KOORDINÁCIÓS FAJÁTÉKOK
KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK
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FEJLESZTO HATÁS

A KateHaa termékcsalád egy olyan családi vállalkozás által jött létre, ahol

A KateHaa termékek igazán sokoldalú felfedező fejlesztő játékok, melyek

értékelik a természetes anyagokat, melyekből inspiráló klasszikus játékok ké-

egyszerre mozgatják a gyerekek fantáziáját és nyújtanak újfajta mozgásélményt,

szülnek, elegáns, modern dizájnnal, miközben kombinálják a játékot a tanu-

hiszen lehetővé teszik a gyerekeknek, hogy szabadon mászhassanak, mozog-

lással. A gyártó rajong a kiváló minőségű, fenntartható anyagokból származó

hassanak és építhessenek, mind ezt úgy, hogy közben fejlődnek a koordinációs

fajátékokért, épp ezért a KateHaa termékek egyszerre kreatívan kialakítottak és

és fizikai képességeik. Mind a pallók, hinta-rámpa szettek, mászóka-kocka szet-

környezetbarátak. Kétségtelen, hogy a játékaik formatervezése és innovációja a

tek, háromszög szettek és a játékház nagyszerű játékok totyogósoknak, kis vagy

siker kulcsa. Fontos küldetésük, hogy mindig új, kimagasló minőségű alapanya-

nagy gyereknek, hiszen javítják a nagymotorikus mozgást, teret adnak a nyíltvégű

gokat keressenek és felfedezzék a technológiai fejlődés adta fejlesztési lehető-

játékoknak és segítenek fejleszteni a gyorsaságot, az egyensúlyozást és az erőt. A

ségeket. A termékek rövid időn belül nagy sikereket értek el világszerte, így nem

termékcsalád izgalmas, ötletes, innovatív és örömteli játékokból áll, melyek segí-

meglepő, hogy mára már a gyártás egy részét precíziós gépek segítik, ezzel

tik a gyerekek különféle mozgáskoordinációs képességeit, erejük és egyensúlyuk

is garantálva, hogy a termékek különböző elemei pontosan és biztonságosan

fejlesztését, ezen kívül biztonságos módon felszabadítják a gyerekek határtalan

illeszkedjenek egymáshoz.

energiáját, kreativitását és képzelőerőjét. Sokoldalúságuk miatt lehetővé teszik a

A KateHaa Egyensúly pallók, Waldorf hinta-rámpa szettek, Activity kocka-mászóka szettek, Activity háromszögek és Játékházak a gyerekek energiájának levezetésére és mozgáskoordinációs fejlesztésükért kerültek tökéletesítésre, a piacon elérhető legmagasabb minőségű alapanyagokból és a legszigorúbb
biztonsági tanúsítványoknak megfelelve. Ez egy olyan fejlesztő eszköztár, melyet a gyerekek szeretnek és amelyben a szülők nyugodt szívvel megbíznak.

gyerekek számára, hogy saját ötletes játék forgatókönyvet alkothassanak.

BIZTONSÁG ÉS MINOSÉG
Egyedileg, kézzel készített termékcsalád, mely már a tervezéstől a kivitelezésen át kivételes körültekintéssel készül, hogy mosolyt csalhasson leendő használóik arcára és strapabíró, hosszantartó játékuk lehessen. A kö-

A termékek gyártását a gyerekek ihlették, melyek készítése során a gyártó

rültekintő anyagválasztásnak és a kimagasló alapanyag megmunkálásnak

nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy ötvözze az esztétikus dizájnt, a funkciona-

köszönhetően a felhasznált fa és más anyagok használata biztonságos és

litást és a biztonságos játékkörnyezetet. Természetes, letisztult, visszafogott,

nincs káros hatásuk a gyerekek egészségére. Minden termék megfelel az

pasztell és élénk színeik azonnal felkeltik a gyerekek figyelmét. Több szinten

EN71 biztonsági és minőségi szabványoknak (EN71-1, EN71-2, EN71-3,

fejlesztik a gyerkőcök mozgásfejlődését, mely által valódi játék a tanulás. A ter-

EN71-8). Az elemek prémium minőségű vízbázisú lakkal és festékkel

mékcsalád azért lopta be magát olyan gyorsan sok szülő és gyermek szívébe,

kezeltek, melyek környezetre és egészségre nem károsak. A felhasz-

mert hosszú évekig meg tudja őrizni prémium minőségét, így garantáltan éve-

nált fa alapanyag 15 mm-es balti nyírből készült rétegelt lemez, mely

ken át tudnak vele játszani a gyerekek.

