
APE PAUD
APE001

APE011

APE006

APE002

APE012

APE007

APE004

APE009

APE003

APE008APE005

APE010

Balok 110

Puzzle Stiker Safari Hewan 
Liar

Puzzle My Turtle

Balok Motif Woody - Isi 18

Puzzle Stiker Safari Hewan 
Laut

Puzzle My Turtle
Puzzle Stiker Transportasi

Puzzle Stiker Huruf Besar 
Bergaris

Puzzle Stiker Kupu- kupu

Balok 30

Puzzle Stiker Buah- buahanPuzzle Hijaiyah OMC

Puzzle Stiker Angka Simbol

Permainan balok adalah permainan 
yang sangat baik bagi anak. Ada 
banyak manfaat pada mainan 
balok. Antara lain [1] Manfaat fisik 
(koordinasi mata dengan tangan), [2] 
Manfaat Sosial (interaksi), [3] Manfaat 
Intelektual, [4] Manfaat Kreatif (Sangat 
baik untuk melatih kreatifitas anak dan 
melatih daya imajinasi) . Permainan 
ini terdiri dari 110 pcs balok aneka 
bentuk. 
Bersertifikat SNI .Dimensi 46 x 27 x 
16 (Cm), Bahan Kayu Pinus. 
Tersedia container untuk tempat 
menyimpan balok.

Permainan ini terdiri dari 18 pcs 
balok aneka bentuk geometri, Dicat 
warna warni dan ada pula yg natural. 
Disablon dengan bermacam motif 
yg menarik, menggunakan teknologi 
digital LedUV sehingga menghasilkan 
gambar berkualitas dan aman bagi 
anak. Ada  6 macam gambar hewan. 
Sangat baik utk melatih kreatifitas 
anak dan melatih daya imajinasi, 
bersertifikat SNIDimensi 20 x 20 x 3,5 
(Cm), Bahan Kayu Pinus, Cat Non 
Toxic, Sablon Led UV.

Permainan ini terdiri dari 30 pcs 
balok aneka bentuk geometri, 
Dicat warna warni dan ada pula yg 
natural. Sangat baik utk melatih 
kreatifitas anak dan melatih daya 
imajinasi, bersertifikat SNI .Dimensi 
30 x 20 x 3,5 (Cm), Bahan Kayu 
Pinus, Cat Non Toxic

Puzzle hijaiyah bunga adalah  
permainan puzzle yang terdiri dari 
keping bergambar huruf besar. Gambar 
diprint pada artpaper berlaminasi. 
Berfungsi untuk pengenalan huruf 
besar, melatih konsentrasi dan motorik 
halus. Bersertifikat SNIDimensi 30 X 
20 X 0,6 (Cm), Bahan Kayu MDF, Art 
Paper dilaminasi.

“Puzzle hijaiyah omc adalah  
permainan puzzle yang terdiri dari 
keping gambar hijaiyah. Gambar 
diprint pada artpaper berlaminasi. 
Berfungsi untuk pengenalan huruf 
hijaiyah, melatih konsentrasi dan 
motorik halus. 
Bersertifikat SNIDimensi 30 X 20 
X 0,6 (Cm), Bahan Kayu MDF, Art 
Paper dilaminasi”

Puzzle my Turtle adalah  permainan 
puzzle yang terdiri dari keping 
bergambar kura kura dan tiap keping 
ada gambar Alfabet. Gambar diprint 
pada artpaper berlaminasi. Berfungsi 
untuk pengenalan huruf, melatih 
konsentrasi dan motorik halus. 
Bersertifikat SNIDimensi 30 X 20 X 
0,6 (Cm), Bahan Kayu MDF, Art Paper 
dilaminasi

Puzzle stiker Transportasi adalah  
permainan puzzle yang terdiri 
dari keping bergambar alat-alat 
transportasi. Gambar diprint pada 
artpaper berlaminasi. Berfungsi 
untuk pengenalan alat transportasi,  
melatih konsentrasi dan motorik halus. 
Bersertifikat SNIDimensi 30 X 20 X 
0,6 (Cm), Bahan Kayu MDF, Art Paper 
dilaminasi

Puzzle stiker Buah-buahan adalah  
permainan puzzle yang terdiri dari 
keping bergambar Buah-buahan. 
Gambar diprint pada artpaper 
berlaminasi. 
Berfungsi untuk pengenalan buah-
buahan,  melatih konsentrasi dan 
motorik halus. Bersertifikat SNIDimensi 
30 X 20 X 0,6 (Cm), Bahan Kayu MDF, 
Art Paper dilaminasi.

Puzzle kupu kupu adalah  permainan 
puzzle yang terdiri dari keping 
bergambar kupu kupu dan tiap 
keping ada gambar Angka. Gambar 
diprint pada artpaper berlaminasi. 
Berfungsi untuk pengenalan angka, 
melatih konsentrasi dan motorik halus. 
Bersertifikat SNIDimensi 30 X 20 X 
0,6 (Cm), Bahan Kayu MDF, Art Paper 
dilaminasi

Puzzle angka simbol adalah  
permainan puzzle yang terdiri dari 
keping bergambar Angka dan simbol 
matematika. Gambar diprint pada 
artpaper berlaminasi. Berfungsi untuk 
pengenalan aangka dan simbol 
matematika, melatih konsentrasi dan 
motorik halus. Bersertifikat SNIDimensi 
30 X 20 X 0,6 (Cm), Bahan Kayu MDF, 
Art Paper dilaminasi

Puzzle safari hewan liar adalah 
permainan puzzle yang terdiri dari 
keping bergambar hewan liar. Gambar 
diprint pada artpaper berlaminasi. 
Berfungsi untuk pengenalan hewan liar, 
melatih konsentrasi dan motorik halus. 
Bersertifikat SNIDimensi 30 X 20 X 
0,6 (Cm), Bahan Kayu MDF, Art Paper 
dilaminasi.

