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Albertslund, den 8.oktober 2021 

  

Julegaver med god samvittighed: Shop FSC®-

mærket trælegetøj i Aldi 

Julegaveshopping og kølediske vil for mange stikke i hver sin retning. Men 

dagligvarekæden Aldi byder i år på et stort udvalg af kvalitetslegetøj i FSC®-

mærket træ til priser, som alle kan være med på. Så hvorfor ikke få styr på 

nogle julegaver sammen med aftensmaden? 

 

 

PR-foto: Trælegesæt FSC®-mærket træ, Noahs ark. Pris: 129 kr. 

 

Kom hjem med god samvittighed  

Legetøj skal ikke bare underholde. Hvis man spørger Aldi, skal det også stimulere børns 

udvikling ved at aktivere og styrke barnets fantasi, kreativitet, motorik, 

koncentrationsevne og rumlige intelligens.  

 

I november lancerer Aldi derfor et bredt sortiment af legetøj i FSC-mærket træ. 

Trælegetøjet henvender sig til både drenge og piger – store som små – og er designet til 

at stimulere barnet motorisk og mentalt og indbyde til aktiv leg alene eller sammen med 

andre.  
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Samtidig giver de bæredygtige trævarer plus point på samvittighedskontoen. Når du 

køber FSC-mærkede produkter støtter du nemlig den miljømæssige, sociale og 

bæredygtige forvaltning af verdens skove. FSC®-mærket er således din garanti for, at 

legetøjet er produceret med omtanke for natur og mennesker. 

 

Udvalget af trælegetøjet er stort - lige fra stabelklodser og aktivitetslegetøj for de helt 

små til legekøkken, piratskib eller legemad i træ for de lidt større børn. Priser fra 29 - 

449 kroner. 

 

Legetøjet kan købes i Aldi-butikker over hele landet i november måned.  

 

Udvalgte produkter til de mindste: 

Aktivitetslegetøj i træ  

Vælg mellem stabletårn, puttekasse, hammerbræt, figurer på snor, fiskespil mv. 

Udvikler barnets motorik og koordination.  

FSC®-mærket 

Pris: 49-99 kr  

Fra 1 år  

 

 

 

 

Trælegesæt  

Hospital, bondegård, brandstation eller Noahs ark. Inkl. figurer. 

FSC®-mærket 

Pris: 129 kr 

Fra 2 år 

 

 

 

 

 

Udvalgte produkter til lidt større børn 

Legekøkken i træ  

Robust legekøken i FSC®-mærket træ. Legekøkkenet er indrettet med 

ovn, køleskab, vask, kogeplader og microbølgeovn.  

Inkl. køkkenudstyr, forklæde og kokkehue. 

Pris: 449 kr  

Fra 3 år  

Mål: 70x31,8x92,8 cm 

 

 

Legemad i 

træ  

Lav din 

egen salat, 

sandwich, 

kage eller 



 

Side 3/3 

vaffelis. Flere varianter. 

FSC®-mærket  

Pris: 49 kr  

Fra 2 år  

 

Piratskib eller slot i træ 

Piratskib eller slot i FSC®-mærket træ. Inkl. figurer og tilbehør  

Pris: 299 kr  Fra 3 år  

 

 

 

 

 

  

 

 

Fakta 

Alt trælegetøj er lavet af FSC®-mærket træ. Trælegetøjet sælges i alle Aldis butikker fra 

mandag d. 1. november. Nyt kvalitetslegetøj til både store og små hver mandag i hele 

november. Der er en begrænset mængde i hver butik.  

 

Legetøjet kan byttes frem til d. 24. januar 2022 ved fremvisning af kvittering. Varen skal 

være ubrugt og i original emballage.  

 

Fakta om Aldi Danmark 

Aldi Danmark åbnede sin første butik i 1977 og var den første discountkæde i 

Danmark. I dag er der 186 Aldi-butikker over hele landet og ca. 2.800 medarbejdere. 

Grundtanken i Aldi er at tilbyde et nøje udvalgt sortiment af dagligvarer i god kvalitet 

til den lavest mulige pris. For at styrke Aldis position i Danmark og imødekomme 

kundens behov i dag og i fremtiden har Aldi Danmark siden 2018 arbejdet målrettet 

på at modernisere og udvide butiksnettet samt tilpasse varesortimentet med bl.a. 

flere kendte brands kombineret med stærke private label produkter og et større fokus 

på bæredygtighed og økologi. ALDI Danmarks fortsatte udvikling og vækst bygger på 

et solidt fundament i ALDI Nord gruppen, som er repræsenteret i ni europæiske 

lande og beskæftiger flere and 77.000 ansatte. 

 

For yderligere information, kontakt venligst:  

Louise Wendelbo, Kommunikationschef i Aldi Danmark, 28 44 77 56 

 

 


