
24 anledningar som gör december 
till en extra lekfull månad
BRIO räknar ner dagarna till jul med en exklusiv adventskalender 
och fortsätter kittla unga sinnen med spännande leksaker som 
räcker många jular framöver. 

Exklusiv adventskalender 
När julen kommer allt närmare 
presenterar BRIO en helt ny advents-
kalender. Kalendern innehåller 
exklusiva julfigurer och andra detaljer 
som inte går att få tag på någon 
annanstans. Häng med jultomten 
på expresståget till Nordpolen och 
använd förpackningen för att skapa 
en minnesvärd vinterscenografi under 
veckorna fram till jul.  

Nya resmål för nyfikna 
lokförare
Säsongens nya järnvägstema hämtar 
inspiration från det verkliga livet och 
utökar barnens värld från staden till 
landsbygden.  Tanka fullt, kör genom 
staden, parkera vid  den moderna 
tågstationen och hoppa på nästa 
tåg ut på landet – allt är möjligt i nya 
World Deluxe Järnvägsset. Sedan är 
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det bara att sadla hästen och njuta av 
en utflykt i det fria med det nya Häst-
gårdssetet och Stallet. En behaglig tur!

– Bondgårdstemat har varit en populär 
favorit under många år.  Vi ville få det 
att lyfta ännu mer med spännande 
detaljer som rörliga hästar och stall 
med verkliga arbetsmoment. Alla 
dessa detaljer hjälper till att skapa en 
mer unik upplevelse som barnet kan 
relatera till och utgå från i sitt eget 
historieberättande, säger Michael 
Heun, produktutvecklingschef på 
BRIO.  

 

Favoriter som passar alla 
önskelistor
För de yngre barnen finns det också 
många nyheter att sätta tänderna  
i. Säg hej till den nya pendelskallran 
med en närmast hypnotiskt förmåga 
att hålla sig upprätt. En idealisk första 
leksak med pedagogisk design och 
färgsättning som stimulerar barnets 
utforskningsanda.  

Missa inte heller den nya trädock-
vagnen. Även dockor måste ta en 
promenad då och då. Den här stadiga 
vagnen är en säker transport för  
barnens favoriter och ett utmärkt 
tillägg på varje önskelista. 

Ladda ner högupplösta 
bilder på: 
http://www.brio.net/our-company/ 
press/press-images 
 

Ytterligare Information
För ytterligare information och  
frågor, kontakta:  
Francisca Kertzscher, 
Marknadschef BRIO AB, 
+46 702 01 53 97,
francisca.kertzscher@brio.net

Om BRIO
I över ett århundrande har vår drivkraft varit att sprida glädje bland barn 
världen över. Vi vill skapa lyckliga barndomsminnen där fantasin får flöda fritt. 
BRIO skapar innovativa, högkvalitativa och väldesignade leksaker i trä som ger 
barn en säker och rolig lekupplevelse. Företaget grundades i Sverige 1884 och 
är representerat i över 30 länder. För mer information, vänligen besök 
www.brio.net.
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30427 Bordsleksak med 
sugkopp
När du har monterat den 
här på barnstolen eller på 
bordet framför ditt barn, kan 
du räkna med att den snor 
all uppmärksamhet. När du 
sätter fart på hjulet låter det, 
samtidigt som de färgglada 
BRIO-ikonerna snurrar runt.
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Alla våra träleksaker 
tillverkas av 

FSC-certifierat trä.

30426 Mobiltelefon
Ring ring! När barnen ändå 
gör som sina föräldrar, 
kan de lika gärna ha roligt 
under tiden. Vår version 
av en mobiltelefon piper 
när knapparna trycks ner, 
och spegeln gör ”skärmen” 
oändligt intressant. Leksak 
för de minsta med klassisk 
BRIO-design och trädetaljer.

33745 Tågstation
Stig ombooord! Den nya 
tågstationen gör att du 
nästan vill att tåget är lite 
försenat. Stå ute vid biljett-
maskinen, som ljuder när 
du köper biljett, eller gå 
inomhus genom glasdör-
rarna när vädret är sämre. 
Hallen är utrustad med 
förvaringsboxar, kartor och 
en bekväm soffa.

33746 Uppladdningsbart 
tåg
Välkommen ombord på ett 
tåg som inte stannar i första 
taget. Förutom att du inte 
gärna vill lämna det här 
snygga tåget, gör mini-USB-
kabeln det enkelt att ladda 
batteriet för fortsatt körning. 
Givetvis ser din välklädda 
konduktör till att tåget an-
länder och avgår i tid.

33747 City vägset med 
bensinstation
När inte tåget passar, finns 
det alltid möjlighet att ta 
bilen istället. Som på de här 
tvåfiliga vägarna i massivt 
trä. Kör runt i stadsland-
skapet, komplett med 
bensinstation, bil, figur, och 
vägskylt.

33793 Häst & ryttare
Här har vi en hoppningsduo 
som blir svår att slå. Flickan, 
som har en helt ny hårfläta, 
är redo att hoppa upp i 
sadeln när som helst. När 
det inte är ridning på gång 
trivs hästen allra bäst med 
sin fina, matchande filt över 
ryggen.

33748 Höghastighetståg
Höghastighetståg möter 
trähantverk. Med samma 
material och känsla som 
våra klassiska tåg, men i en 
ultramodern skepnad. För 
att alla ska veta att du är på 
väg, glöm inte att trycka på 
knappen för att låta tåg-
visslan ljuda.

