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AudioStand

BoldVæg DJStand

Duft- og LydHjul HoppeSten

EnergiHjul

Med BoldVæggen kan du spille en bred 
vifte af forskellige spil, der udfordrer din 

nøjagtighed og evne til et pletskud.
BoldVæggen har seks påvirkningsfølsomme 
paneler – på den måde får du feedback på 

dine præstationer via lydeffekter og
farverig LED-belysning.

Med DJStanden får du mulighed for at
afprøve dine evner som DJ. Spin disken 

som en ægte DJ, på den måde skaber du 
strøm til højtaleren. Når du har

produceret strøm nok, kan du lægge din 
mobil på pladen – DJStanden forstærker 

lyden fra mobilen, således kan din
yndlingsmusik brede sig til omgivelserne

og alle kan lytte med. 

AudioStanden er en interaktiv 
informationsstander, som både byder op 
til leg og teamwork. Den kan også levere 
malende fortællinger om omgivelserne, en 

udstilling eller noget helt tredje –
mulighederne er mange!

Det er dig selv, der får AudioStanden til at 
sige noget – du skaber strøm til den ved at 

pumpe med foden på pedalen. 

HoppeStenen er et interaktivt element, som 
kræver, at du hopper løs. Når du gør det, 
skaber du samtidig strøm til HoppeStenen, 
og en tilfældig sang vil pludselig tone frem 
under dine fødder. Sangene kan du helt 

selv udskifte på USB stikket.

EnergiHjulet kan få både børn og voksne til 
at lege – det er den perfekte forklædning
til skoler, som ønsker at bringe motion, 
læring og energi sammen. Lad børnene 
tumle rundt i tromlen, og brug deres leg 

til at udtrække data fra EnergiHjulet. Når 
børnene selv er med til at skabe energien, 

får de en større forståelse for, hvad
energi er for en særlig størrelse.

Både din høre- og lugtesans bliver bragt på 
banen. Når du drejer på håndtaget skaber 
du strøm til hjulet, og det begynder at spille 
sange, lyde eller historier – det bestemmer 

du. Hjulet er også udstyret med en
duft-generator, på den måde er der

mulighed for at lade en liflig duft af kaffe 
eller måske skovbund brede sig

til omgivelserne.

KineticRat



DJStand

HoppeSten

Musik- og HistorieBold

KineticRat SamtaleAnlæg

TalendeSkraldespand SpilleVæg

SpilSøjle

Sejl ud over verdenshavene, flyv rundt 
mellem skyerne eller giv den gas på

racerbanen. KineticRat giver dig
muligheden for at opleve det hele – i hvert 
fald i fantasiens verden. Når du drejer på 

rattet producerer du strøm, og lydeffekterne 
vil begynde. Rattet fås i tre varianter:

bil, flyvemaskine og skib.

Fortæl sjove vittigheder, pinlige
hemmeligheder eller giv udfordrende

opgaver til dem, som er i den anden ende 
af SamtaleAnlægget. Når du drejer på 

håndsvinget skaber du energi til enheden 
og så kan samtalen begynde.

Denne bold kan både fortælle historier og 
afspille musik – faktisk kan den indeholde 
lige netop den lyd, som du ønsker. Du skal 
arbejde for at kunne høre hvad Musik- og 
HistorieBolden gemmer på. Når du drejer 
på håndsvinget, producerer du samtidig 

strøm til bolden og du vil kunne
høre lyden, den gemmer på.

Drej på hjulet og se hvordan forskellige 
lyde og lys omdanner SpilleVæggen til en 
interaktiv spilleplade. Med SpilleVæggen 
er der garanti for fysisk aktivitet, læring 

og koordinering – samtidig. Der følger fire 
interaktive spil med  SpilleVæggen.

SpilSøjlen kræver, at du træder løs i
pedalen, før spillet kan begynde. Du scorer 
point både ved at reagere hurtigt og ved at 
svare korrekt. SpilSøjlen er både simpel og 
brugervenlig, og så er den særligt designet 

til offentlige rum eller lignede.

Den TalendeSkraldespand gør affald og 
omtanke for nærmiljøet lidt mere

interessant. Den inspirerer både store og 
små til at tænke over hvor skraldet skal 

hen. Den giver dig også små
motiverende beskeder med på vejen som 
”Tak for skraldet” eller ”Mums, jeg elsker 

skrald!”  Skraldespanden er drevet af
menneskelig energi, og børnene kan selv 

være med til at indtale hvad den
TalendeSkraldespand skal sige.



VORES KUNDER

KONTAKT OS

•   Vil du købe? 

•   Har du spørgsmål? 

•   Vil du have en unik løsning?

•   Vil du se de fleste af produkterne i vores showroom?

Lad os hjælpe dig med at gøre dine grønne drømme til virkelighed ... 
Vi glæder os til at tale med dig og høre om netop dit drømmeprojekt
– og sammen finde den bedste løsning til netop dit projekt!
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