
Lekplatsutrustning
och barnmöbler

till förskolor

Från din idé till färdig produkt



  Våra

storsäljare

Sibirisk
 

häst &

älg

Mycket stabil konstruktion som är gjord för att tåla 
tuffa tag av glada barn under många år. Tillverkad 
av röttålig, giftfri och miljövänlig Sibirisk lärk. 
Alla kanter är mjukt avrundade för att passa de 
små. De står mycket stadigt och kan användas 
såväl utom- som inomhus. Älgens horn är gjorda av 
mjuk plast, som tål att böjas.

STORLEKAR:
Häst: barn 1-2 år, 3-5 år, 7-10 år och minihäst.
Älg: barn 1-2 år.
 



Sibirisk
t  

bänkbord

Barnbänkbord med plats för ca 12-14 barn, utvecklat speciellt för barnens behov. 
Avståndet mellan bord och bänk är anpassat så att även små barn sitter säkert 
utan att ramla mellan. Alla kanter är mjukt avrundade. Bordet är tillverkat av 
obehandlad, giftfri Sibirisk lärk och är därmed ett naturligt rötskyddat och miljö-
vänligt alternativ. Konstruktionen är mycket robust, avsedd för daglig användning 
under många år. Alla våra bord är underhållsfria.

STORLEKAR:
Barn 1-2 år, 3-5 år och vuxenbord.

Sibirisk
t

experiment-

bord

Ett stort, mycket stabilt bord där 
barnen kan experimentera med allt 
från sand till snö. Bordet är tillverkat 
av miljövänlig, giftfri Sibirisk lärk 
och är helt underhållsfritt. Karet är 
av aluminium och försett med ett 
avlopp för lätt urspolning. Bordet 
finns i två höjder.   

STORLEKAR:
Barn 1-2 år och 3-5 år.



Vattenbanan består av en ram av miljövänlig, giftfri  
Sibirisk lärk och insidorna på karen är helt klädda med 
aluminium. Alla delar som är i kontakt med marken är  
av galvad plåt. Vattenhjulet består av lager och nav av  
polyeten samt vingar av aluminium. Banan monteras fast i marken för att stå stabilt och  
konstruktionen är kraftig för att hålla för glada leksugna barn i många år framåt.  
Vattenanslutning via vanlig trädgårdsslang med snabbkoppling. Anpassad slang för  
vattenavledning finns som tillbehör.

Vi har även en något enklare vattenbana som är anpassad för de små barnen.  

STORLEKAR:
Barn 1-2 år och 3-5 år.

Sibirisk

vatten-

bana



En mycket stabilt konstruerad buss för de mindre barnen. Tillverkad av formplywood samt 
Sibirisk lärk som är underhållsfri, giftfri och miljövänlig. Denna buss är avsedd för 6-9 barn 
som med sin chaufför kan resa ut och upptäcka vida världen. Bussen är detaljrik och alla 
kanter är mjukt avrundade. Sitthöjden är 250 mm och anpassad för barn 1-2 år. Bussen förank-
ras i marken med jordankare vid utomhusbruk men kan såklart lika gärna användas inomhus.

STORLEK:
Barn 1-2 år.

Plats för upp till fem barn
samtidigt. Sjöhästen är
försedd med handtag på 
båda sidor vid varje sitt-
plats. Den är stabilt byggd 
och alla kanter är mjukt 
avrundade. Förankras i 
marken med jordankare 
och är tippsäker. Tillverkad 
av formplywood samt giftfri  
miljövänlig Sibirisk lärk 
vilket gör den helt 
underhållsfri.

STORLEK:
Barn 1-2 år.

Sibirisk
 

buss

Sibirisk
 

sjöhäst



Låt barnen väga sakerna 
i tillvaron! Enbart fantasin 
sätter gränserna för vad 
som kan vägas i våg- 
skålarna... Mycket stabil 
konstruktion av giftfri,  
underhållsfri och miljö- 
vänlig Sibirisk lärk. Täta 
vågskålar av aluminium 
med kanter som gör att 
även vätskor kan vägas. 
Förankras i marken med 
jordankare eller skruvas 
fast mot exempelvis en 
vägg.

STORLEK:
Barn 3-5 år.

Sibirisk
 

trädbänk

Sibirisk
 

våg

 
 
 
 
Avsedd att monteras runt ett 
träd, buske eller vad ni nu har 
på gården. Fungerar med fördel 
även som skydd för Brunns-
lock m.m Denna modell har 
en innerdiameter på 600 mm. 
Ytterdiameter ca 1550 mm. Den 
kan dock även fås med andra 
mått genom specialbeställning. 
Sitthöjden är ca. 370 mm.

STORLEKAR:
Barn 3-5 år.

NY PRODUKT!



Tillverkad i rötbeständig, giftfri och underhållsfri Sibirisk Lärk. Perforerad botten av formply-
wood för bästa vattenavrinning. Kraftig och hållbar låda Stabilt lock i plywood/Sibirisk Lärk 
Tjärpapp på locket. Gasfjädrar håller locket uppe. Låsbar via hänglås. Fötter av ek Rymlig. 
 
Mått: 
Bredd: 1870 mm 
Höjd: 585 mm 
Djup: 730 mm

På denna låda öppnas halva fronten 
för att barnen lättare ska kunna  
komma åt innehållet. Även denna 
låda har numera nytt lock och  
gasfjädrar. 
 
Mått:
Bredd: 1870 mm
Höjd: 641 mm
Djup: 662 mm Sibirisk

 

 leksakslåda 

halvfront

Besök gärna vår
hemsida för mer info
om våra produkter!

www.forskoleservice.se

Sibirisk
 

leksaks-

låda



Förskoleservice är ett företag i Iggesund med hela Sverige som arbetsfält.
Vi har specialiserat oss på hållbara, miljövänliga samt giftfria leksaker i
Sibirisk lärk. Vi tillverkar bland annat barnbord, hästar och leksakslådor.

Se alla våra nyheter och övriga produkter i vår webshop.  
Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev!

  

  www.forskoleservice.se                        niclas@tappatra.com 


