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> PROCES ZAMÓWIENIA 

 

 

> GRY XXL WIELKI FORMAT – SUPER MOC EDU ZABAWY 

Gigantyczne gry wielkiego formatu XXL to SUPER NOWOŚĆ! 
Dzieci uczą i bawią się skacząc po wielkich grach jak żabka, wcielając się w postać pionków.  
Mogą skakać, biegać, ćwiczyć na gigantycznej planszy.  
Gry wielkoformatowe to fantastyczna, edukacyjna, integracyjna zabawa i ruch dla dzieciaków.  

Dlaczego warto grać w gry planszowe?   

zachęcamy do zapoznania się z artykułem:  

http://www.kumamgre.pl/publikacja_blog_gra_6_zalet_gier_planszowych.html 
 

 

http://www.kumamgre.pl/
mailto:kumamgre@gmail.com
http://www.kumamgre.pl/
http://www.kumamgre.pl/oferta_gry_wielkoforamtowe_xxl.html
http://www.kumamgre.pl/publikacja_blog_gra_6_zalet_gier_planszowych.html
http://www.kumamgre.pl/publikacja_blog_gra_6_zalet_gier_planszowych.html
https://www.kumamgre.pl/
https://www.kumamgre.pl/
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> CENNIK 
 

GRA i LINK OPIS I INFORMACJE DOTYCZĄCE GRY 
WYMIARY CENA MATY 

cm netto brutto 

 

Nauka dzieci o rodzimych zwierzętach i 
gatunkach chronionych oraz właściwej 
postawy proekologicznej i jak dbać o naturę. 
Zawiera*: A 

300x200 
420x300 

2 300 zł 
 2 750 zł 

 2 829,00 zł 
 3 382,50 zł 

 

 
Nauka dzieci odpowiednich nawyków oraz 
myć i dbać o zęby. 
Kategoria: edu gra 
Zawiera*: A 

300x300 
400x400 

2 550 zł 
 2 950 zł 

 3 136,50 zł 
 3 628,50 zł 

 

Wyrabianie właściwych, dobrych nawyków w 
życiu i diecie. 
Kategoria: edu gra 
Zawiera*: A 

300x300 
400x400 

2 550 zł 
 2 950 zł 

 3 136,50 zł 
 3 628,50 zł 

 

Higiena, dobre nawyki oraz prewencja 
chorób zakaźnych dzieci i dorosłych. 
Kategoria: edu gra 
Zawiera*: A 

300x200 
420x300 

2 300 zł 
 2 750 zł 

 2 829,00 zł 
 3 382,50 zł 

 

Segregacja śmieci i kształtowanie 
odpowiedzialnej postawy proekologicznej. 
Kategoria: edu gra 
Zawiera*: A 

300x200 
420x300 

2 300 zł 
 2 750 zł 

 2 829,00 zł 
 3 382,50 zł 

 

Kształtowanie odpowiedzialnej postawy 
proekologicznej, poszerzanie wiedzy na 
temat zanieczyszczenia powietrza i 
zagrożenia ze strony smogu. 
Kategoria: edu gra 
Zawiera*: A 

300x200 
420x300 

2 300 zł 
 2 750 zł 

 2 829,00 zł 
 3 382,50 zł 

 

Kształtowanie odpowiedzialnej postawy 
proekologicznej, poszerzanie wiedzy na 
temat ocieplania klimatu i życia zwierząt. 
Kategoria: edu gra 
Zawiera*: A 

300x200 
420x300 

2 300 zł 
 2 750 zł 

 2 829,00 zł 
 3 382,50 zł 

http://www.kumamgre.pl/
mailto:kumamgre@gmail.com
http://www.kumamgre.pl/
http://www.kumamgre.pl/oferta_gry_wielkoforamtowe_xxl.html
https://www.kumamgre.pl/oferta_gra_ekomania_weze_i_drabiny.html
http://www.kumamgre.pl/oferta_gra_zdrowe_zeby.html
http://www.kumamgre.pl/oferta_gra_piramida_zdrowia.html
http://www.kumamgre.pl/oferta_gra_pandemia_grypy.html
http://www.kumamgre.pl/oferta_gra_ekomania.html
http://www.kumamgre.pl/oferta_gra_ekomania_czyste_powietrze.html
http://www.kumamgre.pl/oferta_gra_ekomania_ocieplenie_klimatu.html
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GRA i LINK OPIS I INFORMACJE DOTYCZĄCE GRY 
WYMIARY CENA MATY 

cm netto brutto 

 