Puzzle safari hewan laut adalah 
permainan puzzle yang terdiri dari 
keping bergambar hewan laut. Gambar 
diprint pada artpaper berlaminasi.
 
Berfungsi untuk pengenalan hewan laut, 
melatih konsentrasi dan motorik halus. 
Bersertifikat SNIDimensi 30 X 20 X 
0,6 (Cm), Bahan Kayu MDF, Art Paper 
dilaminasi.
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Alat Bermain Keaksaraan

Stempel Angka

Puzzle Led-UV Hewan

Stempel Huruf Kecil

Puzzle Led-UV Buah

Stempel Huruf Besar

Puzzle Seri Isi 5

Balok 27 Alfabet dan Gambar

Permainan ini terdiri dari 8 keping 
kayu ukuran 5 x 2,5 x 1 cm. Disu-
sun membentuk kotak ukuran 10 
x 10 cm lalu disablon dengan gam-
bar buah. Gambar dibuat dengan 
teknologi digital LedUV sehingga 
menghasilkan gambar berkualitas 
dan aman bagi anak. Berfungsi 
untuk memecahkan masalah, me-
latih konsentrasi, koordinasi mata 
dengan mata. Terdapat berbagai 
macam gambar buah. Bersertifikat 
SNI.Dimensi 12 x 12 x 1,5 (Cm). 
Bahan Kayu, Sablon Led UV

Permainan ini terdiri dari 8 keping 
kayu ukuran 5 x 2,5 x 1 cm. Disusun 
membentuk kotak ukuran 10 x 10 
cm lalu disablon dengan gambar 
hewan. Gambar dibuat dengan 
teknologi digital LedUV sehingga 
menghasilkan gambar berkualitas 
dan aman bagi anak. Berfungsi 
untuk memecahkan masalah, me-
latih konsentrasi, koordinasi mata 
dengan mata. Terdapat berbagai 
macam gambar hewan. Bersertifikat 
SNI.Dimensi 12 x 12 x 1,5 (Cm). 
Bahan Kayu, Sablon Led UV

Pazel seri  isi 5 adalah puzzle 
yg terdiri dari 5 set puzzle yaitu 
pengenalan bentuk geometri, 
alat transportasi, alat kebersi-
han, gambar hewan dan gambar 
buah. Sangat baik utk melatih 
pengetahuan umum, melatih 
motorik halus dan melatih 
konsentrasi. Bersertifikat SNI dan 
NRPDimensi Puzzle Bahan kayu 
MDF, Gambar Sablon

Permainan mengenal huruf dan 
membaca, terdiri dari beberapa 
kartu dan tersedia kantong untuk 
menyimpan kartu kartu tersebut. 
Anak melihat gambar dan kemudi-
an menyesuaikan dengan gambar 
anak menyusun kata dengan kartu 
pada kantong plastik yang disedi-
akan. Melalui permainan ini anak 
belajar mengingat huruf dengan 
menyenangkan. Bersertifikat 
SNIUkuran minimal 60 x 80 Cm. 
Bahan Kain katun dan plastik

Permainan ini terdiri dari 
15 keping dadu. Pada dadu 
terdapat busa yang dapat 
menjadi stempel angka. Melatih 
anak belajar mengenal huruf 
besar.19 x 13 x 4.5 (Cm)

Permainan ini sangat baik untuk 
melatih anak belajar membaca dan 
mengenal benda-benda. Terdiri dari 
27 keping dadu ukuran 3 cm. Enam 
sisi dadu ada gambar alfabet dan 
gambar. Gambar yg di tampilkan 
disablon dengan mesin sablon 
digital, sehingga dapat menghasilkan 
gambar sesuai gambar asli (foto). 
dan anak bisa mengetahui bentuk 
asli benda yg akan di susun menjadi 
sebuah suku kata. Bersertifikat 
SNIDimensi 11 x 11 x 11 (Cm). Uku-
ran Dadu 3 Cm. Bahan Kayu Pinus, 
Sablon Led UV, Cat Non Toxic

APE PAUD

APE021 APE022 APE024APE023
Puzzle Belajar Membaca Jam KarakterAlfabet Berdiri PremiumAngka Digital Dua Digit

Permainan ini terdiri dari 14 
keping kayu yg sudah di luban-
gi, dapat disusun membentuk 
angka 0-99. Berfungsi melatih 
anak mengenal angka digital, 
melatih motorik halus dan me-
latih konsentrasi. Bersertifikat 
SNI .Dimensi 24 x 22 x 2 (Cm). 
Bahan Kayu MDF, Cat Non Toxic

Puzzle belajar membaca adalah 
permainan puzzle yang terdiri dari 
keping huruf dan gambar. Dari 
gambar tersebut anak menyusun 
huruf membentuk satu kata ses-
uai gambar. Berfungsi utk belajar 
membaca, melatih konsentrasi 
dan motorik halus. Bersertifikat 
SNIDimensi 30 x 30 x 0,9 (Cm). 
Bahan MDF, Artpaper dilaminasi

Permainan ini terdiri dari 36 
kepingan kayu yang disablon 
alfabet dan gambar. Disusun 
pada kayu yang dibingkai. Bisa 
didirikan. Kepingan kayu disa-
blon dengan teknologi digital 
LedUV sehingga menghasilkan 
gambar berkualitas dan aman 
bagi anak. Berfungsi untuk mem-
perkenalkan alfabet dan belajar 
membaca bagi anak. Berserti-
fikat SNI .Dimensi 29 x 9 x 27 
(Cm). Bahan Kayu Pinus, Sablon 
Digital Led UV

Permainan ini berbentuk jam 
bergambar karakter. Sehingga 
menarik bagi anak. Berfungsi 
untuk melatih anak belajar 
mengenal angka dan jam. 
Bersertifikat SNI. 

