
za naročila do konca leta

do 1.000 EUR
na izbrano učilnico

Prihranite



5.040 EUR + DDV         4.540 EUR + DDV

500 EUR
prihrankaUnoBean učilnica

izjemno odporna 
mizna plošča

robustna in 
stabilna miza

kavelj in mreža 
za šolske torbe 
in pripomočke

28 miz 
UnoBean

28 stolov 
PantoSwing - 

Lupo
odlična ledvena 

podpora

piggy-back mehanizem za 
nalaganje stola na mizo

Nekaj možnih postavitev:

V ceno je vključenih 28 miz in 28 stolov.



5.712 EUR + DDV         4.912 EUR + DDV

800 EUR
prihrankaTriTable učilnica

drsniki za različne 
vrste tal

28 stolov 
PantoSwing 

- Lupo

28 miz 
TriTablenaložljivo do 8 miz

lahka in mobilna 
miza

90° kot omogoča 
raznolike postavitve

občutek 
sedenja 

na zračni 
blazini

Nekaj možnih postavitev:

V ceno je vključenih 28 miz in 28 stolov.



6.694 EUR + DDV         5.694 EUR + DDV

1.000 EUR
prihranka

Shift+ učilnica

28 stolov 
PantoSwing - 

Lupo

4 Hokki® 
stolčki

naložljivo do 6 
miz

28 miz 
Shift+ 
Base

1 miza
TriUnion

mobilna miza za 
delo stoje

konveksna in konkavna 
oblika mize

Nekaj možnih postavitev:

lahka, mobilna 
in varna miza

vabi k druženju in 
pogovoru

V ceno je vključenih 28 miz, 28 stolov, 4 Hokki® stolčki ter 1 miza za delo stoje.



65 EUR 
Cena ne vsebuje DDV in dostave.

ORANŽNA
(C032)

SVETLO RDEČA
(C037)

TEMNO RDEČA
(C027)

VIJOLIČNA
(C036)

SVETLO MODRA
(C030)

TEMNO ZELENA
(C034)

SVETLO ZELENA
(C033)

ČRNO SIVA
(C073)

130 EUR 
Cena ne vsebuje DDV in dostave.

NAROČILNICA

Fiksne višine stolov so 31 cm, 38 cm, 46 cm, 51 cm in 62 cm. Nastavljivi višini stola sta:                         
Velikost S (ima nastavljivo višino od 38 cm do 50 cm)                         
Velikost M (ima nastavljivo višino od 50 cm do 68 cm)

Hokki+®Hokki®

V SIVA POLJA PRED IZBRANO VIŠINO VPIŠITE ŠTEVILO HOKKI® STOLČKOV, KI JIH ŽELITE NAROČITI

TEMNO MODRA
(C029)

Inovatio d.o.o., Ulica heroja Bračiča 6, 2000 Maribor 
E: contact@inovatio.si, T: 00386 (0)2 828 00 54, W: http://www.inovatio.si

BELA
(C031)

31 cm 38 cm 46 cm 51 cm 62 cm S M

31 cm 38 cm 46 cm 51 cm 62 cm S M

31 cm 38 cm 46 cm 51 cm 62 cm S M

31 cm 38 cm 46 cm 51 cm 62 cm S M

31 cm 38 cm 46 cm 51 cm 62 cm S M

31 cm 38 cm 46 cm 51 cm 62 cm S M

31 cm 38 cm 46 cm 51 cm 62 cm S M

31 cm 38 cm 46 cm 51 cm 62 cm S M

31 cm 38 cm 46 cm 51 cm 62 cm S M

31 cm 38 cm 46 cm 51 cm 62 cm S M

Ime in priimek: E-mail:

Poštna številka in kraj: Podpis:

Ulica in hišna številka: Telefonska številka:

Datum: Žig:



HOKKI® STOLČEK ZA AKTIVNO UČENJE

Hokki® 31 cm 
Za telesno 
višino pribl. 
108-121cm

Hokki® 38 cm 
Za telesno 
višino pribl. 
133-159cm

Hokki® 51 cm 
Za telesno 
višino pribl. 
174-207cm

Hokki® 62 cm 
Za telesno 
višino nad 
175cm H

ok
ki

Zakaj izbrati Hokki® stolček?

• omogoča gibanje med sedenjem (dinamično sedenje)

• omogoča vrtenje za 360 ° (vsestranska uporaba) 

• premika se neslišno (varen zaradi protizdrsne podlage)

• je dober trening za ravnotežje (krepi hrbtne mišice)

• spodbuja k pravilni drži telesa (pri sedenju se uporablja celotno telo)

• je motivacija za delo (povečuje koncentracijo in spodbuja kreativnost)

• lahek za prenašanje ter hkrati čvrst (vzdržljiv na udarce in padce)

Hokki+® S 
Višina nastavljiva 
s plinsko vzmetjo 
od 38 do 50 cm

Hokki® stolček na naravni način spodbuja pravilno držo, povečuje koncentracijo, 
zmanjšuje distrakcije in je odličen za malčke, kateri se šele učijo loviti ravnotežje.

Hokki+® M
Višina nastavljiva 
s plinsko vzmetjo 
od 50 do 68 cm

• AGR certifikat za zdravo hrbtenico

• LGA certifikat (testiranje na škodljive snovi)

• več kot milijon prodanih

• dizajn britanskega oblikovalca Johna Hardinga

Hokki® 46 cm 
Za telesno 
višino pribl. 
159-188cm
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10 + 1
brezplačno

Poljubne 
barve in 
višine

650 EUR 
+ DDV

HOKKI® stolčkov fiksne višine

Promocijske cene

31 
cm

11 

Hokki® stolčkov 

38 
cm

46 
cm

51 
cm

62 
cm



Inovatio d.o.o.

Ulica heroja Bračiča 6

SI-2000 Maribor

W: www.inovatio.si
E: contact@inovatio.si

T: 02/828 00 54

Prodaja: 
Daniela 031/555 229

Brezplačni 3D izris

Nudimo brezplačni 3D izris 
vaše učilnice z inovativnim 
VS pohištvom.

Pripomočki za naravoslovne 
predmete

26,00 EUR + DDV

26,00 EUR + DDV

26,00 EUR + DDV

26,00 EUR + DDV

* Strošek dostave in postavitve v prostor ni vštet v ceno.