Zagrożenia i dobre nawyki w poruszaniu się 
w ruchu drogowym. 
Kategoria: edu gra 
Zawiera*: A 

300x200 
500x300 

2 550 zł 
 2 950 zł 

 2 829,00 zł 
 3 628,50 zł 

 

Zagrożenia i dobre nawyki w poruszaniu się 
w ruchu drogowym. 
Kategoria: edu gra 
Zawiera*: A 

300x300 
400x400 

2 550 zł 
 2 950 zł 

 3 136,50 zł 
 3 628,50 zł 

 

Zagrożenia i dobre nawyki w poruszaniu się 
na rowerze i w ruchu drogowym. 
Kategoria: edu gra 
Zawiera*: A 

300x200 
500x300 

2 300 zł 
 2 950 zł 

 2 829,00 zł 
 3 628,50 zł 

 

Wyrabianie właściwych, bezpiecznych oraz 
dobrych nawyków nad wodą 
Bezpieczny i kulturalny wypoczynek. 
Kategoria: edu gra 
Zawiera*: A 

300x200 
420x300 

2 300 zł 
 2 750 zł 

 2 829,00 zł 
 3 382,50 zł 

 

Poszerzanie wiedzy o pracy i korzystnych 
działaniach Policji 
oraz edukacja o zagrożeniach i dobrych 
nawykach w poruszaniu się w ruchu 
drogowym. 
Kategoria: edu gra 
Zawiera*: A 

300x200 
500x300 

2 300 zł 
 2 950 zł 

 2 829,00 zł 
 3 628,50 zł 

 

Poszerzanie wiedzy o pracy i korzystnych 
działaniach Straży Miejskiej  
oraz edukacja o zagrożeniach i dobrych 
nawykach w poruszaniu się w ruchu 
drogowym. 
Kategoria: edu gra 
Zawiera*: A 

300x200 
420x300 

2 300 zł 
 2 750 zł 

 2 829,00 zł 
 3 382,50 zł 

 

Nauka matematyki i geometrii przez 
aktywność fizyczną i dobrą zabawę - plansza 
piłka nożna. 
Kategoria: edu gra 
Zawiera*: A 

300x200 
420x300 

 

2 300 zł 
 2 750 zł 

 2 829,00 zł 
 3 382,50 zł 

 

Nauka matematyki i geometrii przez 
aktywność fizyczną i dobrą zabawę – plansza 
koszykówka.  
Kategoria: edu gra 
Zawiera*: A 

300x200 
420x300 

2 300 zł 
 2 750 zł 

 2 829,00 zł 
 3 382,50 zł 

http://www.kumamgre.pl/
mailto:kumamgre@gmail.com
http://www.kumamgre.pl/
http://www.kumamgre.pl/oferta_gra_bezpieczni_na_drodze.html
http://www.kumamgre.pl/oferta_gra_bezpieczni_na_drodze_mini.html
http://www.kumamgre.pl/oferta_gra_bezpieczni_na_rowerach.html
http://www.kumamgre.pl/oferta_gra_bezpieczni_nad_woda.html
http://www.kumamgre.pl/oferta_gra_bezpieczni_na_drodze_z_policja.html
http://www.kumamgre.pl/oferta_gra_bezpieczni_z_sm.html
https://www.kumamgre.pl/oferta_gra_activmatma.html
https://www.kumamgre.pl/oferta_gra_activmatma.html
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GRA i LINK OPIS I INFORMACJE DOTYCZĄCE GRY 
WYMIARY CENA MATY 

cm netto brutto 

Nauka matematyki i geometrii przez 
aktywność fizyczną i dobrą zabawę – plansza 
tenis. 
Kategoria: edu gra 
Zawiera*: A 

