ZAŁĄCZNIK NR 9

Szczegółowy wykaz pomocy do przedszkoli

Szkoła Podstawowa w Bukowcu nad Pilicą, Bukowiec nad Pilicą 34, 26-341 Mniszków

I

Ilość

j.m.

Nadawanie napędu przez obracanie kierownicą uczy współdziałania i gwarantuje emocje
podczas zabawy. Materiał: Stal cynkowana, płyta polietylenowa HDPE całkowicie
odporna na działanie warunków atmosferycznych. Montaż w cenie.

1

szt.

2 Umywalka

Umywalka z otworem i przelewem. Mocowana na śrubach. W komplecie syfon oraz
bateria umywalkowa. Montaż w cenie.

1

szt.

3 Nakładka sedesowa

Nakładka na sedes dla dziecka zakończona gumowymi końcówkami, które zabezpieczają
przed ześlizgnięciem się z WC, wym. 30x40x15

1

szt.

4 Miska ustępowa ze spłuczką

Miska ustępowa lejowa z odpływem poziomym. W komplecie ze spłuczką oraz deską
sedesową z plastikowymi zawiasami, wysokość 33 cm.

1

kpl.

1

szt.

1

szt.

1

szt.

1

szt.

1

kpl.

ORGANIZACJA PLACU ZABAW

1 Karuzela z kierownicą

II

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość
brutto

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ

8 Zakup i montaż drzwi

Bezpieczny podest dziecięcy, zakończony gumowymi antypoślizgami, wymiary
42x30x14 cm
Dozownik mydła w płynie wykonany z białego tworzywa ABS.Uruchamiany
przyciskiem.Wyposażony w wizjer do kontroli poziomu mydła, zdejmowaną pokrywę i
zawór niekapek.Przykręcany do ściany.Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami.
Sprężyna wykonana ze stali hartowanej, wymiary 8x8x14,5cm
Dozownik na ręczniki papierowe w listkach wykonany z białego tworzywa ABS.
Wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz plastikowy zamek i klucz.
Przykręcany do ściany. Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami. Pojemność na
500 szt.
drzwi wykonane z płyty o wymiarach 60 x 186cm z okuciami. Zakup z montażem.

9 Umywalka, bateria, syfon

Umywalka z ceramiczną głowicą z możliwością ograniczenia maksymalnej temperatury i
wypływu wody, mocowana na śrubach, bez korka automatycznego. Montaż
jednootworowy, elastyczne wężyki przyłączeniowe, perlator, bateria umywalkowa,
wymiary 50 x 38. Zakup z montażem.

5 Podest dziecięcy

6 Dozownik mydła w płynie

7 Dozownik na ręczniki papierowe

1

Miska ustępowa lejowa z odpływem poziomym. W komplecie ze spłuczką oraz deską
sedesową z plastikowymi zawiasami. Zakup z montażem.
Lustro może być używane w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności.Ochronna folia
zmniejsza uszkodzenia w przypadku stłuczenia szyby. Wymiary 60x60 cm

1

szt.

1

szt.

1

szt.

12 Odkurzacz na sucho

Funkcjonalny i mocny odkurzacz do profesjonalnego odkurzania. Posiada duży,
nylonowy, zmywalny filtr główny umorzliwiaący odkurzanie bez torebek filtracyjnych.
Gwarancja 12 miesiecy.

1

szt.

13 Pralka atomatyczna

Pralka zapewnia komfort i bezpieczeństwo, wielostopniowa ochrone przed zalaniem.
Gawrancja 12 miesiecy, predkość wirowania 600-1000 obr/min, klasa energetyczna
A++, pojemność 5 kg.

5

szt.

5

kpl.

25

szt.

1

kpl.

1

szt.

10 Miska ustępowa ze spłuczką
11 Lustro
III WYPOSAŻENIE

15 Nogi okrągłe z dokrętkami (4 szt.)

Blaty stołów wykonane z płyty laminowanej o gr.18 mm, w tonacji buku, wykończone
bukowym lub kolorowym obrzeżem PCV o gr. 2mm. Nogi sprzedawane osobno.
Komplet nóg do blatów z kolorowym obrzeżem i blatów kolorowych. Zamocowanie nóg
pozwala na mocowanie wysokości stołow porzez dokręcanie końcówek. 4 uzyskiwane
wysokości stołów.

16 Krzesełko 3 żółte

Krzesło rozm. 3 żółte zgodne z nową normą PN-EN 1729-1:2007 oraz PN-EN-17292:2007 wys.35 cm, szer.33

14 Blat prostokatny z żółtym obrzeżem

18 Regał wysoki z półkami

Regał niski z półkami. Regał wyposażony w 1 półkę. Wykonany z pyty wiórowej w
tonacji brzozy-2 szt(wym83x35x83 cm) regał niski 6: Regał wyposażony w 6 półeczek
do których można zamocowć kolorowe drzwiczki. Wyknany z płyty wiórowej w tonacji
brzozy 2 szt.(wym 83x35x83 cm), regał duży 9: regał wyposażony w 9 półeczek do
których można zamocować kolorowe drzwiczki wykonany z płyty wiórowej w tonacji
brzozy 2 szt.(83x35x120,5 cm) Drzwiczki do regałów - zielone-10, żółte-5, niebieskie10, czerwone-5. Długość zestawu 4,95m.
Regał wysoki wyposażony w duże i małe półki do których można zamocować drzwiczki.
Wykoanony z płyty wiórowej w tonacji buku. Wymiary 83,6 x 40 x 190 cm.

19 Kolorowy regał z szufladami

Regał wyposażony w 3 szuflady z frontami wykonanymi z płyty MDF. Wykonany z
płyty wiórowej w tonacji brzozy i wymiary 83x35x83 cm.

1

szt.

20 Nadstawka z drzwiczkami

Wyposażona w kolorowe drzwiczki z płyty MDF, dostosowana do regału z szufladami.
Wykonanna z płyty wiórawej w tonacji brzozy. Wym. 83x35x50

1

szt.

1

szt.

21 Szafa wysoka źółta

Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr.18mm w tonacji brzozy, wykończona
obrzeżem ogrubości 2mm z kolorowymi elementami z płyty MDF posiada metalowe
nóżki. Szafa wyposażona w drzwiczki w górnej i dolnej części. Półki pozwalają na
przechowywanie segregatorów, 2 półki w dolnej części, półka w górnej wym.
94x45x189cm

1

szt.

