S PE E L H O E K - PO PP E N HOE K
A

A. EDUCASA HOUTEN SPEELHUIS
Fantasie kent geen grenzen! Dit houten huisje is een speelhuis,
tekenhuis, bouw- of keukenhoek, lees- of muziekkamer. Inclusief
vloerplaat met robuust en afwasbaar tretford-tapijt in 3 mogelijke
kleuren (grijs, limoen of petrolblauw).
Kenmerken: Beschikbaar met houtkleurige, witte of limegroene
zijwanden. Ongemonteerd geleverd.
Afmetingen: H/b/d: 170 x 174 x 124 cm.
BK.BL (Houten zijpanelen, blauwe mat), BK.GR (Houten zijpanelen,
grijze mat), BK.LI (Houten zijpanelen, limoenkleurige mat),
LI.BL (Limoenkleurige zijpanelen, blauwe mat),
LI.GR (Limoenkleurige zijpanelen, grijze mat), LI.LI (Limoenkleurige
zijpanelen, limoenkleurige mat), WT.BL (Witte zijpanelen, blauwe
mat), WT.GR (Witte zijpanelen, grijze mat), WT.LI (Witte zijpanelen,
limoenkleurige mat)

YF3287+kleurcode 

Per stuk (€ 1.235,54)

B

€ 1.495,00
NIEUW

B. RELAXHUIS

C

Handige hoekelementen om een knusse speelzone te maken in
de ruimte. Te combineren met een winkeltje, keukentje, tafel en
stoeltjes. Voorzien van een vloerplaat met robuust en afwasbaar
tretford-tapijt.
Kenmerken: MDF hout en vezelplaat. Eenvoudig te monteren.
Afmetingen: H/b/d: 130 x 124 x 124 cm.

HG5702 

Per stuk (€ 657,03)

€ 795,00

D

NIEUW

C. SCHUILHUIS
Prachtige schuilhuisjes in hout, een ideale plek voor jonge kinderen
om te spelen, te verstoppen of wat rust te zoeken in de klas.
Voorzien van 2 ingangen en een open dak voor lichtinval en toezicht.
Kenmerken: Kan voorzien worden van een vloermat met ref. HJ5704.
Meubelplaat gelakt. Eenvoudige montage.
Afmetingen: H/b/d: 109 x 100 x 100 cm.
01 (Limoengroen), 02 (Petrolblauw), 03 (Wit)

HH5703+kleurcode 
(€ exclusief)

€ inclusief

Per stuk (€ 409,09)

€ 495,00

NIEUW

D. MAT VOOR SCHUILHUIS
Deze speelmat past perfect in het schuilhuisje met ref. HH5703.
Kenmerken: 6 cm dikke mat met schuimvulling en afwasbare
kunstleder bekleding.
Afmetingen: D/b/d: 6 x 91 x 94 cm.

HJ5704 

Per stuk (€ 102,48)

€ 124,00
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