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Παίξε  •  Μάθε  •  Ζήσε

Το παιχνίδι δεν είναι μόνο μια δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου, όπως μπορεί να φανεί από την οπτική γωνία 
των ενηλίκων. Το παιχνίδι είναι ένα σημαντικό μέρος της φυσικής διαδικασίας μάθησης και ανάπτυξης ενός 
παιδιού. Όταν παίζει, το παιδί διαμορφώνει τη δική του συναισθηματική, κοινωνική και γνωστική ταυτότητα. 

Το παιχνίδι δεν είναι μόνο ένα μέσο έκφρασης, είναι επίσης ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο για την 
υποκίνηση της φαντασίας και της δημιουργικότητας.

Tα δέντρα φελλού
είναι πάντα χαρούμενα!

Η εξαγωγή του φλοιού φελλού
είναι μία φυσική διαδικασία!

Κάθε 7 χρόνια
δημιουργείται νέος φλοιός!

χωρίς άνθρακα
αρνητικές εκπομπές

ανακυκλώσιμο
βιώσιμο

αντιβακτηριακό αδιάβροχο άφλεκτο

ασφαλές παιχνίδι ελαφρύ οικολογικό  χαμηλός θόρυβος επιπλέει





Η ανατροφή των παιδιών είναι μια ισορροπία μεταξύ της 
θέσπισης κανόνων και της παροχής των κατάλληλων εργαλείων 
στα παιδιά για να επιδιώξουν μόνα τους έναν κόσμο ευκαιριών.
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Όλες οι φωτογραφίες είναι εικονογραφίσεις για τις ανάγκες του καταλόγου. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρά χρωματικά



Η ανατροφή των παιδιών είναι μια ισορροπία μεταξύ της 
ενστάλαξης κανόνων και της παροχής των κατάλληλων 
εργαλείων στα παιδιά για να επιδιώξουν μόνα τους έναν κόσμο 
ευκαιριών. Αυτό το παιχνίδι προκύπτει ακριβώς από αυτήν την 
προϋπόθεση: φαινομενικά απλό, το Bubbles είναι στην 
πραγματικότητα ένα παιχνίδι υπομονής που προωθεί σημαντικές 
βελτιώσεις χωρικού προσανατολισμού και ισορροπίας, ενώ 
συμβάλλει ενεργά στην αύξηση της συγκέντρωσης του παιδιού

elou cacti
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Όλες οι φωτογραφίες είναι εικονογραφίσεις για τις ανάγκες του καταλόγου. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρά χρωματικά



Η ανατροφή των παιδιών είναι μια ισορροπία μεταξύ της 
ενστάλαξης κανόνων και της παροχής των κατάλληλων 
εργαλείων στα παιδιά για να επιδιώξουν μόνα τους έναν κόσμο 
ευκαιριών. Αυτό το παιχνίδι προκύπτει ακριβώς από αυτήν την 
προϋπόθεση: φαινομενικά απλό, το Bubbles είναι στην 
πραγματικότητα ένα παιχνίδι υπομονής που προωθεί σημαντικές 
βελτιώσεις χωρικού προσανατολισμού και ισορροπίας, ενώ 
συμβάλλει ενεργά στην αύξηση της συγκέντρωσης του παιδιού

Φελλός Ισορροπίας

Όλες οι φωτογραφίες είναι εικονογραφίσεις για τις ανάγκες του καταλόγου. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρά χρωματικά

elou bubbles

1x 1x 1x 1x

810128 

 80 x 80 x 236 mm   12 
 5600335810128 24m+



Το Pebbles προτείνει μια απλή εργασία: να στοιβάξετε έως και 
πέντε χρωματιστά κομμάτια. Ωστόσο, αυτός ο στόχος μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο μέσω μιας πορείας δράσης που διέπεται από 
υπομονή, έντονη αίσθηση ισορροπίας και σταθερά χέρια. Έτσι, το 
Pebbles είναι ένα τρισδιάστατο παιχνίδι που μοιάζει με παζλ, 
κατάλληλο για να ενεργοποιήσει και να βελτιώσει τις κινητικές 
δεξιότητες του παιδιού, την ισορροπία και την ακρίβεια.

Φελλός Ισορροπίας

Όλες οι φωτογραφίες είναι εικονογραφίσεις για τις ανάγκες του καταλόγου. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρά χρωματικά

elou pebbles

3x 2x

810210 

 150 x 135 x 200 mm   12 
 5600335810210 24m+





Ενώ προσπαθεί να χτυπήσει όλες τις κορίνες στην πρώτη βολή, 
το παιδί εργάζεται ενεργά στον συντονισμό χεριού-ματιού, την 
ισορροπία, τον στόχο και τη συγκέντρωσή του. Επιπλέον, όταν 
παίζεται ομαδικά παίζοντας με σειρές , το μπόουλινγκ με τρεις 
κορίνες έχει επίσης ευεργετικό αντίκτυπο στην υπομονή του 
παιδιού - ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που πρέπει να 
αποκτήσουν τα νήπια από νωρίς.