22 Bajkowe biurko

Biurko wykonane z laminowanej płyty wiórowej w tonacji brzozy, z kolorowymi
elementami zpłyty MDF. Wyposażone w szufladę i szafkę z zamkiem. Blat posiada
zaokrąglone narożniki.Wym.109,5x70x73,5 cm.

1

szt.

23 Krzesło konferencyjne

Wygodne krzesło do klasy szkolnej, wykonane z wytrzymałej tkaniny.Materiał 100%
włokno syntetyczne, stelaż wykonany z rury płaskoowalnej w kolorze czarnym, siedziso i
oparcie tapiecerowane wysokość 47 cm beżowo-brązowe.

1

szt.

24 Biblioteczka z ławeczką

Mebel łączy funkcje biblioteczki i siedziska. Zapewnia łatwy dostęp do książek a
zarazem stanowi kącik czytelniczy. Wykonane z płyty wiórowej w tonacji brzozywym.98x90x66cm wysokość siedziska 34 cm.

17 Zestaw meblowy kolorowe regały

2

Dywan z żabką oprócz ciekawego wzoru ma wartość edukacyjną. Wkomponowane w
motyw dywanu figury geometryczne należy zakryć elementami w odpowiednich
kształtach. Wymiary 2x3 m, 16 różnych figur w dwóch kolorach niebieskim i zielonym.

1

szt.

Korkowa tablica z drewnianą ramą do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń
szkolnych. Wymiary 90x150 cm

2

szt.

1

szt.

27 Tablica tryptyk

Tablica wykonana z blachy stalowej powlekanej lakierem poliesrtrowo- melaminowym w
kolorze zielonym. Rama oraz półka wykonane są z aluminium. Tablica posiada
bezpieczne plastikowe narożniki.

7

szt.

28 Fakturowa aplikacja

Fakturowa aplikacja 7 szt. Kogut- skrzydła są pokryte długim futerkiem wym. 28,5x29,5
cm, słonecznik popsiada nacięcia w kształcie rombów wym. 29,5x22 cm, królik
brzuszek ma pokryty futerkiem- wym.31,5x32,5 cm, ślimak posiada spiralne nacięcie
wym.16x21 cm, ptaszek brzuszek jest pokryty długim futerkiem wym.17,5x16 cm
Fakturowa aplikacja kotek. Brzuszek kotka jest pokryty futerkiem. Wymiary 29,5x26,5 cm

1

szt.

Wykonane z twardej tektury z otworami do mocowania w zestawie wiewiórka 47,5x 57
cm, krzaczek malin 62x55,5 cm, sowa 35,5x53cm

1

kpl.

1

kpl.

3

szt.

3

szt.

1

szt.

25 Dywan żabka z figurami

26 Tablica szkolna korkowa 900x1500

29 Fakturowa aplikacja
30 Zestaw z wiewiórką

34 Szafa ubraniowa klon

Rolety materiałowe 3 sztuki o wymiarach: 1 okno 165 x 205cm,dwa okna po175
x212cm. Rolety w kolorze zielonym wykonane z nieprześwitującej tkaniny,
zasłaniajacej całe okno.
Ławka szatniowa z regulowaną wysokością wykonana z profilu plask-owalnego o
przkroju 38x20mm ,w kolorze zielonym. Siedzisko i pólka wykonana z płyty
laminowanej w kolorze bukowym.Ławka posiada stopki regulujące poziom. Wym.
121x35x141-179cm
Wykonany z profilu płasko-owalnego o przekroju 38x20mm, stelaż w kolorze zielonym.
Półka wykonana z płyty laminowanej, wieszak montowany do ściany.
Wym.121x25x31cm
Szafa ubraniowa głęboka wykonanan z płyty melaminowej o gr. 18mm z obrzeżem o
gr.0,5mm. Szafa posiada półkę na kapelusze oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Wym.
76x53x185 cm

1

szt.

35 Regał metalowy 170

Regał metalowy z 4 półkami. Perforacja słupków niośnych umozliwa dowolną regulacje
odstępów między półkami. Maksymalne obciążenie półki wynosi 40 kg. Wymiar
85x40x170cm.

36 Klocki typu wesołe miasteczko

Wykonane z drewna kauczukowego i brzozowego. Zabawka rozwija koordynację
ruchową-wzrokową oraz motorykę dłoni. 88 elementów od 2 lat.

1

szt.

1

szt.

37 Klocki typu Leśne miasteczko

Wykonane z drewna brzozowego. Zestaw kolorowych klocków ze zwierzątkami, które
pozwalają dzieciom rozpoznawać kształty, kolory, wielkości. Budując dziecko rozwija
motoryke ręki i koordynacje ruchowo-wzrokową.Wymiary od 3x3 cm do 6x3 cm - 126
elementów.

38 Kolorowe drewniane klocki

Drewniane klocki w różnych kształtach, które można układać na różne sposoby, tworząc
różnorodne budowle. 100 elementów od 2 lat.

1

szt.

39 Geometryczne kształty z tworzywa

Kolorowe figury z tworzywa sztucznego mogą być układane wg kart zadań lub według
wyobraźni dziecka. Grubośc elemntów. 5mm.250 elementów.

1

szt.

3

szt.

40 Wywrotka typu Midlle Truck

Wywrotka ma podnoszoną i opuszczana skrzynię ładunkową oraz otwieraną tylną
klapę.Auto i dużą wytrzymało jest bardzo kolorowe. Charakteryzuje się solidną
konstrukcją i dużą wytrzymałością. Wyskość 65 cm. dł 40cm.

31 Zakup i montaż rolet okiennych

32 Ławeczka szatniowa regulowana z wieszakiem
33 Wieszak szatniowy czerwony

3

41 Wywrotka

Kolorowa wywrotka z wytrzymałego tworzywa sztucznego, jest doskonała do zabaw w
pomieszczeniu jak i w piaskownicy, dł 45 cm.

3

szt.

42 Wywrotka z akcesorami

Wywrotka ma podnoszona i opuszczaną skrzynę ładunkową. Dodatkowo dołączone sa
zabawki do piasku 8 elementów dł. 40 cm.

4

szt.