FSC és CE tanúsítvánnyal rendelkezik. A termékeket beltéri használatra
tervezték, de óvatos használat mellett kültéren is használhatóak.
A termékfejlesztés minden szakaszában pontos alapanyag, tervezési és
technológiai számítás szükséges, mely egy szigorúan kialakított szakmai lépésekből álló dokumentációt követ. Ezt az ismételt eljárást követve biztosítja a
gyártó a biztonságos és 100%-os minőségű termékek nagy mennyiségben való
előállítását. Mindezek ellenére mégis fontos megemlíteni, hogy a játékok
használata közben felnőtt jelenléte javallott!

BEMUTATKOZÁS

BEMUTATKOZÁS

BEMUTATKOZÁS
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KOMPLEX
EGYENSÚLY
FEJLESZTÉS

EGYENSULY
PALLOK

7
A pallók könnyű súlya, precíz, ívelt kialakítása és mozgathatósága révén
gyermekeink tetszés szerint alakíthatják ki belőle a szerepjátékaik elemeit,
legyen az csúszda, hajó, kuckó, híd, autópálya vagy hintaszék olvasáshoz.
A gyerekek a testük súlyával játszva egyensúlyozhatnak rajta, mellyel észrevétlenül olyan motoros képességeiket fejlesztik, amelyek hatással vannak a tanulási folyamatokra is. Játék közben fejlődik a gyerekek testtudata, nő az önbizalmuk és a koncentrációjuk. Segíti a szem-láb koordináció
összehangolását, erősíti az izomzatot, javítja a testtartást és a tájékozódási képességet.
Az egyensúly pallók használatát világszerte gyógytornászok ajánlják.

PARAMÉTEREK

MÉRETEK

Pallók elérhetô mintái:

Kezdô palló:

Natúr

Szivárvány

Versenypálya

71 cm x 28 cm x 12 cm x 1,2 cm
(1,8 kg)
Terhelhetőség: 165 kg
Kor: 2 éves korig

Normál enyhén ívelt palló:

Zongora

Óceán

Színes csíkos

FONTOS! Kezdő pallók kizárólag natúr színben kaphatóak!
Anyaga: 15 mm-es balti nyírből készült rétegelt falemez.

92 cm x 28 cm x 16,5 cm x 1,6 cm
(3,2 kg)
Terhelhetőség: 165 kg
Kor: 4 éves korig

Normál palló:
92 cm x 28 cm x 22 cm x 1,6 cm
(3,4 kg)
Terhelhetőség: 165 kg
Kor: 7 éves korig

Nagy palló:

8

106,5 cm x 33 cm x 22 cm x 2 cm
(5,4 kg)
Terhelhetőség: 200 kg
Kor: 99 éves korig

Extra nagy palló:
118 cm x 33 cm x 22 cm x 2 cm
(6,2 kg)
Terhelhetőség: 200 kg
Kor: 99 éves korig
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HATÁRTALAN
SOKOLDALÚ
JÁTÉKÉLVEZET

Mindegyik KateHaa hinta a biztonságos játék érdekében nem csak megbízhatóan, de elegánsan is lettek kialakítva. Az oldalaik mentén több kapaszkodási
lehetőséggel, ezen kívül a hinták mindkét végén egyedülállóan acél fogantyúkkal
lettek ellátva. A sűrűn kialakított és speciálisan csiszolt kapaszkodók teljesen
sima és szálkamentes felülete megvédi a gyerekek ujjait. Ennek köszönhetően
játék közben a gyerekek könnyen bele tudnak kapaszkodni, könnyedén kézre áll
a folyamatos mozgás közben. A lamellák elhelyezése biztonságos és szilárd felületet biztosít, mely megakadályozza, hogy a gyerekek lába beszorulhasson közéjük. A precízen és pontosan kiszámított méreti és formai kialakításuknak köszönhetően a hinták könnyedén gördülnek minden felületen, ezenkívül hintázás
közben a gyerekek nem tudnak felborulni velük.
Mindegyik rámpa kiemelkedő odafigyeléssel készült a hintákhoz, velük megyegyező méretben és színben. A rámpák azért különlegesek, mert egyik oldaluk csúszdaként funkcionálhat, míg ha megfordítva erősítjük fel a hintára, akkor
mászókaként használható, de akár két hinta között hidat is képezhet. A teljes
biztonság érdekében a rámpák hevederekkel felerősíthetők, ezzel is biztosítva
azok mozdulatlanságát játék közben. Egy hintához akár 2 rámpa is kapcsolható,
a hinta két oldalán. Amíg a Normál méretű rámpákon 5, addig az XXL méretű
rámpákon 6 kapaszkodó található.