300x200 
420x300 

2 300 zł 
 2 750 zł 

 2 829,00 zł 
 3 382,50 zł 

Nauka matematyki i geometrii przez 
aktywność fizyczną i dobrą zabawę – plansza 
siatkówka. 
Kategoria: edu gra 
Zawiera*: A 

300x200 
420x300 

2 300 zł 
 2 750 zł 

 2 829,00 zł 
 3 382,50 zł 

 

Wesoła gra planszowa w trakcie której dzieci 
poszerzają i rozwijają wiedzę na temat 
układu słonecznego i kosmosu. 
Kategoria: edu gra 
Zawiera*: A 

300x200 
420x300 

2 300 zł 
 2 750 zł 

 2 829,00 zł 
 3 382,50 zł 

 

Gra „CHIŃCZYK na sygnale” to wspaniała gra 
dla całej rodziny.  
Planszówka integruje, bawi oraz wywołuje 
niemałe emocje. 
Klasyczna 
Zawiera*: B 

400x400 
300x300 
200x200 

 2 750 zł 
2 300 zł 
1 500 zł 

 3 382,50 zł 
 2 829,00 zł 

1 845 zł 

 

Gra w warcaby i skoczki zachęca dzieci do 
nauki jednej z najstarszych i najpiękniejszych 
gier świata, gdzie zwycięstwo zależy 
wyłącznie od gracza 
Kategoria: klasyczna 
Zawiera*: C 

220x220 1 300 zł 1 599 zł 

 

Gra w kółko i krzyżyk zachęca dzieci do 
logicznego myślenia w jednej z najstarszych i 
najprostrzych gier logicznych gier świata, 
gdzie zwycięstwo zależy wyłącznie od gracza. 
Kategoria: podłogowa 
Zawiera*: D 

130x130 500 zł 615 zł 

 

Gra w stópki zachęca dzieci do aktywno-
ści ruchowej i wspólnej zabawy. 
Kategoria: podłogowa 
Zawiera*: E 

250x100 500 zł 615 zł 

 

Gra w TWISTER zachęca dzieci do aktyw-
ności fizycznej i ruchu. 
Kategoria: podłogowa 
Zawiera*: E 

155x115 400 zł 492 zł 

 

 Plansza do kodowania to doskonała po-
moc dydaktyczna dla przedszkolaków i 
dzieci w wieku wczesnoszkolnym. To fan-
tastyczna zabawa i doskonała nauka ma-
tematyki, liczenia, logicznego myślenia, a 
przede wszystkim kodowania. 
Kategoria: podłogowa 
Zawiera*: E 

150x150 400 zł 492 zł 

http://www.kumamgre.pl/
mailto:kumamgre@gmail.com
http://www.kumamgre.pl/
https://www.kumamgre.pl/oferta_gra_activmatma.html
https://www.kumamgre.pl/oferta_gra_activmatma.html
http://www.kumamgre.pl/oferta_gra_poznaj_kosmos.html
http://www.kumamgre.pl/oferta_gra_chinczyk.html
http://www.kumamgre.pl/oferta_szachownica.html
http://www.kumamgre.pl/oferta_gra_cross.html
http://www.kumamgre.pl/oferta_gra_w_stopki.html
http://www.kumamgre.pl/oferta_gra_twister.html
http://www.kumamgre.pl/oferta_gra_kodowanie.html
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GRA i LINK OPIS I INFORMACJE DOTYCZĄCE GRY 
WYMIARY CENA MATY 

cm netto brutto 

 

Gra nadaje się do nauki geografii, topo-
grafii naszego kraju, kierunków świata i 
krajów sąsiadujących z Polską. 
Kategoria: mapa 
Zawiera*: F 

200x200 
150x150 

600 zł 
500 zł 

738 zł 
615 zł 

 

Gra w klasy zachęca dzieci do aktywności 
ruchowej i wspólnej zabawy. 
Kategoria: podłogowa 
Zawiera*: F 

250x100 400 zł 492 zł 

 

