


Kiipeilytelineet

Kiipeilyseinät, pallomeret, liukumäet, pelit ja paljon muuta hauskaa  

Toimitamme leikkipaikkaratkaisuja neljän neliömetrin leikkinurkista satojen neliömetrin toimintapuistoihin. 
Meidän valmistamat sisäleikkipaikat ovat Soft Modular Play -rakennetta, mikä on Euroopan yleisimmin  
käytetty sisäleikkipaikka-rakenne. Teräsrunkoiset ja foam-pehmusteiset leikkipaikat ovat näyttäviä, kestäviä ja 
turvallisia. 

Leikkipaikat suunnitellaan ja mitoitetaan yksilöllisesti kohteeseen sopivaksi sekä asiakkaan värejä ja logo- 
toivomuksia huomioiden. Asiakas voi itse valita leikkipaikan värit, kuvat ja aktiviteetit tai voimme ehdottaa 
sopivaa ratkaisua käyettävän tilan ja budjetin perusteella. Myös oman logon tai maskotin lisääminen  
leikkipaikan seiniin onnistuu. Siten jokainen leikkipaikka on uniikki.



Peliseinäkkeet

Sopiva seinäke jokaiseen tilaan, tyyliin ja budjettiin 

Suunnittelemme peliseinäkkeet täysin asiakkaan toiveiden mukaisesti. Siten asiakas voi itse päättää  
seinäkkeen teeman ja värityksen. Myös seinäke yrityksen omalla logolla tai maskotilla onnistuu meiltä.

Kooltaan seinäke voi olla pieni yhden neliön nurkkaus tai useamman metrin pituinen kokonaisuus.  
Seinäkkeeseen voi kiinnittää esimerkiksi interaktiivisia kosketusnäyttöjä tai mekaanisia pelipaneeleita.

Peliseinäkkeet eivät vaadi kiinnitystä lattiaan ja ovat siten helppoja siirtää paikasta paikkaan. Seinäkkeitä voi 
myös laajentaa ajan myötä tai esimerkiksi sesongin mukaan.

Valitse väri, teema ja 
kuvat - saat oman, 
uniikin leikkinurkan!



PopUpPlay

Näyttävät pop-up -ratkaisut sopivat erinomaisesti muun muassa kauppakeskuksiin 

Meiltä saa kiinteiden leikkipaikkojen lisäksi myös pop-up -leikkipaikkoja. Erikokoiset leikkialueet valmistetaan 
lasikuidusta ja EPDM-kumirouheesta. Valikoimasta löytyy pieniä, siirrettäviä pop-up-ratkaisuja, mutta myös 
isompia kokonaisuuksia. Leikkialueet sopivat matalan muotonsa vuoksi erinomaisesti esimerkiksi  
kauppakeskuksiin. 

Leikkipaikat sisältävät aktiviteetteja eri-ikäisille lapsille ja niitä saa  
myös meidän kosketusnäyttöpeleillä. Myös pop-up-leikkipaikat  
räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaisiksi. Leikkipaikkojen  
valmistaja on ruotsalainen Rodeco.

Meiltä saat myös 
kylpyläratkaisuja!



Kosketusnäytöt

Hyvin pieneen tilaan mahtuvat ja helposti siirrettävät yksiköt

Korkeanlaatuiset kosketusnäytöt ovat kestäviä, turvallisia ja helppo puhdistaa kovassakin käytössä. Näytöt voi 
istuttaa erilasiin kehyksiin, laitteisiin ja ympäristöihin. Meiltä löytyy paljon vaihtoehtoja, mutta kokonaisuuden 
voi myös räätälöidä juuri sen näköiseksi kuin haluaa, esimerkiksi omien värien, logojen ja maskottien mukaan.