43 Mata miasto

Mata przedstawiająca schemat miasta,wykonana z dobrej jakości tkaniny odpornej na
zniszczenia wym. 140x 70x0,5 cm

1

szt.

44 Śpiąca lalka

Laleczka która śpi kiedy ma zamknięte oczka, pochrapuje a jej brzuszek rusza się w górę
i w dół. Opakowanie folia, dł. 35cm

4

szt.

45 Zestaw narzędzi

Narzędzia z tworzywa sztucznego dla maluchów pasjonujących się majsterkowaniem.
Wym. 34x24,5 cm

5

kpl.

46 Zestaw perkusyjny

Zestaw 6 instrumentów muzycznych: tamburyn, plastikowe marakasy, jajka muzyczne,
dzoneczki na rękę, kastaniety drewniane, kastaniety z rączką)

2

kpl.

2

szt.

47 Wózek dla lalek kombi - zielone jabłuszko i różowy

Wózek ma składany daszek, odchylane oparcie i stopki. Regulowana wysokość rączki
(wysokość max do 65 cm), wyjmowane nosidełko, poduszeczkę, kołderkę. Na dole
znajdują się koszyk na zakupy i pasek bezpieczeństwa. Łatwy do mycia, szybki i prosty
do złożenia. Wymiary: ok. 36x68x65 cm, metalowe ramy, solidne pokryie ze 100 %
teryleny. Dla dzieci od 3 lat.
Zestaw z 6 lalkami. 30 cm bobasy z winylu piją i sikają, 5 jasnoskórych, 1 ciemnoskórka
ze smoczkiem i butelkami.

1

szt.

48 Zestaw lalek

1

szt.

49 Walizka małego doktora

Ulepszony zestaw medyczny, zawiera lekarską torbę z miękkiego materiału, dzięki
czemu wszystkie potrzebne przyrządy swobodnie się w niej mieszczą. Zabawki w
żywych kolorach. W zestawie stetoskop, przyrząd do pomiaru ciśnienia, pąpka, otoskop
do badania ucha, termometr, szczykawka, opatrunek i torebka lekarska.
Wysokiej jakości wózek dla lalek z pasem bezpieczeństwa i kółkami bliźniaczymi.
Wyskość uchwytu 58 cm, wymiary rozłożony 50x29x58 cm

2

szt.

Piłka z tworzywa sztucznego, śr. 30 cm

6

szt.

Opakowanie folia , różne wzory, dł 28 cm

1

szt.

53 Lalka płacząca

Lalka, która płacze po wyciągnięciu, opakowanie folia, różne wzory, sprzedawane
losowo, dł. 25cm

1

szt.

54 Lalka mała z nocnikiem

Lalka, która pije i siusia. W komplecie nocnik i butelka i kubek.Opakowanie: folia ,
różne wzory, sprzedawane losowo, dł.27cm

1

szt.

Lalka, która pije i siusia, można ją sadzać na nocniku. W komplecie nocnik i butelka,
opakowanie: folia, różne wzory, sprzedawane losowo, dł.30cm

1

szt.

1

szt.

56 Lalka typu Zosia samosia

Lalka, która ćwiczy zdoloności koordynacji wzrokowo-ruchowej. Uczy jak zawiązać
sznurówkę, zapiąć guzik, zamek błyskawiczny czy rzep oraz przewlec kawałek materiału
przez szlufkę. Lalka mówi i płacze,o pakowanie: folia, różne wzory, sprzedawane
losowo, dł.41 cm
Miękka lalak, która wydaje odgłosy po naciśnięciu brzuszka.Wypowiada słowa mama,
tata, papa oraz pojękuje, płacze i chrapie, różne wzory sprzedawane losowo, dł. 41cm.

1

szt.

57 Bobas

50 Wózek dla lalek
51 Piłka - 30cm
52 Miękka mała lalka

55 Lalka siusiająca

4

Duża, miękka lalka, opakowanie: folia, różne wzory, sprzedawane losowo, dł.55 cm.

1

szt.

59 Kasia miss piękności

Laleczka z akcesoriami do robienia fryzur, opakowanie: karton, różne wzory,
sprzedawane losowo, dł. 28 cm.

1

szt.

60 Łóżeczko dla lalek

Drewniane łóżeczko dla lalek, charakteryzuje się doskonałym wykończeniem oraz
gładkimi i zaokrąglonymi krawędziami. Wymiary 52,5x30x35 cm

2

szt.

1

szt.

61 Medyczny wózek

Wózek medyczny wykonany z tworzywa sztucznego wraz z lekarskimi akcesoriami:
mikroskopem, stetoskopem, basenem, lusterkiem czołowym, lusterkiem z rączką,
młoteczkiem i otoskopem. Wymiary 42 x 14 x 45 cm

1

szt.

62 Duża kuchnia

Kuchenka wykonana z tworzywa sztucznego to wspaniałe miejsce dziewczęcych zabaw.
Zestaw zawiera różne akcesoria kuchenne. Klapka piekarnika otwiera się, a pokrętła są
ruchome. Kuchenka wydaje dźwięki, jak podczas prawdziwego gotowania, a palniki
maja podświetlenie. 2 baterie AA (R6) załaczone w zestawie. Zawiera nastepujące
akcesoria: patelnia, pokrywka, czajnik, łyżka, nóż, widelec, 3 talerze, 3 kubki,
musztarda, ketchup, mleko, sałata. Wys. 72 cm, od 3 lat.

1

szt.

63 Stacja paliw

Możliość zatankowania na takiej zabawkowej stacji paliw będzie wspaniałym
przeżyciem dla każdego dziecka. Za pomocą produktu dzieci mogą odgrywać scenki,
które widzą na sacji paliw. Ile chciałby Pan zatankować? Ile to będzie koszowało?
Wymiary: 37,5x14x50 cm.

64 Pojemnik typu Pirat mały

Pojemnik plastikowy o wymiarach: 46x38,5x33,9 cm

6

szt.

1

szt.

65 Kasa sklepowa ze skanerem

Kasa sklepowa pomoże poznać maluchowi podstawy arytmetyki i przygotuje go do
samodzielnego robienia zakupów. Wykonana z tworzywa sztucznego, z działającym
kalkulatorem i świecącym na czerwono skanerem. Zawiera: 2 baterie AA (R6), mini
koszyczek na zakupy, sałatę, ketchup, sok owocowy, monety, banknoty, kartę płatniczą.
Wym. 35x17,5x15 cm od 3 lat.