Dimensi 28 x 28 x 1 (Cm). 
Bahan Kayu MDF, Artpaper 
dilaminasi.

Permainan ini terdiri dari 26 
keping dadu. Pada dadu ter-
dapat busa yang dapat menjadi 
stempel huruf besar. Melatih 
anak belajar mengenal huruf 
besar.25 x 16 x 4.5 (Cm)

Permainan ini terdiri dari 26 
keping dadu. Pada dadu ter-
dapat busa yang dapat menjadi 
stempel huruf kecil. Melatih 
anak belajar mengenal huruf 
besar.25 x 16 x 4.5 (Cm)
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Puzzle knop LED UV-angka 
1-20

Sempoa

Boneka Jari Isi 5

Puzzle knop LED UV-Alfabet

Puzzle Block Hewan Liar

Paket Media Bercerita. 
Terdiri dari Panggung Boneka, 

Boneka Tangan dan CD 
Animasi 15 Cerita Karakter

Memori Game

Parasut Fun

Tetris KubusPuzzle Jam Besar

Boneka Tangan Profesi Isi 6

Puzzle Geser 3x3

Permainan ini adalah kombinasi 
dari permainan puzzle dan  jam. 
Terdapat angka dan gambar 
yg dapat dibongkar pasang. 
Berfungsi untuk mengenal jam, 
angka dan belajar berhitung. 
Bersertifikat SNIDimensi30 x 
30 x 1 (Cm). Bahan Kayu MDF, 
Artpaper dilaminasi

Permainan ini terdiri dari 100 
pcs bola yang disusun pada 10 
batang dowel. Masing-masing 
dowel berisi 10 bola. Bola dikasih 
warna dan dapat digerakkan ke 
kanan  dan ke kiri. . Berfungsi 
untuk pengenalan warna, belajar 
berhitung. Bersertifikat SNI 
.Dimensi 29 x 9 x 27 (Cm). Bahan 
Kayu Pinus, Sablon Digital Led UV

Permainan ini  terdiri 9 buah 
dadu ukuran 4 x 4 x 4 Cm. Terdiri 
dari 6 gambar berbeda yaitu: 
Kura-kura, Jerapah, Gajah, Buaya, 
Tupai, dan Monyet. 
Gambar dibuat dengan 
teknologi digital LedUV sehingga 
berkualitas baik dan aman 
bagi anak. Berfungsi untuk 
melatih memecahkan masalah, 
konsentrasi, pengenalan hewan. 
Bersertifikat SNIDimensi 14 x 
14 x 5 (Cm), Bahan Kayu Pinus. 
Finishing Cat Non Toxic. 
Sablon Digital

Ukuran minimal 8 x 8 x 8 cm. 
Bahan Kayu pinus, permainan 
ini terdiri dari 7 keping balok 
aneka bentuk, yg dapat 
di susun menjadi bentuk 
kubus,dan tersedia box utk 
penyimpanannya. Sangat baik 
untuk melatih konsentrasi, 
dan melatih koordinasi tangan 
dengan mata.Dimensi 8 x 8 x 8 
(Cm). Bahan Kayu Pinus

Permainan ini terdiri dari 20 buah 
keping kayu ukuran 4 x 4 x 1,5 cm. Pada 
1 sisi kayu ada 1 gambar. Ada 2 buah 
keping yang mempunyai gambar sama. 
Gambar yg di tampilkan adalah gambar 
foto asli yang disablon langsung ke 
kayu ,bukan kartun, agar anak bisa 
mengetahui gambar asli dari objek 
yg tertera. Gambar dibuat dengan 
teknologi digital LedUV sehingga 
menghasilkan gambar berkualitas 
dan aman bagi anak. Sangat baik 
utk melatih daya ingat, konsentrasi, 
kreatifitas dan melatih anak 
memecahkan masalah. Bersertifikat SNI 
.Dimensi 20 X 20 X 2 (Cm). Bahan Kayu 
Pinus, Sablon Digital Led UV

Puzzle geser adalah permainan 
puzzle dengan menggerakkan 
kepingnya didalam frame. 
Puzzle bergambar karakter 
hewan atau buah. Gambar 
disablon dengan sablon digital 
Led-UV sehingga menghasilkan 
gambar bermutu dan aman 
bagi anak. Berfungsi untuk 
melatih konsentrasi dan 
motorik halus. Bersertifikat 
SNI.Dimensi 16 x 16 x 1,5 (Cm). 
Bahan Kayu Pinus, Sablon 
Digital Led-UV

Pazel knop LED UV Alfabet ini 
diproduksi dgn menggunakan 
bahan kayu plywood berkwalitas 
tinggi, gambar angka langsung 
disablon ke kayu plywood dgn 
menggunakan sablon digital 
LED UV, sehingga menghasilkan 
gambar yg berkwalitas bagus, 
tidak mudah terkelupas dan 
awet di gunakan, aman utk 
anakDimensi 29x29x1,5 (Cm). 
Bahan plywood, Sablon Digital 
Led-UV

Alat peraga edukatif panggung boneka 
ini adalah media yang digunakan 
untuk tempat anak saat bercerita. 
Dengan adanya panggung boneka 
ini maka anak akan berimajinasi, dan 
bercerita sesuai dengan alur cerita 
yang di inginkannya. CD Animasi 
berisi cerita tentang 15 karakter 
anak yang diperankan oleh Kika dan 
Koku. Boneka tangan, terdiri dari 6 
pcs boneka karakter ayah,ibu,anak 
laki,anak perempuan,kakek dan nenek, 
terbuat dari kain diisi dactron. Kepala 
dan tangan boneka dapat digerakkan 
dengan memasukkan tangan anak ke 
dalam badan boneka. Bisa digunakan 
untuk bercerita dan bermain peran. 
Bersertifikat SNI  SNI, HAKI, NRP. 
Ukuran saat dilipat : 64 x  50 x 5 (Cm). 
Bahan Kayu Pinus, Triplek, Kain. Ukuran 
Boneka 30 x10 10 Cm, Bahan Kain.