Gra w alfabet zachęca dzieci do nauki 
alfabetu poprzez ruch i aktywną zabawę. 
Kategoria: podłogowa 
Zawiera*: F 

250x100 400 zł 492 zł 

 

Gra w kalkulator zachęca dzieci do nauki 
liczenia, podstaw matematyki oraz obsługi 
urządzęń liczących a nawet wstepnego 
kodowania. 
Kategoria: podłogowa 
Zawiera*: F 

155x115 400 zł 492 zł 

 

Gra KOMPAS idealnie nadaje się do nauki 
kierunków świata, ich nazewnictwa w języku 
angielskim oraz nauki orientacji w terenie. 
Kategoria: podłogowa 
Zawiera*: F 

155x115 400 zł 492 zł 

 

Gra w celowanie i rzucanie do tarczy zachęca 
dzieci do aktywności ruchowej i wspólnej 
zabawy. 
Kategoria: podłogowa 
Zawiera*: F 

155x115 400 zł 492 zł 

 

Gra wprowadza pojęcia czasu i zegara, uczy 
jak odczytywać godziny. 
Kategoria: podłogowa 
Zawiera*: F 

130x130 400 zł 492 zł 

 

Nasze gry są malowane przez polskich artystów.  
Nasze gry wyprodukowane są w Polsce!  
Wspieramy polską kulturę i polski biznes. Jesteśmy z tego mega dumni. :)  
 

 

http://www.kumamgre.pl/
mailto:kumamgre@gmail.com
http://www.kumamgre.pl/
http://www.kumamgre.pl/oferta_gra_mapa_polski.html
http://www.kumamgre.pl/oferta_gra_w_klasy2.html
http://www.kumamgre.pl/oferta_gra_alfabet.html
http://www.kumamgre.pl/oferta_gra_kalkulator.html
http://www.kumamgre.pl/oferta_gra_kompas.html
http://www.kumamgre.pl/oferta_gra_w_tarcza_rzut_do_celu.html
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*KOMPLETNY ZESTAW GRY WIELKIEGO FORMATU XXL ZAWIERA: 

A B C 

   

D E F 

   

 

http://www.kumamgre.pl/
mailto:kumamgre@gmail.com
http://www.kumamgre.pl/
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> OPIS MATERIAŁÓW GIER WIELKIEGO FORMATU XXL 
 

Poniżej przedstawiamy opis materiałów, z których realizujemy nasze gry wielkiego formatu XXL.  
 

EKO DRUK metodą lateksową 
Druk jest w pełni 100% ekologiczny.  
Druk lateksowy oparty jest na wodzie w związku z czym jest zupełnie nieszkodliwy dla zdrowia i środowiska, dzięki 
czemu nadaje się idealnie do pomieszczeń zamkniętych jak i na zewnątrz. Druk lateksowy charakteryzuje się też 
wysoką odpornością na ścieranie, wysoką odpornością na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Tech-
nologia druku lateksowego posiada certyfikaty i atesty, potwierdzające bezpieczeństwo dla zdrowia. 
Druk metodą lateksową jest u nas standardem.  
 

 

http://www.kumamgre.pl/
mailto:kumamgre@gmail.com
http://www.kumamgre.pl/
http://www.kumamgre.pl/publikacja_blog_gra_z_czego_to_jest_zrobione.html
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• MATA  
Powlekane medium banerowe ekstra 510g 

Podłoże banerowe powlekane ekstra jest to najwyższej jakości, trwałe medium banerowe dostępne na rynku. 
Podłoże jest obustronnie powleczone hiper odpornym laminatem, co daje najlepszą trwałość i odporność na czyn-
niki pogodowe i promieniowanie UV. Medium wykonane jest z mocnego materiału PCV, co daje mu jakość zbli-
żoną do super wytrzymałego materiału plandekowego. Medium powlekane ekstra jest dużo lżejsze i bardziej ela-
styczne. Dzięki odpowiedniemu wykończeniu (zgrzanie i oczkowanie) medium ekstra staje się bardzo łatwe i wy-
godne w montażu jak i demontażu. 
Na takich matach jak nasze gry walczą bokserzy i zawodnicy MMA. :) 
Jest to naprawdę mocny materiał.  

