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Trade Toys Limited

3 The Mews
16 Holly Bush Lane
Sevenoaks
Kent TN13 3TH
Kancelář: 01732 467307
Telefon: 07970 450970
email: nina@tradetoys.eu
web: www.tradetoys.eu
Profil

Trade toys limited je oficiálním britským a evropským distributorem dřevěných
hraček Viga, což z nás dělá volbu č.1 pro školy, školky a obchody. Jako oficiální
distributor těchto hraček Vám můžeme zaručit nízké ceny. Navíc, díky dvěma
velkým skladům ve Velké Británii Vám můžeme v krátké době doručit širokou škálu
výrobků. Svoje zásilky můžete sledovat online přes systém přepravní společnosti
DPD a zboží Vám doručíme na mnoho míst v Evropě.
Nabízíme i různé slevy, které závisí na velikosti a hodnotě Vaší objednávky. Výše
slev se pohybuje v rozmezí 5-10% z výše objednávky. Při hodnotě objednávky nad 1
200 € dostanete slevu 5% a při nákupu nad 6 000 € obdržíte slevu 10%.
Firma Viga zaručuje, že všechny barvy a inkousty na vyrobených hračkách jsou
netoxické a zcela v souladu se standardy bezpečnosti EN71 a ASTM F963.
V současné době přímo spolupracujeme s mnoha distributory ve Velké Británii a
Evropě, stejně tak jako s internetovými obchody a maloobchodníky.

Ragtales
B.B.I.C.
Snydale Road
Cudworth
Barnsley
South Yorkshire
S72 8RP
Telefon: 01226 712288
Telefon: 07770 574074
Email: roddy@ragtales.co.uk
Web: http://www.ragtales.co.uk
Profil:

Ragtales nabízí s hrdostí hračky, které provázejí děti v jejich nejútlejším věku.
Naším cílem je vytvářet hračky plné originality a kouzla, v čemž nám pomáhají
nejtalentovanější britští designéři.
Všechny naše produkty podléhají přísným bezpečnostním standardům.V rámci
Evropy dbáme na dodržování bezpečnostního standardu EN71 a naše hračky splňují
podmínky pro CE označení. Naši dodavatelé dodržují bezpečnostní pravidla výroby a
vlastní certifikát ICTI.
V naší nabídce můžete najít látková zvířátka, klasické medvídky a králíčky nebo
látkové panenky. Všechny naše hračky jsou měkké a příjemné na omak. Dále
nabízíme tahací zvířátka, látkové knížky, které lze prát nebo zvířátka ze 100%
bavlny vhodné pro děti již od narození. Pro každý nabízený produkt máme nafocené
série promo fotek, které Vám můžeme poskytnout.
Od vzniku firmy v roce 2012 jsme navázali spolupráci s více než 500
maloobchodníky, kteří nabízejí naše produkty. Spolupracujeme i s několika
obchodními domy jako jsou např. Harrods, JoJo Maman Bebé nebo Libertys.

The Happy Puzzle Company

PO Box 586
Elstree, Herts
WD6 3XY, UK
Telefon: 02089534484

Email: aron@happypuzzle.co.uk
Web: www.happypuzzle.co.uk
Profil:
V průběhu posledních 25 let se stala společnost The Puzzle Company hlavním
dodavatelem vzdělávacích puzzlí a her pro tisíce škol a miliony rodin ve Velké
Británii. V současnosti bychom rádi uvedli naši unikátní nabídku produktů na
mezinárodní trh. Každý z našich produktů je vyroben dle nejvyšších standardů za
využití nejkvalitnějších materiálů. Doufáme, že Vás zaujme naše nabídka her a puzzlí
a těšíme se na spolupráci s Vámi.
Společnost The Happy Puzzle Company si klade za cíl poskytnout rodinám širokou
nabídku kvalitních her a puzzlí, které rozvíjejí myšlení a logické uvažovaní nejen dětí,
ale i dospělých každého věku.
Naše produkty jsou vytvořeny za účelem posílení sebevědomí a vnímání toho, čeho
jsme schopni dosáhnout.