Φελλός Ισορροπίας

Όλες οι φωτογραφίες είναι εικονογραφίσεις για τις ανάγκες του καταλόγου. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρά χρωματικά

elou 

3x 1x

810562 

 230 x 170 x 140 mm   12 
 5600335810562 18m+



Το ταλαντευόμενό μας πιγκουίνος/κουκουβάγια είναι ένα 
παιχνίδι όπου τα παιδιά σπρώχνουν για να πέσει , του οποίου η 
βασική αρχή στηρίζεται σε έναν μηχανισμό αυτό-εξισορρόπησης 
που το κρατά πάντα σε όρθια θέση. Με μερικά από τα 
αγαπημένα ζώα των παιδιών τυπωμένα πάνω του, αυτό το 
παιχνίδι δεν μπορεί να ξαπλώσει και να μείνει κάτω όταν 
σπρώχνεται. Μια διασκεδαστική λύση για την ανάπτυξη
συντονισμού.

Φελλός, κασσίτερος Ισορροπίας

Όλες οι φωτογραφίες είναι εικονογραφίσεις για τις ανάγκες του καταλόγου. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρά χρωματικά

elou 

1x

810593 

 80 x 80 x 140 mm   12 
 5600335810593 18m+



Το ταλαντευόμενό μας πιγκουίνος/κουκουβάγια είναι ένα 
παιχνίδι όπου τα παιδιά σπρώχνουν για να πέσει , του οποίου η 
βασική αρχή στηρίζεται σε έναν μηχανισμό αυτό-εξισορρόπησης 
που το κρατά πάντα σε όρθια θέση. Με μερικά από τα 
αγαπημένα ζώα των παιδιών τυπωμένα πάνω του, αυτό το 
παιχνίδι δεν μπορεί να ξαπλώσει και να μείνει κάτω όταν 
σπρώχνεται. Μια διασκεδαστική λύση για την ανάπτυξη
συντονισμού.

Φελλός, κασσίτερος Ισορροπίας

Όλες οι φωτογραφίες είναι εικονογραφίσεις για τις ανάγκες του καταλόγου. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρά χρωματικά

elou 

1x

810845 

 80 x 80 x 140 mm   12 
 5600335810845 18m+





Τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο μέσα από πειραματισμούς και 
λατρεύουν να τον διαμορφώνουν κατά βούληση. Ως εκ τούτου, 
αυτό το πολύχρωμο παιχνίδι σύνδεσης με κομμάτια τους 
ενθαρρύνει να δώσουν φτερά στη φαντασία τους και να τη 
χρησιμοποιήσουν για να δημιουργήσουν τις δικές τους 
παραγωγές, εξερευνώντας τη δημιουργικότητά τους. Επιπλέον, 
προσπαθώντας επανειλημμένα να ταιριάξουν τα κομμάτια 
μεταξύ τους, τα παιδιά θα αυξήσουν τις κινητικές τους 
δεξιότητες.
Φελλός Επιμορφωτικό

Όλες οι φωτογραφίες είναι εικονογραφίσεις για τις ανάγκες του καταλόγου. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρά χρωματικά

810820 

 385 x 70 x 245 mm   10  
 5600335810821 18m+

elou block 4

4x



Φελλός Επιμορφωτικό

Όλες οι φωτογραφίες είναι εικονογραφίσεις για τις ανάγκες του καταλόγου. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρά χρωματικά

elou block 6

4x 1x 1x

810418 

 280 x 70 x 280 mm   6 
 5600335810418 18m+

Τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο μέσα από πειραματισμούς και 
λατρεύουν να τον διαμορφώνουν κατά βούληση. Ως εκ τούτου, 
αυτό το πολύχρωμο παιχνίδι σύνδεσης με κομμάτια τους 
ενθαρρύνει να δώσουν φτερά στη φαντασία τους και να τη 
χρησιμοποιήσουν για να δημιουργήσουν τις δικές τους 
παραγωγές, εξερευνώντας τη δημιουργικότητά τους. Επιπλέον, 
προσπαθώντας επανειλημμένα να ταιριάξουν τα κομμάτια 
μεταξύ τους, τα παιδιά θα αυξήσουν τις κινητικές τους 
δεξιότητες.



