C O N S T RUC T I E

Leuke constructie
voor 3-, 4- en 5-jarigen

B

A

3+ j. 74 -delig

A. LINKAZOO
Deze grappige jungle dieren kan je op verschillende manieren
aan elkaar schakelen. Vertrek vanuit de basiselementen
en bouw een constructie in de hoogte vol leuke figuren!
De set bevat 12 modelkaarten als toegevoegde uitdaging.
Kenmerken: Vervaardigd in kleurrijk plastic.
Afmetingen: Aap en slang: 6 cm.
Samenstelling: 74 plastic onderdelen en 12 modelkaarten.

LX6931 

(€ 30,17)

€ 36,50

2+ j.

B. STAPELBARE KONIJNEN
Een leuk stapelspel met vrolijke konijntjes. Bevordert de fijne
motoriek, de oog-handcoördinatie, de visuele perceptie en de
fantasie.
Samenstelling: 12 houten konijntjes in 4 kleuren, 5 dubbelzijdige
voorbeeldkaarten.

FX4234 

(€ 20,45)

€ 24,75

C

3+ j. 2 tot 4 kinderen 180 -delig

C. SOFTY BOUW
Heel eenvoudig constructiemateriaal
waarmee fantasierijke vormen gemaakt
kunnen worden. De verschillende onderdelen
schuiven heel soepel in elkaar.
Kenmerken: Zacht en soepel plastic in mooie,
heldere kleuren (blauw, groen, geel, rood).
Afmetingen: Ø stervorm: 6,5 cm.
Lengte buisjes: 4 tot 6,5 cm.

LR1148 

180-delig (€ 34,01)

€ 41,15

E

D

9 cm

3+ j. 80 -delig
3+ j. 50 -delig

D. BUISJES BOUWEN
Kinderen vinden het heerlijk om creatief aan de slag te gaan en
buisjes met elkaar te verbinden tot indrukwekkende bouwwerken in
verschillende kleuren!
Kenmerken: Onderdelen van stevig plastic, in 4 vormen (een rechte
vorm, een bocht, een T-vorm en een kruis) in 4 kleuren.
Afmetingen: Rechte buis: 2,6 x 8 cm.

LY1152 
(€ exclusief)

80-delig (€ 22,73)

€ inclusief

€ 27,50

E. MAXIMIX
Met een eenvoudig kliksysteem worden ledematen, gekke
gelaatsuitdrukkingen en accessoires aan één van de 4 lichamen
gehecht. Creëer de meest leuke en fantasierijke wezens!
Afmetingen: H: 9 cm.
Samenstelling: 4 lichamen, 46 onderdelen.

EF4794 

(€ 26,03)

€ 31,50

ONT WIKKEL ING 2 T OT 6 J A AR

493

