C O N S T RUCTIE
3+j 2 tot 4 kinderen 135 -delig

A. MAGNETISCHE FOAMBLOKKEN
Originele foamblokken om allerlei constructies
op te bouwen.
Kenmerken: Kleurrijke en 3-dimensionele
foamblokken in allerlei vormen. De blokken voelen
zacht aan en liggen gemakkelijk in de hand.
Door de magnetische zijden kan je de elementen
met elkaar verbinden.
Samenstelling: 135 blokken in verschillende
kleuren en vormen, 9 voorgestelde basismodellen.

Magnetisch!
A

NT1472 

(€ 21,45)

€ 25,95

3+ j. 2 tot 4 kinderen 96 -delig

B. POLYDRON MAGNETISCH
Uitgebreide set van magnetische driehoeken
en vierkanten om basisvormen, torens of andere
fantasierijke opstellingen te bouwen.
De magnetische vormen zijn heel gemakkelijk aan
elkaar te hechten wat deze set heel aantrekkelijk
maakt, ook voor de allerkleinsten!
Kenmerken: 2 basisvormen (driehoek en vierkant)
met aan de ene zijde een zwart oppervlak, aan de
andere zijde een gekleurd oppervlak (rood, geel,
groen en blauw). De vormen hechten zich enkel
aan elkaar wanneer de gekleurde zijden zich aan
dezelfde kant bevinden.
Vervaardigd uit stevig, onbreekbaar plastic met
magnetisch veld.
Afmetingen: Vierkant: 6 x 6 x 6 cm;
driehoek: 5 x 5 x 5 cm.

B

Magnetisch!

HF3689 

C

(€ 172,81)

€ 209,10

PROMO 2-4 j. 40 -delig

C. MAGNETISCHE VOERTUIGEN
Kinderen kunnen naar eigen fantasie bulldozers,
treinen, auto’s, vrachtwagens maken dankzij
40 magnetische onderdelen.
Kenmerken: Alle onderdelen zijn gemakkelijk te
combineren met elkaar.
Afmetingen: Langste onderdeel: 14 cm.

Magnetisch!

VK1823 


€ 99,95
(€ 78,51)

€ 95,00

3+ j.

D

D. BUISBLOKJES

E

De buisjesblokken bestaan uit 1, 2, 3 of
4 elementen. Deze stapel en link je aan elkaar door
over elkaar te schuiven. Met de opdrachtkaarten
(art. KX8070) kunnen gerichte opdrachten rond
constructie, ruimtelijk inzicht en logisch denken
gemaakt worden. Deze zijn apart verkrijgbaar.
Kenmerken: Plastic elementen in 4 kleuren.
Afmetingen: Hoogte blokken: 4,8 cm.

KV8069 

Set van 120 (€ 19,79)

€ 23,95

11,5 cm

E. BUISBLOKJES OPDRACHTKAARTEN
24 kaarten met stijgende moeilijkheidsgraad van
1 tot 24. Bieden gerichte opdrachten voor art.
KV8069. Meerdere kinderen kunnen tegelijkertijd
met verschillende opdrachtkaarten werken.
Kenmerken: Kaarten van gelamineerd karton.
Samenstelling: L/b kaarten: 11,5 x 11,5 cm.

KX8070 

Set van 24 (€ 11,07)

€ 13,40

11,5 cm

488

O N TW IKKE LIN G 2 T O T 6 JA A R

(€ exclusief)

€ inclusief

