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Áraink forintban értendők és 27% ÁFÁ-t tartalmaznak.

Gavico Hungary Kft.

Kép

Megnevezés

Cikkszám

Leírás

Bruttó ár, Ft

Képességfejlesztő játékok 2 év garanciával. Minden alkotórész egyenként is pótolható! A játékok részletes leírással érkeznek.
ÚJDONSÁG!
Katapulta
Kiegészítő kövek
Katapultához, 40 db

15061

1506105

Térérzéket, koncentrációs képességet, kézügyességet és csapatban történő együttműködést fejlesztő játék. A
szabályok egyszerűek, pillanatok alatt elsajátíthatók. Az ókori katapult szerkezet működési elvén alapuló,
megunhatatlan játék. 3 éves kortól felső korhatár nélkül játszható. A játékvariációknak köszönhetően együtt
nő a gyerekekkel, minden korosztály részére remek szórakozás. A KATAPULTA VELED NŐ!

Ha a játékban található 120 db lövedék kevésnek bizonyulna, vagy elveszne belőle,
bármikor kiegészíthetjük a készletet. 20 - 20 db kicsi és nagy lövedék.

29 500

2 000

Quatrata

10080

Segíti a szín- és számtanulást, fejleszti a logikus gondolkodást, a térlátó képességet, a szem-kéz
koordinációt, a beszédkészséget, a konstruális kreativitást, kísérletezésre, alkotásra ösztönöz. Fakockákat,
tetris-pályát, dobókockákat és feladatokat tartalmazó, összesen 120 db plasztikkártyát is tartalmaz.

Quatrati

10084

Kiegészítő kockák Quatratához, pamutzsákban.

12 000

Tangala

15100

6 különböző színű, 7-7 darabból álló, az ősi kínai tangram elvein alapuló készlet, 12 db A5
méretű és 8 db A4 méretű plasztik képpel, 10 db extra nagy, speciális dobókockával.

33 500

Kreatívmemo

20292

20 témakört tartalmazó memóriajáték, a témakörök nagyrészt logikai egyezőségeken alapulnak
(ellentétpárok, rész-egész stb.). Fejleszti a kognitív képességeket, a vizuális észlelést, a vizuális
memóriát, a koncentrálókészséget. Robusztus fadobozban, törhetetlen plasztikkártyákkal.

33 500

Memolo

10023

Árnyékmemóriajáték. A tartós fakártyákon lévő színes képek fehér, fekete, ill. árnyék párját kell
beazonosítani - ami komoly figyelmet igényel. Része a játéknak minden fiókban 1-1 lyukas kártya is,
amin keresztül az ábráknak csak egy részlete látszik, ezzel tovább nehezíthetjük a feladatokat.

33 500

Audima

15032

A játék fejleszti a hallást, növeli a koncentrációképességet, fejleszti a kognitív képességeket, az auditív
memóriát és a beszédkészséget.
Hanganyaggal, örökéletű fakártyákkal. Logopédusok kedvelt eszköze.

33 500

Asztali minifoci

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.

22 500

Tartalék golyók
asztali minifocihoz

96084

Tartalék golyók - focilabdák (3 kicsi, 3 nagy).

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.

19 500

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.

17 500

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.

25 500

Kézifoci / Kézikosárlabda

R2000

Kooperációs játék. A Kézi-kosárlabda és a Kézifoci dinamikus csapatjáték 6-14 résztvevő
számára. Fejleszti a csapatban történő együttműködést. A játék tartalma:
1 db 140 x 230 cm méretű pálya (strapabíró poliészter); 1 db labda (PVC, Ø 23 cm); 1 db
labdapumpa; 1 db zsák a tároláshoz

9 500

Csigaház

20220

Fejleszti a koncentrálókészséget, a finommotoros készségeket, a vizuális memóriát izgalmas társasjáték! Öntapadó papírra készült tetszőleges rajzok segítségével végtelen
számú új játékot készíthetünk belőle!

