Information från Rehabmodul AB
Kontaktstyrda (batteridrivna) leksaker
- Priser inom parantes är inkl. moms - Räkna med 2-3 veckors leveranstid - Manöverkontakt ingår normalt inte i priset!
Såpbubbelmaskin

Såpbubbelmaskin

N y tt!

2 manöverkontakter (MK) krävs

Tolo Traktor+släp
- trådlös styrning

Förbrukningsmateriel
kan köpas i leksakshandeln, t ex Toys R Us

Se nästa sida
för mer info!
Artnr 5009
Pris: 1400:- (1750:-)

Batterier: 2xR6

Zhu Zhu valp - rosa

Med olika personligheter och egenskaper.
Finns som (du kan inte
välja) Miss Priss,
Sabrina och Loolah.
Artnr 5022
Pris: 612:- (765:-)

2 manöverkontakter (MK) krävs

figur som går (MK 1)
och skäller och viftar
på svansen (MK 2)
Artnr 5034
Pris: 1276:- (1595:-)

N y tt!

Batterier: 3xR6

Leksakståg

Tolo Traktorgrävare

- trådlös styrning
Rakt framåt (MK 1).
Bakåt i cirkel(MK 2)
för att rikta upp den.
Artnr 5006
Pris: 716:- (895:-)

- trådlös styrning
Se nästa sida
för mer info!
Artnr 5008
Pris: 1400:- (1750:-)

Spin Art

Papper sätts i maskinen
och med en manöverkontakt styrs rotationen.
Egna figurer kan göras.
Färg och papper ingår.
Artnr 5010
Pris: 556:- (695:-)

- snarkar och rör
öron, mun samt
kroppen. Minst sagt
lugnande!
Artnr 5028
Pris: 768:- (960:-)

Batterier: 3xR6

N y tt!
Batterier: 3xR03

Zhu Zhu hamster

Batterier: 2xR03

- rör sig och låter som en
hamster vid aktivering.
Finns som (du kan inte
välja) Nugget, Winkle,
Jilly och Scoodles.
Artnr 5021
Pris: 612:- (765:-)

Nallen Bo

N y tt!

Batterier: 3xR6

- som leker titt-ut
(lyfter filten framför
sig, ”Peek-A-Boo”) och
pratar på engelska och
skrattar. Söt & rolig!
Artnr 5033
Pris: 768:- (960:-)

Batterier: 3xR6

Stampe-välkänd

Patch-välkänd

Disney-figur - som
säger engelska fraser
från filmen Bambi och
stampar med foten.
Artnr 5035
Pris: 768:- (960:-)

Disney-figur -säger
engelska fraser från
filmen 101 Dalmatiner
och viftar på öronen.
Artnr 5036
Pris: 768:- (960:-)

N y tt!

Batterier: 3xR03

Lammet Lena - Sjunger

Nallen Cassy
- sjunger ”Come on

get happy”. Munnen
följer sången och
hon gungar fötterna
i takt med musiken.
Artnr 5037
Pris: 768:- (960:-)

Artnr 5004

Grisen Arnold

Pluto
- välkänd Disney-

Batterier: 3xR6

Se nästa sida
för mer info!
Pris: 2236:- (2795:-)

Tolo Leksakstågsätt

Batterier: 2xR03

- trådlös styrning

- som 5001 och med
manöverkontakt
Artnr 5002
Pris: 1036:- (1295:-)

- Stora bubblor
Se nästa sida
för mer info!
Artnr 5001
Pris: 876:- (1095:-)

- trådlös styrning
Som 5004 och
med manöverkontakt
Artnr 5005
Pris: 2396:(2995:-)

Tolo Leksakstågsätt

5 vaggvisor på engelska
-Humpty Dumpty
-Hickory Dickory Dock
-Jack and Jill
-Little Bo Peep
-Twinkle Twinkle Little Star
Artnr 5038
Pris: 768:- (960:-)

Nallen Rock - Gungar
sidledes och sjunger på
engelska en vaggsång och
slutar med att böja sig
fram ochpussar babyn.
N y tt!
Batterier: 3xR6

Artnr 5039
Pris: 768:- (960:-)