1

szt.

66 Maski zwierząt 10 szt.

Zestaw 10 różnych masek razem z gumką i instrukcją. Wystarczy je wyciąć,
zaprojektować i twarze są gotowe. Motywy: słoń, żyrafa,panda,pingwin, papuga,
krokodyl,lew, małpa,flaming, tygrys

67 Wanienka i akcesoria

Zestaw z buteleczką, talerzykiem, kubkiem niekapkiem,sztućcami,smoczkiem,
nocnikiem, tubka kremu,wanienka, kaczuszką. Wymiary wanienki 39x22,5x 10cm

1

szt.

68 Drewniany parking samochodowy z żurawiem

Żuraw posiada poziomą regulację i wysuwany wysięgnik. Duże ramię mocno chwyta
przedmioty dzięki zamontowanej korbie może je opuszczać lub podnosić do góry.

1

szt.

Samochody długość ok. 7 cm. W sześciu wzorach.

1

kpl.

1

szt.

70 Drewniany piętrowy garaż

Czteropiętrowy garaż starannie wykonany z drewna posiada lądowisko dla helikopterów,
stacje benzynową, windę na korbkę i dużo parkingów na samochody lub helikoptery.
Przeznaczony dla dzieci od 3 lat. Wymiary: 48x30x37,4 cm

71 Rodzina City Family

Zestaw lalek składa się z 4 dorosłych giętkich lalek i 2 lalek dzieci. Wysokość lalek od 9
do 11 cm.

1

szt.

72 Miś typu Grześ

Pluszowy miś o wysokości 35 cm, od 12 miesięcy.

3

szt.

73 Miś typu Karolek

Pluszowy miś o wysokości 30 cm, od 12 miesięcy.

2

szt.

58 Lalka duża

69 6 modeli samochodów

5

74 Duży zestaw obiadowy

Plastikowy zestaw obiadowy dla 12 osób w 4 kolorach:12 talerzy głębokich o śr. 11,5
cm, 12 talerzy płytkich o śr. 12 cm, 12 kubeczków o śr. 5 cm, 12 kpl. sztućców o dł. 13
cm.

3

kpl.

3

szt.

75 Straż pożarna

Duża i bzpieczna zabawka dla dziecka, nadająca się do zabawy zarówno w domu jak i w
piaskownicy. Wykonana jest z lekkiego, wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego
na warunki atmosfeyczne, obracający się bęben, dł.38 cm.

3

szt.

76 Betoniarka

Duża i bezpieczna zabawka dla dziecka, nadająca się do zabawy zarówno w domu jak i
w piaskowniy. Wykonana jest z lekkiego, wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego
na warunki atmosferyczne, drabina o dł.75 cm, dł.38 cm.

77 Koparka

Kolorowa koparka wykonana z tworzywa sztucznego, wym. 33x17 cm.

3

szt.

78 Zestaw meblowy 1 do domku dla lalek

Meble do domku dla lalek (z drewna). Zestaw składa się z 18 części.

1

szt.

79 Puzzle typu Przyjaciele z zoo

Drewniane puzzle, wym. podstawy 30x22,5 cm, 24 elementy

1

szt.

80 Puzzle typu Przyjaciele z gospodarstwa

Drewniane puzzle, wym. podstawy 30x22,5 cm, 24 elementy

1

szt.

Puzzle pokazują krok po kroku zmieniające się pory roku. Pomoc ćwiczy koordynację
wzrokowo-ruchową. Wykonane ze sklejki akierowanej, wym. 21x21x3,5 cm, od 3 lat.

1

szt.

81 Puzzle typu 4 warstwy pory roku
82 Bujak jamnik

Jamnik- huśtawka pozwalająca na zabawę 1, 2 lub 3 maluchom. Wyposażona w
wygodne uchwyty i siedziska, wym.105x43x36 cm.

1

szt.

83 Puzzle typu 5 warstw dom

Nakładanka warstwowa, przedstawiająca dom i zmiany jakie w nim zachodzą w
procesie budowy. Wym. 21 x 21 x 3,5 cm

1

szt.

1

szt.

84 Domek dla lalek dwupiętrowy

Wcielanie kreatywnych pomysłów w życie, wspiera prosta budowa domku można go
postawić na podłodze lub na stole, możliwość zabawy dla kilkorga dzieci jednocześnie,
wspiera prace w grupie, rozwija komunikację. Wymiary 61x60 cm waga 7,2 kg Materiał
MDF lakierowany

85 Mały zestaw do piasku (dla grupy)

Zestaw do zabaw z piaskiem zawiera: 5 szt.konewek, 5 wiaderek, 5 małych łopatek, 15
szt. różnych foremek, 5 szt. grabek opakowanie kartonowe.

1

szt.

1

kpl.

86 Zestaw bajek typu grajek 1

Zesataw bajek to odnowione bajki muzyczne. Głosu baohaterom uzyczyli najlepsi polscy
aktorzy : m.in.. Irena Kwiatkowska,Jan Kobuszewski, Piotr Fronczewski itp.. Zestaw 10
bajek na płytach CD.
To odnowione bajki muzyczne w wykonaniu najlepszych polskich aktorów. W
komplecie 10 płyt CD + płyta z piosenkami w języku angielskim.

1

kpl.

87 Zestaw bajek typu grajek 2
88 Duże puzzle do układania na podłodze. Cykl życiowy motyla

Prawidłowo ułożone 24 części puzzli utworzą obrazek o wymiarze 75,5x 50,5 cm, na
którym pokazane jest ile etapów życiowych musi przejść motyl.

1

szt.

89 Puzzle edukacyjne. Motyl

Jeśli złożymy odpowiednio 5 elementów, otrzymamy cykl życiowy od gąsienncy do
motyla.

1

kpl.

1

szt.

90 Nauka cyfr i liczenia

Zestaw 300 drewnianych klocków matematycznych w drewninej skrzynce przeznaczony
jest do defniowania i kształtowania pojęcia liczby, nauki liczenia i wykonywania
prostych operacji matematycznych. Wymiar skrzynki; 22,5 x 22,5 x 7cm.

6

1

szt.