8 500

Torri

20270

AKCIÓ A KÉSZLET EREJÉIG! Pillanatok alatt megtanulható, izgalmas stratégiai társasjáték,
kicsiktől a felnőttekig. A robusztus keményfa tábla és a színes figurák elnyűhetetlenek.

24 900

E523382

Történetmesélés témák és ábrák kombinálásával. Válasszunk egy témát, és helyezzük a
kép elé a rendelkezésre álló figurák közül a nekünk szimpatikusakat, majd meséljük el a
kirajzolódó történetet.

17 000

E522340

Mi okozott bizonyos helyzeteket ill. mi történt utána? A kártyákon szereplő ábrákat ennek
a logikának megfelelően kell a feladatkártyán ábrázolt helyzetekhez illeszteni. A logikus
gondolkodás és a beszédkészség fejlesztésének kiváló eszköze.

19 500

E523334

Állapítsuk meg, hogy vajon a különböző szituációkhoz milyen érzelmek társíthatók. Az
empátia, a kommunikáció és beszédkészség fejlesztésére.

17 500

E523381

A finommotorika és a koncentrálókészség fejlesztésére, szín- és számolás-tanuláshoz.
Párosítsuk a csipesz segítségével a megfelelő számú, színű és méretű medve figurákat az
ábrán található párjukhoz, találjanak be a medvék a barlangjukba, ismerjük fel a számokat
és társítsuk a számosságot.

21 000

760 db-os kreatív építőkészlet. A szett a 210 db színes bambuszelemet és 4 különböző,
óriás dobókockát tartalmazó Bambula építőkészletből, valamint a pamutzsákban érkező,
550 db - 5 különböző alakú - összekötő kapocsból (klipszből) áll.

39 500

Tologatós
történetek

Okok és
következmények

Empátia
fejlesztő

Medveválogató

Baudi 760

95000 Set

39 500

2 000

Fa szerepjátékok
Kenyérpirító

85215

Fa kenyérpirító pirítóssal, vajjal, mézzel, késsel stb., 10 db-os készlet.

Fingercar

70019

AKCIÓ A KÉSZLET EREJÉIG! Autózz az ujjaddal, rajzolj az autóddal!
A FingerCar a finommotoros és grafomotoros fejlesztés kiváló eszköze.

Hókotró

40581

Kint is, bent is jó szolgálatot tesz a 70 kg teherbírású télen hókotró, nyáron dömper.
Örökéletű tologatós 😊. Mérete: 44 x 18 x 18 cm.

11 500

Traktor utánfutóval

40583

Kint is, bent is jó szolgálatot tesz a 70 kg teherbírású traktor az utánfutóval. Örökéletű
tologatós 😊. Az utánfutó a Hókotróval is használható.

13 500

Homokszállító

T10810

1 cm vastag acéltengelyekkel, csendesen guruló kerekekkel, 120 kg teherbírással (a
kerekek szükség/kopás esetén külön kaphatók, cserélhetők). 2 év garanciával.
Mérete: hossz - 60 cm, szélesség - 37 cm, magasság - 33 cm.

23 500

9 000

Autók
5 000

Kép

Megnevezés

Cikkszám

Leírás

Bruttó ár, Ft

Mozgásfejlesztő eszközök 2 év garanciával
Forgókorong

Balanszpárna - kicsi
Balanszpárna kicsi, 2 db
Balanszpárna közepes
Balanszpárna közepes, 2 db
Balanszpárna - nagy
Balanszpárna nagy, 2 db

40515

50 cm átmérőjű egyensúlyozó korong. Autizmussal élők számára is nagy segítség! A
javasolt gyakorlatokhoz ábrákkal és magyarázó szöveggel ellátott kézikönyvet adunk.
Teherbírása 120 kg. 5 év garanciával!

48 000

40531

18 500

40531-2

35 000

40533
40533-2

Az egyensúlyérzék, koncentráció, térbeli tájékozódás/orientáció, motoros reakciók
fejlesztésére - a javasolt gyakorlatokhoz kézikönyvet adunk.

23 000
44 000

40535

41 000

40535-2

78 000

Puhafoci

70016

18 cm átmérőjű, poliészter-szállal töltött puhalabda a biztonságos benti labdázáshoz.