33749 Klockvagn
Säg hej till den nyaste 
medlemmen i vår välbekan-
ta järnvägsfamilj! Eller rentav 
ring i klockan för den. Rulla 
den fram och tillbaka, och 
hör klockan klinga. Järnvägs-
vagn i trä som förlänger ditt 
klassiska BRIO-tåg på bästa 
sätt.

33759 Bilset
Trafikstockning! I alla fall 
kommer stadsbilden inte att 
vara sig lik när de här bilarna 
har anlänt. Välj din favorit – 
stadsjeep, sedanmodell eller 
småbil. Set om tre leksaksbi-
lar i trä.
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33791 Häststall
Mitt kungarike för en häst! 
Kanske inte ett helt kun-
garike, men ett mindre 
palats är det allt. Tack vare 
gångjärn kan du enkelt 
öppna upp och leka i varje 
vrå. Hämta hö med skottkär-
ran (om det inte fraktas dit 
med tåget), ta in det genom 
ladugårdsdörrarna och 
mata de hungriga hästarna.

33796 Hästhoppningsset
Dags att gå på hästhopp-
ning! Designa din egen 
hästhoppningsbana med 
ryttare, hästar, hinder med 
fina små bommar i trä, läk-
tare,  publik – till och med 
en hästtransport. Showen 
kan börja – men se upp så 
att du inte river!

33795 Ryttare med häst & 
hinder
Hoppningsträning på sche-
mat. Och det kan behövas, 
eftersom hindren – med 
lösa små träbommar – går 
att riva precis som i riktig 
hoppning. När ingen rider 
kan hästen vila ut under sin 
fina filt. 



Höstnyheter 2015

33822 Adventskalender 
järnväg
Den här finurliga förpack-
ningen använder du för att 
skapa bakgrunden i ditt 
jullandskap. Under veckorna 
fram till jul lägger du till bit 
för bit – ordnade så att du 
kan leka med dem från 1 
december, förstås – med 
tåg, spår, figurer och exklu-
siva juldetaljer.

24891159 Dockvagn, grå 
med prickar (GULL model)
Perfekt plats att sova sött. 
Dockbarnvagn som både 
liknar och har snarlika 
funktioner som våra stora 
barnvagnar. Idealisk för 
rollek med stabil konstruk-
tion, nytt tygmönster och 
färgstark design.

31360 Miniatyrkök
Vad blir det till middag? 
Med det här fina min-
iatyrköket blir du kocken 
som bestämmer vad som 
ska lagas Vår helt nya 
kombination av diskbänk 
och spis är utrustad med en 
riktig digital timer och ljud-
effekt. Snart är hela familjen 
samlad vid spisen. Peda-
gogisk leksak med modern 
design och trädetaljer.
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33792 Hölastningsstation
Skörden är över och det är 
dags att ge dina hungriga 
hästar färskt hö. Lyft upp de 
magnetiska höbalarna från 
vagnen och samla dem på 
rampen. Passar utmärkt för 
att bygga ut din befintliga 
BRIO-järnväg.

33790 Hästgårdsset
Livet på landet väntar! 
Den här träjärnvägen tar 
dig över klippor och kullar 
till en gömd landsbygdsi-
dyll. När din häst vill ta en 
avkopplande tur från sitt 
fina skjul, ge den en dusch 
och rulla fram tåget. Vagnen 
är perfekt för hästtransport 
och utrustad med utfällbar 
ramp. 

33766 World Deluxe Järn-
vägsset
Vem kan motstå denna 
greatest hits-samling av vår 
järnvägsvärld? Här hittar du 
alla favoriter samlade i en 
uppsättning! Åk med klas-
siska träjärnvägs- och tåg-
modeller genom hamnen, 
flygplatsen, bondgården 
och tågstationen. Gott om 
både ljus- och ljudeffekter.

24891359 Dockvagn, 
grå med prickar (COMBI 
model)
Låt dockan åka i första klass! 
Dockbarnvagn med både 
utseende och funktioner 
som liknar våra vanliga 
barnvagnar. Idealisk för 
rollekar. Robust konstruktion 
för säker transport, med nytt 
tygmönster och färgstark 
design.

33794 Häst & vagn
Dags för en avkopplande tur 
i häst och vagn. Figuren kan 
antingen åka i den dragna 
vagnen eller på hästryggen. 
Lägg på den fina hästfilten 
när ingen rider. Praktisk och 
kul magnetkoppling mellan 
vagn och sele.

31370 Trädockvagn
Även dockor måste förstås 
få en promenad och en 
tupplur då och då. Den här 
dockvagnen är som klippt 
och skuren för just det. Sta-
dig träleksak med rejäla hjul 
och klassisk BRIO-design.

30339 Pendelskallra
Med mjuka former, spän-
nande effekter och sin 
nästan hypnotiska förmåga 
att hålla sig upprätt, är det 
här en idealisk första leksak! 
Pedagogisk leksam desig-
nad för att utveckla barnets 
sinnen.

30428 Lyftkran med last
Dags för tunga lyft! Vrid på 
spaken för att få kranen att 
lyfta sin magnetiska last i 
luften. Pedagogisk träleksak 
med klassisk BRIO-design. Alla våra träleksaker 

tillverkas av 
FSC-certifierat trä.


