NAZAJ V ŠOLO NA

Veliki popusti in akcije do 31. 8. 2022

MODNO IN
UDOBNO

od glave do peta

moški pulover
s kapuco
Jack & Jones Junior
21,99 €

11 €

moška jakna
površnik
Jack & Jones Junior
24,99 €

12,50 €

nahrbtnik Ergonomic NBA
96,75 €

46,51 €

čezušesne slušalke House of
Marley Positive Vibration XL
119,99 €

92,40 €

Že na prvi šolski dan se rad vsak šolar ali
šolarka kar najbolje počuti v svoji koži.
Za to bodo poskrbela oblačila, ki so kot
narejena zanj ali zanjo in vzbujajo ravno
pravšnjo mero samozavesti, medtem ko
so seveda predvsem udobna in prijetna.
Seveda so za modni stil pomembni
tudi modni dodatki, ki pa so predvsem
tudi uporabni, kot so šolske torbe in
nahrbtniki ter čim bolj trendne slušalke.

ženski felpa
pulover
Kids Only
19,99 €

10 €

ženski trenč
Kids Only
49,99 €

34,99 €

brezžične slušalke PHILIPS
59,90 €

30,65 €

ženski
nahrbtnik
Superdry
59,99 €

41,99 €

ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA
VSAKOGAR
Brez šolskih potrebščin pri
pouku in učenju pač ne gre,
lahko pa poskrbimo še, da
so te po našem okusu, saj se
bomo tako veliko bolj veselo
učili in ustvarjali. Velika in
pisana izbira map, šilčkov,
škarij, markerjev in flomastrov,
kemičnih svinčnikov, nalivnih
peres, pisal, lepil, šestil,
kalkulatorjev, ravnil, zvezkov
in beležk ter pripomočkov za
risanje in barvanje nas čaka
na enem mestu.

peresnica Herlitz
6,92 €

kalkulator
Sharp
24,99 €

šestilo
Staedtler
17,82 €

zvezek A4 črtani Elisa
5,49 €

nalivno pero Pelikan
16,75 €

vodene barvice Kores
3,72 €

4,77 €

3,79 €

19,90 €

11,56 €

12,30 €

2,86 €

NAJBOLJŠI POMOČNIKI
PRI UČENJU
Ko se vračamo v šolske klopi
in želimo šolsko leto zaključiti
čim bolj uspešno, potrebujemo
dobre oziroma odlične
tehnične pomočnike, ki nam
bodo učinkovito pomagali pri
delu. Na voljo so nam vrhunski
prenosni računalniki, tablični
računalniki, pametne ure,
tiskalniki, namizni računalniki,
BT zvočniki pa tudi torbe in
nahrbtniki za računalnike. Vse,
kar moramo narediti, je izbrati
najboljše zase!

prenosni računalnik Chuwi
600 €

tablični računalnik Lenovo
279,99 €

namizni računalnik Pcx
809,99 €

prenosni zvočnik JBL
199,99 €

torba za prenosni računalnik SIGG
29,99 €

pametna ura Forever
34,99 €

429 €

159,90 €

199,90 €

14,90 €

699,90 €

34,90 €

Za določene izdelke lahko do 30. 11. 2022 unovčite DIGITALNI BON 22 do vrednosti 150 €.

NAZAJ V VRTEC

stenske nalepke živali,
Stick’nfun

stenske nalepke Baloon Akvarel,
Stick’nfun

nahrbtnik Stephen Joseph

lesena ravnotežna deska
Kinderboard Rainbow Wash,
Kinderfeets
99,90 €

29,90 €

31,72 €

29,90 €

89,90 €

… in k neskončni
igrivosti! Vsak malček
za razvoj potrebuje
igro, ustvarjanje in
raziskovanje, najsi hodi
v vrtec ali se zabava
ter uči v domačem
zavetju. Ogromna
izbira vrtčevskih
nahrbtnikov, nalepk
z otroškimi motivi,
stekleničk za vodo,
igrač za raziskovanje,
robotov, tabel, glasbil
za otroke, miselnih
družabnih iger je
tu – na dosegu roke
oziroma enega klika.

nahrbtnik
Samorog,
Lulupop
18,99 €

10,40 €

lesena tabla
Free Play

50 €

za Shoppster Smart: člane

PRIJETNA POT V ŠOLO
IN DOMOV
In seveda tudi varna! Potem
ko se otroci naučijo osnovne
varnosti na cesti oziroma
pravilnega vedenja v prometu,
lahko tudi sami opravijo pot v
šolo in domov. Za to so jim na
voljo super pomočniki, kot so
električni skiroji, kolesa, skiroji,
rolke in rolerji, kolesarske
čelade, otroške čelade, otroški
kolesarski sedeži, kolesarska
oprema … Če otroka vozimo z
avtom, pa je za varno vožnjo tu
tudi odlična izbira avtosedežev.

otroško kolo Sport 20, Dino
249 €

zložljivo kolo Foldo 20, Xplorer
399 €

otroški avtosedež Joie
189,99 €

električni skiro
Xiaomi
649,00 €

174,90 €

159,90 €

249,90 €

559,90 €

NAJBOLJ
UDOBEN
KOTIČEK
NA SVETU

Za učenje, delo in zabavo, kot je
igranje iger, si je treba priskrbeti
najbolj udobno mizo in stol, poleg
tega pa je pomembno, da je
kotiček, kjer to počnemo, zračen,
svetel, prijeten in ‘’samo naš’’.
Izbirajte med množico najboljših
pisalnih miz, gaming miz,
pisarniških stolov, gaming stolov
ter tudi otroških miz in stolov.

pisarniški stol
Gent, Doroty
71,52 €

gaming miza Dominus, Trust

117,80 €

39,90 €

mesečni obrok že od 10,62 €

gaming stol
Robaxo
210 €

179,90 €

miza z dvema stolčkoma Athena,
FreeON
80 €

67,90 €

gamerski stol
Uvi Chair
169,99 €

119,90 €

