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Up  Varenr. 8666 (lilla) 8222 (blå)

Product info
bObles Krokodille

bObles Krokodille inviterer til lek og bevegelse. Barnet kan gå en tur opp trappetrinnene, bestige 
fjellet når den er snudd rundt, eller ligge på magen over Krokodillens skrå mage. Både balanse og 
koordinasjon styrkes når barnet krabber, går eller står og vipper på Krokodillen. Hvis man har to, 
kan de ligge i forlengelse av hverandre, ved siden av hverandre, over hverandre eller brukes som 
gøye sirkus-stylter.

Color:
multi blå
multi lilla
multi grønn
multi rosa
multi grå

Size:
h 18, l 60, b 24 cm

For further information, please contact
Julie Pescettini • bObles • Nyrnberggade 21, 1 sal. • 2300 Copenhagen S

t: (+45) 33151040, m: (+45) 61469634, e: julie@bobles.dk

2 stk

bObles Up er en modulpakke for de 
barna som kan sitte, gå eller stå med 
støtte. Pakken er satt sammen for å gi 
barna nødvendig støtte og utfordringer 
for å kunne delta i lek og hverdagslige 
aktiviteter. Barna får utforske sin egen 
verden i tilrettelagte omgivelser og gir 
dem muligheter for utvikling og mestring 
tilpasset sitt utviklingsnivå. Se også 
bObles Start, som passer for dem som 
ikke går selvstendig enda.
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Up   Varenr. 8666 (lilla) 8222 (blå)

Product info
bObles Skilpadde

bObles Skilpadde har en stor flate og en buet bunn, som gir mulighet for mange motoriske leker. 
Barnet kan hoppe fra øy til øy i det store havet, leke ”Ikke tra på gulvet”, eller gjøre balanseøvelser 
på toppen av bakken. Skilpadden kan også brukes som vippestol og balansebrett til større barn eller 
voksne. Balansen blir utfordret og utviklet på det vippende skjoldet, som kan vippe til alle sider, både 
når barnet sitter, står og ligger på det.

Color:
multi blå
multi lilla
multi grønn
multi rosa

Size:
d 37, h 12 cm

For further information, please contact
Julie Pescettini • bObles • Nyrnberggade 21, 1 sal. • 2300 Copenhagen S

t: (+45) 33151040, m: (+45) 61469634, e: julie@bobles.dk

Product info
bObles Fisk

bObles Maursluker er fire tumlemøbler i ett. To av dem kan vippe, to av dem kan stå – så bare ved å 
sitte, gå eller stå på maurslukeren, blir barnets kroppsbevissthet stimulert. De fire delene kan bygge 
utallige lekeuniverser; for eksempel bord- og stolsett til teselskap, en super forhindringsbane som 
barnet kan krype over og under, eller trappetrinn opp til et høyt fjell. Maurslukeren er ideell hvis 
plassen er trang da de fire delene lett kan settes sammen.

Color:
multi blå
multi lilla
multi grønn
multi rosa
multi grå

Size:
h 42, l 47, b 24 cm

For further information, please contact
Julie Pescettini • bObles • Nyrnberggade 21, 1 sal. • 2300 Copenhagen S

t: (+45) 33151040, m: (+45) 61469634, e: julie@bobles.dk

3 stk



          Leverandør Intempo AS      bravoleken.no      post@intempo.no

Up   Varenr. 8666 (lilla) 8222 (blå)

          Leverandør Intempo AS      bravoleken.no      post@intempo.no

Up   Varenr. 8666 (lilla) 8222 (blå)

Product info
bObles Fisk

bObles Fisk finnes i to størrelser og gir et hav av motoriske lekemuligheter. Barnet kan leke ’fang 
en fisk’ ved å trille og jage den, sitte på den runde delen og være i bevegelse, eller svømme 
ned ei brusende elv ved a rulle på magen og styrke rygg og nakke. Fisken kan også brukes som 
stolforhøyer ved spisebordet. Har man flere, kan det bygges til et kjempestort tårn. bObles Fisk 
passer også sammen med Ormen.

Color:
multi blå
multi lilla
multi grønn
multi rosa
multi grå

Size:
Fisk d 30, h 24 cm
Liten Fisk d 30, h 12 cm

For further information, please contact
Julie Pescettini • bObles • Nyrnberggade 21, 1 sal. • 2300 Copenhagen S

t: (+45) 33151040, m: (+45) 61469634, e: julie@bobles.dk