Φελλός Επιμορφωτικό

Όλες οι φωτογραφίες είναι εικονογραφίσεις για τις ανάγκες του καταλόγου. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρά χρωματικά

elou block 12

810425 

 350 x 280 x 350 mm   3 
 5600335810425 18m+

4x 5x 3x

Τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο μέσα από πειραματισμούς και 
λατρεύουν να τον διαμορφώνουν κατά βούληση. Ως εκ τούτου, 
αυτό το πολύχρωμο παιχνίδι σύνδεσης με κομμάτια τους 
ενθαρρύνει να δώσουν φτερά στη φαντασία τους και να τη 
χρησιμοποιήσουν για να δημιουργήσουν τις δικές τους 
παραγωγές, εξερευνώντας τη δημιουργικότητά τους. Επιπλέον, 
προσπαθώντας επανειλημμένα να ταιριάξουν τα κομμάτια 
μεταξύ τους, τα παιδιά θα αυξήσουν τις κινητικές τους 
δεξιότητες.



Φελλός Επιμορφωτικό

Όλες οι φωτογραφίες είναι εικονογραφίσεις για τις ανάγκες του καταλόγου. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρά χρωματικά

Τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο μέσα από πειραματισμούς και 
λατρεύουν να τον διαμορφώνουν κατά βούληση. Ως εκ τούτου, 
αυτό το πολύχρωμο παιχνίδι σύνδεσης με κομμάτια τους 
ενθαρρύνει να δώσουν φτερά στη φαντασία τους και να τη 
χρησιμοποιήσουν για να δημιουργήσουν τις δικές τους 
παραγωγές, εξερευνώντας τη δημιουργικότητά τους. Επιπλέον, 
προσπαθώντας επανειλημμένα να ταιριάξουν τα κομμάτια 
μεταξύ τους, τα παιδιά θα αυξήσουν τις κινητικές τους 
δεξιότητες.

elou block 18

8x 6x 4x

810104 

 420 x 350 x 350 mm   3 
 5600335810104 18m+





elou heli

810883 

 153 x 70 x 75 mm   12 
 5600335810883 12m+

1x

Ψηλά στον ουρανό, στα σύννεφα, ψάχνοντας τον ήλιο. Σε ποιόν 
δεν αρέσει να πετάει; Τα παιδιά προσπαθούν συχνά να πετάξουν 
και έτσι το Heli είναι ένας καλός τρόπος για να παίξετε στον 
αέρα. Ελαφρύ και διασκεδαστικό, το Heli ξεχωρίζει για τις έλικες 
του από καουτσούκ και επίσης για το ότι δίνει περισσότερο 
χρώμα και κίνηση στην καθημερινή ρουτίνα κάθε παιδιού. Ένα 
εύκολο παιχνίδι που φέρνει τον ουρανό πιο κοντά.

Φελλός, ξύλο, λάστιχο Αντίληψης χώρου

Όλες οι φωτογραφίες είναι εικονογραφίσεις για τις ανάγκες του καταλόγου. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρά χρωματικά



Η αλήθεια είναι εκεί έξω και θα το μάθουμε με το Rocket. 
Παίζοντας με τη φαντασία, το Rocket ξεχωρίζει για τον απλό 
σχεδιασμό του και επιπλέον προβάλλει την ομορφιά του φελλού. 
Ένα διαστημικό παιχνίδι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
παίξετε, να αφηγηθείτε ή απλά να εξηγήσετε το διάστημα στα 
παιδιά.

elou rocket

1x

810913 

 190 x 95 x 95 mm   12 
 5600335810913 12m+

Φελλός, λάστιχο Αντίληψης χώρου

Όλες οι φωτογραφίες είναι εικονογραφίσεις για τις ανάγκες του καταλόγου. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρά χρωματικά



Ας δώσουμε στην πτήση σας μια vintage εμφάνιση. Το bubble 
plane μας είναι το κατάλληλο παιχνίδι για την επόμενη 
περιπέτειά σας. Το μεγάλο πιλοτήριο που μοιάζει με φούσκα 
δίνει μια vintage κίνηση. Κατασκευασμένο από φελλό και 
καουτσούκ, το bubble plane είναι ένα απλό παιχνίδι που 
χρησιμοποιούν τα νήπια για να αυξήσουν τις λεπτές κινητικές και 
χωρικές δεξιότητές τους. Ένα ευφάνταστο παιχνίδι για 
δημιουργικά παιδιά.

Φελλός, ξύλο, λάστιχο Αντίληψης χώρου

Όλες οι φωτογραφίες είναι εικονογραφίσεις για τις ανάγκες του καταλόγου. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρά χρωματικά

elou bubble plane

810999 

 140 x 180 x 100 mm   12 
 5600335810999 12m+

1x



Επιβιβαστείτε όλοι! Ας προχωρήσουμε στο καλύτερο 
μεταφορικο μέσο απο όλα : το Jet Plane! Η πτήση είναι μέρος της 
φαντασίας μας και τα παιδιά το παίρνουν στα σοβαρά. 
Κατασκευασμένο από φελλό και καουτσούκ, το Jet Plane είναι το 
τέλειο παιχνίδι για τα νήπια για να αυξήσει τις λεπτές κινητικές 
και χωρικές δεξιότητες. Το τέλειο παιχνίδι για ευφάνταστα 
παιδιά.