91 Mapa Polski dla najmłodszych

Makatka przedstawiająca mapę Polski jest doskonałą pomocą przybliżającą uczniom
pojęcia geograficzne. Charakterystyczne elementy przyczepiane są na rzepy. Jedna
etykieta jest pusta dzięki czemu można zanaczyć własną miejscowość na mapie.
Dodatkowe elementy tj.Neptun, Syrenka stanowią wizualizację symboli miast i
zwiazanych z nimi legend. Wym.84x87 cm.

92 Gra memory typu Flagi

Zestaw zawiera 80 kartoników przedstawiających 40 flag państw świata, dla 2-6 graczy
od 5 lat.

2

kpl.

1

kpl.

93 Gra typu Unia Europejska

Dwie gry planszowe, dzięki którym dzieci mogą zdobywać wiedzę o Unii europejskiej.
Odwiedzając stolice różnych krajów zbierają flagi narodowe i zapoznają się z
podstawowymi informacjami na temat każdego z państw członkowskich. Zawartoścć
pudełka dwustronna plansza do gry o wym. 67x48 cm, 4 pionki, kostka,100
kartonowych flag,4 podkładki do układania flag, instrukcja.

1

szt.

94 Pełna fantazji podróż po krainie kolorów

Pełna fantazji podróż po Krainie Kolorów. Dzieci razem z krasnalem Kolorkiem
poruszają się po Krainie Kolorów. Odwiedzają czerwonego krasnala, zielonego
krasnala... Gra wymaga współpracy, ale nadaje się również dla pojedynczego gracza.
Rozwija umiejętność rozpoznawania i przyporządkowywania kolorów oraz wspiera
rozwój mowy. Rodzaj gry: edukacyjna, nauka kolorów. Ilość graczy: 2 - 4. Wiek: 3 - 6
lat. Czas gry: ok. 10 min.
Gra planszowa mająca na celu przybliżenie dzieciom problematyki ochrony środowiska i
sortowania odpadów, plansza o wym. 39x39 cm,4 ciężarówki,20 pojemników do
sortowanaia.

1

szt.

5

szt.

96 Domino typu Mały Ekolog

Gra rozwija świadomość związaną ze środowiskiem naturalnym. Tematem przewodnim
jest ekosystem: cykle wodny, energii i odpadów. Zawiera system samokontroli 48 szt.
Domina wym. po złożeniu 20x10 cm.

1

szt.

97 Budowanie z pomysłem i wizją

Zestaw rurek do budowy, 69 części. System połączeń jest prosty i zarazem genialny:
rurki łączy się za pomocą piłek. W mgnieniu oka powstają olbrzymie, niezwykłe
konstrukcje. Z koców lub chust można nawet zbudować jaskinie. Materiał: solidne
tworzywo sztuczne. Zawartość: 25 piłek, 44 rurki.

1

kpl.

1

kpl.

95 Sortowanie odpadów

98 Sylaby
99 Tabliczki w dwóch rozmiarach

Nowoczesna, wielowariantowa gra edukacyjna, której zasady uwzględniają zmieniające
się wraz z wiekiem umiejętności dzieci. 6 wariantów rozgrywki- wesoła, emocjonujaca
gra dla początkujących i zaawansowanych graczy. W prezencie płyta CD. Ogromnym
walorem jest możliwość dobrania zabawy do liczby i umiejętności graczy oraz
wymyślania własnych wariantów rozgrywek. Towarzyszy dzieciom w kolejnych etapach
nauki liter oraz czytania. Zestaw zawiera 100 kart z sylabami i obrazkami
wspomagającymi naukę, które gracze wykorzystują w różnych wariantach gry:
pamięciowym, na refleks i spostrzegawczość, strategicznym i z fabułą. Dzięki temu
dzieci uczą się sprawnie składać sylaby w słowa i kojarzyć nazwy z ich odpowiednikiem.
Liczba graczy: 2-4, od 5 lat.
Po 10 tabliczek z tworzywa sztucznego o wymiarach 28x19,5 cm.

7

1

szt.

100 Zestaw puzzli pingwin

Puzzle drewniane "Środowisko zwierząt" - 4 zestawy (w komplecie puzzle pingwina,
niedźwiedzia, lwa, papugi), każde z nich żyje w innym środowisku. Puzzle przedstawiają
faunę i florę z różnych szerokości geograficznych: lasy deszczowe, europejskie góry,
sawanna, zimny morski świat. powierzchnia do układania przedstawia te same obrazy w
czerni i bieli. Same puzzle są kolorowe i w dobrej wielkości. Materiał: MDF i drewno.
Wymiary: rama 28 x 19cm., rozmiar puzzli 4 x 4 i 6 x 4cm. Po 21 lub 28 części w
jednym komplecie.

1

szt.

101 Sprytnie przwlekać

Komplet sznurków do nawlekania z tworzywa sztucznego w 4 różnych kolorach - można
je dowolnie przycinać. W praktycznym wiaderku z tworzywa sztucznego. Rozmiar po
20m długie.

102 Wtyczki z tworzywa sztucznego

Każdy zestaw ok. 1kg. Zestaw 1: śr. ok. 10mm, dł. 3,5 cm-ok. 2400 sztuk. Zestaw 2: śr.
15mm, dł.3 cm-1300 sztuk. Zestaw 3: śr. 20mm, dł.3,5 cm-ok. 650 sztuk.

1

szt.

1

szt.

103 Wspomaganie nauki matematyki

Liczenie do 10 na elementach - zestaw 10 tabliczek do nauki liczenia. Dana liczba jest
przedstawiona na 4 sposoby.
Buty do nauki nawlekania i sznurowania. Wiekość 40x21cm, z 3 sznurówkami o
długości 130 cm

1

szt.

104 Buty sznurowane drewniane puzzle

6

kpl.

105 Magnetyczne plansze typu Bawmy się liczbami

Bardzo dobra pomoc edukacyjna do nauki liczenia w zkresie od 1- 10 ćwiczy i rozwia
udzieci logiczne myślenie. Zestaw zawiera 12 magnetycznych kart o wym 25x5 cm, 60
magnetycznych żetonów o wym 4,8x4,8 cm.

30

szt.

106 Mini zegarki dla dzieci

Określanie czasu zostanie łatwiej zrozumiane. Statyw do podnoszenia i opuszczania.
Zegarek można postawic na stoliku. Wskazówki działają również synchronicznie. W
każdym mini zegarku wbudowany jest system kół zebatych.
3 formy z postaciami zwierząt. Krowa, świnka, owca na której umieszczone sa formy
geometryczne kwadraty, koła, trójkaty.