Le Toy Van

160c Walton Road
East Molesey
Surrey
KT8 0HP
Telefon: 44 (0) 7746 478 692
email: StevenLeVan@letoyvan.com
Web: http://www.letoyvan.com/
Profil:
Firma Le Toy Van si je vědoma toho, že děti mají možná malé ruce, ale jejich
představivost dosahuje neskutečných rozměrů. Proto s hrdostí přicházíme s
inovativními hračkami, které rozvíjejí dětskou představivost a podporují tak rané
učení.
Společnost Le Toy Van si za svou 25 letou působnost vybudovala pověst firmy,
která vyrábí tradiční dřevěné hračky s moderním designem a v současné době jsou
její výrobky k dispozici ve více než 50 zemích po celém světě.
Hračky Le Toy Van splňují podmínky ISO 9001 a ICTI a jsou vyráběny z přírodních
materiálů jako je např. přírodní hladká guma. Zároveň jsou naše výrobky zdobeny
různými technikami, včetně ručního potisku, který zaručuje originalitu hraček. Na
výrobě hraček Le Toy Van se podílejí britští designéři a jsou navrhovány tak, aby
splňovaly standardy bezpečnosti EN 71 a ASTM.
Le Van Toys nabízí moderní dřevěné hračky, které umožní dětem stát se pomocí
fantazie piráty, princeznami a vládci vlastního hradu nebo domu. Dále nabízíme
dřevěné
domky
na
hraní,
autíčka
a
další.

Barney and Buddy
59 Warminster Road
Bath
BA2 6RX
UK
Telefon: 44 (0)1225 375071
Email: jeremy@barneyandbuddy.com
Web: http://www.barneyandbuddy.com
Rodinná forma Barney and Buddy se zaměřuje na výrobu kvalitních hraček pro děti,
které mají ulehčit rané učení a učinit ho každodenní zábavou pro ty nejmenší. Naše
hračky a knížky jsou navrženy tak, aby děti bavily a zároveň se lišily od ostatních
dostupných výrobků na tomto trhu.
Barney and Buddy si dává záležet, aby všechny výrobky podléhaly bezpečnostním
standardům EU a ASTM. Firma je schopná v případě potřeby vyhovět i regionálním
požadavkům konkrétních států.
S Barney and Budddy se mohou děti vyřádit například v koupelně díky řadě výrobků
pro čas koupání. Pro tyto momenty nabízíme sady zábavných samolepek a
plovacích hraček do vany. Pro tvořivé ručičky nabízíme řadu kreslících šablon,
třpytivých gelových tužek a razítkovacích setů. Naše razítkovací sety jsou speciální
tím, že při jejich aplikaci používají děti na vytváření otisků vlastní prsty. Dále jsou
mezi našimi výrobky vzdělávací hračky jako jsou počítací puzzle nebo abecední
skládačky.

Bubble Bum

Northern Ireland Science Park
Bay Road
Derry
BT48 7TG
Email: sueburns@bubblebum.co
Web: www.bubblebum.co.uk
Firma Bubble Bum nabízí lehké a přenosné nafukovací podsedáky pro děti ve věku
4-12 let. Jejich hlavní výhodou je snadnost přenášení díky nízké hmotnosti a
skladnosti. Podsedáky Bubble Bum tak můžete jednoduše použít v autě nebo
autobuse. Stačí vypustit vzduch z podsedáku, vložit ho do tašky a můžete ho
s sebou vzít kamkoliv.
Podsedáky Bubble Bum šetří oproti klasickým podsedákům místo a proto není
problém umístit do auta 3 podsedáky vedle sebe. Můžete si vybrat z 5 barevných
variant a široké škály designu potahu.
Podsedáky Bubble Bum jsou navrženy tak, aby vyhovovaly požadavkům legislativy
EU UN ECE R4404. Zároveň tyto podsedáky získaly přes 20 ocenění za bezpečnost
inovaci v dané oblasti.