Φελλός, λάστιχο Αντίληψης χώρου

Όλες οι φωτογραφίες είναι εικονογραφίσεις για τις ανάγκες του καταλόγου. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρά χρωματικά

810890 

 180 x 200 x 62 mm   10 
 5600335810890 12m+

elou jet plane

1x



Επιβιβαστείτε όλοι! Ας προχωρήσουμε στο καλύτερο 
μεταφορικο μέσο απο όλα : το Jet Plane! Η πτήση είναι μέρος της 
φαντασίας μας και τα παιδιά το παίρνουν στα σοβαρά. 
Κατασκευασμένο από φελλό και καουτσούκ, το Jet Plane είναι το 
τέλειο παιχνίδι για τα νήπια για να αυξήσει τις λεπτές κινητικές 
και χωρικές δεξιότητες. Το τέλειο παιχνίδι για ευφάνταστα 
παιδιά.

Φελλός Αντίληψης χώρου

Όλες οι φωτογραφίες είναι εικονογραφίσεις για τις ανάγκες του καταλόγου. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρά χρωματικά

810906 

 145 x 145 x 87 mm   12 
 5600335810906 12m+

elou ufo

1x 1x





Ο σκαντζόχοιρος είναι ένα ανεπιτήδευτο παιχνίδι του οποίου ο 
κύριος σκοπός είναι να τονώσει την ανάπτυξη του συντονισμού 
χεριού-ματιού και των κινητικών δεξιοτήτων του παιδιού. 
Έχοντας την ακανθώδη εμφάνιση του τυπικού σκαντζόχοιρου, 
αυτό το παιχνίδι παίζεται μέσω της πράξης του χτυπήματος ενός 
μαλακού σφυριού πάνω σε μπαστουνάκια από φελλό ώστε να τα 
ωθήσει στις σχισμές στο ημισφαιρικό κέλυφος του παιχνιδιού.

Φελλός, ξύλο Λεπτή κινητικότητα

Όλες οι φωτογραφίες είναι εικονογραφίσεις για τις ανάγκες του καταλόγου. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρά χρωματικά

810173 

 170 x 170 x 95 mm   12 
 5600335810173 18m+

elou hedgehog

1x 12x 1x



Το Ladybug είναι ένα ανεπιτήδευτο παιχνίδι του οποίου ο κύριος 
σκοπός είναι να τονώσει την ανάπτυξη του συντονισμού 
χεριού-ματιού του παιδιού και των κινητικών δεξιοτήτων. Αυτό 
το παιχνίδι παίζεται πιέζοντας τα πώματα φελλού (κουκκίδες) 
στις πολλαπλές σχισμές στο ημισφαιρικό κέλυφος του 
παιχνιδιού, μιμούμενοι το οπτικό αποτέλεσμα των μαύρων 
κηλίδων μιας τυπικής κόκκινης πασχαλίτσας.

Φελλός Λεπτή κινητικότητα

Όλες οι φωτογραφίες είναι εικονογραφίσεις για τις ανάγκες του καταλόγου. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρά χρωματικά

elou ladybug

1x 7x

810180 

 155 x 155 x 80 mm   12 
 5600335810180 18m+





Στρίψτε και περιστρέψτε τους κύβους είναι το νέο παιχνίδι, το 
Cubic Puzzle. Ένας διαδραστικός και εκπαιδευτικός τρόπος για 
την προώθηση της λογικής και επιδεξιότητας ενός παιδιού. το 
Cubic Puzzle είναι κατασκευασμένο από 9 κύβους από φελλό 
που ευθυγραμμίζονται σωστά και εμφανίζουν διαφορετικά 
πρόσωπα ζώων, σε συνολικά 6 πρόσωπα με διαφορετικά 
χρώματα. Είναι γάτα ή σκύλος; Ένας πιγκουίνος ή ένα λιοντάρι; 
Είναι στο χέρι σας να αποφασίσετε.

Φελλός Επιμορφωτικό

Όλες οι φωτογραφίες είναι εικονογραφίσεις για τις ανάγκες του καταλόγου. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρά χρωματικά

elou cubic puzzle

9x

810944 

 210 x 210 x 70 mm   6 
 5600335810944 18m+ frog penguin squirrel hedghog cat



Στρίψτε και περιστρέψτε τους κύβους είναι το νέο παιχνίδι, το 
Cubic Puzzle. Ένας διαδραστικός και εκπαιδευτικός τρόπος για 
την προώθηση της λογικής και επιδεξιότητας ενός παιδιού. το 
Cubic Puzzle είναι κατασκευασμένο από 9 κύβους από φελλό 
που ευθυγραμμίζονται σωστά και εμφανίζουν διαφορετικά 
πρόσωπα ζώων, σε συνολικά 6 πρόσωπα με διαφορετικά 
χρώματα. Είναι γάτα ή σκύλος; Ένας πιγκουίνος ή ένα λιοντάρι; 
Είναι στο χέρι σας να αποφασίσετε.