2 500

Tornaszőnyeg

40606

173 x 61 cm, a megszokottnál selymesebb tapintású, igényes és tartós, falra felakasztva
tárolható, így nem tekeredik fel használat közben. A tornaterem örök darabja!

4 900

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.

94 000

Óriás puha
építőkockák

Járgányok 5 év garanciával. Strapabíró járgányok kíméletlen használatra!
Roller, kicsi

40010

4-8 éveseknek.

54 000

Roller, nagy

40015

6-10 éveseknek.

55 000

Taxi

40040

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

86 000

Futóbringa, nagy

40060

4-7 éveseknek. A legrobusztusabb óvodai futóbicikli, 5 cm vastag tömörgumi kerekekkel.

59 000

Talicska

40066

Teherbírás: 75 kg - ezzel akár házat is építhetnek a gyerekek 😊.

35 000

Racer, Mini

40070

1-4 éveseknek, teherbírás 50 kg. Kézzel hajtott és irányított járgány.

45 000

Racer, kicsi

40075

4-7 éveseknek, teherbírás 80 kg. Lábbal kell hajtani és irányítani is egyben.

49 000

Racer, nagy

40080

6-10 éveseknek, teherbírás 80 kg.

50 000

Racer, Maxi

40081

9-99 éveseknek, teherbírás 80 kg.

53 000

Snake, kicsi

40082

Driftelős, farolós járgány, lábbal kell hajtani és irányítani is egyben.
4-7 éveseknek, teherbírás 75 kg.

51 000

Snake, nagy

40083

6-10 éveseknek, teherbírás 75 kg.

52 000

Snake, Maxi

40084

9-99 éveseknek, teherbírás 75 kg.

55 000

Markoló

40100

4-9 éveseknek, a homokozóban rögzíthető, biztonságos markoló.

66 000

Speedy, nagy

40105

3-kerekű roller 5-9 éveseknek.

64 000

Riksa

40120

4-8 éveseknek. 2 gyerek együtt játszhat - ez mindig a legnagyobb népszerűségnek
örvendő lehetőség.

59 000

Mini járgányok a legkisebbeknek 5 év garanciával
40125

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

39 000

40410

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

39 000

4-kerekű
futóbringa, mini

40415

1-3 éveseknek. Bölcsik, bölcsisek kedvence. Ha már tipeg a kicsi, elkezdheti a bicajozást is.
Biztonságos, nem borul fel (az első és hátsó kerekek távolsága különböző, így nem borul
fel).

35 000

3-kerekű roller, mini

40420

2-4 éveseknek. Az első rolleres próbálkozásokhoz.

39 000

Tricikli

40430

2-4 éveseknek. A népszerű, robusztus tricikli - ismerkedés a pedálozással.

39 500

Babakocsi
Futóbringa, kicsi

Kép

Megnevezés

Cikkszám

Leírás

Bruttó ár, Ft

Homokozójátékok újragondolva - 5 év garanciával, UV állók, törhetetlenek. Ezentúl nem kell minden tavasszal újakat vásárolni!
Liszteslapát, 1 db

50015

Liszteslapát, 10 db

50015-10

Medvekarom-lapát,
1 db

50020

Medvekarom-lapát,
10 db

50020-10

Ültetőlapát, 1 db

Kicsi homokozólapát/liszteslapát.

800
7 000

Akinek könnyebb a nyél helyett a fogantyút használni (meg különben is jó móka
kicsit medvének lenni 😊). Masszív, jó fogású. Örök darab!

50060

1 200
10 500
700

Virágültetéshez, palántázáshoz, és persze a homokozóba.
Ültetőlapát, 10 db
Vödör, 1 db

50060-10

6 000

50030

2 500
2,5 literes, törhetetlen homokozóvödör.

Vödör, 10 db

50030-10

23 000

Szita, 1db

50050

Homokszitáláshoz - vastag, strapabíró!

Hosszúnyelű lapát,
1db

50010

Hosszúnyelű lapát, 60 cm hosszú nyéllel.

