
Hracie deky a hracia podložka

(Pre deti sú hračky akousi formou učenia sa a spoznávania nových vecí. Doprajte im kvalitu, ktorá im 
pomôže v mnohých rozvíjacích schopnostiach!)

Pokiaľ chcete svoje dieťa nielen zabaviť, ale dopriať mu aj potrebné vedomosti a trénovanie 
motoriky, ste tu správne! Na mieru vyrobené produkty pre deti im veľmi pomáhajú v rozvoji 
a povzbudzujú fantáziu, či kreatívne myslenie.

Hracie podložky

Podložky na hranie ocení každá mamička, ale aj dieťa. Je ideálna pre deti, ktoré sa rady hrajú na zemi.
Hracia podložka EMI tlmí náraz, je nepremokavá, izoluje od chladu a vďaka interaktívnym obrázkom 
pozitívne ovplyvňuje myseľ detí.

Pre deti tento výrobok nepredstavuje žiadnu hrozbu a to vďaka svojej zdravotnej nezávadnosti. 
Jednoducho sa čistí, čo ocení každá mamička. Je ľahká a prispôsobivá, čo určite pochválite aj pri 
transporte, nakoľko je možné ju poskladať do praktickej taštičky.

Môžete ju využiť na čokoľvek a to od podložky na prebaľovanie, cez koberec na hranie, až po 
rozvíjanie mysle a vnímania detí. Vyberte sa s deťmi do záhrady a vezmite aj podložku!

Detská podložka na hranie je veľká 180x200 cm, ale vďaka svojej praktickosti, je možné ju zložiť podľa
potreby.

Hracie deky

Hracie deky sú u mamičiek s malými deťmi veľmi obľúbené. Súčasťou balenia je 30 loptičiek a 4 
hračky slúžiace na zavesenie.

Hracia EMI deka je univerzálna a dá sa poskladať až do 3 rôznych variantov, čo ocení nielen mamička,
ale aj dieťatko – deti majú radi zmeny a vždy sa potešia z niečoho nového.

Rovnako ako podložka, aj deka tlmí nárazy a preto ju oceníte aj pri hre na zemi. Taktiež má totožné 
vlastnosti ako sú napríklad nepremokavosť, izolant chladu, rozvíjanie motoriky u detí a vďaka bariére 
aj zamedzenie pádu dieťatka. 

Jej šuchotavá vlastnosť pôsobí pre deti nielen zábavne, ale zároveň to veľmi napomáha rozvíjať ich 
zmysly. Závesné hračky nútia deti, aby sa načahovali, čo výrazne vplýva na ich koordináciu pohybu 
a svaly.

(Nie je nič lepšie, čo by ste mohli pre svoje deti urobiť, okrem využitia zábavných a veľmi 
nápomocných hračiek k tomu, aby bolo vaše dieťa zdravé a šťastné.)  


