Quality Toys

for kids all over the world

Johntoy staat voor exclusief ontworpen
speelgoed met een herkenbare stijl.

www.johntoy.nl

JOHNTOY IS AL MEER DAN 35 JAAR
EEN GERENOMMEERDE IMPORTEUR
VAN KWALITEITSSPEELGOED MET EEN
EIGEN VESTIGING IN HONG KONG.
Onze producten verkopen wij inmiddels in meer dan
30 landen door Europa en worden geleverd vanuit ons
centrale magazijn in Waddinxveen. Onze klanten zijn
o.a. speelgoedketens, groothandels, speelgoedwinkels,
supermarkten, bouwmarkten en tuincentra.

EEN AANTREKKELIJKE COLLECTIE
VOOR MEISJES EN
JONGENS TOT 12
JAAR.

Johntoy is meer dan 35 jaar geleden opgericht
met als hoofdmarkt de Benelux. Onze visie? De
volledige basiscollectie bieden welke nodig is voor
een speelgoedwinkel / speelgoedspeciaalzaak.
Dit alles in frisse eigen lijnen en moderne
concepten. Natuurlijk met jaarlijks genoeg
verversing en vooroplopen met rages en trends.

Na het plaatsen van uw bestelling zal deze direct in
behandeling worden genomen. Heeft u voor 12 uur
besteld? Dan verzenden wij het nog dezelfde dag! Zo
houdt u gemakkelijk uw voorraden op niveau. Heeft
u toch liever persoonlijk contact dan staan onze
vertegenwoordigers en/of backoffice natuurlijk ook
altijd voor u klaar.

Dat deze visie heeft gewerkt resulteert dat de
Benelux inmiddels ingeruild is voor geheel Europa.
Met vijf vertegenwoordigers en een actieve
backoffice staan we klaar voor iedere klant! Klein
of groot als speelgoedspeciaal leverancier kunt u
allemaal bij ons terecht.

Wekelijks komen meerdere containers in de
haven van Rotterdam aan die dan dezelfde week
bij onze logistieke dienstverlener worden gelost.
Het grootste gedeelte van onze collectie is dan
ook direct uit voorraad leverbaar. Mocht het toch
voorkomen dat een artikel uitverkocht is duurt het
door deze continue stroom van containers nooit
lang voordat wij u deze kunnen naleveren.

Naast deze pro-actieve benadering hebben wij ook
een overzichtelijke webshop. Hierin kunt u natuurlijk
naast bestellingen opgeven ook uw orderhistorie
terugvinden. In uw backorderoverzicht ziet u
gemakkelijk wat er nog voor u in bestelling staat en
wanneer dit leverbaar is.
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U PROFITEERT VAN HET GEHEIME
VERBOND TUSSEN KIND EN
JOHNTOY.
De kwaliteit van Johntoy wordt nog eens extra benadrukt
door de verpakking. Iedere artikelgroep duidelijk
ondergebracht in een aansprekend concept. Concepten,
productie, verpakking en pricing worden met de grootste
zorgvuldigheid ingevuld. Vanuit deze visie bieden we
een aantrekkelijke collectie. In veilig hout, kunststoffen,
metaal, stof en alle combinaties die mogelijk zijn, met en
zonder elektronica.
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KINDEREN ZIEN
WAT ZE KRIJGEN
ÉN KRIJGEN WAT
ZE WILLEN!

 ij laten u graag kennismaken met de nieuwste
W
lijn van Jouéco. Laat u verrassen door ons
uitgebreide
assortiment
met
kwalitatief
hoogstaande producten. Educatief houten
speelgoed voorzien van leuke illustraties, vrolijke
kleuren en een fraaie afwerking wat de lijn een zo
geheel eigen gezicht geeft.
�	Ons houten speelgoed is leerzaam en draagt bij
aan de motorische en creatieve ontwikkeling
van kinderen. In tegenstelling tot veel
kunststof speelgoed kan ons speelgoed tegen
een stootje en gaat het vele generaties mee.
�	Het milieu en het productieproces spelen een
steeds belangrijkere rol. Wij zorgen er dan
ook voor dat al onze producten onder deze
voorwaarden geproduceerd worden, zodat wij
naast de kwaliteit ook aan de toekomst denken.

�	
Sinds 2017 zijn wij ook FSC
gecertificeerd.
Dit
betekent
concreet dat het hout dat
wij
gebruiken
voor
Jouéco
artikelen afkomstig is van hout
uit verantwoorde kap. Wij willen hierin onze
verantwoordelijkheid nemen en laten zien dat
wij geven om het milieu en de natuur. In de
ontwikkeling van de komende tijd zult u het
logo van FSC steeds vaker op onze producten
terugvinden.