Φελλός Επιμορφωτικό

Όλες οι φωτογραφίες είναι εικονογραφίσεις για τις ανάγκες του καταλόγου. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρά χρωματικά

elou puzzle block

12x

dog bird monkey

810098 

 285 x 70 x 218 mm   6 
 5600335810098 18m+





Τα νήπια είναι πρόθυμα να μάθουν. Έτσι, αυτό το παιχνίδι είναι 
μια απλή και ενστικτώδης εκπαιδευτική δραστηριότητα για να 
εισαγάγει τα παιδιά σε βασικές ιδιότητες απλών γεωμετρικών 
σχημάτων και να προωθήσει την κινητική τους ανάπτυξη. 
Αναμειγνύοντας και ταιριάζοντας τα δεκαοκτώ διαθέσιμα 
κομμάτια (εννέα διαφορετικά σχήματα), τα παιδιά μπορούν να 
αρχίσουν να αναγνωρίζουν τις διαφορές και τις ομοιότητες 
μεταξύ τους και να σχηματίζουν ατελείωτες δυνατότητες

Φελλός Επιμορφωτικό

Όλες οι φωτογραφίες είναι εικονογραφίσεις για τις ανάγκες του καταλόγου. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρά χρωματικά

elou shapes 9

2x 2x2x 1x 2x

810432 

 245 x 70 x 175 mm   12 
 5600335810432 18m+



Τα νήπια είναι πρόθυμα να μάθουν. Έτσι, αυτό το παιχνίδι είναι 
μια απλή και ενστικτώδης εκπαιδευτική δραστηριότητα για να 
εισαγάγει τα παιδιά σε βασικές ιδιότητες απλών γεωμετρικών 
σχημάτων και να προωθήσει την κινητική τους ανάπτυξη. 
Αναμειγνύοντας και ταιριάζοντας τα δεκαοκτώ διαθέσιμα 
κομμάτια (εννέα διαφορετικά σχήματα), τα παιδιά μπορούν να 
αρχίσουν να αναγνωρίζουν τις διαφορές και τις ομοιότητες 
μεταξύ τους και να σχηματίζουν ατελείωτες δυνατότητες

Φελλός Επιμορφωτικό

Όλες οι φωτογραφίες είναι εικονογραφίσεις για τις ανάγκες του καταλόγου. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρά χρωματικά

elou shapes 18

4x 2x 2x2x 1x 1x 2x 2x 2x

810449 

 385 x 70 x 245 mm   10 
 5600335810449 18m+



Τα νήπια είναι πρόθυμα να μάθουν. Έτσι, αυτό το παιχνίδι είναι 
μια απλή και ενστικτώδης εκπαιδευτική δραστηριότητα για να 
εισαγάγει τα παιδιά σε βασικές ιδιότητες απλών γεωμετρικών 
σχημάτων και να προωθήσει την κινητική τους ανάπτυξη. 
Αναμειγνύοντας και ταιριάζοντας τα δεκαοκτώ διαθέσιμα 
κομμάτια (εννέα διαφορετικά σχήματα), τα παιδιά μπορούν να 
αρχίσουν να αναγνωρίζουν τις διαφορές και τις ομοιότητες 
μεταξύ τους και να σχηματίζουν ατελείωτες δυνατότητες

Φελλός Επιμορφωτικό

Όλες οι φωτογραφίες είναι εικονογραφίσεις για τις ανάγκες του καταλόγου. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρά χρωματικά

elou shapes 36

8x 4x 4x4x 1x 3x 4x 4x 4x

810241 

 284 x 70 x 214 mm   6 
 5600335810241 18m+





Ένας από τους πρωταρχικούς σκοπούς των παιχνιδιών μας είναι 
να δημιουργήσουμε έναν δεσμό μεταξύ των παιδιών και της 
φύσης. Έτσι, αυτό το παιχνίδι με θέμα τα ζώα χρησιμοποιεί τη 
σιλουέτα του βατράχου για να διδάξει στα παιδιά την ανατομία 
του, αυξάνοντας την αντίληψη αναλογικότητας, την 
τρισδιάστατη επίγνωση και τη χωρική οργάνωση, ενώ 
ενθαρρύνει την ανάπτυξη του συντονισμού χεριού-ματιού του 
μικρού παιδιού.

