
• Bekväm att sitta på även vid knästående.
• Antihalk baksida.
• Kan kopplas samman till olika former, bokstäver, siffor 
   - låt fantasin flöda!
• Lätt att lyfta, bära och förvara. Detta ger en flexibilitet     
   och samlingen kan ske på olika platser inne eller ute.
• Säker då alla delar är mjuka, samt TYSTA. Häng upp på   
   väggen så fungerar den som ljudabsorbent.
• Tillverkad i slitstark, svenskvävd textil.
• Enkel rengöring. Tvättas i 40°. Kan ”spritas”.

Nottoonoisy AB, Narsvik 11, 593 74 Gunnebo
Besöksadress: Ringvägen 1, 593 75 Gunnebo     
Tel. 070-6593718 • info@nottoonoisy.se • www.nottoonoisy.se
     

För mer information kontakta oss:

SAMLINGSDYNA

Är ett svenskt företag med egen tillverk-
ning i Sverige. Vi erbjuder nytänkande 
design av genomtänkta, säkra textila 
produkter för en hållbar utveckling och 
en bättre arbetsmiljö.

Vi vill underlätta arbetet för pedagoger 
och bidra till att barn kan vara mer delak-
tiga i verksamheten. 

De flesta av materialen i våra produk-
ter är från Sverige och våra produkter är 
hygieniska, platsbesparande, smarta 
och med låg vikt. Vi strävar efter bästa 
innovativa materialval för varje enskild 
produkt, tex är våra vilmadrasser PVC fria 
och kan spritas. Genom våra produkter 
vill vi bidra till att spara vatten-, tvättme-
del- och energi.

För oss är det viktigt att alltid vara upp-
daterade på vad Naturskyddsföreningen 
och andra aktörer fortlöpande kommer 
fram till.

Vi söker ständigt efter att hitta nya 
smarta och miljövänliga material att köpa 
in i Sverige på kortast möjliga avstånd. Vi 
använder kartong, well och papper från 
svensk skog när vi skickar leveranser till 
våra kunder. Vi undviker plastpåsar, om 
vi i vissa fall av hygieniska skäl använder 
detta är det av polyeten och återvunnen 
polyeten.

Våra samlingsdynor är tillverkade i Sverige. Samlings-
dynan är rund i 30 cm diameter med kardborrekoppling 
och upphängningsögla.

®

PVC
fri

Samlingsdynor för 
flexibel och kreativ 
samling.




