EKO

ROTAĻLIETAS
R AŽOTAS LATVIJĀ

Annahouse? Kas tas ir?
Annahouse ir jauns zīmols, dzimis Latvijā! Ideja par
kartona mantām pie mums atnāca caur bērniem,
kuru fantāziju vislabāk spēj ierosināt neapstrādāti
dabas materiāli un baltas sienas, kuras tā vien prasās
tikt apzīmētas. Tāpēc mūsu komanda izdomā, rada,
attīsta un ražo bērnu kartona rotaļlietas. Annahouse
rotaļlietas veicina bērnu un viņu vecāku kopā
darbošanos, mudina raisīt fantāziju un liek bērnam
izpausties radoši. Nekas netiek pasniegts gatavs. Mēs
dodam impulsu idejām, pārējo bērns paveic pats.
Mūsu produkti ir ražoti Latvijā. Mums ir divi galvnie
produkcijas virzieni:
- Lielie spēļu produkti, kur bērns var izveidot savu
vidi, to izkrāsot, tajā iekļūt un rotaļāties. Šie produkti
ir vairāk domāti mazākiem bērniem. Izgatavoti no
dažāda biezuma standarta kartona izejmateriāliem.
- Konstruktori, ko bērns pats vai ar vecāku palīdzību
to sākotnēji var uzbūvēt, vēlāk izkrāsot un tad ar to
rotaļāties vai izdekorēt savu istabu. Šie produkti, vairāk
paredzēti lielākiem bērniem. Konstruktori izgatavoti
no īpaši izturīga kartona, kurš ir aplīmēts ar papildus
kartona kārtām, lai nodrošinātu konstruktora izturību
un tā nevainojamu kvalitāti.

Kāpēc kartona rotaļlietas?
• Dabīgs materiāls
• Nekaitīgs bērnam un videi
• Piemērotas dažādu vecumu bērniem
• Iespēja iesaistīt arī vecākus kā arī brāļus un māsas,
veicinot kopīgas darbošanās prieku
• Dod iespēju veidot savu rotaļlietas dizainu
• Bērniem patīk rotaļlietas, kur var ielīst un noslēpties
• Uz tā var zīmēt, līmēt un aplicēt
• Radītas Latvijā!
• Alternatīva dāgajiem plastmasas analogiem
• To ir vienkārši utilizēt. Nododiet makulatūrā!

Iesaka psihologs
Lielajās mājās bērni var izspēlēt dažādas lomu spēles, iejūtoties dažādos reālos un fantāziju tēlos.
Spēlējoties kopā, bērni mācās veidot dialogus, kas ir būtisks aspekts viņu valodas un komunikācijas
prasmju attīstībā. Sarunājoties, bērni brīvā formā viens no otra apgūst dažādus izteikumus, kas ir
noderīgi reālās situācijās, piemēram, kā uzaicināt ciemos pie sevis. Kopā spēlējoties, bērni mācās
problēmu risināšanas prasmes. Viņiem ir jāvienojas, kā iekārtot māju, ko kopā darīs, kādas lomas
spēlēs. Arī domstarpību gadījumā bērni mācās vienoties un atrisināt strīdu.
Kartona māju var ne tikai krāsot, bet arī aplīmēt ar aplikācijām, audumiem un papildināt ar
citām detaļām, izgriežot tās no iepakojumu kastēm. Tas veicina bērnu radošumu, iztēli un vizuāli
telpisko domāšanu. Kartona mājas bērni var brīvi apzīmēt un izkrāsot ar dažādām krāsām:
zīmuļiem, krītiņiem, akvareļiem, guašu. Zīmēšana un krāsošana attīsta domāšanu, plānojot
objektu novietojumu plaknē, zīmējot noteiktus tēlus (kaķus, puķes, rotājumus, utt).
Pats lielākais bērna ieguvums ir pozitīvas emocijas: prieks, apmierinātība un pārliecība par sevi.
Kartona māja ir lieliska vieta, kur bērns var pabūt vienatnē pats ar sevi. Reizēm, kad bērns piedzīvo
spēcīgas emocijas (arī pozitīvas) vai ir saviļņots un noguris no daudz dažādām aktivitātēm, viņam
vajag telpu un laiku, lai nomierinātos, atgūtu līdzsvaru un mieru. Mazajā mājiņā viņš var paņemt
līdzi savu mīļāko rotaļlietu, spilventiņu vai sedziņu un atpūsties.
Kartona konstruktori ir aizraujoši ne vien bērniem, bet arī pieaugušajiem. Lai saliktu objektu,
vecāks kopā ar bērnu pārspriež, kādu detaļu secīgi ievietos, kādu soli veiks katrs no viņiem.
Kopīga objektu krāsošana radīs gan pozitīvas emocijas, gan gandarījumu. Šādi darbojoties, bērns
ar vecāku pavada pilnvērtīgu un saturīgu īpašo kopā būšanas laiku. Darbojoties kopā ar tēti un
mammu, laiks aizskrien ātri, atstājot gaišas atmiņas un prieku.
Gatavās rotaļlietas var izmantot gan kā istabas dekorus, gan spēļmantas lomu spēlēs, gan
atribūtiku teātra izrādē. Pāri palikušās kartona detaļas no sagataves bērns var izmantot, veidojot
kolāžas, rotaslietas. No tiem var veidot mājiņas mazām rotaļlietām.
Spēlējoties ar šīm rotaļlietām, bērns var piedzīvot, cik viņš ir varošs un veiksmīgs. Paša rokām
pagatavotā rotaļlieta dos gandarījumu un viesīs pārliecību - „es varu tikt galā”.
Lai jums dzīvespriecīga un laimīga spēlēšanās!
Klīniskā psiholoģe
Inese Lapsiņa

