Leírás Bruttó ár, Ft

Olifu akvarell ceruza - 

288 db
45190         99 000    

Olifu akvarell ceruza - 

18 db
45185           5 500    

ECO 2-lyukú hegyező 0924-0650              500    

ECO 2-lyukú hegyező, 

10 db

0924-

0650-10
          4 500    

Herbert elektromos 

ceruzahegyezőgép
9285-0005

- Minden ceruzaformához – hatszögletű, háromszögletű, kerek, valamint faburkolat nélküli ceruzákhoz 

is!

- Vékony és vastag ceruzákhoz 6-12 mm átmérőig

- Gyors hegyezés és tökéletes ceruzahegy 3-10 sec. alatt

- Auto-stop a tökéletes hegy elérésekor

- Tölthető akkumulátorral (micro USB kábel a dobozban)

1 év garanciával!

        16 500    

Tartalék kés Herbert 

elektromos 

hegyezőgéphez

9285-0006
Ha már nem elég éles a hegyezőgép faragóbetétje, nem szükséges új készüléket vásárolni, a betét 

egyszerűen cserélhető.
          2 900    

A340 Lamináló és 

vágógép
00178

3 az 1-ben laminálógép-papírvágó kombo, ajándék fólia készlettel (2 db A4-es és 2 db A5-ös 

laminálófólia). Meleg és hideg laminálás és papírvágás egy műveletben A3 papírméretig.
        22 500    

Olifu ragasztóstift, 25 

g 
45510-1              500    

Olifu ragasztóstift, 

25 g, 10 db
45510-10           4 500    

Olifu ragasztóstift, 

25 g, 20 db
45510           9 000    

Olifu folyékony 

ragasztó, 

100 ml

45500
Vízbázisú, könnyen használható, univerzális folyékony ragasztó kicsi kezekbe, a flakonon applikátorral és 

kifolyásgátló tüskével. 
          1 100    

Olifu folyékony 

ragasztó, 1 lit 
45501 Vízbázisú, könnyen használható, univerzális folyékony ragasztó, gazdaságos, óriás utántöltő.           7 000    

Olifu olló, kicsi 45605           1 000    

Olifu olló, kicsi,  25 db 45605-25         21 500    

Olifu olló, nagy 45610           1 500    

Olifu olló, nagy, 10 db 45610-10         13 500    

Rendelés

Szállítási költség

Szállítási határidő

A beérkezett megrendeléseket minden esetben 2 munkanapon belül írásban visszaigazoljuk.

A Forint/Euro árfolyam függvényében az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

A megrendeléstől számított maximum 3 hét.

Ergonomikus kialakítású olló kicsiknek - biztonságos, jobb- és balkezes kialakítás egyben!

Olló felnőtteknek. Jobb- és balkezes kialakítás egyben!

Emailben: info@olifu.hu; webáruházban: www.olifu-webshop.hu; telefonon: +36 20 927 7261

50.000 Ft alatti megrendelés esetén egységesen 2.000 Ft, utánvéttel 2.400 Ft. 50.000 Ft feletti megrendelés esetén a kiszállítás minden esetben 

Prémium minőségű kreatív kellékek

Vastag, hatszögletű, puha akvarell színes ceruza, törhetetlen kialakítás. Vizes ujjal vagy ecsettel áthúzva a 

rajz festménnyé varázsolható. Arcfestésre is kiválóan alkalmas!

Ragasztóstift, gyorsan, foltmentesen ragaszt. Takarékosan felhordható, nem csomósodik, nem szárad be. 

Kiváló minőségű 2-lyukú hegyező vékony és vastag ceruzákhoz, extra nagy méretű tartállyal.


