
Δ. Κλειδάς & Σια: αναγνωρίζεται στο χώρο του 
εκπαιδευτικού υλικού από το 1979
Στο επίκεντρο της δέσμευσής μας είναι η διάθεση κατάλληλου 
υλικού προσαρμοσμένου σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης του 
παιδιού, τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο. Στην επιλογή των 
προϊόντων μας συμπεριλαμβάνονται εκπαιδευτικά παιχνίδια 
λιανικής πώλησης και ειδικά θεραπευτικά-εκπαιδευτικά-πακέτα.

Η επιλογή της ποιότητας και της εκπαιδευτικής αξίας των 
προϊόντων μας σημαίνει επένδυση στο μέλλον των παιδιών !!! 

Παιδαγωγικό Παιχνίδι λοιπόν  
και κατά τη διάρκεια των διακοπών !!!
Από το 1979 η εταιρεία μας συμβάλλει ενεργά με τα προϊόντα 
της σε Νηπιαγωγεία, Παιδικούς σταθμούς, σχολεία Ειδικής 
Αγωγής & άλλους φορείς, Δημόσιους & ιδιωτικούς, στην 
εκπαιδευτική πρόοδο & την διαμόρφωση της προσωπικότητας 
των παιδιών με παιδαγωγικά παιχνίδια κατασκευασμένα από 
ασφαλή & φιλικά στο περιβάλλον υλικά. 

Η εκπαιδευτική-μορφωτική διαδικασία μπορεί να είναι το ίδιο 
ή & περισσότερο αποτελεσματική όταν υλοποιείται με όρους 
διασκέδασης & ψυχαγωγίας μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον 
όπως αυτό των ξενοδοχείων κατά την διάρκεια των διακοπών. 

Με την γνώση τους & την εμπειρία τους οι άνθρωποι της 
εταιρείας είναι σε θέση να δημιουργούν ολοκληρωμένες 
προτάσεις οι οποίες μπορούν, είτε σε κλειστό και στεγασμένο, 
είτε σε εξωτερικό χώρο, να δημιουργήσουν επί πλέον συνθήκες 
ψυχαγωγίας με δημιουργική απασχόληση ακόμη και για μεγάλα 
παιδιά!!!

Επιλέξτε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν και επικοινωνήστε 
μαζί μας για την αποστολή οικονομικής προσφοράς. Πέρα από 
τον κατάλογο που κρατάτε στα χέρια σας, επισκεφτείτε την ιστο-
σελίδα μας www.kleidas.gr οπου θα βρείτε ενδιαφέρουσες ιδέες.

Επικοινωνία:

Δ. Κλειδάς & Σία  «Το Παιδαγωγικό Παιχνίδι»
Κάνιγγος 5 (Πεζόδρομος) 106 77 Αθήνα
Τηλ.: 210 52.37.595, 210 52.37.502  •  Fax: 210 52.01.984
Email: kleidas@ath.forthnet.gr  •  Iστοσελίδα: www.kleidas.gr

Matériel
éducatif2014

90 jeux d’éveil et d’apprentissage 
Pour accompagner et faire  
g rand i r tous les enfants 

Sélection Accompagnement du handicap Εμπειρία και γνώση  
στο χώρο της εκπαίδευσης 
Προϊόντα  που συμβάλλουν ενεργά στην εκπαιδευτική 
πρόοδο, διασκέδαση και ευτυχία κάθε παιδιού!

Τουνελ 
373081

Ποδήλατο 3-6 ετών 

Τρίκυκλο 414

Πατίνι 3-5 ετών 556

Δίσκοι αφής 
2117

Πέτρες ισορροπίας 
2120-21

Σκι για 2 παιδιά 
2108

Σβούρα 
2100

Ξυλοπόδαρα 
με χέρι 

2195

Παιχνίδι Go-Go 2138

Roller 
2266

Αερόστατο 
2302

Παιχνίδι 
στόχος 
2907

Ταξί 2 θέσεων 4-8 ετών 462

Ποδήλατο 4-7  ετών 553

Τρίκυκλο 3-6 ετών 451 & 493

Τρίκυκλο 3-6 ετών 551

Εκσκαφέας άμμου 62500

Ακρόπολη 9999

Παζλ

Τοπίο νησιού 99990

Floor surfer 2168

2169 Παιχνίδι 
ισορροπίας 

Τραμπολίνο 
373083

Φανάρι 
19250

Σετ κυκλοφοριακής αγωγής 19253

Κράνος 
19255

Plasma car 951

Μαξιλαράκια εξωτερικού χώρου 
ΒΝ0150 Μαξιλαράκια για εσωτερικό και 

εξωτερικό χώρο SP2287

Κυκλικό ποδήλατο 62600

Roller 
2267

Τραμπολίνο 2400

558

Ταξί 3 θέσεων 4-8 ετών  468

Ταξί 2 θέσεων 554

Παιχνίδια εξωτερικού χώρου Η φυσική αγωγή βοηθάει τα παιδιά να αναπτύξουν πολλές δεξιότητες και να ανακαλύψουν τι μπορεί να κάνει το σώμα τους.  Αποκτούν αυτογνωσία ελέγχουν τις φοβίες τους αλλά και 
τα συναισθήματά τους.

