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Inspirerar barn till inlärning genom aktiv lek,  
interaktion och socialt samspel. 



FRISTÅENDE LEKSKÄRMAR

hags.se   I   order@hags.com   I   0380 473 00

Håll koll på poängen under leken! Ta hjälp av 
ramen med att räkna upp till 999. 

Kulram * Kritstation * Whiteboard-station

Eko klockspel Sifferkul

Valpens labyrint Schackpanel

Använd dessa stationer i undervisningen och gör lektionerna både roliga och interaktiva. Perfekta för 
användning under övervakade förhållanden. Obs! Se tabellen nedan för storlek på rektangulära paneler.

En rolig station där det gäller att snurra siffrorna 
för att få ekvationen att gå ihop.

Består av 8 färgglada tangenter som med hjälp av 
klubban skapar vackra toner och ljud. 

Skapa vacker musik med HAGS musikskärmar! Både Klockspel och Trumma är gjorda av rostfritt stål av hög kvalitet och kan enkelt spelas med händer eller 
fingrar. Rotera Musiktumlaren för att skapa alldeles unika ljud.

Trumma

3 i rad

Utmana vännerna och se vem som först kan få tre 
(av samma färg) i rad. 

Kan du hjälpa valpen hitta hem?  Följ markeringarna 
längs banan men akta dig för återvändsgränderna.

Ett klassiskt spel med ringar och kryss.  
Vem kan först få tre i rad? Håll koll på ställningen 
med reglaget på sidorna.

Kiosk

Kom & köp! En lekskärm med obegränsade  
möjligheter där endast fantasin sätter gränserna. 

Musiktumlare

HAGS fristående lekskärmar är utformade för att inspirera till fantasifullt och aktivt lärande! De skapar möjligheter att förbättra kommunikations-
förmågan genom rollspel och uppmuntrar till social interaktion. Genom lekskärmarna kan barnen utveckla sina färdigheter inom matematik, 
konst, hantverk och musik samt spela interaktiva spel. Lekskärmarna är tillverkade av slitstark HDPE vilket gör att de är tåliga och färgbeständiga. 
Skärmarna kan enkelt monteras på både trä- eller stålstolpar.

Dimensioner (Höjd, Bredd, Djup)

Kvadratiska skärmar * Rektangulära 
skärmar

H = 67 cm H = 59.5 cm

B = 60 cm B = 120 cm

D = 1.3 cm D = 1.3 cm

Alla lekskärmar ovan kan monteras på fristående trä- eller stålstolpar. 
För extra stabilitet rekommenderar vi en sammansättning av tre stolpar, 
se bilden bredvid. 
Artikelnummer: 
8061942 Trästolpe
8061941 Stålstolpe
8064374 3 st trästolpar för sammansättning
8064375 3 st stålstolpar för sammansättning
(monteringssats ingår i ovanstående artiklar)

Sammansättning med tre stolpar

Klockspel

Artikelnr: 8061965 Artikelnr: 8061966 Artikelnr: 8061967

Artikelnr: 8061968 Artikelnr: 8061969 Artikelnr: 8061971

Artikelnr: 8061961 Artikelnr: 8061970 Artikelnr: 8061964

Artikelnr: 8061972 Artikelnr: 8061962 Artikelnr: 8061963


