
	  
	  
	  

	  

	  

                         

 

 

SMALLROOM AB 

 

”Vuxna lekmöbler för barn” 
 

Smallroom designar, marknadsför och säljer barnmöbler av hög kvalitet i såväl 

design som utförande. Möblerna utmärks av en formgivning som tilltalar barn 

såväl som vuxen.  

 

Smallrooms produkter har ett formspråk som tilltalar den 

inredningsintresserade och som genom sin utformning stimulerar barnet till lek.  

 

Smallrooms produkter kännetecknas av en hög kvalitet i material och 

utformning. Produkterna är svensktillverkade, dels för att kunna garantera hög 

kvalitet, dels för att Smallroom står för ett ansvarsfullt företagande, där 

miljöhänsyn är en mycket viktig del.  

 

 

PRODUKTBESKRIVNING HÖRNMONTERAD LEKBORG 

 

Borgen är 2 m hög och dess sidor är cirka 78 cm. Den är tillverkad i formpressad 

MDF och har en yta som är smutstålig och lätt att rengöra.  

 

Borgen placeras alltid i ett hörn av ett rum och skruvas fast ordentligt i väggarna 

enligt bifogade anvisningar. Stegen är avtagbar för att hindra de minsta barnen 

från att klättra upp utan tillsyn.  

 

Borgen är CE-certifierad och följer därmed EU-standard gällande 

säkerhetsföreskrifter för barnmöbler.  

 

”Älskas av barn i alla åldrar. Den är ett spännande krypin som utnyttjar rummet 
på höjden.” 



	  
	  
	  

	  

	  

 

 

 

 

PRODUKTBESKRIVNING RUND FRISTÅENDE LEKBORG  

 

Den runda borgen är 1 m hög och 1,5 m i diameter. Den är tillverkad i 

formpressad MDF och har en yta som är smutstålig och lätt att rengöra.  

 

Den är vitlackerad, men kan fås i andra kulörer mot en tilläggskostnad.  

 

Borgen behöver inte monteras fast, utan kan placeras fristående i rummet.  

 

Den är CE-certifierad och följer därmed EU-standard gällande 

säkerhetsföreskrifter för barnmöbler.  

 

Den runda fristående borgen är främst tänkt att placeras i offentliga miljöer 

såsom förskolor, väntrum, bibliotek etc.  

 

”Älskas av barn i alla åldrar. Ett spännande fristående krypin som ger möjlighet 
att utnyttja hela rummet för lek.”  