NAAST ONS EIGEN ASSORTIMENT
IS HET OOK MOGELIJK OM BIJ ONS
VOOR UW PRIVATE LABEL ARTIKELEN
IN TE KOPEN...
...en deze geheel naar uw eigen wens op te maken. Hiervoor
hebben wij een ontwerper in huis, waardoor de lijnen voor
het opmaken en aanpassen kort zijn.
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Onze collectie bestaat momenteel
40cm uit meer dan
600 artikelen variërend van hoogwaardig hout tot
metaal en kunststof. In dit assortiment voeren wij
ook een groot aantal “golden oldies”, artikelen die
24/7
al
jaar en dag hetzelfde zijn en altijd goed blijven.
Daarnaast is een groot deel van ons assortiment
username
opgezet in productlijnen:
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� Animal World
� Aqua Fun

45cm

� Boys
� Crea Kids

Artikelnummer: 27444
Baby Rose pop in zak +/- 45 cm.
2 assorti kleur.
Inner: 6
Outer: 12

� Funtoy
� Games

Inner: 1
Outer: 6

log in

8 711866 275489

� Girlsworld
� Happy World
� Home And Kitchen
� Jolly Jokes
40cm

8 711866 275199

� Outdoor Fun
� Princess Secret
� Roleplay
� Science Explorer
� Serve & Protect
� Sports Active
� Stationery
� Super Cars
� Urban District
� Wooden Toys

Artikelnummer: 27561
Baby Rose autostoel / dra
Inner: 1
Outer: 4

8 711866 275472

Naast het feit dat we het belangrijk vinden dat
ons speelgoed voldoet aan de internationale weten regelgeving zijn we ook een maatschappelijk
betrokken organisatie. Naast de handel in
collection
speelgoed willen wij ons ook bewust
bezig houden
met het sociale aspect en de veiligheid in de
fabrieken zijn wij lid van het BSCI. Het BSCI (Business
Artikelnummer:
27568
Artikelnummer:
27546
Social
Compliance Initative)
heeft
als doel de
Baby Rose 30cm Pop met
Baby Rose drink- en plaspop
3 accessoires in doos, 3 assorti.
25 cm, 2 assorti.
arbeidsomstandigheden te
hierbij valt
Inner: 6
Inner:verbeteren,
1
Outer: 12
Outer: 6
te denken aan veilige werkomstandigheden en geen
dwang- en kinderarbeid meer. Het BSCI is in 2002
opgericht door de FTA (Foreign Trade Association) en
is een gemeenschappelijk platform voor de diverse
gedragscodes van bedrijven.
25cm

8 711866 275465

40cm

� Girls

� Joueco

8 711866 275458

Outer: 12

8 711866 275687

8 711866 274444

Artikelnummer: 27519
Baby Rose
Pop met geluid in
opentouch doos +/- 40 cm.
Inner: 1
Outer: 6

35cm

30cm

Artikelnummer: 27548
Baby Rose drink- en
plaspop 40 cm, 2 assorti.
Inner: 1
Outer: 4

� Baby Rose
� Bikefun

38cm

Voordat wij het speelgoed definitief laten
produceren en vervoeren naar Nederland,
vanwaar wij alles verder verdelen naar de klanten,
wordt het uitvoerig getest door instanties als SGS
en Intertek, om er zeker van te zijn dat al ons
speelgoed voldoet aan de
internationale wet- en
Artikelnummer: 27545
Artikelnummer: 27547
Baby Rose pop in zak
Baby Rose drink- en plaspop
+/- 38 cm, 2regelgeving.
assorti.
35 cm, 2 assorti.
Inner: 6

Ook vinden wij het belangrijk dat de materialen van
al onze producten
een nieuw leven Artikelnummer:
krijgen.27443
Hiervoor
Artikelnummer: 27540
Artikelnummer: 27500
Baby Rose 40 cm zachte pop
Baby Rose pop op kaart 3 assorti.
Baby Rose Babypop met
werken
wij
samen
met
Wecycle.
Zij
garanderen
een
meisje 3 assorti.
Inner: 12
10 verschillende geluiden +/- 30
cm.
Inner: 1
Outer: 24
Inner: 12
Outer: 12 optimale recycling met de modernste
Outer: 24 technieken.
Hierdoor dragen wij ons steentje bij aan een beter
milieu.
8 711866 275403

8 711866 275007

8 711866 274437

Artikelnummer: 27562
Baby Rose Poppenbuggy
Inner 6
Outer: 12

8 711866
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