2 700

Gereblye, 1db

50045

Robusztus gereblye, 66 cm hosszú nyéllel.

3 700

Kőműves-készlet

50025

24 db kőműves-szerszám: 6 spakli, 6 simítókanál, 6 kőműveskanál, 6 téglaforma.

950

15 000

Prémium minőségű kreatív kellékek
Olifu akvarell
ceruza - 18 db

45185

Olifu akvarell
ceruza - 288 db

45190

Vastag, hatszögletű, puha akvarell színes ceruza, törhetetlen kialakítás. Vizes
ujjal vagy ecsettel áthúzva a rajz festménnyé varázsolható. Arcfestésre is
kiválóan alkalmas!

0924-0650

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

Elektromos
ceruzahegyezőgép

570684

Minden ceruzamérethez alkalmas, intézményi igénybevételre tervezett, hálózatról
működtethető, rendkívül robusztus, elektromos hegyezőgép. Tartós, spirális pengéjű
faragókéssel. 2 év garanciával!

Viaszkréta, 16 db

ECO 2-lyukú
hegyező

45290-1

Extra vastag, törhetetlen viaszkréta. A gyerekek keze és ruhája is tiszta marad!

Viaszkréta, 320 db
fadobozban

45290

AKCIÓ A KÉSZLET EREJÉIG! Óriás viaszkréta-készlet, fadobozban. 16 szín x 20
db. A viaszkréta ára ebben a csomagolásban 94 Ft/db!

Olifu ragasztóstift,
25 g

45510-1

Olifu ragasztóstift,
25 g, 20 db

45510

Olifu folyékony
ragasztó, 100 ml

45500

Vízbázisú, könnyen használható, univerzális folyékony ragasztó kicsi kezekbe, a
flakonon applikátorral és kifolyásgátló tüskével.

45501

Vízbázisú, könnyen használható, univerzális folyékony ragasztó, gazdaságos,
óriás utántöltő.

Olifu folyékony
ragasztó, 1 lit
Olifu olló, kicsi

45605

Olifu olló, kicsi,
25 db

45605-25

Olifu olló, nagy

45610

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

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

4 200
65 000

500

17 500
2 500
29 900
350
6 800
750
4 500
900
20 000
1 200

Olló felnőtteknek. Jobb- és balkezes kialakítás egyben!

Olifu olló, nagy,
10 db

45610-10

Aszfaltkréta, 7 szín,
100 db

E025291

Vízzel könnyedén lemosható aszfaltkréta óriás kiszerelésben.

3 400

Crealine gyurma, 4
szín, 1,4 kg

E030120

Olajbázisú gyurma 4 élénk színben: piros, sárga, kék, zöld. Gyerekbarát,
szagtalan, biztonságos. Tároló vödörben. NEM TOXIKUS!

2 600

10 500

Innovatív készlet a finommotorika, a grafomotorika, a kreativitás és a kreatív
gondolkodás fejlesztésére. Remek terápiás eszköz is egyben. A gyerekek
gyakorolják a kézmozdulatok pontosságát és próbára teszik kézügyességüket. A
játék segíti a vizuális és motoros koordinációt.
A nagy készlet 6 táblát, a kicsi pedig egyet tartalmaz a szükséges spagettikkel,
csőtollakkal, nemezképekkel és képtartó állványokkal.

Spagetti - nagy

Spagetti - kicsi

19 900

3 900

Egyéb
Dombornyomott,
öntapadós
kifestőtekercs

9670-0004

Kifestőtekercs 30 cm x 4 m
Az előrenyomott ábrák körvonalai kidomborodnak, elősegítve a pontos színezést, kifestést. A
papír öntapadós, a kész képek kivágva felragaszthatók, majd nyomtalanul eltávolíthatók.

2 500

JOLLY AIRBRUSH FUN
festékszóró készlet

4446-0001

Mini festékszóró készlet a legkisebbeknek is! USB csatlakozóval tölthető, a csomagban 1
airbrush pisztoly + 12 különböző színű patron + 7 sablonlap található rengeteg kifesthető
képpel. Ha a festék kifogy, az külön is megvásárolható.
YouTube videó a termék használatáról: https://youtu.be/apXVgUxsZB4

8 900

JOLLY AIRBRUSH FUN
utántöltő készlet, 12
szín

4446-0012

12 db-os utántöltő készlet az Airbrush Fun festőpisztolyhoz.