Boneka tangan, terdiri dari 6 pcs 
boneka berbeda profesi terbuat dari 
kain diisi dactron. Kepala dan tangan 
boneka dapat digerakkan dengan 
memasukkan tangan anak ke dalam 
punggung boneka. Bisa digunakan 
untuk bercerita dan bermain peran. 
Bersertifikat SNI Tersedia standing 
utk tempat berdiri terbuat dari 
kayu. Standar SNI, HAKI, NRPUkuran 
Boneka 30 x 20 x 7 (Cm). Bahan Kain

Boneka jari, terdiri dari 5pc 
boneka dgn karakter hewan 
berbeda, terbuat dari kain. 
Boneka dapat digerakkan dengan 
memasukkan jari ke boneka. 
Digunakan untuk bercerita.
Tersedia standing untuk berdiri 
terbuat dari kayu. Standar SNI, 
HAKI, NRPUkuran Boneka 2,5 x 
2,5 x 8 (Cm). Bahan Kain

Pazel knop angka ini diproduksi 
dgn menggunakan bahan 
kayu plywood berkwalitas 
tinggi, gambar angka langsung 
disablon ke kayu plywood dgn 
menggunakan sablon digital 
LED UV, sehingga menghasilkan 
gambar yg berkwalitas bagus, 
tidak mudah terkelupas dan 
awet di gunakan, aman utk 
anakDimensi 29x29x1,5 (Cm). 
Bahan plywood, Sablon Digital 
Led-UV

Kami memproduksi pazel 
kategori ini karena ingin 
memberikan produk pazel kayu 
yg premium dan berkwalitas 
utk pelanggan kami.Permainan 
parasut fun, terbuat dari 
bahan parasut satin, terdiri 
dari minimal 6 warna, ukuran 
diameter 280 cm.
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Alat Peraga Edukasi Keluarga

Kereta Balok Angka Huruf Kereta Ekspress

Basic Shape AnimalBasic Shape Sea World

Basic Shape Lima Bentuk

APE041

APE046

APE042

APE047

APE044APE043

APE048APE045

Shape Plane

Basic Shape My Garden

Permainan ini terdiri dari 
gambar keluarga. Bisa 
didirikan. Berfungsi untuk 
memperkenalkan urutan 
pola keluarga pada anak. 
Bersertifikat SNI .Dimensi 20 x 
9 x 4 (Cm). Bahan MDF, Sablon

Permainan ini adalah permainan 
mengenal bentuk dasar 
geometri. Yaitu, segi empat, 
bulat, segitiga dan persegi 
panjang. Menggunakan stiker 
bergambar taman dengan 
karakter hewan agar menarik 
bagi anak. 
Berfungsi untuk pengenalan 
bentuk geometri, mengenal 
hewan, koordinasi mata dengan 
tangan, pengenalan warna. 
Bersertifikat SNI .Dimensi 20 X 20 
X 3,5 (Cm), Bahan Kayu MDF, Cat 
Non Toxic, Art Paper dilaminasi

Permainan ini adalah permainan 
mengenal bentuk dasar 
geometri. Terdiri dari  enam 
bentuk dasar, yaitu, segi empat, 
bulat, segitiga, persegi panjang, 
segi lima dan segi enam. 
Menggunakan stiker bergambar 
laut dengan karakter hewan 
lautagar menarik bagi anak. 
Berfungsi untuk pengenalan 
bentuk geometri, mengenal 
hewan, koordinasi mata dengan 
tangan, pengenalan warna. 
Bersertifikat SNI .Dimensi 30 
X 20 X 3,5 (Cm), Bahan Kayu 
MDF, Cat Non Toxic, Art Paper 
dilaminasi

Permainan ini adalah 
permainan mengenal 
bentuk dasar geometri. 
Yaitu, segi empat, bulat, 
segitiga dan persegi panjang. 
Menggunakan karakter hewan 
agar menarik bagi anak. Yaitu 
gajah, bebek, sapi dan ikan. 
Berfungsi untuk pengenalan 
bentuk geometri, mengenal 
hewan, koordinasi mata 
dengan tangan, pengenalan 
warna. Bersertifikat SNI.
Dimensi 48 X 9 X 3 (Cm), 
Bahan Kayu MDF, Cat Non 
Toxic, Sablon

Permainan ini adalah 
permainan mengenal bentuk 
dasar geometri. Yaitu, bulat, 
persegi panjang, segi tiga, segi 
empat dan segi lima. Berfungsi 
untuk pengenalan bentuk 
geometri, koordinasi mata 
dengan tangan, pengenalan 
warna. Bersertifikat SNI 
.Dimensi 33 X 7 X 5 (Cm). 
Bahan Kayu Pinus, MDF, Cat 
Non Toxic

Permainan berupa kereta balok 
yg dapat di bongkar pasang, 
dicat warna- warni. Dadu 
pada kereta disablon angka 
dan huruf. Bisa ditarik untuk 
dimainkan. Berfungsi utk melatih 
konsentrasi anak, pengenalan 
angka dan huruf, serta  melatih 
memecahkan masalah. 
Bersertifikat SNI .Dimensi 32 X 6 
X 10 (Cm). Bahan Kayu Pinus, Cat 
Non Toxic, Sablon

