
Vind billetter til

Kampagnen gælder for alle ordrer, som placeres inden 30. juni 2017, og er med udgangspunkt i vores vejledende 
priser og kan ikke kombineres med andre rabatter. 

Vind en oplevelse for 30 personer, med bus-/togrejse, entrebilletter til Experimentarium og frokost og drikkevarer 
betalt. Vi trækker lod blandt alle, som har modtaget et tilbud på en møbel- eller legepladsindretning til mere end 
50.000 kr. i perioden 1. maj - 30. juni. 

DIN NYE SKI-
LEVERANDØR 
AF MØBLER
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30% RABAT

30% RABAT
PÅ ALLE MØBLER

PÅ ALLE LEGEPLADSREDSKABER

LEKOLAR HAR LEVERET TO INTERAKTIVE 
LEGE PLADSER – MEMO OG SONA – TIL 
EXPERIMENTARIUMS NYE TAGTERRASSE.



VORES KONCEPT ER UDVIKLET UD FRA TEORETISKE OG PRAKTISKE STUDIER AF 
LÆRINGSMILJØER, LÆRINGSSTILE, LÆREPLANER OG NEUROVIDENSKAB. KONCEP-
TET ER BASERET PÅ SYV FORSKELLIGE LÆRINGSSITUATIONER. DISSE DANNER ALTID 
GRUNDLAGET FOR VORES UDVIKLING AF NYE LÆRINGSMILJØER.

Vi identificerer og diskuterer børnenes og lærernes individuelle behov, inden vi be-
slutter, hvor de forskellige læringsaktiviteter hører til. Ved at bruge vores koncept vil 
du opdage, at alle skolens områder kan bruges til et læringsmiljø. Dette åbner op 
for nye og spændende muligheder.

Vi taler oftest om, hvordan vi kan få møbler og inventar til at passe til rummet. Den 
tankegang lægger vi nu bag os. I Lekolar vil vi hellere tale om, hvilke møbler som 
passer til de forskellige læringssituationer og læringsstile. Vi kalder det rummelige 
løsninger.

Vi forlader den traditionelle og statiske måde at tale indretning på til fordel for en 
situationsbestemt og fleksibel indstilling til indretning af lærende miljøer til børn. 
Miljøer, som i vor tid, er i konstant forandring.

Se vores møbler, spændende indretningsforslag og meget 
mere i vores helt nye skolemøbel-katalog. Du kan bestille det 
hos vores kundeservice på telefon 70 20 60 80.

Med venlig hilsen

DEN 15. MAJ 2017 TRÅDTE EN NY 4 ÅRIG SKI-AFTALE I KRAFT. 
LEKOLAR VANDT BÅDE DAGINSTITUTIONSMØBLER OG SKOLEMØBLER.

Vidste du, at Lekolar er Nordens største leverandør af indlæringsprodukter til skoler?
Vi er 300 ansatte, som hver dag arbejder for at skabe bedre indlæringsmiljøer – 
med et bredt sortiment af møbler, inventar, legepladser, legetøj, sportsudstyr og 
hobbyartikler.

I Danmark er Lekolar måske mest kendt som en leverandør til daginstitutioner, men 
i det øvrige Norden er vi stor leverandør til skoler. 

Vi er derfor utroligt stolte over, at det er lykkedes os at vinde SKI-aftalen på møbler. 
Og at vi er nr. 1 i kaskademodellen.*

Vi er i klar til at hjælpe dig med dine projekter – også projekter som skal stå klar til 
ny skolestart i år. Vi har mange produkter, som har kort leveringstid.

Vi har et landsdækkende korps af kompetente konsulenter, som er klar med hjælp, 
rådgivning og indretningsforslag. Kontakt vores kundeservice på tlf. 70 20 60 80 
- og få kontakt til nærmeste konsulent, eller find personen på vores hjemmeside: 
www.lekolar.dk.
* Lekolar vandt SKI ved at score højest point på en kombination af pris, kvalitet og sortiment. 
  Kaskademodellen indebærer, at SKI-kunderne som udgangspunkt skal tildele sine ordrer til nr. 1 i modellen.

Vores koncept
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LEKOLAR ER 
NR. 1 PÅ SKI

Hej [navn]

Lekolar er nr. 1 på SKI-møbler til daginstitutioner og skoler. Det får betydning
for dine fremtidige indkøb gennem SKI. Luk op og se, hvad det indebærer. Lige
nu kan du spare 30% på både legepladsredskaber og møbler!

P.S. Vi har også en konkurrence om billetter til Experimentarium...


