Produkter

Formingsartikler

Vår flotte formingskolleksjon består av 60 sider med spennende formingsprodukter. Vi leverer
selvsagt de ordinære produktene som fargeblyanter og maling, men hos oss finner du også ting
du ikke trodde fantes. Vi har produktene som gir deres barn en kreativ barnehage-/skoledag.

Konstruksjonsleker
Vi er meget stolte over å ha agentur i Norge på Quercetti Intelligent Toys. Dette er
konstruksjonsleker av meget høy kvalitet, som er produsert i Italia. Flere av produktene har fått
utmerkelser som «Beste læreleke» og «Beste pedagogiske leke». Produktene er utelukkende
ment for bruk i institusjon, og kvalitet og utførelse er derfor tilpasset dette. Quercetti dekker
aldersgruppen 0 – 14 år.
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Småbarnsleker
Vi har et variert utvalg av leker for barn mellom 0 og 3 år, og disse finnes både i tre og plast. Vi
bruker kun kjente produsenter som leverer den kvaliteten som kreves ved bruk i barnehager.

Spill og puslespill
Vi leverer puslespill og spill fra forskjellige produsenter. Puslespillene våre leveres utelukkende i
høy trekvalitet. Spill leveres både i papp og tre. I tillegg til produkter fra våre egne agenturer
leverer vi også kjente klassikere fra blant annet Damm Litor.

Treleker
Våre treleker kommer hovedsakelig fra Tyskland, og er i meget høy kvalitet. Lekene tåler
barnas røffe behandling, og vi gir 3 års garanti.

Uteleker
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Vi har et stort utvalg av utendørs leker fra danske Dantoy. Sortimentet består av alt du trenger
for å gjøre en sandkasse til en attraktiv lekeplass. I tillegg fører vi en del utendørs spill og
aktiviteter. Vi leverer dessuten alt av uteaktiviteter, sykler og baller fra Tress.

Sportsutstyr

Innen sportsutstyr samarbeider vi med danske Tress. Deres hovedkatalog sendes til alle
institusjoner, og de samme varene kan bestilles direkte hos oss til de samme prisene.

Lekeapparater
Lekegiganten samarbeider med Norges ledende produsent av utendørs lekeapparater, Aktiv
Lek AS. Med god kompetanse og flotte produkter kan vi gjøre din lekeplass til et eldorado for
barna! Les mer...

Møbler
Vi leverer møbler til alle rom i barnehager og skoler. Våre tremøbler er i meget høy kvalitet, og
kan leveres enten trehvite eller med farger. Vennligst ta kontakt med oss for katalog.
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