1

szt.

60 różnych form geometrycznych, charakteryzuja się wielkością, kształtem i kolorem

1

szt.

Lampa czuła na hałas z systemem nagród. Za pomocą pokrętła można ustawic
akceptowany poziom hałasu. Jeśli zostaje przekroczony, światło zmieni się na żółte, a
następnie czerwone. W ten sposób dzieci nauczą się kontrolowć poziom hałasu w klasie.
Protokół hałasu zielone i czerwone punty jako motywatory. Lampa zasilana jest baterią
akumulatorem co czyni ja niezależną od prądu. Dodatkowo baterie Akku 2 szt. Moc 800
mAh, do ponownego ładowania.

1

szt.

110 Dłonie do nawlekania z pojemnikiem

Te dłonie można nie tylko nawlekać lecz przy ich pomocy wykonywać pierwsze proste
zadania matematyczne. 72 dłonie do nawlekania z tworzywa sztucznego + 6 sznurków.

1

szt.

111 Zestaw klejów w sztyfcie 12 szt.

Klej do zajęć plastycznych w sztyfcie.

1

kpl.

112 Klej do prac ręcznych

Klej do prac ręcznych 1 kg.

1

szt.

113 Tektura falista

Tektura falista 50 ogromnych kolorowych arkuszy.

1

szt.

114 Nożyczki przedszkolne 16 szt.

Nożyczki z plastikowymi uchwytami, długość 13 cm.

1

szt.

107 Mali badacze odkrywaja formy geometryczne
108 Formy geometryczne

109 Lampa czuła na hałas

8

115 Taśma samoprzylepna 10x 30 m

Taśma samoprzylepna 10 szt. O wym. 10mm x 30 m

1

szt.

1

kpl.

116 Zestaw papierów ozdobnych

Zawartość 50 arkuszy papieru kolorowego, 50 arkuszy papieru fotograficznego, 10
arkuszy tektury falistej, 25 arkuszy papieru transparentnego, 10 arkuszy papieru
wzorzystego, 10 rolek bibuły karbowanej, 130 arkuszy papieu jedwabnego, 10 arkuszy
fizeliny ozdobnej, 10 arkuszy fizeliny ozdobnej ze złotymi włóknami, 500 arkuszy do
składania 15x15 cm, 200 arkuszy do składania 20x20 cm,100 arkuszy do składania
tęczowych 15x15 cm.

117 Zestaw kredek

Zestaw kredek dla całej grupy, w solidnym drewnianym pudełku długość 20,8, szerokość
12,2, wysokość8,4 cm z podziałem. 144 sztuki w 12 kolorach.

1

kpl.

118 Papier szary 68 cm

Papier szary 68 cm x wysokość 14 cm.

1

kpl.

119 Farby duże zestaw

Farby w zestawie 10 kolorów x 500 ml.

1

szt.

120 Plastelina 10 kolorów zestaw

Plastelina w zestawie 10 kolorów

1

kpl.

121 Tektura falista

Kolorowa tektura falista.

15

szt.

122 Brystol mix kolorów

100 arkuszy, 10 kolorów 200g/m2

10

szt.

1

kpl.

123 Zestaw pędzli do malowania

Pędzle z jasnym włosiem, metalowy ścisk bez szwów, krótki uchwyt z drewna
naturalnego. Zawartość 12 szt. W rozmiarach 4,6,8,10,12. Duża paczka pędzli z włosia
60 szt.

124 Wkład z kolorowego papieru

400 arkuszy, 8 kolorów 80 g/m2

10

szt.

125 Folia do kwiatów

Nie tylko do owijania kwiatów lecz także do pakowania prezentów i majsterkowania,
wymiary 70cm., długość 100m.

1

szt.

Bibuła 15 szt., wym. 200 x 50 cm.

10

szt.

Elementy brokatu nie latają wszędzie. Nadają się do zdobienia papieru, materiału,
drewna itd. Są suche w 30min. Bez rozpuszczalnika i zmwane ciepłą wodą. 10 miękkich
dobrze wyciskanych tubek z dozownikiem i po 9,5ml zawartości.

1

szt.

Jedna strona jest jednobrwna, druga wydrukowana w kwiaty, kamienie, korę drzewa,
marmur i inne wzory odzwierciedlające naturę. Grubość 120g/m2, format; 21,5 x 28cm.

1

kpl.

129 Zestaw wstążek w motkach

Zestaw wstążek w 10 kolorach, wymiary; dł.25m x 5mm.

1

kpl.

130 Kręgi z kolorowego papieru

Papier z recyklingu 80g/m2, celulozowy, jednostronnie barwiony w 10 intensywnych
kolorah, po 500 szt., rozmiar 15x15cm.

1

kpl.

wymiary: 9,7 x 7 x 7cm. Wielkość motywu ok. 3-4,4 cm. Wzory: kwiat, gwiazda, motyl,
serce.

4

szt.

Mały pistolet do kleju pracuje w niskich temperaturch i jest już po 5 min. gotowy do
użycia. Idealny do małych napraw, dekoracji i wielu innych. Bardzo poręczny dla dzieci.
Dodatkowo 3 wkłady kleju.

1

szt.

126 Bibuła mix kolorów

127 Brokat w kleju kmpl.

128 Wzory odzwierciedlające naturę

131 Dziurkacz Jumbo

132 Pistolet do kleju

9

niezadrukowane torebki ze sztywnego papieru w kolorze naturalnym z uchwytami ze
sznurka nadają się na każdą okazję, wym: 18 x 21 x 8cm.

1

kpl.

133 Torebki z uchwytem 20 szt.
134 Zestaw 3 dziurkaczy

Motywy: koniczyna, serce, motyl. Wymiary: 4,8 x 8,8 cm. Wielkość motywu ok. 2,5
cm.

1

kpl.

1

szt.

135

Gaśnica proszkowa (możliwość gaszenia urządzeń elektrycznych o napięciach do
1000V) . Podstawowe cechy: trwały zbiornik stalowy z powłoką epoksydową,
bezszwowy płaszcz zbiornika, zbiornik nie podlega okresowym kontrolom UDT, wąż
gumowy ułatwiający manewrowanie strugą proszku gaśniczego, wskaźnik umożliwiający
stałą kontrolę ciśnienia gaśnicy, trwały zawór szybkootwieralny wykonany z mosiądzu
pozwalający na dozowanie emisji środka gaśniczego, możliwość mocowania gaśnicy na
ścianie.