Παιχνίδια εσωτερικού χώρου

Εξοπλισμός

Παιχνίδια εξωτερικού χώρου



Παζλ 

Χαμηλό κουτί βιβλίων 4 τμημάτων 
372458

Μαγνητική σύνθεση πουφ 
SP2293

Μεγάλη αποθηκευτική μονάδα 
372073-74

Aποθηκευτική μονάδα 
372075

Σπιτάκι 
372055

Μαξιλαράκια συναισθημάτων 
SP0190 & SP0191Τραπέζι κουζίνας 

371200

Καθρέφτης 
άθραυστος 

τοίχου 
371235

Μαγνητικό κάθισμα “μολύβι” 
SP2291

Μαγνητική σύνθεση πουφ 
SP2294

Βελουτέ μαξιλάρι αστερίας 
FC0007

Βελουτέ μαξιλάρι φάλαινα 
FC0009

Βελουτέ μαξιλάρι χταπόδι 
FC0005 

Βελουτέ μαξιλάρι κάβουρας 
FC0008

Πολυεπίπεδο 
πάρκινγκ 
371015

Πάγκος 
μαραγκού 
345450

Κάστρο 
522504

Καραμέλες XL 
25511

Σετ κατασκευών 
523111

Σετ κατασκευών 
από μαλακό 
πλαστικό 
523132

Σετ γιγάντια τουβλάκια 
523171

Κολυμβητήριο 522877 Ποδόσφαιρο 522879

Ξύλινο 
καρεκλάκι 
φαγητού 
531

Ξύλινο ορθογώνιο 
τραπεζάκι  
512

Πολυθρόνα-πουφ μπλε 
372863

Τραπεζάκι με 
επιτραπέζια 
27010

Καναπές πράσινος 
372884

Ξύλινο 
ανατομικό 
καρεκλάκι  
529

Ψάρεμα XL 25513 Δεντράκι ισορροπίας XL 25514

Συρταριέρα με 15 συρτάρια 
372473

Τραπεζάκι 
ημικυκλικό 

523

Τετράγωνη πισίνα 
387469 & 387471

Επιπλα κουκλόσπιτου 
“τραπεζαρία” 
525018

Σετ οικογένεια 
525020

Έπιπλα κουκλόσπιτου “σαλόνι” 
525021Κουκλόσπιτο 

370200

Επιπλα κουκλόσπιτου 
“κρεβατατοκάμαρα” 
525030

Ξύλινα στρογγυλά σκαμπό  
371248

Μαξιλαράκια για εσωτερικό και 
εξωτερικό χώρο  SP2287 Ξύλινο 

καρότσι 
522459

Μωρό Αφρικανός-
Αφρικανή 

333268-333269

Μωρό Ευρωπαίος - 
Ευρωπαία 

333272-333273

Μωρό Ασιάτης 
Ασιάτισσα 
333270-333271

Σετ 
πρωινού 
333236

Ψάρια 
345065

Φρούτα 
345049

Ξύλινο σπιτάκι 
πολαπλών χρήσεων 

523022 Κουζίνα Primula 340N

Ξύλινο 
μαγαζάκι
085

Πάνινη κούκλα 
52001 & 52002

Φάρμα 522642

Εξοπλισμός Παιχνίδια εσωτερικού χώρουΈνας σωστά σχεδιασμένος χώρος βοηθάει πάντα στην ανάπτυξη και εκπαίδευση των παιδιών. Τα παιδιά ανεξαρτήτου ηλικίας πρέπει να είναι σε θέση να αναπτυχθούν ελεύθερα σε έναν οργανωμένο χώρο, να ψυχαγωγηθούν 
και να διασκεδάσουν. Γι’ αυτό το λόγο ο εξοπλισμός που προσφέρουμε αποτελεί ένα αρμονικό, φιλικό περιβάλλον για όλα τα παιδιά μικρά και μεγάλα!

Ρεαλιστικά μικροέπιπλα για συμβολικό παιχνίδι συνοδευόμενα από μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ. Διεγείρουν 
τη φαντασία των παιδιών και ενθαρρύνουν το ομαδικό παιχνίδι αναπτύσσοντας την επικοινωνία αλλά και 
κοινωνικές δεξιότητες. 
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Δ. Κλειδάς & Σια: αναγνωρίζεται στο χώρο του 
εκπαιδευτικού υλικού από το 1979
Στο επίκεντρο της δέσμευσής μας είναι η διάθεση κατάλληλου 
υλικού προσαρμοσμένου σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης του 
παιδιού, τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο. Στην επιλογή των 
προϊόντων μας συμπεριλαμβάνονται εκπαιδευτικά παιχνίδια 
λιανικής πώλησης και ειδικά θεραπευτικά-εκπαιδευτικά-πακέτα.

