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Pomáhají při výuce, interakci a sociálním rozvoji dětí 
prostřednictvím aktivní hry.



NOVÉ, VOLNĚ  STOJÍCÍ  HRACÍ  PANELY

hagspraha.cz   I   hagspraha@hagspraha.com   I   +420 251 611 317

Pomáhá sledovat skóre během hraní různých her,  
umožňuje počítat až do 999.

Abacus * Chalk Station * Dry Wipe  Station

Eco Glockenspiel Number Fun

Puppy Maze Slider Tic Tac Toe

Využijte kreativních lekcí v zábavné formě a podpořte interaktivní učení pomocí panelů Chalk and Dry Wipe. Ideální pro 
použití v řízených prostředích. (Pozn.: obdelníkové panely jsou různé velikosti. Viz níže uvedená tabulka).

Bavte se otáčením číselníků, pokuste se nastavit ta čísla, 
která utvoří správný výsledek.

Vyrobeno z 8 hudebně vyladěných zvonků, na které se 
hraje paličkou, aby vytvořily jedinečnou škálu tónů a 
zvuků. Ideální pro použití v řízených prostředích.

Vytvořte jedinečný zvuk s jedním ze tří hudebních panelů HAGS. Three Bells a Tongue Drum jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli a lze na ně jednoduše hrát prsty nebo 
rukou. Zatímco Mini Thumble Ball rotuje, vytváří jedinečný zvuk.

Tongue Drum

3 In A Row

Požádejte své přátele, aby zjistili, kdo bude první a dosta-
ne tři své barevné čipy do řady. Po stranách je bodování, 
které vám pomůže sledovat skóre.

Pomůžete štěněti dostat se zpět do jeho boudy? 
Jednoduše posunujte ukazatel kolem stopy tak, abyste se 
dostali až do cíle.

Klasická hra piškvorky. Zjistěte, kdo bude první a  dos-
tane tři symboly za sebou. Po stranách je bodování, které 
vám pomůže sledovat skóre.

Shop Play

S tímto hracím panelem je zábava nekonečná, díky němu 
mohou děti naplno využívat svou představivost.

Mini Tumble Ball

Panely jsou navrženy tak, aby podporovaly inkluzivní, nápadité a aktivní učení! Vytvářejí příležitosti ke zlepšení komunikačních dovedností prostřednictvím  

hry a podporují sociální interakci. Zahrnují vzdělávací, umělecké a řemeslné, hudební a interaktivní hry. Vyrábějí se z velmi trvanlivého HDPE, jsou odolné 

proti blednutí, popraskání, rozštěpení, hnilobě a mohou být snadno upevněny na dřevěné nebo ocelové sloupky.

Rozměry (Výška, Šířka, Hloubka)

Čtvercové panely * Obdelníkové Panely

V = 669 mm V = 595 mm

Š = 597 mm Š = 1200 mm

H = 15 mm H = 15 mm

Všechny výše uvedené hrací panely mohou být namontovány 
na dřevěné nebo ocelové samostatné sloupky. Pro větší tuhost 
doporučujeme použít set 3 ks sloupků (viz obrázek).

Set 3 ks dřevěných sloupků

Three Bells

Produkt #: 8061961

Produkt #: 8061965 Produkt #: 8061966 Produkt #: 8061967

Produkt #: 8061968 Produkt #: 8061969 Produkt #: 8061971

Produkt #: 8061970 Produkt #: 8061964

Produkt #: 8061972 Produkt #: 8061962 Produkt #: 8061963

Sloupky #:
8061942 - Samostatný dřevěný sloupek
8061941 - Samostatný ocelový sloupek
8064374 - Set 3 ks dřevěných sloupků
8064375 - Set 3 ks ocelových sloupků
(U výše uvedených položek je upevnění součástí)