1

szt.

136 Apteczka z wyposażeniem metalowa na ścianę

Wymiary: wysokość - 400 mm, szerokość - 240 mm, głębokość - 110 mm;Materiał:
blacha stalowa tłoczna; Lakierowanie: kolor biały; Wyposażenie apteczki:chusteczki
higieniczne ze spirytusem LECO 4op., opaska elastyczna 4 m x 10 cm Matoban 1szt.,
opaska elastyczna 4 m x 8 cm Matoban 1szt., bandaż dziany 4 m x 5 cm 2szt., bandaż
dziany 4 m x 10 cm 2szt., opatrunek indywidualny jałowy typ A 1op., kompresy gazowe
9 x 9 cm 2szt., kompresy gazowe ½ m² 1szt., plaster z opatrunkiem Prestovis 10 x 6 cm
1op., plaster z opatrunkiem Prestovis 10 x 8 cm 1op., plaster bez opatrunku Polovis 5 x
1,25 cm 1szt., rekawiczki ambulatoryjne niejałowe 1 para., maseczka do sztucznego
oddychania 1szt., nożyczki 1szt., wata 50g 1op., spis zawartości 1egz.

5

szt.

137 Osłona piankowa de lux

Osłonę mocuje się przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej na kanty murów, stołu i
innych niebezpiecznych powierzchni. Tłumi się uderzenia oraz przez to zmniejsza
ryzyko obrażeń. Materiał: elastyczna, sprężysta pianka termoplast, kolor szary, wymiary
100 cm,

1

kpl.

138 Oznaczenia ewakuacyjne

Komplet 8 oznaczeń wykonanych z samoprzylepnej folii fotoluminescencyjnej. Znak wg
PN97/N-01256/02, wym 15x30 cm

139 Instrukcja udzielania pierwszej pomocy

Instrukcja wykonana z płyty PCV. Format znaku L, wymiary 25x35 cm

1

szt.

Osłony grzejników chronią przed bolesnymi uderzeniami w kanty czy rogi kaloryferów.
Osłona z drewna brzozowego posiada otwory po bokach i u góry, które zapewniają
optymalną cyrkulację powietrza. 3 szt. osłon na grzejniki z montażem o wymiarach: szer.
120 cm, głęb. 20 cm., wys. 70 cm.

1

kpl.

Ekran:15.6″ LED-backlit TFT LCD, procesor Intel® Core™ i3-2365M, 4G DDR3, dysk
twardy 500GB, złącza 1 x HDMI; 1 x USB2.0, 1 X USB3.0, system operacyjny
Windows 8

1

szt.

Gaśnica 4 kg ABC

140 Osłony na grzejniki z montażem

141 Laptop z oprogramowaniem systemowym podstawowym

10

142 Drukarka laserowa kolorowa

143 Zestaw nagłaśniający oraz 2 mikrofony bezprzewodowe

144 Radio z odtwarzaczem CD

Drukarka laserowa kolorowa
Obsługiwane formaty 16K A4 A5 B5 C5 Com10 DL Executive Foolscap Legal Letter
Monarch Statement
Wspierane systemy operacyjne Citrix Linux Mac OS X Windows 7 Windows Server
2003 Windows Server 2008 Windows Vista Windows XP
Druk
Technologia druku UFR II-LT
Rozdzielczość druku - czerń [dpi] 600 x 600
Rozdzielczość druku - kolor [dpi] 600 x 600
Prędkość druku - czerń [str/min] 14
Prędkość druku - kolor [str/min] 14
Czas wydruku pierwszej strony - czerń [s] 18
Czas wydruku pierwszej strony - kolor [s] 18
Obciążenie [str/mies] 30000
Wysokość [cm] 25.5
Szerokość [cm] 40.6
Głębokość [cm] 45.4
Waga [kg] 16.6
Całkowita pojemność podajników papieru [szt] 150
Nośniki
Rodzaje nośników Etykiety Folia błyszcząca Folie Karty indeksowe Koperty
Papier o wysokiej gramaturze Papier powlekany Papier zwykły
Kaseta na 150 arkuszy
Odbiornik na 125 arkuszy
Złącza
USB 2.0
Praca w sieci
Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100
Pamięć 64 MB (RAM)
Zestaw nagłośniający z mikrofonami bezprzewodowymi i kolumnami aktywnymi, taki
jak producenta Tonsil. Możliwość podłączenia zewnętrznego odtwarzacza CD lub MP3.
Przeznaczony do nagłaśniania: apeli szkolnych, konferencji, prezentacji itp.
Powermikser 2 x 300W + 2 kolumny estradowe ZE 300 ze statywami + dwa mikrofony
bezprzewodowe + kompletne okablowanie zestawu nagłośnieniowego
Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD; Tryby odtwarzania płyt:
szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, wyszukiwanie następnej/poprzedniej ścieżki,
odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogramowane; Wyjście audio/wideo: Gniazdo
słuchawek (3,5 mm) Wejście audio 3,5 mm, dwustopniowe dynamiczne wzmocnienie
basów, cyfrowa korekcja dźwięku, moc wyjściowa: 2 x 1 W RMS, 2 głośniki, 2-drożne
głośniki Bass Refleks, pasma tunera: FM, pamięć 20 stacji.

1

szt.

1

kpl.

1

szt.

11

1

szt.

145 Telwizor 42"

Ekran 42 cal
Rozdzielczość Full HD, 1920 x 1080
Technologia wyświetlania 3D
Tuner DVB-C - cyfrowy kablowy, DVB-T2 - cyfrowy naziemny, DVB-S2 - cyfrowy
satelitarny, analogowy
Smart TV,Wi-Fi,
Przeglądarka internetowa
Nagrywanie na USB
Aplikacje Smart TV Facebook, Twitter, YouTube
Menu w języku polskim
Liczba złączy HDMI 3
Liczba złączy USB 3
Liczba złączy EURO 1
Złącze Ethernet (LAN)

1

szt.

