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NOVÉ
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1.	 660016	Traktor	s	předním	nakladačem
2 barvy asort: zelená a červená Rozměry: 24x10x10,5 cm 

3.	 660020	Stavební	stroje
3 modely asort: 
bagr se zadní a přední lžící
bagr se zadní lžící a vidlemi
bagr se zadní lžící a kleštěmi
Rozměry : 32,5 x 10 x 10,5 cm 

5.	 660019	Stavební	stroje	velké
3 modely asort: nakladač s přední lžící, nakladač 
s kleštěmi, nakladač s hrablem
Rozměry: 34,5x11,6x15 cm 

7.	 660014	Kamion	na	přepravu	aut
vč. 6 kovových aut a dopravního značení,
rozměry kamionu: 48,8 x 15,7 x 10 cm 

2.	 660017	Traktor	s	předním	nakladačem	/	lžící	/	kleštěmi	
 Barva: oranžová, rozměry: 24x10x10,5 cm

4.	 660018	Traktor	s	přívěsem
4 modely asort: 
červený traktor s hráběmi, zelený traktor se sklápěčkou 
červený traktor s pluhem, červený traktor s lisem 
Rozměry: 40x10,6x10,5 cm 

6.	 660021	Sklápěčka	a	míchačka
asort: Sklápěčka: 35,2x12,5x16,3 cm Míchačka: 
38x12,5x17,3 cm (žlutá)

8.	 660015	Kamion	na	přepravu	aut	„Jumbo“	
vč. 10 kovových aut a dopravního značení,
rozměry kamionu: 63,5 x 21 x 12 cm 

10.	660376	Parkovací	garáž	37,5	x	21	x	38	cm
včetně 3 aut, tři patra, benzínová stanice, myčka, 
výtah, opravna. Každý kus v dárkovém balení. 
Není vhodné pro děti do 3 let. 

9.	 660312	Koberec	„Dopravní	hřiště“	
	 126	x	59	cm

Včetně 24 dopravních značek a 5 autíček
V dárkovém kartonu, 12 ks v displeji
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NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

1.	 602354	Plyšový	medvěd	42	cm
3 barvy asort, světle hnědá, bílá, tmavě hnědá

3. 630369	Dřevěná	kuchyňka	vč.	příslušenství
rozměry: 70 x 34 x 104 cm, nastavitelná výška 
(98-104 cm), vč. trouby, s osvětlenou varnou 
deskou (2 x 1,5V AA baterie - nejsou součástí), 
myčka, nerezová sada nádobí: hrnec s pokličkou, 
pánev, šlehací metla a dřevěná vařečka, 
v dárkovém balení

2.	 602356	Plyšový	medvěd	100	cm
3 barvy asort: tmavě hnědá, světle hnědá, krémová

8.	 613491	Podložka	na	malování	vodou
rozměry: 48 x 57 cm, umožňuje 4-barevné malování, 
vč. 1 vodního pera, 1 podložky, návodu a předloh,
bezstarostné malování s naprosto neškodným materiálem. 
Voda zbarví podložku. Obrázky zmizí, jakmile uschnou. 
Podporuje jemnou motoriku, kreativitu a koncentraci.
v dárkovém balení

9.	 613497	Kouzelná	tabulka,	37	x	31	cm
2 barvy asort: zeleno/modrá, červeno/žlutá
vč. 4 razítek a magnetického pera, malovací tabulka je 
rozdělena do 4 barevných políček v dárkovém balení

7.	 635040	Hrací	sada	ve	stoličce	z	plastu
4 modely asort: kuchyňka, dílenský stůl, kosmetický stolek, 
doktor. Rozměry: 27 x 47 x 37 cm, bohaté příslušenství

5.	 613288	Kreslicí	tabule	„Multi“
Rozměry tabule: 63 x 43 x 112 cm, 
plocha tabule: 40 x 53,5 cm
otočná tabule: křídová tabule a magnetická bílá tabule, 
vč. bílé a barevné křídy, role papíru, magnety 
(26 písmenek, 10 číslic, 5 početních značek), houba