Φελλός Επιμορφωτικό

Όλες οι φωτογραφίες είναι εικονογραφίσεις για τις ανάγκες του καταλόγου. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρά χρωματικά

810241 

elou 3d frog puzzle

1x 1x 1x 2x

810609 

 220 x 190 x 40 mm   12 
 5600335810609 18m+



Ένας από τους πρωταρχικούς σκοπούς των παιχνιδιών μας είναι 
να δημιουργήσουμε έναν δεσμό μεταξύ των παιδιών και της 
φύσης. Έτσι, αυτό το παιχνίδι με θέμα τα ζώα χρησιμοποιεί τη 
σιλουέτα του βατράχου για να διδάξει στα παιδιά την ανατομία 
του, αυξάνοντας την αντίληψη αναλογικότητας, την 
τρισδιάστατη επίγνωση και τη χωρική οργάνωση, ενώ 
ενθαρρύνει την ανάπτυξη του συντονισμού χεριού-ματιού του 
μικρού παιδιού.

Φελλός Επιμορφωτικό

Όλες οι φωτογραφίες είναι εικονογραφίσεις για τις ανάγκες του καταλόγου. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρά χρωματικά

elou 

1x 1x 1x 1x 2x

810326 

 220 x 190 x 40 mm   12 
 5600335810326 18m+



Ένας από τους πρωταρχικούς σκοπούς των παιχνιδιών μας είναι 
να δημιουργήσουμε έναν δεσμό μεταξύ των παιδιών και της 
φύσης. Έτσι, αυτό το παιχνίδι με θέμα τα ζώα χρησιμοποιεί τη 
σιλουέτα του βατράχου για να διδάξει στα παιδιά την ανατομία 
του, αυξάνοντας την αντίληψη αναλογικότητας, την 
τρισδιάστατη επίγνωση και τη χωρική οργάνωση, ενώ 
ενθαρρύνει την ανάπτυξη του συντονισμού χεριού-ματιού του 
μικρού παιδιού.

Φελλός Επιμορφωτικό

Όλες οι φωτογραφίες είναι εικονογραφίσεις για τις ανάγκες του καταλόγου. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρά χρωματικά

elou 3d sheep puzzle

1x 1x 1x 1x

810333 

 220 x 190 x 40 mm   12 
 5600335810333 18m+



Σε μια προσπάθεια να επαναφέρουμε τα κλασικά, το παιχνίδι 
ντόμινο σκοπεύει να εισαγάγει τoν λογικό συλλογισμό και την 
εκπαίδευση μνήμης στην πρώιμη παιδική ηλικία. Με την 
αντιστοίχιση αριθμών, τα νήπια αρχίζουν να αναγνωρίζουν και 
να κατανοούν τις συνδέσεις που υπάρχουν μεταξύ των 
διαφορετικών κομματιών. Ένα παραδοσιακό παιχνίδι που 
παίζεται μόνο του ή ομαδικά.

Φελλός Επιμορφωτικό

Όλες οι φωτογραφίες είναι εικονογραφίσεις για τις ανάγκες του καταλόγου. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρά χρωματικά

elou dominoes numbers

15x

810166 

 255 x 100 x 80 mm   10 
 5600335810166 18m+





Τα συρόμενα παιχνίδια είναι ιδανικά για να ενθαρρύνουν τα 
παιδιά να σταθούν στα πόδια τους και να εξερευνήσουν τον 
κόσμο μόνα τους. Εκτός αυτού, ο κόκκορας μας προσφέρει στο 
παιδί έναν νέο συνταξιδιώτη για να περπατήσει. Ενώ 
προσπαθούν να συμβαδίσουν με τον μικρό τους φίλο, τα παιδιά 
θα αρχίσουν να εργάζονται για τον συντονισμό τους, 
συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη του περπατήματος.

Φελλός, ξύλο, τσόχα, βαμβάκι Οχήματα

Όλες οι φωτογραφίες είναι εικονογραφίσεις για τις ανάγκες του καταλόγου. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρά χρωματικά

elou pull rooster

1x

810531 

 200 x 120 x 155 mm   12 
 5600335810531 12m+



Το τρέιλερ σκίουρου συνοδεύει την ανάπτυξη και εξέλιξη του 
μικρού παιδιού. Τραβώντας τον σκίουρο πίσω του, αυτό το 
παιχνίδι παρέχει στο μωρό έναν διεγερτικό τρόπο να μάθει να 
περπατάει. Τα συνοδευόμενα βελανίδια είναι στοιχεία με τα 
οποία το παιδί μπορεί να αλληλεπιδράσει τοποθετώντας και 
αφαιρώντας τα από το ρυμουλκούμενο σκίουρο, ενώ μαθαίνει 
να συσχετίζει τις τροφές με το αντίστοιχο ζώο.

