
L E K  O C H  A K T I V I T E T 
Unika lösningar för unika behov



Här hittar du hela 
vårt sortiment inom 

lek & aktivitet.

Jeltecs lekmöbler främjar barnens fantasi 

och motoriska utveckling. Flera av våra 

möbler bygger på modulsystem för att ge 

bästa möjligheten att utforma en möbel 

som möter dina behov. Att scen- och läktar-

moduler går att förändra utefter verksam-

hetens varierande behov, skapar en kreativ 

och inbjudande lekmiljö. Efter intensiv lek 

kan det vara bra att varva ner och bara ta 

det lugnt en stund. Då passar en av våra 

senaste konstruktioner perfekt: Kryp-Upp 

som ger möjlighet till både lugna stunder 

och avskilda kryp-in. 

BYGG DIN EGEN MÖBEL FÖR LEK & AKTIVITET   |  Tilja är en produktserie som bygger på modulsystem så att du själv kan anpassa och bygga en möbel 
som funkar för den yta du har tillgänglig. Modulsystemet ger också möjlighet att variera utformningen samt att utöka och minska efter behov. Modulerna är 
tillverkade i Sverige av klarlackad eller vitpigmenterad (FSC märkt) björkkryssfaner med Linoleumtopp.

Tilja Läktarmoduler

Tilja Scenmoduler

Urval av Tilja Multimoduler Kryp-Upp Multi, ett litet rum i 
rummet. Utforma efter behov.

ALLA VÅRA PRODUKTER ÄR TILLVERKADE I SVERIGE
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TILJA LÄKTARMODULER
Tilja läktarmoduler är tillverkade i Sverige av klarlackad eller 

vitpigmenterad (FSC märkt) björkkryssfaner med linoleumtopp. 

Modulerna är 80 cm djupa och 60 cm höga och finns i bredderna 

60 cm, 120 cm, 150 cm och 240 cm samt en hörndel. Genom att 

kombinera de olika delarna kan ni bygga en läktare som passar 

dina behov.

Exempel på läktare byggd 
av Tilja läktarmoduler

LÄKTARMODUL 60

B60 cm, D80 cm, H60 cm

LÄKTARMODUL 120

B120 cm, D80 cm, H60 cm

LÄKTARMODUL 150

B150 cm, D80 cm, H60 cm

LÄKTARMODUL 240

B240 cm, D80 cm, H60 cm

L 115 cmL115 cm

D80 cm D 80 cm

B155 cm, D80 cm, H60 cm

LÄKTARMODUL HÖRN

TILJA SCEN- & LÄKTARMODULER



TILJA SCENMODULER
Tilja scenmoduler är tillverkade i Sverige av klarlackad eller vitpig-

menterad (FSC märkt) björkkryssfaner med linoleumtopp. Moduler-

na finns i olika storlekar och former. Genom att kombinera  

de olika modulerna kan du bygga den scen du vill ha.

TILJA MULTI
Tilja Mulit är en serie av moduler som kan kombineras i oändliga 

varianter. Vi har standardmoduler enligt nedan men hittar du 

inte det du söker är det bara att du hör av dig så fixar vi det!

SCENMODUL KVADRAT

SCENMODUL RUND SCENMODUL TRIANGEL

SCENMODUL RAMP

B60cm, D60 cm, H30 cm B60 cm, D30 cm, H30 cm

D120 cm, H30 cm

SCENMODUL TRAPPA

SCENMODUL REKTANGEL

B60 cm, D120 cm, H30 cm

B60 cm, D60 cm, H30 cm B60 cm, D30 cm, H30 cm

TILJA MULTI STORT HÖRN HÖG/LÅGTILJA MULTI BAS HÖG/LÅG TILJA MULTI LITET HÖRN HÖG/LÅG

TILJA MULTI INNERHÖRN HÖG/LÅG TILJA MULTI RUND HÖG/LÅG TILJA MULTI TRAPPA TILJA MULTI BOKLÅDA

TILJA MULTI BAS SMAL HÖG/LÅG



TILJA KOMBIMODULER
Tilja kombi är en modul som kan sättas ihop till en läktarmodul i tre våningar eller tas isär och användas som scen. Precis som övriga 

Tiljamoduler är Tilja kombi tillverkade i Sverige av klarlackad eller vitpigmenterad (FSC märkt) björkkryssfaner med linoleumtopp. 

LUGN OCH RO
Möblerna Kryp-Upp och Kryp-Upp Multi har vi konstruerat för att tillgodose behovet av en avskild stund med lugn och ro, kanske för 

att läsa en bok eller bara få vara lite ifred. Den större varianten, Kryp-Upp Multi, ger dig ett rum i rummet, en möbel med flera funktioner 

och användningsområden. Där man kan välja att använda de två “rena” väggarna och klä dem efter den egna verksamhetens behov. 

Hör av dig till oss om du vill bolla tankar kring just ditt specifika behov.

Praktisk förvaring KRYP-UPKRYP-UP MULTI

Kryp-Upp är en möbel skapad för avskildhet för tex. 
läs-stunder. Den kan användas som fristående möbel 
eller i kombination med andra produkter.

Kryp-Upp Multi är en möbel som bygger på Kryp-Upp i kombination med två andra 
väggar. Det skapar ett mysigt kryp in - ett rum i rummet. Du kan klä väggarna med:
Spegelvägg med konvex och konkav spegel - se bild ovan. Horisontell klättervägg, 
Vägg med skrivbordsyta, sinnesvägg, slät vägg med eller utan planspegel, white-
board, bulletinboard. Har du annat önskemål? Hör av dig så fixar vi det! 



