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Et byggebord med plads til 2 børn

•  Kan indeholde op til 4,5 kilo LEGO-klodser*
•  Højdejusterbare ben
•  Inklusiv 2 stole og hynder
•  Inklusiv 2 grønne LEGO-byggeplader
•  Kan anvendes til lægehuse, SFO’er og private hjem
•  Giver børn et sted at være kreative

1 bordplade (60x120 cm) 4 hvide bordben (justerbare, 60 - 90 cm) 
2 hvide stole + 2 hynder 2 grønne opbevaringskasser
2 låger til opbevaringsks. 2 grønne LEGO-byggeplader (32 x 32)

Tlf.: 20 93 80 77

Har du plads til et 60 x 120  bord på børneværelset? Så skal du have 
ByggeBordet som børnene vil elske. De vil elske det, fordi de ikke læn-
gere behøver at rydde op hver dag, og de kan bygge videre på deres 
byggeprojekt den næste dag. ® 

DU FÅR

http://www.brugteklodser.dk
http://www.brugteklodser.dk
http://www.brugteklodser.dk/erhverv/


Vi tilbyder et let monterbart legebord, 
et LEGO byggebord til børn i alderen 
5-12 år, som leger med LEGO-klodser.

PERFEK T L EGE PL ADS

BYGGEBORD TIL 2 BØRN
Denne løsning er ideel for SFO’er, lægehuse og i de private 
hjem, hvor der er børn i alderen 5 til 12 år.  Bordet kan inde-
holde op til 4 kilo LEGO-klodser, og har højdejusterbare ben, 
og derfor kan anvendes lige fra 5 år til mindst 12 år.

DET FÅR DU
Du får et bord, som giver dit barn mulighed for at være krea-
tiv hver eneste dag. Barnet kan let bygge videre den næste 
dag på de byggeplader, som er monteret på bordet. Kompo-
nenterne er primært fra IKEA, og er tilpasset til LEGO-brug.

Når du modtager pakken med fragtmanden, skal du blot 
montere benene, så er bordet klar. Opbevaringskasserne og 
byggepladerne er  fastmonteret i bordet. Stolene skal lige-
ledes monteres i benene. *LEGO-klodser medfølger ikke. 

Og så følger der to låg med, så 
klodserne ikke bliver støvede.

HVAD KOSTER DET?
Du kan altid se prisen online. Det er også her, at du kan 
bestille byggebordet. Eller du kan ringe på tlf.: 20 93 80 77 
og høre nærmere.
 

BESTIL NU
Ring på 20 93 80 77 eller bestil direkte på webshoppen 
www.brugteklodser.dk/erhverv

Bordet kan indeholde op til 4,5 kilo LEGO-klodser. Har du ikke 
klodserne kan du også bestille dem i f.eks en 3,7 kilos 
ByggeBox. Se mere på www.brugteklodser.dk/erhverv

Webshop www.brugteklodser.dk/erhverv
Telefon  20 93 80 77

PL ADS T IL  2  BØRN

*LEGO-klodser medfølger ikke
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