Φελλός, ξύλο, τσόχα, βαμβάκι Οχήματα

Όλες οι φωτογραφίες είναι εικονογραφίσεις για τις ανάγκες του καταλόγου. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρά χρωματικά

elou squirrel trailer

1x1x 2x

810395 

 360 x 115 x 120 mm   6 
 5600335810395 18m+



Το τρέιλερ κοτόπουλου συνοδεύει την ανάπτυξη και εξέλιξη του 
μικρού παιδιού. Τραβώντας το πίσω του, αυτό το παιχνίδι 
παρέχει στο μωρό έναν διεγερτικό τρόπο να μάθει να περπατάει. 
Τα κραγιόν είναι επιπλέον στοιχεία με τα οποία το παιδί μπορεί 
να αλληλεπιδράσει τοποθετώντας και αφαιρώντας τα από το 
ρυμουλκούμενο.

Φελλός, ξύλο, τσόχα, βαμβάκι Οχήματα

Όλες οι φωτογραφίες είναι εικονογραφίσεις για τις ανάγκες του καταλόγου. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρά χρωματικά

elou chicken trailer

1x1x 2x

811163 

 360 x 115 x 120 mm   6 
 5600335811163 18m+





Τα αυτοκίνητα είναι ίσως ένα από τα πρώτα παιχνίδια με τα 
οποία ταυτίζονται τα παιδιά. Τα νήπια τείνουν να τους αρέσει 
οτιδήποτε μπορούν να κυλήσουν σε διαφορετικές επιφάνειες και 
κάνουν αγώνες ενώ κάνουν ήχους επιτάχυνσης ή φρένων. Το 
αγωνιστικό μας αυτοκίνητο είναι ένα παιχνίδι που έχει σχεδιαστεί 
για να διεγείρει τον χωρικό προσανατολισμό και την ανάπτυξη 
κινητικών δεξιοτήτων, για να παίζουν τα παιδιά σε όλο το σπίτι 
και να χρησιμοποιούν κάθε γωνιά ως παιδική χαρά.

Φελλός, ξύλο Οχήματα

Όλες οι φωτογραφίες είναι εικονογραφίσεις για τις ανάγκες του καταλόγου. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρά χρωματικά

elou classic car

810142 

 144 x 117 x 65 mm   12 
 5600335810142 12m+

1x



Τα αυτοκίνητα είναι ίσως ένα από τα πρώτα παιχνίδια με τα 
οποία ταυτίζονται τα παιδιά. Τα νήπια τείνουν να τους αρέσει 
οτιδήποτε μπορούν να κυλήσουν σε διαφορετικές επιφάνειες και 
κάνουν αγώνες ενώ κάνουν ήχους επιτάχυνσης ή φρένων. Το 
αγωνιστικό μας αυτοκίνητο είναι ένα παιχνίδι που έχει σχεδιαστεί 
για να διεγείρει τον χωρικό προσανατολισμό και την ανάπτυξη 
κινητικών δεξιοτήτων, για να παίζουν τα παιδιά σε όλο το σπίτι 
και να χρησιμοποιούν κάθε γωνιά ως παιδική χαρά.

Φελλός, ξύλο Οχήματα

Όλες οι φωτογραφίες είναι εικονογραφίσεις για τις ανάγκες του καταλόγου. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρά χρωματικά

elou racing car

1x

810951 nº3  

 144 x 117 x 65 mm   12 
 5600335810951  12m+



Τα παιδιά συχνά αναρωτιούνται για μακρινά μέρη και όλες τις 
περιπέτειες που θα μπορούσαν να συνεχίσουν. Τα τρένα τους 
επιτρέπουν να διανύσουν μεγάλους δρόμους και να 
απολαύσουν το ταξίδι στον προορισμό των ονείρων τους. 
Περπατώντας παράλληλα με το τρένο ή τραβώντας το γύρω 
από το σπίτι προωθεί την ανάπτυξη του συντονισμού και των 
κινητικών δεξιοτήτων του παιδιού, βοηθώντας το να μάθει να 
περπατά.

Φελλός, ξύλο, βαμβάκι Οχήματα

Όλες οι φωτογραφίες είναι εικονογραφίσεις για τις ανάγκες του καταλόγου. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρά χρωματικά

elou steam train

1x 1x 1x 1x

810623

 340 x 115 x 100 mm   6 
 5600335810623 18m+





Ποιος είπε ότι η ώρα του μπάνιου πρέπει να είναι βαρετή και 
χωρίς γεγονότα. Στοχεύοντας στην αντιμετώπιση αυτού του 
φαινομένου, έχουμε αναπτύξει μια πλήρη γκάμα αδιάβροχων 
παιχνιδιών με κύριο σκοπό να ψυχαγωγούν το παιδί 
εκπληρώνοντας παράλληλα την καθημερινή του ρουτίνα.Το 
μπάνιο. Με το ιστιοφόρο μας, που επιπλέει, τα παιδιά μπορούν να 
φανταστούν ότι ταξιδεύουν ομαλά στο βαθύ μπλε ή 
αντιμετωπίζουν γενναία καταιγίδες.