146 Odtwarzacz DVD

Odtwarzacz z obsługą płyt DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, CD-R i CD-RW
oraz plikami MP3, WMA, MPEG-4, DivX i JPEG, wyposażony w technologię BD Wise,
Dolby Digital Surround oraz funkcję Anynet+ i Moving zoom

1

zestaw

1

szt.

Zestaw interaktywny (tablica z projektorem) wraz z

147 okablowaniem i uchwtem ściennym do projektora
148 Kserokopiarka

Wymagania minimalne:
1. ZESTAW POJEDYŃCZEGO URZADZENIA.
1.1. Elektromagnetyczna tablica interaktywna,
1.2. Dedykowany projektor kompatybilny z tablicą interaktywną (preferowane
urządzenie tego samego producenta co tablica),
1.3. Dedykowany uchwyt ścienny do projektora.
1.4. Pilot do projektora,
1.5. Akcesoria do projektora( kabel zasilający, kabel sygnałowy)
1.6. Pióro elektroniczne – szt. 2
1.7. Kabel przyłączeniowy USB- długości minimum 5 m,
1.8. Oprogramowanie – płyta instalacyjna.
1.9. Wymiary zewnętrzne 1868x1329
1.10 Powierzchnia aktywna 1628x1175
2. WYMAGANIA TECHNICZNE POJEDYŃCZEGO URZĄDZENIA.
2.1. Technologia elektromagnetyczna,
2.2. Przekątna obszaru interaktywnego tablicy – minimum 78 cali,
2.3. Format tablicy 4:3, powierzchnia odporna na uszkodzenia typu zarysowania,
2.4. Rozdzielczość minimum 600 dpi,
2.5. Sposób zasilania z stanowiska komputerowego kablem USB,
2.6. Projektor krótkoogniskowy o parametrze jasności minimum 2000 ANSI LUM.
Kontrastem minimum 2000 : 1, rozdzielczości podstawowej XGA,
2.7.Moc lampy projektora minimum 180 W, żywotność lampy minimum -5000 godzin,
2.8. Zgodność z systemami operacyjny: Windows XP, VISTA, Windows8,Windows 7/32
i 64 bit, Linux, Ios
Montaż wraz ze szkoleniem
Dostawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
zmontować zestaw i przeprowadzić szkolenie z obsługi dostarczonego rozwiązania.
Kserokopiarka Cyfrowa, szybkość kopiowania 25 str/min, format A3, rozdzielczość
600x600 dpi, zainstalowana pamięć 32 MB, drukowanie, skanowanie.

12

1

szt.

149 Program do zarządzania placówką przedszkolną

Intuicyjne i proste w obsłudze oprogramowanie do ewidencji danych i prowadzenia
rozliczeń finansowych dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, rejestracji
opłat za godziny pobytu oraz posiłki, z których korzysta dziecko. Licencja
bezterminowa, nie wymaga pracy na serwerze zewnętrznym.

150 Stół ze zlewem dwukomorowym z półką

Wymiary 100x60x85 cm, komory 33x30x15 cm, na dole półka, w zestawie bateria,
syfon, wykonane ze stali nierdzewnej.

1

szt.

1

szt.

151 Lodówka z zamrażarką

Napięcie 230V, cichy agregat, obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej,
elektroniczny wyświetlacz temperatury, mozliwość regulacji temperatury. 2 obiegi
zasilania
Zmywarka gastronomiczna wykonana ze stali nierdzewnej wym. 56,5x62,5x82,5 cm
napięcie 400V posiada funkcję wyparzania.

1

szt.

Urządzenie do zaparzania kawy, herbaty oraz do gotowania wody, posiada termostat
bezpieczeństwa, wskaźnik poziomu napoju w zbiorniku. Urządznie wykonane ze stali
nierdzewnej posiada bzkroplowy kranik oraz możliwośc podgrzewania wody.

1

szt.

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, redukcja mocy-płomien oszczędnościowy,
kontrolki zasilania i pracy, wymiary piekarnika 660x445x285

1

szt.

Zestaw zawiera 6 szt. naczyń: garnek z pokrywą 15 i 8 l., garnek do duszenia z pokrywą,
rondel z pokrywą, patelnie 3 l, patelnię do ryb 3 l, Garnki wykonane ze stali nierdzewnej,
wielowarstwowe dno korpusopwe. Patelnie aluminiowe z powłoką teflonową.

1

kpl.

Zestaw zawiera 48 szt. Łyżka 12 szt., widelec, 12 szt., nóz 12 szt., łyżeczka 12 szt.

3

kpl.

157 Zestaw naczyń dla dzieci

Zestaw zawiera 18 szt.: kubek 0,25l - 6 szt., talerz płytki 195- 6 szt., salaterka 120- 6
szt.. Szkło harowane

8

kpl.

1

kpl.

158 Zestaw przyborów kuchennych

Zestaw zawiera 9 szt.przyborów: chochla 0,2 l, widelec, łyżka perforowana, łyżka do
serwowania, ubijak do ziemniaków, łyżka do spagetti, łyżka cedzakowa, łopatka do
przwracania, wieszak. Elementy ze stali nierdzewnej technologii monoblok, zagięta
końcówka umożliwia powieszenie na wieszaku.

159 Wózek kelnerski

Wózek 3 półkowy, ze stali nierdzewnej. Gumowe kółka, zamontowane hamulce,
odległośc między półkami 25 cm, maksymalny udźwig do145 kg

1

szt.

160 Deska do krojenia

Deska do krojenia z polietylenu wym. 60x 40 grubość 2 cm

3

szt.

Miska polerowana ze stali nierdzewnej z rantem, polerowana śr.36 cm, wys.10 cm.,
poj.5,5l

3

szt.

Termos stołowy z przyciskiem dozowania, pojemnośc 1,5 l

6

szt.

W zestawie nóz do chleba, nóż kuchenny duży, nóż kuchenny mały, nóż do oddzielania
kości, stalka, widelec.

1

kpl.

164 Kubek

kubek 0,25 l z kolorową obwódką, wysokość 89 mm

50

szt.

165 Cedzak

cedzak wykonany ze stali nierdzewnej

1

szt.

152 Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania

153 Zaparzacz

154 Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym

155 Zestaw garnków z pokrywą
156 Sztućce dla dzieci

161

Miska polerowana

162 Termos stołowy z przyciskiem
163

Zestaw noży kutych
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