Kosketusnäyttöpelit sopivat pieneen tilaan ja niitä on helppo asentaa  ja siirtää (plug-and-play). Myös näytön 
sisältöä voi suunnitella erikseen, esimerkiksi niin, että siinä voi jakaa hyödyllistä tuoteinformaatiota. Meiltä 
löytyy 24 lisenssivapaata peliä, jotka on suunnattu 3-12-vuotiaille. Peleissä yhdistyy hauskuus, luovuus,  
tarkkuus, havainnointi, keskittyminen ja looginen ajattelu. Niihin löytyy yli 20 kieliversiota.



Oheistuotteet

Karusellit, keinuautomaatit, jalkapallo- ja ilmakiekkopöydät, pelipaneelit, pehmo- 
ja rakennuspalikat sekä paljon muuta  - meiltä saat oheistuotteita joka lähtöön



Filosofia ja lupauksemme 
Lasten viihtyvyydestä lisää kauppaa

25 vuoden kokemuksella tiedämme mikä stimuloi lapsen leikkiä ja kehitystä sekä minkälaiset leikkipaikka-
ratkaisut ovat kestäviä ja turvallisia. Tiedämme myös, että tyytyväiset ja iloiset lapset tekevät vanhemmista 
tyytyväisiä ja iloisia mikä edelleen suosii yrityksiä ja organisaatioita, jotka ovat investoineet leikkipaikkoihin.

Olemme lasten suureksi iloksi toimittaneet ratkaisuja ympäri Suomea mm. kauppakeskuksiin, kauppa- 
ketjuille, varustamoille, ravintoloille, hotelleille, apteekeille, kylpylöille, lentokentille ja kiinteistöyhtiöille.  
Kyseisten toimipaikkojen vetovoima, asiakasvirrat ja myynti ovat todistetusti kasvaneet suhteellisen pienillä  
investoinneilla, joiden takaisinmaksu on ollut nopea.

Kaikki leikkipaikkamme täyttävät EN 1176 -standardin. Leikkipaikat valmistetaan kestävästä ja elinikäisestä 
teräsrungosta. Turvallisuutta lisää myös pehmeä, teräsrungon päälle asennettava putkipehmuste.  
Leikkipaikoissa on aina standardin mukainen turva-alusta sekä riittävä turva-alue. Asennuksen yhteydessä  
toimitamme tarvittavat ohjeet ja dokumentit leikkipaikan ylläpitoon. Vaadimme myös alihankkijoiltamme 
standardien noudattamista.

Kolme syytä valita Toygroup
Osaaminen

Olemme Suomen vanhin ja kokenein sisäleikkipaikkojen toimittaja, jolla on vankka ymmärrys siitä mikä  
puree lapsiin ja miten saadaan vetovoimaa lapsiperheille.

Laaja valikoima

Meillä on muunneltavia ja helppohoitoisia ratkaisuja joka lähtöön, pienistä nurkkaratkaisuista satojen  
neliöiden leikkialueisiin kaiken ikäisille lapsille.

Helppous

Asiakas määrittelee leikkipaikalle tilan ja me räätälöimme lopun avaimet käteen -periaatteella.

Käy katsomassa tuote-
kuvia ja -videoita myös  

Facebook-, Instagram- ja 
Youtube-tilillämme!





Toygroup Oy Finland
Voivalantie 24 A 
20780 Kaarina 

www.toygroup.fi

+358 45 134 2364
toygroup@toygroup.fi 

Filosofia ja lupauksemme 
Lasten viihtyvyydestä lisää kauppaa

Leikkipaikamme suunnitellaan ja mitoitetaan yksilöllisesti kohteeseen sopivaksi sekä asiakkaan värejä ja 
logo-toivomuksia huomioiden. Siten jokainen leikkipaikka on uniikki. Kooltaan leikkipaikka voi olla 1-100 m2, 
joten jokaiseen tilaan löytyy sopiva ratkaisu. Asiakas voi itse valita leikkipaikan värit, kuvat ja aktiviteetit, tai 
voimme ehdottaa sopiva ratkaisu käytettävän tilan ja budjetin perusteella.