Permainan berupa kereta 
balok yg dapat di bongkar 
pasang, dicat warna- warni 
dan natural. Bisa ditarik 
untuk dimainkan. Berfungsi 
utk melatih konsentrasi 
anak, melatih memecahkan 
masalah. Bersertifikat SNI 
.Dimensi 40 x 9 x 8 (Cm). 
Bahan Kayu, Cat Non Toxic

Permainan berbentuk pesawat. 
Terdapat keping geometri  
yang dapat di bongkar pasang 
pada bagian sayap pesawat.. 
Berfungsi untuk melatih 
kreatifitas anak, belajar 
memecahkan masalah, melatih 
motorik halus. Bersertifikat 
SNIDimensi 21  x 22 x 9 (Cm). 
Bahan Kayu MDF, Cat Non Toxic

APE037 APE039APE038 APE040

Boneka Gender
Buah PotongRoti Potong

Alat Peraga Edukasi
Pakaian Adat

Boneka kelamin (Gender). Terdiri 
dari Sepasang boneka laki-laki 
dan boneka perempuan. Berguna 
untuk mengenalkan konsep 
gender bagi anak. Sebagai media 
belajar untuk memberi tahu anak, 
bagian tubuh anak yang tidak 
boleh disentuh oleh orang lain. 
Ada bajunya. Boneka Laki-laki 
mengenakan kain berwarna biru. 
Boneka perempuan mengenakan 
kain berwarna pink.Ukuran 
minimal  boneka 40 x 17 x 7 (Cm). 
Warna kulit : Tropis/warna orang 
Indonesia. Warna Mata : Hitam/
Coklat. 
Bahan Boneka: Plastik/Karet.

Berfungsi untuk melatih 
motorik halus, melatih 
konsentras kesabaran, dan 
problem solvinDimensi 18 X 
15,5 X 8 (Cm). Bahan Kayu, 
Triplek, Cat Non Toxic

Permainan ini terdiri dari 5 
macam mainan berbentuk buah-
buahan  yang bisa dipotong oleh 
pisau kayu dan dapat direkatkan 
kembali. Berfungsi untuk 
koodinasi mata dengan tangan, 
motorik halus, pengenalan 
makanan dan permainan peran 
masak-masakan. Bersertifikat 
SNI .Dimensi 18 X 15,5 X 6 (Cm). 
Bahan Kayu, Triplek, Cat Non 
Toxic

Permainan ini terdiri dari 
gambar orang berpakaian 
adat Nusantara. Bisa 
didirikan. Berfungsi untuk 
memperkenalkan budaya dan 
pakaian adat nusantara pada 
anak. Bersertifikat SNI .Dimensi 
19 x 11 x 0,6 (Cm). Bahan MDF, 
Sablon



Maze Rumah Ibadah

Maket Rumah Ibadah Wihara

Maket Rumah Ibadah 
Kelenteng

Maket Rumah Ibadah Gereja

Lotto Warna

Menara AngkaMaze Tombol Bulat

Maket Rumah Ibadah Pura

Menara Bulat

APE051

APE056

APE052

APE057

APE054

APE049

APE059

APE053

APE058

APE055

APE050

APE060

Maket Rumah Ibadah Mesjid

Maze HewanMaze Aneka Sayur

Permainan ini terdiri dari 9 
keping kayu yg dicat 9 warna 
berbeda. Alas kayu diberi 
warna sesuai dgn warna keping 
atasnya. Anak mencocokkan 
kepingan kayu sesuai warna 
alasnya. Berfungsi untuk melatih 
pengenalan warna. 
Bersertifikat SNIDimensi 20,5  x 
20,5 x 0,6 (Cm). Bahan MDF, 
Cat Non Toxic.

Alat peraga Rumah ibadah 
Mesjid, bisa di bongkar pasang. 
Di cat dgn cat non Toxic dan 
di sablon dgn kwalitas terbaik. 
Berfungsi untuk mengenalkan 
Rumah ibadah yg ada di 
Indonesia.Untuk melatih motorik 
halus dan ketelatenan anak 
dalam merakit rumah ibadah. 
Bersertifikat SNI,NRPDimensi 30 
X 25x25 (Cm). Bahan Kayu MDF. 
Sablon dan Cat Non Toxic

Alat peraga Rumah ibadah 
Mesjid, bisa di bongkar pasang. 
Di cat dgn cat non Toxic dan 
di sablon dgn kwalitas terbaik. 
Berfungsi untuk mengenalkan 
Rumah ibadah yg ada di 
Indonesia.Untuk melatih motorik 
halus dan ketelatenan anak 
dalam merakit rumah ibadah. 
Bersertifikat SNI,NRPDimensi 30 
X 25x25 (Cm). Bahan Kayu MDF. 
Sablon dan Cat Non Toxic

Alat peraga Rumah ibadah pura, 
bisa di bongkar pasang. Di cat 
dgn cat non Toxic dan di sablon 
dgn kwalitas terbaik. Berfungsi 
untuk mengenalkan Rumah 
ibadah yg ada di Indonesia.
Untuk melatih motorik halus dan 
ketelatenan anak dalam merakit 
rumah ibadah. Bersertifikat 
SNI,NRPDimensi 30 X 25x25 
(Cm). Bahan Kayu MDF. Sablon 
dan Cat Non Toxic

Alat peraga Rumah ibadah 
kelenteng, bisa di bongkar 
pasang. Di cat dgn cat non Toxic 
dan di sablon dgn kwalitas 
terbaik. Berfungsi untuk 
mengenalkan Rumah ibadah 
yg ada di Indonesia.Untuk 
melatih motorik halus dan 
ketelatenan anak dalam merakit 
rumah ibadah. Bersertifikat 
SNI,NRPDimensi 30 X 25x25 
(Cm). Bahan Kayu MDF. Sablon 
dan Cat Non Toxic