Η επιλογή της ποιότητας και της εκπαιδευτικής αξίας των 
προϊόντων μας σημαίνει επένδυση στο μέλλον των παιδιών !!! 

Παιδαγωγικό Παιχνίδι λοιπόν  
και κατά τη διάρκεια των διακοπών !!!
Από το 1979 η εταιρεία μας συμβάλλει ενεργά με τα προϊόντα 
της σε Νηπιαγωγεία, Παιδικούς σταθμούς, σχολεία Ειδικής 
Αγωγής & άλλους φορείς, Δημόσιους & ιδιωτικούς, στην 
εκπαιδευτική πρόοδο & την διαμόρφωση της προσωπικότητας 
των παιδιών με παιδαγωγικά παιχνίδια κατασκευασμένα από 
ασφαλή & φιλικά στο περιβάλλον υλικά. 

Η εκπαιδευτική-μορφωτική διαδικασία μπορεί να είναι το ίδιο 
ή & περισσότερο αποτελεσματική όταν υλοποιείται με όρους 
διασκέδασης & ψυχαγωγίας μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον 
όπως αυτό των ξενοδοχείων κατά την διάρκεια των διακοπών. 

Με την γνώση τους & την εμπειρία τους οι άνθρωποι της 
εταιρείας είναι σε θέση να δημιουργούν ολοκληρωμένες 
προτάσεις οι οποίες μπορούν, είτε σε κλειστό και στεγασμένο, 
είτε σε εξωτερικό χώρο, να δημιουργήσουν επί πλέον συνθήκες 
ψυχαγωγίας με δημιουργική απασχόληση ακόμη και για μεγάλα 
παιδιά!!!

Επιλέξτε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν και επικοινωνήστε 
μαζί μας για την αποστολή οικονομικής προσφοράς. Πέρα από 
τον κατάλογο που κρατάτε στα χέρια σας, επισκεφτείτε την ιστο-
σελίδα μας www.kleidas.gr οπου θα βρείτε ενδιαφέρουσες ιδέες.
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μαζί μας για την αποστολή οικονομικής προσφοράς. Πέρα από 
τον κατάλογο που κρατάτε στα χέρια σας, επισκεφτείτε την ιστο-
σελίδα μας www.kleidas.gr οπου θα βρείτε ενδιαφέρουσες ιδέες.

Επικοινωνία:

Δ. Κλειδάς & Σία  «Το Παιδαγωγικό Παιχνίδι»
Κάνιγγος 5 (Πεζόδρομος) 106 77 Αθήνα
Τηλ.: 210 52.37.595, 210 52.37.502  •  Fax: 210 52.01.984
Email: kleidas@ath.forthnet.gr  •  Iστοσελίδα: www.kleidas.gr

Matériel
éducatif2014

90 jeux d’éveil et d’apprentissage 
Pour accompagner et faire  
g rand i r tous les enfants 

Sélection Accompagnement du handicap Εμπειρία και γνώση  
στο χώρο της εκπαίδευσης 
Προϊόντα  που συμβάλλουν ενεργά στην εκπαιδευτική 
πρόοδο, διασκέδαση και ευτυχία κάθε παιδιού!

Τουνελ 
373081

Ποδήλατο 3-6 ετών 

Τρίκυκλο 414

Πατίνι 3-5 ετών 556

Δίσκοι αφής 
2117

Πέτρες ισορροπίας 
2120-21

Σκι για 2 παιδιά 
2108

Σβούρα 
2100

Ξυλοπόδαρα 
με χέρι 

2195

Παιχνίδι Go-Go 2138

Roller 
2266

Αερόστατο 
2302

Παιχνίδι 
στόχος 
2907

Ταξί 2 θέσεων 4-8 ετών 462

Ποδήλατο 4-7  ετών 553

Τρίκυκλο 3-6 ετών 451 & 493

Τρίκυκλο 3-6 ετών 551

Εκσκαφέας άμμου 62500

Ακρόπολη 9999

Παζλ

Τοπίο νησιού 99990

Floor surfer 2168

2169 Παιχνίδι 
ισορροπίας 

Τραμπολίνο 
373083

Φανάρι 
19250

Σετ κυκλοφοριακής αγωγής 19253

Κράνος 
19255

Plasma car 951

Μαξιλαράκια εξωτερικού χώρου 
ΒΝ0150 Μαξιλαράκια για εσωτερικό και 

εξωτερικό χώρο SP2287

Κυκλικό ποδήλατο 62600

Roller 
2267

Τραμπολίνο 2400

558

Ταξί 3 θέσεων 4-8 ετών  468

Ταξί 2 θέσεων 554

Παιχνίδια εξωτερικού χώρου Η φυσική αγωγή βοηθάει τα παιδιά να αναπτύξουν πολλές δεξιότητες και να ανακαλύψουν τι μπορεί να κάνει το σώμα τους.  Αποκτούν αυτογνωσία ελέγχουν τις φοβίες τους αλλά και 
τα συναισθήματά τους.

Παιχνίδια εσωτερικού χώρου

Εξοπλισμός

Παιχνίδια εξωτερικού χώρου
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