JALLE KOJA OCH UNIK LEKHUS
Jalle koja är tillverkad i mått för att passa ihop med våra förvarings-

serier. Kojorna finns i två djup 40 eller 60 cm och precis som Jalle, är 

de tillverkade i vitpigmenterad eller klarlackad björkplywood. Du kan 

såklart även välja till en sockel om du vill. Unik lekhus är den större 

modellen och har måtten 115x115x155 cm. Unik Lekhus är tillverkad 

i klarlackad- eller vitpigmenterad björkplywood. Vi tillverkar dessa 

möbler mot beställning så vill du anpassa ditt lekhus går det jättebra.

UNIK LEKHUSJALLE KOJA

D60 cm
D40 cm

D115 cmB120 cm

B120 cm
B115 cm

H110 cm

H110 cm

H155 cm

H80 cm H80 cm H85 cm

Jalle  
Sittbänk

GROPEN 
100 CM

GROPEN 160

SKÖTBORD

MADRASSER OCH VILA

LEK OCH AKTIVITET

FÖRVARING

BARNSÄKERHET

UNIKA LÖSNINGAR

SKÖTBORDSTILLBEHÖR

STOLAR OCH  PALLAR

HALL OCH TAMBUR

PMS: 7678C
RGB: 105 | 72 | 142
#: 69478d
CMYK: 70 | 80 | 10 | 0

PMS: 307C
RGB: 0 | 105 | 163
#: 0069a6
CMYK: 100 | 42 | 16 | 6

PMS: ?
RGB: 0 | 105 | 163
#: 007d7c
CMYK: 100 | 0 | 46 | 26

PMS: 7732C
RGB: 0 | 120 | 63
#: 00773e
CMYK: 92 | 25 | 93 | 13

PMS: ?
RGB: 141 | 173 | 38
#: b8cac26
CMYK: 51 | 10 | 100 | 6

PMS: ?
RGB: 255 | 208 | 0

CMYK: 0 | 18 | 100 | 0

PMS: ?
RGB: 234 | 98 | 39
#: ea6227
CMYK: 0 | 72 | 89 | 0

PMS: ?
RGB: 255 | 164 | 0

CMYK: 0 | 43 | 93 | 0

PMS: ?
RGB: 186 | 19 | 56
#: ba1237
CMYK: 14 | 100 | 67 | 14

SKÖTBORD

MADRASSER OCH VILA

LEK OCH AKTIVITET

FÖRVARING

BARNSÄKERHET

UNIKA LÖSNINGAR

SKÖTBORDSTILLBEHÖR

STOLAR OCH  PALLAR

HALL OCH TAMBUR

PMS: 7678C
RGB: 105 | 72 | 142
#: 69478d
CMYK: 70 | 80 | 10 | 0

PMS: 307C
RGB: 0 | 105 | 163
#: 0069a6
CMYK: 100 | 42 | 16 | 6

PMS: ?
RGB: 0 | 105 | 163
#: 007d7c
CMYK: 100 | 0 | 46 | 26

PMS: 7732C
RGB: 0 | 120 | 63
#: 00773e
CMYK: 92 | 25 | 93 | 13

PMS: ?
RGB: 141 | 173 | 38
#: b8cac26
CMYK: 51 | 10 | 100 | 6

PMS: ?
RGB: 255 | 208 | 0

CMYK: 0 | 18 | 100 | 0

PMS: ?
RGB: 234 | 98 | 39
#: ea6227
CMYK: 0 | 72 | 89 | 0

PMS: ?
RGB: 255 | 164 | 0

CMYK: 0 | 43 | 93 | 0

PMS: ?
RGB: 186 | 19 | 56
#: ba1237
CMYK: 14 | 100 | 67 | 14

NYHET!

BYGGKUDDAR  
BORGSATS

SÄCKEN STOR

LEKHÖRNA VIKA GYMNASTIKMATTA 30 CM

Här hittar du hela 
vårt sortiment 
inom  mjuklek

MJUKLEK
Här nedan ser du ett litet urval av de produkter vi erbjuder inom mjuklek. Bygglekar stimulerar 

barns fantasi och skaparglädje. Våra mjukleksaker är gjorda för att tåla hårda tag och tufft 

slitage. Naturligtvis har vi tänkt på miljön och barnens säkerhet och jobbar bara med material 

som är Svanenmärkta eller Ökotex 100 klass 1. Produkterna är tillverkade i kallskum och 

klädda med antingen frotté, bomullstyg eller konstläder. Du kan välja vilka färgkombinationer 

du vill ha på de flesta av våra produkter. Kontakta oss för aktuellt färgschema. 



UNIKA LÖSNINGAR SOM GÖR JOBBET LÄTTARE

Flera av våra möbler för lek och aktivitet bygger på modulsystem 

för att ge dig möjlighet att bygga en möbel med stor flexibilitet och 

möjlighet att växa efter behov. Förutom scen- och läktarmoduler  

finns även Tilja Multi, med än större frihet att bygga en unik lekmöbel.   

Vår tanke är helt enkelt att våra lekmöblerna ska vara multifunktionella 

och flexibla där ditt behov styr utformningen. Slå oss en signal om 

du behöver diskutera en lösning eller har andra funderingar. På vår 

hemsida, Jeltec.se hittar du mer information om våra lekmöbler.

Idögatan 35  |  58278 Linköping

Tel: 013-14 83 00  |  info@jeltec.se


