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Vi är stolta över att kunna erbjuda klassiska och pedagogiska 
leksaker gjorda i trä. Vi ställer väldigt höga krav på vår leverantör, 
Detoa, som har tillverkat leksaker i Europa i över 100 år.
Vi har valt att kalla dem eko-toys då färgerna är ekologiska och 
allt överflödigt trä vid produktion återvinns som energikälla åt 
närliggande bostäder.

träleksaker



Press-Up Toys
Denna klassiska leksak väcker många glada minnen till liv. 
Vår producent var den första att tillverka press-up-toys. Tryck på botten så 
böjer figuren sig. Många olika modeller i glada ekologiska färger.

Stapelleksaker

13207. 
Groda som räcker ut tungan. 
Tryck på bottenplattan så böjer 
grodan sig. Detta är originalet 
och klassikern - den allra första 
press-up-leksaken!

12384. 
Rolig clown. Tryck på 
bottenplattan så böjer 
han sig.

12896/1.
Läcker tårta. Tryck på 
bottenplattan så böjer 
ljusen sig. Flickornas 
favorit.

Färgglada djur som kan tas isär i tre 
delar. Säg det barn som inte tycker om 
att stapla klossar på varandra. Här får 
de träna ordningsföljd och koordination.

12878. Mus, 12880. Gris 12879. Groda
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12536. 
Kossa med bjällra Tryck 
på bottenplattan så 
böjer kossan sig.

Små träbilar med figurer

113. Liten bil. Safari, army, beach.

Tuffa Jeepar med två figurer i.
Längd: 12 cm
Figurerna är fastmonterade.



Mobiler
Mobiler i form av färgglada änglar, hängande och gungande i spiral. 
Förgyller barnkammaren eller vilket rum som helst! Hängs upp med hjälp av spiral och träring.
Vingarna är gjorda av filttyg och håret av garn. Höjd på ängeln: 11 cm

12475 Groda. 
Gör babyns barnvagnsstunder 
roligare!
Söt groda med bjällra att hänga i 
barnvagnen eller vid skötbordet. 
Fästes med clip.
Längd, groda 7 cm (hela 22,5 cm).

2Bohemia Design  www.bohemiadesign.se  info@bohemiadesign.se  

Baby kollektion

13031. 
Ängel i spiral

13032. 
Ängeln Edna

13447. 
Napphållare, clip. 
Den perfekta napphållaren i fina gröna 
och gula färger.
Fästes med hjälp av clip i barnets kläder. 
24 cm lång.

12890. 
Denna underbara giraff har många 
möjligheter.
Barnet kan använda den som skallra, 
då den har en bjällra undertill. Den har 
dessutom hjul så att den kan köra runt. 
Halsen är flexibel och böjbar. 
8 cm bred, 11,5 cm hög.

13448.
Skallra med träkulor, 
träringar och träanka 
som sitter i en elastisk 
ring.
Perfekt för det fingerfär-
diga barnet och när det 
kliar i tänderna. 
Omkrets 8 cm.

12351/M.
Ljuvlig och lätt liten 
skallra i form av ett glatt 
bi som rör sig upp och 
ner när barnet skakar på 
det. Höjd 8 cm.

13033. 
Kärleksänglar, 
två på rad



Dragleksaker

12600.
Spännande dragleksak i form av 
spindel som rör på benen när 
barnet drar det efter sig.
Längd: ca 12 cm

12438.
Två grodor på rad att dra efter sig. 
Vickar på kroppen när de rör sig. 
Längd ca: 11 cm

12437.
Två pingviner på rad att dra efter sig. 
Vickar på kroppen när de rör sig. 
Längd: ca 12 cm
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11879.
Söt nyckelpiga som barnet kan 
dra efter sig. 
Längd ca: 7 cm
Höjd: ca 9,5 cm 

12500.
Denna dragleksak är inte som andra. 
Här kan barnet skruva isär och 
sedan sätta ihop delar av tåget med 
hjälp av tågets skorsten som är en 
skruvmejsel.
Ögonen/lyktorna samt hjulen på 
tåget rullar när barnet drar det efter 
sig.
Längd ca: 14,50 cm
Höjd: ca 12 cm

Dockskåpsmöbler

116. 
Fantastiskt söta möbler till 
dockskåpet. Set i fem delar.
Handmålade detaljer.



Magnetisk teater
Denna unika magnetiska teater ger barnet (och de vuxna) 
fantastiska möjligheter att använda fantasin. Teatern har två 
olika dekorer, 6 träfigurer med magneter undertill och två 
magnetpinnar att styra figurerna med. 
Välj mellan Snövit (12898) 
och Askungen (12899).
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Magnetiskt pussel

12906. 
Riktigt roligt pussel för barn, 3-6 
år.
Med hjälp av magnetiska träfigurer 
i olika färger och storlekar bygger 
man upp spännande figurer på 
tillhörande tavla. 

Domino

111.
Klassiska dominobrickor i 
bästa kvalitetsträ för roliga 
spelstunder. 

Mosaik

112. 
Färgglatt mosaikpussel i bästa 
kvalitetsträ.
Låt barnet skapa olika mönster.
Övar barnets logiska tänkande.

Spel