Permainan ini terdiri dari 
papan yang dilubangi sehingga 
berbentuk alur. Terdapat tombol 
bulat berwarna-warni yang 
dapat digerakkan mengikuti 
alur pada papan tersebut. 
Berfungsi melatih anak belajar 
menulis, pengenalan warna, 
melatih motorik halus, melatih 
konsentrasi dan koordinasi mata 
dengan tangan. Bersertifikat SNI 
.Dimensi 30 x 30 x 2 (Cm). Bahan 
Kayu MDF. Cat Non Toxic

Permainan ini terdiri dari sebuah 
tiang dan 10 kotak bersablon 
angka 1 s/d 10. Anak menyusun 
kotak disesuaikan dengan 
angka yang ada di tiang. Melatih 
motorik halus, koordinasi mata 
dengan tangan, dan pengenalan 
angka bagi anak. Bersertifikat 
SNI .Dimensi 13 x 9 x 36 (Cm). 
Bahan Kayu Pinus, MDF, Cat Non 
Toxic, Sablon.

Menara Bulat, terbuat dari kayu 
MDF tebal 18mm, dicat dgn cat 
non Toxic, berfungsi utk melatih 
pengenalan warna, motorik 
halus, koordinasi mata dengan 
tangan, berlatih pengelompokan 
ukuran besar kecil. Bersertifikat 
SNI dan  NRPDimensi 20 x 10 x 
10 (Cm) Bahan Kayu Pinus, Cat 
Non Toxic

Alat peraga Rumah ibadah 
Wihara, bisa di bongkar pasang. 
Di cat dgn cat non Toxic dan 
di sablon dgn kwalitas terbaik. 
Berfungsi untuk mengenalkan 
Rumah ibadah yg ada di 
Indonesia.Untuk melatih motorik 
halus dan ketelatenan anak 
dalam merakit rumah ibadah. 
Bersertifikat SNI,NRPDimensi 30 
X 25x25 (Cm). Bahan Kayu MDF. 
Sablon dan Cat Non Toxic

Permainan ini terdiri dari 
papan yang dilubangi sehingga 
berbentuk alur. Terdapat 
tombol bergambar aneka 
sayur yang dapat digerakkan 
mengikuti alur pada papan 
tersebut. Anak mencari 
pasangan yang sesuai dengan 
gambar tombol pada papan 
alur. Berfungsi melatih anak 
belajar menulis, pengenalan 
warna, melatih motorik halus, 
melatih konsentrasi dan 
koordinasi mata dengan tangan. 
Bersertifikat SNI .Dimensi 30 X 
30 X 2 (Cm). Bahan Kayu MDF. 
Artpaper dilaminasi

Permainan ini terdiri dari 
papan yang dilubangi sehingga 
berbentuk alur. Terdapat 
tombol bergambar hewan yang 
dapat digerakkan mengikuti 
alur pada papan tersebut. 
Anak mencari pasangan 
yang sesuai dengan gambar 
tombol pada papan alur. 
Berfungsi melatih anak belajar 
menulis, pengenalan warna, 
melatih motorik halus, melatih 
konsentrasi dan koordinasi 
mata dengan tangan. 
Bersertifikat SNI .Dimensi 30 X 
30 X 2 (Cm). Bahan Kayu MDF. 
Artpaper dilaminasi

Permainan ini terdiri dari papan 
yang dilubangi sehingga berbentuk 
alur. Terdapat tombol bergambar 
orang dengan pakaian sesuai agama 
yang dapat digerakkan mengikuti 
alur pada papan tersebut. Anak 
mencari pasangan rumah ibadah 
sesuai dengan gambar tombol 
pada papan alur. Berfungsi melatih 
mengenal rumah ibadah dan tokoh 
pimpinannya, melatih motorik halus, 
melatih konsentrasi dan koordinasi 
mata dengan tangan. 
Bersertifikat SNI .Dimensi 30 X 20 X 
2 (Cm). Bahan Kayu MDF. Artpaper 
dilaminasi.
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Piramida Kubus Angka

Ronce Isi 150 Kotak 
Panjang

Menjahit Kupu- kupu

Menjahit Gaun

Wiregame 3 Jalur

Menjahit Sapi Healthy

Abacus Kubus

Wiregame 2 Jalur

Menjahit Penguin

Menjahit Kaos Bola

Wiregame Imut Sablon

Meronce 
Geometri Spon

Menjahit Kelinci

Wiregame Karakter 
Sablon

Ronce 40  BIG

Permainan ini terdiri dari 
15 kubus yang disusun 
pada 9 tiang, sehingga 
berbentuk piramida. Sisi-
sisi kubus di sablon dgn 
angka 1-15. Permainan 
ini berfungsi untuk 
mengenalkan angka ,dan 
melatih motorik tangan 
anak . 
Bersertifikat SNIDimensi 
23 x 5,5 x 17 (Cm) Bahan 
Kayu Pinus, Cat Non Toxic, 
Sablon.

Menara berbentuk kubus. 
Terdapat 5 tiang dari 
pendek ke panjang. Tiap 
tiang berisi 1 kubus sampai 
5 kubus. Total bentuk 
kubus 15 pcs. Berfungsi 
melatih pengelompokan 
ukuran dan warna. Melatih 
motorik halus dan belajar 
berhitung. Bersertifikat SNI 
.Dimensi 20 x 5 x 14 (Cm). 
Bahan Kayu, MDF, Cat Non 
Toxic.