 
 
Powlekane medium banerowe ekstra posiada certyfikat: niepalności B1 
 

 
 

Zobacz jak szybki, wygodny i prosty jest montaż gry: 

 

http://www.kumamgre.pl/
mailto:kumamgre@gmail.com
http://www.kumamgre.pl/
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Na specjalne zamówienie wyceniane indywidualnie gry wielkiego formatu XXL możemy wykonać rów-

nież w formie: 

 

• NAKLEJKI 
Powlekane laminatem, antypoślizgowe medium podłogowe 

Najwyższej klasy powlekana laminatem naklejka monomeryczna. Specjalna powłoka laminatu umożliwia chodzenie 
po wydruku. Laminaty stosowane na tych naklejkach posiadają atesty antypoślizgowe i są trudnościeralne. Naklejka 
z takim laminatem gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników i przechodniów. Gwarantuje to również odporność 
na wszelkiego typu detergenty oraz różnego typu uszkodzenia mechaniczne, np. rysy powstałe w wyniku przesuwa-
nia mebli, chodzenia w obcasach. Medium podłogowe można przyklejać na odpowiednio oczyszczonych różnych 
powierzchniach np. płytki ceramiczne, panele podłogowe, lastrico, niektóre wykładziny. 
Można wyklejać medium podłogowym wszelkie proste i płaskie powierzchnie.  
Powlekana medium podłogowe posiada certyfikat: niepalności oraz antypoślizgowy 
 
 

• WYKŁADZINY PODŁOGOWEJ  
Print Floor UV 

Wykładzina podłogowa drukowana wysokiej jakości metodą UV odporną na promieniowanie. Wysokiej jakości tka-
nina poliestrowa powleczona spienionym PCV o grubości około 4mm. Gramatura 1 000 g/m2. Tkanina odporna jest 
na rozciągania, rozdarcia i zginania. Medium odpowiednie jest do użytku wewnętrznego jak też sporadycznie do 
użytku plenerowego. 
Print Floor UV - wykładzina podłogowa posiada certyfikat: niepalności, DS antypoślizgowy (EN 13893), EMPRESA 
CERTYFICADA APCER (ISO 9001), CERTIFIED IQ Net MANAGMENT SYSTEM  

 

 

 
  

http://www.kumamgre.pl/
mailto:kumamgre@gmail.com
http://www.kumamgre.pl/
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Gra jest tak wielka, że można po niej skakać jak żabka: 
 

 
 
 

Dodaj do gry swoje logo, hasło reklamowe, informacje o firmie i produktach: 
 
 

 

 
3 x EKO gry planszowe GRATIS! do każdej zakupionej gry wielkoformatowej 

 

 
 

  

http://www.kumamgre.pl/
mailto:kumamgre@gmail.com
http://www.kumamgre.pl/
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> PROCES ZAMÓWIENIA 
 

Najpierw należy złożyć zamówienie na konkretną grę wysyłając maila: kumamgre@gmail.com 
Następnie trzeba przysłać grafiki jakie mają być zamieszczone w grze np.: logo, herb miasta, nr telefonu, 
slogan etc. 
Dostarczone grafiki i logotypy do gry powinny być wysokiej jakości. 
Najlepsze są pliki wektorowe: PDF, EPS, AI lub wysokiej jaskości rastry: np. JPG lub PNG. 
Tworzymy specjalną, spersonalizowaną wizualizacje gry. 
Wizualizacje gry wysyłamy do akceptacji na maila.  
Po akceptacji wizualizacji, gra idzie do eko druku. 
Wystawiamy fakturę.  
Następnie pakujemy paczkę z gotowymi grami i wszystkimi elementami. 
Wysyłamy grę kurierem. 
Można grać i bawić się. :) 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Jeśli nie mamy gry, której szukasz, chętnie ją dla Ciebie zrobimy       

http://www.kumamgre.pl/
mailto:kumamgre@gmail.com
http://www.kumamgre.pl/
mailto:kumamgre@gmail.com?subject=ZAMÓWIENIE%20GRY%20XXL

