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1
8250 Mobilt dukkehus. Udvikling af finmotorik og koordinering af kreative færdigheder 

gør dukkehuset til interessant indlæringsmøbel.

2
1051
1052

Frigg taburet - kan leveres i vores 18 standard laminatfarver. Kan stables.
Frigg stol med ryg - kan leveres i vores 18 standard laminatfarver. Kan stables.
Siddehøjde: 330mm

3
1054
1056

Frigg stol med ryg og armlæn - kan leveres i vores 18 standard laminatfarver.
Frigg baby modul, passer på 1051 taburet. Kan leveres i vores 18 standard lami-
natfarve. Siddehøjde: 330mm

4
Bord Børnebord leveres efter kundespecifikation. 

Bordets højde tilpasses ønsket højde.

5
6510E
6511E

Puslebord til vuggestuen. Kan indstilles elektrisk efter brugerens arbejdsstilling. 
Fås i 2 varianter - med eller uden vask.

6
8109 Kubus reol - Dette møbel kan leveres i mange varianter - tjek www.onewood.dk

7
8844 ”Rum i rummet” - Legeborg til læring og leg eller som afslapningsplads.

Børnene kan kravle igennem borgen eller lege i ”Borgtårnet”

Vugges tue
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Vugges tue Børnehave

8
8550L Mobil bogreol/vogn. Velegnet til lege- eller arbejdsrummet.

9
8840G
8840O
8840B

Disse legemoduler kan også bygges til en scene. Bruges ofte som opbevarings- 
eller trappemoduler, hvorpå børnene leger. Modulsættet styrker kreativiteten og 
legen blandt børnene samtidig med opbevaringsmuligheder. 

10
1010T

1011T

Taburet med laminat samt mobil taburetvogn. Let og praktisk anvendelse. Tabu-
reten fås også med fodstøtte og/eller ryglæn - dette er ekstra tilbehør
Taburetvogn 

11
8050M Motoriksættet udvikler barnets grovmotorik, og hjælper til at give barnet bedre 

styrke, koordination og bevægelighed. Dette er væsentligt for udviklingen af bar-
nets hjerne og kroppens intelligens.

12
8420 Lys- og forstørrelsesglasbord. Bord anvendes til forskellige opdagelses- og 

aktivitets lege eller i indlæring af specifikke emner.

13
8587 Væghængt bord. Optimalt bord til små rum og anvendes meget ofte til spise- og 

arbejdsbord. Bordet fås i mange varianter se www.onewood.dk

14 1051
1052

Bord 800 x 1200 mm. Højde efter ønske.
Frigg taburet - fås i 18 laminatfarver, H: 330mm - 1055 H: 520mm
Frigg stol med ryg - kan leveres i vores 18 standard lamiantfarver.
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Arbejdsrum

15
&
16

Troldegarderober med naturtryk på lågerne. Troldegarderoben kan leveres i alle 
ønskelige varianter - www.onewood.dk.
Leveres i klarlak eller hvidpigmenteret krydsfiner.

17
8450 Mobilt beskæftigelsesbord med praktisk fleksibel bordplade.

Stor fleksibilitet og med mange opbevaringsmuligheder i skuffer og hylder under 
bordpladen.

18
Troldegarderober med bænke, hjul, låger og laminat.
Tjek vort store udvalg af garderober på www.onewood.dk

19
8561 Tørrereol. Bakkerne kan trækkes ud fra begge sider.

20
8580 Mobilt arbejdsbord med mulighed for 16 opbevaringskasser. Bordet har mulig-

hed for at slås ud til et kæmpe arbejdsbord, så mange børn kan lege og arbejde 
omkring det samtidig. (Varenr. opbevaringskasse 8581)

21
8590DD Dobbeltsidet væghængt klapbord inkl. integrerede bænke på egen flytbar væg, 

er en hurtig og elegant løsning til at skabe 12 mobile siddepladser på. Bordet 
står på 4 hjul, så det er let at klappe op og flytte væk for pladsbesparelse.

22
8300
8310
8312

Multifunktionel reol som kan virke som rumdeler i større rum. Dæmper også 
støjniveauet i rummet. Kan leveres med laminat på flader og opslagstavle på 
bagside.
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One Wood er et 100% dansk ejet firma som ligger på Fyn.

Alle møbler fra One Wood er produceret på egen fabrik. 

Alle One Wood møbler har en pædagogisk profil i den måde, møbler er tænkt og designet på.  

 
   Med vores FCS-certificering har vi et godt papir på, at der i One Woods produk-
   tion tages hensyn til miljøet - og at det træ, vi anvender, ikke skoves på en
   måde, der er problematisk for omgivelserne.
   FSC er en internationalt anerkendt mærkningsordnng for træ. Der er 
   tale om en non-profit organisation uden økonomiske interesser. En FSC-skov er 
   ensbetydende med god samvittighed, fordi dyr og planteliv med garanti er
   beskyttet. De folk, der arbejder i skoven, er samtidig sikret uddannelse, 
   ordnede forhold og ordentlig løn.

Der gives 15 års fabriksgaranti på alle One Woods møbler. Dette viser den tillid og kvalitet som møb-
lerne har. Garantien gælder ikke på slitage eller forkert brug af produktet - spørg forhandleren.

One Wood GARANTI = ALLE møbler fremstilles og kontrolleres efter nøje forskrifter.

One Wood FLEKSIBILITET betyder, at alle møbler kan fremstilles efter kundeønsker.

One Wood LEVERANCER betyder, at møblerne altid har kort leveringstid. Vores leverningstid er på 
3 - 4 uger.

One Wood tilbyder et bredt sortiment af laminatfarver. Alle vores standard laminatfarver finder du 
nedenfor:

Hvor for One Wood ?

F3007 F4177 F6901 F7897 F5342 F2253 F7924 F7851 F4172

F6907 F0233 F2274 F7912 F7927 F1238 F2962 F1485 F1326

Klarlak Hvidpigmenteret Kvalitet

Vi tager forbehold for udgåede varer, samt trykfejl.
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