H AN DIG V O O R I EDER EEN

Met een koffer vol kunst naar huis!
A. STAPELDOZEN
Een handig opbergsysteem om schilderwerkjes en tekeningen per
kind te bewaren. De kartonnen laden klikken in elkaar tot een mooie
‘opbergtoren’. Aangevuld met het deksel en handvat lopen kinderen
met een koffer vol ‘kunst’ naar huis.
Kenmerken: Vervaardigd in stevig wit karton. Kan versierd worden
met verf, glitter, foam e.a. decoratiematerialen. Deksel afzonderlijk
verkrijgbaar (Ref. GT5416).
Afmeting: L/b/h: 54 x 40 x 10 cm.

PX5248 

Set van 10 (€ 10,70)

A

€ 12,95

B

C

Met een koffer vol
kunst naar huis!

Met een stukje velcro
passen de deksels
perfect op onze
stapeldozen!

C

C. DUBBELZIJDIGE GEKLEURDE VELCRO
Gekleurde dubbelkantige velcrostrips. Leuk en handig,
bv. om het deksel aan de stapeldoos te hechten.
Afmeting: Per 5 m.
01 (Blauw), 02 (Geel), 03 (Groen), 04 (Rood)

MA6644+kleurcode 

5 m (€ 6,69)

€ 8,10

Personaliseer je koffertje met een leuke tekening!
Handig om al jouw spulletjes in op te bergen!

Passend voor ons schilderpapier
35 x 50 cm. Pag. 138 - AG2738

D
D. DRAAGKOFFERTJE

B. DEKSELS VOOR STAPELDOZEN
Afmeting: L/b/h: 54 x 40 x 10 cm.
Samenstelling: 10 deksels voor PX5248 voorzien van een plastic
handvat.

Stevig kartonnen koffertje!
Superhandig om A4 tekeningen in op te
bergen of cadeautjes in te verpakken.
Afmeting: A4, dikte 6 cm.

GT5416 

FK8283 

Set van 10 (€ 6,57)

€ 7,95

Set van 10 (€ 8,22)

€ 9,95

nieuw

nieuw

E. FLUISTERTELEFOON

F. FLUISTERTELEFOON HANDENVRIJ

Het is heel grappig om je eigen stem te horen. Doordat de gebruiker
zichzelf beter kan horen, wordt het proces van leren lezen en de
ontwikkeling van taal geoptimaliseerd.
Kenmerken: Voor kinderen tot en met 12 jaar. De WhisperPhone is
vaatwasmachinebestendig.

Doordat de gebruiker zichzelf beter kan horen, wordt het proces van
leren lezen en de ontwikkeling van taal geoptimaliseerd. Met deze
set heb je de handen vrij om bijvoorbeeld een boek vast te houden.
Kenmerken: Voor kinderen tot en met 12 jaar. De WhisperPhone is
vaatwasmachinebestendig.

VJ4412 

VK4413 
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IN DE KIJ KE R

Per stuk (€ 6,78)

€ 8,20

Per stuk (€ 12,98)

(€ exclusief)

€ 15,70

€ inclusief