Permainan ini berbentuk 
gaun. Dilubangi pada 
bagian sisi-sisinya. Anak 
memasukkan benang 
yang disediakan pada 
lubang-lubang tersebut. 
Berfungsi melatih 
koordinasi mata 
dengan tangan. Melatih 
konsentrasi. Bersertifikat 
SNI .Dimensi 23 x 13,5 
x 0,9 (Cm). Bahan Kayu 
MDF, Cat Non Toxic, 
Sablon.

Permainan ini berbentuk 
kaos bergambar 
bola. Dilubangi pada 
bagian sisi- sisinya. 
Anak memasukkan 
benang yang disediakan 
pada lubang-lubang 
tersebut. Berfungsi 
melatih koordinasi mata 
dengan tangan. Melatih 
konsentrasi. Bersertifikat 
SNI.Dimensi 17 x16 x 0,9 
(Cm). Bahan Kayu MDF, 
Cat Non Toxic, Sablon.

Permainan ini berbentuk 
kelinci. Dilubangi pada 
bagian sisi-sisinya. Anak 
memasukkan benang 
yang disediakan pada 
lubang-lubang tersebut. 
Berfungsi melatih 
koordinasi mata 
dengan tangan. Melatih 
konsentrasi. Bersertifikat 
SNI .Dimensi 14 x17,5 
x 0,9 (Cm). Bahan Kayu 
MDF, Cat Non Toxic, 
Sablon.

Permainan ini berbentuk 
kupu-kupu. Dilubangi 
pada bagian sisi-sisinya. 
Anak memasukkan 
benang yang disediakan 
pada lubang-lubang 
tersebut. 
Berfungsi melatih 
koordinasi mata 
dengan tangan. Melatih 
konsentrasi. Bersertifikat 
SNI .Dimensi 17 x16,5 x 0,9 
(Cm). Bahan Kayu MDF, 
Cat Non Toxic, Sablon.

Permainan ini berupa 
kayu yang dibentuk dalam 
aneka bentuk geometri. 
Berisi 150 keping. Diameter 
keping 2,5 cm. Dilubangi 
dan disediakan tali untuk 
menyusunnya. Berfungsi 
untuk melatih motorik halus, 
koordinasi mata dengan 
tangan, pengelompokan 
warna dan belajar berhitung. 
Bersertifikat SNI .Dimensi 49 
x 16 x 6.5 (Cm). Bahan Kayu 
Pinus, Cat Non Toxic.

Permainan ini terdiri dari 
dua alur kawat dan kayu 
sebagai alasnya. Terdapat 
keping kayu yang dapat 
digerakkan mengikuti alur 
kawat aman bagi anak. 
Berfungsi melatih motorik 
halus, melatih konsentrasi 
dan koordinasi mata 
dengan tangan. Bersertifikat 
SNIDimensi 19 x 19 x 18 
(Cm). Bahan Kayu Pinus, 
Kawat, Cat Non Toxic.

Permainan ini terdiri dari 
tiga alur kawat dan kayu 
sebagai alasnya. Terdapat 
keping kayu yang dapat 
digerakkan mengikuti alur 
kawat aman bagi anak. 
Berfungsi melatih motorik 
halus, melatih konsentrasi 
dan koordinasi mata 
dengan tangan. Bersertifikat 
SNIDimensi 20 x 20 x 27 
(Cm). Bahan Kayu Pinus, 
Kawat, Cat Non Toxic.

Permainan ini terdiri dari 
dua alur kawat dan kayu 
sebagai alasnya. Terdapat 
keping kayu yang dapat 
digerakkan mengikuti alur 
kawat. Pada alas kayu 
digambar karakter aneka 
gambar agar menarik bagi 
anak. Gambar menggunakan 
sablon teknologi digital agar 
berkualitas dan aman bagi 
anak. Berfungsi melatih 
motorik halus, melatih 
konsentrasi dan koordinasi 
mata dengan tangan. 
Bersertifikat SNI .Dimensi 
12,5 x 12,5 x 16 (Cm). Bahan 
Kayu, Kawat, Cat Non Toxic, 
Sablon Digital

Permainan ini terdiri dari 
tiga alur kawat dan kayu 
sebagai alasnya. Terdapat 
keping kayu yang dapat 
digerakkan mengikuti alur 
kawat. Terdapat  objek 
berlubang yang berfungsi 
sebagai rintangan untuk 
melatih jari anak agar dapat 
membawa keping melalui 
melalui rintangan tersebut. 
Sangat baik untuk melatih 
motorik halus, melatih 
konsentrasi, pengenalan 
warna dan koordinasi mata 
dengan tangan. Bersertifikat 
SNIDimensi 20 X 18 X 19 
(Cm), Bahan Kayu, Kawat, 
Cat, Sablon

Permainan ini berbentuk 
penguin. Dilubangi pada 
bagian sisi-sisinya. Anak 
memasukkan benang 
yang disediakan pada 
lubang-lubang tersebut. 
Berfungsi melatih 
koordinasi mata 
dengan tangan. Melatih 
konsentrasi. Bersertifikat 
SNI .Dimensi 14,5 x18 x 0,9 
(Cm). Bahan Kayu MDF, 
Cat Non Toxic, Sablon.

Permainan ini berbentuk 
sapi. Dilubangi pada 
bagian sisi-sisinya. 
Anak memasukkan 
benang yang disediakan 
pada lubang-lubang 
tersebut. Berfungsi 
melatih koordinasi mata 
dengan tangan. Melatih 
konsentrasi. Bersertifikat 
SNI .Dimensi 20 x14 x 0,9 
(Cm). Bahan Kayu MDF, 
Cat Non Toxic, Sablon.

