
Kontaktstyrda (batteridrivna) leksaker
 - Priser inom parantes är inkl. moms  - Räkna med 7-10 dagars leveranstid  - Manöverkontakt ingår inte i priset!  

Leksakståg - Thomas the Tank Engine
-  med trådlös styrning
Rakt framåt (MK 1). Bakåt i cirkel (MK 2) för att rikta upp den.
Trådlös styrning innebär IR-överföring mellan leksaken/sändaren.
Manöverkontakterna ansluts alltså i detta fall till sändaren.
Artnr 5006 Pris: 1196:-  (1495:-)

Nallen Bo -En kär klassiker!
Leker titt-ut (lyfter filten framför
sig, ”Peek-A-Boo”) och pratar på
engelska och skrattar. Söt & rolig!
Artnr 5033 Pris: 1396:-  (1745:-)

Valpen Lucy
Går framåt, stannar och
sätter sig ned och ”skäller”.
Artnr 5040
Pris: 996:- (1245:-)

Elefanten Flappy
Leker titt-ut vid aktivering av MK1.
Vid aktivering av MK2 sjunger den
sången ”Do Your Ears Hang Low”. 
Artnr 5041 Pris: 1196:-  (1495:-)

Nallen Happy
Sjunger ”Happy Birthday”.
Munnen följer sången och den
vaggar med kroppen i takt med
musiken.
Artnr 5042
Pris: 1196:-  (1495:-)
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Nytt! Nytt!

Nytt!

Till glädje och nytta för funktionshindrade barn!

2 manöverkontakter (MK) krävs

2 manöverkontakter (MK) krävs
Batterier: 3xRL6

Batterier: 3xRL6

Såpbubbelmaskin (Nytt utförande)

Barn älskar stora såpbubblor. Den här kontaktstyrda såpbubbelmaskinen
producerar mängder med bubblor! Alla kan använda den, med lämplig
manöverkontakt (standard 3,5 mm telepropp). Batterier (4xRL6) medföljer.
PS! Köp fabrikstillverkad såpbubbelvatten - det ger bäst resultat!
Artnr 5001 Pris: 1196:-  (1495:-)

• Priserna är per styck. Priserna inom parantes är inkl moms. Frakt till-
kommer. Postförskottsavgift tillkommer för privatpersoner, om det 
inte är förskottsbetalt. Se BUTIKEN på hemsidan!

• Alla leksaker levereras med en första omgång batterier, så att de 
kan användas omgående. Glöm inte manöverkontakt!

• Manöverkontakter ingår inte - de köps separat. Du kanske redan har? 
Standardanslutning är phono-propp, 3,5 mm, mono.

Batterier: 3xRL03

Batterier: 3xRL6 Batterier: 3xRL6

• Vårt egna sortiment av manöverkontakter är begränsat. Se även 
andra leverantörer,  som har ett större sortiment. 

• Utbudet av kontaktstyrda leksaker i Europa har blivit starkt 
begränsat sedan Brexit. Ett tips är att Googla på företag i USA 
- sök med ordet Adapted toys, etc. T ex: adaptivetechsolutions.com, 
enablingdevices.com. m fl har en del produkter. Då kan du köpa direkt 
från dem.

Batterier: 4xRL6


