
Iloinen Kilppari kutsuu 
lapset leikkiin!

Inoran hiekkalaatikko 
Kilppari paljastaa 

kilpensä alta oivan 
leikkipaikan ja 

säilyttää sisällään niin 
hiekan kuin lelutkin. 

Hiekkalaatikko Inora Kilppari on 
ehdoton juttu: 

Kilppari on näppärän kokoinen  
sijoitettavaksi pieneenkin  
pihaan tai parvekkeelle.

Kilpparin kilpi suojaa sateelta   
ja kissoilta.

Kilppari on ehdottoman  
lapsiturvallinen ja kansi kevyt   
lapsenkin nostettavaksi.

Hiekkalaatikko Inora 
Kilppari 06/2021

Hiekkalaatikkoleikeistä 
parhaimmat leikitään tänä 
kesänä Inoran Hiekkalaatikko 
Kilpparilla!  
Inora Kilppari on pieneenkin tilaan 
mahtuva, auton takakontissa 
kaupasta kotiin kulkeva, hiekkaa vaille 
valmis lasten leikkiväline.

Kilpparissa on kevyt kansi, joka toimii 
lasten istuskelu- ja kiipeilytelineenä. 
Kansi on helppo siirtää Kilpparin 
päältä syrjään ja laittaa leikkien 
loputtua takaisin suojaamaan hiekkaa 
ja leluja sateelta sekä kissojen ja 
lintujen vierailuilta.

Kilpparin sisäpuolella on pienille 
lapsille sopivat istuimet.

Talveksi Kilpparin voi huoletta jättää 
ulos, sillä se on valmistettu kestävästä 
ja helposti puhdistettavasta 
polyeteenistä (PE).

www..inora.fi

TARPEESEEN SUUNNITELTU- KESTÄVÄKSI TEHTY!

Kilpparin kansi on helppo ottaa 
pois ja laittaa paikalleen.

Inora Hiekkalaatikko Kilppari 



Tekniset tiedot:
Tilavuus: hiekka (5*25 kg hiekka-säkkiä)/
vesitarve 55 litraa 
Mitat: 
- ulkohalkaisija 115 cm
- sisähalkaisija 83 cm
- korkeus kannen kanssa 34 cm
- korkeus ilman kantta 16 cm
Paino: 7,0 kg
Materiaali: kierrätettävä polyeteenimuovi
(PE) Valmistuspaikka: Iisalmi, Suomi
EAN-koodi:
- vihreä: 6418378936106
- pinkki: 6418378936113
- purppura: 6418378936120

www.inora.fi

Hiekkalaatikko Inora 
Kilppari 06/2021iieekkkkaallaaaattiikkkkoo  IInnoorraa  KKiillppppaarrii

KKiillppppaarrii  oonn  llaappssiittuurrvvaalllliinneenn::
KKiillppppaarriissssaa  ei ole lukkoja eikä  saranoita,
joiden väliin sormet voisivat jäädä

KKiillppppaarriissssaa ei ole teräviä kulmia

KKiillppppaarriissssaa  ei ole tukehtumisvaaraa:
kansi on kevyt nostaa pois ja sisätila ei ole 
ilmatiivis

Kesän parhaat kakkukestit ja 

hiekkalinnat synt
yvät K

ilppar
in 

kanssa! 

Kutsu koko perhe Kilpparin luokse.

KKyylllläässttyyttttääääkk   hhiieekkkkaalleeiikkiitt
TTääyytteettäääänn  KKiillppppaarrii  vveeddeellllää!!   

KKiillppppaarrii  hhoouukkuutttteelleeee  jjaa  kkaannnnuussttaaaa  
llaassttaa  lleeiikkkkiiiinn   
asten iekkalaatikko Kilpparilla on iloinen 

ilme, jolla se houkuttelee lapsia leikkimään

apsi kokee onnistumisen riemua 
jaksaessaan nostaa kannen Kilpparin päältä 
itse pois  apsi voi ryhtyä leikkiin itse ilman 
aikuisen apua, mikä on lapsesta hieno juttu

Kilpparin iloinen py reä muoto, pulleat jalat, 
veikeä pää ja hauskasti kuvioitu kansi 
tarjoavat mahdollisuuksia monenlaisiin 
mielikuvitusleikkeihin ja tarinoihin

asten iekkalaatikko Kilppari on täysin tiivis 
ja vuotamaton, joten siitä voi huoletta tehdä 
lapsille pienen kahluualtaan

MMiinnkkää  vväärriisseenn  KKiillppppaarriinn  ssiinnää  
vvaalliittsseett  

iekkalaatikko Inora Kilppari on saatavana 
kolmessa pirteässä värissä: vihreänä, 
pinkkinä ja purppurana  
Valitse yhdessä lasten kanssa pihaasi tai 
parvekkeellesi parhaiten sopiva väri

Kilpparilla luot pihalle ja parvekkeelle iloista 
ilmettä 

KKiillppppaarrii  oonn  vvaallmmiisstteettttuu  1100 00 %%  
kkiieerrrräätteettttäävväässttää  mmuuoovviissttaa!!

TARPEESEEN SUUNNITELTU- KESTÄVÄKSI TEHTY!