2 900

Kép

Megnevezés

Cikkszám

Leírás

Bruttó ár, Ft

KORBO Kreatív építőjátékok - a fogaskerekek működésének megfigyelésére és kipróbálására, a csoportban történő
együttműködés és a kreativitás fejlesztésére, a közös tevékenység eredményességének megtapasztalására.

MACHINE 61

R.1403

61 db-os masinaépítő, 19 db sárga és fekete fogaskerékkel, 7 db fekete
kerékabronccsal. ALAPLAPOT NEM TARTALMAZ.

6 500

BASIC 90

R.1400

90 db-os alapkészlet. 4 db alaplappal, 36 db fogaskerékkel 6 színben.
KERÉKABRONCSOT NEM TARTALMAZ.

8 500

PINK 110

R.1406

110 db-os építőkészlet lányoknak. 6 db alaplappal, 24 db fogaskerékkel 5
színben, 4 db fehér kerékabronccsal.

10 500

CAR SERVICE 119

R.1401

119 db-os építőkészlet, 6 db alaplappal, 29 db fogaskerékkel 4 színben, 4 db
fehér kerékabronccsal.

10 500

BASIC 120

R.1404

120 db-os készlet, műanyag tárolódobozban, 6 db alaplappal, 45 db
fogaskerékkel 5 színben. KERÉKABRONCSOT NEM TARTALMAZ.

10 500

BASIC 180

R.1405

180 db-os készlet, műanyag tárolódobozban, 8 db alaplappal, 42 db
fogaskerékkel 6 színben. KERÉKABRONCSOT NEM TARTALMAZ.

17 500

EDU CAR 199

R.1434

199 db-os készlet, műanyag tárolódobozban. 8 db alaplappal, 40 db
fogaskerékkel 8 színben, 28 db fehér kerékabronccsal.

20 500

EDU 320

R.1431

320 db-os készlet, műanyag tárolódobozban. 12 db alaplappal, 128 db
fogaskerékkel 4 színben, KERÉKABRONCSOT NEM TARTALMAZ.

26 000

EDU PASTEL 370

R.1432

370 db-os készlet, műanyag tárolódobozban. 20 db alaplappal, 110 db
fogaskerékkel 5 pasztell színben, 20 db fehér kerékabronccsal.

28 000

EDU CAR 400

R.1429

400 db-os készlet, műanyag tárolódobozban. 16 db alaplappal, 80 db
fogaskerékkel 9 színben, 28-28 db fekete és fehér kerékabronccsal.

33 000

EDU 430

R.1430

430 db-os készlet, műanyag tárolódobozban. 20 db alaplappal, 184 db
fogaskerékkel 4 színben. KERÉKABRONCSOT NEM TARTALMAZ.

33 000

TECHNIX 122

R.1410

122 db-os készlet, 6 db alaplappal, 30 db normál és 2 db nagy méretű
fogaskerékkel, papírdobozban. Technika és fizika órákra is kiválóan alkalmas!

11 500

R.1433

420 db-os készlet, 20 db alaplappal, 120 db normál és 8 db nagy méretű
fogaskerékkel, műanyag tárolódobozban. Technika és fizika órákra is kiválóan
alkalmas!

33 000

EDU TECHNIX 420

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

Szállítási költség
50.000 Ft alatti megrendelés esetén 1.650 Ft, utánvéttel 2.050 Ft. 50.000 Ft feletti megrendelés esetén a kiszállítás ingyenes (az alábbi kivételekkel).
Járgányok, Markoló, Forgókorong esetében: 2.000 Ft darabonként, összeghatártól függetlenül.

Szállítási határidő
A megrendeléstől számított maximum 3 hét.
A beérkezett megrendeléseket minden esetben 2 munkanapon belül írásban visszaigazoljuk.

A Forint/Euro árfolyam függvényében az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