WALDORF HINTA – RÁMPA SZETTEK

WALDORF HINTA – RÁMPA SZETTEK
12

WALDORF HINTA –
RAMPA SZETTEK

13

PARAMÉTEREK

MÉRETEK
Normál hinta:

14

Natúr Normál

Natúr XXL

Natúr Összecsukható XXL

XXL hinta:
109 cm x 60 cm x 60 cm (12 kg)
Terhelhetőség: 130 kg

Pasztell Normál

Pasztell XXL

Pasztell Összecsukható XXL

Összecsukható XXL hinta:
109 cm x 60 cm x 60 cm (12 kg)
Terhelhetőség: 130 kg

Színes Normál

Színes XXL

Színes Összecsukható XXL

Normál rámpa:
89 cm x 35 cm (4,2 kg)
Egyik oldalán mászóka kapaszkodókkal, másik
oldalán csúszdával

Natúr

Terhelhetőség: 50 kg

XXL rámpa:
115 cm x 45 cm (6,3 kg)
Pasztell

Egyik oldalán mászóka kapaszkodókkal, másik
oldalán csúszdával
Terhelhetőség: 50 kg

Színes

Kor: Fél éves kortól 7 éves korig ajánlott.
Anyaga: 15 mm-es balti nyírből készült rétegelt falemez.

WALDORF HINTA – RÁMPA SZETTEK

Hinták elérhetô színei:

Terhelhetőség: 130 kg

Összecsukva: 47,1 cm x 82,8 cm

Rámpák elérhetô színei:

WALDORF HINTA – RÁMPA SZETTEK

87 cm x 47 cm x 49 cm (7 kg)
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VARIÁLHATÓ
KOORDINÁCIÓS
ESZKÖZTÁR

A KateHaa Activity kocka-rámpa szett ötletes kialakítása által a gyerekek
nem csak rudakon mászhatnak, de kör alakú nyílásaikon keresztül is átbújhatnak.
A kockák akár önmagukban, önállóan is használhatók, de a nagyobb játékélvezet eléréséhez érdemes létrával vagy csúszda-mászóka rámpával párosítani.
Mind az Activity mászóka kocka, mind a hozzájuk készült rámpák párosíthatók a
legtöbb más gyártó által készített háromszögekhez.
Mindegyik létra és mászókás rámpa kimagasló precizitással készült a
kockákhoz, velük megegyező színekben. A mászókás rámpák azért különlegesek, mert egyik oldaluk csúszdaként funkcionálhat, míg ha megfordítva
erősítjük fel őket a kockákra, akkor kő formájú fogódzkodókkal ellátott mászókaként használhatók, de akár két Activity kocka között hidat is képezhetnek. A teljes biztonság érdekében játék közben a létrák és a rámpák
úgy vannak a mászóka rudjaiba beakasztva és hevederekkel rögzítve, hogy
azok teljes felületükön felfeküdve nem tudnak elmozdulni.
Activity Explorer és Skylight kockák az Activity Háromszöggel
kombinálhatók!

ACTIVITY KOCKA-RÁMPA SZETTEK

ACTIVITY
KOCKA-RAMPA
SZETTEK
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MÉRETEK
Natúr

Pasztell

Szivárvány

Summer

Spektrum

Natúr

Pasztell

Summer

Spektrum

Explorer kocka:
58 cm x 58 cm x 58 cm (8,5 kg)
1 nyitott oldal + 1 zárt oldal
+ egymással szemben 2 kör alapban
kivágott oldal + 2 mászókás oldal
5 db 8,2 cm távolságra elhelyezett
28 mm átmérőjű mászóka rúd
Terhelhetőség: 100 kg

Skylight kocka:
Szivárvány

58 cm x 58 cm x 58 cm (11 kg)
1 nyitott oldal + 2 zárt oldal
+ egymás mellett 2 kör alapban
kivágott oldal + 1 mászókás oldal
5 db 8,2 cm távolságra elhelyezett
28 mm átmérőjű mászóka rúd
Terhelhetőség: 100 kg

Natúr létra

Natúr mászóka

Pasztell létra

Pasztell mászóka

Szivárvány létra

Szivárvány mászóka

115 cm x 41,4 cm (3,5 kg)
13 db 5,7 cm távolságra elhelyezett
28 mm átmérőjű mászóka rúd
Terhelhetőség: 50 kg

Mászóka rámpa:
115 cm x 41,4 cm (6,9 kg)
Egyik oldalán 8 db mászó kővel,
másik oldalán csúszdával
Terhelhetőség: 50 kg

ACTIVITY KOCKA-RÁMPA SZETTEK

Skylight Kockák
elérhetô színei:

Kor: Fél éves kortól 7 éves korig ajánlott.
Anyaga: 15 mm-es balti nyírből készült rétegelt falemez.