Permainan ini terbuat dari 
spon berbentuk geometri 
berlubang. Anak dapat 
memasukkan tali melalui 
lubang untuk menyam-
bung spon. Terdiri dari 80 
pcs spon Berfungsi untuk 
melatih motorik halus, 
koordinasi mata dengan 
tangan, pengenalan ben-
tuk geometri dan warna.
Dimensi 23 x 18 x 7 (Cm). 
Bahan Spon. Ukuran per 
pcs (+/-) 4 cm

Permainan ini berupa 
kayu yang dibentuk 
dalam aneka bentuk 
geometri. Berisi 40 keping. 
Diameter keping 3 cm. 
Dilubangi dan disediakan 
tali untuk menyusunnya. 
Berfungsi untuk melatih 
motorik halus, koordinasi 
mata dengan tangan, 
pengelompokan warna 
dan belajar berhitung. 
Bersertifikat SNI .Dimensi 
24 x 24  x 3,5 (Cm). Bahan 
Kayu Pinus, Cat Non Toxic.
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Kolintang Mini FioreKolintang Dino Palu Loncat

Jungkitan Besar Perosotan AyunanSliding Car Pelangi

Permainan ini berupa 
alat musik kolintang 
yang bergambar pelangi 
dan pohon. Gambar 
menggunakan teknologi 
sablon digital Led UV, 
sehingga menghasilkan 
gambar yang berkualitas 
dan aman bagi anak. 
Permainan ini bisa di 
gunakan anak usia dini, 
dapat melatih koordinasi 
mata dengan tangan, 
melatih pendengaran, 
melatih anak bermusik 
sederhana.Dimensi 36 x 
16 x 3 (Cm) Bahan MDF, 
Besi, Cat Non Toxic, Saboln 
Digital Led UV

Permainan ini berupa 
mainan palu-paluan 
. Terdapat 4 pasak 
silinder warna- warni 
sebagai objek yang bisa 
dipukul dengan palu. 
Melatih motorik halus, 
koordinasi mata dengan 
tangan. Pengenalan 
warna. Bersertifikat SNI 
.Dimensi 21 x 14 x 6 
(Cm) Bahan Kayu Pinus, 
Cat Non Toxic

Permainan ini berupa 
alat musik kolintang yang 
berbentuk dinosaurus. 
Menarik bagi anak. Gambar 
menggunakan teknologi 
sablon digital Led UV, 
sehingga menghasilkan 
gambar yang berkualitas 
dan aman bagi anak. 
Permainan ini bisa di 
gunakan anak usia dini, 
dapat melatih koordinasi 
mata dengan tangan, 
melatih pendengaran, 
melatih anak bermusik 
sederhana.Dimensi 36 x 
16 x 3 (Cm) Bahan MDF, 
Besi, Cat Non Toxic, Saboln 
Digital Led UV.

Timbangan Bulat adalah 
permainan berbentuk 
timbangan, yg berfungsi 
utk mengenalkan konsep 
keseimbangan pada anak 
usia dini, bersertifikat 
SNIDimensi 20 x 8,5 x 10 
(Cm) Bahan Kayu Pinus, 
MDF, Cat Non Toxic

Permainan ini berupa 
alat musik kolintang yang 
bergambar bunga. Gambar 
menggunakan teknologi 
sablon digital Led UV, 
sehingga menghasilkan 
gambar yang berkualitas 
dan aman bagi anak. 
Permainan ini bisa di 
gunakan anak usia dini, 
dapat melatih koordinasi 
mata dengan tangan, 
melatih pendengaran, 
melatih anak bermusik 
sederhana.Dimensi 24 x 
15 x 2 (Cm) Bahan MDF, 
Besi, Cat Non Toxic, Saboln 
Digital Led UV

Sliding car pelangi adalah 
permainan yang terdiri 
dari 2 buah mobil kecil 
dan 1 papan yg didesain 
memiliki alur jalan mobil 
. Gambar dibuat dengan 
dengan teknologi digital 
Led-UV sehingga meng-
hasilkan gambar berkual-
itas dan aman bagi anak. 
Mobil bisa meluncur ke 
bawah, berfungsi untuk 
melatih motorik halus, 
mengenalkan konsep 
kemiringan dan konsep 
gravitasi pada anak usia 
dini. Bersertifikat SNIDi-
mensi 20 x 8 x 30 (Cm). 
Bahan Kayu Pinus, MDF, 
Cat, Sablon Digital Led UV

Permainan ini berupa 
mainan palu-paluan 
. Terdapat 4 pasak 
silinder warna- warni 
sebagai objek yang bisa 
dipukul dengan palu. 
Melatih motorik halus, 
koordinasi mata dengan 
tangan. Pengenalan 
warna. Bersertifikat SNI 
.Dimensi 22 x 12 x 10 
(Cm). Bahan Kayu Pinus, 
Cat Non Toxic

Terbuat dari besi tebal 
1,8mm

250 x 20 x 70 (Cm)

Permainan ini berupa 
mainan palu-paluan 
yang bergambar ulat 
pada papan tempat bola. 
Terdapat 4 bola warna-
warni yang diletakkan 
pada lobang- lobang 
papan dan dapat dipukul 
oleh palu. Gambar ulat 
disablon dengan teknologi 
digital LedUV sehingga 
menghasilkan gambar 
yang berkualitas dan aman 
bagi anak.Melatih motorik 
halus, koordinasi mata 
dengan tangan. 
Pengenalan warna. 
Bersertifikat SNI .Dimensi 
27 x 9 x 12 (Cm). Bahan 
Kayu Pinus, Cat Non Toxic, 
Sablon Digital Led UV.

Terbuat dari plastik tebal 
yg kokoh, satu set terdiri 
dari perosotan, ayunan, 
ring basket dan sudah  ter-
masuk  bola .Dimensi dus : 
137 x 36,5 x 63,5 (Cm).

Timbangan BulatPalu 4 Paku
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