6.	 635007	Mini-pracovní	stůl	
	 65	x	47	x	10	cm

vč. 50-dílného příslušenství, 
bateriový provoz, každá 
sada v barevném 
dárkovém balení

4.	 630373	Dřevěná	pokladna
rozměry: 26 x 16,5 x 16 cm,
vč. 2 platebních karet a papírové 
roličky účtenek
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6.	 613330	Elektronická	hrací	podložka	„Move	&	Groove“,	
velikost cca. 95 x 95 cm, s disco-světlem, 5 různých písní v pozadí, 
5 různých LED-osvětlení, 5 různých speciálních zvukových efektů, 
s extra přípojkou pro hudební nástroje, bateriový provoz (4x 1,5V AA 
nejsou součástí balení), v dárkovém balení (50 x 40 x 8,5 cm)  

5.	 613328	Elektronická	hrací	podložka	2	v	1	
„Klávesy	+	bicí“,	
velikost cca. 90 x 69 cm, 13 různých nástrojů, 
4 různých melodií s extra přípojkou pro hudební 
nástroje, bateriový provoz (4x 1,5V AA nejsou 
součástí balení), v dárkovém balení 
(47 x 33 x 7,5 cm) 

4.	 613329	Elektronická	hrací	podložka	„Klávesy“,	
velikost cca. 90 x 70 cm, s funkcí karaoke a mikrofonem, 
8 různých nástrojů, 4 různé zvuky bubnu, s extra přípojkou pro 
hudební nástroje, 3 různé Scratch-zvuky, bateriový provoz 
(4x 1,5 V AA není součástí balení), v dárkovém balení 
(47 x 33 x 7,5 cm) 

1.	 613029	3D	Puzzle,	100	dílů,	
velikost: 31 x 23 cm 3 modely asort: domácí 
zvířata, Afrika a podvodní svět v barevném 
dárkovém balení

3.	 613020	3D-Puzzle	„National	
Geographic“	500	dílů	
velikost: 61 x 46 cm 3 modely asort: 
vodní želva, žralok, tygr v barevném 
dárkovém balení

2.	 613027	3D	Puzzle	500	dílů
Velikost: 61x46 cm
3 modely asort: divoké kočky, mořský svět, 
Afrika V barevném dárkovém kartonu



5

3.	 632880	Písmena	na	vanu	„ABC“
z pěny EVA, 36 dílů,
po namočení drží na hladkých plochách

5.	 612671	Vybarvovací	taška,	
2 modely asort, velikost: 27 x 27 x 5 cm, 
6 fix, balení blister 

8.	 612558	Kreativní	malovací	sada	„Hrnek“
1 hrnek 300 ml, 6 barev (červená, žlutá, modrá, 
zelená, bílá, černá) + 1 štětec. 3 modely asort, 
v dárkovém balení

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

1.	 613210	Teleskop	41	cm
zvětšení 20 x /40 x /60 x, 
čočka 30 mm, 
včetně stativu, 
v kartonu 
s průhledem

2.	 613208	Mikroskop	-	sada	100	-	750	x	zvětšení,	
čočka 8 x, 25 x, 42 x, se světlem a různým 
příslušenstvím, v kartonu s průhledem

4.	 613630	Lékařský	kufřík		
rozměry: 25,2 x 18 x 8 cm                                                   
vč. obsáhlého příslušenství jako např.:  stetoskop, náplast, injekční 
stříkačka, pinzeta, teploměr, různé ochranné oděvy atd. 