Till glädje och nytta för funktionshindrade barn!
Rehabmodul AB Astrakangatan 151, 165 52 Hässelby
För kommunikation
Telefon: 08-583 588 90 Mobil: 0708-35 88 91
med datorprogram
och AKK-talapparater info@rehabmodul.se

www.rehabmodul.se
©:Copyright 08/2015, Rehabmodul AB, Stockholm
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Kontaktstyrd såpbubbelmaskin (Nytt utförande)

Barn älskar såpbubblor. Den här kontaktstyrda såpbubbelmaskinen producerar mängder med bubblor! Alla kan använda
den, med lämplig manöverkontakt (standard 3,5 mm telepropp).
Batteridriven. Kan köpas med/utan stor manöverkontakt för
hand/finger (65 mm diameter). Batterier (4xR14)medföljer.
Artnr: 5001 (resp. 5002, inkl manöverkontakt, 65 mm. Kontaktkåpans färg kan variera)

Det kontaktstyrda tågsättet hjälper barnet a
utveckla, träna och fö
”orsak och verkan” på
roligt vis. Tåget kör så
länge manöverkontak
är aktiverad, alternativ
automatisk DEMO. CD
med många övningar
på svenska medföljer Artnr: 5004 (resp. 5005, inkl manöverkontakt, 65 mm)

TOLO leksakstågsätt - med trådlös kontaktstyrning

Leksakstågsätt för barn (1 - 5 år), baserat på Tolo First Friends leksaksserie. Robust
och färgglatt med bra storlek. Tåget kör runt banan, tutar och blinkar. Bilden visar de
delar som ingår i tågsättet. Styrning görs med trådlös IR-enhet. Manöverkontakten
ansluts till IR-enheten, så att ett rörelsehindrat barn kan köra själv. Två styrsätt -tåget
kör så länge manöverkontakten är aktiverad resp. ett tryck och tåget kör automatiskt en
sekvens. Batterier (1x6LF22 och 3xR6/AA) medföljer.

TOLO traktorgrävare respektive TOLO traktor+släp
- med trådlös kontaktstyrning

Traktorgrävare resp. Traktor+släp för barn (1- 5 år), baserade på Tolo First Friends
leksaksserie. Robusta och färgglada med bra storlek. Traktorn kör framåt, tutar och
blinkar. Styrning görs med trådlös IR-enhet. Manöverkontakten ansluts till IR-enheten,
så att ett rörelsehindrat barn kan styra själv. Två styrsätt finns - traktorn startas med
manöverkontakten och kör c:a 3 meter och stannar sedan resp. ett tryck och traktorn
kör automatiskt en sekvens på c:a 10 sekunder. Batterier (5xR6/AA) medföljer.
• Priserna är per styck. Priser inom parantes är inkl moms. Frakt tillkommer. Postförskottsavgift tillkommer för
privatpersoner.
• Alla leksaker levereras med en första omgång batterier, så att de kan användas omgående. Se nästa punkt!
• Manöverkontakter ingår normalt inte (med vissa undantag) - de köps separat. Du kanske redan har?
Standardanslutning är phono-propp, 3,5 mm, mono.
• De produkter som anges med trådlös styrning, har trådlös sändare för IR-överföring (ibland radio) mellan
leksaken/ sändaren. Manöverkontakten ansluts alltså till sändaren.
• Vårt egna sortiment av manöverkontakter är begränsat. Se nedan! Se även andra leverantörer.

Lib Switch

finns i 3 storlekar och är robusta och lätttryckta
manöverkontakter. Färgerna: röd, grön, blå och gul.
Anslutning görs med 3,5 mm teleplugg, 1,4 m ledning.
Lib Switch har diametern 65 mm.
Mini Lib Switch har diametern 35 mm.
Big Lib Switch har diametern 125 mm.
Kontakta oss för mer info och priser!

Pal Pad

Kontakta oss för
mer info och priser!

finns i 3 storlekar och är robusta och lätttryckta
manöverkontakter med mycket låg höjd - c:a 3 mm.
Finns i flera färger. Anslutning görs med 3,5 mm
teleplugg med 1,4 m ledning.
Storlek Large är 114 x 152 mm.
Storlek Small är 60 x 100 mm.
Storlek Mini är 50 x 50 mm.