Māja ar
kontūrām
“Namiņš”

3+

7mm, brūns

810x1100x50mm

5

3,6kg

1013x802x1080mm

35

4751014690065

Mājas izmēri ir 1013x802x1080mm. Mājas sienas, tiek sasietas ar komplektā esošajām linu
virvēm. Jumtiņš uzliekas ar klipšu palīdzību. Māja sastāv no 5 daļām. Mājai ir divi lodziņi
un durtiņas. Tā ir viegli izjaucama un saliekama. Māju var izkrāsot ar guaša krāsām - tās
ļoti labi klājās, krītiņiem, zīmuļiem, flomasteriem. Namu var aplīmēt ar tapetēm, dažādām
izgrieztām bildītēm, uzlīmītēm, izgriezt un salīmēt uz jumta dakstiņus, logus var rotāt ar
aizkariņiem. Ļaujieties fantāzijai!

Mājas ar kontūrām,
«Lauki», «Princeses»
un «Piedzīvojumi»

3+

7mm,balts

750x1020x46mm

5

3kg

990x850x880mm

40

4751014690096 (lauki)
4751014690102 (princ.)
4751014690089 (piedz.)

Mājas sienas, tiek sasietas ar komplektā esošajām linu virvēm. Jumtiņš uzliekas ar klipšu
palīdzību. Māja sastāv no 5 daļām. Mājai ir divi lodziņi un durtiņas. Tā ir viegli izjaucama
un saliekama. Mājai ir jau krāsots sarkans jumts un kaķis uz jumta. Māju var izkrāsot ar
guaša krāsām - tās ļoti labi klājās, krītiņiem, zīmuļiem, flomasteriem. Namu var aplīmēt ar
tapetēm, dažādām izgrieztām bildītēm, uzlīmītēm, izgriezt un salīmēt uz jumta dakstiņus,
logus var rotāt ar aizkariņiem. Ļaujieties fantāzijai!

Pirātu
kuģis

3+

5mm, balts

765x560x80mm

12

2,7kg

650x1600x1100mm

46

4751014690041

Izkrāso šo kuģi, pacel enkuru un atklāj bagātību salas!
Kuģis ir no izturīga 5mm kartona, sastāv no 11 detaļām, kokvilnas auklas stūres rata
stiprinājuma un 12 lina aukliņām. Kuģim ir stūres rats, enkurs un stūres lāpsta. Kuģa
konstrukcija ir ļoti stabila un tā tiek montēta ar kartona daļu stiprinājumiem. Atsevišķas
detaļas tiek stiprinātas ar linu aukliņām. Stūres rats, griežas. Kuģim ir kajīte!

Saliekama
lidmašīna

6+

2mm, balts

18

0,46kg (prod.)
5,52kg (kaste)
470x400x215mm

241x506x22mm
12

515x250x250mm
504

4751014690119
Vai vēlies kļūt par pilotu un doties augstu gaisā?
Saliec un izkrāso pats savu lidmašīnu!
Izmēri saliktai lidmašīnai: 470 mm x 400 mm x 215 mm.
Iepakojumā ir četras kartona plātnes ar 18 lidmašīnas detaļām. Salikšanas instrukcija ir
izvietota uz iepakojuma. Detaļas ir jāatdala no kartona plātnes un jāsasprauž. Lidmašīnu
var izkrāsot vai aplīmēt - ļaujies fantāzijai un dodies lidojumā! Tu vari dekorēt savu istabu
un iekārt lidmašīnu griestos!

Saliekama
varde

6+

2mm, balts

19

0,36kg (prod.)
4,32kg (kaste)
375x340x280mm

241x506x22mm
12

515x250x250mm
504

4751014690133
Iepazīsti vardes noslēpumu!
Saliec un izkrāso pats savu vardi!
Iepakojumā ir trīs kartona plātnes ar 19 vardes detaļām. Salikšanas instrukcija ir izvietota
uz iepakojuma. Detaļas ir jāatdala no kartona plātnes un jāsasprauž. Vardi vari izkrāsot
vai aplīmēt - ļaujies fantāzijai un tev būs varde ar visu kroni! Tu vari dekorēt savu istabu
izvietojot tur savu vardi!

Saliekams
kuģis

8+

2mm, balts

35

0,7kg (prod.)
8,4kg (kaste)
150x640x620mm

241x506x22mm
12

515x250x250mm
504
4751014690126

Vai vēlies kļūt par kapteini un doties tālu jūrā?
Saliec un izkrāso pats savu kuģi! Iepakojumā ir sešas kartona plātnes ar 35 kuģa detaļām.
Salikšanas instrukcija ir izvietota uz iepakojuma. Detaļas ir jāatdala no kartona plātnes un
jāsasprauž. Kuģi var izkrāsot vai aplīmēt - ļaujies fantāzijai un izveido savu zvejas kuģi vai
arī izvieto uz tā pirātu komandu! Tu vari dekorēt savu istabu izvietojot tur savu kuģi!

Piktogrammu
skaidrojums
Ieteicamais vecums
Detaļu skaits iepakojumā
Produktam ir CE sertifikāts
Produkta materiāls
Produkta svars
Produkta izmērs
Iepakojuma izmērs
12

Transporta iepakojuma
izmērs 12 produktiem
Produktu skaits uz paletes
EAN svītrkods

SIA Annahouse
email: info@annahouse.lv, www.annahouse.lv