Létra rámpa:
Rámpák elérhetô színei:

ACTIVITY KOCKA-RÁMPA SZETTEK

Explorer Kockák
elérhetô színei:

PARAMÉTEREK
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A KateHaa Activity háromszög-rámpa szett koordinációs és mozgásfejlesztő eszköz, mely ötletes kialakítása által a gyerekek a rudakon mászhatnak, így minden járni tudó, bölcsődés, óvodás korú gyermeknek kitűnő választás. Mindegy, hogy a gyermek felmászik, lemászók, átmászik a tetején
vagy leugrik, testtudatuk és izomzatuk folyamatosan fejlődik. A háromszög
mászóka akár önmagában, önállóan is használható, de a nagyobb játékélvezet eléréséhez érdemes létrával vagy csúszda-mászóka rámpával páro-

ACTIVITY HÁROMSZÖG – RÁMPA SZETTEK

ACTIVITY HÁROMSZÖG – RÁMPA SZETTEK

ACTIVITY
HAROMSZOG –
RAMPA SZETTEK

sítani. Kialakításának köszönhetően könnyedén összecsukható, kinyitható.

22

Mindegyik létra és mászókás rámpa kimagasló precizitással készült a
háromszögekhez, hozzájuk illő színben, melyek nem csak oldalt, de akár
két Activity háromszög között hidat is képezhetnek. A teljes biztonság érdekében játék közben a létrák és a rámpák hevederekkel vannak felerősítve ezzel is biztosítva azt, hogy a rámpák ne mozdulhassanak el.
Activity Háromszög bármelyik Explorer és Skylight kockával
kombinálható!
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MÉRETEK
Activity háromszög:

Natúr

Natúr létra

Pasztell

Szivárvány

Natúr mászóka

72 cm x 73 cm 62 cm (5,3 kg)
összecsukható, 60 fokos szögig nyitható
11 db 28 mm átmérőjű mászóka rúd
Terhelhetőség: 130 kg

Létra rámpa:
115 cm x 41,4 cm (3,5 kg)
13 db 5,7 cm távolságra elhelyezett
28 mm átmérőjű mászóka rúd
Terhelhetőség: 50 kg

Pasztell létra

Szivárvány létra

Pasztell mászóka

Szivárvány mászóka

Kor: Fél éves kortól 7 éves korig ajánlott.
Anyaga: 15 mm-es balti nyírből készült rétegelt falemez.

Mászóka rámpa:
115 cm x 41,4 cm (6,9 kg)
Egyik oldalán 8 db mászó kővel,
másik oldalán csúszdával
Terhelhetőség: 50 kg

ACTIVITY HÁROMSZÖG – RÁMPA SZETTEK

Rámpák elérhetô színei:

ACTIVITY HÁROMSZÖG – RÁMPA SZETTEK

Activity háromszög
elérhetô színei:

PARAMÉTEREK
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MEGTERVEZÉS
EGYÜTTMŰKÖDÉS
VÉGTELENÜL

FA EPITS & JATSSZ
JATEKHAZ SZETT
Az Építs & Játssz egy egyedülálló játéktér, amelyet a gyerekek kedvük
szerint módosíthatnak és építhetnek át. Mindezeknek csak a fantáziájuk és

28

hogy nagyon szórakoztató játék, végtelen ötletet is rejt magában, hiszen
kialakítható lépcső, alagút vagy akár torony is. Bármilyen elképzelt szerepjáték közben a gyerekek felmászhatnak a falakon és lépcsőkön, majd kön�nyedén lecsúszhatnak a csúszdán. Garantáltan sok éven át fogják élvezni a
játékház által adott örömöket. Építsék akár újra és újra, a játékház a megújulások révén megunhatatlan játéka lesz minden gyermeknek. Egyszerű,
mégis elegáns stílusa és a részletekbe fektetett odafigyelés és kidolgozottság révén válik tökéletes játékká. Építés közben a kicsik megtanulják előre
megtervezni az épületet, hogy miként fogják összeilleszteni a léceket. Ennek
révén fejlődik mind a kreatív, mind a technikai gondolkodásuk. Ezen kívül a
gyerekek megtanulnak csapatban gondolkodni, együtt dolgozni, megállapodni az elvégzendő tevékenységek
sorrendjében. Minden léc, elem
simára csiszolt és lekerekített.