2.	 613027	3D	Puzzle	500	dílů
Velikost: 61x46 cm
3 modely asort: divoké kočky, mořský svět, 
Afrika V barevném dárkovém kartonu

6.	 612580	Vánoční	malířská	sada,	
4 různé modely asort, obsahuje: 4 figurky, 
1 štětec a 6 různých barev (černá, bílá, 
zelená, modrá, červená, žlutá), balení blistr

7.	 612589	Vánoční	malířská	sada	„Hrnek“
Obsahuje: 1 hrnek 300 ml, 6 tekutých barev 
(červená, žlutá, modrá, zelená, žlutá, bílá),
1 x štětec. V dárkovém balení
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3.	 615312	Kovová	stavebnice	
3 různé sety asort: nákladní auto/džíp, 
závodní auto, stavební auta, každá sada 
v dárkovém balení (39 x 26 x 6,5 cm)  

7.	 613128	Bublifuk	
	 „Frozen“,	60	ml

včetně hry, display 36 ks

6.	 613176	Bublifuk	
	 „Minnie“	60	ml,

včetně hry, display 36 ks

12.	613145	Bublifuk	„Minions“	60	ml
včetně hry, display 36 ks

4.	 613185	Bublifuk	„Bubbles“	
	 60	ml

včetně hry, display 36 ks

11.	 613177	Bublifuk	
	 „Šmoulové“	60	ml

včetně hry, display 36 ks

10.	613170	Bublifuk	
	 „Hello	Kitty“	60	ml

včetně hry, display 36 ks 

13.	613186	Bublifuk	„Bubbles“	60	ml
včetně hry, display 36 ks

14.	613178	Bublifuk	300	ml	
včetně hry, display 12 ks

5.	 613155	Bublifuk	
	 „Spiderman“	60	ml

včetně hry, display 36 ks

8.	 613212	Bublifuk	
	 „Finding	Dory“	60	ml

včetně hry, display 36 ks

9.	 613214	Bublifuk	
	 „The	Good	Dinosaur“	60	ml

včetně hry, display 36 ks

2.	 632946	Supermarket-pokladna,	
velikost: 36 x 17 x 18,2 cm, 2 barvy asort: 
růžová a zelená, bateriový pohon, vč. zvuku a 
světla. Obsah: pokladna, scanovací přístroj, 
váha, výrobky k nákupu, nákupní košík, 
papírové peníze, kreditní karta, 
každá pokladna balená v kartonu s průhledem

1.	 613578	Křídy	na	chodník	11	x	2,5	cm
20 ks v kyblíku
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2.	 619266	Párty	překvapení	50	cm,	
pomocí stlačeného vzduchu je vystřeleno 
mnoho kovových girland a konfet do výšky 
6 - 8 m, vhodné ven i do interiéru, 
12 ks v display

1.	 619211	Párty-překvapení	16	cm
pomocí pružiny je vystřeleno více než 
20 barevných girland do výšky 4 – 6 m, 
24 ks v display

3.	 619216	Party	překvapení	
	 „Pivo“	23	cm

Tlak vzduchu vystřelí zlaté konfety 
do výšky 3-5 m 24 ks v displeji

4.	 619329	Svítící	brýle
obsahuje: 2 svítící tyčinky, 
1 spojku a 2 nožičky

5.	 619303	Svítící	tyčinka	15	cm	
s	háčkem	a	provázkem,	
4 barvy asort, doba svícení 
6 hodin, 12 ks v display

6.	 619335	Svítící	
	 náušnice

obsahuje: 4 svítící 
tyčinky a 4 háčky 
do uší

7.	 619328	Svítící	čelenka
obsahuje: 2 svítící uši

8.	 619317	Svítící	brčka	23	cm	–	bal.	6	ks
4 barvy asort

9.	 619315	Svítící	koktejlová	
	 míchátka		21	cm	–	bal.	8	ks

4 barvy asort

10.	619322	Svítící	maska	4	modely
Včetně 4 svítících tyčinek, 
24 ks v displeji
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1.	 619323	Svítící	maska	„Halloween“	
vč. 4 svítících tyčinek, 4 modely asort: 
netopýr, duch, dýně, lebka, 24 ks v 
display  

