OKTOBER 2020
Har du problemer med å lese nyhetsbrevet? Klikk her

Klikk på bildene for å se produkter, tips og inspirasjon.

LEKE & LÆRINGSMILJØER MED BARNET I SENTRUM
Skap morsomme og inspirerende leke og læringsmiljøer med vår nye serie Fixa
Play. Et bredt sortiment av lekemøbler som innbyr til alt fra fantasifull rollelek og
motorisk fysisk aktivitet, til roligere og mer stille stunder. Forskning viser at lek og
læring skjer i nøyaktig samme del av hjernen. Vi har utviklet vårt nye sortiment
Fixa Play med dette som utgangspunkt.
Vil du lese mer, klikk på bildene for å bla digitalt eller kontakt oss så sender vi
kostnadsfritt til dere.

Alle Lekolars leker ble godkjent!
Lekolar er rammeavtaleleverandør på leker til Bergen Kommune. Kommunen
gjennomførte nylig en test av leker og giftstoffer i sine barnehager. Miljø, kvalitet
og sikkerhet er helt avgjørende parametere for oss og danner grunnlaget for
hvordan vi jobber i hele vår verdikjede. Vi jobber strategisk med å utvikle
produkter som ikke medfører skade eller fare for barna, pedagogene eller de som
produserer våre produkter.
Lekolar er stolte av at alle våre lekeprodukter bestod testen til Bergen
Kommune. Vi oppfordrer andre til å gjøre tilsvarende miljøtiltak i sine enheter eller
kommuner. Les avisartikkelen fra Bergens Tidende her, og ta kontakt oss hvis du
ønsker å motta rapporten. Les også vår guide til giftfri/plastfri barnehage ved å
trykke på bildet. Kontakt oss gjerne om du har spørsmål eller det er annet vi kan

være behjelpelig med.

(Faksimile fra Bergens Tidende nr.268 | uke 40 |
2020)

Klikk på bildene for informasjon og inspirasjon.
Vi ser frem til å høre fra deg!
Ønsker du mer informasjon, kataloger, uforpliktende befaring eller
noe annet vi kan være behjelpelig med, kontakt oss:
kundeservice 33 72 98 00 | www.lekolar.no | bestilling@lekolar.no

Her finner dere kampanjer/kataloger og mer inspirasjon
Lekolar AS er Nordens ledende totalleverandør av inventar/innredning, møbler, pedagogiske produkter/
utdanningsmateriell, utemøbler/utelekeapparater, leker, spill, formings og kontormateriell. Vi har vært i
markedet i over 45 år, og er stolte av å presentere mer enn 20.000 produkter.
Les gjerne mer om oss på: www.lekolar.no

Klikk her dersom du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev fra Lekolar.

Postman

