
Mål: se neste side 

Materialer: CMHR sikkerhetsskum, pilotnylon ( 50% polyesternylon, 50 % bomull )

Farger : Azurblå, Lemon, Lime, Orange, Pink 

CREATIVE PLAY SKUMPRODUKTER

Pilotnylon: Et meget slitesterkt og tettvevd materiale av nylon og bomull.

Smussavvisende, kan vaskes av med fuktig klut. Kan maskinvaskes ved 30 grader.

Slitetest Martindale 40 000.

CreativePlay-sortimentet er designet for å gi optimale muligheter for å styrke barns fantasi og kreativitet, 

motorikk og balanse, forståelse for former og farger, og stimulere den sosiale utvikling mens de leker og har det gøy. 

Alle produktene er utviklet og produsert for å møte de nødvendige krav til miljø, kvalitet 

og bruk i offentlige miljø. Alle skumprodukter og tekstiler er Øko-Tex merket

og har CMHR sikkerhetsskum av høy kvalitet.

Standard tekstiler 

Azur             Lemon Lime            Orange           Pink 



8-KANTET LEKESOFA

En spennende og praktisk 

8-kantet sofa for lek, samling og lesestund, 

som rommer mange. Yttermål: Ø 200 cm. Tykkelse 

bunn 9 cm. Høyden på ryggen er 56 cm,

bredde på kant er 15 cm.

Leveres i Pilotnylon std. farger.

Art. 10-008548 - Lime bunn, lemon kant, pink inngang

Art. 10-008549 - Pink bunn, lemon kant

5-KANTET HJØRNESOFA

En praktisk hjørnesofa som er 

lett å plassere. Leveres med løs bunn.

Utvendig mål: Ø220 cm. Tykkelse bunn: 9 cm.

Høyden på ryggen er 56 cm, bredde kant er 15 cm.

Leveres i Pilotnylon std. farger.

Art. 10-008546 - Lemon kant, azur inngang, lime bunn

Art. 10-008547 - Lime kant, azur bunn

KNEKKMADRASS

Praktisk knekkmadrass som kan brukes på mange måter,

som sofa eller til byggelek. Leveres i to størrelser.

Pilotnylon tekstil, std. farger.

Mål: 70+70 x 140 x 9 cm

Art. 10-008570 - Liten, Pilotnylon, pink og azur

Art. 10-008571 - Liten, Pilotnylon, lime

DIAGONAL HJØRNESOFA

En deilig hjørnesofa for både lek og

avslapning. Kan benyttes både sammenslått

og utslått. Mål utslått: 150 x 150 x 15 cm.

Leveres i Pilotnylon std. farger.

Art. 10-008550 - Lime rygg, lemon kant, pink topp/bunn

Art. 10-008551 - Azur rygg, lemon bunn

TUMLEMADRASS

En stor og deilig 

lekemadrass.

Mål: 150 x 150 x 10 cm.

Leveres i Pilotnylon std. farger.

Art. 10-008578 - Pilotnylon, azur

Art. 10-008579 - Pilotnylon, lime kant, pink topp/bunn

Mål: 100+100 x 200 x 10 cm

Art. 10-008562 - Stor, Pilotnylon, lemon og lime

Art. 10-008563 - Stor, Pilotnylon, pink