9.	 619161	LED-balónky	
	 „Halloween“	

balení 5 ks, délka svícení 
cca. 20 hod. 
20 balení v display  

10.	619162	LED-	balónky	„Valentin“
 balení 5 ks, délka svícení cca. 20 hod., 

20 balení v display      

11.	 619163	LED-nafukovací	balónky	„zlaté	a	stříbrné“
balení 5 ks, délka svícení cca. 20 hod.,  
20 balení v display  

12.	619164	LED-	balónky	„Pastell“
balení 5 ks, délka svícení
cca. 20 hod., 20 balení v display  

2.	 619304	Svítící	tyčinka	24,5	cm
4 barvy asort, svítí až 24 hodin, 
display 12 ks

3.	 619316	Svítící	
	 tyčinka	25	cm

tříbarevná, svítí 
až 6 hodin

4.	 619310	Svítící	náramky	20	cm
obsahuje: 15 náramků a 15 spojek, 
5 barev v tubě asort

5. 619325 
	 Svítící	vrtule
 se 3 svítícími tyčinkami

6.	 619330	Svítící	rohy
obsahuje: 2 rohy, 
1 gumový pásek 
a 1 spojku

7.	 619321	Svítící	tyčinka	
	 15	cm	–	bal.	4	ks

S háčkem a provázkem, 
4 barvy asort, 
Doba svícení až 12 hodin

8.	 619319	Svítící	tyčinka	
	 24,5	cm	–	bal.	4	ks

4 barvy asort, 
doba svícení až 
12 hodin
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NOVÉ

NOVÉ

12.	619164	LED-	balónky	„Pastell“
balení 5 ks, délka svícení
cca. 20 hod., 20 balení v display  

4.	 610041	Stolní	hokej
rozměry: cca 51 x 31 x 10 cm, 2 speciální 
hokejky, 2 puky, 2 branky, 2 počítadla,
dárkové balení

3.	 610039	Stolní	kulečník
rozměry: cca 52 x 31 x 10 cm, obsahuje 2 tága, 
 1 křídu, 1 sadu koulí a 1 trojúhelník, 
dárkové balení

6.	 610048	Multifunkční	stůl	10	v	1	
Multifunkční stůl 10 v 1 fotbal, kulečník, hokej, black jack, šachy, 
backgammon, stolní tenis, shuffle board, dáma, bowling 
Rozměry: 107 x 61,2 x 80 cm Příslušenství: 
3 fotbalové míčky, 2 tága, 1 trojúhelník, 1 sada kulečníkových koulí, 
2 křídy, 3 míčky na stolní tenis, 1 síťka, 2 pálky, 1 set kostek (5 kusů), 
1 balíček hracích karet, 1 set shuffle puků, 10 špendlíků, 1 koule    
1 set šachových figurek, 1 set dáma, 2 puky

2.		610040	Stolní	fotbal
rozměry: cca 51 x 31 x 10 cm, 
12 hráčů, 4 tyče, 2 míčky, dárkové balení

1.		631109	Skákací	zvíře
3 modely asort: 
Kráva: 53 x 28 x 48 cm 
Pes: 64 x 28 x 42 cm 
Dinosaurus: 62 x 30 x 48 cm 
s pumpičkou, v dárkovém balení

5.	 610042	Stolní	fotbal,	
	 Stolní	hokej,	Stolní	kulečník
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6.	 650133	Koloběžka	ocel/hliník	skládací
řídítka výškově stavitelná od 
72,5 cm do 83 cm, plocha pro 
chodidlo: 390 x 98 mm, 
kola 120 mm PVC, dárkové balení

4.	 623502	Elektrická	čtyřkolka	„Runner“
rozměry: 60 x 43 x 43 cm, barva: červená,
vč. baterie (6V) a nabíječky, do 25 kg

5.	 623504	Elektrická	čtyřkolka	„FORCE“
rozměry: 69,5 x 46,2 x 47,8 cm, barva: černá/zelená,
vč. baterie (6V) a nabíječky, do 25 kg, pojízdná vpřed i vzad