Φελλός Παιχνίδια μπάνιου

Όλες οι φωτογραφίες είναι εικονογραφίσεις για τις ανάγκες του καταλόγου. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρά χρωματικά

elou sailing boat

1x 1x1x

810463 

 180 x 90 x 115 mm   12 
 5600335810463 18m+



Ποιος είπε ότι η ώρα του μπάνιου πρέπει να είναι βαρετή και 
χωρίς γεγονότα. Στοχεύοντας στην αντιμετώπιση αυτού του 
φαινομένου, έχουμε αναπτύξει μια πλήρη γκάμα αδιάβροχων 
παιχνιδιών με κύριο σκοπό να ψυχαγωγούν το παιδί 
εκπληρώνοντας παράλληλα την καθημερινή του ρουτίνα.Το 
μπάνιο. Με το ιστιοφόρο μας, που επιπλέει, τα παιδιά μπορούν να 
φανταστούν ότι ταξιδεύουν ομαλά στο βαθύ μπλε ή 
αντιμετωπίζουν γενναία καταιγίδες.

Φελλός Παιχνίδια μπάνιου

Όλες οι φωτογραφίες είναι εικονογραφίσεις για τις ανάγκες του καταλόγου. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρά χρωματικά

elou yacht boat

1x 1x1x

810470 

 180 x 90 x 115 mm   12 
 5600335810470 18m+



Ποιος είπε ότι η ώρα του μπάνιου πρέπει να είναι βαρετή και 
χωρίς γεγονότα. Στοχεύοντας στην αντιμετώπιση αυτού του 
φαινομένου, έχουμε αναπτύξει μια πλήρη γκάμα αδιάβροχων 
παιχνιδιών με κύριο σκοπό να ψυχαγωγούν το παιδί 
εκπληρώνοντας παράλληλα την καθημερινή του ρουτίνα.Το 
μπάνιο. Με το ιστιοφόρο μας, που επιπλέει, τα παιδιά μπορούν να 
φανταστούν ότι ταξιδεύουν ομαλά στο βαθύ μπλε ή 
αντιμετωπίζουν γενναία καταιγίδες.

Φελλός Παιχνίδια μπάνιου

Όλες οι φωτογραφίες είναι εικονογραφίσεις για τις ανάγκες του καταλόγου. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρά χρωματικά

elou tanker boat

810494 

 180 x 90 x 115 mm   12 
 5600335810494 18m+

1x 1x1x





Η αντίληψη του χώρου και η αισθητηριακή διέγερση ξεκινούν 
από την κούνια. Βασίζοντας τον σκοπό της σε αυτή την 
προϋπόθεση, αυτή η αψίδα μωρού έρχεται με τρεις φίλους 
συνδεδεμένους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η αλληλεπίδραση 
παιδικών αντικειμένων σκοπεύει να βοηθήσει στην πρώιμη 
ανάπτυξη της όρασης και της ακοής του μωρού μέσω του 
χρώματος, του ήχου, της υφής και της κίνησης.

Φελλός, ξύλο, μέταλλο, βαμβάκι Βρεφικά παιχνίδια

Όλες οι φωτογραφίες είναι εικονογραφίσεις για τις ανάγκες του καταλόγου. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρά χρωματικά

elou baby arch

1x

810012 

 550 x 300 x 475 mm   4 
 5600335810012 0m+





Φελλός, κερί Επιμορφωτικό

Όλες οι φωτογραφίες είναι εικονογραφίσεις για τις ανάγκες του καταλόγου. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρά χρωματικά

elou crayons

    57 x 40 mm
 120 x 120 x 80 mm   12 
 5600335810982

    57 x 40 mm
 100 x 100 x 80 mm   36 
 5600335811002 24m+

Η ζωγραφική και η έκφραση μέσω του σχεδίου είναι πάντα καλή για τα παιδιά. Τα κραγιόν απο φελλό Elou είναι ιδανικά για να τα 
μεταφέρετε μαζί σας. Μια μικρή βαμβακερή τσάντα σας επιτρέπει να μεταφέρετε τα διαφορετικά χρώματα οπουδήποτε. 
Προσαρμοσμένα  για μικρά χέρια, αυτά τα κραγιόν που μοιάζουν με βελανίδι φτιαγμένα από φυσικό κραγιόν και φελλό βοηθούν 
στη βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων και κάνουν το σχέδιο μια διασκεδαστική και δημιουργική στιγμή για κάθε παιδί.

6x

810982 811002 

4x

a) b) c)



τα παιχνίδια της Εlou είναι πιστοποιημένα από την SGS

100% Οικολογικά
Βιώσιμα
Κατασκευασμένα
στην Πορτογαλία

A B O U T  C O R K
fellos.gr
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