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A. SNOEZELHUTJE

B. OBSERVATIE TENT

Leuk en gezellig snoezelhutje waar lampjes, glow in the darkverf, etc voor leuke effecten zorgen. Met kijkluikjes aan elke
zijde. Eenvoudig op te bergen in de bijgeleverde tas. Linten en
accessoires zoals afgebeeld niet inbegrepen.
Afmetingen: Hutje: b/h/d 100 x 100 x 100 cm.

Dit donker snoezeltentje kan open -of dichtgeplooid worden in
enkele seconden. Met handige deurflappen. Mogelijkheid tot het
verbinden van twee tenten tot een nog grotere snoezelruimte.
Inhoud: Inclusief opbergtas.
Afmetingen: L/b/h: 142 x 142 x 142 cm.

RN1503 

GN3679 

(€ 119,13)

€ 144,15

(€ 176,20)

€ 213,20

D
Geschikt voor
tafels van
120 x 80 cm

C

“Psst...
mag ik even lezen?”
In 3 tellen opgesteld of weggeborgen

D. SPEELTENT

Drapeer deze leuke tafeltent over een tafel en meteen heb je een
leuke speelhuisje. Voorzien van een deurtje en 2 ramen.
Kenmerken: Geschikt voor alle tafels 120 x 80 cm.
Afmetingen: L/b/h: 120 x 80 x 52 cm.

Creëer een knus lees- of speelhoekje waar het leuk vertoeven is.
Grote zichtbaarheid en controle door 2 open zijden. Dankzij een
uniek vouwsysteem kan deze speeltent eenvoudig opgesteld
worden en is het praktisch op te bergen indien niet in gebruik.
Kenmerken: Het ontwerp is vervaardigd uit stevig hout, overtrokken
met 100% katoen dekzeil.
Afmetingen: 170b x 112d x 116d cm.
Samenstelling: Houten frame met blauw dekzeil.

CX6523 

AC3024 

C. TAFELTENT MET STIPPELS

(€ 28,76)

3+ j.

E

E. REUZE WASKNIJPERS

€ 34,80

(€ 326,82)

€ 395,45

F

20 jumboknijpers in plastic en
geassorteerde kleuren. Handig om
tekeningen of voorwerpen op te hangen of
om een leuk kamp te bouwen.
Afmetingen: 10,5 cm groot.

XJ5018 

Set van 20 (€ 14,71)

€ 17,80

F. KLEURRIJKE WASKNIJPERS
30 plastic wasknijpers in mooie kleuren.
Afmetingen: 6,5 cm lang.

JF7174 
(€ exclusief)

Set van 30 (€ 13,26)

€ inclusief

€ 16,05
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