3.	 623503	El.	čtyřkolka	„Wild“
velikost vozidla: 70,5 x 43,7 x 48,9 cm, pojízdné dopředu a 
dozadu, bateriový provoz (baterie 6V - 1,3 Ah + 6V nabíječka), 
každý kus v barevném kartonu, vhodné pro děti od 1,5 let

1.	 623062	Šlapací	traktor	„ROLLY	KID“	
traktor s přívěsem modrý 140 x 43 x 51 cm, otevírací kryt motoru, 
klakson integrovaný do volantu, pogumované šlapky, 
vhodné pro děti od 2,5 let 

2.	 623510	Elektrická	tříkolka	„Policie“
rozměry: 64 x 32 x 42 cm, 
vč. baterie (6V) a nabíječky, do 25 kg

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ
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6.	 650133	Koloběžka	ocel/hliník	skládací
řídítka výškově stavitelná od 
72,5 cm do 83 cm, plocha pro 
chodidlo: 390 x 98 mm, 
kola 120 mm PVC, dárkové balení

NOVÉ

2.	 562043	Škrabka	na	led	„Metal“	–	
4 barvy asort

4.	 561007	Dřevěné	sáňky	„Lavina“
cca 125 cm, se zahnutým držadlem, 
včetně popruhu

5.	 561011	Ohrádka	na	sáňky
 s kroužky

6.	 561012	Popruh	pro
	 sáňky	s	karabinou

3.	 561014	Dřevěné	sáňky	2-místné
Délka cca 110 cm, z bukového dřeva

7.	 561046	Sněžný	kluzák	
„Aktion“	s	úchytem,	
barvy asort

8.	 561040	Sněžný	talíř	„Superstar“
s úchyty, Ø cca 60 cm 

9.	 561053	Sněžný	talíř	„Meteor“
průměr cca 60 cm, 4 barvy asort:
černá, modrá, zelená a červená

10.	561054	Sněžný	talíř	„Supernova“
průměr cca 60 cm, 4 barvy asort:
černá, modrá, zelená a červená

11. 561030 Plastový bob 
	 s	brzdou	a	popruhem

1.	 531018	Elektronické	šipky
1-16 hráčů, 1 LCD displej, 27 her, 
100 herních variant,
zvukové efekty, včetně 12 šipek (10 g) + 
100 náhradních hrotů



Vedoucí prodeje 
NONFOOD pro ČR
Milan	Hanák
Všechromy – centrála
Tel.: +420/323/610 507
Fax.: +420/323/610 584
Mobil: +420 602 674 049
e-mail: hanak@vog.cz

Regionální
vedoucí prodeje
Michal	Skopal
sev. a již. Morava
Tel.:  +420/581/212 251 
Fax:  +420/581/212 251
Mobil: +420/608/223 337
e-mail:
michal.skopal@email.cz

Regionální
vedoucí prodeje    
Petr	Dědina
Čechy
Tel.:  +420/387/319 245
Fax:  +420/387/319 245
Mobil: +420/602/130 619
e-mail:
petr.dedina@tiscali.cz

Key-Account-Manager SR:  
Miloš	Pančík
Mobil: +421 948 128 005
Tel: +421 2 32 141 841 
Fax.: +421 2 32 141 843 
e-mail: 
milos.pancik@vog.sk

Obchodný zástupca
Jaroslav	Melega
Mobil: +421 948 338 912
e-mail: melega@vog.sk

nabízí	kvalitní	výrobky
Se	svojí	skladovou	kapacitou	více	než 85.000
paletových	míst	zaručuje	VOG	řádné	dodávání	do
obchodní	sítě ve všech	zemích,	kde	působí.

Všechromy 43
251 63 Strančice
Telefon - ústředna: +420/323/610 511
NONFOOD přímý: +420/323/610 510
Fax: +420/323/610 584
E-Mail: vog@vog.cz

-	ve	službách	obchodu

s.r.o.

Rožňavská	12,	SK-821	04	Bratislava 
Tel.: +421-2-32141841, Fax: +421-2-32141843
E-Mail: office@vog.sk 

s.r.o. 