FA ÉPÍTS & JÁTSSZ JÁTÉKHÁZ SZETT

FA ÉPÍTS & JÁTSSZ JÁTÉKHÁZ SZETT

a képzeletük szabhat határt. A játékház szerkezetének átalakítása amellett,

29

PARAMÉTEREK

Tetô és padló hosszú léc:
75 cm x 20 cm x 1,5 cm
Használható padló burkoló alapként,

11 db

tetőszerkezeti, de akár fali elemként is.

Fali hosszú fogas léc:

30

75 cm x 10 cm x 1,5 cm
Falburkolatként használt elem, de maga-

Kor: 1 éves kortól 12 éves korig ajánlott.
Terhelhetôség: 200 kg.
Anyaga: 15 mm-es balti nyírből készült rétegelt falemez.

4 db

sabb padló kialakításához is alkalmas a tető
és padló lécek fogainak a beillesztése révén.

A szett 61 darab elemből áll, melyekhez még kérhető lépcső vagy csúszda.

Fali hosszú léc:
75 cm x 20 cm x 1,5 cm
Falburkolatként és tetőszerkezeti

13 db

elemként használható léc.

MÉRETEK

Háromszög tetôléc:
75 cm x 29 cm x 1,5 cm

Rövid összekötô léc:
13 cm x 10 cm x 1,5 cm
Sík felületre helyezve első építőelemként

2 db

Tetőszerkezet építéséhez alkalmas elem.

használható a szerkezetépítéshez.

és padló lécek.

Rövid kétoldalú összekötô léc:

Fellépô, korlát léc:

13 cm x 20 cm x 1,5 cm

75 cm x 10 cm x 1,5 cm

Egymás felett levő lécek összekapcsálásra,

Fellépőként vagy befejező korlátként

üres terek létrehozására alkalmas a falnál,

26 db

használható erkély építéshez.

illetve, ahol nem lehet hosszú fali léceket elhelyezni.

Hosszú fogas összekötô léc:
75 cm x 10 cm x 1,5 cm
Sík felületre helyezve első építőelemként
használható a szerkezetépítéshez. Erre helyezve az épület padlólécei is ráilleszthetők.

2 db

2 db

Kiálló fogaira ráhelyezhetőek a tető

Lépcsô méret: 92 cm x 55 cm
Csúszda méret: 116 cm x 40 cm

1 db

FA ÉPÍTS & JÁTSSZ JÁTÉKHÁZ SZETT

FA ÉPÍTS & JÁTSSZ JÁTÉKHÁZ SZETT

Natúr

31

MINŐSÉGI
KÉNYELMES
RINGATÓZÁS

34

könnyűek, ezzel is jobban szolgálva a gyerekek kényelmét. A párnák külső
huzatának egyik oldalán a 100% Natural Eco pamut rendkívül kellemes és
puha tapintású, míg a huzat másik oldalán lévő pamutkeverék az aktívabb
játékhoz lett kialakítva, ráadásul vízlepergető. A belső párna 4 cm vastag Eco
latex habbal töltött, mely révén valóban kényelmes a játékkal vagy az olva-

Sárga

Kék

Zöld

Rózsaszín

Szürke & Barna

Párnák elérhetô méretei:
Normál Hintához, XXL és Összecsukható XXL Hintához.

Anyaga: 100% Eco pamut a huzat egyik oldalán és vízlepergető
pamutkeverék a másik oldalon.

sással töltött idő. A párnákra mindkét oldalon 4-4 megkötő került felvarrásra

MÉRETEK

a könnyű rögzítés végett. A termék 2 méretben érhető el, melyek illeszkednek a Normál és XXL méretű KateHaa hintákhoz. Kialakításának köszönhetően könnyen összehajtható, illetve egy egyszerű mozdulattal eltávolítható a
belső töltelék a huzat mosásakor.

Normál méret:

XXL méret:

115 cm x 45 cm x 4 cm

153 cm x 60 cm x 4 cm

PÁRNÁK WALDORF HINTÁKHOZ

PÁRNÁK WALDORF HINTÁKHOZ

A KateHaa Waldorf hintákhoz egyedileg kézzel varrott párnák puhák és

Párnák elérhetô színei:

PARNAK
WALDORF
HINTAKHOZ

PARAMÉTEREK
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SZÁLLÍTÁS
A termékek szétszerelve, külön kartondobozokban kerülnek szállításra, szerelési eszközökkel és összeszerelési utasítással együtt. Igény esetén, vásárlást követően helyszíni
összeszerelés kiszállási díj ellenében megoldható.
Várjuk megrendeléseiket!

KAPCSOLAT
Forgalmazó: Gaia Kids Kft.
Adószám: 27755040-2-41
Email: vivien.petnehazy@katehaa.com
Mobil: +36 30 471 2935

