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2+ j. 80 -delig

A. KURKEN BLOKKEN
Kurken bouwstenen zijn licht
van gewicht en voor alle leeftijden te gebruiken.
Een toren, een huis of een fort bouwen, het kan allemaal
met deze zachte, gemakkelijk hanteerbare blokken.
Kenmerken: Zacht materiaal met afgeronde zijden.
Afmetingen: Grote bouwsteen l/b/h: 12 x 6 x 3 cm.
Halve bouwsteen l/b/h: 6 x 6 x 3 cm.
Samenstelling: 40 grote en 40 halve bouwstenen.

EY4807 

(€ 191,53)
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€ 231,75
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2+ j. 136 -delig

B. REUZE BOUWSET FIGUREN
Maak reusachtige constructies en ontdek ze zelfs van binnenuit.
Ideaal constructiemateriaal om spelenderwijs de vormen van verschillende geometrische
figuren aan te leren zoals kubussen, piramiden, rechthoeken,.. Elke bal heeft meerdere
gaten waarin een staaf kan gestoken worden. Er zijn dus oneindig veel bouwmogelijkheden!
Begrippen zoals hoogte, zijde, grondvlak en diagonaal kunnen op die manier voor de kinderen
gevisualiseerd en verklaard worden.
Kenmerken: De ballen en staven zijn vervaardigd uit duurzaam plastic.
Afmetingen: Ø ballen: 6,5 cm, lengte staven: 38 cm.
Samenstelling: 25 ballen, 49 staven.

C. GEOBLOKKEN NATUREL
PER 3 DOZEN

EC5070 

HM8897 

(€ 38,31)

€ 46,35

Veel bouwplezier met de uitgebreide set van
massief houten blokken. De grote variatie aan
vormen werkt creativiteit en experiment in
de hand.
Kenmerken: De blokken passen met
legpatroon netjes in de kisten.
Samenstelling: 136 blokken in 3 opbergkisten.
Per set (€ 177,89)

€ 215,25
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E. KNIKKERBAAN KASTEEL

D. KNIKKEROMLOOP
Knikkerbaan uit plastic elementen die op elkaar gestapeld worden
tot grote torens. De elementen kunnen in eindeloze variaties
opgebouwd worden.
Kenmerken: Plastic elementen.

Ontsnap uit de draaiende toren van het kasteel met deze
opwindende knikkerbaan. Terwijl de knikkers zich langs de rail een
weg naar beneden banen, laten ze drie hangende bellen klinken.
Kenmerken: Vervaardigd uit hout.
Samenstelling: Inclusief twee transparante trappen.

ME6935 
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O N TW IKKE LIN G 2 T O T 6 JA A R

(€ 16,94)

€ 20,50

(€ 73,35)

(€ exclusief)

€ 88,75

€ inclusief

